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AZKUE BIBLIOTEKAREN ESTRENATZEA

Bilbo, 1992-VI-26

Jean Haritschelhar

euskaltzainburua

Agintari agurgarriak,
Euskaltzain kideak,
Andereak eta Jaunak

Berriz era bilduak gara Euskaltzaindiaren egoitzan ekintza aipagarri
baten ospatzeko. Etxe eskaintza duela orain zazpi bat urte, etxe hartzea
igazko apirilean, etxe sartzea iragan urrian, liburutegiaren estrenatzea
(hala diogu iparraldean) ekainaren azken ortzirale honetan.

Zertako ote estrenatze berezi hau? AIde batetik, egoitza honetan
sartu garelarik, aldatu berria zen liburutegia, ez ziren liburuak behar den
bezala ezarriak, liburutegi baten apailatzeak galdatzen duelakotz arabera
ko denbora.

Bertze aldetik, erran nahi nuke Euskaltzaindiaren lana euskararen
zaintzea, euskararen bultzatzea, euskararen ikertzea balinbada, ez dituela
hiru xede horiek beteko ez balinbaditu eskuen artean behar diren tres
nak, tresneria hori liburutegia delarik.

Egia erran, Euskaltzaindiaren liburutegia balio haundikoa da. Liburu
tegi publikoa da, baina ez edozein jenderentzat. Euskaltzaindiaren liburu
tegira etortzen dira bereziki ikerleak, euskarari edo euskal kulturari buruz
lanean ari diren ikerleak.

Aldi bat baino gehiagotan, tesi epai-mahaiean naizelarik entzuten
ditut -poz haundirekin naski- Euskaltzaindiaren liburutegiari egiten zaiz
kion laudorioak. Adibide baten emaiteko hona zer idazten duen Javier
Diaz Noci-k bere doktore izaiteko tesiaren hitzaurrean:

"Tesi hau neurri haundi batetan posible izan da Euskaltzaindiko
bibliotekario den Jose Antonio Arana Martijari esker; Euskaltzaindiak
utzi zigun Azkue Bibliotekan dauden euskarazko aldizkari guztiak. Gai
nera, benetako ohore bat izan da Arana Martijaren aholkuak jaso eta
bere konpainiarekin, Azkue bibliotekan eman ditugun ordu pilatan Ian
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egin ahal izatea. Eskertu behar ditugu baita ere haren laguntzaileak diren
Nere eta Josune'.

Hitz labur honetan datza liburutegi baten kalitate haundia:

1. Ondare bat izaitea, behar den bezala hornitua, egunero aberas
ten dena, erosketak eginez, emaitzak hartuz (eskerrak bihurtzen dizkiet
emaile guztiei) trukaketak eginez bertze aldizkariekin Euskera agerkariari
esker.

2. Ongi etorria eginez ikerle guztiei, gidatu behar baitira ez dezaten
denborarik gal bere ikerketetan. Drain bertan irakurtu dudan lekukotasu
nak erakustera emaiten du Azkue Bibliotekan ari diren langileek osoki
betetzen dutela beren eginbidea.

Liburutegi baten aberastasuna ez dago gaur egun liburuetan baka
rrik. Mende honetako aintzinamenduak kontutan hartuz, ikus-entzuneko
dokumentuak behar dira bildu, argazki, filma, bideo, diska, kazetak eta
bertze, ahantzi gabe artxiboetako paper zaharrak, aldizkari, astekari, egun
kari eta bertze.

Beti gaurkotuz, beti aberastuz, Euskaltzaindiaren liburutegiak lagun
duko ditu ikasle, erakasle eta ikerleak doakion bezala. Eguneroko lana da
dokumentu guztien biltzea, bakezko lana. Iragan denboretan, Umar batek
~rretzen zuen Alexandriako liburutegia, duela zenbait mende sura bota
tzen ziren liburuak "autodaf6" delakoetan eta holako suak piztuak izanak
dira mende honetan Alemanian eta ideologia bera bizi zuen militar batek
oihu lazgarri bat bota zuen: "Muera la inteligencia".

IIunbetarik ateraiak gara eta bakean jarraikiko du EuskaItzaindiak,
daukan Azkue Bibliotekari esker, duela 73 urte hasi duen euskararen eta
euskal kulturaren dokumentu guztien bilketa euskal ikerketen onerako.



AZKUE ,BIBLIOTEKAREN HISTORIA

Bilbo, 1992-VI-26

Jose Antonio Arana Martija

Gure Erakundearen barne historia aztertu eta idatzikeran badaude
bihotzeko gaiak, eta niretzat behintzat gaurko hau benetan hunkigarria da
Euskaltzaindiarekin izan dudan loturarik estuena liburutegia izan baita.
Azken hamalau urteotan hurbiletik zuzendu izan dudan ondarearen arlo
hau nire bizitzako ardurarik iraunkorrena izan bada, pozgarriena ere izan
dela aitortu behar dut eta inork esatekotan nik esan dezaket 1978.eko
azaroaren 24-ean euskaItzain osoek egotzi zizkidaten lanak, ardura haun
dikoak baziren ere, gustura egitekoak izan direla.

Hainbat Ian neketsu eta xehetasunez betea burutu ondoren, gaur
zabaItzen dugu egoitza berri honetan Azkue Biblioteka. Aspaldiko asmoa
eta ametsa bete da ba. Eta aspaldikoa diodanean, Euskaltzaindiaren sorre
ra egunetararte hitzaldi honetan noalako da, gure erakundearen hiruro
geita hamabi urteko historian beti izan baita liburutegia begininitakoa.
Hala agertzen da historiaren zehar, aztertu ditudan dokumentuetan, agi
riak hain zuzen, hauek bait dira historia egiteko oinarri ofizialak eta
fidagarriak. Ikerketa sakonagoa egiteko badaude, bai, beste dokumentu
argigarriak, artxiboan dauden gutunak esate baterako. Eta bateren batek
egin lezaken, eta behar bada egin beharko luken azterlana da. Baina
horretarako sosegua eta astia behar direnez, nik egindako Ian hau, orain
goz, onar dezazuela eskatzen dizuet.

Euskaltzaindiaren lehendabiziko karguen hautaketa Donostian egin
zen, 1919.eko urriaren 7an. Azkue, Eleizalde eta Agerre izan ziren eus
kaltzainburu, idazkari eta diruzain hautatuak. Ez zegoen orduan buruor
derik, Etxaide 1950ean izendatua izan arte. Baina karguen artean gutun
zaina ere hautatua izan zen: Julio Urkijo hain zuzen. Kargu hori, dirudienez,
artxibariarena zen, hasiera hartan libururik ez zeukalako Akademiak.
Baina gutunak eta dokumentuak zaintzetik aparte, beste beharrizan bat
ere nabari ikusi zuten orduko euskaltzainek, zeren eta 1920.eko urriaren
22an, RIEV aldizkarian Urkijoren laguntzailea zen Geroges Lacombe izen
datu zuten "lankide gutun erosketarako". Hurrengo urteko hautaketan,
Donostian 1921.eko ekainaren 28an egindakoan, Lakonbe (euskarazko
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gratia horrekin) izan zen Gutunzain izendatua eta kargu horretan iraun
zuen 1947an hil arte. Ordurako Azkuek Erriberako egoitzara eramana
zeukan bere liburutegia eta liburu erosketetan ziharduen Lakonbek, hala
nola, Bonaparteren argitarapenak, gutunak eta beste. Liburutegiaren era
bilerarako araudi bat ere prestatu zuen Lakonbe jaunak 1921.eko urrian.

Gerraren zioz larria izan zen Euskaltzaindiaren egoera. Liburutegiari
dagokionetik, ez zegoen erosketak egiteko dirurik, anekdota honek adie
razten digunez: 1946.eko martxoaren 29an zera irakurtzen da agirian:
"Federico Castro Guisasolaren liburugai bat erosteko aspaldian dirutan
urri dagoela-ta, ezin oraingoz erosi leikela". Liburu bakar bat erosteko
dirurik ez zeukan erakundeak, hainbat urteren zehar liburutegia aberaste
ko aukerarik ez zuela izan argi eta garbi azaltzen zaigu.

Azkuek heriotzera eramango zuen istripua izan ondoren, 1951.eko
urriaren 30ean euskaltzainek egin zuten bileran Juan Gorostiagari eman
zioten euskaltzainburuaren liburutegia zaintzeko ardura. Lehenagotik zegoen
liburuzain kargurako hautatua, data ez dugularik ezagutzen agirietan ez
bait da agertzen. Baina Azkueren liburutegiaren emaitza otiziala geroago
etorri zen, 1953.eko apirilaren 24ean egindako bileran agertzen bait da
horren berri, Gregorio Maidagan eta Jorge Villa ondorengoengandik:

"Azkuek Euskaltzaindi-etsean eukazan liburu eta paper guztien eta
argitaraturiko liburu-eskubidean emoitza egiten dautse Euskaltzaindiari.
Gorostiaga gutunzain izentau dan ezkero, Euskaltzaindi-etsean dagozan
beste liburu ta gauza guztien zerrenda zeatz eratu dagiala ta ororen
ardura ta erabilera ebatzi dagiala bere erabakitzen da".

Urte bereko irailaren 25ean egindako bileran agindutako lanaren
errendapena egin zuen Gorostiagak "asi dala liburu zerrendea gertatzen"
irakurtzen da agirian eta.

Aldaketa nabarmenak datozkigu hurrengo urtean. 1954.eko irailaren
24ean egin zen bileran Gorostiagak Ameriketara zihoala adieraztera eman
zuen. Ordurako lanean hasia zen Alfonso Irigoien eta horrezaz gain bere
poltsikotik laguntza ematen ere, egun bereko agirian irakurtzen bait dugu
Xabier Pefiak eta berak ordaindu zituztela bibliotekako muebleetan egini
ko obra batzu. Etxaide euskaltzainburu zen garai hartan, Oleaga euskal
tzain osoa zen zadorlari edo idazkari eta Maidagan, euskaltzain urgazlea,
diruzain. Biak izan ziren 1941ean hautatuak eta biak hil ziren 1961ean.
Baina Gregorio Maidaganek bertan behera utzita zeukan kargua eta
Alfonso Irigoienek betetzen zuen behin-behinean diruzain kargua 1955.eko
urtarrilaren lean izendatua izan zenetik, liburuzainarena ere Gorostiaga
joan zenetik betetzen zuelarik. Hala irakurtzen da egun hortako agirian:

"A. Irigoienek gutunzaintzan eta diruzaintzan Gorostiaga eta Mai
dagan jaunari lagunduz, Euskaltzaindiaren aide egiten dauzan Ian neke
tsuak (aipatzen dira). Lan ori orain arte doan egin dau. Ez da egokia au.
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Irigoien jaun ori Gutunzaintza, Diruzaintza, Idazkaritza eta beste Eus
kaltzaindi arazoetako langille izendatzea erabaki da. Ordu bete goizean
(1211) eta beste bat arratsaldean (3/4)".

Euskera agerkariaren ardura ere bazeraman Irigoienek eta 1955.eko
martxoaren 29an egindako bileran "zorion-agur sutsua erakustea erabaki
da". Baina Oleaga ere gero eta bilera gutxiagotara etortzen zenez, adina
gatik noski, Mitxelena izan zen Idazkari-orde izendatua 1955.eko apirila
ren 25eko bileran. Beraz, 1955.etik aurrera Etxaide izan zen euskaltzain
buru, Mitxelena idazkari-ordea eta Irigoien diruzain-ordea eta batera
liburuzain-ordea. Baina azken ordezkatze honetan hiru urtez jarraitu
zuen 1958.eko apirilaren 24ko bileran, Gorostiaga jauna, Ameriketatik
herriratua, izan bait zen berriz liburuzain izendatua.

Azkueren liburutegia izan zela Euskaltzaindiaren bibliotekako lehen
ondarea esana da, eta gerra aurrean, Lakonberen ardurapean, erositakoak
gehitu zutela ondare hori aitortu behar da. Baina Altube erbestetik
Gernikara etorri zenean izan nuen berarekin egoteko parada. Pabetik
ekarritako liburuak Euskaltzaindiri eskaintzea erabaki zuen, naiz eta niri
ere mordo bat eman. Hala zioen Irigoienek 1958.eko maiatzaren 29ko
bileran: Altubek "bere liburu mordo bat Euskaltzaindiari emon gura
deutsola". Eskaintza hau azarorako burutua zen hil horretako bileran
berri hau eman bait zuen Irigoienek: "Altube jaunak Euskaltzaindiri
eskeifiiko liburuak jaso direala". Beste emaitza bat ere izan zen gerotxoa
go, 1962.eko azaroaren 30ean: "Juan Ramon Urkijok RIEVen aleak eta
Julio Urkijok argitaratutako liburu batzuk" gure erakundeari eman zizkio
la agertzen da bilerako agirian. Aberasten zihoan gure biblioteka, eta
itxura berri bat hartzen ere. Gabriel Arestiren bidez Gineako ohol berria
jarri zen Erriberako egoitzan eta izena eman ez nahi zuen emakume
batek pinkia ordaindu zuen, 1962.eko urtarrilaren 26ko bileran azaldu
zenez.

Eraberritze bat etorri zen 1963.eko apirilaren 5ean Jose Maria Lojen
dio euskaltzainburu izendatua izan zenean Donostian. Behin behineko
karguak zeuden eta zuzendaritza tinko bat izendatu behar zen efikaziari
begira. Urte bereko urriaren 25ean Bilbon egin zen bileran honako
kargu hauentzat izendatuak izan ziren:

Idazkaria: Koldo Mitxelena
Idazkari ordea: Alfonso Irigoien
Diruzaina: Eusebio Erkiaga
Liburuzaina: Lino Akesolo

Berriki euskaltzain oso hautatuak ziren azken hirurak. Baina Diruzai
nak eta Liburuzainak ez zuten onartu euskaltzain izendapena eta araudi
berriak karguetarako euskaltzain oso izan beharra eskatzen zuenez, bete
gabe geratu ziren karguak. "Bere lanak artu eztituzten bitartean langille
ren bat artzea" erabaki zen 1964.eko martxoaren 20an, eta azkenean, urte
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bereko azaroaren 27an honako berri hau eman zen bileran: Maria Ange
les Alberdi, Gorozikako maistra langiletzat hartua zela. Azkenean, Erkia
gak eta Akesolok amore eman zuten, baina baldintzekin: Erkiagak onar
tzen zuen esukaltzain izendapena, baina ez zuen kargurik nahL Akesolok
ostera uko egiten zion euskaltzain izendapenari, urgazle izanez jarraituz,
baina onartzen zuen liburuzain izatea. Bilera horretan, 1965.eko otsaila
ren 26an, Irigoien izan zen bulego-buru izendatua, soldatarekin. Nahiz
eta urte pare batetan Akesolo liburutegian ibili, 1965.eko martxoaren
26an egin zen bileran erabaki zen ezin zuela karguan jarraitu urgazlea
bait zen. Dena konpondu zen 1966.eko abenduaren 30ean zuzendaritza
berria hautatua izan zenean:

Euskaltzainburua . . . . .. Manuel Lekuona
Idazkaria . . . . . . . . . . .. Juan San Martin
Idazkari-ordea '. . . . . . .. Alfonso Irigoien
Diruzaina. . . . . . . . . . .. Eusebio Erkiaga
Liburuzaina - - - - - - - - - - Juan Gorostiaga

Azken hamairu urteetan ez zen buruorderik hautatu, eta bilera hone
tan kargu hori bete zuen Jean Haritschelhar jaunak, 1988ra arte kargu
horretan jarraitu zuenak, beraz hogeita bi urteren zehar, Euskaltzainburu
izendatua izan arte. Gero, Luis Villasante euskaltzainburu izendatua izan
zenean 1970.eko uztailaren 29an, San Martinek eta Erkiagak jarraitu
zuten beraien karguetan eta 1967.eko martxotik Gorostiaga ez zenez
liburutegitik agertzen Irigoien izan zen liburuzain izendatua. Azken hau
ere bulegoan ez zegoenez, 1968/1969 ikasturtean Salamancara joana zeu
delarik, Jose Luis Lizundia izan zen idazkari-orde kargurako izendatua
1970.eko bilera horretan.

Aspaldidanik liburutegian ibilia zen Irigoien liburuzain berriak txos
ten bat irakurri zuen Donostian 1971.eko urtarrilaren 29an egin zen
bileran. Hala zioen:

"Irigoyen euskaltzain jaunak liburutegiaren antolakizunari buruzko
txosten bat irakurri duo Euskaltzaindiaren biblioteka hornitzen duten
libururik gehienak Azkue zanak utzitakoak direla, eta ez gutxi Altube
zanak ere. Euskaltzaindiko bibliotekak espezializatua behar duela (izan),
batez ere linguistika generala, euskal linguistika eta euskal literatura, eta
gainerako liburuak horren inguru. Liburuak gureganatzeko hiru bide
ditugula: beharrezkoenak erostea, zenbait errebista gurearen trukez har
tuaz eta Euskal Herriko editorialei ale bana bialtzera ohituaz. Trukean,
orain ere aldizkari asko hartzen direla, gehitu ahal izateko. Eta ordena
menduaren gora beheran eman ditu zenbait argitasun".

Irigoienek duela hogeita bat urte urraturiko ildotik joan da geroztik
liburutegiaren ibilpidea. Baina une hartan beharrezkoa zen liburutegiaren
egoera eta funtzionamendua eraberritzea. Hala ikusi zuen Euskaltzain
diak 1971.eko irailaren 24ean, liburutegia berriztatzeko kanpaina bat bul
tzatuz. Irigoien, Lizundia eta Astiz jaunen eskuetan utzi zen ardura hau.
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Data horretatik hiru hilabetera, "liburutegia zelan ordenatzen ari denari
buruz berria eman zuen" Irigoienek. Migel Angel Astiz kazetariak, La
Gaceta del Norte egunkarian bizpahiru artikulu argitaratu zituen Euskal
tzaindiaren liburutegia eraberritzeko diru laguntzak eskatuz, eta erakun
deak berak, 1971.eko abenduan, Euskaltzaindiari laguntza. Liburutegiaren
arazoa izeneko iragarkiari zabalkundea eman zion, nahi zuena lortzeko
dirulaguntzak jaso zituelarik. Hauekin bideratu zen eraberritze hori, ira
kurle gelako mahaiak, apalategi berriak, eta abar 1972an jarriz. Deialdi
horrek beste eragin bat ere izan zuen, hots, gero eta liburu gehiago
erosketaz edo dohainik jasotzea. Eta ordurarte hileroko bileretan jasotako
liburuen zerrenda ahoz ematen bazuen liburuzainak, gero eta gehiago
zirenez hartutakoak, Euskera agerkarian zerrenda argitaratzea erabaki zen.
Hara 1972an kaleratu zen 1971.ekoan agertzen zen oharra:

"EGILE ETA ARGITARATZAILEEI OHARRA: Lerro hauetan
1968 eta 1969-an hartu ziren liburuen agerpena egiten dugu. EUSKERA
ren ondorengo zenbakietan, era berean, hartzen direnen berri emanaz
jarraituko dugu. Euskaltzaindiaren liburutegiajluskal linguistika eta eus
kal literaturaren biblioteka berezia izan dadila nahi genuke, nahiz eta
euskal kulturaren beste sail batzuk ere ontzat hartu. Baina, ahalik eta
osatuena izateko, zoen laguntza behar dugu eta argitara ematen duzuten
liburuetatik bidali ale bat bederen. Eskertuko dizuegu guztiona den
Euskaltzaindiko biblioteka aberasten laguntzearren, eta sail honen bidez
irakurleai ezagutzera emango diogu, zoen liburuaren zabalkunderako.
Aldez aurretik eskerrikasko."

Eta liburuzainetik aparte, beste euskaltzain batzuk ere bibliotekare
kin arduratzen hasi ziren. Gogoan daukagu Nikolas Alzola Deustuko
lasalletarren komentura etorri zenean liburuen fitxak egiten ari izan zela,
eta estima handiarekin gordetzen ditugu artxiboan harek egindakoak.
Juan San Martin idazkariak ere, 1973.eko otsailaren 23ko bileran txosten
bat irakurri zuen honako gai honetaz: "Euskal Kulturaren inguruko heme
rotekaren hornitzeaz", bere ustez hartu behar ziren hamairu aldizkarien
tituluak eta helbideak eman zituelarik. Hartzen ziren liburuen kopurua
goraka zihoan eta liburuzainak hilero ahoz ematen zuen jasotakoen zerren
da, nahiz eta agirian zerrenda agertu ez, urtearen azkenean baizik. Baina
agirietan azaltzen zen liburuzainak bete zuela araudiak eskatzen ziona.

Une larriak etorri ziren geroztik, Erriberako etxea hondamendi egoe
ran -"ruinan" dio 1976.eko otsailaren 6ko agiriak- deklaratu nahi zuten
eta. Hala eta guztiz ere, txosten bat irakurri zuen bilera horretan Nikolas
Alzolak: argazki eta grabazioen artxiboa antolatzea eskatzen zuen Bitafio
ezizeneko honek.

Egoitzaren -eta bertan zegoen liburutegiaren- egoera desegokia eta
arriskutsua nabaria zen. Horregatik, 1978.eko martxoaren 31an egin zen
bileran, Hai Euskarai kanpaina antolatzea erabaki zen. Lortuko zen dirua
rekin beharrizan hauek bete beharko ziren: l. Egoitza berria; 2. Bibliote-
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ka eraberritzea; 3. Iker lanak bultzatu; 4. Hiztegigintza lanetan hasi; 5. Argi
tarapenak kaleratzen hasi. Kanpaina hori ekainean bukatu zen eta uztailaren
28ko osoen bileran bi premiazko gai hauek aukeratu ziren: 1. Euskararen
Lekukoen liburuak prestatzen eta kaleratzen hastea, eta 2. Liburutegia
antolatzea eta osotzea. Han nengoen ni orduan, oporraldian, edo hobe
esteko langabezian, Azkueren musika paperak taiutzen. Behar zen beza
lako liburutegia antolatzeko ez zegoen tokirik Erribera kaleko egoitzan,
administrazioko lanak eta langileak gehitzen zihoazen neurrian txikia
geratzen baitzen egoitza. Euskaltzainburuak egindako eskari bati erantzu
na emanaz, 1978.eko urriaren 6an onartu zuen Bizkaiko Diputazioak
administrazio bulegoetarako Arbieto kalean etxebizitza bat Euskaltzain
diari uztea. Horren berri urriaren 27an egindako bileran eman zen eta
zera erabaki: "oraingo etxean liburutegi eta artxibop1> jarraituko" zutela.

Bilera horretan beste erabaki bat ere hartu zen: "Jose Antonio
Arana Martija jauna Euskaltzaindiko liburutegia ordenatzeko eta gaurko
tzeko kontratatzea". Beraz, 1978.eko azaroaren lehen egunetan hasi nin
tzen lanean, Nerea Altuna anderefioaren laguntza hurbila izan nuelarik.
Administrazio bulegoak Arbieto kalera eraman ziren eta liburutegi eta
artxiborako geratu zen Erriberako toki osoa. Euskaltzaindiak azaroaren
24ean egin zuen bilerarako, ene ustez egin behar ziren obren eta antola
menduen proiektua aurkeztu nuen, Alfonso Irigoien liburuzainaren bidez
igorria. Aurrerantzean Euskaltzaindiaren liburutegia Azkue Biblioteka
deitzea ere proposatzen nuen, eta orokorrean onartua izan zen nere
proposamena. Hauteskunde eguna zen hura eta liburuzainari dagokione
tik, ahobatez Alfonso Irigoien izan zen liburuzain hautatua, ni deu
laguntzaile izendatua izan nintzelarik. Proposatutako obrak azaroan, aben
duan eta 1979.eko urtarrilean buruturik (irakurle gela, barruko ateak,
apalategiak, artxibo itxia, bulegoa, eta abar) beste era bateko lana eta
zerbitzua antolatu zen orduan. Hamar urtez jarraitu genuen elkarlanean
Irigoien jaunak eta biok, 1989.eko otsailaren 24ean, Lazkaoko Barne
Jardunaldietan Pello Salaburu bibliotekaria izendatua izan zen arte. Arau
tegiaren arabera, lanaren antolamendurako eta bibliotekaren erabilpidera
ko beharrezkoa zenez, 1981.eko irailaren 25eko bileran Azkue Biblioteka
ren Erregela Bereziak onartuak izan ziren. Plaza Barriko egoitza berri
honek eskatzen eta ematen dizkigun baldintzengatik erregela horiek
egokitu beharko ditugulakoan nago.

Erribera kalean zegoen biblioteka eta artxiboa egoitza berri honetara
ekartzeko eman ditugun urratsak adieraztea luze joango litzaken gaia da.
Diputazioak, Jose Maria Makua jaunaren eskutik, etxe hau 1985ean
eman zigunetik, asko dira asmatu, aztertu eta aldatu ditugun proiektuak.
Azkenean, ikusiko duzuen honetara heldu gara. Data historiko bat azpi
marratu nahi nuke: 1991.eko irailaren 4ean hasi ginen lanean biblioteka
berri honetan. Azken hamar hilabeteotan hainbat Ian burutu behar izan
ditugu, hala nola, Erribera kaleko egoitzan zeuden liburu eta aldizkariak



AZKUE BIBLlOTEKAREN HISTORIA - Jose Antonio Arana Martija 663

1.700 kutxetan ekarri eta apalategi berrietan taiuz kokatu, segurtasuneko
aparailuak jarri, informatizazioa behingoz erabaki eta funtzionatzen ipini,
fonoteka eratu eta beste hainbat xehetasun ikerlei zerbitzu modemoa
eman ahal izateko. Pozik eta harro gaude benetan lortu dugunarekin.
Hitzak baino adierazgarriagoak kopuruak eta datu zehatzak izaten direla
koan, hurrengo laukian, eta laburpen gisa, zera ematen dugu: 1979an
hasita izan ditugun sarrerak, jasotako ondare bereziak (l00 aletik gora
koak) eta antolatutako erakusketak:

Urtea Sarrerak Ondare bereziak Erakusketak

1979 4.370

1980 3.026 Jorge Villa 315 K. Etxegarai: Gernika

1981 3.627 Juan San Martin 404

1982 12.369 Juan C. Guerra 4.875
Gofii herritik 450
Juan San Martin 429
Barkaiztegi 354
Garcia Zabaleta 170
Vida Vasca artxiboa

1983 5.378 Norbert Tauer 721
J. Rodriguez Salis 270
Juan San Martin 200

1984 7.752 Ortiz de Vidaso10 1.463 Expolangues: Paris
Jose Luis Lizundia 225 Gramatikak: lrufiea

1985 5.156

1986 6.058 Jokin Zaitegi 270 Kartografia: Gateiz

1987 7.664 Jokin Zaitegi 1.722 Kartografia: Urdufia, Gernika
lrufiea, Leitza, Zarautz

1988 5.428 Alfonso Irigoien 168 Euskal liburuak: Barcelona
Kartografia: Portugalete, Errenteria
Euskal liburuak: Gernika

1989 7.164 Maria Paz Ziganda 2.409

1990 5.919 Villasanteren artxiboa Kartografia: Lizarra
"La Gaceta" bilduma Mendiburu: Donostia, Gasteiz,

Deustu, Andoain

1991 5.445 Jose Maria Olaizola 980 Bonaparte: London, Bilbo, Baiona

79.356
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Erosi edo dohainik jaso ditugun liburutegi batzuk eta emaile aipaga
rrien izenak eman ditut. Baina ez nituzke ahaztu nahi beste emaile
batzuen izenak: Angel Luis Gainza, Xabier Gereno, Xabier Kintana, Jon
Irazabal, Sebastian Garcia, Guillermo Sautua, Ignacio Ugarte, Jose Maria
Satrustegi, Maria Fernanda de la Iglesia, Pablo Garcia Setien eta abar.
Euskal Herriko Aurrezki Kutxak eta Diputazioak ere aipatu behar dira,
trukez igortzen dizkiguten liburuengatik, eta Eusko Jaurlaritzak eta Nafa
rroako Gobernuak ere eskerroneko aipamena merezi dute.

Eskerrik beroenak eman behar dizkiet hasieratik laguntzaile izan
dudan Nerea Altunari, 1982an Bertsolari Txapelketaren bertsoen transkri
bapena eta gero Juan Carlos Guerraren liburutegia eta artxiboa kataloga
tzen hasi ginenetik lanean ari den Josune Olabarriari, eta era berri
honetan, tokiz aldatzen, ondorengo taiutze lanetan eta informatizazio
arazoetan laguntzeko hitzartuta dagoen Kristina Aranari.

Erakusketak prestatzeko lanari gehitu behar zaio katalogoak eta kar
telak kaleratzeko izan dugun ardura eta lana. Eta historia honetan aipatu
behar dela, uste dut, hainbat argitarapen paratu ditugula gure fondoan
dauden liburuetatik. Ondare honetatik atera ditugu hemen inguruan duzuen
erakusketarako liburuak, zuzenean edo katalogoaren bidez ikus ditzake
zuenak. Ene ustez nahiko adierazgarriak dira Euskaltzaindiak Azkue Biblio
tekan daukan altxor baliotsua erakusteko. Guzti hau eta bibliotekan eta
artxiboan dauden milaka aleak zuen eta ikerleen zerbitzurako jartzea da
inaugurazioaren une honetan gure pozik handiena. Gure lana ez dadila
alperrikakoa izan da une honetan gura duguna. Eta eten gabe lanean
jarraituko dugula zin egiten dizuet, jaun andreok. Mila esker denoi eta
agur.

Azkue Biblioteka estrenatzean. (Egoitza, 1992, VI, 26).
Zutik: P. Xarritton, Jon Bilbao, Iratzeder eta L. Villasante.
Eserita: A. Irigoien, 1. M. Lekuona, J. Haritschelhar euskaltzain
burua, J. M. Satrustegi eta J. A. Arana Martija.
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Erakusketa honekin zabaltzen dugu Azkue Biblioteka Euskaltzaindiaren
egoitza berrian, aro berri batihasiera emanez. Gure Erakundeak, 1.918an
sortu zenetik, Bilboko Erribera kalean izan zuen egoitza eta bertan kokatu
rik, bulegoekin batera, biblioteka eta artxiboa. Orain, Bizkaiko Diputzioak
utzitako egoitzan, Bilboko Plaza Barrian, erosoago bilduta daude zerbitzu
guztiak, bai langile eta, biblioteka eta artxiboari dagokionetik, ikerleentzat
ere. Jarri ditugun baliabideak, informatizazioa barne delarik, erraztasun
gehiago emango die euskara, hizkuntzalaritza eta euskal kultura ikertu nahi
dutenei. Eta hau da Euskal Herriaren zerbitzurako Euskaltzaindiak egiten
duen apostua.

Erakusketa honetan agertzen diren liburuak eta eskuskribuak Euskaltzain
diaren ondarekoak dira. Dauzkagun ale baliotsuenekin halitapena egin
dugu, kultura zabalaren eredu batzu erakutsiz. Gure asmoetan dago aurre
rantzean beste erakusketa batzu prestatzea, gai monografikoak erabiliz,
herriari kulturaren arlo desberdinen liburuak eta beste euskarriak ikus dit
zan eskainirik. Hainbat urteren zehar lortutako altxor honekin Euskaltzain
dia harro sentitzen bada, herria ere, erabilgarria denetik altxor hau, pozik
egotea nahiko genuke.

Fitxa bakoitzaren bigarren zenbakiak liburu edo eskuskribuaren kokapena
adierazten duo

Bilbon, 1992.eko ekainak 26
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Con esta exposici6n se inaugura en la nueva sede Azkue Biblioteka de Eus
kaltzaindia, dando comienzo a una nueva epoca. Nuestra Instituci6n, desde
que naci6 en 1.918, ha tenido su sede en la calle RibE!'ra de Bilbao, y en ella,
juntamente con sus oficinas, la biblioteca y archivo. Ahora, en la nueva sede
cedida por la Diputaci6n de Bizkaia en la Plaza Nueva de Bilbao, se situan
todos sus servicios con mas comodidad tanto para sus empleados como
para los investigadores en cuanto a biblioteca y archivo se refiere. Los servi
cios instalados,incluida la informatizaci6n, prestaran mas facilidades a
quienes quieran investigar el euskara, la lingiiistica y la cultura vasca. Y es
esta la apuesta que hace Euskaltzaindia al servicio del Pais Vasco.

Todos los libros y manuscritos que se muestran en esta exposici6n proceden
de los fondos patrimoniales de Euskaltzaindia. Se ha hecho una selecci6n de
los fondos mas valiosos, exponiendo muestras de una cultura mas univer
sal. Es nuestra intenci6n preparar en adelante otras exposiciones, con temas
monogrMicos, ofreciendo a la vista de los interesados libros y otros soportes
de distintos campos de la cultura. Si Euskaltzaindia se siente orgullosa de
este tesoro reunido a 10 largo de muchos aflos, nos agradaria que el pueblo
tambien se sintiera satisfecho de el, en cuanto que esta a su disposici6n.

La segunda cifra de cada ficha indica el lugar en que se situa cada libro 0

manuscrito.
Bilbao, 26 de junio de 1992
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1-35
ABBADIE, A.Th. D'; CHAHO, J. Augustin
Etudes grammaticales sur la Langue Euskarienne.

Paris: Arthur Bertrand, Lib., 1836

184. orr.; 22 x 14,5 zm.

2 -91
AILLY, Pedro d'
Imago Mundi de Pedro D'Ailly y Juan Gerson. Estudio critico de Juan Perez
de Tudela.

Madrid: Testimonio Compania Ed., 1990

Fac.: Imago Mundi. - Lovaina: Juan de Westfalia, 1483

3 -90
(ALFONSO X)
Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el Nono, nuevamente Glosa
das, por el Licenciado Gregorio Lopez.

Salamanca: Domingo de Portonariis, 1576

151 fol. + 116 fol.; 41,5 x 29 zm.

4-98
ANTONINUS, Archiepiscopus Florentinus
Confessionale "Defecerunt". Titulus de restitutionibus.

Argentinae: Martinus Flach, 1492

CLXI fol. + tabula; 20 x 14 zm.

5-17
ARABARRA. Jaun - Goikua eta Lagi - Zarra.

Vitoria, 1.912.1.12, n.1.

(4) orr.: 43 x 32 zm.
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6-26
ARANA, Jose Ignacio
Arte metrica bascongada 6 tratado analitico de la verificaci6n euskara.

Eskuskribua, d.g.

66 orr.; 20 xIS,S zm.

7-64
ARANGUREN Y SOBRADO, Francisco de
Demostraci6n del sentido verdadero de las autoridades de que se vale el
doctor Don Juan Antonio de Llorente ... en el Tomo I de las Noticias hist6ri
cas de las tres Provincias Vascongadas, y de 10 que en verdad resulta de los
historiadores que cita, con respecto solamente al Muy Noble y Muy Leal
Seiiorio de Vizcaya.

Madrid: Imp. de Vega y Compania, 1807.

(4),287 orr.; 20,5 x 15 zm.

8-106
ARANZADI, Telesforo de
Euskalerriko perrechikuak =Setas u hongos del Pasis Vasco. Guia para la
distinci6n de los comestibles y venenosos. Atlas de 41 laminas cromolitogra
fiadas.

Madrid: Lib. Ed. de Romo y Fussel, 1897.

2 orr. + 41 lam.; 17 x 25 zm.

9-120
ARAQUISTAIN, Juan V.
Tradiciones Vasco Cantabras.

Tolosa: Imprenta de la Provincia, 1866

380, 1 orr.; 20 x 13 zm.
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10 -45
ARCHU, Jean - B.
La Fontainaren, aleghia - berheziak, neurhitzez franzesetik uskarara itzu
liak.

La Reolen: Pasquieren moldeteghian, 1848.

313 orr.; 21 x 13 zm.

11-36
ARCHU, Jean - B.
Uskara eta franzes gramatika uskalherrietako haurrentzat eguina = Grarn
maire basque francaise a l'usage des ecoles du Pays Basque. 2. edizionea.

Baionan: Imp. Fore eta Lasserre, 1835

VIII, 211 orr.; 19 x 11 zm.

12-27
ARRUE (BARRENA), Gregorio
Dernostracion practica de las 206 conjugaciones del verbo bascongado, dia
lecto vizcaino.

Eskuskribua, d.g.

164 orr. + 3 taula; 21,5 xIS,S zm.

13-33
ASTARLOA, Pablo Pedro de
Apologia de la lengua bascongada, 0 ensayo critico filosofico de su perfec
cion y antigiiedad sobre todas las que se conocen: en respuesta a los reparos
propuestos en el Diccionario Geografico Historico de Espana, Torno Segun
do, palabra Nabarra.

Madrid: Par Don Geronimo Ortega, 1803.

XXIV, 452 orr.; 20,5 x 14 zm.
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14-79
ASTARLOA, Fr. Pedro
Urteco Domeca gustijetaraco verbaldi icasbidecuac, ceinzubetan azalduten
dan Erromaco catecismua. Euretan aurquituco dabe Arima - zain euscaldu
nac, euren Elextar, edo Feligresai preducadu biar deutzen icasbidia: Baita
bere Cristinau euscaldunac, cer jaquin, eta eguin biar dabeen.

Bilbon: Eusebio Larumbe, 1816

VI, 296, XLVIII orr.; 20 x 14,5

2 Tomo

15-81
ASTETE, Gaspar
Cristinau Doctrina. Aita Gaspar Astetec erderaz escribidua; eta guero
D. Gabriel Menendez de Luarcac gauza asco erantzita atera ebana; Orain
eusquerara biyortuta urteiten dau arguitara cerbaist gueiyagoturic. Laudi
yoco Abade jaunen encarguz eta costuz.

Bilbon: Misericordiyaco etsian, Felipe Morales -en Moldateguiyan,1828

105 orr.; 15 x 10 zm.

16-97
AUGUSTINUS, Sanctus
Plurimorum Opusculorum.

Venetiis: Dionysius Bertochus, 24.3.1491.

CCCXXXVIII fol., (3) orr.; 22 x 17 zm.

17 -109
AULNOY, (Marie Catherine) Condesa D'
Relaci6n que hizo de su viaje por Espana la senora Condesa D'Aulnoy en
1679. Primera versi6n castellana.

Madrid: Juan Jimenez Librero - Editor, 1891.

VIII, 264 orr.; 22,S x 15,5 zm.
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18-41
AZKUE, Resurreccion Maria
Euskal - Izkindea = Gramatica Euskara

Bilbon: Astuiko Jose - n moldegintzan, 1891.

401 orr.; 29 x 21 zm.

EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

19-10
AZKUE, Resurreccion Maria
Indice de cartas manuscritas (contenidas en este tomo) dirigidas por mi
(R.M. de A.) a las citadas personas.

Eskuskribua, 1905 - 1919

183 orr. (106/115 birritan); 22 x 17 zm.

20-11
AZKUE, Resurreccion Maria

Musica Sagrada

Eskuskribua, d.g.

78 orr.; 29,5 x 21 zm.

Euskal musikagileen lanak kopiatzeko erabili zuen Azkuek koaderno hau,
eta lehen 22 orrialdetan halakoak jarri zituen. Baina geroztik 23. orrialdetik
77. enera geratzen ziren zurietan, herri kantuak biltzen hasi zen, kantaria eta
tokia jarriz.

21-1
AZPILCUETA NAVARRO, Martin de
Manual de Confesorcs y Penitentes, que contiene casi todas las dudas que
en las confessiones suelen ocurrir de los pecados, absoluciones, restituciones
censuras, & irregularidades. Con cinco comentarios de usuras, cambios,
Symonia mental, Dcfcnsi6n del pr6ximo, de Hurto notable, y irregularidad.

Valladolid: Francisco Fernandez de Cordova impresor, 1566

(16),799 orr. + 169 orr.; 21 x 14 zm.
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22-118
BARBIER, Jean
Legends du Pays Basque d'apres la tradition. Illustrations de P. Tillac.

Paris: Librairie Delagrave, 1931.

158, (1) orr.; 27,S x 22 zm.

23-84
BARTOLOME DE SANTA TERESA (B. MADARIAGA)
Jaungoicoaren amar aguindubeetaco leIengo bosteen Icasiquizunac. 1. zatija.

Irufiean: Rada Alargunaren ateraac, 1816.

X, 270, 32 orr.; 18,5 x 14 zm.

3 Tomo

24-7
BAZTERRICA, Agustin
Nueva demostraci6n del derecho de Vergara, sobre la patria, y apellido
secular de San Martin de la Ascensi6n y Aguirre: Refutaci6n seria del hijo
de Beasain, obra joquiseria del Padre Torrubia.

Madrid: Imp. de Manuel Fernandez, 1745

(22),431 orr.; 29,S x 21,S zm

25-16
BELARROA Y ALDAPEBEITIA, Vicente Joseph
Yndice y Extrados de las Escrituras, y papeles pertenecientes a los Mayoraz
gos de Belarroa, y Aldapebeitia: desus haciendas libres, y dela que dejo Dn.
Juan de Albiztegui cuyo actor actual poseedor es Vicente Joseph de Bela
rroa, y Aldapebeitia.

Elorrio, 1797.

Eskuskribua, 279 orr.; 32,S x 23,S zm.
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26-18
BIZKAITARA, Jaun - Goikua eta Lagi - zara.

Bilbao, 191O.VII.22, 83. zb.

(4) orr.; 44 x 83 zm.

27 -101
BOURSON, Eug.
Les Mines de Somorrostro

Paris: Imprimerie de J. Desoer, 1878

46 orr. + 20 lam.; 24 x 15 zm.

28-95
BUCHER, Fran~ois
The Pamplona Bibles. A facsimile compiled from two picture Bibles with
martyrologies commisioned by King Sancho el Fuerte of Navarra
(1194 -1234).

New Haven and London: Yale University Press, 1970

31 x 22,5 zm.

2 Torno

Fac.: Amiens Manuscript Latin 108 and Hamburg Ms. 1,2, Lat. 4., 15.

29-74
BURGUI, Fr. Thomas de
San Miguel de Excelsis representado como Principe Supremo de tada el
Reyno de Dios en cielo, y tierra, y como protector excelsa aparecido, yado
rado en el Reyno de Navarra. Libra Primero.

Pamplona: En la Oficina de Josef Miguel de Ezquerro, 1774.

(Grabatua), (28),348 orr.; 29 x 20,5 zm.

2 Torno
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30 -108
CAMPION, Arturo
Euskariana. Parte primera. Historia a traves de la Leyenda.

Bilbao: Imp. de la Biblioteca Bascongada, Muller y Zavaleta, 1896.

228, (1) orr.; 18 x 12 zm.

31-39
CAMPION, Arturo
Gramatica de los cuatro dialectos literarios de la lengua euskara.

Tolosa: Establecimiento Tipografico de Eusebio L6pez, Sucesor de la
Viuda de Mendizabal, 1884.

795, LXXXVI, (15) orr.: 23,S x 15 zm.

32-24
CARDABERAZ, Agustin
Aita S. Ygnacioren Bicitza.

Eskuskribua, d.g.

5/32 orr.; 21 xIS zm.

33-85
CARDABERAZ, Agustin
Aita San Ignacioren egercicioen gaflean afectoac, beren Egemplo, ta Dotrina
quin: edo Egercicioen lIen Partea.

Iruflean: Libruguille Antonio Castilla - ren Echean, 1761.

392, (4) orr.; 14 x 11 zm.

34-30
CARDABERAZ, Agustin
Eusqueraren Berri Onac, eta ondo esbribitceco, ondo iracurteco, ta ondo
itzeguiteco erreglac.

Irufiean: Libruguille Antonio castillo - ren Echean, 1761.

63 orr.; 15 x 10,5 zm.
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35-72
CASTILLO DE BOVADILLA, (Jeronimo)
Politica para corregidores y senores de vasallos, en tiempo de paz, y de gue
rra: y para Perlados en 10 Espiritual, y Temporal entre Legos, Juezes de
Comisi6n, Regidores, Abogados, y otros Oficiales publicos: y de las Jurisdic
ciones, Preeminencias, Residencias, y salarios dellos: y de 10 tocante a las de
Ordenes, y Cavalleros dellas. Primer Torno.

Madrid: Luis Sanchez, 1597.

(8), Indice, 1.284 orr.; 30 x 20,S zm.

36 -102
COLLETE, Carlos
Reconocimiento geol6gico del Senorio de Vizcaya.

Bilbao: Libreria de Delmas e Hijo, 1848.

XIII, 159, (20) orr., mapa 21 x 13 zm.

37-73
CONSTITUCIONES de la Real Casa, y Monasterio de Nuestra Senora
de Ronces - Valles. Aprobadas por su Magestad, y mandadas observar y
cumplir por su Real Cedula de quince de Marzo del dnO de mil setecientos
ochenta y cinco. Intimadas nuevamente para su observancia al Prior, sub 
Prior, y Cabildo en virtud de otra Real Cedula de seis de Abril del ai10 de
mil setecientos noventa y uno.

Pamplona: Por Antonio Castilla, Impresor, y Librero, 1791.

271, (4) orr.; 26 x 20 zm.

38 -5
CONSTITUCIONES Synodales antiguas, y modernas del Obispado de
Calahorra y La Calzada reconocidas, reformadas, y aumentadas novisima
mente par Pedro de Lepe ... en el Synodo Diocesano que celebro en la ciu
dad de Logroi10, en el ano de mil y seiscientos y noventa y ocho.

Madrid: Antonio Gonzalez de Reyes, 1700

(10),25,790 orr. + Indice; 30 x 22 zm.
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39-3
CONSTITUCIONES Synodales del Obispado de Pamplona compila
das, hechas y ordenadas por Bernardo Rojas Sandoval, en el Synodo que se
celebro en su Iglesia Cathedral de dicha ciudad en el mes de agosto de
1.590.

Pamplona: Thomas Porralis, 1591.

(4), (364) orr.; 15 x 9,5 zm.

40-88
CHOURIO,M.
Jesus - Christoren imitacionea.

Bordelen: Guillaume Boude'Boc'Imprimah;aille, 1720.

(8),426, (12) orr.; 15 x 9,5 zm.

41-103
DICCIONARIO geografico - historico de Espana por la Real Academia
de la Historia. Tomo 1.

Madrid: Imprenta Viuda de D. Joaquin Ibarra, 1802.

XXXIII, 515 orr.; 25 x 18 zm.

2 Tomo

42-80
(DUVERGIER)
Gudu Izpirituala, ceintan aurkhitzen baitire passioneen bentzutzeco eta
bicioen garaitzeco moyanic hoberenac eta segurenac.

Tolosan: Joannes - Franses Robert, 1750.

355, (6) orr.; 14,5 x 9,5 zm.

43-31
ECHAVE, Balthasar de
Discursos de la antiguedad de la lengua cantabra Bascongada. Compuestos
por Balthasar de Echave, natural de la Villa de <;umaya en la Provincia de
Guipuzcoa y vecino de Mexico.

En Mexico: En la Imprenta de Henrrico Martinez, 1607.

(Madrid: M.P. Jose Rayon, 1874)

(22),85 orr.; 22 x 15,5 zm.
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44-99
ECHEVERRIA, Xavier Ignacio de
Geometria pnictica, necesaria a los peritos Agrimensores, y su examen
segun la mente de esta M.N.P..

San Sebastian: Oficina de Lorenzo Joseph Riesgo, 1758.

(28), 168 orr,. 7 lamina; 14,5 x 9,5 zm.

45- 52
EGANA, Domingo Ignacio de
El Guipuzcoano Instruido en las Reales Cedulas, Despachos, y Ordenes, que
ha venerado su Madre Provincia: en los esmeros, con que se ha dedicado
siempre al Real Servicio, en la sumisi6n de sus representaciones, y recursos,
para la recta administraci6n de Justicia, y conservaci6n de su originaria
Nobleza, Fueros, Esenciones, y Prerrogativas: y en las Providencias Politi
cas, Militares y Gobernativas, tomadas por sus Congresos Generales, Parti
culares, y Diputaciones, desde el ano mil seiscientos noventa y seis, hasta el
presente de mil setecientos y ochenta.

San Sebastian: Imp. de Lorenzo Riesgo Montero de Espinosa, 1780.

(20),481 orr.; 38,5 x 26 zm.

46 -lID
ELCOURT, A.D'
Au pied des Pyrenees.

Paris: Librairie L. Hachette et Cie., 1864.

214, (l) orr.; 18 x 11 zm.

47 -51
ELIZONDO, Pablo Miguel de
Compendio de los cinco tomos de los Annales de Navarra.

Pamplona: Pedro Joseph Ezquerro, 1732.

(14),664 orr., Indice; 28 x 19,5 zm.
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48 -93
ENCYCLOPEDIE ou dictionnaire raissone des Sciences, des Arts et des
Metiers, par une Societe de Gens de Lettres, public par M. Diperot, M. D'A
lembert.

Paris: Franco Maria Ricci, 1982:

40x26 zm.

18 Tomo

Fae.: Paris: Briasson, David, Lc Breton, Durand, 1756.

49-92
ENCYCLOPEDIE ou dictionnaire raissone des Sciences, des Arts et des
Metiers, par une Societe de Gens de Lettres. Mis en ordre & publie par M.
Diderot; & quant a la Partir Mathematique, par M. D'Alembert. Nouvelle
edition. Tome Vingt - Septieme.

Geneve: Pellet, Imprimeur - Libraire, 1778.

967 orr.; 26 x 19,5 zm.

50 -21
EUSKAL - HERRIA. Journal Basque Fran<;ais du Rio de la Plata.

Buenos Aires, 9.X.1.898, n. 41.

4 orr.; 63 x 45 zm.

51-15
EXECUTORIA a pedimento del Licenciado Sancho L6pez de Otalora,
juez de los grados de la cuidad de Sevilla y vezino della.

Granada, 20.4.1539

Eskuskribua, 104 orr.; 32,5 x 21 zm.
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52 -111

FARINELLI, Arturo
Guillaume de Humboldt et L'Espagne avec un appendice sur Goethe et
L'Espagne.

Paris: Macon, Protat Freres, Imprimeurs, 1898.

253 orr.; 23,5 xIS,S zm.

53 -57

(FONTECHA SALAZAR, Pedro de)
Escudo de la mas constante Fee y Lealtad del Muy Noble y Muy Leal Sefi.o
rio de Vizcaya.

(Bilbao: Viuda de Zafra, 1748)

341 orr.; 29 x 20 zm.

54-56
EL FUERO, Privilegios, Franquezas, y Libertades de los Cavalleros hijos
dalgo del Sefi.orio de Vizcaya: Comfirmados par el Rey Don Felipe IIII,
nuestro Sefi.or y por los Sei\ores Reyes sus predecesores.

Bilbao: Pedro de Huydobro, 1643.

(3), (260), (30), orr.; 30 x 20 zm.

55 -48
FUEROS del Reyno de Navarra: desde su creaci6n hasta su feliz uni6n
con el de Castilla, y recopilaci6n de las Leyes promulgadas desde dicha
union hasta el afi.o 1.685 recopiladas y reducidas a 10 sustancial, y a los titu
los a que corresponden por Antonio Chaver.

Pamplona: hnp. de Martin Gregorio de Zabala, 1686.

(26),646 orr.; 30,5 x 20 zm.
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56-62
GARIBAY ZAMALLOA, Esteban de
Los XL Libros d'el compendio historial de las chr6nicas y-universal historia
de todos los reynos de Espana.

Anveres: Christophoro Plantino, 1571.

(26),559, (14) orr.; 35 x 24 zm.

4 Tomo

57-19
,

GIPUZKOARA. Gipuzkoa'ko Euzko Gaztediak eta Gipuzko Bum Ba
tzarra'ren Asterokoa.

Donostia, 1.920.V.8, 9'g. zk.

(4) orr.; 43,5 x 32 zm.

58-96
GUTENBERG, Johannes
Biblia. Johannes Gensfleich zum Gutenberg; presentation historique, trans
cription, traduction Jean Marie Dodu.

Paris: Berger - Levrault, 1985.

642 fol.; 40 x 29 zm.

2 Tomo

Fac: Mainz: Johannes Gensfleisch Gutenberg, 1450 - 1453.

59-34
HARRIET, M.M.
Gramatica escuaraz eta francesez: composatua francez hitzcun<;a ikhasi nahi
dutenen faboretan.

Bayonan: Alarguna eta J. Fauvet Impr., 1712.

512 orr.; 16,5 x 10 zm.
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60-61
HENAO, Gabriel de
Averiguaciones de- las antiguedades de Cantabria: enderezadas principal
mente a descubrir las de Guipuzcoa, Vizcaya, y Alaba, provincias conteni
das en ella, y a honor, y gloria de S. Ignacio de Loyola, nacido en la primera,
y originario de las otras dos, patriarca y fundador de la Compania de Jesus.

(Salamanca): Eugenio Antonio Garcia, 1689.

(68),403, (13) orr.; 30 x 21 zm.

61-113
HERELLE, Georges
Etudes sur Ie theatre basque. Le theatre comique. Chikitoak et Koblak. Mas
carades Souletines. Tragi - Comedies de Carnaval. Serenades Charivariques.
Parades Charivariques. Farces charivariques. Illustre de vingt - huit figures
documentaires et d'un air de danse note.

Paris: Librairie Ancienne Honore Champion. Edouard Champion, 1925.

241, (2) orr.; 24,S x 15 zm.

62-42
HIRIBARREN, J. - M.
Eskaldunac. Iberia, Cantabria, Euskal - Herriac, Eskal - Herri bakhotcha eta
hari darraicona.

Bayonan: Fore eta Lasserren, Imprimerian, 1853.

238, (2) orr.; 14 x 8,5 zm.

63-112

HUMBOLDT, Wilhelm von
Wilhelm von Humboldt 1m Verkehr mit seinen Freunden Eine Auslese sei
ner Briefe. Herausgegeben von Theodor Kappstcin.

Berlin: Verlegt bei Wilhelm Borngraber, (1915).

462 orr.; 19 x 14 zm.
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64-23
ITURRIAGA, Antonio Francisco de
Doctrine Dominicalac aterac eusquerara On. Antonio Francisco de Iturriaga
Miraballesgo Abade Maisuec bere feligresen instrusinoraco On. Juaquin
Castelloten liburuetaric mille eta sorsireun eta ama seigarren urtean. Seguie
tan daude. Bigarren tomocoac. emen. Bigarren liburue.

Miraballes, 1816

Eskuskribua, 312 orr.; 20 x 14 zm.

65-12
(IZTUETA, Juan Ignacio)
Euscaldun ancina ancinaco ta are Lendabicico etorquien Dantza on iritci
pozcarri gaitzic gabecoen Sonu gogoangarriac beren itz neurtu edo versoa
quin.

Donostian: Ignacio Ramon Barojaren moldizteguian, 1826.

(4),35 orr.; 32 x 24,5 zm.

IZTUETA, Juan Ignacio de
Guipuzcoaco dantza gogoangarrien condaira edo historia beren soi\u zar,
eta itz neurtu edo versoaquin, baita berac ongui dantzatzeco iracaste edo
instruccioac ere.

Donostian: Ignacio Ramon Baroja - ren moldizteguian, 1824.

(14), VI, 185 orr.; 19 x 12 zm.

67 -105

LACOIZQUETA, Jose Maria de
Cahllogo de las plantas que espontaneamente crecen en el Valle de Vertiza
rana.

Madrid: Imp. de Fortanet, 1885

(1), 158, (1) orr.; 24 x 15 zm.
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68-38
LARDIZABAL, Francisco Ignacio de
Grarncitica Vascongada.

San Sebastian: Imp. de Ignacio Ramon Baroja, 1856.

III, 52 orr.; 30 x 21 zm.

69-68
LARDIZABAL, Miguel de
Manifiesto que presenta a la naci6n el Consejero de Estado D. Miguel de
Lardizabal y Uribe, uno de los cinco que cornpusieron el Supremo Consejo
de Regencia de Espana e Indias. Sobre su conducta politica en la noche del
24 de Setiernbre de 1810.

Alicante: Nicolas Carratala Menor y Hermanos, 181l.

99 orr.; 21 x 15 zm.

70-29
LARRAMENDI, Manuel
De la antiguedad, y universalidad del Bascuenze en Espana: de sus pE:rfec
ciones y ventajas sobre otras muchas Lenguas, dernostraci6n previa al Arte,
que se dara a luz desta Lengua su author M.D.L.

Salamanca: Por Antonio Joseph Villargordo, d.g.

71-47
LARRAMENDI, Manuel de
Diccionario trilingue del castellano, bascuence, y latin. Torno Primero.

San Sebastian: Por Bartholome Riesgo y Montero, 1745.

(16), CCXXIX, 430 orr.; 29 x 20 Z111.

2 Tomo

72 -28
LARRAMENDI, Manuel de
El imposible vencido. Arte de la Lcngua Bascongada.

Salamanca: Por Antonio Joseph Villagordo Alcaraz, 1729

(1,34),404 orr.; 14,5 x 10 zm.
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73 -75
LAVIEUXVILLE, P. Guillaume de
Bayonaco Diocesaco Bi-garren Catichima, Lehenbicico comunionea eguitera
preparatcen diren Haurren~at.

Bayonan: P. Fauvet, 1733

(18),467 orr.; 14,5 x 9 zm.

74 -2
LEPE, Pedro de
Catecismo Catholico, en el cual se contiene la explicaci6n de los principales
mysterios de nuestra santa fe catholica, y las demas cosas, que debe el chris
tiano saber para su salvaci6n.

Madrid: Antonio Gont;alez de Reyes, 1699.

(14),411 orr., Indice; 20,5 x 14,5 zm.

75 -70
LINDE, Lorenzo Roberto de la
Discursos hist6ricos a favor de las siempre Mui Nobles y no menos Leales
Encartaciones del Infanzonango del siempre Mui Noble y Mui Leal Seflorio
de Vizcaya, divididos en dos tomos.

Sevilla: Imp. de las Siete Revueltas, (1742).

15x10zm.

2 Tomo

76-8
LUZURIAGA, Juan de
Paraninfo Celeste. Historia de la mystica zarza, milagrosa imagen, y prodi
gioso santuario de Aranzazu, de religiosos observantes de nuestro Serafico
Padre San Francismo, en la Provincia de Guypuzcoa, de la Region, de Can
tabria.

San Sebastian: Pedro de Huarte, 1690

(14),72,69, (15) orr.; 29 x 19,5 zm.
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77-9
MACEDA, Miguel Joseph de
Aetas sinceras nuevamente descubiertas de los Santos Saturnino, Honesto y
Fermin, ap6stoles de la Antigua Vasconia, (hoy Navarra y sus vecindades),
por las cuales se pone en claro el tiempo en que florecieron, y el Obispado
de San Fermin.

Madrid. Imp. Real, 1798.

(8),315 orr.; 20,5 x 15 zm.

78-13
MANTEROLA, Jose
Cancionero Vasco. Poesias en Lengua euskara reunidas en colecci6n, orde
nadas en serie y acompnadas de traducciones castellanas, juicios criticos,
noticias biogrMicas de los diversos autores y observaciones filol6gicas y gra
maticales. Primera Serie (4 Torno).

San Sebastian: Imprenta de Juan Oses, 1877- 1878.

XV, 91, (5) + VII, 88, (11) + X, 89, (7) + XIII, 92, (4), XI, (5),7 orr.; 20 x 13 zm.

3 Serie

79-87
MENDIBURU, Sebastian
Jesussen Amore - Nequeei dagozten cembait otoiz - gai.

Iruneco: Libru - guille Antonio Castilla-ren Echean, 1760.

15 x8,5 zm.

11 Torno

80 -119
MICHEL, Francisque
Le Pays Basque. Sa population, sa Langue, ses moeurs, sa litterature et sa
musique.

Paris: Librairie de Firmin Didot Freres, Fils et Cie., 1857.

547 orr.; 21 x 14 zm.
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81-86
(MIHURA, Alex)
Andredena Mariaren imitacionearen Jesus-Christoren imitacionearen gafle
an moldatua.

Bayonan: Piarres Fauvet, 1778.

300 orr.; 17 x 10,5 zm.

82 -104
MIl~ANO,Sebastian de
Diccionario geografico - estadistico de Espana y Portugal.

Madrid: Imprenta de Pierart - Peralta, 1826.

Torno I, 2,408 orr.; 20,5 x 15 zm.

11 Torno

83-83
MOGUEL ELGUEZABAL, Juan Jose
Baserritaar nequezaleentzaco escolia, edo lcasbidiac, guraso justu, ta jaqui
tun familija ondo azi Ebeenean exemplu, ta eracutsijetan. Emoten dau argui
tara Vizcaico eusqueraan J.J.M.M.e.

Bilboon: D. Pedro Antonio Apraizen molde azquijan, 1816.

VIII, 285 orr.; 14 x 10 zm.

84-78
MOGUEL URQUIZA, Juan Antonio
Confesio ta comunioco sacramentuen ganean eracasteac edo Cembat gauzac
Lagundu bear dien Confesio ta Comunioari ondo eguiflac izaiteco. Aterat
zen du arguira GUiputz itzqueran Cristau euscaldunen oneraco Don Juan
Antonio Moguel, ta Urquiza.

Irufteco: Libruguille Ezquerroren Alargunaren Echean, 1800.

XVII, 255, (0) orr,; 19,5 x 13,5 zm.
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85-25
MOGUEL (URQUIZA), Juan Antonio
EI Doctor Peru Abarca catedratico de la lengua Bascongada en la Universi
dad de Basarte, 6 Dialogos entre un Rustico solitario bascongado, y un Bar
bero callejero llamado Maisu Juan obra escrita por el Pro. Dn. Juan Antonio
de Mogue!.

Eskuskribua, d.g.

289 orr.; 22 x 16 zm.

86-50
MORET, Joseph de
Annales del Reyno de Navarra.

Pamplona: Imp. de Pascual Ibanez, 1766.

36x25 zm.

SToma.

87-69
MORET, Joseph
Empenos del valor, y bizarros Desempenos, 0 Sitio de Fuente-Rabia, que
escribio en latin el Rmo. P. Joseph Moret. Sucedido el Ailo de 1638. Escrito
en tres Libros Ano de 1654 y traducido al castellano ano de 1763. Con algu
nas Addiciones, y Notas por Don Manuel Silvestre de Arlegui.

(Pamplona): Oficina de Joseph Miguel de Ezquerro, 1763.

(10),240, (32) orr.; 20 x 15 zm.

88-20
NAPARTARRA. Jaun - Goikoa eta Lege - Zarra.

Iruna 1.911.1.15,2' zk.

(4) orr.; 44 x 32 zm.
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89-59
NAVARRO DE LARRATEGUI, Antonio
Epitome de los Senores de Vizcaya.

Turin: Ernprenta de Tarin, 1620.

(IO), 163 orr.; 24 x 19 zrn.

90-55
NOMENCLATOR de la Provincia de Guipuzcoa.

(Donostia, 1860).

146 orr.; 42,5 x 31 zrn.

91-53
NUEVA Recopilaci6n de los Fueros, Privilegios, buenos usos, y costum
bres, Leyes y Ordenanzas de la mui Noble y mui Leal Provincia de Guipuz
coa.

Tolosa: Bernardo de Ugarte, 1696.

(48),361, Indice, 91 orr.; 34,5 x 22 zrn.

92-76
OCHOA DE ARIN, Joseph
Doctrina Christianaren explicacioa Villa Franca Guipuzcoaco onetan eusca
raz itceguiten dan moduan Erri Noble onen instanciaz escrivitu ceban bera
ren Vicario, eta Capellau D. Joseph Ochoa de Arinec, pueblo onetaco
Aurray iracasteco.

Donostian: Pedro de Ugarte, ren Echean, 1713.

(6),175 orr.; 15 x 10 zrn.

93 -63
OIHENART, Arnauld
Notitia utriusque Vasconiae, tum Ibericae, tum Aquitanicae, qua praeter
situm regionis et alia scitl1 digna, Navarrae Regum Caetararumque, in iss,
insignium vetustate & dignitate familiarum stemmata ex probatis Authori
bus & vetustis monumentis exhibentur.

Parisiis: Sebastiani Crarnoisy Typ., 1638.

(IO), 558, (I8) orr.; 22 x 17,5 zrn.
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94 -44
OIHENART, Arnauld
Uskarazko zuhur - hitzac Aillande Oihanartec bildiac zoinen ondotic jiten
beitira uzkaraz eghin zituen neurt-hitzac = Proverbes basques. Recueillis
par Arnauld Oihenart suivis des poesies basques du meme auteur. Bigarren
edizionia.

Bordelen: Prosper Faye-aren moldeteghian, 1847.

LXXVI, (8), 310 orr.; 19 x 12,5 zm.

95-58
ORDENANZAS de la Noble\rilla de Bilbao.

Bilbao: Nicolas Sedano, 1682.

48, 15, 24 fol.; 28 x 20 zm.

96-67
OZAETA Y GALLAIZTEGUI, Joseph Hippolito de
La Cantabria vindicada, y demostrada, segun la extension que tuvo en dife
rentes tiempos: ,la variedad del govierno de los Romanos en Espafia, y qua
les se llamaron Regiones: Historia de la geografia, desde su principio: gue
rras de los invencibles Cantabros, y valerosisimos Asturianos, segun los
autores Romanos solos: hazafias posteriores de los Cantabros por mar: Res
puesta apologetica a todos los puntos, en que se ha desdorado el ilustre
nombre de las Vizcayas, desde Don Geronimo de Zurita, Analista del Reyno

. de Aragon, hasta el Reverendisimo Padre Maestro Fray Enrique Florez.

Madrid: Pedro Marin, 1779

(18),243 orr.; 21 x 15,5 zm.

97-22
P.A.Y.
Eusqueraco Doctrinia. Anzuolaco verba moduan, aii.o de 1825.
Por el Dr. P.A.Y.

Eskuskribua, 1825.

72 orr.; 22 x 15 zm.
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98-71
PALACIOS, Antonio de
Viva Jesus: respuesta satisfactoria del colegio de Misioneros de N.P. San
Francismo de la N. Villa de Zarauz a la consulta, y dictamenes impresos por
la N. Villa de Balmaseda, con ocasi6n de una proposici6n sobre bailes equi
vocadamente atribuida ados Misioneros del sobre dicho Colegio en la
Misi6n que ultimamente predicaron en la mencionada N. Villa: y de paso
una disertaci6n sobre 10 licito, 0 no de los bailes regulares de las Plaza, y de
Saraos: anadense tambien algunos avisos importantes a los Senores Curas,
Confesores, Alcaldes, Padres de familia, etc. para el cumplimiento mas exac
to de sus repectivas obligaciones.~

Pamplona: Josef Longas, 1791.

XXVII, 216 orr.; 215 x 16 zm.

99 -32
PEROCHEGUI, Juan de
Origen de la naci6n Bascongada y de su lengua de que han dimanado las
Monarquias Espanola, y Francia, y la Republica de Venecia, que existen al
presente. Segunda Edici6n.

Pamplona: Imprenta de los Herederos de Martinez, 1760.

(20), 105 orr.; 15 x 9 zm.

100 -49
QUADERNO de las Leyes y agravios reparados a suplicaci6n de los tres

Estados del Reyno de Navarra, en las Cortes del ano de 1.757 por la Mages
tad Real del Senor Rey Don Fernando II. de Navarra, y IV de Castilla, nues
tro Senor. Y en su nombre por ... Manuel de Sada, y Antillon ... con acuerdo
de los del Real, y Supremo Consejo, que con el asistieron en dicho ano de
1.757, en las Cortes Generales, que se celebraron en la Ciudad de Pamplona,
Cabeza del Reyno de Navarra.

Pamplona: Impr. de Miguel Antonio Domech, 1758.

246 orr.; 30 x 21 zm.
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101-65
RISCO, Manuel
Espai\a Sagrada. Tomo XXXII: La Vasconia. Tratado preliminar a las Santas

Iglesias de Calahorra, y de Pamplona, en que se establecen todas las anti

guedades civiles concernientes a la region de los vascones desde los tiempos
primitivos hasta los Reyes primeros de Navarra.

Madrid: Imp. de Miguel Escribano, 1779.

(18),452 orr.; 21,S x 15 zm.

102 -46
SALABERRY (D'IBARROLLE), M.
Vocabulaire de mots basques bas - navarrais, traduits en Langue fran~aise.

Bayonne: Imprimerie de veuve Lamaignere nee teulieres, 1856.

XVIII, 253 orr.; 16 x 10,5 zm.

103 -4
(SANDOVAL, Prudencio de)
Catalogo de los Obispos, que ha tenido la Santa Iglesia de Pamplona, desde
el ano de ochenta, que fue el primero della el Santo Martyr Fermin, su natu
ral Ciudadano: con un breve sumario de los Reyes que en tiempo de los
Obispos Reynaron en Navarra, dando Reyes varones a las demas Provincias
de Espana. Autor de esta obrita su Obispo.

Pamplona: Nicolas de Asiayn, 1614

4(332) orr.; 28 x 20 zm.

104 -60
SANDOVAL, Prudencio de
Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V: Max. Fortissimo. Rey
Catholico de Espana y de las lndias, Islas y tierra firme del Mar Oceano.

Pamplona: Bartholome Paris, 1634.

(26), 895, (30) orr.; 35 x 24 zm.
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105 -43
SORREGUIETA, Thomas de
Semana Hispano - Bascongada, la unica de la Europa, y la mas antigua del
orbe. Con dos suplementos de otros cielos, y etimologias bascongadas.

En Parnplona: Por la Viuda e Hijo de Longas, 1804.

XI, 208 orr., 2 taula; 20 x 14,5 zrn.

2 Torno

106 -54
La TERTURLIA DE HERNANI: a los bien intencionados, salud y
pasqua florida.

(t.g.,1744)

(13) orr.; 32,S x 22,S zrn.

107-6
TORRUBIA, Joseph
EI hijo de Beasain Sain Martin de la Ascension, y Loinaz: Dissertacion histo
rico - critica apologetica, por su patria, y naturaleza.

Madrid: Juan San Martin, 1742.

(98),290 orr.; 20,S x 15 zrn.

108 -114
La TRADITION au Pays Basque. Ethnographie, Folk -lore, art populai
re, Histoire, Hagiographie.

Paris: Lucien Gougy, 1899.

598 orr.; 25 x 16 zrn.

109 -107
TRUEBA, Antonio de
Cuentos de madres e hijos. Obra ilustrada con 50 grabados por Bastinos,
Parys y Sadurni.

Barcelona: Libreria de Juan y Antonio Bastinos, 1878.

332 orr.; 21 x 13 zrn.
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110 -77
UBILLOS, Juan Antonio
Christau Doctrifi berri - ecarlea christauari dagozcan Eguia sinis - beharrean
- berria dacarrena. Jaun Claudio Fleuri Abadeac arguitara atera zuanetic
Fray Juan Antonio Ubillos - coac Eusquerara itzulia.

Tolosan: Libruguille Francismo de la Lama-ren Echean, 1785.

224, (6) orr.; 14,5 x 10 zm.

111-82
URIARTE, Jose Antonio de
Marijaren Illa edo Maijatzeko Illa: Ama Doncella guztiz garbijaren icenian
ondo igaroteco, cefietan imii'ii dituzan vizcaico euzqueran, Fr. Jose Antonio
de Uriarte.

Bilbon: Delmas, eta semiaren echian, 1850.

127, (3) orr.; 15 x 10,5 zm.

112 -89
URTE, Pierre D'
Anecdota Oxoniensia: The earliest translation of the Old Testament into the
Basque Language (a fragment).

Oxford: Edited by Lewelyn Thomas, M.A., Claredon Press, 1894.

XXVII, 163 orr.; 21,5 x 19,5 zm.

113 -37
URTE, Pierre D'
Grammaire Cantabrique basque. Public pour la premiere fois par Went
worth Webster .. aux frais de M. Antoine d' Abbadic.

Bagneres - de - Bigorre: Imp. de Bernt, 1900.

VIII, 568 orr.; 25 x 17 zm.
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114 -116
VALOIS, Marguerite de
L' Heptameron. Contes de la Reine de Navarre.

Paris: E. Dentu, Editeur, 1883.

XXIV, 308 orr.; 16 x 10 zm.

115 -94
VIDAL DE CANELAS, Obispo de Huesca
Vidal Mayor. Estudios por Antonio Ubieto Arteta ... (et al.).

Madrid: R. Diaz Casariego, D.L. 1989.

37x24 zm.

2 Tomo

Fac.: Manuscrito de 1247, J. Paul Getty Museum.

116 -117
WEBSTER, Wentworth
Basque Legends: Collected, Chiefly in the Labourd. With an essay on the
basque language, by M. Julien Vinson.

London: Griffith and Farran, Successors to Newberry and Harris, 1877.

XVI, 233 orr.; 21,5 x 14 zm.

117-115
(ZAMACOLA, Juan Antonio) DON PRECISO
Colecci6n de las mejores coplas de seguidillas tiranas y polos que se han
compuesto para cantar a la quitarra. Por Don Preciso.

(Madrid, 1799)

310 orr.; 14,5 x 8 zm.

2 Tomo
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118 -66
ZAMACOLA, Juan Antonio de
Historia de las Nacioncs Bascas de una y otra parte del Pirineo Septentrional
y Costas del Mar Cantabrico, dcsdc sus primcros pobladores hilstil nuestros
dias; con lil descripci6n, cankter, fueros, usos, costumbres y leyes de cadil
uno de los estados Bascos que hoy existen.

Auch: Imp. de la viuda de Duprat, 1818.

18, XXI, 276 orr.; 21 x 13,5 zm.

119 -40
ZAVALA, Juan Mateo de
EI verba regular vascongado dd dialeclo vizcaino.

San Sebilstian: Imprenta de 19nilcio Ramon Baroja, 1848.

X, 169, (1) orr.; 25,5 x 19 zm.

120 -100
ZUBIAUR Y AYZAGA, Manuel
Arithmclica practica, para inslruir la jubcntud.

Bilbao: Antonio de Zafra, 1718

7,408 orr.; 14,5 x 9 zm.
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LUIS VILLASANTERI OMENALDIA

Gernika, 1992-VII-24

Sergio Villa,
Gernikako alkateordea

Lehenengo eta behin eskerrik asko hona etorri zarien/zareten danori
eta uste dotldut ondo merezitua dela hau omenaldiau. Horregatik ba,
zeuen etxean zauze/zaudete eta guk ateak zabalduten duz/ditugu ome
naldi honetan danok parte hartzeko. Alkate jaunak -Eduardo Vallejok
agindu dostldeustldit lehenengo eta behin, eskatzeko parkamena bera
hemen ezin delako egon beste premina batzuk euki/eduki ditu eta,
orduan, nik hartzen dotldut haren lekua. Beraren partez, udalaren partez
eta gernikar guztion partez gure Aita Luis Villasanteri zorionik beroenak
bere omenaldi honetan. Gu ez gara hemen azaltzen hasiko gure Aita
Villasanteren senblantea eta beronen eginkizunak. Danon ezagunak dira.
Danok dakizue beronen Ian gogorra, zintzoa eta berezia zelan/nola doan
aurrera. Horregatik ba, guk bakarrik oparituko deutsogu/diogu gure zorio
nik beroena. Eta, adibidez, esan gura dot azkenengo, orain dela aste pare
bat, Udaletxeko pleno osoak hartu zeuen/zuen erabakia gure Bizkaiko
Aldundian presentateko solisitude bat, ikusten deule/dugula oso merezitua
dela gure Aita Villasante egiteko Bizkaiko "seme bikain". Beronen izena
egon deien/dadin seme bikain batzuren ondoan. Ze inork merezituta
badauko/badauka, honexek dauko. Uste dugu honeri/honi guk gura deu
tsogu/diogu, guk gernikarrok, hauxe ipini ginda moduan, esate lez: mere
zi dau omenaldia eta merezia da Bizkaiko "seme bikaina" izatea. Besterik
ez bakarrik danori, Euskaltzaindia guztiari benetan egiten dituen beha
rrengatik gure euskera aurrera eroateko beti geroago eta sakonago erabil
teko eta beti zehatzago egiteko gauzak. Halantxe eskatuten deutsegu
Idiegu bai Aita Villasanteri eta bai bere kideei. Segituko deiela/dezatela,
jarraituko deiela aurrera euren zereginetan. Hor lotuko da zehar, histo
rian zehar, euren beharra gure zeregin guztiak azalduz. Horregatik ba,
gehiagoko barik, eskerrik asko danori eta Aita Villasante zorionak eta
urte askotarako.





JKER 6 LIBURUAREN AURKEZPENA

AlTA VILLASANTE-REN OMENALDIA

Gernika, 1992-VlI-24

Jean Haritschelhar
euskaltzainburua

Jaun Andereak, agur.

Mintzaldi hau idazten hasi naizelarik gogoratu zait kantu baten
hastapena:

Besta eder huntara
Goazen oro betan...

Besta dugu, gaur, Gemikan, Gemikako udaletxe honetan eta eske
rrak nahi dizkizut bihurtu zuri, Sergio Villa jauna, Gemika-Lumoko
alkate ordea, orain bertan erran dituzun ongi-etorrizko hitz sarkorrenga
tik eta utzi diozulakotz Euskaltzaindiari udaletxeko areto nagusi hau bere
hileroko biltzarrarentzat eta oraiko biltzar idekiarentzat.

Besta eder honetara etorri zarete gemikarrak, Aita Villasante-ren
ahaideak edo haurtzaroko adixkikeak eta bereziki zu, Mari Karmen Gar
mendia anderea, Hizkuntza Politikarako idazkari nagusia, Eusko Jaurlari
tzaren eta Lehendakariaren izenean. Irakurtukoduzu gero Lehendakariak
Aita Villasanteri igorri dion gutuna. Gure gomitari erantzuan diote ere
euskaltzain urgazle askok eta Euskaltzaindiko batzordeetako langile onak.
Eskerrak denei, denok bat eginen baitugu Aita Villasante-ren omenaldi
honetan.

Besta dugu beraz, besta Euskaltzaindiaren barrenean, besta Gemi
kan, Euskal Herri osaka bihotz den hirian, Gemikako seme bati eskainia.

Holako besta bat merezi du Aita Villasante-k, euskaltzain eta euskal
tzale gisa. Ez naiz haren biziaren xehetasunetan sartuko. Azpimarratuko
ditut bakarrik Euskaltzaindian egin dituen urratsak. Hogeita hameka urte
zituen euskaltzain oso izendatu zutelarik, duela orain 41 urte. Krutwig
eta Aita Villasante dira Euskaltzaindian zaharrenak, ez adinez, baina bai
denboraz. Gero nator ni ere aita Diharce "Iratzeder"-ekin biak batera
hautatu baigintuzten hain zuzen hilabete honetan, duela 30 urte.
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Euskaltzaindiaren historian sartua da Aita Villasante-ren sarrerako
mintza1dia Bizkaiko Diputazioan -ordu hartan ez zen aipatzen Foru
A1dundirik- "Literatur-euskara laphurtarr k1assikoaren gain eratua" titu
1uarekin eta Federiko Krutwig-en erantzuna. Erantzunarengatik erbeste
ratu zen Krutwig. Berrogei urte iragan dira. Hor ditugu biak berrogei
urteren buruan. Gazteak ziren gorputzez eta gogoz, gazteak dira oraindik
gogoz bederen.

Berrogei urte! Berrogei urte horietan ez da a1ferrik egon Aita Villa
sante. Aski da irakurtzea Jose Antonio Arana Martija-k egin dion bib1io
grafian zenbat liburu, artiku1uak aparte, idatzi dituen Aita Villasantek.

Erlisioneari dagozkionak dudarik gabe frai1e batek eginbide duen
bezala. Horietan irakurtu duen tesia La sierva de Dios Maria Angeles
Sorazu, Concepcionista Franciscana (1873-1921). Estudio mistico de su vida
(1950), eta euskaraz Nere izena zen Plorentxi. Angeles Sorazuren bizitza
(1961). Angeles Sorazu. Bizia eta mezua (1990). Bai eta ere Kristau fedea
ren sustraiak, 1au liburu gotor, 1ehena 1962-an, bigarrena 1969-an, hiruga
rrena 1984-ean, azkena 1986-an.

Erlisionearekin zerbait ikusteko duen 1iburu batez arduratu da Aita
Villasante: Axu1arren Gero-az. Eman digu 1ehenik testua bere espainio
1ezko itzu1penarekin, bertze batzuek ere kontura zitezen Gero-aren ba1ioaz
(1964) eta segidan istudio eder bat Axular, Mendea, Gizona, Liburua
(1972), eta Axular-en hiztegia (1973). Geroztik, agertu dira idaz1e zahar
batzuen hiztegiak baina, dakidanez, Axu1ar-ena da 1ehena, bide urratzai
lea beraz.

Euskararen 1ekukoak deitzen den 1iburu sortan, Aita Villasante-k
eskaini dizkigu hiru liburu:

- Etienne Lapeyre: Kredo edo Sinesten dut esplikatua (1982).

- Pierre Guillaume de Lavieuxville-Harosteguy: Bayonaco diocesaco
bigarren catichima (1985).

- Juan Antonio Mogue1 ta Urquiza: Cristaubaren icasbidea edo Doc
trina Cristiana (1987).

Hiruak edizio kritikoak dira. Ohartarazten dut aipatu ditudan 1au
idazle horietan, Axu1ar barne, hiru Iparra1dekoak dire1a, erakustera emai
ten baitu ez de1a euska1ki batean bakarrik ge1ditzen Aita Villasante baina
begirada zaba1 eta sakon bat botatzen dio1a euska1 literatura osoari.

Eta nola, hain zuzen, ez aipa Historia de la literatura vasca (1961)
deritzan liburua. Oroit naiz erosirik agertu zenean, ha1a nola erosi nuen
Mitxe1enarena urte bat lehenago agertua. Liburu horren bitartez egin
nuen Villasanteren ezagutza, erran nahi baita egiazki ikusi baino 1ehen
ezagutu nue1a izpirituz. Bi liburu horiek eskupean dauzkat, edozein
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momentutan beharrezkoa dudan datu baten bilatzeko. Orduan, duela
beraz 31-32 urte, ez genuen holako libururik eskuetan, salbu Lafitte-k
egina zuen liburutxoa.

Arantzazuko kongresua bururatu zelarik, euskara batuaren auzian
sartu zen Aita Villasante, ikusten zuela pedagogiaren beharra, erakutsiz
zer izan zitekeen literatura euskara (hala deitzen zen orduan) eta honen
behar gorria. Hartakotz sortu zuen Arantzazun serie Luis de Eleizalde
deitutako sorta, horietan bederatzi liburu agertuz.

1970 Hacia la lengua literaria comun
1972 La declinacion del vasco literario comun
1974 Palabras vascas compuestas y derivadas
1976 Sintaxis de la oracion compuesta
1978 Estudios de sintaxis vasca
1980 Sintaxis de la oracion simple
1980 La H en la ortografia vasca
1986 La oracion causal en vasco
1988 Euskararen auziaz

Luis de Eleizalde sortan agertu diren liburu guziak -bederatzi- Aita
Villasante-k idatziak dira. Dirudianez, Euskararen auziaz da holako testa
mentu bat, euskaldunentzat interesgarria, liburu horretan bilduak direla
kotz euskarak ezagutzen dituen gora-beherak. 1988-an agertu da euskal
tzainburuaren kargua uztera zoalarik. Hortakotz diot testamendu idurikoa
dela.

Hainbeste liburu idazteko (23 bakarrik aipatu ditut ez baita gutti)
behar da bakartasunean bizi, Arantzazuko komentuko gela ttipi batean.
Gela ttipi hartarik jalgitzen zen mundura Euskaltzaindiaren biltzarretara
hemetzortzi urtez euskaltzainburu izanez. Eta zer euskaltzainburu! Jose
Luis Lizundiaren laguntzarekin egituratu du Euskaltzaindia, batzordeak
sortuz, lanak eginaraziz, kongresuak bultzatuz.

Euskara baturako bidea hartu du Euskaltzaindiak, ortografia, deklina
bidea, erakusleak, aditz laguntzaile batuak proposatuz. Bergarako biltza
rra, Arrasatekoa, dira urrats garrantzi haundikoak euskara baturako bidean.
Euskaltzaindiak eskainitako proposamenak idazle gehienek onartu dituz
te; gero eta liburu gehiago idazten da Euskal Herrian, izan daitezen
eskolako liburuak edo literatura liburuak. Badago oldar bat, bereziki
gazteen artean, Euskaltzaindiaren bidetik doana.

Anartean, erakunde publiko itxura hartu du Euskaltzaindiak, erret
dekretuari esker, hau 1976-eko otsailaren 26ekoa, autonomi estatutuari
esker, Eusko Jaurlaritzaren, Nafarroako Gobernuaren, hiru Foru Aldun
dien ezagupen ofizialarekin eta pentsatzen dut aurten lortuko duela
Pyrenees-Atlantiques-tako ezagupena ere.
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Geroztik, Ian luze eta sakonetan sartu da Euskaltzaindia: Orotariko
Euskal Hiztegia, Gramatika, Euskal Herriko Atlasa, Onomastikako eta
literaturako ikerketak biltzar edo jardunaldien bitartez sustatzen dituela.
Sekulan ez da orain bezain Ian egin Euskaltzaindian, lekuko direla argi
talpenak: Euskera agerkaria (hemendik goiti hiru zenbaki urtero) Euska
raren Lekukoak, Onomastikako liburuak, Gramatikaren hiru liburukiak,
Orotariko Euskal Hiztegiaren 5 liburukiak, Iker saileko eta sortako liburuak.

Horiek guziak sortu dira Aita Villasante euskaltzainburu zelarik. Eta
orain zer egin? Aldi bat baino gehiagotan erran dut eta errepikatzen dut
egun ere, urratu bidetik ibili behar duela Euskaltzaindiak, hasiak diren
Ian luzeak behar direla bultzatu eta burura ereman, ez baita Ian ttipia eta
ez Ian erraza.

Halere, Euskara Batuko batzordea berrikitan sortu duelarik eta kon
tutan hartuz edozein kultur edo erakaskuntza alorretarik heldu diren
galdeek erantzun bat behar dutela, urratsez urrats segitzen du Euskal
tzaindiak euskara baturako bide luzea, proposamen berriak eginez eta
L.E.F. batzordeak egin duen bezala, proposamen horiek luzatuz erakas
kuntzan edo bertze elkarteetan ari diren jendeei haien iritzia jakiteko,
erran nahi baita euskaltzaleen mundutik hurbil nahi duela egon gauzen
behar den bezala apailatzeko.

Euskaltzaindiaren helburua da, emeki-emeki, gero eta urrunago joai
tea euskara batuaren bidean, Ian eta ikerketa sakonen bururatzea, euska
raren eremuan dabiltzan unibertsitate guzietako erakasle-ikerleen biltzea,
indar guziak bateratuz, hiztegigintzan, gramatikan, dialektologian, ono
mastikan, literaturan. Horretara heltzen ari da kongresu edo jardunaldien
bitartez eta, nola ahantz, agintari guzien diru laguntzarekin.

Iker 6 liburu mardula aurkezten dugu gaur: Luis Villasante-ri ome
naldia deritzana. Hori da Euskaltzaindiak eskaintzen diona hemezortzi
urtez euskaltzainburu izan denari. Euskaltzain osoei, urgazleei eta batzor
deetako langileei, nahiz ez izan euskaltzain oso edo urgazle, galdegin zaie
parte hartzea. Hogei ta hamaika gara, Euskaltzaindiak dituen batzordeeta
koak beren lana eskaini dugunok. Azkenean, zer opa dezake Euskaltzain
diak ez balinbada ikerketa lana. Eta opari hau emaiten dizut denen
izenean bihotzaren zolatik.

Badakit Gernikako udalak eskatu diola Bizkaiko Foru Aldundiari
izenda dezan Aita Villasante Bizkaiko seme bikain. Diot goraki egun
Euskaltzaindia ados dagoela holako eskakizunarekin. Bizkaiak dauka aita
Villsanterekin seme berezi bat, bizi guzia eman diena erlisioneari eta
denbora berean euskarari.

Fraile umila da aita Villasante baina euskararen zerbitzari haundia.
Anitz urtez aita Villasante! Zorionak!



AlTA LUIS VILLASANTE JAUNA

Gasteiz, 1992, uztailak 22

Jose Antonio Ardanza Garro
lehendakaria

Aita Luis Villasante, jaun agurgarria:

Gernikako zure jaioterriak eta Euskaltzaindiak, ongi irabazitako ome
naldia eskaintzen dizute. Zor zaizun esker on hori agertzera hurbil nadin
jaso dut neuk ere gonbidapena. Egia esan, gonbidapen bati ezin erantzu
nak beti ematen du pena. Oraingo honetan mina eta lotsa ere ematen
dizkit. Inork Lehendakari baten esker ona merezi badu zuk merezi
baituzu. Baina, zoritxarrez, ezin naiz egun horretan zure ondoan izan.
Barkatuko didazula uste dut. Eta barkatuko didatela Gernikak eta Euskal
tzaindiak ere.

Gorputzez urrun banaiz ere, bihotzez zure ondoan eta zuen artean
izango nauzue, ordea. Izan ere, zuk, Villasante jauna, bizitza osoa eskaini
diozu euskarari, Herri honen berezko hizkuntzari. Euskara irakasten, teo
logia euskaraz ematen, euskal literatura aztertzen, euskara lantzen, euska
raren batasuna gidatzen eta euskarari buruzko gogoetak eskaintzen saiatu
zara, etengabe. Zerrenda luzea osatzen dute euskarazko zure lanek. Beste
inork ondu ez duena, seguruenik.

Hala ere, espanturik eta harrokeriarik gabe burutu duzu zure Ian
eskerga eta isila. Euskara "esklusiboki" zeuretzak hartu gabe, "beronen
jaun eta jabe" bazina bezala. Euskara "guztion ondarea" dela erakutsi
diguzu, zure idatzietan eta zure jokabideetan. Horregatik zaindu nahi
izan dituzu euskara eta Euskaltzaindia alderdikeria eta taldekeria guztietatik.

"Hizkuntzaren ofizio propioa bete beharrean, hizkuntza hartzen da,
alegia, beste zerbaiten bandera, arma edo aitzakitzat, dela politika, ideolo
gia edo berez hizkuntzaren bere baitako eiteaz zerikusi ez duen beste
zerbait" salatu izan duzu, "hizkuntza hem baten ondasuna da, guztion
ondarea" azpimarratzeko. Izan ere, "orduan ez du inork beretzat esklusi
boki hartu behar, beronen jaun eta jabe balitz bezala. Aukera eta ikus
molde partikularren gainetik dago hizkuntza. Pluralismo bat dagoen heman
euskara ezin lot daiteke partilularismo batekin. Euskara zinez maite due
nak ahaleginak egin behar ditu guztiona dena beretzat bakarrik ez hartzeko".
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Zure lanengatik eta euskarareriko zure atxekimendu eta zure jokabi
de zabalagatik har itzazu Lehendakari honen eta bere Jaurlaritzaren eta
Euskal Herri osoaren eskerrik beroenak zure omenaldi egun honetan.
Eta zurekin izan bitez beti, San Frantziskoren seme horrek besteoi
hainbeste aldiz opa izan dizkiguzun BAKEA eta ZORIONA.



GERNIKAKO UDALETXEAN

1992-VII-24

Luis Villasante

Sergio Villa, Gemika-Lumoko alkateorde jaun pres
tua eta Udaletxeko zinegotzi jaunak, Jean Haritschelhar
euskaltzainburu jaun agurgarri eta euskaltzain maiteak,
Mari Karmen Garmendia, euskararen arduradun maratz
eta bihargina, Ahaide, ezagun eta adiskide, neure Orde
nako Anaia, herritar maite eta gainerako entzule guztiak:

Bake eta On guztioi:

Lotsaturik eta abaildurik bere banago, hainbeste omenaldi, gorespen
eta ohoregaitik. Aide batetik gurako neuke isilik egon eta dana arin
pasatzen itzi, baina ezin. Gura ez gura, zerbait esan beharrean nagoela
garbi ikusten dot. Beste aldetik, ez da hau berbaldi luze eta gogaikarria
egiteko une egokia. Motx egoten ahaleginduko naz, bada.

Neure lehenengo berbea zein dan esan beharrik ez dago: Eskerrik
asko atondu dozuen eta merezi ez dodan omenaldi honengaitik. Eta
hemen zilegi izan bekit aparteko modu batean gemikar euskaltzain Jose
Antonio Arana Martijaren izena aitatutea. Oker ez banago, berbera izan
da eta, omenaldi honen hariak lotu dituena. Esker bereziak, baita be,
Haritschelhar euskaltzainburu jaunari.

Ni Errenteria auzoko semea naz. Ni jaio nintzanean, Errenteria hori
ez zan Gemika, Ajangiz baino. Hori bai, bizitza guztia Gemikagaz egiten
genduan. Hemen ikusten dot Patxikito, Txautxi zanaren semea, eta bai
Maria, Patxikitoren ama bere: hain zuzen, horreek ziran gu bizi giiian
etxearen jaubiak.

Txautxi bera uste dot aulestiarra zala, eta bai neure ama bere.
Txautxiren arrebea, Victoria, eta beraren familia bere asko ezagutu nituan
neure ume-denboran, geure ate-ondoan bizi ziran da.

Pedro Bikandi, gero gerrean hilko zana, lagun kutuna izan neban.
Eta gogoan dot beste bat, Alexander Kalzada izenekoa, zelan joan zan
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Kaliforniara, aita han eukalako -artzain seguraski- eta gehiago ez dot
haren barri jakin. Xanti Txopitea, Ignacio Gezuraga, Jose Larruzea, Isi
dro Mestraitua -marmolistearen semea-, Jose Gascon -honegaz erderaz
egiten genduan, euskerarik ez ekielako-, eta zalantza bage orain gogoan
ez ditudan beste asko, lagunak izan nituan. Gernika eta Ajangiz artean
muga egiten eban zubiko bazterrean -Gernikako aldetik- bizi ziran
Gandariastarrak; horreek bere lagunak izan nituan, eta bat, Jose Antonio,
nigaz joan zan Arantzazura eta orain Foruko komentuan bizi da.

Baina aparteko -modu batean aitatu gura dot gaur hementxe dagoan
eta neure lehengusina dodan Vicenta Careaga, Lorategietako auzoan bizi
dana. Nire ama hil zanean, aitak ni eta nire arreba Maria Dolores
-Valladoliden monja dagoena-zaintzeko, berau ekarri eban Aulestitik.
Zenbat zor deutsadan esan beharrik ez dago.

iker-6
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"Parvulo" mailako ikasketak Santa Joaquina Vedrunaren Karidade
ko Karmeldarretan egin nituan, eta hantxe izan neban ikaslagun Josu
Sabin Etxebarria, gero kimiko gisa eta ez dakit zenbat gauzatan gizon
jakintsu eta argia bilakatu dana.

Arestian aitatu dot Isidro Mestraitua, marmolistearen semea. Gure
lagun taldean, besteok baino apur bat zaharragoa zalako edo, berau
taldearen kapitan izendatu genduan, eta beraren laguntzaz txalupa bat
egin bere bai, errekan ibilteko. Izena bere halakoxea ipini geuntsan
txalupa horri -erderaz, noski, nahiz eta geure artean euskeraz berba
egiten genduan-, hots, "EI Pirata Negro". Horrelakoak izaten ziran gure
olgetak.

Gainerakoan, ni monagillo izan nintzan San Joango eleizean. Goize
ko bederatzietako mezea erasotzen neutsan Don Dionisio abadeari. Urte
hareetan zabaldu zan Ezkiogan Ama Birjinea agertzen zalako zurrumu
rrua. Eta behin sakristian, abadeok halako mesfidantza batez mintzo
ziran agertze horreeri buruz. Ni han nengoen isilik dana entzuten eta
neure barrurako esaten: -Abadiek sifiestuten ez badabe, nok sifiestu
behar dau ba...?

Don Dionisio abadeari, Arantzazura nifioiala ta, agur egin neutsa
nean, hauxe san eustan berak: -Ni hil nazala entzuten dozunean, erre
zau nigaitik Pater Noster bat. Ni, hori entzunda, artega geratu nintzen,
Pater Noster ze otoitz-klase zan ez nekielako. Hori ulertzeko, jakin behar
da orduan mezea latinez egiten zala eta gehiena erdi ixilik edo ahopean.
Monagilloek "Sed libera nos a malo" erantzuten genduen eta besterik ez.
Hortik nire ez jakina.

Katekesian behin D. Jose Jauregi abadeak itaune bati erantzuten
ekienari pelotoi bat emongo eutsala esan eban. Neuk jaso neban saria.
Gogoan dot zelan joan nintzan Gemikako arbolearen ondoan egoan
abadearen etxera, eta zelan jaso neban pelotoia D. Joseren eskutik.

Eskola kontuan, Gemikako eskola publikoetara ez genduan joaterik,
gemikarrak ez gifialako; Ajangizko eskolea, barriz, urruntxo egiten jakun.
Orduan eskola partikular batera joan behar, Ansotegi jaunaren eskolara.
Berau be fraide izana zala uste dot. Organo jolea zan, eta Gemika
inguruko herrisketan hiletak ziranean, organoa jotzera joaten zan. Base
rritarrak baekien maisu zala eta askok heuren semeak bidaltzen zituen
Ansotegi honen eskolara. Horregaitik nik mutil euskaldun asko izan
nituan eskola-Iagun.

* * *
Nire aitari buruz bere zerbait esan beharrean nago. Nire abizena

erdalduna dalako, edo ez dakit zergaitik, hamaika gauza zabaldu dira hor
bazterretan: erdaldun hutsa nazala, nire aita guardia zibila zala, edo
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maisua, edo ez dakit zer. Baina dana asmakeria. Nire aita Valle de
Menakoa zan, Cadagua auzokoa. Izen bereko ibai eder hori -lehen
behintzat, arrankariz aberatsa zana- sortzen den tokikoa. Cadagua ibaia,
dakizuenez, Bilbora doa, eta hango jendeak bere hara dau joerea.

Nire aita nekazari etxeko semea zan; bizimodua ataratea orduan -ez
orain bakarrik- gatxa zan nonbait, eta beste asko legez, oso gazterik
Cubara joan zan eta hango denda baten -Santa Clara herrian, uste
dot, morroi ibili zan. Han egoala sortu zan Estatu Batuek Espainiari egin
eutsoen gerrea, eta berau amaitu zanean, hona etorri zan betiko. Nire
ama, barriz, Bilbon egon zan neskame, eta aitak eta amak Bilbon alkar
ezagutu ebela uste dot, Aultestin ezkondu eta Gernikan bizitzen jarri
(hobeto esan, Errenterian).

Ume-denboran udako sasoian denboraldi bat pasatzera Cadaguara
joaten gifian aitagaz, Bilbon Roblako trena hartuz. Han auzoko beste
mutikoekaz idiak bedartzara eroan eta bertan zaintzea izaten zan gure
egitekoa. Guztiz toki menditsua da Cadagua hori. Inoz etorri jat Arantza
zura ikustaldi egitera han umetan nire lagun izandakoren bat. Gaur Valle
de Mena horretan euskaraz ikasteko lekuak be badagoz; jendeak badaki
eta, Bilbo aldean lanpostua lortzeko euskaraz jakitea eskatzen dala. Aulesti
aldera, barriz, Gernikatik bertanago dagoelako, maizago joaten gifian.
Han izan ditut eta baditut orain bere osaba-izekoak, lehengusu-lehengusinak
etab. Mezabarria be Aulestin emon neban, amaren herria zalako eta
orduan Gernikan nire etxekorirk inor bizi ez zalako. Izan be, nire arre
bea monja joana zan eta anaia zaharra Aulestin zegoan.

Nire aitak izan eban beste seme bat ni baino 8 urte zaharragoa; hau,
bai, Menako Cadaguan jaioa zan, baina ama hil jakonean, Gernikara
aitagaz bizitzera etorri zan. Gernikako Agustinoetan egin zituen ikaske
tak. Aitaren asmoa zan seme hau bere Cubara bidaltzea, eta inglesa
ikasteko Inglaterrako fraide batzuen barnetegian egin eban urtebete edo,
baina gero gauzak okertu egin ziran eta ez zan Cubara joan. Han ekono
mi krisi handia egoala uste dot. Nire anaia horren alabea eta nire ilobea
da Myriam Villasante, gaur Eigoibarko Institutuan euskal irakasle iaioa,
eta gaur hemen dana.

Ez da, bada, egia inoz hortik zabaldu dana, hots, ni sortzetik erdal
dun hutsa nazala. Euskerea eta erderea, bi-biak, entzun, ikasi eta erabili
ditut bai etxean eta bai kalean txiki-txikitatik.

* * *

Ni Arantzazura joateaz, jakina, nire bizitzako giroa arras aldatu zan.
Euskera kontuan egia da hasierean torpetu egin nintzala; han euskerazko
sermoiak eta abesti batzuk entzuten genduzan, bai, baina ikasketa danak



GERNIKAKO UDALETXEAN - Luis Villasante 7I1

eta bizitza osoa erderaz zan (edo latinez), eta mutikoei inoz entzuten
geuntsen euskerea bere guztiz bestelakoa begitanduten jakun. Euskalkie
kaz topo egitea izan zan hori neretzat, eta tajuzko euskal eskola hartu
bage, oztopo hori ezin gainditu.

Arantzazu eta Foruko ikastetxeetan bost urte eginda gero, gerrea
lehertu zan. Hori dala eta, hamar hilabete egin behar izan nituen hemen,
aitaren etxean, eta Tomas Gomezaren galleta-fabrikako bulegora joaten
nintzan zerbait Ian egitera nire anaiaren ordez, hau gerrara joana zan eta.

Bonbardeoko egun zorigaiztoko haretan bere hemen gertatu nintzan.
Nire aita gaisorik egoan. Esne hutsez bizi zan. Bonbak jausten hasi
ziranean, nire lehenengo burubidea aita Gemikako errefujioetara eroatea
izan zan, baina ezin; errefujioak gure etxetik nahikoa urrun gelditzen
ziran, eta aita hainbeste ibilteko ez izan gauza. Orduan gogoratu jatan
Patxikitok, Txautxiren semeak, egina ebala geure etxe ostean ezkuta-leku
bat lurrean, eta aita haraxe eroan neban. Eta hantxe pasatu genduzan
hiru ordu edo gehiago latzak. Burrunbak entzOten eta sugarrak ikusten.
Baina geure buru ganean ez zan batiio jausi, eta halan salbau gifian,
Jaungoikoari eta Patxikitori eskerrak...

Gerra harek bere ikutua itzi eustan. Komentuko fraide gazte batzuen
artean orduan, hain zuzen, sortzen da euskal giro bat. Herri honen
ondarea dan euskerea landu, zaindu eta indartu behar dogulako kezkea,
alegia. Euskaltasuna nigan berpizteko, kezka horrek asko lagundu eustan.
Aita I. Omaetxebarria (gemikarra berau bere), Aita B. Mendia, Aita
Salbatore Mitxelena, K. Iturria, E. Agirretxe, 1. A. Gandarias etab., danai
asko lOr deutsiedala ezin dot ukatu.

Baina honako hau bere esan gura dot: nire euskal bidea beti izan
dala euskerearen aldekoa eta ez inoren kontrakoa, euskara lantzea eta
bultzatzea, baina burrukak eta bortizkeria aIde batera itzirik.

Barka, jaun-andreak, nire pertsoneari buruz hainbeste gauza esaten
badiardut; baina nire gemikartasun-agiriak, ukatuak edo behinik behin
zalantzan jarriak izan diranak, gaur probatu eta egiztatu egin behar nitue
la iruditu jat.

* * *

Hitzerditxo bat esan gura neuke oraindino euskara batua dala eta,
oker aditu batzuk zuzentzen laguntzeko. Izan bere, neuri egozten deustie
batzuek neurri handi batean euskara batuaren errua. Euskaltzaindiak,
euskara batuaren atxakiaz, euskalkiak galazo besterik ez ei dau egin, eta
abar, eta abar. Bai. Horrelako esamesak korritzen dabe.
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Euskara batua. Badakit ez dala une aproposa auzi hau bere luze
zabalean hemen azaltzeko. Gogora daigun, hasteko, gauza bat, eta da:
Euskaltzaindiko lehen burna, Azkue jauna, izan zala batasunaren eginbe
harra Euskaltzaindian proposatu ebana, eta uste dot Broussain iparralde
ko jauna izan zala berari kezka hau itsatsi eutsana. Eta gero hor dogu
Sebero Altube jauna, gernikar ez izanik bere, hemen bizi eta Gernikako
alkate izan zana; euskaltzaina zan eta beronek be argi eta garbi irakatsi
eban batasunaren premifiea.

Gerra ostean, barriz, euskal batasunaren auzi honek halako birmol
daketa bat hartzen dau Krutwig, Mitxelena, Aresti, Oskillaso, Berriatua
(erdi gernikarrak honeek biok) eta beste batzuen eraginez. Gaur garbi
ikusten dogu euskerea hizkuntza bat dala eta ez hizkuntza asko. Euskal
kiak gora-behera, hor azpian oinarrizko batasun sendo bat daukala euske
Teak. Guztiona dan oinarri horretan oinarriturik eraiki nahi da, bada,
euskara batua, zenbait idazmotatan erabilteko beharrezko lez ikusten dan
tresna edo lanabes hori.

Anekdota txiki bat kontauko dot, neuri aspaldi gertatua. Francoren
denboran zan. Udako sasoian etorten zan Arantzazura andra bat, katala
na bera. Komentuko porterian eskatu eban euskerazko gramatika bat,
Arantzazun egon behar eban denboraldian apur bat aztertu, eta euske
reari zer moduzko hizkuntzea ete zan antz emoteko. Porterikoek neuri
deitu eustien: -Egon zaitez emakume horregaz eta jaramon egiozu. Nik
itandu neutsan emakumeari: -Zein euskalkitako gramatikea gura zeunke:
bizkaierearena, gipuzkerearena, lapurdierearena, zuberotarra...? Eta berak:
-Nik ez dot dialektorik gura, euskara huts garbia eta danona baino. Eta
nik barriro: -Baina, andrea, zuk gura dozun hori ez dago, ez da existi
tzen. Hemen dialektoen gramatikak dagoz, eta ez besterik.

Berak orduan: -Eta zeri begira zagoze? Noz egin behar dozue hain
beharrezkoa dan guztion hizkuntzea? Gu bere, katalanok, horrela egon
gintzazan luzaroan, baina gainditu genduen egoera hori, eta batasunak
egundoko indarra eta osasuna ekarri deutso hizkuntzeari, katalan
hizkuntzeari...

Orduan nik neure barrurako pentsau neban: -Egia ete difio, gero,
emakume honek? ..

Bai. Egia da batasuna behar-beharrezkoa dabela euskereak, biziko
bada. Baina horrek ez dau esan gura, beste aldetik, euskalkiak edo
dialektoak baztertu edo galazo behar diranik. Bai batarentzat eta bai
besteentzat be geratuten da tokia. Idazmota batzuetarako egokiagoak
gerta daitekez euskalkiak. Eta hauxe da Euskaltzaindiaren jarrerea auzi
honetan.
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Jaun-Andreok, besterik ez. Eskerrik asko, barriz be, Euskaltzaindiari
eta Gemikako udalari, omenaldi honegaitik. Eskerrik asko, baita bere,
ospakizun honetara etorri zarien guztioi.

Amaituteko, ongi etorria, baita be, hemen ikusten dodan, Gemika
ingurukoa dan eta gaur euskal poetetan haundienetako dogun Victoriano
Gandiagari!





EUSKALTZAINDIAREN AGIRIAK





EUSKALTZAINDIAREN GOMENDIOAK
ETA ERABAKIAK





EUSKALTZAINBURUAREN OHARRA

Berriro ere hemen duzu, irakurle, Euskaltzaindiak azken bolada hone
tan onartu dituen gomendioen bilduma. Ez ditugu hemen jarriko lehen
biziko liburuxkan (Euskaltzaindiaren Gomendioak eta Erabakiak-l) esaten
genituen berba berak. Esan dezagun, hala ere, gomendio hauek erabaki
bihurtzeko bilkura berezi eta ireki bat eginen dela. Bitartean, hor daude,
eztabaida luzeen fruitu.

Bada hemen, dena dela, aipamena merezi duen txosten bat: Hitz
Elkartuen Osaera eta ldazkera. Txosten hori guztiz laburturik ageri da
ondoko orrialdeetan, Euskaltzaindiaren gomendioa bilduz bere laburrean.
Baina beste Ian zabal baten fruitu da. Lan hori ere argitaratzear da
Euskaltzaindia eta ahalik eta lasterren plazan egonen da, nahi duenak
ikus dezan.

Egiteko oharrik baldin baduzu, hemen esaten denarekin bat ez baza
toz, zure ustez gai bakoitzari legokiokeen erabakiak beste bideren bat
hartu beharko balu, baduzu astia 1992ko azaroraino ohar horiek idatziz
Euskaltzaindira igortzeko. Prozedura, esan bezala, ez baita hemen buka
tzen: gomendio hauek behin-behinekoak dira. Beste hitzetan esateko: Eus
kaltzaindiari gomendio hauek kontuan hartzea gustatuko litzaioke, bidez
koenak ikusten dituelako. Baina puntu hauek erabaki bihurtuko dira
(Euskaltzaindiak orain proposatzen duen bidetik nahiz egokiago gerta
daitekeen beste batetik) 1994ean egingo duen batzar ireki batean. Baina
bitartean gai hauetan interesaturik egon litezkeen guztien iritziak jaso
nahi lituzke Euskaltzaindiak.

Jean Haritschelhar
(l992ko ekainaren 27a)





I

Baitu / bait-du / bait du

Bait partikula (beit zuberoeraz, testu zaharrenetan izan ezik) aditz
laguntzailearen edo trinkoaren aurre aurrean kokatzen da. Iparraldeko
tradizioan eta Hegoaldeko Nafarroako testuetan, zenbait salbuespen baz
tergarri aide batera utzirik, aditzari atxikirik agertzen da beti, lehenengo
testuetatik gaurdaino.

Sartaldean, bait gutxiago erabiltzen da, baina asko ohizkoa da XVIII.
mendeaz gero literatur gipuzkeran eta mende honetako zenbait idazle
bizkaitarrengan; bai aldaera batez ere mende honen lehen erdian erabili
zen, mendebalean noski.

Mendebaleko testu zaharretan bait atxikirik agertzen da Mendiburu
eta Ubillosengan, baina marratxoz loturik Iturriagarengan eta berezirik
Iztuetarengan. Dena dela bait atxikirirk agertzen duten agerraldiak nagusi
dira, aide handiz XIX. mendearen bigarren erdialdean. Mende honetan
ere 1900-1970 epean bait atxikia da sartaldean gehien erabiltzen dena:
Orotariko Euskal Hiztegia-ko datuetan, 1900-1950 epean, bait atxikiaren
653 agerraldi daude, 10 bait bereziarenak eta 34 bait marratxodunarenak,
eta 1950az geroko testuetan, 1161 bait atxikiarenak, 390 bait marratxodu
narenak eta 93 bait bereziarenak. Ikusten denez, bait berex idaztea guztiz
berria da (azken 25 urteotako kontua batez ere) eta Hegoaldeari soilik
dagokiona. Gainera, idazkera berri horrek ez du usadio zaharra baztertu
Hegoaldean, bait atxikia ere ikusten baita, batez ere ereduzko idazleen
artean.

Bestalde, bait-en erabil moldea ezin da parekatu ezezko esaldietako
ez partikularenarekin: ez berex XVIII. mendearen erdialdeaz gero aurki
tzen da Iparraldeko nahiz Hegoaldeko testuetan, eta erabat ohizkoa da
XIX. mendearen bukaerarako.

Bait atxikirik idazteari hainbatek ikusten dion eragozpenik larriena,
aditzari lotzean gertatzen diren letra ezabatzeak edo aldaketak dira. Baina
lotura legeok aski errazak dira: baitu, baikara, bainaiz, baihaiz, bailuke,
baitzuen, baitabiltza, baitator, baitoaz, baikentozke, baikintuen, bainator,
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bainenbilen, baihaiz, baihintzen, bailetorke, bailitzateke, e.a. Literatur tra
dizioko usadioa ez da ezin aldatuzko legea, baina tradizioko batasuna
hausteko arrazoiek pisuzkoak izan behar dute, kalteak onurak baino
handiagoak izan baitaitezke bestela. Hortaz, Euskaltzaindiak hau gomen
datzen du: bait partikula, kasu guztietan, aditzari atxikia idatz dadila.

Bibliografia: Orotariko Euskal Hiztegia S.Y. bait.

(Euskaltzaindiak 1992ko maiatzaren 29an onartua)

II

Aurrealde / aurrekalde, Atzealde / atzekalde ...

Era honetako lehen hitzak Axularrengan agertzen dira, aitzin aIde,
gibel aIde, gainalde eta barrenalde hain zuzen. Harrezkero aitzinalde eta
gibelalde aski ohizkoak dira literatur tradizioan eta ildo beretik aurreaIde
(Lardizabal, Sorora, D. Agirre ...), atzealde (Iztueta, Lardizabal, Uriar
te...), azpialde (Duyoisin, Txirrita ...), barnealde (Iraizoz ...), barrenalde
(Pouyreau, Arrue ...), barrualde (D. Agirre, Azkue ...), behealde (Agirre
Asteasukoa, Iztueta, Apaolaza ...), gainalde (Mendiburu, Duyoisin ...),
goialde (Cardaberaz, Iztueta, Arrese Beitia ...), kanpoalde (Duyoisin, Uriar
te, J. Etxepare, Etxeita ...), e.a.

Mende honen erdialdera edo, k-dun formak (barrukalde, atzekal
de... ) hasi ziren Hegoaldeko euskara idatzian agertzen, barruko aIde,
atzeko aIde esapideen b atze baten ondorioz. Joera hau asko hedatu da
azken urteotan, nahiz eta tradizioko formak ez diren desagertu, batez ere
idazle ereduzkoen artetik.

Hortaz, Euskaltzaindiak gogorarazten du, euskara idatzian, aurrekal
de, atzekalde, barrukalde, gainekalde, azpikalde, goikalde, behekalde, kan
pokalde bezalako forma berri eta batasun hausleak ez direla egokiak
euskara batuan, eta hau gomendatzen du: erabil daitezela, oraintsu arte
bezala, esapide osoak -aurreko aIde, atzeko aIde, atzeko aIde, barruko
aIde, gaineko aIde, azpiko aIde, goiko aIde, beheko aIde, kanpoko aIde
e.a.- edota forma atzikidun jatorrak -aurrealde, atzeaIde, barrualde, gai
nalde, azpialde, goialde, behealde, kanpoalde e.a.

Honek ez du esan nahi horretarako tradizio mintzatua dagoenean
aurreko aIde, atzeko aIde formak aurrekalde eta atzekalde ebakitzea gai
tzesten denik.

Bibliografia: Orotariko Euskal Hiztegia S.Y. aitzinalde, atzealde, aurral
de, azpialde, barnealde, barrenaIde, barrualde, behealde.

(Euskaltzaindiak 1992ko maiatzaren 29an onartua)
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III

Arazi I erazi

723

Aditz "erazleak" edo "arazleak" eratzeko, euskaraz arazi I erazi I era
zo I arazo aldaeretan agertzen den hitzaz baliatzen gara. Hitz hau dago
kion aditzaren ondo ondoan doa perpausan, eta delako aditzaren erroa
da berez agertzen dena. Horretaz bestalde eragin ere badugu, euskalki
guztietan egin-en bidez eratzen diren aditzen "erazle" gertatzen dena,
eta, bizkaieraz batez ere, gainerako aditzekin ere erabiltzen dena.

Arazi I erazi I erazo I arazo aldaerak horrela banatzen dira euskalkien
arabera: zuberoeraz (eta Detxepare eta Leizarragagan) beti, salbuespenik
gabe, erazi agertzen da; lapurtarrek (Materre, Etxeberri Ziburukoa eta
Axularrenganik hasita gaurdaino) eta behenafartarrek, beti, salbuespenik
gabe hauek ere, arazi erabiltzen dute. Amikutze aldeko idazle bakanak
dira zalantzak agertzen dituzten bakarrak. Antza denez, Baztango eta goi
nafarrerazko testuetan ere arazi da erabiltzen dena.

Mendebaleko idazleengan, berriz, t'lahasiagoak agertzen dira gauzak.
Gipuzkeraz, hainbat autore klasikok erazi erabiltzen dute, bakanen batek
arazi, zenbaitek azi eta gehienek erazo, Lardizabal eta Agirre Asteasukoa
horien artean. Bestalde Mendiburu eta Ubillos-ek bederen ar erazi baina
asmarazi idazten dute. Mende honetako autoreengan (1970 arte) horiek
guztiok ikusten dira, eta aldaketa nabariena arazi aldaeraren agerraldien
gehitzea bide da. Bizkaieraz erazo da aide handiz, forma nagusia. Aldaera
horien aldean arazo, azi e.a. askozaz gutxiago erabili izan dira, antza
denez.

Batasun prozesuak ekarri duen aldakuntza nagusia, erazo, arazo eta
azi aldaeren desagertzea izan bide da: hurbilketa gisa, Ma;ztasun lIiztegia-n
ez dago erazo-ren agerraldirik eta erakusgarri berean arazo-renak bi dira,
arazi-renak 164 (59 Iparraldekoak) eta erazi-renak 134, denak, bat izan
ezik Hegoaldekoak. Ikusten denez batasunaren prozesuak ez du arazi eta
erazi-ren arteko hautaketa bideratu: Iparraldeak arazi soilik erabiltzeari
eusten dio, eta Hegoaldean bi aldaeren arteko zalantzak (askotan autore
bat beraren baitan) bere hartan diraute. Bestalde azken urteotan, zubero
tarrak, Herria aldizkarian bederen, arazi erabiltzen hasi dira erazi-ren
ordez.

Euskaltzaindiak gomendio bat eman zuen arazi I erazi-ri buruz,
1971ko abuztuaren 4eko batzarrean onartua eta urte bereko Euskera-n
158 orrian argitaratua izan zena. Horrela dio gomendioak:

4. "Arazi" / "Erazi". Hitz honekin gertatzen diren kasu bereziak
kontuan hartuz, honako bide hauek proposatzen dira:
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a) Arazi nahiz Erazi-ren aurreko aditza osorik dagoenean, orduan
hobe da biak aparte jartzea. Adibidez: iraun arazi (erazi), eman arazi
(erazi), hil arazi (erazi).

b) Arazi nahiz erazi-ren aurreko aditza mozturik badago, eta, R
letrarekin bukatuz, T bat hartzen ez badu, orduan hobe da biak aparte
idaztea. Adibidez: eror arazi (erazi), har arazi (erazi), isur arazi (erazi), sar
arazi (erazi), sor arazi (erazi). Baina sortarazi, sorterazi.

d) Arazi-ren aurreko aditza mozturik badago eta A bokalarekin
bukatzen baldin bada, loturik idatziko da, A biekin bat eginik. Adibidez:
aldarazi, benedikarazi, jokarazi, koordinarazi, obligarazi, sozializarazi, tra
bailarazi, ukarazi.

Berdin egingo da, aurreko aditza, A bokalarekin bukatu ez arren,
laburra baldin bada edo T bat hartzen badu. Adibidez: Adiarazi, ezaguta
razi, galarazi, geldiarazi, helarazi. Baina: nabarmen arazi, ihardets arazi,
iharros arazi.

e) Erazi-ren aurreko aditza mozturik badago eta laburra bada edo T
bat hartzen badu, orduan biak loturik idatziko dira. Adibidez: adierazi,
aldaerazi, bukaerazi, ezaguterazi, galerazi, geldierazi, helerazi, jokaerazi,
ukaerazi. Baina: aldara erazi, benedika erazi, koordina erazi, obliga erazi,
publika erazi, sozializa erazi, trabaila erazi.

Antza denez, ez dira asko arau hau betetzen dutenak, besteak beste
aski korapilatsua delako eta hautakizun asko, gehiegi agian, eskaintzen
dituelako: esaterako sor arazi, sor erazi, sortarazi, sorterazi idatz daiteke
arau horren arabera. Aniztasun honetan bi arazo nahasten dira: aditz
-erroaren formarena eta arazi / erazi-rena. Lehen arazoa oso zabala da
-azken batean, hitz-elkarketan lehen osagaiak, aditza denean, zer forma
izan behar duen- eta azterketa sakonak eskatzen dituenez gero, badirudi
oraingoz bi hautakizunak -t-dunak eta -t-gabeak- zilegi utzi behar direla.
Hortaz, arauaren bakuntza arazi/erazi-ren aldetik egin behar da, egitekotan.

Gorago azaldu den egoeraren arabera, badirudi filologi argudioek ez
dutela aski pisu arazi eta erazi-ren artean bata bestearen gainetik bobes
teko: biek dute, nork bere eremuan, behar adina antzinatasun eta litera
tur lekukotasun. Hortaz, beste era bateko arrazoiak erabili behar dira,
puntu horretan batasuna bideratuko bada.

Arrazoi horien ildotik, argi bide dago errazago gerta daitekeela hain
beste zalantza agertu eta agertzen dituen Hegoaldea arazi erabiltzera
bultzatzea, laurehun urtez inongo zalantzarik gabe arazi besterik erabili
ez duen Iparraldeak bere usadioa aida dezan lortzea baino. Uste honetan,
Euskaltzaindiak arazi aldaera gomendatzen du euskara baturako. Nolana
hi ere, salbuespen gisa adierazi gomendatzen da, Hegoalde osoan lortu
duen erabiltze zabalagatik.
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Bestalde, arauean, tradizioan agertzen den idazkera nahaste eta aniz
tasuna kontuan harturik, badirudi ez dela arrazoirik lehen proposatu zen
gomendio korapilatsu eta ikasten zailari eusteko. Egokiagoa da Euskal
tzaindiaren ustez arazi beti loturik idaztea gomendatzea.

Beraz hau da arauaren forma berria:

1. Aditz "arazleak" eratzeko, artazi aldaera gomendatzen du Eus
kaltzaindiak, salbuespen bakarra adierazi delarik.

2. Aurreko aditzari lotua idatziko da beti arazi: ha"arazi, erorarazi,
iraunarazi, hi/arazi, betearazi, galarazi, geldiarazi, ezagutarazi, nabarmena
razi, ihardetsarazi, ina"osarazi.

3. Zenbait aditzen aldaera t-dunak, hots, sortarazi, agertarazi eta
kidekoak, so"arazi, age"arazi eta kidekoak bezain zilegizkotzat hartzen
dira.

4. Arazi-ren aurreko aditza a bokalaz amaitzen baldin bada, a bie
kin bat egingo da: aldarazi, benedikarazi, jokarazi, koordinarazi, obligara
zi, sozializarazi.

(Euskaltzaindiak 1992ko ekainaren 26an onartua)





IV. HITZ ELKARTUEN OSAERA ETA IDAZKERA

LEF batzordeak proposatu eta, Euskara Batuko batzordearen
bidetik, Euskaltzaindiak onarturikoa:





SARRERA

Maiz gertatzen da kontzeptu, gogamen, tresna edo jarduera berriak
adierazi behar izatea. Bide egokia du horretarako euskarak,. beste hainbat
mintzairak bezala, hitz-elkarketa. Horrela eratuak dira, adibidez, lege
-gordailu, aditz-e"o, bame-araudi, Foro Aldundi, i"ati-entzule, bozeramale,
idazmakina, ziurtagiri, zelulabakar eta beste mila. Ondoko hizkuntzetan
sintagma zabalagoen bidez adierazten dena azaltzeko ere baliabide erosoa
dugu hitz-elkarketa: osaba-ilobak (zinera joan dira), (autobusa) bete-betea
(dator), etxez etxe(ko postaritza), ... Arrazoi sendoak ditugu, beraz, hitz
elkartuen osaera-idazkerak ongi ikasi eta zuzen erabiltzen jakiteko.

Arreta bereziaz aztertu izan du Euskaltzaindiak hitz-elkarketaren
esparru hau. 1971n emanak ditu, azkenekoz, hitz elkartuen idaztarauak.
Geroztik ikusi ahal izan denez, gomendio-arau haiek ez dute behar adina
argibide eskaintzen eta aski neurri mugatuan betetzen dira. Hori dela eta,
hitz-elkarketaren azterlan zabal bat egin du Euskaltzaindiak, LEF batzor
dearen bidez, 1986tik honakoan. Langintza horren azken emaitza gisa,
eta hainbat euskalduni iritzia eskatu ondoren, Hitz Elkartuen Osaera eta
Idazkera izeneko txostena aurkeztu berri du LEF batzordeak.

Txostena berariaz aztertu du Euskaltzaindiak, Euskara Batuko batzor
dean eta osaka bilkuretan. Kontuan izan dira, horrekin batera, zenbait
euskaltzainen ohar idatziak. Eta azkenik, guzti horren ondorioz, honako
erabaki hauek hartu dira: Hitz Elkartuen Osaera eta Idazkera argitara
ematea eta idazki horren laburpenezko gomendio-erabakia, orain eratzen
diren hitz elkartuen oinarri-oinarrizko idaztarauak biltzen dituena, luze
-zabal ezagutaraztea.

Hori guztia kontuan izanik, eta lehendik emandako pausoen ildotik,
hitz elkartuei buruzko argibide eta gomendio-arau hauek eskaini nahi
ditu Euskaltzaindiak.

I. IRIZPIDE NAGUSIAK

1.1. Ritz elkartuen erabilpen-eremna

Baliabide indartsua da hitz-elkarketa, erdarazko hainbat hitzarte eus
karaz eroso eta labur azaltzeko. Erdal izen-konplementazio askoren ordai-
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na, esate baterako, horrela ematen du euskarak: guraso-elkarte, tele/ono
-zenbaki, garapen-maila, zerga-biltzaile. Aukera paregabea eskaintzen du,
orobat, erdal "izen + adjektibo erreferentzial" egiturak ordezkatzeko:
esku-lan (trabajo manual/travail manuel), aho-literatura (literatura oral/lit
terature orale), ekonomi teoria (teoria economica/theorie economique), etab.
Bide honi eutsi behar Iitzaioke orain ere, ahal den guztian, erdal hitz
-moldaera arrotzen menpekoegi bihurtu nahi ez badugu.

Era berean, bikoteak izendatzeko dvandva-elkarteak ditugu egokie
nak: erdarazko los hijos/les en/ants, los reyes/les rois edo los padres/les
parents esamoldeen (hau da, bikotea izendatzen duten hitzen) ordain
jatorrak seme-alabak, errege-erreginak eta aita-amak (edo gurasoak) dira
euskaraz; inoiz horien lekuan agertzen diren erregeak, aitak bezalakoak
ez dira onargarriak.

Askotan eta egoki balia daitekeen hitz-elkarketak ere baditu, ordea,
bere mugak. Osagaien arteko erlazio ilunak direla medio, mezu
-hartzailearentzat ulergaitz gerta daiteke hainbat kasutan hitz elkartua.
Robe da kasu hauetan eraikuntza sintaktiko Iibreetara jo, argitasunaren
mesedetan: unibertsitateko irakasleak, merkatuaren bilakaera, udaletxeen
antolamendua edo elizbarrutiko museoa esan eta idatz dezagun halakoe
tan, unibertsitate-irakasleak, merkatu-bilakaera, udaletxe-antolamendua edo
elizbarruti-museo modukoetara lerratu gabe.

1.2. Hitz-junturako hots-a1daketak: hots-Iegeak

Hitz elkartuen junturako hots-aldaketak corpus zabal batean ikertu
ondoren argi ikusten da lehen osagaiaren azken bokala erori eta ondorioz
gertatzen diren kontsonante-aldaketak edo azken bokalaren aldaketak
zenbait izenetara mugaturik egon direla. Begi, ardi, argi, beso, etxe, arto,
idi... > bet-, art-, art-, besa-, etxa-, arta-, it-... forman aurkitzen dira
euskal lexikoan aspaldidanik txertatuak ditugun izenetan: betile, artizar,
iteuli, artaburu, besamotz, etxalde... Baina hauen ondoan hor ditugu era
berean begi-keinu, begi-kolpe, begi-azal, argi-txinta, argi-izpi, ardi-txabola,
ardi-gazta, ardi-sail, arto-erregutada, arto-jale, arto-alor, beso-lan, beso
-giharre, etxe-erretze, etxe-gain, etxe-bizitza... Emaitza desberdin hauen
aurrean, ondoko puntuok zehaztu beharra ikusten da:

a) Orain eratzekoak diren elkarteetan ez da komeni behinolako hots
-aldatze legeak, aspaldisko galdurik daudenak, berpizten jardutea: txistulari-
-elkartea, botikari-lana, sa/ari-bidaia, kultur(a), astea esan eta idatz deza-
gun beraz, eta ez txistulal elkartea, botikal lana, sa/al bidaia, kultul astea
eta abar.

b) Aipamen berezia zor zaie azken urteetako unibertsital, monetal,
medikal, nekazal eta antzekoei. Guztiak dira erdal adjektibo erreferentzia-
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la ordezkatzeko erabili direnak: ambito universitario = unibertsital espa
rrua, politica monetaria = monetal politika, examen medico = medikal
azterketa, ayuda jinanciera = jinantzal lagunta... ikusi eta irakurtzen ditu
gu gero eta maizago. Bide zuzena, hitz-elkarketaz baliatzekotan, unibertsitate
-esparrua, moneta-politika, etab. erabiltzea da.

c) Era berean, aparteko aipamena merezi du >a<itsatsiaren galerak:
ikus 1.3.

1.3. Lehen osagaiaren amaierako > a <: galdu ala ez

Bada adibide zaharrik, bokal-kontrakzioa gertatu delako edo beste
zerbaitengatik lehen osagaiaren amaierako > a < hori ageri ez duenik:
Elizondo, Elizmendi, Elejoste, eskolemaile, etab. Halakoetan ere ez da falta
izaten, ordea, bokalari bere horretan eutsi izanaren lekukotasunik: Eliza
garai, Elizabeherea, Elejabeitia, eskola-emaile, etab.

Puntu horietan desadostasun bat baino gehiago agertzen den arren,
ez da hori gaur eguneko auzi-iturri nagusia. Esparru jakin-mugatu horre
tatik gainezka eginez, izan ere, bestelako hedadura eta agerpen-maiztasuna
eskuratu du bokal-galera honek XX. mendean: 1950etik honakoan ugari
tuz joan diren kultur hizkuntza, literatur tradizio, hizkuntz egoera, ortograji
arau, teknologi maila modukoetan bereziki. Gaur egun nahaste-borraste
handia dago, puntu honi dagokionez, euskal idazleen (eta are, zenbaite
tan, hiztunen) artean.

Hori guztia kontuan izanik, Euskaltzaindiak honako bide hau hobes
ten du:

1. Bukaeran > ia< duten hitzak lehen osagai edo mugatzaile gisa
dihardutenean, > a< hori kenduta nahiz kendu gabe erabili: biologi azter
keta, geologi irakaslea, pedagogi berrikuntza, ortograji arauak, errejerentzi
puntua, diplomazi jalta, bidai agentzia, Filosoji Fakultatea, Euskal Autono
mi Elkartea, edota biologia(-)azterketa, geologia(-)irakaslea, pedago
gia(-)be"ikuntza, ortograjia(-)arauak, e.a. Hala ere, >a< kenduta erabil
tzeari ematen zaio lehentasuna.

2. Lehen osagaia eliza, burdina, hizkuntza, kultura, natura edo litera
tura hitza (eta sei hitz hauek bakarrik) duten elkarteetan eliz, burdin,
hizkuntz, kultur, natur, literatur forma > a< -gabeak zein eliza-, burdina-,
hizkuntza-, kultura-, natura-, literatura- > a< -dunak berdin onargarri dira.
Ongi emanak daude, beraz, bai eliz agintaria, burdin jabrika, hizkuntz
gaitasuna, kultur emankizuna, natur zientziak, literatur tradizioa modu
koak eta bai eliza(-)zerga, burdina(-)saltzailea, hizkuntza(-)eskola, Kultura
Saila, naturazalea, literatura(-)joera gisakoak. Lehen osagaiari berezko
> a < hori kentzen zaionean, marrarik ez erabili (edota loturik) eman,
bigarren osagaia erdi-atzizki duten burdingintza modukoetan).
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3. Gainerako elkarte berri guztietan debeku da lehen osagaiaren
amaierako > a< kentzea. Beraz esko/a(-)/iburua, irau/tza(-)giroa, jaio
tza(-)kontro/a, p/angintza(-)arduraduna, fonetika(-)/egea, gramatika(-)araua,
kutsadura(-)arriskua, ohitura(-)a/daketa, Medikuntza Faku/tatea, hezkun
tzar -)a/orra, finantza(-)egitura, ... idatz bedi, eta ez esko/ /iburua, irau/tz
giroa, jaiotz kontro/a,p/angintz arduraduna, kutsadur a"iskua, ohitur a/da
keta, Medikuntz Faku/tatea, hezkuntz a/orra, finantz egitura, ...

/.4. Berrelkarketa

Atal biko sintagma izan ohi da, normalean, hitz-elkartea: zuzen
-zuzenean, seme-a/abak, mutufZikin, meza-emai/e, diru eske, ikasge/a, zikin-
-fama, baratxuri-zopa, ardi-gazta edo bib/iografi ohar elkarteek, horrela,
bina hitz dituzte.

Duda-mudak sortzen dira hitz bi baino gehiagoko elkarteetan. Ez da
garbi ikusten, halakoetan, hitz-elkarketaz baliatzea egoki den ala izen
-sintagma zabalagoetara jotzea komeni den. Irizpide nagusi gisa honako
puntuok dira gaur-gaurkoz seguruentzat eman daitezkeenak:

1. Beharrik ez dagoenean ez gaitezen euska/ a/dizkari-zuzendari-bilera,
Mendibilgo uda/-kiro/-patronatua edo soinu-uhin-hedapen-bidea modukoak
sortzen ibili. Hobe da, horrelakoetan, sintagma-erabide desberdinak kon
binatuz euska/ a/dizkari(etako) zuzendarien hi/era, Mendibilgo uda/aren
kiro/-patronatua, soinu-uhinen hedapen-bidea gisakoak osatzea.

2. Tartean adjektiboren bat sartzen denean hitz-elkarketarik ez egin:
hautagai-zerrenda baina hautagai be"ien zerrenda (ez hautagai be"i ze"en
da); /an-eguna baina Ian gogorreko eguna (ez Ian gogor eguna).

3. Guztiarekin ere, berrelkarketa askoz onargarriago gertatzen da
ondoko kasu hauetan:

3.1. Mugatzailea euska/, erda/, frantses, .,. dutenak: euska/ musika
-ta/dea, euska/ kultur mintegia, euska/ /iburu-sorta, erda/ jaskera-mo/dea,
frantses /ege-araudia.

3.2. Aposizioak. loon baino sarriago ageri dira hemen, agian, berrel
karteak: E/ai A/ai dantza-ta/dea, Ama Lur fi/mea, Joanak Joan e/eberria,
Uro/a-Kosta eskua/dea, Bilb(a)o-Behobia autobidea, Goiz-Argi a/dizkaria.

3.3. Mugatzailearen koordinazio-hedapenak: emakume-eta haur-ta/deak,
ebazpen- eta jarraipen-batzordea, edari- eta izozki-saltzailea, ga/dera- eta
harridura-markak, Hezkuntza, Unibertsitate eta /kerketa Saila.

3.4. Eguzki-/ore gisakoen alorreko irizpen-, multzo-, zati- eta mota
-elkarteak. Beste gehienek baino askatasun handixeagoa dute hauek hone
lako hedapenetarako: butano-sa/tzaile itxura, kafe e"e usaina, zakar-biltzaile
ta/dea, orein-haragi zatia, perpaus subordinatu motak.
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3.5. Jarleku moduko hitz elkartuak ere sarritxo agertzen dira muga
tzaile gisa: deklinabide-atzizkia, geltoki-garbitzailea, aztergai-zerrenda,
ikasliburu-saltzailea, logela-aldaketa.

II. BANAN-BANAKO IDAZTARAUAK

Orain eratzen diren hitz elkartuak bereiz, marrarekin ala loturik
idatzi behar diren argitzen da atal honetan. Elkarte-mota batzuetan gau
zak aski argi daudela ikusi du Euskaltzaindiak: adostasun handia dago
elkarte-modu horien idazmoldeaz. Gomendio-arau zehatza ematen da,
ondorioz, elkarte horietarako. Beste zenbait elkarte-modutan, aldiz, ez da
maila bereko adostasunik ageri: idazkera bi utzi dira, horietarako, aukeran.

Arau nagusiak ematen ditu Euskaltzaindiak oraingoan. Zehaztasu
nak, salbuespenak eta bestelako argibideak nahi dituenak jo beza Hitz
Elkartuen Osaera eta Idazkera liburura: bertako bigarren zatian, Atalez
ataleko azalpenean (aurrerantzean AAA) aurkituko ditu xehetasun horiek.

ILL Bereiz idaztekoak diren bitz elkartuak

a) Aposizioak: Bidasoa ibaia, Aralar mendia, Larramendi kalea, Arria
ga antzokia, Axular liburutegia, Euskalzale albistaria, Auspoa liburutegia,
Gerediaga elkartea, Xalbador ikastegia, Uztapide bertsolaria; izeba Maria,
aitona Domingo, arreba Klara, maisu Juan; B eredua, D dokumentua.
Zehaztasun gehiagotarako, ikus AAAren 14. atala.

b) Egin, eragin, eman eta harto-rekin osatzen diren aditz-elkarteak:
10 egin, negar egin, barre egin, oihu egin, berba egin; negar eragin, barre
eragin, leher eragin; beldur eman, hitz eman, kontu eman, su eman; min
hartu, kargu hartu, parte hartu, kontu hartu. Loturik idazten diren sal
buespenetarako, ikus AAAren 6. atala.

e) Etxez etxe moduko bikoiztapenak (lehen osagaia deklinaturik, biga
rrena biluzik): aurrez aurre, gainez gain, gizaldiz gizaldi, herriz herri, parez
pare, pausoz pauso, ... ; adarrik adar, bazterrik bazter, eskurik esku, kalerik
kale, sasirik sasi, ...; menderen mende, bururen buru, ... Ikus AAAren 1.1.
atala.

d) Egin berri modukoak: amaitu berri, esan berri, hasi berri, sartu
berri. Loturik idazten diren ezkonberri modukoak salbuespen dira: ikus
AAAren 9. atala.

e) Mahai gainean, etxe aurretik gisako posposizioak: esku artean,
gerra aurretik, aste barruan, hiri bamera, ikastetxe mailan, geltoki ondora,
kable bidez; Urola aldeko (herriak), eskualde mailako (zerbitzua), denda
osteko (almazena). Loturik ematen diren nazioarteko, jendaurreko, pren-
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tsaurreko, ... formetarako ikus AAAren 11.5. atalean eta ondoren, idazke
rari buruzkoetan, esaten dena.

f) Bigarren osagaia biia, eske edo Calta duten elkarteak: ur bila, bake
bila, ardo bila, ogi hila; diru eske, barkamen eske, argibide eske, aholku
eske; egur Jalta, harreman Jalta, 10 Jalta, batasun Jalta.

g) Lehen osagaia erdal, euskal, giza, itsas duten elkarte berriak:
erdaI gramatika, erdaI itzulpena, euskal olerkiak, euskal idazleak; giza
zientziak, giza adimena; itsas garraioa, itsas ekologia (forma zahar
-ihartuetarako, ikus hiztegia).

h) Lehen osagaiaren amaierako >a< gaItzen denean. Ikus, horri
buruz, gomendiozko idaztarau hauen 1.3. atala.

11.2. Marrarekin idaztekoak diren hitz elkartuak

a) Gorri-gorri(a) moduko bikoiztapen indargarriak (Iehen osagaia
deklinabide-atzizkirik gabe dutenak): labur-Iabur (azaldu), adi-adi (egon),
erne-erne (gidatu), ozta-ozta (entzun); (hitzaldi) luze-Iuzea, (egun) argi
-argia, (euskaldun) garbi-garbia, (bazkari hau) arin-arina (da); alfer-alferrik
(saiatu), gazte-gazterik (hil), zabal-zabalik (utzi), doi-doia Oasan), gaur
-gaurkoz, zuzen-zuzenean, azken-azkenean, bete-betean, bihotz-bihotzetik,
hasiera-hasieratik, zin-zinez, gain-gainera; gehien-gehiena(k); asper-asper egin,
dagoen-dagoen(ean). Ikus AAAren 1. ataIa.

b) Apurka-apurka moduko bikoiztapenak (bi osagaiek atzizki berbe
ra): tarteka-tarteka, banaka-banaka; launaka-Iaunaka; aldian-aldian, ezarian
-ezarian; egunero-egunero; astero-astero; emeki-emeki, polito-polito, astiro-
-astiro. Ikus AAAren 1. atala.

c) seme-alabak, zuri-gorri moduko elkarteak: senar-emazteak, zeru
-Iurrak, galde-erantzunak, maisu-maistrak, izen-deiturak; txuri-urdin, gazi-
-geza, luze-zabal, argi-ilun; han-hemen, ezker-eskuin, harat-honat, laztan-
-musuka, negar-zotinka; sartu-irten, joan-etorri; hamar-hamaika (lagun),
gutxi-asko. Ikus AAAren 2. atala.

d) Barra-barra, plisti-plasta eta zehatz-mehatz modukoak: bor-bor,
kili-kili, mara-mara, pi/-pil, txin-txin, txio-txio(ka); binbi-banba, dinbili
-danbala, hinki-hanka, kili-kolo, tirriki-tarraka, zirti-zarta; auzi-mauzi, duda-
-muda, erran-merran, handi-mandi, nahas-mahas, tarteka-marteka. Ikus,
salbuespenetarako bereziki, AAAren 16. atala.

e) Ezkio-Itsaso moduko leku-izen elkartuak: Abanto-Zierbena, Gemika
-Lumo, Lasarte-Oria, Biurrun-Olkotz, Etxarri-Aranatz, Arratzu-Ubarrundia,
lruraitz-Gauna, Ainhize-Monjolose, Urriixtoi-Larrabile. Ikus AAAren 12.2.
atala.
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Besterik dira itzulpenezko Lizarra/Estella, Arrasate/Mondrag6n, Vito
ria/Gasteiz, ... elkarteak. lkus AAAko 13. atala.

11.3. Lotorik idaztekoak diren bitz eIkartuak

a) Jarleku »moduko elkarteak (aditz-erro + izen): egonge/a, a/dage/a,
abiaburu, he/muga, idazmakina, mintzapraktika, sa/neurri, irakasmai/a;
agerbide, eskabide, jokabide, komunikabide; agerra/di, egona/di, emana/di;
ga/degai, irakurgai, osagai; pausa/eku, sor/eku; bi/toki, ge/toki, erakustoki;
jokamo/de, pentsamo/de; aztergune, /ehiakide, sorta/de, idaz/an, iker/an;
ikasge/a, ikastetxe. Salbuespenetarako, ikus AAAren 10. atala.

b) Aldagaitz moduko izaera-elkarteak (aditz-erro + izenondo): kon
formagaitz, pairagaitz, uxagaitz, herdoi/gaitz; asmaezin, nekaezin, baterae
zin, pentsaezin; u/erterraz, mo/daerraz; isurbera, minbera.

c) odolustu moduko aditz-elkarte arruntak: indarga/du, uranditu, gai
tzetsi, antza/datu, biziberritu, indargabetu; azpimarratu, aurr(e)ikusi.

d) Bigarren osagaia -gin, -gile, -zain, -zale, -dun, -gabe edota -gintza,
-za(i)ntza duten elkarteak: hargin, zurgin, uztargin; bertsogi/e, e/tzegi/e,
/angi/e; mugazain, diruzain, bidezain, atezain; bertsoza/e, haragiza/e, aurre
raza/e, neskaza/e; dirudun, arduradun, bizardun; /otsagabe, mugagabe, zen
tzugabe; gaztagintza, barkugintza, burdingintza; egurgite, etxegite, ta/ogite;
gaixozaintza, ertzaintza, liburuzaintza. Ikus AAAren 5., 7. eta 8. atalak.

e) Bigarren osagaia -aldi, -buru, -gizon, -(gJune, (k)ide, -(k)ume,
-orde duten izen-elkarteak: agintea/di, be/auna/di; batzordeburu, sai/buru;
/egegizon, elizgizon; argiune, zerbitzugune; baliokide, so/askide; ka/ekume,
bu/egokume; izenorde, sai/buruorde. Loturik idazten dira orobat bigarren
osagaia -gai edo -aide duten hainbat elkarte: abadegai, erregegai, aztigaf
modukoak edota industria/de, eskua/de, /urra/de, hegoa/de, iparra/de, ekia/
de gisakoak. Salbuespenetarako ikus AAAren 11. atala.

f) Lehen osagaia au"e-, azPi- eta gain- duten izen-elkarteak: aurre
kontu, aurre/an, aurreproiektu; azpiegitura, azpimarra, azpimu/tzo; gaina
za/, gainbalio, gainkarga. Ikus AAAren 11. atala.

g) Lauburu moduko elkarteak (zenbatzaile + izen): hiruadar, bos
tortz, hama/auzango, ehunzango; adarbakar, asmobakar, begibakar, ze/u/a
bakar.

II.4. Marrarekin edo bereiz idatz daitezkeen bitz elkartoak

a) Eguzki-Iore moduko izen-elkarte arruntak. Hemen sartzen dira,
berezik~ hiztunak edo idazleak unean-unean eratzen dituen izen-elkarte
berri, bizi, ugariak: akordeoi-soinu edo akordeoi soinu, /an-hitzarmen edo
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Ian hitzarmen, batzorde-atal edo batzorde atal, arau-proposamen edo arau
proposamen, merkatari-mundu edo merkatari mundu, gizarte-bizitza edo
gizarte bizitza, arazo-iturri edo arazo iturri, sakontze-ikastaro edo sakontze
ikastaro, osasun-egoera edo osasun egoera, elebitasun-formula edo elebita
sun formula, garapen-maila edo garapen maila, ikastetxe-mota edo ikaste
txe mota, eskabide-orri edo eskabide orri. Zehaztasun gehiagotarako, ikus
AAAren 11. atala.

b) Kale-garbitzaile, adar-jotze edo ate-joka moduko elkarte sintetiko
arruntak (bigarren osagaia aditz-izenkia dute, eta lehena bigarrenaren
osagarri zuzen). Hauek ere oso ugariak dira:

• Egile-elkarteak: kale-garbitzaile edo kale garbitzai/e, bide-urratzai/e
edo bide urratzaile, harri-jasotzai/e edo harri jasotzai/e; odol-emai/e edo
odol emaile.soinu-jole edo soinu jole, eguraldi-iragarle edo eguraldi iragar
Ie; aho-gozagarri edo aho gozagarri, bihotz-hunkigarri edo bihotz hunkiga
rri, begi-mingarri edo begi mingarri; euri-neurgailu edo euri neurgailu,
orri-zulagai/u edo orri zulagai/u; behor-gidari edo behor gidari, erbi-ehiztari
edo erbi ehiztari.

• Ekintza-elkarteak: adar-jotze edo adar jotze, zikiro-jate edo zikiro
jate, odol-isurtze edo odol isurtze, denbora-galtze edo denbora galtze; diru
-bilketa edo diru bi/keta, adimen-azterketa edo adimen azterketa; txosten-
-prestaera edo txosten prestaera, hitz-osaera edo hitz osaera; fede-ukapen
edo fede ukapen, lan-eskaintza edo Ian eskaintza.

• Jardun-elkarteak: ate-joka edo ate joka, aho-zabalka edo aho zabal
ka, errosario-esaka edo errosario esaka; kantu-kantari edo kantu kantari,
kontu-kontari edo kontu kontari.

Ikus, zehaztasun gehiagotarako, AAAren 7. atala.

Oharra: Osagai biak letra larriz hasten direnean hobe da hitz
elkartua marrarik gabe idaztea. Errotuluetan, zenbait titulutan eta izenda
penetan agertzen da hori batez ere: Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia,
Kultura eta Turismo Sai/a, Garraio Zuzendaritza, Medikuntza Fakultatea,
Bertsolari Txapelketa, Zinema Jaialdia, Ur Kirolak eta abar.

11.5. Marrarekin edo loturik idatz daitezkeen hitz elkartuak

Sudur-luze moduko elkarte arruntak: (neska) sudur-luze edo sudurlu
ze, (zezen) adar-motz edo adarmotz, (agure) buru-soil edo burusoi/, (muti
ko) musu-gorri edo musugorri, (marinel) odol-bero edo odolbero, (adiskide)
esku-zabal edo eskuzabal, (esparru) angelu-zuzen edo angeluzuzen, (teilatu)
punta-zorrotz edo puntazorrotz.

(Euskaltzaindiak 1992ko ekainaren 26an onartua)
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4.1. SARRERA
Mikel Zalbide

Ondoren agertzen diren idazki, txosten eta dokumentuak azken sei
-zazpi urteotako Ian-jardunaren erakuskari eta emaitza dira. Hitz-elkarketaren
alorrean Euskaltzaindiak egin duen Ianaren fruitu eta Iekuko, besteak
beste. Hitz-elkarketaz argitara eman dituen liburukiez (eta argitaratzeko
daukanaz gainera), EUSKERAren liburuki bakar batean eman nahi izan
dira, batera bildurik, saio-emaitza horien hainbat jakingarri. Dokumentu
solte, beregainak dira beraz, hein batean, hemen bildurik agertzen diren
idazkiak: bakoitza bere aldian sortua da, xede jakinez prestatua; aparteko
zenbakera du, horrexegatik, txosten bakarrak. Oso garrantzitsua da puntu
hau gogoan hartzea, hainbat atal eta azpiatalen zirrikitu artean galdu nahi
ez bada. Denei zenbakera berria eman zekiekeen noski, idazIan desberdi
nei barne-Iotura trinkoagoa eransteko. Itxurazko Iotura litzateke hori,
ordea: dokumentu bakoitza beregaina eta, esan bezala, eta zenbaki-hurrenkera
uniformatuak ez luke beregaintasun hori Iausotu baizik egingo.

Hona, bestaIde, atal beregain bakoitzaren azalpen Iaburra: Lehenen
go dokumentua, 4.2. atalekoa, LEF batzordearen emaitza izenpean datoL
Oraindik hain aspaldi ez dela Euskaltzaindiak hitz elkartuez argitara
eman duen Iiburuskaren Iehen zatia da idazki hau. Galdeketaren berri
ematen da bertan: hitz elkartuen idazkera dela eta nork erantzun zuen,
eta erantzun horien joera nagusia zein izan den, azaltzen da bertan.

Bigarren dokumentua, 4.3.atalekoa, hitz elkartuen idazkera-proposame
naz ari da. Hori ere goian esandako liburuskan argitara emana du, orain
dela zenbait hilabete, Euskaltzaindiak.

Hirugarren dokumentua, 4.4.atalekoa, eta azkena, 4.5.ekoa, galdeketa
igorri zitzaien idazleen berri zehatzagoak ematera datoz. Zatiok ez ziren,
orain arte, bere osotasunean inon argitara eman.

Sei-zazpi urteotako langintzaren berri izan nahi duenak, zati desber
dinen nondik norakoak jabetzeko buruhausterik izan badezake ere, baIu
ke idazkiotan jakiniturririk aski. Horretan interesdunik izango delakoan,
eta emandako pausoen adierazgarri gerta daitezen, ematen dira oraingoan
batera bildurik argitara.





4.2. LEF batzordearen emaitza-azalpena





AITZINSOLASA

Jean Haritschelhar
euskaltzainburua

Euskaltzaindiak berariazko lantaldeak eratu ditu azken urteotan, iker
-saileko eginbeharrak bideratzeko. Hiztegigintzaren alorrean badu, bes
teak beste, LEF batzordea. Lexikologiazko irizpideak finkatzen saiatzea:
hori du lantalde horrek bere xede eta eginkizuna. Hitz-elkarketaren ere
mua landu du lehenik; eratorpen-bideak aztertzen ari da orain. Euskal
tzain osoak, urgazleak eta gai horietan jakitun diren bestelako euskalariak
biltzen dira batzorde horretan.

Orain aurkezten dizudan liburua ez da bereziki berria. Zenbait idazki
argitara emanak ditu Euskaltzaindiak, izan ere, aztergai honetaz. Haien
segida da, neurri batean, gaurko hau. Haiena eta, bide batez, iragan
ekainaren 26an hitz elkartuez eman ditugun gomendio-arauen oihartzu
na. Guztiarekin ere ez da, ordea, hitz-elkarketaz eskaintzen den "beste
argitalpen bat gehiago". Badu oraingoak, izan ere, berezko nortasunik.
Berariazko ezaugarri horiek azpimarratu nahi nizkizuke, labur-Iabur, aitzin
solas honetan.

Eskuartean duzun liburu honek, hasteko, galdeketa baten berri ema
ten duo Euskalgintzan diharduen hainbat idazlek, batzordearen galde
-idazkiari erantzunez, bere iritziak eman ditu hitz elkartuei buruz: marra
bai/marra ez, >a< kendu/ez kendu... Guzti horren labur-bilketa eskain
tzen du liburuaren lehen zatiak. Ohitura zaharra du Euskaltzaindiak,
inork besterik uste badeza ere, gai bati buruzko erabakia hartu aurretik
hartan interesa edo zeresana luketen herritarrei iritzia eskatzekoa. Halaxe
egin zuen jaioberritan, Campion-Broussainen txostenaren inguruan bata
sunari buruzko gogoeta-Ian zabala bideratu zuenean. Eta halatsu egin
izan du gerora ere, behin baino gehiagotan.

Liburuaren bigarren ezaugarria, hitz elkartuen azalpen sistematikoa
eskaintzea da. Aurrekoetan ez bezala, oraingo honetan elkarte-mota guz
tien berri ematen da. Baterabilduzko azalpen hau mesedegarri izan daite
ke azterlan zabalagoak .burutik burura irakurtzeko astia edo aukera nekez
izaten duten hainbat irakasle, kazetari, literaturgile eta abarrentzat.
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Iragan ekainean onarturiko gomendio-arauekin, lauzpabost urteko
ikerlan horri amaiera eman zaio nolabait. 1971ko arautze-Iana osatu,
zehaztu eta eguneratu egin da horrela, neurri on batean. Eta poz hartzen
dut, jakina, horren eskean zeuden herritarrei emaitza hori aurkeztera
koan. Arautze-Iana ez da, ordea, behin eta betiko egiten den horietari
koa. Oraingo hau ere hurbilketa-saiotzat hartzea komeniko da, beraz:
ibiliak erakutsi beharko digu, ezerk baino areago, zertan asmatu den eta
zerk bide-berritzerik eskatzen duen. Egindako lana hor dago, nolanahi
ere.

Probetxu on egin diezazula, irakurle, argitalpen honek. Anartean har
ditzatela Ian horretan murgildu diren guztiek nere eskerrik beroenak.



SARRERA

1986an ekin zion Lexikologi Erizpideak Finkatzeko batzordeak bere
langintzari: Beloken egindako jardunaldian, horrela, hitz-eraketazko balia
bide desberdinen azalpen-saioa egin zen; eta geroztik, Plentzian hasi eta
beste hainbat herritan barrena jardunaz (Leitza, Bidarrai, Gernika, Uitzi,
Zarautz,...), hitz-elkarketaren berariazko atalak aztertu eta ahal zen hei
nean argitu dira. Langintza horren lekuko dira, besteak beste, hainbat
batzordekidek prestatu eta aurkezturiko txostenak. Guzti horren emaitza
dira, orobat, jadanik argitara emandako bi liburukiak eta argitaratzeko
den hirugarrena.

Beti izan da Euskaltzaindiarentzat, hitz-elkarketaren esparru hau,
azter-eremu atsegin eta gogozkoa. Hizkuntz Akademia sortu zenetik bere
tik, aski ezaguna denez, arreta handia eskaini izan zaio hitz-erabide honi.
Hizperriak sortzeko orduan edota erdal sintagma-eraikuntza bihurriak
euskaraz adierazi beharra dagoenean, izan ere, lagungarri sendoa gertatu
ohi da konposizio-bide hau sarri baino sarriago. Eskoletan nahiz komuni
kabideetan, kultur elkarte zein administrazio-atal desberdinetan lanean
ari den euskaldun-jendeak gogoz jotzen du iturri horretara, gauzak egoki
eta argi esan nahirik. Hasi ere hasi gara oraintxe gehienok, ibiliaren
poderioz, baliabide horri berez eman dezakeena nola atera ikasten: eus
kal idazlanen azken urteotako nondik norakoari erreparatu besterik ez
dago, alor horretan zenbat aurreratu den ikusteko.

Pauso horiek eman ahala behar berriak ere ari dira, ordea, sortzen.
Behar berri horietako bat, hain zuzen, hitz elkartuen osaerarena da:
hitz-elkarketaz ahaliritzira baliatzen den hainbat hiztunek argiago eta
barrenagotik ezagutu nahi luke hitz elkartuen barne-osaera, erabilera eta
baliagarritasuna: "posible al da bero-neurgailu modukoetatik elektretxegai
lu gisakorik sortzea?" galdetuko dizu Urliak. Sendiak, berriz, zera jakin
nahi luke: "erdarazko labiodental esateko nora jo behar dugu?; zilegi al
da behinolako gatz-ozpindu, gatz-piperdun elkarteen ildotik hortz-ezpainkari
esatea?" Galdera zehatzak egingo dizkizu halakok, eta argibide praktikoa
eskatuko dizu.

Idazleak badu, gainera, bigarren kezkabide bat: orain sortzen ditugun
hitz elkartuok nola idatzi. Zenbat ordu ez ote dira pasatzen, bazterretan,
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etengabe eratu eta erabili ohi ditugun hitz-elkarteak bereiz, marraz lotu
rik ala bat eginik idatzi behar diren pentsatzen, alboko adiskideari galde
tzen edo lankide-talde zabalagoetan eztabaidatzen. Zenbat ordu, orobat,
lehen osagaiaren amaierako > a< organikoari zer egin (bere hartan eutsi
ala kendu) erabakitzen. Erabakiak hartu ere hartzen ditugu, sarri asko:
norbanaka batzuetan, taldean inoiz. Beti ere halako inpresio batekin,
ordea: "a zer mesede inork, puntu hauei buruz, gauzak argituko balitu
eta guztiontzat edo gehien-gehienontzat baliozkoa izango den bide bat
markatuko baligu. Buruhauste gutxiago izango genuke, seguru asko, idaz
terakoan. Eta erraztasun ohargarria, bide batez, besterenak irakurtzerakoan".

Kezkabide hauek aintzakotzat hartuz ekin zion Euskaltzaindiak 1986an,
esan bezala, hitz-elkarketaren aztertze- eta argitze-Ianari. Bere LEF batzor
deak aztertze-Ian hori amaitu duenetik ere urtebete inguru pasa da.
Bitartean, berriz, euskaldungoarentzat baliagarri izango diren gomendio
eta arau-proposamenak prestatzen eman da denbora: hitz elkartuak noiz
eta nola erabili behar liratekeen azalduko duten aholkuak moldatzen,
lehenik; eta, ondoren, aholku moduko horiek noraino ulergarri, gogozko
eta baliagarri diren jakin nahian. Arriskutsua baita aholku-erabakiak har
tzen ibiltzea arau horiek erabili beharko dituztenek benetan ulertzen
dituzten, gustatzen zaizkien eta, ikasi ahala, erabiltzeko prest dauden
jakin gabe.

Bigarren pauso hori ere eman da: euskal idazlangintzaren munduan
gaur egun nor den askori, banaka edo taldeka, proposamena aurkeztu eta
iritzia eskatu nahi izan zaio. Batekin baino gehiagorekin huts egingo zen
noski; ez baita erraza izaten zerrenda egiten hasi eta guzti-guztiak gogoan
hartzea. Hutsegite larriegirik ez da uste, ordea, asko egin denik. Berrehun
eta berrogeita hamar galdeketa-orritik gora bidali dira, gero azalduko
denez, zazpi probintzietara. Batzuetan, esan bezala, euskalari edo euskal
tzale jakinei eskatu zaie erantzuna; bestetan, aldiz, euskalgintzan dihardu
ten erakunde, elkarte edo lantaldeei eskatu zaie multzo-erantzuna.

Askok erantzun du: erdiak baino gehiagok. Horrelako galdeketa
-lanak egiten direnean gutxitan lortzen omen da hain erantzun betea.
Pozgarri da hori, jakina, LEF batzordearentzat: Euskaltzaindiari erabaki
-proposamena aurkezterakoan beste segurtasun eta konfidantza batez
egin ahal izango dio, horri eskerrak, bere proposamena. Ez da batzorde
kideen ustea soilik, alegia, idazki horretan aurkezten dena; horrezaz
gainera, izan ere, euskalgintzan ari den jendeak horri buruz zer iritzi
duen jakinik egin da proposamena.

Lau urteko azterlanaren ondorioz, eta galdeketari emandako erantzu
nak kontuan hartuz, "Hitz Elkartuen Osaera eta Idazkera" txostena aur
keztu dio LEF batzordeak Euskaltzaindiari 1992ko otsailean. Txosten
hori, eta haren ondoren Hizkuntz Akademiak jakinarazi dituen gomendio
-arauak, eskaintzen dira hain zuzen argitalpen honetan.
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Honako hiru zatiotan banatu da, horretarako, esku artean duzun
liburuki hau:

Leben zatia: galdeketaren erantzuna eta gomendioak. Hitz elkartuen
osaera-idazkerei buruz bidalitako galdeketari nork erantzun dion azaltzen
da bertan, lehenik; ondoren, erantzule horiek hitz elkartuak nola idatzi
nahiago lituzketen aztertzen da; eta, azkenik, guzti horren argitan LEF
batzordearen ustea zein den esaten.

Bigarren zatia: argibideak eta azaIpenak. Hau da, irakurleak erraz
antzemango dionez, liburuki honen zati nagusia. Hitz elkartuei buruzko
irizpide nagusiak agertzen dira bertan, lehenik. Atalez ataleko azalpena
eskaintzen da ondoren (arlo hau da, hain zuzen, Euskaltzaindiaren
gomendio-arauetan AAA bidez aipatzen dena). Azkenik aurreko ataleko
adibide guztiak, alfabeto-ordenan emanik, eskaintzen dira.

Hirugarren zalia: Euskaltzaindiaren gomendio-arauak. Hizkuntz Aka
demiak, aurreko informazio hori guztja eskuan zuelarik eta Euskara
Batuko batzordearen bitartez, bere hileroko bilkuretan aztertu du gaia.
Azkenik, ekainean berariazko gomendio-arauak onartu ditu. Horietxek
dira, hain zuzen, hirugarren atal honetan eskaintzen direnak.

Eskerrak eman nahi dizkie LEF batzordeak, sarrera moduko hau
amaitu aurretik, aldez edo moldez langintza honetan partaide izan diren
guztiei. Bereziki eskertu nahi ditu inkesta-jasotzaile (eta, neurri handi
batean, erantzun-emaile) izan direnak.

Eskerronezko aitormen horren lekuko xehea izango bada ere, beraien
izen-abizenak eskaintzen dira liburukiaren amaieran, bakoitzaren jardun
gunearen berri ere emanaz gehienetan.

Irakurle-idazleek dute orain, noski, hitza. Haien jokaerak erabakiko
du, nagusiki, azken urteotako argitze- eta bateratze-Ian hau noraino izan
den egoki eta noraino zuzen. Honetan edo hartan hemen eskaintzen
zaizun azalpena laburregia irudituko balitzaizu, ez ahaztu bertako puntu
gehienak aurreko liburuetan luzeago eta, sarri asko, zehatzago emanak
daudela.





4.3. Ditz elkartuen idazkera-proposamena

GALDEKETAREN ERANTZUNA ETA ONDORIOAK

I. Galdeketaren erantzuleak

II. Erantzuleek zer dioten

III. LEF batzordearen proposamena





I. GALDEKETAREN ERANTZULEAK

1.1. Begiz jotako erantzuleak, zenbat eta zer-nolako

Guztira 263 pertsona edo elkarteren eskuetara iritsi zen, Euskaltzain
diaren LEF batzordeak bidalirik, hitz elkartuei buruzko galdeketa. Nor
malean, gehien-gehienetan, zuzenean beraiei bidalia zen galdeketa hori.
Inoiz edo behin gertatu da, halere, galdeketa pertsona jakin bati bidali eta
honek, hobe beharrez, bere lantaldeko kide bati edo biri berorren kopia
eskuratu izana, azkenean galdeketa batetik erantzun bi edo hiru jaso
direlarik. Horrelako kasu bakan horietan ontzat eman dira erantzun
guztiak.

263 erantzule posible genituen, beraz. Zer-nolako erantzuleak geni
tuen hauek? Zertan Ian egiten dute? Non bizi dira? Bidezkoa litzateke,
jakina, 263 erantzule posible horien era askotako kategorizazioa egitea:
adinaren arabera, sexu-arauz, espezializazio-alorraz... Bistan da, izan ere,
guztien erantzunei ezin zaiela beti pisu berbera eman: ez, behintzat,
jakineko auzigai batez iritzi zehatzak ematerakoan.

Hori kontuan izan beharraz ongi jabetua dago hasieratik LEF batzor
dea; eta txosten honetan bertan, proposamen konkretuetara iritsi aurre
tik, berriro helduko zaio hain zuzen puntu horri.

Errazenetik hasiko gara, ordea, orain. Eta errazena, eskueran ditugun
datuen arabera, honako bi puntuoi erantzutea da:

- zertan dihardute, lanbidez edo albo-jardueraz, begiz jotako eran
tzule hauek?

- nongoak ditugu, lurraldez lurralde, erantzule posible hauek?

Bistan da bi puntuok badutela garrantzi berezia: gerta baitaiteke,
adibidez, lanbide-esparru horien edo lekugunearen arabera euskalgintzan
diharduten norbanako eta lantaldeek puntu jakin baten gainean aski iritzi
desberdin eta are kontrajarria izatea. Idazlan honen amaieran, eraskin
gisa, 263 erantzule posible horien banan-banako zerrenda ematen da,
beren jardun-esparru nagusia ere bertan adieraziz.
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1.1.1. Erantzule posibleak, jardun-esparruen arabera

Erantzule gehienen lanbidezko sailkapena egin nahirik, bost zati edo
ataleko banaketa hau prestatu da:

• Erakunde-elkarteak: Euskaltzaindiko, euskalgintzan diharduten kul
tur elkarteetako edota euskal argitaletxe handietako hizkuntz arduradu
nak sartu dira hemen.

• Administrazioa: herri-administrazioetan Ian egiten dutenak.

• Irakaskuntza: hezkuntza-alorrean, batez ere unibertsitatean, ari
direnak.

• Komunikabideak: euskarazko egunkari-aldizkarietan eta irrati
-telebistetan dihardutenak.

• Berariazko pertsonak: aurreko ataletan sartzen ez diren pertsonak:
literaturgile-multzo hautetsi bat, bereziki, atal honetan sailkaturik dago.

Zati-banaketa hau eztabaidagarria da, jakina: euskaltzain bat adibidez
eskubide osoz izan baitaiteke noski, aldi berean, irakasle, aldizkari-arduradun
eta literaturgile ospetsu. Halakoetan, hoberik ezean, zentzuzkoena ziru
dien sailkapenera jo da. Bere akats-arrisku guztiekin ere sailkapen horrek
damaigun irudia ez dirudi hain desitxuratua denik.

Ondoko hauek dira, irizpide guzti horien arabera, 263 erantzule
posibleen jardun-esparru nagusiak:

Jardun-esparrua Erantzule posibleak %

Erakunde-elkarteak 91 34,6
Administrazioa 61 23,2
Irakaskuntza 46 17,5
Komunikabideak 28 10,6
Berariazko pertsonak 37 14,1
GUZTIRA 263 100

Normala denez, erakunde-elkarteek izan dute galdeketa honetan pisu
rik handiena. Galdezka hasterakoan etxe barrutik (jakitez edota lanbidez
gai hauen inguruan dabiltzanetatik alegia) hasi behar, jakina, azken-azken
muturrera iritsi aurretik. Pentsatzekoa da, gainera, lexikologiazko kontu
hauetan jantziago leudekeela bertako kide asko. Beti ere duda-punta bat
gelditzen da, ordea, halakoetan airean: ez ote dugu atal hau (bertako
zenbait kultur elkarte, adibidez) gehiegitxo puztu?
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Aipagarria da, bestalde, administrazio-esparruak daukan izaria:
irakaskuntza-alorrari eta komunikabideei baino neurri handiagoa eman
diogu. Azken hamarkadan gertaturiko gizarte-aldaketen oihartzun izan
daiteke, seguruenik, hori.

Komunikabideen alorra neurriz txikiena izatea, azkenik, ohargarria
da: gizarte-bizitzan duen eragin zabala kontuan izanik badirudi erantzule
posible gehiago aurkitu behar genuela hor. Honek, ordea, beste gai bat
aztertzera eramango gintuzke: gure gaur eguneko komunikabideetan ba
al daude, egon, behar adinbat hizkuntz arduradun?

1.1.2. Erantzule posibleak, jatorri edo lekugunearen arabera

Jardun-esparruaz egin den azterketa hori berdin egin daiteke eran
tzule posibleon jatorri edo lekuguneaz ere: nongoak dira gure 263 eran
tzule posible horiek? Galdera, halere, dirudien baino korapilatuagoa da:
gauza bat da izan ere jaiotzaz zein euskalkitakoak (edota, gutxienez, zein
probintziatakoak) diren esatea; eta beste bat, aldiz, gaur egun non bizi
diren eta zein hizkuntz ereduz baliatzen diren jakitea.

Hemen ere, guzti horregatik, halako erdibide batera jo behar izan da
sailkapena egiterakoan. Gehienetan non jaioa den kontuan hartu ahal
izan bada ere, beti ezin egin izan da hori. Horrela, adibidez, Bizkaiko
udaletxe batean urte askotan ari den itzultzaile giputz bat Bizkaiko ata
lean sartu da, bere egunoroko lanean aurkitzen dituen arazoak bizkaiera
rekin eta Bizkaiko egungo giroarekin lotuagorik dituelakoan. Ez da beti
erraza izan erabakia hartzea: kasuren batean Araba eman da erantzulea
ren lekugune gisa, erantzule hori bertan jaioa eta euskaldunberria delako.
Euskaldunzaharren kasuan, aldiz, beren jatorria errespetatu da gehienetan.

Hona ondoren, esandako irizpide horien arabera, 263 erantzule posi
ble horiek nola sailkatzen diren:

Jatorri edo lekugunea Erantzule posibleak %

Araba 1 0,4
Bizkaia 77 29,3
Gipuzkoa 155 58,9
Iparraldea 15 5,7
Nafarroa 12 4,6
Zehaztu gabe 3 1,1
GUZTIRA 263 100
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Aurreko tauIan baino aIde nabarrnenagoak ageri dira, dudarik gabe,
oraingo honetan: Gipuzkoak erantzule posible guztien ia %60 hartzen du,
eta Bizkaiak ia %30. Besteak oso urrun gelditzen dira. Bat al dator
banakera hau gaur eguneko euskalgintzaren benetako indar-proportzioarekin?
Hainbaterainokoa al da Gipuzkoaren nagusitasuna eta Gipuzkoa-Bizkaien
"bakardadea"?

Ez da noski txosten honen egitekoa galdera zail horiei erantzutea,
eta ez gara auzi-garbitze bihurri horretan sartuko. Esana gera bedi, ordea,
zerrendak sortarazi digun kezka: ez ote gara, hizkuntzaren inguruko
iritzi-bilketa egiterakoan, Gipuzkoan zentratuegi ari? Ez ote ditugu ezker
eskuineko herrialdeak, Bizkaia eta, oso bereziki, Nafarroa-Iparraldeak,
errazegi baztertu?

Hau izan da, dena den, inkestagile posibleen osaera; eta, onean zein
gaitzean, hortik jasotako erantzunak hartuko ditu txosten honek aintzakotzat.

1.1.3. Erantzule posibleak, beren jardun-esparruaren eta lekugunearen arabera

Ondoko taulak ematen du, azkenik, aldagai biok elkarrekin gurutza
tuz ateratzen den sailkapena:

Erakundeak
Administrazioa Irakaskuntza Komunikabideak Berariazkoak+ elkarteak

Araba I 0 0 0 0
Bizkaia 18 18 28 2 11
Gipuzkoa 57 34 16 24 24
Nafarroa 4 6 2 0 0
Iparraldea 11 0 0 2 2
Zehaztu gabe 0 3 0 0 0

Tautu honetatik ere ondorio bat baino gehiago atera daiteke. Horrela:

a) Harrigarria da, aIde batetik, lauki batzuk zein gizen homituak
dauden. Ondoko bi hauek, bereziki:

- Gipuzkoako "erakunde-elkarteen" ataia: batez ere bertako kultur
elkarteen (UZEI, Elhuyar) eta argitaletxeen eraginez, seguruenik (Donos
tialdean daude, ezaguna denez, euskal argitaletxe nagusi gehienak).

- Bizkaiko "irakaskuntza" atala: Leioako campusa da, agian, ustezko
gainbalio honen eragile nagusi.
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b) Harrigarria da, era berean, beste lauki batzuk zein hutsik dauden.
Bereziki:

- Iparraldeko eta Arabako irakaskuntzaren alorra albora utzi da erabat.

- Nafarroako komunikabideen alorra, berez aski txikia izanik ere, ez
da kontuan hartu.

Hurrengo inkestaldi batean lauki-atal horiek oreka handiagoz trata
tzea merezi luke, inondik ere.

Bere muga, hutsarte eta desoreka posibleekin ere lagin adierazgarria
da, LEF batzordearen ustez, 263 kideko zerrenda hori: baliteke euskal
hizkuntz lanketaren munduan nor diren guztiak barruan ez egotea, baina
zerrendan dauden gehienak badira nor. Eta, ondorioz, berorien erantzu
na aski kontuan hartzekoa dela deritza batzorde honek.

1.2. Benetako eran1zuleak, zenbat eta zer-nolako

Goian aipatutako 263 erantzule posible horietatik 149k erantzun duo
Beste 114 (guztien %43,3 beraz) erantzun gabe gelditu dira.

Zein jendek erantzun du? eta zeinek ez? Erantzule posibleen kasuan
bezala, eta agian arrazoi sendoagoz, merezi du galdera hauei erantzuten
saiatzea. Bertatik jakin ahal izango dugu izan ere, beste inondik baino
hurbilago, iritzi-bilketa honek zer-nolako fidagarritasuna duen. Goazen
beraz, oraingoan ere, puntu horiek pausoz pauso aztertzera.

1.2.1. Benetako erantzuleak, jardun-esparruen arabera

Gorago (ikus 1.1.1. puntua) adierazi den lanbide-sailkapenari eutsiz,
benetako 149 erantzun horien osaera honako hau da:

Jardun-esparrua Benetako erantzuleak %

Erakunde-elkarteak 53 58,24
Administrazioa 37 60,66
Irakaskuntza 34 73,91
Komunikabideak 10 35,71
Berariazko pertsonak 15 40,54
GUZTIRA 149 56,67

(Oharra: taula honetako portzentaiak, kasuan kasuko erantzule posibleen arabera egi
nak dira).
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Datu interesgarriak eskaintzen ditu, hasteko, goiko taula honek. Horrela,

a) irakaskuntza-alorretik etorri da, askogatik, erantzunik beteena: eran
tzule posible guztien %73,91k erantzun du hor. Galdeketa jaso dutenen
ia hiru laurdenek, alegia. Beste hainbat aldetatik ere aski ezaguna den
fenomenoa azaltzen digu, itxuraz, horrek: irakasleen artean beste inongo
lanbidetan baino interes biziagoz jarraitzen direla euskararen batasun
-ahalegin hauek (ez ahaztu, dena den, batez ere unibertsitate-alorreko
irakasle euskaldunez ari garela hemen).

b) Herri-administrazioan eta erakunde-elkarteetan sailkatu ditugun
euskalari eta hizkuntz teknikariek ere aski neurri ohargarrian erantzun
dute: 0/060 inguruan.

c) Berariazko pertsonen alorretik ez da itxuraz hainbateko interesik
piztu: %40 pasatxok baizik ez du erantzun. Zergatik ote hori? Atal
horretako askotxo literaturgileak (punta-puntakoak barne) direla kontuan
izanik, badirudi ondoko hipotesi hau ez litzatekeela guztiz burugabea:
"letra ederrekin" sorkuntza-Ianean ari direnek ez dute hitz elkartuen
idazkera-kontu honekin hain interes bizirik; ez behintzat irakasleek,
administrazio-alorreko teknikariek, euskaltzainek eta argitaletxeetako hiz
kuntz arduradunek adinbatekorik. Edota, agian, erantzuna ez daukate
hain argi. Kontua da, nolanahi ere, honegatik edo hargatik ez dutela
bestek adina erantzun. Kontuz, halaz ere: %40ko erantzun-proportzioa
proportzio ohargarria da nolanahi.

d) Komunikabideetatik, azkenik, inondik baino gutxiago erantzun
dute: %35 inguruk bakarrik itzuli du galdeketa-orria. Zer esan liteke kasu
honetan, ia hirutatik bik zergatik erantzun ez ote duen argitzeko? Hipote
si posible bat honako hau izan daiteke: irrati-telebistetako kazetariek
ahoz dihardute euskaraz, batez ere. Ahozko euskararekin kezkatuagorik
daudeke, ondorioz, eta idazkera-kontuokin ez dira hainbat arduratzen.
Bigarren arrazoibide bat ere tartean legoke, dena den, gorago adierazi
denez: aldizkari asko ez da hizkuntz arduradunez hornituegi, aurrekontu
-mugek hartaraturik edo; eta, ondorioz, aldizkari horiek ez daukate idaz
kera kontuan iritzi garbirik. Aldizkari horretan parte hartzen duen artikulu
-idazle bakoitzaren aburuak pisu handiagoa du, halakoetan, argitaletxeak
berak baino.

1.2.2. Benetako erantzuleak, jato"i edo lekugunearen arabera

Hona, bestalde, 149 erantzun horiek lurraldez lurralde nola sailka
daitezkeen
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Jatorri edo lekugunea Benetako erantzuleak %

Araba °Bizkaia 52 67,53
Gipuzkoa 86 55,48
Nafarroa 5 41,67
Iparraldea 6 40,00
Zehaztu gabe °GUZTIRA 149 56,67

Gogoan izan hemen ere portzentaiak kasuan kasuko erantzule posi
bleen arabera eginak direla.

Taula honek ez ditu, ageri denez, jardun-esparruen araberakoak
bezain aIde nabarmenak azaltzen. Ohargarriak dira ordea, hemen ere,
batetik besterako tarte horiek. Horrela,

a) Bizkaiak eman du erantzun beteena: °/067,53. Galdeketa jaso duten
him bizkaitarretik bik erantzun egin duo Jasotako erantzun guztien %34,9
bertakoa da.

b) Gipuzkoako erantzun-proportzioa, batezbestekoaren paretsukoa izan
da: bertara bidalitako galdeketen %55,48. Proportzioan bizkaitarren eran
tzunak baino zerbait gutxiago izanik ere, kopum hutsari dagokionez
Gipuzkoatik etorri dira gehienak: jasotako erantzun guztien %57,7.

c) Nafarroatik eta Iparraldetik, azkenik, erantzun gutxiago jaso da:
bai kopumz (%3,4 eta %4, hurrenez hurren) eta bai erantzun-proportzioz:
bidalitako galdeketen %41,67 eta %40, hurrenez hurren.

d) Arabakoen eta zehaztugabekoen laukietatik, azkenik, hain kopuru
txikiak izanik ezin ondorio handirik atera daiteke.

Hipotesi argirik ez da lortzen erraza, leku batetik besterako bariazio
-neurri zabal horiek esplikatzeko: ez dago garbi, alegia, zergatik bizkaita
rren 0/067,53k erantzun duen eta, aitzitik, iparraldekoen %40,00k.

1.2.3. Benetako erantzuleak, beren jardun-esparruaren eta lekugunearen arabera

Erantzule posibleekin egin zen bezala posible da, xehetasun gehiago
jaso nahirik, 149 erantzule horiek parametro biren arabera sailkatzea.
Aski emaitza argigarriak jasotzen dira, jaso, sailkapen bikoitz horrekin.
Hona horren berri ematen duen taula:
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Erakundeak Herri-
Irakaskuntza Komunikab.

Berariazko
+ elkarteak -administrazioa pertsonak

Erantz. % Erantz. % Erantz. % Erantz. % Erantz. %

Araba 0 0 0 0 0
Bizkaia 13 72,27 12 66,67 23 82,14 1 50,00 3 27,27
Gipuzkoa 36 63,16 22 70,97 10 62,50 8 33,33 10 41,67
Nafarroa 1 25,00 3 50,00 1 50,00 0 0
Iparraldea 3 27,27 0 0 1 50,00 2 100
Zeh. gabeak 0 0 0 0 0
GUZTIRA 53 58,24 37 60,66 34 73,91 10 35,71 15 40,54

Multzo txikiak aide batera uzten badira, ondoko datuok dira goiko
taula honetan, itxura osoz, argigarrienak:

a) Bizkaiko irakaskuntzaren alorretik jaso da, askogatik, erantzunik
beteena: %82,14k erantzun du bertatik. Leioako campuseko irakasle eus
kaldunen parte-hartze zabalari zor zaio, neurri handi batean, oroz gaineti
ko proportzio hori. Gipuzkoan °/062..,5 dira, bestalde, irakaskuntza-alorretik
erantzuna eman dutenak.

b) Administrazio-Ianean ari diren giputz-bizkaitarrek berebat, Bizkai
ko irakasleen parera inola iritsi gabe ere, erantzun ona eman dute:
hirutik bik erantzun duo Erakunde eta elkarteetan ere, bi lurralde horieta
tik antzeko erantzun-maila jaso da: Bizkaian hobea, halere, Gipuzkoan
baino.

c) Gainerakoetan, erantzun-proportzioak ez du %50eko muga gainditzen.

Honekin esana dago, beraz, benetako erantzuleak batez ere nongoak
eta zein lanbide edo jardun-esparrutakoak diren. Kontuan hartzea mere
ziko du horrek, proposamen konkretuak prestatzeko orduan: norentzat
eta norekin ari garen jakitea garrantzitsua da, hizkuntz plangintzaren alor
konkretuotan jarduterakoan ere. Arau-gomendiorik jakingarriena emateak
ezer gutxi balio baitu, arau horiek ikasiko eta erabiliko dituztenekin
konektatzen asmatzen ez bada. Ondorio bi ekarri behar lituzke irizpide
honek, gure kasuan. Batetik, benetako erantzule horiek hor daudela,
interesik biziena beraiek ageri dutela eta beraien gogo-nahiak alboratzea
ez litzatekeela gomendagarri. Bestetik, aldiz, laginaren oreka-mailaren
fidagarritasun-kontua mahai gaineratzen da berriro: talde mugatu, diszi
plinatu eta aski homogeneo batzuen ikuspegi gogotsua noraino da, izan
ere, euskalgintzan diharduten milaka irakasle, kazetari, liburugile,
administrazio-Iangile, elizgizon, merkatari eta abar horietara estrapolaga
rri? Aurrerago helduko diogu, berriro, puntu honi.
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II. ERANTZULEEK ZER DIOTEN
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1991ko udaberrian bidalitako galdeketak bi eratako erantzunak ema
teko aukera eskaintzen zuen: aide batetik erantzun lotuak, koadrotxo
batean ala bestean x-a markatuz eman beharrekoak; eta, bestetik, eran
tzun libreak (nork bere gogorako esplikazioak, luze edo labur) emateko
lekua uzten zuen.

Erantzdn lotuak kuantifika daitezke, halako neurri on batean. Eran
tzun libreak, aldiz, ez. Bigarren hauek erantzun kualitatibo aberatsa eskain
tzen digute, baina beste era batean kontuan hartzekoak dira: datu kuanti
tatiboak osatzeko, matizatzeko eta zehazteko balio handia dute. Azken
idazkuntza prestatzerakoan, ondorioz, aski kontuan hartu behar izan dira
behin baino gehiago. Gero azalduko da hori: txosten honen 11.2. atalean
eskaintzen dira izan ere, sailkatu eta labur bildurik, erantzun kualitatibo
libre horiek.

Orain, ordea, lehen-Iehenik erantzun lotuen emaitza kuantitatiboak
eskaini nahi dira.

II. 1. Erantzun lotuak

Koadrotxo batean ala bestean x-a markatuz, edo ezer markatu gabe,
emandako erantzunetatik informazio aberatsa jaso da. Informazio horri
esker posible da, orain, inpresio mailako iritzi hutsaletatik zertxobait
aldendu eta izen-deitura ezaguneko hainbat euskalari-euskaltzaleren testi
gantza zuzenean oinarritzea. Ohizko "niri iruditzen zait..." horretatik
aldenduz posible da, alegia, batezbesteko joerak eta bide-aukerak nondik
nora doazen jakitea. Behin-behineko ezaguera dela hau, begien bistan
dago: hobetu egin daiteke noski, bai gehiagori galdetuz eta bai galdera
matizatuagoak eginaz. Inkestak anonimoa izatea mesedetako lukeela ere
esan du norbaitek. Baliteke guzti hori hala izatea. Nolanahi ere, bere aje
guztiekin ere jakiniturri emankorra da oraingo hau eta, hoberik izan
artean, ondo kontuan hartzea merezi duo Ikus ditzagun datuok, banan-banan.

11.1.1. 1971ko arauen ezaguera

Hitz elkartuak loturik, marrarekin ala bereiz idatzi behar diren argi
tzeko 1971n eman zituen Euskaltzaindiak, azkenekoz, bere arauak. Norai
no ezagutzen dira gaur egun idaztarau horiek? Erantzuna adierazgarria da
oso: erantzuna eman duten erdiek bakarrik ezagutzen dituzte ongi 1971ko
idaztarauak. Beste erdiak handika ezagutzen ditu, edo ez ditu ezagutzen.
Ondoko irudiak ematen du erantzun horren azalpen grafikoa.
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1. irudia: 1971ko arauen ezaguera

Galdeketa hori euskal idazlangintzaren munduan zeharo murgildurik
dauden norbanako eta elkarteei egin zaiela kontuan izanik, 1971ko idaz
tarau horien ezaguera-maila apala dela esan daiteke. Zergatik ote ezaguera
-maila apal hori? Erantzunaren zati bat hurrengo puntuan egon daiteke.

11.1.2. 1971ko arauen argitasuna

Idaztarau bat ikasi nahi izatea ez da berez aski, arau hori benetan
ikasi eta ongi menperatzeko: arau iluna, ikasten gogoz saiaturik ere, zail
da ongi ezagutzea. Argiak al dira 1971ko arauak, hitz elkartuak justu-justu
noiz bereiz, noiz marraz eta noiz loturik idatzi behar diren esaten dutenak?

Erantzuleek diotenez, 1971ko arauak ez dira oso argiak. Hirutatik
bati bakarrik iruditzen zaizkio, hor nonbait, 1971ko arauak guztiz argiak:
beste guztien ustez ez dira oso argiak, edo guztiz ilunak dira.

Ondoko irudiak ematen du erantzun horren azalpen grafikoa.
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2. irudia: ] 97]ko arauen argifasul1a
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Erantzuna are aipagarriagoa da, 1971ko arauak argiak direla eta ongi
ezagutzen dituela esan duen bat baino gehiago gero, hurrengo galderei
erantzuterakoan, arau horietatik aldendu egiten dela ikusirik. Ondoko
puntuak ematen du, hain zuzen, erabilera-kontu honen berri.

11.1.3. 1971ko arauak zenbateraino betetzen dira

Aurreko puntua baino adierazgarriago da, ordea, honako hau: 1971ko
idaztarauak zenbateraino betetzen ditugu. Erantzuna oso argia izan da:
idaztarau hori bet~ behar den bezala betetzen dutenak lautatik bat baka
rrik dira. Lautatik hiruk ez ditu beti betetzen, edo ez ditu aintzakotzat
hartzen.

Kontuan izan galdeketa hau ez zaiela nola-halako euskaldunei, erdi
-alfabetatu traketsei pasa, euskal kontuan goi-puntakoak direnei baizik
(euskaltzainei, unibertsitateetako euskal irakasleei, komunikabideetako eta
euskal argitaletxeetako hizkuntz arduradunei, ...).

Hauen artean bertan hitz elkartuei buruzko arau-betetzea neurri
ahul horretakoa bada, pentsatzekoa da gainerako euskaldunen artean
zenbatekoa izango den. Ondoko irudiak ematen du erantzun horien
adierazpen grafikoa.

• Beti

§:l Beti ez

8l Aintzakotzat ez

.. .
\~- ....

~64,89%

3. irudia: 1971ko arauak zenbateraino betetzen diren

Hori horrela izanik, bistan da 1971ko idaztarau haiek berrikusi eta
egokitzeko arrazoi sendoak daudela. Arau argiak eta zehatzak eskatzen
ditu jendeak. Ikus, bestela, hurrengo puntua.

11.1.4. Arau berri baten beharra

"Euskaltzaindiak hitz elkartuen idazkeraz arau berri bat kaleratzea
zer izango litzateke zure ustez?" galdetu zaie inkesta-jasotzaileei. Eran
tzuna argia izan da:
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%57,43rentzat, oso beharrezkoa da.

%40,54entzat, komenigarria.

%2,03rentzat, azkenik, alferrikakoa.

Kaltegarria izan ote zitekeen ere ematen zen erantzuteko, aukeran:
kalte-iritzi horren aldeko erantzun bakar bat ere ez da agertu.

11.1.5. Hitz elkartuak idazteko norbere irizpideak

Euskaltzaindiaren 1971ko arau haiek osorik ez betetzeak eta arau
berri baten eskean egoteak ez du esan nahi, halere, euskal idazleek beren
egunoroko langintzan gai honi buruz inolako irizpiderik ez dutenik.
Gerta Iiteke aitzitik, eta itxuraz gertatzen da, oinarrizko irizpideren bat
bederen aski errotua izatea norberak. Nolakoa da, ordea, Euskaltzaindia
ren I97Iko idaztarauak beti betetzen ez dituen idazie-gehiengo horren
oinarrizko irizpide hori? Eta, batez ere, zertan oinarritzen da horretarako?

Hiru bat irtenbide ikusten ditu nagusiki, euskal idazleak, aukeran:
gramatika-bidea batetik, situazio-egokiera bestetik eta, azken baina ez
hutsen, estetika-bidea. Hitz-andana ihartuen multzo berezia aide batera
uzten bada, badaude aldian aldiko hitz elkartua nola idatzi erabakitzeko
orduan

a) Batez ere hitz-elkarte horren erabidean, bere osagaien kategoria
gramatikaletan, osagai bien arteko erlazioan eta hitz-junturako hots-ezkontzan
fijatzen direnak. Ikuspegi gramatikaia deituko diogu hauen irizpideari.

b) Badaude, bestalde, batez ere ulergarritasunaren bila dabiltzanak
eta horretarako, hitz elkartuaren barrenak miatzen ibili ordez, hitz-elkartearen
aldian aldiko testuinguruaz gehiago kezkatzen direnak. Hitz-ingurune
hori argitu beharra sentitzen dutenean, edota gutxienez horren kome
nentzia sentitzen duten situazioetan, marrarekin idazten dute. Bestela,
ahal den guztian bereiz. Ikuspegi situazionala esango diogu idazle hauen
irizpideari.

c) Badira, azkenik, batez ere irizpide estetikoa gogoan izanik horren
arabera idazten saiatzen direnak. Ikuspegi estetikoa dela esango dugu,
nagusiki, azken hauen irizpidea.

Zein ikuspegiz baliatzen dira, batez ere, erantzuna bidali duten 149
euskal idazleok?

Erantzuna burubikoa da oraingoan. Izan ere, erantzun dutenen artean

ikuspegi gramatikalaren aIde %47,56 dago;

ikuspegi situazionalaren aIde, %45,73;
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ikuspegi estetikoaren aIde, %5,49;

irizpiderik gabe, azkenik, %1,22.

Ritz elkartu bat nola idatzi erabakitzeko orduan bi irizpide dira,
praktikan, gure artean korritzen dutenak: gramatika-begiz diharduenare
na, edota testuingumaren komenentzi arauaz jardun ohi duenarena. Leku
txikia dago itxuraz, hitz-elkarketaren esparm honetan, kontsiderazio este
tiko hutsentzat.

Ronek ez du esan nahi, halere, estetika-kontuak batere indarrik ez
duenik. Bigarren bidea aukeratu duen askok, esate baterako, marra
-gehiegikeriak sortzen dion arbuio-sentieragatik idazten omen du ahal
den gehienean bereiz.

Sentierak ez dira objektiboak ordea. Eta beste askori, horrela, marrak
ez dio begietan inolako minik egiten. Are gehiago: galdeketari erantzun
diotenen artean bada marradun idazkera berariaz ederresten duenik:
"euskal zentzua eta sena dario (marrarekin idatzitako idazlanari)", dio
halakok.

Garbi dago, beraz, estetika-kontu hutsarekin auzi hau ezin erabaki
daitekeela: guztiok onartu, ikasi eta erabiliko ditugun arauak, ahalik eta
arau argi-zehatzenak, dira behar ditugunak. Arauak izango baditugu, berriz,
goiko bi irizpide horietariko bat aukeratu beharko dugu, edota bien
arteko ezkontza-modu bat egin.

11.1.6. lrakurtzeko, zer nahiago

Ritz elkartuak nola idatzi erabakitzeko zein irizpidez jokatu behar
den ez dago argi: jarrera-bitasun nabarmena dago hor, esan berri dugu
nez. Beste horrenbeste gertatzen ote da irakurtzeko orduan? Irakurtze
aldetik ere bi multzo nagusitan banaturik ote gaude?

Inondik ere ez. Erantzun duten guztien %70,71k, izan ere, honako
hau dio: osagaien arteko batasuna agerian jartzen duen idazkera (marra
txoarekin edo erabat loturik) atseginago edo ulergarriago dela. Bereiz
idatzirik dauden hitz elkartuak irakurri nahiago dituztenak %30era iristen
dira doi-doi, alegia.

Idazlegoaren aldetik zalantza ageri den bezala irakurleen aldetik ez
dago dudarik: gehiengo handi batek (ia him laurdenak) nahiago ditu
nolabait (marraz edo lotura zuzenaz) markaturiko hitz-elkarteak.

Ondoko imdiak eskaintzen du, labur bildurik, esan berri dugun
emaitza horren azalpen grafikoa.
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• Loturik/marraz
o Bereiz

4. irudia: irokurlcarcl1 irizpidca

11.1.7. LEF batzordearen proposamenaz, oro har, erantzuleek zer iritzi

Bi gauza galdetu die batzordeak, bestalde, 263 inkesta-jasotzaile horiei:
batetik, ea teoria aldetik proposamena orohar egokia iruditzen zaien; eta,
bestetik, proposamen hori erabilera edo praktika aldetik ere egokia irudi
tzen al zaien oro har. Hauek izan dira erantzunak

a) Teoria aldetik, proposamena:
%85,71rentzat serioski egina da,
%12,24entzat landu beharrekoa,
%2,04entzat ez da egokia

b) Erabilera edo praktikotasun aldetik, berdin. Proposamena:
%85,71ren ustez ikasi eta bete daiteke,
%12,24en ustez konplikatua edota ilunegia da; eta, azkenik,
%2,04en ustez zehaztasun gutxikoa da.

Argi dagoenez, parez pare joan dira a) eta b) ataletako galde-erantzunak.

1971ko arauak baino argiagoak dira, erantzuleen ustez, oraingo arau
-proposamenok. Bost erantzuletik lauk baino gehiagok hau dio: ikasi eta
bete daitezkeen modukoak direla.

Gehiengo zabal bati proposamena egoki egina eta erabilgarria irudi
tzen bazaio ere, bada arazorik ikusten duenik. LEF batzordearen ustez
aintzakotzat hartu beharra dago horien (batez ere horien) ustea, eta
azken idazkuntza egiterakoan hobetu daitekeena hobetzen saiatu beharra
dago noski. Bi arrazoirengatik, besteak beste:

• euskal idazle arruntak eta 149 erantzule horiek ez dira seguru
asko, arauak ikasteko erraztasun-mailari dagokionez, zeharo maila bere
koak izango. Gerta litekeena da, aide horretatik, 149 erantzule horien
%85ari ikasteko modukoa iruditzen zaion araua idazle arruntei ez hain
erraza gertatzea.
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• Oraingo arau-azalpenok 1971koak baino zehatzagoak iruditu arren,
konplikatuegiak ere badira hainbatentzat. Eta "hainbat" horiek, gainera,
berariaz aipatu dute beren erantzunetan konplikatu horren zer-nolakoa.
Erantzun libreetatik, gehien aipatu izan den puntua da hau. Hori ezin da,
beraz, %12 baten gutxiengo-aitzakian alboratu. Aurrerago helduko zaio,
berriro, puntu honi.

11.1.8. Erantzuleen idaztohiturak eta hobespenak

Bazen, guztiarekin ere, batzordeari inkestatuengandik jakitea bereziki
interesatzen zitzaion puntu-pare bat. Honetaz eta hartaz erantzule bakoi
tzak izan dezakeen iritziaz gainera,

- gaur egun nola idazten ditu erantzule horrek, benetan, hitz elkartu
konkretuak?; eta, era bateko edo besteko idaztohitura horiek aIde batera
utzita,

- LEF batzordeak prestaturiko arau-proposamen konkretuetan zer
onartuko luke erantzule horrek dagoen-dagoenean, eta zer aldatuko luke?
Aldatzekotan, gainera, nola aldatuko luke?

Berariaz aztertuko dira, ondoren, bi puntu horiek.

11.1.9. Erantzuleen idaztohitura

Hitz elkartu jakin-konkretu batzuk eskaini zitzaizkien erantzule posi
bleei. Hitz elkartu bakoitza hiru eratara idatzita aurkezten zitzaien: bereiz,
marrarekin eta loturik (bat eginik). Eta hauxe eskatzen zitzaien: esan
zezatela zein idazkeraz baliatzen ziren beraiek kasuan kasuko hitz elkartu
hori idazteko.

Erantzunak aski argigarriak izan dira. Alboko orrialdean doa, aurre
-iruzkin luzeagorik gabe, erantzun horien azalpide grafikoa.

Ondorio batzuk azkar samar atera daitezke erantzun horietatik. Horrela,

a) Zenbait kasutan adostasun handia (%80tik gorakoa) dago hitz
-elkarte jakin batzuk idaztekoari buruz: gehiengo handi-handia da, adibi
dez, idazmakina eta bere modukoak loturik idazten dituena. Erabateko
gehiengoa da, orobat, bai baldar-balda"a eta bere segidakoak eta bai
seme-alabak modukoak marraz idazten dituena. Horietan badirudi Eus
kaltzaindiak ez leukakeela buruhauste handirik, 1971n urratutako bideari
eutsiz (hainbat kasutan ordukoa berretsiz) erabaki argi bat hartzeko:
dagoeneko aski ohitura sendo eta bateratua dago, izan 'ere, egungo idaz
leen artean, hitz-elkarte horiei buruzko idazkera.kontuan.
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b) Beste zenbait kasutan ezin esan liteke, ordea, adostasun-giro han
dirik nabari denik egungo idazleon artean. LEF batzordeak jasotako
erantzunen arabera, ondoko him elkarte-mota hauek dira funtsean arazo
-iturri nagusiak:

• Menpekotasunezko izen-elkarteak (eguzki-Iore, paper-fabrika, arkume
-izter, programazio-ikastaro, ogi-puska idatzi, marraz; ala eguzki lore, paper
fabrika, arkume izter, programazio ikastaro, ogi puska idatzi, bereiz).

• Hitz-elkarte sintetikoak (su-itzalgailu, zerga-biltzaile, eguraldi-aldaketa
marraz, ala su itzalgailu, zerga biltzaile, eguraldi aldaketa bereiz) (egia da,
gainera, kasu honetan suitzalgailu moduko idazkera lotuak ere badituela
bere aldekoak).

• Bahubribiak (sudurroker, sudur-oker ala sudur oker exozentrikoak).

Him multzo hauetan ez dago, gaur egun, a) atalean aipaturiko
haietan bezalako adostasunik. Eta horra: him multzo hauek oso garran
tzitsuak dira aide askotatik. Kopuru aldetik, adibidez: gaur erabiltzen eta,
batez ere, sortzen diren hitz-elkarte gehienak multzo horietarikoak dira.
Him hitz-elkarte horietan adostasunik ez egoteak ez du esan nahi, halaz
ere, idazkera-molde guztiak (loturik, marrarekin, bereiz) berdin erabiliak
direnik. Menpekotasunezkoetan eta ekintza-elkarte sintetikoetan, kasu,
hitz elkartuok alemanek bezala, zeharo loturik alegia, idazteko forma
inork gutxik hobesten du (orain ez gara, jakina, hitz-andana ihartuez edo
bigarren osagaia -aldi, -bide modukoa dutenez ari). Beste bi idazkerak ere
(bereiz, marrarekin) ez dira berdin hobetsiak: jasotako erantzunen artean
marraren aide agertu direnak gehiago izan dira, kasu guztietan. Kopuru
-diferentziak txikiagoak dira, ordea, bi joera horien aldekoen artean.
Aurrerago helduko diogu, berriro, puntu garrantzitsu honi.

11.1.10. Arau-proposamenen onarpen-maila: erantzuleen aldaketa-proposamenak

LEF batzordeak hitz elkartuen idazkerari bumz bidalitako galdeketak
bazuen, azken aldean, puntu interesgarri bat: batzordeak hobetsitako
idazkera konkretua eskaintzen zitzaion inkesta-jasotzaileari kasu bakoi
tzean; eta honek, inkesta-jasotzaileak alegia, kasuan kasuko idazkera horre
kin ados zegoen ala ez esan behar zuen. Ados ez bazegoen, gainera, bere
ustez forma egokia zein litzatekeen esatea eskatzen zitzaion.

Galdeketa osotik puntu hau gertatu da, espero zitekeenez, eskuar
tean dugun zereginerako argigarrien. Hor agertu da, izan ere, erantzuleen
gogoa eta nahia inon baino argiago isladatua. Hor ikusten da lauzpabost
urteko azterlanaren ondorioz aurkeztu diren arau-proposamenak noraino
diratekeen egungo idazle euskaldunen gogozko (edota onartzeko modu-
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koak), eta zer-nolako desadostasuna sor dezaketen. Euskaltzaindiak garbi
jakin behar du horren berri, pisuzko erabakirik hartu aurretik.

Ondoko taulak ematen du, behar den xehetasunez, 149 erantzule
horiek batzordearen idaztarau-proposamenak (hitz elkartuen idazkerari
buruzko arau-proposamenak alegia) noraino ontzat eman dituzten. Rona
emaitzak:

Adostasun-maila
Elkarte-mota Marraz Bereiz Lotuta

Zenbat %

1.1.1 paper-fabrika,
adierazpen-askatasun b.p.* 39 7 103 69,13

1.1.2 giza eskubideak 10 b.p. 1 138 92,62
1.1.3 hizkuntz politika 13 b.p. 1 134 90,54
1.1.4 idazmakina 13 2 b.p. 134 89,93
1.1.5 aspertu-itxura 32 b.p. 0 117 78,52
1.2.1 zin egin 4 b.p. 5 140 93,96
1.2.2 itxuraldatu 1 4 b.p. 144 96,64
1.3.1 haragizale, asegaitz 2 1 b.p. 146 97,99
1.3.2 erre berri 11 b.p. 7 130 87,83
1.4 oneritzi-emaile b.p. 24 5 120 80,54
2 zango-luze b.p. 16 27 106 71,14
3 izeba-osabak, zuri-beltzak b.p. 6 7 136 91,28
4 Oria ibaia 2 b.p. 0 147 98,66
5 lainko Aita, etxe orratz 1 b.p. 2 146 97,99
6 poliki-poliki b.p. 10 3 136 91,28

Oharra: delako b.p. horren esanahia hau da: "batzordeak proposatua".

Ohar hauek egin nahi dira taula honi buruz

a) Delako 1.1.5. proposamena gaizki agertu zen galdeketan, eta aldaketa
proposamen asko erru hori konpontzeko eginak ziren. Bertan agertzen
diren 32 aldaketa-proposamen horiek, ondorioz, hutsegite horren argitan
ulertu behar dira.

b) Anomalia hori aIde batera uzten bada, 149 erantzuletatik 63k
(hau da, %42,3k) bere hartan onartzen ditu LEF batzordearen arau
-proposamen guzti-guztiak. Gainerako 86k (%57,7 erantzulek, beraz) gutxi
edo asko aldatu egingo lituzke idaztarau-proposamen horiek: batzuek
honako puntu hau aldatuko lukete, beste batzuek horko hori eta, zenbai
tek, proposameneko puntu hau, hori eta hura.

c) Puntu askotan, desadostasun-maila oso txikia da: %lOekoa edo
txikiagoa. Rorrek honakoa esan nahi du, batzordearen ustez: bere zertze-
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lada nagusietan behintzat idaztarau jakin horiek aski onartuak izango
liratekeela Euskaltzaindiak bere horretan hartuko balitu. Pozgarri da,
noski, hori ikustea: hitz elkartuen mendez mendeko idaztohiturak xeheki
aztertzeaz gainera gaur eguneko joera nagusiekin aski ongi konektatzen
jakin da, itxuraz, puntu horietan. Horri eskerrak adostasun handiko pun
tuak zein diren, eta zein joeratakoak, aski argitzea lortu dela uste da.

d) Badira ordea, gorago esan denez, halako adostasunik ageri ez
duten puntuak. Honako hauek dira, labur bildurik, auzi-iturri direlako
puntuok:

• liburu-azoka moduko hitz elkartuak;

• telebista-konpontzaile modukoak, eta

• (lapitz) punta-zorrotz modukoak.

Batez ere puntu horiekin loturik dauden hots-aldaketak eta berrel
karketa-kontuak gordin samar daudela ikusi da orobat.

Banan-banan ikusiko da, ondoren, puntuotan zer-nolako desadosta
suna ageri den 149 erantzuleen artean.

a) liburu-azoka modukoak marrarekin idazteaz

Esan dezagun, hasteko, erantzule guztien % 69,1 konforme ageri
dela elkarte-modu hori marraz idaztearekin. Gehiengo zabala da, beraz,
marraren aldekoa. Hori da lehen-lehenik aipatu behar den puntua, ondo
ren egingo diren oharrek oinarrizko datu garrantzitsu hori erdi-ezabatu
ez dezaten. Ondotxoz gutxiago izanik ere asko dira, bestalde, marra
-idazkera nahi ez dutenak: %30,9.

Normalean marra erabili nahi ez luketen guztiok, dena den, ez dira
aburu bereko: batzuek zeharo loturik idatzi nahi lituzkete hitz-elkarte
horiek, eta besteek bereiz. Lehenengoak, erabat loturik idaztearen alde
koak, gutxi dira zinez: erantzule guztien %4,7. Gehiago dira, aldiz, liburu
azoka modukoak bereiz idaztearen aldekoak: erantzule guztien %26,2.
Norbaitek esan dezake noski %26,2 ez dela kopuru kualifikatua, eta
gehiengo zabalaren aukera besterik gabe onartu beharko lukeela gutxien
go horrek. LEF batzordeak ez du horrelakorik uste izan. Aurrerago
emango dira iritzi honen aldeko arrazoiak.

b) telebista-konpontzaile modukoak marrarekin idazteaz

Hemen ere, aurreko puntuan bezala, baieztapen batekin hasi behar
dugu: erantzuleen %80,5 konforme agertu da batzordearen proposamena
rekin. Hots, hitz elkartu sintetikoak marraz idazteari ez lioke erreparorik
jarriko. Aurrekoan baino are adostasun zabalagoa dago beraz hemen.
Kontrako iritzia agertu dutenak ez dira gainera guztiak, oraingoan ere,
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asmo berekoak: gutxi batzuk (erantzun duten guztien %3,4) hitz elkar
tuok loturik idaztearen aIde agertu dira; gainerakoak (%16,1 beraz), aldiz,
bereiz idaztearen aldeko dira. Dudagarriagoa da, kasu honetan, bereiz
idaztearen aldeko joerari zer pisu eman behar zaion: kontuan hartzekoa
da, aIde horretatik, liburu azoka modukoak bereiz idaztearen aIde agertu
den batek baino gehiagok ongi ikusten duela zerga-biltzaile modukoak
marraz idaztea. Ez dirudi, beraz, batean eta bestean hedadura bereko
iritzi-desberdintasuna dagoenik.

c) (lapitz) punta-zorrotz modukoak marraz idazteaz

Hemen ere marraz idaztearen proposamenarekin ados agertu dira
erantzule gehienak: %71,1 konkretuki. Besterik nahi dutenetan, berriz,
gutxienak dira bereiz idaztearen aldekoak (%10,7); gehienak (%18,1) lotu
rik idaztearen aIde daude. Pentsakizun bat baino gehiago ematen du,
noski, aIde bietako dispertsio horrek. Idaztohituren tradizio-falta izan
liteke arrazoietako bat. Bestea, berriz, alor honetako adibide askoren
ihartze-kutsua. Aurrerago helduko zaio xehekiago puntu bihurri honi.

11.1.11. Labur bilduz

Batzuek eta besteek batzordearen galdeketari emandako erantzun
lotuek puntu bat baino gehiago argitzen lagundu dute. Honako puntuok,
bederen, kontuan hartzekoak dira:

a) Erantzuleak Euskaltzaindiaren erabaki oftzial baten esperoan dau
de. 1971n gai horretaz emandako arauekin gehienek ez dute aski: beren
ustez ez dira behar bezain argiak; eta, ondorioz, beren eguneroko idazjar
dunean ere ez dituzte beti betetzen edo aintzakotat hartzen.

b) Erantzuleen gehiengo zabal bat (%90 ingurukoa eta are hortik
gorakoa) ados dago funtsean batzordeak, puntuz puntu egindako azter
saioaren buman, hitz elkartuen idazkeraz prestatu dituen aurre-proposamen
gehienekin.

c) Him hitz-elkarteren kasuan, horietan ere erantzule gehienak (batean
°/069 inguru, bestean %80 eta azkenean %71) konforme agertu arren,
arau-proposamenarekiko desadostasun-maila ohargarria da. Eta, ondo
rioz, hiru puntuok kontuzago aztertzea merezi luke. Esan beharra dago,
gainera, egungo hitz-elkarte ugarienak hiru multzo horietan sartzen direla.

11.2. Erantzun libreak

Lehenago esan denez, kasuan kasuko koadrotxoetan x-ak marka
tzeaz gainera besterik ere egin dute 149 erantzuleek. Puntu honi edo
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horri buruz zituzketen uste-aburuak eman ahal izan dituzte, inolako
muga edo loturarik gabe. Horiek osatzen dute, hain zuen, atal honetan
azalduko diren erantzun libreen saila.

Askok eman du erantzun librerik. Batek baino gehiagok, inkesta
-orrian kabitzen ez eta, aparteko txostenean eman du bere erantzun libre
hori. Eskerronezko aipamena egin nahi die guzti horiei, gerora gabe,
batzordeak. Aberatsa izan da, benetan, erantzun libreen sail hori. Iritzio
tan ez dira idazkera-kontuak bakarrik astindu: lehen osagaiaren amaiera
ko >a< galdu / ez galdu, berrelkarketaren noiz-norainokoak, posposi
zioen berezitasun-maila,... eta hitz elkartuen osaerari dagozkion beste
hainbat puntu zehatz-mehatz aipatu (eta, inoiz, landu) dira bertan. Koa
dro lotuetan xeheki azaldu ezin zen hainbat uabardura eta oinarrizko
irizpide hor agertu da, gordin eta biluz, estatistika hotzen osagarri eta are
zuzentzaile.

Ez da erraza, ordea, erantzun libreok labur biltzea. Arrazoi birenga
tik, besteak beste:

a) Dispertsio handiagatik, aIde batetik: gusto guztietako erantzunak,
eta erantzun asko, jaso dira galdera gehienetan. Ugariaren ugariaz, ordea,
zaila da sintesi-Ian ganorazkorik eskaintzea: zuhaitzen gehiegiak oihana
bere osoan ikustea oztopatu egiten du hemen ere.

b) Hainbat erantzunek ez du erraztasunik ematen, bestalde, betiba
teko ondoriorik ateratzeko. Adibidez, askok esan du arau xinpleak, hain
bat konplikaziorik gabeak nahiago lituzkeela aukeran. Hori esan duen
batek baino ondotxoz gehiagok azpimultzoen azpi-azpimultzoak egin nahi
lituzke ordea, han-hemen, holako edo halako kasuri trataera berezia
emateko. Zabal eta hertsi, biak batera ezin ordea.

Eragozpen horiek kontuan izanik, eta ohar nagusi-ustekoei lehenta
suna eman nahirik, honako laburpen-sorta prestatu da erantzun libre
horiekin.

11.2.1. Arau ilunak

"Ilunegiak, konplikatuak, azpimultzo sobera dutenak dira LEF batzor
dearen arau-proposamenak". Askok eman du, uabardura bat edo beste
erantsiz, erantzun kritiko hori. Hau izan da alegia, gorago ere aipatu
denez, ohar kritiko errepikatuena. Gehien-gehienek (%85 pasatxok) arau
-proposamena ikasi eta bete daitekeen modukoa dela esan duten arren,
ez dira horien artean ere falta konplikazio gehiegiaren beldur agertzen
direnak.

Zein da arazo honen irtenbidea? Teorian argi dago: erantzuleen
beraien hitzetan esateko,
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- ''jende guztiarentzako arauak eratu behar dira: zehatzak, argiak eta
sinpleak";

- "gramatika jakin gabe erraz bete daitezkeen arauak" behar dira;

- "idazlea beti arauei begira egongo ez den" moduko soluziobidea
hartu behar da;

Oso zuhurrak dira irizpide nagusiok. Itxutasun handiz jokatuko luke,
nolanahi ere, kriterio horiek baztertuz eta gutxietsiz lebilkeenak. Prakti
kan kontuak ez daude, ordea, hain garbi: gauza bat da, izan ere, arau
zehatzen bila ibiltzea; eta bestea, aski bestea, arau sinpleak eskatzea.
Sinpleak dira, ezin sinpleagoak, 1971ko arauak. Sinpletasun horrek egu
neroko idazlangintzan ekarri dituen zehaztasun-maila ahula eta baterata
sun falta begien bistan daude ordea.

Hitz elkartuen mundua bera da aski konplikatua, guk nahi ala ez.
Berez da korapilatua, ez inork hartaratu duelako. Beste zenbait hizkun
tzak sintagma-erabide desberdinez (adjektibo erreferentzialez, kasu) edota
lexiko-sorbide bereziz (adizki-aurrizkiez, batez ere) eman dezaketena hitz
-elkarteen bidez eman nahi izaten dugu euskaldunok. Besteren preposizio-
-sorta ere hitz-elkarteen anaia bikia edo dugun posposizio-bideaz ematen
ahalegintzen gara, orobat. Eta arrazoi handiz; euskararen beraren jiteak
eta jatortasunak ahal delarik honela jokatzea eskatzen duela denok aitor
tua dugu, aldez edo moldez.

Horrek berez dakar, ordea, halako konplexutasun-maila bat. Aski
gauza desberdinak ditugu, alegia, hitz elkartuen zaku honetan: eta ele
mentu denei kolore eta itxura berbera ematea ez da ez erraza eta ez
zentzuzkoa. Beti edo ia beti idazkera-arau berberaz baliatzen direla dio
ten gehienak ere ahaliritzira ibiltzen dira sarri asko, orain honela eta gero
hala ari direla: berauen dozena-erdi bat testu hartu eta alderatzea aski
luke, horren zalantzatan legokeenak.

Erreparo hau jartzeak ez du ordea, goian aitortu den bezala, ahal
den guztian zehaztasuna, argitasuna eta sinpletasuna elkarrekin ezkondu
nahi hori gaitzesten. Aitzitik, eginkizun zaila izanik ere begien bistatik
inoiz galtzea komeni ez den oinarri-araua izan behar luke guztiontzat.
Entenditzen zailak diren arauak nekez ikasiko ditu batezbesteko euskal
idazleak, eta nekezago erabiliko. Erraza, argia eta zehatza batera bilduko
dituen orekagunea aurkitzea, hori izan behar dugu beraz denok xede.

11.2.2. Marraren on-gaitzak

Marra bai, marra ez: hori gertatu da bestalde, erantzun libreetan,
eztabaidagai nagusi. Beste puntu eta punttu asko jorratu dituzte erantzun-
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-emaileek beren iritzi-azalpenetan, aurrerago adieraziko denez. Hau bezain
auzigai bizirik ez da, ordea, agertu.

Espero izatekoa zen hori. Bagenekien alegia, erantzun lotuetatik
bertatik, beste hainbat alorretan adinako adostasunik ez dagoela puntu
horri dagokionean: menpeko eguzki-lore edo liburu-azoka izen-elkarteetan,
telebista-konpontzaile edo datu-bilketa sintetikoetan eta (hegazkin) punta
-zorrotz modukoetan ageri da, batez ere, adostasunik eza. Lehenengo bi
multzoetan bereziki, hirugarrenean besterik baita hainbatean. Ez pentsa,
ordea, eztabaida osoa bizpahiru puntu horietara bakarrik mugatua dagoe
nik: erraztasunaren izenean, hizkuntzak berak hala eskatzen omen duela
ko edota beste arrazoibideren bat dela medio, salbuespenak salbu beti
bereiz edo beti marrarekin idatzi nahi luketenak ere ez dira tartean falta.
Gutxienak dira, ordea, mutur banatako aldezle horiek. Gehiago ditugu,
aldiz, batezbestean bereiz idazteari hobe deritzotenak edota normalean,
sintagma-eraikuntza jakin-mugatuetan, marrarekin idaztearen aldekoak.
Bi multzo nagusiok xeheago mugatzen dituzte beren irizpideak. Eta, asko
zein gutxi, batzuek eta besteek beren lekua eskaintzen diete idazkera
lotuari, bereiziari eta marra bidezkoari.

Ahal delarik bereiz, marra gabe idatzi nahi dutenek hiru eragozpide
ikusten dizkiote, nagusiki, eguzki-lore, telebista-konpontzaile edota maiztasun
-azterketa moduko marra-idazkerari:

- Itsusitasuna: "prusianismoa", "suban-estrujen-bajen-deutschen"-kutsua
hartzen zaio marra-bideari, zenbait erantzuleren hitzez esateko. Antieste
tikoa da, horien ustez, marra bidezko idazkera. Gehienak ez dira iritzi
horretako; baina multzo kunplitua osatzen dute marra bidezko idazkera
begi-mingarri gertatzen zaiela diotenek. Aintzakotzat hartu beharreko
erreparoa da hau: gustatzen ez den idazmoldeak nekez egingo baitu,
Hizkuntz Akademiaren hobespen-aitormena berekin izanik ere, bide luze
rik.

Non ote du "estetikarik ez" horrek bere iturria? Erdal estetikan,
beste erantzuleren baten hitzetan esateko. Litekeena da azken hau. Bizi
garen inguramenduan bizi gara noski, eta aurrerantzean ere biziko. Auzo
-hizkuntza nagusiak, gaztelania eta frantsesa, ez ditugu marra bidez elkar
turiko hitz-andana libreen zale. Ingelesa bera, hain albo-albokoa izan ez
arren gero eta ezagunago duguna, marragabea da bere hitz-elkarte gehie
netan. Guzti horrek ere eraginik badu: auzo-hizkuntza nagusi horien
bereiz idazteko joera horrek markatzen digu, hein batean, zer den euska
rarentzat eder eta zer trakets.

- Marraren beharrik eza: prosa literario arruntaren ikuspegitik, batez
ere, ez bide dago zeinu horren beharrik. Marrak ez du testu barruko
anbiguotasunak argitzen laguntza handirik ematen, testu barruko anbi
guotasunak zinez bakanak direlako. Eta, okerrenean ere, bere-berezkoa
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omen du edozein testuk, euskaraz zein erdaraz, halako anbiguotasun
-apur bat.

- Marra zuzen erabiliko bada, ikasi egin behar lehenik noiz erabili
eta noiz ez. Eta ikastea, honetan ere, Ian nekeza da. Zenbat eta arau eta
azpiarau gehiago eman, hainbat eta zailago gainera. Marra-idazkerak,
labur esanik, karga bat gehiago eransten dio bestela ere zamatu samarrik
dagoen euskal idazleari.

AIde horretatik badago zer hausnartu eta zer argitu, euskal idazle
goari emendiozko nekebiderik gaineratu aurretik. Marrarik ahal den gutxien
erabiltzeko gomendioa, hainbat kasutan auzi-iturri gertatuko bada ere
(zer da, izan ere, "ahal den gutxien" hori?), ikasten errazagoa da. Eta
erraztasunak balio du, horrelakoetan, gramatikaren edo beste zerbaiten
logikak adina edo gehiago.

Marraren aldekoek besterik diote, noski. Hauen jokabidea ere hiru
oinarri nagusitara biltzekotan honako hauek dira, i~raz, maizenik azal
tzen diren argumentu-euskarriak:

- Baliteke testu guztiek halako anbiguotasun-punta bat berea izatea,
eta hori kaltegarri ez gertatzea; baina anbiguotasuna ez da, berez eta
nolanahi, inongo mesede. Zalantza dugun guztian anbiguotasun hori
murrizten eta bakantzen, ez onartzen eta ugaritzen, saiatu beharko genu
ke beraz. Auzia ez da, gainera, txuri ala beltz artekoa, maila-kontua
baizik: marra gabeko hainbat eta hainbat testu anbiguoago da, objektibo
ki [roga daitekeenez, arrazoizko irizpide baten arabera marrarekin idatzi
tako ordaina baino. Diskutigarria da, horrelakoetan, marra bidezko idaz
kerak gutxi ala asko laguntzen duen: testuinguruak, irakurlearen euskal
senak, irakurtzeko ohiturak eta abarrek zeresan nabarmena dute horre
tan. Honakoak dudarik ez du, ordea: marrak lagundu egiten duela anbi
guotasun hori arintzen.

- Ondorioz, irakurlearen lana erraztu egiten du marrak. Marra bidez
testu batek errazago iragartzen dizkio irakurleari hitz-elkarteen sintagma
-mugak, hasi eta buka, non daudekeen. Hitz elkartuen mikrosintaxi-alor
trinko horren barne-Ioturak eta kanpo-mugarriak garaiz adierazten ditu
marrak. Euskararen joskera-molde jatorrak ongi ezagutzen dituen irakur
leari lagundu egiten dio, beraz, begien aurrean duen testu-masari bere
baitako esanahi-zukua osorik eta bizkor ateratzen. Marra gabeko idazkera
idazlearentzat errazago gerta daitekeen bezala, marradun idazkerak lagun
tza sendoa eskain diezaioke irakurleari.

- Euskal doinuera jatorrari eusten lagundu egiten omen du, gainera,
marra bidezko idazkerak. Ez doinuera-kontu osoari, bistan da; bai, ordea,
izen-sintagmaren barruko azentu-unitate ohizkoenari. Hitzarte horretako
azentu-batasunak semantika-unitate zabalago horrekin badu harremanik.
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Gauza bat da "haizeak lu"era bota zuen txori izuga"ri hura" esatea, eta
bestea "haizeak lu"era bota zuen txori-izuga"i hura" adieraztea. Doinuera
desberdina eskatzen dute, ezinbestean: "pajaro enorme" eta "espantapaja
ros" direlakoek. Auzo-hizkuntzak hitz-erabide desberdinez ematen dituen
elementuok, doinuera edo azentuazio hutsez bereizten ditu euskarak. Eta
on da, dudarik gabe, mintza-mailako bereizketa erabakigarri hori idatziz
ere argi agertzea. Azentuazio-molde jatorrari eusteko laguntza baliotsua
da, irizpide honen arabera, joskera-molde librean bereiz idatzi ohi diren
hitz-andanak marrarekin (edo, forma ihartu askotan, loturik) idaztea.

Gero eta sarriago erabiltzen da euskara mikrofono aurrean, irrati
-telebistetan bereziki, boz gora irakurriz. Zenbait kasutan jasotzen diren
emaitzak hain badaezpadakoak izanik, doinuera egoki horri lagunduko
dion marra-idazkera hobestea komeni omen da.

Bietarako daude beraz, "marra bai/marra ez" auzigai honetan, arra
zoiak eta argumentu-oinarriak. AIde bien azalpen emagarria eskaini dute,
itxura osoz, erantzule batzuek eta besteek LEF batzordearen galdekizu
nari emandako erantzun libreetan.

Bada, dena den, gai hau dela eta ahaztu ezin den datu bat: batzor
dearen arau-proposamenarekin ados agertu ez diren erantzuleen artean,
gehiengoa osatzen dute proposamena marradunegia dela diotenek. Batzor
dearen proposamenean baino marra gehiago nahi lukeenik ere agertu da
tartean, baina gutxiago dira horiek.

11.2.3. Posposizioa: zer da hori?

Posposizioekiko mesfidantza handia ageri da, bestalde, hainbat oha
rretan. Bati "disparatea" iruditzen zaio, esate baterako, mendi-gaina izen
-elkartetzat hartzea eta mendi gainean hitzartean, aldiz, gainean hori
posposizioa dela esatea. "Irentsiezina" omen da, beste erantzule batek
dioenez, bereizketa hori. "Hizkuntza kontuan profesionalak ez direnen
tzat nahasgarria" omen da alor-banaketa hori, hirugarren baten ustean.
Liburu--azoka edo mendi-gaina bezalaxe idatzi behar omen dira "posposi
zio" direlako horiek: mendi-gain moduko elkarteak marraz idaztekotan,
hori dela eta, mendi-gainean ere marrarekin idaztea proposatzen dute
ohargileok.

Posposizioak noraino diren kategoria logiko eta berezkoak argitzea
ez dagokio LEF batzordeari. Ondoko bi puntuok argi daude halere, eta
horiek hartu nahi dira hemen kontuan:

a) "posposizio" kontzeptua ez da azken orduko asmakari badaezpa
dakoa. Euskarari buruzko bibliografia teknikoan ez da han eta hemen,
aspaldi samarretik, funtzio-adierazlearen lana egiten duten elementu haue-
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taz berariazko azalpenik falta: ikus, adibidez, R.M. Azkueren Moifologia
Vasca, 473-77 orr., P. Lafitteren Grammaire Basque, 163-172 orr. eta L.
Villasanteren Estudios de sintaxis vasca, 47-109 orr.

b) Gramatikalariek diotenaz gainera besterik ere bada, bestalde, kon
tuan hartu beharrekoa: marratxoa erabiltzen duen idazle-jendeak, hainbat
idazlek bederen, bereizi egiten ditu, zinez, izen elkartuak eta posposizio
-andanak idazterakoan. Trenbidea, zine-barrua edo teilatu-gaina idazten
duen hainbatek, alegia, tren bidez (bidali), zine barruan (elkartu) edo
teilatu gainetik (erori) idazten duo Posposizio kontua ez da, idazleontzat
behintzat, gramatikazko abstrakzio-arau hutsa.

Egia da, aide horretatik, hitz elkartuak bereiz idazten dituztenek
buruhauste bat gutxiago dutela: batean zein bestean marra gabeko idaz
kera bera erabiltzen dutenez, huts egiteko arriskurik ere ez dute.

11.2.4. Hitz-andana ihartuak: hiztegi-kontuak hiztegira; erdararen mirabe?

Hitz-andana ihartuak direla eta, proposamen-txostenean aurkezturiko
zerrenda ez da askoren gogo-betegarri gertatu. Era bateko edo besteko
arrazoiak direla medio, hainbat erantzulek kritika-ohar sendoak egin diz
kio zerrenda horri. Bi arrazoibide agertu dira, nagusiki, ohar kritiko
horietan:

a) hitz-andana ihartuen zerrenda hori ez omen da osatua: forma
ihartu asko eta asko falta dira bertan. Zer dela eta, beraz, elementu bati
kabida eman eta berak adina eskubide duten beste hiruzpalau kanpoan
utzi? Hitz-andana ihartuen erdia baino ondotxoz gehiago kanpoan uzten
duen zerrenda batek zer aurrerabide dakarkigu? Kritika hori egin dutenek
beraiek bi soluzio-molde eskaini dituzte, bide batez: hitz-zerrenda osatu,
edota hitz-andanen zerrenda hori ezabatu.

b) espainolaren menpekoegi ibili omen da LEF batzordea, hainbat
elementu lexikal hitz-andana ihartuen zerrenda honetan sartzerakoan.
Hitz-andana ihartutzat hartu omen ditu ez benetan iharturik daudelako,
zenbaitek loturik idazten dituelako baizik. Eta zenbait horiek auzo-hizkuntza
nagusiaren imitazioz, ez euskal ohiturak hartaraturik, ematen omen dituz
te hitz-andana horiek loturik. Zapata-kaja hitz bitan (bereiz edo marrare
kin) eta zapatadenda loturik idaztearen arrazoia, funtsaren funtsean, exo
normatiboa omen da alegia: caja de zapatos-ek bi hitz (gehi preposizioa)
dituela eta zapateria-k, aldiz, bakar bat.

Ez da erraza, benetan, arrazoibide honen balio-indar zehatza neur
tzea. Semantikara hurbildu orduko hutsaldu, edota gutxienez lausotu,
egiten dira sarri batzuon eta besteon kontzeptu-kategoriak. Gezurra, gezur
osoa, denik apenas, dena den, esan daitekeen: asko edo gutxi, horrelako
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zerbait tartean dagokeela onartzekoa dirudi. Orduan ere zilegi litzateke,
noski, erantzunbide hau: hitz-morrontza hori neurri on batean egia balitz
ere, zer? Nork esan digu exonormatibismo hori, beti eta nonnahi, euska
raren kaltegarri denik?

Galdera egiten errazagoa da horrelakoetan, nolanahi ere, asebetezko
erantzuna ematen baino. Hobe izango da beraz, gure jakitearen mugak
eta flakeziak aurrez aurre aitortuz, kritika horiek eta aurreko atalekoak
(zerrendaren osotasunik ezarenak) aintzakotzat hartzea.

Hala egiten du batzordeak. Eta, ondorioz, azken proposamenean
hitz-andana ihartuen zerrendarik ez du eskainiko. Horren trukean gisako
izango da, laburrik bederen, gomendio-arauen sarreran ihartze-kontu hone
taz azalpen-saio bat eskaintzea.

11.2.5. Luze-faburraz eta gardentasunaz ahaztu egin omen

"Hitz-elkarteko osagaien luze-Iaburrak ez dira kontuan hartu; osa
gaien gardentasuna ere ez". Horra beste zenbaitek egindako oharra.
Ohargile batzuen ustean, hitz elkartuak loturik, marrarekin edo bereiz
idatzi erabakitzeko orduan gramatikazko irizpidea bezain erabakior izan
behar lukete beste bi faktoreok ere; eta proposamen-txostenak ez ditu
faktoreok, horien ustez, behar bezain kontuan izan.

Badu kritika honek ere bere arrazoi-punta. Egia da, horrela, bada
goela euskaraz, bere batezbestekoan, halako joera bat

a) hitz-elkarte luzeak, silaba ugarikoak, loturik ez idazteko: askoz
errazago joko dugu fantafde loturik idaztera, injormaziobufego moduko
elkartea bat eginik idaztera baino; lau silaba edo gehiago dituen hitza,
batez ere, bihurria gertatu ohi da mugatzaile gisa loturik emateko;

b) hitz-junturan hots-topaketa bihurriak gertatzen direnean, bestela
loturik idatziko liratekeen hitz horiek, luze zein labur, marrarekin (inoiz,
ez hain sarri, bereiz) idazten dira: amildegi, amiltoki, baina amil-feku,
amil-ferro.

Egia da, neurri on batean, LEF batzordearen proposamen-txostenean
leku estua, estuegia nonbait, eskaini zaiola irizpide horri. Aintzakotzat
hartzen da beraz, neurri batean, kritika. Eta, azken proposamenean,
luze-Iaburren eta gardentasunaren aipamen argiagoa egiten da.

Neurri batean har daiteke ordea, ez osotoro, faktore hori kontuan.
Kasuistika hutsean bukatuko genuke izan ere, bide horretan barrena
abiatuz, uste baino lehenago: "lehen osagaia luze, hitz-juntura bihurri,
bigarren osagaia normal", "lehen osagaia luze, hitz-juntura garden, biga
rren osagaia luze", "lehen osagaia normal,..." Lehendik konplikatu sama-
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rra dugun alorra, aukeran sinplifikazio-egarri omen dagoena, are gehiago
ilunduko genuke. Arau eta azpiarau gehiegik badakigu noski zer arrisku
duen: arau praktikorik gabe gelditzekoa.

11.2.6. Hots-aldaketaz ez da ahaztu behar

"Hitz-junturetako hots-topak, eta haietarik sor daitezkeen hots-aldaketak,
ez dira gomendio-arauetan behar bezain gogoan izan" esan digu batek
baino gehiagok. Honako hau erantsi du, gainera, zenbaitek: "lehen osa
gaiak amaieran lal duenean, bereziki, arinegi aipatu da azken lal hori
galdu ala gorde auzia". Beste kezkarik ere agertu zaigu, azkenik, puntu
honen gainean: "arau-proposamenean egiten denaren justu alderantziz,
azken Ial hori galtzen denean edota hitz-junturan bestelako hots-aldaketaren
bat gertatzen denean erabili behar litzateke marra, inon erabiltzekotan".
Loturik dago puntu hau, bistan denez, lehen osagai edo mugatzailea giza,
itsas, erret edota euskal, erdal duten hitz elkartuen idazkerarekin.

Auzi bihurria da hau, eta hobe izango dugu pausoz pauso joatea.
Gogoan har ditzagun, horretarako, honako kontuok:

a) Egia da batzordearen puntuz puntuko arau-proposamenetan hitz
-junturetako hots-topak bakan aipatzen direla. Ez horiek bakarrik ordea:
irakurleari lana arindu nahirik, ahal den azalpen forrnalizatu gutxien eta,
horren truk, ahal den adibide praktiko gehien sartu zen arau-proposamen
haietan. Hitz-junturetako hots-topaz ere, ondorioz, zail da puntuz puntu
ko gomendio-arauetan esplikazio luzerik aurkitzea. Gai hori berariaz
lantzen ez denik ezin esan daiteke ordea: idazkera-proposamenetako
1.2.1. eta 1.2.2. puntuek horretaz ziharduten, izan ere, justu-justu. Gomendio
-arauen sarrera-oharretan, 2. puntu osoan, aski luze eta berariaz aztertzen
zen gainera gai hau: ez gai osoa, bukaerako /a/-ren galeraz ezer gutxi
esaten baita; baina bai azken urteotan istilu-iturri bihurtu diren beste
zenbaithots-aldaketa.

b) Besterik da, noski, LEF batzordeak puntu hauei buruzkoetan
egin zuen hobespen-aukera egokiena den ala ez. Badirudi, jasotako kritika
-ohar horien arabera, hobespen horietako bat baino gehiago ez dela hain
gogo-betegarri gertatu. Puntu bi izan dira, itxura guztien arabera, kezka
-iturri bizienak:

- Lehen osagaia giza, itsas, erret edota euskal, erdaI denean hurrengo
hitza, elkartearen bigarren osagaia, bereiz idaztearena. Batek baino gehia
gok ez du uste hitzok bereiz idazteko kontu horretan luze-zabaleko
araurik eman daitekeenik. Beste zenbait urrunago doa: horrelako hitz
-elkarteak, justu-justu horrelakoak, idatzi behar lirateke loturik edo marra
rekin. "Hitz-andana ihartuak loturik (iteuli, betUe, galeper, ...) edota gutxie-
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nez marrarekin (ongi-etorri, hitz-jario) idazten baditugu, zergatik ihartze
-bide zaharren hots-arrastoa hain begien bistan daramaten hitz elkartuok
bereiz idatzi?"

- Gehiegikeria iruditu zaio ohargile askotxori, lehen osagaiaren amaie
rako lal hotsa hainbat kontestutan kentzeko araua. Izan da, horien
oharretan, azken bokal hori beti eta nonahi gorde beharko litzatekee1a
esan duenik. Gehienak ez doaz horretaraino, ordea: zenbait kasutan
kenduko lukete azken lal hori; ez ordea LEF batzordeak kentzea propo
satu zuen kasu guztietan.

Aintzakotzat hartu dira kritika-puntu bi hauek. Arau-proposamenetan,
hori dela eta, berrikustapen osoa eman zaio gai horri eta, ahal den
neurrian, irizpide gehienen gogozkoago izan daitekeen formulazioa eskai
ni da.

11.2.7. Berrelkarketa ez da landu

Ohar hau ere askok egin du: "Hitz bi noiz eta nola elkartzen diren
garbi samar azaldu da. Ez, ordea, hiru (edo gehiago) hitz elkar daitezkeen
eta, elkartzekotan, zein patroi-ereduz. Berrelkarketaz, alegia, ez da behar
bezalako argitasunik ematen".

Egia da: hitz-elkarketa aztergai izanik, hitz biren konbinazio-arauak,
muga-debekuak eta idazmoldeak landu dira bertan. Handik aurreranzko
hedapen-moduez ez da, aldiz, baliozko argibiderik eskaini.

Badu horrek bere esplikazioa: hitz-elkarteak, hamarretatik bederatzi,
osagai bikoak izan ohi dira. LEF batzordeak, hori kontuan izanik, lehen
hurbilketa-saio horretan ez dio berrelkarketari lekurik eskaini.

Arrazoi osoa du ordea hainbat iritzi-emailek, berrelkarketaren alorra
ere landu beharra dagoela esatean. Zientzi-tekniken edo administrazio
-prozeduren alorreko idazkiak euskaraz sortu behar dituenari, are gehiago
testu-molde horiek erdaratik itzuli behar izaten dituenari, buruhauste
franko eman ohi dio gai horrek: "ongi al dago enpresa-batzorde hilera ?",
galdetuko dizu batek; "esan al daiteke solido-gas oreka-diagrama?', jakin
nahi izango dizu besteak. Hirugarren bat ere ez da hain urrun ibiliko,
bere kezka-moduarekin. "Nola esango dut euskaraz oficina de recauda
ciim de impuestos delakoa: zerga-bilketa bulegoa, ala beste nolabait?"

Berrelkarketaren kontu hau aski irristakorra dela jakinik ere, bidez
koa dirudi beraz argibideren bat ematen saiatzea. Irizpide nagusien ata
lean, ondorioz, lehen hurbilketa baizik izango ez bada ere erantzun-saio
bat eskaini beharra ikusi da.
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Guzti horren ondorioz, bere proposamena prestatu du batzordeak.
Ondoko irizpideok hartu dira, horretarako, gidari:

111.1. Proposamen berriaren egitura

111.1.1. Atal (inoiz azpiatal) bakoitzari egitura hirukoitza eman zaio:
sailkapena eta adibideak eskaintzen dira lehenik, ezaugarri nagusiak ondo
ren eta idazkera-proposamenak azkenik. Ezaugarri nagusien sailean, gai
nera, honako puntuok landu dira gehienetan: esangura, morfologi osaera,
emankortasuna, hots-aldaketa eta berrelkarketa. Gain-gaineko aipamenak
egiten dira puntu bakoitzean; irakurleari oinarrizko informazioa eskuratu
nahi zaio horrekin, elkarte-modu bakoitza noiz eta nola erabiltzen den
edo erabil daitekeen jakin dezan. Aparte eskaintzen dira beti, atal bakoi
tzaren amaieran eta erraz aurkitzeko moduan, elkarte-modu bakoitzaren
idaztarau-proposamenak.

111.1.2. Orain hogei urteko idaztarauei aurkitu uste izan zaien eragoz
penetako bat hauxe da: lazoegiak, jeneralegiak direla euskal hitz elkar
tuen itsaso zabal horri bere ertzak eta neurriak aurkitzeko. Euskaltzain
diak gai horrezaz idaztarau berririk ematekotan, arau zehatzagoak beharko
dute oraingoan izan. Bestela, beldur izatekoa da egungo nahas-egoera
hori ezer gutxi onbideratuko dela. Asmo hori gogoan harturik, idazkera
-proposamen xehe-konkretuak prestatu ditu batzordeak.

111.1.3. Xehetasunak nekea eta zailtasuna izan ohi du ordea, sarritan,
bidelagun: denbora eta atentzioa eskatzen du hainbat xehetasun eta
zoko-moko irakurri, aztertu, ikasi eta buruan gordetzeak. Eragozpen hau
ahal den neurrian arintzearren, teoria eta abstrakzio~kutsuko azalpenak
aIde batera utzi dira ahal zen guztian. Eta, horien ordez, adibideak eman.
"Adibide gehiegi ere bai", esango du norbaitek. Ez da hori batzorde
honen ustea: adibideetatik asko ikasi ohi dute lanbidez euskalari ez izan
arren euskalgintzan diharduten herritarrek. Eta horiek hartu behar geni
tuzke noski, lehenik eta behin, gogoan: eskoletako maisu-maistrak, eus
kaltegietako irakasleak, kazetari eta liburugileak, elizgizon eta literaturgi
leak, administrazioko euskal arduradun eta langileak, itzulpen-zerbitzuetako
beharginak, etab. Horiek ditugu argitasun-behar gorrienean daudenak.
Euskaltzaindiak batasun-bidean eman ohi dituen idaztarauen gizartera
tzaile nagusi ere horiexek izaten baitira, gainera, inor izatekotan. Euskal
dungoaren zati dinamiko horrek luze-zabalean ikasi, buruan gorde eta
erabilitzen ez dituen idaztarauen bizi-indarra ahula da.

111.1.4. Adibide eta sailkapen ugari horien oinarrian zein arrazoibide
dagoen jakin nahi izango du ordea, gisakoa denez, hainbat irakurlek.
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Hizkuntzalari edo euskalari-jendeak, bereziki, galdera bat baino gehiago
izango du; eta, segumenik, proposamen-zerrendak ez dio gose hori ber
dinduko. Dagoeneko kalean dauden Hitz-elkarketa/l eta Hitz-elkarketa/3
libumkietara (eta, kalera dadinean, Hitz-elkarketa/2-ra) zuzendu beharko
du, ezinbestean, halakok. Ondo ala gaizki, hango txosten eta adibidete
gian dago, oso-osorik ez bada ere, oraingo arau-proposamen hauen itur
buma eta erreferentzi gunea. Ez ahaztu, halere, bigarren jakiniturri batez
ere baliatu dela batzordea proposamena prestatzerakoan: 149 erantzule
horietariko askok honetaz edo hartaz agertu duen hainbat uste edo
kezka-hobespen oso aintzakotzat hartu dira txostenaren azken idazkuntzan.

111.1.5. Ondoren aurkeztuko diren idazkera-proposamenak ihartu gabe
ko hitz-elkarteentzat dira, batez ere. Bidenabar aipatzen da, han-hemengo
salbuespenak ematerakoan eta, hitz-andana ihartu batzuen idazkera ego
kiena zein den. Ez da hori ordea, inondik ere, arau-gomendio hauen
helbum nagusia. Hitz-andana ihartuen leku naturala hiztegia da. Orotari
ko Euskal Hiztegia ari da, dagoeneko, forma ihartu horien idazmoldeaz
hainbat argibide ematen. Egungo euskararen bilketa-lan sistematikoa ere
lagungarri sendoa da. Bihar edo etzi euskara batuaren hiztegi oftzialik
izan dezagunean, eta hiztegi arau-emaile bat kalera dadinean, han ikasiko
dugu guztiok milaka hitz-andana ihartu horien idazkera zuzenaren berri.

111.2. Proposamen lasaia, ez zorrotza

Ustez zorituak dauden elkarte-moduetarako idazkera-proposamen zeha
tza egiten da. Idazkera-arau zabaletarako adostasun-giro ahulagoa ageri
den him elkarte-moduetan, berriz, ez da proposamen zorrotzik egiten:
sudur-luze loturik nahiz marraz onartzen da, eta kale-garbitzaile edo paper
-fabrika gisakoetan libre uzten da bereiz edo marrarekin idaztea. Egia da
galdekizunaren erantzule gehienak marraren aIde agertu direla horietan.
Batzordearen ustez hori ez da, ordea, behar adina arrazoi. Hona zergatik:

1. Galdeketaren erantzunetan gehiengo zabal bat marraren aldeko
ageri bada ere, kopum ohargarria osatzen dute besterik nahi dutenek:
gainerako kasuetan baino sendoagoak dira, alegia, hemengo gutxiengoak.

2. lritzia eskatu zaienek zer erantzun duten gauza bat da, gainera,
eta eguneroko praktikan zer gertatzen den bestea: ez dago batere garbi,
esate baterako, euskaraz idazten duten euskaldunen artean him elkarte
-molde horien marra bidezko idazkera hain zabala eta nagusia denik.
Idazle trebeaz edo euskalari adituaz gainera, milaka euskal idazle xumea
go horiek ere oso kontuan hartu behar ditu noski arau-emaileak.

3. Maiztasun handikoak eta emankortasun bizikoak dira, gainera,
him elkarte-moduok: horietarako har daitezen arauak oihartzun zabale-
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koak izango dira, ondorioz; eta adostasun handia eskuratu behar dute
nak, benetan beteko badira. Hiru arau horietan porrot egin dezan araudia
araudi ustela, fidagarritasunik gabea izango da hasieratik.

4. Gainerakoetan baino era nabariagoan, kontuan hartu beharreko eten
-moduko bat ageri da gainera hiru elkarte-modu hauetariko biren kasuan:
eguzki-lore eta zerga-biltzaile modukoetan. Jatorriaren araberakoa da, itxu
raz, eten hau: mendebaldeko idazleen artean (Bizkai-Gipuzkoetan a1egia)
marra erabiItzea nagusi da; marrarik gabe, bereiz idazteko joera nabarme
na ageri dute aldiz iparraldeko eta nafar idazle inkestatuek.

5. Lanbide edo espezializazio-alorrak ere badu, itxuraz, ezin ukatuz
ko eraginik: literatura- eta sorkuntza-munduko idazleen artean LEFen
proposamenekiko atxikimendua ahulagoa da eskola- eta administrazio
-munduko ordezkarien artean baino. Ezin hasiko gara ordea, hori dela
eta, batzuentzat arau bat eta besteentzat bestea aukeratzen.

6. Proposamena ahulegi aurkeztua zegokeen, gainera, bahuvrihien
kasuan: oraingo bahuvrihi berri-biziak eta lehendikako forma ihartuak ez
da behar bezain zorrotz bereizten asmatu, itxuraz. Hortik datorke, hain
zuzen, elkarte-modu horri buruzkoetan ageri den idazpide hirukoitza.
Puntu hori hobeto argitu ezean arriskugarria gerta daiteke arau zorrotza
gorik ematea.

7. Hitz-junturako hots-aldaketak hiru elkarte-moduotan dira, gainera,
nagusi; hor ere ez dirudi gaur-gaurkoz erabateko arau zorrotzik eman
daitekeenik.

Hiru elkarte-modu horietarako hobe da beraz, batzordearen ustez,
erabaki zorrotzik gabeko epe-luzapen bat ematea: bost bat urtekoa, esate
baterako. Bitarte horretan oraingoz auzigai diren puntuok xeheago azter
tzea komeniko da, aIde batetik, eta bestetik euskal idazleen joerak nondik
nora doazen ikertzea. Epealdi hori burututakoan egoera hobean egongo
gara guztiok, agian, adostasun zabalagoko araubideetara biItzeko.

III.3. Erabaki-eskea

LEF batzordeak, guzti horren ondorioz, honako hau eskatzen dio
EuskaItzaindiari:

1. Ondoren eskaintzen zaion proposamen-txostena berariaz azter deza
la. Batzordea prest dago, Hizkuntz Akademiak hala agindu diezaionean,
txosten horren aurkezpen-azalpena egiteko.

2. Gaia behar bezain landua izan dezanean, hitz elkartuen osaera eta
idazkerari buruzko erabakia har dezala: desadostasun-arrisku berezirik
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ageri ez duten elkarte-moduetarako erabaki zehatzak har ditzan eskatzen
zaio Hizkuntz Akademiari, eta gainerakoetarako joera nagusiak bederen
argiturik utz ditzan. Erabakitze-lan horretarako egokia izan daitekeen
egitura eman nahi izan dio batzordeak, hain zuzen, puntuz puntuko bere
proposamenari.

3. Hartutako erabaki horren berri zehatza eman diezaiola euskaldun
-jendeari. Ondoko bide hauek izan daitezke, itxuraz, zabalkunde-lan horre
tarako egokienak: a) ondoren azaltzen den txostena, beharrezkoak lituz
keen emendio-aldaketekin, argitara ematea Euskera-n eta berariazko libu
ruki moduan; b) laburpenezko gomendio-erabakia, oinarri-oinarrizko puntuak
bilduko lituzkeena, luze-zabal ezagutaraztea.





Bigarren zatia

HITZ ELKARTUEN OSAERA ETA IDAZKERARI BURUZKO
ARGIBIDEAK ETA AZALPENAK

I. Irizpide nagusiak

II. Atalez ataleko azalpena

III. Adibidetegia





SARRERA

Egunero sortzen dira gertaera, kontzeptu, tresna eta langai berriak.
Guzti horien berri eman behar izaten da, hitzez zein izkribuz. Bide bat
baino gehiago izan ohi du, edozein hizkuntzatan, berritasun horiek bere
solaskideei azaldu beharrean dagoen hiztunak edo idazleak: bide horieta
ko bat da hitz-elkarketa, erdaraz composicion, composition, Wortzusam
mensetzung, etab. deitu ohi dena.

Bi hitz elkartuz adierazle berri bat sortzeko bidea dela esan ohi da
hitz-elkarketa: buruan zituen arratoi eta txakur hitzak egoki konbinatuz
sortu zuen norbaitek, horrela, txakur-mota jakin bat adierazten duen
arratoi-txakur hitz-elkartea. Era beretsuan sortzen ditugu orain ere, beha
rraren eta trebeziaren arabera, beste hainbat hitz elkartu: ekintza-plan,
lege-gordailu, aditz-erro, barne-araudi, Foru Aldundi, iragarki-taula, mezu
-igorle, bozeramale, diruzain, ur-kutsadura, idazmakina, ziurtagiri, zelulaba
kar, angelu-zuzen eta beste mila. Neologismo edo hizperriak sortzeko
euskarak duen erabide emankorrenetakoa da dudarik gabe hitz-elkarketa.

Ez hori bakarrik. Ondoko hizkuntzetan sintagma zabalagoen bidez
adierazten dena azaltzeko ere hitz-elkarketaz baliatzen gara euskaldunok:
osaba-ilobak (zinera joan dira), igande-goizean (etortzekoa da), abeslari
-taldea (bikain aritu da), zuri-zuri (geratu zen), (autobusa) bete-betea (dago),
etxez etxe (postari dabi!)... Horrelakoetan, hitz-elkarketa sintaxitik hain
urrun ez dabilela antzematen da: bestela nekez adierazi ahal izango
genituzkeen esamoldeak eta itzulikak labur eta zehatz agertzeko baliabide
indartsua dugu berau. Indar handiko arrazoiak ditugu, beraz, hitz elkar
tuen osaera-idazkerak ongi ikasi eta zuzen erabiltzen jakiteko.

Hori guztia kontuan izanik, eta lehendik emandako pausoen ildotik,
hitz elkartuei buruzko argibide hauek eskaini nahi dira oraingoan.

I. IRIZPIDE nagusiak

1.1. Ditz elkartuen erabilpen-eremua

Baliabide indartsua da hitz-elkarketa, erdarazko hainbat hitzarte eus
karaz eroso eta labur azaltzeko. Erdal A de B moduko izen-konplementazio
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askoren ordaina, esate baterako, horrela ematen du euskarak: guraso
-elkarte, telefono-zenbaki, garapen-maila, zerga-biltzaile. Aukera paregabea
eskaintzen du, orobat, erdal "izen + adjektibo erreferentzial" egiturak
ordezkatzeko: esku-lan (trabajo manual/travail manuel), aho-literatura (lite
ratura oral/litterature orale), ekonomi teoria (teoria economica/theorie eco
nomique), etab. Bide honi eutsi behar litzaioke orain ere, ahal den
guztian, erdal hitz-moldaera arrotzen menpekoegi bihurtu nahi ez badu
gu: bestelako grazia eta jatortasuna dario esne-fabrika hitzari, euskal sena
itxuratxarki galdurik ez duenaren ezpainetan, sarriegi baliatzen dugun
enpresa lakteo erabidearen ondoan.

Era berean, bikoteak izendatzeko dvandva-elkarteak ditugu egokie
nak: erdarazko los hijos/les enfants, los reyes/les rois edo los padres/les
parents esamoldeen (hau da, bikotea izendatzen duten sintagmen) ordain
jatorrak seme-alabak, errege-erreginak eta aita-amak (edo gurasoak) dira
euskaraz; inoiz horien lekuan agertzen diren erregeak, aitak bezalakoak
ez dira onargarriak. Nombre y apellidos esateko izen-deiturak edo izen
-abizenak dugu, orobat, azalpide arteza: han-hemen ugaritzen hasi zaizki
gun izena eta abizenak gisako koordinazio-sintagmak alferrikakoak dira,
sarTi, horrelakoetan.

Askotan eta egoki balia daitekeen hitz-elkarketak ere baditu, ordea,
berezko mugak. Osagaien arteko erlazio ilunak direla medio, mezu
-hartzailearentzat ulergaitz gerta daiteke hainbat kasutan hitz elkartua;
ezer gutxi aurreratuko dugu irakurlea hitz-andana horiek erdarara itzul
tzera behartzen badugu, edo testuinguru zabal bihurriagoen zain uzten.
Forma elkartuen sortzaile-idazleak hobeko du kasu hauetan eraikuntza
sintaktiko libreetara jo, argitasunaren mesedetan: hobe dugu halakoetan
unibertsitateko soldatak, merkatuaren bilakaera, udaletxeen antolamendua,
larrialdiko irteera edo elizbarrutiko museoa esan eta idatzi, unibertsitate
soldatak, merkatu-bilakaera, udaletxe-antolamendua, larrialdi-irteera edo
elizbarruti-museo modukoetara lerratu gabe.

Badira esapideak, azkenik, hitz-elkarketaren bidez ez argi eta ez ilun
eman daitezkeenak: gaztelaniazko musica rockera esateko aukera erosoa
eskaintzen digu euskal elkarte-bideak, rock-musika eginaz. Erosoa bezain
mugatua da, ordea, baliabide hori: una musica muy (bastante, demasia
do, .. .) rockera" esateko, izan ere, alferrik saiatuko gara rock-musika
elkartearekin.

1.2. Hitz-junturako hots-a1daketak: hots-legeak

Hitz elkartuen inguruan maiz sortu ohi den auzi bat, bi osagaien
artean gerta daitezkeen hots-aldaketena da. Arazo honi dagokionez, alda
ketok hitz elkartuak idazterakoan zein puntutaraino agertzen diren azter
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dezakegu; forma idatziak baitira, hain zuzen, Euskaltzaindiak arautu nahi
dituenak. Corpus zabala ikertu ondoren argi ikusten da lehen osagaiaren
azken bokala erori eta ondorioz gertatzen diren kontsonante-aldaketak,
edo azken bokalaren aldaketak, zenbait izenetara mugaturik egon direla.
Ohizko begi, ardi, argi, beso, etxe, arto, idi... hitzak bet-, art-, art-, besa-,
etxa-, arta-, it-... forman aurkitzen dira euskal lexikoan aspaldidanik txer
tatuak ditugun izenetan: betile, artizar, iteuli, artaburu, besamotz, etxalde...
Baina hauen ondoan hor ditugu era berean begi-keinu, begi-kolpe, begi
-azal, argi-txinta, argi-izpi, ardi-txabola, ardi-gazta, ardi-sail, arto-e"egutada,
arto-jale, arto-alor, beso-lan, beso-giha"e, etxe-e"etze, etxe-gain, etxe-bizitza...
Emaitza desberdin hauen aurrean, ondoko puntuok zehaztu beharra
ikusten da:

a) Osagaien arteko erlazio-moduak baldintzatzen ditu hots-aldaketak:
menpekotasunezko lotura dutenetan gertatu izan dira bokal- eta kontsonante
-aldaketok; ez, ordea, dvandva (seme-alabak), koordinaziozko (mege-profeta),
atribuziozko (osaba bertsolari) eta aposiziozko (Txi"ita bertsolaria) elkar
teetan. Halaber, sintaxitik oso gertu dauden elkarteetan, hala nola 'izen +
egin/eman/hartu' edo 'izen/aditzoin + behar/nahi' egituretan, ez da bi
osagaien artean aldaketarik aurkitzen.

b) Menpekotasunezko elkarteetan, lehen osagaiaren amaierako seg
mentuaren morfologi izaerak ere badu zerikusia; lehen osagai hori erato
rria bada, atzizkiak nekez izango du aldaketarik: -ari, -te, etab.ek bere
horretan iraungo dute, azken bokala galdu gabe. Bertsolari ez dugu
*bertsolal- bihurtzen, ez eta txistulari, botikari nahiz bulegari, *txistula1-,
*botikal- edo *bulegal-. Aide honetatik , aipamen berezia zor zaie azken
urteetako unibertsital, monetal, nekazal eta antzekoei; ia guztiak dira
-ari(o) atzizkiaz sortutako erdal adjektiboa ordezkatzeko erabili direnak:
profesores universitarios = unibertsital irakasleak, politica monetaria =
monetal politika, ayuda financiera = finantzal laguntza... ikusi eta irakur
tzen ditugu gero eta maizago. Bide zuzena, gorago esan denez, azken
orduko berrikuntza horiek albora utzita unibertsitate(ko) irakasleak, moneta
-politika, etab. erabiltzea da.

c) Aldaketa guztiek ez dute hedadura bera izan: -i askoz maizago
erori izan da -u baino, esaterako. Badira Mitxelenak «zaharkitu itxurako,
zaharkitutzat har daitezkeen» hitzetan baino gertatzen ez direla dioen
modukoak ere.

d) Hedadura handiagoa izan duten aldaketak ere zenbait hitzetan
gertatu dira, ez guztietan eta automatikoki: euri, eman dezagun, ez da
normalean *eul- bihurtzen, mendi ere ez *ment-. Erraz uler daiteke hori,
nekez asmatuko baikenuke eul- forma euri-tik datorrela; gehienez ere,
euli hartuko genuke horren atzean dagoen izen osotzat. Hots-aldaketek,
gainera, hitz elkartua ilundu egiten dute; eta, horregatik, ez da harrigarria
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bikoteak aurkitzea osagai berak dituzten elkarteetan: galburn eta gari
-burn; galsoro eta gari-soro...

e) Era berean, aparteko aipamena merezi du -a itsatsiaren galerak:
ikus hurrengo atala.

f) Badira halere zenbait ezaugarri fonetiko-grafiko hitz-elkarketarekin
lotzen ditugunak, hala nola osagaien artean n, t eta k kontsonanteak
agertzea: ardangela, gaztanbera, eritetxe, ulerte"az, agortezin, ibilkera, esakera...

1.3. Lehen osagaiaren amaierako >a<: galdu ala ez

Bada adibide zaharrik, bokal-kontrakzioa gertatu delako edo beste zer
baitengatik lehen osagaiaren amaierako > a< hori ageri ez duenik: Elizon
do, Elizmendi, Elejoste, eskolemaile, etab. Halakoetan ere ez da falta
izaten, ordea, bokalari bere horretan eutsi izanaren lekukotasunik: Eliza
garai, Elizabeherea, Elejabeitia, eskola-emaile, etab.

Puntu horietan desadostasun bat baino gehiago agertzen den arren,
ez da hori gaur eguneko auzi-iturri nagusia. Esparru jakin-mugatu horre
tatik gainezka eginez, bestelako hedadura eta agerpen-maiztasuna eskura
tu du izan ere, bokal-galeraren fenomeno honek, XX. mendean: 1950etik
honakoan ugarituz joan diren kultur hizkuntza, literatur tradizio, hizkuntz
egoera, ortografi arau, teknologi maila modukoetan bereziki. Gaur egun
nahaste-borraste handia dago, puntu honi dagokionez, euskal idazleen
(eta are, zenbaitetan, hiztunen) artean.

Azken >a< hori auzigai duten hitzen sailkapen bat egitekotan,
honako atal hauek hartu behar dira besteak beste kontuan:

- Bukaeran > ia< duten maileguzko (hobe, nazioarteko) kultur hitzak:
biologia baina biologi(a) azterketa, filologia baina Filologi(a) Fakultatea,
toponimia baina toponimi(a) batzordea, geodesia baina geodesiCa) erpina,
geografia baina geografi(a) atlasa, biografia baina biografi(a) oha"ak,
hidrojobia baina hidrojobi(a) seinaleak.

- Bukaeran > ia< izan arren lehen multzoan sartzen ez diren hitzak:
dotorezia baina dotorezi(a) jalta, distantzia baina distantzi(a) neurketa,
ahuleria baina ahuleri(a) markak.

- Bukaeran > tura< (ez, ordea, euskal -dura atzizkia) duten maile
guzko hitzak: kultura baina kultur(a) astekana, literatura baina literatu
r(a) tradizioa, arkitektura baina arkitektur(a) hiztegia, diplomatura baina
diplomatur(a) agiria.

- Bukaeran >kuntza< daramaten hitzak: hizkuntza baina hizkun
tz(a) ariketak, hizkuntz(a) eskola, hizkuntz(a) politika, hizkuntz(a) ukipe-
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na; hezkuntza baina Hezkuntz(a) Saita, hezkuntz(a) administrazioa, hez
kuntz(a) plangintza; medikuntza baina Medikuntz(a) Fakultatea, medikuntz(a)
hiztegia.

- Bestelakoak: horma baina horm(a)irudiak, eskola baina eskol(a)or
duak, gramatika baina gramatik(a) arauak, fonetika baina fonetik(a)
legea.

Multzo zabala osatzen dute beraz, ikusten denez, gaur egun eztabai
dagai ditugun puntuok. Ez dirudi korapilo hau, gauden egoeran gaudela
rik, erabat askatzeko moduan dagoenik. Hainbat puntu gerora gabe argitu
eta garbitu daitezkeela uste da, ordea. Hona, labur bilduz, argibidezko
puntu horiek:

a) Ez da ahaztea komeni > a< bukaera duten hitz-formak direla
honelakoetan, berez, markatugabeak: hitz-elkarketazko testuinguru haue
tan izan ezik horiek dira, alegia, beti eta nonahi lexema garbiak. Duda
-mudazko kasuetan hobe izango da beraz betibateko forma horri eustea:
eskolaumea, horma-irudia, arkitektura-hiztegia, hezkuntza-mundua, optika
-legea, eta ez eskolumea, hormirudia, hezkuntz mundua, arkitektur hiztegia,
optik legea.

b) Aurreko irizpide hori are kontuanago hartzekoa da ondoko ger
taera hau ikusirik: idazle bat baino gehiago, > a< gabeko forma markatu
horietan oinarrituz eta horietatik abiatuz, inoiz gutxitan eztabaidagai izan
dako testuinguru berrietara zabaltzen ari da grafia-aniztasuna (eta horrek
berekin dakarren egonezina). Hori dela eta energi altematiboak, hizkuntz
nagusia, kultur modemoa, hezkuntz elebiduna moduko hutsarteak ugari
tzen hasi dira bazterretan.

Direlako energi, hizkuntz, hezkuntz, kultur forma horiek inolako tes
tuingurutan (ez eta menpekotasunezko izen-elkarteen lehen osagai gisa
ere, hortaz) erabiliko ez bagenitu asko aurreratuko genuke, bistan da,
egungo nahaspide hori baztertzeko.

c) Muturreko jokabide horrek (>a< hori inoiz ez kentzekoak alegia)
baditu ordea eragozpenak. Eta ez nolanahikoak: gaur eguneko liburu,
aldizkari-egunkari edo administrazio-idazki askotan, bai eta jendaurreko
mintzajardun jasoan ere, bere lekua eginik du > a< gabeko idazmoldeak
eta hitz-ebakerak. Idazle edo hiztun batetik bestera alde handiak ageri
diren arren, eta inoiz idazle bakoitzak aldaera nabarmenak ageri baditu
ere une batetik bestera, egia da hizkuntz gaitasuna, kultur astea, ortografi
arauak, gastronomi elkartea, pedagogi aldizkaria edo Euskal Autonomi
Elkartea moduko idazkera-ebakerak gogotik erabiltzen direla: > a< grafia
dun hizkuntza-gaitasun, kultura-aste, ortografia-arau formak baino ugaria
go, itxuraz. 1970 urte-ingurutik honako hiztegiek ere sarbide zabala, ia
erabatekoa, eman diote joera horri.
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Azken berrogei urte honetan eratzen eta zabaltzen joan den ohitura
honi orain, betibateko arau-eskakizunen izenean, ateak zeharo ixtea ere
ez da beraz gisako. Punta-mutur batetik bestera joatea litzateke hori.

d) Emendiozko behaztoparik ere baluke, gainera, atzera-martxako
jokabide horrek: euskal idazle- eta hiztun-jendearen baitan gutxi-asko
erroturik dauden eredu-moldeak desitxuratzeaz gainera Euskaltzaindiak
berak oraindik hain aspaldi ez dela legezkotzat emanak dituen bi%gi
iker/anak, Filosofi Faku/tatea modukoak gaitzestea (ikus maileguzko hitzei
buruzko erabakiak, 11.4. puntua).

Rori guztia kontuan izanik, honako bide hau hobesten da:

1) Bukaeran > ia< duten hitzak Iehen osagai edo mugatzaile gisa
dihardutenean, > a< hori kenduta nahiz kendu gabe erabili : bi%gi
azterketa, ge%gi irakas/ea, pedagogi berrikuntza, ortografi arauak, emife
rentzi puntua, dip/omazi falta, bidai agentzia, Filosofi Fakultatea, Euska/
Autonomi E/kartea, edota bi%gia (-) azterketa, geologia (-) irakas/ea,
pedagogia (-) berrikuntza, ortografia (-) arauak, e.a. Rala ere, >a< ken
duta erabiltzeari ematen zaio lehentasuna.

2) Lehen osagaia eliza, burdina, hizkuntza, ku/tura, natura edo Iitera
tura duten elkarteetan eliz, burdin, hizkuntz, ku/tur, natur, Iiteratur forma
> a< -gabeak zein eliza-, burdina-, hizkuntza-, ku/tura-, natura-, /iteratura
> a< -dunak berdin onargarri dira. Ongi emanak daude, beraz, bai eliz
agintariak, burdin fabrika, hizkuntz gaitasuna, ku/tur emankizuna, natur
zientziak, Iiteratur tradizioa modukoak eta bai eliza-zerga, burdina-sa/tzai/ea,
hizkuntza-esko/a, Ku/tura Sai/a, naturaza/ea, Iiteratura-joera gisakoak. Lehen
osagaiari berezko > a< hori kentzen zaionean, marrarik ez erabili.

3) Gainerako elkarte berri guztietan debeku da lehen osagaiaren
amaierako > a< kentzea. Beraz esko/a-Iiburua, irau/tza-giroa, jaiotza-kontro/a,
p/angintza-arduraduna, finantza-ta/dea, fonetika-/egea, gramatika-araua,
kutsadura-arriskua, ohitura-a/daketa, Medikuntza Fakultatea, hezkuntza
-a/orra idatz bedi, eta ez esko/ Iiburua, irau/tz giroa, jaiotz kontro/a,
p/angintz arduraduna, finantz taldea, kutsadur arriskua, ohitur a/daketa,
Medikuntz Faku/tatea, hezkuntz a/orra.

1.4. Mugatzailea eta mugakizuna. Berrelkarketa eta garapena

Atal biko sintagma izan ohi da, normalean, hitz-elkartea: zuzen
-zuzenean, seme-a/abak, muturzikin, meza-emaile, diru eske, ikasge/a, zikin-
-fama, baratxuri-zopa, ardi-gazta edo bibliografi ohar elkarteek, horrela,
bina hitz dituzte. Ritz biko eramolde hau da, elkartearen alorrean, eredu
garria: hori da hitz elkartu bizien osaera ezagun eta erabiliena.
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Hitz-elkartezko sintagma horiek parez pareko osagaiak izaten dituzte
batzuetan: bi hitzetako bat ez da, horrelakoetan, bestearen menpeko.
Hori gertatzen da, aski arrazoi desberdinengatik bada ere, ardo-ogiak,
afari-merienda edota Bidasoa ibaia moduko adibideekin.

Hitz-elkarte gehienek ez dituzte ordea bum biko sintagmak osatzen,
bumbakarrak baizik: esne-behia behia da (hori da, hortaz, sintagma-bum),
ez esnea. Behi-esnea, aitzitik, esnea da eta ez behia.

Bigarren osagaia izan ohi da euskaraz, gehienetan, sintagma-bum.
"Mugakizun" esan ohi zaio horri, semantika aldetik lehen osagaiak muga
tzen duelako: esne-mota posible guztietatik esne-mota jakin-mugatu bate
ra pasatzen gara, horrela, esne-tik behi-esne-ra pasatzean. Lehen osagai
horri "mugatzaile" esan ohi zaio.

Gorago esan denez, bai mugatzailea eta bai mugakizuna hitz baka
nak izan ohi dira gehienetan: oilo-Iapur, ortograji arau eta buruarin elkar
teetan, horrela, hitz bakarrak dira bai oilo, ortografia edo buru mugatzai
leak eta bai lapur, arau edo arin mugakizunak.

Ezinbestekoa al da, ordea, bai mugatzailea eta bai mugakizuna hitz
bakarrak izatea? Debeku al dugu, alegia, lan-bilera mahaia, bide-Iaguntza
elkartea, dantza-talde mota, harri-jasotze txapelketa, landare-izen zerrenda,
lansari-igoera, esku-Iangintza feria, mendi-portu izenak, pinu-adar mutu
rrak, udal musika-eskola, gurdi-ardatz aldaketa, administrazio-hiztegi batzor
dea, ganadu lehiaketa-erakusketa, esne-hauts saltzailea, euskal aldizkari
-zuzendari-bilera edo soinu-uhin-hedapen-abiadura moduko berrelkarketak
egitea?

Bi ikusmolde dabiltza hemen, gure artean, berrelkarketari bumz
elkarren lehian. Behin eta berriro errepika daitekeen prozedura da elkar
keta lehenengo ikusmoldearentzat: gramatikaltasunaren ikuspegitik ez dago
horretarako inolako debekurik; hitz elkartuak bi osagai izanik ere, osagai
bakoitzak bina osagai izan ditzake, eta abar. Irizpide hau azken muturrera
eramanez, zilegi genituzke pentze-Iarre-behi-esne-elkartea moduko sintagmak.

Arras kontrakoa dio beste ikusmoldeak: hitz bi, eta bi bakarrik,
dituela elkarketak (mugatzaile-hitza batetik, eta mugakizun-hitza beste
tik). Hizketarako onargarritasuna da, gramatikaltasuna gora-behera, ikus
pegi honek azpimarratzen duena; egin ere, kasu gehien-gehienetan, osa
gai biko elkarteak egiten direla gogorazi ohi du ikusmolde honek.

Eguneroko mintzajardun armntean badimdi gauzak ez direla erabat
ikusmolde batean edo bestean sartzen, erdibide batera hurbiltzen baizik:
zenbait egoeratan erraz samar gertatzen dira him (eta are gehiago) hitze
ko elkarteak, beste egoera batzuetan gogor egiten zaio belarriari halakorik
jaso beharra eta, azken baina ez hutsen, bada hainbat kasu hitz bi baino
gehiago elkartzea ezinezkoa gertatzen dena. Zein dira, ordea, him multzo
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horien ezaugarriak? Erantzuna ez da erraza: atalez ataleko azalpenean,
elkarte-mota bakoitza xeheki aztertzean, hainbat argibide emango dira.
Bikoiztapen indargarriez ari garelarik, adibidez, (gizon-puska) on-on-ona
moduko berrelkarketak zilegi direla adieraziko dugu. Lekuan lekuko argi
bideak dira ordea horiek: gehienek ez dute luze-zabaleko balio-indarrik.

Irizpide nagusi gisa, eta batez ere menpekotasunezko hitz-elkarteak
gogoan izanik, badirudi honako puntuok direla gaur-gaurkoz seguruen
tzat eman daitezkeenak:

1. Atal biko sintagma da hitz-elkartea, lehenik eta behin. Hori du
bere izaera jator-sustraizkoa, eta horri eustea komeni da ahaleginean.
Beharrik ez dagoenean ez gaitezen, beraz, euskal aldizkari-zuzendari
-bilera, Mendibilgo udal-kirol-patronatua edo soinu-uhin-hedapen-bidea modu
koak sortzen ibili. Hobe da, horrelakoetan, sintagma-erabide desberdinak
konbinatuz euskal aldizkari(etako) zuzendarien hilera, Mendibilgo udalaren
kirol-patronatua, soinu-uhinen hedapen-bidea gisakoak osatzea.

2. Goiko arau hori are sendoagoa da mugatzaile-izenari muga jaki
neko adjektiboren bat eransten zaionean: hautagai-zerrenda baina hauta
gai berrien zerrenda, ez hautagai berri zerrenda; lan-eguna baina Ian gogo
rreko eguna, ez Ian gogor eguna; artzain-borda baina Aralarko artzain(ar)en
borda, ez Aralarko artzain-borda (besterik dugu hori: izen-elkartearen
ezker-hedapena, ez mugatzailearena); izen-zerrenda baina landare-izenen
zerrenda, ez landare-izen-zerrenda. Berrietan berdin: ur-erreaktorea baina
ur astuneko erreaktorea, ez ur astun erreaktorea.

3. Badira ordea, guztiarekin ere, berrelkarketa errazago onartzen duten
eramoldeak. Ondoko hauek dira, itxuraz, ezagunenak

3.1. Mugatzailea euskal, erdaI, jrantses, ... dutenak: euskal musika
-taldea, euskal kultur mintegia, euskal liburu-sorta, erdaI joskera-moldea,
jrantses lege-araudia.

3.2. Aposizioak. Inon baino sarriago ageri dira hemen, agian, berrel
karteak: Elai Alai dantza-taldea, Ama Lur filmea, Joanak Joan eleberria,
Urola-Kosta eskualdea, Bilb(a)o-Behobia autobidea, Goiz-Argi aldizkaria.

3.3. Mugatzailearen koordinazio-hedapenak: emakume- eta haur-taldeak,
ebazpen- eta jarraipen-batzordea, edari- eta izozki-saltzailea, galdera- eta
harridura-markak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

3.4. Aurrerago ikusiko diren irizpen-, multzo-, zati- eta mota-elkarteak.
Eguzki-Iore gisako beste gehienek baino askatasun handixeagoa dute hauek
honelako hedapenetarako: butano-saltzaile itxura, kaje erre usaina, zakar
-biltzaile taldea, orein-haragi zatia, perpaus subordinatu motak.

3.5. Jarleku moduko hitz elkartuak ere sarritxo agertzen dira muga
tzaile gisa: deklinabide-atzizkia, geltoki-garbitzailea, aztergai-zerrenda,
ikasliburu-saltzailea, logela-aldaketa.
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4. Mugatzailea edo mugakizuna (edo biak) berez hitz-andana ihartu
direnean, berrelkarketaz ezin hitz egin badaiteke ere, hiru hitz edo gehia
go suertatzen dira elkarren ondoan. Multzo zabala, adibide ziur-ziurretatik
lauso-ilunetarainokoa, osatzen du sail honek. Zenbat eta hitz-andanaren
ihartze-maila handiagoa izan, hainbat eta erraz, naturalagoa izango da
elkarte-modu hori. Horrela

a) Mugatzailea edo mugakizuna erabat iharturiko hitz-andana denean:
galeper-zakurra, akelarre-eguna, baserri-bidea, burruka-oilarra, zorion-agurra,
udaberri-gaitza, txakurtxiki-bilketa, eguraldi-aldaketa.

b) Osagai bietako bat ihartu samarriko hitz-andana denean: urbe
deinkatu-ontzia, trenbide-konponketa.

c) Ihartze-kontua hasi baizik egin ez zaien hitz-andanazkoak. Hauek
dira, askogatik, onesten edo gaitzesten okerrenak.

Goian esandakoa gogoratu nahi da, halere. Forma normala, marka
tugabea, hitz biko elkartea da. Hirukote eta laukoteak testuinguru jakin
-mugatuetan bakarrik dira onartzekoak. Beraz, ahal den guztian, bi hitze
tik gorako elkarteak egin ordez hobe da sintagma-erabide askatuagoetara
jotzea. Horrela, lanbide-heziketa-ikastetxea ordez hobe lanbide-heziketako
ikastetxea; meategi-ikerketa-zerbitzua ordez hobe meategi-ikerketen zerbi
tzua; muga-zerga-taula ordez hobe muga-zerg(ar}en taula. Are sintagma
askatuagoetara ere jo daiteke noski, hartarako modurik eta egokierarik
ikusten denean: meategia(k} ikertzeko zerbitzua.

Gertatuko da behin baino gehiagotan, halere, him hitzeko elkarketa
gogor samarrik egin beharra. Mezu-igorlea saia bedi, halakoetan, irakur
leari informazio osatuena ematen: berrelkarketa horren muin-muineko
bikotea zein den garbi adierazteko, bereziki, hobe izango da bikote hori
marraz lotzea eta bestea bereiz ematea: kale-garbiketa zerbitzua, gizarte
-segurantza saila, foru informatika-elkartea, (Kalifomiako) adimen-heldutasun
testa.

II. ATALEZ ATALEKO AZALPENA

Irizpide nagusi horien eragina mugatua da noski. Batezbesteko argi
bide horiek nekez argituko dute hitz-elkarketaren hainbat zoko-moko.
Hitz elkartu horien osaera-idazkerak zehatzago adierazi asmoz, atalez
ataleko azalpena eskaintzen da ondoren.

Hitz-andana ihartuen trataera zertxobait alboratuz gaur eguneko hitz
-elkarte bizi, emankorretan zentratzen da batez ere azalpen hau. Hama
zazpi ataletan banatu dira, horretarako, hitz elkartuak.
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1. Bikoiztapenak: aurrez aurre, adarrik adar; apurka-apurka, a/dian
-a/dian; gorri-gorri, /abur-/abur, aifer-aiferrik, zuzen-zuzenean, bihotz-bihotzetik;
poliki-poliki.

2. Dvandva-elkarteak: seme-a/abak, zeru-/urrak; zuri-gorri; harat-honat;
sartu-irten.

3. Bahuvrihi-elkarteak: sudur-/uze, ipurtarin, esku-hutsik; gogo-/andu;
begibakar.

4. Izaera-elkarteak: a/dagaitz, egoskogor, asmaezin, u/erterraz, isurbera.

5. lotsagabe, 10 falta: adargabe, errugabe, osagabe, egur fa/ta, harre
man fa/tao

6. Aditz-elkarteak: odo/ustu, sa/buetsi, antza/datu, indarberritu; dei egin,
fur eman.

7. Sintetikoak: hargin, legegile, mugazain, fededun; oilo-lapur, kale
-garbitzaile, mezu-hartzaile, meza-emaile; bertsogintza, diruzaintza; uso-pasa,
adar-jotze, diru-bilketa, ardo-eske, kontu kontari, aho-zabalka, ate-joka.

8. Asmo-elkarteak: barregura, burruka-nahi, aginte-gose, diru-egarri,
pinuzale.

9. egin bem modukoak: amaitu berri; jan-zahar; hil-hurren; erre-arin.

10. jarleku modukoak: egongela, aurkibide, agerraldi, geltoki, ikasge/a,
ikuspuntu.

11. eguzki-Iore modukoak: behi-esne, ezpata-dantza, bi/era-egun, teltifono
-zenbaki, gai-zerrenda, tabako-denda, aditz-erro, lore-sorta, ogi-puska, litro-
-erdi, garo-usain, zikin-fama, pinu-arbola, elizgizon, hitzaurre, aurreproiektu.

12. Atributu- eta koordinazio-elkarteak: harri zilindro, baserri-etxe, a/ka
te jaun, makina-erreminta.

13. Tautologiazko elkarteak: sasoi-edade, busti-palatal, onetsi-maitatu,
Lizarra/Estella.

14. Aposizioak: Ebro ibaia, Ara/ar mendia, Axular liburutegia, Uztapi
de bertso/aria, maisu Juan, B eredua, ETBI kana/a.

15. Izengoiti-elkarteak: Peru Abarka, Etxahun lruri, Garazi Gerrieder,
mari-zikin.

16. Sinbolismo fonetiko eta hots-uztardurak: barra-barra, plisti-plasta,
zehatz-mehatz.

17. Exoelkarteak: metahizkuntza, infragorri, te/emezu, ultragogor; eus
kara light.
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Atal-kopurua handiagoa egin zitekeen noski, eta ondotxoz laburrago
eman ere bai. Euskaltzaindiak azken urteotan landutako, eta parte on
batean argitara emandako, sailkapena hartu da hemen, gisakoa denez,
oinarri. Hona, besterik gabe, atalez ataleko azalpena.

1. Bikoiztapenak

Hitz bera errepikatuz sortzen dira bikoiztapenak. Hiru eratako elkarte
-moduak daude sail honetan: etxez etxe modukoak, apurka-apurka, modu
koak eta gorri-gorri(a) modukoak. Adiera-ezaugarriz eta morfologi osaeraz
hirurak desberdinak direnez, banan-banan adieraziko dira.

1.1. etxez etxe moduko amredita arruntak

SAILKAPENA ETA ADIBIDEAK

Multzo honetan sartzen dira, bereziki,

au"ez au"e modukoak: aurrez aurre, bidez bide, erdiz erdi, eskuz
esku, etxez etxe, gainez gain, gizaldiz gizaldi, herriz herri, hitzez hitz,
hurrenez hurren, kalez kale, larrez larre, mailaz maila, mendez mende,
mendiz mendi, orpoz orpo, parez pare, pausoz pauso, puntuz puntu.

adarrik adar modukoak: adarrik adar, bazterrik bazter, belaunik belaun,
erromeriarik erromeria, famarik fama, festarik festa, kalerik kale, sasi
rik sasi. Hauen parekoak dira zenbait lekutako dendariz denda, men
diriz mendi, tabernariz taberna esapideak ere.

menderen mende modukoak: alderen aide, bururen burn, menderen
mende, punturen puntu.

Besterik: goizean goiz, bisean bis; doian doika; oraindik orain.

EZAUGARRI NAGUSIAK

1. Esangura: behin eta berriroko gertaeren nondik norakoa adieraz
ten dute sarri. Horrela, etxez etxe dabilena etxetik etxera dabil; ez behin
bakarrik, behin eta berriro baizik. Errepikatze-Ian hori banakakoa, 'aldian
bat'ekoa izan ohi da. Leku-denborazko adierazgaietan mamitzen dira
gainera, nagusiki, elkarteok.

AIde horretatik garbi ikusten da ondoko beste esapideok, gainera
koan antzik falta ez bazaie ere, ez direla amredita arruntak:

- Entzunak entzun, esanak esan, galduak galdu, hilak hil, joanak
joan; aldeak aide, besteak beste, iritziak iritzi, salbuespenak salbu.

- Ekinaren ekinaz, ibiliaren ibiliz, pozaren pozez (edo pozagaz), ustel
duaren ustelduz.
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2. Morfologi osaera: hitz berbera errepikatuz lortzen dira amredita
arruntak: lehenengo aldian deklinabide-atzizkiz jantzia joan ohi da hitza,
eta bigarren aIdian biluzik: etxeZ etxe, sasiRIK sasi, mendeREN mende.

Adizlagunak edo adberbio moduko eraikuntzak dira, oro har,
amredita-elkarteok.

3. Emankortasuna: amredita arruntak, lehenengo bi ataletakoak bere
ziki, erraz sortzen ditu orain ere euskal hiztun garbiak: bulegoz bulego,
euskaltegiz euskaltegi, belodromorik belodromo. Baliteke hirugarren ataleko
sorbidea agorturik egotea.

4. Hots-aldaketa: amredita arrunt hauetan ez da ia inoiz hitz-junturan
hots-aldaketarik gertatzen.

5. Berrelkarketa: oso gutxitan egiten da halakorik. Lehen osagaia
hitz elkartua duen kasuetan agertzen da, gehienera ere, inoiz edo behin:
erreka-zuloz zulo.

IDAZKERA

Amredita arruntak bereiz idaztekoak dira: aurrez aurre, etxez etxe,
mendez mende, kalerik kale, bazterrik bazter, bururen buru.

Salbuespenak: hitz-junturan hots-aldaketa jakina izan duten behinipe
hin, batipat moduko forma ihartu bakanak.

1.2. apurka-apurka moduko sasi-amreditak

SAILKAPENA ETA ADIBIDEAK

Multzo honetan sartzen dira, bereziki:

tarteka-tarteka modukoak: apurka-apurka, arrastaka-arrastaka, banaka
-banaka, bazterka-bazterka, tarteka-tarteka, txandaka-txandaka.

aldian-aldian modukoak: aldian-aldian, arian-arian, egunean-egunean,
ekinean-ekinean, ezarian-ezarian, ikusian-ikusian, lekuan-lekuan, onean
-onean, unean-unean.

bestelakoak.· egunero-egunero, jaiero-jaiero; banan-banan, piskana-piskana;
launaka-launaka.

EZAUGARRI NAGUSIAK

1. Esangura: 'aldiko zenbat', 'aldiero nola' edota 'zenbana aldiero'
adierazten dute honelako hitz elkartu gehienek. Denbora eta neurria dira,
horrexegatik, elkarteon osagaietan maizenik ageri diren adierazkizunak.

2. Morfologi osaera: sasi-amreditak ere hitz berbera errepikatuz osatzen
dira. Oraingoan bietan doa, ordea, hitza atzizkiz (atzizki berberaz) jantzia:
apurKA-apurKA, aldiAN-aldiAN, jaiERO-jaiERO.
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3. Emankortasuna: antzutu samarrik dago euskal sorbide hau. Hain
bat kasutan ezinezkoa dirudi hitz-elkarte berririk sortzea: launaka-launaka
-ren patroitik, adibidez, nekez milanaka-milanaka ulerterrazik atera daite
ke. Badira, ordea, ongi bizirik dauden sorbide-moldeak ere: zikloka
-zikloka, fasean-fasean modukoak edozein euskaldun garbik uler ditzake
gaur egun.

4. Hots-aldaketa: hitz-junturan ez dute inolako hots-aldaketarik ageri.

IDAZKERA

Sasi-amreditak marrarekin idaztekoak dira: apurka-apurka, tarteka
-tarteka, aldian-aldian, arian-arian, egunero-egunero, banan-banan, launaka-
-launaka, ... (baina tokian tokiko, lekuan lekuko, egunean eguneko, ...)

1.3. gorri-gorri(a) moduko indargarriak

SAILKAPENA ETA ADIBIDEAK

Multzo honetan sartzen dira, bereziki,

labur-labur (azaldu). Aditz aurreko bikoiztapen biluziak: adi-adi (egon),
erne-erne (gidatu), erraz-erraz (asmatu), harro-harro (agertu), justu
-justu (iritsi), labur-labur (azaldu), lasai-lasai (itxaron), oker-oker (egin),
ozta-ozta (entzun), samur-samur (esan), ziur-ziur (jakin), zoro-zoro
(egon).

(hitzaldi) luze-Iuzea (da). Izen ondoko edo atributuzko bikoiztapen
mugatzailedunak: (egun) argi-argia, (bazkari hau) arin-arina (da). Bi
multzo horietarikoak dira ondoko adibideok: berde-berdea, berdin
-berdina, berezi-berezia, bero-beroa, berri-berria, doi-doia, eder-ederra,
euskaldun-euskalduna, fin-jina, garbi-garbia, gordin-gordina, gorri-gorria,
ilun-iluna, lodi-lodia, lehor-lehorra, luze-luzea, maite-maitea, on-ona,
puru-purua, txiki-txikia, zabal-zabala, zuzen-zuzena.

al/er-al/errik (saiatu). Aditzondo bikoiztu jantziak. Horrela: alfer
-alferrik, bakar-bakarrik, bizi-bizirik, gazte-gazterik, huts-hutsik, isil-
-isilik, lehen-lehenik, oso-osorik, poz-pozik, soil-soilik, zabal-zabalik;
aurren-aurrena, azken-azkena, gehien-gehiena, ixil-ixila, zalu-zalua, doi
-doia; (bai eta ondoriobidezko izenlagunak ere: aurren-aurreneko,
azken-azkeneko); arin-arinka, laster-lasterka, pote-poteka, txalo-txaloka;
zalu-zalukara; gaur-gaurkoz.

zuzen-zuzenean. Adizlagun bikoiztu jantziak: mugatzaileaz gainera
deklinabide-atzizkiz jantziak. Horrela: ageri-agerian, albo-alboan, aurre
-aurrean, azken-azkenean, azpi-azpian, barren-barrenean, bene-benetan,
bete-betean, erdi-erdian, hotz-hotzean, ondo-ondoan, mendi-mendian,
pare-parean, sakon-sakonean, zuzen-zuzenean, (ondoriobidezko izen-
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lagunak ere bai: behin-behineko, sakon-sakoneko); antzina-antzinatik,
bihotz-bihotzetik, hasiera-hasieratik, txiki-txikitatik (txiki-txikitandik);
zin-zinez, amorrn-amorrnz, (baita ondoriobidezko izenlagunak ere: behar
-beharrezko, oinarri-oinarrizko); alde-aldera, gain-gainera; azken-
-azkeneraino, ondo-ondoraino.

poliki-poliki Eratorpenezko adberbio bikoiztuak. Horrela: ederki-ederki,
emeki-emeki, poliki-poliki, tinki-tinki; ederto-ederto, polito-polito; astiro
-astiro, emaro-emaro.

asper-asper (egin) moduko adizkiak: asper-asper egin, astin-astin egin,
neka-neka egin, txiki-txiki egin, zapal-zapal egin, zuri-zuri egin; dabilen
-dabilen, dagoen-dagoen(ean).

gehien-gehien(a)(k) moduko zenbatzaile- eta graduatzaile-bikoiztapenak:
den-den(a)(k), guzti-guzti(a)(k), gehien-gehien(a)(k), bat-batean, bi-biak,
hamabi-hamabi(etan); arras-arras, oso-oso.

izenordainak: bere-bere(a), geure-geure(a).

EZAUGARRI NAGUSIAK

1. esangura: oinarri-hitzaren esanahia indartu, inoiz superlatibo
-mailarainotu, egiten dute elkarte-moduok. Hori dela eta, biziki ederra edo
oso ederra esan ordez eder-ederra esan daiteke; oso asperturik, arrunt
asperturik (nago) esan ordez, orobat, asper-asper (eginda nago) esan daiteke.

Beti ez da intentsitate-kontua, ordea, indartze-lan horrek dakarrena.
Zehaztasuna da hainbatetan, intentsitatea ordez, indarketa horri dariona.
'Justu-justu zer edo nola' adierazten dute, horrela, honako hitz elkartuok:
erdi-erdian (dago), zuzen-zuzenean (etorri da), gain-gainera (erori zait).

2. Morfologi osaera: indargarriak ere hitz berbera errepikatuz osa
tzen dira. Oraingoan bigarren aldian deklinatzen da hitza, ordea, deklina
tzekotan (gerta daiteke bietan biluzik joatea): erne-erne (egon), asper-asper
(egin), bero-beroA, mendi-mendiAN, txiki-txikiTATIK, azken-azkenERAINO

Ia kategoria gramatikal guztietako hitzetan ageri da indargarrizko
bikoiztapena.

3. Emankortasuna: aski emankorrak dira multzo honetako zenbait
elkarte-modu: aditz edo izen ondoko moderno-moderno Oazten da), (doku
mentu) ojizial-ojiziala (bestea da), (ariketa) praktiko-praktikoa gisako bikoiz
tapen indargarriak edonork ulertzen ditu, eta hainbatek sortzen, egungo
egunean.

Gehienetan ez da, ordea, horrela: bizi-indar ahulekoak dira honelako
bikoiztapen batzuk (?pausaldi-pausalditik, ?mila-milak, ...) eta antzuak bes
teak (asko garatu ordez ezin dugu *gara-gara egin sortu; jendeak ez luke
entendituko).
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4. Hots-aldaketa: hitz-junturan ez dute inolako hots-aldaketarik ageri.

5. Berrelkarketa: indar emate hori are gehiago azpimarratu nahi
denean, maiz egiten dira hiruko edo gehiagoko berrelkarketak: maite
-maite-maitea; den-den-dena Oan du); (gizon-puska) on-on-on-ona. Adjektibo-
-bikoiztapenak dira, itxuraz, berrelkartzen errazenak.

IDAZKERA

Indargarriak marraz idaztekoak dira: labur-labur (azaldu), alfer-alferrik
(ibili), (gaztarora) doi-doia (heldu), bene-benetan (esan), hasiera-hasieratik
(igarri), oso-oso (motel erantzun).

Salbuespenak: aspaldidaniko forma ihartuak. Gutxi dira horrelakoak.
Loturik idazten dira sarrienik: berbera.

2. Dvandva-elkarteak

Koordinazio-elkarteak sartzen dira, ezaguna denez, dvandva-elkarteen
sailean. Hitz elkartu kopulatiboak, aditiboak edo bikote-hitzak ere deitu
izan zaie hauei.

Bada, bestalde, bigarren elkarte-modu bat inoiz sail honetan eman
izan dena: tautologi elkarteak edo geminatu semantikoak. Beste leku
batean (ikus 13. atala) emango dira oraingoan tautologia horiek.

SAILKAPENA ETA ADIBIDEAK

Dvandva-elkarte osoaren kategoria gramatikalaren arabera, ondoko
sei atal hauek sartzen dira hemen:

seme-alabak moduko izen-dvandvak. Ugarienak izen arruntekoak dira:
aita-amak, senar-emazteak, zeru-lurrak, seme-alabak, bihotz-ezpainak,
buru-buztanak, euskara-erdarak, ezpain-lumak, esan-eginak, galde
-erantzunak, goi-beheak, hotz-beroak, izen-abizenak, jaun-andreak, maisu-
-maistrak, neska-mutilak, ogi-ardoak, porru-patatak, uste-sinesmenak,
uztail-abuztuak, ostegun-ostiralak, buru-buztanak, dama-galaiak, errege
-erreginak, on-gaitzak.

Hauen parekoak dira izen propioko dvandvak: Bizkai-Gipuzkoak,
Oria-Bidasoak, Bilbo-Jruneak, Sakana-Burundak, Azpeiti-Azkoitiak; Axular
-Etxepareak, Unamuno-Barojak.

zuri-gorri moduko adjektibo-dvandvak: zuri-gorri, txuri-urdin, gazi
geza, gor-mutu, luze-zabal, nagi-epel, gozo-mikatz, hori-beltz, zuri-beltz,
argi-ilun.

han-hemen moduko adizlagun- eta aditzondo-dvandvak: han-hemen,
han-hor, hala-hola; gaur-biharretan, bihar-etzi(etan), luze-laburrean,
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goien-ba"en, ezker-eskuin, gutxi gora-behera, harat-honat, atzera-au"era;
/aztan-musuka, negar-zotinka. Hemendik eratorriak dira izenlagun
-dvandvak: /uze-zaba/eko (programazioa), /eku-denborazko (deklinabide-
-atzizkia), ikus-entzunezko (ikasmateria/a).

sartu-irten. Adizkiz osaturiko izen-dvandvak: sartu-irten, itxi-ireki,
galdu-gorde(an ibili), izkuta-agiri(ka), joan-etorri, hartu-eman, egosi
-irakin, eraman-ekarri, sa/du-erosi, jantzi-erantzi. Aditzoin + aditz
moduko forma ihartu bakanak ere sail honetakoak dira: sa/erosi,
sa/erosketa, ha"eman.

hamar-hamabi moduko zenbatzaile-dvandak: sei-zazpi (etxe), zortzi
-hamar (kilometro), hamar-hamaika (lagun), (orain) hogei-hogeitabost
(urte), hirurehun-/aurehun (ardi); gutxi-asko. Baina bizpahiru, hiruzpa
/au, /auzpabost, bospasei.

non-zer moduko galdekari-dvandvak: noiz-nongo, zer-no/a(ko); non
-zer; nor-nori, zer-nori-nork.

EZAUGARRI NAGUSIAK

1. Esangura: koordinazio-esanahia darie, lehenago esan denez, dvandva
-elkarteoi. Koordinazio-bide hori kopulatiboa izaten da gehienetan. Hots,
'eta' juntagailua antzematen da hitz-elkarte horren oinarriko perpaus
-eskeman (bakanago ageri da 'edo', agian 'ala', modukorik).

Osagai biek bateragarriak izan behar dute, gainera, esanahiaren alde
tik: normalean ez da posible gizon-porruak, itxi-erosi, joan-ezkondu, gaur
-han, hark-ni edo jantzi-etorri moduko dvandvarik sortzea. Zertan datza,
ordea, bateragarritasun horren funtsa?

- izenetan, esanahi-kidetasunean sarrienik;

- gainerakoetan, antonimiazko harremanean usuenik.

2. Morfologi osaera: buru biko sintagmak dira dvandva-elkarteok.
Parez pareko buru bi, eta ez bat, izate horretan bereizten dira hitz
elkartuok beste nonbait aipatzen diren atributu-elkarteetatik. Sintagma
-burua lehenengo osagaia dutenetatik, bereziki: gizon astoa gizona da
batez ere, eta zakur ga/goa zakurra; aita-amak edo txuri-gorri elkarteetan
ez dago, aldiz, bestea baino buruago den atalik. Zailagoa da, aldiz,
besteekiko (batez ere koordinazio-elkarteekiko) bereizketa semantikoa.
Bada ordea, ondoren azalduko denez, bestelako bereizbiderik.

Izen-dvandva hauek pluralean agertzen dira ia beti: aita-amak, seme·
-a/abak, zeru-/u"ak. Bestela ere ager daitezke ordea:

- Partitiboan: seme-alabarik (ez dute), porru-patatarik (nahi ote du?)

- Mugagabean, oro har: (zenbait) neska-mutil, (hainbat) gogo-asmo
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Dvandva moduko elkarte berri batzuetan, halere, pluralezko osaera
jator hori aldatzen ari da. Singularrean eman ohi dira, horrela, azken
urteotan sorturiko hainbat erakunde eta elkarteren izenak: AEK (Aifabetatze
-Euskalduntze Koordinakundea), EITB (Euskal I"ati-Telebista), HABE (Hel
duen Aifabetatze Be"euskalduntzeko Erakundea), lRALE (Irakaslegoaren
Aifabetatze-Euskalduntzea), Bilbao-Bizkaia Kutxa.

3. Emankortasuna: emankorra da berez euskal hitz-sorbide hau.
Horrela,

- izen-dvandvetan egunkari-aldizkariak, i"ati-telebista(k), irail-urria(k),
autobus-kamioiak modukoak maiz samar sortzen dira, eta euskaldun
garbi gehienek erraz ulertzen dituzte.

Ezin uka daiteke, ordea, era mugatu batean erabiltzen direla honela
ko izen-dvandva berriak; euskaldun gehienok errazago esaten eta idazten
dugu eskutitzak eta telegramak, adibidez, eskutitz-telegramak baino.

- Erdaratiko adjektiboekin ere usu sortzen dira, gaur egun, bikote-
-elkarte herriak. Horrelakoak dira, adibidez: (helburu) didaktiko-pedagogikoak,
(filos%) ateo-materialistak, (teoria) sortzaile-trans/ormatzailea, (garapen)
logiko-matematikoa, (kultura) greko-e"omata"a, (teoria) atomiko-molekula"a,
(hizkuntza) jino-ugria"ak, (Inperio) austro-hungaroa. Baita egile-izen berriak
ere: ikus-entzule (cf. lehengo salerosle).

Hemen ere mugatua da, ordea, gure gaurko sormena: errazago ageri
dira horrelako elkarteak maileguzko dvandva-bikoteetan geure hitz-altxorreko
elementuez berariaz sortzen ditugunetan baino.

- Auzo-erdaren eraginez sortuak ditugu orobat, behinolako euskal
eredu jatorrik falta ez zaien arren, azken orduko hortz-ezpainkari modukoak.

4. Hots-aldaketak: hitz-junturan ez dute dvandva-elkarteek ia inolako
hots-aldaketarik izaten.

5. Hedabidea: dvandva-elkarteek gutxitan ageri dute berrelkarketa
edo garapen-kasurik. Ezinezkoak ez dira, ordea. Halakoetarako, ondoko
aukerabideok kontuan izan: (gure) zeru-lur-itsasoak (maite zituen); (zinta)
zuri-gorri-berdea; 8-10-12 (urteko ikasleak); erdal-euskal hiztegia; jale-edale
ospea; gatz-ozpindu, gatz-piperdun.

IDAZKERA

Marrarekin idaztekoak dira dvandva-elkarteok: anai-arrebak, izen
-abizenak, zuri-beltz, han-hemen, luze-zabalean, joan-etorri, sei-zazpi,
austro-hungaro.

Salbuespena: aditz-dvandvetan lehen osagaia aditz-erroa denean, lotu
rik ematen dira elkarte zaharrak: harremanak, salerosketak.
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3. Bahuvrihi-elkarteak
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Hitz elkartu posesiboak ere esan izan zaie hauei. Hainbat hizkuntza-
larik, gainera, hitz-elkarteok exozentrikoak direla aipatu izan duo

SAILKAPENA ETA ADIBIDEAK

sudur-Iuze moduko izen + izenondo elkarteak: adar-motz, aho-zabal,
aitzin-xuri, aurpegi-luze, begi-beltz, begi-gorri, begi-ilun, belarri-luze,
bizar-gorri, buru-arin, buru-soil, buru-zuri, esku-zabal, gerri-eder, hanka
-luze, hanka-motz, ile-harro, ile-kizkur, kirten-motz, lepo-zikin, magal-
-harro, mingain-luze, moko-fier, moko-fin, musu-gorri, mutur-beltz, mutur-
-zikin, odol-bero, papar-gorri, sudur-motz, titi-handi, tripa-zikin, txapel-
-gorri, zain-gorri, zango-makur; belarluze, besamotz, hankarin, ipurlodi,
ipurtarin, kaskazuri, kopetilun, lepagorri, lepamehe, mutxurdin, prake
rre, tripaundi, zapataundi.

Azpimultzo berezia osatzen dute, hemen, hankutsik moduko izen +
adizlagun elkarteek: esku-hutsik, kaltzontzilo-hutsik, larru-hutsik; esku
-huska; begi-huts (izan), musu-huts (geratu), mutur-huts (agertu), sudur-
-huts (ibili)

gogo-Iandu moduko izen + partizipio elkarteak: gogo-landu, bihotz
-gogortu, gose-pasatu, buru-makurtu, ele-erasan, ipurtagiri, asko-jakin,
bakan-ibili, zikin-estali

lauburu moduko zenbatzaile + izen elkarteak: bostortz, hamalauzan
ko, hiruadar, hiruhortz, lauburu; adarbakar, asmobakar, begibakar,
hankabakar

EZAUGARRI NAGUSIAK

1. Esangura: sudur-luze modukoek beste norbait edo zerbait nolakoa
den adierazten dute. Antz handia dute, aIde horretatik, izaera-elkarteekin.
Bahuvnlliak izen bizidunei aplikatzen zaizkie oro har: gehienetan giza
kiei, gutxiagotan animaliei. Hortik kanpora ere erabili izan dira, ordea:
botanikan (hosto-zabal, gibel-urdin, barren-gorri), adibidez. Hankutsik modu
koek, bestalde, norbait hori nola dabilen esaten digute.

Gogo-landu modukoek norbaitek zer egi(te)n duen adierazten dute,
nolakoa den bezainbat.

Lauburu modukoek, azkenik, zenbat duen adierazten digute.

2. Morfologi osaera: sailkapenean emana dago banan-banan. Izen +
izenondo erabidea da, askogatik, ugariena.

Gogo-landu modukoak, sintetikoen oso antzekoak dira.

3. Emankortasuna: emankorrak dira gaur ere bahuvrihi-molde guz
tiok. Ez denak neurri berean, ordea: sudur-luze modukoek dute bizi-indar
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handiena (angelu-zuzen 'rectingulo' esateko, albozuri 'white sided' adie
razteko) eta lauburu modukoek ahulena (zelulabakar 'unicelular' esateko,
balioanitz 'polivalente' adierazteko). Izendapen-esparru guztietarako balioz
koak izan arren anatomian, zoologian eta botanikan sortzen dira orain
ere bahuvrihi berri gehienak.

4. Hots-aldaketak: ikus sintetikoak

5. Berrelkarketa edo garapena: gutxitan gertatzen da horrelakorik,
bahuvrihiekin.

IDAZKERA

1. sudur-luze modukoak:

1.1 Hots-aldaketarik izan duten honelako bahuvrihiak bat eginik idaz
tekoak dira: betizu, besamotz, kaskazuri, ipurterre, zapataundi; hankutsik,
makutsik.

1.2. Hitz-junturan hots-topa bihurria izan baina hots-aldaketarik ager
tzen ez dutenak marraz lotzekoak dira: behatz-lodi, bihotz-txiki, isats-luze,
kirten-motz. Marraz idaztekoak dira, orobat, lehen osagaia kontsonantez
amaitu eta bigarren osagaia >h< -z hasten duten forrna ez-ihartuak:
gibel-handi, zain-hori, zain-hi!

1.3. Gainerakoetan (eta hauek dira, askogatik, gehienak) joera biko
idazkera ageri da gaur egun: gona-motz / gonamotz, gogo-arin / gogoarin.
Joera bi hauen indarraz jabeturik, ez dirudi erabateko lege zorrotzik
eman daitekeenik. Beraz, ontzat ematen dira horietan bai aurpegi-luze,
musu-zikin, punta-zorrotz, txapel-oker, angelu-kamuts eta bai aurpegi!uze,
musuzikin, puntazorrotz, txapeloker, angelukamuts idazkerak.

2. Gogo-landu modukoak: marrarekin idaztekoak dira era honetako
bahuvrihiak. Salbuespentzat hartu behar dira loturik ematen diren forma
ihartuak (zinegotzi).

3. Lauburu modukoak loturik idazten dira: hamalauzanko, hiruhortz,
zelulabakar.

4. Izaem-elkarteak

Atal desberdinak daude sail honetan, eta banaka agertuko dira.

SAILKAPENA ETA ADIBIDEAK

aldagaitz. egoskogor modukoak: aldagaitz, ezagugaitz, gozakaitz, izu
kaitz, kon!ormagaitz, kontentagaitz, moldakaitz, pairagaitz, sineskaitz,
uxagaitz; landugaitz, saldugaitz; egoskogor, sineskogor
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asmaezin modukoak: asmaezin, aseezin, egonezin, nekaezin, kontaezin,
hilezin, pentsaezin, integraezin, bateraezin, konJormaezin, pasaezin;

ulerte"az, isurbera modukoak: adierraz, etenerraz, mintzaerraz, mol
daerraz, sinesterraz, ulerterraz, irakurterraz; isurbera, samurbera, lizun
bera, minbera;

EZAUGARRI NAGUSIAK

1. Esangura: ezintasun-traba agertzen dute lehenengo bi ataletakoek;
horren aurkakoa, aldiz (hots, erraztasun-joera), azkenak.

2. Morfologi osaera: hitz-elkarte honek, bere osoan, ezin ukatuzko
antza du bahuvr'ihi-elkartearekin. Exozentrikotasun-marka berbera du,
batetik. Bestetik, berriz, adjektiboa du bigarren osagaia: ez ordea, bahu
vr'ihietan bezala, izenaren ondoko adjektiboa, aditzaren ondokoa baizik.
Aditza (gehienetan aditzoina) da, izan ere, hitz elkartu hauen lehen
osagaia.

3. Emankortasuna: aditzoin + ezin eredua dugu emankorrena: trans
Jormaezin, dtiformaezin...

Bigarren osagaia gaitz edota erraz dutenekin ere hainbat hizperri
sortzen da: herdoi(l)gaitz, proiektaerraz... Ez nahi den guztian, ordea.

Azkenik, aditzoin + gogor/bera eredukoak aski bizi-indar ahulekoak
dira gaur egun.

4. Hots-aldaketa: lehengo forma ihartuetan baino hots-aldaketa gutxia
go ageri da oraingoetan. Zenbait ohar egin beharra dago, halere:

a) Bigarren osagaia gaitz, gogor eta bera dutenetan, bodega/petaka
hots-aldaketa aski indarrean egona da: txistukarien ondoren, bereziki,
betibateko araua izana dela dirudi (sineskaitz, egoskogor,...). Ez da hots
-inguramendu jakin horretan bakarrik ageri, ordea (izukaitz, moldakaitz,...).

b) Bigarren osagaia erraz edo ezin duten elkarte bakan batzuetan,
loturazko > t< ageri da (irakurte"az, ikustezin,...).

c) Arau nagusia, oraingo hitz berrietan ia erabatekoa, hots-aldaketarik
ez egitekoa da ordea. Delako -a + e- = -e- hots-legea, adibidez, ez da
orain betetzen: pentsaezin, deJormaezin.

IDAZKERA

Loturik, bat eginik idaztekoak dira hitz elkartuok: kontentagaitz, erre
gogor, konJormaerraz, aseezin, isurbera.
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5. Lotsagabe, 10 falta moduko elkarteak
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Erabat sinonimoak ez izan arren, esanahi beretsukoak dira elkarte
hauen bigarren osagaiak: 'gabezia, eza' adierazten dute. Horregatik, batez
ere, ematen dira sail berean. Gainerakoan badute, ondoren ikusiko denez,
hainbat desberdintasun.

SAILKAPENA ETA ADIBIDEAK

lotsagabe modukoak: adargabe, amagabe, antsikabe, atsekabe, axola
gabe, babesgabe, baliogabe, beldurgabe, bidegabe, burugabe, dirugabe,
ditxagabe, dohakabe, erlijiogabe, errugabe, eskergabe, eskolagabe, fede
gabe, hezigabe, kordegabe, kutsagabe, lurgabe, lotsagabe, nahigabe,
ondragabe, osagabe, paregabe, preziogabe, sinesgabe, tolesgabe, usteka
be, zentzugabe, zorikabe, zuzengabe.

Besterik dira, noski, kotxe gabe (eto";), beldur gabe (esan), ezer gabe
(gelditu), lanik gabe (egon), ikusi gabe (asmatu) moduko posposi
zioak edota akats gabeko (lana), jo"atu gabeko (saita), pare gabeko
(altxorra) moduko izenlagunak. Bereiz idazten dira guztiok, eta ez
dira hitz-elkarketaren alorrean sartzen.

10 falta modukoak: batasun falta, borobittasun falta, egur falta, estito
falta, harreman falta, 10 falta, kontzientzi falta, praktika falta.

EZAUGARRI NAGUSIAK

1. Esangura: gorago esan denez 'gabezia, eza' adierazten dute elkar
te hauen bigarren osagaiek, eta esangura horixe darama elkarte osoak ere
itsatsirik.

2. Morfologi osaerari dagokionez, ikus ditzagun banan-banan:

a) Lotsagabe modukoetan elkarte osoa izenaren ondoko adjektiboa
izan ohi da gehienetan; batzuek izen gisa soilik jokatzen dute, ordea.

Lehen osagaia izena izan ohi da sarrienik. Zenbaitetan aditz(oin)a
izaten da, halere.

b) Lo falta modukoetan elkarte osoa izena izan ohi da. Lehen
osagaia ere izena izaten da ia beti, eta bigarrenaren osagarri zuzen gisa
dihardu.

3. Emankortasuna: arras emankorrak dira elkarte-molde biok. Edo
zein euskaldun garbik sortzen ditu maiz, eta nornahik ulertzen, hipoteka
gabe, proiektugabe edo garapen falta, dokumentazio falta moduko elkarte
berriak.

4. Hots-aldaketak. Banan-banan aztertzekoak dira. Horrela:
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a) Lo falta modukoek ez dute beren hitz-junturan inolako hots
-aldaketarik eragiten.

b) Lotsagabe modukoetan, batez ere lehen osagaia txistukariz amai
tzen denean, duda-muda ageri da sarri gabe eta kabe artean. Bizpahiru
ohar egin behar da, halere:

- Alternantzia hori bokal ondoren ere ageri da: antsikabe, atsekabe,
ustekabe, zorikabe, (axolakabe)... Baita oharkabe modukoetan ere. Ez
dirudi, beraz, hots-ingurune jakin baten baldintzapen estuaz hitz egin
daitekeenik.

- Lehen osagaiaren amaierako txistukarietan zalantza ageri da, gai
nera, gazgabelgatzgabe, akasgabelakatsgabe moduko bikoteen artean.

- Orainagoko elkarteetan, ez dirudi bodega/petaka hots-araua gehie
netan betetzen denik: funskabe, horzkabe edo akaskabe gortuen ordez
funsgabe, horzgabe edota akasgabe ozenak dira askogatik nagusi.

IDAZKERA

1. Lotsagabe modukoak loturik, bat eginik idaztekoak dira: burugabe,
lotsagabe, mugagabe, zentzugabe. Hitz bien arteko lotura ilun gera daite
keenean, salbuespenez, hobe marra erabiltzea: (gutun) sinestamendu-gabea,
robot-gabea.

2. Lo falta modukoak bereiz idaztekoak dira: au"ikuspen falta, diplo
mazi falta.

6. Aditz-elkarteak

Elkarte hauen bi osagaietako bat aditza izan ohi da. Aditza bigarren
osagaia da kasu hauetan, ez lehenengoa; eta hortik sortzen den elkarte
osoak ere halako aditz-izakera garbia duo

SAILKAPENA ETA ADIBIDEAK

Ondoko bi multzo hauetan bana daitezke aditz-elkarteak, azalpena
erraztu asmoz:

odolustu moduko aditz elkartu arruntak: gatzoztu, gurutziltzatu, larri
riki, maitemindu, hegoaidatu, hotzildu, indargaldu, odolustu, uranditu.
Badira, elkarte-modu honetan, besteak baino sarriago agertzen diren
zenbait aditz:

etsi eta eritzi: berantetsi, ederretsi, erdietsi, ezetsi, gaitzetsi, goretsi,
gutxietsi, hautetsi, lehenetsi, luzetsi, miretsi, salbuetsi, sinetsi; eta hor
tik salbuespen, mirespen, balioespen; oneritzi, gaitzeritzi, luzeiritzi(ta
egon).
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aldatu: antza/datu, forma/datu, herria/datu, itxura/datu, /ekua/datu,
mintza/datu.

berritu: eraberritu, indarberritu, biziberritu, zaharberritu, aza/berritu,
fedeberritu.

gabetu: baimengabetu, ba/iogabetu.

Aipamen berezia zor zaie, azkenik, lehen osagaian leku-denborazko
izenak dituzten aditz-elkarteei: goraipatu, gain(t}xuritu, goraltxatu,
gainbihurritu, azpimarratu, aurr(e}ikusi.

10 egin modukoak. Banan-banan eskainiko dira azpimultzook:

egin: /0 egin, hitz egin?, negar egin, barre egin, oihu egin, huts egin?,
a/de egin, berba egin, bide egin, dei egin, gogait egin, ihes egin, salta
egin, p/anto egin, zintz egin, on egin; hitzegin?, hutsegin?, hotsegin.

eragin: amets eragin, barre eragin, gogait eragin, ihes eragin, /eher
eragin, hi! eragin, negar eragin, zin eragin.

eman: amor(e} eman, aurpegi eman, be/dur eman, hats eman, gibe/
eman, hitz eman, kontu eman, fur eman, musu eman, su eman; antze
man, atzeman, hotseman, hauteman.

hartu: min hartu, kargu hartu, su hartu, parte hartu, gormto hartu,
kontu hartu, poz hartu; onartu, /o(a}kartu, hitzartu, jaunartu.

EZAUGARRI NAGUSIAK

1. Morfologi osaera: hats hartu, be/dur eman modukoen ondoan hor
daude aditz-elkarterik gabeko hatsa hartu, be/durra eman sintagma librea
goak ere. Behinolako osagarri zuzen mugagabeen seinalea ageri da, nola
bait, aditz-elkarte horietan. Galdua dute gaur, ordea, osagarri zuzenaren
funtzionamolde hori: Andonik tiraa hutsegin du esaten dugunean, horre
la, tima dugu oraingo osagarri zuzen, ez huts.

2. Emankortasuna: bizi-indarrik gabekoak dira, gehienetan, aditz
-elkarteok. Badira, hala ere, emankortasun-seinalerik ageri duten multzo
batzuk. Horrela, /etra/datu, bideberritu edo txarte/gabetu gisakoak edo
zein euskaldunek entenditzeko modukoak dira. Euskal erabide jatorra ez
bada ere, gainera, saio ugariak egiten ari dira aurrikusi modukoen ildotik.

3. Hots-aldaketak: aditz-elkarte gehienetan ez da hitz-junturako hots
-aldaketarik ageri.

IDAZKERA

1. Lehen ataleko aditz-elkarteak, adibideetan bertan argi dagoenez,
loturik idaztekoak dira: indargaldu, uranditu, gaitzetsi, antza/datu, bizibe
rritu, indargabetu, azpimarratu.



810 EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

2. Bigarren ataleko 10 egin, kargu hartu, su eman modukoak, azkenik,
bereiz idazten dira gehienetan (baina salbuespenezko idazkera loturik ere
ageri dute forma ihartuenetan).

Bigarren ataleko aditz-elkarte horiek gehienetan bereiz idazten diren
arcen, horietarik eratorriak diruditen partehartzaile, loeragile, hutsegite modu
koetan ez da idazkera loturik (edota gutxienez marradunik) falta izaten.
Hitz-elkarte sintetikoen eta eguzki-lore modukoen sailean aztertuko da
hori, behar den zehaztasunez.

7. Hitz-elkarte sintetikoak

Multzo zabala osatzen dute hitz-elkarte sintetikoek. Azpimultzoak
ere ugariak dituzte. Horiek ikusiko ditugu ondoren.

SAILKAPENA ETA ADIBIDEAK

7.1. Egile-elkarte sintetikoak: zerbait egiten ari den norbait edo zer
bait adierazten dute. Bigarren osagaia, horretarako, aditzezkoa dute (adi
tzoina, gutxienez, bertan izan ohi dute).

hargin moduko errokariak: bigarren osagaia -gin, -gile, -zain, -dun
duten egile-elkarteak: hargin, zurgin, uztargin, emagin, gaizkin, ikaz
kin, okin, harakin; bertsogile, eltzegile, industrigile, langile, legegile,
nobelagile, liburugile, musikagile, santugile; mugazain, diruzain, bide
zain, atezain, lemazain, arimazain, bizkarzain, erizain; dirudun, ardu
radun, baliodun, berbadun, bizardun, kakodun, haurdun, armadun,
hiztun, margodun, mokodun, potrodun, txapeldun, zentzudun, Jededun,
zordun, tituludun, euskaldun.

oilo-lapur moduko soilak: bigarren osagaia aditz-erroaren pareko
izena dutenak: oilo-lapur, lur-jabe, etxe-maite, etxe-kalte; hitz-jario,
berri-jario, zarpa-jario, beldur-jario.

kale-garbitzaile moduko osatuak: bigarren osagaia x-(tzai)le, x-garri,
x-gailu, x-ki(n), x-ari modukoa dutenak: kale-garbitzaile, bide-urratzaile,
dint-jasotzaile, gai-jartzaile, harri-jasotzaile, harri-pikatzaile, libunt-saltzaile,
jai-antolatzaile, zerga-biltzaile, giro-sortzaile, aterki-saltzaile, meza
-laguntzaile, bertso-biltzaile, Jede-ukatzaile, esne-saltzaile, telebista-
-konpontzaile; bide-erakusle, liburu-idazle, zaldi-erosle, musika-ikasle,
matematika-irakasle, irrati-entzule, klase-emaile, lege-hausle; meza-emaile,
Jrutu-emaile, botu-emaile, bozemaile, bizi-emaile, indar-emaile, mezu
-igorle; aho-gozagarri, bihotz-hunkigarri, bihotz-erdiragarri, etxe-galgarri,
begi-mingarri, txori-izugarri; euri-neurgailu, orri-zulagailu, zoru-garbigailu,
su-itzalgailu, kilometro-kontailu, grapa-kengailu, uzta-bilgailu, plater
-ikuzgailu, tanta-kontailu, bero-neurgailu, kolpe-leungailu, ardo-dastagailu,
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(baina bozgorailu); aho-estalki, buru-estalki, euri-neurkin, argi-neurkin;
behor-gidari, erbi-ehiztari, bulego-zaindari; intsektilkari, sagu-hilkari.

7.2. Ekintz&-elkarte sintetikoak: norbait edo zerbait egiten ari den
ekintza adierazten dute. Hauek ere, egile-elkarteek bezala, aditzezkoa
dute bigarren osagaia. Bestelako eratorpen-atzizkia eraman ohi du ordea,
ekintza-elkarte gehienetan, aditzoin horrek.

bertsogintzo moduko errokariak: bigarren osagaia -gintza, -gite, -za(i)ntza
duten ekintza-elkarteak: antzerkigintza, armagintza, barkugintza, ber
tsogintza, bidegintza, burdingintza, elizagintza, erlojugintza, gaztagin
tza, haurgintza, herrigintza, kulturgintza, liburugintza, nobelagintza, plan
gintza, poemagintza, politikagintza; egurgite, etxegite, talogite, txanpongite,
ongigite; gaixozaintza, ertzaintza, liburuzaintza, Euskerazaintza, diru
zaintza, artzantza

arlajo"a moduko soilak: ekintza-elkarteok aditz-erroa edo horren
parekoa dute bigarren osagai: artajorra, lurrikara, behaztopa, eskuera
kutsi, hitz-etorri, hitz-jario, txuleta-jan, gau-pasa, uso-pasa, muxar-ehize

adar-jotze moduko osatuak: bigarren osagaia x-t(z)e, x-keta, x-era,
x-pen, x-kuntza modukoa duten ekintza-elkarteak: adar-jotze, auzi
-garbitze, behi-umatze, bertso-paratze, botu-emate, denbora-galtze, giro-
-berotze, gogo-galtze, hazi-ereite, indar-neurtze, lan-uzte, odol-isurtze,
oroimen-galtze, patata-zuritze, pauso-kontatze, prezio-altxatze, soineko
-urratze, txerri-hiltze, zikiro-jate; bide-aldaketa, datu-bilketa, demografi
aldaketa, diru-bilketa, emaitza-bilketa, olerki-sariketa, adimen-azterketa,
gizarte-aldaketa, sari-banaketa, jantzi-garbiketa, maiztasun-azterketa,
ardi-lapurreta; ikastaro-amaiera, mende-hasiera, hitz-joskera, jatordu
-amaiera, txosten-prestaera, nobizio-sarrera; hats-beherapen, berri-laburpen,
diru-ugalpen, fede-ukapen; pedagogi berrikuntza, erlijio-irakaskuntza,
teknologi ikaskuntza, etxe-eraikuntza; industri iraultza, lan-eskaintza,
odol-eskaintza; klase-emankizun; ur-kutsadura; azalpen-eskabide

7.3. Janlun-elkarte sintetikoak: adberbio-lanean jardun ohi dute, aurre-
koek ez bezala, elkarte sintetiko hauek.

diru eske moduko soilak: bigarren osagaia aditz-erroa edo horren
parekoa dute jardun-elkarteok. Maizenik bila, eske eta pasa erabili
ohi dira: diru eske, barkamen eske, argibide eske, aholku eske, izen
eske, kafesne eske, liburu eske; ur bila, bake bila, lagun bila, etsai
bila, ardo bila, diru bila, ogi bila, zorion bila, mendeku bila; denbora
-pasa (dabil).

ate-joka moduko osatuak: bigarren osagaia x-ka, x-ari izan ohi da
gehienetan. Horrela: aho-zabalka, beso-gainka, gaizki-esaka, mutur
-joka, ostatu-galdezka, errosario-esaka; kontu-kontari, kantu-kantari.
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EZAUGARRI NAGUSIAK
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1. Esangura: gardenak dira, oso, hitz elkartuok. Elkarte osoaren esa
nahia berehala jaso ohi da osagai bien esanahi-baturatik: butano-saltzaile
baten esangura esplikatu beharrik ez dago inongo euskalduni.

2. Morfologi osaera: izen + izen itxurakoak dira, lehen begiratu
batean, sintetiko gehienak: kale-garbitzaile edo diru-bilketa modukoak ez
dira, aIde horretatik, eguzki-lore edo libum-azoka modukoen hain apartekoak.

Lehen osagaia izena da ia beti: izen arrunta, ez propioa. Bigarren
osagaia izena da gehienetan: nor-nork aditzetiko izena ordea (emaile,
bilketa, ...), ez lore, etxe moduko izen arrunta. Horretantxe bereizten dira,
morfologiari dagokionez, diru-emaile moduko sintetikoak eguzki-lore modu
ko menpekotasunezkoetatik.

Elkarte osoaren kategoria gramatikala izena da lehen bi kasuetan
(nomina agentis eta nomina actionis dira elkarteok, hurrenez hurren);
jardun-elkarteak, aldiz, adberbio modukoak dira.

Azpimultzo batean baino gehiagotan ager daiteke hitz-elkarte bera:
hitz-jario, horrela, egile- zein ekintza-elkarte izan daiteke; diru-eske, era
berean, ekintza- zein jardun-elkarte.

3. Sintaxi-egitura: elkarte hauen bi osagaiak, hurrenez hurren, osaga
rri zuzena eta predikatua dira ia beti. Horrela, kale-garbitzaile: norbaitek
kalea(k) garbitzen d(it)u; diru-bilketa: norbaitek dirua bildu/biltzen du;
ikazkin: norbaitek ikatz(a) egiten du; gerri-makurka: norbait gerria makur
tuz ari da. Inoiz edo behin, leku-denborazko osagarri gisa (bide-ebasle,
etxe-sartze) edo subjektu moduan (argi-urratze) ageri da lehen osagaia.

4. Emankortasuna: arras emankorra da hitz-elkarketa sintetikoa. Bi
erabilpen-esparru nagusi ditu:

a) Nazioarteko kultur hitzak: herbivoro-tarako sortu izan den belar
-jale-ren ildotik, adibidez, ehundaka dira egungo testuetan irakur daitez
keen hitz-elkarte sintetiko berriak.

b) Frantses-gaztelanietako A de B, Ab* sintagmak (A hori aditzetiko
izena denean) euskarara itzultzeko:

GAZTELANIAZ EUSKARAZ

A de B receptor de mensajes mezu-hartzaile egile-elkarte

Ab* analizador morfologico morfologi analizatzaile sintetikoak

A de B cambio de horario ordu-aldaketa ekintza-elkarte

Ab* analisis sanitario osasun-azterketa sintetikoak
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5. Hots-aldaketak: gaur eguneko hitz-elkarte sintetiko gehienetan ez
da hots-aldaketarik eragiten. Elkarketa "garbiak" dira gehienak: saJari
-antolatzaile (ez *saJal-antolatzaile), gorputz-garbiketa (ez gorpuzkarbike
ta), etxe-erakusle (ez etxaerakusle edo etxerakusle).

Behinolako hitz elkartu sintetiko askok ongi agerian du, ordea, sortu
zen garaian indarrean zegoen hots-lege baten edo besteren marka. Horrela:

a) Etxagile (forma berrietan etxe-miaketa, etxe-eroste ageri da, aldiz),
ilagin, gaiztagin, mandazain, artajorra, (berriagoetan arto-lantze, asto-las
terketa, ... )

b) Ikazkin, hiztun, gaizkile (baina berriagoetan adizgile modukoak).

Inoiz kontrakorik ere gertatzen da, ordea: behinolako forma zaharre
tan hain betibatekoa ez zen hots-aldaketa bat ia sistematikoki egiten da
orain. -zain/-za(i)ntza-rekin batez ere: euskaltzain, ertzaintza, haurtzaindegi.

Azkenik, oraingo literaturgile, geografi irakasle, ekonomi azterketa
modukoetarako ikus irizpide nagusien 1.3. atalean esandakoa.

6. Berrelkarketa edo garapena: mugakizunak, bigarren osagaiak ale
gia, ez du ia inoiz berrelkarketarik izaten. Koordinaziozkoak dira horrela
ko gehienak: barku-betetze eta -hustutze, begi itxi-ireki, abere-salerosle.

Mugatzaileak ere ez du noiznahi berrelkarketarik onartzen. Mugaki
zuna baino eskuzabalagoa da, ordea, horretan. Koordinaziozko ardo- eta
kaJe-saltzaile, txistu- eta danbolin-jotzaile, ile- eta bizar-moztaile, saski- eta
otarregintza modukoez gainera badaude hemen, izan ere, honako beste bi
erabideok: batetik paper-langile ugaltze, zurgin-lantegi garbiketa modukoa,
mugatzaileko bikotea iharturik edo ihartze-bidean ez badago ahal den
gutxien erabiltzea komeni dena; eta bestetik, estalki zuridun, bihotz gogor
dun, azal ederdun, ahalguztidun modukoa. Azken hau ere ez da betidani
koa eta noranahikoa: estalki zuriko, bihotz gogorreko, azal ederreko izen
lagunak normalagoak dira horrelakoetan.

IDAZKERA

1. Zenbait hitz-elkarte sintetiko loturik idatzi ohi da, zalantzarik
gabe. Hala idaztea gomendatzen da hemendik aurrera ere. Loturik idaz
ten dira, bereziki, honako elkarte-moduok:

a) Bigarren osagaia, gin, gile, zain, dun duten egile-elkarteak: hargin,
zurgin, uztargin; bertsogile, eltzegile, langile; mugazain, diruzain, bidezain,
atezain; dirudun, arduradun, bizardun.

b) Bigarren osagaia gintza, gite, za(i)ntza duten ekintza-elkarteak:
gaztagintza, barkugintza, burdingintza; egurgite, etxegite, talogite; gaixozain
tza, ertzaintza, liburuzaintza.
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2. Zenbait jardun-elkarte sintetiko bereiz idatzi izan da nagusiki.
Bigarren osagaia eske edo bila dutenak sartzen dira, bereziki, multzo
honetan. Orain ere bereiz idaztea gomendatzen da elkarte-modu horiek.
Horrela: diru eske, barkamen eske, argibide eske; ur bila, bake bila, lagun
bila.

3. Gainerako hitz elkartu sintetikoetarako (eta hauek dira askogatik
ugarienak) ezin da idazkera-arau zabal eta zorrotzik eman. Bi ohitura dira
euskaldunon artean, gaur egun, aski zabalduak: marra bidezko idazkera
batetik, eta bereiz idaztekoa bestetik. Galdeketa egin denean gehiengo
zabal bat marraren aIde agertu da, baina bereiz idaztearen aldekoak ere
ugarisko dira. Idazmolde biak ontzat ematen dira, beraz. Horrela:

a) Egile-elkarte sintetikoak, soilak zein osatuak, marrarekin nahiz
marrarik gabe (bereiz alegia) idatz daitezke oro har:

kale-garbitzaile, bide-urratzaile, gai-jartzaile, harri-jasotzaile, liburu-saltzaile,
edota kale garbitzaile, bide urratzaile.

bide-erakusle, liburu-idazle, zaldi-erosle, musika-ikasle, matematika
-irakasle edota odol emaile.soinu jole, eguraldi iragarle.

aho-gozagarri, bihotz-erdiragarri, etxe-galgarri, begi-mingarri, txori
-beldurgarri edota aho gozagarri, bihotz hunkigarri.

euri-neurgailu, orri-zulagailu, zoru-garbigailu, su-itzalgailu, kilometro
-kontailu edota euri neurgailu, orri zulagailu.

behor-gidari, erbi-ehiztari, bulego-zaindari; aho-estalki, buru-estalki edo
ta autobus gidari, aho estalki.

b) Ekintza-elkarte sintetikoak ere marrarekin zein bereiz idatz dai-
tezke oro har:

adar-jotze, auzi-garbitze, zikiro-jate, bertso-paratze, odol-isurtze, denbora
-galtze edota Ian uzte, oroimen galtze, indar neurtze

datu-hilketa, diru-bilketa, olerki-sariketa, adimen-azterketa, gizarte-aldaketa
edota sari banaketa, jantzi garbiketa, ardi lapurreta

mende-hasiera, hitz-joskera, jatordu-amaiera, txosten-prestaera edota
ikastaro amaiera, hitz osaera

hats-beherapen, berri-Iaburpen edo diru ugalpen, fede ukapen; erlijio
-irakaskuntza, idazketa-ikaskuntza edo etxe eraikuntza; lan-eskaintza
edota odol eskaintza; klase-emankizuna edo teatro ikuskizuna.

c) Jardun-elkarte sintetikook ere marraz zein bereiz idatz daitezke:

aho-zabalka, ate-joka, beso-gainka edota mutur joka, ostatu galdezka,
errosario esaka

kontu-kontari edota kantu kantari.
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Oro har bi idazkera-modu horiek ontzat emateak ez du esan nahi,
jakina, aski iharturik edo finkaturik dauden hitz-elkarte sintetikoak ere
ezinbestean horrela idaztekoak direnik. Forma ihartu horietan normala
da bi hitzak loturik idaztea; idaztohitura hori bere horretan onartzekoa
da orain ere: urtebetetze, buruhauste, hutsegite, /ekua/datze; gaizkiegile,
gaizkiesa/e, bozgorailu. Hiztegi bidez finkatzekoa da, nolanahi ere, forma
ihartu edo sendo finkatu horien kopuru-hedadura zehatza.

Ohar garrantzitsu bat egin behar da, azkenik, marrarik gabe idaztea
ren aldeko direnentzat: hitz-osaeragatik beragatik adiera bikoak gerta
daitezke, hainbat kasutan, elkarte sintetikoak (egile-elkarte sintetikoak,
bereziki). Honela, marrarik erabiltzen ez bada sorgin ehiztaria 'ehiztaria
den sorgina' edo 'sorginak ehizatzen dituena' izan daiteke; orobat, ema
kume sendagilea 'sendagilea den emakumea' edo 'emakumeak sendatzen
dituen gizakia'. Era berean, batzar agiria delakoa 'agerian egiten den
batzarra' izan daiteke, edota 'batzar baten akta'. Dudazko kasuotan, gogoan
izan bedi Euskaltzaindiaren 1971ko gomendioa: elkarte horiek marraz
idaztea hobesten da: beraz sorgin-ehiztari, emakume-sendagile, batzar-agiri, ...
marraz idatz bitez esamolde horien 2. adiera azaldu nahi denean.

8. Asmo-elkarteak

Era askotakoak dira elkarte-moduok. Ezagun-erabilienak baizik ez
dira hemen agertuko. Gainerakoetarako, ikus Hitz-e/karketa/3 liburua.

SAILKAPENA ETA ADIBIDEAK

izen edo aditzoin + gura modukoak, erdi-ihartuak gehienak: barregu
ra, tx;zagura, azkura, /ogura, handikigura, senargura, jo/asgura; esan
gura, ikasgura, jakingura, bizigura, ezkongura, hi/gura.

Horien parekoak dira are ihartuago dauden /oga/e, botaga/e, tiraga/e
modukoak.

izen edo aditzoin + nahi moduko izen eta izenondoak: batasun-nahi,
zorion-nahi, burruka-nahi, bizi-nahi, jakin-nahi. Besterik dira, noski,
bereiz idazten diren aditz-moldaera libreak: goiz itzuli nahi nuke,
zerbait esan nahi genioke, bertan egon nahi badu... (ikus, horretarako,
5.3. puntua).

izen edo aditzoin + gose/egarri modukoak: aginte-gose, diru-gose,
espantu-gose, Jainko-gose, zuzen-gose; jakin-gose, jan-gose...; diru-egarri,
egi-egarri, fama-egarri.

izen edo aditz-sintagma + zale modukoak: abereza/e, abertza/e, ardo
za/e, bakeza/e, berriza/e, bertsoza/e, dantzaza/e, dotrinaza/e, edariza/e,
egiza/e, euska/tza/e, gerraza/e, gizonza/e, haragiza/e, jainkoza/e, id%-
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zale, industrizale, jakintzazale, jeltzale, literaturzale, pinuzale, neskaza
Ie, odolzale, ospezale, sagardozale, soinuzale, umezale; eginzale, au"e
razale, jakinzale, kiskalizale.

EZAUGARRI NAGUSIAK

1. Esangura: zerbaitetarako asmoa, gogoa, joera edo zaletasuna adie
razten dute elkarteok.

2. Morfologi osaera: izena (edo izen-balioko izenondoa) da, gehiene
tan, Iehen osagaia. Bestela, aditzoina. Bigarren osagaia zale dutenetan,
gainera, konbinazio-aukerak are zabalagoak dira.

Elkarte-modu honek, bere osoan, ezin ukatuzko antza du egile
-edota ekintza-elkarte sintetikoekin.

3. Emankortasuna: ezintasunik ez dago, berez, era honetako elkarte
berriak sortzeko: edonork ulertuko lituzke, horrela, informazio-gura,
sendotasun-nahi, burokrazi egarri edota elektronikazale modukoak.

4. Hots-aldaketak: izaera-elkarteetan esandakoak bete-betean balio
du atal honetarako ere. Oro har ez da, elkarte-moduotan, hots-aldaketarik
egiten. Zalantza bakarra euskal(t}zale modukoetan ageri da.

IDAZKERA

a) Forma ihartu eta erdi-ihartuak aIde batera utzita (ikus, horietara
ko, hiztegiak), oraingo gura, nahi, gose, egarri bukaeradunak marraz lotu
rik idaztekoak dira: informazio-gura, batasun-nahi, petrolio-egarri.

b) Bigarren osagaia zale dutenetan loturik, bat eginik idaztea da arau
nagusia: bertsozale, haragizale, sagardozale.

Sabuespen gisa, txistukari-bikoteagatik edo bestegatik ilun gelditzen
diren hitz-junturak marraz idatzi: jolas-zale, a"otz-zale, konfort-zale, txu~t

-zale, marketing-zale.

9. Egin bem moduko elkarteak

SAILKAPENA ETA ADIBIDEAK

amaitu bem modukoak (partizipioa + berri): amaitu berri, atera berri,
aurkitu berri, bazkaldu berri, bi!atu berri, bota berri, bukatu berri, egin
berri, ekarri berri, erre berri, esan berri, etorri berri, galdu berri, hasi
berri, hi! berri, iragan berri, irakin be"i, irten berri, jaio berri, mintzatu
berri, ordaindu berri, sartu berri, zozkatu berri, zulatu berri.

ezkonbem modukoek (aditzoin soila + berri azpimultzo bakan-berezia
osatzen dute: ezkonbe"i, etorberri, hasbe"i, sorberri, aldaberri, janzberri.
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jan-zahar modukoak (partizipioa + zahar): jan-zahar, ibili-zahar,
hil-zahar.

hil-hu"en modukoak (partizipioa + hurren): hi/-hurren, hi/-hurran.

erre-arin modukoak (partizipioa + arin): egin-arin, erre-arin, jan
-arin(ean), /andu-arin.

EZAUGARRI NAGUSIAK

1. Esangura: partizipio-aditzaren ekintza noiz (azkenak, zein neurri
tan) gertatu den adierazten dute: lehenengoak berrikitan gertatu dela dio,
bigarrenak aspa/di. Hirugarrenak laster gertatzekoa dela. Azkenak gutxi(s
ko) adierazten du: erre-arina = gutxisko errea.

2. Morfologi osaera: lehenengo osagaia aditz-partizipioa da ia-ia beti;
aditzoin soilak salbuespenezkoak dira eta, oro har, gaitzesgarriak.

Elkarte osoak aditzondo edo atributu gisa egiten du askotan Ian.
Amaitu berri modukoei dagokienez, horrelakoak ditugu honako adibi
deok: egin berri duten zubi hori sendoa da; ezagutzen a/ duzu sortu berri
den argita/etxe hori?; gidabaimena atera berri zue/arik istripua izan zuen;
atzeko gurpi/a zu/atu berri du; mutil hori sartu berria da gure /antegian;
datu-bi/keta amaitu berria zen.

Izen ondoko adjektibo gisa ere sarri agertzen dira: gustora jango
nuke txu/eta egin berri bat!; zabi/tza kontuz zakur jan-zaharrarekin!

Besterik da hi/-berri izen-elkartea: gaur goizean jaso dugu Patxiren
hi/-berria.

3. Emankortasuna: sorbide emankorra da "partizipio + berri" modu
ko elkarte-moldea: "Iturri garbitik adierazi berri zaigunez...". Ez, aldiz,
"aditzoin + berrt' modukoa. Bestalde, "partizipio + zahar / arin / hurren"
moduko gehienak erdi-iharturik daude gaur egun.

4. Hots-aldaketa: hitz-juntura hauetan ez da ia inolako hots-aldaketarik
ageri: erre berri (eta ez, kasu, erra berri), jan-zahar (eta ez jantzahar), ...

IDAZKERA

Bereiz idaztekoak dira partizipio + berri modukoak: amaitu berri,
ikusi berri, iritsi berri, eraman berri.

10. Jarleku moduko bitz elkartuak

Hitz elkartuon lehen osagaia aditzoina da normalean, eta bigarrena
izena. Ondorioz, izen-kategoria hartzen dute, ez aditz-kategoria: argi bereiz
ten dira horretan aditz-elkarteetatik.
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SAILKAPENA ETA ADIBIDEAK

egongela moduko arruntak: abesbatz, a/dage/a, abiaburu, antzez/an,
azterpuntu, bizigiro, borragoma, egonge/a, endredamaki/a, ernamuin,
errebe/ar, ezkonbidaia, ezkonsari, ga/zori, gertirudi, gidabaimen, gidali
buru, he/buru, he/muga, idazko/a, idazmakina, idaztarau, idazpuru,
ikas/agun, irakasmai/a, irakurliburu, mintzagaitasun, mintzapraktika,
nahaspi/a, pasagiri, sa/mahai, sa/neurri, sendabe/ar, sorterri, ziurtagiri,
zorroztarri.

aurkibide modukoak: badira hitz jakin batzuk, era honetako elkarte
-moduetan bigarren osagai gisa oso sarri agertzen direnak. Adibidez:

bide: aberaspide, adibide, adierazpide, agerbide, aginpide, argibide,
aterabide, aurrerabide, aurkibide, deklinabide, eginbide, erakuspide, esa
pide, eskabide, etorbide, ga/bide, he/bide, ibi/bide, idazpide, ikasbide,
irabazpide, irtenbide, itzu/bide, jakinbide, jardupide, jokabide, kezkabi
de, komunikabide, konponbide, mintzabide, orientabide, pasabide, sa/
babide, sarbide.

aldi: agerra/di, argitara/di, atera/di, edana/di, egona/di, ekina/di, ema
na/di, esa/di, etsia/di, etzana/di, ge/dia/di, hasia/di, ihesa/di, ibi/a/di,
i/una/di, kanta/di, mintza/di, pasa/di, tentaldi, aparka/di.

gai: adigai, a/dagai, apaingai, aztergai, bizigai, elikagai, erregai, esan
gai, ezkongai, ga/degai, ikasgai, irakurgai, hedagai, jardungai, konta
gai, mintzagai, osagai, sendagai.

Ieku: abia/eku, akanpa/eku, aparka/eku, dantza/eku, eser/eku, finka/e
ku, gorde/eku, he/du/eku, igeri/eku, jar/eku, pasea/eku, pausa/eku, sor/eku.

toki: agertoki, bi/toki, erakustoki, erortoki, esertoki, garbitoki, ge/toki,
jantoki, jo/astoki, pasatoki.

molde: ikasmo/de, jokamo/de, esamo/de, mintzamo/de, pentsamo/de,
p/anteamo/de; bizimodu; idaztankera.

gune, kide, aIde, Ian: aztergune, bi/gune, bizigune, elikagune, jar
dungune, ge/diune, pasagune; ikaskide, /ehiakide, agerkide; etzina/de,
sarta/de, sorta/de; antzez/an, azterlan, idaz/an, ikerlan.

ikasliburu modukoak: badira beste hitz batzuk, lehen osagai gisa
sarri agertzen direnak. Adibidez

ikas: ikasge/a, ikasmai/a, ikasliburu, ikasmateria/, ikastaro, ikastekni
ka, ikasto/a, ikastetxe, ikastordu, ikasturte, ikasta/di.

irakas: irakaspide, irakasmai/a, irakasmundu, irakasteredu, irakastordu;

ikus: ikuspuntu, ikusmuga, ikuspegi.

bizi: bizimodu, bizimo/de, bizi/eku, bizigune.
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1. Esangura: ondoko ekuazio-modu honek adierazi ohi du, norma
lean, elkarte honen esanahia: idazmakina = idazteko makina; borragoma
= borratzeko goma; jolastokia = jolasteko tokia; bizimodua = bizitzeko
modua. Bestelako perpaus-eskemarik ere izan ohi du, ordea, oinarrian:
sorleku, idazlan, ikerlan.

Egungo esanahia gauza bat da, dena den, eta behinolako sorbidea
bestea: esapide, jardupide modukoetan, horrela, hurbilago antzematen da
esat(e) + bide, jardut(e) + bide gisakorik.

2. Emankortasuna: bizi-indarrik ez zaie, halako neurri batean, elkarte
-moduoi falta. Euskaldun landu-ikasiak, bereziki, hainbat adierazkizuneta
rako sarri baliatzen dira sorbide honetaz. Euskaldun gehienek erraz uler
tzen dituzte horrelako elkarteak. Eta gisakoa da, ondorioz, ahal delarik
horrelakoez baliatzea: ordu lektibo baino egokiago dugu, horrela, irakas
tordu erabiltzea.

Hitz-erabide emankorra eta erraz ulertzekoa izanik ere ez da kome
ni, ordea, neurriz gain hartara jotzea: inoiz edo behin agertu ohi diren
elikaiturri, ebaluatalde edo injormabulego gisakoak, esate baterako, ez dira
gomendagarri. Hobe da, horrelakoetan, bestelako elkarte-moduez balia
tzea edo are sintagma-eraikuntza libreagoetara jotzea: elikadura-iturri (edo
elikatzeko iturri), ebaluazio-talde, injormazio-bulego. Hiztunaren senak asko
dezake, noiz bide batera jo edo noiz bestera erabakitzeko. Baita kasuan
kasuko komenentziak ere: erdarazko aparato excretor esateko han-hemen
erabiltzen den iraitz-aparatua, adibidez, ez da gomendagarri; hobe da,
Iraitz izeneko hainbat haur eta gazte kontuan izanik, iraizte(ko) aparatu
modukoetara jotzea.

3. Hots-aldaketa: hots-lege zahar batzuk bizirik daude, neurri batean
behintzat, elkarteotan. Horrela:

• Behinolako hots-lege zaharra, a + a = a egin ohi zuena, bizirik
dago oraindik elkarte-modu honetan. Bigarren osagaia aldi denean ageri
da hori, bereziki: argitaraldi, kantaldi, mintzaldi, pausaldi, tentaldi, apar
kaldi. Ez horietan bakarrik, ordea: ziurtagiri.

• Bizirik dago orobat, orainagoko hainbat sorkariren hitz-junturan,
-te izengilearen arrasto modukoa dirudien t hotsa: goian aipaturiko esapi
de, jardupide modukoez gainera idaztarau, ikasturte, ikastordu, irakastere
duo Berdin k: idazkola, irarkola.

• Bodega/petaka hots-aldaerak ere badu, elkarteotan, bizi-indarrik:
idazpurn, aberaspide, irakaspide. Hots afrikatuekin ongi betetzen den lege
hau ez da komeni, ordea, noranahi zabaltzea. Gainerako kasuetan, horre
la, hobe hots-aldaketarik gabe jokatzea: hobe da alegia baliabide, ikasgai
formez baliatzea, eta ez baliapide, ikaskai gisakoez.
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Loturik, bat eginik idatzi ohi dira jarleku moduko hitz elkartuak:
aldagela, helmuga, galbide, ibilaldi, ikasgai, sorleku, bilgune.

Salbuespena: hitz-juntura ilun gera daitekeenean Guntura aurreko
eta ondoko silabak berdinak direlako, txistukari + txistukari hotsak elkar
tzen direlako, etab.), marra bidez eman daitezke hitz elkartuok. Adibidez,
azter-eremu, eragin-indar, ikas-sail, irakas-sistema, ikas-helburu, ibil-leku,
amil-leku, eho-makina, esna-ordu, irten-muga, idatz-hizkera, jardun-atal.

11. Eguzki-Iore: menpekotasunezko izen-elkarteak

/zen + izen segida dute elkarteok. Lehenengoa mugatzailea da, eta
mugakizuna bigarrena. Bigarren osagaia da beti sintagma-burua: eguzki
-lorea 'lorea' da, ez 'eguzkia'.

SAILKAPENA ETA ADIBIDEAK

11.1. behi-esne moduko izen-elkarte arruntak

Hauek dira ugarienak. Aspaldidaniko forma ihartuak aIde bate
ra utzirik ere, hitzetik hortzera darabiltzagu honelako hainbat
elkarte: ahari-apustu, aitzur-kirten, akordeoi-soinu, ardi-haragi,
ardi-esne, arratoi-zakur, aza-hosto, baratxuri-zopa, baso-mutil,
behi-esne, bide-bazter, bizar-labana, bizkar-hezur, domeka-arratsalde,
eguzki-argi, eper-kabia, erreka-zubi, eskola-maisu, esne-behi, ezpata
-dantza, gari-urte, gatz-ontzi, gona-zakur, haize-txistu, hanka-arrasto,
haragi-salda, kale-kantoi, kandela-argi, kaputxino-komentu, leku
-izen, limoi-ur, lizar-makila, oilo-izter, pago-hosto, pauso-hots,
piper-hauts, sagar-tarta, sega-poto, soka-mutur, txerri-hanka, txori
-kaiola, ur-putzu, zakar-ontzi, zerra-fabrika, zorion-agur.

Berriagorik ere nahi adinbat adibide entzuten eta irakurtzen
dugu egunero: adimen-koejiziente, aditz-erro, aditz-jorma, aditz
-izen, ama-hizkuntza, azterketa-proba, bilera-egun, deklinabide-
-atzizki, diru-kopuru, ebaluazio-jitxa, egile-eskubide, ekintza-plan,
erlijio-gurutzada, errolda-zenbaki, esku-baloi, gai-zerrenda, gaitasun
-agiri, garraio-zerbitzu, gizarte-egoera, gramatika-arau, harpidetza-
-sari, hautagai-zerrenda, hauteskunde-batzorde, herri-kirol, ikasketa-
-programa, ikerketa-proiektu, injormazio-zerbitzu, iragarki-taula,
iritzi-artikulu, izen-sintagma, jaiotza-tasa, kale-bizitza, kirol-aldizkari,
lan-kontratu, lan-prozedura, lege-eskakizun, lege-gordailu, maisu
-itzal, perpaus-egitura, posta-barruti, programazio-ikastaro, puntuazio-
-markak, salmenta-prezio, teleJono-zenbaki, trebetasun-maila,
ulermen-maila, zati-potentzia.
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Elkarte-modu joria da hau, esan bezala: gaur egun sortzen
ditugun hitz elkartu gehienak honelakoak dira. Hain eremu
zabala estaltzen dutenez, posible da bere baitako azpimultzo
eta sail bereziak egitea. Morfologiari begira egiteIt dira horrela
ko azpisailkapen batzuk, sintaxi-inguramenduaren arauz bes
teak; bada, azkenik, semantikaren ikuspegitik egindako atalik
ere. Guzti horien berri ematen da ondoren.

11.2. Mugakizun bereziko izen-elkarteak

11.2.1. lore-soria, ogi-puska: multzo- eta zati-elkarteak

lore-soria moduko multzo-elkarteetan mugakizuna aldra, anda
na, mordo, multzo, oste, pila, sail, sorta, talde, tropel, ... da.
Adibidez emakume-aldra, uso-aldra, jende-andana, zakur-andana,
erle-mordo, liburu-mordo, ikasle-multzo, turista-multzo, a"ain
-oste, jende-oste, diru-pila, egur-pila, etxe-sail, gizon-sail, lore-
-sorta, galdera-sorta, etsai-talde, neska-talde, mutil-tropel, zaldi-
tropel (odol-talde, futbol-talde modukoak ez dira, aldiz, hemen
sartzen).

ogi-puska moduko zati-elkarteetan mugakizuna apur, atal, izpi,
koskor, piska, pittin, poxi, pusk(et)a, tanta, zati, ... da. Adibi
dez ogi-apur, esne-apur, gorputz-atal, hitz-atal, belar-izpi, lotsa
-izpi, azukre-koskor, harri-koskor, egur-piska, gatz-piska, iraupen-
-poxi, jendetasun-poxi, amodio-pittin, haize-pittin, lan-puska,
ogi-puska, esne-tanta, ezti-tanta, ur-xorta, izerdi-xorta, gibel
-zati, lukainka-zati. Bustirik ematen dira sarri mugakizun-
-hitzok: koxkor, pixka, ttantta, ...

ordu-erdi moduko frakzio-elkarteak, azkenik, zati
-elkarte berezitzat har daitezke: kilo-erdi, metro-erdi, bertso-
-erdi, oilategi-erdi; baxoerdi, eguerdi, galtzerdi; ordu-laurden,
mende-laurden, bizi-laurden.

11.2.2. garo-usain, zikin-/ama: konparazio- eta irizpen-elkarteak. Muga
kizuna antz, fama, itxura, kutsu, usain modukoa dute.

garo-usain moduko konparazio-elkarteetan mugatzailea izena
da: aingeru-antz, baserri-antz, bertsolari-fama, jainko-itxura, garaje
-itxura, gaztaina-kolore, lur-kolore, desafio-kutsu, itzulpen-kutsu,
diru-usain, festa-usain.

zikin-fama moduko irizpen-elkarteetan mugatzailea adjektiboa
edo da: integrista-aire, bihu"i-antx, gordin-antx, kokolo-aurpegi,
liberal-fama, harro-haize, aberats-itxura, haserre-itxura, inozo
-plantak, tonto-plantak, artobero-usain, koxkero-usain.
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11.2.3. pinu-arbola, ikerketa-lan: "sumpsumtive" elkarteak. Mugaki
zuna, bigarren osagaia alegia, mugatzailearen gainmultzoa da.
Gainmultzo-izaera hori benetakoa izan daiteke, edo logiko
-abstraktua.

lizar-arbola, porru-landare, arrosa-lore, elorri-ondo,... moduko
botanika-izenak dira benetako gainmultzo-izaera horren adi
bide argienak.

aberaste-lan, bilketa-lan, ebaluazio-lan, gizarteratze-lan, afari
-kontu, elebitasun-kontu, definizio-kontu, ulermen-kontu modu
koek osatzen dute, bestalde, logiko-abstraktuen saila.

11.2.4. eskola-molde moduko mota-elkarteak. Mugakizuna era, klase,
manera, modu, molde, mota, suerte, tailu gisakoa dute. Adibi
dez zibilizazio-era, abisu-klase, arbola-klase, gerla-manera, bizitze
-manera, banaketa-modu, hizkera-modu, gobemu-molde, politika-
-molde, arrain-mota, bertso-mota, abantail-suerte, fruitu-suerte,
jende-tailu, joko-tailu.

11.2.5. andregai modukoak. Mugakizun-hitz batzuk, aspaldidaniko
erabiliaren erabiliaz, erdi-atzizki bihurturik daude: aldi, bide,
buru, gai, gizon, (g)une, jende, kide, (k)ume, lagun, orde muga
kizunak sartzen dira hemen, batez ere.

aldi: agintealdi, arnasaldi, astialdi, bakealdi, belaunaldi, ber
baldi, bozaldi, deialdi, geroaldi, jaialdi, zinemaldi.

bide: amets-bide, bake-bide, bekatu-bide, damubide, ekintza
-bide, gizabide, gogoeta-bide, hizketa-bide, hizpide, hobekuntza-
-bide, irizpide, lanbide, solas-bide, soluziobide, transmisio-bide,
zalantza-bide.

bum: atalburu, batzarburu, batzordeburu, epaimahaiburu, erre
dakzioburu, gobernuburu, mahaiburu, sailburu, sintagma-buru,
zerbitzuburu.

gai: abadegai, andregai, auzigai, aztigai, burdingai, diputatu
-gai, erregegai, gonagai, jakintza-gai, kontsumo-gai, otoitz-gai.

gizon: armagizon, elizgizon, gerragizon, itsasgizon, legegizon,
olagizon, plazagizon; kultur gizon.

(g)une: aldiune, argiune, auzune, babesgune, ingurune, zokogu
ne, ertzaingune, zerbitzugune; administrazio-gune.

jende: andre-jende, baserritar-jende, buruzagi-jende, erromes
-jende, gazte-jende, irakasle-jende, langile-jende, ontzi-jende,
plater-jende.
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kide: aberkide, ardazkide, asmokide, baliokide, batzordekide,
hoskide, irizkide, /ehiakide, mahaikide, so/askide.

(k)ume: aingerukume, baserrikume, burgeskume, erregekume,
esko/aume, ka/ekume, orkume, putakume, sasikume, za/dikume.

lagun: bizilagun, neska/agun, josu/agun; bertso-/agun, biltzar
-/agun, dantza-/agun, ehize-/agun, esko/a-/agun, espos-/agun,
irakas/e-/agun.

orde: a/abaorde, buruorde, dekano(o)orde, errektor(e)orde, ize
norde, kantze/ariorde, /ehendakariorde, sailburuorde, zuzendariorde.

Are ihartuagorik ere badago sail honetan: mugakizuna o/a, tegi, etab.
dutenak. Berriagoetan, gainera, badago joera zenbait mugakizun-hitz oro
bat loturik idazteko (etxe, denda, etab).

11.2.6. hitzau"e moduko deiktikoak. Mugakizuna leku-denborazko
aitzin, a/de, arte, atze, aurre, azpi, bame, barru, be (pe), gain,
gibe/, inguru, ondo, oste, ... deiktikoa dute. Erdi-atzizki bihurtu
rik daude hauetarik hainbat ere. Hitz-elkarteok leku-denborazko
deklinabide-markarik gabe hartzen dira oraingoan: markagailu
horiekin doazenean posposizio-lanean ari izaten dira mugaki
zunok (horretarako ikus 11.5. atala). Hitzaurre modukoak ditu
gu etxe-aitzin, ezkerra/de, begitarte, hutsarte, /agunarte, /anarte,
so/airuarte, etxe-atze, pago-atze, a/dare-aurre, etxe-aurre, gerra
-aurre, betaurre, dantzaurre, hitzaurre, beso-azpi, oin-azpi,
xingar-azpiki, bihotz-bame, etxe-bame, arima-barru, tripa-barru,
aterpe, barrunbe, ilunbe, zubipe, asto-gain, bu/ar-gain, esne
-gain, mendi-gain, /epagain, mingain, mendi-gibe/, bazko-inguru,
bu/ar-inguru, etxe-ondo, gerra-ondo, mahai-ondo, afa/ondo, be/a
rrondo, bihotzondo, aditzondo, izenondo, be/arri-oste, guda-oste.

11.3. Mugatzaile bereziko izen-elkarteak

11.3.1. aurreproiektu moduko deiktikoak. Mugatzailea leku-denborazko
aitzin, a/bo, aurre, azpi, bame, behe, gain, goi, kanpo, ... deikti
koa dute. Erdi-aurrizki moduan dihardute. Adibidez aitzinas
mo, aitzinso/as, a/bo-emaitza, a/bo-hizkuntza, aurrekontu, aurri
kuspen, aurre/an, aurreba/dintza, azpiata/, azpiegitura, azpikontratu,
azpimarra, azpimu/tzo, azpioiha/, barne-araudi, barne-bizitza,
bame-/otura, bame-migrazio, barne-muin, bame-oreka, behe-/aino,
behe-maiztasun, behe-nafarrera, gainaza/, gainbalio, gainegitu
ra, gainkarga, gainpresio, gainso/data, goi-agintaritza, goi-kargu,
goi-maila, goi-nafarrera, kanpo-ekintza, kanpo-irizpide, kanpo
-mugarri. Beste zenbait deixi-hitz ere honela erabili da: artiz
ki, atzerri, atzizki.
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11.3.2. ellulrlan modukoak. Azpimultzo bi daude hemen, nagusiki:

elkar-A: e/karbizitza, e/karbide, e/ka"ekintza, e/kargiro, e/kar
gune, e/ka"ikusketa, e/kamzketa, e/kartruke. Noizean behin
goetan: e/kar-maitasun, e/kar-konjidantza, e/kar-ja~rera, e/kar
-istimu.

kontra-A: kontra(a)gindu, kontraza/, kontradibide, kontraegitu
ra, kontrakarga, kontramaisu, kontrapozoi(n), kontrapisu, kontrasu.

11.4. Subordinaziozko leku-izenak:

Atha"atze-Jauregia (= Atharratze herriko Jauregia etxea), Lakarri
-Buztanobi (= Lakarri herriko Buztanobi etxea), Ozaze-jaurgainia (= Oza
ze herriko Jaurgainia etxea), Mlnotz-Agerrea (Hazpameko Minotz auzate
giko Agerrea-n den etxea), Hazpame-Ehu/atei(ko seme gehiena) (= Hazparne
herriko Ehulateia etxeko seme zaharrena), Barkoxe-Etxahunia, Gazte/ondo
-Topetia.

11.5. Izen-elkarketazko posposizioak:

Izen-konposizioaren sailkapen laukoitz honetatik kanpora, baina hare
kin (batez ere 11.2.6. eta 11.2.4. atalekin) lotu-Ioturik, dagoen sail garran
tzitsua osatzen dute hauek.

komediante moduan, etxe au"ean. Bigarren osagaia moduzkoa edo
leku-denborazkoa dute hauek, eta gainera leku-denboraz deklinaturik
daude. Adibidez: esku artean, ge"a aurretik, aste ba~an, hiri bame
ra, ikastetxe mailan, ate ondora, trenbide ondoan, mahai gainetik,
Uro/a a/deko (he"iak), eskua/de mailako (zerbitzua), denda osteko
(a/mazena) idazkerak ditugu batetik. Bestetik, esko/arteko, nazioarte
ko, mehatxupeko, gerraurreko, asteba~ko, hiribameko, jaiondoko.

IDAZKERA

o. Elkarte-modu hauetan, beste gehienetan baino ondotxoz sarriago,
forma ihartuak edo ihartze bidean doazenak agertu ohi dira. Halakoetan
idazkera-arau betibatekorik ezin eman badaiteke ere egia da hitz-andana
horiek loturik, hitz bakar bat eginik, eman ohi direla gehienetan: ake/a
rre, ga/eper, betile, otordu, ipurtzu/o, iteuli, artizar, ga/soro, iturburu, baserri,
deiadar, errepide, ... Erdi-ihartuetan ere hartarako joera nabari da, nahiz
eta halakoetan idazkera aldetiko zalantza gehiago sortu: gurdibide, hutsar
te, p/azagizon, /ankide, bihotzondo, ...

Hemen ez gara, ordea, osorik edo erdizka iharturik dauden izen
-elkarte horiez ari, hiztunak unean-unean eratu behar izaten dituen'men
pekotasunezko izen-elkarte biziez baizik: liburu-azoka, p/astiko-fabrika,
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tabako-denda, alfabetatze-kanpaina, sagar-tarta, filosofo-taldea, iritzi
-askatasuna, tren-geltokia, lege-proiektua, tradizio-alorra, ....

1. Izen-elkarte berri, bizi, bat-bateko hauetarako ez da idazkera-arau
zabal eta zorrotzik ematen. Bi idaztohitura ageri dira gaur egun, euskal
idazleen artean, nagusi: marra bidezko idazkera alde batetik, eta bereiz
idaztekoa bestetik. Egia da, bai, joera horiek ez direla erabatekoak: liburu
-azoka, iritzi-askatasuna edo lege-proiektua marraz idazten duen askok,
izan ere, marrarik gabe idazten du sarri kultur astea, hizkuntz ariketa;
bestalde, lege proiektua bereiz idazten duen hainbatek kandela-argia edo
antzekoak marrarekin idazten ditu, testuinguru-irizpidearen ildotik. Batak
zein besteak joera nabaria izango dute gainera, seguru asko, mugatzaile
laburreko lantalde, lanordu, jaiegun, hautsontzi, lurbira, suziri gisakoak
loturik emateko. Xehetasun horiek hor daude noski, eta kontuan hartze
koak dira. Guztiarekin ere egia da marra bidezko idazkerak eta bereiz
bidezkoak osatzen dituztela, xehetasunak xehetasun, bi multzo nagusiak.

Idazmolde nagusi biak ontzat ematen ditu Euskaltzaindiak. Beraz,
ongi idatziak daude bai marraz: akordeoi-soinua, lan-hitzarmena, batzorde
-atala, arau-proposamena, merkatari-mundua, erlijio-hezkuntza, gizarte-
-aitzinamendua, dokumentu-oinarria, ezarpen-eremua, hiztun-taldea, aginte-
-indarra, garapen-mai/a, zigor-debekua, eskabide-orria, herri-mintzaira,
ama-hizkuntza, euskalduntze-lana, lege-araudia, izen-zerrenda, ikastetxe-mota,
neurketa-plana, gizarte-bizitza, arazo-iturria, sakontze-ikastaroa, osasun-egoera,
elebitasun-formula, lore-sorta, ogi-puska, litro-erdi... eta bai bereiz, marra
rik gabe: akordeoi soinua, arau proposamena, garapen mai/a, ikastetxe
mota, eskabide orria, osasun egoera, lore sorta, ogi puska, litro erdi.

2. Arau nagusia hori izanik ere badira hainbat puntu, arau zehatza
gorik onar dezaketenak.

2.1. Bigarren osagaia -aldi, -buru, -gizon, -(gJune, -kide, -(k)ume, -orde
duten izen-elkarteak loturik idazten dira, salbuespenak salbu: agintealdi,
belaunaldi; batzordeburu, sailburu; legegizon, elizgizon; argiune, zerbitzugu
ne; baliokide, solaskide; kalekume, bulegokume; izenorde, sai/buruorde.
Abadegai, erregegai, aztigai modukoetan, orobat, loturik ematen da -gai
osagaia.

Lehen osagaia luzea edo hitz-juntura bihurria duten elkarte berrietan
salbuespenak egin daitezke: kapitalismo-aldi, erredakzio-buru, administrazio
-gune, lehendakari-gai.

2.2. Lehen osagaia aurre-, azpi- eta gain- duten izen-elkarteak loturik
idaztekoak dira: aurrekontu, aurrelan, aurreproiektu; azpiegitura, azpima
rra, azpimultzo; gainazal, gainbalio, gainkarga.

2.3. Lehen osagaia erdaI, euskal, giza, itsas denean, bereiz idazte
koak dira elkarte berriak (forma zahar-ihartuetarako, ikus hiztegia): erdal
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hizkuntzak, erdal itzulpena; euskal aldizkariak, euskal artea, euskal oler
kiak, euskal enpresariak, euskal kirolak, euskal idazleak; giza zientziak,
giza aberea, giza adimena; itsas ga"aioa, itsas agintariak, itsas ekologia.

2.4. Lehen osagaiaren amaierako >a< galtzen denean, elkartea bereiz
idaztea hobesten da: biologi ikasketak, ortografi arauak, diplomazi harre
manak, jakinduri mai/a, bidai agentzia; hizkuntz ariketak, kultur astea,
literatur tradizioa, natur zientziak; eliz agintariak, burdin industria. Amaie
rako >a< hori noiz galtzen den jakiteko, ikus irizpide nagusien 1.3. atala.

2.5. Osagai biak letra larriz hasten direnean hobe da hitz elkartua
marrarik gabe idaztea. Errotuluetan, zenbait titulutan eta izendapenetan
agertzen da hori batez ere: Eusko Jaurlaritza, (Nafarroako) Ostalaritza
Elkartea, Foru Aldundiak, Kultura eta Turismo Sai/a, Garraio Zuzendari
tza, Medikuntza Fakultatea, Bertsolari Txapelketa, Zinema Jaialdia, Aurrez
ki Kutxa, Ur Kirolak eta abar.

3. Posposizioei dagokienez, ondoko bi idaztohitura hauek dira nagusi:

a) Bereiz: Parlamentu aurrean, kable bidez, ikastetxe mai/an, geltoki
ondotik; gerra aurreko (literatura), bide ondoko (espaloia), hari gabeko
(telefonoa), gazte mai/ako (txapelketa), komediante moduko Obi/era). Hau
da posposizioen idazkera-molde nagusia, eta molde honi eutsi behar
litzaioke eginahalean.

b) Loturik: zubipean, gerraurrean, jendartera; mehatxupeko (harrema
nak); nazioarteko (lehiaketa), eskolaurreko (heziketa), hi/ondoko (berriak),
gerr(a)osteko (gosetea), jendaurreko (azalpenak), prentsaurreko (luzea).

-pe(ko)-dunetan izan ezik forma markatuak dira, oro har, idazkera
baterabildu horiek: auzo-erdara nagusien international, interstate, preesco
lar moduko "hitz bakarren" eredura sortuak agian. Kasu horietan ere
posible da, ihartze-fenomenoa tartean ez dagoenean, markatu gabeko
idazkera erabiltzea: nazio arteko (lehiaketa), hi/ ondoko (berriak).

12. Atributu- eta koordinazio-elkarteak

Osagai biak izenak dira elkarte-moduotan. B-A moduko izen-elkarteak
dira hauek ere, beraz. Ez dira, ordea, eguzki-lore, liburu-azoka modukoak;
ezta diru-bi/tzai/e, kale-garbiketa gisakoak ere. Beren barman badaude,
gainera, multzo desberdinak. Ikus ditzagun banan-banan:

SAILKAPENA ETA ADIBIDEAK

12.1. Atributu-eIkarteak

ham zilindro modukoak: egun seinale, emakume deabru, gizon asto,
andre sendagile, hitz iratxo, harri zilindro, hiri buruzagi, maki/a borra,
osaba bertsolari, ume aingeru, zakur galgo.
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basem-etxe modukoak: baserri-etxe, bonba-kotxe, dorre-etxe, Eguzki
-errege, I/argi-amandre, /ege-dekretu, urre-diru.

a/kate jaun, jaun mediku modukoak: batetik apaiz jaun, mediku jaun,
a/kate jaun, /ehendakari jaun, sailburu andere, idazkari andere; bestetik
jaun mera, jaun baru, andere espos.

12.2. Koordinazio-elkarteak

makina-e"eminta modukoak: bidazti-o/erkari, errege-profeta, erretor
-bikario, konde-duke, hargin-meatzari.

hego-ekialde moduko puntu kardinalak: hego-ekia/de, hego-mendeba/de,
ipar-ekia/de, hego-hegomendeba/de.

Ezkio-Itsaso moduko leku-izen elkartuak: Abanto-Zierbena, Ainhize
-Monj%se, Amenduze-Unaso, Amorebieta-Etxano, Arberatze-Zilhekoa,
Arboti-Zohota, Urriixtoi-Larrabile, Arratzu-Ubarrundia, Burgue-Erreiti,
Berrogaiie-Lahiintze, Biurrun-O/kotz, Duzunaritze-Sarrasketa, Buztintze
-Iriberri, Gamue-Zohazti, Etxarri-Aranatz, (Markin-)Etxebarri, Ezkio-
-Itsaso, Gemika-Lumo, Uharte-Arakil, Idauze-Mendi, Iruraitz-Gauna,
Labetze-Bizkai, Leaburu-Gazte/u, Markina-Xemein, Lasarte-Oria, Uharte
-Garazi.

Labur bilduz: atributu-elkarteetan, izen batek beste izena zer den
edo nolakoa den esaten duo Koordinazio-elkarteetan, aldiz, elkar
osatzen dute biek (bata ez da, alegia, bestearen laguntzaile huts).
Hutsala eta lausoa da, hainbat puntutan, goian emandako zati-banaketa
hori. Askotan berdin edo berdintsu du, izan ere, "A den B" edo "B
den A" ereduaz baliatzea. Atributu- eta koordinazio-elkarteen arteko
banaketa ere interpretazio-kontua da, halako neurri batean. Orienta
zio moduan lagungarri gertatzen da, ordea, eta horren izenean eskain
tzen da.

EZAUGARRI NAGUSIAK

1. Esangura eta morfologi osaera

1.1. Atributu-elkarteak: B-A moduko atributu-elkarteetan ondoko bi
azpimultzook ageri dira maizenik:

a) "B izena A (edo A modukoa) da": emakume deabrua, gizon astoa,
hitz iratxoa, harri zilindroa, hiri buruzagia, makila borra, ume aingerua;
festaburua, zerrama,... Euskal hitz-elkarketaren mugatzaile / mugakizun
segidaren aurka, lehen osagaia da hitz-elkarte hauetako sintagrna-buru.
Bigarren osagaiak, aldiz, adjektibo-Iana egiten duo

b) "A izena B (edo B modukoa, edo Bduna) da": baserri-etxea,
ezpata-be/arra, dorre-etxea, Eguzki-errege, I/argi-amandre; giltzarri, mugarri.
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Euskal hitz-elkarketaren mugatzaile / mugakizun segida bere horretan
errespetatzen du eramolde honek: bigarren izena da, kasu honetan, sintagma
-buru. Pentsatu ere egin daiteke, menpekotasunezko izen elkartuen azpi
multzo bat ez ote den (cf. eguzki-/ore).

Atributu-elkarte berezitzat har daitezke, orobat, a/kate jaun, jaun
mediku modukoak. Tradizio bi ditugu, ezaguna denez, eramolde honen
segidari dagozkionetan: batetik apaiz jauna, mediku jauna, a/kate jauna,
/ehendakari jauna, idazkari anderea, sailburu anderea; bestetik jaun mera,
jaun barua, andere esposa.

1.2. Koordinazio-elkarteak: B-A moduko koordinazio-elkarteotan, aldiz,
honako eredu-molde hau ageri da: "norbait (zerbait) B da eta Ada":
makina-erreminta, konde-duke, errege-profeta, erretor-bikario, bidazti-o/erkari,
Lasarte-Oria, Markina-Xemein. Buru biko sintagma osatzen dute, beraz,
koordinazio-elkarteek.

2. Emankortasuna: emankorrak dira elkarte-modu guztiok. Erdal erai
kuntzen eraginez batzuk (perro ga/go, decreto ley), administrazio-neurrien
ondorioz besteak (Ezkio-Itsaso, Lasarte-Oria).

3. Hots-aldaketa: atributu- eta koordinazio-elkarte berriek ez dute
beren hitz-junturan hots-aldaketarik izaten. Salbuespen huts dira giza ige/
modukoak.

IDAZKERA

Sailkapen horren arabera, elkarte-moduon idazkera egokienak hona
ko hauek dira:

1. Ham zilindro gisakoak bereiz. Sintagma-burua lehen osagaia denean,
eta bigarren izenak adjektibo-lana egiten duenean, hitzak bereiz idatzi:
hitz iratxo, bertso/ari poeta, zakur ga/go, neska katxarro, ham zilindro,
paroje bazter, Jainko aita, Ama Birjina, giza ige/, gizon arrano. Salbuespen
gisa, loturik eman ohi dira aspaldidaniko forma ihartuak: etxebizitza,
zerrama.

2. Baserri-etxe modukoak, behi-esne taldekoak bezala idatzi. Hots,
sintagma-burua bigarren osagaia denean, menpekotasunezkoak bezala,
marrarekin edo bereiz idatzi: afari-merienda, bonba-kotxe, /ege-dekretu,
inude-abioi, kafe-antzerki, errota-etxe, jauregi-etxe, kuarte/-etxe edo zisterna
kamioi, garabi kamioi, merkantzi tren, Eguzki errege.

Forma ihartu zaharrak loturik, halere: giltzarri, liztari, mugarri,
katuarrain.

3. A/kate jaun, andere espos modukoak bereiz idazten dira.
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4. Koordinazio-elkarteetan, hitz biak marrarekin idatzi: makina-erreminta,
nafar-euska/dun, frantses-euska/dun, konde-duke, idazkari-sailburu, a/kate
-/ehendakari, errege-profeta (David).

5. Koordinaziozko leku-izen elkartuak ere marrarekin idazten dira:
Abanto-Zierbena, Ainhize-Monj%se, Etxarri-Aranatz, Lasarte-Oria.

13. atsegin-kontentu: tautologiazko elkarteak

"Geminatu semantikoak", "sinonimiazko bikoiztapenak" edo " itzulpen
-elkarteak" ere esan izan zaie hauei. Dvandva-elkarteen sailean sartu izan
dira. Baita atributu-elkartetzat hartu ere. Badago arrazoirik, guztiarekin
ere, berariazko lekua eskaintzeko.

SAILKAPENA ETA ADIBIDEAK

Ondoko multzo hauek sartzen dira, kategoria gramatikalaren arabera,
sail honetan:

sasoi-edade moduko tautologi izenak: atsegin-kontentu, eba/uazio
-neurketa, sasoi-edade, serm0 i-prediku, gorro-txape/, poema-o/erki.

busti-palatal moduko tautologi adjetiboak: busti-pa/ata/ (c£ behino
lako ga/bar-ihartu).

onetsi-1IUlitatu moduko tautologi adizkiak edota aditz-izenak: onetsi
-maitatu, ordain-kitatu, be/dur-ikaratu.

Liza"alEstella moduko izen propio eta laburdurak: VitorialGasteiz,
LizarralEstella, ArrasatelMondragon, DonostialSan Sebastian, Eusko
TrenbideaklFerrocarriles Vascos, OsakidetzalServicio Vasco de Sa/ud;
EHU-UPY, HAEE-IVAp, EAJ-PNY, STEE-EILAS, NU/F-IRPF, BEZ-IVA.

EZAUGARRI NAGUSIAK

1. Esangura: gauza bera edo oso antzekoa dioten bi hitz desberdin
(bietako bat maileguzkoa edo erdarazkoa sarri asko) elkartuz osatzen dira
tautologiazko elkarteak. Euskalki arteko elkarte-bideak ere izaten dira
tartean: be/erroi. Osagai biek semantema bera izate honek bereizten ditu
elkarteok dvandvetatik zein atributu-elkarteetatik.

2. Morfologi osaera: izen-elkarteak dira gehienak; ez dute pluralik
eskatzen, koordinaziozko izen-dvandvek bezala.

3. Emankortasuna: Iehen hiro ataletan ez da tautologi elkarte berri
asko sortzen. Busti-pa/ata/ modukoek garbi adierazten dute sorbide eman
korra dela, nolanahi ere.
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Laugarren atalekoek, bestalde, administrazio-alorrean behintzat badu
te bizi-indarrik aski. Euskara gaztelaniaren ondoan hizkuntza ofizial izen
datu izanak ekarri du, bereziki, era honetako elkarte berri askoren sorrera.

Zoritxarrez, ez da ofizial-bitasun hori bere aplikazio praktikoetan beti
nahi bezain egokia gertatzen. Hori dela eta, behar ez den hainbat testuin
gumtan alferrikako eta are behaztopazko tautologiak ikusten dira gaur
egun: EHU-UPVko errektore jauna; Vitoria/Gasteizko aireportua; Donostia
/San Sebastiango zinegotziak; Arrasate/Mondrag6ngo kooperatibak; Osaki
detza/Servicio Vasco de Sa/ud-en osasun-p/ana; Sora/uze/P/acencia de las
Armasko saihespidea.

Tautologiazko izen propio eta laburdura horiei dagokienez, ondoko
oharra kontuan izan bedi: hizkuntza batean, gure kasuan euskaraz, ari
garelarik ez da gisakoa esplikazio-behar berezirik ez duen euskal hitz edo
sigla bat erdal baliokidearekin uztarturik ematea. Beraz EHUko errektore
jauna, Sora/uzeko saihespidea, ... da idazmolde zuzen armnta.

4. Hots-aldaketak: hitz-junturan ez dute elkarteok, forma ihartu zaha
rretan izan ezik, inolako hots-aldaketarik izaten.

IDAZKERA

Marraz idaztekoak dira tautologiazko elkarteak: atsegin-kontentu, sermoi
-prediku, busti-pa/ata/, HAEE-IVAP.

Marra hori, etzana gabe, zeiharra izatea gomendatzen du Euskal
tzaindiak itzulpenezko leku-izenen kasuan: Lizarra/Estella, Arrasate/Mon
dragon, Vitoria/Gasteiz, ...

Loturik, bat eginik idazten dira halere behinolako forma ihartuak:
irribarre, ikusmira(tu) (ikus + mira), pegatsi (pegatu + itsatsi), sa/menta
(saldu + venta), ize/onbre (izen + nombre), jaundone (jaun + lat. berante
ko domne), andredena.

14. Aposizioak

Era askotako definizioak eman izan dira aposizioez, eta aIde handiak
daude batetik bestera. Gure artean gehientsu korritu duten azalpideak
aintzakotzat hartuz, aposizioak pertsona, leku, lantegi, salgai, gertaera...
bakar bat izendatzen duten hitz-moldaketak direla esan daiteke.

Hitz-elkarketaz egin ohi da gehienetan, baina ez beti, moldatze-Ian
hori. Him bide (him sintagma-hedabide) desberdin ditugu, funtsean,
euskal aposizioak sortzeko:

• Ezker-hedapen biluzia: Ebro ibaia, Gerediaga e/kartea, Herria astekaria
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• Ezker-hedapen jantzia: Garaziko herria, San Bizenteko eliza, Jesu
sen Konpainia

• Eskuin-hedapena: osaba Martin, maisu Juan, andre Madalen.

Horrezaz 'gainera, kontuan har bedi aposizioak norbanako bizidun
bat izendatzen duen ala bizigabeko "zerbanako"ren bat: elkarte-arauak
desberdinak dira batean eta bestean. Berariazko lekua aitortu behar zaie,
bestalde, azken urteotan sortzen ari diren aposizio-molde berriei.

14.1. Ohizko aposizioak

SAILKAPENA ETA ADIBIDEAK

Lau ataletan bana daitezke ohizko aposizio arruntak: bizigabeen bi
aposizio-moldeak azalduko dira lehenik, eta bizidun norbanakoen beste
biak ondoren.

Ebro ibaia moduko ezker-hedapen biluziak. Hedabide hau da gaur
egun, askogatik, bizigabeko aposizioetan erabiliena. Horrela:

a) Leku-izenak (mendi, ibai, itsaso, etab.): Aralar mendia, Alona
mendia, Olinpo mendia, Everest mendia; Bidasoa ibaia, Urola ibaia, Ni/o
ibaia; Jumay sumendia, Kanin penintsula, Baleare irlak, Salomon irlak,
Magallaes itsasartea.

b) Kale-izenak (kale, auzo, plaza, parke, pasealeku,...): Dato kalea,
San Martin auzoa, Jardines kalea,Garibai kalea, La"amendi kalea, Corde
liers ka"ika, Zumalaka"egi parkea.

c) Etxadi- eta eraikuntza-izenak (baserri, jauregi, teatro, hotel, eliza,
dorre, zubi, itsasontzi,...): Altzarrate baserria, Uriarte jauregia, Ajuria Enea
jauregia, Arriaga antzokia, Maria Cristina hote/a, EifJel dorrea, ...; Mari
Galant karabela, Titanic bidaiontzia.

d) Ikastegi, merkatari-etxe eta salgaiak: Iraurgi ikastetxea, Udarregi
ikastola, Usandizaga institutua, M. Ravel lizeoa, Xalbador ikastegia, Uliba
rri euskaltegia; Urdangarin harategia, Anitz loradenda, Albisu kristaldegia,
Saioa jatetxea, Olaeta kafetegia, Axular liburudenda, Aunamendi argi
-taldaria; Etxegoitia ga"aioak, Lepasoro hegaztitegia; /zarro likorea, Elo
sua olioa, Elgorriaga txokolatea, Muga ardoa, Insalus ura, Michelin gurpi/ak

e) Komunikabideak: A"ate irratia, lrulegi irratia, Argia astekaria,
Euskalzale albistaria, Kili-Kili aldizkaria.

f) Kultur ekoizpenak: Peru Abarka liburua, Garoa eleberria, Euskal
dunak poema, Urlo opera, Genio y lengua saiakera; "Patterns of Culture"
liburua, "Que sais-je" bi/duma, Auspoa liburutegia; Gernikako Arbola kan
tua, Ama Begira Zazu antzerkia; Nobel saria, U~zuno lehiaketa, Rikardo
Arregi saria.
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g) Elkarte- eta erakunde-izenak: Gerediaga elkartea, Sii-Azia elkartea,
Maiatz batasuna, Uhaitza kultur etxea, "Mariaren alabak" elkartea; Jakin
taldea, Siadeco elkartea; Repsol konpainia, Air France konpainia; Unesco
erakundea.

h) Eguna, jaia: San Inazio eguna, San Jose eguna, Omia saindu
eguna, Gabon gaua, Ostegun santu arratsa, San Juan jaiak.

i) Tekniko-esperimentalak: Celsius eskala, Geiger kontagailua, Joule
efektua, Kelvin tenperatura, Winkler metodoa, Golgi aparatua, Zener diodoa.

j) Kontzeptu-adierazleak: analfabeto hitza, aposizio kontzeptua, peres
troika izena, egin aditza, nor-nori-nork aditza, -ari atzizkia, goreskarri
forma.

Garaziko herria moduko ezker-hedapen jantziak. Aurrekoa baino
gutxiago erabili ohi bada ere, aski ezaguna da izenlagunezko aposizio
-hedapen hau. Horrela,

a) Leku-izenak eta aginte-esparruak: Garaziko he"ia, Pasaiako hema,
Zeraingo herria, Bilboko hiria, Iratiko basoa, Oizko mendia, Ziateko gaina;
Nafa"oako erresuma, Gasteizko udala, Gipuzkoako probintzia, Bizkaiko
jaurerria.

b) Kale-izenak: Zumalaka"egiren etorbidea, Foruen plaza, Wellinton
(go) dukearen kalea, Askatasunaren etorbidea, Bustinzuriko errebala.

c) Etxadi- eta eraikuntza-izenak: San Bizenteko eliza, Santa Engraziko
ermita, Kursaaleko zubia.

d) Tekniko-esperimentalak: Coulomb-en legea, Helmholtz-en energia,
Joule-Thomson-en ko£1izientea, Poisson-en ekuazioa.

Uztapide bertsolaria moduko ezker-hedapen biluziak.

a) Kargu-, lanbide- eta nortasun-adierazleak (errege, lehendakari, apez
piku, apaiz, idazle, pelotari, mediku,...): Teodosio enperadorea, Antso Abar
ka erregea; Agirre lehendakaria, R.M. Azkue euskaltzainburua, Fabiano
Aita Santua, Pildain gotzai(n)a, Santa Kruz apaiza, Elissalde apeza, Jesus
haurra, Isaias profeta, Bonifazio martiria, San Lukas ebanjelista, Mikel
goiaingerua, Job saindua, Agustin deuna; Soto doktorea; Manezaundi idaz
lea, Etxegarai idazlea, Oteitza eskultorea, Bordel bertsolaria, Uztapide ber
tsolaria, Retegi pelotaria, Perurena harri-jasotzailea, /ldefonso Agirre jostu
na, Lopez Mendizabal liburugilea, Barrueta tabemaria; Simbad marinela,
Mars gerlagizona, Jean Etxepare medikua, Barriola medikua; Heidegger
filosofoa, 1. Hutton geologoa, Laplace matematikaria.

b) Begirunezko deiturak (jaun/andere eta beste): Aingeru Irigarai
jauna, Julian Elortza jauna, Sebero Altube jauna, Izagirre jauna, Daranatz



EUSKALTZAINDIAREN GOMENDIOAK ETA ERABAKIAK 833

jauna; Vinson jauna, Uhlenbeck jauna, Humboldt jauna, Fishman jauna;
Urlia jauna, Sendia jauna; Maria Dolores Agirre anderea, Basilia Bustintza
anderea, Some Unzueta anderea, Julene Azpeitia anderea, Katalina Eleizegi
anderea, Madalen Jauregiberri anderea, Mayi Ariztia anderea; Bovary ande
rea, Tabouret-Keller anderea; Errenderi aba; F. Ugarte adiskidea.

ma;su Juan moduko eskuin-hedapenak

a) Kargu-, lanbide- eta nortasun-adierazleak: errege David, profeta
Isaias, Birjina Maria; apaiz Lorenzo Izagirre.

b) Ahaide-izenak: anai(a) Xabier, anai(a) Joxantonio, anai(a) Abel,
arreba Begofia, izeba Maria, izeba Joxepa, osaba Martin, osaba Inaxio
Mari, amona Bixenta, aitona Domingo, iloba Endrike, emazte Klara, seme
Jakob, lehengusu Antton.

c) Begirunezko deiturak (jaun/andere eta beste):

jaun Bertran de Echaus; andre Madalen, Andra Mari; andre Kultura,
andre Jakintza, andre Eguzki; Iondone Iakue, Iondone Petri, Iondone
Paulo, Iondone Ioanes; On Lope, On Karmelo Etxegaraikoa, On Mar
zelino Soroa jauna, On Joxemiel Barandiaran; musde Tiraz, musde
Zenmartzo, musde Irigarai; ama Euskera, ama Venus, ama Lur; ama
Santa Teresa; aita San Antonio, aita Larramendi, aita Salbatore Mitxe
lena, aita Astibia, aita Erramun; Frai Bartolome, Frai Gil, Beobideko
Aita Fr. Krispin; anai Frantzisko, arreba Klara, ahizpa Begofia; Sor
Maria Joaristi, Sor Frantziska Zendoia, Sor Josefa Arozena; maisu
Juan, adiskide Aitzol, lagun Borras.

EZAUGARRI NAGUSIAK

1. Banaketa-irizpidea. Uste baino ilunagoa da, hainbat kasutan, heda
bide desberdinon arteko muga. Horrela:

• Noiz erabil Ajuria Enea jauregia moduko hedapen biluzia, eta noiz
San Kristobalgo baseliza gisako hedapen jantzia?

• Noiz erabil David erregea ezker-hedapena, eta noiz errege David
eskuin-hedapena?

Iluntasun horiek zeharo argitzeko arau esturik ezin eman daiteke:
euskaldunon (eta, honenbestez, euskararen) kultur tradizioaren ondasun
dira erabide horiek denak. Idazie gogo-landuaren trebetasunak asko deza
ke horrelakoetan, noiz zer egokiago den igartzeko. Batezbesteko gomen
dio edo argibide batzuk eman daitezke, halere. Horrela

a) Ategorrietako hiribidea, Txagorritxuko ospital(e)a, Mendizorrotzako
polikiroldegia, Galarretako frontoia, Aieteko jauregia, ... modukoei ez -ko
morfemarik kendu: Txagorritxun dagoen ospital(e)a, Mendizorrotzan dagoen
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polikiroldegia, Aieten dagoen jauregia, Ategorrietatik pasatzen den bidea,...
adierazten dute horiek. Hots, "Aiete" ez da jauregiaren izena, jauregia
non dagoen adierazten duen toponimoa baizik; era berean, Txagorritxu
hori auzoaren (ospitalea dagoen auzoaren) izena da lehenik eta behin, ez
ospitalearena. Aldiz, Ajuria Enea jauregia besterik da: jauregia ez dago
Ajuria Enea izeneko leku batean, baizik eta jauregiaren izena da Ajuria
Enea.

b) Goiko muga-arau horretatik kanpora gelditzen dira, bistan denez,
Gipuzkoako probintzia, Garaziko herria moduko aposizioak. Horietan, -ko
morfema erabiltzeaz gainera lehen osagaia bigarren osagaiaren deitura
-izena da.

c) Eskuin-hedapen biluziak (hots, 14.1. ataleko azkenak) ahaide-izenetan
(eta begirunezko deitura batzuetan) dira behar-beharrezkoak: izeba Maria,
aitona Domingo, andre Madalen, aila San Antonio,...

Gainerakoetan ezker-hedapen biluzia nagusitzen ari da (Lizardi oler
karia, Izagirre jauna, ...); horren ondorioz, eskuin-hedapena galtzen edo
ari zaigu inguramendu horietan (gero eta gutxiago idazten da, alegia,
olerkari Lizardi edo jaun Izagirre modukorik).

2. Esangura: aposizioak pertsona, leku, erakunde, gertaera bakar
baten izena agertzen du normalean. Hots, bataio-lana egiten du gehiene
tan aposizio-elkarketak: euskaldunok gogoan dituzkegun elkarteen artean
bat, eta bat bakarra, da Gerediaga izenekoa. Era berean, ibai guztien
artean bat dugu Urumea ibaia, eta horixe du bere izena. Senide jakin
-bakar batez ari dira orobat familia bateko anai-arrebak, anai Joxantonio-
-ren berriak aipatzerakoan.

3. Morfologi osaera: bi osagaietako bat izen propioa da (Tiber ibaia,
Thatcher anderea); edota, testuinguru batzuetan, izen propio (nahiz izen
dapen berezi) gisa jokatzen duen izen arrunta (Euskalzale albistaria,
analfabeto hilza). Gainerakoan, izen-elkarteen parez parekoa da aposizio
-elkartea.

4. Emankortasuna: arras emankorra da, oro har, aposizio-elkarketa.
Aposizio-molde guztiak ez dira, ordea, berdin emankor: ezker-hedapen
biluzia, bai bizidunena eta bai bizigabeena, da askogatik emankorrena.
Aitzitik, erabide-molde batzuk (musde Tiraz sailekoak, adibidez) zaharki
tzen eta izkribuzkoetan desagertzen ari dira.

5. Berrelkarketa eta garapena: gainerako hitz-elkarteek ez bezalako
erraztasuna du honetarako aposizio-elkarketak. Horrela, eta berez dituen
ahalbideen erakuskari xoil gisa, kontuan har ditzagun

a) Mugatzailearen garapena: "Peru Abarka" liburua, "Mariaren ala
bak" elkartea, "Ogi zerutik" kantua.
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b) Mugakizunaren garapena: Unamuno batxilergo-institutua, Urruzu
no literatur lehiaketa,

c) Orotariko garapena: Ur Kirolak a"aun-elkartea, Ez Dok Amairu
kantari-taldea, Nikanor Zabaleta harpa-jotzailea,

6. Sintaxi-osaera: aposizio-elkarteak ez dira menpekotasunezkoak. Muga
tzailea, mugakizunaren pare, sintagma-buru izan daiteke. Horrela, La~n
mendira igo naiz esan ordez La~nera igo naiz esan daiteke, edota
Perurena harri-jasotzailea ikusi dut ordez Perurena ikusi dut. Hori ez da
gertatzen, gorago adierazi denez, eguzki-lore modukoekin: eguzki-lore hau
ihartu egin da ordez ezin da eguzki hau ihartu egin da esan.

7. Hots-aldaketa: aposizioen hitz-junturan ez da hots-aldaketarik
gertatzen.

IDAZKERA

Bereiz idazten dira aposizioak: Amazonas ibaia, La"amendi kalea,
Arriaga antzokia, Zuberoa jatetxea, Constantin mediku jauna, aita Donos
tia, izeba Maria, maisu Juan. Mugatzailearen eta mugakizunaren arteko
juntura da, noski, bereiz idazten dena. Mugatzaileak edo mugakizunak
beste elkarte-moduren bat baldin badute beren baitan, barne-elkarte horien
idazkera kasuan kasukoa izango da: Bide Barrijak olerki-bilduma, Gizarte
-auzia saiakera.

14.2. Aposizio berri-bereziak

Ezker-hedapen biluziaz baliaturik, eta mintzabehar berriei erantzute
ko, goiko lau erabide horiezaz gainera aposizio-molde berriak sortzen ari
dira.

SAILKAPENA ETA ADIBIDEAK

Ondoko hiru hauek dira, batez ere, kontuan hartzekoak:

B eredua moduko ikur-hitzezko aposizioak. Lehen osagaia horrela
koetan ez da hitz osoa, letra, silaba, sigla edo are laburbiltze bihu
rriagoren bat baizik. Horrelakoak ditugu: A multzoa, B eredua, C
bitamina, D dokumentua, (musikako) re nota, e letra, x izpia; -a + e
= -e- hots-legea; SECAM sistema, RENFE konpainia, ELA sindikatua,
LEF batzordea, CINa gatza, CODATA txostena, NPN trantsistorea,
RDN osagaia, TAO zonaldea.

ETBI /canala moduko izen-zenbakizko (alfa-zenbakizko) aposizio
-elkarteak. Azpimultzo hauek sartzen dira hemen, bereziki: ETB1
kanala, K2000 produkzio-etxea, N-1 mepidea, BI-155 hegaldia, BMW-364
autoa, NGC-5195 galaxia, Boeing 747 bidai hegazkina, B-52 bonba
-hegazkina, BI-1416-F matrikula; Europa 93 proiektua, Loiola '91 pla-



836 EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

na, Gipuzkoa 2000 programa, Bartzelona 92 olinpialdia; Adriano VI
kalea, Pio XII plaza, Juan XXIII auzoa; burdina (III) kloruroa, berun
(II) hidroxinitratoa.

Bilb(a)o-Behobia autobidea gisakoak: elkarren arteko edo tandem
-hitzezko aposizio-elkarteak. Mugatzailea da, horrelakoetan, tandem-
-hitza. Izen-dvandven ezaugarri den plural-markarik eta deklinabide-
-atzizkirik gabe ageri dira, ohizko bidetik aldenduz, tandem-elkarteok.
Azpimultzo haue~ dira maizenik ageri direnak:

a) Nondik norako aposizio-elkarteak. Aposizio hauetan mugatzai
leak, tandem-hitzezko lehen osagaiak alegia, ibilbidearen nondik norakoa
adierazten duo Trafiko-alorra du, horregatik, erabiigune nagusi. Adibi
deak: Bilb(a)o-Behobia autobidea, Madril-Irun trenbidea, Paris-Bonn arda
tza, ioi-ioi distantzia, Behobia-Donostia maratoi-erdia, Gros-Amara autobus
-linea; ipar-iparrekialde / hego-hegomendebalde orientazioa.

b) Aurrez aurreko aposizio-elkarteak. Aposizio hauetan dvandva modu
koa da mugatzaiiea, eta bere tandem-hitzek 'bataren eta bestearen arteko
lotura' adierazten dute maizenik: Erasun-Elgorriaga aizkol apustua, Kohl
-Mitterrand elkarrizketak, EAJ-PSE koalizioa, Gipuzkoa-Donostia Kutxa;
kobre/eztainu aleazioa, elektroi/uhin teoria, bodega/petaka hots-aldaketa,
izen arrunt/izen propio oposizioa, mugatzaile/mugakizun ordena, sinkronia
/diakronia bereizketa, bizidun/bizigabe bereizketa, karbono/karbono lotura,
presio/bolumen diagrama, triangelu/izar konexioa, likido/solido nahastea,
cis-trans isomeria.

c) Neurri-mugako aposizio-elkarteak: ikasle / gela ratioa, idazle /
hiztun koefizientea.

EZAUGARRI NAGUSIAK

I. Esangura: egungo bizimoldeak berekin dakartzan tresna, kontzep
tu, harreman eta produktu berriak identifikatzeko erabiitzen dira, batez
ere, aposizio berri-bereziok.

2. Morfologi osaera: zenbakiez aparte izenak dira, ia beti, aposizio
berriotan elkartzen direnak. Lehen osagaia izen propioa da gehienetan,
edota izen propio gisa jokatzen duen elementua.

3. Emankortasuna: oso emankorrak dira aposizio hauek. Kazetaritza
-alorrean, publizitate-saiiean, izkribu teknikoetan eta errotulazio-lanean
gero eta sarriago agertzen dira honelako elkarte-moduak. Albo-erdara
nagusiek eragindakoa da, neurri batean, emankortasun hau: horietan ere
uholdeka ari dira, azken urteotan bereziki, labur-zurrezko azalpideok
sortzen.

4. Hots-aldaketa: aposizio hauek ez dute, beren hitz-junturan, hots
-aldaketarik ageri.
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5. Berrelkarketa edota garapena: ikur-hitzezko aposizioetan ez da,
mugatzaileari dagokionez, horrelakorik gertatzen. Bai, aldiz, izen-zenbakizko
eta, bereziki, tandem-hitzezko mugatzaileetan.

IDAZKERA

Bereiz idazten dira aposizio berri-bereziok: aide batetik doa, alegia,
mugatzailea, eta bestetik mugakizuna: B eredua, D dokumentua, ELA
sindikatua, ETBI kanala. Mugatzaileak bere baitako garapena izan due
nean, ordea, era batera edo bestera eman ohi da garapen horren berri:
goiko adibideetan eskainitako idazkerak ditugu, gaur-gaurkoz, egokienak.

14.3. Ele biko aposizioak: noiz eta nola

Cafeteria Irimo kafetegia moduko erdal-euskal aposizioak.

Jatetxe, denda, erakunde nahiz beste edozein lekuren izena euskaraz
eta erdaraz eman nahi denean, ondokoa da egitura zuzena: lehenik erdal
bar, libreria/librairie; carnicerialboucherie delakoa; izen propioa erdian; eta
azkenik euskal taberna, liburudenda edo harategia.

Adibidez: Cafeteria Irimo kafetegia, Libreria Oihenart liburudenda,
Carniceria Etxeberria harategia.

Ez da beharrezko, ordea, beti eta nonahi ele biko aposizio-elkarte
horietara jotzea. Batez ere euskaldunok euskaldunokin jardun ohi dugun
esparruetan hobe dugu euskara hutsezko azalpideaz baliatzea: Landerre
txe ikastegia. Beti besteren besotik edota inoren itsu-mutil ibiltzea ez du
ezein hizkuntzak, denik txikienak ere, gogoko.

Honegatik edo hargatik euskara hutsean eman ezin balitz, saia gaite
zen bederen euskarazko azalpideari berariazko duintasun-Iekua eskaintzen.

lticteos Esne: euskal-erdarazko aposizio elbarriak

Hainbat enpresa, denda eta salgairi izena ematerakoan badago Eus
kal herrian, bertako elebitasunaren nolakoak eraginik, euskal-erdarazko
aposizio bitxi batzuk jartzeko ohitura: groas Jaso, Limpieza en seco Garbi,
aceite Koipe, panaderia Ogi, lacteos Beyena, aceite de maiz Artua, gimnasio
Kirola, muebles Aulki-Mai, Distribuidor de neumaticos Gurpil, mobiliario
Gelako, revestimientos Ezarri, baldosas Jarri, control numerico Zenbaki,
constructora Etxegintza, pasteleria Goxua, luminosos Argi, Clinica Sendategi, ...

Bistan da ele biko aposizio horiek, neurri on batean, euskal maitez
asmatuak direla. Eta eskerroneko harrera egiten zaie, aide horretatik:
erdara hutsezko enpresa-, denda- eta produktu-izenak entzun ordez gure
izenik tartean antzemateak poz ematen die, ez min, euskal begi-belarriei.

Erdaraz esateko asmatu diren aposizio horiek ez dira ordea, zoritxa
rrez, euskaraz jarduteko erosoak. Kamuts eta enparazgarri gelditzen dira
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sarri, euskaraz pentsatu eta euskaraz mintzatu nahi duenarentzat, Artua
arto-olioa, Gurpil gurpil-denda, Beyena esnekiak, Zenbaki zenbaki(zko)
kontrola, Ogi okindegia moduko aposizio-moldeak. Herren, elbarriturik
uzten dute euskarazko azalpidea. Aposizioen zeregin nagusia identifikatze
-lana izanik, identifikatzeko ia batere ahalmenik ez dute horiek.

Ele biko aposizio-elkarteak sortzerakoan, guzti horregatik, euskararen
kaltean gertatuko ez diren izendapen-aukerak egitea komeni da: (edito
rial) Auiiamendi argitaletxea, (artes grcificas) Itxaropena irarkola, (automo
viles) Izaro autoak, (poissonnerie) Joakin arrandegia, (meubles) Ihidoi altza
riak, (restaurant) Etxola jatetxea, (residence) Hegoalde egoitza, (boulangerie)
Zugasti okindegia.

15. Izengoiti-elkarteak

Hizkuntza gehienek bere-berea dute, eta euskarak ere bai, hiztun
bakoitzaren izen propioari izengoitia elkartzeko ohitura. Lagunarteko eta
talde bameko hizkera-moldeetan, bereziki, usu erabili ohi da horrelako
hitz-elkarterik. Ez horietan bakarrik, ordea: plaza-gizon eta handiki batek
baino gehiagok ere bere izengoiti eta guzti izan du histori liburuetako
sarbidea. Literaturan, letra ederrezko euskal sormen-alorrean, berariazko
lekua dute orobat era honetako elkarteok. "Izengoiti" esatean, horregatik,
ez da derrigorrean zentzu peioratibozko aipamenik egiten: garai batean,
legezko deitura bezain identifikatzaile sendo eta neutrala izan ohi zen
emendailuzko elementu hori.

Hitz-elkarketarekin lotuenik dauden formak eskainiko dira ondoren,
bestelako baliabidez sorturiko hainbat (Joanito Kojua modukoak, adibi
dez) kanpoan utziz.

SAILKAPENA ETA ADIBIDEAK

Peru Abarka modukoak: Anton Berakatz, Anton Deabru, Anton Kai
ku, Anton Ostatu, Domingo Kanpaiia, Indalezio Moko, Joane Talotxu,
Kose Diru, Kosepa Koipe, Madalen Bonbila, Manu Fortuna, Manu
Txurrut, Martin Txilibitu, Matea Saltsa, Mateo Txistu, Matxin Koipe,
Matxin Sukalde, Mikaela Txintxarri, Mikela Begi, Mitxel Tolet, Patxi
Ardatz, Patxi Guzur, Patxiko Txerren, Pello Errota, Pello Kirten, Pepa
Negar, Peru Abarka, Peru Eltze, Peru Odolki, Petiri Danbolin, Petiri
Karrika, Petra Ostatu, Praixka Mutur, Santi Anpolai, Timuti Belarri,
Txanton Piperri, Txanton Txitxarro, Txomin Ipurdi.

Etxahun Iruri modukoak: Etxahun Barkoxe, Etxahun lruri, Joxe Larra
buru, Joxe Lezo, Patxi Lopeene, Pello Tolosa. Gizaki hori zein herri
edo baserritakoa den azaltzen du bigarren osagaiak.
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Garazi Gerrieder modukoak: Anton Betozko, Anton Guzurretxe, Gara
zi Gerrieder, Gaxuxa Mokobipil, Kosepantoni Koloregorri, LirlO Anka
bakar, Mainton Itzontzi, Mari Begiluze, Marine Besolodi, Mikel Eleder,
Peru Ilegorri, Tomas Txorimalo, Tomax Aldara, Teresa Kaskazuri;
bigarren elementua bahuvrihi moduko izen elkartua dute hauek
sarri.

mari-zikin modukoak: mari-aker, mari-apain, mari-atso, mari-bandera,
mari-bihurri, mari-gaizto, mari-gizon, mari-gorringo, mari-kontra, mari
-kriseilu, mari-maisu, mari-maistra, mari-maite, mari-matraka, mari-
-moda, mari-mutiko, mari-mutil, mari-mutur, mari-puntta, mari-sorgin,
mari-suge, mari-xukalde, mari-zikin.

EZAUGARRI NAGUSIAK

1. Esangura: aipagai duen pertsonaren nortasun-ezaugarri nabarme
nen bat eskaini ohi du gehienetan elkarte-modu honek. Nortasun-marka
hori anatomikoa izan ohi da batzuetan, zaletasun edo izakerazkoa bestee
tan. Bada, azkenik, lanbide- edo jatorri-aipamena egiten duenik ere.

2. Morfologi osaera: lehenengo atalekoak "izen + izen" modukoak
dira. Pertsona-izen propioa aurretik joaten da ia beti (salbuespen bakan
dira Arta Manuel modukoak). Laugarren atalekoak "izen propio + adjek
tibo" modukoak dira batzuetan, eta "izen propio + izen" modukoak
besteetan. Hirugarren atalekoak dira, azkenik, hiruretan korapilatuenak:
elkartearen bigarren osagaia bera hitz elkartua izan ohi da, izan ere.

Izen propioak direnez, Peru Abarka, Etxahun lruri eta Garazi Gerrie
der modukoak mugagabean joan ohi dira normalean: "Martin Txilibituk
esan du", "Garazi Gerriederren irribarrea".

3. Emankortasuna: bizi-indarrik ez zaie, gaur egun, izengoiti-elkarte
hauei [alta: Matxin Burdin (Martin Fierro-ren itzulpen ezaguna), Antonino
Apreta, Kandido Txapuza, Simon Besaluze, Santi Nonzebarri, Satan Bihotz-txiki.

Emankorrak gertatzen ari dira, gainera, pareko erdal izengoiti ezagu
nak euskaraz emateko orduan: Alberto Artz(a); Rikardo Lehoibihotz(a)
(erregea), Federiko I Bizargorri(a) (enperadorea), Felipe Eskuzabal(a), Arta
xerxes Esku/uze(a), Karlos II Burusoi/(a). Bestelakorik ere eratu ohi da:
Enrike Txori-ehiztari(a), Juan Lurgabe(a).

IDAZKERA

Atal bakoitzak berariazko idazmoldea duo Horrela:

- Peru Abarka, Martin Txilibitu eta Etxahun lruri, Pello Tolosa modu
koak bereiz idaztekoak dira, hitz biak letra larriz hasten direlarik.
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- Garazi Gerrieder, Anton Guzurretxe modukoak ere bereiz eta letra
larriko hasieraz doaz. Bigarren osagaiko elkartea, kasuan kasuko elkarte
-moduari dagokion idazkeraz eman.

- mari-zikin, mari-xukalde modukoak marrarekin idaztekoak dira, letra
xehez.

16. Sinbolismo fonetiko eta hots-uztardurak

Hitza baino areago hotsa da, era honetako elkarte askotan, funtsezko
osagai eta adiera-sortzaile. Zenbaitek "onomatopeiazko elkarketa" deitu
izan dio euskal hitz-sorbide honi.

SAILKAPENA ETA ADIBIDEAK

Ondoko hiru atal nagusiok bereizten dira hemen:

ba"a-ba"a moduko hots-errepikak: (dirua) arra-arra, barra-barra,
bor-bor, bris-bris, kask-kask, kili-kili, mara-mara, iiir-iiir, parra-parra,
pi/-pi/, raka-raka, tapa-tapa, txin-txin, txio-txio(ka), txor-txor, xirri-xirri.

plisti-plasta moduko ablaut-taldeak: binbi-banba, binbili-bonbolo, bristi
-brasta, dilin-dalan, dinbili-danbala, firi-fara, fristi-frasta, hinki-hanka,
iji-aja, inji-anju, ipi-apa, kili-kolo, kinkiri-kunkuru, kriski-kraska, pinpi
-panpa, piri-para, plisti-plasta, tiki-taka, tiki/Hakala, tirriki-tarraka,
zingulu-zangulu, zipli-zapla, zirti-zarta, zirriki-zarraka.

zehatz-mehatz moduko errima-bikoteak: aitzaki-maitzaki, auzi-mauzi,
duda-muda, elur-melur, erran-merran, handi-mandi, hasi-masi, hautsi
-mautsi, hizka-mizka, ika-mika, ikusi-makusi, iritzi-miritzi, isi/(ka)
-misi/(ka), jira-bira, nahas-mahas, nahaste-borraste, saski-naski, tarteka-
-marteka, totel-motel, txirula-mirula, txirri-mirri, zehatz-mehatz, zizka-
-mizka.

EZAUGARRI NAGUSIAK

1. Morfologi osaera:

- Adberbio (sarrienik aditzondo) moduan agertu ohi dira normalean
bai hots-errepikak eta bai ablaut-taldeak. Iharturik, izen gisa ere jokatzen
du ordea horietariko batek baino gehiagok.

- Errima-bikoteetan, ezin ezar daiteke hain muga zehatzik. Gehie
nak izen-kategoriakoak gertatu arren, bestela ere (adberbio, adjektibo,...
moduan) agertzen dira inoiz edo behin.

2. Emankortasuna: emankortasun ahulekoak dira, gaur egun, sinbo
lismo fonetiko eta hots-uztardurak. Izatekotan ere hirugarren atala, errima-
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-bikoteena alegia, genuke oraindik hizperri-iturri. Sortu gutxi sortzen
bada ere horrelakorik, entenditu gehienok entendituko genuke agian
"bulego-mulego nabil egun osoan" moduko esamolderik.

IDAZKERA

Marrarekin idaztekoak dira: duda-muda, kili-kili, mara-mara, plisti
-plasta, tarteka-marteka, tirriki-tarraka.

Salbuespen apurrak, zenbait forma ihartu dira: errima-bikoteetan
esamesa, tirabira, tximist, zirriborro, zurrumurru; hots-errepiketan, izen
gisa doazen dardar(ra), dizdiz(a), kirkir(ra), kuku(a), marmar(ra), ttunttu
n(a). Hiztegiek ematen dute horren berri.

17. Exoelkarteak

SAILKAPENA ETA ADIBIDEAK

17.1. Exohizkia mugatzaile

a) Hitz arruntak: antioinak (antipodak), antisorgailu, antizatiki, auto
behaketa, autoitsaskor, bideolan, bideo-saio, ekoetxe, elektroeragile, elektro
tresn(eri)a, euroagintari, extrafin, (altzairu) extragozo, extraofizial(ki), jotoe
roale, hiperbizkaiera, hipergizon, injragizatar, injragizon, injragorri, injrasoinu,
metahizkuntza, mikrouhin, minietxe, minigona, morfojoskera, para(a)tzizki,
paraea)urrizki, polikiroldegi, polinahaste, protoeuskara, protoirudi, supergi
zon, superni, superreroale, telebista, tele(e)gunkari, telegidatu, teleikusle,
telekutxa, telemezu, telesaio, termoegonkor, ultrabatu, ultraeskuin(dar), ultraez
ker(tiar), uitragogor, ultramore, ultramundutar, ultrasoinu, ultrazuzenketa.

b) Izen propioak: Etniker, Expo Loiola, Fotokai, Hiper Eroski, Paleo
-ikuska, Kredigak.

17.2. Exohizkia mugakizun

Adinlekto, argiteknia, astokrazia, berrimetro, enbormobil, euskarologo,
jainkojago, gurutzegrama.

17.3. Anglo-euskarazko elkarteak

17.3.1. euskara light, copyright-agiria, gau klub, sojtwaregintza, ulermen
-test.

17.3.2. Komunikabide- eta merkatariza-izen propioak: Aro leasing,
Arrasate Press, Etxekit, Euskal air, Euskalsojt, Eusko-card visa, Euskophoto.
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EZAUGARRI NAGUSIAK

EUSKERA - XXXVII (2.a1dia)

1. Osagaiak. Bai kultur erroak eta bai, azken ordukoetan, ingelesezko
hitzak edo hizkiak izan ohi dira, sarrienik, elkarte-moduotan euskal hitz
batekin uztartzen diren osagaiak.

2. Emankortasuna. Unean uneko sorkariak dira honelako asko; hiz
kuntzarekin egin daitezkeen hitz-jokoak baliatuz eratzen dira sarri. Hortik
kanpora bizi hutsala du hainbatek: gutxi dira hiztun askoren ezpain
-lumetan irauten duten exoelkarteak.

Exohizki batzuk, halere, aurrizki moduko izaera eskuratzen ari dira
apurka-apurka: extra-, hiper-, infra-, mini-, tele- eta, batez ere, ultra
elementuak halako neurri batean bertakotzen ari dira.

IDAZKERA

Anglo-euskarazko elkarteak eta izen propioak aIde batera uzten badi
ra (horietan ez dago joera jakinik), bat eginik idaztea da exoelkarteetako
arau nagusia: euroagintari, minigona, polikiroldegi, supergizon, ultramore;
argiteknia.

III. ADmIDETEGIA

Atalez ataleko azalpenetan aipatu diren adibideak jaso dira ondoko
zerrendan, eta alfabeto-ordenan antolatu, forma gomendatuen bilaketa
edo unean uneko kontsulta bizkorra errazteko xedearekin. Horretarako
balio urrikoak direnez, bazter utzi dira aposizio arrunten adibideak.

Argibide zabalagoen bila abiatzen denak atalez ataleko azalpenetara
jo nahiko du, eta horrentzat ipini da, adibidearen ondoan eta parentesi
artean, zenbakizko erreferentzia bikoitz hau: lehenik, atala nahiz azpiatala
adierazten du(t)en zenbakia(k), eta, barraren ondotik, txosteneko orrial
dea(k). Bestalde, = eta. zeinu bereziak ageri dira zerrendan, bi eratako
idazkerak aukeran dituzten kasuak nabarmentzeko. Horrela:

11.2.5/79-80 (ik. abadegai): 11. ataleko (eta honen 2.5. azpiataleko)
kasu bat da abadegai forma; eta 79-80
orrialdeetan aipatutako adibidea da.

= (ik. aberastl"""lan): marraz loturik nahiz bereiz idatz daiteke
hitz-elkartea. Beraz: ontzat ematen dira bai aberaste-Ian eta
bai aberaste Ian idazkerak.

• (ik. ada"motz): marraz nahiz erabat loturik idatz daiteke hitz
-elkartea. Horrela, nahiz adar-motz nahiz adarmotz formak
erabil ditzake idazleak.
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A mu1tzoa (14.2/93-95)
abadegai (11.2.5/79-80)
abantai1~ suerte (11.2.4/79-80)
Abanto-Zierbena (12/78-80)
aberaspide (10/74-76)
aberaste~ Ian (11.2.3/78-80)
aberat~ itxura (11.2.2/78-80)
abereza1e (8/70-71)
aberkide (11.2.5/79-80)
abertza1e (8/70-71)
abesbatz (10/74-76)
abiaburu (10/74-76)
abia1eku (10/74-76)
abisu~ k1ase (11.2.4/79-80)
adaFjotze (7.2/64-69)
adapmotz (3/56-57)
adarbakar (3/56-57)
adargabe (5/60-61)
adarrik adar (1.1/48-49)
adi-adi (egon) (1.3/50-52)
adibide (10/74-76)
adierazpide (10/74-76)
adierraz (4/58-59)
adigai (10/74-76)
adimen~ azterketa (7.2/64-69)
adimen~ koefiziente (11.1/77)
adin1ekto (17/101-102)
aditz~ erro (11.1/77)
aditz~ forma (11.1/77)
aditz~ izen (11.1/77)
aditzondo (11.2.6/80)
administrazio~ gune (11.2.5/79-80)
Adriano VI ka1ea (14.2/93-95)
afa1ondo (11.2.6/80)
afari~ kontu (11.2.3/78-80)
afar~ merienda (12/78-80)
agerbide (10/74-76)
ageri-agerian (1.3/50-52)
agerkide (10/74-76)
agerra1di (10/74-76)
agertoki (10/74-76)
aginpide (10/74-76)
aginte-gose (8/70-71)
agintea1di (11.2.5/79-80)
-agiri (ipurtagiri: 3/56-57)

ahari~ apustu (11.1/77)
aho~ esta1ki (7.1164-69)
aho~gozagarri (7.1/64-69)
ahoezaba1 (3/56-57)
aho~ zaba1ka (7.3/65-69)
aho1ku eske (7.3/65-69)
aingeru~ antz (11.2.2/78-80)
aingerukume (11.2.5/79-80)
Ainhize-Monjo1ose (12/78-80)
-aire (integrista~ aire: 11.2.2/78-80)
aita-amak (2/53-55)
aitzaki-maitzaki (16/99-100)
-aitzin (etxe~ aitzin: 11.2.6/80)
aitzin-xuri (3/56-57)
aitzinasmo (11.3.1180-81)
aitzinso1as (11.3.1/80-81)
aitzuF kirten (11.1/77)
akanpa1eku (10/74-76)
akasgabe, akaskabe (5/60-61)
akordeoi~ soinu (11.1/77)
a1abaorde (11.2.5/79-80)
Alberto Artz(a) (15/97-98)
a1bo~ emaitza (11.3 .1180-81)
a1bo~hizkuntza (11.3.1180-81)
albo-a1boan (1.3/50-52)
a1daberri (9/72-73)
a1dagai (10/74-76)
a1dagaitz (4/58-59)
a1dage1a (10/74-76)
a1dare~ aurre (11.2.6/80)
-a1datu (antza1datu: 6/62-63)
aIde egin (6/62-63)
-aIde (ezkerra1de: 11.2.6/80)
-a1de(ko: 11.5/81)
-aIde (sorta1de: 10/74-76)
a1de-a1dera (1.3/50-52)
a1deak aIde (1.1/48-49)
a1deren aIde (1.1/48-49)
-a1di (agintea1di: 11.2.5/79-80)
-a1di (edana1di: 10/74-76)
a1dian-a1dian (1.2/49-50)
a1diune (11.2.5/79-80)
-a1dra (emakume~ a1dra:

11.2.1/78-80)
a1fabetatze-euskalduntze (2/53-55)
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alfer-alferrik (1.3/50-52)
alkate jaun (12/78-80)
alkate-Iehendakari (12/78-80)
Ama Birjina (12/78-80)
ama= hizkuntza (11.1/77)
amagabe (5/60-61)
amaitu berri (9/72-73)
Amenduze-Unaso (12/78-80)
amets= bide (11.2.5/79-80)
amets eragin (6/62-63)
amil-Ieku (10/74-76)
amodio= pittin (11.2.1/78-80)
amor(e) eman (6/62-63)
Amorebieta-Etxano (12/78-80)
amorru-amorruz (1.3/50-52)
anai-arrebak (2153-55)
-andana Gende= andana:

11.2.1/78-80)
andere espos (12/78-80)
andre=jende (11.2.5/79-80)
andre sendagile (12/78-80)
andredena (13/87-88)
andregai (11.2.5/79-80)
antioinak (antipodak) (171101-102)
antisorgailu (17/101-102)
antizatiki (171101-102)
Anton Berakatz (15/97-98)
Anton Betozko (15/97-98)
Anton Deabru (15/97-98)
Anton Guzurretxe (15/97-98)
Anton Kaiku (15/97-98)
Anton Ostatu (15/97-98)
Antonino Apreta (15/97-98)
antsikabe (5/60-61)
-antz (aingeru= antz:

11.2.2/78-80)
antzaldatu (6/62-63)
antzeman (6/62-63)
antzerkigintza (7.2/64-69)
antzezlan (10/74-76)
antzina-antzinatik (1.3/50-52)
apaingai (10/74-76)
apaiz jaun (12/78-80)
aparkaldi (10/74-76)
aparkaleku (10/74-76)

EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

-apur (ogi= apur: 11.2.1/78-80)
apurka-apurka (1.2/49-50)
Arberatze-Zilhekoa (12/78-80)
arbola= klase (11.2.4/79-80)
-arbola (lizar= arbola: 11.2.3/78-80)
Arboti-Zohota (12/78-80)
ardazkide (11.2.5/79-80)
ardi= esne (11.1/77)
ardi= haragi (11.1/77)
ardi= lapurreta (7.2/64-69)
ardo bila (7.3/65-69)
ardo= dastagailu (7.1164-69)
ardozale (8/70-71)
arduradun (7.1164-69)
argi=neurkin (7.1164-69)
argi-argia (1.3/50-52)
argi-ilun (2/53-55)
argibide (10/74-76)
argibide eske (7.3/65-69)
argitaraldi (10/74-76)
argiune (11.2.5/79-80)
arian-arian (1.2/49-50)
arima= barru (11.2.6/80)
arimazain (7.1164-69)
-arin (erre-arin: 9/72-73)
arin-arin, bazkari (1.3/50-52)
arin-arinka (1.3/50-52)
armadun (7.1164-69)
armagintza (7.2/64-69)
armagizon (11.2.5/79-80)
arnasaldi (11.2.5/79-80)
Aro leasing (171101-102)
arra-arra (dirua) (16/99-100)
arrain= mota (11.2.4/79-80)
arrain= oste (11.2.1/78-80)
arras-arras (1.3/50-52)
Arrasate Press (171101-102)
Arrasate/MondragiIn (13/87-88)
arrastaka-arrastaka (1.2/49-50)
arratoi= zakur (11.1/77)
Arratzu-Ubarrundia (12/78-80)
arrosa= lore (11.2.3/78-80)
Arta Manuel (15/97-98)
artajorra (7.2/64-69)
Artaxerxes Eskuluze(a) (15/97-98)
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-arte(an): 11.5/81)
-arte (hutsarte: 11.2.6/80)
-arteko: 11.5/81)
(artes gnyficas) Itxaropena irarko1a

(14.3/95-96)
artizki (11.3.1/80-81)
artobero= usain (11.2.2/78-80)
Artua arto-olioa (14.3/95-96)
artzantza (7.2/64-69)
aseezin (4/58-59)
asko-jakin (3/56-57)
asmaezin (4/58-59)
asmobakar (3/56-57)
asmokide (11.2.5/79-80)
asper-asper egin (1.3/50-52)
aste barman (11.5/81)
astebarruko (11.5/81)
astialdi (11.2.5/79-80)
astin-astin egin (1.3/50-52)
astiro-astiro (1.3/50-52)
asto= gain (11.2.6/80)
astokrazia (17/101-102)
-atal (gorputz= atal: 11.2.1/78-80)
atalburu (11.2.5/79-80)
ate=joka (7.3/65-69)
ate ondora (11.5/81)
ateo-materialista (2/53-55)
atera berri (9/72-73)
aterabide (10/74-76)
ateraldi (10/74-76)
aterki= saltzaile (7.1/64-69)
aterpe (11.2.6/80)
atezain (7.1/64-69)
Atharratze-Jauregia (11.4/81)
atomiko-molekular (2/53-55)
atsegin-kontentu (13/87-88)
atsekabe (5/60-61)
-atze (etxe= atze: 11.2.6/80)
atzeman (6/62-63)
atzera-aurrera (2/53-55)
atzerri (11.3.1180-81)
atzizki (11.3.1180-81)
aurkibide (10/74-76)
aurkitu berri (9/72-73)
aurpegi eman (6/62-63)

aurpegi-luze (3/56-57)
aurr(e)ikusi (6/62-63)
-aurre (aldare= aurre: 11.2.6/80)
-aurre(tik): 11.5/81)
aurre-aurrean (1.3/50-52)
aurrebaldintza (11.3.1/80-81)
-aurreko: 11.5/81)
aurrekontu (11.3.1180-81)
aurrelan (11.3.1180-81)
aurren-aurrena (1.3/50-52)
aurren-aurreneko (1.3/50-52)
aurrerabide (10/74-76)
aurrerazale (8/70-71)
aurrez aurre (1.1/48-49)
Aurrezki Kutxa (11/82)
aurrikuspen (11.3.1180-81)
aurrikuspen [alta (5/60-61)
austro-hungaro (2153-55)
autobehaketa (17/101-102)
autobus-kamioiak (2/53-55)
autoitsaskor (17/101-102)
(automoviles) Izaro autoak

(14.3/95-96)
Autonomi Elkartea (x/39-42)
auzi= garbitze (7.2/64-69)
auzi-mauzi (16/99-100)
auzigai (11.2.5/79-80)
auzune (11.2.5/79-80)
axolagabe (5/60-61)
Axular-Etxepareak (2/53-55)
aza= hosto (11.1/77)
azalberritu (6/62-63)
azalpen= eskabide (7.2164-69)
azken-azkena (1.3/50-52)
azken-azkenean (1.3/50-52)
azken-azkeneko (1.3/50-52)
azken-azkeneraino (1.3/50-52)
azkura (8/70-71)
Azpeiti-Azkoitiak (2/53-55)
-azpi (beso= azpi: 11.2.6/80)
azpi-azpian (1.3/50-52)
azpiatal (11.3.1180-81)
azpiegitura (11.3.1/80-81)
azpikontratu (11.3.1/80-81)
azpimarra (11.3.1180-81)
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azpimarratu (6/62-63)
azpimarratu (6/62-63)
azpimultzo (11.3.1180-81)
azpioihal (11.3.1180-81)
azter-eremu (10/74-76)
aztergai (10/74-76)
aztergune (10/74-76)
azterketa= proba (11.1/77)
azterlan (10/74-76)
azterpuntu (10/74-76)
aztigai (11.2.5/79-80)
azukre= koskor (11.2.1/78-80)
B eredua (14.2/93-95)
B-52 bonba= hegazkin (14.2/93-95)
babesgabe (5/60-61)
babesgune (11.2.5/79-80)
baimengabetu (6/62-63)
bakan-ibili (3/56-57)
-bakar (begibakar: 3/56-57)
bakar-bakarrik (1.3/50-52)
bake= bide (11.2.5/79-80)
bake bila (7.3/65-69)
bakealdi (11.2.5/79-80)
bakezale (8/70-71)
baliabide (10/74-76)
baliodun (7.1164-69)
balioespen (6/62-63)
baliogabe (5/60-61)
baliogabetu (6/62-63)
baliokide (11.2.5/79-80)
banaka-banaka (1.2/49-50)
banaketa= modu (11.2.4/79-80)
banan-banan (1.2/49-50)
baratxuri= zopa (11.1/77)
barkamen eske (7.3/65-69)
Barkoxe-Etxahunia (11.4/81)
barkugintza (7.2/64-69)
barne=araudi (11.3.1/80-81)
barne= bizitza (11.3 .1180-81)
-barne (etxe= barne: 11.2.6/80)
barne=lotura (11.3.1180-81)
barne=migrazio (11.3.1180-81)
barne=muin (11.3.1/80-81)
barne= oreka (11.3.1/80-81)
-barne(ra): 11.5/81)

EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

-barneko: 11.5/81)
barra-barra (16/99-100)
barre egin (6/62-63)
barre eragin (6/62-63)
barregura (8/70-71)
barren-barrenean (1.3/50-52)
-barru(an): 11.5/81)
-barru (tripa= barru: 11.2.6/80)
-barruko: 11.5/81)
barrunbe (11.2.6/80)
Bartzelona 92 olinpialdia (14.2/93-95)
baserri= antz (11.2.2/78-80)
baserri= etxe (12/78-80)
baserrikume (11.2.5/79-80)
baserritar=jende (11.2.5/79-80)
baso= mutil (11.1/77)
bat-batean (1.3/50-52)
batasun falta (5/60-61)
batasun-nahi (8/70-71)
bateraezin (4/58-59)
batipat (1.1/48-49)
batzarburu (11.2.5/79-80)
batzordeburu (11.2.5/79-80)
batzordekide (11.2.5/79-80)
baxoerdi (11.2.1/78-80)
bazkaldu berri (9/72-73)
bazko= inguru (11.2.6/80)
bazterka-bazterka (1.2/49-50)
bazterrik bazter (1.1/48-49)
-be (pe) (zubipe: 11.2.6/80)
begiebeltz (3/56-57)
begiegorri (3/56-57)
begiehuts (izan) (3/56-57)
begi=mingarri (7.1164-69)
begi-ilun (3/56-57)
begibakar (3/56-57)
begitarte (11.2.6/80)
behar-beharrezko (1.3/50-52)
behatz-Iodi (3/56-57)
behaztopa (7.2/64-69)
behe=laino (11.3.1/80-81)
behe= maiztasun (11.3.1180-81)
behe=nafarrera (11.3.1180-81)
behi= esne (11.1/77)
behi= umatze (7.2/64-69)
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behin-behineko (1.3/50-52)
behinipehin (1.1/48-49)
Behobia-Donostia maratoi-erdia

(14.2/93-95)
behor= gidari (7.1/64-69)
bekatu= bide (11.2.5179-80)
belar= izpi (11.2.1178-80)
belarluze (3/56-57)
belarrieluze (3/56-57)
belarri= oste (11.2.6/80)
belarrondo (11.2.6/80)
belaunaldi (11.2.5179-80)
belaunik belaun (1.1/48-49)
beldur eman (6/62-63)
beldur=jario (7.1/64-69)
beldurgabe (5/60-61)
belodromorik belodromo (1.1/48-49)
bene-benetan (1.3/50-52)
-bera (isurbera: 4/58-59)
berantetsi (6/62-63)
berba egin (6/62-63)
berbadun (7.1164-69)
berbaldi (11.2.5179-80)
berbera (1.3/50-52)
berde-berdea (1.3/50-52)
berdin-berdina (1.3/50-52)
bere-bere(a) (1.3/50-52)
berezi-berezia (1.3/50-52)
bero= neurgailu (7.1164-69)
bero-beroa (1.3/50-52)
-berri (amaitu berri: 9172-73)
berri=jario (7.1/64-69)
berri= laburpen (7.2/64-69)
berri-berria (1.3/50-52)
-berritu (bideberritu: 6/62-63)
berrizale (8170-71)
Berrogafie-Lahiintze (12178-80)
bertso= biltzaile (7.1/64-69)
bertso= erdi (11.2.1178-80)
bertso= lagun (11.2.5179-80)
bertso= mota (11.2.4179-80)
bertso=paratze (7.2/64-69)
bertsogile (7.1/64-69)
bertsogintza (7.2/64-69)
bertsolari= fama (11.2.2178-80)

bertsolari poeta (12178-80)
Bertsolari Txapelketa (11/82)
bertsozale (8170-71)
beron (II) hidroxinitratoa

(14.2/93-95)
besamotz (3/56-57)
beso= azpi (11.2.6/80)
beso=gainka (7.3/65-69)
besteak beste (1.1/48-49)
betaurre (11.2.6/80)
bete-betean (1.3/50-52)
betizu (3/56-57)
Beyena esnekiak (14.3/95-96)
BEZ-IVA (13/87-88)
BI-1416-F matrikula (14.2/93-95)
BI-155 hegaldia (14.2/93-95)
bi-biak (1.3/50-52)
bidai agentzia (xI39-42)
bidazti-olerkari (12178-80)
-bide (agerbide: 10174-76)
bide=aldaketa (7.2/64-69)
-bide (bake= bide: 11.2.5179-80)
bide= bazter (11.1177)
bide egin (6/62-63)
bide= erakusle (7.1164-69)
bide= urratzaile (7.1/64-69)
bideberritu (6/62-63)
bidegabe (5/60-61)
bidegintza (7.2/64-69)
bideo-saio (17/101-102)
bideolan (171101-102)
bidez bide (1.1/48-49)
bidezain (7.1/64-69)
bihar-etzi(etan) (2/53-55)
bihotz= barne (11.2.6/80)
bihotz=erdiragarri (7.1/64-69)
bihotz=hunkigarri (7.1/64-69)
bihotz-bihotzetik (1.3/50-52)
bihotz-ezpainak (2/53-55)
bihotz-gogortu (3/56-57)
bihotz-txiki (3/56-57)
bihotzondo (11.2.6/80)
bihurri= antx (11.2.2178-80)
bila (7.3/65-69)
bilatu berri (9/72-73)
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Bilb(a)o-Behobia autobidea
(14.2/93-95)

Bilbao-Bizkaia Kutxa (2153-55)
Bilbo-lruueak (2153-55)
bildur-ikaratu (13/87-88)
bilera= egun (11.1/77)
bilgune (10/74-76)
bilketa= Ian (11.2.3/78-80)
biltoki (10/74-76)
biltzar= lagun (11.2.5/79-80)
binbi-banba (16/99-100)
binbili-bonbolo (16/99-100)
biologi azterketa (x/39-42)
bisean bis (1.l/48-49)
Biurrun-Olkotz (12/78-80)
biza~gorri (3/56-57)
bizar= labana (11.1/77)
bizardun (7.1/64-69)
bizi= emaile(7.1/64-69)
bizi= laurden (11.2.1/78-80)
bizi-bizirik (1.3/50-52)
bizi-nahi (8/70-71)
biziberritu (6/62-63)
bizidun 1 bizigabe bereizketa

(14.2/93-95)
bizigai (10/74-76)
bizigiro (10/74-76)
bizigune (10/74-76)
bizigura (8/70-71)
bizilagun (11.2.5/79-80)
bizileku (10/74-76)
bizimodu (10/74-76)
bizimolde (10/74-76)
bizitze= manera (11.2.4/79-80)
Bizkai-Gipuzkoak (2153-55)
bizkar= hezur (11.1/77)
bizkarzain (7.1/64-69)
bizpahiru (2153-55)
BMW-364 autoa (14.2/93-95)
bodega 1 petaka hots= aldaketa

(14.2/93-95)
Boeing 747 bidai hegazkina

(14.2193-95)
bonba= kotxe (12/78-80)
bonba-kotxe (12/78-80)

EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

bor-bor (16/99-100)
borobiltasun falta (5/60-61)
borragoma (10/74-76)
bospasei (2153-55)
bostortz (3/56-57)
bota berri (9/72-73)
botagale (8/70-71)
botu=emaile(7.1/64-69)
botu= emate (7.2/64-69)
(boulangerie) Zugasti okindegia

(14.3/95-96)
bozaldi (11.2.5/79-80)
bozemaile(7.1164-69)
bozgorailu (7.1164-69)
bris-bris (16/99-100)
brlSti-brasta (16/99-100)
bukatu berri (9/72-73)
bular= gain (11.2.6/80)
bular= inguru (11.2.6180)
bulego= zaindari (7.1164-69)
bulego-mulego (16/99-100)
bulegoz bulego (1.l/48-49)
burdin fabrika (x/39-42)
burdina (III) kloruroa (14.2/93-95)
burdina= maila (x/39-42)
burdingai (11.2.5/79-80)
burdingintza (7.2/64-69)
burgeskume (11.2.5/79-80)
Burgue-Erreiti (12/78-80)
burokrazi egarri (8/70-71)
burruka-nahi (8/70-71)
buruearin (3/56-57)
-buru (atalburu: 11.2.5/79-80)
buru=estalki (7.1164-69)
buruesoil (3/56-57)
buruezuri (3/56-57)
buru-buztanak (2153-55)
buru-makurtu (3/56-57)
burugabe (5160-61)
buruorde (11.2.5/79-80)
bururen buru (1.l/48-49)
buruzagi=jende (11.2.5/79-80)
busti-palatal (13/87-88)
Buztintze-lriberri (12/78-80)
C bitamina (14.2/93-95)
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cis-trans isomeria (14.2/93-95)
CINa gatza (14.2/93-95)
CODATA txostena (14.2/93-95)
copyright-agiria (171101-102)
D dokumentua (14.2/93-95)
dabilen-dabilen (1.3/50-52)
dagoen-dagoen(ean) (1.3/50-52)
dama-galaiak (2/53-55)
damubide (11.2.5/79-80)
dantza= lagun (11.2.5/79-80)
dantzaleku (10/74-76)
dantzaurre (11.2.6/80)
dantzazale (8/70-71)
dardar(ra) (16/99-100)
datu= bilketa (7.2/64-69)
definizio= kontu (11.2.3/78-80)
deformaezin (4/58-59)
dei egin (6/62-63)
deialdi (11.2.5/79-80)
dekano(0 )orde (11.2.5/79-80)
deklinabide (10/74-76)
deklinabide= atzizki (11.1/77)
demografi aldaketa (7.2/64-69)
den-den(a)(k) (1.3/50-52)
den-den-dena (1.3/50-52)
denbora= galtze (7.2/64-69)
denbora= pasa (dabil) (7.3/65-69)
denda osteko (almazena) (11.5/81)
dendariz denda (1.1/48-49)
desafio= kutsu (11.2.2/78-80)
didaktiko-pedagogiko (2/53-55)
dilin-dalan (16/99-100)
dinbili-danbala (16/99-100)
diplomazi falta (5/60-61)
diplomazi falta (x/39-42)
diputatu= gai (11.2.5/79-80)
diru bila (7.3/65-69)
diru= bilketa (7.2/64-69)
diru eske (7.3/65-69)
diru= jasotzaile (7.1164-69)
diru= kopuru (11.1/77)
diru= pila (11.2.1/78-80)
diru= ugalpen (7.2/64-69)
diru= usain (11.2.2/78-80)
diru-egarri (8/70-71)

diru-gose (8/70-71)
dirudun (7.1164-69)
dirugabe (5/60-61)
diruzain (7.1/64-69)
diruzaintza (7.2/64-69)
ditxagabe (5/60-61)
dizdiz(a) (16/99-100)
do nota (14.2/93-95)
dohakabe (5/60-61)
doi-doia (1.3/50-52)
doian doika (1.1/48-49)
dokumentazio falta (5/60-61)
domeka= arratsalde (11.1/77)
Domingo Kanpafia (15/97-98)
Donostia/San Sebastian

(13/87-88)
dorre=etxe (12/78-80)
dotrinazale (8/70-71)
duda-muda (16/99-100)
-dun (dirudun: 7.1164-69)
Duzunaritze-Sarrasketa (12/78-80)
e letra (14.2/93-95)
EAJ-PNV (13/87-88)
EAJ-PSE koalizioa (14.2/93-95)
ebaluazio= fitxa (11.1/77)
ebaluazio= Ian (11.2.3/78-80)
ebaluazio-neurketa (13/87-88)
edanaldi (10/74-76)
edarizale (8/70-71)
eder-ederra (1.3/50-52)
ederki-ederki (1.3/50-52)
ederretsi (6/62-63)
ederto-ederto (1.3/50-52)
(editorial) Aufiamendi argitaletxea

(14.3/95-96)
-egarri (diru-egarri: 8/70-71)
egi-egarri (8/70-71)
egile= eskubide (11.1/77)
egin berri (9/72-73)
egin (ihes egin: 6/62-63)
eginbide (10/74-76)
eginzale (8/70-71)
egizale (8/70-71)
egonaldi (10/74-76)
egonezin (4/58-59)
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egongela (10/74-76)
egosi-irakin (2/53-55)
egoskogor (4/58-59)
eguerdi (11.2.1/78-80)
egun seinale (12/78-80)
egunean eguneko (1.2/49-50)
egunean-egunean (1.2/49-50)
egunero-egunero (1.2149-50)
egunkari-aldizkariak (2/53-55)
egur [alta (5/60-61)
egur= pila (11.2.1/78-80)
egur= piska (11.2.1/78-80)
egurgite (7.2/64-69)
eguzki= argi (11.1/77)
Eguzki= errege (12/78-80)
-ehize: 7.2/64-69)
ehize= lagun (11.2.5/79-80)
eho-makina (10/74-76)
EHU-UPV (13/87-88)
ekarri berri (9/72-73)
ekinaldi (10/74-76)
ekinaren ekinaz (1.1/48-49)
ekinean-ekinean (1.2/49-50)
ekintza= plan (11.1/77)
ekintzabide (11.2.5/79-80)
ELA sindikatua (14.2/93-95)
ele-erasan (3/56-57)
elebitasun= kontu (11.2.3/78-80)
elektroeragile (171101-102)
elektronikazale (8/70-71)
elektrotresn(eri)a (171101-102)
elikagai (10/74-76)
elikagune (10/74-76)
eliz agintari (x/39-42)
eliza= zerga (x/39-42)
elizagintza (7.2/64-69)
elizgizon (11.2.5/79-80)
elkar= istimu (11.3 .2/81)
elkar=jarrera (11.3.2/81)
elkar= konfidantza (11.3.2/81)
elkar= maitasun (11.3.2/81)
elkarbide (11.3.2/81)
elkarbizitza (11.3.2/81)
elkargiro (11.3.2/81)
elkargune (11.3.2/81)

EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

elkarrekintza (11.3 .2/81)
elkarrikusketa (11.3.2/81)
elkarrizketa (11.3.2/81)
elkartruke (11.3.2/81)
elorri= ondo (11.2.3/78-80)
eltzegile (7.1164-69)
elur-melur (16/99-100)
emagin (7.1164-69)
emaitza= bilketa (7.2/64-69)
emakume= aldra (11.2.1/78-80)
emakume deabru (12/78-80)
eman (gibel eman: 6/62-63)
emanaldi (10/74-76)
emaro-emaro (1.3/50-52)
emeki-emeki (1.3/50-52)
endredamakila (10/74-76)
Enrike Txori-ehiztari(a) (15/97-98)
entzunak entzun (1.1/48-49)
epaimahaiburu (11.2.5/79-80)
eper= kabia (11.1/77)
-era (zibilizazio= era: 11.2.4/79-80)
eraberritu (6/62-63)
eragin (negar eragin (6/62-63)
eragin-indar (10/74-76)
erakuspide (10/74-76)
erakustoki (10/74-76)
-erakutsi (eskuerakutsi: 7.2/64-69)
eraman berri (9/72-73)
eraman-ekarri (2/53-55)
-erasan (ele-erasan: 3/56-57)
Erasun-Elgorriaga aizkol apustua

(14.2/93-95)
erbi= ehiztari (7.1/64-69)
erdal-euskal hiztegia (2/53-55)
-erdi (kilo= erdi: 11.2.1/78-80)
erdi-erdian (dago) (1.3/50-52)
erdietsi (6/62-63)
erdiz erdi (1.1/48-49)
-eritzi (oneritzi: 6/62-63)
erizain (7.1164-69)
erle= mordo (11.2.1/78-80)
erlijio= gurutzada (11.1/77)
erlijio=irakaskuntza (7.2/64-69)
erlijiogabe (5/60-61)
erlojugintza (7.2/64-69)
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ernamuin (10/74-76)
erne-erne (gidatu) (1.3/50-52)
erran-merran (16/99-100)
-erraz (adierraz: 4/58-59)
erraz-erraz (asmatu) (1.3/50-52)
erre berri (9/72-73)
erre-arin (9/72-73)
errebelar (10/74-76)
erredakzioburu (11.2.5/79-80)
erreferentzi puntu (xI39-42)
erregai (10/74-76)
errege-erreginak (2153-55)
errege-profeta (12/78-80)
erregegai (11.2.5/79-80)
erregekume (11.2.5/79-80)
erreka= zubi (11.1/77)
erreka= zuloz zulo (1.1/48-49)
errektor(e)orde (11.2.5/79-80)
erretor-bikario (12/78-80)
errolda= zenbaki (11.1/77)
erromeriarik erromeria (1.1/48-49)
erromes=jende (11.2.5/79-80)
errosario= esaka (7.3/65-69)
errota= etxe (12/78-80)
errugabe (5/60-61)
ertzaingune (11.2.5/79-80)
ertzaintza (7.2/64-69)
esaldi (10/74-76)
esamesa (16/99-100)
esamolde (10/74-76)
esan berri (9/72-73)
esan-eginak (2/53-55)
esanak esan (1.1/48-49)
esangai (10/74-76)
esangura (8/70-71)
esapide (10/74-76)
eserleku (10/74-76)
eskabide (10/74-76)
eske (7.3/65-69)
eskergabe (5/60-61)
eskola= lagun (11.2.5/79-80)
eskola= liburu (x/39-42)
eskola= maisu (11.1/77)
eskolagabe (5/60-61)
eskolarteko (11.5/81)

eskolaume (11.2.5/79-80)
esku artean (11.5/81)
esku= baloi (11.1/77)
eskuehuska (3/56-57)
eskuehutsik (3/56-57)
eskuezabal (3/56-57)
eskualde mailako (zerbitzua)

(11.5/81)
eskuerakutsi (7.2/64-69)
eskutitz-telegramak (2/53-55)
eskuz esku (1.1/48-49)
esna-ordu (10/74-76)
esne= apur (11.2.1/78-80)
esne= behi (11.1/77)
esne= gain (11.2.6/80)
esne= saltzaile (7.1/64-69)
esne= tanta (11.2.1/78-80)
espantu-gose (8/70-71)
espos= lagun (11.2.5/79-80)
-estali (zikin-estali: 3/56-57)
estilo falta (5/60-61)
ETB1 kanala (14.2/93-95)
etenerraz (4/58-59)
Etniker (171101-102)
etorberri (9/72-73)
etorbide (10/74-76)
etorri berri (9/72-73)
-etorri (hitz-etorri: 7.2/64-69)
etsai bila (7.3/65-69)
etsai= talde (11.2.1/78-80)
-etsi (salbuetsi: 6/62-63)
etsialdi (10/74-76)
Etxarri-Aranatz (12/78-80)
etxe= aitzin (11.2.6/80)
etxe= atze (11.2.6/80)
etxe= aurre (11.2.6/80)
etxe= barne (11.2.6/80)
etxe= eraikuntza (7.2/64-69)
etxe= galgarri (7.1/64-69)
etxe= kalte (7.1/64-69)
etxe= maite (7.1/64-69)
etxe= ondo (11.2.6/80)
etxe= sail (11.2.1/78-80)
etxebizitza (12/78-80)
etxegite (7.2/64-69)
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etxez etxe (1.1/48-49)
etzanaldi (10/74-76)
etzinalde (10/74-76)
euri= neurgailu (7.1164-69)
euri=neurkin (7.1164-69)
euroagintari (171101-102)
Europa 93 proiektua (14.2/93-95)
Euskal air (171101-102)
Euskal Irrati-Telebista (2/53-55)
euskal(t)zale (8/70-71)
euskaldun (7.1/64-69)
euskaldun-euskaldun (1.3/50-52)
Euskalsoft (171101-102)
euskaltegiz euskaltegi (1.1/48-49)
euskaltzale (8/70-71)
euskara light (171101-102)
euskara-erdarak (2/53-55)
euskarologo (17/101-102)
Euskerazaintza (7.2/64-69)
Eusko Jaurlaritza (11/82)
Eusko Trenbideak/Ferrocarriles

Vascos S.A. (13/87-88)
Eusko-card visa (171101-102)
Euskophoto (171101-102)
Expo Loiola (171101-102)
extrafin (171101-102)
extragozo (altzairu) (171101-102)
extraoflZial(ki) (171101-102)
ezagugaitz (4/58-59)
ezarian-ezarian (1.2/49-50)
ezetsi (6/62-63)
-ezin (aseezin: 4/58-59)
ezker-eskuin (2/53-55)
ezkerralde (11.2.6/80)
Ezkio-Itsaso (12/78-80)
ezkonberri (9/72-73)
ezkonbidaia (10/74-76)
ezkongai (10/74-76)
ezkongura (8/70-71)
ezkonsari (10/74-76)
ezpain-lumak (2/53-55)
ezpata= belar (12/78-80)
ezpata= dantza (11.1/77)
ezti= tanta (11.2.1/78-80)
-falta (estilo falta: 5/60-61)

EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

-farna (bertsolari= farna: 11.2.2/78-80)
fama-egarri (8/70-71)
famarik fama (1.1/48-49)
fasean-fasean (1.2/49-50)
fede=ukapen (7.2/64-69)
fede= ukatzaile (7.1/64-69)
fedeberritu (6/62-63)
fededun (7.1/64-69)
fedegabe (5/60-61)
Federiko I Bizargorri(a)

(15/97-98)
Felipe Eskuzabal(a) (15/97-98)
festa= usain (11.2.2/78-80)
festaburu (12/78-80)
festarik festa (1.1/48-49)
filosofi fakultate (xI39-42)
fin-fina (1.3/50-52)
finkaleku (10/74-76)
fino-ugriar (2/53-55)
firi-fara (16/99-100)
fonetika= lege (x/39-42)
formaldatu (6/62-63)
Foru Aldundiak (11182)
fotoeroale (17/101-102)
Fotokai (171101-102)
frantses-euskaldun (12/78-80)
fristi-frasta (16/99-100)
frutu= emaile(7.1/64-69)
frutu= suerte (11.2.4/79-80)
funsgabe, funskabe (5/60-61)
-(g)une (babesgune: 11.2.5/79-80)
-gabe (adargabe: 5/60-61)
-gabetu (baimengabetu: 6/62-63)
-gai (aldagai: 10/74-76)
-gai (aztigai: 11.2.5/79-80)
gai=jartzaile (7.1164-69)
gai= zerrenda (11.1/77)
-gain (asto= gain: 11.2.6/80)
-gain(etik): 11.5/81)
gain(t)xuritu (6/62-63)
gain-gainera (1.3/50-52)
gainazal (11.3.1/80-81)
gainbalio (11.3.1180-81)
gainbihurritu (6/62-63)
gainegitura (11.3.1/80-81)
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gainez gain (1.1/48-49)
gainkarga (11.3.1/80-81)
gainpresio (11.3 .1180-81)
gainsoldata (11.3.1/80-81)
gaitasun= agiri (11.1/77)
-gaitz (herdoi(l)gaitz : 4/58-59)
gaitzeritzi (6/62-63)
gaitzetsi (6/62-63)
gaixozaintza (7.2/64-69)
gaizki=esaka (7.3/65-69)
gaizkin (7.1/64-69)
galbide (10/74-76)
galde-erantzunak (2/53-55)
galdegai (10/74-76)
galdera= soTta (11.2.1/78-80)
galdu berri (9/72-73)
galdu-gorde(an ibili) (2/53-55)
galduak galdu (1.1/48-49)
-gale (logale: 8/70-71)
galtzerdi (11.2.1/78-80)
galzori (10/74-76)
Gamue-Zohazti (12/78-80)
garabi= kamioi (12/78-80)
garaje= itxura (11.2.2/78-80)
garapen falta (5/60-61)
Garazi Gerrieder (15/97-98)
garbi-garbia (1.3/50-52)
garbitoki (10/74-76)
gari= urte (11.1/77)
garraio= zerbitzu (11.1/77)
Garraio Zuzendaritza (11182)
gatz= ontzi (11.1/77)
gatz= piska (11.2.1/78-80)
gatz-ozpindu (2/53-55)
gatz-piperdun (2/53-55)
gatzoztu (6/62-63)
gau klub (171101-102)
gau-pasa (7.2164-69)
gaur-biharretan (2/53-55)
gaur-gaurkoz (1.3/50-52)
Gaxuxa Mokobipil (15/97-98)
gazgabe/gatzgabe (5/60-61)
gazi-geza (2/53-55)
gaztagintza (7.2/64-69)
gaztaina= kolore (11.2.2/78-80)

gazte=jende (11.2.5/79-80)
gazte-gazterik (1.3/50-52)
Gaztelondo-Topetia (11.4/81)
gehien-gehiena (1.3/50-52)
geldialdi (10/74-76)
geldiune (10/74-76)
geltoki (10/74-76)
geologi irakasle (x/39-42)
gerla= manera (11.2.4/79-80)
Gernika-Lumo (12/78-80)
geroaldi (11.2.5/79-80)
gerra= aurre (11.2.6/80)
gerra aurretik (11.5/81)
gerra= ondo (11.2.6/80)
gerragizon (11.2.5/79-80)
gerraurreko (11.5/81)
gerrazale (8/70-71)
gerrieeder (3/56-57)
gertirudi (10/74-76)
geure-geure(a) (1.3/50-52)
gibel eman (6/62-63)
-gibel (mendi= gibel: 11.2.6/80)
gibel= zati (11.2.1/78-80)
gibel-handi (3/56-57)
gidabaimen (10/74-76)
gidalibuTU (10/74-76)
-gile (langile: 7.1/64-69)
giltzarri (12/78-80)
-gin (emagin: 7.1164-69)
-gintza (antzerkigintza: 7.2/64-69)
Gipuzkoa 2000 programa (14.2/93-95)
Gipuzkoa-Donostia kutxa

(14.2/93-95)
giro= berotze (7.2/64-69)
giro= sortzaile (7.1/64-69)
-gite (talogite: 7.2/64-69)
giza igel (12/78-80)
gizabide (11.2.5/79-80)
gizaldiz gizaldi (1.1/48-49)
gizarte= aldaketa (7.2/64-69)
gizarte= egoera (11.1/77)
gizarteratze= Ian (11.2.3/78-80)
gizon arrano (12/78-80)
gizon asto (12/78-80)
-gizon (gerragizon: 11.2.5/79-80)
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gizon= sail (11.2.1/78-80)
gizonzale (8/70-71)
gobernu= molde (11.2.4/79-80)
gobernuburu (11.2.5/79-80)
gogait egin (6/62-63)
gogait eragin (6/62-63)
gogo= galtze (7.2/64-69)
gogo-Iandu (3/56-57)
gogoeta= bide (11.2.5/79-80)
-gogor (egoskogor: 4/58-59)
-gogortu (bihotz-gogortu: 3/56-57)
goi=agintaritza (11.3.1180-81)
goi= kargu (11.3.1180-81)
goi= maila (11.3 .1180-81)
goi= nafarrera (11.3.1 /80-81)
goi-beheak (2/53-55)
goien-barren (2/53-55)
goizean goiz (1.1/48-49)
gona= zakur (11.1/77)
gonagai (11.2.5/79-80)
gor-mutu (2/53-55)
goraipatu (6/62-63)
goraltxatu (6/62-63)
gordeleku (10/74-76)
gordin= antx (11.2.2/78-80)
gordin-gordin (1.3/50-52)
goretsi (6/62-63)
gorputz= atal (11.2.1/78-80)
gorri-gorri (1.3/50-52)
gorro-txapel (13/87-88)
gorroto hartu (6/62-63)
-gose (aginte-gose: 8/70-71)
gozakaitz (4/58-59)
gozo-mikatz (2/53-55)
gramatika= arau (11.1/77)
gramatika= arau (x/39-42)
grapa= kengailu (7.1/64-69)
greko-erromatar (2/53-55)
Gros-Amara autobus= linea

(14.2/93-95)
guda= oste (11.2.6/80)
-gune (aztergune: 10/74-76)
-gura (barregura: 8/70-71)
Gurpil gurpil-denda (14.3/95-96)
gurutzada= saio (x/39-42)

EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

gurutziltzatu (6/62-63)
gutxi gora-behera (2/53-55)
gutxi-asko (2/53-55)
gutxietsi (6/62-63)
guzti-guzti(a)(k) (1.3/50-52)
HAEE-IVAP (13/87-88)
haize= pittin (11.2.1/78-80)
haize= txistu (11.1/77)
hala-hola (2/53-55)
hamabi-hamabi(etan) (1.3/50-52)
hamalauzanko (3/56-57)
hamar-hamaika (lagun) (2/53-55)
han-hemen (2/53-55)
han-hor (2/53-55)
handi-mandi (16/99-100)
handikigura (8/70-71)
hanka= arrasto (11.1/77)
hankaeluze (3/56-57)
hanka-motz (3/56-57)
hankabakar (3/56-57)
hankarin (3/56-57)
hankutsik (3/56-57)
haragi= salda (11.1/77)
haragizale (8/70-71)
harakin (7.1164-69)
harat-honat (2/53-55)
hargin (7.1164-69)
hargin-meatzari (12/78-80)
harpidetza= sari (11.1/77)
harreman (2/53-55)
harreman falta (5/60-61)
harremanak (2/53-55)
harri=jasotzaile (7.1164-69)
harri= koskor (11.2.1/78-80)
harri= pikatzaile (7.1/64-69)
harri zilindro (12/78-80)
harro= haize (11.2.2/78-80)
harro-harro (agertu) (1.3/50-52)
hartu (kargu hartu (6/62-63)
hartu-eman (2/53-55)
hasberri (9/72-73)
haserre= itxura (11.2.2/78-80)
hasi berri (9/72-73)
hasi-masi (16/99-100)
hasialdi (10/74-76)
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hasiera-hasieratik (1.3/50-52)
hats= beherapen (7.2/64-69)
hats eman (6/62-63)
haurdun (7.1164-69)
haurgintza (7.2/64-69)
hautagai= zerrenda (11.1177)
hauteman (6/62-63)
hauteskunde= batzorde (11.1177)
hautetsi (6/62-63)
hautsi-mautsi (16/99-100)
hazi=ereite (7.2/64-69)
Hazparne-Eulatei (11.4/81)
hedagai (10174-76)
hego-ekialde (12178-80)
hego-hegomendebalde (12178-80)
hego-mendebalde (12178-80)
hegoaidatu (6/62-63)
helbide (10174-76)
helburu (10174-76)
helduleku (10174-76)
helmuga (10174-76)
herdoi(l)gaitz (4/58-59)
herri= kirol (11.1177)
herrialdatu (6/62-63)
herrigintza (7.2/64-69)
herriz herri (1.1/48-49)
hezigabe (5/60-61)
hezkuntza= alor (xI39-42)
hil berri (9/72-73)
hil eragin (6/62-63)
hil-hurran (9172-73)
hil-hurren (9172-73)
hil-zahar (9172-73)
hilak hil (1.1/48-49)
hilezin (4/58-59)
hilgura (8170-71)
hiltoki (10174-76)
hinki-hanka (16/99-100)
Hiper Eroski (17/101-102)
hipergizon (17/101-102)
hipotekagabe (5/60-61)
hiri barnera (11.5/81)
hiri buruzagi (12178-80)
hiribarneko (11.5/81)
hiruadar (3/56-57)

hiruhortz (3/56-57)
hirurehun-Iaurehun (2/53-55)
hiruzpalau (2/53-55)
hitz= atal (11.2.1178-80)
hitz egin?/hitzegin? (6/62-63)
hitz eman (6/62-63)
hitz iratxo (12178-80)
hitz=jario (7.1/64-69)
hitz=joskera (7.2/64-69)
hitz-etorri (7.2/64-69)
hitz-jario (7.2/64-69)
hitzartu (6/62-63)
hitzaurre (11.2.6/80)
hitzez hitz (1.1/48-49)
hizka-mizka (16/99-100)
hizkera= modu (11.2.4179-80)
hizketa= bide (11.2.5179-80)
hizkuntz gaitasun (x/39-42)
hizkuntza= eskola (xI39-42)
hizpide (11.2.5179-80)
hiztun (7.1/64-69)
hobekuntza= bide (11.2.5179-80)
hogei-hogeitabost (urte) (2/53-55)
hori-beltz (2/53-55)
hortz-ezpainkari (2/53-55)
horzgabe/horzkabe (5/60-61)
hoskide (11.2.5179-80)
hotsegin (6/62-63)
hotseman (6/62-63)
hotz-beroak (2/53-55)
hotz-hotzean (1.3/50-52)
hotzildu (6/62-63)
-hurran (hit-hurren: 9172-73)
-hurren (hit-hurren: 9172-73)
hurrenez hurren (1.1/48-49)
-huska (esku-huska: 3/56-57)
huts egin?/hutsegin? (6/62-63)
hutseegite (6/62-63)
-huts(ik) (esku-hutsik: 3/56-57)
huts-hutsik (103/50-52)
hutsarte (11.2.6/80)
ibil-Ieku (10/74-76)
ibilaldi (10174-76)
ibilbide (10174-76)
-ibili (bakan-ibili: 3/56-57)
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ibili-zahar (9/72-73)
ibiliaren ibiliz (1.1/48-49)
idatz-hizkera (10/74-76)
Idauze-Mendi (12/78-80)
idazkari andere (12/78-80)
idazkari-sailburu (12/78-80)
idazkola (10/74-76)
idazlan (10/74-76)
idazle / hiztun koefiziente

(14.2/93-95)
idazmakina (10/74-76)
idazpide (10/74-76)
idazpuru (10/74-76)
idaztankera (10/74-76)
idaztarau (10/74-76)
idolozale (8/70-71)
igerileku (10/74-76)
ihes egin (6/62-63)
ihes eragin (6/62-63)
ihesaldi (10/74-76)
iji-aja (16/99-100)
ika-mika (16/99-100)
-ikara (lurrikara: 7.2/64-69)
ikas-helburu (10/74-76)
ikas-sail (10/74-76)
ikasbide (10/74-76)
ikasgai (10/74-76)
ikasgela (10/74-76)
ikasgura (8/70-71)
ikasketa= programa (11.1/77)
ikaskide (10/74-76)
ikaslagun (10/74-76)
ikasle / gela ratioa

(14.2/93-95)
ikasle= multzo (11.2.1/78-80)
ikasliburu (10/74-76)
ikasmaila (10/74-76)
ikasmaterial (10/74-76)
ikasmolde (10/74-76)
ikastaldi (10/74-76)
ikastaro (10/74-76)
ikastaro= amaiera (7.2/64-69)
ikasteknika (10/74-76)
ikastetxe (10/74-76)
ikastetxe mailan (11.5/81)

EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

ikastola (10/74-76)
ikastordu (10/74-76)
ikasturte (10/74-76)
ikazkin (7.1164-69)
ikerketa= proiektu (11.1/77)
ikerlan (10/74-76)
ikus-entzule (2/53-55)
ikus-entzunezko (2/53-55)
ikusi berri (9/72-73)
ikusi-makusi (16/99-100)
ikusian-ikusian (1.2/49-50)
ikusmira(tu) (13/87-88)
ikusmuga (10/74-76)
ikuspegi (10/74-76)
ikuspuntu (10/74-76)
ikustezin (4/58-59)
Ilargi= amandre (12/78-80)
ile-harro (3/56-57)
ileekizkur (3/56-57)
ilun-ilun (1.3/50-52)
ilunaldi (10/74-76)
ilunbe (11.2.6/80)
Indalezio Moko (15/97-98)
indar=emaile(7.1/64-69)
indar=neurtze (7.2/64-69)
indarberritu (6/62-63)
indargabetu (6/62-63)
indargaldu (6/62-63)
industri iraultza (7.2/64-69)
industrigile (7.1/64-69)
industrizale (8/70-71)
informazio= zerbitzu (11.1/77)
informazio-gura (8/70-71)
informazio-gura (8/70-71)
infragizatar (171101-102)
infragizon (171101-102)
infragorri (171101-102)
infrasoinu (171101-102)
-inguru (bular= inguru: 11.2.6/80)
ingurune (11.2.5/79-80)
inji-anju (16/99-100)
inozo= plantak (11.2.2/78-80)
integraezin (4/58-59)
integrista= aire (11.2.2/78-80)
intsektilkari (7.1/64-69)
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inude= abioi (12/78-80)
ipar-ekialde (12/78-80)
ipar-iparrekialde / hego-hegomen-

debalde orientazio (14.2/93-95)
ipar-mendebalde (2153-55)
Iparbus (17/101-102)
ipi-apa (16/99-100)
ipurlodi (3/56-57)
ipurtagiri (3/56-57)
ipurtarin (3/56-57)
ipurterre (3/56-57)
irabazpide (10/74-76)
iragan berri (9/72-73)
iragarki= taula (11.1/77)
irail-urria(k) (2/53-55)
irakas-sistema (10/74-76)
irakasle=jende (11.2.5/79-80)
irakasle= lagun (11.2.5/79-80)
irakasmaila (10/74-76)
irakasmundu (10/74-76)
irakaspide (10/74-76)
irakasteredu (10/74-76)
irakastordu (10/74-76)
irakin berri (9/72-73)
irakurgai (10/74-76)
irakurliburu (10/74-76)
irakurterraz (4/58-59)
irarkola (10/74-76)
iraultza= giro (x/39-42)
iraupen= poxi (11.2.1/78-80)
iritsi berri (9/72-73)
iritzi= artikulu (11.1/77)
iritzi-miritzi (16/99-100)
iritziak iritzi (1.1/48-49)
irizkide (11.2.5/79-80)
irizpide (11.2.5/79-80)
irrati=entzule (7.1/64-69)
irrati-telebista(k) (2/53-55)
irribarre (13/87-88)
irten berri (9/72-73)
irten-muga (10/74-76)
irtenbide (10/74-76)
lruraitz-Gauna (12/78-80)
isats-luze (3/56-57)
isil(ka)-misil(ka) (16/99-100)

isil-isila (1.3/50-52)
isil-isilik (1.3/50-52)
isurbera (4/58-59)
itsasgizon (11.2.5/79-80)
itxi-ireki (2/53-55)
-itxura (jainko= itxura: 11.2.2/78-80)
itxuraldatu (6/62-63)
itzulbide (10/74-76)
itzulpen= kutsu (11.2.2/78-80)
izelonbre (13/87-88)
izen arrunt / izen propio oposizio

(14.2/93-95)
izen eske (7.3/65-69)
izen= sintagma (11.1/77)
izen-abizenak (2/53-55)
izenondo (11.2.6/80)
izenorde (11.2.5/79-80)
izerdi= xorta (11.2.1/78-80)
izkuta-agiri(ka) (2/53-55)
-izpi (belar=izpi: 11.2.1/78-80)
izukaitz (4/58-59)
-jabe (lur-jabe: 7.1/64-69)
jai= antolatzaile (7.1/64-69)
jaialdi (11.2.5/79-80)
jaiero-jaiero (1.2149-50)
Jainko aita (12/78-80)
jainko= itxura (11.2.2/78-80)
Jainko-gose (8/70-71)
jainkofago (17/101-102)
jainkozale (8/70-71)
jaio berri (9/72-73)
jaiondoko (11.5/81)
jaiotza= kontrol (x/39-42)
jaiotza= tasa (11.1/77)
-jakin (asko-jakin: 3/56-57)
jakin-gose (8/70-71)
jakin-nahi (8/70-71)
jakinbide (10/74-76)
jakingura (8/70-71)
jakintza= gai (11.2.5/79-80)
jakintzazale (8/70-71)
jakinzale (8/70-71)
jale-edale ospe (2/53-55)
-jan (txuleta-jan: 7.2/64-69)
jan-arin(ean) (9/72-73)
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jan-gose (8/70-71)
jan-zahar (9/72-73)
jantoki (10/74-76)
jantzi= garbiketa (7.2/64-69)
jantzi-erantzi (2/53-55)
jardun-atal (10/74-76)
jardungai (10/74-76)
jardungune (10/74-76)
jardupide (10/74-76)
-jario (beldur-jario: 7.1/64-69)
-jario (hitz-jario: 7.2/64-69)
jarleku (10/74-76)
jatordu= amaiera (7.2/64-69)
jaun baru (12/78-80)
jaun mera (12/78-80)
jaun-andreak (2/53-55)
jaunartu (6/62-63)
jaundone (13/87-88)
jauregi= etxe (12/78-80)
jeltzale (8/70-71)
jende= andana (11.2.1/78-80)
-jende (gazte=jende: 11.2.5/79-80)
jende= oste (11.2.1/78-80)
jende= tailu (11.2.4/79-80)
jendetasun= poxi (11.2.1/78-80)
jira-bira (16/99-100)
joan-etorri (2/53-55)
joanak joan (1.1/48-49)
Joane Talotxu (15/97-98)
jokabide (10/74-76)
jokamolde (10/74-76)
joko= tailu (11.2.4/79-80)
jolas-zale (8/70-71)
jolasgura (8/70-71)
jolastoki (10/74-76)
-jorra (artajorra: 7.2/64-69)
josulagun (11.2.5/79-80)
Juan Lurgabe(a) (15/97-98)
Juan XXIII auzoa (14.2/93-95)
justu-justu (iritsi) (1.3/50-52)
-(k)ume (aingerukume: 11.2.5/79-80)
K2oo0 produkzio-etxea (14.2/93-95)
kafe= antzerki (12/78-80)
kafesne eske (7.3/65-69)
kakodun (7.1/64-69)

EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

kale= bizitza (11.1/77)
kale= garbitzaile (7.1/64-69)
kale= kantoi (11.1/77)
kalekume (11.2.5/79-80)
kalerik kale (1.1/48-49)
kalez kale (1.1/48-49)
-kalte (etxe-kalte: 7.1/64-69)
kaltzontziloehutsik (3/56-57)
kandela= argi (11.1/77)
Kandido Txapuza (15/97-98)
kanpo= ekintza (11.3.1/80-81)
kanpo=irizpide (11.3.1180-81)
kanpo= mugarri (11.3.1/80-81)
kantaldi (10/74-76)
kantu= kantari (7.3/65-69)
kantzelariorde (11.2.5/79-80)
kaputxino= komentu (11.1/77)
kargu hartu (6/62-63)
Karlos II Burusoil(a) (15/97-98)
kask-kask (16/99-100)
kaskazuri (3/56-57)
katuarrain (12/78-80)
kezkabide (10/74-76)
-kide (asmokide: 11.2.5/79-80)
-kide (ikaskide: 10/74-76)
kili-kili (16/99-100)
kili-kolo (16/99-100)
kilo= erdi (11.2.1/78-80)
kilometro= kontailu (7.1164-69)
kinkiri-kunkuru (16/99-100)
kirkir(ra) (16/99-100)
kirol= aldizkari (11.1/77)
kirten-motz (3/56-57)
kiskalizale (8/70-71)
-klase (abisu= klase: 11.2.4/79-80)
klase= emaile(7.1/64-69)
klase= emankizun (7.2/64-69)
koartel= etxe (12/78-80)
kobre / eztainu aleazio (14.2/93-95)
Kohl-Mitterrand elkarrizketak

(14.2/93-95)
kokolo= aurpegi (11.2.2/78-80)
-kolore (gaztaina= kolore:

11.2.2/78-80)
kolpe= leungailu (7.1164-69)
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komunikabide (10/74-76)
konde-duke (12/78-80)
konformaerraz (4/58-59)
konformaezin (4/58-59)
konformagaitz (4/58-59)
konfort-zale (8/70-71)
konponbide (10/74-76)
kontaezin (4/58-59)
kontagai (10/74-76)
kontentagaitz (4/58-59)
kontra(a)gindu (11.3.2/81)
kontradibide (11.3.2/81)
kontraegitura (11.3.2/81)
kontrakarga (11.3 .2/81)
kontramaisu (11.3.2/81)
kontrapisu (11.3.2/81)
kontrapozoi(n) (11.3.2/81)
kontrasu (11.3.2/81)
kontrazal (11.3.2/81)
kontsumo= gai (11.2.5/79-80)
-kontu (afari= kontu: 11.2.3/78-80)
kontu eman (6/62-63)
kontu hartu (6/62-63)
kontu=kontari (7.3/65-69)
kontzientzi falta (5/60-61)
kopetilun (3/56-57)
kordegabe (5/60-61)
Kose Dim (15/97-98)
Kosepa Koipe (15/97-98)
Kosepantoni Koloregorri (15/97-98)
-koskor (azukre= koskor:

11.2.1/78-80)
koxkero= usain (11.2.2/78-80)
kriski-kraska (16/99-100)
kuku(a) (16/99-100)
kultur emankizun (x/39-42)
kultur gizon (11.2.5/79-80)
Kultura eta Turismo Saila (11/82)
Kultura Saila (xI39-42)
kulturgintza (7.2/64-69)
kutsadura= arrisku (x/39-42)
kutsagabe (5/60-61)
-kutsu (desafio= kutsu: 11.2.2/78-80)
Labetze-Bizkai (12/78-80)
labur-Iabur (azaldu) (1.3/50-52)

lagun bila (7.3/65-69)
-Iagun (bizilagun: 11.2.5/79-80)
lagunarte (11.2.6/80)
Lakarri-Buztanobi (11.4/81)
-Ian (aberaste= Ian: 11.2.3/78-80)
-Ian (azterlan: 10/74-76)
lan= eskaintza (7.2/64-69)
lan= kontratu (11.1/77)
lan= prozedura (11.1/77)
lan= puska (11.2.1/78-80)
lan=uzte (7.2/64-69)
lanarte (11.2.6/80)
lanbide (11.2.5/79-80)
-Iandare (porm= landare:

11.2.3/78-80)
-Iandu (gogo-landu: 3/56-57)
landu-arin (9/72-73)
landugaitz (4/58-59)
langile (7.1164-69)
langile=jende (11.2.5/79-80)
-lapur (oilo-Iapur: 7.1164-69)
larrez larre (1.1/48-49)
larririki (6/62-63)
larrue hutsik (3/56-57)
lasai-Iasai (itxaron) (1.3/50-52)
Lasarte-Oria (12/78-80)
laster-lasterka (1.3/50-52)
lauburu (3/56-57)
launaka-Iaunaka (1.2/49-50)
-Iaurden (mende= laurden:

11.2.1/78-80)
lauzpabost (2/53-55)
laztan-musuka (2/53-55)
Leaburu-Gaztelu (12/78-80)
LEF batzordea (14.2/93-95)
lege= dekretu (12/78-80)
lege= eskakizun (11.1/77)
lege= gordailu (11.1/77)
lege= hausle (7.1164-69)
legegile (7.1/64-69)
legegizon (11.2.5/79-80)
lehen-Iehenik (1.3/50-52)
lehendakari jaun (12/78-80)
lehendakariorde (11.2.5/79-80)
lehenetsi (6/62-63)



860

leher eragin (6/62-63)
lehiakide (10/74-76)
lehiakide (11.2.5/79-80)
lehor-lehorra (1.3/50-52)
-leku (aparkaleku: 10/74-76)
leku= izen (11.1/77)
leku-denborazko (2/53-55)
lekualdatu (6/62-63)
lekuan lekuko (1.2/49-50)
lekuan-lekuan (1.2/49-50)
lemazain (7.1164-69)
lepagain (11.2.6/80)
lepagorri (3/56-57)
lepamehe (3/56-57)
lepoezikin (3/56-57)
letraldatu (6/62-63)
liberal= fama (11.2.2/78-80)
liburu eske (7.3/65-69)
liburu= idazle (7.1164-69)
liburu= mordo (11.2.1/78-80)
liburu= saltzaile (7.1/64-69)
liburugile (7.1164-69)
liburugintza (7.2/64-69)
liburuzaintza (7.2/64-69)
likido / solido nahaste (14.2/93-95)
limoi= ur (11.1/77)
Liiio Ankabakar (15/97-98)
literatur tradizio (x/39-42)
literatura=joera (x/39-42)
literaturzale (8/70-71)
lizar= arbola (11.2.3/78-80)
lizar= makila (11.1/77)
Lizarra/Estella (13/87-88)
liztari (12/78-80)
lizunbera (4/58-59)
lo(a)kartu (6/62-63)
10 egin (6/62-63)
loeeragile (6/62-63)
10 falta (5/60-61)
lodi-lodi (1.3/50-52)
logale (8/70-71)
logiko-matematiko (2/53-55)
logura (8/70-71)
Loiola 91 plana (14.2/93-95)
-lore (arrosa= lore: 11.2.3/78-80)

EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

lore= sorta (11.2.1/78-80)
lotsa= izpi (11.2.1/78-80)
lotsagabe (5/60-61)
lotsagabetu (6/62-63)
lukainka= zati (11.2.1/78-80)
lur eman (6/62-63)
lur=jabe (7.1164-69)
lur= kolore (11.2.2/78-80)
lurgabe (5/60-61)
lurrikara (7.2164-69)
luze-laburrean (2/53-55)
luze-luze (1.3/50-52)
luze-zabal (2/53-55)
luze-zabalean (2/53-55)
luze-zabaleko (2/53-55)
luzeiritzi(ta egon) (6/62-63)
luzetsi (6/62-63)
Madalen Bonbila (15/97-98)
Madril-Iron trenbidea (14.2/93-95)
magal-harro (3/56-57)
mahai gainetik (11.5/81)
mahai= ondo (11.2.6/80)
mahaiburu (11.2.5/79-80)
mahaikide (11.2.5/79-80)
-maila(ko) (11.5/81)
-maila(n): 11.5/81)
mailaz maila (1.1/48-49)
Mainton Itzontzi (15/97-98)
maisu= itzal (11.1/77)
maisu-maistrak (2/53-55)
-maite (etxe-maite: 7.1/64-69)
maite-maite-maite (1.3/50-52)
maitemindu (6/62-63)
maiztasun= azterketa (7.2/64-69)
makila borra (12/78-80)
makina-erreminta (12/78-80)
-makurtu (buru-makurtu: 3/56-57)
makutsik (3/56-57)
-manera (bizitze= manera:

11.2.4/79-80)
Manu Fortuna (15/97-98)
Manu Txurrut (15/97-98)
mara-mara (16/99-100)
margodun (7.1164-69)
Mari Begiluze (15/97-98)
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mari-aker (15/97-98)
mari-apain (15/97-98)
mari-atso (15/97-98)
mari-bandera (15/97-98)
mari-bihurri (15/97-98)
mari-gaizto (15/97-98)
mari-gizon (15/97-98)
mari-gorringo (15/97-98)
mari-kontra (15/97-98)
mari-kriseilu (15/97-98)
mari-maistra (15/97-98)
mari-maisu (15/97-98)
mari-maite (15/97-98)
mari-matraka (15/97-98)
mari-moda (15/97-98)
mari-mutiko (15/97-98)
mari-mutil (15/97-98)
mari-mutur (15/97-98)
mari-puntta (15/97-98)
mari-sorgin (15/97-98)
mari-suge (15/97-98)
mari-xukalde (15/97-98)
mari-zikin (15/97-98)
Marine Besolodi (15/97-98)
marketing-zale (8/70-71)
(Markin-)Etxebarri (12/78-80)
Markina-Xemein (12/78-80)
marmar(ra) (16/99-100)
Martin Txilibitu (15/97-98)
Matea Saltsa (15/97-98)
matematika= irakasle (7.1/64-69)
Mateo Txistu (15/97-98)
Matxin Burdin (15/97-98)
Matxin Koipe (15/97-98)
Matxin Sukalde (15/97-98)
mediku jaun (12/78-80)
medikuntza= fakultate (x/39-42)
Medikuntza Fakultatea (11182)
mehatxupeko (11.5/81)
mende= hasiera (7.2/64-69)
mende= laurden (11.2.1/78-80)
mendeku bila (7.3/65-69)
menderen mende (1.1/48-49)
mendez mende (1.1/48-49)
mendi= gain (11.2.6/80)

mendi= gibel (11.2.6/80)
mendi-mendian (1.3/50-52)
mendiriz mendi (1.1/48-49)
mendiz mendi (1.1/48-49)
merkantzi tren (12/78-80)
metahizkuntza (17/101-102)
metro= erdi (11.2.1/78-80)
(meubles) Ihidoi altzariak

(14.3/95-96)
meza=emaile(7.1/64-69)
meza=laguntzaile (7.1/64-69)
mezu= igorle (7.1164-69)
Mikaela Txintxarri

(15/97-98)
Mikel Eleder (15/97-98)
Mikela Begi (15/97-98)
mikrouhin (17/101-102)
min hartu (6/62-63)
minbera (4/58-59)
mingain (11.2.6/80)
mingaineluze (3/56-57)
minigona (17/101-102)
Minotz-Agerrea (11.4/81)
mintzabide (10/74-76)
mintzaerraz (4/58-59)
mintzagai (10/74-76)
mintzagaitasun (10/74-76)
mintzaldatu (6/62-63)
mintzaldi (10/74-76)
mintzamolde (10/74-76)
mintzapraktika (10/74-76)
mintzatu berri (9/72-73)
mirespen (6/62-63)
miretsi (6/62-63)
Mitxel Tolet (15/97-98)
modemo-modemo Gantzi)

(1.3/50-52)
-modu (hizkera= modu:

11.2.4/79-80)
mokoefier (3/56-57)
mokoefin (3/56-57)
mokodun (7.1/64-69)
moldaerraz (4/58-59)
moldakaitz (4/58-59)
-molde (ikasmolde (10/74-76)
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-molde (politika= molde:
11.2.4/79-80)

-mordo (erle= mordo: 11.2.1/78-80)
morfojoskera (171101-102)
-mota (bertso= mota: 11.2.4/79-80)
mugagabe (5/60-61)
mugarri (12/78-80)
mugatzaile / mugakizun ordena

(14.2/93-95)
mugazain (7.1164-69)
-multzo (ikasle= multzo:

11.2.1/78-80)
musika=ikasle (7.1/64-69)
musikagile (7.1/64-69)
musu eman (6/62-63)
musuegorri (3/56-57)
musuehuts (geratu) (3/56-57)
mutil= tropel (11.2.1/78-80)
muture beltz (3/56-57)
mutur=joka (7.3/65-69)
mutur-huts (agertu) (3/56-57)
mutur-zikin (3/56-57)
mutxurdin (3/56-57)
muxar-ehize (7.2/64-69)
N-l errepidea (14.2/93-95)
nafar-euskaldun (12/78-80)
(Nafarroako) Ostalaritza Elkartea

(11182)
nagi-epel (2/53-55)
nahas-mahas (16/99-100)
nahaspila (10/74-76)
nahaste-borraste (16/99-100)
-nahi (batasun-nahi: 8/70-71)
nahigabe (5/60-61)
natur zientziak (x/39-42)
naturazale (x/39-42)
nazioarteko (11.5/81)
negar egin (6/62-63)
negar eragin (6/62-63)
negar-zotinka (2/53-55)
neka-neka egin (1.3/50-52)
nekaezin (4/58-59)
neska katxarro (12/78-80)
neska= talde (11.2.1/78-80)
neska-mutilak (2/53-55)

EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

neskalagun (11.2.5/79-80)
neskazale (8/70-71)
NGC-5195 galaxia (14.2/93-95)
nobelagile (7.1/64-69)
nobelagintza (7.2/64-69)
nobizio= sarrera (7.2/64-69)
noiz-nongo (2/53-55)
non-zer (2/53-55)
nor-nori (2/53-55)
NPN transistorea (14.2/93-95)
NUIF-IRPF (13/87-88)
flir-flir (16/99-100)
odolebero (3/56-57)
odol= eskaintza (7.2/64-69)
odol= isurtze (7.2/64-69)
odolustu (6/62-63)
odolzale (8/70-71)
ofizial-oflZial (1.3/50-52)
ogi= apur (11.2.1/78-80)
ogi bila (7.3/65-69)
Ogi okindegia (14.3/95-96)
ogi= puxka (11.2.1/78-80)
ogi-ardoak (2/53-55)
oharkabe (5/60-61)
ohitura= aldaketa (x/39-42)
oihu egin (6/62-63)
oilategi= erdi (11.2.1/78-80)
oilo= izter (11.1/77)
oilo= lapur (7.1/64-69)
oin= azpi (11.2.6/80)
oinarri-oinarrizko (1.3/50-52)
oker-oker (egin) (1.3/50-52)
okin (7.1164-69)
olagizon (11.2.5/79-80)
olerki= sariketa (7.2/64-69)
on egin (6/62-63)
on-gaitzak (2/53-55)
on-on-on-ona (1.3/50-52)
onartu (6/62-63)
-ondo(an): 11.5/81)
-ondo (elorri= ondo: 11.2.3/78-80)
-ondo (gerra= ondo: 11.2.6/80)
-ondo(ra): 11.5/81)
ondo-ondoan (1.3/50-52)
ondo-ondoraino (1.3/50-52)
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-ondoko: 11.5/81)
ondragabe (5/60-61)
onean-onean (1.2/49-50)
oneritzi (6/62-63)
onetsi-maitatu (13/87-88)
ongigite (7.2/64-69)
ontzi=jende (11.2.5/79-80)
oraindik orain (1.1/48-49)
ordain-kitatu (13/87-88)
ordaindu berri (9/72-73)
-orde (sailburuorde: 11.2.5/79-80)
ordu= laurden (11.2.1/78-80)
Oria-Bidasoak (2/53-55)
orientabide (10/74-76)
orkume (11.2.5/79-80)
oroimen= gaUze (7.2/64-69)
orpoz orpo (1.1/48-49)
orri= zulagailu (7.1164-69)
ortografi arau (x/39-42)
osaba bertsolari (12/78-80)
osagabe (5/60-61)
osagai (10/74-76)
Osakidetza/Servicio Vasco de

Salud (13/87-88)
oso-oso (1.3/50-52)
oso-osorik (1.3/50-52)
ospezale (8/70-71)
ostatu= galdezka (7.3/65-69)
-oste (arrain= oste: 11.2.1/78-80)
-oste (belarri= oste: 11.2.6/80)
-oste(ko): 11.5/81)
ostegun-ostiralak (2/53-55)
otoitz= gai (11.2.5/79-80)
Ozaze-Jaurgainia (11.4/81)
ozta-ozta (entzun) (1.3/50-52)
pago= atze (11.2.6/80)
pago= bosto (11.1/77)
pairagaitz (4/58-59)
Paleo-ikuska (171101-102)
paparegorri (3/56-57)
para(a)tzizki (171101-102)
para(a)urrizki (171101-102)
paraje bazter (12/78-80)
pare-parean (1.3/50-52)
paregabe (5/60-61)

parez pare (1.1/48-49)
parra-parra (16/99-100)
parte bartu (6/62-63)
parteebartzaile (6/62-63)
-pasa (denbora= pasa: 7.3/65-69)
-pasa (gau=pasa: 7.2/64-69)
pasabide (10/74-76)
pasaezin (4/58-59)
pasagiri (10/74-76)
pasagune (10/74-76)
pasaldi (10/74-76)
pasatoki (10/74-76)
pasealeku (10/74-76)
patata= zuritze (7.2/64-69)
Patxi Ardatz (15/97-98)
Patxi Guzur (15/97-98)
Patxiko Txerren (15/97-98)
pausaldi (10/74-76)
pausaleku (10/74-76)
pauso= bots (11.1/77)
pauso= kontatze (7.2/64-69)
pausoz pauso (1.1/48-49)
-pe (be) (zubipe: 11.2.6/80)
pedagogi berrikuntza (7.2/64-69)
pedagogi berrikuntza (xI39-42)
pegatsi (13/87-88)
-peko: 11.5/81)
Pello Errota (15/97-98)
Pello Kirten (15/97-98)
pentsaezin (4/58-59)
pentsamolde (10/74-76)
Pepa Negar (15/97-98)
perpaus= egitura (11.1/77)
Peru Abarka (15/97-98)
Peru Eltze (15/97-98)
Peru Ilegorri (15/97-98)
Peru Odolki (15/97-98)
Petiri Danbolin (15/97-98)
Petiri Karrika (15/97-98)
Petra Ostatu (15/97-98)
petrolio-egarri (8/70-71)
pil-pil (16/99-100)
-pila (diru=pila: 11.2.1/78-80)
pinpi-panpa (16/99-100)
pinuzale (8/70-71)
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Pio XII plaza (14.2/93-95)
piper= hauts (11.1/77)
piri-para (16/99-100)
-piska (egur= piska: 11.2.1/78-80)
piskana-piskana (1.2/49-50)
-pittin (arnodiO"'" pittin: 11.2.1/78-80)
plangintza (7.2/64-69)
plangintza= arduradun (x/39-42)
-planta (inozO"'" plantak: 11.2.2/78-80)
plantearnolde (10/74-76)
planto egin (6/62-63)
plater= ikuzgailu (7.1164-69)
plater=jende (11.2.5/79-80)
plazagizon (11.2.5/79-80)
plisti-plasta (16/99-100)
poema-olerki (13/87-88)
poemagintza (7.2/64-69)
(poissonerie) Joakin arrandegia

(14.3/95-96)
poliki-poliki (1.3/50-52)
polikiroldegi (171101-102)
polinahaste (17/101-102)
politika= molde (11.2.4/79-80)
politikagintza (7.2/64-69)
polito-polito (1.3/50-52)
porru= landare (11.2.3/78-80)
porru-patatak (2/53-55)
posta= barruti (11.1/77)
pote-poteka (1.3/50-52)
potrodun (7.1/64-69)
-poxi Gendetasun= poxi: 11.2.1/78-80)
poz hartu (6/62-63)
poz-pozik (1.3/50-52)
pozaren pozez (1.1/48-49)
Praixka Mutur (15/97-98)
prakerre (3/56-57)
praktika [alta (5/60-61)
praktiko-praktiko (1.3/50-52)
presio / bolumen diagrama

(14.2/93-95)
prezio=altxatze (7.2/64-69)
preziogabe (5/60-61)
programazio= ikastaro (11.1/77)
proiektaerraz (4/58-59)
proiektugabe (5/60-61)

EUSKERA - XXXVII (2.aldia

protoeuskara (17/101-102)
protoirudi (17/101-102)
puntuazio= markak (11.1/77)
punturen puntu (1.1/48-49)
puntuz puntu (1.1/48-49)
puru-puru (1.3/50-52)
-pusk(et)a (lan= puska: 11.2.1/78-80)
putakume (11.2.5/79-80)
raka-raka (16/99-100)
RDN osagaia (14.2/93-95)
RENFE konpainia (14.2/93-95)
(residence) Hegoalde egoitza

(14.3/95-96)
(restaurant) Etxola jatetxea

(14.3/95-96)
Rikardo Lehoibihotz(a) (15/97-98)
robot-gabe (5/60-61)
sagar= tarta (11.1/77)
sagardozale (8/70-71)
sagu= hilkari (7.1/64-69)
-sail (etxe= sail: 11.2.1/78-80)
sailburu (11.2.5/79-80)
sailburu andere (12/78-80)
sailburuorde (11.2.5/79-80)
Sakana-Burundak (2/53-55)
sakon-sakonean (1.3/50-52)
sakon-sakoneko (1.3/50-52)
salbabide (10/74-76)
salbuespen (6/62-63)
salbuespenak salbu (1.1/48-49)
salbuetsi (6/62-63)
saldu-erosi (2/53-55)
saldugaitz (4/58-59)
salerosi (2153-55)
salerosketa (2/53-55)
salmahai (10/74-76)
salmenta (13/87-88)
salmenta= prezio (11.1/77)
salneurri (10/74-76)
saIto egin (6/62-63)
samur-samur (esan) (1.3/50-52)
samurbera (4/58-59)
Santi Anpolai (15/97-98)
Santi Nonzebarri (15/97-98)
santugile (7.1164-69)
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sarbide (10/74-76)
sari= banaketa (7.2/64-69)
sartalde (10/74-76)
sartu berri (9/72-73)
sartu-irten (2/53-55)
sasikume (11.2.5/79-80)
sasirik sasi (1.1/48-49)
saski-naski (16/99-100)
sasoi-edade (13/87-88)
Satan Bihotz-txiki (15/97-98)
SECAM sistema (14.2/93-95)
sega=poto (11.1/77)
sei-zazpi (2/53-55)
seme-alabak (2/53-55)
senar-emazteak (2/53-55)
senargura (8/70-71)
sendabelar (10/74-76)
sendagai (10/74-76)
sermoi-prediku (13/87-88)
Simon Besaluze (15/97-98)
sinesgabe (5/60-61)
sineskaitz (4/58-59)
sineskogor (4/58-59)
sinestamendu-gabe (5/60-61)
sinesterraz (4/58-59)
sinetsi (6/62-63)
sinkronia / diakronia bereizketa

(14.2/93-95)
sintagma= buru (11.2.5/79-80)
softwaregintza (171101-102)
soil-soilik (1.3/50-52)
soineko= urratze (7.2/64-69)
soinuzale (8/70-71)
soka= mutur (11.1/77)
solairuarte (11.2.6/80)
solas= bide (11.2.5/79-80)
solaskide (11.2.5/79-80)
soluziobide (11.2.5/79-80)
sorberri (9/72-73)
sorleku (10/74-76)
-sorta (lore=sorta: 11.2.1/78-80)
sortalde (10/74-76)
sorterri (10/74-76)
sortzaile-transformatzaile (2/53-55)
STEE-EILAS (13/87-88)

su eman (6/62-63)
su hartu (6/62-63)
su=itzalgailu (7.1/64-69)
suduremotz (3/56-57)
sudur-huts (ibili) (3/56-57)
-suerte (frutu= suerte: 11.2.4/79-80)
supergizon (17/101-102)
superni (17/101-102)
superreroale (17/101-102)
tabernariz taberna (1.1/48-49)
-tailu Gende= tailu: 11.2.4/79-80)
-talde (etsai= talde: 11.2.1/78-80)
talogite (7.2/64-69)
-tankera (idaztankera: 10/74-76)
-tanta (esne= tanta: 11.2.1/78-80)
tanta=kontailu (7.1/64-69)
TAO zonaldea (14.2/93-95)
tapa-tapa (16/99-100)
tarteka-marteka (16/99-100)
tarteka-tarteka (1.2/49-50)
teknologi ikaskuntza (7.2/64-69)
tele(e)gunkari (171101-102)
telebista (171101-102)
telebista= konpontzaile (7.1/64-69)
telefono= zenbaki (11.1/77)
telegidatu (17/101-102)
teleikusle (171101-102)
telemezu (171101-102)
tentaldi (10/74-76)
Teresa Kaskazuri (15/97-98)
termoegonkor (171101-102)
tiki-taka (16/99-100)
tikili-takala (16/99-100)
Timuti Belarri (15/97-98)
tinki-tinki (1.3/50-52)
tirabira (16/99-100)
tiragale (8/70-71)
tirriki-tarraka (16/99-100)
titi-handi (3/56-57)
tituludun (7.1/64-69)
tokian tokiko (1.2/49-50)
tolesgabe (5/60-61)
Tomas Txorimalo (15/97-98)
Tomax Aldaro (15/97-98)
tonto= plantak (11.2.2/78-80)
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-topa (behaztopa: 7.2/64-69)
totel-motel (16/99-100)
transformaezin (4/58-59)
transmisio= bide (11.2.5/79-80)
trebetasun= maila (11.1/77)
trenbide ondoan (11.5/81)
triangelu / izar konexioa (14.2/93-95)
tripa= barm (11.2.6/80)
tripaezikin (3/56-57)
tripaundi (3/56-57)
-tropel (mutil= tropel: 11.2.1/78-80)
ttunttun(a) (16/99-100)
turista= multzo (11.2.1/78-80)
txalo-txaloka (1.3/50-52)
txandaka-txandaka (1.2/49-50)
txanpongite (7.2164-69)
Txanton Piperri (15/97-98)
Txanton Txitxarro (15/97-98)
txapelegorri (3/56-57)
txapeldun (7.1164-69)
txartelgabetu (6/62-63)
txerri= hanka (11.1/77)
txerri= hiltze (7.2/64-69)
txiki-txiki (1.3/50-52)
txiki-txiki egin (1.3/50-52)
txiki-txikitandik (1.3/50-52)
txiki-txikitatik (1.3/50-52)
tximist (16/99-100)
txin-txin (16/99-100)
txio-txio(ka) (16/99-100)
txirri-mirri (16/99-100)
txirula-mirula (16/99-100)
txizagura (8/70-71)
Txomin Ipurdi (15/97-98)
txor-txor (16/99-100)
txori= izugarri (7.1/64-69)
txori= kaiola (11.1/77)
txosten= prestaera (7.2/64-69)
txuleta-jan (7.2/64-69)
txuri-urdin (2/53-55)
txurrut-zale (8/70-71)
Uharte-Arakil (12/78-80)
Uharte-Garazi (12/78-80)
ulermen= kontu (11.2.3/78-80)
ulermen= maila (11.1/77)

EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

ulermen-test (17/101-102)
ulerterraz (4/58-59)
ultrabatu (17/101-102)
ultrabizkaiera (171101-102)
ultraeskuin(dar) (171101-102)
ultraezker(tiar) (171101-102)
ultragogor (17/101-102)
ultramore (171101-102)
ultramundutar (171101-102)
ultrasoinu (17/101-102)
ultrazuzenketa (17/101-102)
ume aingeru (12/78-80)
umezale (8/70-71)
Unamuno-Barojak (2/53-55)
-une (geldiune: 10/74-76)
unean-unean (1.2/49-50)
ur bila (7.3/65-69)
Ur Kirolak (11182)
ur=kutsadura (7.2/64-69)
ur=putzu (11.1/77)
ur= xorta (11.2.1/78-80)
uranditu (6/62-63)
Urola aldeko (herriak) (11.5/81)
urre= diru (12/78-80)
Orriixtoi-Larrabile (12/78-80)
-usain (diru= usain: 11.2.2/78-80)
usatortola (12/78-80)
uso= aldra (11.2.1/78-80)
uso-pasa (7.2/64-69)
uste-sinesmenak (2/53-55)
ustekabe (5/60-61)
ustelduaren ustelduz (1.1/48-49)
uxagaitz (4/58-59)
uzta=bilgailu (7.1/64-69)
uztail-abuztuak (2/53-55)
uztargin (7.1164-69)
Vitoria/Gasteiz (13/87-88)
x izpia (14.2/93-95)
xingar= azpiki (11.2.6/80)
xirri-xirri (16/99-100)
zabal-zabal (1.3/50-52)
zabal-zabalik (1.3/50-52)
-zahar Gan-zahar: 9/72-73)
zaharberritu (6/62-63)
zainegorri (3/56-57)
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-zain (lemazain: 7.1/64-69)
zain-hil (3/56-57)
zain-hori (3/56-57)
-za(i)ntza (liburuzaintza: 7.2/64-69)
zakar= ontzi (11.1/77)
zakur= andana (11.2.1/78-80)
zakur galgo (12/78-80)
zalantza= bide (11.2.5/79-80)
zaldi=erosle (7.1/64-69)
zaldi= tropel (11.2.1/78-80)
zaldikume (11.2.5/79-80)
-zale (bakezale: 8170-71)
zalu-zalua (1.3/50-52)
zalu-zalukara (1.3/50-52)
zangoemakur (3/56-57)
zapal-zapal egin (1.3/50-52)
zapataundi (3/56-57)
zarpa=jario (7.1/64-69)
-zati (lukainka= zati: 11.2.1/78-80)
zati= potentzia (11.1/77)
zehatz-mehatz (16/99-100)
zelulabakar (3/56-57)
Zenbaki zenbaki(zko) kontrola

(14.3/95-96)
zentzudun (7.1/64-69)
zentzugabe (5/60-61)
zer-nola(ko) (2/53-55)
zer-nori-nork (2/53-55)
zerbitzuburu (11.2.5/79-80)
zerbitzugune (11.2.5/79-80)
zerga= biltzaile (7.1/64-69)
zerra= fabrika (11.1/77)
zerrama (12/78-80)
zeru-Iur-itsasoak (2/53-55)
zeru-Iurrak (2/53-55)
zibilizazio= era (11.2.4/79-80)
zikin-estali (3/56-57)
zikiro=jate (7.2/64-69)
zikloka-zikloka (1.2149-50)

zin eragin (6/62-63)
zin-zinez (1.3/50-52)
Zinema Jaialdia (11/82)
zinemaldi (11.2.5/79-80)
zingulu-zangulu (16/99-100)
zintz egin (6/62-63)
zipli-zapla (16/99-100)
zirriborro (16/99-100)
zirriki-zarraka (16/99-100)
zirti-zarta (16/99-100)
zistema= kamioi (12/78-80)
ziur-ziur Gakin) (1.3/50-52)
ziurtagiri (10/74-76)
zizka-mizka (16/99-100)
zokogune (11.2.5/79-80)
zordun (7.1/64-69)
zorikabe (5/60-61)
zorion= agur (11.1/77)
zorion bila (7.3/65-69)
zorion-nahi (8/70-71)
zoro-zoro (egon) (1.3/50-52)
zorroztarri (10/74-76)
zortzi-hamar (kilometro) (2/53-55)
zortzi-hamar-hamabi (urte) (2/53-55)
zoru= garbigailu (7.1/64-69)
zozkatu berri (9/72-73)
zubipe (11.2.6/80)
zulatu berri (9/72-73)
zurgin (7.1/64-69)
zuri-beltz (2/53-55)
zuri-gorri (2/53-55)
zuri-gorri-berde (zinta) (2/53-55)
zuri-zuri egin (1.3/50-52)
zurrumurru (16/99-100)
zuzen-gose (8/70-71)
zuzen-zuzen (1.3/50-52)
zuzen-zuzenean (1.3/50-52)
zuzendariorde (11.2.5/79-80)
zuzengabe (5/60-61)





4.4. Galdeketa igorri zaien/zitzaien idazleak

ERASKINAK

I. ERASKINA: GALDEKETA IGORRI ZITZAIEN IDAZLEAK

II. ERASKINA: GALDEKETA EGITEKO BIDALI ZEN PROPO
SAMENA

4.5. Erantzun libreak

I. ERASKINA: GALDEKETATIK JASO ZIREN ERANTZUN LI
BREAK

II. EUSKALTZAINDIAK ERABAKIA HARTU AURRETIK PRESTA-
TURIKO ZENBAIT TXOSTEN:

a) Xabier Kintanarena
b) Frantzisko Ondarrarena
c) Jose Luis Lizundiarena
d) X. Videgainena
e) LEF batzordearena





I. ERASKINA

GALDEKETA IGORRI ZITZAIEN IDAZLEAK





"TXILIKU" - Euskaldunon Egunkaria
"TXILIKU" - Elkar
ADURIZ, Itziar - Uzei
ADURIZ ZABALA, Jose Antonio - Eus-

kaltzaindia. LEF batzordea
AGIRRE , Joxean - EGIN
AGIRRE, Jabier - UZEI
AGIRRE, Inaxio - Euskararen Udal

Patronatoa
AGIRRE BEGIRISTAIN, Jose Anto

nio - Donostiako Udala
AGIRRE GARAI, Jon - HAEE-IVAP
AGIRREBALTZATEGI KORTABA

RRIA, Paulo - UZEI-EUSENOR
AGIRREGABIRIA AGIRRE, Juan

Maria - EHU/UPV - Zientzi Fakul
tatea

AIZPURUA, Xabier - Eusko Jaurlari-
tza - HPIN

AIZPURUA, AGIRRE, Martxel
AKESOLO, Lino
ALBERDI, Mirari - Eusko Jaurlaritza -

HPIN
ALBISU, Iftaki - Eusko Jaurlaritza
ALDAI, Nikolas - Euskadi Irratia
ALDAMIZ-ETXEBERRIA LEIZAOLA,

Jone - Barakaldoko Udala
ALFARO "Lantziri", Gexan
ALKORTA, Kaxildo - HAEE-IVAP
ALTONAGA SUSTATXA, Kepa -

EHU/UPV - Zientzi Fakultatea
ALTUNA, Patxi - Euskaltzaindia
ALVAREZ ENPARANTZA, Jose Luis

- EHUlUPV - Filosofi Fakultatea
AMUNDARAIN, Dionisio-HAEE-IVAP
AMURIZA, Xabier
APELLANIZ INGUNZA, Estibalitz 

EHU/UPV - Zientzi Fakultatea
ARANA MARTIJA, Jose Antonio 

Euskaltzaindia

ARANBARRI "Amatifio", Luis Alber
to - DEIA

ARANBURU, Antton - Euskadi Irratia
ARANBURU, Pedro Jose - Maizpide

Euskaltegia
ARANZABAL, Jose - Arrasate Press
ARBELBIDE, Xipri - Gure Irratia
AREJITA, Adolfo - Labayru
ARRARTE, Iftaki - Euskal Herriko Agin-

taritzaren Aldizkaria
ARREGI, Joseba - Eusko Jaurlaritza 

Kultura Saila
ARREGI, Joxe - Elizarteko Biblia
ARREGI LIZARRAGA, Jesus Mari 

EHU/UPV - Zientzi Fakultatea
ARRIETA UGARTETXEA, Joxe Agus

tin - KUTXA
ARRIOLABENGOA, Eduardo - Gas

teizko Udala - Hezkuntzarako Udal
Institutua

ARROJERIA, Eustakio - Elhuyar
ARTZE, Joxan
ATXAGA, Mikel - DEIA
ATXAGA, Bernardo
AURREKOETXEA, Gotzon - Euskal-

tzaindialAtlas
AUZMENDI, Txema - Herri Irratia
AZKUNE MENDIA, Ifiaki - ELHUYAR
AZPIRI EGUREN, Begofia - Eibarko

Udala
AZURMENDI OTAEGI, Joxe
BADIOLA, Rikardo - Euskaltzaindia

-Argitarapenak
BARAIAZARRA, Luis - Bostak Bat

lantaldea
BARANDIARAN, Gaizka
BARRENETXEA, Tere - Elhuyar
BASTERRA, Jon - Ikastolen Federa-

zioa - Ikastola aldizkaria
BELOK!, Julian - Euskadi Irratia
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BELOKI, Jose Ramon - DEIA
BERASATEGI, Jose Ignazio - HAEEI

IVAP
BERASATEGI, Joxe Mari - Eusko Jaur-

laritza - Hezkuntza Saila
BERGARETXE, Jon - Jakin
BERISTAIN, Ifiaki
BERRIOZABAL, Roman - Eusko Jaur

laritza - HPIN
BILBAO, Jose Ramon - Bilbao-Bizkaia

Kutxa
BUTRON, Joseba - EGA
CAJARAVILLE BEREZIARTUA, Mi

ren - EHUIUPV - Zientzi Fakultatea
CASENAVE-HARIGlLE, Junes
CHARRITTON, Piarres - Euskaltzain

dia
DAVANT-IRATZABAL, Jean Louis 

Euskaltzaindia
DIAZ DE TUESTA MARTINEZ, Jose

Felix - Arrasateko Udala
DIHARCE "Iratzeder", Xabier - Eus

kaltzaindia
EGANA, Andoni
EGANA, Miren - Nafar Gobemua 

Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza
EGIA GOIENETXEA, Gotzon - Gi

puzkoako Fom Diputazioa
EGIBAR, Eloi - Gipuzkoako Fom Di

putazioa
EGUZKITZA, Andolin - EHUlUPV
EIZAGIRRE LANDA, Xabier - IRA

LE - Donostia
EIZMENDI, "Basarri", Ifiaki - El Dia

rio Vasco
ELOSEGI ALDASORO, Antton 

EHU/UPV - Zuzenbide Fakultatea
ENSUNZA LEKUNBERRI, Martxel

-EHU/UPV - Zientzi Fakultatea
EPALZA RUIZ DE ALDA, Aingem

-Nafarroako Gobemua - Hizkuntza
Politikarako Zuzendaritza

ERKIAGA, Eusebio - Euskaltzaindia
ERKIZIA ITOIZ, Joseba - Gipuzkoako

Fom Diputazioa
ESNAL, Pello - HABE
ESTONBA REKALDE, Andone 

EHU/UPV - Zientzi Fakultatea
ETXAIDE, Jon

EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

ETXANIZ, Maite - Zarauzko Udala
ETXEBARRIA, Jose M. - EUTG
ETXEBARRIA, Jon Gotzon - Batxiler

Institutua
ETXEBARRIA, Jose Ramon - EHUI

UPV
ETXEBARRIA, Martin - HABE
ETXEBARRIA, Elixabete - Elhuyar
ETXEBARRIA, Pilartxo - EHU-UPV I

Filosofi Fakultatea
ETXEHANDI, Marzel
ETXENAGUSIA, Karmelo - Elizbarru

tiko itzulpenak
ETXEZAHARRETA, Luzien - Euskal

dunon Egunkaria
ETXEZARRETA, Eustasio - Elizbarm

tiko itzulpenak
ETXEZARRETA, Ramon - Gipuzkoa

ko Fom Diputazioa
GALLASTEGI - Bilboko Udala - Eus

kara Zerbitzua
GAMINDE, Ifiaki - AEK - ELE
GARATE, Gotzon - Deustuko Uniber

tsitatea
GARDNER, Nicholas - Eusko Jaurlari

tza - Hezkuntza Saila
GARMENDIA, Xalbador - EGIN
GARMENDIA, M. Karmen - Eusko

Jaurlaritza - HPIN
GARZIA, Joserra - Euskal Telebista
GAZTANAGA, Jesus
GEREN0, Xabier
GOENAGA MENDIZABAL, Patxi 

EHU-UPV I Filosofi Fakultatea
GOIRIENA CAMARA, Ifiaki -IRALE
GONZALEZ TXABARRI, Joxe Juan 

HABE
GURRUTXAGA, Antton - Elhuyar
HARANBURU ALTUNA, Luis - Kri

selu argitaletxea
HARITSCHELHAR, Jean - Euskaltzain

dia
HEGUY, Txomin - Euskal Kultur Era-

kundea - EKE
HERNANDEZ, Mikel - Irakasle Eskola
HERNANDEZ, Juankar - IRALE
HERNANDEZ ABAITUA, Mikel
IBARGUTXI, Felix - Diario Vasco
INIGO, Andres - Hizkuntz Eskola
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INTXAUSTI REKONDO, Joseba
Il'iURRIETA LABAIEN, Iiiaki
IRAOLA, Rufino - EI Diario Vasco
IRASTORTZA, Tere - UNED
IRASTORTZA, Xabier - Liturgia
IRAZABALBEITIA, Ifiaki - Elhuyar -

HET
IRAZOLA, Jose Mari - Hizkuntza Eskola
IRIARTE, Maddalen - Euskal Telebis-

ta
IRIGOIEN, Juan M.
IRIGOYEN, Alfonso - Euskaltzaindia
IRIONDO UNANUE, Joxe Mari -

EITB
IRURETAGOIENA, Xanti - UZEI
ITURBE, Jazinto - EHUlUPV - Zien

tzi Fakultatea
ITURRIA, Karmelo - Frantziskotarrak

(Arantzazu)
ITZAINA, Mikel - Euskaltzaindia I Lite

ratura
IZAGIRRE, Koldo
IZTUETA ARMENDARIZ, Paulo -

EHU-UPV - Filosofi Fakultatea
JAUREGI, Jose Bernardo - CIES
JAUREGI, Marije - Elhuyar
JUGO ORRANTIA, Begofia - EHUI

UPV - Zientzi Fakultatea
KALTZADA, Julen - Kalegana
KANBLONG, Ramuntxo - Euskal Kul

tur Erakundea - EKE
KINTANA URKIAGA, Xabier - EHU

UPV - Euskararako Kabinetea
KNORR BORRAS, Endrike - Euskal

tzaindia
KORTABITARTE, Koldo - Kutxa
KORTAZAR, Jon - EHU-UPV - His

toria eta Geografia eta Filologia
KRUTWIG SAGREDO, Federiko 

Euskaltzaindia
LAKARRA, Joseba Andoni - EHU-UPV

- Historia eta Geografia eta Filologia
LARRANAGA, Gurutz - HABE
LARRARTE, Jose Mari - Euskaltzaindia

LEF
LARRE, Emile - Euskaltzaindia
LASA ALEGRIA, Mikel - Euskaltzain

dia-EEBS

LEGARRETA, Josu - Eusko Jaurlari
tza - Kultura Saila

LEKUONA, Juan Mari - Euskaltzain-
dia

LERTXUNDI, Anjel
LETAMENDIA, Juan Antonio
LETE, Xabier
LIZARRALDE, Elene - Euskal Tele

bista
LIZARRALDE OLABARRIA, Marian

- Ofiatiko Udala
LIZUNDIA, Jose Luis - Euskaltzaindia
LOBERA REVILLA, Anjel
LOIDI BIZKARRONDO, Jose Antonio
LOINAZ, Miel - UZEI
MARlGOMEZ ALLENDE, Ionan 

EHU/UPV - Zientzi Fakultatea
MARTINEZ, Alfontso - EHUIUPV 

Filosofi Fakultatea
MENDIGUREN, Xabier - Itzultzaile

Eskola
MENDIGUREN, Ifiaki - Udala
MENDIGUREN ELIZEGI, Xabier 

Elkar
MENDIZABAL, Zurifie - Ikastolen

Federazioa - Ikastola aldizkaria
MENDIZABAL MUJIKA, Fernando 

UZEI
MENDOZA, Jose Luis - Nafarroako

Gobernua - Hizkuntza Politikarako
Zuzendaritza

MOYUA PINILLOS, Adela - EHUI
UPV - Zientzi Fakultatea

MOZOS MUJIKA, Ifiaki - IRALE
MUJIKA CASARES, Jose Antonio 

Euskaltzaindia (Gramatika batzordea)
MUJIKA, Alfonso - ELHUYAR -HET
MUJIKA, Luis Mari - Euskaltzaindial

LEF
MUNIATEGI, Abel - Euskaltzaindial

Literatura
MURUA, Mitxel -EREIN
NAVARRO,Koro
NAZABAL JAKA, Gotzon - UZEI
ODRIOZOLA, Jose Manuel
ODRIOZOLA PEREIRA, Juan Karlos

- Euskaltzaindia/LEF
OIHARZABAL, Befiat - Euskaltzaindia
OLARRA, Xabier - Nafarroako Gober-
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nua - Hizkuntza Politikarako Zuzen
daritza

OLAZIREGI, Ibon - Eusko Jaurlaritza
- Hezkuntza Saila

ONAINDIA, Xanti
ONATIBIA, lfiaki - SASKI-NASKl
ONATIBIA, Manu - SASKl-NASKl
ONDARRA, Francisco - Euskaltzain-

dia
ONEDERRA OLAIZOLA, Lurdes 

EHU/UPV - Historia eta Geografia
eta Filologia

ORBE MONASTERIO, Martin
OREGI, Eneko - EHUIUPV
OREGI, Josu
ORMAZABAL, Joxantonio - ELKAR
OSA, Eusebio - EHUIUPV
OTAEGI, Karrnelo - Herria Irratia
OTAEGI, Lurdes - Euskaltzaindia-LEF
OTERMIN, Jose Mari - Euskadi Irratia
PAGOLA, Rosa Miren - Deustuko

Unibertsitatea
PAGOLA, Ines - EHU/UPV - Historia

eta Geografia eta Filologia
PEILLEN, Txomin - Euskaltzaindia
PENAGARIKANO, Nekane - Euskadi

Irratia
PEREZ GAZTELU, Elixabete - EUTG
PETRIZAN, Estebe - Nafarroako Gober

nua - Hizkuntza Politikarako Zu
zendaritza

PIKABEA, lfiaki - EHU-UPV I Infor
matika Fakultatea

PITARKE DE LA TORRE, Jose M. 
EHU/UPV - Zientzi Fakultatea

PLAZAOLA, Estepan - Bergarako Udala
PLAZAOLA MUGURUZA, Fernando

- EHU/UPV - Zientzi Fakultatea
REY ESCALERA, Fernando - Nafa

rroako Gobemua - Hizkuntza Politi
karako Zuzendaritza

RUIZ DE MUNIAIN MARKAIDA,
Koldo - IRALE

SAGARNA IZAGIRRE, Andoni - UZEI
SAIZARBITORIA, Ramon
SALABURU, Pello - Euskaltzaindia
SALCEDO LARRALDE, Isabel

EHU/UPV - Zientzi Fakultatea
SAN MARTIN, Juan - Euskaltzaindia
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SARASOLA, Ibon - Euskaltzaindia
SARASOLA, Jose Antonio - K-2000
SARRIEGI ESKlSABEL, Andoni -

Beasaingo Udala
SATRUSTEGI, Jose Maria - Euskal

tzaindia
SEGUROLA, lfiaki - Orotariko Euskal

Hiztegia
SETIEN, Jazinto - Hernaniko Udala
TAPIA, Koldo - Santurtziko Udala.
TELLERIA, Pello - Eusko Jaurlaritza -

Hezkuntza Saila
TOLEDO LEZETA, Ana Maria 

EUTG
UGALDE, lfiaki - HABE
UGALDE, Mikel - Eusko Jaurlaritza

-HPIN
UGALDE, Martin
UNANUE, Jon - Andoaingo Udala

URGELL, Blanka - Orotariko Euskal
Hiztegia

URIA ZUBIARRAIN, Edorta
URIARTE ORMAETXE, Javier - Hiz

kuntza Eskola
URIBARREN, Patxi - Euskaltzaindia 

LEF batzordea
URIBEETXEBARRIA, Tomas - Bizkai

ko Foru Diputazioa
URKAREGI ETXEPARE, Arantza -

EHU/UPV - Zientzi Fakultatea
URKlA, Mirian - UZEI
URKlZU, Boni - HABE
URKlZU, Patri - Euskaltzaindia/LEF
URRUJULEGI AGIRRE, Jon - Pasaia-

ko Udala
URRUTIA BADIOLA, Andres - Eus

kaltzaindia - EEBS batzordea
VIDEGAIN, Charles - Euskaltzaindia 

Hizkuntz Atlasa
VILLASANTE KORTABITARTE, Luis

- Euskaltzaindia
YURRAMENDI, Felipe - EUTG
ZABALA UNZALU, Igone - EHUI

UPV - Zientzi Fakultatea
ZABALA UNZALU, Nerea - EHUI

UPV - Zientzi Fakultatea
ZABALETA, Pello - Euskadi Irratia
ZABALETA, Patxi - Euskaltzaindia
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ZABALETA, Josu
ZALBIDE, Mikel - EuskaItzaindia 

LEF batzordea
ZARATE AZKUNA, Maria Jose 

EHU/UPV - Zientzi Fakultatea
ZARRAOA, Ifiaki - Eusko Jaurlaritza -

Kultura Saila
ZATARAIN, Anbrosio
ZAVALA, Antonio - EuskaItzaindia
ZELAIETA, Anjel

ZUAZO, Koldo - EHU/UPV - Historia
eta Geografia eta Filologia

ZUBELDIA, Ifiaki - ELKAR
ZUBIAGA, Felix - Lauaxeta Ikastola
ZUBIKARAI, Augustin
ZUBIZARRETA MUJIKA, lfiaki -

Eresoinka, S.A.
ZUPIRIA, Bingen - Lehendakaritza
ZURUTUZA, Jose Luis - Frantziskota

rrak (Arantzazu)





II. ERASKINA





1. SARRERA-OHARRAK

Euskarak gaur egun duen hitz berrien premiari erantzuteko, hitz
-elkarketa baliabide nagusienetakoa dugu. Izan ere euskarak askatasun
osoz ez bada ere, libertate handiz elkar ditzake kategoria bereko nahiz
desberdineko hitzak izen, izenondo edo aditz berriak eratzeko: bi izen
nahiz aditzoina eta izena elkartuz, izen berria sort dezake; edo aditzoina
eta izenondoa elkartuz, izenondo berria, etab.

Elkarte-mota guztiak ez dira haatik maila, emankortasun eta baliaga
rritasun berekoak: horregatik, mota, sail eta azpisail bakoitzaren nondik
-norakoa aztertu eta horien deskribapena egitea izan da Lexikologi-Erizpideen
Finkapenerako Batzordearen eginkizuna 1986tik 1988 arte.

Taxonomi Ian zabal horren ondoren, oinarri sendoagoak ditu Eus
kaltzaindiak hitz-elkarketaren inguman arau eta gomendioak eskaintzeko;
ikerketa horrek erakutsi baitu, batetik, baliabide honen jarraipen histori
koa eta gaurko bizitasuna, eta, bestetik, zein puntutan eta noraino ari
diren urruntzen usadio zaharretik gaur sortzen diren hitz elkartuak. Era
berean nabarmendu da baliabide aberats honen ondorioz sortzen diren
hitzen gaineko idaztarauen beharra.

Ondorioz, bada, honako adierazpen-proposamena egiten dio Batzor
deak Euskaltzaindiari, honek, ongi baderizkio, bere egin dezan eta euskal
idazlegoari jakin eraz diezaion:

1. Baliabide indartsua izanik, hitz elkartura jo daiteke askotan eus
karaz, erdal 'izena + adjektibo erreferentziala' egiturak ordezkatzeko:
esku-lan (trabajo manual/travail manuel), aho-literatura (literatura oral/lit
terature orale), ekonomi teoria (teoria economica/theorie economique), etab.

2. Hitz-elkarketaren aberastasuna dela eta, hitz elkartuko bi osa
gaien arteko erlazio gramatikal eta semantikoak era askotakoak izan dai
tezkeenez, ezinezkoa da horiek arau labur eta urrietara biltzea. Horien
berri jakin nahi duenak badu azalpen luze-zabalagorik Hitz-elkarketa ize
neko him libumkietan.
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Askotan eta egoki balia daitekeen hitz-elkarketaren bide honek baditu,
nolanahi ere, mugak eta are debekuak, batez ere mezu-hartzailearen
aldetik begiratuz: osagaien arteko erlazio ilunak direla medio, ulertezin
gerta daiteke hainbat hitz elkartu; irakurleak erdarara itzuliz dekodetzen
ditu horrelakoak, edo testuinguru zabalaren laguntzaz, edo, okerrago
dena, idazleak justu zer adierazi nahi duen jakin ezinik geratuko da.
Forma elkartuen sortzaile-idazleak hobeko du kasu hauetan eraikuntza
sintaktiko libreetara jo, argitasunaren mesedetan.

3. Badira, halere, hitz elkartuen egiturari dagokionez, zuzendu beha
rreko erabilera gaiztoak:

a) Bikotea izendatzeko, Dvandva elkarteak ditu bere-bereak euska
rak. Horrenbestez, erdarazko los hijos/les enfants, los reyes/les rois edo los
padres/les parents-en, hau da bikotea izendatzen duten sintagmen, ordain
jatorrak euskaraz seme-alabak, e"ege-e"eginak eta aita-amak (edo gura
soak) dira; besterik dira inoiz horien lekuan agertzen diren erregeak,
aitak bezalakoak.

b) Jatetxe, denda, erakunde nahiz beste edozein lekuren izena
adierazteko egitura jatorra, izen propioa lehen eta ondoren jatetxea,
gozotegia, kafetegia, harategia... (artikulua erantsiz) ipintzea da: Urkiola
tabema, Etxeberri harategia edo Oihenart liburudenda, beraz, eta ez *Kafe
tegi Mikel edo *Gozotegi Edurne. Izena erdaraz eta euskaraz aldi berean
eman nahi denean, berriz, ondokoa da egitura zuzena: lehenik erdal bar,
libreria/librairie edo carniceria/boucherie, izen propioa erdian eta azkenik
euskal taberna, liburudenda edo harategia:

- Cafeteria [rimo kafetegia, Libreria Oihenart liburudenda, Carniceria
Etxeberria harategia.

c) Beste batzutan, erabilera gaiztoen aurrean gaudenik ezin esan
daitekeen arren, erdal egituretara gehiegi makurtzeko arriskua dago, eus
kal tradiziozko formak ahaztuz. 'Aditzoina + izena' (jarleku, ehortz egun,
jaiotetxe, sorterri, irarkola, gazi kutxa... ) betidaniko elkarteak baztertuz,
eta aditzoina ekintza-izen eratorriaz ordezkatuz, jaiotze-eguna, jaiotze-leku
eta kokatze-leku sortzen ditugu, erdarazko fecha de nacimiento edo punta
de asentamiento eraikuntzen ordaintzat. Hala ere, euskalduntze-erakunde
bezalakoetan, aditza izen edo izenondo batetik eratorria denean, -tze-dun
izena nahitaezkoa da, euskaldun-erakunde bestela ulertuko genuke eta.
Bada bestelako debeku eta zailtasunik, batez ere hots-topaketa bihurriek
eragindakorik: idazkeraz aritzean aipatuko ditugu. Baina halako kasuak
salbu, ikasprozesu bezalako elkarketen egokitasuna gogoratu nabi da hemen,
ikaste-prozesu posiblearen (eta gaur nagusi edo ia bakarraren) ondoan.

2. Hitz elkartuen inguruan sortu izan den beste auzietako bat, bi
osagaien artean gerta daitezkeen aldaketa fonetikoei buruzkoa da. Arazo
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honi dagokionez, aldaketok, hitz elkartuak idazterakoan zein puntutarai
no agertzen diren azter dezakegu; forma idatziak baitira, hain zuzen,
Euskaltzaindiak arautu nahi dituenak. Corpus zabala ikertu ondoren argi
ikusten da lehen osagaiaren azken bokala erori eta ondarioz gertatzen
diren kontsonante-aldaketak edo azken bokalaren aldaketak, zenbait ize
netara mugaturik egon direla. Begi, ardi, argi, beso, etxe, arto, idi... > bet-,
art-, art-, besa, etxa, arta, it-... forman aurkitzen dira euskal lexikoan
aspaldidanik txertatuak ditugun izenetan: betile, artizar, iteuli, artaburu,
besamotz, etxa/de... Baina hauen ondoan har ditugu era berean begi
-keinu, begi-ko/pe, begi-aza/, argi-txinta, argi-izpi, ardi-txabo/a, ardi-haragi,
ardi-sail, arto-erregutada, arto-ja/e, arto-a/or, beso-/an, beso-giharre, etxe
-erretze, etxe-gain, etxe-bizitza... Emaitza desberdin hauen aurrean, ondo
ko puntuok zehaztu beharra ikusi du Euskaltzaindiak:

a) Osagaien arteko erlazio-moduak baldintzatzen ditu hots-aldaketak:
menpekotasunezko lotura dutenetan gertatu izan dim bokal- eta kontsonante
-aldaketok; ez, ordea, Dvandva (seme-a/abak), Koordinaziozko (errege
profeta), Atribuziozko (osaba bertso/ari) eta Aposiziozko (Txirrita bertso/a
ria) elkarteetan. Halaber, sintaxitik oso gertu dauden elkarteetan, hala
nola 'izena + egin/eman/hartu' edo 'izena/aditzoina + behar/nahi' egiture
tan, ez da bi osagaien artean aldaketarik aurkitzen.

b) Menpekotasunezko elkarteetan, lehen osagaiaren amaierako seg
mentuaren morfologi izaerak ere badu zerikusia; Iehen osagai hori erato
rria bada, atzizkiak nekez izango du aldaketarik: -ari, -te, etab.ek bere
horretan iraungo dute, azken bokala galdu gabe. Bertso/ari ez dugu
*bertso/a/- bihurtzen, ez eta txistu/ari, botikari nahiz bu/egari, *txistu/a/-,
*botika/- edo *bu/ega/-. AIde honetatik, aipamen berezia zor zaie azken
urteetako unibertsita/, moneta/, nekaza/ eta antzekoei; ia guztiak dira -ario
atzizkiaz sortutako erdal adjektiboa ordezkatzeko erabili direnak: profeso
res universitarios = unibertsita/ irakas/eak, politica monetaria = moneta/
politika, ayuda financiera = finantza/ /aguntza... ikusi eta irakurtzen ditu
gu gero eta maizago.

c) Aldaketa guztiek ez dute hedadura bera izan: -i askoz maizago
erori izan da, -u baino, esaterako. Badira Mitxelenak «zaharkitu itxurako,
zaharkitutzat har daitezkeem> hitzetan baino gertatzen ez direla dioenak
ere.

d) Hedadura handiagoa izan duten aldaketak ere zenbait hitzetan
gertatu dira, ez guztietan eta automatikoki: Euri, eman dezagun, ez da
inoiz *eu/- bihurtu, mendi ere ez *ment-. Erraz uler daiteke hori, nekez
asmatuko baikenuke eu/- forma euri-tik datorrela; gehienez ere, euli har
tuko genuke horren atzean dagoen izen osotzat. Hots-aldaketek, gainera,
hitz elkartua ilundu egiten dute, eta, horregatik, ez da harrigarria biko
teak aurkitzea osagai berak dituzten elkarteetan: ga/buru eta gari-buru;
ga/soro eta gari-soro...
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e) Era berean, aparteko aipamena merezi du -a itsatsiaren galerak:
ik. Eranskina.

f) Badira halere zenbait ezaugarri fonetiko-grafiko hitz-elkarketarekin
lotzen ditugunak, hala nola n, t eta k kontsonanteak agertzea osagaien
artean: eritetxe, u!erterraz, agortezin...

2. GRAFIARI BURUZKO ARAUEN BEHARRA ETA HAVEN OINARRIA

Hitz-elkarketaz honelako azterlan bat eginez gero, edozein euskaldu
ni -ez hizkuntzalariei bakarrik- baliagarriak izango litzaizkiokeen argibi
de batzuk ematera iritsi behar zuela pentsatu izan du Euskaltzaindiak.
Hitz berrien eraketarako ateratzen diren ondorioak bezain sakonak ez
izan arren, hitz elkartuen grafiaz sortzen diren zalantzen ebazpiderako
ondorio batzuk atera daitezkeela ikusi da. Hauek, axalekoago eta konben
tzionalagoak izanik ere, euskaraz idazten duen edonori hitz elkartuen
idazkeraz agertzen zaizkion zalantzatxo gogaikarri gehienak astintzen lagun
duko balute, mesede handia egingo bailukete.

Zalantza ugari dagoena nornahi konturatzen da idazten edo irakur
tzen haste hutsarekin, eta are gehiago hainbat idazleren lanak aztertzera
koan. Egin den azterketan nabarmen ikusi da, batasunik eza dela nagusi
hitz elkartuen idazkeran eta gehienetan irizpide garbien [alta dela des
berdintasunen iturburua.

Batasun-faltak sortzen duen ezinegona ez da berria, ezta gutxiagorik
ere. Duela hogei urte Euskaltzaindiak eman zituen arau batzuk (ik.
«Idatz arauak», in: Euskera, XVI, 1971, 143-159: bereziki 153 eta 157.
or.): eragin mesedegarria izan zuten, marratxoaren erabileran egiten ziren
gehiegikeriak gutxitzeko, besteak beste. Baina denbora iragan da eta
beste argibide osagarri batzuk eskaintzeko egokiera badagoela ematen duo
Zorionez, denbora ez da alferrik joan. Hainbat lankideren ekarpenari
esker, gaur egun hitz-elkarketaz askoz ikuspegi aberatsagoa lortu da, eta
irizpide sendoen laguntza ere bai, idazkera-arazoak era sistematikoan
planteatzeko.

Sailkapen-azterketa berria dugu, zalantzarik gabe, sistematizatzen lagun
tzeko tresnarik egokiena, hura gabe sasiarte nahasia gertatzen baita
hitz-elkarketaren mundua. Bide hau hartu ezean, norberaren apeta eta
aldian aldiko moda bihurtzen dira erabakitzeko oinarri eta, jakina denez,
haize-orratza bezala ibiltzen dira horiek, behin aIde batera, hurrengoan
bestera, desberdintasunak areagotuz.

Idazkera-arauak beti dira arbitrarioak, idazketa bera ere hizkuntz
mezuak kodetzeko sistema konbentzionala izaki. Alabaina, ez da gauza
bera irizpide linguistiko ulergarri eta koherentetan oinarritzea eta nork
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bere erara interpreta ditzakeen irizpide «estetikoak» besterik ez direnak
erabiltzea. Lehen bideari heldu nahi zaio hemen ahalik eta araurik argie
na eta betetzen errazena eman ahal izateko. Edozein arau formulatzen
denean gertatzen den bezala, salbuespenak ez dira faltako, baina ez
litzateke nahi hauek ugariegiak izatea ere.

Erraztasunaren kontuari dagokionez, ohar bat egitea komeni da:
testuaren kodeketa eta dekodeketa, idazketa eta irakurketa alegia, biak
izan behar direla gogoan. Idazlearentzat erosoena, arau gutxirekin joka
tzea da; erosoa ezezik, bidezkoa ere bai, baldin irakurlearen kaltetan ez
bada. Idazlea eta irakurlegoa ezin ditugu, ordea, maila berean jarri erraz
tasuna eskaintzerakoan. Idazlea bakarra da eta haren irakurleak, berriz,
asko; gainera, idazleak badaki idatziz aditzera eman nahi duena zer den,
baina irakurleak interpretatu egin behar du mezua. Edukinak berak asko
tan ezartzen dizkion zailtasunei ez litzaizkieke gehitu behar idazkeraren
zailtasun gehiegiak. Ongi ulertu ahal izateko, bigarren irakurketa eskatzen
duen testua ez da egokia.

Irakurketa ahalik eta gehien erraztu behar dela esatean, ez da adiera
zi nahi idazleari bere lana ahal den guztia bihurritu behar zaionik ere,
jakina; baina bai aukeran arrazoizkoagoa dela irakurlearen erosotasuna
primatzea inorena primatzekotan.

Gogoan izan behar da, bestalde, kasu askotan irakurketa jendaurrean
egiten dela, eta, idazkera anarkikoak irakurlearen ulermena erasotzeare
kin, honen prosodia desegokitzen duela eta, aldi berean, entzulegoa
nahasten eta gogaitzen. Puntu honek garranzi berezia du gaur egun
komunikabide mintzatuetan.

Hauetxek izan dira ondoko idazkera-proposamenok formulatzera
koan zaindu nahi izan diren printzipioak.

3. IDAZKERA-PROPOSAMENAK.

Hitz elkartuen sailkapenaren arabera daude emanak proposamen
hauek, baina sailkapenaren eta sail bakoitzaren xehetasun guztiak ezin
dira hemen azaldu. Horrelakorik nahi duenak LEF batzordearen lanak
aurkezten dituzten argitalpenetara jo dezake. Azalpen honen bukaeran
dena laburbiltzen duen taula bat aurki daiteke.

Hona hemen, tipoz tipo, hobesten den idazkera:

1. Menpekotasunezko hitz elkartuak

Sail honetako elkarteetan, bi osagaietatik eskuinekoa mugakizuna da
eta ezkerrekoa mugatzailea. Adibidez, behi-esne hitz elkartuan mugakizu-
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na esne da eta mugatzailea, berriz, behi. Behi-esne eta ardi-esne biak
esneak dira beren mugakizuna esne delako, baina desberdinak dira muga
tzaile diferenteak dituztelako. Sail honen barnean zenbait azpisail berei
ziko ditugu, bi mailatan: hitz elkartuaren kategoria gramatikalaren arabe
ra lehen mailan eta osagaien ezaugarrien arabera bigarrenean.

1.1. Izenak

1.1.1. izen + izen modukoak. Eguzki-lore motako hitz elkartuak dei
tzen ditugun hauen osagaiak marratxoz loturik idaztea proposatzen da,
horrela:

paper-!abrika, langile-mugimendu, kalkulu-metodo, adierazpen-askatasun,
zakur-isats

Sail honetakoak ditugu mugakizuntzat multzo, talde, sail, aldra, ...
multzo-adierazleak, klase, mota, suerte, tailu, ... klase-adierazleak, zati, pus
ka, ... zati-adierazleak edo ondo, aum, oste, aitzin, inguru,... leku-denborazkoak
dituztenak. Horrela, bada,

soldadu-multzo, denda-sail, haragi-puska, etxe-inguru idatziko ditugu.

Leku-denborazkoez denaz bezainbatean, argitasun bat eman beharra
dago: gauza bat direla etxe-inguru, mendi-gain, e"etaula-atze izenak, "etxe
-ingurua miatu zuten", "mendi-gaina txikituta geratu da bonbardaketaren
eraginez", "erretaula-atzea txukundu behar dugu orain" bezalako perpau
setan agertzen zaizgunak, eta beste bat -n, -ra, -tik, -ko atzizkiak hartzen
dituzten leku-denborazko posposizioak izenen ondoren, hauei erlazio
-atzizkirik ezarri gabe, ipiniz eratzen diren multzoak. Posposizioen kasuan
ez da marratxorik jarriko bi hitzen artean: "e"eka ingurutik datoz", "men
di gainean ikusten den hodeia", "erretaula atzeko zokoan azaldu ziren
txanponak".

Idazleak bakarrik jakin dezake hitz elkartua + {-n, -ra, -tik , -ko} den
adierazi nahi duena, ala izena + posposizioa den. Lehen kasuan marra
txoa erabili beharko luke eta bigarrenean, aldiz, ez. Nabardura hau argi
ikusten ez duenak edo bereizketa egiteko premiarik sentitzen ez duenak
baluke arau errazago bat, aurrekoaren azpimultzo bat besterik ez dena:
multzoa osatzen duten bi hitzen atzetik -n, -ra, -tik , -ko kasu-markak ez
doazenean hitz-elkarketa baten aurrean dagoenez, marratxoa ipini eta
kasu-marka horiek doazenean izena + posposizioa dela pentsatu eta marra
txorik ez ipini.

izen + izen modukoen artekoak ditugu orobat leku-denborazkoak +
izena ereduaren araberako hitz elkartuak. Hauek lotuta idatziko ditugu:

aitzinsolas, au"ekontu, gainazal, azpima"a.
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Marchand-en terminologiari jarraiki subsumptive compounds deritze
nak, hau da mugakizuntzat hiperonimoa eta mugatzailetzat hiponimoa
dutenak edo, bestela esateko, biak izaera berekoak izanik mugatzaileak
eta mugakizunak beren artean duten adiera-desberdintasun bakarra zehaz
tasunari dagokiona besterik ez dutenak, marratxoz loturik idatziko ditugu:

pinu-arbola, arrosa-lore, berbena-belar.

Mugatzailetzat sasi-, basa-, asta- eta mugakizuntzat izen bat, edo
izen + -kume, -aldi, -bide mugakizunak dituzten menpekotasunezko hitz
elkartuak lotuta idatziko ditugu:

sasimaisu, basapiztia, astalarrosa, txorikume, bakealdi, osasunbide

1.1.2. Hitz-elkarketarako forma berezia duten mugatzailez osaturiko
hitz elkartuen idazkera.

Euskal hitz batzuek forma berezia har dezakete hitz-elkarketan. Adi
bidez: gizon, euskara, itsaso hitzen forma bereziak giza, euskal eta itsas
dira. Irakurleak honelako forma bat aurkitzen duenean, badaki hurrengo
hitza mugakizuna izango dela; beraz, ez du hori adieraziko dion beste
ezein zeinuren beharrik. Horregatik, hitz-elkarketarako forma berezia duten
mugatzailez osaturiko hitz elkartuon osagaiak bereiz idatziko ditugu:

giza eskubideak, euskal literatura, itsas hegazti

Kontutan izan behar da, alabaina, forma berezi guztiek ez dutela
bizitasun bera. Hitz batzuek forma berezia duten hainbat hitz elkartu
sortu izan duten arren, gaur egun hitz elkartu berriak sortzerakoan ez
gara forma berezi horretaz baliatzen. Esate baterako, idi hitzaren konpo
satu zaharrek it- forma dute zeharo iharturiko hitzetan: iteuli, itzain,
itaurreko; baina hitz elkartu berriagotan idi forma ageri da oso-osorik:
idi-apustu, idi-proba, idi-dema, idi-pare. Forma berezia ez baina arrunta
erabiltzen denean, menpekotasunezko hitz elkartuez 1. puntuan esan
dena izan behar da gogoan.

1.1.3. Hitz-elkarketan -a organikoa galtzen duen mugatzailea duten
hitz elkartuen idazkera.

-a organikoa duten euskal hitz zahar batzuek galdu egiten dute
fonema hau hitz-elkarketan mugatzaile direnean: anaia bat, baina anai
arrebak; eliza bat baina eliz kantak, elizgizon. Mota honetakoak dira,
halaber, -eria, -keria, -zia, -tzia, -kuntza bukaera duten hitz eratorriak.
Galera hau gertatzen denean, hitz elkartuaren osagaiak bereiz idatziko
dira, marka gehiagoren beharrik ez dagoenez:

argiteri proiektu, zitalkeri bolada, dotorezi kutsu, zuhurtzi premia, hiz
kuntz politika.
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-ia bukaera duten maileguzko hitzetan ere gertatzen da galera hori:

filosofi liburu, inpedantzi faktore, gastronomi elkarte, zientzi fakultate.

Literatura eta kultura hitzak mugatzaile direnean -a galtzea oso
hedatua dagoenez, ontzat ematen da ohitura hau: literatur lehiaketa,
kultur astea.

1.1.4. aditzoin + izen modukoak. Gehienetan 'x-t(z)eko A' perifrasia
dagokien jarleku motako hauek lotuta idatziko ditugu:

idazmakina, borragoma, irakinontzi, salbabide, irakasmaterial.

Mugatzailea txistukariz bukatzen denean eta mugakizuna ere txistu
kariz hasten, lotuta idatzi ordez marratxoa erabiliko dugu: ikas-zaletasun,
erakus-txanda.

Mugatzailearen bukaerako hotsak eta mugakizunaren hasierakoak
berdinak direnean ere marratxoa erabiliko dugu: irakas-asmo, iragan-angelu.

1.1.5. partizipio + izen modukoak marratxoz lotuta idatziko ditugu:

aspertu-itxura, egosi-puntua, aztertu-beharra, sendatu-nahia

1.2. Aditzak

Mugakizuntzat aditza duten aditz elkartuak sail hauetan banatuko
ditugu grafiaren ikuspegitik:

1.2.1. Mugakizuntzat egin, eragin, eman edo hartu duten aditz-elkarteak
bereiz idatziko ditugu:

zin egin, hitz eman, aurre hartu, gogait eragin.

Hauetatiko eratorriak, ordea, marratxoz loturik erabiliko dira, 1.4
saileko sintetiko bezala: hitz-emate, gogait-eragile.

1.2.2. Mugakizuntzat beste aditzen bat dutenak lotuta idatziko ditugu:

itxuraldatu, gogobete, odolustu, onetsi, azpimarratu

1.2.3. -erazi duten aditz faktitiboei dagokienez, ikus Euskaltzain
diak Iehendik puntu horretaz emana duen araua (Euskera, XVI, 1971,
143-159).

1.3. Izenondoak

1.3.1. Mugakizuntzat -zale duten izenondoak eta aditzoin + izenon
do modukoak Iotuta idatziko ditugu:

haragizale, dotorezale, irakurrizale, asegaitz, kontentaerraz
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1.3.2. partizipio + be"i edo zahar forma duten izenondo gisako
hitz-elkarteak bereiz idatziko ditugu:

erre be"i, jan zahar, ikasi berri, etorri zahar

1.4. Hitz elkartu sintetikoak, hau da: izen + aditzoin + {-tzailel-/el
-ari I-ki I-garri I-t(z)el- ketal-penl-kuntza} moduko izenak, izen + aditzoin
+ -garri erako izenondoak eta izen + aditzoin + -ka tankerako adberbioak
marratxoz idatziko ditugu:

te/ebista-konpontzaile, oneritzi-emaile, kamioi-gidari, zama-aringarri, buru
esta/ki, perretxiko-bilketa, teilatu-berritze, /aguntza-emate, inbertsio
-gehikuntza, egura/di-igarpen, k%re begi-mingarri, ha"i-botaka.

2. Bahuvrihiak

izen + izenondo motako izenondoak diren hitz-elkarte exozentrikoak,
bahuvrihi izenaz ere ezagutzen direnak, marratxoz idatziko ditugu:

mutil aurpegi-zabal, jruitu aza/-gogor, arbo/a hosto-/uze, pertsona izter-/odi.

3. Dvandvak

Dvandvak, h.d. hitz-elkarte kopulatiboak, marratxoz idatziko dira:

izeba-osabak, zeru-/u"ak, zuri-be/tzak, sei-zazpi, esan-eginak.

4. Aposizioak

izen propio + izen arrunt edo izendapen espezifiko + izendapen generi
ko itxura dutenak bereiz idatziko ditugu:

Oria ibaia, Udarregi ikasto/a, Xabier tabema, egin aditza, do nota, e
zenbakia.

s. Koordinaziozko eta atribuziozko hitz elkartuak

A den B, B den A, A B modukoa dena, A da eta B da ereduen
tankerako perifrasiei dagozkien hitz elkartuok bereiz idatziko ditugu:

Jainko Aita, zistema kamioi, abioi inude, etxe orratz

6. Amredita errepikatuak

Bikoiztapenen azpimultzo honetakoak marratxoz lotuko dira:

poliki-poliki, txiki-txiki, astin-astin egin.

Baina ez dute rnarratxorik behar lehen osagaia deklinabide-atzizkiz
hornitua dutenek: etxez etxe, tabemarik tabema.
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7. Ritz-andana ihartuak
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Hizkuntzaz kanpoko errealitatearen berri emateko, lexema solteez
gain, sintagma-eraikuntzak ere, hitz-andana edo -segidak alegia, erabil
tzen ditugu euskaraz, dela izen bati izenondo bat atzetik erantsiz, dela
hitz-elkarketaren bidez, dela -Ten edo -ko atzizkien laguntzaz izenei izen
lagunak gehituz.

Sintaxi librearen jokoaz baliatuz eta osagaien esanahiak multzoaren
esanahian gardenki isladatzen direlarik eratzen diren eraikuntza hauek,
kasu batzutan, erabileraren poderioz ihartu egiten dira, semantika aldetik
osagaien esanahien batura ez den beste adiera bat hartuz eta sintaxi
aldetik askatasuna galduz.

Ihartze-prozesu hori ez da bat-batean gauzatzen eta, horregatik, ihartze
-gradu diferentetako hitz-andanak aurki ditzakegu. Ihartuenak lexema bakar
tzat hartzen ditu hizkuntzalaria ez den hiztunak. Azentu- eta idazkera
-batasunak izaten dira ihartze-gradu honen seinalerik nabarienak. Hauek
normalean ez diote idazleari buruhausterik sortukc eta jakinaren gainean
ala oharkabean loturik idatziko ditu. Horixe egitea baizik ezin da proposatu.

Ihartze-bidean dauden hitz-andanak izaten dira zalantza sortzen dute
nak. Idazkera-proposamen hau egiteko, zenbait multzotan banatuko ditu
gu hauek, irizpide semantiko, fonetiko eta morfologikoak kontuan iza
nez. Zehatz esateko, hona hemen irizpideok:

- Sintagma-buru den osagaiaren esanahia aldatua dagoen

- Multzoa lexema bakartzat hartzen den

- Multzoak azentu-batasuna eskuratua duen

- Osagaiak forma aldetik aldaketarik izan duten

ldazkem
Tipoaren osakera Adibideak

bereiz lotuta

izen + izenondo + gosaritxiki, mutilzahar, udaberri, galtzamotzak

erdaratik kakaturiko Aita Santua, Aste Santua, Espiritu Santua
izen + izenondo + gerra hotza, Pantera Beltzak, Gurutze Gorria
multzoak Etxe Zuria, Errege Katolikoak

izenlagun + izen Gernikako Arbola, Erromako zubia,
edo + haur besoetakoa, Ama Doloretakoa,
izen + izenlagun Eustakioren tronpa, eguneko esnea

Salbuespenak

+ aitaponteko, etxekoandre, etxekojaun, zezensuzko
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4. LOTUTA IDAZTEKO PROP08A LITEZKEEN RITZ ELKARTU
080 LEXIKALIZATUEN ZERRENDA
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Hauxe izan daiteke lehen proposamen gisa eskaintzeko moduko
zerrenda:

abarkaol
abaroleku
abarotoki
abartoki
abatetxe
abatorraze
abelbuTU
abeletxe
abenda
abenderri
abizen
adabegi
adabeso
adabuTU
afaldomeka
afalordu
afaltoki
afariusi
agapuTU
agintaulki
aginterri
ahaidebatza
ahaikobatza
ahalegar
ahalehor
ahalkebelar
ahalurrin
aharkela
aheri
aiore
aitasaba
aiterri
aizkorol
aiztaga
aiztamakil(a)
aiztxori
akeitetxe
akelarre
al(h)orlan

alesagar
allizar
almandrorratz
amasaba
amazulo
amuarrain
antzoki
apobelatz
arabazozo
arditxakur
argimutil
argindar
argiontzi
argizaiol
argizulo
armarri
arranuntzi
arraununtzi
arrautzopil
arropadenda
artabuTU
artatxori
artelan
artile
artizar
artzanor
asteazken
astebuTU
astelehen
astojoko
astopotro
astotzara
astrountzi
atabuTU
ataga
atalbuTU
atauztarri
aterpetxe
atsotitz

atzazal
auzalan
auzapez
auzerri
auzetxe
auzimahai
azabuTU
azalili
azalmintz
azalore
azalprintz
azaro
azeribuztan
azolio
azorri
azosto
azukrontzi
bainuetxe
bainugela
bakalderri
baldemapez
balotzara
banketxe
bankubuTU
bankujabe
baresare
baserri
batzargela
batzarleku
batzarretxe
bazkalordu
begikeinu
beginini
begitxindor
behaztopo
bekatxo
bekorotz
bekosko
belaunbuTU
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belaunezur
bepazter (begi-lazter)
bepelar
bepuru
bernazaki
bernezur
bestaegun
bertsopaper
besaburu
besare
besaulki
besuztai
betabere
betagin
betazal
beteri
betile
betortz
betsein
betxindor
betzinta
betzulo
bidagiro
bidagurutze
bidaro
bidelapar
bidesari
bideseinale
bidezulo
bihozmin
birikeri
bitxilore
bizarmakina
bizarrontzi
bizkarfesta
bizkarrezur
bolajoko
bolaluma
bolatoki
botontzulo
burdinaga
burdinbide
burdinola
burdinsare
burduntzali (burruntzali)

burezur
burmuin
buruil
burulan
burumuin
buruorratz
buruzapi
dailarri (dailu-harri)
deiadar
demaleku
dirukutxa
dirulaguntza
diruzorro
dolumin(ak)
dorretxe
dukerri
eguargi
egunsari
egurrikatz
elizate
elizbarruti
elizgizon
emasabel
epaimahai
epemuga
eraztun
erbinude (?)
erlaburdina
erlamando
eroetxe
erpuru
errepide (erregebide)
errotarri
errukietxe
eskorta
eskuare
eskuargi
eskubahe
eskubaloi
eskubide
eskuburdinak
eskudiru
eskuizkribu
eskularru
eskuleku

EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

eskuliburu
eskuoihal
eskupilota
eskusoinu
eskuzatar
eskuziri
eskuzorro
esnarri
esnebehi
esparru
espetxe
etxebizitza
etxegizon
etxeparte
etxezulo
eurijasa
eurikapusai
eurizaparrada
eurizirin
ezpatabelar
ezpatadantza
ezpatarrain
ferratoki
frogarri
fruitadenda
fruitontzi
gakorratz
galbihi
galburu
galeper
garagardo
garagarril
garezur
garropil
gatzarri
gatzobi
gatzontzi
gauaro
gaubeila
gaueskola
gautxori
gaztangazur
gazur
giltzarrapo
giltzarri
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gizalaba
gizalege
gizaseme
gorputzadar
gorputzenbor
gutunazal
gutunontzi
habailarri
hagintopo
haitzulo
haizebelats
haizegeriza
haizeleku
haizerrota
hankezur
harlauza
harlosa
harmaila
harmailu
harmarri
harmora
harraska
harrerauntsi
harresi
harriabar
harrikatz
harrikoskor
harrimuga
harrobi
harrolio
hartxintxor
hartzulo
hatzazal
haurmin
haurseme
haurtzaro
haurzapi
hautsontzi
hazil
hegoburu
herribaso
herrigizon
herrimin
hezueri
hezurmin

hilarri
hilerri
hilkutxa
hilobi
hilzori
hiriburu
hodeiertz
hormairudi
hormegal
hormoin
hortzeskubila
huntzorri
ibaiadar
ibairro
ibaiertz
ibarjaun
ikaztobi
ilargi
ilemotots
ingurugiro
intsentsontzi
intxaursaltsa
iparburu
iparrizar
iparrorratz
ipurmami
ipurmasail
ipurtoihal
ipurtxuntxur
ipurtzapi
ipurtzulo
irail
irasagar
irratsaio
iteuli
itsasadar
itsasapo
itsasaingira
itsasantzara
itsasbarraskilo
itsasbazter
itsasbelar
itsasegi
itsasertz
itsasgizon

itsasgolko
itsasizar
itsaslapur
itsasneska
itsasontzi
itsastxakur
itsastxori
itsasuntzi
iturbegi
iturburu
izenburu
iztermami
izterrezur
izurde
jaiegun
jantzidenda
jaurerri
jauretxe
kafeontzi
kakapirri
kaleargi
kalejira
kanpandorre
karaitz
kareharri
karobi
kartajoko
kartazal
kaskezur
katemaila
katenbegi
kisuharri
kontsuletxe
kortaits
kukusagar
kutxontzi
landetxe
lanegun
laneremu
langela
lanordu
lanpostu
lansari
lantoki
larruazal
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larrudenda
latorri
leihosare
lepamin
lepauztai
lepaxerlo
liburudenda
lokuluxka
loradenda
lorail
lorejoko
lorontzi
lurburu
lurjabe
lurmutur
lurrazal
lurzati
mahaiburu
mahainguru
mahaizapi
mahuburu
mandeuli
masailezur
matelezur
matrailagin
matrailezur
meazulo
mendate
mendemuga
mendiarro
mendilerro
menditontor
metalur
mihiarrain
moldelan
mugaegun
mugarri
mukizapi
musikatresna
musugitarra
musuzapi
mutildantza
negarrezti
neskadantza
odoloste

ogibide
oholesi
oihaldenda
oilarbuztan
oinarri
oinatz
oinetxe
oinzola
oliobolio
oliontzi
orburu
orratzontzi
ortzadar
ostadar
ostargi
otabar
otarrain
otordu
otsail
otsalar
otserri
ozpinontzi
pagauso
paperontzi
pasmobelar
patsardo
petroliountzi
pilotajoko
pilotaleku
pinaburu
piperrauts
pixoihal
pixontzi
postetxe
postontzi
potrazal
printzerri
probarri
putaseme
putetxe
sabelmin
sabelzorri
sagardo
sagutxori
sailburu
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sarebegi
saskibaloi
sastabar
satandere
sator
saturde
segarri
sehaska
sekulabelar
sendabelar
seniparte
soinadar
soinburu
sokamutur
sorginorratz
suargi
sudurmintz
sudurzapi
sudurzulo
sugarri
suharri
sukalde
sukarri
sumendi
sumin
supazter
sutargi
sutopil
suziri
tabakontzi
takorri
testuinguru
tintontzi
titiburu
trasteleku
tuparri
txakurramets
txakurreztul
txalburu
txerrikorta
txibierro
txilinlore
tximistarri
tximistorratz
txirikorda
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txitxiburduntzi
txizatoki
txizoihal
txizontzi
txorigorotz
txoripitto
txuringodol
ubide
udalbarruti
udalbatza
udaleku
udalerri
udaletxe
udazken
ugabere
ugazaba
ugazaita
ugazalaba
ugazama
uhaga
uhandre
uhasari
uhaska
uhaza
uhobi

uholde
umetoki
umezaro
umontzi
urahi
urbegi
urdaileri
urezpata
urkamendi
urmin
uroilo
urrebotoi
urretxori
urteburu
urtegi
urtemuga
urtoki
urtxakur
uztail
uztamakina
uztaro
zaharretxe
zahartzaro
zainbelar
zakarrontzi

zakurreztul
zaldiarrain
zaldibuztan
zamabere
zamauntzi
zangabizkar
zangosagar
zangotraba
zangozola
zangozorro
zapaerdera
zapatadenda
zaramontzi
zerrauts
zerritoki
zezenplaza
zinetoki
zintarri
zintzurmin
zintzurreste
zokozorri
zopontzi
zoroetxe
zotzontzi
zurzizel



HITZ ELKAR'l1JEN IDAZKERA

Saila Azpisaila Osakera Lotnta Manatxoz Bereiz Adibideak Obanak

izen + izen · paper-fabrika -a galtzen dutenak, forma bere
ziko mugatzailedunak: bereiz.
Ik. 1.1.1, 1.1.2 eta I. I.3

leku-denborazkoak + izen · aitzinsolas Ik. 1.1.1
hiponimo + hiperonimo · pinu-arbola Ik. 1.1.1
"subsumptive compounds"

Izenak sasi- I basa- I asta- + izen · sasimaisu Ik. 1.1.1
izen + -kume I -aldi I -bide · txorikume Ik. 1.1.1

Menpekota- aditzoin + izen · jarleku Ik. I.1.4
sunezkoak partizipio + izen · aspertu-itxura Ik. 1.1.5

izen +egin I eragin I eman I hartu · zin egin Ik. 1.2.1
min hartu aditzoin + eraz~ ik. Euskera,

Aditzak
XVI, 1971, 143-159

izen + aditzoin · itxuraldatu Ik. 1.2.2
gozozale

izen I izenondo I aditzoin+zale · mendizale Ik. I.3.1
Izenondoak janzale

aditzoin + izenondo · edanerraz Ik. I.3.1
partizipio + berri I zahar · bilatu berri Ik. 1.3.2

izen + izenendo + urre-bilatzaile

Sintetikoak + -tzaile I -Ie I -ari I -ki I -garri I · irrati-entzule Ik. 1.4
-t(z)e I -keta I -pen I -kuntza zerga-bilketa

poz-agerpen
Bahuvrihiak izen + izenondo · zango-Iuze Ik. 2

Dvandvak · senar-emazteak Ik.3· joan-etorri

Aposizioak · Oiz mendia Ik. 4X izpiak
Koonlinaziozko lainko Aita
eta · garabi kamioi Ik. 5
atribuziozkoak etxe orratz

Amredita poliki-poliki Lehen osagaiak dekJinabide-

errepikatnak · atzizkia duenean, bereiz:
busti-busti etxez etxe. Ik. 6

izen + izenondo · udaberri

erdaratik kalkaturiko Aita Santu Guztiz ihartuak lotuta;

Hilz-andana izen + izenondo · Gurutze Gorria ikus berariazko zerrenda.
multzoak gerra hotza Ik. 7

ihartuak izenlagun + izen Gemik. arbola
edo · Eustak. tronpa
izen + izenlagun Ama Doloretak.
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EUSKALTZAlNDIAREN
LEF BATZORDEA

ERANTZULEAREN DATUAK

HITZ ELKARTUEN
IDAZKERARI BURUZKO

GALDEKETA

IZENA: _

TELEFAXA: _

HERRIA: _

ERAKUNDEA: _

DEITURAK: _
HELBIDEA: _

POSTA-KODEA: _
HERRIALDEA: _
TELEFONOA: __

GALDEKETA
Euskaltzaindiak 1971n hitz elkartuen idazkeraz eskainitako arauez

1. Ezagutzen al dituzu Euskaltzaindiak 1971n hitz elkartuen idazke
raz eskainitako "Idatz Arauak"?

ONGI 0
HANDlKA 0

EZ 0

BESTERIK:

2. Zer moduzkoak iruditzen zaizkizu arauok formulazioaren aldetik?

GUZTIZ ARGIAK DIRA 0
ZENBAIT GAUZA EZ DA ZEHARO ULERTZEN 0

GUZTIZ ILUNAK DIRA 0

BESTERIK: .

3. Betetzen al dituzu zeure izkribuetan?

BAl, BET!: 0
BETI EZ: 0

EZ DITUT KONTUTAN HARTZEN: 0

Zergatik?
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EUSKALTZAINDIAREN
LEF BATZORDEA

Erantzulearen ohiturak

EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

HITZ ELKARTUEN
IDAZKERARIBURUZKO

GALDEKETA

4. Nola idazten dituzu zeuk hitz elkartuen osagaiak? Esaiguzu adibide
hauetan zein idazkera erabiliko zenukeen. Lerro bakoitzean aukera
bakarra egin ezazu mesedez. Aukeratu beharrak gustora uzten ez
bazaitu, behealdean dituzun lerroetan idatz ditzakezu nahi dituzun
oharrak.

ogi puska 0 ogi-puska 0 ogipuska 0

programazio ikastaro 0 programazio-ikastaro 0 programazioikastaro 0

arkume izter 0 arkume-izter 0 arkumeizter 0

paper fabrika 0 paper-fabrika 0 paperfabrika 0

idaz makina 0 idaz-makina 0 idazmakina 0

irakur zaletasun 0 irakur-zaletasun 0 irakur(t)zaletasun 0

eguraldi aldaketa 0 eguraldi-aldaketa 0 eguraldialdaketa 0

su itzalgailu 0 su-itzalgailu 0 suitzalgailu 0

(gizon) sudur okerra 0 (gizon) sudur-okerra 0 (gizon) sudurrokerra 0

seme alabak 0 seme-alabak 0 semealabak 0

baldar baldarra 0 baldar-baldarra 0 baldarbaldarra 0

OHARRAK: .
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EUSKALTZAINDIAREN
LEF BATZORDEA

Erantzulearen erizpideak

HITZ ELKARTUEN
IDAZKERARI BURUZKO

GALDEKETA

5. Hitz elkartuak idazteko duzun jokabidea zein motatako erizpide
tan oinarritzen da?

Hitz elkartuaren eraketa, h.d. osagaien eta hitz elkartuaren
kategoria gramatikalak, osagaien arteko erlazioa, junturan
gertatzen diren soinu-topaketak, etab. izaten ditut gogoan D

Testuinguruak eskatzen duenaren arabera jokatzen
dut. Ulergarritasuna bilatzen dut batez ere. D

Batez ere erizpide estetikoak ditut gogoan D
Ez dut erizpiderik D

BESTERIK

Irakurlearen ikuspegia

6. Irakurtzean, zein idazkera duzu atseginago edo/eta ulergarriago?
Osagaien arteko batasuna agerian jartzen dizuna D
(erabat loturik edo marratxoz)

Iharketa-seinalerik gabea (bereiz) D
ZERGATIK? .

Arau berri baten beharraz

7. Euskaltzaindiak hitz elkartuen idazkeraz arau bat kaleratzea zer
izango litzateke zure ustez?

OSO:~::==~ ~ I~.~~~~~I.~~ .
ALFERRIKAKOA D .

KALTEGARRIA D .
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EUSKALTZAINDIAREN
LEF BATZORDEA

Arau-proposamen berria oro har

EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

HITZ ELKARTUEN
IDAZKERARI BURUZKO

GALDEKETA

8. LEF batzordeak prestatu duen arau-proposamenari zer derizkiozu
oro har?

TEORIA ALDETIK ERABILERA ALDETIK

SERIOSKI IKASI ETA BETE
EGINA D DAITEKEENA D

GEHIAGO LANDU KONPLIKATU
BEHARREKOA D ETA/EDO ILUNEGIA D

EZ DA ZEHAZTASUN
EGOKIA D GUTXIKOA D

ZERGATIK? ...................................................

............................................................. .

Arau-proposamen berria puntuz puntu

9. Arau-proposamen berrian hitz elkartuen tipologia baten araberako
idazkera planteatzen da. Kasu bakoitzean zuk hobetsiko zenukeen
idazkera proposamenekoarekin bat ez baletor, adieraz ezazu zein
den zure aukera. Arau-proposamenarekin ados zauden kasuetan ez
duzu ezer adierazi beharrik

Ritz elkartuaren Adibideak, arau-proposamenaren Zure
tipoa arabera idatziak proposamena

1. Menpekotasunezkoak
1.1. izenak
1.1.1 izen + izen modukoak hiri-gas, luc-pita, ogi-pusk.a, bereiz 0

izen-zerrenda, liburu-azoka, txirrindularitza-federazio lotuta 0

1.1.2 forma bereziko giza odol, euskal hilz, IIIIUTlIZ 0
mugatzailea dutenak itsas lege, eITet dekretu lotata 0

eliz dorre, anai maitasun,
01.1.3 -3 organikodun manu

mugatzailea dutenak filosofi liburu, hizkuntz politika lotata 0

1.1.4 aditzoin + ezio aldageta, ikasmateriaJ. bereiz 0
modukoak erabileremu, irakasmetodo manu 0

1.1.5 partizipio + izen nebtu itxura, jarratu premia, manu 0
modukoak gaztetu gogo, harrapatu arrisku lotata 0



EUSKALTZAINDIAREN GOMENDIOAK ETA ERABAKIAK

Ritz elkartuaren
lipoa

1.2 aditzak
1.2.1 izen + (egin, eman,
eragin, hartu)

1.2.2 izen + beste
aditzak

1.3 izenondoak
1.3.1 aditzoina + izenondoa
modukoak

1.3.2 partizipioa + berri,
zahar

1.4. sintetikoak

2. Bahuvrihi edo
exozentrikoak

3. Dvandva edo
kopulatiboak

4. Aposizioak

5. Koordinaziozko edo
atribuziozkoak

6. Amredita errepikatuak

OHARRAK:

Adibideak, arau-proposamenaren
arabera idatziak

hitz egin, min eman, barre
eragin, lur hartu

itxuraldatu,
hostoberritu, odolustu

ikaserraz, samurbera,
transformagaitz

etoffi berri, jan zahar

telebista-konpontzaile, kamioi-gidari,
(istorio) irri-eragingarri, odol·isurtze,

(arkatz) punta-zorrotz,
(txakur) isats-Iuze,
(erreminta) kirten-zuzen

izeba-osabak,
joan-etorria,
gazi-geza

D eredua
SECAM sistema
Beotibar fcontaia

abioi inude
Ama Birjina
lainko HaurTa

geldi-geldi
gorri-gorri
pixkanan-pixkanan

901

Zure
proposamena

IIIlIIJlIZ 0
10lDla 0

bereiz 0
IIIlIIJlIZ 0

bereiz 0
marnz 0

marnz 0
lolob 0

bereiz 0
lolola 0

bereiz 0
loIula 0

bereiz 0
lotola 0

mllllllZ 0
lolola 0

manaz 0
lolola 0

bereiz 0
lolola 0





4.5. ErantzuD Iibreak





I. ERASKINA





I. ERANSKINA: ERANTZUN LIBREAK

1. Euskaltzaindiak 1971n emandako arauen ezagutza

Euskaltzaindiak ez du inoiz jakin bere erabakiak egoki hedatzen:
erabaki berri bat hartzekotan alderdi hau (baita lehengo erabaki guztiei
begira) orain arte baino hobeto zaindu beharra dago.

Une honetako hizkuntz mailaren beharrizanek, zeharo gainditzen
dituzte Arau horiek eta ez dut gogoan zehatz-mehatz zeintzuk diren
Euskaltzaindiak soilki onartuak. Nik zabalago erabiltzen dut gaia. 1980tik
aurrera argitaratutako lanak jarraituz, baina Euskaltzaindiarenak bete eta
gaindituz.

EBEDEn azaldutakoez aparte ez dut gogoan besterik.

1971n Euskaltzaindiak eskainiak ez; zenbait gramatiketan kontsultatu
dut.

Behin eta berrieo irakurri izan ditut neure lanerako behar-beharrezkoak
direlako.

Ez dakit originala nolakoa den. Nik Hezkuntza Sailak Euskaltzaindia
ren erabakiekin emandako liburuaren bidez bakarrik ezagutzen ditut.

Urte haietan aski urrun nindagoen Euskaltzaindiaren lanetatik.

Ez dut zuzenean Euskera aldizkaritik ezagutzen, bestelako zabalpi
deetatik baizik, hala nola Jaurlaritzaren Glotodidaktika lanak eta.

Testu originala ez. Villasantek, Hezkuntza Sailak eta Salaburuk egin-
dako berridazketak ezagutzen ditut.

UZEln erabiltzen ditugunak.

Garai batean ongi ezagutzen nituen.

1971ko Arauak batez ere Aita Berriatuaren lankidetzaz egin ziren.

Zerbait han-hemen entzunda eta ikasita, ez 1971ko "Idatz Arauak"
aztertuta.

Ez dira nahikoak gaur eguneko premiei erantzuteko.
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Batzuk, hala ere, behin eta berriz begiratu behar izaten ditut. ERAZI-
nena, esate baterako.

Ez dira gaurko beharrek daramaten kasuistikari erantzuteko nahiko.

Era zeiharkan bai.

UZEIn haiek kontutan hartuta hartu zirenak jarraitzen ditut.

Ezagutzen ditut, baifia irakurleek erraz ulertzeko, ez da biderik egokiena.

Ezagutu nituen, praktikatu, ahantzi, praktikatu eta segi.

Aazturik neuzkan.

Ez ditut ezagutzen Euskaltzaindiaren idatz-araurik, mementu hauie
tan exilion bait nengoen. Hala ere nik ez dut onhartzen nehork ere
jakintzazko questioneetan emanikako "ordeno-y-mando" araurik. Aitzitik
pozik entzuten ditut aholkuak eta irakurtzen.

2. 1971n Euskaltzaindiak emandako arauen argitasuna.

"Bestela elkartea denentz garbi ez denean" marratxoa erabiltzeko
gomendatzen du Euskaltzaindiak. Kasu horiek oso gutxitan gertatzen dira
eta testuinguruak argitzen du esanahia. Euskaltzaindiak "bilera-agiria/bilera
agiria", "haur-saltzailea" bezalako adibideak esaldietatik kanpo, testuingu
rurik gabe ematen ditu eta nahasgarri izan daitezkeela dirudi baina prak
tikan ez dut uste hala gertatzen denik.

(Guztiz argiak dira) Baina ez dira kasu guztiak aipatzen.

"Pertsona edo toki izen propioetan" (marratxoaz). "Arrotzak, ezeza
gunak edo guti ezagunak" zehaztu behar da/ d) puntuko "tu-" eta
"-ber", "-tu" eta "ber-" jarri behar dira / V.1.d)-n adibide batzuk gaizki
daude.

Kasu beharrezkoenetan bakarrik erabili behar dela marratxoa dio.
Baina zehazterakoan ez da erraza mugatzea.

Orokorregiak eta eskasegiak dira. Hasierako lerro nagusiak baino ez
dira nahiz eta nire ustez esana ongi esana egon. Hau dela eta berrirakurri
ditut eta gaurko beharrizanei ez diete erantzuten.

Ez ditut ezagutzen.

Argiak bai, 3.1.1. atalean iiabardura askotxo.

(Guztiz argiak dira) Hori uste dut, behintzat, nahiz eta praktikan
multzo batzuk idaztean dudak sortu.

Zenbait puntu ez da zehazten, behintzat, praktikak erakutsi digunez.
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Normatiba konplikatu samarra da.

ERAZI eta ARAZI noiz idatzi behar diren bereiz edo loturik enten
ditzeko modurik ez dago.

Ez naiz ongi gogoratzen. Praktikan nahiko txukun erabiltzen ditudala
uste dut, hala ere.

Arau hauez gain gehiagoren premia dago.

Handi-handikako arauak dira; Ian zehatz eta sakonagoa behar da;
erizpide orokorra ona da.

Argiak bai, baina ez dute kasuistika osoa jasotzen.

"Anbiguotasuna garbitzeko" aukera, zabalegia da.

Menturaz beste arau batzu ez bezala aski Hunak zirelakotz.

Arauak osatu beharko lirateke.

Arau gehiagoren premia dago.

'Aski argiak' litzateke nire erantzun zehatza.

Oso konplikatuak iruditzen zaizkit ERAZIIARAZlri buruzkoak.

Ez dute erabaki garbirik ematen; Hun gelditzen bada orduan marra,
bestela utzi daiteke gabe. Hori ez da ezer. Arrazoiak hizkuntzaz kanpo
koak dira.

Aplikatzerakoan ordea, arazoak agertzen dira. Orokorregiak dira.

Marra noiz den beharrezko erabakitzea idazlearen esku geratzen da.

Marratxoa, "kasurik beharrezkoenetarako utz bedi": hor erlatibotasu-
na, jakina. Norentzat beharrezko?

Bide orokorrak markatzen ditu, baina orohar galdu egiten dela uste
dut.

"Luze", "labur"... oso kontzeptu anbiguoak dira.

Are gehiago, nahikoa kontraesanak daudela uste dut.

Nere ustez ez dira arau formalak.

Zehatzago izan zitekeen batzutan.

Argiak deritzaizkit.

Elkarren kontrako irizpideak erabiltzen dira: adib. sozializarazi eta
sozializa erazi proposatzen dira (158. or.).

Zabalegiak dira eta hutsune nabarmenak dituzte.
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Nahikoa argiak dira (izan ditudan zailtasunak nire ezjakintasunaren
ondorio dira gehien bat).

Argiak dira.

Argiak badira ere, murriztuegiak dira eta ez diete konponbiderik
ematen kasu guztiei.

Argiak direla iruditu arren, goi mailako idazleen jarrera desberdinek
despistatzen naute.

Ulertzen badira ere korapilotsu xamarrak dira.

Gaurkotu behar dira.

Formulazioa ulertu egiten da: bakarrik, formulazioa bera da txarra.

Irakurleentzat zaildu egiten du ulertzea, argitzeko eta errazteko ordez.

Dena den, ezingo duzue hau askoz gehiago hobetu. Utz dena horre-
laxe, eta irtenbide sozial praktikoak eskaini.

Oso argiak dira ba-, baldin-, omen, ote, ez eta antzekoei dagozkie
nak. Ritz elkartuenak ez.

Arau batzu ongi daude, beste batzu ez. Gaifiera irartze-makur batzuk
badira; e.b.: 153 ayekan: "tu- atzizkia" eta "-ber aurrizkia".

3. Betetzen at dituzu 1971n Euskaltzaindiak emandako arauak. Zergatik?

Bai, beti. Arauak, definizioz, betetzeko direlako.

Bai, beti. Ulertzen eta gogoratzen errazak direlako.

Ez ditut aintzakotzat hartzen. Arauak argia behar du izan bete ahal
izateko, eta arau horiek guztiz ilunak dira.

Beti ez ditut betetzen. Batzutan, beste modu batez idaztea egokiagoa
deritzaidalako (ikusi du eta, - ikusi du-ta).

Beti ez ditut betetzen. Nire eguneroko lanean han esandakoak jarrai
tuz gero zenbait gauzatsuk ulertezailak izango liratekelako, edo gutxienez
irakurtezinak.

Beti ez ditut betetzen. Behar bezain garaiz ezagutu ez ditudalako eta
marratxozaleen eragin indarragatik.

Beti ez ditut betetzen. Kasu beharrezkoenetan bakarrik erabili behar
dela marratxoa dio. Baina zehazterakoan ez da erraza mugatzea. Aurreko
puntuarekin lotuz: batera ala bereizita idazteko lexikalizazio maila, edo
hitz elkartea dela noiz ez den garbi agertzen zehaztea, ez da gauza
erraza.
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Beti ez ditut betetzen. Zehaztasunaren arabera: zenbat eta zehatzago
orduan eta betetzearen aldekoago.

Beti ez ditut betetzen. Beste arau-multzo zorrotzagoarekin jokatu
dudalako.

Beti ez ditut betetzen. Saiatzen naiz. Hala ere marra erabiltzen dut
zenbait lotura argiago utzi nahi dudanean.

Bai, beti. Nik printzipioz Euskaltzaindiaren erabakiak bete behar
direlako betetzen ditut. Erabaki gehienak oso ondo hartuak ikusten ditut.
Noizpehinka bakarren bat oso ona edo erraza ez dena eta tartean arraro
samar batzuk (agian bitxiak). Inoiz edo behin bete ez bad(it)ut hanka
sartu dudalako izan da. Ezagutzen ditudan heinean zeharo betetzen ditut
eta oso desatsegina eta mingarria gertatzen zait beste batzuk (Euskaltzain
batzuk bame) ez dituztela betetzen egiaztatzea.

Beti ez. Gehienetan utzikeriaz. Bestetik, orohar idazkietan arau horiek
sarri ez betetzeak ere ez dit mesederik egiten.

Ahal dudan neurrian bai.

Beti ez. Gehienetan beste norbaitek irakurri beharko dituen gauzak
idazten ditut (jende aurrean irakurtzekoak alegia) eta sarritan zenbat eta
marratxo gehiago, orduan eta errezagoa irakurtzeko.

Beti ez. Saiatu bai, zalantzak ordea arau finkoengatik.

Beti ez. Inoiz edo behin, kontsulta ez egitearren, errezera. Beste
batzutan berriz neure erara eginda gustorago geratzen naizelako. Testuin
guruan adierazpidez garbiago nabilelako edo.

Bai, beti. Egokiak direlakoan.

Bai, beti. Euskaltzaindiaren araua delako.

Beti ez. Ez naizelako beti ondo oroitzen.

Beti ez. Zenbait alditan Euskaltzaindiaren Idazkera-proposamenen
berri izan ez dudalako ez eta non kontsultatu ere jakin izan ez dudalako,
baina hori nire errua da.

Beti ez. Ez daudelako beti garbi.

Bai, beti. Argiak direnean beti. Erazi/arazi arazo horretan logika
bati segitzen saiatzen gara. Euskaltzaindiak emandako arauak oinarri
-oinarrizkoak dira, eta denok bete beharrekoak.

Beti ez. Beti ez baitira argiak.

Bai, beti. Batasunaren izenean edo.
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Beti ez. Ulertzen ez ditudalako batzuk, oso ados ez naguelako besteak.

Beti ez. UZElk harturiko erizpideak daude tartean.

Beti ez. Arauak argiak izanagatik eta oro har betearren, zenbaitetan
zalantzak sortzen dira, aplikazio-mailan. Beste erakundeen joerak kontu
tan hartuz, geureak ere finkatuak ditu bere arauak, eta hauek betetzen
ditut. Puntu asko ez daude argi, hala ere.

Bai, beti. Hala uste dut behinik-behin, zalantza-salbuespenak salbuespen.

Beti ez. "Izena-izena" motako elkarketan, adibidez, ipini egiten dugu
marratxoa, nahiz eta marratxorik jarri gabe ere hitz-elkarketa dela garbi
egon.

Beti ez. UZElk emandako arauak betetzen ditudalako eta ez datoz
guztiz bat.

Beti ez. Zalantzazkorik dezente da.

Beti ez. Argiagoak eta garbiagoak iruditzen zaizkidalako UZEI, Elhu
yar etabarren arauak.

Ez ditut kontutan hartzen. Beste norma gehienak bai, hauek ez dakit
ez dut uste kontutan hartzen ditudala, zehazki bederen.

"Izena-izena" direnak marraz idazten ditut.

Beti ez. Izena + Izena erako elkarketa menpekotasunezkoa denean,
marraz idazten dut, nahiz anbiguitaterik egon ez. Osagaien arteko batasu
na agerian jartzea da arrazoia.

Beti ez. Izena-izena modukoetan marratxoa ipintzen dut beti.

Ez ditut kontutan hartzen. Garai baten modagatik neurri baten bete
tzen nituen, baina orain uste dut gidoia ipintzea beharrezkoa dela orokorki.

Beti ez. "Izena + izena" motatako elkarketetan ere marratxoa erabil
tzen dugu.

Beti ez. lrakurriak ditut, behin baino gehiagotan, baina ez dakit kasu
guztietan ongi betetzen ditudan.

Bai, beti. Hain zuzen ere, arau direlako.

Bai, beti. Euskaltzaindiari zor zaion begiruneagatik.

Beti ez. Ez didate balio. Ez zaio hizkuntzaren joerari segitzen. Hitzen
mugak garbi definitu behar dira. Hitz egitekoan garbi dago hitza noraino
ailegatzen den, idaztekoan zergatik ez.

Beti ez. Izen + izen motakoak marratxoz idazten ditut, UZEI, ELHU
YAR, UEU eta beste hainbat tokitan egiten den bezala.
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Beti ez. Alor hau nahiko nahasia gertatzen zaigulako eta bakoitzak
geure gustoen arabera jokatzen dugulako askotan.

Beti ez:

- Etnografian nekez erabil ditezkelako.

- Irakurle bakunak gogoan edukiz.

- Batzutan nere zabarkeriaz edota lana lasterregi eginaz ohitura txa-
rrak azalgaintzen baitzazkit.

Beti ez. Marra ez dut erabiltzen "ahalik eta gutxien", erizpide jakin
batzuen arabera baizik.

Beti ez. "Doi-doi" eta horrelakoetan askotan ahaztu egiten dudalako
(gorri-gorri, xuri-xuri, e.a.).

Bai, beti. Diziplinaz.

Beti ez. Atzeratuta geratu dira, batez ere administrazio mailan eman
diren aurrerapenak kontutan hartuz.

Ez ditut kontutan hartzen. Neure erizpideen arabera jokatzen duda
lako, ez bait naute betetzen ez horiek ez beste askoren erabilerak ere.

Orain ez ditut berariaz kontutan hartzen, baina bide horretatik segi
tzen dudala uste dut.

Ikasitakoak betetzen saiatzen naiz, baina batzuetan intuizioari ere
bidea libre uzten diot.

Beti ez. Gutxi gora behera ezagutzen ditudalako.

Beti ez. Formari buruzko arazoetan zabar samarrak izateko ohitura
eduki ian dugu euskaraz.

Beti ez. Erizpide zehatzik eta garbirik ikusten ez dudalako.

Ez ditut kontutan hartzen. UZEIko erizpideak hartzen ditut kontutan.

Beti ez. Idazlearen apreziazio subjektiboan oinarritzen direlako.

Beti ez. Ez ditudalako zehatz ezagutzen. Bestela ere, inoiz bete
ezinak gertatzen dira.

Ez ditut kontutan hartzen. Ez dudalako ikusten jendeak aplikatzen
dituela eta batzutan nola aplikatu ere ez nuke jakingo.

Beti ez. Absurduak direlako askotan. Hala ere, saiatzen naiz.

Ez ditut kontutan hartzen. Aspalditik ezagutu eta jarraitzen dituda
lako UZElren aholkuak, haiek baino zehatzagoak, eta hemengo proposa
men antzekoak nere ustez.
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Bai, beti. Erabakita dagoena edo behintzat gomendaturikoa betetze
koa dela uste dudalako.

Beti ez. Sorkuntza literario motako Ian gutxi idazten dut. Ulergarrita
suna erreztutzeko, nere iritziz.

Beti ez. Auskalo.

Beti ez. Ez nuke jakingo "Bai, beti" edo "Beti ez" erantzuten, araua
bera ez delako oso araugilea: "euskera idatzia gehiegi zama ez dezagun.
Kasu beharrezkoenetan bakarrik jarri behar da" zion.

Beti ez. Zeharo ulertzen ez dudana, beti ezin bete.

Beti ez. Logikoak iuditzen ez zizkidalako: ba- (=bai) /ba- (baldintzaz
koa); lehengoa ez-en parekoa baita, eta berau bereiz doa.

Bai, beti. Saiatzen naiz, behintzat. Beti asmatzen ote dudan ez dakit.

Ia beti bainan ez X fonema kasuan (explikapen, textu, etabar).
Bainan araura makurtzekotan naiz.

Bestelako kontsiderazio guztien gainetik, guztiak berdin idatzi beharra.

Beti ez. Esate baterako, hitzegin eta elkarrizketa idazteko joera dut.

Beti ez:

1) Beti gogoan ez ditudalako.

2) Lotuta ematearen aIde Euskaltzaindia baino areago naizelako.

Beti ez. Ez ditudalako zehatz ezagutzen.

Beti ez. Gogor samarra bait da zenbaitetan, lehendik zabaldurik
dauden bestelako erizpide batzuren aurka aritzea.

Beti ez. Sarasolak, LEF-ek, e.a. urraturiko bidetik joatea, oro har,
egokiago iruditzen zaidalako.

Beti ez. Kasu berezi batzutan ifiork betetzen ez dituela ematen
delako.

Bai, beti. Ezagutzen eta gogoratzen ditudanak.

Beti ez. Handika ezagutzen ditudalako.

Ahal dudan neurrian bai.

Beti ez. Egokiak iruditzen ez zaizkidalako.

Beti ez. Batzutan zalantzak agertzen zaizkit eta ez ditut arauak
begiratzen.
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Bai, beti. Normaltasunaren bidean erabakiak errespetatzea egokiena
dela uste dudalako. Areago, erabaki gehiago existitzea nahi nuke.

Bai, beti. Egunkariaren erizpidea eta Euskaltzaindi(a)koa bat datozelako.

Beti ez. Zenbait ahaztu egiten zaizkidalako.

Ez ditut kontutan hartzen. Ahaztuxeak ditut.

Beti ez. Goian aipatu dudaganatik: gaur modu batean ikusten duda-
na, bihar bestean. Azkenean ez dakit nondik jo.

Ez ditut kontutan hartzen. Ez ditudalakotz ezagutzen.

Ez ditut kontutan hartzen. Zeudenik ere ez nekielako.

Beti ez. Beti ez dudalako nola erabili seguru izaten eta begiratzeko
alperkeriagatik gehienetan.

Beti ez. Presaka aritzen geralako askotan. Hitzegiterakoan ditugun
ohiturei jarraitzen diegulako.

Beti ez. Egia esan, sarri askotan intuizioaz baliatzen naiz.

Bai, beti. Normalizazioa norma da, batetik, disziplina bestetik.

Ez ditut kontutan hartzen. Irakurleei ulertzea zaildu egiten dielako.

Beti ez. Osotu erabiltzen dut, eta ez osatu (hau bizkaieraz "curar"
delako) BA bereizi egiten dut baiezkoa denean; eta lotu, dudazkoetan.

Bai, beti. Galduta nabilen batean ez bada.

Ezagutu nituen, bai, Euskaltzaindiaren arauok, bere garaian, eta bete
tzen ere ahalegindu nintzen, ustez, baina oroimenak bere hutsak ditu eta
oroipenak ere oroipen gaineko oroipenak izan dira sarritan, eta horrega
tik, hogei urteren buruan, ezin diot zehatz-mehatz erantzun galdeketaren
lehen zati honi. Dena dela, urte hauetan hartutako ohituren arabera
idazten dudala esan dezaket, eta zalantzaren bat dudanean, beste norbaiti
galdetuta edo senak bultzata: programazio-ikastaro?; eguraldi aldaketa?

Bai, beti. Batipat UZEln eskolatu naizelako.

Beti ez. Beti gertatzen da despisteren bat. Bestalde, ez naiz marratxo
gehiegiren zale.

Bai, beti. Okerrean erortzen ez banaiz.

Beti ez. Mugak zehaztea zaila delako eta inguruko jokaeraren
presioarengatik.

Beti ez. Beti goian aipatutakoak, nere ustez, erabat normaldua dago
horien erabilera. Lan. honetan, hain zuzen, hitz elkartuen arauak geratzen
dira nahikoa airean.
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Ez ditut kontutan hartzen. Gogoan eztitudalako, eta batzuekin kon
prome enagoelako. Esate baterako: Orion (izar-mordoa?); obe Orio'n,
Aya'n, Donosti'ko, Donosti'ra, Donostia'n, Donostizaarr (io Donosti'ko
zezen suzkoa!);.

<eta ohar luzea alboan, eztator, baiukek, eta gisakoez>.

4. Erantzulearen ohiturei burnzko oharrak.

a) Nire joerak:.

- Hitzak bat eginerazteko joera dut, oso luzeak ez baldin badira
behintzat.

- Elkartzeak oso hitz luzea ematen baldin badu, banandu egiten
ditut, bestela hitz alemanen antza hartzen bait dute.

- Gidoiak, ahal den gutxien erabili ohi ditut. Behar-beharrezkoak
direnean bakarrik, superlatiboetan beti; hitz elkarketa titulu batetan denean
ez dut gidoirik jartzen eta kasu berean testu barruan bai.

- Badakit joera honek subjektibotasun handiegia duela.

Goiko adibideetan neure praktika adierazi dut; halere, zenbait kasu
tan (hain luzeak ez direnetan) marratxoa ebitatzeko, hitz bakarra egitera
joko nuke (1, 3, 4, 5, 8, 9 koadroen kasuetan, adibidez); 10 eta 11 kasuak,
dudarik gabe, marratxoaz emango nituzke; beste kasuetan, marratxoa
erabiltzearen aldekoa naiz; halere, zenbait kasutan, estetikarengatik, gabe
ere ez legoke gaizki: tituluetan, kazetaritzan (lerro laburrak izanik asko
ugalduko lirateke marratxoak).

< 1, 3, 4, 5, 8, 9, eta 10, 11 eta ditu berak horrela markatu. Erantzu
nean parentesi artean (1) eta (2) jarria duo Ik. erantzuna>.

Behar bada, "irakur zaletasun" egokiagoa da, bi osagaiak luzeak
direlako (bi silaba baino gehiago dituztelako).

1.- "ogipuska" eta "sudurrokerra" modukoak sustrai handiegikoak
iruditzen zaizkit habeak jartzeko.

2.- Azken urteotako lexia berezitu zein teknikoan dakusat arazorik
handiena.

3.- Oraingoz beharbada ez, baina gerora, lexikalizazio osoa da ene
ustez bidea, horregatik fletxatxoak.

< letra oso arraroa da eta badaezpada ikus txostena>.

2. Puntuan: ihartuz gero, programazio-ikastaro (Baina zer da "ihar
tzea"? Idazlearen esku dago hori erabakitzea; normalean, gauza, ekintza,
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idea, aldi... jakin eta konkretu bat "bakar edo bat" gisa sentitzea, bere
idatzizko jardunean behin eta berriro azaltzearen poderioz. Hitz asko
"ihartuta" jaio da eta irakurleak bere horretan ikasi eta idazteari ekin
diezaioke, batzutan hitz elkartua dela ohartu ere egin gabe: su-itzalgailu
"extintor" hitzaren ordain gisa).

Egia esan, ez dut erizpide garbirik. Ahal dudan guztian, kontestuz
esanahia nahiko ulergarri gertatzen bada behintzat, nahiago dut marra
txorik gabe idatzi. Areago oraindik hitz arrunt luze samarrak tartean
suertatzen badira. Askoz zalantza gehiago sortzen zaizkit hala ere, idaz
tean standard-jasoan ari naizenean, esaldi luze korapilotsuetan eta hitz ez
oso arruntak erabiliz jardundakoan (goikoetan programazio ikastaro beza
lakoak biltzen dituzten testuetan. Hauetan maizago jotzen dut marratxora).

Lerro bakoitzean aukera bakarra egiteko erreguari jaramon egin diot,
baina honako hau esan beharrean nago: bateko zein besteko arrazoiak
direla eta (gehienetan hizkuntzaz kanpokoak), ezkerreko zein erdiko era
bilera moduari ekin diodala.

ogipuska = hostozabalak bezala; bestela "ogi puska".

Batean edo bestean (sudur-okerra, irakurtzaletasun) uste dut nere
jokabidea ez dela erabat koherentea izan eta-'bestelakoak ere idatzi izan
ditudala.

Sudur-okerra bezalako kasuetan ez dut hain garbi ikusten marraren
beharra beti.

Araudia ezagutzen ez dudanez ez nituzke beti berdin idatziko. Dena
den, tradizioa ere kontutan edukitzekoa dela uste dut.

Marra jartzeari askatasun maIjen bat utziko nioke, batez ere menpe
tasunezko elkarteetan. Osagaiak luzeak edo lotura iluna denean ongi
ikusten [dutl marra erabiltzea.

Idazmakina lotuta idatzi ohi dut. Ogi-puska horrela idatzi ohi dut,
baina onartuko nuke bietako edozein eratara, zalantzazkoa da niretzat. 3
silabaz behetikoa izanik agian lotuta baina beti zalantza sortzen zait.
Su-itzalgailu ere bietara onartuko nuke. Nik berezita gehiago idazten dut
su hitza bereizteko baina lot liteke. Sudurrokerra ere zalantzazkoa dut
baina beharbada lotuta gehiago. Azken finean, LOTURA MODUREN
bat behar dute nire ustez. Arazoak mugetan daude: silaba-kopuruetan eta
loturako bokal-kontsonanteen legeetan. (1) Irakurzaletasun beharbada erra
zago sortzen zait baina zalantzazkoa dut hau ere.

Erabilera hau justifikatzeko ez dut gogoeta gramatikal edo morfosin
taktikorik egin nere buruarekiko. Nolabaiteko banaketa egin dut.
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"izen-izen" elkartetan ez, normalean (Euskaltzaindiak gehiegi ez era
biltzearen aholkua eman zuen...).

Belarrira oso eginak diren elkarketa-kasuetan (ogi puska, kasurako)
ez zait iruditzen ez elkartu beharrik ez marraren premiarik dagoenik.
Lege orokorrak halere onargarriak iruditzen zaizkit. Ez dakit horrelako
salbuespenik egin behar den.

IRAKUR ZALETASUN multzoak deklinatzean marra eskatuko luke
kasu batzuetan: "IRAKUR-ZALETASUNAZ hitzegingo dugu"...

Adibideak hola ematea ez da beti fidagarria, testuingurua kontutan
hartzen ez baita, hala nola, "paper fabrika" honela idazten badut ere,
zenbait kasutan nahasgarri gertatzen bada, marra ipintzen dut.

Hemen, joera gisa, eta begibistako kasuez gain (seme-alabak), gidoi
rik ez dugu erabiltzen argitasunaren mesedetan izan ezik (su-itzalgailu).
Hainbertze hitz elkarketa behar duten testu teknikoak irakurgaitzak gerta
tzen dira bertzela.

Bi izen elkartzen direnean, gehienetan bereiz idazten ditugu, eta
marrarik gabe. Dena den, anbiguedaderik baldin badago marra jartzen
dugu: Adibidez:.

- Lan Kontrolatua, baina lan-kontrolatua (pertsona).

- Gizarte Laguntzailea baina gizarte-Iaguntzailea (pertsona).

- Denda nagusia baina denda-nagusia (pertsona).

Nahiz eta jakin araua lotuta egitekoa dela (Idazmakina), nik askotan
ez dut betetzen arau hori. Gero ikusi dut, proposamenean ere badituela
salbuespenak lege honek.

Argi ikusten dut hitzok ez direla bereiz eta elkarketa-seinalerik gabe
idatzi behar. Guztiz elkarturik ala marratxoz loturik idatzi behar diren ez
dut garbi ikusten honako kasu hauetan: ogipuska, suitzalgailu.

"Su-itzalgailu" edo "suitzalgailu"ren kasuan garbi dago "su" hitz
laburra dela eta elkartuta (lotuta alegia) hobeto dago gure eritziz. Finkatu
egin beharko litzateke, ordea, lotuta emateko lehen elementua (ala biga
rrena) laburra noiz den. Bisilaboa denean?

1) Bereizirik idaztekorik ez dut markatu, baina perpausean argi
dagoela eta oker ulertzeko biderik ematen ez duenean, bereizirik idazten
ditut. Hitz elkartuak soil-soilik edo perpausaren testuinguruan aurkezteak
badu alderik. Inkesta honetan horren hutsunea nabari izan dut.

2) "Sudurroker" loturik markatu dut, zuen proposamenaren kon
tra. Ez nago ziur, hala ere.
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"Sudurluze"ren analogiaz jarri dut, hau horrelaxe somatzen bait dut.

"Irakur zaletasun" eta horrelakoak ebitatzen saiatzen naiz "irakurtze
ko zaletasun" etab. eginez. Ezin ebitatu ditudanean zalantzatan ibiltzen
naiz. Adibidez, "mintzapraktika" bai, baina gero ezin "irakurrariketa"
egin, atrebitzen ez naizelako. Hor ere "irakurtze-ariketak" etab. erabili
izan dut Glotodidaktika Hiztegian azaltzen denari jarraituz.

"Su-itzalgailu" ez dudalako inon aurkitu, baina nonbaiten topatuz
gero lotuta gustora "su" oso laburra delako.

- Idazmakinaren kasuan, marraz ere idatziko nuke behin baino
gehiagotan.

- Irakur-zaletasunaren kasuan ere izan dut zalantzarik.

"Ogipuska" zergatik: laburrak direlako bi osagaiak eta ulergarri gera
tzen delako.

< idaz-makina-ri galde-marka ezarri dio>.

Iduripena daukadalako Euskaltzaindiak gomendatzen digula ahal bezain
guti erabiltzea tileta, ikusten dut horrela.

Nere ustez, ahal bezenbat lotura guti eman behar da hitzen artean;
bainan bai, erran nahi denaren adierazteko beharrezkoa denean:

- Iduzki argi: soleil lumineux, sol esplendido.

- Iduzki-argi: lumiere du solei!, esplendor del sol.

Bestalde, irakurlearen laguntzeko on da, beharrezkoa izanik ere,
hitzen arteko lotura ezartzea batzuetan.

<(gizon) sudurrokerra adibidean edo emakume erantsi du>.

Lehen aldiko gure argitalpenetan (1974-1980), ulergarritasuna erraztu
nahirik, asko erabili genuen marratxoa, aukeran gehitxo. Geroztik, 1980tik
aurrera, ondo ulertzeko beharrezkoa dela ikusten ez bada, ez dugu
erabiltzen, eta gehienbat bereizirik idazten ditugu hitz elkartuak. Baina
LEF batzordearen proposamen hau guztiz beharrezkoa eta ondo landua
ikusten dut. Prest gaude gu erabaki daitekeena betetzeko.

"Irakur-zaletasun": aditza + izena erako elkarketak lotuta idazten
baditut ere, badira soinu-topaketa bereziak direla medio marraz bereizita
(nire ustez) egokiago gertatzen direnak.

- Osakaien arteko erlazioagatik: -REN, -ZKO, etabar kasoak daude
bananduen artean, banaka forma moztu gelditzen direla.

- Ahal balitz, marrak (-) beti hitz bien dependentzia onartzea.
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Argi daude erantzunak.

"Suitzalgailu"ren kasuan Iehen hitza laburra delako idazten dugu
lotuta.

"Irakur-zaletasun" berriz, "aditz-erro + izen" motakoa izan arren,
lotuta idatziz gero oso hitz luzea gertatuko litzatekeenez marraz lotzen
dugu.

Azkeneko bi kasuak (seme-alabak eta baldar-baldarrak) erabat due
renteak dira, bai beraien artean eta bai gainontzeko guztiekin konparatu
ta, nahiz eta idazkeran "-" erabili.

Duda izango nuke: "irakurzale" idatziko nuke, baina gero "irakurza
letasuna" luzeegia iruditzen zait agian.

"Idaz-makina, idazmakina" tipoko hitz konposatuetan bietara idazten
dut; aditz-oina laburra eta ezaguna bada marra gabe; eta ezezaguna edo
luzea bada marraz banatuta. "Andera-prozesu, ingura-teknikak, ihardun
-eremu, inprima-metodo".

"Ogi-puska, ogipuska" egiteko ere ez da erreparo handirik behar.
Joera naturala euskaraz dena bat egitea da. Tartean pedagogia dago.

Irakur(t)zaletasun: horrelako elkarketak saihestu egiten ditut gehie
netan. "Idazmakina" adibidez lasai-Iasai idazten dut, baina 5 silaba baino
gehiagoko hitz elkartuak sortu baino ihespideren bat bilatu nahiago iza
ten dut. Eskuarki aditzoin + izen egitura aditzizen + izen egiturak
ordezkatzen duo

Ad.: "elikatze-iturri" "elikaiturri"ren ordez.

Hitza luzeegi bihurtzen ez denean lotuta emateko ohitura; bestelan
bereizirik. Marratxoa berriz adierazian lotura handia denean, senar-emazte
eta tramankulu, makina, tresnetan.

Testua argitzeko bakarrik erabiltzen dut marratxoa (normalean ez da
behar izaten).

Idazmakina / irakur zaletasuna: elkarketaren maiztasunaren arabera
egiten dut, eta zalantza handiak ditut hainbat kasutan.

Honelako erabakiak administrazio eta irakaskuntza mailetarako baka
rrik hartuko nituzke. Literatura alorrak alkandora zabalagoa beharko luke
hitzen jokoak berak ere garrantzia izan dezake eta.

Bereiz idatzita ere erraz uler daitekeenean, zalea naiz horrela idaz
ten, badirudi estetikoki ere testua arindu egiten duela, eta irakurtzeko ere
tranbia luzeen itxura hori kendu egiten diozu (suban-empujen-estrujen
bajen = deutschen imitazioa).
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Erizpide batzuk:.

a) Marratxoz ez luzeegitu hitza.

b) Bistarako itxura ona eduki dezala (sudurrokerra).

Gure taldean erabili izan ditugun arauak:

1) Hitz bikoa laburra bada, lotuta (itxura atsegina badu).

2) Laburra ez bada, bereizita.

3) Salbu idazki horren irakurlearentzat gehienetan ilun gerta badai
teke; orduan, marratxoz. Lehengo ohitura-moduari jarraitu izan dio batek.

Ogi puska / irakar-zaletasun / su-itzalgailu. Hitz hauek ez ditugu oso
garbi.

Orain arte pentsatu izan dut bi izen bata bestearen ondoren azal
tzeak berak nahikoa argi erakusten zuela hitz elkartua zela. lrizpide
morfologikoa zen. Halere, ohartu naiz irakurketa erraztea ere garrantzi
tsua dela.

1) Lehenengoa da kezka gehien sortzen didana, hau da, kopuruak
hartu behar diren ala ez. Ez daukat erantzun argirik.

2) Bestela, lotu ez ditudan bakarrak ondoko arrazoiengatik izan da:
baldar baldarra, osagai berri bat sortzen ez delako; eguraldi-aldaketa:
sortzen den izen berriaren bigarren elementua izen askori erants dakio
keen elementua delako.

Zalantza pixkat daukat "su-itzalgailu" hitzaren kasuan, "ui" multzoa
gatik. "sudurrokerra" hitzarena ez dut oso argi, nahiz eta hitz egiterako
azentuazioari begira lotuta hobetsiko nukeen.

<(gizon) sudurrokerra - gizon azpimarratu du>.

BEREIZ idazten ditudan horietako batzuk inoiz marratxoz ere idaz
ten ditut, testuinguruaren arabera, gauzak argiagotzeko-edo.

BAHUVRIHIAK ere bereiz idatzi izan ditudala uste dut, baina lotu
ta idaztea ondo ikusten dut, batez ere izena eliptiko gerta daitekeelako:
sudur-oker hori - sudur oker hori.

Nik lehen osagaia monosilabikoa denean, maiz, guztizko loturara
joko nuke, kasuan kasu (idazmakina, adibidez).

Hauetako batzuek "testuinguraturik" eta deklinaturik egonez gero,
marratxoa maizago jarriko nukeela uste dut.

"Sudur-okerra" ere erabiliko nuke.

< idaz makina - > idatz makina>.
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Ogipuska: hitz zehatzak hartuta lotuta idaztea aukeratu dut.

Mikel ogipuska bat da; emaidazu ogi puska bat - arkume izter,
paper fabrika (?): Maiztasunak eta erabilerak aginduko luke elkartuta
idatzi edo ez.

<ogi puska>: Hau bezain ondo ikusiko nuke "ogi-puska" idazkera.

Hitz bakar bat idazten dut luzeegi ez delarik: "suhiltzaile". Sekulan
ez dut (-) erabiltzen.

Ez dut, beti, irizpide bera erabiltzen. Asko eta asko, irakurtzeko
idazten dut nik, mikrofono aurrerako. Irakurtzerakoan lagungarrien izan
go zaidan hura aukeratzen saiatzen naiz.

Argi dago ez ditudala marratxoak gogoko. Baina, tira! erabili behar
badira erabiliko ditut. Zuek arauak argi jarri, eta kittoL

Hala ere marratxoak erabiltzeak arazoak ekarriko ditu kazetarientzat:
adib: hitz luzeegiak titularretan, hitzen mozketak lerroen amaieran (bi
marratxo) eta abar.

Ogi-puska: zalantzak nituzke antzeko beste zenbait kasutan, agian
hitz bakarra bihurtzeko...

Hz luzeak eta luzeegiak areago aukeraezak dira. Zubitoak edo marra
txiki oyek obe ez erabiltzea: arifiago diralako zubito gabe; zubitoa bea
rrezkoa ez da; euskal itzak aal ba'da laburragoak obe, irakurtzeko erreza
go ta baita estetika aldetik ere.

Inoiz erdikoa! ez marratxorikL

Gutxiegiz baifio geixeagoz utsegin naiago izaten dut. Nere irizpidea
ren oifiarriak: 1.- Irakurleei ulerketa erraztea, ortarako laguntza ona da,
itzak aalik osoen ematea. 2.- Argitasuna, baita begietarako ere: itz bakoi
tza garbi emanez, eta aldi berean biren elkartasuna - marra-bidez adieraz
ten dala. Geienetan, beraz, elkartuta egokiago, bat-egifiik lotuta baifio.

Ogipuska = bondadoso, ogi-puska = pedazo de pan.

Ezagutu nituen, bai, Euskaltzaindiaren arauok, bere garaian, eta bete
tzen ere ahalegindu nintzen, ustez, baina oroimenak bere hutsak ditu eta
oroipenak ere oroipen gaineko oroipenak izan dira sarritan, eta horrega
tik, hogei urteren buman, ezin diot zehatz-mehatz erantzun galdeketaren
lehen zati honi. Dena dela, urte hauetan hartutako ohituren arabera
idazten dudala esan dezaket, eta zalantzaren bat dudanean, beste norbai
ti galdetuta edo senak bultzata.

Programazio-ikastaro?

Eguraldi aldaketa?

Hauetan ere salbuespenak ez dira faltako. Argitasunari begiratu behar
ko zaio.
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Joera aditzera eman dudana izan arren, baliteke noizean behin beste
bideren batetik jotzea. Haurrentzat idazten dudanean, oro har, marratxoa
gehiago erabiltzen dudalakoan nago.

Kasu batzuetan (irakur zaletasun, eguraldi aldaketa), irakurtzeko zale
tasuna, eguraldiaren aldaketa, erabiliko nituzke, askotan behintzat. Bestal
de, testuinguruz kanpo daudelarik, erabakia desberdina da. Halakoak
sarriegi erabiltzen direlakoan nago; erredakzio arazoa da. Su itzalgailu: ?

Idazkera ahalik eta gehien erraztea izan da, orain arte, erabilitako
erizpide bakarra. Aitortzen dut jokabide hori ERRAZKERIA hutsa izan
daitekela.

- Idazmakina: marratxoa lokarriaren ordezkoa da, bi izenekin beste
izen bat egiteko: lenengoz izen eztanean izendu (izen biurtu) egin bear
da. E.b.: idatzi + makina: idazte-makina.

- Irakur(t)zaletasun: "zale"ri bUfUZ: pelotazalea = el aficionado a la
pelota; pelota-zalea = la afici6n a la pelota; pelota-zaletasuna, pelotazale
tasuna = pelotazale izatea. Ikus Lhande-Lafite iztegian: -zale eta zale.

- (gizon) sudurrokerra: Gure auzoko goyerriar batek esaten zuana:
Gurean bezelakook' banaan-banakook; ankokerrak auzoon. Beraz "banaka
-banaka" bezela "banaan-banakoak" eta "ankokerr" loturik: begibakarr,
zankoluze, muturrokerr, ezpaifiestu (au Ganutza Lardizal'dar Madalen'i
ikasia det: itz gutxiko norbait adirazteko; [poco comunicativo?].

5. Erantzulearen erizpideei buruzko oharrak.

<2. lerroa ezabatu du eta horren ordez>. Anbiguotasunak ekiditen
saiatzen naiz.

Anbiguotasuna aurrikustean marratxoa edo bestelako ihesbideak era
biltzen ditut.

< 1. aukera>. Baina ez naiz inoiz erabat zorrotz izan.

Marratxoz lotutako hitz-elkartua lotu gabekoa baino argiagoa da.
Erabat lotzen denean ilun daiteke apur bat. Zalantzakorrena bereiz ida
tzitakoa da eta irakurtzeko oztopo gertatzen da.

Irakurtzerakoan sumatzen dudan hurbiltasuna. Lehendabizi idatzi,
ondoren irakurri, eta gero erabakitzen dut.

Lehenengoa baina eman diren arau edo aurrearauak segitu nahirik.

<Lehenengo>. Biak bateratzen ahalegintzen naiz.

Irakatsi zaizkidan arauetan.

< 1. eta 2. puntuetan galde-zeinua jarri du>.
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Oro har, lehen erizpidea erabiltzen dut, baina bigarrenaren -ulerga-
rritasunaren- arabera aplikatua askotan.

<osagaien arteko erlazioa azpimarratu du>.

< ulergarritasuna bilatzen dut batez ere azpimarratu du>.

<Lehenengoa> Ahalegintzen naiz, nahiz eta beti bete ez.

< ulergarritasuna markatu dU>.

<Lehenengoa> Hain zuzen ere ulergarritasunarentzat beharrezko
delako.

<Hirugarrena> Aukeren formulazioak berak bultzatzen du lehenen-
go bietako batera. Orekaren bila nik kontra, nahiz eta guztiz egia ez izan.

Euskaltzaindiaren + UZEIren erizpideak jarraitzen ditut.

<Lehenengo> Ohar biak izaten ditut kontutan.

Esanahi bakarraren arauera.

Lehenengo arrazoiarekin idazteko Filologo aritua behar duzu izan,
eta idazle arrunt eta on ugari izatera jo behar dugu. <2. puntua markatu
du>: hemendik ere bai pixka bat.

Lehen eta hirugarren erizpideak ere bai.

1) Ulergarritasuna, irakurle normalarentzat. 2) Estetika.

Gehienbat hortik jotzen dut ulergarritasunari ere garrantzi handia
ematen diot. Ulergarri ez denak ez dit balio izaten.

Esan bezala, UZEIkoek egindako proposamenetan.

Elkartzen diren hitzak "objetu" bat, edo osotasunean identifika dai
tekeen zerbait osatzen duenean begiratzen dut. Zuek "sintetiko" deitu
duzuena. Akaso, zabalago hartzen dut.

EUSKALTZAINDIArenak betetzen saiatuta beti ere.

<bigarren adibidean "(?) Batzutan" markatu du>.

Osagaien luze laburtasuna eta elkarketaren marka morfonologikoak.
Zer da hemen "estetiko"?

Irakurketa egokia erraztea dut erizpide nagusi.

Hala ere, ulergarritasunari edo idazkera jakin baten hedapenari ema
ten diot lehentasuna zenbaitetan.

Nere ustez gehienek duten jokabidea betetzen saiatzen naiz.

<Lehenengoa: "ahal dudan neurrian" gehitu du>.



EUSKALTZAINDIAREN GOMENDIOAK ETA ERABAKIAK

Ahalik eta marra gutxiena erabiliz.

< ulergarritasuna azpimarratu du>.

Kasuaren arauera.

925

Prentsa idatzian, txosten honetakoei, izen propioenak gehitu behar
zaizkiolako eta marratxoz betetzen direlako artikuluak.

Euskaltzaindiak gomendutako arau garbiak: bigarrena lehenaren oihar
tzuna, bikotea osatzen dutenean...

< 1. eta 3. puntuak ezabatu ditu; 2.ean "ulergarritasuna bilatzen dut
batez ere" azpimarratu du>.

Ez daukat inolako erizpide argirik.

Belarriak agintzen dit, batez ere.

< "Ulergarritasun bilatzen..." azpimarratu du>. Arauak bilatzen ditut
batez ere: Jakin-en erabili ohi ditugunak (=UZEI) egoki samarrak irudi
tzen zaizkit. "Erizpide estetikoak" ez dira erizpideak araurik sortzeko:
gehienez ere noizpait salbuespena justifikatzeko balio lezake "kontsidero
estetikoak". Jeneralean kapritxoen arrazoi disimulatu hutsa izaten da.

Estetika da Izkuntza. Logika ere Izkuntzak berea du, ez Filosofiare
na. Izkuntzak giza sikologia ere miazkatzen duo

Ortografia ahal eta errezena bilatzen dut. Ez, otoi, konplikatu herriak
ezagutzen ez dituen kontzeptu gramatikal konplikatuekin.

<junturan gertatzen diren soinu-topaketak izaten ditut gogoan azpima
rratu du>.

Batez ere erizpide... - <honela utzi du:> erizpide estetikoak ere
ditut gogoan.

Ulergarritasuna lenengo, baitia euskal-sena jarraituz.

< Ulergarritasuna... azpimarratu du>.

Lehenengo eta bigarren laukitxoen artean ez dut nahitaezko hauta-
-beharrik ikusten: ulergarritasuna + arrazoi gramatikalak.

Lehen aukera horrek ez ditu besteak askotan baztertzen.

Hitzen luzera: Aldagela, bai. lrakasmetodo: ???

Denak, eta erredakzioa kontutan hartuta.

Aipatutako ERRAZTASUNA ala ERRAZKERIA.

Marratxoa lokarriaren ordez jarri bear dala; lokarririk eztanean' marra
txorik ere ez. la casa mayor = etxe nagusia; principal (=amo) de la casa
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= etxe-nagusia; Casamayor=Etxenagusia etxeko nagusia; etxearen jabea
= etxe-jabea.

Ez dut uste hemen ezein lege flXU dagoenik. Gauza hauk' bethi ere
praktiketik atheratzen diren ohiturak dira.

6. lrakurlearen ikuspegiari buruzko oharrak

Marratxoak esangurak eta hitzen loturak argitzen ditu; baina ugariegi
badira nazkatu ere egiten duo

Marra erabiltzeak ez dit irakurketa errazten eta begietarako nekaga
rria iruditzen zait.

Marratxoak astun samarrak gertatzen zaizkit.

Batzutan, marratxorik gabe ere ulergarri dira; baina beste batzutan
ez; beraz, arau objektiboa hobe; orokorra alegia.

<Lehenengoa> Ulergarriagoa egiten duelako.

Literatura mailan elkarketa-seinaleak gutxitan ikusi ditudalako.

Lerroa marratxoz gehiegi kargatzea ez dut atsegin. Hitza bi lerrotan
banatzeko erabiltzen dela ere ezin da ahaztu.

Testu-motak zerikusi handia duo Ulergarritasuna errazten du marra
txoak baina, ez al du irakurketa-prozesua zailtzen askotan?

<Lehenengoa> Ulertze kontuetan guztiz mesedegarria suertatzen
delako inoiz baino gehiagotan.

Anbiguotasunetik ihes egiteko hobe da marratxoa erabiltzea. Erabat
loturik: tradizio eta erabileraren arabera.

Ahal dela, nahiago izaten dut marra gehiegi ez agertzea, baina beti
ere testuinguruak hitz elkartuen arteko lotura argi uzten badu.

Elkarketarako euskarak duen joerarekin ez zait beharrezko iruditzen
elkarketa agerian jartzen duen zeinu grafikoa ugariegi erabiltzea. Ohiturak
eta testuinguruak argitzen dutelako.

<Lehenengoa> Asko errazten duelako irakurtzea.

Ulergarriago marrak; atseginago askotan (testu ez teknikoetan behin
tzat) bereiz.

<Lehenengoa> Testua ulergarriagoa da, nire eritzirako.

<Lehenengoa> Hain juxtu, ulergarriago eta atseginago gertatzen
zaidalako, eta oso kontutan hartzekoa da neure ustez, irakurlea.
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Biak onargarriak direlakoan nago.

Jeneralean, ez diot problema handirik ikusten ez batari ez besteari.
Marrak batzutan laguntzen du, baina marraz (eta hitz elkartuz) betetako
testuak ere astunak izan daitezke.

<Lehenengoa> Irakurtzean hitz bat bezala esan beharra dagoelako
eta esaldiaren doinua osoro baldintza lezakeelako edo agian baldintzatzen
duelako.

Nire ustetan alferreko den zeinurik erabiltzea atsegin ez zaidalako.

<Lehenengoa> Esaldia hobeto ulertzen -azkar, abiadura norma
lez- laguntzen duelako.

Beharbada idatzi ahala, irakurtzeko dudan ohituragatik. Ez dut arra
zoi finkorik.

Joera bigarrenera, Jakin 60, 65-75 orr. gehiegikeria iruditzen zait,
batzutan hala ere, beharrezkoa agerian jartzea.

<Lehenengoa> Ulergarritasuna errazten duelakoan.

Segun eta, izan ere, sarritan oso nabarmen baitago bi osagaiak
elkarrekin doazela, nahiz eta bereizirik eta marratxorik gabe idatzi. Hdb:
"Ogi puska batekin nahikoa dut" (bereizirik nik norrnalean).

Baina ez inolako seinalerik gabea. Beharrezko dela erabaki den kasue
tan marra espero dut.

<Bigarrena> Hizkuntzaren aIde estetikoa, lehen aipatu ez badut
ere, oso garrantzitsua delako hizkuntza idatzian.

<Bigarrena> Ulergarria baldin bada bederen arrazago iruditzen
zaidalako.

<Lehenengoa> Elkarketa-seinalerik gabekoek, maiz izan ez arren,
esanahi bat baino gehiago izan dezaketelako.

Testua marraz edo hitz luzez betetzen denean, astunagoa delako, eta
marrarik jarri gabe ere gehienetan testu-inguruak dena argitzen duelako.

Testu hiperrnarraztatu batek itxura kaxkarra izaten duelako.

Zalantzazko kasuak gutxi izango direlako beti ere eta kontestuak
berak argituko dituelako.

Ohitu egin naizelako eta argiagoa eta irakurterrazagoa egiten zaidala
ko gaur egun.

Ulergarritasunagatik batipat. Bereiz idaztea oztopo gertatzen da zerren
dako kasuetan.
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<Lehenengoa> Halaxe ohitu naizelako, batez ere. Gainera, uste dut
berau dela anbiguitaterako arriskurik txikiena dakarren sistema.

<Lehenengoa> Elkarketa dagoela garbiago adierazten delako.

<Lehenengoa> Hitz bat dela garbiki adierazteko gogoz batikbat.

<Lehenengoa> Irakurleari elkarketa dagoela garbiago adierazten
zaiolako.

Ulergarritasuna.

Marratxoa ahal denik eta gutxien erabiltzea dut gogokoen. Behar
-beharrezko denean soilik. Gainerakoetan loturik nahiz bereiz.

Hitz elkartuaren batasuna guztiz finkatua egon ez arren, hitz berriak
sortzeko, loturik idazteko joera dut egokientzat.

<Lehenengoa> Horixe erabiltzen ohitu naizelako.

<Lehenengoa> Garbiago eta ulergarriago zaidalako.

< Lehenengoa> Nik erabiltzen ditudan testuak ez direlako oso erraz
ulertzekoak. Egia esan, literatura arloan, irakurlea neu naizenean, marra
txoak enbarazua egiten didate.

Irakurlearentzat ulergarriago da maiz hitz-elkarketa dagoela bistan
izatea, hala ere ahal denetan erabat loturik idaztera joko nuke.

< Bigarrena> Begien lana arindu eta goxatzeko.

Dena dela, onartu beharra dago marra asko erabiltzeak testua astun
bihur dezakeela; irakurle eta ikasle batzuei entzundako eritzia da hori.

<Lehenengoa> Batabesteen lotura adieraztearren.

Dena den, alderdi estetikotik ahalik eta marratxo gutxien idaztea
txukunagoa da; ikuspegi horretatik hitzak bat eginik (h.d. esnebotila)
idaztera joko nuke.

Zenbait kontestutan desberdin irakur daitezkeelako: Haren politika
arazoak sortzen dituenetarikoa da. Haren politika-arazoak ez zaizkit axola.

<Lehenengoa> Irakurleari elkarketa dagoela garbiago adierazten
zaiolako.

Atseginago, seinalerik gabea. Ulergarritasunaren amoreagatik, beti
ere izango da argiago seinaleduna.

Halere, jabetzen naiz marratxoaren erabilerak arazo estetikoak SOf

tzen dituela batzuetan.

Euskaraz hitz bakarra delako eta euskararen joera horrelakoa delako.
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<edo/eta - eta/edo jarri du; marratxoz ordez marratxoarekin>.

< Lehenengoa> Lehen-lehenik, ohitu egin naizelako horrela irakur
tzen eta idazten. Gainera, argigarria da, batez ere testu teknikoetan eta
testu bat aldez aurretik ezagutu ez eta ozen irakurri behar denerako.

< Lehenengoa> Kontzeptu posible desberdinak, testuingurutik kan
pora ere, hobeto ulertzen laguntzen duelako.

Testua irakurri hala ulertzea gustatzen zaidalako. Hala ere ez naiz
marratxo gehiegiren zalea.

< Lehenengoa> Ahoskatzean bat eginak direlakoan ere.

< Lehenengoa> Irakurketa errazten duelako.

Askoz ere airosoago gertatzen zait. Bestela, despistatu egiten naiz:
zer dela eta, jarri ote du hemen marratxoa?

< Lehenengoa> Ulerterrazagoa delako.

< Bigarrena> 1) Azken aldi honetan marra gehiegi erabili dugulako.
2) Erabat loturik direnek aldaketa fonetikoak eskatzen dituztelako.

Osagaiek bat egiten badute, zuzenena dirudi "batasun" hori agertzea.

Gauzak ulertzeak ustezko estetikak (agian erdal estetika) baino garran
tzi handiagoa duelako.

< Lehenengoa> Baina ez beti.

Berez seinalerik gabe edo seinale gutxirekin egiten zait errazago,
baina batzuetan intuizioak edo ohiturak marratxoa eskatzen dizu: seme
-alabak, handi-handia...

< Erantzunik ez> Ez da erraza bereizten; testuinguruaren arabera
dago hori, eta zertara ohitu garen.

Ulerterrazagoa da; baina ohizko hainbat asoziaziotan, marratxoa ken
duta ere ez litzateke ezer gertatuko. Marratxokeriak prusianismo-itxura
duo

< Bigarrena> Zihurtasuna eskeintzen dit.

Argiagoa delako hitzen arteko harremana eta horrek ulerrnena errez
ten duo

Behin irakurrita ulertzen delako. Seinalerik ez dagoenean batzuetan
oso zaila (zenbaitetan ezinezkoa) da zehatz-mehatz ulertzea.

Sarritan esaldia bukatu arte ez da ikusten osagaien arteko lotura, bi
aldiz irakurri beharra ere gertatzen da.
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<Lehenengoa> Ohituraz. Dena dela galdera hau oso diIjitua da.

<Erantzunik ez> Aukeraketa egitea oso subjetiboa da.

< Lehenengoa> Gaur egun lexikologiaren ikuspegia gaindituz ira
kurle soilarena hartzera iritsi naizelako.

<Lehenengoa> Elkarketari psikologigoki guztiz erreal egiten zaidan
hiztasuna ematen diolako.

<Lehenengoa> Oraingoz argitasuna eta ulergarritasuna oso beha
rrezkoak dituelako euskal idazkerak.

<Lehenengoa> Idazlearen mezua dekodifikatzeko orduan errazagoa
eta ulergarriagoa delako.

<Lehenengoa> Zehaztasunagatik eta zalantzak ekiditearren.

Ulergarritasuna erreztutzen duena, batzuetan bereziz eta beste batzue
tan lotuta.

<Bigarrena> Gehienetan marratxoak erredundantziak iruditu ohi
zaizkidalako.

<Bigarrena> Ez dakit.

<Lehenengoa> "Kontzeptu bat, hitz-multzo bat" kriterioaren arauera.

<Lehenengoa> Argitasunagatik.

Ez erabat "seinalerik gabea", baina ez beteegia ere.

Neri loturik garatzea atsegin zait hizkuntza bere erabileraz pedagogia
horretan sartzen joanen delako.

<Lehenengoa> Irakurketa bakarraz ondo deskodiftkatzeko errazta
sun handiagoak eskaintzen dituelako.

Errazago irakurtzen dudalako. Dena den, marratxo gehiegi erabil
tzeak edo hitz luzeegiak osatzeak ere zail lezake irakurketa, ez?

Batipat loturik, tonu-multzo bakarra hobeki segurtatzeko.

Ingurunearen arauera: ulergarritasunak eskatzen duenean marratxoa
beharrezkoa jotzen dut.

Bereiz idazteak tarteka zehaztasun eza eragiten duelako.

Esan nahi dena errazago asmatzen delako.

<Lehenengoa> Ulergarriagoa izaten zaidalako.

<Lehenengoa> Ulergarriagoa iruditzen zaidalako.
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< Lehenengoa> Adierazi nahi dena ulergarriagoa gerta dadin batez
ere.

Ulergarritasunagatik.

Ulergarriago bihurtzen bait dira hitzen loturak, dena den antiestetika
bihur daiteke dena marratxoz beteta egongo balitz.

< Lehenengoa> Argiago geratzen delako esannahia.

Osagarrien arteko batasuna agerian uzten duen idazkerak dekodifika
zioa erraxtu eta gaizkiulertuak murriztu egiten dituelako.

<Bigarrena> (a) Denda eginda ematen zaidalako (Alferrarena). (b)
Tontoa ez naizelako eta garaia delako halakotzat har ez nazaten.

< Lehenengoa> Ahozkotasunak eskatzen duen ulergarritasunaren
mesedetan.

Bata zein bestea hobesteko arrazoiak egon daitezke (ikus zuen pro
posamenak edo Joxe Lizarralderenak HABE aldizkarian). Erabaki garbiak
egotea nahiko nuke eta denok hortik jo, oraingo nahasia gaindituz.

< Bigarrena> Ohidura. Bestalde, hitzak aski luzeak dira euskaraz
berenaz deklinabidearekin. Testo batek ? behar duo Beste mintzairetan
ere, haizea, laburrari buruz doa. A.B.: txirrindula-federazioarekilako har
emanak !!!terro erdi bat bada.

< Lehenengoa> Agian euskara berandu ikastearen ondorio izango
da. Alemanierazko hitz elkartu luzeek ez didate inolako arazo edo kezka
rik sortzen; euskarazkoek, ordea, baL

< Lehenengoa> Osagaien arteko batasuna agertzeko modurik ego
kiena delako. Irakurtzeko erarik argiena delako.

Agian, hala ohitu naizelako, baina inongo seinalerik ezean irakurleak
haria gal dezke (Ikus "EGUNKARIA").

Ulergarritasunagatik.

< marratxoz azpimarratu dU>.

Bakoitzarekiko aztertu bear da. Adibidez, "betazal, betile, aratuste,
tabar" ondo daude. Bainan "paper fabrika, ogi puska tabar" ez loturaren
bea-rik, gogaya (concepto) naiko argi dago-eta. Adibidez, "ogi ila", bai
nan "otila" tabar.

< marratxoz ezabatu dU>.

< Lehenengoa> Ulergarritasuna bilatzen dut batez ere.

< Bigarrena> < atseginago azpimarratu du>.
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< Lehenengoa> Ulergarritasuna ta argitasuna dauzkadalako oiiiarritzat.

Osagaien arteko erlazioa argi utzita (gehienetan nik marratxoz, baina
ingurukoen ohiturok [M. Zalbide eta Adurizenak, adibidez] badu eragi
nik) ulergarritasuna bilatzen dut.

< Lehenengoa> Begietatik hobeto sartzen zaidalako.•

< Lehenengoa> Uniformetasunaren izenean.

< Lehenengoa> Nonbait entzun edo irakurri izan dut, ahaleginean,
marratxoak baztertu egin behar genituzkeela hala ere...

Berriz ere,erredakzio kontua dela esango nuke. Ondo erredaktatzen
bada, ez da marra askorik behar. Marra asko: makuluak irakurlearentzat
edo sentitzen dut.

<Bigarrena> Neuk horrela idazten dudalako.

Bereizirik: "Neska gona motza" neska-gona motza (marratxoz lotu
rik), neska gona motza. "Praile bizar luzea" (bereizirik), praile-bizar luzea
(marratxoarekiii), praile bizarluzea (loturik). "Agure begi bakarra" agure
-begi bakarra (loturik) (txertatzeko!), agure begibakarra. Txakur buztan
luzea: txakur-buztan luzea -au buztana da. txakur buztanluzea- au
txakurra da.

7. Aran berri baten beharrari bnruzko oharrak

Bakoitza bere bidetik gabiltzalako; era norbere aukera ere sasoi
batetik bestera aldatu egiten delako.

Jendea euskaraz idazterakoan noraezean ibiltzen delako. idaztarauak
erreferentzia bat dira eta bete nahi dituenari buruhauste asko kentzen
dizkio. Gainera, ortografia, aditza, deklinabidea eta abarrekin bezalaxe,
erabilera bateratua lortzen saiatzea komeni dela uste dut.

Askotan gaztelania edo bestelako hizkuntzen eraginez egitura jato
rrak ahaztu egiten ditugulako. Kontzeptuak, modu standarrean identifika
tzen joateko.

Bateratasun batera iristeko.

Batasuna behar-beharrezkoa delako.

Egunero baunbadaka ibiltzea ez delako oso erosoa...

7lkoa ez delako gehiegi bete, batzuren ezagutza faltagatik eta bes
teen marrazaletasunagatik.

1) Garaia delako.
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2) Argi-iturri izango delako.

3) Batasunari zor zaiolako.

Behin-betikoz bide bati lotu beharra dugu.

Nork bere kasa jokatzen luzaroan segitzerik ez dagoelako.

Hemen ere batasuna behar dugulako.

Batasunaren premia dugulako.

Dagoen nahaspila txukuntzen lagunduko lukeelako.

Material inprimatuetarako gutxienez jokabidea finkatzea komeni da.
Esku izkribuetan ez naiz hain seguru: araua onargarria izango ote publi
ko orokorraren artean?

Besteak beste argitu edo gomendatzea ere bere eginkizuna delako;
bestalde, denok ez, baina askok Euskaltzaindiaren esana oinarri sendotzat
dugu. Batasun-beharra handia da.

Eztabaida antzuak, hainbat, ekonomizatzeko.

1. Orain arteko arauak aldatu behar lirateke. 2. Jende gehienarentzat
arau ulergaitzak izan litezke.

Ordena jartzeko eta ikasten ari direnei EREDUA azaltzeko.

Edozein delarik ere argibide gertatzen zaigulako.

1) Ulergarritasuna hobetzeko.

2) Gaur egun idazten den liburu-kopuruak ezinbesteko bihurtzen
duo

Funtzio berriak lantzen diren neurrian premia nabaria delako.

Aurrekoak ahaztu-samarrak eta utziak daudelako.

Hainbeste denbora ez galtzearren eztabaida antzuetan eta norrnaliza
zioa bultzatzeko.

Batera jokatzea itxurosoa da beti ere eta zeri heldua izatea erosoa.

Norberarentzat argigarri izan ohi da. Eta gure kasuan berriz, irakasle
lanetan, ikasleen aurrean beharrezko.

Agian, elkarketa batzuetan argitasun handiagoa emango luke, araua
rekin batera adibide ugari jarriz gero.

Anarkia hau amaitu beharra dagoelako.

Arau argiak eta errazak eskuratzeko batasunaren bidean.
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Dagoen hutsune nabaria eta garrantzi handikoa konpontzeko.

Onartu zein gaitzesteko erreferentzi puntu bat izan dezagun.

Gauzak ahalik eta argien uzteko.

Badelako ordua jadanik.

Idazkera-batasun handiagoa lortzeko eta idazleak izan ohi dituen
hainbat zalantza argitzeko.

Guztiok ez bada ere, gehienok batera idatz dezagun.

Erizpideak ezezik pratika bera ere bateratuz joatea komeni zaigu.

Horrelakoak egin behar dituelako Euskaltzaindiak, ezta?

< biak markatu ditu eta galde-zeinua jarri du>.

Batasuneranzko urrats bat gehiag<Yizango litzatekeelako.

Egungo nahasmendutik irten gaitezen eta eredu bat izan dezagun,
erizpideak.

Oraingo idazleen lanetan dagoen nahaste-borrastea baztertu eta bata-
suneranzko urrats bat gehiago litzatekeelako.

Zenbait gidari ukaiteko. Elkarren berri izateko. Batasuna izateko.

Ortografi arauek, zehatzak, eta finkatuak izan behar dutelako.

Saltsa handia dagoelako. Gure lanetan beharrezkoa dugu eta bereziki
guk erabiltzen dugun erizpidea oso idazle gutxik erabiltzen dutelako eta
horrela behingoz aldatu beharra daukagun ala ez jakingo genukeelako.

Bestela beti zalantzan gabiltza eta erabilera oso ezberdinak daude.
Batasuna beti da mesedeko.

Orain artekoa zabalegia delako.

Arau ulergaitzik ez ateratzekotan.

Buruhauste eta denbora-galtze dexente ebitatuko liratekeelako.

On da ulergarritasuna lexikologi irizpideetan oinarritzea. Euskararen
onerako izango da.

Hitz elkartuen idazkeran oso joera desberdinak daudelako. Dena
dela, arauak emanak ditu, arazoa da ez dituela, ez ditugula, denok
errespetatzen. Nire ustez, Euskaltzaindia atzean gelditu zen gai honetan
eta eguneratu egin behar lituzke bere erabakiak.

Batasunaren lortzeko.

Formen batasunerako.
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Anarkian bizi garelako.

Bide zuzenez eginez gero mesede egin dezakeelako. Baina kaltega
rria bide okerrez eginez gero.

Oraingo idazlanetan dagoen nahastea argitzen lagunduko duelako.

Idatzitakoaren irakurketa errazteaz gainera, batasun ortografikoak hala
lokatzen duelako.

Batasunari eta pedagogiari begira.

Ez dut komenigarritasuna ukatuko. Hala ere, arau errazagoak ere
betetzen ez direla ikusita, ni beldur sikulu-saltsa gehiago nahastuko ote
den.

<galde-zeinua jarri du>.

Egungo zalantza eta anarkia-egoera gainditzeko.

Jendeak nola idatzi ez dakielako eta gaur dabilen moduan kalterako
besterik ez delako.

Egungo egoera penagarria da. Hitz elkartuak era guztietara idatzita
ikusten dira nonahi. Idazle berriek, alfabetatuberriek (eta zaharrok) arau
zehatzak behar dituzte (ditugu).

Korronte desberdinak daudenez, norabideak markatzea komeniko
litzatekeelako.

Oinarri-oinarrizko kasuetan behintzat hitz elkartuak nola idatzi era-
bakitzea komeni delako.

Holako hitzak ugaritu egiten direlako.

Gaur egun somatzen den anarkia gutxitzeko.

Puntutxoren bat edo beste (oso gutxi) zehazteko.

Batasunak hori eskatzen duelako.

Batez ere administrazio eta irakaskuntzarako. Nahaspila handia dugu
gaur egun.

Jokabide gehiegi ageri direlako.

Batasunik txarrena dispertsiorik onena baino hobea delako eta hori
delako, besteak beste, Euskaltzaindiaren egitekoa.

Nahasmendua argitzeko.

Egoera eztabaidagarri edo konfusoetan komenigarria: pentsu-zakua
(?); zaku-patata (?); ardo-botila (?); botila-ardoa osorik edan genuen (?)...
(botila bat ardo).
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<Zergatik? ezabatu du>.

Benetan arau argiak emateko gai izanez gero, komenigarria litzateke
bateratasuna lortzeko.

Ezberdintasun handia dagoelako. Lehengoak gogoratzeko, zerbait
gehiago zehaztuz, beharbada.

Hizkuntza normaltzeko.

Bakoitzak bere erara egiten duelako eta bateratu beharra dagoelako.

Erizpide fidagarri bat izango nukeelako eta lasai idatzi, beti dudatan
ala galdezka ibiltzeko beharrik izan gabe.

Komeni delako oinarrizko puntu hauetan denek berdin jokatzea.

Hor zehar dabiltza ohitura desberdinak bateratzeko.

Izugarrizko nahasketa dagoelako, eta erizpide finkorik ez dagoenez,
bakoitzak bere aldetik jotzen duo

Euskalgintzan ari den jendearen kezka handie(ne)tako bat delako.

Hizkuntzaren independentzia eta geroagoko aitzineramendua eta gara
pena jokuan dagoelako.

Jokamoldeak barreiatuegiak daudelako.

Euskara normalizatu behar delako eta nik neuk behintzat, arau batzu
ren beharra sentitzen dudalako. Gaur egun euskara idatzian dagoen
anarkia ezabatu beharra dago.

Normalizazio-bidean aurreratzeko. Hala ere, gomendio modura egi
tea eskatuko nioke.

Oinarri teorikoak aztertu dira. Idatzi dutenen joera aztertu da. Gaur
ko idazleak oroimen historiko baten barman daude.

Anabasa handi samarra somatzen dudalako idazleen artean.

Lehengoak zenbait kasutan (izen + izen, nagusiki) ez duelako auzia
ondo erabakita uzten.

Orain arteko anarkia buka dadin.

Orain arteko arauak zertxobait zehatzago izan daitezen.

Zuek emandako arrazoiekin bat nator, oro har.

Honetan ere batera(tsu) ibiltzea komeni delako.

Batasuna bilatzeko eta normalkuntzaren bidea bilatzeko.
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Alferrikako nahaste-borrasteak baztertzearren. Hizkuntzaren irakas
kuntzan ikasleak kontzeptuak guztiz argi izan ditzan.

Egun bizi dugun egoera nahasian Euskaltzaindiaren izenak bakarrik
lor dezakeelako irizpideak batzea.

Hizkuntzalaritzarako bokaziorik ez dugunontzat oso baliagarri gerta
tuko litzatekeelako.

Nere ustez, 20 urte iragan eta gero 1971.eko "Idatz arauak" gaurko
tasun eta argitasunaren beharrean zeudelako.

Hitz elkartuen erabilera eta idazkera finkatu behar dela nabari da:
hizkuntza normalizatua lortzeko, testu-liburu berriak prestatzeko, erizpi
de zehatzak behar dira.

Arau zehatzen falta nabaria delako komenigarria litzateke hitzarme-
nez onartutako arauak plazaratzea.

Askotan zalantzak azaltzen zaizkigulako laguntza handia izango litzateke.

Erreferentzia edukiko genuelako.

Idazkera arrunta bateratu dadin.

Abiapuntutzat hartuko banu.

Erizpide baterakoiak izateko.

Hizkuntzaren normalizaziorako oso garrantzitsua jotzen bait dut.

Erizpide normalizatuak egoteak dekodiftkazioaren unibokotasuna indar-
tuko lukeelako.

Garaia delako erabakia hartzeko ahalmena duen erakunde bakarrak
egin beharrekoak egin eta jakin eraztekoa, normalizatuko bagaraL

< 1. eta 2.> Oso beharrezkoa zaigulako.

Oraingo egoera erdi kaotikoa konpon lezakeelako.

Ez dut ikusten zer ekartzen duen ogi-puska idazteak edo ogipuska,
ogi puskaren partez.

Idaztean euskaldun guztiok gero eta era bateratuagoan egin dezagun.

Bakoitzak nahi duena eginez ez dugulako aurreratuko. Kaleratu eta
betetzea komeni da.

Irratian, denok bide beretik ibiliko bagina, errezago eta txukunago
irakurriko genituzke elkarrenak.

Bestela, bakoitza bere aldetik ibiliko litzateke. Eta nahasketa sor
daiteke.
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gure hiz-

Erizpideak batzeko eta eredu bakar bat izateko behin betirako.

Bada garaia! Kaleratu eta "ZABALDU", horretarako komunikabi
deak erabiliz. Zabalkunde hori luzea eta jarraitua beharko luke izan.

Orokorki komenigarria, oraingo analfabetasuna gainditzeko. Neure
tzat pertsonalki oso beharrezkoa, ez dudalako neure bizi guztia euskara
idazten ikasten pasa nahi, eta gutxiago idazten asmatzen.

Erakasteko eta ikasteko arauak beharrezkoak dira.

Bidea argituko duena izan daitekelako.

1. Gure arteko eztapada bat gutiago izan dadin!!! Badakit hori ez
dela aski.

2. Arau batzu -SINPLEAK- beharrezkoak baitira. Euskara, berez,
aski zaila da ikasteko. Ez dezagun ezin idatzizkoa bihur gure arau bihurriekin.

Argibiderik aski eskeifii lezaketelako arauek, baifia bortxaz ezartzeko
indarrik gabe.

Hizkuntza idatzia "eginez" joan dadin. Baina denbora beharko da,
askotan.

Egun gertatzen den sakabanatzeari mugak jartzeko.

Hizkuntza normaltzeko.

Gero eta anarkia gehiago ikusten delako erabilkera moeta hauetan.

Batasunaren eta erreztasunaren aIde izango delako.

kun:;o;r!~Z~i~m: ~i~~~1 ~~~~~~~~~e~t:~. dadin
c

Leengoak ga}d ongi sakondu gabe egifiak diralako.

Ez dut maite "arau" hitza, persona civilizatuen artean "aholkuak"
(consejos) pratikatu behar genituzke.

8. Arau-proposamen berriari buruzko oharrak

< Gehiago landu beharrekoa> Kasu batzuk ikutu gabe geratu direla
ko (eraskinean ikusi zeintzuk).

<Ez da egokia. Konplikatu etaledo ilunegia> Idaztarauak edozein
euskaldunek ulertu, ikasi eta erabiltzeko modukoak behar lukete izan
.Proposamen berria oso landua eta zehatza da baina euskaldun askok
(edo gehienek, hizkuntzari lotutako ikasketak egin ditugunetako asko
barne) bete ahal izateko konplikatuegiak iruditzen zaizkit. Ez dut uste
batasunerako bide egokiena denik.



EUSKALTZAINDIAREN GOMENDIOAK ETA ERABAKIAK 939

Zenbait kasu halere ukitu beharra.

< Gehiago landu beharrekoa> Nahiz eta konplikatu-xamarra izan.
Erabilera aldetik "itxiegia" edo "2+2=4" dela esango nuke, eta egon
badaude hor esandakoak aparteko nabardurak eta duda-muda linguistikoak...

<Konplikatu eta/edo ilunegia> Ikasi ikas liteke, baina oso zaila da
idazterakoan xehetasun guztiak gogoan eduki eta kontuan hartzea (idazle
arruntarentzat eta agian euskaltzainentzat).

Marrazaleegia iruditzen zaigu.

Nere ustez marrazaleegia da, eta idazketa nahiz irakurketa astunegia
izatea ekar dezake beharrik gabe, euskarazko idazketa eta testugintzan
ugaritu eta normalizatu ahala anekdotikoak irudituko bait zaizkigu gau
rregun ditugun iluntasun beldurrak eta.

<Konplikatu eta/edo ilunegia> Gramatika asko jakin behar da.

Erizpide garbiduna delako. Halere jenderik gehiena izaeraz alferra da
eta edozein aldaketa ere zail zaio. Komunikabideak honetan gogor astin
du beharra dago, irudi-sortzaile dira eta.

Nahiz eta berez argudio berberetaz oinarrituz erabaki desberdinak
har daitezkeen, hemen aurkezten den arrazonamenduak orohar pisu
sendoa duo Nahiz eta kostako den arau hauek betetzea, merezi du gaiak.
Batasuna dela gauza zailagoak ikasi ditugu, nahiz eta urteak behar izan.

Ez dut Ian hau baloratzeko gaitasunik. Nerea baino erantzun hoberik
jasoko al duzueL

Joera lehenengorako baina formulazioaren didaktikotasuna gehiago
zaindu behar litzateke.

Ikaserrazak dirudite.

Orain arte ez bezala, kasorik gehientxuenak (sic) bertan azaltzen bait
dira ohar interesgarriak eta arauak emanez.

Ikasi eta bete daiteke baina konplikatua ere bada. Edonola ere, Ian
txalogarria da, goi mailakoa.

Serioski egina arrazonatuta dagoelako eta ikasi eta bete beharko da
ezin baita onartu bakoitzak bere kasa edo intuizioz egitea.

< Gehiago landu beharrekoa> Bakarrik kategoria gramatikalak har
tzen dira kontutan, eta ez semantika.

<Konplikatu eta/edo ilunegia> Ilunegitxoa, asko (agian gehiegi)
zehazten duelako (nire ustez asko konplikatzeraino, erabilearentzat).

Ongi esplikatua dagoelako.
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< konplikatua> < ilunegia ezabatu du>.

Mekanikoki jakiteko gauza asko edo hainbat izan behar delako kontutan.

Ongi esplikatua dagoelako. Agian "1. Sarrera-oharrak" eta "2. Grafia-
ri buruzko arauen..." puntuak luzeegi emanak daude.

Nahiko serioski egina, baina gehiago ere Ian daitekeena.

Hasiera batean kosta egingo da, baina hain da beharrezkoa...

Arindu beharrezkoa.

Kasu guztiak kontenplatzen dituelako eta ulergarria delako nire ustez.

Bi akats ikusi ditut: "anai arrebak" adibidea 1.1.3 puntua sartu da,
eta Dvanda moduko elkarketa da. Bestetik, "nekatu itxura" ageri da
orrialde honetako tauIan (1.1.5) eta txostenean "nekatu-itxura" proposa
tzen da.

Biak erantzun ditut, zeren serioski egina egonik ere puntu bat edo
beste eztabaidatzeak ez bailuke kalterik eginen.

1) Azterketa serioaren ondoren egina delako.

2) Ondo zehaztua eta marratxoaren erabilera nahikoa mugatua
dagoelako.

Erabilera mailan bereizi behar. Hizkuntz kontuetan jantziak erraz
ikas lezake noski, baina euskaldun "arruntarentzat" ilunsko. < Erabilera
aldetik: galde-zeinua>.

Niretzat eta ni bezalako askorentzat oso konplikatua. Zaila da alfabe
tatu arrunt batek hori dena jarraitzea.

<Konplikatu etaJedo ilunegia> Azpimultzo sobera. Marratxoa behar
denean bakarrik erabili behar da, testua argitzeko.

Hala ere 1.1.4/1.2.2/1.3.1 multzo bakar batetan aurkez daitezke, edo
azalpen argiagoz jaso. Oso ongi oso lexikalizatuen zerrenda.

2. Bete daiteke, baina badu oraindik nahasmendurako arriskurik,
"forma bereziko", "izen moduko" ez bait dira arau zehatzak. "Izen
modu" bera zergatik da bereiz idatzia?

< Bigarren puntua aldatu du: konplikatu eta zailegia>.

Lan serio eta zehatza da, baina ez praktikoa, idazterakoan ezin
zarelako aldiro koadroari begira egon, eta batez ere bere interpretaziora
ko filologo sakon eta jakintsua izan behar duzulako, eta denok ez gara
horraino iristen.
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Beste arau batzuk? -esango luke norbaitek. Izatekotan ere, orienta
bide batzuk hobe, arau zehatzak baifio.

<Konplikatu eta /edo ilunegia -konplikatu samarra eta /edo ilunegia>.

(Ikasi eta bete daiteke, baina aitortu behar dut, hasieran dexente
kostatu zitzaidala).

Ez dut esan nahi teoria aldetik hankasartzerik dagoenik, baina azpian
dauden hitzen kategoriak bakarrik aztertzeak puntu batzuk airean uzten
ditu, beste faktore batzuk ere garrantzia izaten dute ulergarritasunaren
aldetik: hitzen luzera, ezaguna den ala ez, anbiguo gertatzen den ala ez...

< Konplikatu... edo ezabatu du>.

Zenbait kasu ilun samarrak iruditzen zaizkigu. Adibidez (Posposi
zioak, hitz-andana ihartuak, partizipio izen modukoak.

Zenbait puntu agian gehiago landu beharko ditugu.

<Konplikatu eta/edo ilunegia> Bat etorri ez arren serioski egin
duzuelako Ian.

Edozein euskaldun alfabetatuk ikasi eta erabil dezakeelako.

Zorionak ematea besterik ez dut, eginiko lanagatik. Ondo ikasiko
dut.

Oinarri teorikoak aztertu dira. Euskeraz idatzi dutenen joera aztertu
da. Euskera mintzatuaren joera ere mesedegarri litzateke.

Arau gehienak aski motibatuak daudelako. Dena dela, batzutan iriz
pideak ez daude argiegi.

ILUNEGIA ez nuke esango. Akaso KONPLIKATU xamarra, bete
behar duena edozein pertsona izando gelako, eta ez ziurrenera hizkun
tzalaritzan asko ihardundakoa.

Ikuspuntu teorikoak (gramatikalak) eta praktikoak (erabilmenduaren
aldetikoak) ongi betetzen eta batzen dituelako. lkus OHAR OROKORRAK.

Adibide ugari jartzen dituelako. Hala ere usadiozko salbuespenak
jarri beharko lirateke.

Bete daiteke. Aldaketa frango dakar, hala ere.

Edozein hiztun alfabetatuk beregana dezakeelako.

<Konplikatu eta/edo ilunegia> Esango nuke sarrera-oharretan ana
lisia morfologiazkoagoa (gramatikalagoa?) dela eta gero, arauetan, irizpide
lexikoak nagusitzen direla...

Halere, ez dut ikusten 1.1.1ekoak lotuta idazteko arrazoirik.
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< Gehiago landu beharrekoa> < Konplikatu etaledo ilunegia> Ez
ditut hagitz ongi ezagutzen. Halere, ikusi ditudan neurrian landu beharra
eta argitu beharrean aurkitzen ditut.

<Konplikatu eta/edo ilunegia> Egoera desberdin ugari (ugariegi?)
hartzen direlakokontutan.

<Konplikatu etaledo ilunegia> Hizkuntza tresnatzat (eta ez azter-
gaitzat) dugunontzat konplikatuegiak gerta daitezkeelako.

Sinple, erabilgarria eta aldi berean, osoa delako.

Adibide moduan erabilitako kasuak ongi'lotuak iruditzen zaizkidalako.

Adibide ugari landu dituztelako beste gauzen arteanL

Praktikan azaltzen diren zalantza gehienak argitzen dituelako.

Kasu guztiak kontutan hartzen dituelako eta niri baliogarri gertatu
zaizkidan erizpideetatik hurbil dagoelako.

<Konplikatu eta/edo ilunegia> Hizkuntzaren normalizazio proze
suan, arauak erraztera jo behar delako eta praktikotasunari begiratu.

Euskal zentzu eta sena dario, eta egin dutenek eginda, ezin bestela. .,
lZan, galOera..

Azalpenetan gramatika ahaztu xamarra dugunoi zaila gertatzen zaigu
baina laburpen tauIan argi jasotzen da adibideak ere badituelako.

Nahiko landua dagoela iruditzen zait. Lehen arauak argiak dira bai
nan salbuespenak azaltzerakoan ez.

Ez zaizkit arrotzak gertatu eta funtzionatzen dutenak dira.

Orokorki bederen. Iluntasunak? Arazo iluna ez da argi gelditzen, argi
esplikatu arren, eta oharra bera iruditzen zait nahikoa iluna.

Illuna baifio areago, naasgarri gerta daiteke. Bide lagungarritzat, pozik
onartzen dut. Itz-elkartze guztiak ez dago, ordea, aurrez erabakita ematerik.

Lan oso ona egin duzuela uste dut. Aurrera! Baina arauok sozializa
tzea ez da erraza izango; horregatik, bide lagungarriren bat bilatu behar
da: "h"-aren zerrenda egin zen bezala, hitz elkartuen kasuan zerbait
egin-beharra egongo litzateke... zer, ordea?

< Ikasi eta bete... baina... erantsi du>.

Halaxe iruditu zaidalako, besterik gabe. Dena dela ez fidatu gehiegi
nitaz, ez naiz-eta gramatikalaria.

Betikoa: uniformatzeko.
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Argia izateaz gain, erraza ere badelako.

Nahiko argi dagoelako eta bete daitekeelako.

Gauza hauk irakur-praktikaren bidez ikasten dira.

9. Puntuz puntuko arau-proposamen berriari oharrak

943

1.1.3. -a organikoa ez nioke kenduko, gutxienez, "-kuntza" atzizkiari.
Beste kasuetan, amore emango nuke beharbada (ikusi eraskin ean azal
pen luzeagoa).

1.1.5. "gaztetu gogoa" eta "gaztetu-gogoa" edo "desegin itxura" eta
"desegin-itxura" ez dira gauza bera. Gerta liteke, gainera, testuinguruak
lehen irakurketan ez argitzea lotura nolakoa den.

<Ikus eranskina>.

Txostenari buruzko erizpideak:

a) Behar-beharrezkoak dira arau hauek.

b) Ongi aztertuta dago gaia.

c) Argiak dira.

d) Behar bada, konplexuegia da, kasuistika ugariegia izateak bazter
uztea ekarri lezake.

e) Luzera bete egingo dira eta onuragarri izango direlakoan nago.

Ez det oso argi ikusten menpekotasunezkoak loturik joan beharra.
Hala ere, onargarria dala uste del. Ongi ulertzen ez detana zera da: abioi
inude zergatik ez dan menpetasunezkoekin batera sartzen.

Beste ohar batzuk "Ritz elkartuen idazkera-proposamena"z:

1) 2. orrian: "Cafeteria Irimo kafetegia". Agian, hizkuntzari baka
rrik begiraturik ondo; baina, euskararekiko :estimua: sartu nahi bada,
gutxienez erdarazkoari adinako kategoria eman beharko., euskarazkoari
minuskulaz idatziz: "Cafeteria Irimo Kafetegia". Are, nik neuk hau hobe
tsiko: "Cafeteria IRIMO KAFETEGIA".

2) 2. orrian: "ehortz egin". Zergatik bereizirik?

- Hor bertan: "jarleku", "jaiotetxe"...

- Azkuek: "ehorztoki".

Kasu hau ez dator 1.1.4eko salbuespenen kasuan.

3) 3. orrian: (2 ataltxoan).
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- "ezinegona".

- "argibide".

- "sasiarte".

a) "ezinegona" ala "ezin egona"? "Ezin", izena? Kasu honetan,
"hitz egin" bezala.

b) "sasiarte"? (ik. 1.1.1.) "etxe-inguru" bezala ez?

4) 6. orrian: (1.1.3).

- "eliz kantak" baina "elizgizon". Zergatik? Badirudi, biek batera
beharko luketela.

5) 6. orrian: -"erre berri", "jan zahar", "ikasi berri" a) ongi deriz
kiot aparte idazteari; baina gauza bera aplikatu beharko litzaieke 1.1.5ekoei
ere: "aspertu itxura", e.a.

b) dena den, arau honen aurka, aski sartu: "hasiberri; beraz nire
"ongi derizkiot" hori erlatibizatu egin beharko litzateke; ez ote aplikagarri
"galdeketari" emandako erantzuna: 5. orrian 1.1.1. oharra.

<Oharren zenbakiak egokitu egin ditut.>.

1.2.1 puntuko guztiak ez, baina hitzegin, hitzartu, hitzeman etabarre
tan loturik idatziko nituzke.

Hitz andana ihartuei buruz esaten dena hitz elkartu orori ere hor
nonbait gertatzen zaio denboraren poderioz. Marratxoa iraganbide bat
besterik ez da, gehienetan. Nik kasu hauetan erabiliko nuke:

1) Bahuvrihi, Dvanda eta Amreditetan (2 osagaiek atzizki bera har-
tzen dutenean marratxorik ez? arian-arian?).

2) Idazleak anbiguotasuna aurrikusten duenean.

3) Hitz elkartu ihartu luzeetan (5 silaba edo gehiago).

4) Berrelkarketetan beharko da (horiek behar dute, ezerk behar
izatekotan, arautzea eta marratxoa, nere ustez).

* Azken ohar gisa eta kuriositate bezala badarik ere balioko duela-
koan, hona oso lexikalizatuen zerrendako hitzen silaba-kopuru azterketa:

2 silabakoak % 2.

3 silabakoak % 37.

4 silabakoak % 52.

5 silabakoak % 7.

6 silabakoak % 0'7.
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< 1.1.1> bereiz baina -a organikoa eta guzti (Hau ez dator bat nere
gaur eguneko ohiturekin, baina horixe litzateke argi eta praktikoena, nere
ustez).

< 1.1.4> bereiz baina ihartu ahala lotuta edo luzeak marratxoz (5
silaba edo gehiagokoak).

< 1.2.2> adibide denak ihartuak dira.

<8. puntuan, etaledo ilunegia ezabatu du>: erabilera aldetik konplikatu.

Proposamena ona iruditzen zait, baina betetzeko oso zaila. Gauden
egoeran egonda, eskolaumeek edo alfabetatzen direnek zehastasun eta
bereizketa guzti horiek ikasi beharra gehiegizkoa iruditzen zait. Hortan
gabiltzanok ikasi behar ditugu eta ikasiko ditugu baina, noraino heda
daiteke?

Teoria aldetik hau bezain serioa ez bada ere, ondo ikusiko nuke
arau sinpleagoak ematea.

1.1.5.-eko adibideak ez datoz bat 'partizipio + izen' modukoentzat
prestaturiko idazkera-proposamenarekin.

1.1.3: "a" organikoa duten hitz zahar batzuek fonema hori galdu
egiten dutela diozue. Hori egia bada ere, ezin esan egia osoa denik.
Bateko zein besteko joerak direla eta, ez dago kontu hau ere arautzerik?
Guztiz komenigarria litzateke guztiontzat.

1.1.5 partizipio + izen modukoak, adibidez nekatu itxura jorratu
premia taulan horrela agertzen dira, baina teorian marratxoaz dituzue.
Uste dut okerren bat izango zenutela.

< 1.1.5> kontuz honekin.

< 1.1.5> erne! adibideak ez daude arauen gisa idatzita. <marratxoak
berak gehitu ditu> nekatu-itxura, jorratu-premia, gaztetu-gogo, harrapatu
-arrisku.

< ikus eskutitza>.

< 1.1.5> *Horrela daude ongi eta ez txostenean (7. or.).

< ikus eskutitza>.

1) 1.1.3: hizkuntza-politika ere onartuta geratuko litzateke? Kome
ni, nere ustez: esplizituki esan behar nonbait.

2) 'Marranoa' izan naiz aspaldidanik: baina bildur naiz arau horiek
ezartzeak a) onarpen-arazoa eta b) ikasarazoa ekar ditzakeela.

3) Araua ematekotan mesedez zerrendatu ere argi batean zeintzu
diren baztertzen diren formak (Euskara Zerbitzuak EBEDE liburuak egin
duen bezala).
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4) Bide batez, argitu mesedez honako hauek: a) orain arte honela
idatzi dut: -Euskara Zerbitzua; EUSKARA-ZERBITZU; Euskara-zerbitzu.
b) Nola jokatu honelako kasuetan: izen-izen eta -izen / izen- eta izen
-izen ALA izen-izen eta izen/izen eta izen-izen.

<Konplikatu eta/edo ilunegia ezabatu du, eta horren ordeZ> Kon
plikatu egia.

< Ikus ohartxoak>.

Teoria aldetik guztiz koherentea dena IKUSPEGI PEDAGOGIKOZ
jantzi beharko litzateke: arauak ikasterrazak izan daitezen eta, batez ere,
ulergarritasuna izan dadin arau-emailearen helburua.

Proposamen hauek zuzen eta egokiak iruditzen zaizkit. Baina lehen
kasuan, bederen, eta agian beste batzutan, tradizioa kontutan hartzea
komeni dela uste dut. Azken batean, hizkuntz arauak ematerakoan mal
gutasuna beharrezkoa dela esango nuke, arrazoi anitz dela medio.

Hori da neure uste apala. Mila esker eritzia eskatzeagatik. Metodo
hau bestelako Euskaltzaindiaren erabakimenetarako arras egokia eta kon
tutan hartzekoa duzue.

Puntu zailena marrarena dela esango nuke, bereziki 1.1.1, 1.1.3 eta
1.4 motetan. Joera desberdinak izan dira orain artean, baina nik ez dut
hori problema handitzat hartu. Problema agian, arau hauek emandakoan
sortuko da: hain da kasuistika irristakorra jende arruntarentzat!

< 1.1.5> txostenean marratxoz esan dan!

* Partizipioa + zahar berri (1.3.2) doinuz eta esamoldez lotuta behar
luke niretzat. Arazoa ordea irudiarena da eta batzutan lotura fonetikoena
(zahar). Orduan, agian tarteko bideak (marrak) lagun lezake, 2. kasua ere
lotzekoa izan liteke baina kasu batzutako fonema-nahasmenduak direla
bide, agian marra hobe, 5. abioi-inude nik neuk marrarekin jarriko nuke
ez hala izen nagusidunak (Ama Birjina, etab.).

* Proposamena zehatza da eta zehatza den heinean argia. Zailtasu
na, sailkapena ondo egiten edo hobeki, zein kasu non sartu jakiten izaten
du jendeak eta hor bi arazorekin topo egiten da: gramatika gutxi jakitea
rekin edo ez jakitearekin (karreradun asko bame) eta gramatika matema
tika ez izatearekin eta zenbait kasu gramatikoen artean ere eztabaidan
egotearekin.

< beste oharrak. Ikus erantzuna>.

Oro har nire jokabidea gidatu duten irizpideak Euskaltzaindia eta
praktika izan dira. Bigarren honetan, ohitura, bista, ulergarritasuna... beza
lako faktoreak sartzen direla ere kontutan hartzekoak direla esan nahi
dut.



EUSKALTZAINDIAREN GOMENDIOAK ETA ERABAKIAK 947

< 1.4 zure proposamena: lotuta baina ? jarri du>.

1.- Erabat onartzen dut Batzorde honen proposamena, ondo arrazoi
tuta dagoelako.

2.- Neuk ez dut inoiz antzeko altematibarik prestatu. Eta uste dut
badaudela gai honetan askoz ere jaituagoak.

3.- Nahiz eta orain bildur izan proposamen hau benetan erabat
beteko den, beharrezkoa da eta merezi du oraingo anarkiari ordena piska
bat jartzea. Dena betetzen ez bada ere, merezi izango du ahaleginak.

< 1.1.3: marraz markatu du, eta ondoan ez jarri du>.

Ados. Egoki litzateke hala ere arauen formulazioa erraztea.

< 1. puntuan ez markatu du, baina galde-zeinuarekin>.

1.1.1. "hiri-gas" holaxe, marratxoarekin erabiliko nuke. "ogi-puxka"
berriz, ez dakit, ohiturarik ezagatik edo, xelebra bilatzen dut marratxo
batez. Bestalde, "hiri-gas" eta "ogi-puxka" ez ditut saku berean ikusten.
Bata kasu erabilia eta bestea nahiko berria eta ez hain egunerokoa.

1.2.1. "hitz-egin" ere, multzo horretan gramatikalki ondo legoke
baina berezi egingo nuke nik idazteko orduan. Arrazoia hauxe da: "hitze
gin" idatzi behar litzatekeela iruditzen zait normalean; izan ere, gehie
nean behintzat hitz bat balitz bezala erabili ohi dugu; honela: "hitzegin
genuen", "hitzegin zazu ba orain!" edo "hitzegiteagatik ez zaik ezer
pasako".

Hala ere, inoiz hala nahi izanda, hitz hori azpimarratu behar banu,
orduan agian bai.

Adb. "hitz egin behar da hemen ikasiko bada" ("Hitz egin" eta ez
"ixilik egon", esan nahien).

Bestalde, ez dut uste "min hartu", "barre eragin", "lur-hartu" eta
gisakoekin parekatzerik dagoenik, hitzezko katean beinepein, ez baita
esaten "minhartu du" baizik eta "min hartu" "barre eragin zizun" eta
"abioiak lur hartu zuen" eta "hildakoari atzo eman zioten lur", "lur
eman zioten".

Gainera, ikasgelara begira, irakurketan eta, ikasleek etena egiteko
ohitura dute, idatzi erara, nere iritzirako honek moteltasuna damakolarik
espresioari; honela: "hitz egin zuten elkarrekin".

Multzo honetan "elkar hizketa" bereizirik idaztzi beharra gomenda
tzeak ere dezente harritzen nau beste hainbeste gertatzen baita. Beraz,
nik neuk, biak ere elkartuta idatziko nituzke.
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1.3.1. Lokeren "ikasterraz"ez al da aproposago?

Hau dela eta ERAZI/ARAZI EGArako ortografia liburuetan ere ez
du esaten zer egin aditz erroa "s"z azaltzen denean. Nere ustez "r" batez
amaitzen denean bezala jokatu behar du baina hau falta da; oilegla, "jos
erazi" edo "josterazi", araurik ezta ordea agertzen.

* Azken oharra zera dela eta hor azalpenetan 3garren orrialdean "d"
zailan esaten du nola "*eul-" ez duela inoiz emango "euri"tik, edo hori
da behintzat nik ulertu dudana. Benetan harritu nau horrek! Geuk gutxi
esan ohi badugu ere guraso eta auzoko zaharrek behin baino gehiagotan
aditu baitiet "euleune". Urrutira joan gabe joan den Aste Santu aurreko
bi-hiru egun horrek ziren "euleunek" "euri-egunek" eta eulirik gutxiena
orduantxe ibiltzen da, euria ordea, gutxi-asko geratzeke ez du santu
guztia.

HITZEGIN lotuta idatz daitekeela uste dut, ALDEGIN bezala eta
horrela bizkaitarrok, batez ere, asmatzen ditugun bitxikeriak desagertuko
lirateke: "Horrek berba asko egiten du" = *"Horrek hitz asko egiten du"
edo honen antzekoak. Bereiz idazteko markatu ditudanetan ez dut marra
ren beharrik ikusten, ez dut uste marra gabe ilun geratzen direnik.

< 7. puntuan berri gehitu du>.

1.1.1 moduko elkarketak, % 90etan ederki ulertzen dira marrarik
gabe. Maizen suertatzen den hitz elkarketa denez, eta batez ere testu
teknikoetan, zinez irakurgaitz geldituko lirateke marra paratu behar iza
nez gero. Nik duda gertatzen ahal den kasu urrietan baizik ez nuke
erabiliko.

<1.1.4 galde-zeinua markatu du>.

1. Argitu beharko litzateke zer egin behar den edo zer komeni den
elkarketaren lehenbiziko hitzak -a organikoa duenean.

Noiz ken daitekeen -a itsatsia.

Noiz ez.

Noiz jarri behar den marra / noiz bereiz.

- Hizkuntza Eskola, Kultur Etxea, baina Informatika Zentrua, Zein
da erizpidea? Estetikoa, fonetikoa...?

2. Lehenago esan bezala, marra kentzearen aldeko joera nagusitzen
ari da gure artean, jakina, Euskaltzaindiak ezarritako kasuetan salbu.

<1.1.4 eta 1.4 galde-zeinua>.

1.1. mota honetako elkarketetan marra alferrikakoa iruditzen zait. A
organikoa dutenetan anbiguitatea apurtzeko komenigarria iruditzen zait
marra erabiltzea. Gainerakoetan kentzea hobe.
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1.1.5.- ERNE! Txostenean marratxoarekin proposatzen dira eta hemen
berriz gabe. Nik neuk nahiago nituzke gabe.

1.2.1.- Dena dela, salbuespen batzuk egingo nituzke fosilizaturik
dauden zenbait hitzetan: HITZEGIN, HOTSEGIN, HUTSEGIN, HITZE
MAN?

1.1.4 puntuan araua oso gogorra egiten zait: iraitz, dasta, edo beste
aditz-erro batzuekin.

* 1.3.2.an marraz lotuta propoatzen dut, ohituraz horrela egin duda
la uste bait dut (jaioberri, hasiberri).

* 5. puntuan zalantza eduki izan dut beti, abioi inude modukoekin.
Ez dut jakiten zer egin.

< 1.1.4> bereiz marraz kasuak eta kasuak daude.

1.1.5. Hemen eta erizpideetako 7. orrialdean ezberdin; nik hangoa
aukeratuko.

1.3.2. Haur jaio berri? Nik "haur jaioberri" nahiago.

2. Eta "izen + izenondo motako izenak" badira? "Ankabakar" (belar
klasea) eta horrelakoak? Nik lotuta nahiago.

- "Hitz-andana ihartuetan" bigarren multzokoetatik datozen erato
rriak: "Aitasantutza", "aitasantualdia" idatzi ditugu Erlijio-Hiztegian.

Galdekizuna dagoen bezala dagoela, erraz da 4. nola idazten dituzu...
sailean modu batera erantzuten eta 9.ean bestera. Izan ere, tipologia
bereko izana ez da nahitaez aski arrazoi bi hitz-elkartu modu berean
idazteko. Nik, esate baterako, ez dut arkumeizter hola onartzen, ikusi
batera/direnez beste bi osagai ikusi uste duelako batek; aldiz elizdorre ez
nuke erabat muzinduko. Berebat, idazmakina bai, onartzen nuke, baina
erabileremu ez, bi bider irakurri behar duzulako bi osagaien zatilekua
non dagoen asmatzeko. Azkenik 1.1.5 nekatu itxura eta antzeko elkartuak
oso berriak, gutxi hedatuak, ez iparraldekoak direla esango nuke. Azken
oharra: inkesta izenik gabea izan balitz, hobe ene ustez.

Azpimarratu ditudan adibideetan (ogi-puska, eliz dorre, hitz egin)
zalantzak ditut, erizpidearekin ados egon arren.

- "Ogipuska": hitz elkartua izan arren, hitz bakar bezala ere badu
bere entitatea...

- "Hitz egin": norrnalki aparte, bai, baina galdegaiak ez al du zeriku
sirik? "Nork hitzegin du?" norrnalago iruditzen zait...

- "Elizdorre": elkarturik idatziko nuke, hitza egina dagoelako edo...

1.1.2 erret dekretu - errege-dekretu nahiago.
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1.2.1 hitz egin - 'hitzegin' nahiago, erabat lexikalizatua bait dago,
nire ustez.

1.3.1. "ezkonberri" eta "zaharberritu" modukoak ere tipo honetan
sartuko al lirateke?

<2. galde-zeinua jarri du>.

Ados nago orohar, bahuvrihietarako zalantza gorabehera.

1.1.1. puntuan (txosteneko 5. orrialdean) "etxe-ingurua miatu zuten"
eta "erreka ingurutik" (marrarik gabe posposizioa delako) proposatzen
da; batean marraz eta bestean gabe. Ezin al da arau bakarra eman? Nik
denetan marra ipiniko nuke posposizio direla kontutan hartu gabe eta
guztiok buruhauste gutxiago genuke.

1.1.1. Ez nago ziur. Osagaiak laburrak direnean, loturik ere daitezke,
behr bada; baina orduan, idazle bakoitzak erabakiko luke eta arau zehatz
objektiboak behar ditugu.

1.1.4. Aurreko puntuan adierazitak'o arrazoi bera, baina alderantziz:
osagaiak luzeeegiak, agian, loturk idazteko...

1.3.2. Ongi deritzoz, baina jaioberri, etorberri entzun nahiz irakur
tzen ditut maiz. Salbuespenaz ote dira?

2. Baina asko dira tradizioz loturik erabiltzen direnak: zangoker,
sangoluze, zangomotz, buruhandi, sudurluze, ahazabal (hiru hauek Eus
kaltzaindiaren txostenean ere ageri dira; azkenengoak -o/-a aldakuntza
duenez gero, normaltzat hartu behar.

< Ikus erantsitako orriak>.

1.1.4:Lehen adierazi dudan bezala 1.1.4 tipokoek arazoak sortu dizki
date. Lehen ere arau hori erabiltzen nuen, baina gero praktikan ihesi
ibiltzen naiz.

6. orriko "anai arrebak" adibidea. Orain arte ez dut kopulatiboetan a
organikoa kenduz gidoia eliminatu. Menpekotasunezkoetan bakarrik.

Exozentrikoei buruzko erabakiak harritu egin nau. Ez al da oso arau
bitxia? Inork erabiltzen al du horrela?

1.1.4. kasuan, inoiz hitz oso luze eta aldrebesak sor daitezke.Horreta
tik, bada, nire zalantza.

Hiri-gas, lur-pila, ogi-puska: lotuta.

1.1.1: Lehen esan dudan moduan, bi osagaiak laburrak direnean
nahiago izaten dut lotuta idaztea, nahiz eta beti ez dudan betetzen.
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1.1.3: Kasu honetan zalantzak izaten ditut "-kuntza"rekin (a.b. treba
kuntz eskola / trebakuntza-eskola) eta batez ere "-ola"rekin (a.b. eskola
liburua / eskola-liburua; ikastol mundua / ikastola-mundua).

Ez da hor aipatzen proposatzen zaigun hitz lexikalizatuen zerrenda.

Hitz zerrenda hori nehondik ere ez zait beharrezko. Hiztegilarien
kondu utz nezake. Ez luke Euskaltzaindiak horraino sartzerik.

1.3.2. baina udaberri, ezkonberri.

< 1.2.1 hitz egin markatu du>.

2. ataleko elkarketak lotuta idazteko ohitura nahikoa zabaldun dagoe
la uste dut. Soinu-topaketa bereziak gertatzen direnean bakarrik idatziko
nituzke marraz, 1.1.4. atalean proposatu den bezalaxe.

1.1.1. atalean, goi-, behe-, kanpo- eta barne- marraz idazteko ohitura
dagoela uste dut. Horiek ere "azpimarra" bezala lotuta idaztea proposa
tzen bada, hobe adibideren bat sartzea: "Kanpoarazoetarako ministroa"
adibidez.

<Ikus txostena>.

1.1.2: bereiz.

1.1.3: bereiz.

1.1.5: bereiz.

1.2.1: bereiz.

1.3.2: bereiz.

4.: bereiz.

5.: bereiz.

4. berezi.

5. berezi.

6. marraz.

1.2.1. berezi.

1.2.2. lotu.

1.3.1. lotu.

1.1.5. sintagma endozentrikoa egiten dauelako.

1.1.3. a- itsatsi gabekoak direlakotzat hartzeko arriskua dago.
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1.1.2. forma ezinat dira giza-, erret-, aIkartetik at, beraz elkartea
seinalatzen dauenak ez banandu.

1.1.5 puntuan, galdeketa honetan esaten dena eta txostenean esaten
dena kontraesanean daude.

"Ama BiJjina" eta "Jainko Haurra" moduko elkarketa zaharrak zuek
proposatu bezala uztiko nituzke. Alabaina, "abioinude" idatziko nuke;
elkarketa berrietan lotzeko joera bultzatuko nuke alegia.

1.1.1: gidoiarekin.

1.1.3: eta ez da beharrezko -a kentzea.

1.2.1: bereizirik marrarik gabe.

1.3.2: etorri-berri.

1.4.: gidoiarekin.

2.: gidoiarekin.

3.: gidoiarekin.

4.: marrarik gabe.

5.: abioi-inude baina Ama BiJjina.

6.: marraz.

a) 1.3.2. sailari ohartxo bat egingo nioke. Orohar bereiz idaztearen
aIde nagoen arren, inoiz ilun geldi daiteke adierazi nahi dena. Hori
partizipazioa '-n' kontsonantez bukatzen denean gerta daiteke, 'jan' parti
zipioa eta 'jan' izena nahas daitezkenean: "haiek ez dira jan zaharrak"
jan berriak dira, oraindik orain jan dute versus ''jan'' = "janari", h.d., ez
dira janari zaharrak. Gauza bera 'jan berri'-rekin. Testuinguruak argitu
beharko luke, noski.

b) 1.1.5.eko adibideen idazkera eta 'Hitz elkartuen idazkera
proposamena'-k 7. orrialdean dioena ez datoz bat, lehenengoan bereiz
bait datoz eta bigarrenean, aldiz, marratxoz lotuta. Eta honela ageri "Hitz
elkartuen idazkera"-ren taulan ere, azken taulan, alegia.

c) 1.3.1.-ek aditzoina + izenondo modukoak dio eta 'Hitz elkar
tuen... proposamena'-k adibideen artean 'irakurrizala' dakar.

< 1.3.1. izenondoa - a ezabatu du>.

a) Zuen proposamena arau bihurtzen bada, bete egingo dut, inon
go zalantza eta tripakominik gabe.

b) 1.1.1. sailekoak marraz eginez gero -hor dago koxka noski-,
berdin egin liteke 1.1.5, argiago izan dadin; eta 5 ere bai, kasu asko eta
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askotan Cbonba-kotxe', 'kuartel-etxe') 1.4. tipoaren izaerari ere ez dakit
jendeak antzemango dion.

e) 6 tipoaren barruan sar itzazue Euskaltzaindiak "oihartzunezko"
deritzenak (zehatz-mehatz) etab.

d) Hitz-andana ihartuen zerrenda agian luzeegi egin ote duzuen.

e) Aipatu beharra duzue zer gertatzen den hiru izenen elkarkete-
kin. Ad: Ian-bilera-mahaia? .

f) Gure arloan eskertuko genuke arau tipografiko bat, hots: marra
txoa Ierro bukaeran egokituz gero, hurrengo Ierroa ere marratxoz hastea,
bestela Iotua dela pentsa bai liteke.

g) Teknikan eta beharrezko diren "Ian- eta segurtasun-sistimak"
bezalakoak ez itzazue arau orokor bihurtu, arren.

1) Ni ia guztiz bat nator zuen proposamenarekin, eta horrela jokatu
izan dut gainera. Salbuespen modura-edo, hiruzpalau hitzekin ikusten
dut arazoa: hitzegin, aldegin, elkarrizketa, etab. lotuta idazteko joera oso
orokorra bait da.

2) Jende askorentzat, marratxoa erabiltzeak irakurketa erraztu egi
ten duela uste dut, baina neurri handi batean ohitura-kontua da: jendea
zenbat eta alfabetatuago, orduan eta behar gutxiago dagoela iruditzen
zait. Pixka bat, ingelesez gertatzen den bezala. Sarritan galdetzen diot
neure buruari "biharko egunean" hain beharrezkoa izango ote den marra
txoa. Bestalde, ukaezina da arazo estetiko dexenteak sortzen dituela
zenbait testu-motatan, eta hau ere kontutan izatekoa da. Edonola ere, eta
oraingoz, erabiltzearen aldekoa naiz (Euskaltzaindiaren + UZEIren irizpi
deak jarraitu izan ditut).

3) Zer gertatzen da beste zenbait hitzekin:

* metrobete ala metro bete? ordubete ala ordu bete?

* oinots ala oin-hots.

* urbazter ala ur-bazter.

* mendigain, mendigailur, mendilepo.

Ez ote batzuk hitz elkartu Iexikalizatuen zerrendan sartzeko modukoak?

4) Jarrera orokor bezala, niri berdintsu zait Euskaltzaindiak erabaki
bat edo bestea hartzea. Alegia, "adituek" erabakitzen dutena nik onartu
egingo dut, ez dut eztabaidatzen hasteko joerarik eta zintzo betetzen
saiatuko naiz. Beraz, betor lehenbailehen zuen erabakia, zeri jarraitu
jakiteko.

<2.an galde-zeinua>.
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Posibilidadeak hiru dira ez bi; nahaspila bat egin duzue hortan.
Marra nik elementu pedagogiko bezala erabiltzen dut. Neretzat marrak
esan nahi du, hitza bakarra dela eta elementuak bistan utzi nahi dituela.
Hortik aurrera berdin zait elementuak aditz ala izen diren. Marra ere
horren arabera egiten dut jarri ala kendu. Itsas, giza eta holakoak absur
dua iruditzen zait banatuta jartzea ez bait dira aurrizki baino gehiago
euskaraz.

* Euskaltzaindiako jendeak gutxienez jakin behar luke marraz ez
dela ezer idazten, txapelaz inor ibiltzen ez den bezala. Idatzi tintaz edo
boligrafoz egiten dela eta gero marrarekin edo gabe idazten direla hitzak,
ibili ere txapelarekin ala gabe egiten garenez.

1.1.2: banatuta.

1.1.3.: banatua.

1.1.4.: batzutan lotuta, bestetan marrarekin.

1.1.5.: gaztetu gogo: banatuta.

1.2.1.: batzuk lotuta, besteak banatuta.

1.2.2.: batuta.

1.3.1.: lotuta.

2.: marrarekin eta lotuta.

4.: banatuta eta marrarekin.

5. Ama BiIjina batuta, besteak aparte.

6. marrarekin.

<Ikus txostena>.

"Eguzki-Iore" motakoen barnean egiten den "leku-denborazko"en
bereizketa hori, -n, -ra, -tik eta -ko kasuentzakoa alegia, leku-denborazko
posposizioak direla esanez, inola ere irentsezina dela iruditzen zait. Nik
ez dut ikusten bereizketarik egin daitekeenik "erretaula-atzetik atera" eta
"txaketa-patrikatik atera"ren artean; konposizio soil eta sinple bat beste
rik ez dago niretzat bi-bietan.

Lur-pila, ogi-puska: lotuta.

Hitz egin: lotuta.

Dena dela, korapilatsua gerta daiteke hau guztia ikasteko, batetik, eta
gramatika-kategoria buruzko zalantzak ez dira falta, bestetik. Nola idatz,
laburpen honen arabera, "alfer-Ian", "euri lanbro", "larru gorritasun",
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"goi irakaskuntza", "10 zorro", "baimen eske" etab.? Beharbada, marra 2.
eta 3. kasuetarako soilik gomendatzea erosoagoa litzateke...

1.1.4: marraz batzuk.

Arau-proposamenari dagokiola, oro har egokia izanik ere, ez dut
uste kasu guztietan berdin joka daitekeenik, nahiz zuek markatutako
tipoen artean sail berekoak izan. Adibidez, 1.1.5-n aspertu-itxura eta
egosi-puntua nik ere marratxoarekin idatzko nituzke; ez ordea aztertu
beharra eta sendatu-nahia, hemen ez baitut marratxoaren beharrik suma
tzen: ohar, bestalde, hitz egin-nahi, min eman-behar eta horrelakoen
desegokitasunari (nik uste). Gainera, orain konturatzen naiz 1.1.5-koak
hemen (Galdeketan) marratxorik gabe ematen dituzuela, eta idazkera
proposamenean (7 or.) marratxoarekin.

1.1.4: marraz batzuk.

Arazo korapilotsua da hau dena, baina nola edo hala konpondu
beharrekoa. Ea modu erraz, praktiko eta sinple batez konpontzea lortzen
duzuen (dugun), batez ere eskolumeei eta idazle berriei begira, eta
biharko egunez beren komunikazio idatzia euskaraz egingo duten hain
bat eta hainbat jende xumeri begira. Ekin gogotik eta eutsi goiari!

1.1.1: hiri-gas-lotuta; lur-pila, ogi-puska, izen-zerrenda, liburu
azoka-bereiz; txirrindularitza-federazio -(?).

1.1.2: giza odol, euskal hitz, itsas lege - marraz; errege dekretu
-lotuta.

1.1.3: bereiz.

1.2.1: hitz egin -lotuta.

1.3.1. ikaserraz - ikasterraz.

1.3.2.: ondo, baina haur jaioberria.

1.4.: bereiz -kezka.

1.1.1: txirrindularitza-federazio marraz beste guztiak bereiz.

1.1.2: erret dekretu - errege-dekretu.

1.2.1: hitz egin, min eman, lur hartu - lotuta.

1.1.1: lotuta zergatik ez laburrak? Eta bereiz, luzeegiak? (-a dutenak
salbu: orduan -) (eta kasu ulergaitzak: -). Eta hau? Politika-, Botanika-,
ekonomi liburuak.

1.1.4: Tren moduko hitz luzeak, zatarrak.

1.1.5: "goian aipatu-liburuak oso onak dira".

1.4: laburrak izanez gero, zergatik ez loturik?



956 EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

Hitz-elkarketa bat, zenbat eta maizago azaldu, errazago ken liteke
marratxoa (begiak iraindu gabe betiere).

Mila esker darabiltzuen lanarengatik.

Kontuz 1.1.5. puntuarekin, adibideak gaizki jarriak daude, hor marra
tokatzen zaio.

1) 1.1.2 eta 1.1.3 ilun samar gelditzen direla iruditzen zait, lotuta
idazten diren forma dexente daude eta. Zergatik "itsas hegazti", baina
"itsastxori" (eta beste 17 forma lotuta)?

2) 1.2.3, "erazi"ri dagokiona, lehendik landuta dagoela eta horrela
utzi duzue. Hori argitzea posible izango litzateke? Nire ustez ez da batere
argia.

3) 1.1.4: lotuta idaztea ondo, baina luzeegia denean marratxoa jar
tzea tentazio handia izango dela iruditzen zait.

Txostenaren 3. orrian 2. puntuan 1. parrafoan 'edozein euskalduni'
baliagarri izateko moduko arauak eman nahi direla jartzen duo 'Edozein
euskaldun'ek izerdi ugari bota beharko du: 1. ulertzen, 2. aplikatzen.

Ulertzea zaila bada, horiek denak gogoan hartzeko K dezente behar
dira memoria nagusian. Bestalde, ulertu eta ikasita ere, askotan ez dira
egoki gertatzen:

- Hitz laburrak eta oso ezagunak direlako eta elkarketa ere primeran
gelditzen direlako.

- Luzeagoak direlako lotuta idazteko.

- Ezezaguna delako osagaietakoren bat, etab.

1.1.1 puntuari dagokionez: Gure ustez, nahasgarria izan daiteke pos
posizioetan marratxoa, hau da, gehiegizko iruditzen zaigu bereizketa hori
egitea "etxe-ingurua / etxe ingurutik".

1.1.5 puntuari dagokionez: Gure ustez, hobe litzateke marratxorik
gabe jartzea. Nahasgarria gerta bait daiteke "aztertu-beharra", "sendatu
nahia" eta antzekoekin. Adibidez: aztertu beharra dago. Hor, noski ez da
marratxorik behar eta izen soila denean bai, zuen erizpideen arabera.
Merezi ote du? Bestalde, galdeketan, gure ustez, akats bat dago puntu
honi dagokionez, ala? Hitz-andana ihartuei dagokienez, berriz, non dago
muga?

1.1.5: ?

1.3.2: baina "jaioberri"?

"Ikasmaterial" etab., aditzoina + izena elkarturik alegia, ondo legoke.
Baina aditzoinaren bukaera agian kontutan hartu beharko genuke: "ikas
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saio"-rekin edo "erator atzizki" bezalakoekin zer egin? Bi gauza egin
daitezke:

1. Jokabide berezia proposatu txistukari edo dardarkarien auzia
konpontzeko.

2. Proposamena aldatu eta hauek ere marraz idaztea proposatu.

1.: Elkartzean talde fonetiko pitxiak sortzen direnean, zalantzarik ez,
marra ipini behar da.

1.1.2. euskal hitz: tradizioagatik aparte utziko nuke.

1.1.1. txirrindularitza-federazio: inoiz edo behin federakunde hitzare-
kin bezala marra ere jar liteke.

OHAR OROKOR PARE BAT:

Hona hemen nik neuk proposatuko nukeen SISTIMA BAKUNA:

1) Sortzen den elkarketak mugakizunaren kategoria bera badauka
orduan lotuta eta besterik ezean marra (arazoa paretikoa denean).

2) Beste kasu guztiak banaturik.

3) Salbuespenak: zuok proposatu bezala: bahubnniak, dvanduak.

4) Edozein arrazoirengatik ihartuak batera.

Orohar oso ondo deritzot proposarnenari, zalantza txiki batzu ditudalarik.

< 1.1.5., 1.3.2., 2. 5.> Zalantzaz.

Hau mesedegarria da euskerarentzat. Baina arazo larriagoa beste hau
da: 'Sestaok gaurkoan asko bota da faltan N. jokalaria: Bizkarzaina =
guardaespaldas.

Lumbreras erdiratu du: A.k egindako papera ahaztu gabe! (ETB).

(Literatura sari baten). '... baina ez zela hartara abenituko!

... hauen artean gorputz hartu zuen isiluneak areagotu egiten zuen
etsipenaren hedadura.' ... hotzikara batek korritu zion bizkarrezurra.'
' .. .lau emakumezkoak atenditzen zuten mostradorera inguratu zen.'.

Neure zalantzak ditut 1.1.1. sailekoekin. Nolanahi ere, marratxoak
anbiguitatea desegin badezake, jartzearen aldeko nintzateke. Gainerakoe
tan, agian ez.

LUR-PILA, OGI-PUSKA: Gramatikari begiratu ezkero IZEN + IZEN
dira, baina determinatzaile-kutsu haundia dute. Ez dut horrela idazteko
joera, nahiz eta behar bada araua haustea gazuak gehitxo nahastea izango
litzatekeen.
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< 1.1.1-ogi-puska bereiz; 1.1.4 -ikasmaterial, erabileremu, irakasme
todo, marraz; 1.1.5 - nekatu itxura, marraz; 1.3.1 ikaserraz - ikasterraz
jarri du.> < Jorratu premia>: Nik ez nuke gisa horretako adibiderik,
asko baikara, horien lekuan jorratzeko premia, gaztetzeko gogoa, harrapa
tzeko arriskua etab. diogun euskaldunok. Ikasi nahia, etorri beharra adi
bidez, hobe lirateke. < 1.3.2 elaberri eta elazahar gehitu ditu.> < 2 arkatz
- lapitz jarri du>. < 5 inude - unide hobe, unit-era baitu. (unitama».

Ez dut garbi ikusten mendi-gaina eta mendi gainean artean egiten
den bereizketa, hitz egin eta hitz-egitea bezalakoa Iitzateke eta. 1.1.4eko
adibideak, ene ustez, ez daude zuzen erakuts-txanda (edo erakusteko
txanda, hobe) eta irakats-asmo (irakasteko asmo, normalagoa) jarri behar
ko lirateke eta. Puska, zati edo pare, bestalde ia beti bereiz idatzi izan
dira orain arte. Esangura aldetik inoiz nahasterik sortzen ez badute,
zergatik marraz idatzi? Adibide zerrendan ohar batzu bidaltzen dizkizuet.

< Ikus adibide-zerrenda>.

1.1.1 eta 1.4 BEREIZ, baina marratxoa aukeran utziz, idazleari tes-
tuinguruaren arabera hala deritzonean.

1.1.2: Derrigor aldatu behar? Errege dekretu ezin?

1.1.3: Berezko -a honi derrigor kendu behar?

<Ikus oharrak>.

1.1.2 Ala, marrarik gabe, berezita.

1.1.4 Lotuta.

1.2.2 Lotuta.

1.3.1 Lotuta!

1.4. marraz.

2. ?

3. marraz.

4. aske.

5. aske.

6. marraz.

Ez dut ulertzen "Zure proposamena" sail hori, marraz eta bereiz
kontzeptuak erabiliz (izen "berezita" egon daiteke marraz edo marrarik
gabe!!

< Ikus txostena>.
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1.1.4. ikasmaterial vs. ikas-zaletasun: erabiltzaile arruntarentzat gau
zak gehiegi korapilatzea dela iduritzen zait (cf. alem. Ausstellung).

1.2., 1.3.: ez al da errazagoa guztiak berdin idaztea, azken buman,
buruz ikasi beharko diren multzo lexikoak bereiztea baino? Nik lotuta
idatziko nituzke fonikoki batzuetan gertatu denarekiko begirunez (itxu
raldatu, adib.).

Azkenik, eskatu / proposatuko nizuele zenbaitetan "fonetiko"-ren
ordez beste zerbait erabiltzea. Esate baterako, txostenaren 2. orrialdeko,
2. puntuaren bigarren lerroan "aldaketa fonetiko-"ez a hitz egitea baino
egokiago litzateke, nere ustez, "hots-aldaketez" hitz egitea besterik gabe.
Bestela, zehazkiago, "aldaketa morfo(fo)nologikoez" ari zarete, besteak
beste, zuek ondoren ematen dituzuen arrazoiak direla-eta. Alegia, aldake
tok ez dira "fonologikoak" ere! Halaber, 8. orrialdeko 31. lerroan, "fone
tiko"-ren ordez, nik "foniko" jarriko nuke (edo "fonetiko-fonologiko").

Baldintzak:

1. Osagai bietarik batek behintzat bi silabatik gora ez ditzala izan.

2. Lehen osagaiaren bukaera eta bigarrenan hasiera bokale nahiz
kontsonante berberekoak ez daitezela izan.

Guztiz mesedegarria da "LEF" batzordearen lana. Hitz elkartuei
buruzko arauak direla eta, ahal den neurrian, sinpletasuna izan dadila
nagusi.

OHAR OROKORRAK:

- Hemen aipatzen ez den (txostenean bai, ordea) posposizioen era
bileraren ingurukoa jendearenganaino iristeraztea ez dut arras erraz
ikusten.

- Beldur naiz jende arruntarentzat hizkuntz ezagupide gehiegisko ez
ote den eskatzen edo eragozpenak ez ote diren hortik etorriko.

- Txosteneko 6.ri heltzea ezinbesteko derizkiot. BAZTERREKO
OHARRA.

- Lerro bukaera denean, marratxoa errpikatzeko ohitura dagoela daki
dan arren, oztopoak sortzen dira zenbait testu-tratamendutan hurrengo
lerroko marratxoa aurrera bidaliz. Nerean honela gertatzen da behintzat
frankotan. Horretaz?

Horrelako arauak betetzen ditut orain, nire inguruan daudenek horre
la egiten baitute. Hala ere, ez naiz hizkuntzaria eta ez dut eritzi pertso
nalik. Bakarrik ausartuko naiz hauxe esatera: zenbat eta arau gutxiago,
hainbat eta hobeto, hizkuntzariak ez garenontzat behintzat.
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2. lotuta? Behintzat Natur Zientzien eremuan, honelako exozentri
koak lotuta idatzi ditugu: zuhaitz hostozabala, izaki zelulabakarra...

5. "Abioi inude" erakoak neuk alderantziz egingo nituzke, eta izan
ere, alderantziz egiten ditut. Kasuistika zabala aurkitzen da Natur Zien
tzietan: ave lira, pajaro mosca, pez martillo, insecto hoja, etab. luzea.
Eztabaida luzea merezi du, nire ustez, puntu honek.

Bahuvrihi edo exozentrikoak direlako hitz elkarteen kasuan nahikoa
arraro iruditzen zait marraz idaztea. Hala ere, aukeratutako proposamena
egokiena dela uste dut.

Ezer baino lehenago, nire eritzia proposamenetatik urrutiagoxe bada
go ere, erabaki finko bat egongo den momentutik bertatik erabaki horren
arauera jokatuko dudala aitortu nahi dut.

Nire ezadostasun-puntu txikiak azaltzearren, hona hemen bi ohar:

Exozentrikoen kasuan, marra erabiltzeak gaur egun gure ikasle askok
azaltzen duten joera oker bat indartuko luke; alegia, I + izenondo sekuen
tzia arrunta dagoenean I + I motako hitz elkartuen idazkera kopiatuz
honi ere marraz banatuta idaztea.

Bestalde, LEF batzordearen ereduei jarraituz, marra ugari agertzen
zaigu testuetan zehar. Honela ba, seigarren taldearen kasuan, errepikape
na intentsifikazioa lortzeko baliabide sintaktiko bat baizik ez denez, eta
errepikaturiko hitzen sekuentziaren interpretaziorako marra jartzeak (kasu
honetan) inolako errazketarik ekartzen ez duenez, hobe deritzot marrarik
gabe idazteari.

Hainbesteko bereizketa egiteak nahastu besterik ez du egiten eta ez
dagoen tokian arazoa sortu. Gainera, izen propioen aipamenik ez da
egiten eta horiek ere ulerkaitzak direnez marratxoa eskatzen dute.

Ezin da arau erraza behar duena hainbeste konplikatu. Nola adierazi
guzti hori eskolumeei? Ohitura kontua da guzti honen atzean dagoena
eta irakurtzen nola ohitu, hortxe dago guztia. Herri honetan, zoritxarrez,
idazteko gramatikoa izan behar da. (Eritzi pertsonala da oso baina garaia
da horrekin amaitzeko.).

Hitzegin, hotsegin.

1.2.1 adibideetan "hitzegin" idatziko nuke baina "min egin" "barre
eragin" "lur-hartu".

< 1.1.2> bereizia.

Hizkuntzalari ez naizenez gero, ez dagokit proposamenik egitea.
Euskaltzaindiak baditu bere espezialistak eta horrela erabakitzen badu,
gustoz onartuko ditut han erabakitakoak.
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Berriz erraiteko, ez dut ikusten zer ekartzen duen hitz bakar bat
egiteak edo 2 hitzen lotzeak. Aldiz argi ikusten dut, irakurtze aJdetik,
zailtasunak ekartzen dituela.

Transforrnagaitz - transformagaitzarekiJakoa: UF!!!

1.1.4 Aditzoin + izen modukoak nahiko ulergaitzak iruditzen zaizkit
batzuk behintzat: lKAS-MATERIAL eta lRAKAS-METODO irakurtze
rakoan argiago direla deritzat, lotuta baino.

Hala ere buruan denak ongi gogoratzeko arau desberdin gehiegi
iruditzen zaizkit. Zerbait xamurrago eta sinpleagorik asma baledi!

Egokiak iruditzen zaizkit ematen diren arau-proposamenak. Besterik
da, betetzen ditudan ala ez! Ez daukat, gainera, irizpide ikasi eta landu
rik, inolako proposamenik egiten hasteko!

Proposamen batzuekin dudan adostasun eza lehendik ditudan ohitu
rekin zerikusia dute noski, bestelako arrazoirik gabe.

Adostasuna ez da garrantzitsuena. Euskaltzaindiak badu autoritate
eta prestijiorik eredu bat finkatzeko. Idazten dugunok eredu hori hartu
beharko genuke eta zehatz-mehatz errespetatu. Batasuna eta normalkun
tza ditugu beharrezko. Ez, ordea, nork bere kapritxoa. Aurrera!

Erantzun hauek lKASTOLA ALDIZKARIA-ri dagozkio. Bertan par
te hartzen dugunon erantzun bezala har ezazue inkesta hau, Jon Basterra
eta Zurifie Mendizabal, hain zuzen.

1.1.5 puntuan marra proposatu da!! Hitz egin: kasu hau ezin dut
irentsi! Hitzegin.

1.2.2: Planteamendu teorikoa ondo al dago txostenean?

1.3.2: Lotuta darabilgu: "Erlazain hasiberria".

2. lotuta sarritan ez beti. Argitasunaren arabera (*).

(*) Gogorra litzateke: "abioi fuselajetetraedrikoa" baina "furgoneta
muturrnotza" edo "gizon mokofina" edo "sudurluzea" ez dira hain arrotz
egiten. Dena deJa, lotuta edo marraz, hori argi dago. Marrak ez dit neri
enbarazork egiten.

1.1.4: marraz + ?

1.1.5: marraz + ?

1.2.1: hitz egin. Batzutan "egin" hori "_tu" bezalakoa bihurtzeko
joera nuke: ame(t)segin / amesgin / amesgile...

1.3.2: marraz + ?
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Beti ikus zer den erresena jente xeheer erakasteko, zer ere haurrek
erreskiago ikas dezakeen.

Barka zirriborro hau. Ageri da nere erizpideak ez direla hain zeha
tzak eta argiak.

Halere, beldur bat bezala badut euskal ortografia gero-ta konplika
tuagotuz doala urtetik urtera. Ez dut uste euskararen onetan den. Orto
grafia baino aise beharragoa litzateke euskal hitz berriak sortzea; eta
hortarako batzordeak xutik ezartzea. Bainan hori ez da zuek egin beha
rra. Barka beraz, eta goresmenak zuen Ian sakonaz.

1.1.4: denak marraz, aldagela ezik.

1.2.2: bereiz eta lotuta.

(Esan dizuet ez naizela gramatikaria, eta beraz, badakit nire eginbe
harra ez dela zuei aholkuak ematea, zuek erabakitako arauak betetzea
baizik... eta animoak ematea ere bai: aurrera, bada, Miren eta Mikel, eta
eutsi goiari!

1.1.2: marraz ?

1.1.3: marraz ?

1.3.2: marraz ?

Batean ez beste ados nator zuekin, ikus zuen proposamenetan (5.
orrialdean) diozutena: "1.1.5 partizipio + izen modukoak, marratxoz lotu
ta idatziko ditugu". Hobeto iruditzen zait han diozutena.

Arauak argi samarrak dira eta ez dut uste neke handirik eskatzen
diotenik erabiltzaileari; hala ere, egokia litzateke sail bakoitzean maizta
sun handienekoak diren hitzen zerrendak argitaratzea, "begietatik" arauak
sartzeko, lotuta idazteko proposatu diren hitzen zerrendaren gisara. Bejon
deizuela! Lan bikaina!

Nire ikuspegitik -prosa literario-arrunta lantzen dut batez ere-, ez
dut marren behar handiegirik ikusten. Sakonean, arazo pragmatiko eta
estilistikoak daude guzti honetan nire ustez. Dena den, bai marrak bai
hitz elkartuak (izan + izen erakoak, soldadu-multzo eta langile-mugimendu,
eguzki-Iore baino sarriago) gehiegi erabiltzen dira; eta "inflazio" hori
erdaratik datorkigula esango nuke; urrundu nahia batetik (erdal hitzak
badira ere, euskal joskera erabili behintzat) eta oharkabea eta etengabe
kalkoak eta, areago, gaztelaniazko klixeak erabiliz bestetik behin eta
berriz.

Badakit askotan beste erremediorik ez dela; beste askotan ordea
erdara (gaztelania) euskarazko hitzetan jarri baino ez dugu egiten.
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3. eta 6. puntuetan ez dut ikusten "marra (-)" beharrik, txostenean
esaten denez, hitz elkarketa mota hauek euskarak bere bereak izanik, ez
baitago zalantzarik, osagaien arteko erlazioari dagokionez. Horregatik, eta
gauzak ahalik gehien erraztekotan, nik neuk marrarik gabe idaztea hobe
tsiko nuke.

1.1.4 [aditzoina] izendu egin behar da: aldatze-gela, ikaste-tresnaak,
erabiltze-eremu, irakaskera.

1.1.5 < ikus oharra>.

1.3.2: ~nola idatzi? Ez dut garbi ikusten.





II. ERASKINA





Euskara Batuko Batzordeko Idazkaria
EUSKALTZAINDIA
Plaza Barria, 15
BILBO

1992-4-15

Xabier Kintana

Jaunak:

Jaso dut Hitz elkartuen osaera eta idazkera deritzon txostena. Lan
egiaz bikaina iruditu zait bere zehaztasun, ordena eta kasuistika xeheaga
tik, eta dudarik ez, oso mesedegarria izango da era honetako hitzen
gratia behin betiko tinkatzeko orduan.

Ba dira, txostenean zehar, puntu batzu, halere, azpimarratu nahi
nituzkeenak.

1. -a bukaera duten hitzen artean, nik uste, nahasi egiten dira
elkarketan hitz batzuk izan dezaketen azken -a horren galera (hizkuntz,
hezkuntz, literatur.. .) eta beste batzuk elkarketan izaten duten asimilazio
edo monoptongazioa. Hormirudi hitzean, adibidez, elkarketa ez dator
horm- + irudi -tik, *horm- zatikia euskaraz gertaezina baita. Errealitatea
beste hau da, horma-irudi hitza, hormirudi izatera pasatzen dela, hormira
« horma-ira) "Polypodium vulgare eta P. cambricum" hitz zahar jato
rrean bezalaxe, hor, gainera, Mitxelenak aurki-azalduriko -air- taldearen
bideragarritasunik eza ere kontutan hartzekoa delarik. Beste adibide batzu,
a-i > i bilakatzearenak hauek dira: basiko « basa-iko), basi/un « basa
-i/un), basidi « basa-idi), basi/arra « basa-i/arra), basihiztari « basa-
-ihiztari). Antzeko fenomenoa gertatzen da, -ae-, -au- eta -ao- taldeekin,
guztiotan bigarren osagarriaren hasierako bokala aurreko-a-ren gainean
ezartzen delarik, ohizko deklinabidean bezalaxe: neskena « neska-ena),
alabok « alaba-ok), baseliza, baserri, basetxe, baserle (baina basamortu
eta ez *basmortu, azken -a .hori kontsonanteen aurrean galtzen ez dela
ko), basurde, basura « basa-ura), basoi/arra, aitona, aitorde, amona,
amorde...

Hortaz, ez da zertan gaitzetsi behar hizkuntzaren ohizko bokal elkar
ketaren legea betetzen duen hormirudi hitza, are gutxiago hankutsik edo
makutsik modukoak onartzen eta gomendatzen direnean.
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Horrelaxe ulertu behar da, nik uste, eskolume modukoak. Ongi da,
kasu eskol liburu bezalakoak ez onartzea, baina eskolume edo eskolaurre
zeharo ezberdinak dira.

2. Hitz elkarteetan azken -a gaItzeari buruz, ez dirudi zuzena hitz
konkretu baten zerrenda ematea, bukaera bereko beste hitz batzu gaitze
tsiz. Horrela, hizkuntza-tik hizkuntz arazoak idatz daitekeela esatea eta
hezkuntza, bereizkuntza edo medikuntza-tik, ordea, hezkuntza-arloa,
bereizkuntza-atalak edo medikuntza-arduradunak egin behar dela ez da
inondik ere logikoa. Hobe Iitzateke, nik uste, -ia bukaerako hitzekin egin
den bezala, zeintzu atzizkik onartzen duten murrizketa hori eta zeintzuk
ez esatea.

Bestalde, -tura, -dura atzizkien azken gaItzeari muga ezarri nahi
bazaie, eta orain artekoak onartu arren (literatur, kultur, natur), hortik
aurrerakoak galerazi. Hori, batetik, ez zait erabat gaizki iruditzen, baina
usarioan oinarritzen baldin bagara, arrazoi berberagatik onartu beharko
lirateke orain arte asko korritu diren iraultz, hezkuntz, medikuntz (hez
kuntz arloa eta Medikuntz Fakultatea, gutxienez, urte askotako tradizioa
dute).

3. Hiru berbatako hitz elkartuetan (kale-garbiketa zerbitzua, forn
in/ormatika-elkartea...) mezu-igorleari egiten zaion gomendioa ez zait oso
argia iruditzen, ez baita beti erraz jakiten muItzoaren muina zein den
dena den, ez zait irtenbide errazik bururatzen, eta, inork ezer hoberik
proposatu ezean, bego dagoen bezala.

4. Bahuvrihiak:

Ene ustez aski akordio zabala dago hitz-junturan oztoporik ez duten
hitzak elkarrekin idazteko orduan, eta, agian, hobe litzateke horiek beti
elkarrekin idazteko gomendatzea: gonamotz, musuzikin, txapeloker.

5. Ritz elkarte sintetikoak (3):

Izen + adjektibo ez direla nabarerazteko, Euskaltzaindiak aurreko
gomendioetan esan bezala, ene ustez, gisa honetako tatpurusa hauetan
marra gomendatu beharko luke: kale-garbitzailea, andre-medikua, etab.

6. Jarleku modukoak (10)

Aditzoin + izen hitz elkartuak beti loturik idaztea gomendatzen da.
Nik neuk egoki deritzot, baina salbuespen bat egin beharko Iitzatekeela
uste dut. Beti baturik agertzen den hitzak halako osotasuna erakusten du,
eta, beraz, hiztegian halaxe agertu beharra dauka.

Ez dirudi, ordea, jarleku, ibilaldi, sorleku, borragoma, jatetxe edo
jaioterri moduko hitz zahar eta aski konkretuak, jadanik hizkuntzaren
ondareko hitz finkatuak direnak, hiztunak askatasunez edozein unetan
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asma ditzakeen hizketazko hitz aski arbitrarioekin pareka daitezkeenik:
irakasliburu, irakastasmo, irakastikuspegi, irakasmundu, irakasteredu, ira
kurliburu, ikasteknika, ikasanto/aketa, ikasmateria/, ikaserrege/a, pinta/api
tzak, sa/merkantziak, mintzapraktika, erosmateria/ak...

Tradizio gabeko hitz hauetan, berezko kontzeptu-batasunik ez dute
nez gero, nik uste, hobe litzateke, Ioturik gabe, marraz uztea: irakas
-liburu, irakaste-ikuspegi, ikas-materia/ak, ikas-arauak, pinta-/apitzak, eros-
-materia/ak..., hitz-junturan eragozpenik agertzen duten hitzen kasuarekin
bat eginez (eragin-indar, azter-eremu, ibil-/eku...). Antzeko askatasuna utzi
beharko litzateke era berriko eta bat-bateko gabe-dunekin ere (lotsagabe,
arduragabe, burugabe, mugagabe baina hipoteka-gabe, proiektu-gabe, titu/u
-gabe, eskumen-gabe...).

Gauza bera gertatzen da tankera hitzarekin ere, beti aurreko aditz
-erroari loturik idazteko gomendatua: idaztankera era jadanik finkatua bat
da, baina egiaz uste al dugu ibiltankera, jantankera, edantankera, egintan
kera edo hegaztankera moduko hitzek grafia hori behar duteIa? Nik neuk
behintzat, beren badaezpadakotasunean, edan-tankera, jan-tankera, ibil
-tankera, egin-tankera, hegaz-tankera proposatuko nituzke, edo are hobe
ki, jateko, edateko, ibiltzeko, egiteko, hegaz egiteko... tankera.

7. Atributu eta koordinazio-elkarteak (12):

Koordinazio-elkarteetan aipatzen diren bi adibide frantses eta nafar,
oker ez banago, izenaren aurrean zein atzean jar daitezkeen izenlagun
gentilizioak dira, eta beraz atal horretatik ateratzekoak. Bestela, erregela
horri kasu eginez gero, era berean idatzi beharko genituzke, esaterako,
amerikar-so/daduak, arabiar-herriak, euska/dun-gizonak, espaino/-andreak,
baiones-gazteak, frantses-produktuak, a/eman-liburuak, etab.

8. Tautologi elkarteak (13):

Ez dut arrazoirik ikusten jaundone edo andredena (bide batez, andre
dona jatorragoa eta zaharragoa ez ote?) baturik jartzeko. AIde batetik, ez
dago bat ere aldakuntza fonetikorik lotura hori justifikatzeko, eta bestal
de, liburu zaharretan eta toponimian Done eta Dona, jaun eta andre gabe
agertzen dira (Donea, Done Meteri, Donemiliaga, Doneztebe, Donostia,
Donibane, Donamaria...), eta dirudienez hitz biek ez dute zertan elkarre
kin nahitaez egon behar; zuzenagoa lirudike, hortaz, Jaun Done eta Andre
Dona idazteak.

9. Sinbolismo fonetiko eta hots-uztardurak (16):

Hitz biak eikarrekin idazteko adibide ihartuen artean, nik uste, kome
niko litzateke zirimiri hitza ere aipatzea, askok, Euskal Telebista barne,
maizegi sirimiri gisa idazten baitute.
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10. Emendiozko oharrak:

Ez dakusat Foru Aldundia edo Eusko Jaurlaritza modukoak marrarik
gabe idazteko arrazoia, euskarari dagokionean, ia beti anarkikoki, nahi
dutena egiten duten erakunde batzuri nola edo hala aurpegia zuritzeko
ez bada. Horrela balitz, horiek egiazko Hizkuntz Akademia batetatik
kanpoko arrazoiak lirateke.

11. Hitz elkartuen gratia gomendatzean (11.2.3) euskal, erdaI, giza
eta itsas erroez landa, ez da inon aipatzen beste zenbait hitzek elkartze
-eratortzeetan izaten duten aldakia: harri/har-, herr/her-, sagu/sat-, begi/bet-,
-argi/art-, ardi/art-, idi/it-, ardo/ardan-, merkatari/merkatal, aizkora/aizkol,
balea/balen-, eri/el-, bide/bida-, erle/erla-, lore/lora-, andre/andra-, eme/ema-,
-ume/uma-, os%sa-, asto/asta-, lur/lu-, ur/u(h)-... horiek kasu batzutan
oraindik emankorrak izan arren.

12. Adibideei buruzko oharrak:

Bere buruarekin bat etorriz, Euskaltzaindiak ez luke bere adibideen
artean jarri behar, berak aurretik emandako arauen aurkako hitzik. AIde
horretatik, 1959.eko adierazpenak zioenez, euskal ondareak hitz jatorrak
zirenean, ez zen zilegitzat jotzen hitz asmatuetara jotzea. Hortaz, izen
-abizenak adibidearen lekuan aski litzateke, soil-soilki, izen-deiturak uztea.

* * *

Bariante dialektalak ez dira, ene ustez, adibideetan ezarri behar, hitz
zabalduenak baizik. Horrelako bat makutsik dugu. Aski da hiztegietara
jotzea era hedatuena maukutsik « mauka-hutsik) dela ohartzeko, horre
la oinarrizko hitza (mauka) hobeki errespetatuz. Beste horrenbeste esan
daiteke aitzaki-maitzaki borobiltsun falta, domeka-arratsalde, -ehize, ehize
= lagun, eper = kabia, gona = zakur, gain(t)xuritu, gordin = antx, kaltzon
tzilo hutsik, gerla-manera, etzinaldi adibideekin, horien literatur forma
batuak, oker ez banago, atxakia, biribiltasun, igande, ehiza, habia, gain
txuritu (edo gaintzuritu), txakur, antz, galtzontzilo, gerra eta etzanaldi
baitira. Horrelako adibideak jartzeak irudi luke Euskaltzaindiak era horiek
eredutzat ematen dituela.

* * *

Ez da zuzena, bestalde, oraindik euskaltzain gehienen ametoa ez
duten forma bidegabeki gomendatuak edo bitara onartuak hemen era
bakarrean sartzea (iritzi, jardun), kalean bestelakoak ere oso bizirik dau
denean (erizkide, erizpide, oneritzi, eritzi-artikulu, iharduera, ihardupide).

* * *
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Bere Merkatalgo izendegian euritako-sailtzaile eta euritako-konpontzaile
dakartza Euskaltzaindiak eta ez aterki-saltzaile. Era berean, moldiztegia da
hor gomendatzen den hitza, eta ez irarkola.

* * *

Zuzen idatzirik al dago anai-arrebak? Bizkaierak euskara batuari
ematen dion bistako osotasun eta aberastasuna oraingoan ere bazterturik
utzi dela aide batera utzirik ere (neba-arrebak), gomendioak ez du inon
esaten kasu hauetan -a organikoa kendu beharra dagoenik (aita-amak,
neba-arrebak), eta hortaz anaia-arrebak idatzi beharko litzateke. Edonola
ere, salbuetsi beharko lirateke zenbait elkarketa tradizional eta zahara
(aitamak, aitonamonak, nebarrebak, izebosabak...), loturan bokalen bat
galtzen denean, baturik idaztea ere onartuz.

* * *

Euskaltzaindian inoiz eztabaidatu ez diren beste forma batzu ere
batipat, behinipehin, mota, isil(ka)-misil(ka), isil-isilik era bakarrean eskain
tzen dira, hor zehar batik-bat, behinik behin, moeta, ixilik ere erabiltzen
direla kontutan hartu gabe. Gauza bera gertatzen da Karlos II Burusoi
I(a), zergatik ez Xarles edo eta Karon

* * *

Hitz zaharrak eta aspaldian finkatu batzu ez al lirateke hor aparte
utzi behar?: bizimodu, dorretxe, gizotso, etxaurre, etxatze, ezpatadantza,
frantsesporruak, herribasoak, heribidea, lanuzte, lufjabe, burujabe, postaku
txa(tila}. .. adibidez.

* * *

Unibertsitatean behintzat, orain arte erabili den forma bakarra errek
torordea izan da, eta ez errektoreorde, hor aitorde, amorde, batzorde (eta ez
*batzeorde) ereduari jarraituz. Gogoan izan Euskaltzaindiak erreforma
Ikontrarreforma moduko hitzez esandakoa.

* * *

Ene ustez kotxe (bonba-kotxe) hitza Euskaltzaindia euskal hitzei
buruz azkenik esandakoan sartzen da bete-betean. Espainol hitz hori ez
da bat ere internazionala, eta bera onartzekotan, arrazoi berberagatik
iparraldeko buaturra ere ontzat eman beharko genuke. HoTtaz, hobe
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auto, automobi/a hobetsi, bonba-auto gornendatuz. Era berean, austro
hungaro forma hori euskarazkotzat eskain al daiteke? Askok austro-hungariar
edo austro-hungriano nahiago genuke behintzat.

* * *

Esaera zaharretan kiro/a a organikoduna dela esango nuke (Gorua
garrian eta gogoa kiro/an, Astoagaz adi kiro/an, ta deik buztanaz bizarrean,
RS, 1596), nahiz eta gaur askok kiro/ esan. Ez ote litzateke puntu hau
behingoz erabaki behar, gomendioak egin baino lehenago? Izan ere,
horren arauera gratia bera aldatuko litzateke: he"i = kiro//herri = kiro/a,
kiro/ = a/dizkari/kiro/ a/dizkari.

* * *

Bi aldiz errepikatzen diren adberbioetan, Bizkaialdeko ohituran behin
tzat, ez zaie elementu biei atzizkia ezartzen, azkenengoari baizik: txar
-txarto, eder-ederto, polit-polito, ez al da hori beste euskalkietako era
zabalduena ere?

* * *

Hitz egin eta huts egin rnoduko aditzetan duda-marka jarri da. Egia
da, aditzen batetan (a/degin) osagarri biak beti loturik agertzen direla,
baina gainerako aditzetan, Bizkaian behintzat, lotura hori hautsi egiten da
ezezko eta galdera-formetan: ez du hutsik egin, ezin dugu /orik egin, hitzik
egin du a/a? Horregatik hobe litzateke, orain arteko usuario nagusiari
jarraituz (10 egin, kaka egin, pixa egin, ba"e egin...) hitz biak solte uztea.

* * *

Beharrezkoak al dira ohizko erregelak hausten dituzten Euskerazain
tza, jainkofago edo josu/agun modukoak ere adibidetegian gisa jartzea?

* * *

Ba da, noski, u/trabizkaiera edo hiperbizkaiera deritzona, baina ez
letorke gaizki, maxigipuzkera gisakorik ere jartzea,aspaldion horixe baita
komunikabide batzutatik egunero pairatu behar izaten dugun izurrite
nagusia, etengabeko bai/ara, pake, borobi/, degu, gera, hontan, nere eta
abarrekin.

* * *
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Adibideen artean ez letorkiguke gaizki, hor maiztasun gutxiko hitz
asko agertzen direnez gero, askotan agertzen diren beste batzu ere, eredu
gisa, azaltzea: Euskal Herria, Agirre lehendakaria kalea, Sabino Arana
ibUbidea.

* * *

Lapsusak: Adibideen artean okertxo batzu ere itzuri dira hor-han
-hemenka: lengUe = jende (langUe), mendiriz mendi (mendirik), pUstsi-
-plasta (pUsti), tabernariz taberna (tabernarik), bizkarzain (bizkartzain),
kiskaUzale (?) ongi al dago?

Azken oharra: Hasieran esan bezala, proposamen-lan hau oso ona
iruditzen zait, kasuz kasu ongi xeheturik baitago. Hala ere, ez dut kezka
rik falta: ez al da korapilatsuegia? Egiaz uste al dugu erraz ulertuko
dutela erabiltzaileek? Ez legoke beste modurik, errazago eta sinpletuago
rik aurkezteko?





HITZ ELKARTUEN IDAZKERA

1992-IV-14

F. Ondarra

Arazo honetan, kasuistika izugarrian sartzen ari ote garen beldur
naiz. Bizialdi osoa irakaskuntzan ibiliak areagotu egiten du ene ikara hori.
Ahalik eta gutxiena proposatuko nuke marratxoa. Beraz, bi osagaiak arras
bat eginik edo banaturik.

Besterik gabe, ikusi arte.





EUSKARA BAnJKO BATZORDEKIDEEI

1992-IV-9

Jose Luis Lizundia

Agur t'erdi!

"Hitz elkartuen osaera eta idazkera" txostena dela eta, hara hor
urgazle ohargile gisa aurkezten dizuedan nire zuzenketa.

11. orrian 12.5. eta 13.1.ean biak marrarekin idaztea nahasbide bat
deritzot, alegia, ez da gauza bera Abanto-Zierbena eta Vitoria/Gasteiz,
batean bi kontzejuk udal bat osotzen dutela adierazten baitu eta bestean,
hiri berbera baita, euskal eta erdal izenarekin. Holako kasuetan Onomas
tika batzordeak gomendatu du, bere garaian kontsultatu ondoren, hots,
Donostia/San Sebastian edo Arrasate/Mondrag6n eta horrelakoetan barra
(I) jartzea. Marra (-), beste kasu hauetan: Arratzu-Ubarrundia, Gamiz
-Fika, Ezkio-Itsaso eta abar.

Beraz, bereziketa hau aztertu edo berrikusi beharra dagoela uste dut
Onomastika batzordearekin hitz eginez, beharrezkoa ikusten baduzue.

Besterik ez, izan ongi.





RITZ ELKARTUEN OSAERA ETA IDAZKERA deitu txostenari
egin oharrak

1992-05-22

X. Videgain

Txostenak badituen araudi guziei oharrik egiteko astirik ez gaitasu
nik ez dudalarik, horra ohar berankorrak pundu bakar batzuren inguruan.
Oro har, araudien multzoa sobera konplikatua iduritzen zait bere hartan
publikoari aurkeztekotan.

1. Kantifikatzaileak beti marrarik gabe idaztea proposatzen dut eta
ez fakultatiboa ere: beraz

amodio pittin
iraupen poxi
jendetasun poxi
ogi apur

eta baita ere

turista multzo
jende andana
zakur andana
(duda badut mota kasuan)

Era berdinean idatz nezake:

erbi bihirik ez
eskuara mikorik ez

batere marrarik gabe

2. Ondo kasua

gehienetan lexikalizatua delarik, lotuta idaztea hobe dela iduritzen
zait:

sagarrondo, sagartze bezala
pikondo, pikotze bezala
etxondo

bizkarrezur ere lotuta
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3. Oso zaila egiten du sendabelar loturik idazteak eta ezpata*belar

Zaila ere profanoarentzat aste barruan eta astebarruko bereiztea.

4. hitz eman...

bereizten dut: "ez diot hitzik emaiten" (samurtu garelakotz), aide
batetik eta bestetik "ez diot hitzeman". Azken hau loturik idaztea propo
satzen dut. Hatzeman beti loturik etabar...

5. "inozo-plantak" eta holako ateraldiak ez ditut ulertzen, sasoi
-edade ere nekez. Eta saito egin agertzen bada zergatik ez jauzi edo dauzi
egin?

6. Lepagorri gomendatzen bada, papagorri ere?

7. poissonnerie: bi n.

8. Ehulategi h batekin.

9. 11. orrialdean, 12.1. punduan dudazkoa da zerramaz erraiten
dena eta adibide hori zerrendatik ken nezake. Alabainan, zerrama ez da
zerri den ama baizik eta zerrien ama (zerria umea delakoan urde ez dena).

10. Kuku sartzea adibideen artean gehiegikeria da. Bestenez Kuku-
rruku eta beste frango sar daitezke.

11. ardi*haragi ondoan ardiki ager daiteke.

12. den dena, eder ederra kasuetan marra ez nezake beharrezkotzat
jo.

13. Irtenbiderik baden ez dakit bainan semantikaren aldetik Labetze
-Bizkai eta Lakarri-Buztanobi ez dira gauza bera. Lehena da bi entitatez
egin herria, bigarrena Lakarri herrian dagoen edo Lakarri herriak daukan
etxea.



LEF BATZORDEAREN IRITZI-AZALPENA

biologi azterketa, pedagogi berrikuntza, ortografi araua,
fonologi legea, poesi hizkera, grazi emailea, jakinduri mai
la, famili harremanak... behar duen, ala biologia(-)az
terketa, pedagogia(-)berrikuntza, ortografia(-)araua, fono
logia(-)legea, poesia(-)hizkera, grazia(-)emailea, jakindu
ria(-)maila, familia(-)harremanak, ... ,.

SARRERA

Hitz elkartuen osaera eta idazkera berariaz lantzen ari da Euskal
tzaindia. LEF batzordearen baitan egin du, lehenik, beharrezko argitze
-lana. Eta gero, Euskara Batuko batzordearen bitartez, bere hileroko
bilkuretan aztertzen ibili da. Aurreratu sarnarrik dauka dagoeneko aztertze
-Ian hori: maiatzeko bilaldian, horrela, puntu bakar bat izan ezik gainera
ko guztiak onartu eta erabakirik utzi ditu. Ekaineko bileran erabakitzeko
gelditu den puntu bakar hori badakizue zein den: hitz batek > ia<
amaiera duenean (teknologia, ortografia, ekonomia, filologia, teoria, poe
sia, bidaia, familia, .. .) zer egin hitz honi beste hitz bat elkartzen zaionean
(beste hori atzetik, ez aurretik, eransten zaiolarik noski). Hots, teknologi
berrikuntza, ortografi araua, ekonomi egitura, filologi saila, teori kutsua,
poesi mintzaira, bidai agentzia, famili giroa, ... moduan eman, lehen osa
gaiaren azken > a< hori kendurik, ala teknologia(-)berrikuntza, ortogra
fia(-)araua, ekonomia(-)egitura, filologia(-)saila, teoria(-)kutsua, poesia(-)
mintzaira, bidaia(-)agentzia, familia(-)giroa ... gisa idatzi, hitza oso-osorik
mantenduz.

Him aukera daude teorian, bistan denez, korapilo hori askatzeko:

a) Teknologi berrikuntza, ortografi araua, teori kutsua..., idaztea hau
tatu, lehen osagaiaren amaierako > a< galduz;

b) Teknologia(-)berrikuntza, ortografia(-)araua, teoria(-)kutsua... hobe
tsi, amaierako > a< galdu gabe;

c) Idazmolde biak ontzat eman: > a< -rekin zein> a< gabe, nahi
duenak nahi duen eran idatz dezala.
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Alfonso Irigoien euskaltzaina izan da, amaierako > a< hori manten
tzearen mesedeak azpimarratuz, b) edo, gutxienez, c) hautabidearen aIde
lehenik eta izkribuz agertu dena. Ikus, hain zuzen, apirileko bilera ondo
ko bere Post scriptum azalpena. Beste euskaltzainik ere izan da, ipar
-ekialdeko euskalki-ohituren aipamena eginaz, iritzi horren aide agertu
denik.

Maiatzeko bileran, hiru aukera posible horietatik bira mugatu du
Euskaltzaindiak auzia; hots, a) eta c) aukeren artean erabakitzeko utzi du
gaia, ekaineko bilaldirako.

LEF batzordea, ezaguna denez, a) hautabidearen aide agertu da
hasieratik: fonologi lege, ortografi arau, ekonomi krisi, famili giro... idaz
molde bakarraren aldea, alegia. Hitzez eta bat-batean eman izan ditu,
azken bilera horietan, aukera horren aldeko bere arrazoibideak. Badirudi
ahoz esandakoa izkribuz jarri eta Euskaltzaindiari, erabakia hartzerakoan
lagungarri gerta dakion, aurkeztea zor diola. Horixe da, hain zuzen,
idazki honen xedea.

I. AZTERGAI DUGUN HITZ-ESPARRUA

Hasieratik esana dugu hemen ez garela bukaeran > a< duten hitz
guztiez ari, amaieran > ia< dutenez baizik. Bukaera > ia< duten hitzak,
berriz, honako bost multzootan sailka daitezke:

a) Euskal hitz "jator"-ak, aspaldidaniko hitz-altxorrekoak: anaia,
egia, aisia, garaitia, ...; harrokeria, erokeria, alferkeria, ... ; zuhurtzia, ausar
tzia, ahulezia, ... ; jakinduria, apainduria, ...

b) Mailegu zahar arruntak: feria, (g)loria, atxakia, komeria, konpai
nia, kutizia, erromeria, familia, animalia...

c) Mailegu zahar jasoak: biblia, liturgia, miserikordia, penitentzia,
zeremonia, ...; justizia, audientzia, akademia, inteligenzia, ... Elizak (eta, neu
rri apalagoan, administrazioak) eragin handia izan du, Trentotik hona
koan bederen, hitz "jasoago" horiek plazaratzen.

d) Azken aldiko kultur hitzak: teknologia, mitologia, biologia, filolo
gia, ...; ekonomia, astronomia, ergonomia, autonomia, ... ; biografia, topogra
fia, ortografia, litografia, ...; termometria, telemetria, simetria, ... ; zientzia,
zirkunferentzia, ...

e) Leku- eta emakume-izenak: Espainia, Frantzia, Grezia, India,
Mazedonia, ... ; Maria, Luzia, Klaudia, Zezilia.

Multzo hauek ez dira, zeharo eta erabat, elkarrengandik bereziak:
pikardia ("malizia" alegia) b) multzoan sar daiteke adibidez, baina e)
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multzoko Pikardia hitzaren senide da; bestalde, b) eta c) multzoen arteko
muga lausoa da askotan. Eragozpen horiek ohargarriak izanik ere, arazoa
zehazteko lagungarri gerta dakiguke sailkapen hori. Kontuan hartzekoak
dira, horrela, honako gertakariok:

- Lehen multzoko hitzak izan ezik, gainerako guztiak maileguzkoak
dira: zahar edo berri, baina maileguzkoak.

- Bost multzo horietatik azkena, e) delakoa alegia, inoiz gutxitan
agertzen da hitz elkarteko lehen osagai gisa. (lndia-tiko indioi/oa adibi
dez). Arazoa lehenengo lau multzoetan dago beraz, nagusiki. Laurotan
ere ez neurri berean, gainera.

- Ugarienak, gaur egun, c) eta batez ere d) multzokoak dira izan ere.
1950 ingurutik hona, bereziki, ekologia, elektroteknia, artroskopia, serigra
fia, moifonologia, psikoterapia, diglosia, moduko kultur hitzak ari zaizkigu
gero eta sarriago ezpain-Iumetaratzen. Eta hitzen ondoan, jakina, hitz
-elkarteak: industri iraultza, demokrazi giroa, teori kutsua, poesi lehiaketa,
dialektologi lanak, zirkunferentzi uztaia, simetri ardatza, astronomi bi/era,
filosofi joera, ekonomi arazoak, autonomi estatutua, oo. Euskarazko eskola
ketak, unibertsitate mailako akademi jarduna euskaraz bideratzen hasi
izanak edota administrazio-atal batzuk eta zenbait komunikabide euska
raz eratu izanak eragin zuzena izan du elkarte-modu horien zabalkunde
azkarrean.

Irtenbideak aurkitzerakoan, bidezkoa dirudi ugarienak diren multzo
horiek bereziki kontuan hartzea.

II. ZENBAIT ARRAZOIBIDE

LEF batzordea hitz elkartu horiek > a< gabe idaztearen aide agertu
izan da. Orain ere, batzuen eta besteen arrazoiak entzun ondoren, iritzi
berekoa da funtsean. Lauzpabost arrazoi-ustezko hauek ikusten ditu
horretarako.

11.1. Tradizioaren ahula

Esan berri dugunez, d) multzoko hitzak eta hitz-elkarteak 1950etik
honakoak ditugu gehienak. Horietan ezin da, beraz, aspaldiko tradizioaz
hitz egin: gure artera agertu direnetik nola erabiltzen diren azter dezake
gu gehienena ere; ez, ordea, euskal literaturaren bost mendeotan zehar
ageri duten betibateko idazmolde finkorik aurkitu.

Tradizioak, inon pisurik izatekotan, a), b) eta c) multzoetako hitz
-elkarteetan agertu beharko du bere nagusigoa. Nola jokatu izan dute
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gure autore klasikoek era honetako hitz-elkarteak sortzerakoan? Autore
zaharrenetan, gipuzkoarrak ez ditenetan bereziki, > a< -dun idazkerak
pisu nabaria duo Axular batek, esate baterako, zirimonia suerte, gaixtake
ria suerte, animalia suerte, esperientzia Jalta, iustizia Jalta idazten du
Ge~n (adibide horiek bakarrik aurkitu zaizkio, halere). Gerora ere paztizeria
-usaina, justizia-iduria, espizeria-puxka moduko idazkera dateke, iparral
dean, ohizkoena. Beste hainbeste esan daiteke, bizkaierari gagozkiola,
Juan Jose Mogel batek bere Baserritaar jaquitunaren echeco escolia-n
ageri dituen carobija ingurubac, modestija pusca bat (seme) jaquiturija
baguia... formez (hor ere, liburua bera > ia< amaierako hitzez josia egon
arren, honelako hamar bat hitz-elkarte baizik ez dira ageri).

Arrazoizkoa eta ondo kontuan hartzekoa dirudi beraz, bere batez
bestekoan, A. Irigoienen eta beste zenbait euskaltzainen azalpenak. "Bere
batezbestekoan" diogu ordea, eta ez osotoro: euskalki horietan bertan ez
dira falta, izan ere, kontra-adibideak. Ikus, esate baterako Lhanderen
hiztegiko Indi sarrera: "var. de India en composition (indiantzara, indioi
lar, indioilo)". Edota, hegoaldeari dagokionez, Pedro Antonio Afiibarro
ren "Voces Bascongadas Diferenciales"-ko gaistaqueri-aguertaria (delator)
modukoak.

Badirudi, ordea, amaierako > ia< horri bere osoan eusteko joera
nagusi hura ahulduz joan dela nonnahi. Gipuzkoatik kanpora ere, alegia,
amaierako > a< hori galtzeko joera indartu egin bide da: hitz elkartuetan
ezezik banan-banakoetan ere bada horren testigantzarik. Bizkaian eta
mende honen hasiera aldean hain eragin nabarmena izandako Ebaristo
Bustintza "Kirikifio" batek, adibidez, badu horrelako zerbaiten arrastorik:
ohizko -keria (-kerija) formetatik kirtenkeri, koipekeri, zorakeri, deungake
ri. .. modukoetara iragaiten da maiz, eta Almeria, Andaluzia, Galizia, Ser
bia, Turkia... graften ondoan Bulgari, Errusi, Errumani... ageri ditu sarri.
Ustez uste gabean gertatu bide da, beregan, bokal-galtze hori: batean
Italia idazten du, izan ere, eta bestean Itali. J. Hiriart-Urrutyk berak,
ohitura zaharrari eutsiz gehienetan alferkeria pixka bat, errabia-hazia
moduan idazten badu ere, tartean-tartean salbai josteta (cf. Lhanderen
salbaia) idazmoldera jotzen duo Bateko eta besteko bide-berritze horrek
aurrera jo izan du XX. mende honetan zehar.

Noraino da > ia< amaierako hitzek azkeneko > a< galtzeko joera
hori (ez banan-banako hitzetan, hitz-elkarteetan baizik) zabala eta heda
tua? LEF batzordearen adibidetegiak, euskalki eta aldi gehienetako hitz
elkartuak dakartzalarik, honako proportzio honetan ageri ditu idazkera
> a< -dunak eta > a< gabeak:

konpaini burua, bijili eguna, Iiturgi batzordea modukoak: % 78.

justizia(-)egarria, kontzientzia(-)sortzailea, espizeria(-)puxka modu
koak: %22.
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Zenbakiok ezin daitezke, bistan da, epaile nagusitzat hartu. Ez dute,
urrundik ere, hartarainoko indarrik. Arras baliogabeak ere ez dira ordea:
idazkera-kontu honetan "espaldidaniko tradizioa"ren ahuldadea begien
bistaratzeko bederen balio dute, eta ez da gutxi.

11.2. Gaurko erabilera

Betitabeko tradizio argi eta garbirik ez baldin badugu ere, gaur
eguneko joera behintzat aski bateratua al dugu? Bistan dago ezetz: EEBS
ren emaitzak eskuartean izan arte zenbaki zehatzik ezin eman badaiteke
ere, guztiok konturatzen gara batasunik ez dela, gaur-gaurkoz, puntu
horretan lortu. Famili giroa, Autonomi Elkartea idazten du batek, eta
jamilia(-)giroa, Autonomia(-)Elkartea besteak. Kultur hitz berriez osaturi
ko hitz-elkarteei dagokienez, halere, badirudi joera nagusia > a< gabe
idaztekoa dela: biologi azterketa, ekonomi batzordea, topografi lana, zientzi
mai/a... lritziak iritzi badago, nolanahi ere, nekez gezurta daitekeen bes
terik: azken 25 urteotako ia hiztegi guztiek (eta lehenagokoek ere bai,
Plazido Mujikarena lekuko) amaierako > a< gabe ematen dituzte hitz
horiek, elkarketako lehen osagai gisa dihardutenean.

11.3. Euskaltzaindiaren 1968tik honako ibilbidea

Euskaltzaindiak berak hainbat lexiko-erabaki hartua du azken hogei
taka urte honetan: Zortzi Urte arteko Ikastola Hiztegia dela, Merkatalgo
lzendegia dela, Fi/ateli Hitzak direla... Banan-banan aztertu dira Euskal
tzaindiak 1968tik egungo egunerarte ofizialki erabaki dituen hitz guztiak.
Emaitza, argigarria izan da arras: posposizioak, eratorpen-modukoak eta
abar aIde batera uzten badira % 95 pasatuxean > a< gabe erabaki ditu
Euskaltzaindiak hitz-elkarte horiek: bidai agentzia, diplomazi harremanak,
gastronomi elkartea, industri homikuntza, litografi papera, merkantzi trena,
simetri ardatza, zientzi akademia, zirkunjerentzi uztaia...

11.4. Inkesta-erantzuleen gogoa

LEF batzordea ez da, > a< gabeko idazkera horren aIde agertzera
koan, bere nahikunde hutsean oinarritu izan. Gaur egun halako pisu edo
itzala duten idazle, irakasle, administrazioko teknikari eta abarren batez
besteko iritzia jakin ondoren egin du, aitzitik, bere hobespena.

Euskaltzaindiari ezer proposatu aurretik, izan ere, inkesta zabal bat
pasa zien euskalgintzan diharduten 263 norbanako edo lantalderi. Galde
keta horrek, beste gauza askoren artean, filosofi liburu moduko idazkera
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proposatzen zuen lehen osagaia > ia< amaierako hitza den kasuetarako.
Eratzule guztien % 90,54 ados agertu da proposamen horrekin.

III. LABUR BILDUZ

LEF batzordeak ez lieke goian aipaturiko datu horiei berez duten
baino balio-indar handiagorik eman nahi. Erantzun horietatik ezin atera
daiteke nahitanahiezko ondoriorik. Duten baino garrantzi txikiagorik ere
ez lieke, ordea, aitortu nahi: beren xoil-mugatuan ere aski kontuan
hartzekoak direla deritzo.

LEF batzordea ez litzateke, bestalde, puntu hau libre, bakoitzaren
aukeran, uztearen aldeko. Joera nagusi bi elkarren lehian daudenean
zentzuzkoa iruditzen zaio, eta hala erakutsia du, aukera bata zein bestea
libre uztea. Hemen ez dirudi, ordea, halako oreka-egoera batean gaude
nik. Eta batasuna, ez bitasuna, bultzatu nahi luke ahaleginean.

Guzti honegatik, Euskaltzaindiak hitz elkartuei buruz jakinaraztekoak
dituen gomendio-arauak direla eta, zera proposatzen du LEF batzordeak:
bertako 1.3. atalaren 1) pasartea oraingo eran mantentzea. Edota, hOITi
gehiegizkoa iritziko balitzaio, orain sortzen diren kultur hitzezko elkartee
tan behintza jokabide hori gomendatzea.

Horra, beraz, batzordearen iritzia ahal den argien eta laburrenik
azaldu. Euskaltzaindiak du hitza, noski, eta haren zain gelditzen gara:
erabakitzen duena erabakitzen duela, badaki jaITaikile zintzo izango gaituela.

Donostia, 1992, ekainak 18

LEF batzordea
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NAFARROA I NAVARRA IZENAK

lruiiean, 1992ko abuztuaren 2an

JOSE MARIA RODRIGUEZ OCHOA jauna
Hizkuntza Politikarako Zuzendari Nagusia
Irufiea

Jaun agurgarria:

NAVARRA toki-izenari buruz azken ekainaren 24an zuk egindako
galderari erantzunez, Euskaltzaindiak, Onomastika batzordeak gaia azter
tu ondoren, azalpen hau egiten du:

1. Lekukotasun idatzien arabera Najarroa da gure herrialdearen
euskarazko izen jatorra, bukaeran -a itsatsia duelarik. Hortaz Najarroa,
Najarroatik, Najarroara, Najarroakoa... eta abar deklinatu behar da, Aez
koa, Gipuzkoa... eta antzeko beste izen batzu bezalaxe. Najarroa da,
gainera, egungo euskara batuaz (telebistan, irratian, egunkarietan, libu
ruetan...) erabiltzen den forma.

2. Toki askotan erabiltzen den Naparroa aldakia Najarroa baino
berriagoa da, eta honetatik atera da, J> p aldaketa ezagunaren bidez.

3. Gentilizioaren lehen lekukotasuna eta egun zabalduen dagoena
najarra da (naparra, honen aldaera besterik ez baita), eta gure ustez
forma hauxe da hobetsi beharrekoa, beranduago azaltzeaz gainera askoz
toki gutxiagotan erabiltzen den najartarra gaitzetsi gabe, ordea.

4. Bi Nafarroak bereizteko autore klasikoek Najarroa garaia eta
Najarroa beherea ibili izan dute. Garbi dago bigarren hau erdaratikako
Baxenabarre eta berriak bide diren Benabarra edo Be(he)najarroa baino
jatorragoa dela, eta beraz lehentasuna hari eman behar zaiola.

Eranskinean doakizu esandakoaren oinarrizko zehaztapena.

Izan ongi.

Jose M. Satrustegi

idazkari orokorra





NAFARROA / NAVARRA IZENAK

Jose Maria Rodriguez Ochoa

Hizkuntza Politikarako zuzendari nagusia

lragan Ekaineko 24ean Euskaltzaindiari Navarra / Najarroa toponimoaren
inguruko txostena osatzeko egindako eskaerari erantzunez, Euskaltzaindiko Ono
mastika Batzordeak ondoan datorren lana aurkezteko ohorea dauka. Hona hemen
bertan biltzen diren gaien laburpentxoa:

1. NAVARRA:
1.1. Nabar patronimikoa.
1.2. Nabar toponimoa.

1.3. Nabar antroponimoa.
1.4. Navarra izena.

2. NAFARROA:
2.1. Najar, Najarra, Najarroa antroponimoak.
2.2. Najar, najarlar... eta beste gentilizioak.
2.3. Gure Herrialdearen izena euskal testuetan eta ahozko erabileran.
2.4. Bi Nafarroak bereizteko testuetan ibilitako izenak.
2.5. Ondorioak (irizpena).

1. NAVARRA

1.1. Nabar patronimikoa:

1.1.1 Nauarri patronimikoa analista karolingiarrek erabili zuten VIII. men
dearen bukaera aldetik aitzina, Karlomagno Pirinioetatik igaro zenekoa (778.
urtea) kontatzerakoan, mendiez honaindiko biztanleak izendatzeko.

1.1.2. Eginhardo: "Hiberum amnem apud Navarros ortus".

"Anales regios" direlakoak: "pampilona destructa, Hispanos et Wascones
subiugatos etiam eta Nabarros, reversus est in partibus Franciae".

"Anales nuevos" direlakoak: "Pampelonem, Navarrorum oppidum adgressus,
in deditionem accepit".
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1.1.3. Irufieko laun Done Satordiko forua (1129): "Nullus homo non popu
let inter vos, nee nauarro, neque c1erico, neque milite, neque nullo infanzone".

1.1.4. Lizarrako foruaren baiestea (1164): frankoen eta nafarren arteko leku
koen jatorria mugatzen du: "Navarrus debet esse citra Li~gorriam uel citra
pontem Arqueta" (FESS, I, 88. or.); "Lo Nauarr deu esser de Lilraguorria en ~a"

(FESS, II, 233. or.).

1.2. Nabar toponimoa I

1.2.1. Erdi Aroan:

- Nabaldunum, Nabaldun (880, Doc. Med. Leire, 3; 1055, Doc. Med. Leire, 49).

- Nabarrete (Logrofio, Teruel, Toledo); Navarri (Huesca).

- Navaridas, Zuaznabar (Gipuzkoa, 1025); Nabamiz (Bizkaia).

- Nabaimo (Mesania, Grezia), baina Oltzan, 1078, COl, 80), Navaim (Ames-
koa, PV).

- Navarzato (Erronkari, 1085, DML, 114); Nabarci (Urraulgoiti, 1268).

- Legarreta Nauarr (lbafieta, 1071, Doc. Med. Leire, 91); Nauarr olatze
(Orreaga, 1284) = NabalOlaz (Luzaideko etxea, 1342, Col. Dip. Roncesv., 200.
zkia.).

1.2.2 Azken mendeotan:

- Zangozako merinaldea: Nabarrenberrokoa" Nabarrenzokoa (Abaurrepea,
1916); Nabarroi, Nabarro (Burgi, 1892); Bidenabarre (Esnotz, Erro, 1892); Echa
nabarri (Aintzioa, Erro, 1892); Artanabarra (Itzalle); Artanabarreta (Garaioa, Aez
koa); Nabarzato (Garde, Erronkari, Urzainki, 1991); Nabarroa (Izaba, 1910); Erna
barrea (Sartze, 1916), Nabarlaz (Luzaide, 1709).

- Irufieko merinaldea: Orobecoaiz nabarra (Altsasu, 1767); Ipenabarra (Uzte
gi, 1711); Ipinabar (Arano, 1894; Areso, 1764); Arnabarreta (Areso, 1702; Arrua
zu, 1893); Ziordia, 1858; Olatzagutia, 1981; Lakuntza, 1892); Arnabarretako bidea
(Arruazu, 1991); Iruranabarra (Etxarri-Aranatz, 1715); Arrinabarra (Urdiain, 1991);
Arrinabarreta (Goizueta, 1991); Ariznabarretako iturria (Leitza, 1990); Aizenaba
rreta (Aezkoa-Hiriberri, 1785); Harnabarra (Aralar, 1991); Arnabarreko atea (Ara
lar, 1790); Ardanabarreta (Ultzurrun, 0110, 1797); Lizarnabarra (Bera, 1991);
Garinabar (Gartzarun, 1758); Urdinabar (Muskitz, Imotz, 1981), Nabarzabal (Bakai
ku, 1991); Nabardi (Betelu, 1709); Nabarlatz, Nabarlatza (Etxalar, 1738); Nabarla
ko hegia (Etxalar, 1991); Nabarrola (Etxalar, 1991); Nabarrenea (Leitza, 1810);
Nabargafia (Lesaka, 1894).

- Lizarrako merinaldea: Nabarete (lguzkitza-Muniain, 1896), Salanabarra (Bake
dano, 1895).

1 Maiz 'pardo, abigarrado' adiera du, Mitxelena, AV, 464. sarrera.
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1.3. Nabar antroponimoa:

993

1.3.1. Pertsona izena: Nauar ("testigo en Stella, 1192), Lacarra: Col. Dip.
Irache, 215); Nauar de Arinzano (Arintzanon, 1143, CDI, 144); Don Nauar
("cabezalero"-a Lizarran, 1218, DCL 298); Damna Nauarra ("en Urbe Cirauqui",
1198, id, 223; Lizarran, 1232, id, 349); Dofia Nauarra Crozat (Irufiea, 1348, Garcia
Larragueta: APSCP, 23); Nauarret Nauarr (lrufiea, 1310, Garcia Larragueta: o. C.,

6. zkia.).

1.3.2. Famili-izena (deitura):

Lizarran eta Lizarrerrian:

Sancio (Sanz) Nauar de Stella (prop., 1120, cm, 104, 122); Garcia Nauarra
de Stella (1122-1131, 122. zkia.); Garcia Nauarr ("testis Stella", 1144, 145); Calve
tus, filius San Nauarr ("testis Stella", 164. zkia.); Caluetus Nauar, Johannes
Nauar (1170, cm, 178): Orti Nauarra (Prop. Estella, 1236, 357); D. Pero Nauarr,
abad de Mendavia (1321, 482); Pero Nauarr, prop. Mendavia, 1383, 531).

Beste toki batzutan:

Fortunius Nauarro (Turtillas, 1209, cm, 246.
Pere, Johan, Navarret Nauarr (Irufiea, 1310, APSCP, 6. zkia.).
Miguel de hermiaga alias navarro de santesteban (1577) 2.

1.4. Navarra:

Toponimo honen jatorri, etimologia eta adieraren inguruan ikuspuntu eta
planteamendu diferentetatik egindako makina bat ikerketa eta Ian daude bazterre
tan. Emaitzak ezberdinak eta are kontraesaleak dira. Puntu honetan toki-izenaren
eta aldaeren lehen lekukotasunetako batzu bildu nahi izan ditugu:

1.4.1. Comes Sancius in Nauarra:

1087-1115 urteetan azaltzen da nafar dokumentazioan "comes in Nauarra"
titulupean, eta zenbait jabego dituela (Erro, Pampilona, Aibar, Falces, Liguin,
Exeia). "Konderria"-ren hedaduraz Urbieta Arteta arduratu da "Homenaje de
Aragon a Castilla por el Condado de Navarra" lanean, Estudios Edad Media de fa
Corona de Aragon, III, 1947-1948-n.

1.4.2. "Regnante in Nauarra"

Tartekatutako agirietan azaltzeaz gainera (1047), aldika Antso Ramirezen
("regnante in Aragone et Nauarra", 1086, Martin Duque; Doc. Med. Leire, 121),
eta Antso Ramirez Errestauratzailearen (1034-1150) agirietan azaltzen da, eta
batez ere Antso VI Jakitunarenetan (1150-1194).

2 PRA-Doneztebe, 33. k.
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Dugun xederako toponimoak adierazten zuen eskualdearen hedadura biga
rren mailako kontua da. Vianako Printzeak ez du argitzen; Yanguas y Miranda
ren ustez (Diccionario de Antigiiedades, II, 464-465) XII. eta XIII. mendeetan
Nava"a-k erresumaz bestelako lurraldea ematen zuen aditzera, "Tutera eta Azkoien
goek berdin hitz egiten baitute 'Navarra'-z, Nafarra edo Nafarroa (hots, 'Navarra')
Irufterriari esan ohi diotelarik".

2. NAFARROA:

2.1. Nafar, Nafarra, Nafarroa antroponimoak:

"Molino de Ama Nafarra" (Grafton, Errioxa) 3.

"Nafarra de Berriz" (Berriz) 4.

"00. hasta el siglo XVI, en que D.a Nafarra de Berriz...".

San Esteban de Lerin bailarako datuak:

"Joanes de C;::ubiburu alias NajJar de san joan de luz" (1535) 5.

"Nafarra Ychecorena de beyn<;a" (1568)6.

"Nafarra de Galbarrarena de labayen" (1568) 7.

"Nafarra la mujer de Miguel de aurtiz alias larrayn de <;ubieta de la casa
larrayn" (1561) 8.

"Maria alias nafarra de <;ubieta".

"Cathalina nafarroa vezina del pasaje de la parte de San Sebastian" (1568) 9.

2.2. Nafar, Nafartar 00. eta beste gentilizioak:

2.2.1. Beotibarko gudua (XIV. mendea. TAV) 10:

"Mila urte ygarota / Vra vere videan, / Guipuzcoarroc sartu dira / Gazteluco
echean, / Nafarroquin batu dira / Beotibarren pelean" (66. or.).

2.2.2. Joannes Etxeberri Sarakoaren Lau-urdiri gomendiozko karta edo gu
thuna (1718) 11:

3 AV, 464. sarrera.
4 Anteiglesia de Berriz. Datos para una historia, Vicente Urquiza, Caja de Ahorros

Vizcaina, Bilbo, 1983, 12. orr.
5 PRA-Doneztebe, 19. k.
6 Id., 19. k.
7 Id., 20. k.

Id., 19. k.
Id., 19. k.

\0 Minotauro, Madril, 1984.
\\ Joannes litxeberri Sarakoaren Ian hautatuak, Lur, Donostia, 1972.
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" ...zeren geure hitzkuntza propiala baitarabilagu hain nahasia, eta trukhatua,
non eskualdunok gerok pena eta neke baitugu elkharren aditzeko.

Ezperen bat bedi Najarroa-Beherearra, edo Zuberoarra Bizkaitarrarekin, edo
Alabesarekin, eta OtxagabilllTIl, edo Erronkalesa Baztandarrarekin eta Lau-urtarrarekin,
..." (287. or.).

2.2.3. Sebastian Mendibururen Idazlan argitaragabeak-I (1740-1767) 12:

"... eta guertatueo da hitzquetan ere hitzetan gueniona ta urte gutiren buruan
len bano errazquiago elear aditueo dute euseal errieo Najartarra eta beste euseal
dun gueiae..." (55. or.).

2.2.4. Aralar mendiko Santutegiko testua (1833) 13

"...eta Justisimamente merecidu estimaciyua, homra, ta devociyua Najar
tarrengandi, ..." (201. or.).

2.2.5. Jean Baptiste Archuren La Fontainaren alegia berheziak (1848) 14:

"Haxeri bat naphartarra, bestek diote laphurtarra..." (87. or.).

2.2.6. Agosti Chaoren Ariel aldizkaria (1848-1852) 15:

"Ziberutar maitiak, laphurtarra nik bezain untsa konprenitzen duzie. Fida niz
Baxenabartarrek ere gure Basaburuko uskara-hau perfetzionian kunprenituko die
la" (63. or.).

" ...zer arrazuz edo motiboz Chaho Basaburutarrak eta Dindaburu Baxena
bartarrak Errepublikano legez eman dugun gure demisionia..." (64. or.).

"Ez othoi ahatz xifre hau, ta nuren izenian zier mintzo nizan, Basaburutar
eta Bexanabartar maitiak!" (65. or.).

2.2.7. 1. M. Hiribarrenen Eskaldunac (1853) 16.

"Eguiten edaria sagarrez urean; / Etzuten najar biltzen aldeco lurrean;
(14. or.) (gentilizioa?).

"mende bat eta erdi, bi bortz urtherekin I Egon cen Aragona berech Na
jarrekin" (65. or.).

"Kausa dire mendia, Frantses eskalduna I Ezbacen Najarrekin Espanol
eguina; ..." (72. or.).

12 Mensajero, Bilbo, 1982.
13 J. M." Satrustegi, Euskal Testu Zaharrak, Euskaltzaindia, Iruiiea, 1987.
14 Euskal editoreen elkartea, Oiartzun, 1990.
15 Azti-begia eta beste izkribu zenbait, Euskal editoreen elkartea, Donostia, 1992.
16 Lur, Donostia, 1979.
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"Hola ditu Laphurdic hegalac hedatzen, / Cascoin, Na/ar, Espanol dituela
jotzen" (86. or.).

"Aldean Laphurtarra ezda Chuberoco, / Ez eta Na/artarra nahi Alabaco; ..."
(74. or.).

"Lardapide, Curuchet, Na/artar semeac, ..." (156. or).

"Zure achkidea cen, Darotchetche yauna, / Frantses Na/artar ume ohorez
coena: ..." (157. or.).

2.2.8. Piarres d'Ibarrart jatsuarraren Eliza besta (1858an kantatua) 17:

"Hau da arno gozoa, ezti ta azkarra, / Espainiatik jina, berenaz na/arra / ..."
(32. or.).

2.2.9. Jean Pierre Duvoisinen Laborantzako /iburua (1858) 18:

"Burzuntzari ematen diote asko izen: zur-xuria deitzen dute hainitzek, Pro
bentziarrek makala, Na/artarrek txipoa. Zolaguneak ditu lakhet." (168. or.).

2.2.10. Charles Becas ainhoarraren olerkiak (XIX. mendearen bigarren
erdikoak) 19.

"Na/artarra naiz eta deitzen Martin Coche; / Arno gozoa maite omen dut...
soberaxe!" (155. or.).

2.2.11. Frantzizko Laphitz arizkundar-irisarritarraren Bi saindi heskualdunen
bizia (1867) 20.

"Bazakien lfiaziok Na/artarren berri. Bazakien anaia batzu bezala igurikatzen
zituztela Frantsesak eta beldur zen haren soldadoak, gehienak Na/artarrak, Fran
tsesen aIde itzul ziten" (42. or.).

"lfiaziok beldurra zuen bezala Frantses armada bozkariorekin hartu zuten
Na/artarrek" (43.0r.).

" 'Biba Henri Albretekoa!' diote Na/artar soldadoek. 'Biba Na/arroko erregea!
Biba Frantses armada!" (43.0r.).

"Parisen, eskoletako nausi guzien artean ethorkizunik ederrenekoa, Na/artar
bat zen, filosofiaren erakusle Bobeseko eskoletxean" (116. or.).

"Handik harat, oren on baten beha zagon Na/artarrekin solhasean sartzeko"
(1l7.0r.).

17 Fantasia y rea/idad. Seleccion literaria vasca. Auiiamendi, Donostia, 1967.
18 Euska1 editoreen elkartea, Zarautz, 1986.
19 Fantasia y rea/idad...
20 Euskal editoreen elkartea, Donostia, 1986.
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2.2.12. J. B. Alissambumren Piarres Adame 21 •

" ... him gizonek erran zutela goraki eta paperean ezarri: NafartalTak franko
luxea zuela sudurra, baina mehea; ..." (9.0r.).

2.2.13. Jean Etchepare mirikuaren idazlanak (1900-1930) 22.

" makila zilarreztatua erori da Baxenabartar baten eskurat".

" airatzen gaitu Euskalduntasunaren urguluak, eta Lapurtar, Xuberotar, Baxe-
nabartar, ..." (18. or.).

"Gora gure bihotzetan, mendez mende, Nabartar Semearen oroitzapena!"
(122. or.).

"Haurride baitzinituzten, NabartalTekin bat jarri nahi izan zinuten hamahim
garren mendean, Aragon eta Nabarreko erregearen meneko, ..." (145.0r.).

"Zernahi izanik, lurpez lurpe erroak sartu zituen herrialderik hurbilenean:
NabalTen. Lapurtar, Ziberotar, Be eta Goi-nabartar apez, eskolemaile, neurtizle,
idazle, oro elgarrekin eskuz esku. Lapurdi eta Benabarre hargatik bum" (294. or.).

" ...euskara kutsua baizik etzakiten erdaldunak, bizkaitar, nafarro, lapurtar,
gipuzkoano, baxenabartar, ..." (306. or.).

2.2.14. Enrike Zubiri "Manezaundi"-ren artikulu bilduma (1930-36)23.

"Ohore NapartalTen argitzaile eta iratzartzaileari!" (97.0r.).

"Boryel, BaxenabartalTa (Luzaidekoa); Otxalde Laphurtarra, eta Etxahun, Xube
rotarra, ..." (100. or.).

" ...bere yahkin nahiaren gosea asetzeko, eta NafartalTeri yakinarazteko..."
(120. or.).

"Adi zazue, Nafar egiazko itsutuak, ala, alegiazko itsutuak, (denetarik baitira,
gero)" (131. or.).

2.2.15. R. M: de Azkue:

"Izan diteke ene Ian gau napar eztiren eta goko berri eztakiten batzuen
eskuetara eltzea" (182. or.) 24.

2.2.16. Erizkizundi lrukoitza (1924-1936)25:

Lan honeta 'navarro' esateko Euskal Herrian zehar aIde handiz gehien
erabiltzen den aldaera napar dela ikusten da, bigarren tokian honen sorbumtzat

21 Elkar, Lizarra, 1982.
22 Elkar, Donostia, 1984.
23 Euskal editoreen elkartea, Erandio, 1990.
24 "Aezkera edo Petiriberro-inguruetako mintzaera", Euskera, 1927 Bagilla-Lotazilla,

179-300. orr.
25 Euskaltzaindia, Bilbo, 1984.
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jo daitekeen najar dagoelarik. Gero, baina aurreko horietatik oso urruti, najartar
dator, eta honen ondotik napartar.

2.2.17. Orixeren Euskaldunak 26•

"Euskalerri guzian / balankan nagusi, / Napar bat joan zaio / bear dula
ikusi" (38. or.).

2.2.18. Toribio Etxebarriaren Eibarko hiztegia 27:

"Najarra. adj. Navarro. Naja"uanjaixotako naja"a. Najar aura, motza bana
lOilla ta indartsua.

Najarma. Najarrua'tik agertu ziran gure apurtzallia~' (562. orr.).

2.2.19. Damaso Intza (Naparroa-ko euskal esaera zarrak) 28.

"bein batez, pillota-partidu gaitza jokatu zuten bi pillotari famatuk; bata,
Azantza, Laphurtarra zen; bestea, Perkain, Najartarra." (18.0r.).

Uitzin bildutako esaera zaharra:

"Napar apaizak, iputz iztupez atorra. Iputz apaizak, napar iztupez atorra"
(43.0r.).

2.2.20. Pierre Lafitteren Murtuts eta bertze 29.

"...dena den kaputxin Najartar maingu bat ororen salatzerat ausartatu zen,
..." (59. or.).

2.2.21. El Euskera en Navarra: Encuestas Lingiiisticas (1965-1967) 30.

Lan honetan 'navarro' euskaraz Nafarroan nola esaten den galdegiten da, eta
ikusten denez aldaerarik zabalduena, aide handiz oraingoan ere, naparra da (17
herritan, 60tik), najarra herri bakar batean erabiltzen delarik. Napartarra him
tokitan ematen dute, eta najartarra bakar batean.

2.2.22. Etxarri-Aranatzko Euskara eta Aranaz Elkarteko Hiztegia 31:

"Naparra: navarro; pardo. Begi naparra, bei naparra". (196. or.).

26 Aufiamendi, Donostia, 1976.
27 Flexiones verbales y lexicon del euskera dialectal de Eibar. Euskaltzaindia, Bilbo,

1986.
28

29

30

31

PV, Irufiea, 1974.
Elkar, Lizarra, 1982.
Ana Maria Echaide, Eusko Ikaskuntza, Zarautz, 1989.
Altaffaylla Kultur Taldea, Tafalla, 1991.
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2.3.1. Joannes Leizarragaren Testamentu Berria (1571) 32:

"Ioanna Albrete Najfarroaco Reguina Beamoco Andre guehien denari..."
(249. or.).

" ...eta hunetacotzat ~u Andrea, hunez cerbitzaturen cinadela trompettabaten
an~ora, ceinez laincoac deitzen baitzaitu hala ~ure Najfaroaco resuman-ere Sata
ni guerla eguitera..." (253. or.).

2.3.2. Axularren Gero (1643) 33:

"..eta biciaz ere contu guti eguinic, loancen donapalaiora, non baitcen orduan
Najfarroaco Parlamenta" (6. or.).

"Ceure visita hautsiric, Najfarroaco hirur (lstatuac Vilduric, loan cinen
Gorthera..." (8. or.).

2.3.3. Tartasen Ontsa hiltzeko bidea (1666) 34:

"Nafarroako historian Franziako abokat batez eskribatiian edireten da, J;loJa..."
(21. or.).

2.3.4. Gure erregue Philipe Andiaren heriotzean euscarazco coplac(l666. TAV):

"0 Nafarroa leala! I Orai bear du acabatu..." (137. or.).

"Dolore andi eta damiI I Daucana viotzean, I Nafarroac ezarri diI I Erre
guearen obian" (137. or.).

2.3.5. Mandazainaren eta Carlos V enperadorearen arteko solasa (TAV):

"- Mandazaya, nondic zatoz?

- Nafarroatic.

- Nafarroan gari asco?

- Bai, jauna, asco.

- Nafarroan gari asco; batere, batere ez neretaco" (154. or.).

2.3.6. Joannes Etxeberri Sarakoaren Eskuararen ethorkia (1715 ingurukoa):

"Vaskuefia bertze izenez Gaskuefia, eta bertzela Iphuzkoa eta Kantabria
hedatzen da Bizkaiako, eta Nafarroako zenbait populuetara herri hetako hitzkun
tza deitzen da eskuara" (65. or.).

32 Euskaltzaindia, Bilbo, 1990.
33 Bordele, 1643.
34 Jakin, Arantzazu-Oiiati, 1975.
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"Kantabria, Iphuzkoa, Alaba, Bizkaia, eta Nafarroako parterik gehiena, hitz
kuntza hau dadukatenak, dira Espainiako jenderik zaharrenetik noblenetik, eta
garbienetik" (65. or.).

"Lehen aiphaturikako gerla hetaz, bere menera, eta azpira zituen lehenik
Guiena eta Eskual Herria, bai halaber mendi Pirineoaren gaindegi guztia Hebro
rainokoan, zeina Nafarroan sortzen baita, ..." (67. or.).

" ...ordean hemendik erran nahi dena da, errege hek eskualdunak zirela, ezen
istorioen eredura Eneko, eta Semeno Nafarroako errege izan ziren, ..." (74. or.).

"Sarthu zen Nafarroako eremuetan, eta setiatu zuen Irunea eskualdunen hiri
buruzagia" (75. or.).

"Bertze aIde Dona Katalina Iruneko alaba, Nafarroako erregina zenaz geroz
tikan, ..." (75. or.).

"Ignazio Loiolakoaren eta Franzisko Xabierko bi saindu haukien presunetan:
bata Jesusen Konpainiaren fundatzaillea eta bertzea Indietako apostolua, eta
Nafarroako patroina" (82. or.).

2.3.7. P. Guillaume de Lavieuxvilleren Bayonaco Diocesaco bi-garren catichi
rna (1733) 35:

"Luis Jaincoaren graciaz Franciaco eta Nafarroaco Erreguec; Gure Conseiller
maite eta lejal, ..." (33. or.).

2.3.8. Agustin Cardaverazen Eusqueraren Berri Onac(1761)36:

"Ala Provincian, nola Nqfarroan, ta are gueiago Bizcaian, itz-eguiteco, edo
aoz esatean, itz asco laburtcen dira..." (15. or.).

2.3.9. Juan Antonio Mogelen Peru Abarka (XVIII. mendearen bukaera
aldean idatzia) 37:

Joanis baigorriarraren "kantikak":

Biba Nafarroa I Bolontarioak, I Asanblean dezuiez I kontrarioak... (117. or.).

2.3.10. Aralar mendiko Santutegiko testua (1833):

"bat, bat bacarra da nic uste duanes Espana gucian, eta ura arquicen da
Nafarruaco Erreinuban, etc...." (188. or.).

"Yzandu zen Nafarruan Caballero Ylustre edo nobleza aundico bat cedizona
Teodosio" (188. or.).

35 Euskaltzaindia, Bilbo, 1985.
36 Mitxelenak aipatua, FHVko, 1977, 2. argitarapena 264.orrialdean.
37 La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbo, 1978.
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"On Theodosioc conseguituzuben Na/arruan Alargo mendiyan descansoric
aundirena" (192. or.).

" ...esan decie1a bestela inguruetaco erriyac, vailliac, na/arrua guciac bere
ingurutako Provinciaquin mendi temple gueiztocuontan aparecitu zan esquero..."
(200. or.).

2.3.11. Agosti Chaoen Ariel aldizkaria (1848-52):

"Zenbait jenera! kar1ista pasatu dira Espainialat Baionatik. Baionatik harma,
zapata, ba1a, kartuxera eta bolbora igortzen ari dira Espainiako Heskual-herri
guzietarat. Erraiten dute Na/arrua, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia altxatu nahi
direla hanbat denbora gabe" (25. or.).

"Na/arruan eta probintzian, ez dire urusago izan. Ez dute Montemolinistek
nihor atxeman bere pjensamendukorik..." (36. or.).

2.3.,12. Sunbillako testua (XIX mendea) 38:

"Zu Na/arruan Jayua I Parisen Maestru izanzifien; ..." (245. or.).

2.3.13. Nicolas Polit auriztarraren testua (XIX. mendea) 39:

"Erran nezaque (. ..) garren urtean (sic) Na/arra gucia libratu cela parteic
gueyena heregeez formatzen cen Franciaco armadaz atacatua izaitetic, ..." (289. or.).

2.3.14. Juan Bautista Aguirre Asteasukoaren Eracusaldiak(2)4o:

"Ez da gauza jaquifiagoric au bafio: zoaz munduaren edocefi aldetara, zoaz
Franciara, zoaz Italiara, zoaz Na/arroara, Gaztelara, eta noranai..." (122. or.).

"Au ederqui adirazten digu Leiren Na/arroaco errefiuan, guertatu zan mirari
batec" (508. or.).

2.3.15. J. M. Hiribarrenen Eskaldunac (1853):

"Emeki du herriac yendea ikus~ I Lehenic Na/arroan egotua nausi, ..." (43. or.).

"Garcia erreguetzean eskal-herrietan; I Donibane Garacic ala Na/arroac, I
Biec nahi ohore emana khoroac." (51. or.).

"Garcia Sanchez wen semetan lehena, I Na/arroan erregue ondotic izana;
..." (66. or.).

"Nahastale puliki carceler eguinic, I Descansu handi zuen eman Na/arroan, I
Legueri ere indar non nahi ondoan." (67. or.).

38 _Satrustegi, aipatutako lana.
39 ld.
40 Lur argitaletxea, Donostia, 1978.
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"Hamabortz garren mende hamabian cela, / Nafarroa yarri cen Espanol
bezala, ..." (71. or.).

"Ezcontzaz cion B1ancac Thibauti ekharri / Nafarroa gucia, pochi prezaga
rri..." (78. or.).

"Lionel Nafarroan marescal celaric, / Eta Carlos erregue aita zuelaric,..."
(115. or.).

"Izan da Perochegui, capaitain hautua, / Nafarroan erreguec berekin lothua;..."
(139. or.).

"Ariac bacituen Grammont handiekin, / Baita Nafarroaco erregue biekin..."
(148. or.).

"Hargatic Nafarroa uzten dut saltoan, ..." (158. or.).

"Aberats da handizki bihotzez Nabarra; / Herri bakhotchac badu nihonden
izarra..." (158. or.).

"Portugaletic Carlos kasatu ondoan, / Rodil morga handitan sarthu Nafa
rroan; ..." (162. or.).

2.3.16. Frantzizko Laphitz arizkundar-irisarritarraren Bi saindu heskualdu
nen bizia (1867):

"Hitzeman zuen Nafarroa sei i1habeteren buruan itzuliko zuela bere nausi
zuzenari Henri Albretekoari" (41. or.).

"Henri Albretekoak jakinik Nafarroko tropak oraino Castilian direla, armada
bat igortzen du gure kontra bere ondoriotasunean sartzeko" (41).

" 'Biba Henri Albretekoa!' diote Nafartar soldadoek. 'Biba Nafarroko erregea!
Biba Frantses armada' "(43. or.).

"Nafarroko Gobernadorea ene oseba da. lrune bidean da zuen gudukatzerat
heldu" (45. or.).

"Noizbait hurbildu zen Portugaleko enbaxadorea, eta, Nafarroan sartzean,
Franzizcori erran zion: ..." (162. or.).

"Guziek badakaite, Nafarroan bereziki, zoin den botheretsua San Franzizco
Zabieren arartekotasuna" (183. or.).

2.3.17. J. B. Elissambururen Piarres Adame 41 :

"Erraten zuen ere Piarres Adamek, behin, aditurik Nafarroako herri batean,
ene ustez Alduden..." (9. or.).

" ...eta, han, gudua ikusi zutenen arabera, Lapurdi Nafarroari nagusitu zela;
..." (9. or.).

41 Elkar, Lizarra, 1982.
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2.3.18. Jean Etchepare mirikuaren idazlanak(1900-1930):

"Ohartua niz badirela zuen artean Arabatik Bizkaitik, Gipuzkoatik, Nabarre
tik, Lapurditik, Ziberotik Benabarretik hunat etorriak" (122. or.).

"Duela him ehun urteren inguma, Nabarreko seme, ..." (122. or.).

"Haurride baitzinituzten, Nabartarrekin bat jarri nahi izan zinuten hamahiru
garren'mendean, Aragon eta Nabarreko erregearen meneko, ..." (145. or.).

"Eskualduna hobeki lehiatzen zen jende xehearen argitzera. Nafarroako hegi
bat hartuz" (155. or.).

"Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroak alabainan nolako guduak ez
derabiltzate..." (184. or.).

"Zemahi izanik, lurpez lurpe erroak sartu zituen herrialderik hurbilenean:
Nabarren" (294. or.).

" ...bazituela gure Herri maiteak sei eskualde: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa,
Nabarra, Lapurdi eta Zibero" (340. or.).

"Nabarre erorkiz jin zen noizbait, Landesetan bizi zen, Albret deitu familia
aberats baten eskuetarat" (341. or.).

2.3.19. Autore beraren Beribilez 42 :

" ...adituak garelakotz berdin ez dela gehiago han Nabarreko erregeek gainean
zin egiten ohi zuten zilar-estalgiarekilako libum handia" (49. or.).

"...Lehengo errege Nabarrekoen hiria huna nun dugun berehala begien
aitzinean, ..." (57. or.).

2.3.20. Xabier Lizardiren Kazetari-lanak (1927-33) 43:

"Onuntzakoan banD areago, Naparroa'n barrena -Baigorri'tik- itzultzea era
baki baitegu, gerekin" (230. or.).

"Orain Naparroa'n gera. Obera esan, aspaldi genbiltzan Naparroa'n barrena,
mugaz beste alderditik ere Naparroa baita. Ikus, bestela, non-nao. etxeaitzinetan
naiz piIlotatokietan; ikus Naparroa'ko kateak, arroki erakutsiak..." (230-231. orr.).

"...Eusko-Erti-Ianen Argazti-Biltzaz, Apraiz'ek; Naparroa'n "romanicoa" edo
etxegintzarekiko Erroma-era, Azkona jaunak...".

2.3.21. Enrike Zubiri "Manezaundi"-ren Artikulu bilduma (1930-1936):

"Bainan, nork ihkusi ahal du lanpide hortako gizon bat, eta gehiago dena,
biamesa, Nafarroako ardo gorriari itsuki emana ez dena?" (80. or.).

42 Euskal editoreen elkartea, Zarautz, 1987.
43 Erein, Donostia, 1987.
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"Zuri esker, beraz, dakigu zein haundia eta aipatua zen aitzineko mendetarik
geroz gure Naparroa" (97. or.).

"Zure bihotz suharra eta zure yakaitate haundia Naparroaren eta Eskualherri
guziaren amodioz..." (97. or.).

"Hiru idazti eman ditut Nafarroa behialako denboretako gora-beheretaz
mintzaturik" (101. or.).

"Nafarroa-ko etxe berexienetarik zen, aitorensemea, ..." (101. or.).

"Erdaraz eskolatuak zirela eta Nafarroa-tik kanpo hilak?" (108. or.).

"1839-garren artio baginituen Nafarroek edozein erresumak dituen legeak"
(140. or.).

"Ohointza hori mendiez hunaindiko alderdian egin zuten, bainan ez harandi
ko edo Franzia aldeko Nafarroan, Benabarran" (144. or.).

2.3.22. Pablo Fermin Irigaray "Larreko"-ren Artikuluak(l920-36 inguru
koak)44:

"Aspaldidanik, Nafarroako Oroituri-aren arabera, munduko lau kantofietara
edatua zen eta dago Orreaga izena" (163. or.).

"Nafarroako gizagende mota larriena an dago" (177. or.).

2.3.23. Azkueren Aezkera edo Petiriberro-inguruetako mintzaera:

Azkuek bildutako esaera batean azaltzen dena:

"San Juan bezpera-gabean erretzen zituzte San Juan-belar xazkoak, au erra
nes: garia Nafarroara, sarna Gipuzkoara" (222. or.).

2.3.24. Orixeren Euskaldunak:

"Naparroa zarrean Larraun'en Uitzi, I belar goxo tartean eperkabi iduri" (15. or.).

"Oialarena ongi iduri zait / -dio Beltxa'k saietsetik-; I baifia sei zati diran
tokian I zazpiren kontua nondi? I Bizkaia, Araba, Gipuzkoa ta I Zuberoa ta
Lapurdi, I Naparroa bat ezagutzen dut I gezur-mugaz an-emendi" (176. or.).

"Istori aunitz, ipui ere bai, I da Naparroa zarrean" (186. or.).

"Aralar'a bidea dugunean buru, I Naparro guziaren erdia inguru" (221. or.).

"Orrela dabil erririk-erri, I Naparro'ko Aingerua" (233. or.).

2.3.25. Autore beraren Santa Kruz apaiza 45:

"Santa Kruz bizi zala il zan, eta aren gorputza Naparroako Monte-Agudora.. ."
(10. or.).

44 XX-garren mendeko Najarroako euskal idazlariak, PV, lrufiea, 1958.
45 Erein, Donostia, 1985.
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".. .ler egifieraztea erabaki zutela zirudin. Naparroako Leitzan lotan zeude
la..." (24. or.).

" ...Don Carlos Espafiira sartu zan Beran barrena, Maiatzaren bigarrenean.
Naparroako mutilen buru jartzeko" (25. or.).

"Eguberri bezperan Oyartzunen jeiki ta arratsalderako Naparroako Leitzan"
(41. or.).

"Ayako erasoaren bezperan etorri omen ziran Zarautza 1.500 gizonekin,
Naparroako ta Gipuzkoako soldadu agintariak" (49. OL).

2.3.26. Toribio Etxebarriaren Eibarko hiztegia:

"Najarra. adj. Navarro. Najarruan jaixotako naja"a. Nalar aura, motza bafia
zailla ta indartsua.

Najarrua. Nalarrua'tik agertu ziran gure apurtzallia/(' (562. orL).

2.3.27. Barandiaranen DIMV46:

"Gaur Naparrora nua ittara" (Albizturren bildua, 163. OL).

Barandiaranek berak erabilia:

"Odebe (AItsasu), Udabe, Beraingo-Ieze (Burunda), Mugiro, Akelarre (Zuga
rramurdi) eta Auza'koetan Naparroan; ..." (339. or.).

2.3.28. Damaso Intzaren Naparroa-ko euskal-esaera zarrak:

Iraizoz'ko Polikarpo aitak hitzaurrean:

"...naiz 86-87 urteak bete izan, or ibilli da Naparroan erriz-erri esaera zar
geiago biltzen..." (10. or.).

Damaso Intzak berak:

"Naparroa-ko euskal-esaera zarrak" (11. or.).

"...ainbeste urteren buruan bizirik daudela Naparroa-ko euskaldunen gogoan
eta aoan" (11. or.).

"Bafia, Naparroako guziak liburutxo batean bildurik ematea obe izango litza
kela adiarazi baitzidaten, ..." (11. or.).

"Eta Naparroak ez ditzala atzendu oien izenak, ...".

"Ez daude ero guzik Zaragoza-no Lenago eroak Zaragoza-ra eramaten ziren
Naparroa-tik" (49. or.).

46 La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbo, 1972.
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2.3.29. Erizkizundi lrukoitza:

Lan honetan 'de (desde) Navarra' eta 'a Navarra' euskaraz emateko eskatu
zitzaien informatzaileei. Lehen galderaren erantzunetan ikusten denez nagusita
sun osoa Naparroatih eta Nafarroatik-ek dute, baina toponimoaren azken bokala
artikulutzat hartzen dutenak ere mordoxka dira.

Bigarren galderan ere nagusitasauna Naparroara eta Nafarroara-ri dagokie,
baina hemen ere azken bokala mugatzailetzat hartzen dutenak mordoxka dira.

2.4. Bi Nafarroak bereizteko testuetan erabilitako izenak:

2.4.1. Axularren Gero (1643):

"NajJaroa behereco parte hetan, bertce anhitz leccutan be~ala..." (6. or.).

"Ceren anhitz moldez eta differentqui min~atcen baitira euscal herrian.
NajJarroa garayan, NajJaroa beherean, <;uberoan, Lappurdin, Bizcayan, Guipuz
coan, Alaba-herrian, eta bertce anhitz leccutan" (17. or.).

2.4.2. Oihenarten Atsotitzak eta Neurtitzak (1657) 47:

"Adiskide gabe bizi den aberatza / Pikatuetan 10 egiten datza.

Pikatuak erraiten diote Bortuko bide hersi eta kampix bati, zein baita Otsaga
biren eta Larreneren artean, Nafarroa garaiko eta Zuberoako mugan" (30. or.).

"Orhiko xoria Orhin laket.

Orhi da Bortuetan mendi gora bat, Nafarroa elgetako eta Zuberoako mugan"
(72. or.).

2.4.3. Lapurdiko mutilaren gutuna (1664) 48:

" .. .Iehen gastigatunerau~un bezela noha gencoac nahibadu bilbaura herrico
mercatari batequin; ceren yqustendu~u lapurdin eta bassanauarren e~in egonez
Prebostari emanic esqudaudela ene Partidac" (49. or.).

2.4.4. Tartasen Ontsa hiltzeko bidea (1666):

"Ziiberoak, Biarnok, Basanabarrek, Lapurdik, Franzia orok aithortzen dii, zii
jaun handi bat, baroin handi bat, markis handi bat zirela..." (4. or.).

"Ene euskara, eta lengajia eztakit aprobatia iLanen denez, bai, ala ez, badii
orotarik zerbait, Ziiberoak, Basanabarrek, eta Lapurdik eman drauko zerbait, ..."
(7. or.).

"D. IRUNBERRI, Utziateko Prioria, eta Akizeko Bik. Jenerala, eta Ofiziala
Basanabarren" (9. or.).

47 Herri-Gogoa, Donostia, 1971.
48 1. M. Satrustegi, aipatutako lana.
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2.4.5. Joannes Etxeberri Sarakoaren Eskuararen ethorkia (1715 ingurukoa):

"Egun eskualdun deitzen diren herriak, eta eskuaraz mintzo direnak dira
xoilki Nafa"oa Garaia parterik gehiena, Nafa"oa Beherea, Zuberoa, Laburdi,
Iphuzkoa, Bizkaia, eta Alaba herria" (101. or.).

2.4.6. 1. M. Hiribarrenen Eskaldunac:

"Laphurdi, Chuberoa, Nafa"oa biac, / Guipuzcoa, Alaba, Biscaico he
guiac,..." (72. or.).

"Nafa"oa-Behera, Chubero, Laphurdi, / Franciari citzaizcon partiletan guel
di. / Espaniaco dire Nafarroa gora, Alaba, Guipuzcoa, Bizcaia ederra." (74. or.).

"Nafarroa-Beherac izan du ohore; / Haurretan ezdu izar eskas orai ere..."
(75.or.).

"Larre garaztar bat da, Nafarroa goran, / Izatu aiphatua erreguen deboran;..."
(76.or.).

"Nafarroa goicoa. / Nafa"oaco etche Zaharrac badire, / Bi Nafarroac luce
betan bici dire; / Espanol yarria da goico Nafa"oa; / Hibaia handia du hegotic
Ebroa.." (77. or.).

2.4.7. Agosti Chaoren Ariel aldizkaria (1848-52)

"Baxenabarreko, Xuberoako, Baionako eta Bearnoko nekazale guziek ekhar
tzen dituzte bere liztetan Michel Renaud Donibane Garazikoa, Augustin Chaho
Atarrazkoa, Sain-Gaudens Orteskoa, eta Sain-Guilhem Tamoskoa..." (52. or.).

"Hirur deputatu baizik eztuke Baxapireneetako departamentiak. Baxenaba
rrek, Ziberuak eta Laphurdik, hori erran nahi beita Uskal-herriak eta Uskaldunek
orok, eztukie deputatu bat baizik" (71).

2.4.8. Charles Becas ainhoarraren olerkiak (XIX. mendearen bigarren
erdikoak) 49:

"Gure bizia daila goiti'ta behiti, / Enetzat seurik hola gertatu da bethi. / Ba
xinarren bi urthe, Miarritzen zortzi, / Nahi nuke Ahetzen hil eta ehortzi"
(112. or.).

2.4.9. Frantzizko Laphitz arizkundar-irisarritarraren "Oderik, edo Aita
Sainduaren Soldadoa" (1862):

"MAKHILARI: Nafarro-Behererat ez jiteco cer duk?

MAKHILAK: Haux nezazuen beldur nuk!" (25. or.).

49 Fantasia y rea/idad...
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2.4.10. Jean Etxepare mirikuaren idazlanak(1900-1930):

"Baigorriar, hiru, geroxago ohora dezaketenak Baxenabarre" (36. or.).

"Galdegiteko xedea hartu zutelarik gaixoek orduko frantses buruzagier, utz
zitzatela Zibero eta Benabarrarekin, bildurik bat egoitera, ..." (46. or.).

"Uztaritzeko Dassance jaunak bilatuko ditu zoin izan diren Lapurdiko Baxe
nebarreko eta Xuberoko idazlari hoberenak..." (65, or.).

"Ohartua niz badirela zuen artean Arabatik, Bizkaitik, Gipuzkoatik, Nabarre
tik, Lapurditik, Ziberotik, Benabarretik hunat etorriak" (122. or.).

"Dagola menderen mende Ziberoa euskaldun, Benabarre, Nabargoiti,
Lapurdi..." (148. or.).

"Nabar-goitin, Baxenabarren, Lapurdin, ..." (245. or.).

" ...Lapurtar, Ziberotar, Be eta Goi-nabartar apez, eskolemaile, neurtizle, idaz
Ie, oro elgarrekin eskuz esku. Lapurdi eta Benabarre hargatic buru" (294. or.).

"Ordutik, zazpi eskualdetan jarri zen gure herria: lau espainolak (Araba,
Bizkaia, Gipuzkoa eta Nabar-goiti edo Najarroa); hiru frantsesak (Lapurdi, Bena
barre eta Zibero)(341. or.).

2.4.11. Autore beraren Beribi/ez:

"Nabar-goitin harat" (45. or.).

"Alhagia murritz iduritu baitzaiku eta ez Frantziako aidean bezain musker,
baditake hobendun ere den Nabar-Goitiko iguzki samina. Baina jin giren tokietan
baino zendako ditake hemen saminago iguzkia? Berotzen badu gehiago Nabar
-Goitin, ez othe da Nabar-Goitiko lurra idorrago delakotz, tinkiago, gogorrago
Lapurdikoa baino?" (51. or.).

2.4.12. Enrike Zubiri "Manezaundi"-ren Artikulu bi/duma (1930-36):

"Benabarreko eskuaraz" (69, 79, 82, ... orr.).

"Baigorrin eta Aldunden, Garazin ala Amikuzen, Baxenabarre osoan,
(100. or.).

"Ohointza hori mendiez hunaindiko alderdian egin zuten, bainan ez harandi
ko edo Frantzia aldeko Najarroan, Benabarran" (144. or.).

2.4.13. Azkueren Aezkera edo Petiriberro-inguruetako mintzaera:

Azkuek berak aezkeraz erabilitakoa:

"Zuberon Iztegirako gaiketan nindiiileliiik, Lapurdi ta Benaparroa ta Zubero
ko mintzalariz giiinera, Erronkari ta Zaraitzukoak ere banitue" (181. or.).

2.4.14. Orixeren Euskaldunak:

"Ahetze'k eta Saraitzu'koek / Baxenabarrekoekin / artzai-arteko autsi
-mautsiak / urtero ditute berdin" (189. or.).



NAFARROA / NAVARRA IZENAK

2.4.15. Pierre Lafitteren Murtuts eta benze...:
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" bainan, itxura guzien arabera, portu hori! Baxe-Nabarreko portua bezala
zen, " (56. or.).

2.4.16. Erizkizundi lrukoitza:

Lan honetan "de (desde) Navarra" eta "a Navarra" euskaraz nola esaten zen
galdegitean Iparraldeko informatzaile gutxi batzuk (hiruk) Baxinabarretik, Basena
barretik, eta Baxinabarrera erantzun zuten (330-331. orr.).

ONDORIOAK:

1. Lekukotasun idatzien arabera Najarroa da gure herrialdearen euskarazko
izen jatorra, bukaeran -a itsatsia duelarik. Hortaz Najarroa, Najarroatik, Najarroa
ra, Najarroakoa ... eta abar deklinatu behar da, Aezkoa, Gipuzkoa ... eta antzeko
beste izen batzu bezalaxe. Najarroa da, gainera, egungo euskara batuaz (telebis
tan, irratian, egunkarietan, liburuetan ...) erabiltzen den forma.

2. Toki askotan erabiltzen den Naparroa aldakia Najarroa baino berriagoa
da, eta honetatik atera da, j> p aldaketa ezagunaren bidez 50.

3. Gentilizioaren lehen lekukotasuna eta egun zabalduen dagoena najarra
da (naparra honen aldaera besterik ez baita), eta forma hauxe da hobetsi beharre
koa, beranduago azaltzeaz gainera askoz toki gutxiagotan erabiltzen den najarta
rra gaitzetsi gabe, ordea.

4. Bi Nafarroak bereizteko autore klasikoek Najarroa garaia eta Najarroa
beherea ibili izan dute. Garbi dago bigarren hau erdaratikako Baxenabarre eta
berriak bide diren Benabarra edo Be(he)najarroa51 baino jatorragoa dela, eta
beraz lehentasuna eman behar zaiola.

50 lkus FHV, 263. eta 266-267. orr.
51 Ikus Alfontso Irigoien, Sobre toponimia del Pais Vasco Norpirenaico, Deustuko

Unibertsitatea, 1990, 14. or.





BATZAR-AGIRIAK





1992-V-29

Donostian, Gipuzkoako Foru Aldundiaren jauregian, 1992ko maia
tzaren 29an egin dute euskaltzain osoek hileroko euren batzarrea. Goi
zeko hamarretan bildu dira, J. Haritschelhar euskaltzainburua, J.M. Le
kuona buruordea, J.M. Satrustegi idazkaria, J.A. Arana Martija diruzaina,
P. Altuna, M. Azkarate, P. Charritton, X. Diharce, A. lrigoien, E. Knorr,
F. Krutwig, E. Larre, B. Oihartzabal, F. Ondarra, Tx. Peillen, P. Salabu
ru, I. Sarasola, L. Villasante eta P. Zabaleta, euskaltzainak. J.L. Lizundia
idazkariorde urgazlea.

Zegozkien gaietan egon dira, X. Kintana, M. Zalbide eta A. Zata
rain, urgazleak.

J.L. Davant eta J. San Martin jaunek ezin etorria adierazi dute. Api
rileko batzar-agiria onartu da.

Miren Azkarate euskaltzain berriari ongietorria emanez hasi du euskaltzain
buruak batzarrea.

lJ.Zearretak aita galdu du eta doluminak eman zaizkio. Zuzendaritza osoa
eta beste zenbait euskaltzain hileta elizkizunetan egon ziren Larrean.

Jorge Errezuko euskaltzain ohorezkoaren hit herria eman da gero, F. Onda
rrak egingo duelarik arratsaldeko batzarrean zenduaren merezimenduen aipamena.

Bizkaiko Foru Aldundiak E. Erkiaga omendu du Bizkaiko Seme Bikain izen
datuz. Ospakizun horretan ere egon zen Zuzendaritza. Karrnelo Etxenagusia urgaz
lea mintzatu zen omenduaren goratzarrea eginez, eta geroztik istripu bat izan du
Begofiako parrokoak.

Goizeko bilkuren zatiketa

Aurreko batzarrean euskaltzainburuak egindako proposamenaren ildotik, eus
kaltzain osoek hilero egin ohi duten batzarrearen prozedura eztabaidatu da. Le
henik, X. Kintanak idazkariari bidalitako gutun luzea irakurri du Haritschelhar
jaunak. Funtsean, urgazleen eskubideak betearaztea eskatzen duo
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Era askotako arrazoiak labur bilduz, Arautegia egin zenetik gauzak asko
aldatu direla ikusten da: Hamabi euskaltzain eta zortzi bat urgazle besterik ez zen
hasieran, dio Villasantek. Gai garrantzitsu asko ditu eskuartean Euskaltzaindiak
lehen ez zituenak eta euskaltzain osoei bakarrik dagozkienak. Profesionaltasuna
ren aldetik, gramatikari gutxi zegoen lehen, gaur doktoreak dira horretan ari
direnak eta orduan ez bezalako informazioarekin, esan du P. Altunak.

P. Zabaletari arauzko iritzia eskatu zaio. Euskaltzaindiari dagokiola arazoa
argitzea, esan du lehenik. Une honetan praxia ere kontuan izanik, behin-behineko
irteera honako hau izan daiteke: euskaltzain ohorezko eta urgazleei batzar-agiriak
bidali, gramatika eta Iite.ratur gaiak erabiltzen diren batzarretara deitu eta hitza
ematea. Euskaltzain osoek barnegai orokorrak erabakitzeko egiten dituzten bile
retan berauek bakarrik dutenez gero hitza eta boza, osoen barrengo batzarrea
egingo dute. Izan ere, hori da, aspaldian, Euskaltzaindiaren jokabidea.

Horrela onartu da.

Eskuartekoak

Maiatzaren 31an Durangon egitekoa den ikastolen aldeko fbi/aldia 92 iragarriz,
hartu da gutun bat. J.A. Martija jauna joango da Euskaltzaindiaren izenean.

Bizkaiko Irakaslegoaren Unibertsitate-Eskolak ordezkaria eskatzen du biz
kaierazko ziurta agiria banatuko duen epaimahairako. J.L. Goikoetxea izendatu
da eta berak ezinean G. Aurrekoetxea joango da.

Euskararen irakaskuntzarako erabiltzen den Martuteneko "Villa Maria del
Pilar" Euskaltzaindiarentzat izango dela jakinarazi da, egunen batean horretarako
baliatuko ez balitz. Emaileari esker ona agertuko zaio, eta legegizonen aholkua
eskatuko da gutunaren edukinaz jabetzeko.

Nafar Gobernuko burua den J.e. Alli jaunaren gutuna banatu da euskal
irratiei buruz Euskaltzaindiak egindako eskariari erantzunez egina.

Nafarroako Parlamentuaren deia jaso da lrufieko ordezkaritzan, maiatzaren
27an Euskarari buruz bilduko den Batzorde Berezian parte hartzeko. Zuzendari.
tzak 1.M. Lekuona eta 1.M. Satrustegi izendatu zituen, euskaltzain buruordeak
Joaterik izan ez zuelarik grebaren eraginez. Hobekuntzaren Nafarroako legea
aldatzea proposatu zen euskararen egoera duintasunez bideratzeko.

lrufieko ordezkaritzan dagoen Arturo Kanpionen brontzezko burua. Bilboko
egoitzako batzar aretora eramatea proposatu du Nafarroako ordezkaria den J.M. Sa
trustegik. Orduna ospetsuaren Ian katalogatua da eta egoitza berrian hobeto egon
go litzateke. Ongi hartua izan da eskaintza.

1. Haritschelhar jaunak aditzera eman duenez, bigarren artikuluari emendio
bat bozkatua izan da Frantziako Legebiltzarrean, "Le franl;ais est la langue de la
Republique", dioena. Jakinarazi du berak beste hizkuntzen eskubideak ere hor
daudela.

ETB Nafarroan ikusteko antena ezartzeko eskaria J.e. Alliri zuzentzea pro
posatu du P. Salaburuk. Harreman zuzenez berarekin mintzatzea hobe Iitzatekee
la esan da.



1.M. Satrustegi
idazkaria
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Akademi gaiak

Eguerdiko hamabietan hasi da akademi gaien eztabaida. Lexikografia ata
leko idazkaria den M. Zalbide etorri da LEF batzordearen izenean. X. Kintana
eta A. Zatarain Euskara Batuko batzordearen proposamenetaz interesatuak
direnez, bertan egon dira.

Bait partikula kasu guztietan aditzari atxikirik idaztea proposatu du batzordeak.

Bost ohar jaso direla esan da, eta bostak proposamenaren aIde. Adibideak
sartu behar dira, eta horrela onartu da.

-alde/-kalde. Sei jaunek bidali dituzte idatziz euren iritziak. Goienkalde eta
Barrenkalde hitzen antezko lekuizen zaharrak ere badirela esan da. Batzordearen
proposamenari jarraituz, -aide, hitz batean idaztea onartu da: [parralde, Hegoalde
bezala. Horrek ez du esan nahi ohitura denean aurrekalde eta atzekalde-ren
antzekoak ezin ebaki daitezkeenik.

-arazi/-erazi hitzari buruz, aditzari loturik idaztea proposatu du batzordeak
eta horrela onartu da.

-arazi aldaera onartzea proposatu du, bestalde, Euskara Batuko batzordeak.
Eztabaida sortu da, forma baten nahiz bestearen aldeko arrazoiak azalduz. Bata
nahiz bestea onartzea datorren batzarrean bozkatuko da, eztabaidarik gabe.

LEF batzordea

M. Zalbidek LEF batzordearen izenean, "Hitz elkartuen osaera eta idazkera"
izeneko Ian mardul baliotsuaren laburpena aurkeztu duo -a oinarrizko edo organi
koak piztu du eztabaida, eta puntu hau ezik onartu da lana.

Datorren hileko batzarrean aztertuko da -a organikoaren arazoa.

Eta besterik gabe amaitu da batzarrea.

1. Haritschelhar
euskaftzainburna





BATZAR OROKORRA

Donostian, Gipuzkoako Diputazioaren Jauregian, 1992.eko maiatza
ren 29an, arratsaldeko 4etan bildu dira: J. Haritschelhar euskaltzainbu
rua, J.M. Leuona buruordea, J.M. Satrustegi idazkaria eta J.A. Arana
Martija diruzaina, M. Azkarate, P. Charritton, X. Diharce, A. Iriogioen,
E. Knorr, F. Krutwig, E. Larre, B. Oihartzabal, F. Ondarra, Tx. Peillen
eta L. Villasante euskaltzainak; J.A. Arkotxa, M. Atxaga, R. Badiola, J. Gar
mendia Larrafiaga, X. Kintana, M.' P. Lasarte, J.L. Lizundia, M. Zalbi
de, A. Zatarain eta 1.1. Zearreta urgazleak; Gabriel Zapiainen familiako
hauek ere bertaratu dira, espreski gonbidaturik: Maritxu Lodoso alar
guntsa, Itziar Zapiain alaba, Agustin eta Karmele Zapiain anai-arrebak
eta M.a Luisa Altzaga, Toribio Altzaga antzerkigilearen alaba.

Batzarrearen hasieran euskaltzainburuak zenbait aipamen egiten ditu, hots:
Miren Azkarate euskaltzain oso berriari ongi-etorria; 1.1. Zearreta Euskaltzaindia
ren ekonomi eragile den urgazleari, bere aitaren heriotzagatik doluminak ematea;
E. Erkiagari, Bizkaiko Foru Diputazioak hil honen 22an egin dion omenaldiaren
berri, zeinetan Zuzendaritza egon baizen; egun berean, Hans G. Moukarovsky
austriar hizkuntzalari euskaltzalearen bisita eta K. Etxenagusia urgazlearen istripu
larriaren albistea, sendatzea opatuz.

Gabriel Zapiain Urretabizkaia euskaltzain urgazle zenduaren nekrologi txos
tena irakurtzen du M.a Pilar Lasarte urgazleak, bere bizitza eta euskal lanak
zehaztuz eta goraipatuz.

Jarraian, Jorge Errezuko euskaltzain ohorezkoaren nekrologi txostena aur
kezten du Francisco Ondarra euskaltzain bere ordenakideak, zehazki haren bizi
tzako gorabeherak eta euskalgintza lanak azalduz. Ondoren, Jose Antonio Arana
Martija euskaltzainak "Aita Riezu, musikologoa" txosten osagarri bat irakur
tzen duo

Goizeko bilkuraren berri ematen du segidan J.M. Satrustegi idazkariak, gai
nagusi hauek azpimarratzen dituelarik: I. Goizeko bilkuraren partiketa berriaren
nondik norakoa, lehendabizi barne gai orokorrak aztertuko direlarik eta jarraian
gai akademikoak, nahi duten urgazleek parte hartuz. 2. Euskara Batuko batzor
deak proposaturiko bait partikula aditzari atxikirik idaztea onartu da; -aide onetsi
da -kalderen ordez; -arazi/-erazi aditzari loturik idaztea erabaki da, -arazi/-erazi



1018 EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

aldaeratik zein hobetsi hurrengoan bozkatzekotan. 3. LEF batzordeak aurkeztuta
ko hitz elkartuen osaera eta idazkerari onarpena eman zaio, -a organikoaren
puntua salbu. 4. Bizkaiko Ikastolen fbi/aldia 92rako ordezkari J.A. Arana Martija
izendatu da. 5. Bizkaiko Irakaslegoaren Unibertsitate Eskolako bizkaierako ziurta
giria lortzeko epaimahikidetzat Juan Luis Goikoetxea urgazlea hautatu da. 6. Na
farroako Foru Parlamentuan euskarari buruzko batzorde berezian Euskaltzaindia
eta Eusko Ikaskuntzako ordezkariak deituak izan direla, Akademia J.M. Satruste
gik ordezkatu duelarik. Euskaltzainburuak, "Le fran~ais est la langue de la
Republique" proposatu dela Frantziako Asanbladan eta Hezkuntza eta KuIturako
ministroari kontrako iritzia agertuz egin dion gutunaren berri eman duo

Kontu emate honen amaieran X. Kintana urgazleak goizeko bilkuraren parti
ketaz hartu den erabakiaren aurrean bere desadostasuna agertu duo

Dagozkien batzordeen azalpena. Lehendabizi euskaItzainburuak LEF azpiba
tzordeak burutu duen lana eskertu duo

Onomastika batzordeak heldu den udan dituen Jardunaldi biren berri ema
ten du J.L. Lizundia batzorde horren idazkariak, hots: uztailaren 17an, egoitzan
exonimiaz izango den jardunaldia, lehendabizi, eta irailaren 2tik 4ra, Nevadako
Unibertsitateko "Basque Studies Program" delakoaren zilarrezko ezteiak ospatuz
eta V. mendeurreneko Batzordearen laguntzaz izango diren Ameriketa eta Filipi
netako euskal onomastikari buruzko Jardunaldien egitarauaren laburpena, bigarrenik.

Pedro de Yrizar euskaltzain ohorezkoak egindako Morfologia del Verbo Auxi
liar Vizcaino. (Estudio dialectologico) izeneko liburuki biak EuskaItzaindiak argita
ratu ditu BBK laguntzaz, gaur plazaratu dela aditzera eman delarik.

"Alfonso Maria Zabalaren Gabon gau bat izeneko kontuaren sustraiak kon
daira aldetik" izeneko euskaItzainen txandako txostena irakurtzen du Antonio
Zavala jaunak. XIX. mendeko gipuzkoar apaiz honen zenbait xehetasun eskaini
ditu. Jarraian goian aipatu ipuinaren sustraiak nondik nora aztertu ditu zehazki
zun ugari eman, adibide zenbait gehitu eta garaiko beste kontu batzurekin
gonbaraturik, herri-kontakizunen inguruan aritu izan da txostengilea. Azkenez,
ohar gisa, eremu honetan ikertu eta Ian eginen dutenen laguntza eskatu duo

"Euskal izenondoaren kokapenari buruzko zenbait ohar" Juan Carlos Odrio
zola berak eta Alberto Cantero Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslekidearen
artean egindako txostena irakurtzen du Odriozola euskaItzain urgazle berriak. Ize
nondoaren inguruan izandako bibliografia eta eztabaiden laburpena egin dute
hasteko. Jarraian hurrengo izenlagunon ikerketa historikoa egin dute, alegia: -ko,
-dun, -(1)ar. Ondoren hitz eratorriak -izenondoaren ingurukoak- analizatu dituz
te zerrenda luzea eskainirik. Gero hitz-elkarketa, ustezko salbuespenak eta ondo
rioak eman dituzte. Ostean zenbait euskaItzain oso eta urgazleren artean elkarriz
keta bizia sortu da.

Eta gai honekin bukatzen da batzarrea.

J. Haritschelhar
euskaltzainburua

1M. Satrustegi
idazkaria



1992-VI-26

Bilbon, Plaza Barriko egoitzan, 1992ko ekainaren 26an hasi da
goizeko hamarretan Euskaltzaindiaren hileroko batzarrea. Barnegai oro
korrak ikusteko bildu dira, 1. Haritschelhar burua, J.M. Lekuona buruor
dea, J.M. Satrustegi idazkaria, 1.A. Arana Martija diruzaina, P. Altuna,
M. Azkarate, P. Charritton, X. Diharce, A. Irigoien, E. Knorr, F. Krut
wig, E. Larre, B. Oihartzabal, F. Ondarra, Tx. Peillen, P. Salaburu, I. Sa
rasola eta L. Villasante, euskaltzainak. 1.L. Lizundia idazkariordea eta
J.1. Zearreta ekonomi-eragilea, urgazleak.

Dagozkienetan egon dira, 1.A. Aduriz, R. Badiola, A. Eguzkitza,
B. Gandiaga, X. Kintana eta M. Zalbide, urgazleak.

J.L. Davant eta J. San Martin jaunek ezin etorria adierazi dute.

Zehaztasun bat eginik onartu da maiatzeko batzar-agiria.

1. Bamegai orokorrak

Azkeneko batzarrean euskaltzainen hileroko bilkurari buruz onartutakoa kon
tuan izanik, eskuarteko gaiekin hasi da goizeko bilera.

UEUko Kazetaritza sailak bidalitako gomita ikusi da lehenik. Euskal Uniber
tsitateak bete beharko lukeen funtzioa eta ukitu behar lukeen esparruaz mintza
tzeko mintegi batera dei egiten dio Euskaltzaindiari, beste elkargo batzuen ar
tean. Gutuna berandu iritsi da eta gaia aztertzeko astirik ezean, ez da inor
izendatu.

Literatur sorketako 1992 saria emango duen epaimahairako ordezkariaren
izena eskatu dute Madrilgo Kultura Ministeriotik. Epe laburreko gauza zenez,
Zuzendaritzak E. Knorr izendatu zuen.

Oihenarten IV. mendeurrena dela-eta izendatua den batzordeak Baionan
ekainaren bian egindako bileraren berri eman da, eta Biltzarrean parte hartuko
dutenek betebeharrekoen oinarriak jakinarazi dira.

Datorren hileko batzarrea Gernikan egingo da, uztailaren 24an, bertan aur
keztuko delarik L. Villasanteren omenez argitaratu berria den IKER-6 liburua.
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J.A. Arana Martija jaunak aurreratu duenez, Gemikako Udalak J.A. Pradera
Diputatu Nagusi gemikarraren bidez, L. ViI1asante euskaltzainburu ohia Bizkaiko
Seme Bikain izendatzea eskatuko dio Bizkaiko Diputazioari.

A. Irigoien jaunak txosten bat azaldu du "Grekoa, latina, kuItura-mundua eta
euskara" izenburua daramana. Pertsona zerrenda luze batek izenpeturik dator
izkribua.

Eusko Ikaskuntzako buru izendatua izan da Goio Monreal jauna eta Euskal
tzaindiaren izenean zorionak helaraziko zaizkio.

Zuzendaritza ekainaren 2an bildu zela Baionan, aditzera eman du euskal
tzainburuak. Pirenees Atlantikeko Kontseilu Orokorraren zuzendaria den Bayrou
jaunarekin egon da eguerdi aurrean. Bi gauza eskatu zaizkio bereziki: Kontseilu
Orokorrak Euskaltzaindia ofIzialki onar dezan, eta dirulaguntza eman diezaion.
Lehen puntuari buruz Bayrou jauna baikor agertu da eta hitz onak esan ditu,
bera ere beamesa dela ez ahanzteko, aditzera ematen zuelarik.

Dirulaguntzari buruz ez du hainbeste itxaropen erakutsi. Gizon irekia da eta
EuskaItzaindiarekin biItzeko xedea agertu duo Iraileko BiItzarreko lehen ekintze
tan Maulen izango dela ere hitz eman duo

Idazka : aditzera eman du, J.M. Rodriguez Ochoa Nafarroako Gobemuan
Hizkuntza Politikarako zuzendaria prest dagoela P. Yrizarrek Nafarroako aditzari
buruz egindako Iiburukiak bere aurrekontuetatik aurten bertan argitaratzeko. Di
ruzaintza egongo da berarekin harremanetan.

Na/arroa izena ofIzialki onartzeko legezko urratsak eman nahi ditu, bestalde,
J.M. Rodriguez Ochoa jaunak eta Euskaltzaindiaren agiria eskatzen du hitzari
dagozkion zehaztasunekin. Onomastikako batzordeak erantzungo dio.

Irufieko Ordezkaritzako bulego batean pareta lehertu dela, aditzera eman du
J.M. Satrustegik. Ez dirudi arriskatsua denik oraingoz baina jarraipen bat eska
tzen duo

Atzo banatu ziren Bilbao Bizkaia Kutxaren kuItur aretoan, Toribio Altzaga,
Felipe Arrese y Beitia eta M. Zarate 1991ko Ian sarituen liburuak. Hots, L. Ha
ranburu Altunaren St. Cyran Jainkoa gorderik izeneko antzerkia; Xabier Leteren
Zentzu antzaldatuen poemategia; eta Agosti Chahoren bizitza gaitzat harturik, Patri
Urkizuren saiakera lana. J.M. Lekuona mintzatu zen EuskaItzaindiaren izenean,
idazlearen garrantzia euskararen norrnalizapenean azpimarratuz. 1992ko lehiake
taren oinarriak banatu ziren gero.

II. Akademi gaiak

Euskara Batuko batzordeak aurkeztutako gaiak eztabaidatu aurretik, prozedu
razko arazoak sortu dira. P. Salaburuk Euskara Batuko batzordearen izenean
galdetu du lehenik, proposamenen bozketa euskaltzainek inoren aurrean egin
behar ote duten. Bigarren galderak dio ea batasunaren bidean aurrera egin behar
den ala ez.
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Eztabaida sortu da gero. A. Irigoienek dio konsentsua behar dela erabakia
hartzeko, eta konsentsurik ez dagoenean kontuz ibili behar dela. Prozedura aipa
tu da, hala nola epeak eta gehiengoaren indarra. Batasunaren helburua sortzetik
duela Euskaltzaindial . Erabakiak gehiengoz hartu ondoren eragozpenak prentsan
azaltzea salatu da, Euskaltzaindiaren lanek zabalkunde gutxi dutelarik. Horrek
jendea nahasi besterik ez duela egiten, esan da.

Komunikabideen alorra ez da zaindu, noski, behar bezala. Hala ere, 25
urteotan urrats haundiak eman dira eta hartutako erabakiak betetzen direla
ikusten da. Nola nahi ere, gizartearen sentiberatasuna, euskalkiak eta ahozkotasu
na kontutan hartu beharra aipatu da. Aurkako iritziak dituztenak barnean egotea
komeni litzateke.

Hasierako puntuei erantzunez, batuaren bidean orain arte bezala jarraitzea
onartu da.

Bozketari buruz, eztabaidarik ez badago, besterik gabe ontzat emango da
proposamena. Adostasunik ezean, hurrengo batzarrerako utziko da bozketa.

Prentsarekiko loturari dagokionez datorren batzarre batean aztertuko da arazoa.

Bozketa

Arazi/erazi aditz "erazleak" direla-eta, Euskara Batuko batzordeak lehen
forma onartzea proposatzen duo Azken batzarrean ikusi zen gai hau eta egun
bozkatzeko utzi zen.

Hemezortzi euskaltzain daude bertan eta IL. Davantek E. Larreri eman dio
idatziz bere boza. Hemeretzi dira, beraz, txartel baliagarriak.

A. Irigoien euskaltzainak ez du bozketa honetan parterik hartu. Hemezor
tzian geratu da beraz bozkatzaileen kopurua, eta emaitza honako hau izan da: 16
txartel proposamenaren aIde, eta 2 zuri.

Horrenbestez, arazi aldaera onartu da, salbuespen bakarra adierazi delarik.

Hitz elkartuak

Ekaineko bilera honetan bozkatzeko utzi zen LEF batzordeko puntu bakarra,
zera da: hitz elkartuen lehen osagaiak -ia amaiera duenean, -a hori galdu ala
ez. M. Zalbidek txosten bat irakurri du arduradunen ikuspegia zehaztuz.

Eztabaidaren ondoren erabakiorra ez den asmoen neurketako bozketa bat
egin da. Galdera, hau izan da: -a galdu ala ez, bi%gi azterketa, ala bi%gia
azterketa esan behar den gomendatzeko. Euskaltzainen joera hau sumatzen da:

a galtzearen aIde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
a gordetzearen aIde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
txartel zuriak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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Bi jokabideak onartzea izango litzateke azken emaitza.

Gai honi buruz azken zehaztasun bat aipatu du euskaItzainburuak, hots,
batzordeak aurkeztutako -a gaItzearen aldeko proposamenari lehentasuna eman
behar zaion ala ez.

Erabakiorra ez den bozketa egin da berriro, ondore hauekin:

11 bai
5 ez
3 zuri

Lehentasuna -a kentzeari ematearen aIde agertu da beraz gehiengoa. Uztaile
ko batzarrean bozkatuko da azken erabakia.

Eta besterik gabe amaitutzat eman da batzarrea, eguerdiko ordubatean Azkue
Bibliotekaren estreinatze edo mustutzea egingo baita.

J. Haritschelhar
euskaltzainburoa

J.M. Satrostegi
idazkaria



AZUE BIBLIOTEKAREN INAUGURAZIOAREN BILKURA BEREZI AGERIKOA

Bilbon, egoitzan, 1992.eko ekainaren 200n ospatu du Euskaltzain
diak Azkue Bibliotekaren inaugurazioa. Hitzaldi eta Erakusketa aretoan
bildu dira ordubatean, J. Haritschelhar euskaltzainburua, lM. Lekuona
buruordea, lM. Satrustegi idazkaria eta lA. Arana Martija diruzaina,
mahaian beraiekin eseri delarik T. Uribeetxebarria, Bizkaiko Diputazio
ko kultura diputatua. Aulkietan daude P. Altuna, M. Azkarate, P. Cha
rritton, X. Diharce, A. Irigoien, E. Knorr, F. Krutwig, E. Larre, B. Oi
hartzabal, P. Ondarra, Tx. Peillen, P. Salaburu, 1. Sarasola eta L. Villasante,
euskaltzainak; Jon Bilbao ohorezko euskaltzaina; eta lA. Aduriz, A. Are
jita, G. Aurrekoetxea, R Badiola, A. Eguzkitza, lM. Etxebarria, B. Gan
diaga, J. Garmendia, X. Gereiio, J.L. Goikoetxea, X. Kintana, A. Mu
niategi, J. Oleaga, RM. Pagola, K. Rotaetxe eta U. Zearreta euskaltzain
urgazleak; Aretoan daude baita bibliotekako langileak eta administrazio
koak ere.

Euskaltzainburuaren hitzekin hasi da eginkizuna. Akademiak ikerketa Ianeta
rako behar duen bibliotekaz aritu da eta Azkue Bibliotekan egin den lana
goraipatu du, Euskaltzaindiak liburuetan eta artxiboan daukan altxorra azpimarra
tuz, eta ikerleei eskainiz. Aretoaren inguruetan antolatu den liburu zaharren eta
eskuizkribuen erakusketa ere zabaldutzat eman duo

Azkue Bibliotekaren arduraduna den Jose Antonio Arana Martijak bere
hitzaldia irakurri du gero hots, Azkue Bibliotekaren historia. Datarik garrantzitsue
nak .aipatu ditu, izan diren bibliotekarien aipamenak eginez, eta berak ardura
hartu zuenetik daturik interesgarrienak eman ditu, hala nola, jaso diren emaitzak,
erosi edo dohainik hartu diren liburutegi bereziak, Azkue Bibliotekak antolatu
dituen erakusketak, eta abar.

Biblioteka eta Artxiboa ikustera gomitatuak izan dira bildutako guztiak eta
aipatu arduradunak egin ditu azalpenak, gelak eta zerbitzu guztien berri zehatzak
emanez. Une batetan, Bilboko Astarloa liburudendakoek opari gisa eman dizkiote
Euskaltzainbururari Darrigol-en Dissertation critique et apofogetique sur fa Langue
Basque liburuaren bi ale, eskerrik beroenak eman dizkielarik.

Liburu zaharren eta eskurkribuen erakusketarako prestatu den Katafogoa
banatu da, erakusketa hau uztailaren lOa arte zabalik izango delarik. Eta lunch
batekin amaitu da inaugurazioko eginkizuna.





1992-Vll-24

Gernika-Lumoko udaletxean, 1992ko uztailaren 24an egin du Eus
kaltzaindiak hileroko batzarrea. Goizeko hamarretan bildu dira, 1. Harit
schelhar burua, 1.M. Lekuona buruordea, 1.M. Satrustegi idazkaria,
1.A. Arana Martija diruzaina, P. Altuna, M. Azkarate, P. Charritton, 1.L. Da
vant, X. Diharce, A. Irigoien, E. Knorr, E. Larre, B. Oihartzabal, F. On
darra, Tx. Peillen, P. Salaburu, 1. San Martin, I. Sarasola eta L. Villasan
te, euskaltzainak. 1.L. Lizundia idazkariordea, A. Eguzkitza, B. Gandiaga
eta X. Kintana, urgazleak, zegozkienetan.

F. Krutwig eta A. Labaien jaunek ezin etorria adierazi dute.

Zenbait zehaztasun eginik onartu da ekaineko batzar agiria

Ongietorria

Sergio Villa, Gernika-Lumoko alkateordearen hitzekin hasi da batzarrea. AI
katea kanpoan izanki, Udalaren izenean berak eman dio ongietorria Euskaltzain
diari. Atseginez ikusten du Villasante gernikarrari egiten zaion omenaldia eta
"Bizkaiko Seme Bikain" izendatzeko proposamena Udalak aurkeztua diola Biz
kaiko Diputazioari, esan du bidenabar, aintzakotzat hartzen duelarik euskaltzain
buru ohiaren nortasun eta Ian haundia.

Euskaltzaindiak gogotik babesten du noski Gernika-Lumoko agintarien eskaria

Organigrama

Aditegiak aurkeztutako gomendioetako organigrama dela-eta, 1. Haritschelhar
jaunak egin du Zuzendaritzan ikusitako aldakin baten proposamena. 1.A. Arana
Martijak tajututako laukia da eta bertan margo desberdinez eginkizunak sailkatu
rik agertzen dira. Hiru lanpostu berriren beharra ikusten du egileak: Iker ardura
duna, langilego arduraduna eta mantenamenduko arduraduna.

P. Charrlttonen ustez Jagon sailburua eta Sail honen eginkizunak itzalpean
gelditzen dira. 1. San Martinen ustez inoiz bezain beharrezkoa da gaur jagote
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lana, bai Iparraldean eta Nafarroan, nahiz Euskal Komunitate Autonomoan,
adibidez Araban.

Hiru lanpostu berri, bestalde, asko da eta tekniko on bati azterketa zehatza
eta gidaritza eskatzea proposatu duo

P. Salaburuk bere aldetik, akademi gaietan arduradun horrek zerikusirik baduen
galdetu duo

Idazkariari Araudiak egozten dion ardura aipatuz, une honetan kargu honek
dituen hutsune eta gabeziak aipatu ditu lM. Satrustegik txosten batean. Aditegia
ren ikuspegia zehatza da alor honetan, bere ustez, eta hark egindako organigrama
oso osorik onartzea proposatzen duo

Honen arabera, egoitzaren mantenamendu beharrezkoa aintzat hartu eta
administrazio lanak arintzen laguntzeko arduradun bat izendatzea aski dela uste
du idazkariak. Pertsona horrek bete beharko lituzkeen eginkizun nagusiak ere
aipatzen ditu txostenak.

Iker eta Jagon sailetako akademi lanetan ez luke inolako ardurarik izango,
bestalde. Iker sailburuaren eta Jagon sailburuaren lana eta erantzunkizuna biz
kortu behar lirateke, ordainduz noski, akademia mailako koordinaketa hobetzeko.

Egoitzako mantenamendua kontratuz egin daitekeela, dio B. Oihartzabalek.

A. Irigoienek dio Euskaltzaindia erakundea dela, ez enpresa bat. Burokrazia
hitza aipatu da orduan. Hori dela-eta, Euskaltzaindia, erakundea izateaz gain,
enpresa ere dela, esan du E. Knorrek. Eragilea behar dela, dio hitzez-hitz, ez
euskaltzainen gainetik izanen den norbait.

Bamegai orokorrak

Zarauzko Udalaren eskariz, "XI. Xabier Lizardi Saria" literatur lehiaketaren
epaimahairako ordezkari Jose Antonio Mujika izendatu da.

Argitarapen batzordeak Iker 7 liburukiaren azala aldatzea proposatu du,
Nazioarteko Dialektologia Biltzarreko iragarkia baliatuz. Astirik ezean irailean
eztabaidatzeko utzi da.

Euskal Herriko Hizkuntz Atlasa-ren batzordeak bi bekadunen eskaria egin du
datu-sarreren lana bizkortzeko. Bi pertsona berri hauek urrian sar daitezke, bi
hilabeteko ikastaroa egin ondoren 1993ko urtarrilean lanean hasteko. Deialdi
publikoa egingo da eta batzordekideen esku uzten da oinarrizko baldintzen
zehaztapena. Datu-sarrera ere aldatuko da. Bi proposamenak onartu dira, eskaria
Zuzendaritzaren esku utzirik.

E. Egunkariak Administrazio kontseiluan parte hartzeko eskaintza luzatu dio
Euskaltzaindiari. Aide batetik, ekintza pribatua denez, bertan egoteko eragozpena
azaldu da. Bestetik, euskara hutsean egindako egunkari bakarra dela jakinik, ezin
zaiola ezezko borobilik eman, aipatu da, baina agian bai bestelako partaidetzaren
bat proposatu. Hurrengo batzarrerako utzi da gaia.



J.M. Satrostegi
idazkaria
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Bordeleko Unibertsitateak hitzarmen bat izenpetu du Euskaltzaindiarekin
lardunaldiak eta Biltzarrak elkarrekin antolatzeko. Eranskin baten bidez finkatuko
dir~ aldi bakoitzean, helburuak eta izenpetzaile bakoitzari dagokion diru kostuen
kopurua.

1992ko diru laguntzen laukia aurkeztu du diruzainak, azken a1diko egoera ez
dela aldatu aditzera emanez. Hartzekoen atzerapena da azpimarragarriena.

Datorren irailaren lehen egunetan Renon egitekoak diren IV. Onomastika
lardunaldien egitaraua banatu da gero.

Oihenarten IV. mendeurrena ospatzeko Maule eta Donapaleun irailaren 20tik
25era egingo den Euskaltzaindiaren XII. Biltzarra ere antolaturik dago eta egita
raua azken zehaztapen txiki batzuen zain geratu da.

Akademi gaiak

Euskara Batuko batzordeak Guzti hau / Hau guztia erabileren txostena aur
keztu duo X. Kintana eta F. Ondarraren oharrak jaso ditu batzordeak. Eztabaidatu
ondoren, hau guztia (edo guzia) eta kidekoak honestu ditu Euskaltzaindiaren
izenean batzarreak.

Eta besterik gabe amaitutzat eman da batzarrea.

1. Haritschelhar
euskaltzainburoa





BATZAR IREKIA

A. Luis Villasanteren omenezko Iibumkiaren aurkezpena

Gernika-Lumoko udaletxean 1992.eko uztailaren 24 ean, eguerdiko
ordu lean, bildu dira: 1. Haritschelhar euskaltzainburua, J.M. Lekuona
buruordea, 1.M. Satrustegi idazkaria, 1.A. Arana Martija diruzaina, P. AI
tuna, M. Azkarate, P. Charritton, 1.L. Davant, X. Diharce, E. Knorr, A. Iri
goien, E. Larre, B. Oihartzabal, F. Ondarra, Tx. Peillen, P. Salaburu,
J. San Martin, I. Sarasola eta L. Villasante, euskaltzainak; E. Agirretxe,
1.M. Aranalde, M. Atxaga, R. Badiola, A. Eguzkitza, J.A. Etxebarria,
B. Gandiaga, 1. Intxausti, X. Kintana, J.L. Lizundia, 1.A. Retolaza, P. Uri
barren, A. Urrutia eta J.1. Zearreta urgazleak.

Udaletxeko batzar aretoan aurkitzen dira baita ere frantziskotarren
Aita Probintziala, Arantzazuko Aita Goardiana, Miriam Villasante loba,
lehengusu, lehengusina, Errenteria auzoko aspaldiko adiskide, fraide
lagun eta Gernikako herritar andana bat.

Ezin etorria adierazi dute: F. Krutwig eta A. Labaien euskaltzainek.

Mahaiburuan eseri dira: J. Haritschelhar euskaltzainburu eta L. Vi
llasante euskaltzainburu-ohiarekin batera, Sergio Villa Gernika-Lumoko
alkateordea eta M." Karmen Garmendia Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza
Politikarako idazkari nagusia.

Hasieran Sergio Villa alkarteordeak hitz batzuk esaten ditu, adieraziz nola
Eduardo Vallejo alkateak Euskal Herritik kanpora joan behar izan duen eta
beronen izenean, Euskaltzaindiari Udaletxeko areto honetan ongi-etorria ematen
diola. Gainera, pozgarria dela herriko seme bati omenaldia egitea, azpimarratuz
Udalbatzak A. Luis Villasante "Bizkaiko Seme Bizkain" izendatzea eskatu diola
Bizkaiko Foru Diputazioari.

Jarraian, J. Haritschelhar euskaltzainburuak Udalaren harrera eta erabakiak
eskertuz, A. Luis Villasanteren euskararen aldeko Ian nagusiak zehazten ditu,
bereziki euskaltzainburu bezala izan duen 18 urtetako emaitza ikusgarria azpima
rratuz. Bere hitzaldian zehar hainbeste ekintza azaltzen ditu, orain arte idatzi
dituen 23 liburuak barne. Guzti hori dela eta Iker bildumako ale propioa, ome-
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naldi liburua deritzana, proposatu zion Euskaltzaindiari eta honek onarturik buru
tu da, hain zuzen egun aurkezten dena.

M." Karmen Garmendia Hizkuntza Politikarako idazkari nagusiak, Jose Anto
nio Ardanza lehendakariak, A. Luis Villasanteri omenaldi hau dela-eta bere
atxikimendua agertuz bidali dion gutuna irakurtzen duo Era berean, A. Labaien
euskaltzainak eta 1. Garmendia urgazleak igorritako atxikimenduzko gutunak ira
kurtzen ditu euskaltzainburuak.

A. Luis Villasantek eskerrik zintzoenak emanez, bere familiako, lagun eta
adiskideak agurtuz, agintari eta euskaltzainekin batera, haurtzaro eta gazte denbo
rako pasadisu eta gertaera hunkigarriak azaltzen ditu. Errenteria bere auzo, gura
soen Mena ibarra eta Aulesti aipatzen ditu, bereziki bere gernikartasuna argituz
amaitzen du berbaldia.

Eta ondoren alboko Kultur-etxean udalak eskainitako lunch batekin amai
tzen da ekitaldi hau.



BATZAR-TXOSTENAK





HAZPARNE (*)

Ber'ohantzea choriak maite bertze guzien gainetik.
Berea baino gochoagorik ez du kausitzen bihirik.
Badaki segur badela zonbait hura ez bezalakorik,
Bainan berea maiteago du, ez luke nahi bertzerik.

Nik ere badut ohantzeiio bat itsuski maite dutana.
Han sortua naiz, han berean naiz ene haurrean egona.
Nolaz ez diot nik hari ekhar amodio handiena?
Bai enetako chokho hura da egiazko zoriona.

Airetan gora altchatzen dela, huna Urtsuko mendia.
Haren oinetan horra nun dagon Hazparne airos jarria.
Lekhu pollita eta gochoa, eskualde choragarria.
Hire parerik mundu guzian ez duk, Hazparne herria.

Hortche elizak bere dorrea derauka aphur bat gora.
Plazako etche eta karrikak haren inguruan dira.
Nola multchoan biltzen baitira haurrak amaren altzora,
Elizak hemen hurbiltzen ditu guziak elgarretara.

Ald'orotarat ditu Azparnek bere bazterrak hedatzen.
Buru batetik bertzeradino, zer eremuak dituen!
Hekiek dute bai gehienik edertzen et'aborasten.
Hek ez balitu, oi zer ontasun baliosak luzken galtzen!

Maite ditiak, herri ederra, hire lur hoin aberatsak,
Udan ogiek urhe kolore ezartzen dituzten landak,
Larrazkenean beltzatzen diren hire mahasti paretak.
Horler dener esker detzazkek haz holako jende ketak.

Maite ditiat hire larreak bai eta ere oihana.
Eremu zabal hetan denetan, zer bake gozoa dena!
Oro ichilik, salbu chorla sasian hichtuz dagona.
Eta errekan ur chirripa bat jauzika kantuz dohana.

Gora Hazparne, ene herria, chuti handi eta azkar!
Ez dauta hire haur izaiteak urgulu bat eman behar?
Ukhanen diat bethi hiretzat atchikimendu eta khar,
Goraki bethi errepikatzen diat naizela Hazpandar!

Jean Hiriart-Urruty

(*) Jean Hiriart-Urruty-k gazte denboran Uztaritzeko apaizgaitegian zelarik, Hazpamez
egin bertsoak, bere eskuz idatziak.
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LABURPENA

Tradizionalki adjektibo kalifikatzailetzat hartu izan den elementuaren
kokaguneaz, autore guztiak datoz bat: soilik izenaren eskubialdean koka
daiteke (erreakzio exotermikoa I*exotermiko erreakzioa); izenarekiko lotura
lortzeko atzizkia daramaten izenlagunak, bestalde, eskubi zein ezkerral
dean ager daitezke (nazioarteko araua I arau nazioartekoa). Gaur egun,
ordea, morfologikoki inola ere izenlaguntzat ezin jo daitezkeen adjekti
boak ezkerraldean kokatzeko nolabaiteko joera salatu behar da. Lan
honek, helburu xumea du: joera oker horren sorterazleak zeintzu izan
daitezkeen finkatzen saiatuko gara, horrela okerra baztertzen lagun deza
kegulakoan. Ikuspegi hori hautaturik, aIde batera utziko ditugu adibidez
Eguzkitzak izen-sintagmaz eskaini digun ikuspegi teoriko eta interesga
rriaren antzeko ildoak.

Kokagune oker honek hedapen zabal samarra du maila teknikoan;
agian hizkuntz maila horretan ugari diren maileguzko adjektiboek, nahas
keta horretara daraman beste faktore bat dute. Lan honetan, hain zuzen,
adibide teknikoetan oinarritu gara kontu guzti hau azaltzerakoan; edozein
modutan, inforrnazio-transmisioaren prozesua, inon baino delikatuagoa
da maila teknikoan, edo bestela esanez, mezuaren deskodifikazio egokiak
inon baino zailtasun handiagoak ditu, eta bertan dugu arrazoirik garran
tzitsuenetarikoa *exotermiko erreakzioa moduko sekuentziak baztertzeko.

1. sailean, Euskaltzaindiak (1985) proposaturiko terrninologia berria
ren abantailak ikusiko ditugu: Adjektiboa, zenbakarri izan gabe izena
modifikatzen duen edozein elementu izango da; adjektiboen artean, izen
lagunak eta izenondoak bereiztuko ditugu: lehenengoek, lotura-atzizkia
hartzen dute eta eskubi zein ezkerraldeko gunean koka daitezke; bigarre
nekoek, ez dute lotura-atzizkirik hartzen eta halabeharrez kokatu behar
dira eskubialdean izen-sintagma osoaren deklinabide-kasua hartuz. 2. sai-
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lean, -ko, -tar eta -dun atzizkiek sorteraziriko izenlagunak ikusiko ditugu:
Zenbait hiztunek, ez bide dituzte sentitzen hauetariko batzu izenlagun
modura, izenondo modura baizik, eta horregatik, edozein izenondo ize
naren ezkerraldean jar daitekeela ondorioztatu bide dute (nazioarteko
=kimiko). 3. sailean, izenondoaren nominalizazioak ejar ditzakeen oke
rrak aztertuko ditugu, batez ere izen zein izenondo modura ager daitezkeen
hitz eratorriei dagokielarik. 4. sailean, arazo ekonimikolekonomi arazoa
bezalo alternantziaren inguruko zenbait kontsiderazio egingo ditugu. 5. sai
lean, izenaren ezkerraldean kokatzen diren elementu sailkagaitz batzu
ikusiko ditugu, beraiek ere kokagune-oker horren sorterazle direla beha
tuko dugularik (frantses gizona, azken gaua, gaixo haurral). 6. sailean,
amaitzeko, atera daitezkeen ondorioak laburtuko ditugu.

1. SARRERA

Lafitte (1944), Villasante (1978 eta 1980), Txillardegi (1978), Goenaga
(1978), Irigoien (1979), Ensunza (1988) edo Eguzkitza (1990) bezalako
euskal autoreek (1), terminologia bat ala beste erabiliz, garbi deskribatu
dituzte soilik izenaren eskubialdean eta lotura-atzizkirik gabe ager daitez
keen elementuak batetik eta lotura-atzizkia harturik izenaren ezker zein
eskubialdean ager daitezkeenak.

Arazoari ondo eusteko, ikuspegi terminologikotik has gaitezke, azken
finean arazoaren gunearekin harreman estua baitu adjektibo/izenondo
oposaketa terminologiko horrek: Euskaraz, bi elementuk modifika deza
kete izena, maila sintaktikoan beraren ondoan agertuz eta maila semanti
koan beraren esangura zehaztuz. Elementu guzti hauei, talde modura,
Euskaltzaindiak (1985) adjektibo deritze, berbaren ohizko adiera zabalduz.

a) Izenaren ezkerralde zein eskubialdean ager daitezkeenek, dekli
nabideko loturako atzizki bat hartzen dute izenari nolabait eransteko.
Mota honetakoak, Goenagak (1978) eta Euskaltzaindiak (1985) izenlagun
izendatu dituzte. Izenaren eta izenlagunaren artean dagoen txertakuntz
mailari dagokionez, linguistika teorikoan egoera desberdinak ikusi dira
eta geroago azalduko dugunez, -ko daramatenek, harreman urrunagoa,
hots, txertakuntz maila altuagoa dute -tar edo -dun dutenek baino:

(1a) Oinarrizko teoriaren arauera
(1b) Teoria oinarrizkoaren arauera
(2a) Kale bilbotarrak

(1) Lan honen hasieran, eskertu beharrean gaude oso baliogarri gertatu zaizkigun
Igone Zabalaren iradokipenak; zer esanik ez, egon daitezkeen erruak geureak dira, ekarpen
on guztia neurri garrantzitsuaz berari zor diogularik.
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(2b) Bilbotar kaleak
(3a) Oreka termikodun egoera
(3b) Egoera oreka termikoduna

b) Izena soilik eskubialdetik eta lotura-atzizkirik gabe modifika deza
ketenak, adjektibo modura izendatu zituen Goenagak (1978), baina Eus
kaltzaindiak (1985), izenondo berba nahiago izan du:

(4a) Molekula lipidikoak
(4b) *Lipidiko molekulak
(Sa) Arazo metodologikoa
(5b) *Metodologiko arazoa
(6a) Kontu interesgarria
(6b) *lnteresgarri kontua

Egia esan, hitzen etimologiari begira, izenlagun/izenondo bikoteak
garbiki eta intuitiboki adierazten du izenaren modifikatzaile (ez-zenbakarri)en
arteko bereizkuntza. Adjektibo, bestalde, izenaren edozein modifikatzaile
adierazteko, hots, izenlagunak zein izenondoak izendatzeko erabiliko dugu
hemendik aurrera. Izan ere, adjektibo horren barnean dauden bi e1emen
tu desberdinen arteko nahasketaz arituko gara lantxo honetan. Laburtuz
bada, (1-3) izenlagun ditugu eta izenaren ezker (a) zein eskubiadean (b) ko
ka daitezke; (4-6), bestalde, izenondo dira eta soilik eskubialdeko gunea
(a) onar dezakete.

2. IZENLAGUNAK

2.1. -Ko

Autore askok adierazi dutenez, -ko atzizkia izenari lotzeko hartzen
duten zenbait hitz, lexikalizatu egin da (2); bestela esanez, zenbait hiztu
nek edo agian komunitate osoak, galdu egin du hitz horiek izenlagun
zirelako kontzientzia. Hori gertatu den neurrian, hitz horiek ezin bereiz
daitezke morfologikoki izenondo modura izendatu ditugunetatik. Ez da
galdu ordea bi kokaguneen posibilitatea. Hau da, oinarrizko adjektiboa,
(1a) zein (1b) modura ager daiteke, baina hiztun batek edo komunitateak
hitzak izenari lotzeko -ko atzizkia dagoela ez baldin badaki, ez du bereiz
tuko morfologikoki oinarrizko eta lipidiko eta bietarako erabiliko ditu (a)

(2) Lexikalizazio hitza zenbait prozesu linguistiko desberdin izendatzeko erabili izan
da; Ian honetan, honelaxe ulertuko dugu: Baliabide sintaktiko bat, beraren kontzientzia
linguistikoa galduz hitz baten zati organiko bihurtzen deneko prozesua. Oinarrizko dela
koak, izena + -z instrnmentala + -ko leku-genitiboa dauka, baina, prozesua edonola izan
bada ere, gaur eguneko zenbait hiztunek ez dakite izenlagun denik, -ko bukaera hori
deklinabidekotzat jotzen ez dutelarik.
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eta (b) posibilitateak. Erruak, zabalera handiagoa har dezake, -ko bukaera
ez duten izenondoetara ere hedatuz (6b).

-ko atzizki hau izenari lotzen zaio zuzenki, edo tartean -z instrumen
tala duelarik. Era berean, aditz-izenari edo partizipioari erantsirik ager
daiteke nolabaiteko menperatuak eratuz. Edonola izanik ere, interesgarri
gerta daiteke hainbat autorek lexikalizatu modura aipatu dituen izenlagu
nak berrikustatzea. Ikus bedi zenbait kasutan ondoko erromantzeen ize
nondoaren existentziak nolabaiteko eragina izan lezakeela:

Lafitte-k: bonheur celeste / zeruko zoriona, feu etemel/ betiereko sua,
guerre eurpeenne / europako gerra.

Villasante-k: jatorrizko, bidezko, oinarrizko, haragizko, gehiegizko, zinez
ko, borondatezko eta bestetik, kalteko, antzeko, zorioneko, azaleko, benetako.

Azkue: Izen modura lexikalizatu direnak, hau da izenaren laguntza
rik gabe erabiltzen direnak (belarriondoko bezalako kolpe-izenak eta soin
gaineko bezalako jantzi-izenak) eta izenaren bi aldeetan kokatzen direnak
(urezko, egiazko, legezko, berezko).

Eguzkitzak (1990), bide teorikoetatik joanez, bi -ko desberdin bereizi
ditu: (7) bezalakoek, izenondoek bezalaxe, izenaren ezaugarri bat adieraz
ten dute eta parafrasi modura hatsarri handia duen ika(ea asma liteke.
(8-9) bezalakoek, leku/denborazko zirkunstantzia adierazten dute eta para
frasi gisan, Santurtzitik datorren trena edo Bilbon jaio zen mutila izan
genitzake. Honelakoetan, -ko horren aurrean bestelako deklinabide-atzizki
bat dago, (9) delakoaren kasuaren azpian -n inesiboa legokeelarik. Eguz
kitzaren adibideen moldapenak diren (7b) eta (9a-b) direlakoek, autoreak
emandako ideia bat baiezta dezakete: Mota honetako izenlagunek ez
daukate oso txertakuntz maila sakona (3) izen-sintagman eta horregatik,
bestelako elementuak tarteka daitezke beraien artean.

(7a) Batsarri handiko ikerlea
(7b) Batsarri handiko bilbotar iker/ea /*Bilbotar hatsarri handiko

iker/ea

(3) Gramatika sortzailearen arauera, bai -ko duten hauek, bai geroago ikusiko ditugun
-tar dutenak, adjunkzioak dira, hots, oinarrizko egitura aldaerazi gabe erants daitezkeen
gaineratiko elementuak. Gramatika horren akordioak onartuz, honelako analisiak egin ditu
Eguzkitzak (1990):

[[[Santurtzitikolls [[trena IIII'II'IIS
[[[Santurtzitar lIs [[mutiialIlIll'lIS

Ikus daitekeenez, esparru teoriko honetan, izen-sintagmaren (IS) eta izenaren (I) artean
erdiko maila bat (I') onartu da, sintagma guztietan benetako isladapen fisikorik ez badu ere.
Horretaz gain, -ko duten izenlagunak, I' mailako adjlinkzio dira eta beraz, I' batekin lotzen
dira berriro ere I' bat emateko; I' -tik beherako egitura beraz, mantendu egiten da. -Tar
dutenak aldiz, autore horren ustez I mailako adjunkzio direnez, I batekin lotzen dira
berriro I emateko.
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(8) Santurtzitiko trena
(9a) Bilboko mutila
(9b) Bilboko bizardun mutila /*Bizardun Bilboko mutila

Gauzak edozelangoak izanik ere, arazoaren gunea ez dago soilik
oinarrizko edo benetako elementu lexikalizatu garbietan oinarriturik. Mota
honetako lexikalizazioak, gradiente bat bide dauka; hitzaren arauera gar
biago edo ilunago sentitzen da deklinabide-atzizkiaren presentzia. Berez,
eskubialdeko kokagunearekiko onargarritasuna aldakorra. da, izenlagun
modura sentitzen direnen artean ere:

a) -ko horren aurrean bestelako atzizki ageri bat daukatenen artean,
desberdintasun nabaria dago: Leku, denbora edo bestelako zirkunstantzia
bat adierazten dutenek, ez dute ondo onartzen eskubialdeko kokagunea (4):

(lOa) Tenperatuarekiko independentzia
(lOb) *Independentzia tenperaturarekikoa
(1Ia) Kitinazko medioa
(lIb) *Medio kitinazkoa
(12a) Zerorainoko tenperatur beherakada
(l2b) *Tenperatur beherakada zerorainokoa

b) Zirkunstantzia bat izan gabe ezaugarri bat adierazten den neu
rrian, hots, izenondo tradizionalen funtzio semantikotik hurbilago dau
den neurrian, eskubialdeko kokagunea onargarriagoa da. Kontestu hone
tan sar litezke (l3-15a/b) modukoak; aipatu ditugun oinarrizko modukoak
(l6-17) bestalde, zalantzarik gabe sar daitezke esparru honetan:

(l3a) Pirinioetako ornodunak (=pirenaikoak)
(l3b) * Ornodun Pirineoetakoak
(14a) Bilboko mutila (=bilbotarra)
(l4b) ?Mutil Bilbokoa
(l5a) ?Bilboko Jon
(l5b) Jon Bilbokoa
(l6a) Probabilitateen Juntzio nahitaezkoa
(l6b) Probabilitateen nahitaezko Juntzioa
(17a) Egiazko gertaeren posibilitatea
(l7b) Gertaera egiazkoen posibilitatea

Ikus daitekeenez, egoera honek, guztiz erraztu du morfologikoki
izenondoak eta izenlagunak nahasteko eta horrela kokaguneaz ere oker
tzeko aukera.

(4) Prozesu hau independente da tenperaturarekiko modukoak, egokiak ote dhen kon
tsideratu gabe ere, eskutartean dugun esparrutik kanpo daude. Ikus bedi honetaz ODRIO
ZOLA & ZABALAren (argitaratzeko) lanean azaldu dena.
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2.2. dun

Ez dirudi -dun atzizkia daramatenak izenlagun direla segurtatzeko
oztoporik dagoenik: Batetik, Irigoienek (1979) izen bati lotu ezezik, izen
-sintagma oso bati ere lotzen zaizkiola azpimarratu du (5). Bestetik, izen-
-sintagma +-dun + izen-sintagma eta izen-sintagma + duen + izen-sintagma
sekuentzien arteko antzekotasuna aipatu dute autore gehienek, erlatiboz
ko perpausak azken finean nolabaiteko izenlagun direla gogoratuz. Baina
kasu honetan ere, gertatzen da lexikalizazioa, bi kokaguneetarako posibi
litateak leku-genitiboaren kasuan baino garbiagoa direlarik. Azkue (1925)
eta Eguzkitzaren(1990) arauera, (lexikalizaturiko) izenlagun hauen esan
gurak, posesioa edo ugaritasuna dira. Bigarren autoreak, bere aldetik,
leku-genitiboak baino izenarekiko txertakuntz maila baxuagoa dutela esan
du; izan ere, leku-genitiboa ezin jar daiteke -dun eta izenaren artean
(*dirudun itxura oneko mutila). Zentzu horretan, oso garrantzitsua da
maila teknikoan -dun honen adiera -ko atzizkia har dezakeenetik ondo
bereiztea, zenbait puntutan biak hurbil samar baitaude: Leku-genitiboak
ezaugarri baten posesio figuratua adierazten duen bitartean, -dun honek
ere, posesioa adierazten du baina posesio hori ez da aukera bakarra,
hots, izenak adierazten duen izaki-klasearen barruan, indibiduo batzu
-dunak eta beste batzu gabeak izango dira (15-16):

(18a) Hankadun narrastiak /hankarik gabeko narrastiak
(I8b) Narrasti hankadunak
(19a) Exoeskeletodun animaliak / exoeskeletorik gabeko animaliak
(19b) Animalia exoeskeletodunak
(20a) Akastun pieza / akatsik gabeko pieza
(20b) Pieza akastuna

-Ko atzizkidunak, bere aldetik, hain markatuak ez direla dirudi, eta
posesioa posibilitate bakarra (hankadun ugaztunak / hankarik gabeko ugaz
tunak) zein aukera bat (energi galerako prozesua / energi galerarik gabeko
prozesua) adierazten bide dute. Bide horretatik joanez, r erradiodun esfera
modukoak baztertzekoak lirateke eta esfera eta erradioaren arteko harre
mana posesio inalienablekoa dela garbi uzteko r erradioko esfera egitura
bultzatu behar litzateke.

2.3. -(Oar

Atzizki hau, -dun ez bezala, izen hutsari lotzen zaio (ez izen
-sintagmari) (6). Beraren esanguren eta erabileren sailkapena, bestalde,
tajutu samarra da:

(5) Ikuspegi horri dagokiola, deklinabide-atzizki batek bezala jokatzen du, soilik aldaki
mugagabea duela esan badaiteke ere.

(6) Donibane Garazitarra edo Villar de Peralonso-tarra bezalakoak, izen soila + -tar
modura sentitzen direla onartu behar dugu, *Bilbo Handitarra izen-sintagma seguruaren
ezintasuna ikusita.
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a) Gentilizioak: Leku-izen propioei loturik lortzen direnak, oso hur
bil daude semantikoki izenondo batetik, eta agian zalantza horrek bultza
turik, kokagune biak dira normal samarrak. Edonola, Azkuek (1925)
murriztapen baten berri eman du: Izen propioek, soilik atzean hartzen
dute -tar atzizkia eta beraz, -ko atzizkidunen joera bera daukate:

(21a)
(21b)
(22a)
(22b)

Ondarrutar maisua, Ondarruko maisua
Maisu Ondarrutarra
?Ondarrutar Simon, Ondarruko Simon
Simon ondarrutarra, Simon Ondarrukoa

b) Patronimikoak: Gaur eguneko (aitaren) deiturari (7) lotzen zaio
atzizkia, familiaren senide guztiak multzo modura izendatzeko. Ondorioa
izena (8) dela dirudi:

(23) Simpsondar dibertigarriek, familiaren ikuspegi erreala eskain
tzen digute astero

Bide horretatik doaz nonbait, gaur egun maila teknikoko gaztelera
ren -ano edo bestelako bukaeradun izenondo batzu itzultzeko egin diren
eratorriak. Geure ustez, guzti hauek izenondo garbiak dira eta ezkerral
deko kokagunea (24-29b), ezinezkoa edo gutxienez berezi samarra dela
esaten ausart gintezke.

(24a)
(24b)
(25a)
(25b)
(26a)
(26b)
(27a)
(27b)
(28a)
(28b)
(29a)
(29b)

Banaketa gaussiarra (Gauss)
?Gaussiar banaketa
Elkarrekintza coulombiarra (Coulomb)
?Coulombiar elkarrekintza
Ideia darwiniarra (Darwin)
?Darwiniar ideia
Logaritmo nepertarra (Neper)
?Nepertar logaritmoa
Biderkadura cartesiarra (Descartes)
?Cartesiar biderkadura
Mekanika newtondarra (Newton)
?Newtondar mekanika

(7) Itziar Lakak, komunikazio pertsonalean -tar daramaten hitz hauek izenaren aurrean
jartzearena seguraski Sabino Aranari zor diogula iradoki digu (Aranatar Sabin moduko
patronimikoei alegia). Azterketa filologikoa behar litzateke hau segurtatzeko, noski, baina
mende hau hasi baino lehen soilik izenaren atzeko -tar atzizkidunak aurkituko bagenitu,
atzizki hau izenondo-sortzaile hutsa dela onartu behar genuke nonbait, nahiz eta -ko
lekuzkoarekin harreman nabarietan egon.

(8) Ez da Ian honen zeregina izenondo batek nominalizazio-prozesua jasotzerakoan
azaltzen dituen ezaugarriak aztertzea, baina ikus bedi batetik Simpsondar hori izenaren
ondoan egon gabe izenondo baten aurrean dagoela eta bestetik pertsona simpsondarrek
moduko izena + izenondoa sekuentzia arrunta kasu honetan ez litzatekeela onargarria.
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c) Izenondo erreferentzialak.

-tar edo -tiar atzizkiek (beraien arteko ahaidetasun-harremana aide
batera utzirik), izenondo erreferentzial hutsak eratzeko ahalmena izan
dute euskararen historian zehar, eta gaur egun ere bide hori bizirik
dagoela dirudi (9). Azkuek (1925), honelako esangurako izenondoak aipa
tu ditu: I) Aldekotasuna (gerlatiar, gutarra). 2) Kidetasuna (gosatiar). 3) Ardu
raduna (ikustiar). 4) Bestelako ezaugarriak (goiztar). Guzti hauek, oker ez
bagaude, soilik eskubialdeko kokagunea onar dezakete, esana dugunez
izenondo hutsak baitira (10).

Maila teknikoan, euskarak ez dauka oso zabaldurik bide hau, baina
badira logaritmo hamartarra, sistema bitarra bezalako adibide batzu. -Ar
bukaeradun maileguen esparrua, ordea (polarra, laminarra), askoz ere
zabalagoa da, beste hizkuntzen egitura zuzen kalkatzen delarik. Hemen
ere, polar bezalako mailegua eta lekeitiar bezalako euskal gentilizioa
nahas litezke, lehen lipidiko eta oinarrizko nahas daitezkeela esan dugun
bezala.

3. HITZ ERATORRIAK.

Esparru honetan nahasketak gertatzeko beste arrazoi bat, orokorki,
izenondoaren nominalizazioaren prozesua dugu; honelakoan, izenondoa
izenaren eskubialdean jarri gabe, soilik doa, izen-sintagma osoa eratuz.
Berau, prozesu arrunta da hizkuntza askoren izenondoaren erabileren
artean. Edozein modutan, nominalizio horretan ere, zenbait puntu zehaz
tu behar da:

a) Izenondo gehienak ager daitezke okasionalki izen modura per
paus batetan (30-3Ib) Hiztunak, honelakoetan, badaki adjektibo bat era
biltzen ari dela, hots, izaki baten ezaugarri bat ematen ari dela; izan ere,
izaki hon adierazi nahi du, beraren ordez oso berea duen ezaugarri bat
daraman izenondoa erabiltzen badu ere. Honelako nominalizazioetan,
izaki hon beti berreskura daiteke (exoergonikoak esaten denean, prozesu
exoergonikoak ulertzen da).

(9) Izenondo erreferentzialak, Ensunzaren (1989) arauera, zerbaiten erreferentzia egi
ten dutenak dira; zerbait hori, izen, aditz, adberbio edo zenbatzaile baten bidez adierazten
da eta izenondo erreferentziala horietako baten eratorri morfologikoa izango da oro har,
autore honen adibiedeetan ondo ikus daitekeenez: Kono Ikoniko, neur(tu) Ineurgarri, hi
rolhirokoitz. Autore berak, cercano edo lejano moduko erdal izenondo erreferentzialak
eskaini dizkigu komunikazio pertsonalean, cerca eta lejos adberbioen kasurako

(10) Morfologikoki ondo eraturik ote dagoen kontsideratu gabe, lesbiar bezalakoen
kasua, oso interesgarria da, ez baitago bat ere garbi izenlagun ala izenondo erreferentzial
ote den: Lesbos-ekoak ziren I Lesbos-en bizi ziren emakumeen sexualitate-motaren errefe
rentzia. Edonola, oso hitz gutxi daude honelako egoeran.
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b) Zenbait izenondo, bestalde, oso maiz erabiltzen da izen modura,
adierazten den ezaugarria izen batekiko oso espezifiko izateagatik edo
bestelako arrazoi batengatik. Kontu honek, berebiziko garrantzia du hiz
kuntz maila teknikoan, atzizki eratorle batzuren inguruan eratzen diren
hitzak direla eta: -Ie, -garri edo -gai bezalako atzizkiek, izena zein izenon
doa sorterazteko balio dute, oso kasuistika konplexua sorteraziz:

bl) Guztiek daukate izenondo arrunt modura eta izenondo nomi
nalizatu modura erabiltzeko aukerak (30-37a/b), bigarren kasuan izena
guztiz berreskuragarria delarik.

b2) Talde, multzo edo antzeko hitzen ondoan, oso esangura ezber
dinetako bikoteak osotzen dituzte: Elkarketaren lehenengo elementu dire
nean (30-37c), taldea osotua duten elementuak adierazten dira. Talde
izenaren eskubialdean izenondo modura agertzen denean (29-34d), talde
horren ezaugarria adierazten dute edozein izenondok bezala.

b3) Izen arrunt gehienekin batera, elkarketa ez da posible eta ezke
rraldeko gunea debekaturik daukate (30-37e). Hauxe dugu batez ere,
kasuistikaren beste posibilitate guztiez nonbait zorabiaturik, gaizki egin
ohi dena.

b4) Atzizki hauek, zenbait kasutan zuzen sortu bide dute izena;
beranen fraga, beste izenondo baten ezkerraldean kokatu ahal izatea
izango litzateke (30-37f).

b5) Sorturiko izenondo batzuk, nominalizaziorako erresistentzia han
dia dute (35-36/t):

(30a) Aurreko sailean prozesu endoergonikoak ikusiak baditugu ere,
sail honetan prozesu exoergonikoak aztertuko ditugu

(30b) Aurreko sailean prozesu endoergonikoak ikusiak baditugu ere,
sail honetan exoergonikoak aztertuko ditugu

(31a) Animalia homeotermoek ez bezala, animalia poikilotermoek ez
dute konstante mantentzen beraien gorputz tenperatura

(31b) Animalia homeotermoek ez bezala, poikilotermoek ez dute kons-
tante mantentzen beraien gorputz tenperatura

(32a) Gizon /emakume ikerleak, ez du errealitatetik kanpo bizi behar
(32b) Ikerleak, ez du errealitatetik kanpo bizi behar
(32c) (Ikerle-) taldea (ikerlez osoturiko taldea) hiru egunetan izan zen

itsasoan
(32d) Talde ikerlea (ikerkuntzaz aritzen den taldea) lanean hasi bai-

no lehen, projektuak ondo zehazturik egon behar du
(32e) *Ikerle emakumea
(32t) (*Gizon) ikerle nagusia, Bayne da
(33a) Gizon /emakume idazleak, beharbada errealitatetik kanpo bizi

daitezke
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(33b)
(33c)

(33d)
(33e)
(34a)
(34b)
(34c)

(34d)
(34e)
(35a)
(35b)
(35c)

(35d)
(35e)
(35f)
(36a)
(36b)
(36c)
(36d)
(36e)
(36f)
(37a)
(37b)
(37c)

(37d)
(37g)
(37e)
(37f)
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Idazlea, beharbada e"ealitatetik kanpo bizi daiteke
(Idazle-)talde hau, Espainiaren e"ealitate soziokulturalaz kez
katu zen
?Talde idazlea
*/dazle gizona
Entzima hidrolisatzailea, inaktibaturik dago
Hidrolisatzailea, inaktibaturik dago
(Hidrolisatzaile-)taldea (elementu hidorlisatzaileaz osoturiko tal
dea),oso murriztua da
Talde hidrolisatzailea (hidrolisatu egiten duen taldea)
*Hidrolisatzaile molekula
Gauza ezaugarria da animalia hauen eskeletoa extemoa dela
?Ezaugarria da animalia hauen eskeletoa extemoa dela
(Ezaugarri-)talde honek (ezauga"iz osoturiko talde honek),
ondo definiturik dauka landare-espezie hori
Talde ezaugarria (ezagutu behar den taldea), biga"ena da
*Ezaugarri gauza
Ezaugarri nagusia, eskeleto extemoa da
lkuspuntu interesga"ia, termodinamikoa da
*Interesgarria, termodinamikoa da
*Interesgarri-taldea
Talde interesga"iena, bigarrena da
*Interesga"i ikuspuntua
*Interesgarri nagusia
Elementu osagaia, bigarrena da
Osagaia, bigarrena da
Osagai-taldea (osagaiez osoturiko taldea), III taulan azaldu
dugu
Talde osagaia (osotu egiten duen taldea)
Osagai nagusia
*Osagai elementua
Konposatu organikoen osagai nagusia, karbonoa da

4. HITZ-ELKARKETA

Hitz-elkarketak aurreko adibideetan zirriborratu duguna baino zere
gin handiagoa dauka kontu honetan, nahasketak are leku desberdin gehia
gotatik etor daitezkeelarik:

a) Elkarketa estaliak

Mitxelenak (1976), Euskaltzaindiak (1985) eta Azkaratek (1988) adie
razi dutenez, bi silabatatik gorako izenetan, beste batekin elkarketa era
tzerakoan azken silaba erori eta r> 1 aldaketa gertatu da. Horrela, beste
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izen baten aurrean gelditu da izena, baina itxura nahiko aldatua du ,
hiztun batzuk izenondotzat har lezaketelarik. Fenomeno hau, dena dela,
oso izen-talde murriztuan gertatu da (afan> afal ordua, merkatan> mer
katal harremana, bazkan> bazkal ordua, euskara> euskal perpausa, erda
ra>erdal hizkuntza) eta ez dirudi, Mikel Zalbidek adierazi duenez, gaur
eguneko maileguetan inola ere egin daitekeenik (safari> ?safal bidaia).
-Ar bukaeraz esan dugun bezalaxe, hemen gainetiko nahasketa bat gerta
daiteke -al bukaeradun maileguzko izenondoekin; azken hauek, -ar duten
erdal maileguak bezala, zer esanik ez, ezin ager daitezke izen baten
ezkerraldean (*nazional arazoa< 0 nazionari).

b) Hitz elkartuaren lehenengo elementuak, izenondoen funtzio
semantiko berbera betetzen du eta izan ere, bikote zilegiak, ugari dira
batez ere maila teknikoan, aurrean aipaturiko autore askok garbi adierazi
dutenaren arauera:

(38a) Arazo ekonomikoak (Euskaltzaindia)
(38b) Ekonomi arazoak
(39a) lstripu laborala (Euskaltzaindia)
(39b) Lan-istripua
(40a) Laguntza soziala (Euskaltzaindia)
(40b) Gizarte-Iaguntza
(41a) Lipido-molekula
(41b) Molekula lipidikoa
(42a) Metodologi arazoak
(42b) Arazo metodologikoak

c) Aurreko sailean aditzera eman dugunez (30-37c/d), zenbait kasu
tan orden konbinaketa biak dira posible; honetarako, zenbait baldintza
bete behar da: Bi aldakietan izen gisa agertzen denak, talde, multzo,
alderdi edo antzeko esangura duen izena izan behar duo Bigarren ele
mentua, izenaren eskubialdean ager daiteke izenondo modura, edo elkar
keta baten lehenengo izen modura (nominalizazioa pairatu ondoren).
Bestalde, zenbait kasutan soilik bigarren kasuko izenondo erreferentzial
mailegatuak adieraz dezake behar dena, eta (43a/b) ondo dauden bitar
tean (44b) gaizki osoturik legoke, elektroi izenak elkarketaren lehenengo
izen modura ezin baitu (45a) forman eman den elektroniko izenondoaren
adiera hartu (elektroiez beste zeozer markatzen duen makina): (44b)
eginez gero, adierazi nahi ez dena (elektroiak markatzen dituen makina
ulertuko litzateke). Beronek, jakina, garrantzi handia du testu teknikoe
tan; maila literarioan aldaki estilistiko bi daudela onartuko genuke (41a-b)
eta bietatik balio estetiko garatuena elkarketarena izango luke; izan ere,
izenondo erreferentzial mailegatu berriek, kutsu tekniko nabaria daukate
(45b eta 42-43a/b); ikus bedi dena den, hizkuntz maila teknikoan ezin
bestekoa den erabilera atributiboa (46-47b) soilik izenondo erreferentzial
mailegatuaren kasuan egin daitekeela, eta bestalde, elkarketak (46c) ezin
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adieraz ditzakeela beti mailegu desberdin batzuren arteko nabardur ezber
dintasun tekniko guztiak (46/47 a/b):

(43a)
(43b)
(44a)
(44b)
(45a)
(45b)

(46a)
(46b)
(46c)
(47a)
(47b)

Elektroi-geruza
Geruza elektronikoa
Markagailu elektronikoa
# Elektroi-markagailua
Ur-jantzi bat soinean zeneramala agertu zintzaizkidan ametsean
#Jantzi akuatiko /akuikola oinean zeneramala agertu zintzaiz
kidan ametsean
Animalia hauek akuikolak dira
Hauek animalia akuikolak dira
Hauek, ur-animaliak dira
Animalia hauek akuatikoak dira
Animalia hauek, akuatikoak dira

5. (USTEZKO) SALBUESPENAK

Azken sail honetan, izenaren ezkerraldean kokatu behar diren ele
mentu sailkagaitz batzu ikusiko ditugu, berauek ere izenondo arruntak
ezkerrean jartzera eraman dezaketelakoan:

a) Lafitte (1944), Euskaltzaindiak (1985) eta Eguzkitzak (1990) adie
razi dutenez, zenbait izenondo izenaren ezkerraldean jar daitezke harri
durazko perpausetan; azpimarratu beharrekoa da ordea, honelakoetan bi
sintagma desberdin itxuratzen dela eta beraz Gaixo bekataria! modukoak
ez direla *exoergoniko erreakzioa bezalakoak; izan ere, kopula-aditza elidi
turik daukan perpausen antza daukate (zeu zara gaixoa, bekatari).

b) Frantses, ingeles, giristino, kristau... moduko hitzak, izenaren ezke
rraldean kokatu ohi dira. Giristino edo kristau direlakoen kasuan, aurrean
aipaturiko altemantzia dagoela dirudi (kristau legeak, lege kristauak). Gau
za bera esan genezake jrantses liburua edo ingeles ikertzailea direlakoei
buruz, baina egia esan, egoera korapilotsuagoa da; izan ere, Eguzkitzak
(1990) adierazi duenaren arauera, jrantses hori jrantziar delakoaren ordez
jartzen da, kokagune berbera estaltzeko. Nominalizazio horren hipotesia
baztertu nahi izatekotan, -ar atzizkiko gentilizioen kalkoa egin dela pen
tsa daiteke, baina edonola izanik ere, kokagune hori orokorki ez da
izenondoetarako zilegi.

c) Villasantek (1978) esan duen bezala, azken, izenaren ezkerral
dean doa. Hemen ere, azkenengo edo azkeneko direlakoen eragina soma
liteke, baina besterik gabe, izenondo kalifikatzaile ez dela onartu eta
beste edonolako zenbakarri edo modifikatzailea dela pentsa daiteke.
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d) Koloreen izenak, geure ustez, izenondo ziratekeen jatorriz edo
erabilera oinarrizkoena izenondoena dela dirudi behintzat: K%re gorria
Ik%re gorrikoa. Gorri, ordea, izenondo modura sentitu beharrean, hau
da, ezaugarri bat adierazten duela sentitu beharrean, ezaugarri zehatz bat
daukan izaki abstraktu baten izen (nagusi)a dela pentsa liteke; kasu
honetan, gotri (izeneko Ideritzon) k%rea izango genuke, betiko alteman
tzia baimenduz.

e) Ordinalak

Eguzkitzak (1990) espreski erkatu ditu -ko, -dun izenlagunak eta
izenondo ordinalak, azken hauek izenaren ezkerraldean kokatzen direla
azpimarratuz; ez dirudi bigarren edo hirugarren moduko hauek izenondo
kalifikatzaileen esparrutik atera eta nolabaiteko zenbakarritzat hartzeko
arazorik dagoenik. Bestalde, /ehenengo izenlagun dela pentsa daiteke,
jakina.

6. ONDORIOAK

Lan honetan, izenondoaren ezkerraldeko kogune okerra salatzen
saiatu gara, arrazoi posibleak menturatuz.

a) -ko, -tar edo -dun atzizkiaz eratzen diren izenlagunek, zenbait
kasutan izenondoaren funtzio semantiko bera izateaz gain, izenaren ezke
rralde zein eskubialdean koka daitezke nola edo halako askatasunez
(oinarrizko teoria, ankadun narrastiak, amerikar iker/ea Iteoria oinarrizkoa,
narrasti ankadunak, iker/e amerikarra). Lexikalizatu egin diren neurrian,
-ko izenlagun-atzizkiaren presentzia ez da sentitzen eta hiztun ez-kultuak
edo alfabetizatugabeak izenondoa ezkerraldean jartzen dela ondoriozta
dezake.

b) Berez marginal samarra den fenomeno batek, garrantzi handia
du maila teknikoan, beharbada edukinen konplexutasunagatik edo oro
har bizitza arruntetik kanpoko izen-sintagma ez-ohizkoak izateagatik: -Ie,
-garri eta -gai atzizkiaz osoturiko hitzak, izenondo zein izen izan daitez
ke, eta horretaz gain, izenondo batzu nominalizaturik daude era finkoan.
Horrela, eratorri hauek (talde esangura duen) izen baten atzean ager
daitezke izenondo modura (talde hidrolisatzailea, talde ezaugarria, talde
osagaia) baina baita nominalizatzeko itxura aldatu gabe izen berberaren
aurrean izen horrekiko elkarketa osotuz (hidrolisatzaile-ta/dea, ezaugarri
-taldea, osagai-ta/dea). Bi egituren esangurak, zeharo ezberdinak dira,
baina edonola, zenbait hiztunek talde izen horren aurrean jarri dena
izenondo dela pentsa lezakete betiko errua azalduz.

c) Talde esangurako izen horietatik kanpo, izena (1) + izenondoa (2)
(arazo metod%gikoak) I izena (2)-izena (1) (metod%gi arazoak) alter-
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nantzia, berez, nahastezina da metodologiko izenondoa eta metodologia
izena elkarrekiko nahastezin diren neurrian, baina hain zuzen ere *meto
dologiko arazoak moduko izen-sintagma ezinezkoak ikus daitezke gaur
egun. Edonola, prozesua maila tekniko hertsiaren esparrutik kanpo ere
badagoela pentsatu behar da luzemetraia monstruo arrakastatsuari kasua
eginez gero.

d) Euskarak oso bereak dituen erabilera arrunt batzu ere, nahaske
taren arrazoi (marginal)ak izan litezke: Gaixo bekataria moduko perpausa
harridurazkoak, frantses porrna moduko elkarketa sailkagaitzak, izenondo
tzat jo litekeen azken modifikatzaile berezia eta zenbakarritzat jo behar
diren lehenengo, bigarren eta abarreko ordinalak.
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1051

Un essere divino dal caranere pili 0 meno 'stregonesco' se nc vola
via per l'aria tra fuoco e fiamme, come reazione violenta a un marito troppo
ossequioso verso consuetudini locali (nel caso, andare a messa) ad esso evi
dentemente non congeniali: e nel dramma sono coinvolri anche dei figli.

Non sappiamo se I'assenore per eccellenza della teoria basco-cauca
sica, il Marr, oggi non pili presQ in grande considerazione piuuosto per il
discredito in cui sono cadute Ie sue vedute linguistiche generali (<<stadia
lita» e «yafetismo») che non per Ie sue singole, spesso pregevoli ricerche
bascologiche l , si sia mai lasciato rentare da un parallelo tra il milO basco
di Mari e quello caucasico di Medea. 11 suo metodo, ceno, glielo avrebbe
consentito. Due esempi per tutti in analogia2•

11 primo e arka, che oltre a rendere, in basco, la biblica 'arca', vale,
in ceni dialetti, come 'deposito di grano', memre nel conrempo uharka,
'presa d'acqua', e messo in relazione con basco IIr, 'acqua', e confrontaro
con zvaneto argi, 'casa', e si chiamano in causa georgiana kidoben 'arca
biblica' e il corrispondente zvano kibwen, per I'appunto 'deposito di grano'.
Senonche la fenomenologia storico-religiosa ci insegna che iI sarcofago (la
morte) e iI simbolo del nutrimenln primario (principio vitale) possono coa
bitare in una stessa 'casa' anche in culture che non hanno relazioni fra
loro3• Secondo esempio, ancora pili vicino culturalmente all'jpotetico caso
Mari-Medea: un eventuale «culto del cinghiale» puo conoscere ben altre
implicazioni che non ce ne siano nel confromo marriano tra basco urde
'maiale', e georgiano ghOT, pure 'maiale', al primo accostabile, in simonia
col fat to che ger vale in zvano occidentale 'maiale' e in zvano orientale

I Si veda. per una reccnle pacala npresa in con,idcrazione del casu. N. Ja. MAlIK,

Baksko-kavka~skie Ieksiceskie jlQraUeli, a cura di A.A. Glunli. S.V. DziJziguri. Ju. V. Zl'car',
N.N. Sturua, Tbilisi 1987.

2 MARR. op. cil., p. 3, p. 5.
3 In pruposito G. VERCElllN, Pashll< kdai. kanda. nghen: cma, IOlIIba, jJQne, .Annali

di ca Fllscari., XII, 3 (Scrie Orienrale, 4). 1974. PI" 63·65.



1052

194 RoberlO Scarcia

EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

[2]

santuario'. Sappiamo infani che a tun'oggi, intorno aile chiesc gt'nrgiane,
si compiono sacrifici animali, ovviamcntc rrod romi Ji banchetti, c spesso
Ie singole chiese risultano specializzate in questo 0 quel sacrificio animale.
COSI, davanti alia basilica di Nekresi in Cachetia, si usa sacrificare e con
sumare per I'appunto maiali. Nulla di strano se in una Zvaneti (siamo sem:
pre in zona caucasica meridionale) in cui I'allevamento per cccellenza e
di maiali - e maiali (di una razza molto selvatica che ricorda da vicino
iI cinghiale), alimento primario, razzolano dappertutto - ger volesse sem
plicemente dire, in origine, '(samuario del) maiale', 0 '(del) cinghiale'.
Certo, la teoria yafetica poteva spiegare tutto, quindi anche un «culro di
Adonelt , con cinghiale implicato, ricollegandolo magari a quelli orgiastici
anatolicii tuttavia iI difetto risiedeva nel fatto che essa chiariva, appunto,
un po' troppo, e non esclusivamente (<<tutta la verita», si dice in tribunale,
rna anche «nicnt'altro che la verita») quello che si voleva e doveva dimo
strare. Come dire che dal caso singolo in analisi si arriva, volendo, a estra
polare comunque una teoria.

Di tutt'altro sapore, e soprattutto menD 'impressionistica', la «sintesi
della· storia umanalt che e nella linguistica secondo Bausani. Pur tuttavia
ci pare che un parallelo "ada accennato; perche, almenu in panenza, I'affi
nita tra i due studiosi non e poca. Curiosita inesauribile, partecipazione,
cura affettuosa dell'oggetto della ricerca, consapevolezza della necessita di
«studiare tuttOlt e contestuali prodigiose competemc poliglottiche, e in
modo particolare 'monoteistica' tendenza a una necessaria spiegazione uni
taria di quel tuttO, caratterizzano sia I'una sia I'altra personalita. Ma se la
stadialita di un Marr lascia I'umanita (animalita con linguaggio) in balia
di una sua naturale evoluzione, a viva farza inserita in categorie 'scritturali'
(nel caso quelie - peraltro, come si sa, ben diffidcnti - del ll111rxismo),
pare che I'essenziale ~ella storia umana, per Bausani, risieda invcce nel
ct)ntinuo rinnovamento, nella continua 'Rivelazione', che, vista da parte
umana, e continua invem:ione. Bausani - non per nulla, in particolare, un
'patito' delle lingue inventate (jnvemate nel senso piu preciso e tecnico
del termine4) - diceva spesso e volenticri di essere in fondo convinto
della sostamiale veridicita dell'idea islamica di lingua come creazione diret-

1 Bausani i: ripclUtamcntl: hlrnaw sull'arl:lllllcnw. Si vt:danll: About a curillu, Illystical
IanglU1gc Balaihalall, "East and WCSI>, n.s., IV, 19;4, pp. 234·238; Linguc artificiali ~ lingue
int/clllate, .Scicnthl., L1V, 1966, pr. 413-421; e per una sintcsi. Le linguc invental~, Roma
.1974.
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la di Dio, dd faun chc Adamo sia uomo appUnl\1 perdu: Dio ..gli hOI inse
gnaw i nomi» di tutre Ie cose (Corano II, 31)5.

A chi conosce I'opera di Bausani sono ben noti due tipi caratterizzanti
di approccio metodologico. II primo e quello che vede nella glortologia
una specie di propedelltica all'etnologia: .. una frasc, dal punto di vista glor·
rologico, e iI residuo cristallizzaw di millenni di slOria culturale"o. Cioe 10
studio della lingua ha la sua principale se non esclusiva ragion d'essere
nella funzionalita rispetto a1l0 studio dei fenomeni umani ncl loro com·
plesso: fatw linguistico come condi:ione necessaria perche si abhia storia
culturale, e anche comc condizione sufficiente perch~ tale sroria prenda Ie
mosse, perche un gruppo umano, in altre parole, sia tale. Identificazione,
dunque, tra lingua e coscienza, il che e ahbastanza pacifico, ma con
un'accenruazione particolare posta su quella 'scinrilladivina' che e la con·
linuiul ddl'invcntivll. Lingua come SUllmCnro privilcgiato di analisi, alima,
ma nel senso - cd c il secondo asperto dell'approccio di cui si parlava 
che, piunosro che riconoscere sincretismi culturali come fenomcni di iner·
zia a proposiro di una civilta, si preferisce utilizzare iI concerto anivo di
stratificaZiollc />cr inrerazione. Una 'sradialita' anche in Bausani, insomma,
ma se la preoccupazione di Marr equella del nesso sociologico, per Bausani
il fenomeno non e diverso dal fenomeno religioso, il quaIe ne costituisce
anzi il fulcro. Una mentalita parimenti 'cosmopolita', rna meno mcccanica,
nell'accostare cose a prima vista Jistanti. E queste note vorrebbero essere
un omaggio alia memoria di Bausani che si ponesse al tempo stesso come
bilancio di certe sue intuizioni alia luce delle modeme teorie socio·lingui.
stiche sulla lingua e di conseguenza sulla cultum basca.

A questa lingua e a questa cllltura Bausani ha dedicato un numero
non elevato di lavori, quattro in [Uno, in perferra armonia con tuno iI
resto della sua produzione: un articolo giovanile che smonta pezzn per pezzo
Ie argomenrazioni del fautore di tumo della 'indoeuropeicita' del basc07;

5 Eilllcrcssante in propoSilO. eioe per il rappurt.. tra il Iingua!:!:io come lalto 'sueio
fisi"logico' e la 'storicita' Jell.. ·rivelazione·in\'cnzionc', A. BAUSANI Origin~ del bnguaggiCl

u origine delle lingue attWlli!• •Seicntia., LVI1l. 1964, pp. 1·10.
6 10., Un aspetlO della ci\'ihil: Ie lingw del ,"ondo in V. Gmltanelli cd.• clIIologica. I,

Milano ICJ65, pp. 177·255. Nomu iI corsi,·...
7 cl enigma del vascu~nce allle las 1e1ljlU<lS ind()euTO/lCas (MadrjcJ 1944) de F. Castro Gui·

sasola. San Sebastian 1947. Quellu criticatu c un fcnomcnu ricorrentc nC1:1i studi Sill basco.
11 grande linguista Luis Michelena parla speS$(} di queslO ti!,,' Ji ilIusione iJculollica che
non si perita di cumularc cquivoci fonctici eJ cquivoci semantici. I due cscmpi limite di



1054

196 Roberto Scarcia

EUSKERA - XXXVII (2.a1dia)

[4)

un saggio su Mari, it personilggio micologico di cui si diceya in apertura,
in cui si rintracciano Ie caratreristiche di un arcaico esserc supremo fern
minile di tipo celesteB; un'analisi archeoasrronomica del nome dci primi
tre giorni della settimana basca9; una presenrazione del basco in senso
strunurale e in rapporto aile altre lingue nel quadro di una panoramica
linguistica uniyersale lO.

1 layori bascologici di Bausani, almt:no quelli dcdicati a una remarica
basca precisa, hanno come fome principalt: Azkue e i suoi scritri, si rife
riscono qUindi linguisticilmeme a un perilxlo in cui, sono la spinta del
risveglio nazionale, quando, pur tra Ie mille difficolta anche di tipo politico
che si sarebbero inrensificate negli anni del franchismo spagnolo, si rico
minciaya a parlare insisrentementc di basco anche se i progetri di stan
dardizzazione della lingua non erano ancora operativi alia luce del sole ll .

talc volomaristica illusione sonG rappre.entati da una parte da un Humboldt, ehe non
veJe"a ncl basco e1ementi latini per,' vi eereava (amasmi gred, dall'allm - e negli anni

50 di '1l1esro seeolo! - da un Griera, ehe eonsiJera il basco un dialctto l;nino e Itl pani
eolare catalano. Cf. L. ;.1ICHElENA, Guillaume de Humboldl el Ia Lilllgue Basqlle, in Lengua
e Hisloria, Madrid 1985, Pl" 141-142; lu., Vocabulariu lIasCO (Ensayo de una inrer/lTeraei6n
de la kngua lIasca). in ungua e HislUTia, de., PI" 329-330.

B Tracce di un arcaico essere "lpremo femminile nel fuklore basco, .Numen-, Ill, 2, aprile
1956. PI'. 97·110.

9 The prehislUric Basque week of rhree days: Ardleoascronomical nOles, .Archeoamo·
nom)'-, V, 2, april-june 1982, PI'. 16-22. E. queSlll dell'archeoastronomia. un altro sellore
che ha particolannente canurato I'interesse .Ii Bausani; d. i seguenti suoi lavori: Inler/lTc'
la~iune palco·ascronomica de/Ia slele di Triora, .Bolletllno del Centro Camuno .Ii Studi Prei·
slOllei-, X, 1973, PI'. 126-134; Calendario lImare preiswriw in AnalOlia••!3<,lIenino del centm
Camuno .Ii Studi Preistorici., Xl,1974, 1'1'.15-18; Ossen'a.ioni sui sislerna cakndariale degli
Ha.ara eli Afganisran, .OM-, L1V, 1974. pp. 341-354; L'aIfabelo come cakndario arcaico,
.Orie"s Antiquus., XVII, 2, 1978, PI'. 131·146; Note sulla preisloria ascronomica del cu/to
di Milhra in MysleTia Milhrae, Leiden-Roma 1979, Pl'. 503-513.

10 Un aspeno, Cil., specie 1'1'.215-216.
II Come e n"10 l'Euskara bolua 0 .basco uni(icato- c una koinc amministrativa e let·

teconia che si utilizza nelle istituzioni del govemo autonomo basco; cd e questa, oggi, la
lingu" che si insegna nelle scuole. 'Crcata' nel 1964 con il congresso .Ii Aramazu, ha come
b"se il Jialeno .Ii Ouipuzeoa. la regione pill baseo(ona del pacse, ma con esso non pu.>
esscre completameme i.lenti(icata; ammene iniani procedure ortogra(iche, (onetichc, gram·
lIla/ieali .Ii altri dialeni: per esempio la h, pronunciata e scrina 'luasi esclusivamemc nel
paesc basco senemrionale «(rancese) e non in Guipuzeoa, certe (orme degli ausiliari i.an
'esserc' e ukan 'averc', proprie degli scrinori laoonani classici (come Axular). L'Euskara
bolUa C, assieme allo sral:nulo, la linl:ua u((idale delle Province AUlOnumc Basche in (urza
dell" Statuto .Ii Autonolllia del 1979.
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Ne segue che Bausani analizza spesso parole dialetcali, e anche la grafia
con la quale sono riportati alcuni termini baschi risulta oggi amiquata. In
agni casu il metodo di Bausani si esercita su dei classici: e accanhl a quellq
di Azkue possiamo fare i nomi di Barandiaran e Gorostiaga.

.11 saggio su Mari, con la sua dovizia di riferimemi culturali. ci sembra
quello pill adatto a far risaltare, di frome all'ori:::zoncalira del pr(lcedere di
un Marr, la veTlicalira con la quale Bausani amaversa tUlle k· f<lsi della
mitologia basca: dalla pili amica nella quale Mari sovrasta Ul[ti gli altri
protagonisti di leggenJe su esseri zoomorfi, alla fase di conrann indoeuro
peo in cui si affacciano personaggi ricollegabili al tipo Thor () Giove, col
dio del ciclo Omi, alia fase romano-pagana disscminata di qudla sorta di
ninfe e genieni silvani che sono Iamiiiak e basajaun. La figuTa .Ii Mari vi
e sempre presenre inn(/varivamcmc, C COSI anche nel cristianesillhl, il quale,
c uvvio, inc ide a funJo sugli strati che 10 preccdonu. Un prnlilll 'incan
taminato' della dea Mari e dunque irreperibile.

11 trano basco pili originale, in (Uno cio, e forse quclla J-':mminilira
dell'esscrc supremo celeste, laJJovc, anJamlo secnnJu corrcnre, molci
sarebbero per una ricognizione, in Mari, di un essere ctonio-Iunare. E qui
viene in meme un brillame passo di Michelena, che si riff! l.lltretuno al
riconosciuto massimo inrerprete moderno dell'anima basca, Gahriel Aresti,
sull'associazione sponranea, questa volta esogena nel senso dell'inerzia, fra
ceTTa e [emminilira-malcmira J2 •

AlI'elememo cavernicolo di cui ahri si fanno forti, Bausani comrap
pone, come fenomenok;gicameme pili robusro, I'accostamenro momagna
cielo. Nun basta dire, in parole pm'ere, che Mari abita in cm'erne, per
dedurne il binomio grona-terra: e qui soccorrono Zeus, il dio dei Guanci
dello Yucare, Kol del Bengala, Bunjil degli aborigeni australiani, gli Irani
di Erodoto, Qamatis dei Bilqula d'America, insomma un enorme numero
di folclor-mirologismi di tami angoli del nostro pianeta. Anche la lunaritf!

J2 Se in hasco la lerra, lilT. C precedula lendenzialmcm... Ja ama, ·madr •. cit, accaJ...
per la seml'licc ragione chI.' Ie lingue lalina e neolaline hannu parule .Ii gen r... icmminile
per indicarc la lerra. in linea del reslo con lami alui casi indlleurupci, na <:I" il pi.. cia·
moroso, quamo a suggeslioni 'malernc', C <Jucllo Jel russo ~clI\/ja (L. MICII~Lf.NA, Campa.

raci6n ., TtCOnSlTUCcion en unglll:<lica, in Lengua c Hiswria, cit., p. 85). Del reSl1I so: Ol:lli, nella
pllbblicislica ilaliana, compare lanto Ji (rc<JlIcme -fa gilmd islamica., db accaJc eviden
lememe perch.: si cgia JcciSll.:hc si uana ddla guerra santa II cr.lCiala: (emnunilila malcrna
qui, strcl:0nesca la.
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di Mari, cosl vistosamente connessa con la pioggia e con alrri fenomeni
atmosferici, non esecondo Bausani corroborata da una presenza degli anri·
buti e fenomeni tipici associati aile ierofanie lunari, quali la crescita delle
piante, gravidanza, mesrruazioni, ecc. mentre I'unico simbolo sessuale a
Mari associato e iI perrine, chiara sorrolineatura della sua femminilita. E
se la Mari col fuso ci riconduce magari (ino aile leggende lunari di ressitura
del cielo dei precinesi Miao, abbiamo la tessitura del cielo ad opera di un
essere celeste come presso gli Adamanesi, col dio Pluga, Sussitinnako dei
Sia.Pueblos, Kamushini dei sudamericani Bakiari, quando il dio tessitore
e visto come un ragno. Insomma una Mari pili banalmente lunare sarebbe
incomplera per mancanza di troppi dementi caraneristici tradizionali da
un lato, per rroppa comunanza di funzioni con esseri celesti dall'altro. Bau·
sani fa leva sulla costanza della comparsa dci trani metereologico.atmo.
sferici nel mito in questione e, ancora, sulla funzione di sanzione morale
degli stessi, tipica degli csseri suprcmi celesti, anche nei confromi di furto,
spergiuro, menzogna. Si aggiungano la l>etliJzzoniana onniscicnza c la per·
sonificazione dell'arcobalcno.

Ma, naturalmente, gli elementi lunari e tellurici hanno la loro moti
va:ione srorica: I'essere supremo celeste femminile pub 'Iunarizzarsi' in
parallelo con la 'solarizzazionc' dcgli esseri maschili. Frobenius, uno stu·
dioso J'Africa che ha spinto indagini e ipotesi fino aile Iberie, sostiene la
maggiore antichita della percezione del cielo come femmina e della terra
come maschio. Un bassorilievo del paleolitico superiore scopcrw a Laussel
in Dordogna, non distante dalla zona basca, presenta la donna che incombc
sull'uomo ncll'amplesso, similmentc a cia che estaW documemato nel Fcz
zan, in Zimbabwe, nel mondo sumerico e per la dea egiziana Nut. L'esi·
srenza di esseri supremi femminili e documentata in civilti'! lomane tra
loro: la dea Hintubuher della Nuova Irlanda manda, come Mari, nubi e
pioggia, Qamatis dei Bilqula americani vivc, come Mari, in una caverna,
e al suo fianco c'e un serpente-arcobaleno, simbolo a cui Mari e associata.
In alcuni codici messicani iI cielo e riprodotto come femmina, cosl come
presso gli Ijo dell'Africa occidentale.

Quell'Omi, essere celeste maschile, di cui parla Picaud, pellegrino a
Compostela nel secolo XII, presentandolo come oggeno di cullO dei baschi,
e sl fenomeno pre·cristiano (it dio cristiano e infatti ]aungoikoa, 'signore
dell'alto'), rna e comunque considerato un apporto indoeuropeo iI cui pill
prossimo parente, almeno a Iivello fonetico, sembrercbbe Thor. Ma I'esi
srenza di questo essere celeste maschile non esclude la presenza di un essere
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femminile in una fase pili antica. E la stessa influenza indoeuropea pub
aver connotato Mari in senso lunare. L'impatlo di Orczi celeste ha falw
scivolarc Mari in una funzionc suhmdinaca, perl) si cominuano a t£Ovare
segni inequivocabili della funzione primaria che questa svolgeva in prece
denza13.

ll\usorieta, insomma, della possibilita di ricostruirc, sulla base Jcgli
elementi a disposizione, un mito primigenio hello e comrieto. E non e in
questione la singolarita basca: Bausani non ha mai credueo neppure alia
«religione indoeuropea» 14 e questo non e cereo I'unico caso in cui egli si
rifiuti ·di presentarci una ricostruzione lineare, accompagnara dal tradizio
nale asterisco della ricostruzione linguistica. Sra di fano che, anche in lin
guistica, aile ricostruzioni con asterisco si crede oggi sempre meno, e sempre
pili prendono piede Ie ricerche imperniate sui cnmatto e sui prestito. Nel
che it mondo basco pub costituire campo Ji \)sservazionc privilegiato in
senso diametralmente opposeo a qucllo della ricerca genetica, impresa pres
soche disperata che conduce nel caso soltanto in «vicoli ciechi>.IS. Cii)

13 Parlare di (unzi.me suoordinala, del resto, i: prohahilmente impreciw. I casi di 'ICC

nicizza:ione' sana tanti e di natura multi, diversa. In h"SCO varrebbe la pena di soffenn,mi
sulla parola. allamente emblematica. ikl/mn, neologism" ('lIldato dai na:ionalisli su (ram
menti di .,'straw alia fine del secul" scurso: lin lermine eOSlrllilO per indieare Ilenericamence
'bandiera', ma che. ora. indica salamenle la bandiera hasea. mentre per dire 'oondiera' in
generale si lisa it prestilO spagnolo bandera.

1'1 Si \'eda in particolare. Pull I'antica rcligionc iranica cOIllribuire a una ricOSCTutionc della
<religionc indocuro/Jea.!. ,Sludi e maleriali di Storia delle Religioni., XXXVI, 1965 I'r.
179-192. 21 )-216.

15 L'espressione i: .Ii C.C ULEN8ECK. Udagara (ora in MARR, op. cil., p. 165). Quant\)
alia parentela basco-caucasica. i: bene ricllrJare che ullIli, su varie ceminaia di proposle.
gli av\'ersari arrivanu 01.1 ammellere la \'aliJila di 67 pamlldi caucasici e nun piii (MARR.

op. cil., p. 17). 67 suli. che plli non Slln.. cusi pochi; lOa. come ossel\'a /I·liehclena, a pane
ehe chi nirnis probal, nihil /lTlIbal, e ehe c'j: un /lOsmlad" d~ lulcrancia nella lil-erta .Ii sedle
delle regole (onetiehe ehe e leeito Ji ""Ita in vulla prderire, (L. MICHElENA, Vascu
romanica, in Lengua e Hislflria. cil., p. 269). il -numero Jelle lingue compamte puo riJurre
a nulla il ,",Ilure delle coinciJenze >c nun .i lavora con pllHotipi unici re.liluili dall'accllrJo
.Ii diverse Iingue. Smehhe singulare ehe Ul1;t pawla hasea non plllesse IT,ware currispun
deme. con Ie liceme (uncI iche e scmamichc che hen cuno,ciamo. in eirca.s<•• in inghushi.
in Jargwa. in zvano eee. Bisognerebhc <limostrare. cosa che nessuno (a nc probabitmente
(ara mai, che non si pub I"'rsivo nostml estrarre dal bascu, comparato con un insieme di
equivalente <Ii lingue iml..europee (piii Ji Irenta), un numew equivalente .Ii etimollll:ie
'huone··. (L. MICIIELENA, L'Euskaro-caUCll.licll. in Unl:U'l " HislOria, cil .• p. 469). A ullni
moJll va rile\'ato ehe Ball.ani. giil ai lempi in cui scnve Ie sue prime cose, "ppare assai
relativamente interessalo a quesli problemi genetici, e ehe I'essenziale per lui. sta altwve.
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perche, inserito su uno sfondo cosl specifico, nella sua diversita, iI prestito
pub essere inseguito e studiaw bene .mche in diacronia, nelle sue mutevoli
vicende sia fonetiche sia sociali 16.

Difficile negare il paraHelismo tra prestito lessicale e prestito culturale:
struttura e funzione dell'uno e dell'altro si completano e si chiariscono
reciprocameme come in un circuito. II \adicale' estraneo compare in paro
le incamerate tout-court, in parte di parole ibride, oppure viene 'tradotto'j
per non dire dei calchi. Cosl i 'pezzi' dei complessi folclorico-mitologici:
alcune leggende sonG di origine del turtO estranea, altre sono traduzioni
in simbologia autoctona di leggende importate 0 di elementi delle stesse,
altri sana composti in simbiosi di autoctonismo e di alterita. E it motivo
di Mari e appumo una sorta di approdo, non necessariamente omogeneiz
zato. Nel nome stesso di Mari troviamo un caso di prestito lessicale cri
stiano importato a definire un essere dalle cararteristiche spiccatameme
non cristiane: e sempre Bausani ci ricorda come Mari non valga solo Maria,
nome proprio, ma anche, in certe zone Ji confine tra Guipuzcoa e Navarra.
oggi Ie zone maggiormcme bascofone della regione, 'signora': it che evi
denzia una spima culturale cristiana a indicare cosl tale 'donna'. La Maria
dei cristiani puo essere giuma a pennello a qualificare quella che, a giu
dicare da un testo di Ainezketa raccolto da Azkue, e emakume bat bere
modukoa, 'una donna speciale' anche essa. Ci troviamo dunque di frome
a un calco culturale 0 a una traduzione?

La zona basca dove si osserva 10 slittamento in questione (fra Maria
e una signora sui generis, molto sui generis), e tra I'altro una di quelle che
meglio hanno saputo captare clementi estemi pur mat1tenendo integra la
propria idemitaj quelle Alte Terre (Goiherri) di Guipuzcoa da dove pro-

16 Quanw al presriw lessical·culturale, \'a sempre tcnuto presente che spcsso esso indio
COl, nel SUl) "alorc comunicati\'o, cosa molt<! diversa 'da cio che sarebbe insilo nel significato
della parola stessa. In un pidgin a base inglese sviluppatosi durante la guerra .Ii Corea. per
esempio, la (iaha .Ii Cencrenwla viene raccomala in un gergn americano dOl caserma con
immissioni 'IU'\ e 101 di parole corcane, giapponesi, ecc., ma la cosa da notare c chc in
4uesta fiaba, per pmer 'passarc' il conceno .Ii 'scalpctta', si ricorre alia pamla jump bex>I,
o\'vcro allo 'stivale da lancio' .lei paracadutisti; cioe, per 'passarc' il messaggio di 'scarpcna
preziosa', si rienrrc al non plus ullra in una immagine d'insicme ehe vedc ncgli scarponi da
lancio i miglinri scarponi in aswluto delle [[Uppe spcciali per eceellenza, e il eomrasto con
Ie sorellaslre e stridente perch.; 'lucile calzan.. semplici com/xu b()()lS, (lVvern normali stivali
anfibi senm nulla di speciale. Cf. R. FASOLll, The sociolinguislics of socict,: lnrroollction 10
sociolinguistics. I. Oxford 1985, p. 69.
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vengono i documenti citati da Bausani in proposito sono anche Ie terre
dove, sia politicamente sia linguisticamente, c pili forte 101 componenre
nazional-radicalc, nonostante si parli proprio Iii iI basco che ha raccolto
molti elementi della lingua dominante spagnola. anche in fenomeni appa
riscenti come quelli fonetici: basti pensare alia pronuncia di j che Iii ~ /hI
come in spagnolo, mentre negli altri dialetti baschi, come nella lingua uni
ficata, ~ (deve essere!) IiI. Fenomeni comp/essi, ma non conmuldiuori, e 101
stratificazione di Bausani continua nel suo processo non gia contradditto
rio. rna semplicemente complesso. La «signora sui generis» e Maria, ma
oltre che andre ('signora'). ~ anche sorgina ('mega'). perche la stessa cultura
che I'ha cristianizzata, con il passarc del tempo, riprendc la sua ricognizione
di emaneita~ II rapporto di interazione e palese anche in altre leggcnde
(Ie sei sorelle come Ie sei Madonne. i sette figli come i Maccabei, oppure
ancora i due figli, buono e cattivo, come quelli di Eva). ma la manifesta
zione in forme zoomorfe, il palazzo d'oro che tiene in manu (i1 tempio
cosmico), il carro che lancia fuoCll e fiamme, la scupa/tempcsla, il mantello
alia Odino, I'arcobaleno, i piedi di capra 0 di uccello, I'albero in forme
muliebri, ci indicano che questa Mari attraversa verticalmente tutti ,gli
strati mitologici. dal pili antico preindoeuropeo ai vari strati indoeuropei
al cristianesimo anch'esso stratificaro. Appumo come la lingua.

Proprio suI fenomeno linguistico in senso metto verteva il primo
lavoro bascologico di Bausani: una stringente recensione a un articolo di
Castro Guisasola, 'scopritore' fra i molti della verita genetica basca, secon
do cui il basco deriverebbe da una lingua amichissima da cui si sarebbcro
generate Ie lingue indoeuropee. Pili che la critica serrata aile pretese ana
logie (55 affermazioni unmetodisch deU'Autore sonG raccolte e confutate
con giovanile spietatezza. rna anche senza particolare difficolta), che inve
ste i troppi casi trascurati, la banale confusione tra suono e segno grafico,
il superato concetto di una evoluzione linguistica naturale dal monosilla
bico all'agglutinante al flessivo. e soprattutto I'analisi fallimemare di un
verba basco che comunqoe [unzionerebbe in maniera non indoeuropea
quand'anche fossero per assurdo fondati i rilievi sui singoli suffissi, ~ inte
ressante in Bausani proprio la dclusione per la mancata e1aborazione di
eventuali indizi a favore dell'ipotesi di partema. Come se Bausani fosse
particolannente affascinato da quel limes tra scientifico e fantascientifico
che mai potra sottrarre per lui legiuimita alia curiosita umana: per esempio,
-z strumentale basco, accostato a -s nominativo indoeuropeo, plltrebbe far
pensare a un ergativo 0 strumentale in una fase comune pili arcaica; il
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segno si sarehhe mantenu[U, con funzioni diverse, nel progressivo Jivenire
e divergere delle lingue. Anche qui, in altre parole, una dialettica strati·
ficazione·autol1llmia.

Ma I'avventuroso limes che s'e detto seduce Bausani in tutti i campi:
la sua metodologia - giungere al particolare da una conoscenza spregiu·
dicata, non ininita e magari anche 'scanzonata', del rutto - si fa partico·
larmente esplicita, e particolarmente felice, nel saggio archeoasrronlllnico.

Anche nel calendario hasco si possono notare Ie tappe di una forma·
zione in cui si mescolano elementi diversi. Una delle piu antiche ha dato
luogo al nome ,lei primi tre giorni della settimana. Accamo a nomi Jei
giorni di origine.precristiana ma pur sempre di 'stirpe' inJoeuropea, i primi
tre sono di origine non rimracciabile: asLelena (ora 'Iuned.' ma letteral·
mente 'primo della aste', che oggi vuol dire 'settimana'), asteartea (lette
ralmente 'in mezzo alla settimana' ora 'marted1'), asteazkena ('ultimo della
settimana', ora 'mercoledi'). Bausani ipotizza un collegamemo con Ie fasi
lunari e la rinlluzione sinodica della luna. La luna infatti, dopo il sole, e
I'elemento che meglio si presta a scamlire it tempo. Una divisione appros·
simativa del tempo si ottiene osservando la luna in rapporto a pumi di
riferimemo costituiti dalle stelle fisse. L'importanza ddl'osservazione della
luna presso di\'ersi popoli primitivi e pill che documemata, e Bausani ricor
da che Ie mansioni lunari possono dare un significato ai mono\iti di S(O·
nehenge, e che il sistema delle stazioni lunari e universalmente sviluppa(O
e ne troviamll ([acce in Cina, in Anatolia, in Peru.

L'origine della ..settimana di cre giorni .. basca semhra conncssa con
la combina:ionc della rivoluzione sinodica e siderale della luna: i primi tre
giorni della settimana rifletterebbero come relitto Iinguistico tale combi·
nazione. Una combinazione che secondo Bausani consisterebbe in una sud·
divisione dei \'emisette giorni del mese lunare in nove gruppi di tre: la
rotta della luna essendo di 13° per stazione lunare, tre stazioni lunari copro
no piu 0 menD 40°, che moltiplicato per nove dii 360°, la circonferenza
del cielo. Questa suddivisione in nove gruppi di tre crea un meccanismo
per cui Ic trc fasi lunari importanti (quarto crescente, luna piena, 4ua~to
calame) si ttll\'ano a coinciJere ognuna con ciascuno Jei trc gruppi/giorni;
non vi sara peraino regolarita di coincidcnze tra fasi lunari e gruppi, ma
alternativamente ad ognuno dei tre gruppi 'tocchera' una delle fasi lunari
importanti: in altre parole, Ie cre fasi lunari si presemeranno all'appuma.
memo con i tre gruppi in modo regolarmente ritmato. Cio ha secondo
Bausani proJottO un facile artificio mnemonico utilizzame i giorni della
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senimana per agganciarc Ie fasi lunari alia posi:ione siderale llella luna:
sistema mnemonico, cerro scicmificameme non preciso, rna approssimati·
vamente CSaUo nel calcolarc iI tempo, l' abbasmma elastico da poter cssert~

modificato e correttll via via, per esempio facendo ricominciare Ie serie.
Quando i baschi vennero a comano con popoli che utilizzavano la seui·
mana planetaria di sette giomi, probabilmeme adanarono il loro vecchio
sistema di suddividere il tempo a quello della nuova senimana, alia forma
della nuova senimana, aggiungendo prestiti la dove non disponevano di
un conceno pili amico (quindi di una parola) che risultasse adano. E
Bausani aggiunge che se nei proverbi e nel folc1ore basco non vi sono trac;
ce di un mese lunare, si danno pera ..proverbi metcorologici» nella colle
zione di Azkue.

Eproprio questo bausaniano genere di approcci metodologici di ampio
respiro che stimola e incoraggia la ricerca dei nessi che fanno I'importanza
della lingua in qucllo che forse Bausani chiamercbhe un Cl)mcsto umano.
Dcscrizioni c analisi di lingue c eli culture non possono trascumre 'luella
che e la cemralita della lingua nell'espressione culturale dei fani in analisi
c nei comesti socio-politici delle comunita di individui in questione. La
lingua, oltre che essere un .. residua cristalliuato.. della storia dci popoli,
si trova anche a rivestire la funzione di soggeno comunicativo esprimen,te
la voloma specifica di una com.mita Iinguistico.culturale. C'e dunque,
nella lingua, una doppia valenza: proJuno della storia socio-culturale, essa
e anche produnore di prese di posizione socio-culturali.

La storia cultumle e linguistica Ji un popolo e fana di cose scelte e
cose indotte, I'acculturazionl' stessa Pu() essere scelta u indona, e cosi I'ade
sione a modelli proveniemi da fuori, Ie spime indipendentistiche che ten
dono a riproporre la propria originalita, e infine Ie risultami anche ibride
di queste tendenze. La lingua basca ha in se componemi rapprcsemative
di tutto cio e Bausani ci ha dim:.>strato come anche su di un piano pili
prenamente culturale siano pre&enti fenomeni implicami una situazione
del genere, i quali si esprimono in parole e in lingua. Cib che hisogna
notare ncl complesso, c che emerge pClrticolarmentl' dOli caso di Mari e dal
caso della «senimana di trl' giorni .. , c che non si C1ssiste mai ad un'accul
turclzione rout-court all'clemento dominame, ma compare sempre un'anima
'altra' la quail' mette in discussione ipotesi troppo sicure di se.

Anchl' nella lingua basca di ~lggi assistiamo a una valanga di prestiti
proveniemi soprattuno dallo spagnolo. Essi evidenziano la necessita, per
una lingua come iI basco, di trovarc referenti linguistici si da 'dare un
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nome' ai prodotti deUa societa di oggi: e Ie parole nuove di origine esterna
stanno a indicare la palese difficolta in cui si trova una comunita linguistica
senza status proprio a far fronte a esigenze inerenti soprattutto al contesto
politico, ai mass-media, alia spiegazione del sociale di attualita. Certo, que
sta e problema che ogni popolo - e quindi ogni lingua - si e trovaro di
fronte, senonche oggi esiste una consapevolezza diversa, dettata dal fattd
che non solo sono molti i meccanismi di reazione all'esigenza, rna i tempi
per mimetizzarsi, acculturarsi, 0 elaborare autonome risposte ai problemi
presenti sono quanto mai di breve durata.

Davanti a una societa come quella attuale appunto, che tende
aU'omologazione su scala mondiale, la lingua basca reagisce anche creando
neologismi 0 ibridi che mantengono intatta 0 almeno preservano in certa
misura la sua 'personalita' per cosl dire originale. I prestiti lessicali nel
basco e gli out-put culturali che abbiamo visto esprimersi in campo fol
c1orico-mitologico e nella scansione dei giorni, - quindi nell'anima cui
turale e nel quotidiano - presentano una non curiosa coincidenza: il flusso
continuo di elementi nuovi dominanti non cancella la presenza di un
nuc1eo di inequivocabile importanza che si pone come depositario di iden
tita. Cia che produce Ie rivendicazioni di tipo politico-culturale che con
maggiore 0 minore radicalita caratterizzano il paese basco enel contempo
il prodotto di questa particolare continuita culturale.

ROBERTO SCARCIA
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EUSKALTZAINDIAREN ETA BILBO BIZKAIA KU1XAREN
LITERATUR SARIAK

1992-Vl-25

Juan Marl Lekuona

Ohore eta eregin handiko gertakaria dugu gaurko saribanaketa hau. Egun
indarrean dauden lehiaketen artean, zaharrena bide da gaurkoa euskal literatura
ren oraintsuko esparruan. Eta zaharrenetarikoa izate honek beste ikuspegi bat
ematen dio sari honi: hiru bat belaunaldiko literaturgile puntakoak ditugula
gogoan, zerrenda luze eta garrantzitsua osatzen dutelarik sarituen artean. Eta
beste hau ere ahaztekoa ez dena: idazlanak argitaratu izanak, dirutako eskupe
koak eta zabalkude-ahaleginak dakarten bultzada eta dinamismoa egileentzat eta
literaturarentzat.

Bestalde, gaur saritutakoek euskal letretan duten diztira eta garrantzia ere
azpimarratu beharra dago. Luis Mari Haranburu-Altuna, Xabier Lete eta Patri
Urkizu, izen bat eta heldutasun bat duten idazleak dira hirurok gure artean.
Adinik hoberenean, berrogeitik berrogeita hamar tarte horretan; idazle sarituak,
hala nola "Irun-Saria"-n; idaztaltxor anpatuaren jabe direnak. Izen ona hartzen
du sariketa honek idazleok etortzearekin; eta bultzada bizkorra jasotzen dute
berek ere hemendik, bi erakundek antolaturiko ekintza honetatik.

Euskaltzaindiak ezin du ahaztu idazleen ekarria euskararen bizian eta suzta
penean. Ez eta ere, jakina, idazleek Euskaltzaindiaren arautaratze lana. Baina
literatur gaiaz ari garenez, azpimarra dezadan literaturak duen garrantzia akademi
erakundearentzat.

Idazleak ez du zertan izan jakitun filologi gaietan. Baina idatziaren poderioz,
ez ikerkuntzaz preseski, badaki zer den zaharkitua hizkuntzan, zer dagoen egosi
gabe oraindik, zerk duen indar eta grazia, zerk duen estetika eta zerk ez duen,
zer den argi eta zehatz, zer kolokako eta erdiesaneko, zein diren orain hemen
hizkuntzari eskatzen zaizkion ahalmenak eta kemenak, jatortasunak, argitasunak
eta diztirak... Hitz batean, konnotazio mailan prasi luze eta eutsiak dakarren
eskarmentua, jakitatea, fiabardura bizien taupada komunikatzailea. Idazlea da zer
sartu eta kendu azken batean erabakitzeko bidean jartzen duena, aukera beti
herriari utziz.

Bestalde, idazleak egin behar du akademiak erakus dezan zein den idazteko
arautegi tajuzko eta egokia zientziaren argitan: eskatu arauak, eta hauek etorrita
koan, berak betez giro bat sortu eta ekinaren ekinez erakutsi zein den literatura
idazteko molderik egokiena eta emankorrena hizkuntzaren biziari begira.
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Horregatik ikusten dut oso beharrezko EuskaItzaindiak izan dezan idazleeki
ko ardura. Beste akademietan gurean baino handiagoa da, noski, idazleen kopu
rua. Gurean ere, arautzeko bilakabidea aurrera doan neurrian, litekeena da gauza
bera gertatzea. Gaur ez, agian. Baina idazleen galbahetik iragazi beharra dago
hizkuntzalariek gomendaturikoa. Horregatik, nahitaezkoa du Euskaltzaindiak lite
raturgintzaz arreta har dezan, besterik ez bada ere, literatur ikerkuntza hurbiletik
jarrai dezan, eta sorkuntza mundua suzper eta berma dezan.

Gaur saritutakook ezagunak ditut eta oso gogoko ere bail bata herritarra,
bestea ikasle ohia, bestea lankidea literatur irakasletzan. Zerbait otzildu ezazue
nire aburuaren hurbiltasunezko gandua eta lamara.

Asko pozten gaitu Patri Urkizuren aspaldiko ibilpideak. Bordeleko unibertsi
tatean egon zenetik honantz, oso sarturik ikusten dugu ifarraldeko artxibategie
tan, hango gaietan, hango kuItur mugimenduetan. Eta hau ez da oso erraza
guretzat, mugaz-honantzkoentzat. Eta bereziki landu dizkigu hango herri-teatroa,
hango poesia, batez ere herrikoia, eta zeresanik ez bere tesia Urte-ri buruzkoa.
Lanez eta onarpenez, gutxi dira hegoaldean Patrik adinbateko arrakasta dutenak
mugaz-handi. Eta gaur saritzen zaion idazlana ere, ildo beretik doa: Agosti
Chahoren bizitza eta idazlanak 1811-1858. Bi azterbide erabili dituela esaten digu
aintzin-solasean: dokumentuena, "agiria lortu dudanean zehazt-mehatz paperera
ekarri dut; eta bigarren, "sortzaileen irudimenak kreaturikoa". Bizitzako xeheta
sunak, mitologia, politika, hizkuntza...

Dena prosa landu eta aberatsean emana. Hiruzpalau sari jasoa dugu azkenal
di honetan, saiakera munduan hain zuzen...

Gero, Luis Mari Haranburu-AItuna... Prosalari bizi eta aberatsa. Luzea du
bere liburu zerrenda, teatroa ez delarik, hain zuzen, bere emaitzarik apalena. Hor
ditu, adibidez, "Kriselu" argitaletxean azalarazitako Zumalakarregi antzertia, Kri
selu 1986, Gernika (drama historikoa) Job deritzan antzerkia, Kriselu 1975...
Beraz, teatroa landu ezezik alor honetatik itxaropen izana da Luis Mari, "Antzer
ti" ordezkatu zuelarik, "Hil" izeneko idazlana lekuko jarriz, "gaurko literatura
gaztearen azalpen bat" (1972) delakoan, orduko eta garko idazle batzurekin
batera...

Taldearen helburuak ondo adieraztzen digu Luis Mariren orduko apeta:
"euskal literatura eta kuItura inprimatu aurrerakoiaren desarroiloak gaur egun
dituen beharkizunei erantzun bat ematen saiatzen da"... Eta hori izan da Luis
Mari: bereziki antzerkia landu eta lekukotu duena, garaiaren garaiko eskaizunei
adi eta sentibera azalduz, eta estetika munduaren miresmena eta kuItura duen
idazlea.

Hirugarrenik, Xabier Lete. Euskal Herrian bere herritarrekin, goikoekin eta
behekoekin, komunikaziorik handiena duen poeta, kantuz eta hitzez herriarekin
harremanetan jarri delarik inor ez bezela. Bestalde, aspaldian bere barruko eska
zizunez poema libururik eskaini ez diguna, jakinminez gauzkalarik aspaldian. Eta
gaurkoa ere, nahiz eta poemategi berezia eta ohargarria gertatu, hau ere lehiaketa
baten eskakizunez aurkezten zaigu eta ez norberak espreski argitaratzeko erabaki
baten ondorioz.
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Dena dela, iazko sari honek erakutsi dio bere poesiaren balioa, bere poesi
gintzaren onarpena gure artean, eta nola gaurkoa ezezik argitaratu behar dituen,
beste inolako konpromisorik eta eraginik eta aitzakiarik gabe, bere pooema Hbu
ruak, luzetsita jotzen dugunez bere ausentzia gure artean.

A1perrikakoa Iitzateke ni hemen Xabier goraipatzen hastea. Ezagunak zaizki
gu bere pentsamentu argiak, sentiberatasun bortitza eta mintzo argi, esanahitsu
eta indartsua. Orain jakin nahi genuke non datzan azken urteotako bere emaitza
estetikoa, bere ikerketaren eskaintza poetikoa.

Euskal idazlea askotan gogogabeturik gertatzen da bere liburuak eduki duen
arrabots txikia ikusita. Horregatik, beti da on idazleari ematen zaion bulkoa eta
eragin guztia. Betor berriro ere, "Euskaltzaindia Bilbao-Bizkaia Kutxako Saria".
Idazle ezagunerik baletor irabazle, ikusiko du nola oraindik arrakastatsu gertatu
ohi den bere idazlana, eta adoretu dadila. Eta ezezaguna balitz, berriz, beraren
tzat litzateke "bejondeizula" beroena eta harreratsuena, aurkitu duelako bidea,
eta euskal letretan hartu duelako bere lekua. Izan ere zerbait da gaurko Saria
euskal letretan.

LUIS HARANBURU: St. Cyran lainkoa gorderik, T. Altzaga saria, 1991.
XABIER LETE: Zentzu antzaldatuen poemategia, Arrese y Beitia saria, 1991.
PATRI URRIZU: Agosti Chahoren bizitza eta idaz/anak, M. Zarate saria, 1991.





EUSKALTZAINDIAREN PARTAIDETZA EUSKARAREKIKO
NAFARROAKO FORU PARLAMENTUAN BEREZIKI

SORTUTAKO BATZORDEAN

Ekainaren 27an, Euskaltzaindiaren ordezkari bezala izendaturik Jose Maria
Satrustegi Akademiaren idazkariak parte hartu zuen. Bertan, "Euskara nafar
guztien kultur ondarea" izenburupean, sei puntutan eman zuen bere azalpena.

Hasteko planteamendu orokor batetan euskara interes goreneko ondare beza
la kokatu zuen. Bigarrenik, Nafarroako ondare bezala azaldu zuen, historian
zehar xehetasun batzuk eginez. Gero, babesteko neurri zenbait aipatu zituen,
alderdi guztien ondarea izan behar litzatekeela desiatu, jarraian itun berri bat
proposatuz. Seigarren bezala, Europako ondare bezala aldarrikatu zuen, frogatzat,
Fontes Linguae Vasconum aldizkarian atzerritarrek zer partaidetza duten agertuz.





LIBER'92

Bilbo, 1992-VI-26

Ricardo Badiola Uriarte

Liber'92 delakoa Madrilen ospatu da: 1992-VI-23, 24, 25, 26 eta 27, Instuti
cion Ferial, Parque Juan Carlos I deritzon Erakustazokan IFEMA delakoak
antolatuta. Eusko Jaurlaritzak "Euskadi" izenaz stan bakarra delakoak eraturik.
Eusko Jaurlaritzak "Euskadi" izenaz stan bakarra ipini du Erakusketa honetarako,
berau Nazioarteko Erakusketa delarik. Gonbintea, Eusko Jaurlaritzaren Kultura
eta Turismo sailak luzatu dio Euskaltzaindiari, azken zazpi urteotan egin duen
bezalaxe. Stand horretan hurrengo partaideak izan dira:

- Eusko Jaurlaritza
- Legebiltzarra
- Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako Foru Diputazioak
- Euskal Herriko Unibertsitatea
- Deustuko Unibertsitatea
- Eusko Ikaskuntza
- Euskaltzaindia
- Euskal Editoreen Elkarte
- IVAP (Herri Ardularitzaren Euskal Erakundea)/HAEE

Euskaltzaindia ordezkatu dutenak: Rosa M." Arza, Nere Altuna eta Ricardo
Badiola Uriarte. Inaugurazio egunetik aparte beste bi egunetan bertan izan dira
standeko orduez aparte, argitaratzaile, banaketa eta salmenta alorrean (informati
ka, fardel egite, bidalketa etabarrez...) zenbait etxek eskainitako aukerak jasotzen,
programa berriak ikustatzen, e.a. Euskaltzaindiarentzat baliagarri eta aurrerapide
gerta daitezkeenak.

Inagurazio egunean mintzazu zirenak:

1. IFEMA delakoko zuzendaria, Pere Vicens jaunak: (7000 m2 erakusketan;
40 herrik parte hartzen dute. Liber delakoaren 10. urteurrena, lema honekin: "un
libro abierto ados mundos". Urtero: 40.000 titulu. Azoka txandatu egiten da:
Madril-Bartzelona. Liber'92 hogei eta hamabost milioi kostatu dela adierazi duo

2. Jarraian Manuel Coronado mintzatu da "Ley de propiedad intelectual,
presencia en la Comunidad Europea (CE)". Argitaraturiko tituluak: 44.000, beraue
tatik ehuneko 75 lehen edizioak eta abar.

3. Ondoren Madrileko Komunitate Autonomoko Burua mintzatu da ongie
torria emon eta egonaldi onuragarria denentzat izan dadila, adieraziz.
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4. Eta azkenik Jordi Soh~ Tura Kultura Ministraria: (l0. urteurrena: 1982-1992):
Erakustazoka berria, gizartean aldaketak, fedea edo sinismena liburuarengan.
1993-IIIan Txilen izanen da 'Letras espafioles' deritzona. Urtero, liburuaren ingu
ruan 400.000.000 pezeta dabiltza egiaztatu du Espainiako Estatu barruan; bertan
"Comunidad federal" dagoela adieraziz.

Ministrariak, jarraian, bere eremuko helburuak aurkeztu ditu, hots:

1. Liburua, Espainiako kultura barnean, funtsezkoa da.

2. Enbarazuak baztertzen ahalegindu, irakurketa gehiago eman dadin.

3. Hiritargoaren inguruan irakurtzeko zaletasuna zuzpertu.

4. Ideien arloko askatasuna zabaldu.

5. Intelektual dimentsioa bultzatu.

Helburuetatik aparte zera adierazi du, alegia:

Administralgo desberdinen artean: Komunitate Autonomoak koordinaketa
sortzen ahalegindu. Irakurketa bultzatu. Jabego intelektualaren lege berria berea
laxe onartzen ahalegindu. Azkenik, Libe,92 antolatzaileei eskerrak eman dizkie.

Ondoren Liber'92 zabaldua dela adierazi du eta gero stand guztiak ikustatze
ra jo du Zuzendari eta laguntzaile batzurekin.

Euskal Komunitate Herkidegoko ordezkari erara Balendin Lasuen jauna
izan da eta beronek ongi etorria eman dio "Euskadi"-ko standean. Baina Balen
din jaunak eskerrak emanez aparte eskaintza egin dio, alegia, bisita dezala Euska
di, baina Picassoren Gemika koadrua Gernika herrira ekarriz. Ministrari jaunak
barre egin eta hori bere esku ez dagoela adierazi dio.

* * *
Euskaltzaindiko ordezkariek bisitaturiko standak: Finlandia, Oxford Uniber

tsi-tatea, Asturias, Editorial Chisicos (Madrid), Nafarroako Gobernua, Colombia,
Venezuela, Argentina, Larrousse, Espasa Calpe, Israel, Generalitat de Catalunya,
Edebe, Junta de Andalucia, The publishers Association (Ingalaterra), ediciones
62, Piemme, Vita e Pensiero, BCNBOOKS, S.A.L., Greco and Greco editori,
Fher, S.A., Timun mas.

Stand hauetatik katalogoak trukatu eta Azkue Bibliotekarako ekarri dituzte.
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JOSE MIGEL ZUMALABE MENDIBURU (1906-1992)

Jose Migel Zumalabe hil zenean, artikulu mamitsu eta leialak agertu ziren
kazetarien esparruan euskaltzale honi buruz. Besteak beste, benetan aipagarri
Karlos Santamariak, Joseba Intxausti eta Manuel Irigoienek idatzitako lanak.
Ikusirik aipamen horiek guztiak ongi mereziak zituela Jose Migel Zumalabek,
euskaltzainok ere tajuzko aipamen bat zor genion beroni eta eskaini ere nahi
diogu eskaini, gerorako aipamena gurean utziz.

Gaia ongi eta azkar bideratzeko familiakoengana jotzea zela, pentsatu genuen,
biderik erosoena eta emankorrena tajuzko zerbait 10rtzeko, etxekoak izaten dire
nez, batez ere hildakoen lana hurbiletik jarraitu dutenak, lanik gutxienarekin
etekin aberatsena ematen dutenak honelakoetan. Esan eta izan. Koro Zumalabek,
Jose Migelen alabak -geuk hala eskaturik-, eskuratu digu informazioa eta hain
bat ikuspegi. Pozik gaude eskaini digun laguntzaz, eta gure egiten dugu Korok
aditzera emaniko guztia.

1. BIZITZAKO LEHEN URRATSAK

Donostiako Kale Nagusian jaio zen, 1906ko irailaren 24ean, bost senideren
artean bera zelarik bigarrena. Anaia zuen Juan Agustin Zumalabe, Eusko
-Ikaskuntzako Idazkari Nagusia izan zena 1978tik 1980ra. Gurasoak izan ziren:
aita, Felipe, donostiarra, eta ama berriz, Dolores, donostiarra hau ere.

Lanaren aldetik bi disziplina, matematika eta eraikuntza, eta zaletasunaren
aldetik beste bi ikaskari, pintura eta euskara: hauek izan dira bere jardunaren
ardatzak bizitza guztian zehar.

Aparejadore titulua Madrilen eta matematikako lizentziatura Zaragozan atera
zituen. Azkue Bibliotekako fitxategian, berak izenpeturik estudioei buruz esaten
da: "Ciencias Exactas"en lizentziatua eta Arkitekto teknikoa.

Haren emaztea Asentxi Goenaga Arteaga da, 1946.urtean ezkondu zirelarik
Donostian, bi seme-alaba mundura ekarriz, Koru eta Jose Migel, euskal kazetari
tzarekin lotua azken hau.

2. MARGOLARITZAN

Gaztetandik izan pinturarako grina. Hala esaten omen zion amak: "igarri
dizut zein dan zure kuttuna, pintura". Donostian, 1920ko hamarkadan, arte
plastikoen moda pilpilean zegoela, maiz antolatu ziren artista gazteentzako lehia-
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ketetan, "Certamen de Artistas Noveles" izenekoetan, behin baino gehiagotan
parte hartu zuen, eta 1923tik 1931ra bitartean sarritan irabazi zituen sariak,
horietako bat lehenbizikoa.

Zahartzaroa, Ian profesionalak neurri batean utzi zituenez geroko denbora
ere, oparoa izan zuen pintura lanetan. Bere 70 urteen inguruan, garaiko pintura
ren "uhinean" ote zogoen ikusi nahiz edo, berriro jo zuen zertamenetara bere
Ian berri batzuk aurkeztera, eta jaso zuen onduan ere sariren bat edo beste,
1983an bakarkako erakusketa egin zuen Donostian. Eta dena dela, behinere ez
zion zeharo utzi pintatzeari eta, aldizkari espezializatuen bitartez edota Paris,
Madril edo Bartzelonako erakusketak ikusiz, alor horretako korronte nagusien
aztamak jarraitzeari ere utzi gabe.

"Kubista ezezaguna". Galdutako katanbegia da, Montes Iturriozengandik
"UR" taldeareinoko edota paisaia abangoardistarainoko jauzia azaldu ahal izateko
falta zitzaigun datu historikoa" (Edorta Kortadi). Eta "jarrera zabal eta aurrera
koia duena beren margolaritzan" (Txillida). Honelatsu mintzo dira oraingo
arte-kritikalariak I.

3. HIZTEGIGINTZA

Bere euskaltzaletasuna bizi guztiko eta alor guztietako konstantea izan da,
baina ordu asko eta ahalegin haundiak eskaini zizkien eginkizun batzuk aipatuko
ditugu hemen.

Euskaltzain urgazle izendatua izan zen 1973ko maiatzaren 25ean eta hiztegi
gintzako lanak egin zituen erakunde honetan.

1975ean argitaratuko zen Zortzi urte arteko ikastola hiztegia osatzeko batzor
dean parte hartu zuen, Xalbador Garmendia, Aingeru Irigarai, Carlos Santamaria
eta Maria Pilar Lasarterekin batera, hiru bat urte iraun zuen hartarako astero,
ostegunero, bilerak eginez.

Geroago, Zortzi urte arteko ikastola hiztegiaren ondoren, alorkako hiztegiak
jorratzen hasi zirenean, berak Matematikakoari heldu zion, Carlos Santamaria,
Jesus Mari Goiii, Mikel Zalbide eta Maria Pilar Lasarterekin batera. Batzorde
honek larunbat goizetan izaten zituen bilerak eta bere lanaren zati bat Euskera
aldizkarian argitaratu zen.

Hiztegigintzako lanetan aipatu beharrekoa da arkitekturakoa ere. Colegio de
Arquitectos Vasco-Navarro delakoak egindako eskari baten ondotik. Euskaltzain
diak arkitekturako hiztegia egiteko lana martxan jartzea erabaki zuen Lafitte, San
Martin eta 1. M. Zumalabek osatutako batzorde baten esku jarri zuen eta honek
bilaketa eta bilketa lanaren arduradun Zumalabe izendatu ondoren, honek Joxe
Mari Aranburu, liiaki Azkune, Andoni Sagama eta Mikel Zalbiderekin burutu
zuen Ian hori, bilerak aldi batez behintzat. Elhuyarren egiten zituztelarik; Ian
honen aurkezpen bat Euskaltzaindian egin zuen, 1973ko irailaren 28ko bileran
(ikus Euskera 19(1974), 291-295 or., eta emaitza euskara-erdarako 1.500 fitxa

I M. IRIGOYEN, "Zumalabe pintorea oroituz", Egunkaria, 1992-3-5, 24. or.
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inguru eta argitaratu gabe gelditu zen gaztelania-euskara hiztegi bat izan ziren,
769 termino jasotzen dituena hau, gero UZEIk bere arkitektura hiztegia egiteko
aurrematerial bezala erabiliko zuena.

Lan horiek 1978a arte iraun zuten, garai hartako aldaketa politikoarekin
batera euskal hiztegigintzak beste bide batzuek,. profesionalizatuak, hartu bait
-zituen, Mitxelenaren Orotariko Euskal Hiztegiaren proiektuarekin eta UZEIren
sorrerarekin. Erakunde hau 1977an sortu zen eta, bi urte inguruan antolaketa
lanetan aritu ondoren, 1979ko maiatzaren 25ean izendatu zuen Joxe Migel Zuma
labe lehenbiziko lehendakari; horretan jarraitu zuen lau urtez, 1983ko maiatzaren
27a bitartean. (Ikus 6, puntua).

4. SANTO TOMAS LIZEOA

Garai hartako euskarazko irakaskuntza 9 urte bitartekoa besterik ez zenez
gero, eta ikastoletako umeek segidarik ez zutela ikusirik, 1959-60 ikasturtean ireki
zen Santo Tomas Lizeoa sortzen Ian haundia egin zuen, Joxe Mari Lasarte,
Karlos Santamaria eta Luis Mitxelena lagun zituela, xede horretarako zena eta
zuena emanez. Dirua jarri, dirua bildu, obrak egin, klaseak eman, lehenengo
ikasleak izango zirenak bilatu, irakasleak ere bai -hasieran eta geroago- eta
Santo Tomas Lizeoaren gaurko eraikin haundia egin zen arteko urteetan, momen
tu bakoitzeko gestioak eta era guztietako gauzak, denetan buru-belarri ibili zen.

Karlos Santamariak dioena nahiko esanahitsua da alderdi honetan: "Berak
asmatu zuen proiektu hau, eta ez bakarrik asmatu. Lizeoa martxoan jartzeko Ian
guztia egin bait zuen. Eguneroko klaseak explikatzen zituen: bere poltsatik
beratik ordaintzen ziren Lizeoaren gastuak eta zentro berriari agertzen zitzaizkion
problema guztiei arpegi eman zien luzaro, Lizeoa seguru izan arte" (Egunkaria) 2.

5. ZERUKO ARGIA

Gerra ondoan Zeruko Argian aldizkariak izandako noizbehinkako agerraldien
ondotik berriro jarraitasunez kalera ateratzea lortu nahiz bultzada berria eman
zion taldean ere parte hartu zuen Joseba Salegirekin, beste batzuen artean,
1963ko martxoan atera zen aldi honetako lehena.

6. UZElREN LEHENENGO LEHENDAKARIA

(Hala izan zen, 1979ko maiatzetik 1983ko maiatza arte). Ez ziren garai
samurrak izan: eguneroko ogia, buru-hausteak, ekaitz zakarren bat... "Joxe Mige
lek, bere bakea batere galdu gabe, lemari zaharren zuhurtziarekin aholkatu eta
gidatu gintuen, eritasunak sobera ahulduta lehendakaritza hura guztion eskutan
utzi zuen arte" (Joseba Intxaustik) 3.

2 K. SANTAMARIA, "Joxemiel Zumalabe, euskaltzale handia", Egunkaria, 1992-2-15,
3. Of.

3 1. INTXAUSTl, "Joxe Miguel Zumalabe", Egunkaria, 1992-2-15, 3. or.
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Jaso nahi ditu hemen Euskaltzaindiak Jose Miguel Zumalabez, etxekoen
ikuspegia, eta haren lankide eta lagunek hura hil zenean esandakoak:

- Etxekoen iritzia "Bere irudia osatzeko ezin aipatu gabe utzi bere nortasu
naren eta izaeraren berri ematen duten beste ezaugarri batzuek. Izan ere, fede
haundiko gizona izan zen eta etxekoia, eta, bai bere buruarekin eta bai inguruan
zituenekin, zuzena eta zorrotza izateko fama zuen".

- "Denbora hauetako euskaltzalerik handienetakoa izan da, batere dudarik
gabe. Bere bizi guztiaren zehar euskara gorde etabizkortzeko Ian izugarria egin
zuen. Euskararen biziak asko zor dio benetan" (Karlos Santamariak esanikoa).

- "Benetan 'Euskararen Zalduna' izan dela esango nuke, bakoitzari berea
aitortuz, ondokoen lanak maitatzen jakinez, ahal zuenetan eskuzabalki emanez,
eta batez ere euskalgintzaren arazo larrienak argi ikusi eta zeregin berriak uler
tuz" (Joseba Intxausti).

- Hauek dira harekin lana egin zutenen iritzi baikor eta leialak. Guk pozik
jasotzen ditugu hemen, hori guztia buruz eta bihotzez aitortuz eta oroigarri gisa
hemen jarriz. Euskaltzaindiko Artxiboan karpeta bat uzten dugu zabalik, Jose
Migeli eskainia. Eta ahaleginak egingo ditugu agertzen diren hari buruzko gauza
berriak jasotzen. Berari ezin-hobeto dagokion omenaldi praktikoa egin nahi diogu
honekin, gerorako jasoz gure euskaltzale handiaren oroitzapena.

Goian bego, Jose Migel Zumalabe Mendiburu, euskaltzain urgazlea.

Juan M. Lekuona

Donostian, 1992-X-30



EN RECUERDO DEL PROFESOR WILHELM GIESE

Gizon argi bat
ikusi nuen
Hamburgoko kalean...

EI 27 de abril de 1990 murio en Buchholz, cerca de Hamburgo, a los
noventa y cinco aiios de edad, el profesor Wilhelm Giese, catednitico emerito de
esta universidad. E! retiro al que Ie obligaban los achaques de la vejez y su
misma longevidad, que Ie permitio sobrevivir no ya solo a sus compaiieros de
generacion, sino incluso a muchos de sus alumnos, contribuyeron a que la
muerte del gran lingiiista y folklorista pasara desapercibida para muchos, tambien
en el Pais Vasco, donde su persona y obra siempre han contado con buenos
amigos. EI profesor Giese fue un gran y entusiasmado conocedor del euskara y
de las tradiciones, leyendas y costumbres vascas. En muchas de sus numerosas
publicaciones profundizo en estos temas, divulgando sus conocimientos en la
universidad y sociedad alemanas y mas alIa de las fronteras. A el, que fue mi
primer profesor de euskara -contaba con noventa y dos aiios por entonces, y
recitaba de memoria los versos del celebre poema parodiado arriba con los que
comenzo la primera clase, y que sus ojos ya no llegaban a leer- este modesto y
postumo homenaje de quien posiblemente fue su ultimo alumno.

Wilhelm Giese nacio en Metz (Lorena) en 1895. Ya durante sus estudios de
enseiianza media, y entre los muchos temas que suscitaban su atencion -las
matematicas, el dibujo, la musica-, desperto en ella aficion por los idiomas:
aparte del frances, del Ingles y del latin, que formaban parte del programa de
Bachillerato, comenzo a estudiar el holandes, el italiano, el espano! y el portugues (I).

Apenas terminados sus estudios secundarios, en 1914, tuvo que ir a la
guerra, luchando en varios frentes, hasta 1918. Incluso en estas circunstancias
adversas, Giese continuo con sus estudios, aprovechando las campaiias de Serbia
y Rumania y una prolongada permanencia en un hospital militar para adquirir
conocimientos del romano y de varias lenguas eslavas. Sus lecturas y experien
cias durante la gran contienda europeo contribuyeron decisivamente a encauzar
sus posteriores estudios hacia la lingiiistica y la etnografia.

(I) Debo estas y otras de las informaciones que integran mi punta de partida para la
redacci6n de estas \ineas a las comunicaciones personales del tambien recientemente
fallecido profesor Hans-Karl Schneider, por muchos afios vecino su amigo intimo de
Wilhelm Giese, asi como a las "Notas bio-bib\iognificas" que Schneider public6 sobre su
amigo en Orbis, IX, n.O 2, 1960.
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Despues de dos anos como prisione£O de guerra de los franceses, por fin
pudo iniciar, a los 25 afios de edad, sus estudios superiores en la Universidad de
Hamburgo, donde curso un p£Ograma de estudios de una amplitud inusitada,
reflejo de su curiosidad innata, y prolegomenos del amplio abanico de temas de
que se ocuparia mas tarde en sus nume£Osas publicaciones. Entre sus p£Ofesores
destacan E. Wolff (Filologia Inglesa), E. Cassirer (Filosofia) y W. Stem (Psicolo
gia). Hermann Urtel (Filologia Romanica y Vasca) desperto el interes de Giese
hacia el euskera, y Bernhard Schiidel y Fritz Kriiger, profesores de Filologia
Romanica ambos, dirigie£On su interes academico hacia el metodo de investiga
cion "Worter und Sachen", enfoque en el que convergian la etnologia y la
filologia, temas predilectos de Giese. Fue este el marco de su tesis doctoral,
presentada en 1923, Waf/en nach der spanischen Literatur des 12. und 13. Jahrhun
derts ("Las arrnas en la literatura espanola de los siglos XII y XIII"), y de toda
una serie de publicaciones en las que estudio nume£Osos aspectos culturales de
pueblos europeos y extraeuropeos. En cuanto a la cultura material, sus intereses
abarcaban tanto la construccion de ciudades como las modas de vestir, pasando
por el mobiliario domestico, las norias manchegas y los azulejos lirabes, siempre
teniendo en cuenta el objeto y su denominacion especifica. Por 10 que se refiere
a usos y tradiciones populares, se intereso tanto por la p£Oduccion del azucar de
cafia en el Brasil como por costumbres de boda del Mediterraneo, por ritos
funerarios, cuentos vascos y oficios populares andaluces, etc.

Desde 1923 hasta 1945, Wilhelm Giese estuvo en el Instituto Iberoamerica
no de la Universidad de Hamburgo, como bibliotecario prime£O, y como profesor
y catedrlitico despues. En 1928 fue nombrado redactor de la revista Volkstum und
Kultur der Romanen, publicada por el Seminario de Lenguas Romanicas de la
misma universidad. En el ano academico de 1936-37 regento interinamente la
catedra de Filologia Romanica de la Universidad de Halle. Las turbulencias y
penurias de la II Guerra Mundial y de los anos subsiguientes paraliza£On en gran
medida sus trabajos de investigacion, imposibilitando por muchos anos sus viajes
de estudios y los contatos con muchos colegas y amigos extranje£Os. Ademas,
durante la contienda tuvo que multiplicar su labor docente, teniendo que hacerse
cargo, aparte de su clitedra en Hamburgo, de la clitedra de Filologia Romanica en
Kiel (1940-1945), y de las c1ases de esta misma especialidad en Posnania (1944);
todo esto en una epoca en que los viajes no eran ya solo incomodos, sino
altamente pelig£Osos. Los alios de la posguerra significaron una progresiva, pe£O
lenta normalizacion de la vida universitaria. En 1949, Giese pudo volver a
publicar un lib£O, su Geschichte der spanischen und portugiesischen Literatur. Dos
anos mas tarde ampliaria su venia legendi a Lingiiistica Celtica y Etnografla, en la
Universidad de Hamburgo. Pronto se incorporo al departamente del mismo
nombre, y alii permanecio hasta 1961. Su jubilacion, por otra parte, no significo
una despedida de la investigacion ni de la docencia, pues siguio publicando y
dando c1ases hasta sus Uitimos anos de vida.

Wilhelm Giese fue un gran viaje£O. Schneider habla de 60 (!) estancias en
Francia, de 20 viajes a Espana, 16 a Italia, 10 a Portugal y de ot£Os 22 paises
visitados, desde Armenia hasta el Japon y las Filipinas -viajes de los que nunca
volvia con las manos vadas, pues en enos recogia materiales y observaciones
para publicaciones que yerian la luz uno 0 dos afios despues-. Aparte de los
estudios de orientacion primordialmente etnologica arriba mencionados, Giese
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realiz6 multitud de investigaciones en el campo de la lingiiistica y de la Iiteratura
En cuanto a esta, exploro aspectos estructurales del cuento, edito textos medie
vales, profundizo en la Iirica provenzal moderna, y en la relacion entre musica y
literatura. La mayor parte de sus trabajos Iingiiisticos son comparativistas y
etimologicos, pero no faltan estudios sobre gramatica portuguesa y serbocroata,
sobre el sefardi 0 sobre el retroceso del castellano en las Filipinas. Contando
tambien las resefias, articulos para manuales y alglin trabajo de divulgacion, su
bibliograflll sobrepasa los novecientos titulos.

Por la diversidad de problemas estudiados y su gran actividad cientifica y
viajera, el profesor Giese mantuvo multiples relaciones con investigadores, revis
tas e institutos cientificos extranjeros, siendo miembro (titular, correspondiente u
honorario) de mas de veinte sociedades cientificas y culturales. En la publicacion
que salio en su honor con ocasion de su 75.0 aniversario (2), y a la que
contribuyeron con sus articulos, entre otros muchos, J.M. de Barandiaran y L.
Michelena, el profesor Harneit habla de la incansable curiosidad del homenajea
do, de su insaciable "hambre de saber", y resalta su "predilecci6n por tomar
como punta de partida de sus investigaciones cientificas detalles remotos, apa
rentemente carentes de importancia, pero que terminan planteando problemas de
interes y contribuyen a iluminar cuestiones que estaban a oscuras, a menudo
tambien a esclarecerlas definitivamente".

No podiamos dejar de hacer referencia, en este lugar, y a modo de guinda, a
los numerosos estudios que el profesor Giese dedico a la lengua, cultura y
tradiciones vascas, y que reflejan en escala reducida las preocupaciones tan
diversas de este amigo del Pais Vasco. Entre sus escritos figuran titulos como
"Terminologia de la casa vasca", "Sobre el molino suletino", "Las elegias vas
cas" 0 el barroco "Contribucion al estudio del problema del antiguo tocado
corniforme de las mujeres vascas", pero tambien trabajos sobre los cuentos
vascos, akelarres y monumentos prehist6ricos, unas breves paginas sobre la
gramatica vasca y una serie de apuntes etimologicos, p.e. "Sobre el valor seman
tico y psicologico de biltz e illun", aparte de otros articulos redactados en
aleman, sobre los numeros vascos, Baskische Zahlen) 0 la cultura popular Bas
kische Volkskultur). Articulos que en su conjunto contribuyeron a perfilar 10
especifico de la cultura vasca 0 a sefialar aspectos comunes con otras culturas, a
traves de un analisis caracterizado a la vez por la perspectiva global que la
distancia fisica y sus conocimientos enciclopedicos brindaban al gran comparatis
ta aleman, y la proximidad afectiva de quien tanta simpatia y admiracion sentia
por todo 10 vasco. Poco importa, en este contexto, que a la luz de investigaciones
posteriores, alguna etimologia haya sido revisada, asi como el vascoiberismo que
propugnaba Giese: su obra ha contribuido -no solo en Alemania- a despertar y
fomentar el interes por los estudios vascos, y a profundizar nuestros conocimien
tos sobre multiples facetas de la cultura euskerica. Quizas valga la pena resaltar
otro aspecto encomiable: la naturalidad con 10 que resuelve el no-conocimiento
de las literaturas distintas de la castellana producidas en la Peninsula. En su

(2) EI titulo completo es: Festschrift Wilhelm Giese. Beitriige zur Romanistik und
Allgemeinen Sprachwissenschaft, Helmut Buske Verlag, Hamburg, 1972. Esta obra incluye
una bibliografia actualizada hasta el numero 791.
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Historia de la literatura espanola y portuguesa antes mencionada acepta las fronte
ras geopoliticas vigentes, pero resalta al mismo tiempo la existencia de una
literatura escrita en vasco (en catalan, 0 en gallego) y que tiene su lugar natural
al lado de la escrita en castellano, incluyendo, en consecuencia. observaciones
sobre las obras de Moguel e Iparraguirre, Larramendi y Cardaberaz, autores, por
10 comun, silenciados en obras de orientaci6n similar. Giese contribuia asi a dar
a conocer nombres de autores y obras practicamente desconocidos fuera de los
Iimites del Pais Vasco 0 los estudios vascol6gicos, y como en numerosas otras
publicaciones, reclamaba la atenci6n sobre el interes de la lengua y cultura
vascas, contribuyendo a su mejor conocimiento.

2-VIl-1992

Axel Mahlau
Romanisches Seminar
Universitiit Hamburg
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31002 IRuNEA I PAMPLONA
Telf. 948-223471; Fax: 948-210713
Ordezkaria: Jose Mari Satrustegi

IPARRALDEA I PAYS BASQUE NORD

37 rue Pannecau
64100 BAIONA/BAYONNE
Telf. 07-33-59594559
Ordezkaria: Pierre Charritton





EUSKALTZAINBURUGOA I CARGOS ACADEMICOS Y EJECUTIVOS (*)

EuskaltzainburualPresidente: Jean Haritschelhar

BuruordeaIVicepresidente: Juan Mari Lekuona

IdazkarialSecretario: Endrike Knorr

Diruzaina/Tesorero: Jose Antonio Arana Martija

Iker SailburualPresidente Seccion Investigacion: Patxi Altuna

lagon Sailburua/Presidente Seccion Tutelar: Endrike Korr

BibliotekarialBibliotecario: Jose Antonio Arana Martija

IdazkariordeaIVicesecretario: Jose Luis Lizundia

Ekonomi-eragilealGestor economico: Juan Jose Zearreta

Argitarapenen-eragilealEjecutivo publicaciones: Ricardo Badiola Uriarte

(*) Euskaltzaindiak 1992.eko abenduan eta 1993.eko martxoan onartua.





EUSKALTZAIN OSOAK I ACADEMICOS DE NUMERO

1. Patxi Altuna, E.U.T.G. Mundaiz, Apdo. 1359 Postakutxa, 20080 DONOS
TWSAN SEBASTIAN, 943-273100.

2. Jose Antonio Arana Martija, Karmelo Etxegarai, 6, 48300 GERNIKA,
94-6250701 (etxea); 94-4152745 (bulegoa).

3. Miren Azkarate, Antso Jakituna, 26, 6. D, 20010 DONOSTIAISAN SEBAS
TIAN, 943-4675 85.

4. Pierre Charritton, 3 impasse Port Neuf, 64100 BAYONNE/BAIONA,
59598127, 59594559 (ordezkaritza).

5. Jean Luis Davant, Ecole d'Agriculture du Pays Basque, rue de l'Ursuya,
64240 HASPARREN/HAZPARNE, 59296020 (eskola); 59281414 (Urrustoi).

6. Xabier Diharce "Iratzeder", Abbaye Notre Dame de Belloc, 64240 URTI
AHURTI, 592965 55.

7. (t) Eusebio Erkiaga, Rodriguez Arias, 31, 4. ezk., 48011 BILBO, 94-410 00 36.

8. Jean Haritschelhar, Elorrieta, 24 route de Lamigotte, 64600 ANGLETI
ANGELU, 59590898 (erakustokia); 59038506 (etxea).

9. Alfonso Irigoien. Trenbideko Etorbidea, 2, 5. B, 48013 BILBO, 94-4422770.

10. Endrike Korr, Mateo Mugica, 8, 2. C, 01009 VITORIAIGASTEIZ, 945-223803
(etxea); 945-233648 (ordezkaritza), fax: 945-233940.

11. Federiko Krutwig, Berastegi, 1, 2. ezk., 48001 BILBO, 94-4237887.

12. Antonio Maria Labayen, San Francisco, 35-pral., 20400 TOLOSA, 943-65 1082.

13. Emile Larre, Cure, 64780 IRISSARRYIIRISARRI, 593760 67.

14. Juan Mari Lekuona, Seminario Diocesano, Paseo Heriz, 82, 28008 DONOS
TIAISAN SEBASTIAN, 943-213911; 943-428050 (ordezkaritza).

15. Beliat Oihartzabal, Bordaberria, 1, Rue de Hondritz de Haut, 64600
ANGLETIANGELU, 59422348.

16. Francisco Ondarra, Colegio de PP. Capuchinos, 31795 LEKAROZ (Baztan),
948-580000.
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17. Txomin Peillen, Ibarburu, 64560 SAINTE ENGRACE/SANTA GRAZI,
59286244; Faculte des Lettres de Pau, Avenue Poplawski, 64000 PAUl
PABE, 59923241.

18. Pello Salaburu, Sarriena, 153, 48940 LEIOA, 94-464 2124.

19. Juan San Martin, Dato, 20, 3, 01005 VITORIAIGASTEIZ, 945-13 5118 (bu
legoa); Prado, 11,2 ezkerra. 01005 VITORIAIGASTEIZ, 945-230807 (etxea).

20. Ibon Sarasola, Paseo Duque de Mangas, 37, 1, 20012 DONOSTIAISAN
SEBASTIAN, 943-283340; Verdi, 143, 1, 08012 BARCELONA/BARTZE
LONA, 93-2372963.

21. Jose Mari Satrustegi, 31810 URDIAIN (Nafarroa), 948-562906 (etxea);
948-223471 (ordezkaritza). Fax: 948-210713.

22. Luis Villasante, Arantzazuko santutegia, 20560 ONATI, 943-780951. Fax:
943-78 33 70.

23. Patxi Zabaleta, Amaia, 2, C-l, 31002 IRuNEAlPAMPLONA, 948-267139
(etxea); 948-228471 (bulegoa).

24. Antonio Zavala, San Ignazio ikastetxea, 3059 Postakutxa, 20080 DONOS
TIAISAN SEBASTIAN, 943-299500.

Oharra: - Frantziara deitzeko: 07-33 eta gero zortzi zenbakiak.
- Frantziatik deitzeko: 19-34 eta gero beste zenbakiak, salbu 9.



EUSKALTZAIN OHOREZKOAK I ACADEMICOS DE HONOR

1. Jacques Allieres, 25, route d'Espagne, "L'Orangerie", 31300 TOULOUSE,
614015 10.

2. Jon Bilbao, Osabene Torrebarria, 5, 48990 GETXO, 94-460 42 83.

3. Julio Caro Baroja, Itzea, Altzate auzoa, 31780 BERA, 948-630020; Alfon
so XII, 50-7, 28014 MADRID, 91-4202261.

4. Ifiaki Eizmendi "Basarri", Ntra. Sra. del Pilar, 10, 20800 ZARAUTZ,
943-841537.

5. Jon Etxaide Itharte, Paseo de Colon, 33, 4 ezk., 20002 DONOSTIAISAN
SEBASTIAN, 943-2778 18.

6. Justo Garate, Mitre, 574-4. A. Dpto. 1, 5500 MENDOZA (Argentina), 293672.

7. Nils M. Holmer, Freninge 22:22, S-270 33 VOLLSJO (Suedia).

8. Jose M. Jimeno Jurio, Monasterio de Usun, 4, 2. C esk., 31011 IRuNEA/
PAMPLONA, 948-260572.

9. Andre Martinet, 16 rue Pierre-Bonnard, 92260 FONTENAY-AUX- ROSES,
46611204.

10. Santiago Onaindia, Karmeldarren komentua, Larrea, 48340 ZORNOTZA,
94-673 00 88.

11. Rudolf de Rijk, Newtonstraat, 69, II, 1098 HA AMSTERDAM (Holanda),
20935650.

12. Terence Harrison Wilbur, Departament of Germanic Languages, University
of California, 90024 LOS ANGELES (USA).

13. Pedro de Yrizar, Lagasca, 54, 28001 MADRID, 91-5766393.

14. Guri Zytsar', VazaPsavela, VII Dem 5A, Kv. 31 TBILISI 38008 C.I.E.lEBE
Mosku.





EUSKALTZAIN URGAZLEAKI
ACADEMICOS CORRESPONDIENTES

Jesus Acha, Avda. Sancho el Fuerte, 96 Irrintzi, 31001 IRuNEAlPAMPLONA,
948-257021.

Jose Antonio Aduriz, Ategorrieta hiribidea, 23, 2., 20013 DONOSTWSAN SEBAS
TIAN, 943-277346; 943-473377 (bulegoa).

M. a Dolores Agirre Urbieta, 5, 2., 20006 DONOSTIAISAN SEBASTIAN,
943-4243 03.

Eugenio Agirretxe, Zamalbide auzoa, Eliza, 20100 ERRENTERIA 943-510442.
943-510442.

Gexan Alfaro, Librairie Zabal/Liburudenda, 52 rue Pannecau, 64100 BAYONNEI
BAIONA, 59 59 43 90.

Jose Luis Alvarez Enparanza "Txillardegi", Antso Jakintsua, 26, 9. D Amara
Berri 20010 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.

Xabier Amuriza, Andikoa auzunea, 48014 BERRIZ, 94-6225169.

Pierre Andiazabal, Grand Seminaire, Avenue Darrigrand, 64100 BAYONNEI
BAIONA, 596333 40.

Marcelino Andrinua, Abadetxea, 48212 MANARIA, 94-6824004.

Juan Apezetxea, Avda. de Guipuzcoa, 5, Villa Antonia, 31012 IRuNEA/PAM
PLONA, 948-112131.

Jose Mari Aranalde, San Ignazio auzunea, 9, 1. D, 20400 IBARRA, 943-216044.
943-21 6044.

Xabier Aranburu, Miracruz, 28, A, 4. esk., 20002 DONOSTIAISAN SEBASTIAN,
943-279704.

Xipri Arbelbide, 14 rue Salie, 64100 BAYONNE/BAIONA, 59593114.

Adoldo Arejita, Labayru, 28, pra!. ezk., 48010 BILBO, 94-4446456 (etxea);
445 31 00 hedapena 548 (Deustuko Unibertsitatea).

Josu Arenaza, Gran Via, 82, 2. ezk., 48011 BILBO, 94-4414181.

Jose Antonio Arkotxa, Sorgintxul0, 2, 12. C, 20100 ERRENTERIA, 943-216044.

Begona Arregi, Pio Baroja, 8, 4. C, 2008 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN,
943-216206.
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Pakita Arregi, Matia, 58, 3, 20008 DONOSTIAISAN SEBASTIAN, 943- 21 25 32.

Bernardo Atxaga (Joseba Irazu), Kale Nagusia, 10, 20159 ASTEASU, 943-691902.

Mikel Atxaga, diario DEIA egunkaria, Carlos I, 3, behea, 2001 DONOSTIAISAN
SEBASTIAN, 943-462488.

Gotzon Aurrekoetxea, Ziarrusta auzunea, 48141 DIMA, 94-6736720 (etxea);
94-4158155 (bulegoa).

Jose Mari Azpiroz, Dermitaleria, 3, 1. esk., 31011 IRUl'iIEAlPAMPLONA.

Jose Azurmendi, Arriola Pasealekua, 50, 2 esk., 20009 DONOSTIA/SAN SEBAS
TIAN.

* * *

Ricardo Badiola Uriarte, Errotalde, 17, J, 48990 GETXO, 94-46005 11 (etxea)
94-4158155 (bulegoa).

Gaizka Barandiaran, San Ignazio ikastetxea, 3059 Postakutxa, 20080 DONOSTIAI
SAN SEBASTIAN, 943-289500.

Federico de Barrenengoa, Plaza Phicido Careaga, 12, 5. ezk., 48014 BILBO,
94-43538 19.

lfiaki Barriola, Isturin, Paseo Ayete, 20009 DONOSTIAISAN SEBASTIAN,
943-211673.

Serafin Basauri, Txirio kale, 1, 3., 20600 EIHAR, 943-11 3590.

Jose Basterretxea, Sangiiesa, 13, 1. ezk., 31003 IRUl'iIEAlPAMPLONA, 948-23 66 96.

lfiaki Beobide, Narrica, 31, 3, 20003 DONOSTIAISAN SEBASTIAN, 943-4209 82.

Julene Berrojalbiz, Rodriguez Arias, 29, 3. ezk., 48011 BILBO, 94-443 7943.

Pedro Berrondo, Gral. Lersundi, 6 ent. ezk., 20007 DONOSTIA/SAN SEBAS-
TIAN, 943-461857.

Milagros Bidegain, Sancho-enea, 9, 20100 ERRENTERIA.

Antonio Bilbao, 28 Postakutxa, 48908 SANTURTZI.

Felix Bilbao, Frantziskotarrak PP. Franciscanos, 48393 FORUA, 94-6252001.

Dr. Gunter G. Brettschneider, Nuballee 27, D-5030 HURTH, 02233-43777 (telf.).
02223-45397 (faxa).

* * *
Joseph Camino, Eveche, rue des Gouverneurs 64100 BAYONNE/BAIONA,

59633340.

Junes Casenave-Harigile, Apez etxia, Presbytere, 64470 AL<;AYI ALTZAI,
59285466.

* * *
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Jorge Cortes Izal, Monasterio Velate, 5, 7, 31011 IRuNEAlPAMPLONA,
948-255759.

Jean Pierre Curutchet, 64780 HELETTE/HELETA, 59376104.

* * *

Pierre Diez de Ulzurrun, San Anton, 43, 31001 IRuNEAlPAMPLONA, 948-222122.

Jean Baptiste Dirassar, Lotissement Arrantzaleak, 64500 CIBOURE/ZIBURU,
59260595.

Pierre Duny Petre, Maison Heguitoa, 4 chemin d'Olhonce, 64220 SAINT-JEAN
-PIED-DE-PORTIDONIBANE-GARAZI, 59370491.

* * *

Andolin Eguzkitza, M.' Munoz, 6, 5. ezk., 48005 BILBO, 94-4160820.

Kepa Enbeita, Auzo-lana, S. A, 01449 (ABORNIKANO) URKABUSTAIZ,
945-43 00 32.

Martzel Ensunza, Juan Antonio Zunzunegi, 7, 4. ezk. 48013 BILBO, 94-464 88 00.

Karmele Esnal, Zabaleta, 50, 7. D, 20002 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN,
943-2809 15.

Pello Esnal, Gipuzkoa, 19, B-2. A, 20800 ZARAUTZ, 943-833320 (etxea);
943-29 18 11 (bulegoa). .

Bernardo Estornes, Secundino Esnaola, 13, 3. ezk., 20001 DONOSTIA/SAN
SEBASTIAN.

Enaut Etchamendy, Professeur Agronome, 64120 BEYRIE-SUR-JOYEUSE/MI
THlRI~A, 5965 8095.

Jean-Baptiste Etcharren, Chemin Kurutxamendi, 64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-
-PORTIDONIBANE-GARAZI, 59373199.

P. Etcheandi, Abbaye Notre Dame de Belloc, 64240 URTI AHURTI, 592965 55.

Jacques Etcheverry, 2 Allees Bouflers, 64100 BAYONNE/BAIONA

Jean Baptiste Etcheverry, Arditegia, 64250 CAMBO/KANBO.

Jose Marl Etchaburu, Villa Ongi-etorri, Amute auzoa, 20280 HONDARRIBIA,
943-64 30 02.

Ana Marl Etxaide, Trav. Baiona, 1,2. G, 31011 IRU~AlPAMPLONA, 948-260880.

Jose Mari Etxebarria, E.U.T.G. Mundaiz, 50, 1359 Postakutxa, 20080 DONOS
TlAlSAN SEBASTIAN, 943-273100; 943-653009 (komentua).

Juan Angel Etxebarria, Carlos Gangoiti, 5, 1. ezk., 48300 GERNIKA, 94-625 49 52
(etxea); 94-6250589 (eskola).
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Juan Manuel Etxebarria, Zamakoa, 29, 4. B, 48960 GALDAKAO, 94-45683 10.

Peter Etxeberria, 491 Court, 89501 RENO, NEVADA (USA).

Karrnelo Etxenagusia, Monasterio de Refugio, Zabalbide, 104, 48006 BILBO,
94-411 9999 (apezpikutegia).

Eustasio Etxezarreta, Urdaneta, 10, 579 Postakutxa, 20080 DONOSTIAISAN
SEBASTIAN, 943465326.

Patrik Farell (Darragh), 41 Nutley Lane, DUBLIN (lrlanda), 692641.

Jaxinto Fernandez Setien, Arantzibia, 12, 4. A, 20130 URNIETA.

* * *

Bitoriano Gandiaga, Arantzazuko santutegia, 20560 ONATI, 43-781302.

Jose Garrnendia Arruabarrena, Consulado, 8, 2. B, 20011 DONOSTIAISAN SEBAS-
TIAN, 943-472841.

Juan Garrnendia Larranaga, Mayor, 1, 20400 TOLOSA, 943-6709 19.

Salvador Garrnendia, Mugika-enea, 20270 ANOETA, 943-662539.

Xabier Gereno, Agirre lehendakaria, 18, 3. esk., 48104 BILBO, 94-4355263.

Paul Gilsou, Abbe, Paroisse du Gros-Caillou, PARIS-7.

Patxi Goenaga, Landazuri, 17, 5. ezk., 01008 VITORlAlGASTEIZ, 945-13 65 57.

Manex Goienetxe, Chikitoys, Route d'Aritzague, 64600 ANGLET/ANGELU,
59-423933.

Juan Luis Goikoetxea, Arteaga, 53, Landabarri, 48016 DERlO, 94-4533642.

Bernard Goity, Eveche, rue des Gouverneurs, 64100 BAYONNE/BAIONA.

* * *

Marcelin Hegiaphal, Pastoralier, 64130 CHERAUTE/SOHOTA, 59281786.

* * *

Mariano Iceta, 31700 ELIZONDO, 948-580755.

Roger Idiart, Cure, 64250 AINHOA, 59285165.

Arantza Idiazabal, Tolarieta, 6, 1, esk., 20180 OIARTZUN.

Itziar Idiazabal, Sarriena, 54, 48940 LEIOA, 94-464 26 08.

Joseba Intxausti, Hipika bidea, 12, 3 A, 20014 DONOSTIAISAN SEBASTIAN.

Andres lrugo, Sangiiesa, 1, 3, 31003 IRUNEAlPAMPLONA, 948-247474.
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Jose Angel lrigaray, Aldamar, 9, 1. esk., 20003 DONOSTIAISAN SEBASTIAN,
943-426489.

Jose Marl lriondo, Nafarroa, 11, Eguzki-Lore, 2,3. B, 20800 ZARAUTZ, 943-83 43 51.

Michel It~ina, Secretaire de Mairie, 64250 CAMBOIKANBO, 592972 55;
59297530.

Fermin Ixurko, 31878 ALDAZ, 948504282.

* * *

Ramuntxo Kanblong, Route des Pins, 64600 ANGLETI ANGELU, 5903 83 69.

Jaime Kerexeta, San Roque, 24, 48230 ELORRIO, 94-68200 12.

Xabier Kintana, Harltzezkieta etxea. Askorbeko-Ugarte bidea, 3. Goierri-Martiartu
48950 ERANDIO, 94-4648800, luzapena 20 80 (Euskal Herriko Unibertsita
tea); 94-4170491 (etxea).

Jon Kortazar, Elorriaga, 8, 3, 48100 MUNGIA, 94-6742902.

Joseba Andoni Lakarra, Euskal Herriko Unibertsitatea -Euskal Filologia-,
Marques de Urkixo, zig. 01006 VITORIAIGASTEIZ, 945-13 9811.

Daniel Landart, Villa Heleta, 64100 MOUGUERRE/MUGERRE, 59315457.

Jose Marl Larrarte, Pasiotarrak, Plaza San Felicisimo, 1, 48014 BILBO, 94-4754506.

Mikel Lasa, San Vicente, 5, 4, 2003 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN, 943-425448
(etxea); 943-429099 (lantokia).

Jose Manuel Lasarte, Muguiro, Miguel Astrain, 10, 1. A, 31006 PAMPLONAI
IRuNEA, 948-150014.

M.a Pilar Lasarte, Portuene, 10, 3. ezk., 20008 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN,
943-21 50 15; 943-42 8050 (bulegoa).

Imanol Laspiur, Aldatze, 3, 2. ezk., 20600 EIBAR 943-11 32 88.

Angel Lertxundi, Villa Teresita, zig, 20800 ZARAUTZ, 943-830591.

Gabriel Lertxund~ Abbaye Notre Dame de Belloc, 64240 URTIAHURTI, 592965 55.

Juan Antonio Letamendia, Grabiel Aresti dorrea, 3, 20280 HONDARRIBIA,
943-6435 14.

Xabier Lete, San Juan Plaza, 20, 20130 URNIETA, 943-551849.

Jose Luis Lizundia, Bruno Mauricio Zabala, 22, 2. F, 48200 DURANGO,
94-6814109 (etxea); 94-4158155 (bulegoa).

Jose Antonio Loidi, Farmacia, Paseo de Colon, 93, 20300 IRUN, 943-612678.

Peli Martin Latorre, Manuel Iradier, 9, 4. ezk., 01006 VITORIAIGASTEIZ,
945-232959.
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Xabier Mendiguren, Doctor Delgado, 8, 4. C, 20001 DONOSTIAISAN SEBAS
TIAN, 943-272951.

Fernando Mendizabal, Camino Zarategi, 12, 2. B, Intxaurrondo, 20015 DONOS
TIAISAN SEBASTIAN, 943-4733 77 (bulegoa).

Marie Jeanne Minaberry, Journaliste, 64480 USTARITZ/UZTARITZE.

Jose Antonio Mujika, Plaza del Cedro, 3, 9. esk., Bidebieta 1, 20016 DONOS
TIAI SAN SEBASTIAN, 943-392528.

Luis Mari Mujika, Zabaleta, 49, 4. esk., 20002 DONOSTIAISAN SEBASTIAN,
943-283637.

Abel Muniategi, Bizkaiburu, 12, 6. A, 48370 BERMEO, 94-4164022 (bulegoa).

* * *

Juan Carlos Odriozola, Zientzi Fakultatea, EHU, 48940 LEIOA 94-4648800.

Jesus Oleaga, Elcano, 18 ent. esk., 48008 BILBO, 94-4436957.

Ignacio Omaechebarria, PP. Franciscanos, Paseo Zorrilla, 27, 47007 VALLADO
LID, 983-233026.

Josu Oregi, Paseo Urdangarin, 20570 BERGARA, 943-761561.

Jon Ortiz de Urbina, Deustuko Unibertsitatea, Ingeles Filologia, 1 Postakutxa,
48080 BILBO, 94-445 31 00.

Karlos Otegi, Aresti, 3, 2 D. 20800 ZARAUTZ, 943-834692.

* * *

Rosa Miren Pagola, Ramon y Cajal, 12, 2. 48014 BILBO, 94-4473299.

Pedro Pujana, Virgen de Begofia, 41, 48006 BILBO 94-4126927.

Georges Rebuschi, 13, Avenue du Chateau 54220 MALZEVILLE.

Jose Antonio Retolaza, Orueta, 1, 3, 48009 BILBO, 94-4234573.

Karmele Rotaetxe, Plaza Bombero Echaniz, 4, 6. ezk., 48010 BILBO, 94-4314033.

Manuel M." Ruiz Urrestarazu, Adriano VI, 22, 7. ezk., 01008 VITORIAIGASTEIZ.

Andoni Sagama, Eguzki-etxea, Kale Zahar auzunea, 20170 USURBIL), 943-3653 73.

Ramon Saizarbitoria, Pefia y Gofii, 1, 6. esk., 20002 DONOSTIAISAN SEBAS-
TIAN, 943-287990.

Pedro Sancristoval, Diputacion General de Aragon, Direccion General de Accion
Cultural, Edificio Pignatelli, P.o M. Agustin, sIn. 50004 ZARAGOZA,
976-439500, 2210 luzapena.

Jose Mari Slinchez Carrion, Udaletxeko Plaza, 1,6,31001 IRuNEAlPAMPLONA.
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Carlos Santamaria, Buen Pastor, 13, 20005 DONOSTIAISAN SEBASTIAN,
943-41 52 97.

Joseba Sarrionaindia, Landako etorbidea, 1, 3. 48200 DURANGO, 94-6811882.

Ifiaki Segurola, Paulo VI, 10, 20730 AZPEITIA, 943-470284 (bulegoa).

Jose Ignacio Tellechea, Usandizaga, 27, 5. ezk., 20002 DONOSTIAlSAN SEBAS
TIAN, 943-280062.

Francisco Tirapu, Plaza San Jose, 4, 31001 IRUI'lEA/PAMPLONA, 948-227919.

Juan Marl Torrealdai, Tolosa hiribidea, 103, 1. C, 20009 DONOSTIAISAN SEBAS
TIAN, 943-21 8092.

Martin Ugalde, Almirante Juan Allondo, Villa Carolina, A, 4. esk., 20280 HON-
DARRIBIA, 943-64 15 05.

Patxi Uribarren, Begofiako Karmelo, 10, 48004 BILBO, 94-412 43 43.

Patri Urkizu, Santo Kristo plaza, 4, 20100 LEZO, 943-527224.

Ignacio Urquijo, Munibe, 48270 MARKINA, 94-6166031.

Arantza Urretabizkaia, Avda. Madrid, 8, 9.A, 20011 DONOSTIAISAN SEBAS
TIAN, 943-428756.

Andres Urrutia Badiola, Notaritza, Iparragirre, 9, 1, 48700 ONDARROA, 94-683 00 83.

Thomas Uthurry, Professeur, Grand Seminaire, Avenue Jean Darrigrand, 64100
BAYONNE/BAIONA, 59633340.

Jose Mari Velez de Mendizabal, Naparroa etorbidea, 9,3, 20500 ARRASATE,
943-793682 (etxea); 943-77 05 02 (bulegoa).

Xarles Videgain, Zolakia, 7 avenue de Pres, 64100 BAYONNEIBAIONA, 59-551446
(etxea); 596366 29 (bulegoa).

Mikel Zalbide, Carlos I, 13, 9. C, 20011 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN,
943-46 54 62.

Anbrosi Zatarain, Zubieta, 40, 2, 20007 OONOSTIAISAN SEBASTIAN, 943-42 12 36.

Juan Jose Zearreta, Andrandi auzunea, 7, 3, 48340 ZORNOTZA, 94-6731520
(etxea); 94-4158155 (bulegoa).

Augustin Zubikara~ Sabin Arana, 4, 4, 48700 ONDARROA, 94-6830287.





EUSKERA XXXVII

(1992,1)

Zuzenkizunak I Fe de erratas

Orrialdea Lerroa Esaten du Esan behar du

138.

138.
139.

139.

140.

140.

140.
141.
141.
141.
142.
142.

142.
143.
144.

145.
147.

148.

1. Lerro bat jauzia

35. -bakartu ordu arte-

11. , marrazkitu duen Pello
eta Pirresen,

17. Pelloren gizarte do
familia

13. lerro bat jauzia

20. lerro bat jauzia

34. buruaren aldei
5. lerro bat jauzia
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MIREN AZKARATE VILLAR
EUSKALTZAINDIAN SARTZEA

Egoitza, 1992.11.27

Jean Haritschelhar
euskaltzainburua

Agintari agurgarriak,
Euskaltzain kideak,
Andereak eta Jaunak,

Euskaltzainburu naizen lau urte hauetan, bostgarren aldikotz egiten
diot euskaltzain berri bati ongi etorria. Hola agurtu ditut Ibon Sarasola,
l)onostian; Jose Antonio Arana-Martija, Gernikan; Txomin Peillen, Baio
nan; Befiat Oihartzabal, Angelun eta, egun, Miren AZkarate, lehenbiziko
euskaltzain emaztea Euskaltzaindiaren egoitza berrian, Bilbon.

Bi -gertakari ohargarri beraz:

- Lehen aldikotz emazte bat sartzen dela Euskaltzaindian.

- Gure egoitzan, lehen aldikotz, egiten dela sarrera mintzaldia.

Ez da dudarik aro berri batean sartzen ari dela Euskaltzaindia. AIde
batetik, bost euskaltzain gazte bereganatuz, gaztetzen ari da eta hori epe
labur batean. Edozein Akademia baino gazteago da Euskaltzaindia, horrek
esperantzaz betetzen nauelarik. Alabainan, indar eta ahal gazteen beha
rretan dago Euskaltzaindia, hain da haundia bere aurrean daukan lana.

Bertze aldetik, emakume bat sartzen da orai artio gizonez bakarrik
hornitua izan den erakunde batean. Ez da harritzekoa! Azken hogeita
bost urte hauetan, emazteen balioa ezagutua da eremu guzietan: politi
kan, administrazioan edo funtzio publikoan, hezkuntzan bereziki, Uni
bertsitatean halaber, erakasle edo ikerle gisa -hau da euskaltzain berria
ren kasua- komunikabideetan, literaturan, bertze akademietan, nahiz
frantsesean, nahiz espainiolean.

Galdeginen dit norbaitek: zertako iragan da hainbeste denbora ema
kume baten onartzeko Euskaltzaindian? Erantzunen diot 300 urte baino
gehiago iragan direla frantses Akademian emazte bat hautatua izaiteko



1118 EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

eta espainiol Akademian 200 urte baino gehiago, hau berantago sortu
zelakotz. Guk, aldiz, 75.urtean sartzera goazilarik, jadanik hautu hori egin
dugu.

Bertze batek -emazteen aurka dagoen batek eta badira holakoak
oraindik- erranen dit moda berri bati jarraiki zaiola Euskaltzaindia. Eta
ez da egia. Badu orai 400 urte baino gehiago garaztar idazle batek, apeza
bestalde, idatzi zuela olerki eder bat "Emazteen fabore" deritzana. Moda
zaharra da, beraz, emazteen aIde izaitea.

Ikus ditzagun gauzak diren bezala. Joan den abenduaren azken
egunetan zendu zen Aita Joxe Migel Barandiaran 102 urte betetzera
zoalarik. Aurtengo urtarrileko bilkuran jakinarazi nuen hutsunea eta orduz
gero hasi zen bi hilabeteren epea euskaltzain-gaien aurkezteko. Otsailean
hiru euskaltzainek, Patxi Altuna, Juan San Martin eta Juan Mari Lekuo
nak proposatu zuten Miren Azkarate Villar anderea. Martxoko bilkuran,
orduan bururatzen zelarik epea, ez zen bertze proposamenik izan.

Zer erran nahi zuen horrek? Denek ezagutzen zituztela Miren Azka
rateren kalitateak eta gutarteko nehor ez zela menturatu, zilegi izanikan
ere, bertze norbaiten proposatzea. Zer aitorpen ederra, jakinik 22 bozka
tzailetarik 20 ek haren aide eman dutela boza.

Ez naiz orai sartuko laudorioetan. Nahi nuke erran, halere, eta
bertze batek nik baino hobeki eginen du, euskaltzale suhar eta jakintsun
bat hautatu dugula. Unibertsitateko istudioak bururatu -eta, Estatu Batue
tan segitu ditu eta 1988-ko maiatzean "Hitz konposatuak euskaraz" ize
neko tesia irakurtu du, epai mahaiak aho batez "Apto cum laude"
emaiten ziolarik. Utziz aIde batera idatzi dituen artikuluak erranen dut
ere langile baliosa dela Miren Azkarate, bai Gramatika batzordean, bai
izendatu berri den Hiztegi batuko batzordean, bai ere Lexiko Erizpideen
Finkapenerako batzordean, batzorde honen arduradun delarik. Horiek
dira egiazko tituluak, horiek dira benetako merezimenduak. Anderea dela
bestalde? Hainbat hobe!

102 urteko aitasoa joan zaigu, 37 urteko anderea etortzen zaigu.
Euskaltzain berriari ongi etorri kartsua eginen diogu eta zorionak eskaini
ko, bi aldiz zorionak, lehenik bere sarrera mintzaldiarengatik eta egun,
hain zuzen, azaroaren 27a izanez, betetzen dituelakotz 37 urte.
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Egoi(za, 1992.11.27

Miren Azkarate Villar

AGUR-HITZAK

Euskaltzainburu, euskaltzain,
agintari, familiako eta lagunok,

Euskaltzain hautatu ninduten une beretik elkarrizketa eske inguratu
zaizkidan guztiek bi galdera hauek egin dizkidate: zer sentitzen da Eus
kaltzaindian sartzen den lehen emakumea izatean eta, horren ondoan,
zer sentitzen da Joxe Migel Barandiaranen lekua hartzean? Hainbeste
bider entzun ondoren uste dut bi ezaugarri horiek -lehen emakumea eta
on Joxe Migel Barandiaranen ondorengoa izateak- markatuko dutela
nire euskaltzain-izaera. Hala ere halabeharrezkoak dira biak. Lehen ema
kumea izateaz, norbait izan behar lehena eta neu suertatu naizela esango
nuke. Gizartea bera aldatu da; orain 50 urte eta geroago ere ezinezko
zena -eta ez emakumeak gizonezkoak baino jakituria urriagokoak zirela
ko-, gaur eragozpenik gabe onartzen da, ustez eta hitzez behintzat. Eta
honek gauza bakarra adierazten du: ez naizela ni aurretik izan ditudan
emakumeak baino ez azkarrago, ez jakintsuago eta ez meritu handiago
koa. Lehen ere izan ditugu Catalina Elizegi bezalako emakume teatrogi
leak 0), Julene Azpeitia bezalako kazetari, ipuin- eta saiogile izateaz gain
gaur esango genukeen bezala euskararen pedagogiaz kezkatuak (2) (eta
gaur halako garrantzia ematen zaion "curriculum" eta merituak aipatze-

(1) Donostian 1889an jaio eta Lizarran 1963an hil arte, irakasle-ikasketak egin eta
Garbiiie (1916), Loreti (1918), Yatsu (1934) eta argitaragabeko Catalina de Erauso utzi
ziguna.

(2) Ipuinak: «Euli baten edestia» (1933), «Goizeko izarra» (1959) eta «Auntza Bara
tzan» (1960), Amandriaren altzoan ipuin-bilduma (1961)... Bestelakoak: «Osasuna, merketza
ta yanaritza» (1935), Umien adizkidea (umeei euskaraz irakurtzen eta idazten irakasteko
metodoa) (1961), «Odolak odolari dei», «Martxela» bi kontakizun labur (1961), [«Odolak
odolari dei», «Martxela» bi kontakizun labur (1969)], «Krabeliii gorriak» saioa (1970)... lkus
Auiiamendi argitaletxearen Literatura Ill, 527-528. orrialdeak.
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kotan, ez dira makalak, emakume honenak); Tene Mugica bezalako
olerki-eta antzerkigileak (3)... Zerrenda osatzen jarrai genezake Rosa de
Bustinza eta Mayi Ariztia-ren ipuin eta kontakizun laburrak, Concepcion
Unzueta, "Unzueta'tar Sorne"-ren olerkiak aipatuaz, edo Madeleine Jau
reguiberry, antzerkigile, kazetari eta euskara irakasteko metoda baten
egilearen lana. Adinean aurrera joan arren oraindik bizirik ditugunen
artean, ezin ahaztu M: Dolores Agirrek euskal antzerkigintzaren aIde
egindako Ian erraldoia. Merituak bai ugari guztiek, baina garaia ez izan
egokia. Nik aIde izan dudana, haiek zeharo kontra. Hara nola ikusten
dudan lehen emakumea izatearen kontu hori.

Eta zer esan Joxe Migel Barandiaranen ondorengo izateaz? Gogoeta
asko egin daitezke horren inguruan ere; bi hari-muturri heldu nahi nieke
nik. Batetik, gauza jakina da euskaltzain bat hiltzean, berria ez dutela
hautatzen haren iker-Ierroen arabera; filologoaren hutsunea ez du nahi
taez beste filologo batek bete behar, ez eta ere nobelagilea beste nobela
gile batek ordezkatu behar. Bestalde, euskaltzain-"kargua" ez da inoren
testamentu edo hilburukoan sartzen, ez dago euskaltzain baten esku bera
ez denean ordezkoa nor izango den izendatu edo erabakitzea. Ez dago,
beraz, euskaltzain zenduaren eta berriaren arteko lokarririk, ez behintzat
euskaltzain izateak berak dakarrena baino areagokorik. Halabeharrak, zoriak
erabakitzen du azken batean noren lekua hartzen duzun. Hortaz, on Jose
Migel Barandiaranen jarlekuan esertzea ez diot inongo meritu bereziri
zor; hala gertatu da.

Eta bestetik, nola har dezaket nik Barandianen lekua? Halako pertso
nek uzten duten hutsunea bete ezinezkoa izaten da. Zientzia jakin batean
egin duten lanari jarraipena eman dakioke horretarako ikertzaile-talde
egokiak sortzen diren neurrian (eta, niri dagokidanez, ez historiaurreaz ez
etnologiaz arduratzen ez naizenez, ezin on Joxemiel-en ondorengo izan
maila horretan ere). Baina duten jakintza-maila hutsa gaindituz herri
baten "sinbolo bizi" bihurtu badira, alderdi hori ordezkaezina izan ohi
da. Horrexegatik dakigu guztiok "euskal kulturaren aitagoi, patriarka"
berria aurkitzea zein zaila izango zaigun.

Izan ere, berak eman digu geure euskal nortasunaren zati handi bat,
berari esker ezagutzen ditugu geure historiaren sustraiak. Berari zor
diogu, hitz batean, euskal historiaurrearen ezagutza. 1889.ko azken egu
nean, abenduaren 31.an, Ataunen jaio eta 1991.ko abenduaren 21.ean,
102 urte betetzeko hamar egun baino falta ez zirenean, herri berean hil
zen arte, Euskal Herriko lehen gizona eta beronen ingurune eta bizimo-

(3) Antzerki-lanen artean Gogo oiiazeak, Gogo nega"a, Gabon eta Juan Joxe utzi
zizkigun. Poemak, berriz, Gure He"ia aldizkarian argitaratuez gain, ldazki ta olerki liburua
(1923) osatzen dutenak.
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dua izan zuen ikergai. Horretara nola iritsi zen eta bizitzan zehar nolako
gorabeherak izan zituen ere ongi dakigu Luis Barandiaran Irizar, bere
ilobak eginiko biografiari esker: umetan estudiante arlote samarra izan
omen zen mutikoa -ondoegi ulertzen ez zuen "erdaran" emandako
eskolak baino mendi-bidexketan ibiltzea nahiago- 1904.an Baliarraingo
"Seminario"ra joan zen. Baita Manuel Lekuona ere hamar egun beran
duago; mende honetan Euskal Herriak eta euskarak izan dituen jakintsu
rik handienetakoek gazte-gaztetatik ezagutzen zuten, beraz, elkar. Balia
rraindik, Gasteizko apaiztegira 1906.an, ondorengo 30 urteak han emanik.
Fisika-Iaborategiko arduradun izendatzearekin batera hasi zen atzerriko
hizkuntzak ikasten (alemana, frantsesa eta ingelesa menderatzera iritsiz).
Erabakigarria, 1913.an Leipzig-en egin zuen egonaldia izan zen, Wilhelm
Wundt irakasleak herrien psikologiaz emandako ikastaroak eraman zuen
eta Euskal Herriko kulturaz arduratzera. Izan ere, kristau-erlijioan sakon
du nahiak eraman zuen Alemaniara erlijioen historia sakontzera, eta
hortik sortu herrien izaera ikertzeko gogoa. Zein, ordea, bere herria
baino gertuagokorik eta egokiagorik? Eta, jakina, Euskal Herriaren izaera
ren hariari jarraika hasi orduko topo egin zuen gure historiaurrearekin.
Berak zioen bezala, etnologiak behartu zuen arkeologiaz arduratzera.
Apaiz-ikasketak amaitu orduko hasi zen Iehen eskabazioak egiten. Arala
rren aurkitutako triku-harriei esker Arantzadi eta Eguren ezagutu eta
lanari gogor ekin zion hirukotea osatu zuten; hogei urtetan zehar euskal
lurra arakatuaz herri honen historiaurrea ezagutarazi zuen hirukotea.
1918.an Euskal Ikaskuntzen I Kongresuan, Ofiatin, parte hartu zuen eta
hiru urte beranduago, 1921.ean, Eusko Folklore elkartea sortu.

Ondoko urteetan jaso zituen lehen izendapenak, 1927.an eta 1928.an,
Academia de la Lengua Espafiolak "miembro correspondiente" izendatu
baitzuen, eta Euskaltzaindiak, euskaltzain urgazle, hurrenez hurren.

Gasteizko apaiztegiko ardurek eta arkeologi eta etnologi ikerketek
betetzen zuten egunen gurpila gerrak hautsi zuen. Iparraldera egin
behar izan zuen, 17 urte iraungo zuen "erbesteratze" horretako urterik
gehienak Saran emanez. Garai horretarako kanpoan nolako ospea zuen
adierazten dute New Yorkeko Colunbia Unibertsitateak eta Manilakoak
egin zizkioten eskaintzek bateko eta besteko irakasle izan zedin. Beste
ezer baino lehen apaiz eta elizgizon zen Jose Migel Barandiaranek,
ordea, nahiago izan zuen apaizgai errefuxiatuez arduratu, apezpikuak
eskatu bezala. Ez zion haatik ikerlanari utzi. 1938.an, Kopenhagen egin
zen Antropologi eta Etnologi Zientzien Nazioarteko Kongresuan hitz
egin zuen. 1941.ean Frankfurt-eko Unibertsitateko Forschungsinstitut flir
Kulturmorphologie erakundetik hango argitalpenetan laguntzeko deia har
tu zuen eta urte berean "Las cavernas en la Mitologia Vasca" lana
alemanera itzuli eta Paideuma aldizkarian argitaratu zioten. 1942.an, berriz,
Baionako Societe des Sciences, Lettres et Arts-eko bazkide izendatu
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zuten. Hurrengo urteetan, Londresen, Oxford-en, Parisen, Brusselan...
izan zen kongresuetan parte hartu edo hitzaldiak ematen. Aldi berean
Ikuska institutoa eta izen bereko aldizkaria sortu zituen 1946.an; urtebete
beranduago, 1947.an eratu berria zen Eusko Ikaskuntza-ko lehendakari
egin zuten.

1953.an itzuli eta Antonio Tovar-en bitartekotzaz Salamankako Uni
bertsitateko Manuel Larramendi Katedraz arduratu zen. Ondoko urteetan
hasi zen lehen omenaldiak jasotzen: "Academia Errante" zeritzanak eskai
nia 1962.an. Salamanka utzi eta 1964.an Nafarroako Unibertsitatera doa,
hamazazpi urtez izanik han irakasle eta etnologi sailaren arduradun.
Euskal Herrian zehar hamaika lekutan aurkituko dugu hizlari urte horie
tan. Ikerlanak ere bultzatu nahirik, Etniker taldea sortu zuen, ikertzaile
handiek ohi duten bezala ondorengo eskola sortuz. 1970.etik aurrera
omenaldiak etengabeak izan ziren, besteak beste Euskal Herriko Uniber
tsitateak, Madrideko Complutenseak eta Deustuko Unibertsitateak Doc
tor Honoris Causa izendatu zuten. Bere izena zeramaten lizeoa eta
institutua ezagutu zituen, bai eta izen bereko Fundazioaren sorrera ere.
Urrezko domina bat baino gehiago jaso ere bai: Arte Ederretakoa, Nafa
rroako, Arabako eta Gipuzkoako Foru Diputazioetakoa... Bere omenez
egindako liburuak ere hor daude, hala nola Bizkaiko Foru Diputazioak,
Aranzadi Taldeak edo Nafarroako Unibertsitateko Prehistori eta Arkeolo
gi Mintegiak eskainiak.

Ohore horiek guztiek ez zuten, baina, bere izaera apala aldarazi.
Hara zer idatzi zuen bere Egunerokoa-n 1965.eko apirilaren 14.an euskal
apaizek prestatu zioten omenaldiaren berri eman ziotenean: "Ai, Joxe
miel, Joxemiel! Nola ezaun dean zaartu aizela! Dijoanai urrezko jantzie".

Argitalpenak ere ezin konta ahala ditu. "Obras Completas", bere
lanen bilduma osatzen duten XXII liburuki mardulak ikusi baino ez
dago. Bi gai nagusi bereiziko nituzke Ian horietan: historiaurreari dagoz
kionak eta euskaldunon izaera eta bizimoduari dagozkienak. Lehen sai
lean, hainbat eta hainbat aztarnategi, triku-harri, leize-zulo etabarren
azterketak ditugu (hala nola Aralar, Aizkorri, Urbasa, Auritz, Kalamua,
Basagain, Santimamifie, Lumentxa, Bolin-Koba, Ekain, Leze-txiki, Aitzbi
tarte, etabarretakoak). Bigarren sailean, euskal ohiturak, mitoak' euskal
etxea... hitz batean euskal kulturari dagozkion alderdiak ikertzen dituzte
nak. Iker-Ierroak horiek izanik, ez da zalantzarik historiaurrelari, etnologi
lari eta etnografilari izan zela Joxe Migel Barandiaran.

Baina, zergatik euskaltzain? "Euskararen aIde orain arte egin dituen
lanen esker erakutsiz eta gerokoen pizgarri" esaten da euskaltzain izen
datzen zaituztenean. Zer da euskararen aIde egin zuena? Hau izan daite
ke nire iritziz gehiegi azpimarratu ez den Barandiaranen alderdia: Jose
Migel Barandiaran euskaltzainarena. Eta horixe da, hain zuzen, hitzaldi
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honen gaitzat hartu dudana, neure modutara omenaldi xume bat eskaini
nahian. Izan ere, behin baino gehiagotan esan da babesa, itzala emango
zioten euskaltzainak izendatzera jo zuela Euskaltzaindiak 1960. inguruko
urte larri haietan. Hori izan daiteke arrazoietako bat. Hala ulertuko zuen
Barandiaranek berak ere, ez baitzuen bileretan parte hartzen (izendatu
zutenetik eta 1971.a arte hiru batzar-agiritan bakarrik ageri da bere izena
bilduen artean). Batasunaren lehen urratsak eman zirenean ere bere
betiko gaiak aztertzen jarraitu zuen hizkuntza-gaietan sartu gabe. Hala
aitortzen du berak 1965.eko abuztuaren 27.ko bileran aho batez euskal
tzain oso egin zutela adierazten zion eskutitzari erantzunez, honakoa
idatzi zuenean: «Jakin det ere euskaltzain oso izendatu nauzutela. Eske
rrak damazkitzuet eta gogo onez zuekin izango nauzute, naiz eta jakin ez
naizela asko gauza ezertarako». Aide horretatik egia da, ez zen izan
"euskaltzain" eragilea, Akademiaren ikuspuntutik.

Hori al zuen, baina, meritu bakarra euskaltzain izateko, erakundeari
babesa ematea? Horregatik proposatu al zuten Irigaray, Lafitte, Mitxelena
eta San Martinek euskaltzain oso izan zedin? Ezetz uste dut. Euskaltzain
diaren 1928.ko urriaren 25.eko bilerako aktan «Jose Migel Barandiaran
jauna, beronek egin dituen euskal-folklore lanagatik urgazle izendatu
degu» (Euskera 1930) irakurtzen badugu ere, euskararen aide, hizkuntza
ren beraren aide ere Ian handia egin zuela iruditzen zait, alderdi batetik
baino gehiagotatik gainera. Hiru modutako ekarpenak bereiziko nituzke
nik: Barandiaranek berak euskaraz idatzi zituen testuak, besteren ahotik
jasoak, eta, azkenik, euskal hizkuntzaren gainean eta beronen defentsan
agertu zituen iritziak. Dena dela, ez dut puntu hauen ikerketa sakon eta
osorik egingo. Aitzitik, ondoko lanei bide egin nahiko liekete gaurko
lerro hauek.

Euskaraz idatzitakoen artean modu guztietakoak ditugu:

a) Ikerlanak: "Eusko-Mitologia", Euskaltzaindiak eraendutako "Lenen
go Euskalegunetako itzaldiak", Durangon, 1921.ko garrilaren 4-8 bitartean
(T. Y., 195-212).

Euskalerriko Leen-gizona 1934.an Euskaltzaleak-en ardurapean argita
ratua, gero 1972.an Lur argitaletxeak berriro argitaratu zuena, Xabier
Kintanak prestaturiko hitz-zerrendaz osaturik.

«Paleolithos-aroa», 1942.an Aintzina aldizkarian argitaratua.

«Sorginaren txabola» Ikuska (Giza-Ikaskuntza) 1, Sara, 1946 (idazlan
laburra).

«Euskalerriko Leen-gizakien eta ireluen bizilekuari buruz ikasgai eta
esaunda batzuek», Munibe, 3-4, 1980.
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«Euskalerriko illarri-biribillak. Estelas discoideas del Pais Vasco»,
Obras Comp/etas, XVIII, 1981.

«Hitz batzuek eta beren esan-nahiak, gehienak Ataunen erabiltzen
ditugunak eta hiztegietan, batez ere Azkuenean, ageri ez diranak», Eus
kaltzaindiak Lafitte-ri omenez eskaini zion Iker 2 liburuan argitaratua
1983.an. Eta hor Barandiaran hitzez arduratua deskubritzen dugu, bere
inguruko hitz-altxorra bildu eta 15 orrialdeko "hiztegitxoa" osatu zuena.
Bestalde, niri behintzat, Mitxelenaren harako «Apostillas de un renteria
no» hura, gogorarazi dit, Lezoko lexikoi· edo hitz-bilduma bat osatu
nahian eskaini zuen zerrenda, Errenderiako hizkeran berak txikitan ikasi
tako hitzak jasoaz (4).

«Olentzaro eta bere adredia», bere Ian osoen bildumako azken libu
rukian 1984.an argitaratua (Obras Comp/etas, XXII, 263-279).

Miren Azkarate, senarra eta alaba biak.

(4) Euskera VII, 1962, 54-58 or. (Sobre historia de fa fengua vasca I, Anejos del ASru
10, 423-427).
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b) Hitzaldiak: «Saratarrai bi hitz» (Sara'ko Errepublika ospatzeko
1948.an saratarrak egin zuten jaian erranak).

«Axular'en itzala» 1956.ko buruilaren 28an Parisko Sorbonan egin
zuen hitzaldiaren laburpena, urte batzuk beranduago, 1974.an, Fontes
aldizkarian argitaratuko zuen «Axularren argia eta itzala»ren oinarri dena.
Aipagarria derizkiot artikulu honi, Joxe Migel Barandiaranek bere-berea
zuen gaiaren ikuspegitik aztertzen baitu Axularren testua; hau da, bizie
raz Gan-edanez, jantzi, etxe, tresna, nekazaritza, arrantza eta bestez) zer
dioen bilduaz. Hitz batean, Ataungo maisuak Sarako (Urdazubiko nahia
go bada) etnologilarikidea aurkezten digu.

«Axular'en eginkizunak eta Axular'en izena» 1956ko irailaren 16an
Arantzazuko Euskaltzaleen Biltzarrean irakurria eta urte bereko Euskera-n
argitaratua.

«Lekuona'tar Manuel'i buruz itz bi», Tolosan, 1977.ko abenduaren
28.an lagun zaharraren omenez esanak.

«"Eusko Ikaskuntza"ren kondaira laburra», Ofiatin 1978.ko irailaren
17.an irakurria.

«Aralar-mendi esaundaz jantzia» 1979.ko urtarrilaren 20.an Tolosan
emandako hitzaldia.

«Euskal-sinismen eta esaunda batzuek bertako bizikerai buruz», Donos
tiako Filosofi eta Hezkuntz Zientzietako Fakultatean 1981.eko maiatzaren
11.an egindako hitzaldia.

«Iparragirre (Jose Mari) euskaldun ospetsuaren herri-minak» 1981.eko
,ekainaren 13.an Intxixu taldearentzat egina.

EHU-k 1982.an antolatutako I Udako Ikastaldietako sarrera hitzaldia.

«Harriak aldaratzat, harri-gizakitzat, hilarritzat eta oparitzat», D. Igna
cio Tellechea Idigoras'en omen-liburuan argitaratua 1983.an.

c) Besteren idatziei eginiko hitzaurreak: Juan Garmendia Larrafia
garen (1970) Euskal esku-langintza, Jose Ramon Erauskin Lujanbioren
(1975) Aien Garaia, Fermin Leizaolaren (1977) Euskalerriko Artzaiak eta
Antonio Beristainen (1983) Desbideraketa, bazterketa eta gizartekontrola
liburuei egin zizkienak.

d) Azken urteetan, aldizkari eta egunkarietan idatzi zituenak.

Testu hauek aztertuaz, argi ikusten da nola aldatu zen Barandiara
nen euskara garaiaren eta inguruaren eraginez. Bere-berea zuen Ataungo
euskara ez zen aldatu, jakina, baina bai bere idatzietan ageri dena.
Horrela, gerraurreko lanetan, bizkaieraren eragin txiki batzuek gora behe-



1126 EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

ra (5) batipat gipuzkerazko lexikoa eta joskera ageri dira. Hala ere badu
garai hartako lexiko "garbizalea"ren aldeko joera, Euskalerriko leen-gizona
liburuan, nahiko nabarmena dena:

aldizkingi, erri-jakintza edo Folklore, edesti, edestu, erlijio edo
uskurtza, margoztu, txadon, basatxauno, egurasti, gaudi, idazkun...

Honek erakusten digu Barandiaranen euskararekiko kezka, etxeko
hizkeratik abiatuz (6), garaiko euskaran alfabetatu eta zientzi gai batez
-prehistoriaz edo edestiaurreaz berak esango lukeen bezala- liburu oso
bat idazteko gauza izan zen eta.

Iparraldean igaro zituen urteetako testuetan nabarmena da Barandia
ranen ahalegina inguru haietako euskara erabiltzeko. Horrela, 1942.ko
«Paleolithos-aroa» artikuluan (7):

erran, badire, ziren, iize, izigarri, bertzela, Eskualherria

bere euskalkiko ez zituenak irakurtzen ditugu. Ahalegina askoz handia
goa da bertakoei zuzendutako «Saratarri hitz bi» hitzalditxoan. Nork esan
1948.ko lerro hauek:

«Orai duela bortzeun urte baziren Sara'n 83 etchejabe. Artzain
-mutilak geiago naski.

Duela laueun urte, 400 deitura Axular erretorak aipha zituen
Sara'n. Horietarik 34 bakarrik orai ageri; bertzeak gan ziren.
Norat? Irietarat, Ameriketarat... Horien ordez 200 deitura berri
sartu dire Sara'n, naparrak ainitz» (Obras Completas, VI, 138).

eta 1949.ko beste labur hauek luma beretik sortuak direnik?:

«Urte ontan 281 oturdu eman zeau, etxera etoi zaiutzan aixkide
eta arrotzai. Ainbeste baitittuk beste aldeti igeska datoztenak!»
(Egunerokoa, 1949.ko abenduaren 31koa).

(5) "Egiaz indartzeko lain indar eta agiririk izan ez dute" (Euska/erriko Leen-gizo
na, 26).

"Egurasti otza gura dute" (id., 40).
Ez du baina beti asmatzen bizkaierazko forma zuzen erabiltzen. Halakoak dira -gaz eta

-z atzizkien nahasketa erakusten duten ondoko adibideak:
"Sorgiii, lamiii eta intxixuagaz gauza asko esan litezke" (<<Eusko-Mitologia» Obras

Comp/etas Y, 205).
«bere ezkontzagaz galde egin» (<<Euskalerriko illarri-biribilalo> Obras Comp/etas XVIII, 28).
«Liginaga'ko bizikeragaz auxe idatzi nuen» (id., 28).
(6) Deigarri gertatzen dira "Eusko Mitologia" 1921.eko lehen artikulu hartan ahozko

formatik hurbil dauden Egoa"i, egoa/di idazkerak.
(7) Obras Comp/etas XII, 455.
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laioterrira itzuli ondoren ere 1956.ko irailaren 28.an Parisen egin
zuen hitzaldian, «Axular'en itzala»z ari denez, toki untan, eskualdun,
bederen, he"i xoragarri untan, bertze, e"an, zenbeit etab. aurkitzea ez da
harritzekoa. Oro har Iparraldeko euskalkien eraginak 1960.tik aurrera ere
iraun zuen. Adibidez, «Euskalerriko illarri-biribillak» (1981) idazlanetik
harturiko hauek aipa ditzaket:

eginen omen dute, ustez eta eriotza laburtuko den ala, oraino,
urteen buru...

Bada, ordea, hasieratik azkenera arte aldatzen ez den zerbait, euskal
egitura jatorren erabilera. Perpaus osagarri edo konpletiboen adibide
batzuk aipatu nahi ditut bereziki, tradiziozko egitura jatorrak berreskura
tzeko premia gorria baitugu gaur (8):

"Gure mendietan urbilduko osin batzuek badira. Olakuak geie
netan ondorik ez dutela eta ez azi eta ez txikitu egiten dirala
askotan entzun izan degu" (<<Eusko-Mitologia», 200).

"Ildakoak beste munduan janari, sofieko eta izkillu bearra
izango zuten uste eta sinismena bazuten nunbait antzifiako
eusko-jentillak" (<<Eusko-Mitologia», 205).

"Beraren gana izkutuko gauzen batzuek jakiteko eta etorki
zuna azaltzeko lenago joaten ziran entzutea oraindik bada" (<<Eusko
-Mitologia», 210).

«orregatik toki ari Traikarlepo izena ezarri ziotela nago»
(<<Agerketa berriak» Ol).ras Completas, XII, 361).

«azken-erabakia~ iritxiko ditugun ustetan» (ELG, 10).

Eta Barandiaranen joskera'Z ari garenez, bada beste alderdi aipagarri
bat: itzultzailearena, alegia. Izan ere behin baino gehiagotan berak presta
tu zituen Ian beraren euskal eta erdal testuak. Hala gertatu zen Euskale
"iko leen-gizona, liburu entzutetsuarekin ere. Badakit itzulpengintzaren
teoria zenbat landu den eta nolako aurrerapausoak eman diren alor
horretan; ez dut zalantzarik, gaurko ikuspuntutik kritika bat baino gehia
go egin dakiokeela orduko saioari. Eta hala ere

«donde habia luz natural y estaba asegurada la circulaci6n y
renovaci6n del aire»

(8) Baina honen ondoan -/azko ere askotan ageri da:
"ildakorik agertu diralazko entzuteak sarritan jakiten ditugu" (<<Eusko-Mitologia» 205).
"antziiiako etxe, eliz, eta errnittak jentillak egindakoak diralazko entzutea ez da orain-

dik galdu" (<<Eusko-Mitologia» 207).
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«egun-argia sartzeko eta aizea berritzeko toki arek egokitasun
obea bai-zuan»

edo erdaraz

«Tras una epoca de florecimiento -siglo XVII- ha venido su
decadencia, hasta el punta de que a finales del siglo pasado
nadie colocaba una estela discoidal sobre su tumba»

idatzi zuena, euskaraz beste modu honetara

«illarri biribillen eraigintzak zifiezko igoaldia izan zuen XVII
mendean. Geroztik asi zan bere makurraldi eta XIX mendea
azkentzean ifiork etzituen illarri oiek eraikitzen»

emateko joera, hau da, erdal testuaren morrontza itxua aIde batera utziaz
erdarazkoak esaten duena euskaraz "pentsatu" eta idazteko erakusten
duen joerak gaurkotasun osoa duo

Baina Joxe Migel Barandiaran euskal idazlearen alderdiren bat azpi
marratzekotan nik neuk terminologo edo nahiago bada terminogilearena
aukeratuko nuke (eta ez dut uste aukera honek zuetako inor harrituko
duenik). Nolako hitz tekniko sorta utzi digun, garaiaren arabera molda
tuak, noski! Gaur bezalaxe, eratorpenera eta hitz-elkarketara jo zuen
gehienetan behar zituen terminoak eratzeko. Hemen ere, garaiko filoso
fiaren arabera jokatu zuela esan daiteke, maileguei ihes eginez eta euskal
hitzen altxorretik sortuaz hitz teknikoak. Horietatik batzuk geratu zaizki
gu, beste batzuk "garaikoegi" iruditu eta beste bide batetik jo da azken
urteetan. Barandiaranek berak ere uskurtza edo gogolantze laster baztertu
zituen, erlijio eta kultura erabiliaz gerra ondoren. Beste batzuk, ostera,
edesti, edestiaurrea, esaterako, azken testuetaraino gorde zituen, aldizka
historia eta prehistoria ere tartekatuz. Bi iturritatik hautatu ditut ondoko
adibideak, Euskalerriko leen-gizona liburutik:

lurgorri 'ocre', argorri 'hematites', lurmalla 'estrato', erti izapen
tsu 'arte realista', arkaxkar edo mikrolitoak, opalitz 'dedicatoria',
arrikadi 'pedregal', abereki, katuki 'felino', zanpagai 'compreso
res', auntzaida 'cervido', urraidagarai 'edad de los metales' (baita
'eneolitos' eta 'megalitos' ere), aragizale 'carnicero', adarbakar
'rinoceronte', arrilora 'cuenta de cristal', burdinori 'bronce', arlandu
-garaia 'paleolitico', marrezlan 'pintura', marrez-apainkera 'graba
do', arri-moldakera 'escultura', gogolantze 'cultura', ildo eta margo
-apainkera 'grabado y pintura', giza-antzeko 'antropom6rfico', etab.
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Beste sortatxoa «Euskalerriko illarri-biribillak» lanetik hartua da:

laburtitz 'monograma', elizbular 'abside', artzai-larraldazale 'pas
tor transhumante', ostri-gauzen iduriak 'figuras astrales', gurutze
besorbedifia 'cruz griega', [gurutze] birgurutzatua 'cruz recruza
da', [gurutze] florentztua 'cruz florenzada', [gurutze] uztargibelar
tua 'cruz flordelisada' ...

Nolanahi den, gaur ere euskara bizitzako alor guztietarako egokitu
nahian gabiltzan honetan, benetan interesgarria da orain 60 urte nondik
jo zuten eta gaur nondik nora gabiltzan alderatzea. Honako alderdi hauek
aipatuko nituzke nik, beste batzuen artean:

a) -ari atzizkiaren erabilera lanbide jakin bateko gizon-emakumeak
izendatzeko; honekin batera, -lari aldaeraren nagusitasuna. Hain zuzen,
azken urteotan ezagutu dugun jokabide bera:

arkeologari, geologari, edestilari, ertilari 'artista' (Barandiaranek
eta beste hainbatek erabili zutena), ezpatalari 'gladiador', edesti
-aurrelari (edesti-aurre 'prehistoria'tik abiatuz), ikaslari (Eusko-
-Mitologia), gudalari (Eusko-Mitologia) (9), meteorolojilari (Egu-
nerokoa, 1928, irailak 16), epailari (Egunerokoa, 1939, abenduak 31),
etnikerlari (<<Euskal Mitoezaz»).

Hor badugu, gainera, gutxienez saio bikoitza. Batetik arkeologo, geo
logo maileguetatik abiatuz -ari atzizkia eranstea: bestetik, meteorolojia
zientzia-izenetik abiatuz, horretan ari denaren izena sortzea. Azkenik,
hor dugu oraindik eztabaidagai dugun auzia ere, aditzoinari erantsiriko
ikaslari edo epailari -k adierazten dutena.

b) -tze atzizkiaren aldeko joera aditz-izenetan zenbaitetan, -keta
-ren aldekoak bestetan, baina modu guztietako atzizki eta zalantzak ageri
dira (gaur bezalaxe):

erromatze-aldia 'epoca de romanizaci6n', sortze eta aurrerape
nak, agerpen, zifiespen, gogo-lantze 'cultura', ikuste ("ilarriaren
zenbait ikuste" = quelques esquisses de sa sepulture) (10).

jauresketa (Euskalerriko illari-biribillak, 78), astinketa 'sacu
dida' (Eusk, illarri-biribillak, 108), igarazketa 'ritos de pasaje'
(id., 13).

(9) Baina gero gudari Egunerokoa-n I928.ko irailaren 16.an.
(10) «Sorgifiaren txabola» Obras (ompletas XII, 113.
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Ezke"etatik eskumatara: 1. M. Lekuona buruordea, Miren Azkarate euskaltzain
berria 'diploma' jasotzen, J. Haritschelhar euskaitzainburua, 1. M. Satrustegi

idazkaria, 1. A. Arana Martija diruzaina eta Patxi Altuna euskaltzaina.

Eta horren ondoan:
agerkunda 'aparici6n', agerkera ('illarri biribillen agerkerak eza
gun dire') eta agerketa ('ildakoen agerketak era askotakoak izan
oi dira').

hirurak artikulu berean (11), edo zabalketalzabalkunde bikotea:
«Espaiiia'n eta Galie'tan erromatarrak beren zabalketai ekin zio
ten ezkero, Eusko-pirene'en ingurumaiak bereala lateldunen bizi
kerara biurtzen asi ziran (...).

Zabalkunde onetarako guztiz egokiak gertatu zitzaizkiten erro
matarrai berak Euskalerria'n ebakitako bideak» (Euskale"iko leen
-gizona, 99).

Deigarri egiten da -kunde-ren aldaeratzat hartu behar den -(k)unda
atzizkiaren erabilera.

erabilkunda ("umeen arteko jolas eta erabilkundak"), agerkunda,
jakiunda, esaunda/esakunda...

(11) «Euskalerriko illarri-biribillak. Estelas discoideak del Pais Vasco», Obras Comp/e
tas XVIII.
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c) Deigarria halaber gaur berritzat dauzkagun hitzak eta joerak
Barandiaranen testuetan dagoeneko aurkitzea: gizaki 'ser humano' aide
ran lehen testuetatik, eta horren ondoan giza- 'humano' adierazteko
(giza-enda, giza-itxurako, etab.). Edo -tegi atzizkiaren erabilera, hitz berriak
sortzeko ez ezik erdal maileguak "egokitzeko" ere; areago, -tegi eta toki
-eratorpen eta hitz-elkarketaren arteko- zalatzak:

iltegi 'cementerio', urberotegi edo termak, aztarnategi (<<Paleolithos
-aroa»)/azterren-toki, aztarnatoki (ELG) monastegi, santutegi (Egu
nerokoa, 1936 eta 1939).

d) Izenondo erlazionaldun izen-sintagmen ordain, hitz elkartua edo
izenlaguna baliatu ohi du:

sofiaren apaingarriak 'adornos corporales', deabru-agurtzalana 'culo
demoniaco', erti edo uskurtz-marrestura 'representaciones artistico
-religiosas', tresna-ertia 'arte mobiliar' (12).

Beste batzuetan gaur erabiltzen ditugunetatik zertxobait desberdinak
dira Barandiaranen lanetan aurkituko ditugun formak:

aurdegi: gaur bertan aurdegi bat antolatu bear dute an (Egunero
koa, 1937).

Inoiz dirudienez berak bakarrik erabili dituen hitzak ere aurki ditza
kegu: ostri, norki 'persona', azken-esona 'referencia final', edo adreri(a)
'tribu' bezalakoak.

Dena den, ez nuke Joxe Migel Barandiaranen euskal idazlanen
aipamen hau bukatu nahi Egunerokoa aipatu gabe. Bere ilobak idatzitako
Biografian, tarteka-tarteka, Eguneroko horretako pasarteak aurki ditzake
gu; egia esan, pasarte solteen ordez, hasi eta bukatu osorik irakurtzeko
gogo bizia sentitzen da. Zenbat eta zenbat kontu ez ote dago hor urte
luze horietako gora-beherez! Baina lotu nakion hizkuntzaren gaiari, hor
baitaude bildurik Joxe Migel Barandiaranen hizkuntza-errejistro guztiak.
AIde batetik, aurrerago aipatuko dudan pasarte luze batean ageri den
bezala, hitanoz idatzitako zatiak ditugu, etxeko hizkeran kontatuak, beraz.
Horien ondoan, askoz landuagoak. Lexikoa neurri hartuaz: meteorojilari,
aurdegi, ebakintza edo igaro-txartela 'salvoconducto' modukoek erakusten
digute berriro ere euskaldun alfabetatua, beretzat idatzi arren, euskara
zainduan ari dena (13). Baina joskera desberdina da, askoz laburragoa, ia
aditzik gabea askotan:

(12) Ohaft gaitezen adibide hauetan bitxi egiten zaiguna ez dela egitura bera, garaiko
ume diren erti edo marrestura baino.

(13) Hala ere pintura, eskultura, prehistoria, erri-ku/tura, errejitjiatu, organizazio edo
pasaporte idazten duena, gogo/antze, marrztura etab. utziaz.
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Gaur Saturrararen izan naiz. Beasain, Ordizia, Tolosa, Errenteri
ta Oyarzunen burruka gogorrak ari dirala, esan didate, Saturra
rango ondartzan ia ifior ez. Itxaso ta udara-zaleak beren etxeetan
gerragatik. iAu da ixiltasuna! Lekeitiora itzultzerakoan, Aldanon
do ta biok bidari bakarrak autobusean. Ondarrutik Bilbora ifior
ez. Udarako jai batean ez det sekula olako ixiltasunik nabaitu
(1936, uztailak 31).

Ez da ordea hemen amaitzen Barandiaranen ekarria. Erdaraz (espai
nolez, frantsesez zein beste hizkuntzetan) idatzi zituen testuetan ere
euskarari buruzko informazio handia ageri da. Toponimoak eta bestelako
lexikoa bereiziko nituzke nik hor. Toponimoei dagokienez, batzuetan:

a) Leku-izena bakarrik ematen du: edozein artikulu hartzen dela,
mendi, zelai, borda... izenez josia dago. Euskal Herri osoan zehar ibili
zela kontuan izanik, Euskal Herriko toponimia ezagutzeko berebiziko
garrantzia dute artikulu eta Ian hauek, bere ilobak aitortzen duen bezala:
«Norbaitek eusko-prehistoria ta etnografia ezezik, eusko-toponimia ta
historia sakonki ezagutu nai baditu, D. Jose Migelek, kostata, egindako
bildumara jo bearko du» (BiQgrajiar 350. or.).

b) Beste batzuetan, leku-izen horien esanahia ere argitzen digu:
erdaraz idazten duenean, askotan, euskal toponimo hutsa bildu beha
rrean, parentesi artean erdal baliokidea ezartzen duo Esaterako:

Oyanzelaiko-turzilo (cueva de la fuente de Oyanzelai) (<<Cr6nica
de Prehistoria, Alduides», Obras Comp/etas XII, 369).

Kutxaxarretago-egia (lorna del viejo ataud) (id., 370).

EI monte llamado «Gasteluko-atxa» (= pefia del castillo)
(Obras Camp/etas XII, 331).

Collado de Pillotasoro (prado de pelota) (Obras Comp/etas
XII, 358).

Batzuetan bi interpretazio ere eskaintzen ditu:

«La cueva se llama Mariasulo bien porque se supone que en ella
mora la divinidad 0 personaje mitico Mari, 0 bien porque se dice
que en un manantial cercano brota el agua con intermitencias
que responden a las mareas del vecino mar de Vizcaya» (<<Pre
historia de Vizcaya: 1/4 de siglo de investigaciones». Obras Com
p/eta XII, 141).

Areago, toponimoen sailkapena ere eskaini zigun, hala nola «Rap
ports entre la toponymie et l'archeologie au Pays Basque» izeneko arti-
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kuluan(14): etxe izenaren gainean eraikiak Jentiletxeeta "maisons des
gentils ou pai"ens", Jentiletxe, Mairutxe, Sorginetxe, Tartaloetxeeta; baratz
oinarri dutenak, Jentilbaratz, Mairubaratz; triku, trego, trika ezezaguna
dela aitortzen duenetik Trikuarri, tregoarri, Traikarri, Trikamuiioeta.

Edo «Toponymes inspires par la mythologie basque» (15) izene
koan, mari-, mairu-tik sortutako Mariturri, Mariasulo, Mariyen-kobia, Mari
kutx, Mairuelexa, Morumendi, Marulanda, Murumendi, Morozillo, Mirui
larrieta, Mairubaratz... Lami-, lamia-, lamin-, lamina- oinarri duten
Laminen-ziluak, Laminosin, Lamiarrieta, Lamiarriaga, Lamiategi, Lami
iierreka etab. luzea edo sorgin-, aker-, sugaar-, basajaun-, tartalo-, jentil
-edo pago- izena lehen osagaitzat duten toponimoen zerrenda ematen
digunean. Halaber Eusko Lurra (16) libururako idatzi zuen "Etnografia"
atalean ageri dena.

c) Bestelako lexikoa: ez toponimiaz jabetzeko bakarrik, hainbat
arlotako euskal lexikoaren ondarea ezagutzeko ere ia ezinbestekoa zaigu
Barandiaranen lana. Adibide ederra da «Los diversos aspectos historicos
de la cultura vaSCID> artikuluko (17) laborantzako lanabesen zerrenda:

«Tales son, por ejemplo: laya antes mencionada, nabar 0 cuchi
1Ia, la azada (atxur), la hoz (igitai), el trillo de varillas y el de
dientes de silex, el arado (golde), el trineo (lera), carro chillon
(gurdi), yugo (uztarri), collar (ustai), enderezador 0 palo perfora
do (kabil), depilador (marruka), hacha (aisko, aizkur, aizkora,
aixkol), cuiia (ziri), podadera (aiotz), cuchillo (aizto), azadilla
(jorrai), aro (uztai), collar (zuldai), pala (endai), rueca (/inai),
tranca (atalai), moledor (arrabil), raedera (arrazki), ancla (arran
kin), eslabon (arrat), piedra de cocer (txukunarri), cincel (zula
kaitz), punzon (ezten), punto para remover piedras con ostras
(arrankol), bumerang (makil, karrota), fisga (arraingizi), mayal
(irabiur), pinzas (sardaka)>>.

Beste batzuetan botanika inguruko lexikoa da:

encina: arte; laurel: ereiiotz; labiernago: keretxu; rusco: erkatza;
madroiio: kupitz; zarzaparrilla: endollarra (18).

(14) Actas y Memorias del Troisieme Congres Internationa/ de Toponymie et d'Anthro
ponymie, Bruxelles, 1949 (Obras Comp/etas VI, 139-142).

(15) Actes et Memoires du Cinquieme Congres International de Sciences Onomasti
ques. Volume II. Salamanca, 1958 (Obras Comp/etas VI, 222-227).

(16) Eusko Lurra. Geografia de/ Pais Vasco I, 273-304, Donostia, Etor, 1974 (Obras
Comp/etas XXI, 69-89).

(17) IV Symposium de Prehistoria Peninsular. Pamplona, 1966 (Obras Comp/etas VI,
257-270).

(18) «Exploraci6n de la cueva de Urtiaga» (Obras Comp/etas XII, 171-195).
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Eta horrela orriak eta orriak beteko genituzke esukal bizierako alor
desberdinetakoa lexikoa jasoaz (adibide ezin hobea da, esaterako, «Bos
quejo etnognifico de Sara» Ian luzean bildurik dauden guztiak, edari,
neurri, garraiobide, jantzi, janari, jaiotza, ezkontza, heriotza... etabarren
inguruko hitzak). Edo artikulu desberdinetan zehar bil daitekeen landare,
belar... eta gainerako izenen bilduma:

zingiiiarri, gaztiiia-ikatz, iruntzpeko, atz (edo sarna) (gaitzen ize
nak), erramu, ereiiotz, ideta, eia, sorgiiibelar (belar eta landareak).

Mundu hori ia ezagutu ere ez dugun kalekumeontzat ez da zerrenda
makala! Izan ere etnografi galdekizunetarako prestatu zuen galde-zerrenda
ikusi ondoren (19) nahi eta nahi ez egon behar lexiko-altxor hondargabea
haren lanetan.

Gainera dialektologi mailako informazioa ere ematen digu han-hemenka,
Osintxun sorginbelar deitzen diotena Ataunen izurribelar dela, esaterako
(20); edo eguzki izenak honako aldaerak dituela: ekhi (Zaraitzu), iguzki
(lrun), iuzki (Oiartzun), eguzki (Tolosa, Kortezubi), euzki (Elduaien),
eguski (Laudio) eta ilargi-k, berriz, ilazki (Zaraitzu), illargi (Ataun), iratar
gi (Elorrio), iretargi (Laudio), idetargi (Errigoiti) (21).

d) Hitz elkartuen interpretazioa. Toponimoekin egiten duen bezala,
erdal artikulu eta lanetan biltzen duen lexikoa ere itzuli eta ondorioz,
azaldu egiten du askotan Barandiaranek. Eta hor hitz elkartu mordo
polita eskaintzen digu (eta uste dut ez dudala esan beharrik zenbat
erakartzen nauen mundu horrek). Adibide batzuk aipatzearren, hona
«Bosquejo etnogratico de Sara, VI» ataleko:

iratzesega (guadaiia para helecho), otasega (guadaiia para argo
rna), gatzagi-ezpiritu 'espiritu del cuajo', maats-bihi 'grano de
uva', piiiuburu 'piiia', gizabide 'justicia' (de gizon 'hombre' y bide
'camino'), eginbide 'obligaci6n' (de egin 'hacer' y bide 'camino'),
zuzenbide 'justicia' (de zuzen 'recto' y bide 'camino'), gaztelagu
nak 'compaiieros de juventud', esposgambara 'camara nupcial',
esposmeza 'misa de boda', gizon-ahuko 'cortejo de hombres',
gorputzgaileak 'conductores del cadaver', altxatoki 'sitio de levan
tamiento' [del cadaver], elizbide 'camino de iglesia', xorrotzarri
(de xorroztu 'afilar' y arri 'piedra'), opotsarri (de opots 'tubo 0

vasa donde se guarda la piedra de afilar' y arri 'piedra')...

(19) Obras Comp/etas VI, 361-393).
(20) «Contribuci6n al estudio paletnol6gico del pueblo vasco. EI magismo», Comuni

caci6n presentada en el Congreso de Bilbao de la Asociaci6n Espanola para el Progreso de
las Ciencias, 1919 (Obras Comp/etas V, 213-247).

(21) «Folklore vasco. Necesidad de su estudio», RIEV XVI (Obras Comp/etas V,
309-312).
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Edo Sarako ohituren berri ematen duen VII atalean ageri den izen-
goitien azalpena:

«Es frecuente hablar de gustos, de Mbitos y de caracteres que
distinguen a los pueblos y a sus habitantes y se sefialan 0

califican a estos mediante apodos. Asi, de los de Ascain se dice
que son zozo-moko 'pico de imbecil'; de los de St. Pee, be/aun
-buru-andi 'los de grandes rodillas'; de los de Ainhoa, sa/tsa-ja/e
'comilones de salsas'; de los de Souraide, tipu/a-ja/e 'comilones
de cebollas'; de los de Ezpeleta, sisti-sasta 'punzantes'; de los de
Sara, mintzaile-ede"ak 'parlantes Mbiles'» (Obras Comp/etas V, 124).

Hitz elkartuak interpretatzen zenbateraino zen zuhurra ikus daiteke
Mitxelenak, sugaar izena dela eta, bere okerra aitortzen duenean. Izan
ere, Textos Arcaicos Vascos liburuan zalantzan jarri zuen Barandiaranek
hitz horri ematen zion azalpena. Hona zer dioen, ordea, handik urte
batzuetara (22):

«A juzgar por paralelos vecinos que yo deberia haber conocido y
citado, no puede caber duda de que el analisis de Barandiaran es
totalmente correcto: sugaar no puede ser mas que 'culebro', lit.
'serpiente macho'».

Joxe Migel Barandiaranen ekarpenaren bigarren alderdia, batez ere
Eusko-Fo/k/ore aldizkarian jasotako ipuin, ele zahar, sinismen etabarrek
osatzen dute. Etnologiaren ikuspegitik duten balioa inondik inora gutxie
tsi gabe, badago hor euskal dialektologiarako material eder askoa. Transk
ripzioa ez da, noski, fonetikariak egingo lukeena; areago, ez da pertsona
baten kontakizuna zuzenean jasoa ere, baizik Mitxelenak dioen bezala:

«irakurtzen hastea aski da ikusteko laburturik bildu zela luzaroa
go, behin batera eta behin bestera maiz aski, kontatu zitzaiena.
Bururik onenaren jabe izanik ere, ezin daiteke horrela kontakizu
naren haria baizik hartu, eta hariarekin batean kontakizunaren
giltza diren hitz nagusiak. Horrezaz gainera, zenbait esaldi labur
jasoko dira gehienez ere, bertsoaren antzeko laguntzarik ez badu
te» (23).

horrenbestez, ez da seguruenik egokiena gure euskalki eta azpieuskalkien
azterketa fonetikoan murgildu nahi badugu (gaur egun gainera baditugu
fonetika-Iaboratorioak eta nahiago izaten da zintetan jasotako ahotsa,
ezen ez testu idatzia). Baina, hala ere, Gipuzkoako eta Bizkaiko herri edo
bailara gehienetako hizkerak digutu hor: Berastegi, Azkoitia, Kortezubi,

(22) «Toponimia, hlXico y gramatica», FLV 1971, 111, 241-267.
(23) «Euskalkien ageriko aurpegia» Sobre historia de fa fengua vasca I, Anejos del

Anuario del Seminario de Filologia Vasca "Julio de Urquijo" 10, Donostia, 1988, 337.or.
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Elantxobe, Ataun, Zegama, Laudio, Oiartzun, Legazpi, Mutriku, Elduaien,
Idiazabal, Lekeitio, Elantxobe, Zestoa, Bermeo, Orozko, Amezketa, Zea
nuri, Muxika, Elorrio, Bidania, Ofiati, Andoain eta beste herri batzuetako
jendeak kontatuak, ahoskera ahalik zuzenen jaso nahi duen idazkeran
emanak. Mereziko lukeela iruditzen zait orrialde horietako informazioa
dialektologiaren ikuspuntutik aztertzea. Bilduma hain ugari eta aberatsa
ez izan arren, gainerako euskalki eta azpieuskalkietako testuak ere ema
ten ditu: Uharte-hirin (Uhart-Mixen), Saran, Urepelen, Altzain, Ligin,
Ahatsan, Ezpeletan, Zugarramurdin, Iturenen eta beste zenbait herritan
biduak.

Badu gainera Amodiozko Kanten bilduma bat, Saran egon zen urtee
tan "bir-idatzia" berak esaten duen bezala Obras Completas XXII liburu
kian lehen aldiz argitaratua.

Eta hirugarrenik, Barandiaranen euskal hizkuntzaren aldeko defentsa
sutsua azpimarratuko nuke. Beti hartu zuen euskara euskaldunon fun
tsezko ezaugarritzat eta hala beti aurkituko dugu hizkuntzari buruzko
pasarteren bat euskaldunon izaera eta nortasuna aldarrikatzeko egin zituen
lanetan, batez ere Europan zehar emandako txosten eta hitzaldietan. Nik
esan dezakedan guztia baino askoz argigarriago dira, ordea, bere hitzak:

«El euskera como elemento de una etnia y expresion de una
cultura» El libro blanco del euskara, Euskaltzaindia, Bilbo, 1977,
304-315; gerraurrean idatzitakoa berriro jasoaz: «la lengua no
solo es instrumento natural por el que los individuos agrupados
en sociedad se comunican entre si, sino que es el archivo del
saber popular donde se conserva gran parte del contenido espiri
tual de todo el grupo etnico a que pertenece. Por eso se ha
dicho con razon que el lenguaje es la memoria de los pueblos
[honeraino garai hartako hitzak). A este proposito debemos recOf
dar 10 que decia Grentrup: «Si la lengua se halla de esta suerte
ligada con el pueblo... no debe extrafiarnos que las familias y los
pueblos se insurreccionen y protesten contra la perdida de la
lengua materna; pues un grupo idiomaticamente aglutinado pier
de en gran parte, tal vez totalmente, su unidad espiritual cuando
se destruye el vinculo del lenguaje» (Muttersprache und Religion,
Munster, 1932, 78 or.)>>.

Eta aurreraxeago:

«El vascuence no es hablado hoy por todos los habitantes de
Euzkadi ni por todos los individuos de estirpe vasca; pero es un
elemento caracteristico, el distintivo de todo el grupo (...).

Es, pues, el euskara el mas adecuado cauce del contenido
de nuestra cultura tradicional. Tratar de imponer a esta otros
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moldes -otra lengua- fuera estorbar el normal desarrollo de
nuestro pueblo y embarearle en un eurso regresivo».

Urte batzuk beranduago egin zioten elkarrizketa batean ere ideia
bera adierazi zuen:

"Euskal nortasuna lehenengo hizkutnza da. Horrek adierazten
du dela herri bat bere nortasuna duena. Hizkuntzarekin batera
joaten da izakera eta hezikera, kultura" (Argia, 1989-IV-23).

Gure nortasunaren funtsezko ezaugarri horretaz baliatzeko dugun
eskubideaz ere badu pasarte ohargarririk. Bereziki bat aipatu nahi dut,
beretzat idatzitako Egunerokoa-n agertzeagatik indar berezia duela irudi
tzen zaidalako. 1938.an, maiatzaren azkenaldera, Budapesten Eukaristi
-Batzarra izan zen. Han, euskal talde batek Pacelli kardenalari -Batza
rrean Aita Santuaren ordezkari zenari- euskaraz hitz batzuk esateko
eskatu zion, eta honek ezezkoa eman. Arrazoia: "euskotarrek ez dute
herri bat osatzen". Hara zer idatzi zuen gertakari hau zela eta bere
Egunerokoan.

Au jokaera bitxie! Ez al gea gu, euskaldunok Pirineo-Iurraldeen,
Filipifiatan tagalook, Yugoslabiin Kroaak, Indian teluguuk eta
Belgikan flamandarrak dien bezifi errialde? Bittarteen ook itz eifi
al izen zoia denen aurren Jainkoori, bakoitzek bee izkuntzan,
Budapest'eko billera ontan; Euskaldunok ordea ez. Beraz euskal
dunok ezifi erabilli zeikeau euskerea -Jainkook eman diun alkar
bide au- Elizeen Biltzar-nagusiittan gaifietiko errialdeek bezela.
Jainkoa gooratu nai ba-dek or, euskeraz ez baifio, beste izkuntza
baten bidez eifi bearko dek. Elizeen izeneen edota Kristoren
izeneen dabiltzela dioten gixon ook Kristoongandi eta Elizati
aldenduerazingo diia Euskalerrie. Bizi danak ikusiko dik.

Eta gaur bati baino gehiagori sinisgaitz gertatuko bazaio ere, jarrera
honek ez zuen bere ustez inolako zerikusirik politikarekin. Oso argia da
politika-kontuak baztertu eta bere herriaren izaeraren ikerketari lotu nahia
adierazten duten Egunerokoa-ren gerra-urteetako pasarteetan:

«Ementxe naukazu Monastegi atsegin onetan [Belloe-en]. l.Noiz
arte? Ez dakit. Gazteizera joaterik, ez eta pentsatu ere orain
-orain bezela. Ortaz gaifiera, Seminarioan ez nitekela sartu, esan
didate. Ezin det sinistu: ez bait naiz politikan sartu sekula, ori
zer zanik ere ez nekien da: nik egin dedana auxe izan da: beste
errietako lagunekin batera, lenengo gizonaren historia, soziolojia
ta errien sikolojia ikasten saiatu: ortarako, lan-toki bezela, jaio
nintzen eta bizi naizen errialdea aukeratu det eta Ian orri eman
dizkiot nere kemenak eta nere txanponak (Egunerokoa 1936).
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«Batezere oso pozik nago iiiungo alderdi politikoetan parte
artu ez dedalako.

Euskalerrian egin det lana, an jaioa ta euskotarra naizelako.
Nere erria maitatu det, baiiio iiior zapuztu gabe. Beren aundita
suna besterik onartzen ez dutenentzat, Euskalerria ezagutu ta
maitatzea "zatikeria" dan une ontan jaio bait naiz, zoritxarrez.
Orregatik bizi naiz erbestean. Ni bezelaxe beste asko ere; lojika
gabe epaituak izan genl» (Egunerokoa, 1939.ko abenduaren
31.koa).

Euskalerriaren etorkizunaz kezkatua, irtenbide bakarra ikusten zuen:
haur eta gazteak euskaraz eskolatu eta ezinbestekoa zaigun goi-mailako
kultura geure hizkuntzan jasotzeko aukera izatea. Behin baino gehiagotan
hitz egin edo idatzi zuen gai honen gainean:

«1964'go Azaroon 21'n eune. AIde guztiittan -Euskal-erri'ii
zalantza asko: euskerea eta euskal-ezikera galduko ote zaiutzak?
Bide ortan zijoatzek (...) Beaz leengo izakerea juun zaiuk: Ian
berriik eta oittura berriik; irakaskuntza guztie erdaaz, euskerea
baztartue. Gue izkuntzeeri iraunaazteko bidea, ikasi bear deun
guztie euskeraz ikastea oke. Ori, ordea, noiz eiii al izengo diau?».

«Lengua e instruccion.-Los naturales del pueblo hablan el
vascuence; pero ahora se expresan tambien en castellano muchos
niiios y, sobre todo, nifias: solo en castellano se imparte la
ensefianza en las escuelas, procedimiento pedagogicamente absur
do que viene de lejos. No hay, pues, igualdad de oportunidades».

Como los modos de vida de la mayoria requieren hoy una
formacion escolar bastante amplia, es inevitable que el castellano
empleado como unico vehiculo e instrumento de aculturacion
de la juventud sea pronto la unica lengua hablada en el pueblo,
si antes no llega una medida que imponga el vascuence como
medio de expresion en todos los grados de la enseiianza» (<<Aspec
tos de la transicion contemponinea de la cultura en San Grego
rio de Ataun», II Congreso Nacional de Costumbres populares,
Cordoba, 1971) (24).

Eta biografiaren azken orrialdeetan bere ilobak egindako galderei
erantzuten ari dela, ondokoak irakurtzen ditugu:

- Nundik datoz euskera zaintzeko zailtasunak, eta euskera
gorde ta indarzeko, zein irtenbide aukeratu?

(24) Obras Completas VI, 420 or.
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- Sustraizko zailtasuna auxe da: gaur ikasketa guziak erde
raz egiten dirala. Len ere bazan au, baiiio gaur areago: goi
-maillako kulturarik gabe, gaur ez bait dago zeregiiiik eta ori
lortzeko ez dago erdera beste biderik. Irtenbide bat eskatuko
nuke nik: egokiera berdiiien bizi-Iegea ezarri dedilla. Au da:
euskaldunak dana euskeraz ikasi aal izan dezala. Belgican bezela:
an flamenkoak kultura lortu dezakete flamenkoz: edo Suizan
bezela: eskualde bakoitzak bere izkuntza badu: frantzesa, ale
mana, italiarra, eta bakoitzak bere izkuntzan itzegin eta dana
ikasten du» (Biograjia, 476 or.).

Eta azken galdera bati:

- Zorioneko "eusko arazoa" dalata, zein alderdi azpimarra
tuko zenduke ta zein irtenbide eskeiii?

hauxe erantzun zion:

- "Eusko arazoa" auxe da: nola eutsi Euskalerriari, eusko-
-etniari: bestela esanda: nola eutsi kultura jakin au duen talde
oni. Irtenbide bat au litzake: irakasketa-mailla guzietan euskera
jarri, bere kultura-gaiei begirunea gorde, eta bere burua zaintze
ko bear dituen eskuarte egokien jabe izan. Bere buruaren jabe
izan, eta bere kulturari eusteko bear diranen jabe ere bai. Lengo
gizaldietan Fueroekin gertatzen zan bezela» (Biograjia, 477 or.).

Bera izan dugu ibilbide horren eredurik onena, alderdikeriak utzirik
euskarari laguntzeko beti prest, euskalduna zela gora eta ozen esanik,
mundu ososko jakintsuen begirunea lortu zuelako. Batzuek "kultura
-hizkuntza" deitzen dituztenak (frantsesa, ingelesa, alemana...) ikasteaz
gainera euskara ere besteak bezalaxe izan daitekeela "kultura-hizkuntza"
erakutsi zigulako.

Agur eta ohore Joxe Migel Barandiaran euskaltzainari, «ez naizela
asko gauza ezertarako» uste izan arren, euskaltzainari dagozkion euskara
raren "jagon-Ianak" eta "ikerlanak" hain zintzo bete zituenari.
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Patxi A/tuna

HARRERAKO ERANTZUNA

Euskaltzain lagun kideak
Agintari Jaunak
Jaun-andereak

Bizkaiko hiriburu noble Bilbo, Euskalerri osoaren bihotz eta eragile
izatera ekonomiaren eta industriaren munduan ez ezik, baita kulturaren
alorrean eta, areago dena, euskal kulturarenean ere deitua den honek
Euskaltzaindiari berriki, Euskadiko lehen lehendakari izanak Azkue jau
nari aspaldi eginiko agintza beterik, dohan eman zion egoitza eder,
berregin, dotore honetan egin du Miren Azkarate andere donostiarrak
gaur lehen aldiz -lehenago beste inork ez, alegia- Euskaltzaindian sar
tzea, orain arteko ohitura, nork bere jaioterrian egitekoa, urratuz, anitz
beste arrazoiren artean Euskaltzaindiak gaurdaino hau bezalako egoitza
nagusirik izan ez duelako, bai eta Bizkaiko, eta berariaz Bilboko, euskara
ri bultzada bortitza emateko, bizpahiru egunotan euskararen oihartzun
ozena hirian entzunarazirik, baina ororen gaindik horrelako toki bikain
batek edozeinen Euskaltzaindian sartzea zor zaion legez duintzen, eder
tzen eta dotoretzen duelako, nahiz Euskaltzain berri andere honen kasuan
iruditzen zaidan berak duela bere xumean eta apalean tokia dotoretzena
go, edertzenago eta duintzenago etxeak bera egiten duen baino.

Toki honetanxe izan zinen, Miren, aurtengo apirilaren 24ean, Eus
kaltzaindiaren hileroko bilkuran, euskaltzain oso hautatua -toki honetan
hautatu den lehena-, eta handik bizpahiru egunetara gazetari bati zeure
Euskaltzaindian sartzean aitabitxi ni izateko gogoa agertu zenionean,
beldurrak hartu ninduen, eta oraindik ez nau utzi, ez nuen beteko
gaztetan Loiolan lehenik eta Salamankan gero irakurri eta aztertu nituen
Erromako idazleek mintzatzen nintzenerako eman zidaten aholkua: "Sine
ira et studio"; mintza nendila beti, alegia, gorrotorik eta maitasunik gabe.
Egun esku artean dudan egiteko honetan aholkuaren lehen erdia erraza
bezain zaila iruditzen zait betetzen bigarrena, ez baitira alferrik igaro
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berriki hogei urte juxtu, 1972ko urrian EUTGko ikasgela batean Latine
ko irakasle honek eta hamasei urteko neska begi-bizi batek elkar lehen
aldiz ezagutzean, betiko atxikidura irmo bat bien artean sortu zenez
geroztik. Maitasunik gabe eta hotz-hotz mintza nadin eskatzea suak erre
ez dezan nahi izatea bezala iruditzen zait.

Ondotxo dakit Miren Azkaratek berak hala nahi lukeela eta latinezko
esaera erabat bere egiten duela, higuin baititu bere buruari eginiko
gehiegizko gorespenak eta laudorioak, mila bider nahiago bailuke festa
honek guziak berarekin zerrikusirik ez balu eta, ezinbestean izan behar
duelarik, nahi bailuke aspaldi amaitua egotea guzia; eta oraintxe ere
dagoen lekutik begira dagokidala, beste esaera zuhur hura esaten ari
zaidala iruditzen zait: "Ne quid nimis", "Meden ligan"; Kontuz gero
gehiegixko mintza, alegia. Ez nuke nahi halakorik egin, egia esan; ez da
ene gogoa eta asmoa gehiegizko goresmenik egitea, gehiegizkorik gabe
ere bai baita zer esan Euskaltzain berri honen gainean.

Halaz eta guztiz ere bistan da, Miren, gaur ezin nakizukeela damurik
osoro laket izan, ezin baita zure gogo hori inola ere ezkondu ene gaurko
eginbidearekin eta honi ezin baitiezaioket inondik uko egin neure barre
na erru pisu batez astundu gabe. Ene eginbidea, izan ere, zuk zerorrek
neri soinean ezarritakoa, zure aitabitxi izateari dagozkion lanak ahalik
ongiena betetzea da, eta hauek moldez eta taxuz burutzeko agirian ipini
behar ditut noraezean zuk Euskaltzain oso hautatua izateko uztatuak
dituzun merezimenduak eta puntuak; ostera biotako bat geldituko da
gaizki, edo zu, iduriko duelako merezimendurik gabe izendatua izan
zinela, edo ni, zuk aski merezimendu izanik, haiek behar bezain agirian
ipini ez ditudalako.

Horietara etorri baino lehen, halere, zurekiko dudan zorra kitatu
nahi dut eta bihotz-bihotzez zuri eskerrak eman, beste gehiagoren eta ni
baino hobeen artean zure aitabitxi izateko ni hautatu eta neri eskatu
didazulako, otoi, izan nadin. Atsegin ezin hobea da enetzat, egia esan,
eta ohore txit handia irakaskuntzan daramatzadan 30 urteotan ene eskue
tatik igaro diren milaka gazteetatik bana-banako ikaslea batetik eta beste
tik hamar urtez irakaskidea izan zenaren aitabitxi izatea gertari handi
honetan.

* * *

Apirilaren 24ean izan zinen, diodan berriro, etxe honetanxe Euskal
tzain oso hautatua eta ez dirudi muturka bizian aritu zirenik bozkazaleak
euskaltzain izateko dine zinen ala ez erabakitzerakoan. Hori baitzen
erabaki behar zena, dine zinen ala ez, eta ez beste norbait baino dinago
zinen ala ez, areriorik izan ez zenuenez gero. Bozketa ezin gardenagoa
izan zen, lehen bozaldian atera baizinen hautatua kontrako bozik gabe,
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"nemine discrepante", hogeita lau bozetatik hogeita bi izan baitzenituen
aldeko, eta beste biak ez aldeko eta ez kontrako. Gutxitan gertatu dateke
horrelako bateratasunik.

Apirilaren 24ean etxe honetanxe hautatua izan zinenean, gainera,
noren eta, zeure hitzaldian azaldu diguzun bezala, On Joxe Migel Baran
diaran txiki-handiaren heriotzak utzi zuen hutsunea betetzeko izan zinen
hautatua, jarriko zaren aulkiaren azken jabea hura izan baitzen. Oker
aritzeko beldurrik gabe esan dezaket egun hartan zeure beteko aulkia
zeuregana zenuela eta, ez zuri zegokizukeela zeure neurrikoagorik, ez eta
pisu txikia eramaten ohituriko aulkiari neke gutxiago jasanaraziko zionik.
On Joxe Migel eta biok elkar harturik zinetela esan behar, hark hiltzean
bere aulkia zuri, ez besteri, uzteko. Hain zineten elkarren antzeko! Biok
tailuz eta gorputzez txikiak, biok buruz eta bihotzez handiak, biok gogoz
ixil, umil eta xotilak.

Horregatik agertu diguzu xeheki zeure hitzaldian zer egin zuen
euskararen aide, zein titulu zituen hizkuntzaren eremutik atera gabe
euskaltzain izateko, eta horrez gain betiko sailkatuak utzi dituzu haren
hizkuntzazko lanak hiru multzotan bildurik gaurkoen eta gerokoen eza
gutzarako; ezen, oraintsu gazetari bati esan zenion bezala, jende askoren
tzat arras ezezagunak dira On Joxe Migel Barandiaran zenak euskara
arloan egin zituen lanak, eta zuk garai hartan inor gutxik egiten zituen
ikerlan eder haiek gatik esker ona erakutsi nahi izan diozu zeure hitzaldi
honetan. Hark gero beste jakintza arloak hautatu zituen bizitza osoan
aztertzeko eta ez zuen uste, euskaltzain oso izendatu zen arren, zerresan
handirik zuenik batez ere Hizkuntz Akademia den honetan eta bakanka
baizik ez zen etorri ohi bileretara. Zu berriz, hizkuntzalaritza baita zure
lanbidea eta zure iker-eremua, hautatua izen zinen egunetik bilkura
guzietara etorri zara txintxo-txintxo eta ziur nago etorriko ere zarela
ahalko duzunoro.

Apirilaren 24ean hemen zu hautatua izatean gertatu zen lehen esa
nez gain beste gauzatxo bat ere, orduarte Euskaltzaindiaren baitan seku
Ian gertatu ez zena: emakume bat euskaltzain oso. Jende askoren biho
tzak -eta ez emakumeenak bakarrik- poztu ziren egun hartan albiste
hura jakitean eta Euskalerriko telekomunikabideek hurrengo egunetan
munduaren lau aldeetara aldarrikatu zuten zure izena eta ustegabeko
gertaria. Ustegabekoa, bai; ez noski aurreko azken egunetan, ezen orduan
askok uste zuten gero gertatu zena, baina bai aurreko azken urteetan.
Diodanaren frogatzat entzun, otoi, gutako bat, gaur zu bezala, Euskal
tzaindian lehen aldiz sartzean, gutako beste batek, gaur nik zuri bezala
hartze hitzaldia egitean, esan zizkion hitzak, zure hautapenaren gertariari
eskerrak ezin gehiago inork esan ahalko dituenak:

"Ohar bakar bat oraino egin behar banu, ausartuko nintzateke bada
honen aitortzera: Ezberdintasun bat "ments" dugula -Ziberotarrek dio-
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ten bezala- gure lagunartean: nahiz andreak -eta nolakoak- onartzen
ditugun gure elkartearen goiko eta behereko mailetan, bai ohorezkoen
bai urgazleen bai laguntzaileen lerroetan, euskaltzain tituludunen sai
lean ez dugu oraino emakumezko bihirik sarrerazi. Maila horretan,
Euskal Herriko etxekanderei EuskaItzaindiko ateak hersten zaizkie orai
nokoan" (I).

Hala zioen duela urte gutxi hemengo ene lagun batek eta ez du
gehiago hark ez bestek halakorik esaterik izango. Bost urte aski izan dira
orduan egiak ziren, eta denboraldi luzean egiak izango zirela uste genuen
hitz horiek ustel ateratzeko. Geroak esango du lehengo horiei erantsi
zizkien beste hitzok ere gezur gertatuko diren ala ez egunen batean,
honela baitzioen gero:

"Historiazale batek erranen dit menturaz, kontuz ibili behar dugula gure
Euskal Herri honetan gure emakumeekin: ez dakigun gerta Joani Paulo
II.aren egun hauetan, Gregorio VII.aren mendean bezalako zerbait izi
garri: Iruiieko apezpikuaren a1kiaz jabetu baitzen omen, orduan, Santxa
delako kondesa" (2).

Apezpikuaren ez baina -diot nik-, baldin gaur hartu duzunaren
baino goragoko beste baten jabe egitera egunen batean iristen bazina,
jakizu ez ginatekeela euskaltzainok gizaseme bat iristen balitz baino
beldurrago eta jeloskorrago izango. Asko aldatu da Euskaltzaindia, izan
ere, eta eurite handiak jasan ditu aspaldi honetan Euskalerriak, beste
baten sartzean bere aitabitxiak "aldakuntzarik haundiena da apaizen ordez
sartzen direla laikoak" (3) esan zuenetik hona. Handiena omen zelako
aldakuntza hura iada txikia bilakatu da gerokoen ondoan. Gaurko beste
hau bai dela aldakuntza handia!

ZUk, Miren, hain handia izan ez balitz nahiago zenukeelakoan nago.
Egun haietan eta ondokoetan ere ez zaituzte bakean utzi aide bateko eta
besteko gazetariek eta, halako segidaz zeure burna inguraturik ikustean,
haietako bati susmoa agertu diozu berriki, zu Euskaltzain oso izendaturi
ko lehen emazteki izateari gure gizarte txiki honetan garrantzi gehiegixko
eman zaiolakoa. Ez zaitu harritu behar, egun batzuetako zure eta zure
familiakoen nekeak gorabehera, emaztekiak pozik egoteak eta zure hauta
pena bere garaite bat bezala hartu izateak. Ez zaie ene ustez motiborik
falta.

Horrek ez du esan nahi, ordea -eta ez dut uste hori inork pentsatu
duenik, eta inork pentsatu badu, beretzat okerrago, aurki erakutsiko
baitiot ez dela egia-, horrek ez du esan nahi, diot, emazteki zarelako hau
tatu zaitugunik, ezta hurrik eman ere. Ez zaitugu hautatu emaztekia zarela-

(I) Ikus Euskera (1988), 31. or.
(2) Hor berean, 32. or.
(3) Ikus Euskera. 745. or.
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ko, baizik zaren bezalako emaztekia zarelako, eta hautatua izateko zeure
gaztean dagoeneko arrazoi eta titulu pilo bat aIde zeneukalako edo,
gazetari baten hitzez esateko, "Fruituz betetako arbola gaztea" (4) zarela
ko. Ez zuen arrazoi faltarik orain dela zazpi hilabete honela idatzi zue
nak: "Miren Azkarate trebeziaz, lanez eta merezimenduz edozein gizo
nezkoren pareko delako hautatu du Euskaltzaindiak, ez emakumezkoa
delako" (5).

Zergatik hautatu zaitugu? Zein ziren zure titulu eta zure merezimen
duak? Horretarakoxe nago ni, hain zuzen, orain nagoen tokian, puntu
hori argitzeko, eta luzatu gabe ekingo diot zeregin horri.

* * *
Gaur dira hogeita hamazazpi urte mundura etorri zinela. Zorionak

eta urte askotan! Aita-amak Bergaran jaioak izanik eta zu Donostian jaioa
ez ezik hazia, umetandik ikasi zenituen bi euskalki, etxean bata, auzoan
bestea. Lau urte zenituela hasi zinen ikastola batean eta zortzi betetzean
San Bartolomeko monjen ikastetxean. Argia, zolia, bizia txiki-txikitandik,
diotenez, nahiz erronka handirik ez jo. Batxilerra amaitzean EUTGn hasi
zinen han orduan zen Filologia bakarra, erromanikoa, ikasten. Ordukoa
da gure bion elkar ezagutzea. Ikaskideei galdetzen bazaie orduko Mire
nez, hitz bakarra esaten dute: "Langilea". Bost urteren buruan, 1977an,
bururatu zenuen karrera. Jakin nahi dituenarentzat hona karreran zehar
atera zituen emaitzak: bederatzi BIKAIN eta hamazortzi MATRIKULA
edo Ohorezko Aipamen, hauetako lau -zergatik ez esan? ilarrainbide da
hori gaur enetzat- nik emanak: Latinean bi eta Euskaran beste bi.
Aspaldi igerri nion nonbait nolakoa izango zen.

Garai hartan lizentziatu titulua eskuratzeko eta doktoradutzako bidean
barrena abiatu ahal izateko 'tesi txikia' zelakoa oratu behar izaten zen eta
epaimahain baten aurrean defendatu. 1979ko maiatza zen. Hona ene
laguntza urriaz ikertu zuen gaia: "-n edo -z atzizkia daramaten denboraz
ko izen sintagrnak Axularrengan". Zer esanik ez "Sobresaliente cum
laude" kalifikazioa eskuratu zuela. Pentsa ezazue orduko nola ezagutuko
zuen Lapurdiko idazle famatua, eta hori ez Euskal Filologia ikasirik,
ezpada Erromanikoa, esan bezala.

1980an EE.BB.etako Illinoisko Unibertsitatean izan zen zortzi hilabe
tez batikpat sintaxia eta semantika lantzen. Hurrengo urteko udan beste
hiru hilabete eman zituen han bertan ikastaro bat egiten eta bienbitar
tean Mario Saltarelli irakaslearekin "ikertzaile laguntzaile" gisa aritu zen
lanean euskal gramatikaren eremuan. Orduko bazuen bi urte Deustuko

(4) Deia, 1992.IV.26, argazkipean.
(5) Hor berean, orri berean.
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Unibertsitatean, Donostiako egoitzako Filosofia eta Letren Fakultatean,
Euskal Filologiako sailean, Euskal Morfosintaxia eta Lexikoa irakasten ari
zela. Hamar urtez (1978-1988) aritu izan zen han -atzo arte, esaterako-.
Lanez okituriko eta mozkinez hornituriko urte horietan hasi zuen Koldo
Mitxelena zenduaren zuzendaritzapean eta gero denok dakigun arrazoia
gatik Ibon Sarasolarenean bururatu tesi famatu-txalotua: "Hitz Konposa
tuak Euskaraz", lehen horretaz zerbait idatzia zutenen lanak aise gailen
tzen dituena eta geroztik, eta urte handietan seguru aski, gai horretaz
zerbait ikertu nahiko dutenek nahitaez erabili beharko dutena. Euskal
Herriko Unibertsitatean irakurri zuen 1988ko maiatzean eta "Apto cum
laude por unanimidad" eman genion epaimahaikook batere errietarik
gabe. Urte berean "Azkue ikerketa saria" irabazi zuen.

Orduan hobe beharrez Deustuko Unibertsitatea uztea erabaki zuen
eta geroztiko lau urte hauetan Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle da
Zorroagako Pedagogia sailean, Euskara Teknikoa I eta II gaiak irakasten
dituelarik, eta Irakasle Titular izatea irabazi zuelarik duela hamairu hila
bete. Batean zein bestean irakasle argi, txukun eta txairoa; nonnahi
hiztun egokia eta hizlari doi eta zehatza. Jendeari ez zaizkio oraindik
ahaztu telebistan, "Berbetan" zeritzan programa batean, beste lagun poto
10 eta burusoil baten ondoan egin zituen euskarari buruzko hirurogei eta
piku saio haiek, eta askotan galdetzen didate anderefio panpox, gauzak
ipin-apan kontatzen zituen hartaz. Eta euskaraz bakarrik kontatzen balitu,
ez litzateke agian mirakulu, baina ez, gazteleraz ere bai, eta are inglesez
eta frantsesez ezin pulikiago mintzatuko zaizu, biok ere oso ongi mende
ratzen baititu, eta alemana ere edozer irakurtzeko eta edozein aditzeko
adina bai.

Azken urteotan egin dituen Ian gehiagoren artean berariaz aipatu
nahi dut hitzaldi eta ikastaro sail handi bat, han eta hemen emana,
euskal lexikoaren gainean batez ere. EURALEX, Europako Lexikografi
Elkarteko, kide izendatu zuten 1988an eta Elkarte horrek antolatutako
biltzarreetan eta hizkuntzalarien arteko jardunaldietan hartu ohi du esku.
Euskaltzaindiaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko hitzarme
na medio zelarik sortu zen batzordeko kide da bigarrenaren izenean.
Euskera, ASJU eta Tantak aldizkarietan artikuluak argitaratu ditu, Mun
daiz izenekoan ere bai.

Bospasei Kongresutan esku edukia da. 1981ean North Eastern Lin
guistic Society-k EE.BB.etan antolatutakoan, beste bi lagunekin elkar
lanean Governed Anaphors in Basque zeritzan lana aurkeztu zuen, eta
1982an Berkely Linguistic Society-k antolatutakoan lehengo lagun berekin
beste Ian bat. EURALEXen bi azken kongresuetan ere izan da eta bietan
artikulu bana irakurri duo

Argitalpenek hogei titulu gutxienez osatzen dituzte, horietako zen
bait beste lagun batzuekin elkar lanean eginak, hala nola Euskara lantzen,
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hiru liburuki; Hizkuntzalaritza Hiztegia, Lexico de los re/ranes de B. de
Zalgiz, Basque Grammar, Euskara: Erdiko Zikloko programazioaz eta abar.
Beste zenbait berak onduak, esate baterako Euskal konposizioaren ingu
roan, Euskal "-gam" vs. latinezko "-bilis": bi erabilera ezberdin, Erator
-atzizki ala eratorpen-atzizki?, Generative Morphology and Basque Com
pounds, eta abar. Aipamen berezia merezi dute "Hitz Elkartuak Euska
raz" bere tesi argitaratuak, Berlinen eta New Yorken batera hiru hizkun
tzatan argitaratzen den Worterbiicher, Dictionaries, Dictionnaires deritzan
Enziklopedian iaz atera zuen "Basque Lexicography" artikuluak eta azke
nik Euskaltzaindian aspaldi honetan egiten ari den lanak.

Euskaltzaindiarekin lanean duela 13 urte, euskarazko D tituluak ema
ten ziren garaian, dagoeneko hasia zen. 1983an "urgazle" izendatu zenez
geroztik Batzorde baterako eta besterako egin dituen lanak, idatzi dituen
artikuluak eta paratu dituen txostenak, eta batez ere horien bileretan eta
bileren beren prestakuntzan eman dituen orduak ezin konta ahala dira.
Garai bateko "Irakasle batzorde"-ko kide izateaz gainera, orain berean
beste hirutakoa da: "Euskara Batuko Hiztegia" deritzan sortu berrikoa,
"Lexiko Erizpidean Finkapena"-koa hastetik bertatik eta bere arduradun
gainera, eta azkenik "Gramatika"-koa ere bai sortu zen momentutik
beretik. Batzorde horietako zure kideek, eta bereziki horien buruek,
ongitxo dakite -dakigu- zein serioski eta sakonki aritzen zaren lanean,
zein parte handia hartzen duzun bileretan sortzen diren kalapita eta
eztabaidetan, eta zein argi, zorrotz eta gisakoak izan ohi diren beti zure
oharrak eta argibideak. Ia hogei txosten dira bi azken Batzorde hauetako
bileretan aurkeztu izan dituzunak.

* * *
Honenbestez argitutzat ematen dut neure buruari gorago egin dio

dan galdera, "Zergatik izendatu zaitugu euskaltzain oso?, eta zure harta
rako merezimenduak eta tituluak guzion agirian ipinitzat. Beste galdera
bati nahi nioke orain laburki erantzun neure hitzaldia azkendu baino
lehen: Zertarako hautatu zaitugu? Araudia "Xedeak eta izaera" deritzan
lehen atalean horretaz mintzo zaigunez gero, hori nik esan beharrik ez
duzula esango didazu, badakizula erantzuna, eta aldez hala da. Nik ordea
ez dut nahi bi lehen letren pean azaltzen zaizkigun xedeak -"a)
Euskararen gramatika legeak ikertu eta mamitzea. b) Hizkuntza honen
idazlangintzarako argibideak eta arauak ematea."- berariaz zuri gomen
datu eta gogoratu baizik, ongi baitakit lantegi horretarako zarela bereziki
dohatua eta gogatua.

Gutako bakoitzak bere sentiberatasuna du nahitaez eta hizkuntzaren
egoeran eta bilakaeran bati gertari batzuek ukitzen diote gihian eta bes
teari besteek. Asko edo gutxi guzioi erasaten digula uste dut ikusteak
nola hasten diren goizetik gabera, ez euskaldunberriak, horiek txaloak



1148 EUSKERA - XXXVII (2.aldia)

baizik ez baitute merezi, baizik zenbait hizlari, irakasle, gazetari, esatari,
euskara jatorraren jabe direnak, zerbait esateko beti erabili izan duten
esanmoldea baztertu eta berria, inoiz esan ez dena, erabiltzen, hobe
beharrez -hala uste berek-, baina egiazki ezjakinez eta guzion kaltetan.

lruditzen zait Euskaltzaina, besteak beste, gordailu baten zaindari
dela, euskara zuzenaren begirale eta kutxazain giltzeduna, "qui profert de
thesauro suo nova et vetera" -"bere gordailutik gai zahar eta berriak
ateratzen dituena"-, behin guzion Maisuak esan zuen bezala, zer den
ongi eta zer ez irakatsiko duena; eta hainbestez ez genukeela pasiboki
jasan behar batzuen apetak bere gogara alda eta oker dezan beti esan
izan dena. Batzuen apetak, bai, ezen herri xeheak askotan lehengoa
atxikitzen du eta lehengoan irauten, honek edo hark asmatu molde
berriari muzin eginik.

Hor ditugu, esate baterako, orain txitian-pitian entzuten diren pitxi
hauek edo hauen antzekoak: "Zenbat kosta dezakeen jakin nahi dut",
"kosta" iragangaitza eta "balio" iragankorra gauza bera balira bezala; edo
"Hamar egun iraun ditu", osagarri zuzena eta denborazko akusatiboa
deitzen dena bereizten jakin gabe; edota "Bost durotan garestitu", inoiz
inork "Zenbatetan garestitu da?" galdetuko balu bezala eta ez "Zenbat
garestitu da?". Edota egun hauetanxe Donostian zabaldu diren kartel
handietan irakur daitekeen "...1.500 milioi balio dizkigu", zenbat (balio)
osagarri zuzena balitz bezala, adizkia zor ez zaion pluralgilez (-zki) horni
turik; balio aditzak prezioa adierazten duenean onartzen ez duen datiboa
txertaturik ("zerbitu" esan nahi duenean bai, noski); hitz batean, mundu
guziak esaten duen "kosta zaigu"-ren ordez "balio dizkigu" aldrebesa
erabiliz. Edota ezezko perpausetan ezin erabil daitekeen "dagoeneko"
legez kontra sartu eta "Kontratua ez da dagoeneko sinatu" esanez, oker
noski.

Hor dugu ere joan den bost urtetik hona, gutxi gorabehera, modan
jarri zaigun "Ongi etorria(k)!", beti esan izan den "iOngi etorri!" soilaren
ordez. Diogun garbi, modan jarria hemen, hegoaldean, ez iparraldean, ez
baitu aspaldi Mauleko alkate jaunak "Unkhi xin!" ederrez hartu gintuela
Oihenarten mendeurrenaren omenaldiko irekieran. Askoz aspaldiago du
-hogeita hamar urte edo-, baina gogoan dut, Mitxelena jauna eta beste
hiruzpalau lagun Erronkarira uda batean joan zirelarik, han oraindik bizi
ziren eta euskaraz zekiten amonatxo bakanen ahotik hiltzear zegoen
hizkera haren azken oihartzunak entzutera eta aztarrenak jasotzera, nola
ikasi genuen harriduraz orduan zer zen ez genekien "Onki xin!" gozo
batez hartu zituztela. Lehenago oraindik XVII. mendean Ziburuko Etxe
berrik bere "Manual Debozionezkoan" zortzi bertsotan barrena (6) ez

(6) 2300-2308 bertsoak.
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behin edo bitan, baizik bost bider oihukarazten dio Aita Eternoari UNGUI
ETHORRIl, dohatsuen tropelak zeruko ateetara iristen ikustean. Gatozen
hurbilago. Egun batzuk baizik ez du Gipuzkoako herri batean, egunka
riek esan dutenez, agertu dela horrnetan idatzia espetxetik ateratako
batentzat "Ongi etorri!". Beraz herria ez da aldatu, herriak lehengoari eta
betikoari eusten dio; hemen ez du balio esateak hizkuntzak ezinbestean
aldatzen direla.

Ala ez dugu egunoro esaten "Ondo ibi1i!", "Ondo 10 egin!", "Ongi
izan!" eta abar? Ala goizeko "Buenos dias" ere hemendik aurrera "Egun
onak!" eta gaueko "Buenas noches" "Gabonak" esaten hasi behar dugu,
gazteleraz pluralak direlako? Ez dut uste. Edonork daki halere, jakina,
horrek guziak galerazten ez duela, bistan den bezala, aipatu molde hori
mugatzaileaz osatzea predikatu gisa edo izen gisa erabiltzean.

Hizkuntza berritzea on da eta on ez balitz ere, ezinbesteko da eta
ongi betor hizkuntzaren berritzea, baina harik eta herrian erabat sustraitu
eta errotu arte, ez genuke ene ustez euskaltzainok berrikeriarik onartu
behar eta ez genuke inola ere, ez diot molde berrien, baizik betikoen
kontrako berrikerien, zabaltzaile eta barreiatzaile izan behar, baizik On
Joxe Migel Barandiaran bezala herriko forrnen eta moldeen biltzaile eta
begirale zintzo. Eskerrak herria egosgogorra izan ohi den eta betiko
jokamoldeak setaz eta isituki atxiki ohi dituen!

* * *

Horra laburki esana zertako uste dudan euskaltzain izendatu zaitu
gula edo, neure buruaz baizik hitz egin ez dezadan, zertako -beste
egiteko gehiagoren artean, noski- eman nizun nik bederen boza. Era
askotako langileak eta kideak behar ditu segurki egungo egunean Euskal
tzaindiak, baina zu bezalako hizkuntzalariak beharrago, hurrengo urtee
tan burutan aterako badu duela ia hogeita bost urte Arantzazun hasi
zuen euskara batzearen Ian gaitza. Ondotxo dakizu, haatik, ez zarela
eginbehar horretarako Euskaltzaindian zurtz eta bakar aurkituko; baditu
zu ofIzio bereko langile trebeak, talde ona osatuko duzue, agian Euskal
tzaindiak bere baitan sekula izan duen onena, nahiz duela bost urte
betiko galdu genuenak parerik nekez izango duen.

Ongi etorri, beraz, saldo honetara, Miren, eta, orain azkentzera noan
zeregin honetan Euskaltzaindiaren izenean zerorrek hautaturik aritu nai
zenez gero, neure izenean ez ezen Euskaltzaindiarenean ere egiten dizut
ongi etorri anaikor hau, eta bide batez zure etxekoei zorionak ematen
dizkiet, bereziki ezin etorriaz etxean gelditu den zure amari, hemen
dauden zure ahizpa eta zure senarrari, eta, nola ez, amaren urratsei
jarraitzen bazaizkie urrun iritsiko direla agintzen diedan zure alabatxo
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Izaro eta Maiteri. Eta azkenik, hastea bezala izan dadin burutzea, Bilboko
hiriari, lehen emakume euskaltzainak donostiarra izanagatik haren baitan,
eta ez Donostian, egin nahi izan duelako eta egin duelako Euskaltzain
dian sartzea. Gabon guzioi!



EUSKALTZAINDIAREN AGIRIAK





EUSKALTZAINDIAREN GOMENDIOAK ETA ERABAKIAK

Euskaltzainburuaren hitzak

Eskuetan duzu, hirugarren aldikoz, Euskaltzaindiak azken hilabetee
tan hartu gomendioak biltzen dituen liburuxka. Euskaltzaindiak ez ditu
gomendio hauek hartzen, beharbada, batzuek nahiko luketen abiadan,
euskaltzaleen artean denetarik baitago: astiroago joan behar dela eta
horrenbeste erabaki hartzea komeni ez dela uste dutenak, batetik eta,
bestetik, berriz, aski motel gabiltzala pentsatzen dutenak ere.

Euskara batua egiten ari gara edo, hobeki esan, orain dela 25 urte
eman ziren garrantzizko urrats haiek sendotzen eta indartzen, hain mun
ta handia ez duten bestelako gomendioak proposatzen ditugunean. Esan
bezala, gure asmoa da denon artean eztabaidatzea puntu hauek.

Hirugarren liburuxka honetan, dena dela, orain arte egindakoaren
berri eman nahi nuke, gogora ekarriz zein diren Euskaltzaindiak eman
dituen gomendio eta erabakiak (aurreko bi liburuxketan biltzen direnak,
alegia):

• Letra larrien erabilera euskaraz (1990.10.29).
• Euskaltzaindiaren bigarren agiria euskal hitzei buruz (1991.04.26).
• Bat eta Batzuk-en deklinabidea (1991.05.31).
• Arabera/arauera (1991.07.28).
• lritzi/eritzi (1991.07.28).
• Lerroz aldatzean marratxoak nola jarri (1991.09.27).
• Ordinalak (1991.10.21).
• Zenbakien idazkeraz (1992.02.28).
• Zenbakien deklinabideaz (1992.02.28).
• Baitu I bait-du I bait du (1992.05.29).
• Aurrealde I aurrekalde; atzealde I atzekalde (1992.05.29).
• Arazi I erazi (1992.06.26).
• Hitz elkartuen osaera eta idazkera. Euskaltzaindiaren gomendio arauak

(1992.06.26).

Ondoko orrialdeetan zehazten dira beste zenbait gomendio. Orain
zure txanda da. Egiteko oharrik baldin baduzu edo hemen esaten dena
rekin bat ez bazatoz, 1993ko uztaileraino duzu astia zure oharrak guri
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helarazteko, hemengo puntu hauek, oraingoz gomendio, 1994an egingo
den batzar ireki batean bihur baitaitezke erabaki, euskaltzaleek hala uste
badute behintzat.

Jean Haritschelhar
(J992ko ekainaren 27a)



I

guz(t)i hau / hau guz(t)ia

Erakusle bat guzti hitzarekin egokitzen denean, euskal testu zaharre
tako joskeran erakuslearen ondoren etortzen zen beti guzti, eta hau
guzior, hau guztiau bezalako moldeak aIde batera utzirik, guzti-k artikulua
eta erakuslearen kasu atzizki bera hartzen zuen, adibidez:

Ethorriko dirade gauza hauk guziak nazione hunen gainera (Ley Mt
23,36).

Liburu hau guztia duk bi partetan berezten (Etxeberri Z MOtS).

Egun a guztia bapere bekatu gabarik emoteko (Aiiib EL2 90).

Teresak konbentu barri oneek guztiok [. ..] eginda, bialdu zituban bere
semiak eta alabak Pranzijara (Bartolome II 296).

Orobat erakuslea izenordain gisa ari denean:

Raina haur guzia egin izan da konpli litezenzat Proleten Skripturak (Ley
Mt, 26, 56).

Orietan guzietan bat banaka konsiderazio andiarekin pensatuaz (0. de
Arin 70).

Au guzia dakizula, zorakeria oriekiii zabiltza? (Agirre A III 530).

Ez oraino horiekin guziekin etzuken merezi zeruko zoriona (Ouhalde
172).

Geroago, Hegoaldean, guzti hau, guzti haietan bezalako joskerak
agertzen hasi ziren. Lehen agerraldia, XVIII. mendean bakarra, antza
denez, Ubillosena da: Zer esan nai du guzi onek? (199). XIX. mendean
eta XX.aren lehen erdialdean gero eta gehiago ikusten dira joskera hauek,
eta azken urteetan, jakina denez, gutxi dira joskera zaharrari eusten
diotenak. Azpimarratu behar da aldakuntza hori Hegoaldean soilik gerta
tu dela, eta ondorioz, puntu honetan tradizio zaharrean zegoen batasuna
hautsia gertatu dela. Hortaz, Euskaltzaindiak gogorarazi nahi du hau
guztia, bide hartan guztian, horiekin guztiekin eta kidekoak hobestekoak
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direla batasunaren izenean. Eta orobat gauza hauek guztiak eta honen
kidekoak.

Hala ere, hau guztia eta hori guztia formekin batera hau guztiau eta
hori guztiori ere 080 bidezkoak dira (ez ordea, *gizonau bezalakoak,
jakina). Halaber, hauek guztiok, horiek guztiok, (gauza) hauek guztiak,
horiek guztiak eta haiek guztiak formak.

(Euskaltzaindiak, 1992ko maiatzaren 29an onartua)



II

Ene/nere/nire; nerl/nirl

Euskal pertsona-izenordainen deklinabidean batasuna lortzeko, pun
turik korapilotsuena, forma indartuen arazoa aide batera utzirik, ni ize
nordainaren noren kasuari dagokiona da. Euskalki guztietako testu zaha
rretan kasu horren forma ene zen, bizkaieratik zuberoerara:

A"en, ene anda Milia Lasturko, / Mandatariak egin deust gaxtoto
(TAV 3.1.5).

Ene begiakaz biotzeen artean / E"enkore andiak erne zitean (TAV
3.1.22).

Zeren sobera bekatu egin baitut pensamentuz, hitzez eta obraz: ene
faltaz, ene faltaz, ene falta handiz (FPrS 1676, 9).

XVII. mendearen amaieran nere forma agertzen da, goinafarrerazko
testu batean, eta hurrengo mendean urte beretsuetan azaltzen da lapurte
raz (1733) eta gipuzkeraz (1739). Geroago, baina mende berean, nire
forma agertzen da bizkaieraz. Harrezkero, nire eta nere baztertuz doaz
Hegoaldean ene forma zaharra, gaur egun batez ere zenbait esapide
fosildutan (ene! e.a.) erabiltzen dena. Iparraldean, aldiz, ene, nere bezain
erabilia da, ahoz nahiz izkribuz.

Mende honetan, nire aldaeraren aldeko joera nabaria gertatu da
Hegoaldean. Joera hori aurreko belaunaldietan hasi zen nabarmentzen,
Azkuek bere "Gipuzkera osotuan" nire forma proposatu zuenez gero, eta
erabat normala da Orixegan eta bere belaunaldiko beste hainbat idazle ez
bizkaitarrengan. Bestalde, jakina denez, nire-ren aldeko joera hori areago
tu egin da euskara batuan. Orobat, ezin ahaztuzkoa da, batasunaren
ikuspuntutik, Bizkaia aldeko hainbat idazlek nire aldaerari dion atxikimendua

Neri-ri dagokionez, forma berria da, XIX. mendearen erdialdean
nere-tik analogiaz sortu zena, eta harrezkero batez ere gipuzkerazko idaz
leek (ez, dena dela, guztiek) erabili dutena; niri, aldiz, euskalki guztietan
(zuberoeraz izan ezik) agertzen da lehen testuetatik hasita. Kasu honetan
zahartasuna eta hedadura kontuan harturik niri da hobestekoa. Neri-ren
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arrazoi berberengatik eni forma, batez ere zuberoeraz erabili dena, baz
tergarria dirndi.

Hauxe da, hortaz, Euskaltzaindiaren gomendioa: ni izenordainaren
noren kasuan nire erabil dadila (eta, noski, niretzat, nirekin), eta orobat
ene, maila jasoan bederen; nori kasuan niri erabil dadila.

(Euskaltzaindiak, I992ko irailaren 2Ian onartua)



III

Usain/usai, arrain/arrai, zain/zai

Bada euskaraz hitz-sail bat euskalki batzuetan -ain bukaera, beste
batzuetan -a(i);; eta beste batzuetan -ai duena. Horien artean gehien
erabiltzen direnak usain, a"ain, eta zain eta honen eratorriak (artzain,
diruzain, ertzain e.a.) dira. Literatur euskalkiei dagokienez, bizkaieraz,
lapurteraz eta zubereraz, eta Baztango eta Nafarroa Behereko testuetan,
palatalizazioa gorabehera, -ain da hitz horietan betidanik azaltzen den
forma; gipuzkeraz eta Goi Nafarroako testuetan, aldiz, -ai da lehen
testuez gero beti agertzen den aldaera.

1968an euskara baturako ontzat edo eman ziren irizpideen arabera
Bizkaian eta Iparraldean erabiltzen diren formak dira, bat datozenean,
hobestekoak. Bestalde, harrera aski ona izan dute harrezkero idazleen
artean -ain amaiera duten aldaerek, azterketa guztiek adierazten dutenez.
Salbuespen bakarra gotzain da, gotzai baino gutxiago erabilia izan dena;
nolanahi ere, Bizkai aldean gotzain aldaera aski erabilia dela kontuan
harturik, badirudi ez duela merezi gotzai-ren kasuan salbuespenik egitea.

Dohain-i dagokionez, ez da Bizkai aldean erabili den hitza; hala ere,
Iparraldean Leizarragaz gero erabilera zabala izan duenez, Euskaltzain
diaren iritziz honetan ere ez da egoki salbuespenik egitea.

Ez da kasu bera orain gramatika-hitzarena, zeren honetan Bizkai
-Gipuzkoetan beta orain erabaili baita; orobat, aldaera hori ikusten da
Iparraldeko zenbait idazle zaharrengan, Leizarraga eta Etxeberri Ziburu
koarengan, esaterako, eta beraz, badirudi hori dela hobetsi behar den
aldaera.

Mahai-ri dagokionez, aldiz, -n gabeko forma da zabalduena, Hegoal
deko literatur tradizio guztiak hartzen dituena. Bestalde, Iparraldeko tra
dizioan ere ez da ezaguna, Materregan, Axularrengan eta, mende hone
tan, Jean Etxeparerengan bederen aurkitzen baita.

Hortaz, hau da Euskaltzaindiaren gomendioa: -ain eta -ai aldaerak
dituzten hitzetan -ain formak erabil daitezela; hau da, arrain, usain, zain,
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(eta honen eratorriak diren artzain, atezain, diruzain, itzain, ertzain,
gotzain e.a.), dohain, eta orobat, orain idatz daitezela euskara batuan;
baina beste sail batekoa denez gero mahai, eta ez mahain, idatz dadila.

(Euskaltzaindiak, 1992ko abenduaren 19an onartua)



IV

Nor nahi / nor-nahi / nomahi

Nor, zer, zein, non, nora, nola eta gainerako galdetzaileak nahi parti
kularekin elkartzen direnean sortzen diren esapideak berex idazten ziren
Hego nahiz Iparraldeko testu zaharretan. Gero, batez ere Hegoaldean
baina baita ere Iparraldean idazkera marratxodunak eta, XVIII. mendeaz
gero oro har, bi osagaiak batean elkarturik biltzen zituenak, hedatuz joan
ziren. Mende honetan, nahiz him idazkerak ikus daitezkeen, hitz grafiko
bakarra erakusten dutenak asko hedatu dira, batez ere Hegoaldean, eta
euskara batuzko testuetan bereziki. Iparraldean ere idazkera hori arrotza
ez denez gero, badimdi puntu honetan batasuna lortzeko biderik erraze
na bi osagaiak batera idaztea proposatzea dela.

Forma horien artean badira bi, zein eta non lehen osagarritzat dituz
tenak, arazo nabari bat dakartenak. Izan ere, badira mende honetako
testuetan zeinahi eta, batez ere, nonahi motako idazkerak. Baina n baka
rreko gratia hauek ez dira erabat hedatu Hegoaldean, eta Iparraldeko
idazleen artean ez dira ikusten. Hortaz, eta kontuan izanik Pirinioez
iparraldeko testuetan maiz agertzen direla oraindik non-nahi eta are non
nahi idazkerak, badimdi hegoaldekoei, batasunaren izenean, bi nn-ei
eustea bederen badagokiela, hitzok areago itxuraldatu gabe.

Beraz, hau da Euskaltzaindiaren gomendioa: galdetzaile batez eta
nahi partikulaz osaturiko esapideak hitz bakar batean idatz daitezele:
zemahi, nomahi, nomahik, nolanahi, noranahi e.a. AIdiz, lehen osagaia
n-z, t-z edo k-z bukatzen bada, hitz batean (nonahi, zenbanahi, nondina
hi, nonahitik), edo marratxo baten bidez bereziak (non-nahi, zenbat-nahi,
nondik-nahi, non-nahitik) idatz daitezke.

Ikusten denez, gomendio hau idazkera soilari dagokio. Hortaz, nori
nahi edo nornahiri, esaterako, zein hobetsi, eta kideko auziok, hurrengo
batean erabakitzeko uzten ditu Euskaltzaindiak.

(Euskaltzaindiak, 1993ko urtarrilaren 26an onartua)





v
Nor/nortzuk, zer/zertzuk, zein/zeintzuk

Nor, zer eta zein galdetzaileak mendebaleko literatur tradizio batean,
-tznk atzizki pluralgilea dutela agertzen dira. Azken molde horiek ez dira,
ordea, horrela erabiliak izan beste literatur tradizioetan:

Ezen bazakian hatseandanik Iesusek zein ziraden sinhesten etzutenak
(L~ 10 6, 64),

Zer dira iidiiri hurak? (Bp I 69),
Zein dira Gizunaren laur Urrenbiiriak? (CatS 35),
Nork diite Ordenen eta Tonsiiraren emaiteko ziizena? (CatLan 158),
Norlzuk dira borondatezko pobreak? (Cap 83),
Aen ojizioa leelengoak eta prinzipaleak, ze;ntzuk izan zirean? (Cap 22).

Zertzuk-i dagokionez, ordea, kontua nahasiagoa da. Testu zaharrene-
tan badirudi zer besterik ez dela agertzen:

Ze gauza dira indu/jenziak? Cap 67 (kideko joskera 39, 60, 70 e.a.-tan).
Zer dira fedeko artikuluak? Cap 26 (kideko joskera 82.ean).

Zerlzuk-en lehen agerraldiak hurrengo mendekoak dira:

Zerlzuk dira angeruak? Olaetxea 51.

Nolanahi ere, XIX. mendeko bizkaitar klasikoen artean, zertzuk bai-
no askozaz gehiago erabiltzen da zer:

Zer dira erreguelduak? Aupatsak esan gurako dozu. Mg PAb 119.
Zer dirian bigiraak. LB Olq 105.

Azken urteotan, bizkaierazkoak soilik ziren nortzuk, zeintzuk eta
areago zerlzuk aski hedatu dira euskara idatzian Hegoaldeko zenbait
idazleren artean.

Euskaltzaindiak, kontuan harturik forma atzizkidunak (nortzuk, zer
tznk, zeintzuk) literatur tradizio jakin bati lotuak daudela, hau gomenda
tzen du: nor, zer eta zein formei lehentasuna ematea. Ez ditu, ordea,
atzizki pluralgileak dituzten formak inola ere gaitzesten. Orokorki duten
izaera markatua aitortzen zaie soil-soilik, eta modu horretan -forma
markatu gisa esan nahi da- aurkezten, bai eta onesten ere.
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Erabili nahi dituenarentzat, forma hauen deklinabideko paradigmak
hauek dira: nortzuk, zertzuk, zeintzuk (abs), nortzuek, zeintzuek, zertzuek
(erg), nortzuei, zertzuei, zeintzuei (dat), e.a.

(Euskaltzaindiak, 1993ko apirilaren 30ean onartua)
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XII. BILTZARRAREN HASIERAKO AGERIZKO BILKURA

1992.eko irailaren 21ean, arratsaldeko 6etan, Maule-Lextarreko Udaletxean
bildu dira: 1. Haritschelhar euskaltzainburua, J.M. Lekuona buruordea, 1.A. Ara
na Martija diruzaina, P. Altuna, M. Azkarate, P. Charritton, 1.L. Davant, X. Di
harce, A. Irigoien, E. Knorr, E. Larre, B. Oihartzabal eta Tx. Peillen euskaltzai
nak; R. Badiola, J. Casenave, R. Idiart, 1. Kortazar, J.L. Lizundia, R.M. Pagola,
P. Urkizu eta 1.1. Zearreta urgazleak.

Bertan dira baita ere jende andana baten artean Biltzarreko zenbait partaide.

Mahaipuruan eseri dira: Jean Lougarot Maule-Lextarreko jaun mera, 1. Ha
ritschelhar euskaltzainburua eta 1.M. Lekuona buruordea. Lehen iladan beste
Herri Aginte ordezkari hauek: Beiiat Lassalle Donapaleuko mera, M.a Karmen
Garmendia Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako idazkari nagusia, Tomas
Uribeetxebarria Bizkaiko Kultura Saileko Foru diputatua eta Jose Luis Mendoza,
Jose Maria Rodriguez Otxoa Nafarroako Hizkuntza Politikarako zuzendari nagu
siaren ordez.

Jean Lougarot hiriko auzapezak ongi-etorria egiten du frantsesez eta euska
raz, zuberotar euskalkian. Oihenart hiriko semea goraipatzen du historiagile, lege
gizon, herrigizon, idazle, poeta eta paramiologile zela azpimarratuz. Euskal Herria
ren nortasuna goraki adierazi zuela eta europearra zela "avant la letre"
dio. Bukatukeran, J. Haritschelhar eta Tx. Peilleni hiriko domina ematen die.

Ondoren, J. Haritschelhar euskaltzainburuak ematen du bere hitzaldia. Adie
razten du azken urteotan gizon bat ohoretzen duela Euskaltzaindiak, hala nola
1990ean Larramendi Urtea izendatu zuela, 1991ean L.L. Bonaparte printzearen
Urtea eta 1992an Oihenart Urtea. Bestalde nola zortzi unibertsitatetako ikerlek,
hots, Paris, Nanterre, Toulouse, Bordele, Paue, Euskal Herriko, Deustu eta
Madrilgo UNEDekoek. Azaltzen du nola Biltzar honen hasieran egoteko azken
ordurarte etortzekoa zela F. Bayrou Pirineo Atlantikako Kontseilu Orokorraren
presidenta, baina bezperako erreferenduma dela eta UDFko idazkari nagusia
delarik, Parisen gelditu beharra izan duela, nahiz eta hemen izpirituz egon eta
baita Euskaltzaindia Pauen Kontseilu Orokorrean hartzeko asmoa duen, Akade
miaren nortasuna aitortuz. Azaltzen du Pabeko prefeta eta Oloroe eta Baionako
suprefetak ezin dutela agertu, hauteskunde aurreeko lege erreserban daudela
ko. F. Dubosq Zuberoako Sindikataren burua ere ez, bozetan senatore aurkezten
delako. Beste Iparraldeko zenbait agintariren aipamena egiten duo Jose Antonio
Ardanza Eusko Jaurlaritzako lehendakariaren telegrama irakurtzen du jarraian
eta Pedro Ramos eta M: Jesus Aranburu Araba eta Gipuzkoako kultura diputa
tuen ezin etorria. Aitortzen du bereziki Lougarot auzapezaren harrera. Azkenik
Euskaltzaindia zer den azaltzen du, nola 1918an Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta
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Nafarroako diputazioek sortu zuten, nola 1976an Espainiak Erret Dekretu bidez
ofizialtasuna eman zion eta Iparralderako Paristik etorriko den esperantza. Euska
raren standarizazioaz zer Ian egiten ari den orokorki eta baita ere batzordeen
bidez programa nagusiak zehazten ditu bilduen jakingarri, hots. hiztegigintzan,
OEH; dialektologian, EHHA; gramatikan, onomastikan eta literaturan.

Eta honela Oihenarten IV. mendeurrenkari, XII. Biltzarraren hasiera ema
nez, amaitzen da agerizko bilkura hau.

Jean Haritschelhar
euskaltzainburua

Jose Luis Lizundia
idazkariordea



1992.10.30

Donostian, Gipuzkoako Aldundiaren jauregian, 1992ko urriaren hogeita hama
rrean egin dute euskaltzain osoek hileroko euren batzarrea. Goizeko hamarrak
eta erditan bildu dira: J. Haritschelhar burua, J.M. Lekuona buruordea, 1M. Sa
trustegi idazkaria, lA. Arana Martija diruzaina, P. Altuna, M. Azkarate, P. Cha
rritton, J.L. Davant, X. Diharce, A. Irigoien, E. Knorr, F. Krutwig, E. Larre,
B. Oihartzabal, J. San Martin, I. Sarasola eta L. Villasante, euskaltzainak. J.L. Li
zundia idazkariordea, J.1. Zearreta ekonomi-eragilea, P. Goenaga Gramatika batzor
deko idazkaria eta X. Kintana, urgazleak, dagozkien gaietan.

F. Ondarra, Tx. Peillen eta P. Salaburu euskaltzainek ezin etorria adierazi
dute.

Uztaila eta iraileko batzar-agiriak onartu dira.

1.M. Satrustegik zorionak eman dizkie batzartuei aditegiari buruz irailean
hartutako erabaki garrantzitsua hainbesteko adostasunez hartu izanagatik. Euskal
tzaindiaren Arautegia erabaki berriari lehenbaitlehen egokitzea eskatu du, besteak
beste, hamaikagarren artikuluak idazkariari egozten dion arduraren-erantzunkizuna
beste era batera bideratzea erabaki baita.

I. HARNE GAIAK

Euskaltzaindiaren sorrerako 75. urteurrena. Datorren urtean egin gogo den
ospakizunari buruzko erabakia gaur bertan hartu behar dela, esan du idazkarior
deak, 1993ko aurrekontuak berehala prestatu behar baitira. Hasteko, aski da urta
rrileko Euskaltzaindiaren batzarrean, Bilbon egitea. Gero udazkenetik aurrera
antolatuko diren ekintzen egutegia finkatu beharra dago eta datorren abenduaren
18-rako bidaliko dituzte batzordeburuek euren oharrak

Kanpo uendapenak

Euskaltzaindiak Bilbao Bizkaia Kutxaren laguntzarekin urtero antolatu ohi
dituen Literatura-Sarien epaimahairako ordezkariak izendatu dira.
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"Txomin Agirre" eleberri sarirako bederatzi Ian jaso dira eta honako jaun
hauek epaituko dituzte: Xabier Gerefio, Felipe Juaristi eta Arantza Urretabizkaiak.

"Toribio Altzaga" sarira hamaika antzerki iritsi dira. Daniel Landart, Patri
Urkizu eta Eugenio Arozena izango dira epaimahaikideak.

"Arrese y Beitia" sarira hamar poema sail etorri dira. Bitoriano Gandiaga,
Juan Mari Lekuona eta Mikel Lasa izango dira epaile.

"Mikel Zarate" sariak zazpi saio ditu aurten, eta epaimahaikoak, Andolin
Eguzkitza, Adolfo Arejita eta Alfonso Irigoien izango dira.

Denbora berean "Resurrecci6n Maria de Azkue" idazle gazteendako sariko
epaimahaian legozkeenen izenak ere eman dira: Jose Antonio Retolaza, Karmelo
Etxenagusia eta Juan Luis Goikoetxea.

Gazteentzako I. Sketch lehiaketa antolatu du Euskadiko Kutxak, eta epaima
hairako ordezkaria izendatu behar da. Euskara zuzen erabili eta istorio bat ongien
eszenifikatzen duten ikasgelei eskainitako saria da. E. Knorr arduratuko da eta
ezinean J.M. Velez Mendizabal izango du ordezkoa.

1993ko aurrekontuak

Datorren urteko aurrekontuen azalpena egin du diruzainak. Kontabilitateko
programa beste sistema batera aldatu behar izan dela esan duo Orain arte izanda
ko hartu-emanen ondoren izugarrizko murrizketa proposatzen dute aginteek,
nahiz era desberdinean erantzun erakunde bakoitzak.

Diru laguntzen beherakada, Euskaltzaindiaren beharrak asko gehitu diren
une batean gertatu da, hala-nola zazpi bekadun berri, egoitzako gastuak eta
atezaina ere Euskaltzaindiaren kontuetan sartu beharra, langilegoaren soldata
igotea, Euskara Batuaren Hiztegia eta abar luzea. 1992.eko aurrekontuetan, bes
talde, 56 milioi gutxiago jaso du EuskaItzaindiak aginteengandik.

Arazo larri honen aurrean zenbait atal murriztu dira, baina handia da halere
geratzen den zuloa. Batzorde Teknikoarekin bilduko dira lehenik diruzaintzakoak
txosten ekonomikoa aurkeztuz.

Erakundeek urte amaieran izan ohi dituzten zenbait ataletako soberakinak
aipatu dira. J.L. Lizundiak Bizkaiko diru kopuruen berri eman du adibidez.

Jarraipen Batzordeak agintarien aurrean arrazoi hauek erabil ditzan eskatu
du diruzainak. E. Knorrek bere laguntza eskaini du Arabako agintariekin gestio
ren bat egiteko.

Argitarapenak aipatu dira gero, hitzartutako laguntzak ez direla beti eskuratu
azpimarratuz; diru kopuru handia dagoela jokoan eta zenbait Iiburu plazaratzea
gerorako utzi beharko dela esan da. Ikerlanak ez argitaratzekotan berebalioa
gaItzen duo Liburuen salmentarako bide berriak urratzea ere aipatu da, Filologia
ko ikasleei aurkeztuz edo prentsa erabiliz. Etekina txikia izango litzakeela eran
tzun zaie, bete beharra den zuloaren aldean.
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Nola nahi ere Euskaltzaindia ezin da erakundeez landa diru eskean ibili.

Euskaltzaindiak 1993ko aurrekontu hau onartu du eta beharrezkoa ikusten
duo

Eskuarteko gaiak

Euskal Itzultzaile Zuzentzaile ta Interpretarien Elkarteko gutun bat jaso da,
senez aldizkarian, Euskaltzaindiak ematen dituen arau eta gomendioak argitara
tzeko baimena eskatzen. Elkarrizketa baten ondoren, baimena ematea erabaki da,
behar den moduan iturria aipatuz.

Euskararen Legea zertxoren bat aldatu nahi da Nafarroako Parlamentuan.
Hizkuntzarekiko legeak sortu dituen hiru eremuak bitaratzea proposatzen da, eta
edozein udalek zinegotzien gehiengoz udalerria euskal eremukotzat har dezakeela
maila honetako eskubide guzien baliagarri. Euskaltzaindiak talde politikoei eskari
honen aide joka dezaten eskatuz, gutun edo agerpenen bat igortzea proposatu
dute aurkezleek.

Europako hizkuntzen karta gogoarazi du euskaltzainburuak. Esan du idatzi
diola Errepublikako presidenteari galdeginez Frantziak sina dezan, eta kopia bat
igorri zaie gai horretaz arduratzen diren ministroei.

II. AKADEMIA GAIAK

Euskaltzaindiaren Gramatika laburra aztertzeko hilabete baten epea eskatu
du E. Knorrek. Ez dela laburpen hutsa esan da, aldaketarik ere badagoela. A. Iri
goienek oharren bat egin dio testuari idatziz, eta ongi ikusten du epea luza
tzea. X. Kintanak dio orain jakin duela zirriborro horren berri, eta zergatik ez
zaien banatu laguntzaileei. Eskubide hori aldarrikatzen du beretzat. Gastuen ara
zoa dago aide batetik urgazle guztiei bidaltzeko, eta aurreko Gramatikaren liburu
kiek ere nolabaiteko onespena bazutela, esan du P. Goenagak.

Hilabeteko epea luzatzea onartu da. Gramatika batzordeak erabaki beza,
bestalde, hitzaurrea, izen aurkibidea eta bibliografia nork egingo dituen.

Euskal Telebistako zuzendaria den Amatinok jakin nahi du, X. Gerenok
berari propasatutako hilano adizkera bikoizketa-Ianetan ez erabiltzea, ideia zuzena
ote den eta Euskaltzaindiak begi onez kusiko ote lukeen.

Ez da hain ezinezkoa hika mintzatzen ikastea, eta Euskaltzaindiarentzat
galtze bat dela hilanoa baztertzea, erantzungo zaio.

Euskara Batuko batzordeak usain/usai, arrain/arrai bezala -ain/-ai bukaera
duten hitzak bateratzea proposatu du beti -ain forma erabiltzea gomendatuz. AI
deko iritzia agertu dute X. Diharce, E. Etxezarreta, X. Gereno, X. Kintana, E. Knorr
eta J. San Martin jaunek. J.M. Satrustegik ez du ongi ikusten lehen batasunaren
hiztegian hartutako erabakiak berritzen hastea, hainbat gai dagoelarik inoiz eraba-
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ki gabe. Eztabaidan esan da badirela adibidetzat sartu behar liratekeen beste hitz
batzuk ere.

Batzordearen proposamena onartu da. Idazketa berria egingo da esandako
oharren arabera.

Eta besterik gabe amaitu da batzarrea.

BATZAR OROKORRA

Donostian, Gipuzkoako Diputazioaren Jauregian, 1992.eko urriaren 30ean,
arratsaldeko 4etan bildu dira: 1. Haritschelhar euskaltzainburua, J.M. Lekuona
buruordea, 1.M. Satrustegi idazkaria eta J.A. Arana Martija diruzaina, P. Altuna,
M. Azkarate, P. Charritton, J.L. Davant, X. Diharce, A. Irigoien, E. Knorr,
F. Krutwig, E. Larre, B. Oihartzabal, J. San Martin eta L. Villasante euskaltzai
nak; J. Etxaide euskaltzain ohorezkoa; M. Atxaga, R. Badiola, J.M. Etxebarria,
P. Goenaga, X. Kintana, M." P. Lasarte, J.L. Lizundia eta 1.J. Zearreta urgazleak;
Jose Migel Zumalaberen alarguntsa eta seme-alabak ere bertan dira, espreski
gonbidaturik.

Goizeko bilkuraren berri ematen du lehendabizi J.M. Satrustegi idazkariak,
honela labur bil daitezkeelarik gaiak: Euskaltzaindiaren 75. urteurrenaren ildo
nagusiez proposamenak abenduko batzarrerarte aurkez daitezkeela; Bilbao Biz
kaia Kutxaren babesez antolatzen diren eleberri, antzerki, olerki eta saio sarikete
tarako epaimahaikideak izendatu direla eta baita Lankide Aurrezki Kutxak antola
tzen duen I. Sketch lehiaketa erabakitzeko ordezkaria ere; 1993rako aurrekontuak
onartu dira; Euskararen Legea zerbait aldatu nahi dela Nafarroako Foru Parla
mentuan eta Euskaltzaindiak talde politiko guztiei asmo horren aide joka dezaten
eskatzeko proposamena onartu da; Errepublikako Presidenteari Frantziak Europa
ko hizkuntzen karta sina dezala egindako gutunaren kontu eman da; hitanoa
baztertzea galtze bat dela erantzungo zaio Euskal Telebistari; usainlusai, a"ainl
a"ai bezala -ainl-ai bukaera duten hitzetan -ain forma erabiltzea gomendatzea
erabaki da.

Dagozkien batzordeen azalpena. E. Knorr batzordeburuaren aginduz, 1.L. Li
zundia batzorde idazkariak Exonomastikaz egin berri den jardunaldiaren kontu
eman duo Bai exotoponimiaz eta bai exoantroponimiaz zeintzu txosten aurkeztu,
zer egitasmo eta i1do nagusi aztertu ziren eta nola abenduaren 7an bigarren
jardunaldi bat Durangon egingo den, bertara ardura duten erakunde, elkarte edo
lantaldeen ordezkariak gonbidatuko direla azaldu duo

P. Altuna Gramatika batzordeburuak Euskaltzaindiaren Gramatika laburra
liburukia nola dagoen azaldu du, euskaltzainei aztertzeko hilabeteko epea luzatu
zaiela goizeko bilkuran esanez. Aipatu gramatika, uste zen epe barruan ezin
izango da argitaratu.

Jose Migel Zumalabe Mendibururen hil berri txostena irakurtzen du Juan
Mari Lekuona euskaltzain buruordeak. Txostengilearen esanetan Jose Migel eus
kararen bultzatzaile sutsua izan zen hizkuntzaz kezkatua eta beraren ingurukoak
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ere arduratuak izan zitezen nahi izaten zuen. Euskaltzaindiaren lanetan ere gogo
tsu parte hartu zuen hala nola "Zortzi urte arteko ikastola hiztegia", "Etxegintza
hiztegia" eta abar. Haren idazlanak zenbait aldizkaritan irakur daitezke.

"Satan, deaburua eta euskara. Mito baten inguruan" izeneko txostena aur
kezten du Juan San Martin euskaltzainak. Txostengileak euskal literaturan zehar
idatziriko zenbait testu gogora ditu, hots, P. Lafitte, R.M. Azkue, Aizkibel, Sera
pio Mugika, Iztueta, J.M. Barandiaran, ... Jarraian euskara ikastearen zailtasunak
aipatu ditu "deabruak askotan nahi izan du ikastea, baina zenbait berba baino ez
ditu ikasi, eta hauek ikasi bezain azkar ahantzi ditu". Aipamen anitzen ondoren
elkarrizketa luze eta aberatsa gertatu da bilduen artean.

Jean Haritschelhar
euskaltzainburna

J.M. Satrnstegi
idazkaria





1992.11.27

Bilbon, Plaza Barriko Euskaltzaindiaren egoitzan egin dute euskaltzain osoek
1992ko azaroaren 27an hileroko euren batzarrea. Goizeko hamarretan bildu dira,
J. Haritschelhar burua, J.M. Lekuona buruordea, J.M. Satrustegi idazkaria,
J.A. Arana Martija diruzaina, P. Altuna, M. Azkarate, P. Charritton, J.L. Davant,
A. lrigoien, E. Knorr, F. Krutwig, E. Larre, B. Oihartzabal, Tx. Peillen, J. San
Martin, I. Sarasola eta L. Villasante, euskaltzainak. J.L. Lizundia idazkariordea
eta, akademi gaietan X. Kintana, urgazleak.

X. Diharce, F. Ondarra eta P. Salaburu euskaltzainek ezin etorria adierazi
dute.

Urriko batzar-agiria onartu da.

I. BARNEGAIAK

Nafarroako ordezkaria den J.M. Satrustegik aditzera eman du, Euskaltzain
diaren une honetako ekonomi egoera larria ikusita, Hizkuntza Politikarako zuzen
dari nagusiarekin egonik, Nafarroako Gobemua prest dagoela P. Yrizarrek Foru
Komunitatez horretako aditzari buruz eginak dituen lau liburukiak oso-osorik
ordaintzeko. Atseginez jaso da berria.

1993ko batzar-egutegia aurkeztu du idazkariordeak. Bi ospakizun nagusi nabar
mentzen dira, hots, Euskaltzaindiaren sorrerako 75. urteurrena, eta Arantzazuko
Biltzarraren 25. urteburua, urriaren lehen bi egunetan egingo delarik gertakizun
horien oroitzapeneko jardunaldien hastapena.

Urtarrilaren 29an egingo dira Bilbon Euskaltzaindiaren VIII. Bame Jardunal
diak, Kosme Elgezabal eta Felix Landaburu diputatu sortzaileak omenduz. Apiri
laren 27an edo 28an 'Araba eta Euskara" erakusketarekin batera egingo da
hileroko batzarrea Gasteizen.

Abenduan egingo lirateke Euskaltzaindiaren sorrerako ospakizunen bamean
"Hizkuntzen arteko I Jagon Jardunaldiak", beste akademia batzuetako partaide
eta Hizkuntza Politikarako arduradunak gonbidatuz. Urteko beste batzarreen aipa
mena ere egin da, tokia aldakorra gerta daitekeelarik.
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Euskaltzainburuak dio, Pirinio Atlantikoko Kontseilu Orokorreko burua den
Bayrou jaunak Euskaltzaindiarekin biltzeko gogoa agertu diola berriro. Paben ala
Baionan egin daiteela esan duo Urtarrilaren 29an Hegoaldeko diputatu nagusiekin
biltzea proposatu dio J. Haritschelhar-ek, hango bilera gerorako utziz.

Errepideetako seinaleak behar bezala ezartzeko laguntza eskatu dio Bayrou
jaunak, gogotik emango zaiola ihardetsiz euskaltzainburuak.

Eta bere egoitzan bildua denez Euskaltzaindia, Arturo Campion ospetsua
ren brontzezko irudia Nafarroako Ordezkaritzatik Bilboko batzar aretora ekarria
izan dela, aditzera eman die batzartuei idazkariak.

Bilboko Merkataritza Ganbaratik jaso du Euskaltzainburuak Europako Kon
tseiluak hedapen gutxieneko hizkuntzei buruz egin nahi duen konkurtso baten
adierazpena. Jordan jaunarekin mintzatu da J. Haritschelhar eta Europa guztirako
programa bat nahi lukeelarik, prest agertu da euskaltzainburua euskarari dagokion
proiektua burutzeko. Abendauren 14 arteko epea dago aurreasmo hori aurkezte
ko. Ez da esana gero onartua izango den.

Euskararen statusa hirukoitza denez, behar bada Euskaltzaindiak egin behar
lukeela, dio J. San Martinek, Nafarroako eta Iparraldeko berriak emango dituen
norbait ere sartuz. Baliagarria dela eta agertu egin behar dela deialdian.

B. Oihartzabalen ustez, ez da denentzat proiektu bat, hizkuntza batentzat
baizik. Euskaltzaindia solaskide bezala agertzea komendi da.

Eskaintza bat egitea erabaki da, Euskaltzaindia prest dagoela esanez, euskara
ri dagokionean lanerako eskatzen diren baliapideak emateko.

Lehenbaitlehen eskatu behar da inpreseria eta bete, abenduaren hamalaura
ko igorri nahi bada.

Kanpo izendapenak

ldazle gazteentzat antolatutako narrazio eta olerkien sariko epaimahaikideak
izendatu dira, hots, Xabier Alzibar, Juan Luis Goikoetxea eta, berari esan ez
zaionarren, Karlos Otegi. Eragozpenik balu, Bitor Urangak ordezkatuko duo

Diruzaintza

Datorren urteko aurrekontuak Mari Karmen Garmendiari bidaliak direla eta
ez dela erantzunik jaso, esan du diruzainak. Jarraipen Batzordeak hartuko du
dirulaguntzen azken erabakia, Euskaltzaindiko partaideek botorik ez dutelarik.

Eragile teknikaria izendatzeko lanpostuaren xehetasunak aurkeztu ditu gero
lA. Arana Martijak. Bost ataletan banatu ditu eginkizunak: I. Harremanak.
II. Egitasmoak. III. Batzordeen arteko koordinaketa tekniko-akademikoaren jarraipe
na. IV. Idazlanak argitaratzea eta, V. Biltzar eta Jardunaldiak.
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Ez ote duen idazkari bat beharko, esan da. Oraingoz bera arduratuko dela,
erantzun zaio. Diru aldetik eragozpenak daudela alegia. Geroak esango du norai
no irits daitekeen.

Azken atalean "idazkari nahiz kide" dioen tokian bigarren hitza baztertu da.

Euskaltzaindiaren erabakiak ez dutela zabalkunde onik-eta, teknikariaren egin
kizunei banaketaren gehitzea kornenigarri ikusten da. Horrela onartu da aurkez
tutako proposarnena.

II. AKADEMI GAIAK

Euskara Batuko batzordea. Aurreko batzarrean betekizun geratutako -zain/-zai
eta antzekoen txostena berridatzia da, baina azken orduko atzerapena izan du eta
ez da gaur iritsi. Datorren hileko batzarrean ikusiko da beraz gai hau.

Gramatika laburra. Proposatutako testuari oharrak egin dizkiotenak, jaun hauek
izan dira: A. Irigoien, X. Kintana, E. Knorr eta F. Krutwig.

Euskara idatziaren lekukotasuna baliagarria dela noski, esan du X. Kintanak,
baina rnintzatuaren lekukotasunik ere badagoela. Oharretako zenbait adibide aipa
tu da gero. Grarnatika batzordeak ohar guziak bildu ondoren laburpena egingo duo

EMAKUNDEren txostena

Miren Azkaratek azaldu du Emakunde Euskal Erakundeak bidalitako txoste
naren edukia. UNESCOren gornendioen ildotik, hizkuntzan ernakurnearen irudia
gutxiesten edo baztertzen duten hitzak eta esaerak aldatu nahi direla euskaran,
aditzera ernan duo Hizkuntzaren aldetik ez dago txostenean erabilitako gaietan
eragozpenik. Horrela jakinaraziko zaio Erakundeari.

Batzordeen berri

HIZTEGI BATUA. Batzorde honek lanean jarraitzen duela esan du I. Sara
solak, ohizko bilkurak hilero eginez. Orain arte onartutako erabakien ildotik dara
rna bere lana. Batzordearen Iehen kontuerrendatzea dela-eta, oharrak datorren
urtarrilaren hogeirako igortzea eskatzen zaie euskaltzainei.

lagon Saila eta Euskalkien Ikerketarako batzordea bildu zirela atzo, jakinarazi
du J.L. Lizundiak. Bigarren lantalde honetan Iparraldeko partaidetzarik baden
galdetu du P. Charritton euskaltzainak. B. Oihartzabal bame dela erantzun zaio.

Exonomastikako lantaldea urriaren 23an bildu zen Bilbon. Onornastika batzor
dekideekin batera honako elkarteetako arduradunak ere egon ziren: Klasikoak
S.A., Lur eta Eusenor entziklopediak, UZEI, Itzultzaileen elkartea, Elhuyar,
EAEE/IVAP, EITB, Liturgi batzordea, Biblia itzultzaileak, bikoiztaileak eta Egun-
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karia. Geografiako izenak sailkatu ondoren pertsona izenekin hasi nahi da. Batza
rrea interesgarria izan zela adierazi du J.L. Lizundiak. Lantalde hau bere osotasu
nean gehitu zaio batzordeari.

Eta besterik gabe amaitu da batzarrea.

BATZAR OROKORRA

Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan, 1992.eko azaroaren 27an, egin du Euskal
tzaindiak Miren Azkarateren sarrera dela eta batzar irekia. Arratsaldeko 4 t'erdie
tan bildu dira: J. Haritschelhar burua, J.M. Lekuona buruordea, J.M. Satrustegi
idazkari eta J.A. Arana Martija diruzaina, P. Altuna. M. Azkarate, P. Charritton,
J.L. Davant, A. Irigoien, E. Knorr, F. Krutwig, E. Larre, B. Oihartzabal, Tx. Pei
llen. J. San Martin, I. Sarasola eta L. Villasante euskaltzainak; J.A. Aduriz,
J.M. Aranalde, P. Arregi, M. Atxaga, G. Aurrekoetxea, R. Badiola, F. Barrenen
goa, lA. Etxebarria, B. Gandiaga, X. Gereno, P. Goenaga, lL. Goikoetxea, X. Kin
tana, J. Kortazar, J.M. Larrarte, M.P. Lasarte, J.L. Lizundia, J.A. Mujika, J. Olea
ga, R.M. Pagola, K. Rotaetxe, P. Uribarren, P. Urkizu eta J.J. Zearreta urgazleak;
X. Diharce, F. Ondarra eta P. Salaburu euskaltzainek ezin etorria adierazi dute.

Mahaipuruan eseri dira Zuzendaritzako lau euskaltzainak, Patxi Altuna eus
kaltzain erantzulea, Miren Azkarate anderearentzat esarleku bat libre utzi dela
rik. Eskuin aldeko lehen iladan daude: Eli Galdos Gipuzkoako diputatu nagusia,
M: Karrnen Garmendia Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako idazkari
nagusia, Tomas Uribeetxebarria Bizkaiko kulturako foru diputatua, Txaro Artea
ga Emakunde erakundeko zuzendaria, Miren Azkarateren senarra, alabak eta
familiakoak bestaldeko lehen iladan eseri dira. Beste zenbait ordezkari, bai uni
bertsitateko eta bai kultur elkarteetako ere aurkitzen dira, euskaltzale andana
batekin batera.

Hasteko J. Haritschelhar euskaltzainburuak bere agurra egiten duo Miren
Azkarate euskaltzain berria goraipatuz, Euskaltzaindiaren egoitzan sarrera egiten
duen aurrena dela ete baita lehen emakumea ere. Hiztzaldinoa bukatu ondoren,
Jose Antonio Ardanza Eusko Jaurlaritzako lehendakariak· bere ezin etorria
azalduz batera, Miren Azkaraterekiko bere atxikimendua agertzen dion gutuna
irakurtzen du euskaltzainburuak.

Jarraian, J. M. Satrustegi idazkariak Arautegi eta Bame-Erregelei dagozkien
artikuluak irakurtzen ditu, euskaltzain berri baten sarrera hitzaldia nola arautzen
den argituz.

Ondoren, bi euskaltzain joaten dira Miren Azkarateren bila, hain zuzen Juan
San Martin eta Benat Oihartzabal.

Miren Azkarate euskaltzain oso berria sartzen da aretoan eta sarrera hitzaldia
egiten duo Hasteko euskararen inguruko Ian bikainetan aritu diren emakumeak
aipatu ditu, hala nola, Catalina Elizegi, Julene Azpeitia, Tene Mujika, Rosa de
Bustinza eta abar luze bat. "Merituak bai ugari guztiak -adierazi zuen- baina
garaia ez zen izan egokia. Nik aide izan dudana, haiek zeharo kontra. Hala nola
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ikusten dudan lehen emakumea izatearen kontu hori". Miren Azkaratek Joxe
Migel Barandiaranen bizitza eta lanak ekarri ditu guztien gogoetara. Barandiara
nek euskaraz idatzitakoen artean, ikerlanak, hitzaldiak, besteen idatziei eginiko
hitzaurreak eta aldizkari eta egunkarietan idatzitakoak aipatu ditu. "Testu hauek
aztertuz, argi ikusten da nola aldatu den Barandiaranen euskara garaiaren eta
inguruaren eraginez". "Bada, ordea, hasieratik azkenera arte aldatzen ez den
zerbati, euskal egitura jatorren erabilera". "Baina Joxe Migel Barandiaran euskal
idazlearen alderdiren bat azpimarratzekotan -adierazi du- terrninologo edo nahia
go bada terrninogilearena aukeratuko nuke. Gaur bezalaxe, eratorpenera eta hitz
elkarketetara jo zuen gehienetan behar zituen terrninoak eratzeko, maileguei ihes
eginez eta euskal hitzen altxorretik sortuaz hitz teknikoak". Joxe Migel Barandia
ranen euskara bere Ian alorretara egokitzeko ahaleginak ere ekarri ditu gogora.

Patxi Altuna euskaltzainak ematen dio erantzuna, Miren Azkarateren bizitza
eta batez ere ikasketa eta ikerlanez arituz. Deustuko Unibertsitateak EUTGn
duen campusean hasi eta burutu zuen filologia erromaniko lizentziatura, "-n edo
-z atzizkia daramaten denborazko izen sintagmak Axularrengan" tesinarekin. Ja
rraian Illinoisko Unibertsitatean sintaxia eta semantika landu zituen. "Hitz Kon
posatuak Euskaraz" izendun tesiaz lortu zuen doktoradutza. Deustu eta Euskal
Herriko unibertsitateetan izan da eta dihardu irakasle. Zehatz mehatz azaldu ditu
egindako liburu, artikulu eta txosten, baita ere Kongresu eta Jardunaldi ugarietan
izan duen partaidetza.

Erantzunaren ondotik denak zutik J. Haritschelhar euskaltzainburuak euskal
tzain agiria luzatzen dio eta Erakundearen domina ezarri. Jarraian, gauza bera
egiten dute beste mahaipuruko eta gainerako euskaltzain guztiek.

Jean Haritschelhar
euskaltzainbuma

J M. Satmstegi
idazkaria





1992.12.18

Donostian, Gipuzkoako Aldundiaren jauregian, 1992ko abenduaren 18an,
goizeko lOetan, egin dute euskaltzain osoek euren hileroko batzarrea Bildu dira:
J. Haritschelhar burua, J.M. Lekuona buruordea, J.M. Satrustegi idazkaria,
J.A. Arana Martija diruzaina, P. Altuna, M. Azkarate, P. Charritton, J.L. Davant,
X. Diharce, A. Irigoien, E. Knorr, F. Krutwig, E. Larre, B. Oihartzabal, Tx. Pei
Hen, P. Salaburu, I. Sarasola eta L. Villasante, euskaltzainak. 1.L. Lizundia idazka
riordea, J.J. Zearreta ekonomi-eragilea, urgazleak.

F. Ondarra, 1. San Martin eta P. Zabaletak ezin etorria adierazi dute.

Azken batzarreko agiria onartu da.

Hans Gunter Mukarovsky jauna hil dela aditzera eman da. Alarguntsari
dolumina agertuko zaio.

Gerardo Lopez de Guerefiu arabarraren hil berria eman du E. Knorr
ek. Euskaltzain ohorezkoa zenez, datorren bileran egingo da bere merezimen
duen aipamena.

I. BARNEGAIAK

Egungo batzar-deiak barnegaietan dakarren lehenbiziko puntua exonomasti
kako lantaldeari dagokiona da. Azkeneko batzarrean erabakitakoa zehaztuz, Ono
mastika batzordearen eta Euskaltzaindiko ohargileen gastuak bakarrik ordainduko
dira. Besteena bakoitzak berea ordainduko duo Egun osaka jardunetan Euskal
tzaindiaren kontu izango da denen bazkaria. Horrela jakinaraziko zaie ordezkariak
igortzen dituzten elkarteei.

Muxika-Ariatzako "Garriko" bertso eskolan S. Onaindia eta A. Irigoienek
izango dute abenduaren 27an omenaldi bat eta antolatzaileen gomita jaso da. Zo
rionak ematen zaizkie biei, eta 1.A. Arana Martija joango da Euskaltzaindiaren
izenean.

Luxemburgeko Atlas izenburua daraman elkarteak, Euskaltzaindia jadanik
atlasgintzan ari dela jakinik, erakundearen xehetasunak eta informazioa gaiari
buruz, eskatzen ditu. Erantzungo zaie.
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Azaroko batzarrean erabilitako Europako hizkuntza gutxienduen arazoaz dei
egin zen telefonoz Brusselara. Erantzuna izan zen, Europako hizkuntza txiki guz
tien ikerketa zela. Gero informaziorik eskatuko balute euskarari buruz, hori bes
terik da.

Diruzaintza

Jarraipen Batzordeko talde teknikoarekin bildu dira ekonomi arduradu
nak. Aurreko hamahiru milioi murriztuak eskuratu arren, bitarteko kreditua eska
tu behardo da, diru hori atzeratuko baita. Onartu da.

Kargudunen eginkizunak zebazten dituen notario-agiriak ez du esaten ahal
men hori nork duen. Diruzainak dirumailegu hori eskatzeko eta agiriak sinatzeko
baimena eskatu da, eta eman zaio.

P. Yrizarren argitarapenaz esan du J.A. Arana Martijak, prest zeudela Nafa
rroako aditzaren lau Iiburukiak, baina Euskaltzaindiak ez zuela argitaratzeko
dirurik. Orain Nafarroako Gobemuak argitaratzen duenez, uste du abenduaren
28rako plazara daitekeela Iiburuki bat. Egina da inprentaren hautapena. Iruiiean
batzarrea egingo du EuskaItzaindiak aurkezpenarekin batera. Merezi duen ospea
eman nahi dio gertakizunari Euskararen Politikako Zuzendaritza Nagusiak.

Oihenarten mendeurreneko ospakizunak zein ongi pasatu diren azpimarra
tu du J. Haritschelhar-ek. Akitaniako KuIturgaien Zuzendaritzak, Bordeleko Uni
bertsitateak eta Kontseilu Orokorrak emandako dirulaguntzak aipatu ditu. Euska
lerriko Unibertsitatearen bultzada izan da noski garrantzitsuena behar bezala
jokatu baidute arduradunek, eta eskerrak eman zaizkie. Aspaldiko argitarapen
baten ondorioz gelditutako arazoa ere konpondurik geratu da EHUrekin.

II. AKADEMI GAIAK

Azken zuzenketak egin ondoren, usain/usai, arrain/arrai, zain/zai eta antzeko
amaiera duten hitzei buruzko testua aurkeztu du Euskara Batuko batzordeak. Mi
ren Azkarate eta Anbrosi Zatarainen oharrak jaso dira. Proposatutako eran onar
tu da batzordearen lana.

Datorren gaia, zor/nortzuk, zer/zertzuk, zein/zeintzuk, ondoko egunetan bana
tuko da hurrengo batzar batean ikusteko.

Datorren urteko ospakizunei buruz hitzegin da gero. Axularren Gero argita
ratu zeneko 350 urteurrena dela ere esan da, baina horrelako gertakizunen
mendeurrenak bakarrik ospatu ohi ditu EuskaItzaindiak.

Urtarrileko batzarrari dagokionez Euskaltzaindiaren bultzatzaile izan ziren
bizkaitarren omenaldiarekin emango zaio hasiera urteari. Miren Azkaratek Hiztegi
Batuko zerrenda aipatu duo Urtarrilaren hogeirako bidali behar dira oharrak.

Hitano arazoa ere mahai gainean dagoenez, Bame Jardunaldietan aztertuko
da alokutiboa.
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P. Salaburuk Gramatika laburra gaietan ere sartzea proposatu duo Denborarik
balego ikusiko litzateke.

Ospakizun nagusiak, halere, udazkenetik aurrera egingo direnak izango dira.
1993.ko urritik 1994.eko urrira Ian asko egongo denez egutegia zehaztu behar da
aurretik.

Batzordeburuekin mintzatu ondoren, hauen asmoak agertzen hasiak dira.

LEF batzordearen proposamena egin du Miren Azkaratek. Euskal atzizkien
azterketa urte honen amaierarako egina izango denez, zenbait atzizkik ezagutu
duten desbiderapen eta ugaltzea azter dezaketela kongresurako, esan duo Horrela
ko atzizki eztabaidagarri batzuen zerrenda ipini du adibidetzat.

J.M. Lekuonak aurkeztu du Literatura batzordearen proposamen txostena,
honako helburu hauekin: Metrikaren gutxieneko arautegi baturantz mailan, Hiz
tegiaren izendapena eta zenbait kontzeptu berezi euskal ikuspegitik finkatzea.

P. Altunak Gramatika batzordearen izenean esan du, arazo desberdinak aipa
tu direla eta abenduaren 23ko bileran erabakiko duela batzordeak 75.urteurrene
ko kongresura eramango den egitaraua.

Onomastika batzordearen proposamena E. Knorrek egin duo Euskal ondare
koak ez diren pertsona eta leku-izenen batzea izango litzateke kongresurako
gaia. Eginkizun hau jorratzen hasia da batzordea eta horretarako bi lantalde
eratzea proposatu zen azken bilkuran.

Euskaltzain batek bere aldetik egin nahi balu txosten bat, eskubidea duo

1994.eko udazkenean egingo bada kongresua, 1994.eko otsailerako jaso behar
dira txostenak.

Azentua aipatu du L. Villasantek. Ipar-Ameriketan den Hualde jaunari txos
ten bat eskatzea proposatu du P. Altunak eta onartu da eskaria.

Datorren otsailetik aurrera ez da beste gairik hartuko. Euskaltzaindiak eska
ditzake txostenak.

Donemiliagan egindako kongresuaren berri eman du, azkenik, Miren Azka
ratek, orotariko lanak aurkeztu direla esanez, ahulak eta garrantzitsuak, terminale
tako programei buruz. Kopia eskatu eta jaso duo Euskaltzaindiari gehiago komeni
zaiola bere kasa lana egitea, esan duo

Eta besterik gabe bukatu da deialdi honetako batzarrea.

Jean Haritschelhar
euskaltzainburua

Jose M. Satrustegi
idazkaria





Bilkura berezia

Donostian, Gipuzkoako Foro Diputazioan 1992.eko abenduaren 18an, eguer
diko ordubatetan, bildu dira euskaltzain oso hauek: P. Altuna, 1.A. Arana Marti
ja, M. Azkarate, P. Charritton, 1.L. Davant, X. Diharce, 1. Haritschelhar, A. Iri
goien, E. Knorr, F. Krutwig, E. Larre, 1.M. Lekuona, B. Oihartzabal, Tx. Peillen,
P. Salaburu, I. Sarasola, 1.M. Satrustegi eta L. Villasante. Laguntzaile legez 1.L. Li
zundia idazkariordea.

Euskaltzainburuaren aginduz, 1.L. Lizundia idazkariordeak irakurtzen ditu
Euskaltzaindiko Zuzendaritzako kargu hautatzerako Arautegiaren 28, 29, 30, 31
eta 32. artikuluak eta Bame-Erregelen 48. eta 491. artikuluak.

1. Haritschelhar euskaltzainburuaren proposamenez, adineko mahaipurua Eus
kaltzaindian zaharrena eta gazteena direnekin, hots, F. Krutwig eta M. Azkarate
jartzea proposatzen du, bera, 1.M. Lekuona buruordea eta 1.M. Satrustegi idazka
ria mahaitik aldentzen direlarik. F. Krutwig jaunak buru eta M. Azkarate ande
reak idazkari gisa egiten dute.

Ezin etorria adierazten dute, ahala emanez: F. Ondarrak, 1.M. Satrustegiri;
1. San Martinek, 1. Haritschelharri eta P. Zabaletak, 1.A. Arana Martijari.

Lehendabizi euskaltzainburutzarako bozketa egiten da. 1. Haritschelhar hau
tagai bezala aurkezten da; arau berez denak badira ere, A. Irigoien kargu guztie
tarako kandidatu edo hautagai aurkezten da. Bozek emaitza hau adierazten dute:
1. Haritschelharrek 15 botu, A. Irigoienek 3 botu, M. Azkaratek 1, zuriz 2. Lehen
txandan, gehiengo osoz, 1. Haritschelhar jauna izanda euskaltzainburu hautatua.

Buruordetzarako J.M. Lekuona eta A. Irigoien aurkezten dira. Bozak: 1.M. Le
kuonak 12 botu, A. Irigoienek 5, P. Altunak 1, zuriz 3. Gehiengo osoz ez du
inork lortzen eta bigarren itzuliak honelako emankizuna adierazten du: J.M. Le
kuonak 12 botu, A. Irigoienek 5, P. Charrittonek 1, P. Altunak 1, zuriz 2. Ondo
rioz 1.M. Lekuona jauna hautatzen da buruorde.

Idazkaritzarako E. Knorr aurkezten da hautagai bezala. A. Irigoienek dio berak
1.M. Satrustegiri emango diola botua, honek berak dioenez ohi bezala ez delarik
espreski aurkezten. Bozketak honelako emankizuna ematen du: E. Knorrek 13
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botu, J.M. Satrustegik 8 botu.eBeraz, lehen txandan, gehiengo osoz, izanda hauta
tua idazkari E Knorr jauna.

Diruzaintzarako 1.A. Arana Martijari galdeturik dio, bera ez dela espreski
aurkezten. A. Irigoienek hasieran esan bezala aurkeztutzat agertzen da. Bozak:
J.A. Arana Martijak 15 botu, A. Irigoienek 3 botu, zuriz 3. Lehenengo txandan,
gehiengo osoz, izanda hautatua diruzain J.A. Arana Martija jauna.

1.M. Satrustegik zorionak ematen dizkio idazkari izendatu berriari, beronek
denei eskerrak emanez batera, bere karguaren eskaintza egiten duelarik.

Eta honela bukatzen da bilkura.

* * *

Donostian, Gipuzkoako Foru Diputazioan, 1992.eko abenduaren 18an, arra
tsaldeko 4etan bildu dira: 1. Haritschelhar euskaltzainburua, 1.M. Lekuona buruor
dea eta 1.A. Arana Martija diruzaina, P. A1tuna, P. Charritton, F. Krutwig,
B. Oihartzabal, Tx. Peillen eta L. Villasante euskaltzainak; J. Etxaide euskaltzain
ohorezkoa; J.A. Aduriz, J.A. Arkotxa, M. Atxaga, R. Badiola, 1.M. Etxebarria,
M.P. Lasarte, J.L. Lizundia, L.M. Mujika, J.K. Odriozola, M. Zalbide eta J.J. Zea
rreta urgazleak. J.L. Lizundia idazkariordeak egiten du idazkari bezala.

Berriak

Gerardo Lopez de Gerefiu euskaltzain ohorezkoaren hil berria ematen du
idazkariordeak, E. Knorr euskaltzainak prestatuko duelarik ohizko txostena. Hans
Gunther von Mukarovsky euskalari austriarraren hil berria ere ematen duo

1. Haritschelhar euskaltzainburuak joan den ostiralean BBKren egoitzan era
kunde honek Euskaltzaindiarekin batera antolatzen dituen urteko literatur lehia
keten berri eman du, hauek izan direlarik: Luis Mari Mujika, Txomin Agirre
eleberri saridun Loitzu herrian dua-partean lanagatik; Junes Casenave, Toribio
Altzaga antzerki saridun Agota pastoralagatik; Patxi Ezkiaga, Felipe Arrese
Beitia olerki saridun Komendiaren Jainkoa lanagatik eta Jose Manuel Odriozo
la, Mikel Zarate saioko saridun Soziolinguistikaren atarian lanagatik. Luis Mari
Mujika urgazlea bertan denetik, zorionak ematen dizkio, bilduek txalotzen dutelarik.

Goizeko bilkuren berri

J.L. Lizundia idazkariordeak ematen du, honel labur daitekeelarik: Exono
mastika Ian taldearen ibilpideak zehaztu dira; erakundearekiko zenbait ordezkari
tza izendapen egin dira; datorren urteko aurrekontuen arazoez eta Pedro Yriza
rren Nafarroako aditzen argitaratze babesez kontu eman du Diruzaintzak; usai/usain,
arrai/arrain, zai/zain amaiera duten hitzei buruzko aurrekoan erabakitakoaren
testua finkatu da. Euskara Batuko batzordearen hurrengo proposamen aztergaia,
hots, nor nahi/nor-nahilnomahi; norlnortzuk, zerlzertzuk, zein/zeintzuk aurkeztu da;
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Euskaltzaindiaren 75. urtea dela eta LEF, Literatura Ikerketa, Gramatika eta
Onomastika batzordeek prestatzeko asmoa duten aztergaiak azaldu dira, alokutibo
eta azentuarenak ere aztertu beharra adierazi delarik; Donemiliaga Kukullan
Iberoamerikar Terminologia Kongresuaren berri eman du Miren Azkaratek.

Dagozkien batzordeen azalpena

Exonomastikaren II. jardunaldia, hil honen 7an, Durangoko Udaletxean egin
dakoaren berri ematen du J.L. Lizundia Onomastika batzorde idazkari denak. 0
nomastika batzordeari atxikirik zeintzuk erakunde edo elkarteren ordezkari egon
ziren eta nola goizeko euskaltzainen batzarrean, langintza honen prozedura onar
tu den azaltzen duo

J.M. Lekuona buruorde eta Literatura batzordeburuak ematen du, hil honen
lIn, egoitzan, egindako bilera, zeinetan Euskaltzindia sortu zeneko 75. urtemuga
dela eta "Literatur hiztegi baturantz" izeneko txosten proposamena prestatu eta
onartu baitzuten, bere xehetasun nagusiak gehitzen dituelaril.

Tx. Peillen Euskalki Ikerketako azpibatzorde arduradunak ematen du egun
eta toki berean egin zen bilkuran aztertutako asmoen berri.

"Zenbait puntutxo Leizarragaren hizkeraz" izeneko txostena irakurtzen du
P. Altuna euskaltzainak. Lanean honako puntu hauek ikertu ditu: 1. Neinde (ain
de, nainte) adizkiaren jatorria; 2. Ahaleraren eta subjuntiboaren arteko lotura;
3. Esan al daitekeen "Iankoanz gai zutan dut konfiantza"; 4. Zuzenak al diren
"Aita ene laguna den mutilak jo nau" bezalako perpausak; 5. Oihenarten "Iainco
tan bat huts iauretsac" hura ez ote da Oihenart beraren "zuretan hartu" eta
Leizarragaren "exenplutan alega"ren antzera ez plurala, ezpada mugagabea?

Jarraian bilduen artean eztabaida onuragarri bat sortzen da.

"Norrnatibizazioari buruzko zenbait gogoeta" izeneko txostena J.K. Odriozo
la euskaltzain urgazleak, berak eta Igone Zabala andereak prestatua, irakurtzen
du Odriozola jaunak. Lan honetan euskara batuaren oinarri morfologikoak finka
tu ziren unetik hona azaldu izan diren normatibizazio-jarrera desberdinak bildu
dira; horretarako, sarrera batean zenbait argitarapenen saiatuz: Txillardegi (1979),
P. Goenaga (1978), Euskaltzaindiaren EGLU delakoak eta hizkuntza maila tekni
koaren inguruan egindako beste zenbait Ian. Lanaren geroagoko beste hiru saile
tan, zenbait kontu morfosintaktiko aztertu dira, kasu bakoitzerako argitarapen
horietan esandakoa bilduz eta normatibizazio-Ierro horiek apur batez hobeto
profilaturik.

Aurrekoan bezala elkarrizketa labur bat izan da.

Eta Gabon Jai eta Urte Berri On opatuz, euskaltzainburuak bilkura amaitu
tzat ematen duo

Jean Haritschelhar
euskaltzainburua

1. L. Lizundia
idazkariordea
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QUELQUES COMMENTAIRE ET REFLEXIONS AU SUJET DES
"MATERIALES PARA UN DICCIONARIO ETIMOLOGICO DE

LA LENGUA VASCA" (ASJU XXII, 1-2-3, 1988)

Michel Morvan

On sait bien que tout ce qui touche a l'etymologie est toujours
delicat a manier. Quant au comparatisme "genealogique", n'en parlons
pas. Est-ce cependant une raison suffisante pour refuser de maniere un
peu systematique, comme semblent Ie faire les auteurs des "Materia
les...", les rapprochements de termes basques avec ceux des corpus
lexicaux de langues lointaines? Cela ne revient-il pas a se fermer d'em
blee certaines ouvertures possibles et d'autre part, n'y-a-t-il pas la une
volonte inconsciente de perpetuer la tradition qui veut absolument faire
du basque une langue completement isolee dans Ie monde, sans parente,
parvenue jusqu'a nous de maniere presque inchangee depuis Ie paleoli
thique ouest-europeen, depuis I'Homme de Cro-Magnon?

II est tout a fait possible que cette derniere hypothese soit la bonne
comme il est tout a fait possible qu'elle ne Ie soit par. Par consequent
l'attitude de refus systematique qui consiste a rejeter les comparaisons
avec d'autres familIes de langues, meme tres eloignees geographique
ment du basque ne me parait pas souhaitable.

Certes les rapprochements fantaisistes ne manquent pas, et il s'avere
souvent difficile de voir clair a travers les multiples propositions des uns
et des autres. Aussi a-t-on tendance a tout rejeter en bloc. Je me pose
d'ailleurs la question de savoir si Ie fait de mentionner toutes ces
propositions et hypotheses d'inegale valeur ne contribue pas a brouilIer
davantage encore les pistes et a rendre quasiment impossible un choix
pour tel ou tel terme etudie. De plus Ie rejet en bloc constitue un
amalgame mettant tout au meme niveau. On risque ainsi, au bout d'un
certain temps, et faute d'un tri opere avec nuance et perspicacite, de
tourner en rond, et de devoir se contenter d'un dictionnaire etymologi
que tronque dont seront elimines les termes juges irreductibles et rebel
les du fonds purement basque de la langue. On se resignera a ne traiter
que des etymologies "relativement facHes" a decouvrir, par exemple les
nombreux emprunts aux langues latino-romanes ou bien les mots com
poses et derives pas tmp deformes, les termes expressifs, etc. Le fonds
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basque originel demeure ainsi inaccessible, ce dont ne saurait se satisfai
re aucun veritable comparatiste. II me parai't egalement contradictoire de
prendre position contre les rapprochements lointains et dans Ie meme
temps de les citer de maniere presque trop exhaustive dans les
"Materiales...".

La question prioritaire, a mon avis, est de savoir s'il est preferable
d'attendre que l'on ait des certitudes absolues pour une etymologie
donnee, auquel cas on risque d'attendre longtemps,. voire indefiniment,
ou bien s'il convient d'etablir Ie maximum de comparaisons possibles
compte tenu du fait purement statistique que plus on a de rapproche
ments a sa disposition, plus on a de chances que Ie bon figure dans Ie
lot. La seconde methode me semble la meilleure, sous certaines condi
tions, et compte tenu du fait que nous ne nous trouvons pas dans la
meme situation que les comparatistes indo-europeanistes, pour lesquels
la tache se trouve quelque peu facilitee grace a l'abondance et a la
regularite des correspondances. Trop de comparatistes ont echoue avec
Ie basque pour que l'on s'obstine avouloir calquer, imiter a tout prix les
methodes des indo-europeanistes. Trop de comparatistes ont echoue
avec Ie basque parce qu'ils n'ont pas su faire Ie tri que j'evoquais a
l'instant dans la masse des rapprochements. Le comparatiste doit mettre
tout en oeuvre pour operer ce tri afin de degager si possible Ie meilleur
rapprochement. Encore faut-il avoir quelque chose a trier! L'attentisme
me parait etre en l'occurrence une sorte de defaitisme et de manque
d'audace dommageable a la recherche basque dans son ensemble. Entre
Ie manque et l'exces de prudence, il y a un juste milieu accessible aqui
veut bien s'en donner la peine.

L'entreprise de A. Tovar et M. Agud est fort louable et represente
un travail enorme. II est dommage qu'un certain parti-pris anti-comparatiste
vienne entacher ce travail par ailleurs si utile. Ce parti-pris pousse
inconsciemment les auteurs a oublier de voir et rectifier des erreurs
meme dans Ie domaine de la reconstruction interne, meme lorsqu'il n'y
a pas a faire appel a une langue lointaine, car on prefere un emprunt au
latin ou au roman plutot qu'une explication purement basque, l'attention
etant trop focalisee sur ces contacts proches. En voici un exemple:

ASJU XXII-2, p. 630:

Hail L"hilera'. Cast. ant. la hila 'la hilera' (d'apres Corominas) mal
descompuesto en l'ahil-a.

En aucun cas Ie terme hail, que je n'ai pas trouve employe isole
ment mais seulement en composition chez Azkue qui donne ahil (L), cf.
Azkue, Diccionario Vasco-Espanol-Frances, I, p. 16, ne peut provenir du
roman. L'etymologie citee n'a aucune valeur car hail n'est rien d'autre
qu'une contraction de haril que l'on trouvera abondamment chez Lhan-
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de (pour aril chez Azkue, op. cit., I, p. 65 'ovillo, peloton de fir ou (B)
'lourdeur d'estomac').

II est evident que la forme hail/haril est derivee du basque hari "fil"
par l'adjonction, en apparence, d'un phoneme -I de liaison donnant des
formes verbales comme arildu (B, G), harilgatu 'pelotonner du fir (Azkue,
ibid.) ou des substantifs comme (h)arilgo (L-ain) "peloton de fil", haril
keiak (L-s) 'devanadera, devidoir', ariltoki (B-m-on) 'devanadera, devi
doir' (Azkue, op. cit., p. 66), etc.

P. Lhande, pour sa part, donne les deux formes hail- et haril- qu'il
fait provenir de *harira cite aux pages 397 et 408 de son Dictionnaire
Basque-Franrais (Paris, 1926), forme qui n'existe pas. Cf. Lhande, op. cit.,
p. 397: hailgako L "pelote de fil", hailgatu BN "pelotonner", hailgeta L,
BN "devidoir", hailgetan L "en devidant", hailgo L 1) "pelote de fil", 2)
"quenouillee", hailkari BN "rouet, devidoir", hailkatu S(A) "peloton
ner"; p. 408: harildatu, -gatu (H.) "devider, mettre du fil en echeveau",
harilgei L (H.) -kai (H.), -kei (A.) "devidoir", harilgo (H.), -ko (H.)
"peloton de fil, harilizur (A.) "fil frise"; p. 412: harilka L (a.) "debri de
lin que ron espade", harilkatsu L (A.) "fibreux, filamenteux", harilkatu
"s'effilocher, effiler", harilketa L (H.) "action de devider", harilketari (H.)
"qui devide, s'occupe a devider".

La forme *hari-ra dont Ie second r aurait produit Ie -I attendu dans
les composes (evolution du type afari ---.. a/al-du "diner", etc.) n'existant
pas, it convient de proposer comme forme premiere soit un eiargisse
ment de hari al'aide d'un phoneme epenthetique servant de liaison, soit
autre chose. L'hypothese d'un -I de liaison est fort peu vraisemblable en
l'occurrence. Le sens de hail- < haril- etant "pelote ou peloton de fil,
ovillo", it apparait clairement que nous sommes en presence d'une
contraction du terme compose hari-bil "boule de fil", de hari "fil" et bil
"forme ronde" (hari-bil > haril > hail). Ce compose figure d'ailleurs
dans Ie dictionnaire de Azkue a aribil AN, Araq. 'ovillo, peloton de fil'
(Azkue, Dice., I, p. 65). Curieusement la forme ahil est presente dans les
"Materiales..." a la meme page que hail et se trouve mise correctement
en relation avec aril comme Ie fait Azkue lui-meme.

Prenons un autre exemple de focalisation douteuse sur les langues
romanes: it s'agit du traitement de l'entree agorril "mois d'aol1t". Les
auteurs citent Schuchardt, RIEV 8, 74 et Corominas pour qui la designa
tion de ce mois en basque ainsi que sa base agor "sec" ont dl1 subir
l'influence du latin augustus et de agosto du roman (ASJU XXII-I,
pp. 289, 309). II ne me parait guere utile de faire appel comme Gavel,
RIEV 12, p. 230s., a une influence du signifiant de agosto. Le nom de
mois basque agorril se comporte d'une maniere tout afait autonome et
ce n'est pas non plus augustus ou Ie castilIan agostar "dessecher" qui
sous l'influence de legor, legortu "sec, secher" ont pu avoir de maniere
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decisive un effect createur aboutissant a agor, agortu comme Ie croit
Corominas (c( "Materiales...", id., p. 310 s.v. agor, agorril).

Un autre probleme a poser est celui de la necessite ou non de
traiter quasiment tous les mots basques en commen<;ant par la lettre A
et en suivant l'ordre alphabetique. Cette methode demande beaucoup de
temps et Ie risque de decouragement devant l'ampleur de la tache et les
difficultes innombrables qui surviennent n'est pas a negliger. Meme si
l'on parvient jusqu'a la lettre Z, ce sera au prix de serieuses coupes
sombres dans Ie corpus. S'il est souhaitable que la publication se fasse
malgre tout, il devra etre bien clair pour tous les bascologues que des
reserves importantes peuvent etre emises a l'egard des "Materiales...".
En outre, la progression dans l'ordre alphabetique possede un inconve
nient de taille: elle ne permet pas les rectifications au fur et a mesure de
la reflexion ou des avancees des chercheurs.

Pour ce qui me concerne, je pense qu'il ne faut pas vouloir traiter
l'ensemble du lexique basque. II est encore trop tot pour cela. J'ai choisi
la solution qui consiste a etablir un fichier allant des maintenant de A a
Z, fichier que je remplis au fur et a mesure. II constituera un premier
dictionnaire etymologique du basque qui sera pionnier et provisoire. II
ne traitera pas tous les mots, loin s'en faut, mais ne laissera pas de cote
ce qui appartient au vocabulaire fondamental et originel de l'euskara
comme c'est Ie cas aujourd'hui. Ce premier dictionnaire etymologique
pourra etre regulierement complete et rectifie a chaque nouvelle edition
s'il est edite. On n'y fera pas figurer la totalite des hypotheses, c'est-a
dire que celles qui sont vraiment inutiles, sans interet ou fausses de
toute evidence seront ecartees (par exemple, pour reprendre Ie cas de
hail-, il est bien clair que l'on ne devra donner qu'une seule solution).
De meme pourquoi citer L6pelmann (EWBS) lorsqu'il n'y a aucun
doute possible sur l'inanite de l'etymologie proposee (hail d'une forme
primitive *aurillo, en relation avec Ie castilian ovillo)?

Ce premier dictionnaire etymologique devra aussi etre Ie plus simple
possible, accessible a tous publics. A vouloir trop bien faire on a tendan
ce parfois a proposer des ouvrages de plus en plus reserves aux seuls
savants, tres difficiles, penibles a lire, comportant trop de donnees et
obligeant l'utilisateur a une gymnastique compliquee et incessante. A cet
egard, j'ai quelques craintes concernant les "Materiales..." ou plus exac
tement Ie resultat qui pourrait en decouler.

L'extreme sophistication de ce dernier peut etre rebutante. Un dic
tionnaire doit etre agreable a consulter, Ie texte ne doit pas etre trop
serre, trop dense, meme pour l'utilisateur erudit.

Examinons maintenant un certain nombre d'entrees des "Materia
les..." deja publiees en commen<;ant par ASJU, XXII-I:
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Page 262

- A interrogativo.

Que son origine soit expressive ou non, Ie suffixe -a interrogatif
n'existe pas seulement en caucasien mais aussi en ouralien. II convient
par consequent de mentionner les deux. C'est la meilleure comparaison
possible. L'argument de Vogt, BSL 51, p. 136, qui considere qu'il n'y a
pas suffisamment d'elements de comparaison s'en trouve ainsi tres affai
bli, comme Ie montrent les exemples suivants:

Vogoul -a, cf. B. Munkacsi/B. Killman, Wogulisches Worterbuch,
Budapest, 1986, p. 21: tit xujew-a? "allons-nous dormir ici?'; xonxa tox
poterti, am-a? "qui parle ainsi, moi?".

Oudmourte -a, cf. P. Domokos, Le chant floklorique oudmourte,
Etudes Finno-Ougriennes, Paris, 1973, pp. 92-93: busiin minon-difja tirojiin
bertni karod med-a? "partiras-tu vide pour revenir chargee? (Chansons
pour appeler les abeilles" p. 92); turnanu m;nemiM pote-a, muzi"e? "es-tu
venue faucher, rna mie?" (Travaux des champs, p. 94).

- A suf. de alativo

La comparaison de R. Lafon, Word 7, pp. 232-233 avec des sufftxes
caucasiens -a, vx georg. -a, mingr. -0 me para'it acceptable. On devra
toutefois tenir compte egalement des formes avec vibrante: -ra(t), -Ia(t),
-rantz, -rontz, -runtz et des adlatifs ou directifs ouralo-alta'iques: hgr. -a,
-e, mais aussi -ra, -re, -rea; tii. -rii, -ro; mo. -ru, toug. -Ia; vx jap. -ra, -ro,
-ru (voir entre autres A. von Gabain, Alttiirkische Grammatik, Wiesba-
den, 1974, p. 90 pour Ie tiirk, Ch. Haguenauer, Origines de la civilisation
japonaise, Paris, 1956, pp. 486-487; la finale -t provient d'une forme
prototype *-ra-at et on isole bien un morpheme -ra adlatif + un morphe
me at que l'on peut trouver seul du reste. II indique la stabilisation, un
repos suivant un mouvement: etxetik at dago "il est hors de la maison",
cfG. Rebuschi, Structure de f'enonce en basque, Paris, 1984, pp. 159-160-162.
La vibrante, meme si elle est it l'origine un phoneme de liaison euphoni
que, n'a pas Ie meme comportement dans la declinaison ou sufftxation
casuelle basque que Ie datif en -r-i ou Ie genitif en -r-e (gure "notre,
nos", zure "votre, vos" nire, nere "mon, rna, mes", mais en-e "id."). Elle
est probablement fossilisee dans une assez large mesure.

Page 262

Ahaide L, BN, aide G, V, AN 'pariente, deudo' < anai 'hermano'.

II ne me parrot pas souhaitable de refuser, en l'etat actuel des
connaissances, l'hypothese qui fait deriver ce terme de aho, aha- (en
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composition) "bouche". Les deux hypotheses ahaide < *anaide et ahai
de < *aha-ide doivent etre admises it. concurrence egale pour Ie moment.

Page 267

Aate V, AN, ahate L, BN-afiate S (afiate SNO), agate V, arata, arate V,
areta V, ata V; G, ate V, G, AN, etc. 'pato'.

Etant donne l'6tymologie latine bien connue de ce terme (lat. ana
tem) et l'evolution -n- > -h-, il eut ete preferable de mettre la forme
ahate en entree. Pouquoi ce partis-pris "sudiste"?

Page 268

Abaa V (RS), abai V, AN, abaiko V (cf. abatorraze salac., abato"azi BN,
R, salac.), abao, abau V, abe V 'panal de miel'; abara- en abarauts,
abauts V 'panal desprovisto de miel' (lit. 'panal vacio'). Cf. (a)beras
ka, abaraska (esp. ant. bresca) ezti-, abai, -ao, eztiabi.

Les auteurs des "Materiales..." ecrivent pour cette entree "Parece
natural pensar en su relaei6n con lat. Jauus 'id.' (Mich. BAP 11, 290 y
FEW 1, 536); si bien la variedad de formas vascas no se puede reducir
f:ieilmente a un origen comun (REW 3228), que no puede ser "Javare
como proponia Sch. BuR 31 (en ital. flare, flale) (cf. esp. Javo, habo)...".

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas si naturel que
cela. Meme si on admet l'emprunt au latin Javum, it est impossible que
abaa, abai, abau, etc. d'une part et (a)beraska, abaraska, breska de
l'autre soient rattachables au meme etymon. II y a eu au minimum de
tres serieux croisements. La forme breska est attestee en occitan et en
catalan au sens de "gateau de eire, rayon de miel" et semble provenir du
celtique, notamment du gaulois brisca selon L. Alibert, Dictionnaire
occitan:fran(:ais, Toulouse, 1966, p. 179.

Page 270

Abakondo V, abakando V, G 'bogavante' (Homarus vulgaris).

L'etymologie proposee it partir de la forme castillane lobagante qui
aurait evolue en *obagante > abakando me para'it interessante et c'est
d'ailleurs celle que j'ai egalement adoptee. Toutefois it convient de
souligner Ie fait que la presence du -0 final du terme basque demeure
bien difficile it expliquer et it justifier. De plus, Ie sufflXe -(k)ondo,
-(k)ando existe en basque avec une valeur de diminutif (cf. P. Lhande,
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Diet" p. 581). On sait par ailleurs que Ie phoneme -k- sert de liaison
intervocalique. Dans Ie cas present, il s'insere done, au moins du point
de vue phonetique, de fac;on parfaite entre aba- et -ondol-ando. On
pourrait alors, s'il ne s'agissait pas d'une deformation de lobagante,
envisager une etymologie abo "bouche" qui fait aba- en composition + k
+ ondolando "petite", car Ie homard ou l'ecrevisse se caracterisent par
leur toute petite bouche. Cette Hypothese tres seduisante (abo est juste
ment une forme biscayenne pour "bouche" aho, ago ailleurs), possede
cependant l'inconvenient suivant: presque tous les crustaces, crabes, etc.
et pas seulement Ie homard, ont une tres petite bouche.

Page 304

Ager- 'notorio, publico, visible' --+ ageri, agiri, agerri

Ce radical est tres frequent dans l'ancienne toponymie basque avec
Ie sens de "visible (d'une maison, d'une ferme it l'autre). Dne hypothese
de J. Gorostiaga (lat. agger 'terraplen, dique'), critiquee par Michelena,
Zumarraga 3, 67, est signaIee, mais on peut s'etonner que Ie latin ager
"champ, campagne, contree, territoire" ne soit pas mentionne alors que
ce rapprochement conviendrait mieux (cf. notamment J.B. Orpustan
Toponymie Basque, Bordeaux, 1990, p. 71).

Pages 305-306

Agin V, G, hagin L. BN, S, hagintze S 'tejo' (taxus baccata).

Apres quelques rapprochements interessants de Hubschmid avec
aguin (pinus pomilio) it Salvatierra, et Ie paleo-sarde *agine> eni "if', les
auteurs citent Tovar qui fait allusion it une "relation possible avec Ie
franc;ais gui (peut-etre celte)".

Le mot franc;ais gui, qui ne designe rien qui ressemble it l'if ou au
pin, vient du latin viseum "gui" ou "glu" et s'ecrit vist en ancien franc;ais
Les Livres du Roi Modus, 1360). II n'y a donc aucun rapport avec
(h)agin.

Page 308

Agogai, ahogai 'boca, apertura, entrada'. "Se citan en Bertoldi ZRPh 57,
142, al relacionar este con agoga (en Plinio 'arroyo, corriente de
agua'?), y considerarlos como iber. (J. Whatmough DAG 432s). El
mismo Bertoldi La Parola del Passato 8 (1953), 413 trae de nuevo
agogae, de Plinio 33, 69 y 75. cf. hago(a). Corominas no ve d6nde
estin atestiguados agogai, ahogai y duda de su existencia".
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Qu'ils existent ou non, on pent s'etonner ici que personne n'ai
pense simplement it partir de la base aho, ago "bouche" pour expliquer
ces termes!

Page 308

Agel V 'fofo, hombre de poca energia'; arol V 'fofo, hinchado, poroso',
G 'endeble'.

On pourrait peut-etre tenter de rapprocher ce terme de ahul "faible"?

ASJU XXII-2:

Page 627

Aidor AN 'esbelto, airoso'; haidor BN 'altanero', L 'energico para el
trabajo', haidur L 'activo, trabajador'; aidur (An) AN 'grave, pesado,
perverso', Larram. 'maligno', etc. De aide/aire.

(H)aidurl (v. aidor) - (Harr.) 'malicieux, mechant, ruse, malin, perfide,
trompeur', L'travailleur'; haindur 'austero' andur 'ruin' (RS handu
rreria Oih. 'arrogancia').

II y a contradiction entre les deux etymologies differentes donnees
pour chacune de ces entrees et Ie lien qui en fait deux formes apparen
tees. Si I'on admet que aidor et (h)aidur sont un seul et meme terme, il
est exclu de faire provenir Ie premier de aide/aire "air" et Ie second de
aindur > aidur par contraction ou de toute autre forme andur, ando"a
(Corominas) comme il est question dans Ie traitement de la seconde
entree:

"La forma andur es la mas antigua, ya en doc. nay. de 1225,
1257, et., como prueba Mich. FLV 1, 16; POf tanto, aindur >
aidur es reducci6n fonetica. Ante esto, Corominas se siente
inclinado a revisar su etimol. aflibiga del cast. andorra 'mujer
ordinaria, ruin' (s. XIV, etc.) de su Diecionario (1, 207), que cree
mas bien prerromano 0 vascoide que arabigo..."

Je passe sur les etymologies de Lopelmann (EWBS) et de Bouda. En
revanche, Lhande, Diet. Basque-Franfais, p. 405 donne it handureria (avec
une vibrante simple) les sens de "enflure d'orgueil, de vanite, vantardise,
arrogance". Un rapprochement avec handi "grand" ne serait peut-etre
pas it dedaigner (?).
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Pages 628-629

Aier AN, L, aezc., aiher L, BN, S 'propension, inc1inacion'.

lei encore, j'aurais certes prefere que la forme "nordiste" figure en
entree. On peut se demander pourquoi il y a, dans l'ensemble, un
parti-pris "sudiste" chez les lexicologues du Pays Basque Sud, alors que
dans bien des cas on sait que la forme a aspiration -h- est soit anterieure,
soit la plus repandue. II est vrai que Ie probleme du c1assement des
entrees est tres difficile, donc parfois arbitaire ou artificiel. Pour ce qui
concerne l'etymologie, il me semble que les auteurs auraient dl1 se poser
la question de savoir si Ie terme aiher n'a pas eu a l'origine un sens
concret, c'est-a-dire geographique comme l'etude de la toponymie Ie
laisse penser. On doit envisager que Ie sens premier a ete "versant,
pente, inc1inaison, coteau" ou quelque chose de ce genre.

Le nom du village d'Ayherre (bsq. Aiherra), aiherre 1321, ayherra
1244, ayherre 1350, 1413 en Basse-Navarre semble confirmer cette ante
riorite du sens geographique (cf. pour les donnees ci-dessus J.B. Orpus
tan, Toponymie Basque, n.o 105, p. 90).

Pages 642-643

Aitz1 'piedra, pella'.

Parmi les formes variantes citees, it manque l'importante forme
ahetz attestee dans la toponymie, par exemple dans Ahetzparren, qui est
l'ancienne forme du moderne Hazparren du Pays Basque Nord, oublie a
nouveau.

Page 647

Aizkora, haizkora, axkora, etc. 'hacha'.

On n'a toujours pas avance en ce qui concerne l'etymologie du nom
de la hache en basque. Je ne comprends pas pourquoi les auteurs
refusent la proposition de Campion EE 11, 34 *aitz-gora "pierre en
haut". La phonetique est respectee (g- initial sonore devient reguliere
ment k- apres siffiante z ou affriquee tz). Quant au sens, on peut y voir
"la pierre en haut d'un manche ou pierre qu'on leve en haut pour
frapper". II y a au demeurant une autre explication possible qui n'a pas
ete evoquee jusqu'ici a rna connaissance: les Basques avaient parmi leurs
coutumes, sans doute par superstition ou religiosite pa"ienne, et pour ne
pas s'attirer "les mauvais esprits", celie de disposer les haches avec Ie fil
du tranchant tourne vers Ie ciel.
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L'etymologie latine que I'on s'obstine it maintenir me parait faible.
ElIe a contre elIe Ie fait que asciola (dont j'admets qu'i] a pu avoir une
influence it la rigueur) est seulement un diminutif en latin, soit "hachet
te, petite hache", Ie nom de la hache etant ascia. D'autre part Ie -I de
aizkol- est tout it fait normal dans les mots composes (afari "diner" >
afal-du "dine", etc.). Corominas parle d'influence de aitz sur asci- par
analogie avec les autres termes formes it partir de aitz (aitz-ur, aitz-tur,
aiz-to, etc.) qui revelent Ie niveau neolithique du basque. Soit. Mais la
gymnastique ou la contorsion de la metathese asci- *ai(t)zk-, si elIe n'est
pas phonetiquement exclue, me parait tout de meme bien peu economi
que en l'occurrence.

Pages 652-653

Akher, akar V. (Mic. aquerra) 'macho cabrio'.

Les auteurs indiquent Ie rapprochement de akher "bouc" avec aketz
"verrat". II me semble qu'on aurait pu insister davantage sur la probabili
te d'un sens primitif *ake-, aka- "male" (chatre?).

~~11 )(J(II-3:

Page 847

Amai' V, G, AN, R, hamar L, BN, S 'diez'.

A propos du sens "limite" (amai) rapproche de (h)amar "dix" et it
propos de I'hypothese que (h)amar a pu vouloir dire "cinq" autrefois
(amarreko du jeu de mus, amastarriko "jeu des enfants avec cinq pie
rres"), il faut peut-etre rappeler que de nombreuses langues prehistori
ques avaient un googol quinaire et que "cinq" representait la limite ou
"un grand nombre", sens qui est precisement donne parfois it bost en
basque. Dans la numeration basque, on a precisement une serie de
chiffres purement basques qui va de "un" it "cinq". Ensuite on a affaire
soit it des noms de nombres qui semblent etre des emprunts (sei "six",
zazpi "sept", cpo avec les formes indo-europeennes lat. sex, septem ou
formes approchantes, peut-etre elles-memes d'origine substratique medi
terraneenne d'ailleurs, cpo par ex. lat. septem et Ie semitique s-b-t "sab
bat"), soit it des noms qui reprennent les chiffres "un" et "deux" et les
associent avec une base qui parait signifier "dix", par ex. zortzi "huil" it
partir d'un ancien *zor "deux" et bederatzi "neuf' it partir de bede- "un"
apparente it bat. Le proto-basque a donc pu, si I'on excepte (h)amar qui
se trouve isole, etre une langue it googol quinaire.
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Pages 858-859

Amun (Duv.) 'especie de manzana'.

Le rapprochement etabli avec les formes indo-europeennes, et plus
precisement iraniennes (a)mun, yidgha amuno < *amana me para'it tout
a fait satisfaisant et doit etre retenu. II s'agit peut-etre en eifet d'un
terme de civilisation propre it plusieurs couches linguistiques, mais un
contact rapproch6 n'est pas a exclure non plus. II y a parfois dans Ie
basque de surprenantes formes qui paraissent communes it une zone 011
ont pu se cotoyer et s'interpenetrer des familIes de langues en principe
bien distinctes. Ainsi j'ajouterai au rapprochement entre bsq. amun et ir.
amun Ie rapprochement qui, precisement, a ete fait entre ce meme terme
indo-europeenn oriental et l'ouralien, cpo fi. omena, est. (jun, etc. in
A.I.loki, Uralier und Indogermanen, MSFOu 151, Helsinki, 1973, n.O 99,
p. 295 et plus recemment K. Rectei, Uralisches Etymolog;sches Worter
buch vol. 6, Budapest, 1988, p. 718.

Pages 860-861 et 872

Anae V 'hermano de varon', ana; V, G 'hermano', etc.

Ani v. anai.

Les auteurs evoquent it propos de ces termes designant Ie frere une
serie universelle du meme type que celIe de ama "mere" ou ata "pere".
II est tres a la mode de se debarrasser d'un probleme de parente
ennuyeux en parlant d'universaux dont la force argumentatoire est faible
du fait meme de leur repartition sur un grand nombre de familIes de
langues ou de leur caractere expressif par exemple. II me semble que
cela a donne lieu a quelques exces. On aboutit parfois a masquer une
parente reelle. En eifet, une fois que l'on a dit "universal", on n'a rien
dit du tout en realite. Trop souvent c'est une maniere de voir rectuction
niste, une fal(on de se cacher la tete dans Ie sable comme l'autruche. Le
fait qu'un terme soit "universel" n'explique pas pourquoi il l'est juste
ment! II ne faut pas y voir systematiquement un terme voyageur ou des
"onomatopees" qui surgissent ici et la de maniere independante les unes
des autres, par Ie seul jeu du hasard. Si l'on peut a la rigueur compren
dre que chez tous les hehes du monde Ie mytacisme m des mots
designant la mere est spontane, exprimant Ie contentem~nt de l'enfant
par la succion du sein matemel, et que cela reIeve de la polygenese et
non de la monogenese des langues, il sera bien difficile en revanche
d'expliquer ce qui peut faire que l'on retrouve presque partout Ie phone
me dental t pour Ie nom du pere (ata, atta, aita, tata, atata, it, et, i"tix)
du basque it l'eskimau en passant par Ie semitique, l'indo-europeen et Ie
ghiliak! On Ie retrouve aussi dans les langues amerindiennes.
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C'est pourquoi je signalerai ici simplement Ie fait que dans la "serie
universelle" mentionnee par les auteurs des "Materiales...", it convien
drait d'ajouter a anai "frere" (ou "frere aine" en proto-basque?) les
formes suivantes relevees en turk shor: anay "frere mne", en mon
(branche mon de la famille mon-khmer): anay "id." ou "oncle", jap.: ani
"frere". II n'est pas impossible que Ie nom du frere aine ou de I'oncle
soit derive d'une base *ana- designant la mere ou d'autres parents en
general: bsq., cast. ana, ana, turk ana "mere", esk. anana "mere nourri
ciere", etc.

Page 874

Anokui BN 'calabaza para llevar vino'. De ano, var. de ardau, arano.

La premiere partie du terme compose est bien expliquee (il s'agit
bien sur de arno "vin"), mais la seconde est passee sous silence, sans
raison. C'est Ie terme kui "calebasse" qui est une contraction de kubi,
bien atteste. II vient d'une tres vieille racine *gob/kob/gab/kab: "forme en
creux ou en bosse" a tendance universelle, tres prolifique. C'est Ie type
meme de racine a forme double sonore ou sourde a l'initiale, que l'on
rencontre egalement dans des racines substratiques pre-indoeuropeennes
telles que Ie tres connu *gar/kar "pierre, roche, etc." ou *gand/kand
"hauteur" (cf. Cantabres, Cantal -Plomb du-, *bar, bal/par, pal "id.",
etc.).

Page 876

Antolabide BN 'modo de arreglo', ...

Les mots de la famille sont presentes ici par ordre alphabetique:
antolaira, antolakai, antolamendu, antolatu, antolatuxe, antulaegin. On ne
comprend pas bien pour quelle raison c'est un compose qui est mis en
entree. Cela ne serait valable que si antolabide est atteste en premier
dans les textes, et encore, ce n'est pas une obligation. Et de toute fa~on

it faudrait dans ce cas Ie signaler. La forme verbale peut tenir lieu
d'entree (antolatu) ou a la rigueur Ie radical (antola-).

Page 883

Haogaitz S 'tempestad'.

Les auteurs ecrivent ceci: "Segun Corominas, de ao L, S 'situaci6n'
y gaitz 'malo'. No ve claro que ao sea 'boca' aqui. A 10 sumo cabria
'boca' > 'sabor' > 'situaci6n' (?)".
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II est vraiment surprenant que l'on n'ait pas pense immectiatement
a expliquer ao comme une contraction, pourtant evidente, de aro "temps"
d'oll aro-gaitz "mauvais temps, tempete"! C'est d'autant plus evident que
la perte du r inter-vocalique est bien connue en souletin. Cf. Lhande,
Diet., p. 62 arogaitz S-zalg. "tempete" et surtout haogaitz S (A), var. de
arogaitz "tourmente, tempete", toujours chez Lhande, op. cit., p. 406.

Page 889

Apatr V 'hombre afable, campechano'. En Sup/. A2 gizon apatza 'hom
bre calmoso'.

Aucune etymologie n'est donnee pour expliquer ce terme. 11 est
possible qu'il soit a mettre en relation avez paz "paix", cf. apazegatu L.
"pacifier, calmer" (cast. apaciguar)?

Page 895

Ar! V, G, AN, BN, har L. BN, S 'macho, varon' ...

Commentaire des "Materiales...": "El poco volumen de la raiz ha
favorecido comparaciones que poco dicen y pueden prolongarse al infini
to. El hecho mas interesante es que esta misma voz como sufijo (UhI.
RIEV, 3,6) sirve para designar animales machos (ollar 'gallo', en relacion
con olio, katar con katu). Se recogen a titulo de curiosidad varias
comparaciones propuestas. Campion EE 43, 133 dta acado ja"a 'hombre'.
Tromb. Orig. 113 da nama aro 'masculino', bereb. ar-gaz 'hombre', ar.
iit-s, arm. ar-kh 'varones', yakuto ar, aran 'varon', mongol ere 'id.', etc.,
kafa a"o 'macho' (ibid. 150); Gabelentz 146 S. cita ego 'ar 'hombre'
C. Guis. 60 y 270 menciona lat. aries, gr. Fao-1jv, uerres; Grande-Lajos
BAP 12, 315 sefiala hon. ant. erj 'varon', ceremi orghe y orje 'id.', fines
yrko, iirko 'id.'. Comparaciones con cauc. en Tromb. O. C. 113: avar ro-s
'varon', lakk la-s de *ra-s 'id.' (etr. Pauev-a); Bouda Buk n. D 123 y Hom.
Urq. 3, 212 cita georg. ant. ga-ri, mod. khari, svano ga-n 'buey' (!).
Mukarovsky, Mitteil., 1, 141 en su intento lexico-estadistico menciona los
terminos mande yar, songhai aru, som. rag, bereb. argaz, etc., para
designar 'hombre'.".

Voila un exemple typique de la fal(on dont une bonne piste se
trouve involontairement noyee dans la foule des rapprochements mis
sans distinction sous la rubrique "curiosites" etant donne Ie parti-pris
des auteurs contre les rapprochements avec des langues eloignees, com
me s'il y avait aujourd'hui une sorte de tabou. Le resultat de cet etat de
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choses, la consequence, c'est que tous ces rapprochements sont mis sur
Ie meme plan sans discemement. Cet amalgame est prejudiciable a la
recherche linguistique. Dans Ie cas present, it apparait pourtant assez
clairement. aqui veut bien affiner un peu son jugement, que parmi tous
ces exemples cites comme "curiosites", Ie meilleur rapprochement est de
loin celui que l'on peut etablir entre Ie basque ar et Ie turco-mongol iir,
tchouvache ar, et ce d'autant plus que la meme opposition existe dans
les deux groupes de langues entre cette forme ar/iir et une forme erne
designant la "femelle" ou la "femme", cpo mo. erne "femme", kirghiz
erne "id.". 11 s'agit de tres vieux termes du vocabulaire fondamental dont
la morphologie n'a pas change depuis des siecles. La tendance "universa
liste" ou expressive eventuelle d'un terme comme erne ne change rien a
l'affaire.

Page 904

Araulitu (Duv. rns) 'golpear los arboles para hacer caer la fruta'.

"Corominas se pregunta si puede responder al tipo del gasc6n
arreulit, arraulit 'transi de froid, engourdi, faible', cat. arraulit 'acurruca
do', lat. ad-rigor-ire (BDe 19, 23)".

On ne voit absolument pas Ie rapport semantique qui pourrait
exister entre Ie sens du terme basque et ceux des langues latines ou
romanes qui sont mentionnes ci-dessus.

Les "Materiales..." constituent un ensemble de donnees tres impor
tant pour la recherche basque, desormais incontoumable comme on dit
aujourd'hui. Mais je ne pense pas que l'on puisse en faire un dictionnai
re etymologique et c'est pourquoi on regrettera la decision qui a ete
prise de regrouper les "Materiales..." en fascicules (Suplements a la
revue ASlU) sous Ie titre premature de Diccionario etirnolOgico vasco!!
L'idee des "Materiales..." est excellente, aussi il est dommage de l'enta
cher ainsi par la precipitation.



SATAN, DEABRUA ETA EUSKARA.
Mito bateD iDguruaD

Donostia, 1992.10.30

Juan San Martin

Jaun-andere euskaltzainkideok:

Deabruak, esan ohi denez, bere gaizto izatetik baino gehiago omen
zekien zahartzaroko zuhurtasunagatik. Hala behar, nor bazen.

Piarres Lafitte (1901-1985), gure euskaltzainkide zen jakitunarek, gaz
te zelarik, ez omen zekien euskaraz apez egitean eta, gezurra badirudi
ere, ikasteko asmorik ere ez. Baina Jean Saint-Pierre (1884-1951) irakasle
zuelarik zorrozki hartu zuen, Euskal Herrian apaizgoa betetzeko euskara
jakitea beharrezkoa zuela agerraraziz. Hala dio Xipri Arbelbidek Lafitte
ren biografian (1).

Hara hemen Jean Saint-Pierreren agindua eta galdea: "Heldu den
urtean predikatzen hasi behar duzu. Prediku bat frantsesez eginen duzu.
Baina bestea? Euskaraz, kaskoinez ala biarnesez?"

Lafitteren ihardespena: "O! Biarnesez bai segurenik ere. Errexena
hori da neretzat."

Saint-Pierrek ordea: "Ez ahal duzu holakorik eginen! Aitamak biak
euskaldunak eta izigarrikeria liteke euskara baztertzen bazinu hola. Ja, ja!
Joka zaitez nahi duzun bezala bainan heldu den urtean euskaraz egin
behar duzu zure predikua."

Zirkin egin nahirik ihardetsi omen zion: "Nola nahi duzu? Diotenaz,
deabrua Euskal Herrira etorri zen batez, "bai" eta "ez" baizik ez zuen
ikasi eta oraino, Santizpirituko zubiaren beste aldera gabe biak nahasten
zituen".

(I) X. Arbelbide, Piarres Lafitte, Donostia-Baiona, 1986, 19. or. Eta J. Saint-Pierre
apezpiku jaunaren nortasunez ikus mendeurrenez eskaini zitzaizkion hitzaldiak: Euskera,
XXIX (1984), 465-484. orr.
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Maisu zaharraren erantzuna ordea: "Zaude ixilik hortik! Hori baino
abilagoa da bai deabrua. Ez du "bai" eta "ez" ikasi bakarrik, bainan beste
ainitz gauza. So egizu zoin polliki biltzen dituen euskaldunak! Lot zaitez
euskarari gizona". Deabruaren ahalmenak orotarikoak ziren iritzikoa genuen
J. Saint-Pierre jauna. Ikasi zuen nonbait zer zen haren hizkuntza, Axula
rrek berak Gem (1643) liburuaren 136. orrialdean gai horretaz zionaren
arabera. Gainera, gogoan izanen zuen Zuberoko pasturaletan, turko edo
gorriak ateratzen diren aldean deabrua dagoela beti, mutu baina begirale,
gaiztoak babesten.

Deabruak hiruhortzekoa zorrotz demoninokerietarako. Saint-Pierrek
ez ezik, Txirrita bertsolariak ere ikusi zuen arrisku hori, albaiteruaren
gelan demoninoak nabari zituenez gorputzaren bueltan demoninuetan:

Albaiteruan sala
domonifio hortan
demonifiozko estropozu bat
egin nuen bertan,
demonifiuak hemen,
demonifiuak han,
demonifiuak beti
gorputzaren bueltan,
demonifiuak sasoi zeukaten
demonifiuetan.

Badira uste dutenak herrientzat mitoak beharrezko direla. Baina
mitoak, beti mito. Aide dagoena, norbere engainagarri, eta kontra dagoe
na, kaltegarri; biak, ordea, benetan gezurti. Herri zibilizatuek ez dute
mitoen beharrik.

Baina ikus dezagun ustez aski hedatua zebilen deabru erdaldunare
na. Lehen lehenagotik bere burukide Satanengandik hasita ea zer zioten
euskalari ospetsuek.

Hasteko, Euskaltzaindiaren sorreratik hil arteraino gure erakunde
honen buruzagi izan zen R.M. Azkuek (1864-1951) Donibane Garazin
bildu eta Euskalerriaren Yakintza delako lehen liburukian dakarrena aipa
tuko dugu:
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"Zazpi urtez Euskalerrian egon zen deabrua eta etzuen ikasi al izan
ez eta bai baizik. Eta hek Baionako Santi Espirituko zubia igaraitean
ahantzi zituen" (2).

Horietan berezia genuen George Borrow (1803-1881), The Bible in
Spain liburuaren egilea. Zeinek noizbait izan zuen morroi euskalduna.
Bere esanetan, euskaldun herria kantari gehiago da poeta baino. Hala
ere, zirrara eragin zion kopla zahar baten bertsoa argitaratu zuen bere
liburu hortan. Non irakur daitekeen:

Itsasoa urak andi,
Eztu ondorik ageri
Pasako nintzake ni andik
Maitea ikusteagatik (3).

Gainera, berri jakingarri ainitz biltzen du, XXXVII. kapitulua euska
rari eskainia denez gero. Borrow-ek, 1838. urtean San Lukasen Ebange
lioa argitara eman zuen Madriden Juan Jose Vicente Oteiza albiztuar
medikuak itzulia. Baina orain noan gaur interesatzen zaigunaren harira,
ingles harek, arestian aipatutako liburuan, besteak beste, honako iritzi
hau eman zuen euskarari buruz:

"Hain handiak dira eta hainbesteko aldiak gainerako hizkuntzetatik,
oso bitxia da zertxobait mintzatzen den arrotza aurkitzea, espainolek
neke izugarrizkotzat jotzen dute gainditzea, esaeratzat dutenez, Satan
zazpi urtez bizitu zela Bizkaian, eta aldebeharra izan zuela zeren ezin
omen zien ulertu bizkaitarrei eta haiek ere ez berari" (4).

Zerk sor arazi zuen mito hori? Satanas eta deabru gaizkileek ikasi
ezinezko hizkuntza gurea; euskaldunok garbi gordetzeko aukerakoa, nos
ki. Baina, era berean, aldezaurretiko iritzi honek erdaldunak euskaldun
tzetik uxatzen ditu. Irizpide hori ez da harritzekoa, oraindik orain ere
Real Academia Espanola-ren Diccionario de la Lengua Espaiiola-k gure
hizkuntzaren adierazpenez, bigarren adiera edo esan nahitzat honela
dionetik, "Vascuence" hitzean: "10 que esta tan confuso y obscuro que
no se puede entender", jartzen bait duo Zentzugabea ez ezik lotsagarria
deritzagu. Hori irakurtzeaz euskaldunok ahalke eta gainerako edonork
esan lezake, gaztelera jakinaz gero gainerako hizkuntza guziak errazak
direla, euskara ezik.

(2) R.M. Azkue, Euskalerriaren Yakintza, I. Iiburukia, 1935, 359-360. orr.
(3) J. San Martin, "Euskal poesia arrotzen ikuspegiz", Hondarribia, 45. zenb., 1991.
(4) G. Borrow, The Bible in Spain (1842), London, 366. or.: "So great are the

difficulties attending it, and so strange are its peculiarities, that it is very rare to find a
foreigner possessed 'of any considerable skill in the oral language; and the Spaniards
consider the obstacles so formidable that they have a proverb to the effect that Satan once
lived seven years in Biscay, and then departed, finding himself unable either to understand
or to make himself understood".
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Herriak ala elizginek asmatua ote zen hain hedatua bihurtu zen uste
hori? Ez behintzat sorgin ihizan aritu zen Pierre Lanere zenak. Ziurrago
litzake gure mintzairak egituraz latin jatorrikoetatik dituen desberdintasu
nengatik.

Julien Vinson (1842-1926) Paristik Euskal Herrira etorriak, guziok
dakigunez, ez zuen euskaldunoi buruz iritzi onegirik, baina bere emaitza
aberatsa ezin hobetzat jo dezakegu; euskal literaturaren kritikaz eta biblio
grafiagintzari lotu zen. Katalogatze horri esker, gure literaturaren historia
eta autoreak ezagutaraziz ikerkuntzarako bideak ideki zizkigun. Bere Iehen
lanetariko bat izan zen Maisonneuve & Larose, Editeurs, etxeak eman
zuen Le Folk-Lore du Pays Basque deritzana. Han dakar honako hau:
"Diotenez, deabrua Lapurdin zazpi urtez bizitu ondotik, ez omen zituen
bi hitz baizik ikasi: bai eta ez, eta gainera, ahaztu omen zitzaizkion
Baionatik irtetzean Saint-Ezpirituko zubiaren erdian." Baina hura zen
baino zoriontsuagotzat jotzen zuen bere burua, harek baino hitz gehiago
ikasi eta oroitzen zituenez (5).

Hurri horretatik harturik nonbait, gauza bera zion Rodney Gallop
(1901-1948) inglesak. Mutiko zela, amak ekarri zuen Euskal Herrira 14ko
gerra baino lehen, hemen bere aberkide eta Donibane-Lohitzunen apez
zen W. Webster-ekin egin zituen euskaldungoan zenbait saio labur eta
ondotik liburu eder bat burutu, A Book of the Basques, non agertzen
duen V. kapituluan hizkuntza eta literatura adieraztean: "Euskal hizkun
tza beti izan da ospetsua bere zailtasunagatik. Euskaldunak diote deabrua
beren herrira ikastera joan zenean, zazpi urte igaro ondotik, Bai (Yes) eta
Ez (No) horietatik ez zela igaro, gogaiturik uzteko. Gainera bi hitzok ere
laster ahaztu zitzaizkiola Baiona igaroz herritik aldetzean. Erdi Aroan
Sealiger zeritzanak, "latinak hautsi ez zituen hamalau hizkuntzetarikoa"
zela hots egin zuen, honako hau gaineratzeko: "Elkarren artean ulertzen
direla diote, baina nik ez dut sinesten!" Hala ere, aitortzen zuen "hiz
kuntza honek barbarotasunik ez zuela, ez karrankarik, ez eta arnasartu
rik" (6).

(5) J. Vinson, Le Folk-Lore du Pays Basque, Paris, 1883, sarreraren Xl. or.: "On
pretend que Ie diable apres avoir habite Ie pays de Labord pendant sept annees, no avait
pu reussir :i apprendre, que deux mots basques, bai "oui" et ez "non", et encore ajoutte-t
on qu'i1 les oublia, en sortant de Bayonne, au milieu du pont Saint-Esprit."

(6) R. Gallop, A Book of the Basques, London, 1930, 80. or,: The Basque language
has always been famed for its difficulty. The Basques say that, after seven years, having got
no further than Bai (Yes) and Ez (No) he gave it up in disgust. They add that he forgot
even these two words as soon as he had passed through Bayonne on his way out of the
country. In the Middle ages Scalier, who described Basque as "one of the fourteen
languages that Latin did not destroy," exclaimed: "They say that they understand one
another, but I don't believe it!" He admitted, however, that "this language has nothing
barbaric, strident nor aspirated."
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Ondotik zetorren Philippe Veyrin (1900-1962). laUD hau Saboiatik
Euskal Herrira etorria zen udara igarotzeko asmoz eta gure herriaz
liluraturik hemen gelditu zen. Burges izanagatik oso langile genuen ainitz
historia eta istorio bildu eta argitaratuz; baina idazlanez gainera gure
paisaiak pintatu zituen. Burutu zuen lanik ezagunenari Les Basques deri
tza, 1942. urtean argitaratua. Liburu horren azken argitalpena, gehigarriz,
gaur egun euskaltzainburu dugun Haritschellar jaunari zor diogu. Hemen
jarriko dudan lekukotasuna ordea, hitzez-hitz, 1955.eko argitalpenetik
jasoa da, eta hau dio: "Harrigarrizko eder da hizkuntza, arroka soilak
bezala eusten du mendeak zehar inguruko erromantzeen itsas-gora, zail
tasun ospearekin. Euskaldunak eurak atseginez agertzen dute deabruak
berak ere ezin ikasizkotzat, zazpi urteren buruan, bai eta ez, "oui et non"
esaten baizik ez bait zuen ikasi. Bi hitzok ere ahaztu omen zituen
Saint-Ezpirituko zubia igarotzean" (7).

Harrigarria badirudi ere, oraindik gure egunotan jarraitzen du mito
horrek zeren 1968. urteko ekainean Mar del Platan-n ospatu zen Segun
da Convenci6n de Ciencia Ficcion de la Republica Argentina literatura
sarian "Gu ta gutarrak" zeritzan ipuiak irabazi zuen, egiletzat Magdalena
Moujan Otano matematika irakaslea zela. Argentina eta Espainian, batera
agertuko zen Franco-ren zentsurak argitalpena galerazi ez balu. Baina ez
uste deabrukeria oztopo zuenik, ez. Galerazpena euskaldunon jatortasu
na hain nabari agertzetik zetorkion. Franco-rentzat, herri bezala, gu ez
ginen gu, eta gutarrok burua makurtu beharra genuen "unidad de desti
no en 10 universal" zeritzan mito berri laster suntsituko zenaren aurrean.
Baina, deabrukeria ere hor zen argentinarraren luman: "El extranjero
que 10 aprenda muy inteligente ha de ser, y bueno ademas, pues lainkoa
no dejaria aprender el euskera a un malvado. El Demonio estuvo aqui
siete anos, y con nadie entenderse pudo" (8).

Mito horrek, argi dago, euskarari ez ziola onik egin. Baina, gaur
hemen adierazi nahi dudana, zera da, deabruak ere euskara bazekiela.

Pedro Ignazio de Barrutia y Basagoitia (1682-1759) Zalgo auzoan jaio
zen aramaioarra Mondragoen Udaleko idazkari zela, Gabonetako ikuski
zuna edo Acto para fa Noche Buena zeritzan antzerkia agertu zuen.

(7) Ph. Veyrin, Les Basques, Arthaud, 1955, 198. or.: "Cette belle et etrange langue,
resistant comme un recif isole a la maree montante des parlers romans que l'entourent
depuis des siecles, possede une reputation bien etablie d'extreme difficulte. Les Eskualdun
eux-memes se plaisent a repeter que Ie Diable en personne ne put, au bout de sept ans,
apprendre a dire que bai eta ez, "oui et non". Encore oublia-t-il ces deux mots, sit6t
traverse Ie pont Saint-Esprit."

(8) "Gu ta gutarrak" ipuia Ediciones Dronte etxeak argitaratu zuen lehenik Argenti
nan. Urte berean Nueva dimension aldizkariari hemen ukatu zitzaionean. Aldizkari honek
ezin izan du argitaratu hamar urte pasa arte, sarrera hitzekin egileari omenaldia eskainiz.
Deabruaren aipamenezkoa 14. orrialdean irakur daiteke.
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Euskaldunontzat satanas baino aisago Luzifer genuen deabruen buruzagi
eta, hara non, Barrutiak agertu zigun Luzifer bertsolari. Egileak bere
ahoan jarri zituen bertsoak, zortzikoan baina ez neurketa hain onean;
hori bai, orduko arrasatearren euskara jatorrean daude, Luziferrek bera
nor zen adieraziz eta Jesusen jaiotzagatik aztoraturik ez ezik madarika
zioz beterik, Asmodeo eta Berzebu adiskideei deiadarka Herodes erregea
lagun harturik gerra egiteko:

Izanic infemuco prinzipe andia
Demonio guztien aguintaria
ni orain indar baga, ni orain loturic
zenbait bazter baten jaioagaitic
Luzifer altivo sovervioa
nun da anchinaco ire brioa
pena garraz ravia, tormentu andiac
Abrasazen deust errai guztiac
iregui bidi lurra irunsi nagui
secula aimbat pena eztot eugui
ene ynfemua dago Velenen

orayn portalean jaio dan orri
auzia emongo deutsat secula yeti
guizonaq ene contra aimbat podere
guizona yzatea ezta posible
nun ayz Asmodeo, nun aiz Berzebu
ocassino onetan favore favore
Lagun yzango dogu Herodes Herregue
Zierra zierra, guerra, guerra.

Ondotik Asmodeo eta Berzebu ere euskarazko bertsotan mintzo
ziren, lehenak beste deabrukide Baal, Belial eta Leviatan deituz eta
inguratzen dituzte hiritar parrandalari guztiak. Hor ba, arrazoi zuen Jean
Saint-Pierrek, deabruak euskaldunok ere beragana biltzen gaituela zionean.

Barrutiaren antzerkiko pasarte hau ez nuen txosten honen harira
ekarriko egileak berak Belengo portalea Arrasate inguruan kokatu ez
balu.

Txirritaren irudimenezko bertsoak diotenez, albaiteruaren salan ager
tu omen zitzaizkion demonifiorik ugari; baina ez zigun esan mintzatzen
zirenik. Albaiteruarekin, erabiltzekotan ere, abereen hizkuntza erabili
beharko zuten, noski.

Deabruak euskaraz zekienaren lekukotasun zaharragorik badugu, dea
bruak jendartean fisikoki hezur eta haragi agertzen ziren garai haietakoa
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gainera. Hala behar ere, Pierre Lancre epailari kriminal harentzat, euska.
ra bera bait zen deabruen hizkuntza.

1609. urtean Lancrek uxatu zituen akelarrezaleak eta laster ziren
mugazemendik ihesi. Sorgin hotsak ugaritzeaz ihiza ere ekarri zuen.
Lapurdiko andereak Bordelen suzko urkamendira eramatetik bi urte barru
Jaizkibel mendiko Santa Barbara ermitaren ingurura jo zuen ekaitzak eta
San Joan gaueko jaia ospatzen ari zirenean hasi zen sorgin ihiza. Akela
rrean atxilotuak eraman zituzten epaitegira. Baina, zorionez, G. Salazar y
Frias Inkisizio gizona Lancre baino zentzuzkoagoa izaki eta sorgintzat
hartuak erretzearen kontra paratu. Hala ere gorriak ikusi zituzten.

Larri agertu ziren akelarre hartan partaide zirenak: sorginak ziren ala
ez, egia aitortu edo zigorra; beste aukerarik ez, sorgintzat salatuek sutatik
libratzerik nahi bazuten.

Honen berri eman zigun Serapio Mujika (1875-1941) historiagile
aipatuak. Bere ekintzak Hondarribia eta Irundik hasita zenbait hiritako
artxiboak katalogatu eta historia aztertzaile nabarmendu zelarik, Diputa
zioak bertako artxibategia antolatzeko deia egin zion. Berari zor diogu
Geoqrafia General del Pais Vasco-Navarro saileko Guipitzcoa tomo mardu
lao Izan ere, merezimenduz izendatua zen Probintziako kronista oftzial
tzat. Berak aurkitu zituen Jaizkibelgo akelarrearen paperak Hondarribiko
Udal-agiritegian (9). Eta horietan agertzen denez, akelarrean parte hartu
zuen Isabel Garcia 13 urteko neskatoak, epailearen aurrean aitortu zue
nez, hiru adardun deabrua agertu zitzaiela eta, meza-beltz hartan, zenbait
zeremoniaren ondotik, deabrua gaskoinez mintza zitzaiela Donostia eta
Pasaikoei, eta euskaraz Irun eta Hendaiakoei.

Aspaldi horrek eman zidan gaia euskaraz artikulu bat idazteko (10).
Baina ondoriorik ere bai.

Hara non deabrua euskaraz mintzo zen, Jaizkibelgo Santa Barbaran
akelarrean bildu ziren hendaiar eta irundar guziak ulertzeko eran. Hala
izanik, txukun erabili beharko zuen euskara gurea. Joan zen mendearen
erdialdera fama hedaturik zegoenez, Irun inguruetan egiten omen zen
euskararik hoberena. Hala zion Luis de Usoz y Rio (1805-1865) idazleak.
Idazle hau Perun jaioa zen, gaur egun Bolivia-rena den Chiquisaca
hirian, guraso nafarregandik, eta ikasketak osatu ondorean etorri zen
Europara, George Borrow-rekin harremanean Espainian Ebangelisten biga
rren aldiko Erreforma bultzatzeko, eta Madriden hil zen Reformistas
argitalpenaren hogeigarren zenbakia inprimategiratu ondotik. Protestante

(9) S. Mugica, "Los Gascones en Guipuzcoa", Homenaje a Carmelo de Echegaray
(1928) liburukian argitara eman zuen. Ikus 11. orrialdean aitortza.

(10) 1. San Martin, "Deabrua Jaizkibelen gaskofnez eta euskaraz mintzatu zenekoa",
Hondarribia, 23. zenb. (Uztaila-abuztua, 1988), 7. or.
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hark Jacob Graberg de Hemso jaunari Alemaniara igorri zion gutun
hartan, 1842ko irailaren 14an, Iztuetaren idazkeraz zenbait iritzi eman
zizkion esanez: "Le acusan los guipuzcoanos de falta de pureza en el
lenguaje, y de mezclar voces del vascuence frances, del vizcaino, y otros
dialectos, y no usar s610 el vascuence puro que se habla en las cercanias
de Irun" (11).

Esan gabe doa, Hondarribian bertan, kalean bederen, akelarrearen
garaian gaskoina zela nagusi; gaur egun gaztelera den bezalatsu. Eta
nagusi jarraituko du, euskara guztiz baztertu arte, baldin euskaldunok
gure mintzairaren erabileran bizkortze ahalmenik erakusten ez badugu.
Hortarako, har dezagun ikurtzat: euskaldunari euskaraz.

Euskara txukun erabiltzea beharrezko izango zuen Axularri itzala
kendu nahiz ibili zen deabruak. Gure klasikoen maisua buruz-buru aur
kitu zuenean, itzalgabe uzteko arriskuan agertu omen zen eta kosta
zitzaiola estutasun hartatik irtetzea, J.M. Barandiaranek bildu zuenaren
arabera, deabruak itzala galerazteaz arima gabe utz zitzakeanez. 1956.
urtean Arantzazun Euskaltzainen Biltzarrean hala aipatu zigun, 'Urte berean
Parisko Sorbonan zehatzago agertu zuena: "Axular euskaldun andieneta
koa dela ez da erran beharrik. Bere irakasaldiak eta bere mintzaera
zoragarriak ezagunak dire eta hekien itzala menderen-mendeetan atsegin
izanen zaie gure ondorengoai" (12).

Ukapenezko mitoak baztertu, gaur egungo euskaltzaleok, lau mende
ren ondotik Detxeparekin errepikatuz, "euskaldun den gizon orok altxa
beza burua!".

Egia esateko, euskararik ez dakiten abertzale gehiengoari esker, kon
tsentsuz onarturiko legea dugu, Euskararen erabilpena aurauzkotzeko
10/82 Oinarrizko Legea. Duintasunaren arabera, fedea ekintzekin beteko
balitz, gehiengo horri esker, gutiengoa gehien izan liteke, noski. Hortara
ko gure abertzaleon gogoa asmo soilean ez dadila gelditu. Atxeki eta
eutsi diezaiogun Autonomi Komunitatean indarrean dagoen euskara nor
malkuntzarako lege horri, hizkuntza gaiso hau mito zaharreko satankeri
edo deabrukerietan eror ez dadin. Hala bedi.

(II) L. de Usoz y Rio, Anto[ogia (l986an E. Cobo-ren sarreraz eta hautaketaz argita
ratua), Madrid, Ediciones Pleroma, 1986. Ikus 171. or.

(12) J. M. Barandiaran, Obras comp[etas, VI. liburukia, "Axular'en itzala", 191-204.
orr. Liburuki berean jarraian dator Arantzazuko hitzaldia; ikus baina, Euskera agerkarian, I,
1956, 285-293. orrialdeetan.
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El presente informe acad6mico se desarrolla sobre la creencia acerca
de la dificultad 0 imposibilidad que entrafia el aprendizaje del idioma
vasco a no ser que se acceda a 61 por tradici6n familiar, raz6n que a
muchos ha servido de excusa para rehuir su estudio. Es el caso del que
con el tiempo seria una de las personalidades mas eminentes de las
letras vascas, Pierre Lafitte, quien arguy6 a su profesor Saint-Pierre que
el demonio vivi6 en el pais durante siete anos y march6 desesperado al
no poder aprender vascuence. El mito de satan 0 del demonio que no
pudo dominar el euskara estuvo muy extendido durante el pasado siglo,
y sus secuelas han llegado hasta nuestros dias. Nada extrano cuando el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espanola, como segunda
acepci6n de la voz "vascuence" dice: "10 que esta tan confuso y obscuro
que no se puede entender". En la Edad Media, Scaliger Ie di6 un
calificativo muy similar, sin embargo reconoci6 que "esta lengua no
tiene nada de barbara, ni de estridente, ni de aspirada".

R. M. de Azkue, en su recopilaci6n de costumbres y supersticiones,
nos di6 a conocer la leyenda del diablo que, despu6s de siete anos de
permanencia en el Pais Vasco, no aprendi6 otra cosa que ez (no) y bai
(sf), y aun de esto se 01vid6 al atravesar en Bayona el puente de Sancti
Spiritus camino de Francia. Este mito 10 encontraremos asimismo en
obras de extranjeros que se interesaron por nuestra' cultura aut6ctona,
desde G. Borrow hasta Ph. Veyrin, pasando por J. Vinson y R. Gallop.

Sin embargo, dicha opini6n encuentra a su vez una contradicci6n
evidente, a tenor de la informaci6n de los publicistas nativos. Ejemplo de
ella 10 constituyen, entre otros, Jean Saint-Pierre, quien desconfiaba de
las argucias del demonio, 0 Pedro Ig. Barrutia, que llev6 a escena a
Lucifer vascoparlante en el siglo XVIII; incluso el mito recogido y
contado por J. M. Barandiaran acerca de que ni el diablo pudo con su
astucia hurtar la sombra de Axular, el mas representativo de los clasicos
de la literatura vasca, situa al demonio hablando en ese idioma sin
dificultad.

Finalmente se aporta una declaraci6n testimonial del ano 1611, de
una joven acusada de asistir al Akelarre del monte Jaizkibel, como
consta en un documento del Archivo Municipal de Fuenterrabia (Hon
darribia), donde se dice que el diablo areng6 en vascuence y gasc6n a los
alli presentes, poniendo asi de manifiesto que tambi6n 61 era capaz de
dominar el idioma vasco.

Es evidente que dicha creencia no favoreci6 el uso y aprendizaje de
la lengua, y no sera nada facil investigar a fondo el m6vil, si es que 10
hubo. En la caza de brujas que llev6 a cabo Pierre Lancre a comienzos
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del s. XVII hubo otros intereses, ademas del pretexto de acabar con el
brote calvinista, pero es mucho mas prudente pensar que el origen de
todo ello ha sido la propia vanagloria de los vascos, presuntuosos de
poseer una lengua misteriosa diferenciada de las neolatinas que la rodean.
En definitiva, una convicci6n que no ha favorecido al uso y desarrollo de
la lengua.

Ahora nos toea esforzamos en reemplazar el espacio perdido para
lograr su puesta al dia, valiendonos de las normativas generadas desde
las nuevas formas institucionales, cuya aplicaci6n en la actual Comuni
dad Aut6noma vasca puede servimos de modelo de convivencia social.

RESUME

Le present rapport traite de la croyance generale au sujet des diffi
cultes et obstacles rencontres lors de l'apprentissage de la langue basque,
a moins d'y acceder par tradition familiaIe, raison qui a servi a beaucoup
d'excuse pour eluder l'etude de cette langue. C'est notamment Ie cas de
Pierre Lafitte, qui deviendrait avec Ie temps une des personnalites les
plus illustres de la litterature basque, qui affirma a son professeur Saint
Pierre que Ie diable vecut au Pays Basque pendant sept ans avant de
quitter definitivement cette region, desespere de ne pouvoir apprendre la
langue basque. Le mythe de satan ou du diable qui ne put dominer
l'euskara fut tres repandu au cours du siecle demier, et les sequelles
persistent encore de nos jours. Rien d'etonnant puisque meme Ie Dic
tionnaire de la Royale Academie de la Langue Espagnole declare, com
me seconde acception du terme "vascuence": "ce qui est trop confus et
obscur pour etre compris". Au Moyen Age, Scaliger lui attribua un
qualificatif tres similaire, tout en reconnaissant neanmoins que "cette
langue n'a rien de barbare, ni de strident, ni d'aspire".

R. M. de Azkue, dans son recueil de coutumes et superstitions,
nous fit decouvrir la legende du diable qui, apres avoir vecu sept ans au
Pays Basque, n'apprit a dire rien d'autre que ez (non) et bai (oui), mots
qu'il s'empressa d'ailleurs d'oublier en traversant Ie pont de Sancti Spiri
tus a Bayonne, sur la route de France. Nous retrouvons egalement ce
mythe dans les textes des etrangers qui se sentirent attires par notre
culture autochtone, tels que Borrow, Veyrin, ou encore J. Vinson et R.
Gallop.

Cependat, cette opinion se heurte a une contradiction evidente, si
l'on en croit les auteurs natifs. Les exemples les plus significatifs nous
sont notamment foumis par Jean Saint-Pierre, qui se mefiait des ruses
du diable, ou Pierre Ig. Barrutia, qui fit monter sur scene un Lucifer
parlant Ie basque au XVIII siecle, ou encore Ie mythe recueilli et raconte
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par 1. M. Barandiaran qui affirme que ni Ie diable en personne, si
astucieux qu'il est, ne put derober l'ombre d'Axular, Ie plus representatif
des classiques de la litterature basque, et mythe qui presente un diable
parlant la langue basque sans aucune difficulte.

Finalement, il existe un temoignage ecrit, de l'an 1611, d'une jeune
fille accusee d'avoir assiste a un Akelarre dans Ie Mont Jaizkibel, tel qu'il
figure dans un document des Archives Municipales de Fuenterrabia
(Hondarribia), ou 1'0n declare que Ie diable exhorta en basque et en
gascon tous les participants, manifestant ainsi que lui aussi etait capable
de dominer la langue basque.

II est bien evident que cette croyance ne favorisa point l'utilisation
et l'apprentissage de la langue, et il ne sera pas facile d'en etudier a fond
Ie mobile, s'il en existait un. Derriere la chasse aux sorcieres entreprise
par Pierre Lancre, au debut du XVII siecle, se cachaient d'autres inte
rets, sans compter Ie pretexte de mettre fin aux premieres manifestations
calvinistes. Mais il est beaucoup plus prudent de penser que l'origine de
tout ceci est dl1 a la propre vanite des basques, orgueilleux de possecter
une langue mysterieuse, differenciee des neolatines qui l'entourent. En
definitive, une conviction qui n'a favorise en rien l'utilisation et Ie
developpement de la langue.

C'est a nous maintenant de nous efforcer pour recuperer l'espace
perdu, afin de pouvoir mettre notre langue a jour, en nous aidant des
normatives elaborees a partir des nouvelles formes institutionnelles, et
dont l'appiication dans l'actuelle Communaute Autonome Basque peut
nous servir de modele de coexistence sociale.

SUMMARY

In this academic report we shall examine the belief regarding the
difficulty or impossibility of learning Basque unless it is learnt within the
family environment. This belief has been used by many people as an
excuse to avoid its study. The fact is that one of the most emminent
figures of Basque culture, Pierre Lafitte, after being advised to preach in
Basque by his teacher Saint-Pierre, claimed that the devil had lived in
the Basque Country for seven years only to leave despairingly not having
been able to learn "Vascuence". This legend was very popular in the
nineteenth century and its repercussions have pervaded into this century.
It is therefore hardly surprising that the Spanish Royal Academy Dictio
nary includes a second definition of the word "Vascuence" as "some
thing which is so complicated and obscure that it is impossible to
understand". In the Middle Ages Scaliger described it in a similar way



1216 EUSKERA - XXXVII (2.a1dia)

although he did acknowledge that "this language is in no way barbarous,
strident or aspirated".

In his compilation of Basque customs and superstitions R.M. Azkue
also included the legend whereby the devil, after having lived in the
Basque Country for seven years, had only been able to learn ez (no) and
bai (yes), and he even forgot these two words after crossing Sancti
Spiritus bridge in Bayonne on his way to France. This myth may also be
found in certain foreign publications by authors who were interested in
our culture, from G. Borrow to Ph. Veyrin and J. Vinson or R. Gallop.

The aforementioned opinion is clearly contradicted, however, by
certain native writers. This contradiction is illustrated by Jean Saint
Pierre who doubted the devil's acumen, Pedro Ig. Barrutia who pre
sented a Basque speaking Lucifer in a play he wrote in the eighteenth
century and J. M. Barandiaran who recounted the legend whereby even
with his astuteness the devil was unable to steal "Axular's shadow", the
most representative classical figure of Basque literature, but he was
portrayed, however, as being abble to converse in Basque without any
difficulty.

Finally we can see how in 1611 a young girl accused of attending a
witches' coven on Mount Jaizkibel testified, as corroborated in the
Municipal Town Hall records in Fuenterrabia (Hondarribia), that the
devil had addressed his audience in "Vascuence" and "Gascon" thus
demonstrating that he had a good command of the Basque language.

It is evident that the belief regarding the difficulty of the Basque
language did nothing to promote its study and it will prove very difficult
to unearth the motive which led to its development, if indeed there ever
was one. The witch hunt which Pierre Lancre carried out, at the begin
ning of the seventeenth century, clearly had ulterior motives, in addition
to the pretext of putting an end to the Calvanist upsurge, but it is much
more circumspect to conclude that the belief is a product of the Basques'
boasting, proud of possessing a mysterious tongue very different from
the post latin languages which surround it. This conviction has clearly
done little to favour its use and evolution.

We must now try to make up for lost time in order to bring our
language up to date making use of the norms established by the new
institutional conventions, the application of which can serve as a model
of social coexistence in the present-day Autonomous Basque Community.



ZENBAIT PUNTUTXO LEIZARRAGAREN HIZKERAZ

Donostia, 1992.12.18

Patxi Altuna

Itsaso handiegia da Leizarragaren hizkera ni honen denbora eta
txosten laburrean haren uretan murgildu ahal izateko. Testamentu Berria
ren itzulpena Juana de Albret Erreginak eskaturik egin zuen, jakina
denez, eta argitara ematean gutun bat ezarri zuen liburuaren hasieran
itzulpena Erreginari eskainiz. Gutun hori eta liburuan hoITi darraizkion
"Adbertimendua" eta "Somarioa" izeneko beste bi idaztiak hartuko ditut
soilik aztergai. Joan diren azken hilabeteetan agertu behar izan diet
berriro Beraskoitzeko idazlea ikasleei eta lehen ez bezala begitan jo
nauten puntu batzuk azalduko ditut hemen.

1. Izan bedi guzietan lehena hasieran bertan zeren menderagailuak
abiaraziriko kausazko perpausaren ondoan ezartzen duen -"merezi onez
arintasunez akusa ahal neinde"- perpaus nagusi horretako adizki lagun
tzailea, neinde alegia. Zein da adizki horren jatorria?

Etxeparek nainde aldaera darabil hiru bider -"Ezin damna naindeie
la zinesten dut segurki", 11,121; "Duda gabe eror nainde han berian
hilhotza", V,20; "lamas zurekila enainde enoia" (X,S)- eta Oihenartek
nainte -"Zur' oldez ehun / bat enaint' ehun / urtez behin zurekila".
Esan gabe doa euskara batuan ninteke dioguna dela, gure -ke gabe hiru
forma zaharretan.

Aztergai dudan adizkia laguntzaile iragangaitza denez gero, ez ditut
hemen iragankorrak ahotan hartuko eta iragangaitzetara mugatuko naiz
soilik.

Indikatiboaren ahalerako adizki zaharrak, nizate, ninzate, ninzaten
-euskara batuan naizateke, nintzateke, nintzatekeen direnak- nondik eta
nola sortu ziren gauza jakina da: niz eta ninzan izan zituzten sorburu.
Hainbatekin ez dirudi itxuragabe pentsatzeak orain aztertzen ari garen
beste ahalerak eta bere kideek subjuntiboko nadin, nandin -hau baita
antzineko forma, eta ez nendin-, izan zituztela apika abiapuntu, eta
gauzatu bide zirela subjuntiboarena den -n kenduz eta ahaleraren -te
berretuz.
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Orainaldiko nadin-ek euskara zaharrean lehenik *nadite eta gero
naite eman bide zuen bezala, halaber zuzen onez pentsa daiteke lehenal
diko nandin-ek lehenik eman zuela *nandite eta gero metatesi baten
bidez *nadinte, azkenik bokal arteko -d- galdurik Oihenarten nainte bila
katzeko, baieta Etxepareren nainde eta Leizarragaren neinde. Horra ene
ustez hiru bariante zahar horien etorkia.

Adizki honen hirugarren pertsona baizik ez da Leizarragak berak
zortzi lerro beherago darabilen "hel ahal leite(la)", subjuntiboko zedin,
hobeto esan, ebentual ledi(n) -Etxeparek ladi(n) dioen- batetik sortua.
Horrexegatik ere azken honen nor-nori hark lequidan dio eta Etxeparek
laquidan.

Hemen aipatzen ditugun lehen-geroak ez dira noski denborazkoak
eta ez dugu esan nahi subjuntiboa ahalera baino lehenago, ez geroago
sortu zenik; bien arteko erlazioa agirian ipini baizik ez dugu nahi.

2. Subjuntibo-ahaleren arteko erlazioa gutun bereko beste perpaus
batek ere erakusten digu, ene ustez. Zer gertatzen zaio ahalerazko adizki
bati -esate baterako dezakegu-ri- -n atzizkia hartzea dagokion mendeko
perpaus batean txertatu behar denean? Zer bilakatzen da? dezakegun? Bai
eta ez, nolakoa den mendeko perpaus hori. Baldin txertatu behar duena
zehar galderazkoa bada, bai, segurki:

- Eraman al dezakezue?
- Zer galdegin du?
- Eraman al dezakegun galdegin duo

Halaber baldin erlatibozkoa bada:

"Gaur egin dezakegun lana ez dezagun biharko utz".

Baina baldin, esate baterako, kontsekutiboa bada zer? Edo erabat
adizkiak, hizkuntza erromaniko batzuetan bezala, ahalera utzi eta subjun
tibora pasa behar izaten duen perpausetakoa bada, zer? Esate baterako:
"No podemos darselo" -+ "No somos tan pobres que no podamos
darselo". Orduan zer? Orduan ere iraun al dezake ahaleran -n hartuz?
Bai al da euskaraz, nolazpait esan, aldi berean ahalera eta subjuntibo den
adizkirik? Helburuzkoetan, esate baterako, esan al daiteke: "Dirua eman
dit, auto berria eros dezakedan?". (Ez naiz ari zenbait gramatikarik bere
gramatiketarako asmatu adizkiez, ezpada adizki berriak asmatzen ibili
gabe idatzi izan duten idazleenez). Eta baldin uste badugu baietz, esan
daitekeela, zergatik Leizarragaren honako hau perpaus kontsekutibo batean?:

"Alabaina segur izanez ezen Heuskaldunak berze nazione guzien
artean ezgarela hain basa, non gure lengoagez ezin ezagut eta
lauda dezagun gure Iainko Iauna: ..."
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Bistan da hor hau bezalako perpaus bat, "zuen lengoagez ezin
ezagut eta lauda dezakezue zuen lainko launa", dela baieztapen horrekin
bat ez datorren batek ukatzen duena, erantzunez: "Adizu!, ez gara harta
rainoko basa, non...", eta kontsekutibo honek bihurrarazten duela ahalera
subjuntibo.

Bai, baina kontsekutibo izate hutsak ez, agian. Beste baldintza bat
ere bete behar da, dirudienez, subjuntibora igaro behar izateko: kontse
kutibo horren aurreko perpausa ezezkoa (edo galderazkoa, etab.) izatea.
("...ez garela hain basa"); orduan hartu behar baitu mendeko perpaus
horren adizkiak -n atzizkia, gazteleraz ere subjuntibora orduan pasa behar
duen bezala, goiko perpaus hartan ikusi dugunez: "No somos tan pobres,
que no podamos "; ez ordea baiezko beste honetan: "Somos tan pobres
que no podemos ". Eta euskaraz ere, dirudienez, gauza bera gertatzen
da, zeren baldin aurreko perpausa baiezkoa bada, orduan mendeko per
paus horren adizkiak bait- aurrizkia hartu behar baitu, jakina den bezala.
Gutun honetanxe ditugu esandakoaren hiru exenplu:

" ene manera halako bazen-ere, non ezpaitzuen irudirik-ere...".

" hark du engendratu... halako reberenzia bat, non... ezin asko
mirets baitezakete...".

" ...halakara mansotu eta ematu izan da, non egungo egunean...
predikaten baita, ...".

Damurik ez dut aurkitu adizkia ahaleran duen adibiderik, baina ez
da dudarik lasai esan dezakegula:

"Hain goiz da, non oraintxe joan eta Zarautzen bazkal baitezakegu".

Horrelako exenpluak, hots, aurreko perpausa baiezkoa delako per
paus kontsekutiboaren adizkiak bait- hartzen duenak, nahi adina aurki
daitezke Leizarragagan eta orduko eta geroagoko beste edozein idazleren
gan. Nekezago aurkitzen dira bestelakoak, aurreko perpausa ezezkoa
delako perpaus kontsekutiboaren adizkiak -n hartzen duenak. Gutunean
ez dago halakorik. Hona bat halere Leizarragarena berarena, eta bikoitza
gainera, "Adbertimendua" izena duen ondoko idaztikoa:

"ezin hel dakidigu hain munduko egitate gaitzik ez maledikzione
handirik, non gure probetxutan benedikatua eta sanktifikatua
ezten, ez hain gaitz handirik, non gure emendiotan eta gure
hobeagoatik ezten" (Adbertimendua, 536. lerroa).

Eta "Adbertimendua"-ren ondoren ezarri zuen "Somarioa" delako
tik harturiko bi hauek:

"Eta ezta nehor hain ausartik izateko, non hari derron, zergatik
egiten duena hunela edo hala egiten duen" (13. lerroa).
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"...ezpaitu bere burua hain bekhatore ezagutu nahi, non Redemp
tore prometatuaren behar den" (45. lerroa).

Hauek horrela direlarik, mintza ote gaitezke bi -n atzizki desberdi
nez: alegia, zehar galderazko eta erlatibozko perpausetan ahalerari erants
dakiokeenaz batetik eta bestetik helburuzkoetan eta kontsekutiboetan
halako atzizkirik onartzen ez, eta adizkia subjuntibora igortzen duenaz?
Ala zuzenago ote da esatea, ez bi -n mota, baizik bi mendeko perpaus
mota edo maila ditugula euskaraz, bata bestea baino mendetasun sakona
gokoa dena? Airean uzten dut galdera, er~mtzuna dakienak, baldin inor
bada, eman dezan guzion onerako.

3. Hirugarren puntuak ez du zer ikusirik adizki honen edo haren
formarekin; deklinabideari dagokio gehiago. Zer gertatzen da izen sintag
rna berberak aldi berean bi kasu marka edo bi atziziki hartu behar
dituenean? Ipin dezagun exenplu bat.

Demagun perpaus bat osatu nahi dudala pentsatu aditzarekin eta,
aditz horren errejimena inesiboa denez gero, honako hau diodala:

"Bart Somaliako gerratean eta gosetean pentsatuz ez dut lorik
egin".

Gero ordea bi inesibo horiek elkarri eta juntagailuz lotu ordez nahi
izan dudala sartu ez ezik. Bistan da ez lituzkeela bi inesiboak aldatuko:
gerratean ez ezik gosetean geldituko litzateke. Baina hori ere atsegin ez,
eta baldin sintagmari -z instrumentala eransten dion gain ezarri nahiko
banu eta-ren ordez, nola esan beharko nuke? Lehendik -n kasu marka
duen sintagmari nola eratxeki -z? Badugu euskaraz -nz kontsonante mul
tzoa hitzaren bukaeran duen formarik, hala nola:

"Ez dakit etorriko denz".

Gauza bera egin behar ote zaio ez hor bezala adizkiari, baizik gure
izen sintagmari eta esan:

"Bart Somaliako gerrateanz gain gosetean pentsatuz, ez dut lorik
egin"?

Leizarragak emango digu erantzuna. Honek Erreginari hau idatzi
zion: Jainkoan lehendabizi, baina gero haren (Erreginaren) autoritate
handian fidatuz, hartu zuela mila zalantzaren ondoan itzulpenari ekiteko
erabakia. Ez zion ordea esan "Jainkoan eta autoritate handian" emen
diozko eta-z bi izenak loturik, baizik errejimena -z atzizkia duen "landan"
posposizioz baliaturik. Nola ordea? Ikus dezagun:

"Alabaina... azkenean, Iainkoaz landan, zure anhitz berthutereki
lako authoritate handian sporzu harturik, gogo egin nezan, neure
ahal guziaren egitera eta...".
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Ikusten denez, inesiboaren marka galdu da eta instrumentalarena
bakarrik gelditu, gazteleraz gertatzen ez dena, non biak bizi baitaitezke
ondoan: "ademas de en Dios".

4. Gutun berean bada erlatibozko perpaus bihurri bat, guri egungo
egunean aditzeak ere -esateak mila bider gehiago- nekeak ematen dizki
guna. Erlatibozkoa dela norbaitek dudatan jarriko balu, hortxe dugu
frantsesezko testua dudak haizatzeko. Ikus dezagun lehenik euskarazkoa:

"ezen halaz eman izan zait... orhoitzeak-ere buruko biloa latz
eraziten drautan kaptibitatezko suiekzionetik ilkhiteko okasione
eta moien".

Eta frantsesez: "la souvenance de laquelle me fait encore dresser les
cheveux en la tete". Zertan datza kontua? Frantsesak erakusten digunez
perpaus nagusiaren eta erlatibozkoaren elementuen arteko erlazioa geni
tiboa denean, bestela esan, erlatiboak genitiboan joan beharko lukee
nean, oso gaizki moldatzen garela gaurko euskaldunok. Leizarragaren
irtenbidea ezin errazagoa da, bestalde: genitiboa erabat isildu. Alegia,
batetik daukagu:

"kaptibitatezko suiekzionetik ilki naiz".

Eta bestetik:

"haren (=suiekzionearen) oroitzeak buruko biloa latz eraziten
draut".

Nola lotu biok elkarri? Bietan errepikatzen den "suiekzionea", edo
nahiago bada, hizkuntz erromanikoen kategorietan genitiboan joan behar
lukeen erlatiboa, arras isilduz eta beste gabe gainerako elementuak elkar
tuz, adizkiari erlatibozko -n erantsiz, noski. Alegia,

"oroitzeak buruko biloa latz eraziten drautan kaptibitatezko suiek
zionetik ilki naiz".

Jokamolde horrek benedikatzen ote ditu eta on egiten honako esaldi
hauek? Euskaltzaindiaren baitako hizkuntzalariei eskaintzen dizkiet, har
nahiz arbuia ditzaten; neure ustez Leizarragarenaren arabera asmatu
ditut, baina ez naiz ziur ongi dauden. Hona sorta bat:

"Erosteak kaltea baizik egin ez dion etxeari su eman dio".

"Ahazteak nahigabe handiak eman dizkidan amaren kontseiluak
bete nahi ditut gaurgero".

"Etxetik jaurtitzeak pena handia eman zion semea etorri zaio
berriz etxera".

"Ameriketara joaiteak irabazi handiak ekarri dizkion laguna mila
bider madarikatu du".
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Nola uka gaurko euskaldunen belarrietarako aski bitxiak direla! Horrek
ez du halere nahitaez esan nahi betikoenetarako izan direla, are hegoal
dekoenetarako beti izan direla. Hona exenplu bat duela ehun eta berro
geita hamar urte, gutxi gorabehera, Gipuzkoako herrixka Beizamako Erre
tore Felipe Agustin Otaeguik idatzia:

"An arguituco dira pensamentu loi ta ichusi, oroitzeac berac ecin
eraman alaco icara ta lotsa ematen duan oriec".

Leizarragaren pasartea ezagutzen ere zuela esan behar, bietan nomi
nalizazio bera, "oroitzea", baita genitibo isilduaren eragilea.

Beldur naiz Leizarragaren adibideak ez dituen nekezago benedika
tzen eta on egiten beste hauek, lehengoak bezala ene ingudean landuak,
baina lehengoak ez bezala genitibo litzatekeenaren eragile izen armnta
dutenak:

"Aita ene laguna deli mutilak jo nau".

"Aitak dima eskatu didan mutilari eman diot zaplatekoa".

"Anaia zure adiskidea den neskarekin ateratzen naiz".

"Aitarekin hik atzo afaldu huen neska ikusi diat".

"Teilatuak loa galarazten didan etxea erosteko adina dim badut".

"Amak ogia erosarazi didan dendako mutilagana joateko bidea
erakutsiko dizut".

5. Azkenik, zuetako inor ez gogaitzearren, puntu txiki bat. Duela him
hilabete Maulen Oihenarti eginiko omenaldian Orpustan jaunak eta biok
kalapita txiki bat izan genuen Oihenarten bertso batez. Hona haren
bertsoa:

"Iaincotan bat huts iauretsac".

Orpustanek "Iaincotan" hori inesibo pluraltzat hartzen zuen; nik
aldiz mugagabetzat. Lehena izatekotan formak ez zuen azalpen gehiago
ren beharrik, nahiz bitxi gerta zitekeen Oihenartek esatea "Jainkoetatik"
(zenbat zirela uste zuen?) bat bakarra adoratu behar zela. Bigarrena
izanez gero, aldiz, mugagabe horrek esplikazio bat behar zuen ontzat
hartzeko, eta eman nuen, edota ematen saiatu nintzen, esanez enetzat
"Iaincotan" hori "Jainko gisa, Jainkotzat" edo antzeko zerbait zela.

Geroztik suertatu zait Euskal Filologiako ikasleei Zizeronen "De
officiis" azaldu beharra eta, Parisko "Les Belles Lettres" argitaletxearen
edizioan Maurice Testard jaunak eihotako hitzaurre ederra irakurtzen ari
nintzelarik, hona ene begiek, zuetako askorenak baino gutxiago frantze
sean trebatuek, aurkitu zuten esaldia: "il y faisait parler EN philosophes,
des gens qui ne l'etaient pas" (23. or.). (Gero ikasi dut hiztegian "Parler
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en soldat", "Agir en homme" eta antzekoak gaur ere arruntak direla).
Bienbitartean esan nion neure buruari: "Baldin frantsesez "it lui parle en
phitosophe" esan ahal badadi, agian "it lui venere en Dieu" ere esan
ahal izango duk".

Badakit ez direla biak arras berdinak, baina bai antzekoak. Leizarra
ga-ren hau ere ez da arras berdina -eta okerrena da frantsesezko testuan
oso bestela esana dagoela eta ez duela deus ere argitzen-, baina euska
razkoak argi pixka bat ematen ahalko digu beharbada. Hona nola dioen
frantsesez: "Pour Ie moins ie puis mettre en avant vostre pays de
Beam". Ez digu ezertan laguntzen. Ikus ordea euskarazkoa:

"Hunetacotzat exemplutan frangoqui allega ahal de~aquet ~ure

Beamoko herria".

Ez dira gauza bera, berriTO diot, "Iaincotan iauretsi" eta "exemplu
tan allegatu", baina egungo egunean inesiboak duen baino erabitera
zabalagoa erakusten digute eta nik bederen posibletzat jotzen dut Oihe
nartek esatea: "Jainkotan adoratu dute", beste "Neskametan hartu dute"
eta abar bezala, ez baitzaigu ahaztu behar Oihenartek berak esaten duela
"zuretan hartu" honako ahapaldi honetan:

Eia bada,
Ordiia da
Suretan has siteen
Ene harzen,
Et' oharzen
seren sordun saudeen (II, 67-72).

Aski da gaurko, batez ere baldin zuzena baino okerra, bihia baino
ahotza, gehiago itzuri bazait.
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Zuazoren (1988) lanaren sakontasunaz ez bada ere, guztion ezaguna da
azken hamarkadotan euskara jasaten ari den normatibizazio-prozesua. Duela
hogeitabost bat urte, euskara batua izeneko hizkuntza estandarraren oinarri mor
fologikoak finkatu ziren; jadanik historikotzat har daitezkeen 60.hamarkadako
bilera haietan, ikuspegi geografikotik eta bai hizkuntzaren bilakera-Ierroen ikuspe
gitik erdialdekoak diren euskalkiak, hots gipuzkera/nafarrera/lapurtera hartu ziren
eredu gisa, horretarako arrazoi garbiak zeudelarik: Bilboko euskaldun-kopurua
minoritarioa zelarik, hiri honek duen garrantzi demografikoa ez zen erizpide
balioduna; bizkaieraren garrantzi kuantitatiboa ere, ez zen kontutan hartzekoa,
euskalki horrek hizkuntz dibertsifikazioaren prozesuan zubererak bezala duen
bazter-izaeragatik. Garai hartako eztabaidak aIde batera utzirik, edozein modutan,
deklinabidea eta aditz-paradigma finkaturik gelditu ziren.

Hamar urte beranduago, Txillardegik (1978), bere gramatikan, morfologia
hutsetik oso urrun ez dauden kontsiderazio morfosintaktikoak plazaratu zituen.
Liburu horretan, (morfosintaxizko) normatibizaziorako filosofia zehatz bat nabari
daiteke. Batetik, ondoko bi erromantzeen egiturak ikusmiran izanik, interferentzia
nabarienak salatu ziren liburu horretan: euskal izenak hartzen duen deterrninatzaile
sistema adibidez, desbideratuz doa erromantzeen sistemarantz, bat lun eta -a lei,
Ie parekaketak tinkoagotuz. Beste zenbait kasutan, euskararen barne
-logikari berari begira gaur egun nabari daitezkeen puntu zuzengarriak
azaldu zituen autore honek: esate baterako, mendebaldeko hizkeretan
batzu(k) delakoaren deklinabide mugatua eta mugagabea ondo mantendu dela
kontutan hartuz, deklinabide biak beren osotasunean eta bakoitza bere egoera
sintaktiko espezifikoan erabiltzeko aholkua eman zen. Azken ikuspegi honetatik,
Ian hori ez zegoen Altuberen (1929) presuposatu linguistikoetatik oso urrun,
hizkuntz ideologiak eta bi lanen metodologiak zeharo ezberdinak baziren ere:
behin eskeleto morfologikoa finkatuta egonik, euskarak dituen "zauriak" zaintze
ko asmoa, beti erresistentzi jarrera baten baitan. Arejitak (1982) argitaraturiko
gramatikan, antzeko lerro normatibista soma daiteke, baina bizkaieraren usadioe
tan oinarriturik eta zabal eta sakotasun murritzagoa azaldurik.
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Txillardegiren gramatika agertu zeneko urte berean, sintaxizko liburu bat
atera zuen Goenagak (1978). Lan horretan, ez zegoen Txillardegirenean bezain
esplizitaturik normatibiazio-nahaia; izan ere, gramatika tinko horretan zehar, eus
kara orokorraz aritu zen autorea, metodologia edo eta azaltzeko era transforma
tzaile/sortzaileak erabiliz. Horrela izanik ere, ukaezinezkoa da Gramatika bideetan
hori aurrerako urrats garrantzitsua izan zela: lanaren helburua euskal joskera
ondo azaltzea izanik, mundutxo horretan zebiltzan askok, eutsi egin zioten libu
ruaren zenbait punturi, betiko zalantza egoskorrak konpontzeko; azken finean,
ondorio normatibistak eragin zituela esan daiteke; adibidez, trena Bilbora doa
fBilbora doan trena fBilborako trena pausu transformatiboak azaldu zirenean,
inplizitu edo eta esplizituki hauxe adierazi zen: izenlagunak eta adizlagunak
hurrenez hurren izena eta aditza modifikatzen dutelarik, adizlaguna/izena sekuen
tzia (bakarra), hots, Bilbora trena ezinezkoa da. Zentzu horretan, Txillardegik eta
Altubek nolabaiteko parekaketa jaso lezaketen bitartean, Goenagaren Gramatika
bideetan hurbilago bide dago Lafitte-ren Grammaire Basque delakotik: lehenen
goetan, hizkuntzan dauden posibilitate guztiak deskribaturik ez badaude ere,
nolabaiteko abstrakzioa egin da elementu arrotzak detektatu nahirik; bigarrene
koetan ordea, hizkuntzaren posibilitate gehienak deskribatu dira, deskribatu ez
dena ezin egin daitekeela inplizituki adieraziz.

Ikuspegi partzialagotik baina asmo normatibista (edo zuzentzaile) garbiez,
aipatu beharrekoak dira Etxebarriak 70. hamarkadan Anaitasuna aldizkarian argi
taraturiko artikulu-sorta, bai eta Salaburu & Kintanaren (1984) liburuxka (1)
bietan, gai partzialak ikutu ziren, beti oso arazo konkretuak konpondu edo
zuzendu nahirik.

Hain zuzen ere Etxeberriak zirriborraturiko lerroan, normatibizazioarekiko
beste jarrera-mota bat aipatu behar da azken hamarkada honetan zehar: Euskal
Herriko Unibertsitatearen inguruko edo barruko zenbait irakaslek, goi-mailako
informazioa transmititzeko behar den hizkuntz tresnak mezuarekin berarekin
nolabaiteko harreman biunibokoa izan behar duela asumitu izan dute, ondoko
hizkuntza normatibizatuen egoerari begiratu ondoren. Beraz, horrelako mezuak
transmititzeko baliogarri izango ez litzatekeen hizkera arruntaren gainean hiz
kuntz eredu zurrunagoak ezartzen aritu dira; saio hauek, oraindik ere bukaeratik
oso urrun dagoen normatibizazio-prozesu baten kontestuan ulertu behar dira:
azken finean, nolabaiteko hizkuntz maila berezia gauzatzeko asmoa dago. Autore
hauek hartu dituzten erabakietariko batzuek, bortxatu egiten dute hizkera arrun
ta, eta horixe da normatibizazio-jarrera honen funtsezko puntua; horretaz gain,
harturiko erabakiak plazaratzerakoan hizkuntz maila tekniko bati begira eginda
daudela argi eta garbi adierazi izan da: esate baterako, lagunarekiko harremana
hizkera kolokialean bultzatu nahi ez den bitartean, tenperaturarekiko harremana
egiturako asoziatibo-izenlaguna bultzatu nahi izan da, bi elementuen arteko harre
man biunibikoari dagokion esangura esleituz, eta tenperaturarekin batera, tenpera
turari dagokionez egiturak hurrenez hurren denborakidetasuna eta ikuspuntua
adierazteko erabiltzea aholkatuz; lerro horretan leudeke Zabala eta Odriozola

(1) Kintanak, segitu egin du hamarkada honetako aldizkarietan lerro eta asmo bereko
artikulu txikiak plazaratzen, bere lantxoak azken bolada honetan Euskaldunen Egunkaria eta
EI Mundo egunkarietan agertzen ari direlarik.
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(1989 a, b), Odriozola & Cantero (1992) eta Odriozola & Zabalaren (1992) lanak,
edo Ensunzarenak (1983 eta 1989).

Hizkuntza orokorraren esparrura itzuliz, EuskaItzaindiaren (1985, 1987 a,
b, 1990) beraren gramatikak heldu zaizkigu hamarkada honen bigarren zatian.
Zirriborratuak ditugun bi normatibizazio-Ierroei dagokienez, Akademiarena erdian
dagoela esan daiteke. Batetik, euskal perpaus bakunaren egitura (eta konposatua
ren parte txiki bat) modu estentsiboan deskribaturik gelditu da, hots, Lafitte-ren
lerroari jarraitu eta euskaraz esan daitezkeen gauza guztiak azaldu da: adibidez,
Txillardegik bere gramatikan batzu(k) horren bi deklinabideak egoera sintaktiko
desberdinetan erabiltzea gomendatu zuen bitartean, hemen debekurik azaldu
gabe de facto egoera nahasia azaldu zaigu. Edozein modutan, EuskaItzaindiaren
barneko Euskara Batuko batzordea gaur egun erabakiak hartzen ari da abiapuntu
tzat hartu bide diren Ian estentsibo horien gainean: batzu(k) delakoaren kasu
konkretuan, baztertu egin da leku- eta denbora-kasuen deklinabide mugagabea,
bestelako deklinabide-kasu guztietarako Txillardegik defendaturiko bereizkuntza
defendituz (ideia batek, bati... mugagabeak versus batak eta besteak, batari eta
besteari... mugatuak). Erabaki konkretuak egokiak ote diren kontsideratu gabe,
bada, prozesua deskribapen estentsibo eta zehatzean oinarrituta dago; erabaki
"ofizialak", hots Akademiak gizarteari esplizituki gomendatuko dizkionak, polikia
go datoz (abiadura horren egokitasuna eztabaidatzea ere gure helburuetatik kan
po dagoelarik).

Gauzak horrela egonik, garbi dago normatibizazio-faItaren aurrean norma
tibistek oso jarrera desberdinak azal ditzaketela. Jarrera-motak gainera, oso maila
desberdinetako eta ugarietako faktoreei dagozkie; izan ere, hizkuntzatik kanpo
koak (beste hizkuntzen eraginak eta baita faktore sozial eta historikoak) eta
bamekoak bereiz daitezke. Lan xume honetan, faktore horiek guztiak kontsidera
tu nahi ditugu; horretarako, kontu morfosintaktiko batzuk, eta halaber erabaki
(berri) diren batzuk izango ditugu ikusmiran; horretaz gain erabakirik ez dagoe
nean, gauzak nondik nora joan litezkeen asmatzen saiatuko gara zenbait kasutan.

Lehenengo sailean, kanpo-faktorerik gabe nekez gertatu zatekeen hainbat
interferentzia ikusiko dugu; adibidez, Goenagak duela hamabost urte salaturiko
Blbora autobusa bezalako izen-sintagma bakarraren ezintasuna berrikusiko dugu,
Euskaltzaindiak azalduriko zerura bidea edo gaur egun egiten diren tenperaturare
kin harremanak ere kontutan harturik. Bigarren sailean ikusiko ditugunek, hiz
kuntz sistemaren ikuspegitik ez daramate bortxakeri maila bera, edo bestela, oso
aurreraturik daude asimilazio-prozesuan (2): esate baterako, asko hidrolizatu da
sekuentzia, maiz erabiItzen da izaki bakar baten gaineko hidrolizazioa oso aurre
ratuta dagoela adierazteko, baina beste aIde batetik, zentzu hertsian soilik izaki
asko hidrolizatu direla ulertu behar litzateke baliabide horretan -ikus Txillardegi
(1978)-; lehenengo adiera emateko oso hidrolizatu da erabili behar litzatekeela
dirudi, gaur egungo usadioetatik urrun egon arren. Hirugarren atalean, sail homo
geneo batean ezin kontsidera daitezkeen bestelako kontu batzuk ikusiko ditugu.
Laugarren sailean, aurreko sail guztietan ikusitako kasuistika barreiatua biltzen
saiatuko gara, berriro ere normatibizazio-jarrera desberdinak profilatu nahirik.

(2) IKus Rotaetxe (1988): Asimilazio-mailak interferentziaren definizioan duen garrantziaz.
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1. EUSKARAREN HIZKUNTZ SISTEMAK NEKEZ BAIMEN DITZAKEEN
ALDAERAZPENAK

1.1. Adizlagunen eta izenlagunen arteko altemantzia

Kontu honi dagokionez, bi ikuspuntu hauta daiteke normatibizazioaz ari
garenean. Aide batetik, Goenagak (1978) aipaturiko adizlaguna + -ko - izenlaguna
formula erraztutik abiaturik, oso ohizko ez diren soziatibo, elatibo eta neurri
batez hiru adlatiboen erabilera bultzatu da hizkuntza teknikoan behintzat -ikus
Odriozola eta Zabala (1992)-. Hori dela eta, garrantzitsua da (batez ere maila
kultuetan) adizlagun eta izenlagun horien jatorrizko edukin semantikoak ondo
finkatzea, baina esparru horretan bide dauden arazoak hirugarren sailean ikutuko
ditugu. Beste aide batetik, euskararen muinari dagokion kontu sintaktiko bat
dugu aztergai hemen: ondoko hizkuntzen izena + preposizioa + izena sekuentzia
(soluciones para la ecuacion de segundo grado), modu intuitiboan unitate indepen
dente dela esan daiteke (3). Gauzak horrela izanik, sintagma horiek berdin erabil
daitezke perpaus arruntetan aditz-sintagmatik kanpo, edo inolako aditzik ez duten
egituretan, hala nola izenburuetan (2. tema: Perdidas por altas temperaturas),
ekintza publikoetan funtzio deiktikoa izaten duten adierazpideetan (iSolidaridad
con el pueblo Palestino!) eta irudi edo argazkien oinetan (Figura 2. Metodo para la
determinacion de proteinas).

Euskararen kasua, ordea, oso bestelakoa da: erromantzeetan preposizioek
duten funtzioa, deklinabide-markatzat hartu ohi diren morfema dependente batzuek
betetzen dute euskararen kasuan; horrela sorterazten diren egiturek, aditza modi
fikatzen dute, izenaren osagarriak edo modifikatzaileak itxuratzeko balio ez dute
larik. Aditzik gabeko egituretan adizlaguna erabiltzea, bada, zeharo agramatikala
da; horrela izanik ere, zenbait hiztunek euskararen kasu-markei preposizio erro
manikoen ezaugarri sintaktiko eta prosodikoak esleitzen bide dizkiete, eta horrela,
posibletzat jotzen dituzte aditzik gabeko adizlaguna + izena sekuentziak (Herri
palestiniarrarekin elkartasuna); horretaz gain, izena + adizlaguna (Elkartasuna
herri palestiniarrarekin) eta trakets samarrak diren izena + izenlaguna modukoak
(Elkartasuna herri palestiniarrarekiko) igortzen dira. Gauzak laburtuz bada, aditzik
gabeko Bilbora autobusa ezezik, bestelako adizlagunetako Herri palestiniarrarekin
elkartasuna bezalakoak ere onargarri ez direla esan liteke. Elkartasuna herri
palestiniarrarekin sekuentzia alderantzizkatuaren kasuan, garbi samar dago bi
sintagma desberdin dagoela (eta agian, bi elementuen arteko koma jartzeko
aholkua eman liteke hain zuzen ere bi egituren presentzia garbi adierazteko);
inguruko bi hizkuntza erromanikoen ordena, horixe da, eta euskal hizkuntzak
ere, baimentzen du nola edo hala. Edozein modutan, gogoratu beharrekoak dira
Euskaltzaindiak azaldu dituen Xoxotera bide moduko egiturak. Berauetan, adlati
bo eta bide izenen arteko harreman estua nabari daiteke (4), baina bestetik ikusi
egin beharko litzateke honelako egituretako bide izenak edozein deklinabide
-marka har dezakeen, ala soilik leku edo denborazkoak bereganatzen dituen;

(3) Ikuspegi teorikotik sintagma bakar bati dagokiola esango da, beraren bameko
elementuen arteko pausa prosodikorik ezin egin daitekeela jakintzat emanez.

(4) Maila teorikoan, harreman subkategoriala dela esan ohi da, hots, aditz horrek
hautatu egiten du adlatibo-kasua daraman izen-sintagma.
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azken hau izatekotan, ez leudeke oso urrun -ri bUnlz edo -ra /-ri begira moduz
koen esparrutik. Zer esanik ez, izenlaguna + izena sekuentzietan dauden izen
askok, ez dute elkarrekiko harreman estu hori edozein leku- edo denbora
-markarekin, eta benetan sartu den eragin arrotza, herri palestiniarrarekin elkarta
suna modukoak maila prosodikoan sintagma bakartzat hartzea da. Bultzatzeko
egiturak, bada, herri palestiniarrarekiko elkartasuna modukoak izan litezke, Odrio
zola & Zabalaren (1992) lanean esan denaren arabera, herri palestiniarrarekin izan
behar genukeen elkartasuna erlatiboekiko parekotasuna jadanik Salaburu & Kinta
nak (1984) adierazi zutelarik.

1.2. Izenondoaren kokapena

Odriozola & Canteroren(l992) lanean, gaur egun nolabaiteko bizia duen
interferentzia bat deskribatu da: euskal izenondo kalifikatzaileak (5), kokagune
bakarra dauka, izenaren eskubialdekoa alegia. Gaur egun ordea, zenbait hiztunek,
ez dituzte morfologikoki bereizten izenondoa eta izenaren ezkerraldean kokatzen
diren bestelako elementu batzuk: a) - ko daramaten izenlagunak, b) izenlaguntzat
jo litezkeen -tar atzizkidunak, c) izenondo izan arren maiztasun handiz izen
modura erabiltzen diren -tzaile, -garri eta bestelako atzizkidunak. d) Elkarketetako
lehenengo izenak, m I aldaketa fonetikoa jasaten du (6), hiztunak izen hori
izenondoaren egitura morfologikotik hurbilago ikus dezakeelarik (euskal hizkun
tza ondo badago, sozial arazoa ere onesten da). Hizkuntaren barneko konpeten
tziari dagokion bereizmen-ezintatasun horri, beste faktore batzuk gaineratzen
zaizkio seguraski; berain artean hauexek: batetik, ondoko bi erromantzeek koka
pen biak onartzen dituzte (funtzio pragmatiko desberdinak lortuz); bestetik, azken
eta /rantses, ingeles moduko berbak izenondo, izen, ala zenbatzaileak diren mor
fologikoki bereizi ezin izateaz gain, izenaren ezkerraldean koka daitezke.

Kontu guztiok, jakina, aipaturik daude eskutartean izaten ditugun gramati
ketan, baina guztiei batera ikuspegi orokorra eman gabe eta guztiek batera
hizkuntza ezin baimen dezakeen kokapen hori sorterazi dutela esplizituki esan
gabe. Komeni liteke bada, horrelaxe azaltzea: euskal izenondoa, hau da, atzizkirik
gabe izen baten ondoan jarriz beraren ezaugarri bat adierazten duen berba, izen
horren eskubialdean kokatu behar da ezinbestez. Ezkerraldean kokatzen direnak,
atzizkiren bat daramate edo zeharo murritza den (hots, hitz solte batzuez
osoturik dagoen) esparru bati dagozkio; atzizkidunak, eskubialdean ere, koka
daitezke.

(5) Kalifikatzeilea diogunean, izaki baten ezaugarri bat adierezten duela esan nahi
dugu. Horrexetan datza hain zuzen nahasketaren arrazoirik garrantzitsuenetako bat: izan
ere, izenlagun batzuek, ezaugarriak adierazten dituzte izenondoek bezala. Kontuaren ikus
pegi teoriko baterako, ikusi Eguzkitza (1990).

(6) Elkarketa zaharretan behintzat.
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2. ASIMILAZIO-PROZESUAN DAUDEN ALDAERAZPENAK

2.1. Izen-, izenondo- eta adifz-modifikatzaileak

Esparru orokor hau, ohizko gramatikez gain, Odriozola & Zabalaren (1992)
lanean deskribatu da hizkuntz maila teknikoaren ikuspegitik. Izan ere, maila
horretan bereziki garrantzitsua da euskarak baimen ditzakeen izen-sintagmaren
mota guztien bame-egitura normatibizaturik egotea: izen-sintagmaren gunea, mag
nitude fisiko baten izena izango da; gune horrek, zenbait kasutan izenondo baten
modifikazioa jasaten du (indar handia), baina maiz izenlagun bat hartzen du bere
ezkerraldean; izenlagun horren gunea, neurri-unitate baten izen arrunta da eta
bere aurrean zenbatzaile mugatu bat kokatuko da (5 dinatako indarra). Hemen,
ezin jaso dezakegu aipaturiko Ian horretan eskainiriko kasuistika guztia; kontside
ra dezagun, hala ere, bertan azaldu diren normatibizazioarekiko jarrera eta erizpideak:

a) Mucho-a, muchos-as, muy versus oso, askotan, asko

al) Muchos-as /asko.

Gaztelerak (frantsesak edo ingelesak ez bezala), erro bereko hitzak erabil
tzen ditu izen zenbakarriak zenbakitzeko (muchas dinas), ez-zenbakarriak kuanti
fikatzeko (mucha fuerza), aditza modifikatzeko (polimerizarse mucho) eta halaber
izenondoa modifikatzeko (muy termoestable). Jadanik AItube (1929) eta Txillarde
gik (1978) salatu zutenez, euskararen izen zenbakarriak eta ez-zenbakarriek oso
izen-sintagma ezberdinak onartzen dituzte jatorriz, eta ez litzaioke eutsi beharko
gaur egun hedatuz doan nahasketari: asko eta gutxi izen zenbakarrien zenbatzaile
zehaztugabeak dira (kategoria funtzional asko, molekula gutxi).

a2) Mucho-a /handia (eta ez asko)

Txillardegik (1978) eta Salaburu & Kintanak (1984) garbi azpimarratu
dutenez, izen ez-zenbakarriek, asko hartu gabe handi, txiki, luze edo labur hartu
behar dute (esana dugunez gazteleraz mucho /mucha egiten delarik). Odriozola &
Zabalak (1992), gainera, izen ez-zenbakarrien artean esparru espezifiko bat osotua
duten ez-zenbakarri neurgarriak aipatu dituzte, likidoen izenena hain zuzen.
Hauek, zenbakarriek bezala jokatzen dute sintaktikoki eta azido suifuriko asko,
korhidriko gutxi eta halaber esne gehiago modukoak egiten dira. Oso garrantzitsua
da beraz molekula asko edo klorhidriko gutxi ondo eta (euskal sisteman) indar
gutxi gaizki daudela esplizitatzea: hizkuntz maila arruntean, zer esanik ez, inda
rrari buruz entzule/irakurleak duen ezaguera extralinguis-tikoa ez da aldaeraziko
zenbakarriei dagokien zenbatzaile bat erabiltzeagatik, baina maila teknikoan, hiz
kuntz sistemaren mugikortasun hori onartezina da, zenbakarri/ez-zenbakarri neur
garri oposaketa baliabide linguistiko nahastezinen bidez adierazi behar (eta aha\)
delarik. Izan ere, irakurle/entzule (ez- aditu)ak, segurtasunez jakin behar du asko
ikustekotan zenbakarriez edo likidoez ari dela eta handi /altu egotekotan bestela
ko (magnitude) zenbakarri neurgarriez ari dela (7).

(7) Goenagak komunikazio pertsonalean sistemaren nolabaiteko asimetria gogoraerazi
digu: ?ke asko/ke handia baina + ke / ke gutxi.
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aJ) Mucho laskotan (eta ez asko)

Gazteleraren mucho, poco, mas, menos direlakoak aditzaren nolabaiteko
denbora-modifikatzaile izan daitezkeen bitartean, euskaraz horrelakoak itxuratze
ko askotan, gehiagotan, gutxiagotan daude eta kasu hauetan asko eta abarrekoak
gutxienez trakets gertatzen dira:

Kasu asko aztertu dugu Ikasuistika zabala aztertu dugu

Lehenengo kasua, askotan Isakonki aztertu dugu; bigarrena berriz,
behin Igainetik

a4) Muy loso (eta ez asko)

Muy delakoak bai partizipioa(ren intentsitatea) bai izenondoa modifika
dezake. Horretaz gain, mucho delakoak edozein adizki(ren intentsitate)a modifika
tzen duo Euskaraz, soilik oso erabiltzen da izenondo garbiak eta partizipioak
modifikatzeko (oso handia Ipolimerizaturik), baina aditzaren intentsitatea modifi
katzeko, hedatu samarra da asko, eta egokia den oso polimerizatu da erabilera,
galduz doa azkarki. Hauxe izango litzateke maila arruntean dagoen elementu
baten "promozioa" aholka daitekeeneko kasu bat: Maila arruntetan ezezaguna
izan arren, asko delakoaren erabilera onartezin gertatuko litzateke maila kultuan
(gaizkiulerturik sorteraziko ez balu ere).

b) Izen ez-zenbakarriek kasuistika konplexuko izen-sintagmak sorteraz
ditzaketela adierazi da Odriozola & Zabalaren (1992) lanean. Bertan, adibidez,
matraze bat azido sulfuriko egituraren ez- egokitasuna azpimarratu da maila
teknikoari dagokionez: aIde batetik, egiturak berak duen kutsua maila teknikoak
behar duen neutralitatetik kanpo dago; beste aIde batetik, arazo larriago dago:
botita bat esne egiturak bolumenaren aldetik daraman zehaztasun-falta (in)kons
zientea, onartezina da maila teknikoan. Dozena bat voltio edo pare bat elektroi
moduko egiturak ere, baztergarritzat hartu dira neutralitate-falta beragatik; beste
lako multzo-izeneko egiturak ordea (milioi bat walio), egokitzat jo dira. Azkenik,
gaur egun ur baso bat ura eskatzeko erabiltzea ohizkoa bada ere, entzima-matraze
bat moduko egitura (teknikoa)k soilik ontzi(- mota) bat adierazteko gomendatu
da, maila kolokialeko anbiguotasunetik aIde egiteko.

2.2. Galdegaia

Euskal galdegaiak, normatibizioarekiko jarrera berri batzuen adibidea eskain
diezaguke. Autore asko aritu dira kontu honetaz sakonki. Lehenengo talde batean (8),
Altube (1928), Arejita (1982) eta Txillardegi (1978) koka litezke; azken biak,
lehenengoaren lerroari jarraitu zaizkio, osotu samarra den galdegai-eskema bat
azalduz eta aholkatuz; horrela ba, kontu honekiko jarrera normatibista esplizitua
izan da. Bigarren talde batean, Goenaga (1978) eta Mitxelena (1981) aipatuko
genituzke; berauek, ez dute ukatu aurrekoek proposaturiko eskema, bai ordea

(8) Ikuspegi teorikoagotik aritu diren Azkarate (1981) eta Ortiz de Urbina (1986), aIde
batera utziko ditugu Ian honetan.
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erlatibizatu: beraien hitzetan, soilik elkarrizketako galdera/erantzun zuzen eta
laburretan beteko litzateke eskema hori; istorioak kontatzen direnean elementu
guztiak ezezagunak izanik, gainera, ordena aske samarra egiten dela adierazi dute.
Osaren (1990) lana, azkenik, euskararen hitz-ordenaz egindako Ian deskripti
bo/teoriko sakonena dugu; eskutartean ditugun normatibizazio-kontuei dagokie
nez, euskararen sintaxi orokorrean Goenagak (1978) edo Lafittek (1944) egin
dutenaren parekoa izango litzateke hau.

Lan hauek guztiok kontutan harturik, Zabala & Odriozolak (1992), osotu
egin dute galdegai posible guztien eskema orokor bat, zenbait gogoeta berri
gaineratuz:

a) Nolako hizkuntz mailatan erabiltzeko den kontsideratzerakoan euskal
autoreak ados ez badaude ere, galdegai-sistema honela osotuko litzateke, inon eta
inoiz osoturik egotekotan:

al) Galdegaia, perpausean ematen den informazioaren artean garrantzi
handiena eman nahi (edo behar) zaiona da. Ez da zertan informazio berriarekin
guztiz identifikatu behar.

a2) Galdegaia, elementu nominala denean, aditzaren aurrean kokatzen
da. Batzuetan, marka bereziak ere, har ditzake: izenordain intentsiboak eta -t(x)e
hizkia

a3) Galdegaia aditzaren baieztapena denean, bi kasu bereizi behar da:
adizki sintetikoen kasuan, ba- aurrizkia gehitzen zaio adizkiari eta adizki perifras
tikoa denean, perpausaren hasierara eraman edo tonu-aldaketa (=koma) egiten
da beraren aurrean, bestelako elementuetatik banatzeko.

a4) Galdegaia aditzaren ekintza denean, beste bi kasu gerta daitezke:
adizki sintetikoen aurrean, dagokion partizipioa jartzen da (9) eta perifrastikoen
kasuan, egin +aspektu-marka tartekatzen da partizipio eta laguntzailearen artean.

as) Ezeztapena adierazteko, laguntzailea (edo adizki sintetikoa), aurreratu
egiten da ez partikularen atzean kokatzeko (10). Ezeztapenaz gain beste elementu
bat nabarmendu (edo agian "bigarren mailako" galdegai bihurtu) nahi denean,
laguntzaile eta adizki jokatugabearen artean tartekatzen da elementu hori.

b) Mintzagaia, perpausaren hasiera absolutuan kokaturik eskainiko den
informazioaren baldintzapenak finkatzeko balio duen elementua da (bukaera
absolutuan ere koka daitekeelarik); ez da zertan informazio ezagunarekin guztiz
identifikatu behar. Mintzagai batzuk ez dira modu nabarian markaturik agertuko;
beste batzuek, pausa bat hartuko dute atzean galdegaitik bereizteko, eta nolabai
teko kontrastea emango dute aditzera (mintzagai kontrastiboak). Mota horretako

(9) Mota honetakoek, hots ibiti dabil modukoak, marginal semarrak dira; horren
aurrean ere, jarrera desberdinak soma daitezke: aukera bat, bere marginalitatean utzi eta
-behar den lekuetan- gauza bitxi modura aipatzea izan liteke. Zabala eta Odriozolaren
(1992) jarrera, beste bide batetik doa: forma marginala berreskuratu eta euskara orokorrean
dauden beste baliabide guztiekin batera galdegaiaren eredu osotu bat itxuratzea.

(10) Ikus bedi Lakaren (1990) tesia, zeinak ikuspegi teorikoaz gain euskal ezeztapena
ren deskribapen interesgarria baitauka.
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mintzagaiek, izenordain intentsiboetan, ere partikulan edo aditzaren errepikape
nean oinarrituriko baliabide bereziak gauzatzen dituzte: guk geuk, beste hipotesi
bat itxuratu dugu; legea itxuratu, Newton-ek itxuratu zuen; jokatu gabeko perpausek
ere, badute kanonikoki kasuz markaturikko argumenturik.

c) Perpaus osoan garrantzi txikien duen elementua, hots ezagunena dela
koan igortzen dena, aditzaren atzetik doa, eta geroago ikusiko dugunez, ezaba
daiteke zenbait arazo estilistiko konpontzeko.

d) Ipuinak edo "pasadizuak" kontatzen direnean elementu guztiak ezeza
gunak izanik autore batzuen usteetan ordena askea da, baina ez dirudi mami
konplexuko testuak itxuratzekoan horren askatasun handirako joera dagoenik ez
eta askatasun horrek deskodifikazioa segurtatu edo erraztuko lukeenik. Zenbait
kasutan, gazteleraren edo frantsesaren eragina izan liteke orden aldakortasunaren
errudun. Maila kultuko testu idatzietarako eta bereziki maila teknikorako, aurreko
eskema mantententzea komeni litekeela proposatu da Zabala & Odriozolaren
(1992) Ian horretan. Proposaturiko ereduan, ordea, badago zirrikito bat: galdegai
-sistema tinkoa bada ere, zenbait kasutan galdegai bat baino gehiago hauta
dezake idazle/hiztunak, egoera pragmatiko bakar baten aurrean egonik ere. Bero
nek, nolabaiteko askatasuna eskain dezake, baina Ian horretan adierazi denaren
arabera, kongruenteago (eta euskararako onuragarriago) bide da hizkuntz maila
batetik bestera sistemako elementuen artean hautaketa desberdinak egiten direla
pentsatzea, inolako sistemarik ez dagoela edo sistema finkatu gabeko zenbait
egoeratan soilik betetzen dela pentsatzea baizik.

2.3. Perpaus konposatuen hitz-ordena

Jadanik Etxebarriak (1977-78) zirriborraturiko bidetik aurrerajoanez Zabala
& Odriozolak (1992) adierazi dutenaren arabera, kontu honetan, hiru faktore
sintaktiko desberdinek hartzen dute parte euskararen barne-ikuspegitik, haietaz
gain bi erdarek ere nolabaiteko eragina dutelarik: lehenik, perpaus menperatua ez
zatikatzeko eta atzizkidun adizkia bukaeran jartzeko joera kultua aipatu behar da.
Joeraz baino haruntzago, lege modura eman dute Altubek (1929) eta Arejitak
(1982). Bigarrenik, ezezko perpausetan gertatzen den ez + aditza sekuentziaren
aurrerapen ezaguna gogoratu behar da. Azkenik, fokalizazio eta topikalizazioari
dagozkion fenomenoek hartzen dute parte auzian. Zabala & Odriozolaren (1992)
ideiak, honela labur daitezke:

a) Atzizkidun adizkiaren kokapenari dagokionez, joera hori ia araua da
idatzitako testu landuetan eta hedatu samarta da mintzaera landuetan. Zenbait
baldintzapen semantiko betetzen denean, arau hori ia halabeharrez bete behar
dela esan liteke. Bestalde, araua ez betetzeak ondorio agramatikalik ez dakarren
arren, gaizkiuletuetarako arazo larriak ekarriko lituzke deskodifikazio zaila duten
goi-mailako testuetan: hutsik dagoenean aspektu-sintagmaren burua, goratu egiten
da aditza bezalako formek, aspektu-sintagmaren burua hutsik dagoenean, goratu
egiten da aditza delakoek baino deskodifikazio zailagoa dute, gramatikaltasun edo
estiloari buruzko kontsiderazioak egin gabe ere; berez, menperatuaren elementu
bat bere perpaus-"mugetatik" ateratzen denean, entzulelirakurleak ardura han-
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diagoa jarri behar du elementu hon menperatu ala nagusiari ote dagokion finka
tzeko, zenbait kasutan segurtasunez jakiterik ere ez dagoelarik.

b) Ezeztapenean gertatzen den ez + aditza sekuentziaren mugimendua,
aurreko arauaren aurka doa nolabait, eta nolabaiteko zalantza nabari daiteke
idazie/hiztunen artean. Hemen ere, arau zurrunetara heldu gabe, eta Zabala &
Odriozolaren (1992) lerrotik aurrera joanez, zenbait aholku eman daiteke ahalik
eta deskodifikazio-arazo gehien ekiditeko eta, jakina, euskarak bereak dituen
joerak apurtu gabe jokatzeko:

bI) -(e)la atzizkia daramaten menperatuetan, ezeztapenaren aurrerapena
guztiz hedatua da edozein hizkuntz mailatan eta beraz, ez dago kontrakoa esate
rik (11).

b2) Zeharkako galderak itxuratzeko erabiltzen den -(e)n(entz) atzizkiaren
kasuan, elementuren bat atzizkidun adizkiaren atzean jartzea hedatu samarra da,
baina ez bide dago deskodifikazio-arazo larriegirik atzizkiaren araua betetzen ez
denean (agian nagusia oso mota definitukoa izanez bi perpausen arteko mugak
oso garbi sentitzen direlako). Ez da beraz zertan "ezarri" behar atzizkiaren araua,
baina beharbada ezaguna da animalia horien lerro ebolutiboa zein den forma,
ezaguna da zein den animalia horien lerro ebolutiboa forma baino apur batez
landuagoa da.

b3) Deklinabide kasu-marka daramaten beste atzizkien eta -(e)la(rik) atziz
ki adberbialaren kasuetan, ezeztapenaren aurrerapenak oso trakets sentitzen dira
esparru kultuetan eta beraz, ez egitea gomenda Iiteke; izan ere, antzeko zeozer
gomendatu du Arejitak (1982), atzizki menperatzaileen artean egoera desberdinak
daudeia bereizi ez badu ere:

Abiadura metoda horren bidez kalkulatzen ez denean, zailtasunak
azaltzen dira (ez abiadura ez denean kalkulatzen metoda horren bidez,
zailtasunak azaltzen dira).

Abiadura metodo horren bidez ez kalkulatzea komeni da

c) Topikalizazio/fokalizazio fenomenoak, bere indarra du auzi honetan,
aurreko sailean aipaturiko orden arau batzuk apurtezinak baitira edonolako per
paus nagusi edo menpe-ratuan. Izan ere, aurrean trakets modura aipatu ditugun
metodo horren bidez kalkulatzerakoan abiadura modukoak, hirugarren faktore
honi zor zaizkio kasu askotan. Bestela esanda, bi arauak gatazkan sartzen dire
nean, zenbait hiztunek topikalizazioaren "aide" egiten dute, azken finean arau

(11) Zenbait murriztapen jar liteke ordea, perpaus nagusi eta menperatuen arteko
kontaktu-guneei dagokienez: Nagusiarekiko (ezkerraldeko) kontaktuan dagoen elementua
menperatuaren subjektua denean (esana dugu aditza ez dela goratzen kasu horletan), edo
bestelako elementua denean (esana dugu ez dela goratzen kasu horietan), deskodifikazioa ez
da zaila eta beraz, bultza daiteke horrelako ordena. (Eskubialdeko) kontaktuan dagoena
menperatuko bestelako elementu bat denean (aditza ez dela goratzen kasu horietan esan
dugu), oso perpaus traketsak lortzen dira, ez baitago oso garbi kontaktu-sekuentzia (arrotz)
horrek zemolako ezaugarri prosodikoak dituen; gainera, kontaktuan dagoen elementua
(kasu horietan) bi perpausen artean eskegita dago, batari (kasu horietan ez da goratzen) ala
besteri (kasu horietan esan dugu) esleitu behar ote zaion garbi ez dagoelarik.
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horren funtzioa garrantzitsuagoa baita: zenbait kasutan atzizkiaren araua betez
gero esaldia zeharo desitxuratzen duen topikalizazio ez-egoki bat lortuko litzateke
eta hori ekiditeko, topikalizatua ez den elementua atzizkidun adizkiaren atzean
jartzen da. Aipatu ditugun him arauen artean (agian funtzio estaliena edo garran
tzi txikiena izateagatik) arriskuan dagoena atzizkiarena da eta horregatik, topikali
zazio/fokalizazioaren arauak eta atzizkiaren araua batera bete ahal izateko kon
ponketa (estilistikoa) bilatzea interesgarri izan liteke (12).

3. BESTELAKO KONTU BATZUK

Sarreran esan dugunez, hemen ikutuko diren puntuak ez dira euskararen
zauri larriak; hizkuntz sistemak ondo samar onar lezake honelako aldaerazpenen
eragina, baina hor, bestelako faktore batzuk kontsideratu behar dira: aldaerazpe
nak finkatu egingo baHra, sistema ez litateke bereziki minduko, baina gertatzen
ari diren aldaerazpenak, ez dira guztiz trinkoak oraindik, eta zenbait idazle/hiztu
nek guztiz bereganaturik dituzten bitartean, bestelako batzuek nolabaiteko erre
sistentzia erakusten dute oraindik; beti bezala, gaizkiulertuak eta deskodifikazio
zailak dira egoera diasistematikoaren ondorio.

Zer esanik ez, honelako kontuen kasuistika oso zabala da eta normatibizazio
-jarreraz ari gareneko Ian honen esparrutik kanpo dago kontu horiek guztiok
biltzea. Dena dela, garrantzi handi samarra duten bi esparru desberdin gainbegi
ratuko dugu hemen, jadanik plazaratu diren jarrera horiek aztertuz: 31 sailean,
zenbatzaile mugagabeen esparrua ikutuko da (13); 32.ean, bestalde, edukin seman
tikoarekin zerikusirik duten puntu ugarietariko batzuei helduko diegu arin batean.

3.1 Zenbatzaileak

3.1.1. Bat zenbatzailea eta -a mugatzailea

Eskutartean ditigun gramatiketan -Txillardegi (1978), Goenaga (1978),
Euskaltzain-dia (1985)-, garbi samar adierazita dago izen-sintagmak eraman
ditzakeen determinatzaileen sistema gazteleraren eta frantsesaren sistemetatik oso
ezberdina dela. Kontu honetan, beste askotan bezala, Txillardegirena da jarrerarik
gogorrena, bat delakoaren esparrua ia soilik zenbatzaile mugatu modura erabili
behar dela esanez. Bigarren autoreak eta Akademiak, gehiegizko erabilera berbe
rak salatu nahi izan dituzte (haizea altxatu zen eta ez haize bat altxatu zen ,. etxe

(12) Posibilitate bat hauxe izan liteke: rnenperatuaren esparrutik atera nahi den ele
rnentua, garrantzi txikienekoa da, hots, ezagunena da aldez aurretik, eta beraz, problernati
koa den esalditik ezaba liteke: modu horren bidez kalkulatzerakoan abiadura, faktore ugari
hartu behar dira kontutan egin beharrean, metodo horren bidez kalkulatzerakoan, faktore
ugari hartu behar dira kontutan egin daiteke.

(13) Gogora bedi 21 sailean ere, zenbatzeile batzuk aztertu ditugula. Han ikusitako
arazoak, ordea, askoz ere alderazpen bortitzak ekarri dizkiote euskarari: hitz bitan esanez,
haize asko izen-sintagrnak, euskal sisternarekiko "bortizkeria" handiagoa dararna, etxe poUt
batean bizi naiz edo idazlumarekin idazten dut perpausetako izen-sintagrnak baino.
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politean bizi naiz eta ez etxe polit batean bizi naiz), baina bat horri nolabaiteko
zenbatzaile mugagabearen balioa onartuz eta bat eta -a direlakoen arteko banake
ta nonbait profilatuz. Lerro beretik apur batez aurrerago joanez, Odriozola &
Zabala (1992), bi elementuen kasuistikan sakontzen saiatu dira, zenbait erabilera
traketsen "konponketa" edo baliabide egokiago eskainiz (14); izan ere, autore
hauek adierazi dutenez, bakar bat eta edozein esanguren arteko bereizkuntza
kontzeptuala, zeharo garrantzitsua da hizkuntz maila teknikoan, eta ahal den
neurrian, bereizkuntza kontzeptual hori bat I-a bereizkuntza morfosintaktikoari
egokitzea komeniko litzateke, maila teknikoko mezuen transmisioa segurtatzeko.

3.1.2. Zenbatzaileen deklinabidea: Bat Ibatzu(k)

Txillardegik (1978), garbi bereizi zituen zenbatzaile hauen bi deklinabi
deak: multzo baten elementuetariko bat adierazi nahi zenean, deklinabide muga
gabea erabiltzen zen eta erabiltzen da gaur egun zenbait tokitan (15); hortaz,
horrelako egoeran mugagabea mantendu behar litzatekeela adierazi zuen autore
honek. Beste aide batetik, bata eta bestea moduko baliabideetan, deklinabide
mugatu singularra egiten da euskara orokorrean, inolako norrnalizazio-ahaleginik
behar ez delarik. Autore berak eta geroago Euskaltzaindiak (1975) ere, leku- eta
denbora-kasuak zenbait lekutan (edo agian leku gehienetan) mugatu modura
egiten direla adierazi dute. Euskaltzaindiak (1985), bere aldetik, kontuaren aurrean
har daitekeen bi jarrera posible azaldu du: de facto gehiengoaren egoerari eutsi
eta leku- eta denbora-kasuak edozein egoeratan beti mugatu modura egin, ala
bestela mugagabe eta mugatuaren oinarri linguistiko/logikoak mantendu. Euskal
tzaindiaren barneko Euskara Baturako batzordea (1991), azkenik, lehenengoaren
aide makurtu da, aurreko kontsiderazio guztiak egin eta gero literatur tradizioa
ren bilakaera gogoan hartuz (16).

3.2. Zenbait kontu semantiko

Guztion ezagunak dira hitzen esparru semantikoetan euskarak jasan duen,
jasaten ari den eta zalantzarik gabe etorkizunean jasango dituen erosio eta
desbiderapen semantikoak. lzan ere, ikuspegi orokorretik ez dago endakapen-

(14) Kasuistika osoa hemen jasotzea ezinezkoa bada ere, hone hemen zirriborro bat:
a) Zenbakia: irndian, puntuak ez ditugu ferro (bakar) batean kokatu; b) Sailkapenak: F,
aplikazio jarraia da (ez F, aplikazio jarrai bat da); c) Baieztapen orokor edo kategorikoak:
Etniaren kontzeptuak, Jaktore objektibo eta subjektiboak daramatza bere barnean (ez Jaktore
subjektibo batzuk); d) Kategoria ezagun baten elementu ez-diferentziatua: Biz F(x) edozein
Juntzio jarrai (eta ez Juntzio jarrai bat); e) Efementu baten determinazio edo kali/ikazioa:
Ehunen pisuak bilakaera paraleloa erakutsi du (eta ez bilakaera paralelo bat); f) Multzo
baten partaidetzat har daitekeen zehaztu gabeko elementua: Lirika mozarabea, jartxa-sorta
batez osoturik dago.

(15) Kontutan har bitez iparraldeko euskalkietako deklinabide mugagabe estandarra,
eta bizkaieraz, adibidez, baten inesibo mugagabe zaharra.

(16) 130driozola & Zabalaren (1992) lanean, azkenik, jaso (eta onartu) da behin
betirako erabaki hori, beharbada beste aukerak ondorio pedagogiko hobegoak izan zituzkee
la azaldu eta gero.
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-prozesu horren aurrean inolako jarrera zehatza hartzerik: Hitzez hitz borrokatu
behar litzateke (eta borrokatzen ari da) desbiderapen ageriak daudenean. Ikus
bitez adibidez Etxeberriak (1977-78) edo Salaburu & Kintanak (1984) azalduriko
jrantsesa jakin (ez ezagutu), eskubiko alderdi batek garaitu (ez irabazi), itsasotik
leho"era (ez lurrera), jertze berdinak !jertze bera,... Zenbait desbiderapen semanti
ko ordea, hitz bakar baten esparrutik haruntzago doaz: horrelako desbiderapena
jasaten ari diren elementuek esanguraz gain funtzio gramatikal bat daramaten
neuman, beraien gaineko aIdaerazpenak izen baten gaineko aldaerazpen semanti
ko hutsak baino askoz ere eragin (biderkatzaile) handiagoa izango du hizkuntz
sisteman. Mota honetako aldaerazpenekiko hurbilketa bat egingo dugu sail hone
tan: 321.ean, gazteleraren preposizioen balio anizkoitzak euskaran duen eraginari
emango diogu gainbegirada bat. 322.an, erdal juntagailuen zeregina izango dugu
aztergai (17).

3.2.1. Gazteleraren preposizioek eraginiko inteiferentziak

Sistema preposizional erromanikoak, oso kasuistika korapilotsua dauka,
preposizio bakoitzaren esangura/funtzioak finkatzeko unean. Euskararen gaineko
eraginari gagozkiola, modu orokorrean defini daiteke interferentzia: erdal preposi
zio batek dituen adiera/ erabilera guztietatik bat, deklinabideko marka zehatz
baten bidez betetzen da euskaraz; aldaerazpen-prozesua, beti gertatzen da berdin:
erdaI preposizioak dituen beste adiera/erabilera guztiak lehenengo adieraren pare
koa den euskal kasu-markari esleitzera jotzen da, bestelako baliabide guztiak gero
eta gutxiagotan erabiliz. Honelakoetan salatu behar denak, bada, azalpen zaila
dauka, zeren eta parekaketa indibiduo edo komunitate elebidunaren fenomeno
sikolinguistiko inkonsziente bati baitagokio nonbait, eta sasiparekaketa egiten
denean, egiten duen hiztun/idazlea edo komunitatea ez da izaten errudun, inter
ferentzia "eginda" heltzen baitzaio bere hiztun denborakideengandik edo aurreko
belaunaldietatik. Darabilgun adibide bat korapiloa askatzeko: boligrajoarekin idaz
tea esaten duten askok, konpetentzia sintaktiko garatua dute eta euskara ondo
samar edo guztiz ondo erabil dezakete. Baliabide okerra, euskara osasuntsu

(17) Ez ditugu kontsideratuko hemen "interferentzia semantiko" direlako horien ingu
ruan dauden beste arazo-mota ugari: Lehenik, erdal suponer, seguir, encontrar edo dar(se)
bezalako aditzek euskal esparru semantikoetan duten eragin semantikoa (eta sintaktikoa)
kontsidera Iiteke: ondo dagoela suposatu dugu baina aldaketa garrantzitrsuak ekarri ditu (eta
ez suposatu ditu). Bigarrenik, beste normatibizazioarekiko jarrera-mota batez mintza gintez
ke, aditz-familien bamean dauden esanguren banaketak ondo finkatu/bideratu behar direla
esanez: izan ere, gaztelerak esparru epistemologikoan (reconocer, conocer, detenninar, esta
blecer, encontrar, descubrir, investigar, escudriiiar, analizar, examinar, caracterizar...) factiti
boan (permitir / impedir, favorecer / dificultar, facilitar / dificultar, posibilitar / impedir,
dejar / impedir, promover, propiciar, predisponer, ayudar, acompafiar, implicar, producir...)
edo ezaugarri-aldaketen esparruan (convertirse, devenir, desarrollar(se), evolucionar gardenki
adierazteko duen ahalmena, nonbait sorterazi behar da euskararen baitan ere, horietako
hitz bakoitzak dituen adierak euskaraz hitz bakarraren bidez halabeharrez adierazi behar ez
dela azpimarratuz. Hirugarrenik, premiazkoa da (atizkidun) perpaus menperatuen arteko
esangura-desberdintasunak ondo finkatzea, kausa/ondorio, bide/emaitza eta abarreko harre
manak funtsezkoak bait dira mezu baten zehaztasunari begira gaudenean: adibidez, -tzean
= -bitartean, -tzerakoan = -tzeko unean, -tzekotan = -tzeko kasuan, -tutakoan = eta gero
banakuntza bultza daiteke, gazteleraren a/ + infinitiboa egitura bakarraren eraginetik aldenduz.
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deneko esparruetan ikasi bide du, zeharo egokiak diren egitura batzuen bamean.
Esana dugunez, horrelako akatsa finkatu egiten den neurrian, etorkizuneko eus
kaldun batek (elebakarra balitz ere), erdarakada nabaria den hori ikasiko du bere
euskara (ona)ren barnean. Beha ditzagun interferentzi fenomeno ugari sorterazi
dituzten con lavec, para Ipour eta por Ipar preposizioak.

a) Con

Aurreratua dugu jadanik con preposizioak euskararen bamean ezarri duen
eta ezartzen ari den aldaerazpena: berak dituen adieralerabilera guztiak soziatibo
kasuaren bidez adierazteko edo ordezkatzeko joera. Zentzu horretan, Odriozola
& Zabala (1992) soziatibo horren esparru semantiko Gatorrizko)ak finkatzen saia
tu dira, beti bezala maila teknikoko adieren eta baliabideen artean ahalik eta
harreman gardenena ezartzeko asmoz:

al) Izenlagun-forma, bereziki teknikoa da eta harreman bidirekzionalaren
zentzu espezifikoa dauka: adinarekiko erlazio oposatuak.

a2) Laguntza (konpainia) delako adiera arruntaz gain, testu (landu)etan,
aldaketa batzuk aipa daitezke zenbait aditzi loturik: erkatu, konparatu, parekatu,
ados egon, etorri...

a3) Azkenik, guztiz okerrak edo oker samarrak diren erabilerak eta kon-
ponketa eragingarriak, hauexek dira:

erizpide sedimentarioei lotuta (ez sedimentarioekin lotuta)

/aktore horren bidez konpondu (ez /aktore horrekin konpondu)

saioa zenbait baUo desberdin erabiliz egin (ez saioa zenbait baUo
desberdinekin egin)

harrapakina ahoan duela, joan egiten da (ez harrapakinarekin
joaten da)

gauza bera gerlatu zaio bektore-mota horri (ez gauza bera gerlatu
da bektore-mota horrekin)

aditz nagusi batzuen kasuan, kanporatu egiten dira osagaiak (ez
aditz nagusi batzuekin)

b) Para

Jadanik Etxebarriak (1977-78) salatu zuenaren arabera eta Euskaltzaindiak
(1985) eskainiriko datuetan oinarriturik, Odriozola & Zabalak (1992) zenbait zehaz
tasun gaineratu dute:

bl) Zentzu destinatiboa, hau da objektua/hartzailea harremana eman
nahi denean, testu landuetan -rako (bizigabeak)/-rentzat (bizidunak) mantentzea
komeni liteke, aitzinako gizarte euskaldunak bide zuen filosofia animistaren kutsa
duratik urrunduz.
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b2) Zenbait erabilera/adiera ez dira guztiz egokiak:

Zeolitaren kasuan, trukaera maximoa 0.12 da (ez Zeolitarentzat)

Kon rako kalkulatu den balioa (ez Kn arentzat)

Filosojo honen eritziz (ez Filosojo honentzat)

c) Por

Etxebarriak (1977-1978), ikuspegi praktikotik, zenbait euskarazko itzulpen
eman zuen por /pour preposizioetarako:

arrazoi horregatik haserretu nintzen

hortik etorri da

egokitzat jotzen du

itsasoz joan da

bost bider zazpi berdin hogeitamabost

Bestalde, bai autore honek, bai Salaburu & Kintanak (1984), Euskaltzain
diak (1985) eta bai Odriozola & Zabalak (1992) ere, hedatuz doan erabilera okerra
salatu dute: Kausarako motibatibo kasua (-gatik) erabiltzen den bitartean, egilea
ez da inola ere kasu horren bidez adierazi behar, gaztelaniaz eta frantsesaz bi
adieretarako preposizio bera badago ere (por /par): aurreko ikertzaileak aurkitua
(eta ez aurreko ikertzaileagatik auritua) eta beroagatik ebaporatua. Nahastea,
beharbada, kausa adierazi nahi denean nola edo halako egile figuratua posible
izatetik sortu da: beroagatik ebaporatu da ura esaten denean, beroaren interpreta
zio semantikoa oso hurbil dago egiletik; izenaren [-biziduna] ezaugarriak, ordea,
kausa ulertzera garamatza. Lehenengo kasuan, ordea, aurreko ikertzaileagatik
aurkitua guztiz ez-egokia da, zenbait kasutan perpaus agramatikal samarrak ere
egiten direlarik (gai hori ikertzaile askorengatik ikutua da). Odriozola & Zabalak
(1992) esplizituki adierazi dute bi kasu erreal (eta linguistiko) desberdin dagoela:
Lehenengoan, egile bizidun batek zuzenki hartzen du parte ekintza batean,
ondorio bat sorterazten duelarik (ikertzaileak aurkitua); honelakoetan ergatiboa
erabili behar da halabeharrez. Bigarrenean, izaki bizidun edo bizigabe baten
existentzia edo gertakizun bat, ekintza baten kausa modura azaltzen da; honela
koetan, motibatiboa erabil daiteke, baina baita ergatiboa nolabaiteko zentzu figu
ratua itxuratuz (lehorteak mendiak agortu ditu --+ mendiak, lehorteak agortuak dira
/mendiak, lehorteagatik agortu dira).

3.2.2. Gazteleraren juntagailuek eraginiko interferentziak: como, sino

Sail honetan, como juntagailuari emango diogu lekua. Erdal juntagailu
honek euskararen gainean sorterazi duen aldaerazpen larria, Salaburu eta Kinta
nak (1984) salatu dute lehendabiziz eta Zabala & Odriozolaren (1989 ~ eta Q)
lanetan deskribatu da geroago, zabal samarra den kasuistika eskainiz. Berrikus
dezagun auzia gazteleraren ikuspegitik abiatuz:
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1. Konparazioa: como Ibezala

Ikuspegi semantikotik bi elementu desberdin konparatzen direla eta ikus
pegi gramatikaletik bi perpaus osotzen direla azpimarratu behar da: moluskuek,
anelidoek (eboluzionatu duten) bezala eboluzionatu dute puntu horretan, hau da,
biek eraman dute bide bera eboluzioan. Edozein modutan, esan beharrekoa da
parentesiaren aukera hori Goenagari (1978) zor diogula; izan ere, autore honek,
bezala konparazioaren esparrutik kanpo erabiltzea "debekatu" egin zuen, zehar
kako bidean egin bazuen ere.

2. Nolabaiteko Ianbide edo iharduera: como, de Ill>

Euskaraz absolutibo mugagabea + egon Isartu Ijoan egitea bide da egokie
na: neskame egon nintzen etxe batean (neskame bezala egon nintzen hain egokia
izango ez litzatekeelarik).

a3) Funtzioa, ikuspegia, itxura edo kondizioa: como Imodura, gisara, erara

Testu konplexuei gagozkiola bereziki garrantzitsua izango litzateke bezala
bi termino konparatzen direnerako utzi eta izaki bakar baten bi ikuspegi ematen
denean modura, gisara, erara horiek erabiltzea. Hizkera arruntetan (eta euskalki
guztietan) hain ondo betetzen ez den arren, bereizkunta kontzeptuala segurtatze
ko goi-mailako idatzietan mantentzea komeni litekeela adierazi da Zabala &
Odriozolaren (1989 a eta b) lanetan: nitrogenoa, oxido eran dago kasu honetan
-eta ez oxidoa (dagoen) bezala, nitrogenoa, modu molekularrean edo oxido
modura ager baitaiteke eta bietan baita nitrogeno.

a4) Ustezko identifikazioa edo apreziazioa: como, por I-tzat + hartu /jo
leman leduki lutzi

Hau ere, oso bereizkuntza kontzeptual garrantzitsua dugu goi-mailako
testuetan: ekonomia zientzia sozialtzat har daiteke, hau da, akordio baten pean
zientzia sozial dela onartuko dugu (eta beraz ez bide da komeni zientzia bezala
erabiltzea, baliabide horretan aurreko esangura guztiak nahasturik azalduko
bailirateke).

4. LABURPENA

60. hamarkadaren bukaeran euskararen mOlfologiak jasan zuen normatibizazio
-prozesuaren atzetik, hain normatibizagarri ez den sintaxiaren gorabeherak etorri
dira azken bi hamarkadotan. Lan honetan, normatibizazio sintaktiko horren aurrean
azaldu diren jarrera-mota guztiak biltzen saiatu gara, konpondurik ez dauden
arazo batzuei eman lekizkiekeen irtenbideak ere, jarreren adibide gisan azalduz.

Aide batetik, Txillardegiren "lerroa" azaldu da eta kontuak laburtzearren,
Altuberen jarraitzaile modura ikusi dugu: beste hizkuntzetatik heldu diren feno
menD arrotzak zalantzarik gabe baztertu eta hizkuntzaren bamean berez dauden
arazo diasistematikoak euskal hizkuntzaren sistemaren argitan konpondu.

Beste aide batetik, Goenagaren jarrera aipa daiteke, nonbait Lafitte-ren
ildoan: normatibizazio-asmo espliziturik gabe, euskal sintaxiaren deskribapena,
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ahalik eta era estentsibo eta intentsiboenean; ikusi dugunez, jarrera honek azken
finean ondorio normatibistak ekarri ditu hain egoera linguistiko eta sozial enda
katuan dagoen euskara bezalako hizkuntza batean.

Arejitak batetik, eta bestetik Etxebarriak eta Salaburu & Kintanak, asmo
normatibistak (edo zuzentzaileak) azaldu dituzte beraien lanetan; ikututako gaiak
ordea, partzialagoak izan dira Txillardegiren gramatikaren zabalera izatera heldu
ez direlarik.

Euskaltzaindiaren gramatikaren liburukiek, bigarren jarrera-mota gisan aipa
tu dugun Laffite/Goenagaren lerrotik doaz, deskribapen sakon eta zabalarenetik
alegia; ikusi dugunez, hala ere, deskribapen horien atzetik erabakiak hartzen ari
dira; erabaki horiek hartzeko, Txillardegiren jarreran ez bezala, hizkuntzaren de
facto egoera hartzen bide da kontutan, Gipuzkoan gauzatzen ari den "koinea"
nonbait bultzatuz, eta AltubelTxillardegiren lerroko eredu zurrun/logikoak baztertuz.

Normatibizazioarekiko azken jarrera gisa, Euskal Herriko Unibertsitatearen
inguruan kokaturik dagoen bat ikusi dugu: hizkuntz maila tekniko bat itxuratze
koa. Jarrera honen baitan, edukinen eta baliabide sintaktikoen arteko harreman
biunibokoak ezartzen saiatzen ari da, interferentziek eta hizkuntzaren ezagumen
du txiroek sorterazten dituzten diasistema-arazoetatik aIde egiteko eta mezu
konplexuak ahalik eta segurtasun handienaz transmititzeko. Horretarako, hiz
kuntz arrunta bortxatzeko nolabaiteko joera nabari daiteke "mugimendu" horren
baitan.

Kontu sintaktiko konkretuei begira, normatibizazio-jarrera horien kasuisti
ka are korapilotsuagoa dela ikusi dugu:

a) Gaur eguneko usadioaren baliabide batzuk, "ezinezkotzat" jo dira
edozein jarreraren ikuspegitik ere: herri palestiniarrarekin elkartasuna, agramatika
la da izen-sintagma bakar modura behintzat, eta gauza bera esan daiteke juridiko
arazoa bezalako izen-sintagmei buruz.

b) Asimilatuz doazen beste interferentzia batzuek, harrera desberdinak
izan dituzte bi hamarkadotako argitarapenetan: Asko Igutxi zenbatzaile mugaga
beek izen zenbakarriak modifikatzeko soilik balio dutela, gramatika guztietan
onartu da, baina (esparru teknikotik kanpo) ez dago hain jarrera gogorrik interfe
rentzia asimilatu samarturik dagoeneko kasuetan: ?asko aldatu da loso aldatu da,
asko etorri da laskotan etorri da.

c) Euskara bere osotasunean hartuz kontsidera daitezkeen gauza batzuek
(adibidez galdegaiaren fenomenoa), ez dute halabeharrez isladapenik mintzaera
edo euskalki guztietan. Honelakoen aurrean, bi jarrera ikusi da Ian honetan: aIde
batetik, autore batzuek fenomeno orokorra ez dela esan eta nonbait normatibizazio
-kontuetatik baztertu dute; beste muturreko batzuek, biziki defenditu dute siste
maren tinkotasuna. Galdegaiaren kontu konkretuari gagozkiola, erdiko bidea soma
daiteke zenbaitengan: galdegai-sistema, existitzen da, baina hala ere, galdegai bat
baino gehiago dago hautatzeko zenbait kasutan. Jarrera horrek, nonbait, galdegai
sistemaren "abantailak" bereganatu ditu, nolabaiteko malgutasunerako ateak ere
zabalik utziz.
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d) Desbiderapen semantikoak direla eta, badago argi eta garbi salatu den
zenbait kontu puntual, baina ez da gramatika guztietan hain jarrera gogorrik
azaldu ikuspegi orokorrari begira. Esparru teknikoan ordea, gogor jokatu da erdal
preposizio-sistema sorterazten ari den endakapenaren aurrean, konponbide gisan
oso bide estuak proposatuz.
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Leioa, 1992.10.7

Karmele Rotaetxe

Andre Martinet Irakasle Dokt., UPVIEHU-ren "Doktor Honoris Causa" izenda
tzea - Leioa, 1992-10-7.
Investidura del Pro( Dr. Andre Martinet "Doctor Honoris Causa" de la UPVIEHU.
Nomination au Doctorat "Honoris Causa" de I'Universite du Pays Basque du
Professeur Andre Martinet.

Laudatio: Karmele Rotaetxe Amusastegi

Linguistika eta Soziolinguistikaren Unibertsitate Katedraduna, UPVIEHUan.
Catednitica de la Universidad de Lingiiistica y de Sociolingiiistica, en la

UPV/EHU.
Professur d'Universite de Linguistique et de Sociolinguistique, a I'Univ. du

Pays Basque.

Lehendakari laun Txit Gorena
Errektore laun Txit Gorena
Herri-Agintariak
Unibertsitate Lankide eta Ikasle Estimatuak
laun Andreak

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Euskadi
Excmo. y Magfco. Sr. Rector
I1ustres Autoridades
Estimados colegas, personal de la Administraci6n y Alumnos
Senoras y Senores

Mr. Ie President du Gouvernement de l'Euskadi
Mr. Ie Recteur
Mes chers collegues
Mesdames et Messieurs

Nous pourrions aujourd'hui repeter avec MALHERBE "et les fruits ont passe
la promesse des fleurs" car la proposition de nomination d'Andre Martinet au
Doctorat Honoris Causa que les professeurs de Linguistique Generale nous
avions faite iI y a bientot cinq ans et qui rut acceptee par nos autorites academi
ques il y a plus de quatre ans va se voir finalement confirmee.
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Eta aIde horretatik, egun ederra da gaur. Ea bost urte duela Hizkuntzalaritza
Arloak egindako eskaera gauzatu egingo da ekitaldi honetan, Martinet Irakaslea
Doctor Honoris Causa izendatzean.

En los casi 5 afios que han pasado desde que el Area de Lingiiistica, a traves
de la Facultad de Filologia y Geografia e Historia, propuso la investidura del
profesor Martinet como Doctor Honoris Causa de nuestra Universidad, he pen
sado alguna vez en las palabras que tendria que decir, 10 cual no significa que las
que pronuncie hoy sean las mas acertadas. Cierto que la tarea no es facil: dar
cuenta en pocos minutos de una vida tan extraordinariamente fecunda como la
del profesor Martinet, dedicada con inteligencia y ahinco a la lingiiistica supone
un reto y conlleva el riesgo de la simplificaci6n. Si, para alguno de ustedes esto
ocurriera, Ie pido que 10 juzgue con benevolencia, ya que no es mi intenci6n. La
importancia de Andre Martinet en la lingiiistica actual es tal que quienes nos
dedicados a esta "ciencia del lenguaje y de las lenguas" hemos tenido, todos,
obligatoriamente en nuestras manos, al menos dos de sus libros mas conocidos
Elements de Iinguistique generale y Economie des changements phonetiques, aparte
de muchos de sus numerosos articulos.

EI profesor Martinet ha dedicado su vida entera -vida larga, afortunadamen
te- a la lingiiistica para hacer de esta ciencia social una disciplina aut6noma y
liberada de la tutela de las filologias, haciendo realidad la consigna lanzada por
Antoine Meillet en el Primer Congreso de Lingiiistas de La Haya de 1928.

Sus meritos Ie han valido importantes distinciones honorificas: es Caballero
de la Legi6n de Honor (1970), Laureado del Instituto de Francia con el Premio
Volnay en 1938 y en 1956, el Premio Honore Chevallier (1946). Miembro de la
Academia Real de Dinamarca desde 1954, de la Sociedad Real de las Ciencias
Humanas de Lund (1971), de las Societas Scientarum Fennica (1971), de la
Academia de Ciencias de Oslo (1976) y, como no podia ser menos, miembro de
honor de Euskaltzaindia/Real Academia de la Lengua Vasca desde 1979. No
termina aqui la lista: es Presidente de Honor de la International Linguistic
Association (1965) y Presidente de Honor de la Societe Internationale de Lin
guistique Fonctionnelle/Internacional Society of Functional Linguistics desde
1980. Es asimismo miembro de honor de la Linguistic Society of America (1973),
de la Societe italiana di linguistica (1967) y de la Linguistic Society of India
(1975). Varias Universidades de muy distintos lugares Ie han acogido en su seno
y asi es Doctor Honoris Causa de la Universidad de Lovaina (1970), de la de
Turku (1970), de la Universidad Cat61ica de Valparaiso (1972), de la Universidad
de Lieja (1981) y de la de Friburgo de Alemania (1982).

Hay que citar tambien entre los reconocimientos a su valia distintos home
najes que Ie han sido dedicados como Miscelimea homenaje a Andre Martinet,
"Estructuralismo e Historia", 3 vols., La Laguna-Madrid, 1958. Linguistic Studies
presented to Andre Martinet, 3 vols. The Linguistic Circle of New York, 1967-69 y
Linguistique Fonctionnelle, Debats et Perspectives, Paris Presses Universitaires de
France, 1979.

Desde su Doctorado en 1937 con una tesis principal sobre La gemination
expressive en germanique y una complementaria dedicada a la fonologia de la
palabra en danes, el profesor Martinet ha ido desempefiando distintas funciones:
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Director de estudios de fonologia en la Ecole Pratique des Hautes Etudes
(1938-1947), Director de la International Auxiliary Language Association de Nue
va York (1946-49), Jefe del Departamento de Lingiiistica y Profesor de Lingiiisti
ca General y Comparada, Columbia University de Nueva York (1947-55), Cate
dnitico de Lingiiistica General en la Sorbona (desde 1955 hasta su jubilacion en
1977), Director de estudios de lingiiistica estructural en l'Ecole Pratique des
Hautes Etudes desde 1957. Y, por si todas las funciones anteriores que, como se
ve se solapan a menudo, no fueran ya mas que suficientes, Andre Martinet saca
todavia tiempo y energia para ser el Presidente del Centro mundial de informa
cion sobre la educaci6n bilingiie, desde 1980.

Su actividad en consejos de redacci6n no es menor: es editor de la Revista
Word, Nueva York, desde 1947-60, Director de Travaux de l'Institut de Linguisti
que, de Paris de 1956 a 1959, fundador en 1965 y director desde esa fecha de la
Revista La Linguistique, Paris, New York y Director de la Colecci6n Le Linguiste
de Presses Universitaires de France, de 1965 a 1982.

No me es posible ni siquiera dar cuenta de su impresionante curriculum.
Permitaseme unicamente indicar que tiene publicados unos 400 articulos y mas
de 30 libros que abarcan campos de Lingiiistica General (generalidades, fonolo
gia, sintaxis), Lingiiistica Indoeuropea, Lingiiistica Semitica, Lingiiistica Germlini
ca, Lingiiistica Romanica y Lingiiistica Aplicada, porque tambien se ha ocupado
de la aportaci6n de la lingiiistica a la ensefianza-aprendizaje de segundas lenguas.
Es forzoso destacar el exito de algunos de sus libros en el mundo entero. Asi
Elements de Linguistique Generale de 1960, ha sido traducido a unas veinte
lenguas: ruso y aleman (1963), Ingles (1964, corregida y aumentada en 1969),
portugues (1964), espafiol (1965), Italiano (1966), coreano (1963), polaco y ruma
no (1970), japones s.f., albanes (1974), griego (1976), islandes (1979), croata
(1982), turco y arabe (1989), vietnamita y chino (1990). Otro de sus libros de
caracter semina~ Economie des changements phonetiques: traite de phonologie
diachronique, editado en Bema en 1955, ha sido traducido al ruso, italiano,
espafiol, polaco, japones, aleman, 10 mismo que La linguistique synchronique,
modelo de 10 que debe ser la descripcion lingiiistica, tan ignorada por 10 que
respecta al castellano como, por ahora al menos, por 10 que respecta al euskera.

Andre Martinet se ha ocupado de lingiiistica en las circunstancias mas
adversas. Como es sabido, la Segunda Guerra Mundial interrumpio de forma
especial los estudios de nuestra disciplina que, en la decada de los treinta, se
extendian principalmente desde el Circulo de Praga, por 10 que la interrupcion
no precisa explicaciones. La excepci6n quiza fue Andre Martinet. Prisionero de
guerra e internado en un campo de concentraci6n, aprovecha la presencia en el
lugar de oficiales franceses de distintas regiones para realizar una encuesta de
pronunciacion que dara lugar a la publicacion en 1945 de La prononciation du
jranr;ais contemporain.

Su produccion de libros, articulos, resefias y comentarios de otros a sus
obras no puede ni siquiera enumerarse aqui. El libro que les muestro y que fue
presentado a Andre Martinet en su octogesimo aniversario recoge en sus 114
paginas unicamente los titulos de tales publicaciones con unas breves paginas
introductorias de sus mas cercanos colaboradores y amigos, entre quienes desta
ca su mujer, Jeanne Martinet, tambien lingiiista y admiradora critica de Andre
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Martinet. Me permito destacar que el libro no contiene mas que referencias
bibliograficas.

La perspectiva sobre las lenguas de Andre Martinet Ie lleva a elaborar una
teoria y una metodologia lingiiistica perfectamente coherentes y susceptibles en
todo momenta de falsaci6n, ya que el respeto a los datos es total. La prueba
chomskiana de "adequacy" es pues evidente en esta teoria. Se trata del funciona
lismo: en 1976, Andre Martinet fue el creador de la Societe Intemationale de
Linguistique Fonctionnelle/lnternational Society 0/ Functional Linguistics.

Le temps ne me permet pas de m'arreter sur les traits essentiels du fonc
tionnalisme issu de l'enseignement d'Andre Martinet. L'idee de base est ramas
see dans la definition qu'il a donnee d'una langue: "Une langue, ecrit-il, dans
Elements est un instrument de communication doublement articule". Je vais
m'occuper dans un instant de la double articulation pour montrer l'enorme
importance de cette notion, apparemment banale. Ce que je voudrais souligner
d'autre part c'est que Ie fonctionnalisme adopte un parti pris d'observation
fonctionnelle pour identifier son objet. La langue, en effet, n'est pas la succes
sion de sons que peut enregistrer un magnetophone (eta hau, gure artean,
azpimarratu behar da: azken urte hauetan, maietofoiaren bidez jasoten diren
euskal datuak, datuak besterik ez dira eta, linguistak azaldu behar du zelan elkar
erlazionatzen diren hizkuntzaren elemenduak izateko). La langue n'est pas, non
plus, l'idee qu'a celui qui parle de ce se dans son esprit. La langue, telle qu'elle
est cemee par Ie fonctionnalisme pour en faire un objet d'etude, correspond au
comportement linguistique du locuteur dans une situation determinee et la
reaction it son discours de ceux qui I'entourent.

Ikuspegi horren arabera, artikulazio bikoitza funtsezko oinarritzat hartzekoa
da. Munduko hizkuntza guztietan, unitate moeta bi bereizten bait dira eta bereizi
beha rdira: aide batetik, hiztunok gure inguruan dugun experientzia aztertu eta
ebaki egiten dugu. Eta ebaketa edo taiuketa hari, hizkuntzaz hizkuntza, ezberdina
izaten da. Adibidez, anaitasuna adierazteko euskarak lau unitate dituen bitartean
(anai/neba/arreba/ahizta) inguruko hizkuntzek bikote bakar bat dute: hermano
/hermana; brother/sister, etab. batak eta besteek egiten duten taiuketa ezberdina
delako. Unitate guzti hoiek, lehenbiziko artikulaziotik datoz eta aide bitakoak
dira: esangura dute eta ahozkatzen ditugu. Baina bakoitzaren barruan beste
motako unitateak aurkitzen dira: anai esaten denean ez da alai esaten eta, n eta I
bigarren artikularioaren unitateak ditugu: aide bakardunak dira hauek, ahozkatu
egiten ditugu baina ez dute esangurarik: bereizgarriak dira. Munduko hizkuntzak
ezagutzen ditugun neurrian, pentsa daiteke artikulazio bikoitz hau denei dagokiela.

Zeozer gehiago aipatu behar da funtzionalismoari buruz. Eskola horretarako,
hizkuntza baten hiztunok era ezberdinetan erabiltzen dugu hizkuntza bera, hau
homogeneoa ez delako. Are gehiago, ez dago hiztunik hizkuntza era bat baino
gehiagotan erabiltzen ez duenik, hizkuntza hori bizirik den bitartean, jakina.

Como consecuencia de esta diversidad intralingiiistica, la noci6n de hablante
oyente ideal es, para el funcionalismo una ficci6n gratuita, porque la variaci6n
lingiiistica existe y no solo en diacronia; se da sencillamente en sincronia aunque
apenas la percibamos. Toda lengua cambia y tiene que cambiar (a menos que se
trate de una lengua muerta) porque los hablantes la vamos haciendo cambiar,
simplificandola la mayoria de las veces, para adaptarla a nuestras necesidades. Se
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trata de la sincronfa diDllomica, idea clave de esta Escuela, relacionada directa
mente con la de economfa del lenguaje. Los hablantes nos movemos entre dos
fuerzas antagonicas: por un lado, la necesidad de precision que exige reflexion
para dar con la expresion mas justa, por otro, la ley del minimo esfuerzo. Entre
ambas, se situa la economfa del lenguaje.

He dejado para el final la importantisima aportacion de Andre Martinet a la
lengua vasca. Ya en 1950, Martinet publico en Word el relevante articulo De la
sonorisation des occlusives initiales en basque, completado en 1955 con el titulo:
La reconstruction structurale: les occlusives du basque. Este estudio ha sentado las
bases para la reconstruccion del sistema fonologico primitivo vasco y no necesito
subrayar su importancia. Otro articulo que hay que destacar es Structures en
contact: Ie developpement des sifJlantes en espagnol en e1 que, por primera vez, se
demuestra la influencia de la lengua vasca en los cambios fonicos ocurridos en
castellano entre los siglos XIV y XVI. Azken hamarkada bi hauetan, euskaraz
arduratzen diren atzerritar hizkuntzalariak ugariak direla gauza jakina da. Baina
1950eko urteetako egoera ez zen halakorik. El haberse interesado tan pronto por
el euskera es uno de los meritos que peso ciertamente en Euskaltzaindia al
nombrarle Academico de Honor en 1979.

Monsieur Ie Recteur: Ie temps ne me permet pas de dire tout ce que j'aurais
desire et que vous auriez certainement voulu ecouter sur la qualite profesionne
Ile et humaine du professeur Martinet; je n'ai, par exemple, rien rappele sur ser
rapports etroits avec mon directeur de these, Ie professeur Mitxelena. Mes
paroles n'ont peut-etre pas su tracer une image fideIe d'une vie qui n'a epargne
aucun effort pour montrer au monde I'importance de la Iinguistique, en tant que
science qui nous implique tous, puisque c'est par Ie langage que nous sommes
des personnes humaines. Mais je me rejouis du choix que notre Universite a
deja fait pour admettre parmi nous Ie professeur Martinet. Un maitre de cette
qualite-Ia ne saurait qu'honorer notre Institution.

Senoras y senores: han oido ustedes una semblanza del profesor Martinet
ciertamente incompleta pero que espero les haya permitido felicitarse por la
decision que han tornado nuestras autoridades academicas y cuya confirmacion
se pide a este Claustro. Por ello, Excmo. y Magfco. Sf. Rector, solo me queda
emplear una formula usual en estas ocasiones, pero que dista mucho de ser
afirmacion retorica: la investidura de Andre Martinet como Doctor H.C. de la
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea es, en realidad, un
honor para nuestra propia Institucion y, a traves de ella, para Euskadi.

Hori delata, izendatze hori eskatu egiten dizut eta atseginez beteko duzula
ziur nago. Eta zeuri, Martinet irakaslea, hizkuntzalari eta euskararen ikertzaile
ospetsua, bihotz-bihotzez zorionak.





ANDRE MARTINET EUSKAL HERRIKO UNmERTSITATEAK
"DOcrOR HONORIS CAUSA" IZENDATUA

Leioa, 1992-X-7

Andre Martinet

DE LA RECONSTRUCfION PHONOLOGIQUE DU BASQUE ANCIEN

Monsieur Ie Recteur, Mesdames, Messieurs,

Je me permets de revenir, aujourd'hui, sur un sujet dont j'avais traite, ici
meme, if y a douze ans: la reconstruction de la phonologie du basque ancien.
Relisant Ie texte de rna conference, j'ai eu Ie sentiment que Ie message n'avait
pas dfi passer alors, et je vais m'efforcer, aujourd'hui, d'etre plus clair.

Je centrerai mon attention sur deux problemes, celui de la position des
siffiantes dans Ie systeme et celui des prenasalisees. Je ne chercherai pas, ici, it
etayer rna reconstruction par des references aux travaux qui ont precede. On
pourra les retrouver au chapitre 14 de mon Economie des changements phoneti
ques ou de sa traduction espagnole, Economia de los cambios foni?ticos, pam, en
1974, chez Gredos, it Madrid.

Le basque se demarque des autres langues par la position qu'occupent ses
siffiantes dans son systeme phonologique. Nous laissons ici de cote Ie souletin
qui a innove en ces matieres. Ces siffiantes sont frequentes et variees, avec des
affriquees comme Itsl et des fricatives comme lsI, et elles appartiennent it trois
modes articulatoires notes respectivement dans la graphie par z, s et x. Mais,
alors que les autres langues de I'Europe occidentale distinguent ici entre des
sourdes et des sonores, Ie basque n'en fait rien, et il a, au cours du temps,
entraine Ie castilian it sa suite. Pour expliquer ce comportement particulier, il
convient, je pense, de remonter dans Ie passe.

Depuis plusieurs annees, j'exprime volontiers rna conviction qu'une langue
change parce qu'elle fonctionne. Ceci implique qu'une langue vivante change
constamment. Les comparatistes devraient en tirer la conclusion que ce qu'ils
doivent chercher it reconstruire n'est pas un etat de langue, mais un processus
evolutif. Ce processus pourra toutefois etre iIIustre it partir d'etats de langue
successifs. Dans I'expose qui va suivre, pour mieux fixer les idees, je choisirai
arbitrairement les deux dates suivantes: cinq cents ans avant J.C. et Ie debut de
notre ere.
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Pour la premiere, cinq cents ans avant J.e., nous posons, pour I'euskarien
ancien, un systeme consonantique assez simple, d'un type tres repandu dans Ie
monde et bien iIIustre par les langues slaves, avec, pour I'essentiel, deux series,
sourde et sonore, de consonnes comportant une occlusion, donc, par exemple,
k1g ou ts/dz. La distinction se maintient a I'initiale du mot et a la mediane, mais
elle se neutralise a la finale au profit des sourdes, donc I-kl et I-ts/. Voici ce
systeme:

A I'initiale:

p- t- ts- ts- k
b- d- dz- dz- g-

A la mediane:

-p- -t- -ts- -ts- -k-
-b- -d- -dz- -dz- -g-

A la finale:

-p -t -ts -tS -k

Tout ceci sans prejudice d'une ou deux liquides, d'une vibrante et de
nasales, y-compris, au moins, une occlusive prenasalisee Imb/. On notera que les
siffiantes de deux types s'integrent parfaitement au systeme. II s'agit la d'une
etape dans la reconstruction qui ne se fonde pas sur la comparaison des dialectes
ou les temoignages d'emprunts a d'autres langues, mais qui vise a montrer
comment peut s'expliquer Ie systeme inattendu du basque contemporain.

Pour la seconde date, Ie debut de notre ere, nous posons un systeme qui,
affriquees exclues, rappelle celui du danois contemporain. Les occlusives et les
affriquees sourdes y sont devenues des aspirees, et les anciennes sonores sont
passees a des sourdes douces. Donc, par exemple,

A I'initiale Ala mediane A la finale

tsh- kh- -tsh- _kh_

-ts -k
~~- g- -~~- -g-

Cette evolution s'explique par un retard de I'action des cordes vocales. Pour
les anciennes sourdes, elles ne commencent a vibrer, pour la voyelle suivante,
qu'avec un retard, d'oiJ Ie passage a vide qu'on designe comme I'aspiration. Pour
les anciennes sonores, elles ne commencent avibrer qu'au moment de I'explo
sion de la consonne et au debut de la voyelle.

Cette evolution est attestee, pour Ie germanique dans son ensemble, sensi
blement vers la meme epoque que celie que nous postulons pour Ie basque. II
s'agit, bien entendu, d'une simple cOincidence. Les auteurs latins mentionnent Ie
peuple des Cimbres, venu du Jutland, au 2e siecle avant notre ere, sous Ie nom
de Cimbri Ikimbri/. Leur lieu d'origine est, en danois d'aujourd'hui, Ie Himmer
land, avec un Ihl au lieu de /k1. Ce pasage de Ikl a Ihl est celui qui nous vaut
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horn en anglais pour corne en fran~ais. II a abotui a assourdir Ie Idl du mot pour
"deux" en It! dans l'anglais two.

Ce retard dans I'action de la glotte est souvent recurrent. En germanique,
une evolution analogue a eu lieu, plus tard, en haut-allemand, et, a l'epoque
contemporaine, en danois. Dans cette langue, Iphag:ll "paquet" s'oppose a
Ibag:ll "colline", ce dernier souvent pen;:u comme Ipabl par les romanophones.
EOn anglais, bien que Ie Ipl initial de pack soit legerement aspire (/phrek/) et Ie
Ibl de back peu sonore au debut, l'opposition reste de sourde a sonore.

Lorsque les Basques voudront reproduire Ie latin pace(m) "paix" ou corpus
"corps", Ie p- et Ie c- initiaux leur paraitront plus pres de leurs sourdes douces
Ib-I et Ig-I que des violentes aspirations de Iph-I et Ikh-I. Mais Ie -c- et Ie
-p- de la mectiane leur paraitront plus proches des fortes I-kh-I et l_ph_1 faible
ment aspirees, que des douces I-g-I et I-~-I. A la finale, Ie s latin de corpus
sera reproduit comme Ie resultat I-tsl de la neutralisation de l'opposition de
I-ts-I a I-dz-I. On aura done I~akhel et Igorphuts/, d'ou, aujourd'hui, bake et
gorp(h)utz.

A ce stade de l'evolution de la langue, on supposera l'existence d'un accent
sur l'initiale qui va y renforcer l'aspiration. Celle-ci va gagner sur 1'0cc1usion qui
la precectait et, finalement l'eliminer; Iph-I, Ith-I et Ikh-I aboutiront done a Ih-I
quipourra tomber ulterieurement. Dans les affriquees comme Itsh-I, l'occ1usion
cede egalement a l'aspiration, mais, dans ce cas, la siffiante se maintient. On
aboutira done a

h- h- s- s- h-

Plus tard, Ip-I, It-I et Ik-I pourront etre retablis a partir des deuxiemes elements
de composes, du type -tegi, ou l'occ1usive, a la mediane, se sera maintenue. Cette
evolution explique la rarete des affriquees initiales en basque, hors des creations
expressives.

A la mectiane, les occ1usives aspirees pourront se maintenir comme telles la
ou I'aspiration en general est conservee. Dans les affriquees, l'aspiration se
confond avec l'element siffiant et disparait. Nous aurons done

-p(h)- -t(h)- -ts- -ts- -k(h)-

A la difference, entre I'aspiree violente de Ip-I, It-I, Ik-I a l'initiale, et
l'aspiration plus faible a la mectiane, va correspondre, chez les anciennes sonores,
Ie maintien de l'occ1usion a l'initiale et son relachement a la mediane, done, par
exemple [g-] et [-%'-] en face de [kh-] et de [_kh_]. Ce trait caracterise encore tous
les parlers, basques ou romans, au nord et au sud des Pyrenees, y compris Ie
castilian, mais a l'exc1usion du portugais standard.

L'influence des parlers romans voisins, qui aboutira finalement a eliminer
l'aspiration en basque peninsulaire, va entrainer un revoisement des sourdes
douces. Mais ceci, qui vaut pour les occ1usives, ne s'etendra pas aux siffiantes
qui, dans les parlers romans, ne connaissent pas de sonores a l'initiale. Ainsi, les
siffiantes se dissocient completement du systeme des occ1usives. Les devoisees
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I'{/ et ItI s'assimilent desormais aux sourdes ordinaires et deviennent des lsi et
des lSi.

Nous ne traiterons pas ici du chuintement, note par x dans la graphie, qui
appartient, au depart, au domaine des creations expressives.

J'en viens maintenant au probleme des prenasalisees, ou devrais-je dire, de
la prenasalisee. J'estime, en effet, qu'il convient de poser, en basque ancien, un
b prenasalise, done Imb/. II est atteste it I'initiale des plus anciennes formes du
mot berri, dans les /limberri(s) qu'on releve un peu partout dans la peninsule
iberique, l'Aquitaine et Ie Roussillon. Faut-il supposer, it une epoque prehistori
que, une expansion de bascophones vers l'est et Ie sud, avec fondation de
"Villeneuves"? La forme -mberri se retrouve aujourd'hui encore dans Lecumberri,
nom d'une localite situee entre Donostia et Pampelune. On pourrait arguer que
ces toponymes fournissent une base insuffisante pour poser l'existence d'un tel
phoneme dans la langue ancienne, s'ils ne venaient en confirmation de la meme
hypothese pour expliquer Ie m- initial de certains emprunts du basque au latin
ou il apparait en lieu et place d'un b- ou d'un V-. On pense it makhila, de bacil/a,
pluriel de bacil/um, et it son doublet makola, du latin baculum. On comprend que
les Basques d'alors aient pu hesiter it remplacer Ie b latin, parfaitement sonore
par leur Ibl assourdi, et preferer, dans ce cas, un 1mbI totalement voise.

Comme, dans les langues ou on la trouve, cette prenalisee est normalement
accompagnee d'autres phonemes du meme type, comme Ind/, voire Inti, on est
tente de chercher en basque des traces de tels phonemes. Pourrait-on envisager
que Ie In-I de naiz et Ie l-tI de dut, forme devoisee en finale d'un Idl,
remontent I'un et l'autre it un pronom de premiere personne de forme Ind/? On
pense, en l'occurrence, it la base pre-indo-europeenne kantalgandalgada qui a dii
designer Ie rocher, qui est largement attestee dans la toponymie de l'Europe du
sud-ouest et qui pourrait etre reconstruite comme Igan~a/. La chasse est ici
ouverte pour ceux, dont malheureusement je ne suis pas, qui sont constamment
en contact avec Ie basque, ecrit et parle.



MORFOLOGIA DEL VERBO AUXILIAR VIZCAINO (I, II)

Bilbo, 1992.10.15

Pedro de Yrizar

Jaun andreok:

Hasteko, eskerrak bihotz-bihotzez Kutxari, Euskaltzaindiari eta gai honetan
ibili diren guztioi.

Joan den urtean izan da Bonaparteren mendeurrena. Nire ustez itxurazkoa
da berari buruz zerbait esatea, haren sailkapena hartu baitugu oinarritzat. Bere
bizi guztian lehiatu zen sailkapen hori hobetzen eta azkenean sailkapen guztiz
egokia lortu zuen, euskara zortzi euskalkietan zatiturik. Gero bederatzi izango
ziren, Erronkariko uskara zuberokoagatik bereizi zenetik.

Euskalki hauek zatitu zituen hogeitabost azpieuskalkitan eta berrogeita hamar
barietatetan.

Honela, mapa harrigarria argitaratu zuen.

Bestalde, herri askotan bildu zituen adizkiak, baita ere aditz osoa herri
batzutan, eta garrantzi haundikoa dena, arain euskara zeharo galduta duten
herrietako aditzak, osorik bildurik.

Ikus ezazue orain zein eskergarria zaigun gizon haundi haul

Senoras y senores:

Ante todo, mi profundo agradecimiento a la Caja de Ahorros, a la Real
Academia de la Lengua Vasca y a cuantos se han afanado para que esta
publicaci6n pudiera llegar a realizarse. .

EI ano pasado se conmemor6 el centenario de la muerte del principe Luis
Luciano Bonaparte. Parece 16gico que, tanto par esta circunstancia, como par el
hecho de que la clasificaci6n dialectal bonapartiana constituya la base fundamen
tal de nuestro trabajo, dediquemos unas palabras a la extraardinaria labor que
este hombre insigne realiz6 en favor de nuestra lengua.

En dicha labor, vamos a referimos especialmente a dos aspectos.

Por un lado, recogi6 numerosos datos lingiiisticos en todo el territorio de
habla vasca.
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Entre estos datos destacan, por su gran importancia, las conjugaciones com
pletas de los verbos auxiliares, que publico, de Arive (Aezcoa), Jaurrieta (Salazar)
y Vidangoz (Roncal).

Aunque no las publico, recogio asimismo las conjugaciones completas de
otros pueblos, como Elcano, Puente la Reina, Giza y Gofii, en los que hace ya
muchos afios se ha perdido la lengua y de cuyos verbos no tendriamos conoci
miento, si el no hubiera tenido el acierto de recogerlos en el momenta oportuno.

Recogio tambien las conjugaciones completas de otros pueblos, como San
Esteban de Bai"gorry, Irisarry e Iholdy, en los que se conserva la lengua.

Asi como tambien, parcelas fundamentales de las conjugaciones de pueblos
tales como Sara, Ainhoa, Saint-Jean-de-Luz, Briscous, Saint-Juan-Pied-de-Port,
Saint-Palais, Tardets-Sorholus y otros, y formas verbales aisladas de numerosisi
mos pueblos, escogidas para caracterizar sus conjugaciones.

Pero fue indudablemente su clasificacion dialectal 10 que Ie proporciono
mayor fama y notoriedad.

La mas antigua de sus clasificoaciones de que tenemos noticia, es una
curiosamente redactada en latin, cuya fecha no se conoce, pero que pudiera ser
de hacia 1857.

Se dedico intensamente a la obtencion de datos procedentes de lugares
dispersos por todo el Pais Vasco, con objeto de establecer una clasificacion
dialectal verdaderamente cientifica. Con estos datos fue perfeccionando el mime
ro y distribucion de los dialectos. Aunque la modificacion se iba realizando de
una manera paulatina, ya que cada nuevo dato ocasionaba una correccion, llegue
a la conclusion -cuando estudie esta evolucion, hace ya mas de cuarenta afios
de que en ella podian apreciarse cuatro momentos fundamentales, para los
cuales estableci sendas clasificaciones, correspondientes a las siguientes epocas:
1861-1862, la primera; 1864-1865, la segunda; 1866-1868, la tercera, y 1869, la
cuarta. Esta ultima fue la que considero Bonaparte, entonces, definitiva y como
tal la public6 en su magnifico obra sobre el verbo, y con arreglo a ella levanto su
portentoso mapa. Desde luego las fechas de 1869 y 1863, que aparecen como de
publicacion, de la obra y del mapa no corresponden a la realidad. Esm demostra
do que ambos trabajos solo pudieron publicarse a fines de 1871 0 principios de
1872.

En esta que denomine 4." clasificacion, incluia el valle de Baztan en el
dialecto alto-navarro septentrional, pero advertia que hubiera podido de la misma
manera incluirlo en el labortano, decision esta que adopto finalmente.

En esta misma 4." clasificacion, consideraba al roncales como un subdialecto
del suletino. Posteriormente, apunto la idea de que quiza pudiera considerarse
como un dialecto independiente.

Presente mi estudio sobre las clasificaciones bonapartianas, en el articulo
que escribi para el Homenaje a D. Julio de Urquijo, el afio 1949.

Para este trabajo, aparte de los datos contenidos en las dos obras citadas de
Bonaparte, asi como en otras suyas que alli menciono, me sirvieron, como base
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fundamental, las cartas del principe a D. Bruno Etchenique, publicadas por
Urquijo, que escogi como tema de mi articulo precisamente por tratarse del
Homenaje a su persona.

En relaci6n con esto, creo interesante referirme a la carta que, con fecha 22
de abril de 1948, me escribi6 Urquijo, en la que relataba un hecho de su vida,
que creo completamente desconocido, inc1uso para las personas que mas trato
tuvieron con e1. Me decia:

"Aunque estos dias estoy bastante cansado, como te habra dicho tu herma
no, no quiero dejar de escribirte, aunque no sea mas que unas pocas lineas, para
decirte..." y despues de unas amables palabras sobre mi articulo, sigue:

"Ya ha llovido bastante en el pais vasco, aunque menos estos ultimos anos,
desde 1908, fecha en la que publique algunas cartas del Principe Luis Luciano, a
D. Bruno Etchenique, y otros de sus colaboradores. En realidad, debiera de
figurar en mi colecci6n otra carta del mismo autor, al que no llegue a conocer
personalmente. AlIa, por el ano de mil ochocientos ochenta y tantos, estando yo
en Deusto, se me ocurri6 escribir a1 citado y famoso vasc610go, rogandole me
hiciera saber, por desear adquirir sus publicaciones acerca del vascuence, d6nde
las podria comprar. FigUrate mi encanto y desencanto al recibir su contestaci6n
autografa, pero diciendome en ella que tiraba muy corto numero de ejemplares,
que los destinaba a unos cuantos sabios, especializados en estos estudios. Esta
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contestaci6n me molest6 tanto mas, cuanto que habia dicho a mi padre que me
gustaria comprar tales libros, y mi padre habia encontrado buena mi idea. Y sin
darme cuenta de 10 que hacia, rompi la carta del principe, 10 que hoy lamento."

* * *

Presento hoy los dos tomos correspondientes al dialecto vizcaino, de mi
estudio dialectologico sobre la morfologia del verba auxiliar.

Los dos referentes al dialecto guipuzcoano, fueron presentados anteriormente.

El 5.° y el 6.° estin dedicados al dialecto alto-navarro septentrional; el 7.° al
alto-navarro meridional, y el 8.° al roncales. Estos cuatro tomos estan terminados
y seran, Dios mediante, publicados en breve.

Los cuatro ultimos tomos, del noveno al duodecimo, correspondientes a los
dialectos labortano, suletino y a los dos bajo-navarros, se encuentra en fase de
recogida, c1asificacion y estudio de los datos, y espero poder Ilegar a concluirlos,
si Dios me da vida y salud, y sigo contando, como hasta ahora, con la inaprecia
ble colaboracion de Koldo Artola.

Aunque he seguido, en 10 fundamental, la c1asificacion final de Bonaparte,
he introducido algunas modificaciones. De las correspondientes al vizcaino, la
mas importante, ya que afecta a los Iimites del dialecto, es la exclusion de
Eigoibar del vizcaino, para incluirlo en el guipuzcoano.

Como es bien sabido, los Iimites de los dialectos no siempre coinciden con
los de las provincias. Asi, la cuenca alta del rio Deva, desde Elgoibar -inclusive,
para Bonaparte, y exclusive, para nosotros- es Iingiiisticamente vizcaina.

A este proposito, reproduzco un trozo de la carta de Bonaparte a D. Bruno
Etchenique, de fecha 11 de enero de 1863:

"Cuando digo vizcaino, y no guipuzcoano, de Vergara, s6 muy bien que esta
manera de hablar desagrada a los Senores Vergareses, pues se precian de ser
guipuzcoanos puros. No digo que no, de la misma manera que no niego que los
sermones de sus sacerdotes mas instruidos, y frecuentemente incluso el lenguaje
ordinario de las personas mas esmeradamente educadas, sea no solamente gui
puzcoano, sino incluso de la variedad mas pura de Beterri. Todo esto, en
cualquier caso, no cambia en absoluto mi manera de ver. Quieran 0 no los
vergareses a los vizcainos y a su dialecto, digo que no es menos cierto que la
variedad vasca de Vergara, que se extiende hasta Anzuola (el guipuzcoano por
este lado no comienza hasta Villarreal y Zumarraga), tal como esti en uso entre
el pueblo bajo y los aldeanos, pertenece, lingiiisticamente hablando, al vizcaino
oriental."

Bonaparte conocia bien el vascuence de Vergara, pues ya en 1856 estudo
dos veces en esta poblacion y 61 sabia aprovechar bien el tiempo en sus
excursiones Iingiiisticas (como elias Ilamaba), para obtener la maxima informacion.

Respecto a estas visitas de Bonaparte, considero interesante reproducir parte
de la "Miscelanea" que, con el titulo "Homenaje de Guipuzcoa al Principe Luis
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Luciano Bonaparte;', publico mi hermano Joaquin en el Boletin de la Real
Sociedad Vascongada de los Amigos del Pais (1957, pp. 244-245):

"Cuando en 1856 vino el Principe al Pais Vasco, estuvo dos veces en
Vergara y en las dos ocasiones visito a D. Joaquin de Yrizar y Moya. Cambiaron
impresiones sobre la literatura vasca y el vascuence; Ie dijo que conoda su obra
("De l'eusquere et de ses erderes", Paris, 1841-43), citindole dos pasajes. Y por
ultimo, Ie regalo un ejemplar de la obra del Padre Cardaveraz: Eusqueraren Berri
onac eta ondo escribitceco, ondo iracurteco, ta ondo itzeguiteco Erreglac, /rufiean,
/76/, con una nota manuscrita en su portada que dice: Donum Principis Ludovici
Luciani Napoleonis, que guardo en mi biblioteca."

"Mas adelante, el 7 de noviembre de 1857, en una carta del Padre Uriarte al
Principe, publicada por el P.R. de Larrinaga en nuestro Boletin, Ie comunica
'He entregado la carta al senor Yrizar y Moya, y queda en escribir a S.A.'."

Bonaparte dividio la lengua en 8 dialectos (que luego fueron 9), 25 subdia
lectos y 50 variedades.

EI examen de las formas verbales empleadas en los pueblos incluidos en
estas variedades, nos ha permitido conocer que, entre los pueblos de cada una
de elias, existen diferencias sensibles, por 10 que era muy conveniente subdividir
las en subvariedades. Las 10 variedades del vizcaino, han sido divididas en 31
subvariedades; las 6 del guipuzcoano, en 33 subvariedades; las 5 variedades del
alto-navarro septentrional (una vez excluido de este dialecto el baztanes), en 28
subvariedades, y las 9 variedades del alto-navarro meridional, en 20 subvarieda
des. Una de las variedades del roncales, la hemos subdividido en 2 subariedades.

Voy a referirme ahora a la forma en la que realizo la exposicion de los datos
correspondientes a cada una de las subvariedades, que es logicamente igual para
todos los dialectos, y se lleva a cabo de la manera siguiente:

En primer lugar, dos mapas. En uno de ellos, se representan todos los
pueblos (y tambien los barrios, si se han recogido en ellos datos) incluidos en la
subvariedad.

El otro, es un mapa de situacion, en el que la subvariedad figura como una
zona rayada, 10 que permite apreciar su localizacion, dentro de la variedad a la
que pertenece, en el dialecto y en el conjunto de los dialectos. AI mismo tiempo
proporciona una idea de la extension relativa de la subvariedad. Esta zona rayada
se presenta como una manchita que se destaca en todo el territorio vascofono. El
conjunto de estas manchitas ha de cubrir la totalidad de la zona de habla vasca
en tiempo de Bonaparte, cuando el uso de la lengua se extendia hasta Puente la
Reina.

EI numero de estas manchitas es el de las subvariedades, que antes hemos
indicado para cada uno de los cinco dialectos que llevamos estudiados y que en
conjunto, se eleva a 116. Para la totalidad de la lengua rebasara, segun creo, los
150.

Pero, ademas de esta especie de puzzle, hay otro, que, con menor numero
de piezas, cubrira asimismo toda la zona de habla vasca. Esti formado por las
variedades, ya que la descripcion de las subvariedades se halla precedida, en cada
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grupo de las procedentes de una variedad, por la descripcion de esta, que esta
asimismo provista del correspondiente mapa de situacion. Este puzzle consta de
33 piezas (variedades), para los cinco dialectos citados. Para la totalidad de la
lengua, las piezas seran 50, que es el numero de las variedades bonapartianas.

Sigue una "Introduccion", en la que se enumeran los pueblos de la subva
riedad, con indicacion del numero de vascofanos de cada uno de ellos, y se
expone la informacion que se considera conveniente en cada caso.

A continuacion, el capitulo dedicado a las "Fuentes", en el que se indican
los autores y las obras de los que se han tornado los datos. A los procedentes de
publicaciones, se han agregado, no solo los obtenidos de manuscritos inectitos,
sino los recogidos sobre el terreno con la ayuda de valiosisimos colaboradores, y
son estos ultimos datos los que pueden, tal vez, dar un valor especial a esta obra,
pues no pueden encontrarse en bibliotecas ni archivos.

Pero en este apartado referente a las fuentes requiere un examen mas
detenido.

En la documentacion -tanto la manuscrita, como la publicada- existen
monografias con datos locales, por un lado, y obras de caracter mas general, con
colecciones de formas verbales mas extensas. Aunque todos estos datos han sido
recogidos por nosotros, aqui solo podemos referirnos a los segundos. Concreta
mente para el dialecto vizcaino, contamos con el flexionario manuscrito de
Azkue y el Aditza bizkaieraz de I. Gaminde. En amboas obras se encuentra una
amplia informacion sobre las formas verbales de numerosos pueblos vizcainos.

Los flexionarios de Azkue, tanto el vizcaino como el guipuzcoano, no
siempre son de facil interpretacion. Con frecuencia pone solamente la forma
verbal correspondiente a la primera persona del singular. De ella se deduce casi
con seguridad la tercera persona del singular, pero no las del plural. A el Ie
bastaba indudablemente con aquella indicacion, pero a los demas pueden ofre
cernos dudas. Naturalmente he tratado de sacar el mayor jugo de estos preciosos
documentos. En alguna ocasion ped! aclaraciones a D. Resurreccion. Aunque no
se trata exactamente del mismo caso, al encontrarme con la abreviatura Gollib, Ie
pedi su significado y en carta de 3 de Enero de 1945, me decia: "Gollibar llaman
en Markina algunos -y encima ponia entre parentesis (muchos)- a Bolibar,
aldehuela muy linda que forma parte del municipio de Zenarruza. En este
Bolibar -hay Bolibares en las tres provincias- nacieron los ascendientes del
famoso general venezolano Simon Bolibar y tiene una fuente elegante en medio
de su plaza, regalo recibido de America".

Con Azkue mantuve una larga relacion, sobre la que hablare brevemente.

Como prueba de su extraordinaria modestia, dire que, en su carta de 23 de
septiembre de 1944, me decia: "Le envio un ejemplar del primer libro que salio
de mis manos que, como vera Yd. no vale mucho".

En su ultima epoca, su memoria, que siempre habia sido excepcional,
presentaba lagunas.

En una ocasion en que fui a visitarle a su entraiiable despacho de Ribera, 6,
Ie pregunte el significado de una palabra, sobre la que yo tenia dudas. Me
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contesto inmediatamente. No habria pasado media hora, 0 quiza un cuarto de
hora, cuando me dijo: "EI otro dia un senor me pregunto el significado de tal
palabra". Era la palabra por la que Ie habia preguntado, y apenas habian transcu
rrido unos minutos.

Cuando estaba escribiendo El vascuence y varias lenguas cultas (Bilbao,
1949), Ie pregunte culiles eran esas lenguas cultas. Me dijo que no se acordaba.
Posiblemente la estaba escribiendo cuando yo llegue y la dejo para charlar
conmigo.

Pero el caso mas extraordinario de estas momentlineas amnesias suyas, es el
que voy a exponer ahora.

EI dia 24 de octubre de 1951 lei en el ABC de esa fecha 10 siguiente:
"Mientras salvaba la vida al director de la Academia de la Lengua Vasca, Ie
roban la cartera - Bilbao 23. Anoche, cuando se dirigia a su casa por el muelle
trasero del teatro Arriaga, D. Resurreccion Maria de Azkue, director de la
Academia de la Lengua Vasca y correspondiente -en realidad 10 era de 1lIlme
ro- de la Espanola, dio un paso en falso y cayo a la ria. Un transeunte llamado
Fernando Voz Pena, de cuarenta anos, sin despojarse mas que de la chaqueta, se
lanzo al agua y consiguio salvarle la vida. En la Casa de Socorro fueron aprecia
dos al Sf. Azkue, que tiene ochenta y siete anos, ligeros sintomas de asfixia.

Dada su avanzada edad, el medico se reservo el pronostico.

Al tratar de recoger la chaqueta, el senor Voz Pena se encontr6 con la
desagradable sorpresa de que un desaprensivo Ie habia robado la cartera con 400
pesetas y documentos personales".

EI mismo dia 24 escribi a Krutwig, el cual mantenia constante relacion con
D. Resurreccion. Krutwig me contest6 inmediatamente -su carta es del 28 del
mismo mes-. Me decia que afortunadamente pocas noticias podia darme, pues
Azkue se encontraba completamente restablecido. Al segundo dia ya estaba de
pie y cuando Krutwig fue a visitarle estaba tocando el piano; al tercer dia volvio
a su vida normal. Pero... el dia segundo de su caida, preguntaba por que estaba
encamado y al contarle 10 que Ie habia sucedido, se mostraba muy sorprendido.
Una de sus sirvientas, estuvo el dia siguiente al de su caida, contando 10 que a
D. Resurreccion Ie habia sucedido, delante de este, a alguien que vino a visitarle.
Azkue atendia muy interesado y cuando hubo acabado, pregunt6 dirigiendose a
la narradora: ";'Y eso a quien Ie ha sucedido?".

Terminaba Krutwig diciendo que Ie habia ensenado mi carta y Ie pedia que
me saludara atentamente.

Esto me tranquiliz6, pero el 9 de noviembre, recibi dos telegramas urgentes
seguidos. EI primero, depositado a las 18,30 de ese dia, decia: "Comunicacion
-indudablemente queria decir complicaci6n- imprevista Azkue entr6 agonia
inmediato fatal desenlace inevitable. Telegrafiare muerte - Krutwig". EI segundo,
depositado a las 20 horas del mismo dia, decia: "Azkue murio 18 horas 30 
Krutwig".

Antes me he referido a Urquijo y ahora a Azkue. Estos dos hombres
admirables fueron los firmes pilares de Euskaltzaindia, en sus primeros dificiles
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anos. Tuve la gran suerte de tratar a ambos. Ellos se conodan desde j6venes.
Azkue era siete anos mayor que Urquijo. Posiblemente por esto, pero creo que
mucho mas probablemente por el hecho de que aquel habia sido capelllin de la
familia Urquijo, tuteaba a D. Julio, mientras que este Ie hablaba de usted y asi
continuaron hasta su muerte.

Indudablemente fueron dos figuras gigantescas, pero de caracteres completa
mente distintos, 10 que, en mi opini6n, fue muy beneficioso para la incipiente
Academia.

Azkue era un incansable investigador de la lengua vasca, de la que conoda
todos los dialectos y variedades. Con Mariano Mendigacha, su informador de
Bidangoz -que medio siglo antes, 10 habia sido de Bonaparte- hablaba en
roncales, como antes el principe, ante el asombro de su sequito de vasc610gos
que no entendia una palabra.

Urquijo se relacionaba con los grandes lingiiistas de la epoca, que llegaron a
ser verdaderos amigos suyos. Uno de sus mayores disgustos fue el saber que
Schuchardt habia mandado incinerar su cadaver, 10 que a Urquijo -ferviente
cat61ico- Ie produjo una pena que Ie acompan6 toda su vida. iQue alegria
hubiera tenido -de haber vivido unos anos mas- al saber que la Iglesia cat61ica
admite esta practical

Como prueba de la estrecha amistad que tuvo con Uhlenbeck -otro de los
grandes lingiiistas-vasc610gos- reproduzco algunos trozos de cartas suyas de la
epoca inmediatamente siguiente a la muerte de Urquijo, ocurrida el 30 de
octubre de 1950.

EI 24 de noviembre, me escribia: "Hace unos dias he sabido, por una carta
del senor Michelena, el fallecimiento de mi venerado amigo D. Julio de Urquijo.
Es un gran dolor para los que aman al pueblo vasco" y, mas adelante, se referia
a "recuerdos de la hospitalaria casa de los esposos de Urquijo de Olazabal"; el 2
de diciembre: "Tambien en mi memoria D. Julio ocupara siempre un lugar muy
particular. Le debo mucho" y el 21 del mismo mes, "los ultimos dias del ano
pensaremos mucho en el anorado D. Julio". Antes de que pasaran ocho meses
desde esta carta, recibi una tadeta de su esposa, W. M. Uhlenbeck-Melchior,
fechada el 15 de agosto de 1951, en la que me comunicaba el fallecimiento de
su marido ocurrido el dia 12 de dicho meso

Gracias a estas relaciones personales con los grandes iingiiistas mundiales,
mantuvo Urquijo alto el nivel de la Revista lntemacional de los Estudios Vascos,
para 10 que tuvo tambien que rechazar, en ocasiones con verdadero dolor,
articulos que, a su juicio, no tenian la altura cientifica requerida para la Revista,
como en el caso del que habia sido su maestro Julio Cejador.

Como hemos senalado -y seguimos con el capitulo de fuentes- las comuni
caciones personales, proporcionadas directamente por los colaboradores, consti
tuyen la aportaci6n mas importante e insustituible de las fuentes. Como el lector
comprobara por los nombres de los autores, han colaborado muchos academicos
de numero y correspondientes de la epoca en la que se recogieron los datos y,
en general, en cada pueblo, las personas consideradas como mas expertas cono
cedoras del habla del lugar explorado.
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EI colaborador ha de comprobar sus propios datos y cerciorarse de la
exactitud de los ajenos, evitando que los informadores Ie proporcionen formas
"corregidas" y sustituyan las que realmente se emplean en ese lugar, por otras
que consideran mas correctas.

A continuacion expongo dos ejemplos en los que se atestigua el celo e
interes con que el colaborador comprobo el uso real de determinadas formas
atipicas, en uno de ellos, mientras que, en el otro, se consiguio que los informa
dores proporcionaran las formas que realmente empleaban y que deliberadamen
te, por no parecerles correctas, sustituian por otras, mas logicas a su juicio.

Mi colaborador de Arrancudiaga fue el padre Daniel Goroztizaga -ya falleci
do-, natural de ese pueblo. A el debo la gran fortuna de disponer de las formas
caracteristicas empleadas en dicho lugar a finales del primer cuarto de este siglo,
es decir, con anterioridad al proceso de unificacion posterior, asi como las
modificaciones que han tenido lugar hasta el momenta actual, las cuales habia
investigado detenidamente.

Una caracteristica muy interesante de las formas verbales que me proporcio
no el padre Goroztizaga era la presencia de una n- inicial atipica en numerosas
formas de preterito. Para comprobar la realidad del uso de estas formas, el -que
residia en aquella epoca en Onate, como capelhin de las monjas de Vidaurreta
efectuo varios viajes a Arrancudiaga. Algunos anos mas tarde, me comentaba, el
entonces Presidente de Euskaltzaindia, padre Luis Villasante, la minuciosidad
con la que nuestro colaborador estudio estas formas verbales, caracteristicas de
su pueblo natal, sobre las que yo Ie pedia detalles y precisiones, con especial
atencion -me decia Villasante- examino 10 referente a la n- inicial.

Tambien me indicaba el padre Goroztizaga que dicha n- inicial iba desapare
ciendo, especialmente en los jovenes. Esta paulatina desaparicion de la mencio
nada n- ha sido confirmada por la reciente exploracion de Gaminde, quien
todavia alcanzo a recoger dos formas verbales que la consrvan.

EI otro caso que considero interesante es el de Ubidea.

Existe una peculiaridad muy interesante y caracteristica en las formas verba
les de preterito utilizadas por los ubidearras, "cuando hablan entre ellos". Para
percibirla, es preciso vivir en su ambiente, en el cual las emplean "en la
conversacion espontlinea", pero no cuando un encuestador les pregunta cwiles
son las formas que emplean. Esta es la razon por la que tales formas no habian
sido recogidas en minuciosas y detenidas investigaciones realizadas desde princi
pios de siglo.

La peculiaridad a que nos referimos consiste en la anteposicion de una b- a
las fmmas de preterito que empiezan por vocal. Sobre esta peculiaridad me
llamo la atencion mi colaborador A. Unzueta, quien la habia percibido en su
continuada convivencia con los ubidearras y me advertia: "Caracteristico es el
empleo de la b-, por ejemplo, botzen en vez de eutsen". Todas las formas de este
tipo recogidas por Unzueta, en las contestaciones a mi "Cuestionario", se encuen
tran anotadas en las "Observaciones".

Al no haber sido recogidas tales formas por ninguno de los demas excelen
tes investigadores, pense que podrian ser utilizadas en parte de Ubidea 0 por
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determinadas personas, y, abusando una vez mas de su amabilidad, encargue a
mi colaborador de Ochandiano, Victor Capanaga, que investigara en que barrios
y por que personas se empleaban tales formas. EI resultado de su investigaci6n
fue el siguiente: "Horrelaxe hitz egiten dute ubidearrek beraien artean, baina
bitxitasun horretaz ohartzen direlarik edo beraien arterako bakarrik gordetzen
dituztela dirndi. Horregatik, besteok bidali dizkizugun formetan b horren arrasto
rik ez agertzea. Ubidear gazteekin hitz egin dut arestian eta baieztatu egin didate
hori, baietz, herritarrak beraien artean, bosten, botzen -por ejemplo, ekarri
bosten 'enos me 10 trajeron' y ekarri botzen 'enos se 10 trajeron a el'- eta horrela
hitz egiten dutela. Beraz zuzenak dira galdetzen zenizkidan formak, Ubiden
bertan (ez du beste auzategirik) erabiliak".

Siguen los "Cuadros" que contienen la conjugaci6n completa del modo
indicativo de los verbos auxiliares, intransitivo y transitivo. Estos cuadros consti
tuyen el mic1eo medular de la obra.

La descripci6n de la subvariedad termina con el capitulo dedicado a las
"Observaciones", en el que, ademas de las notas de todo genero (pronunciacio
nes, frecuencia relativa del uso de las formas verbales, advertencias de los
colaboradores y de los mismos informadores, etc.), se recogen las variantes de las
flexiones contenidas en los "Cuadros", empleadas en los diversos pueblos de la
subvariedad. Estas variantes permiten apreciar las diferencias, a veces muy sensi
bles, que existen entre lugares de la misma subvariedad 0 entre viejos y j6venes
de una misma familia, 0 entre labradores y pescadores, etc.

Y ya, no me queda mas que darles a ustedes las gracias, por la paciencia,
con la que me han escuchado.



PASAIAKO TOPONIMIA LIBURUAREN AURKEZPENA

Egoitza, 1992.10.23

Angel Mari Elortegi

Jaun-andreok, arratsaldeon denoi. Mila esker hona etorri zareten guzti
-guztioi, agintari, euskaltzain, herritar, lagun eta gainontzekooi.

Lan honi heltzean bi asmo izan genituen gogoan: batetik, lanak izan zeza
keen interes linguistikoa, hau da, Pasaiako Toponimian eskuartze zuzena izan
duten euskal eta gaskoin hizkuntzen auzitarako material berriak aportatzea; bes
tetik, eta ikuspegi praktikoagoko batetik begira, gure begien aurrean, zaharrekin
batera, badoazen eta mendetan iraun duten toki-izenei eusteko premia. Urteotan,
eta Pasaian euskarak izan duen atzerakadaren ondorioz, betikotzat ematen ari
dira urte gutxi batzu baino ez dituzten toponimoak, zaharrak bide bazterrean
uzten diren bitartean.

Lana, beraz, horixe zela eta, hasi genuen. Hasi, ordea, ez genuen hutsetik
hasi. {zan ere, Pasaiak izan baitu orain baino lehen, nahiz eta beste jakintza
arlotan ibili, berataz aritu den ikertzailerik. Hemen, Camino, Gamon, Seoane y
Ferrer, Iturrioz, Felipe Barandiaran eta abar luze bat aipatu beharko genituzke.
Eta denon artean inor nabarmentzekotan, Serapio Mugica nabarmendu behar,
bera izan baita darabilgun gaira gehien hurbildu dena. Liburuan zehar hauon
guztion testigantzak aurkituko dituzue.

Liburu honetan hiru Pasaietako toponimia jaso da.

Gure helburua; toponimo-bilduma ahalik eta zabalena egitea izan da, egungo
toponimoak eta baita soil-soilik dokumentu zaharretan aurki daitezkeenak ere
jasoz.

Erabili dugun metodologia halako lanetan ohizkoa dena izan da. Lehen
-Iehenik idatzizko iturrietara jo genuen, honako artxibo hauek arakatu genituelarik:

- Artxibo Munizipalak. Pasaiakoa eta, neurri txikiagoan, Donostia, Hondarri-
bia eta Errenteriakoa. Bertan jaso ditugu toponimorik zaharrenak: XIV, XV eta
XVI. mendeetakoak.

- Eliza-Artxiboak. Gehienbat, San Pedro eta San Juango bataio eta ezkontza-
-Iiburuak. XVI. mendeko toponimoak.

- Oiiatiko Protokolo Artxiboa. Hemen, Pasaiako hipoteka-kontaduria Iibu-
ruak, transmisioak, eta bere eskribaniak ikusi ziren. Donostia nahiz Errenteriako
zenbait eskribania ere ikusi genituen Pasaiarekin zerikusirik bazutelako. XVII,
XVIII, eta XIX. mendeetako toponimoak dira.
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- Donostiako Jabego Erregistroa. Pasaiako liburuak XVlll, XIX eta XX.
mendeetako toki-izenak.

- Eta azkenik, Madrileko Itsasuntzi Museoaren Artxiboa. Han, Vargas Pon
ceren dokumentu bilduma interesatu zitzaigun.

* * *

Ondoren eta, artxibo hauetan Pasaiari zegozkion toponimoak jaso eta gero,
bi hirigune historikoetan, San Pedro eta San Juanen alegia, inkesta pertsonalak
egin ziren dokumentuetako toki-izenak ezagutu edota berririk ba ote zerabilten
ikusteko.

Azken pausu bezala, mapetan jarri ziren gogoan ziren toponimoak, eta
gogoan ez baina dokumentuaren bidez hura posible egiten zuten toponimoak ere
bai.

Labur bilduz, esan genezake, toki-izenari bUTUZko dokumentu aipamenak eta
mapetan kokatu ahal izateko egin diren oharrak direla ikerketa Ian honen ardatza;
haren osagarri gisa, hainbat toponimori ohar linguistiko bat erantsi diogu
gehien-gehienetan Mitxelena, Azkue, Corominas eta abar baten eskutik.

* * *
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Pasaia, XlV. mendean arrantza egitera etorritako gaskoin jendearen eskutik
sortu zela esan zuen Gamon historigileak. Eta Camino-k, XVIII. mendearen
bukaeran, gaskoinek ekarri zuten hizkuntza hartaz ari zela zera zioen:

" ...pues s610 ha Quedado y es usual dicho dialecto en ambos Pasajes, y de alli a
menos de cuarto de legua, nada entienden semejante idioma."

Bada, bertan erabilia izan zen hizkuntza batetaz ari garenez, ez da harritze
koa izango hark toponimian ere bere eragina izatea, euskal hizkuntzarekin batera.
Horrela, XIII. mendeko dokumentuetan "puerto de Oyan;:o" bezala ezagutzen
genuena-, XIV.neko batean, jadanik, honelaxe azalduko zaigu:

"...puerto del Pasaie, lIamado de Oyar~o" (1374).

Portu horretan, bere berezitasun geografikoak bultzatuta-edo, garraio mota
bat desarroilatu edo garatu zen portuko itsasertzak elkarrekin lotzeko. Itsasoz eta
batelen bidez egiten zen garrio hau toponimo nagusiarekin estuki uztarturik
azaIduko zaigu. Victor Hugok, Pasaian bidaiari, esaten zuen hemen gizonezkoak
portuaz kanpora ateratzen zirela arrantza egitera, eta emakumezkoak, portu barman,
jendearen eta bestelakoren garraioan, "pasatu" egiten zituztela ertz batetik beste
ra pasa nahi zuten pertsonak oro. Haien azterrenetako batzu:

" chalupa de Marigozo" (1679).

" dijo Que se llama como arriba se menciona, Brixida de Igarza, es natural y
vecina de la Villa del Pasaxe, de edad de sesenta aiios poco mas 0 menos, su
modo de vivir es el de ocuparse en conducir gentes y demas Que ofrezca en
bate!..." (1770).

Baina itzulirik, berriz ere, toponimoetara esan dezakegu toponimorik zaha
rrenen artean k1ase askotakoak aurki ditzakegula: badira badia ondo-ondoko
toponimoak. Hortxe dugu gaskoin jatorria duen San Pedroko Salbio, gaur egun
auzo izena, "plaia" edo "Iohiazko itsasertza" adieraziz:

"...de la Torre al Sableu y cai de San Matet ay 282 bra~adas, 846 codos"
(1494-1608).

" ...dixo Que de treinta aiios a este parte ha visto labrar arboles, algunos en el
sitio y termino Que llaman Vizcaya, y en el Sableo, jurisdicion del dicho lugar
del Pasage, parte de San Sebastian..." (1680).

Badira, baita ere, mendi a1dekoak: horra euskal jatorriko San Juango Txurdin
menditxoa:

"Venta de Catalina de Le~o de una huerta Que la compro la Iglesia del Pasaje,
aiio de 1549 a once de Julio... Por la parte de arriba, el camino publico Que ba a
Churdin" (1549).

Erroten inguruan dabilenik ere bada: Pasai Antxoko Molinao, esate baterako:

"...conviene, a saber, desde el agoa e arroyo de Molinao, Que sube hacia donde
viene a dar e demonstrar el mojon e piedra antigua que fue por departi~ion de
los dichos terminos..." (1946)!

Eta deitura gisa dagoen jaiotetxerik ere bai. Hona hemen San Pedroko bataio
eta ezkontza Iiburuetan diren hauek:
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"Joanes de Martinbono (1541); Marta de Araneder (1546); Juanes de Askue
(1561); Donmin de Trencher (1581); Marta de Illumbe (1586)."

Bai eta taberna izenak ere, esate baterako:

"Tabemas. Catalina Andia, por derechos de burdeos, ocho reales" (1634).

* * *

Bukatzen joateko, eta ondorio modura, labur-labur esan:

1. Pasaiako toponimia kontserbatzailea dugu neurri handi batean. XVI.
menderako dokumentatuak diren toponimo askok gure egunetararte eutsi diote:
Arandoa, Azkuene, Bizkaia, Molinao, Salbio, Trintxer, Txurdin, zamatete...

2. Euskal etimologiak nagusi azaltzen dira besteen aldean, eta toponimoek
estudiatu ditugun mende guztietan zehar presentziarik badute.

3. Gaskoin jatorriko toponimoak guztira ehuneko zazpira ez dira iritsiko.
Atzera jo ahala, ordea, beraien presentzia askoz ere garrantzitsuagoa egiten da
eta, ditugun datuak ditugula: XVI. mendean ehuneko berrogeitamarrera erraz
iristen direla esan dezakegu.

4. Bestetik, eta ditugun datuekin, pentsatzekoa litzateke, lanean azaldu
ditugun toponimoei eta hizkuntza biziaren emaitzak diren hipokoristikoei begira,
nolakoa eta norainokoa zen zehazten ez dakigun elebitasun egoera bat ezagutuko
zela euskal toponimoen nagusigoak markatua dagoen garaia heldu zen arte.

5. Lexiko maHan, jasotako materialek eskaintzen dizkigute Azkueren hizte
gian jasoak ez diren zenbait hitz.

Hona hemen Pasaian erabiltzen diren horietako batzu:

ERREKA, "marea behera dela, eta, gehienetan, itsasora ematen duten zen
bait etxeren aurrean nahiz ondoan, agerian geratzen den eta harriz beterik egon
ohi den lurra".

PLAIA, "marea beheran, agerian gelditzen diren badia barruko lohi beltzez
ko ertzak".

PLATA, "kostako harrizko mendi maIda luze eta zapalak".

ZURRUN, Azkuek jaso egiten du hitz hau, jaso ordea, esannahia hauekin
jasotzen du, besteak beste: "viga maestra"; "inflexible, tieso, seco". Pasaian "etxe
tarteko pasadizu estua" ere adieraziko luke:

"Mi estimado Salvador. A pesar de que estoy muy ocupado, pasare hacia las
once, para 10 cual tengan ustedes abierta la puerta de la zurruna, a 10 menos
empujada, para que yo baje por ella" (1828).

* * *

Nire azalpen honi amaiera emateko eskerrak eman beharrean nago Ian hau
burutzen lagundu didaten guztiei. Eskerrak, Patxi Salaberri, Alfonso Irigoien,
Ricardo Cierbide eta Jose Maria Jimeno Juriori. Eskerrak, halaber, Xabier Portu
gal alkate jaunari liburua argitaratzeko eman duen laguntzagatik. Eskerrik beroe-
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nak Endrike Knorr jaunari, eta bere bitartez Euskaltzaindiari, berak zuzentzen
duen bilduma eder honetan parte hartu izana ohore bat izan delako niretzat.
Eskerrik asko aurkezpen honetan parte hartu duten Jean Haritschelhar euskal
tzainburuari eta gainontzeko euskaltzain jaunei. Eta bukatzeko, eskerrak ere
gogoan ditudan eta era askotara lagundu didaten auzo eta lagun guztiei. Denoi
mila esker.





TOPONIMIA DE LA CUENCA DE PAMPLONA.
CENDEA DE ANSOAIN

Sede. Bilbao, 23.10.1992

Jose Mari Jimeno Jurio

Este volumen n.o 9 del "Onomasticon Vasconiae", esta dedicado a la
"ex-cendea" de AnsOliin (Navarra) y completa los dedicados a recoger la toponi
mia de la Cuenca.

Aclaremos previamente los conceptos geognificos "Cuenca" y "Cendea". La
Cuenca es el territorio que rodea la ciudad, la "terra pampilonensis" 0 "Iruiie
rria". Su zona occidental esta forrnada por cinco Cendeas (AnsOliin, Cizur, Galar,
Iza, Olza), prestamo dellat. "centenna", divisiones administrativas muy antiguas,
de origen militar probablemente, que han perdurado hasta 1943, en que la de
lza, unida al Valle de Gulina, paso a ser "Distrito municipal de Iza", desmem
bnindose la de Ansoain en 1991 para constituir tres ayuntamientos (Ansoain,
Berriozar y Berriplano).

En el "Onomasticon Vasconiae", que en 1983 era un proyecto, hecho suyo
por Euskaltzaindia, han venido publicandose los resultados de las investigaciones
toponomasticas sobre la Cuenca. La eleccion del espacio vino dada por diversas
circunstancias: conocimiento del terreno, proximidad a la capital, urgencia de la
recogida debido a las transforrnaciones radicales que venian operlindose en el
suelo y su destino, y estudio del entomo pamplones como premisa para el de la
ciudad y su "Cocinado", a la que dedicaremos el sexto volumen de "Toponimia
de la Cuenca", ya muy avanzado.

Como aportaciones de los cinco estudios a la cultura local y universal,
seiialaremos:

Lingiiistica: Materiales para un mayor conocimiento del lexico y modalida
des dialectales del euskara de lruiierria, lengua hablada en Pamplona y su tierra
desde la prehistoria hasta mediados del siglo XIX, frecuentemente con caracter
monolingiie y exclusivo.

- Relaciones de oikonimos (nombres de casas) en cada pueblo, sin preten
siones exhaustivas, que rebasan intereses localistas para descubrir un fenomeno
socio-lingiiistico peculiar: el del origen de las denominaciones.

- Nombres euskericos de pueblos con elementos romances: Junto a los
conocidos de Berriozar y Berriobeiti 0 Berrioplano, los de Berriogoiti 0 Berriosu
so (Ansoain), Zizur Nagusia, Zizur Txiki, Undio (Cizur), Olatz Nagusia y Getze
(Galar).
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- Un aspecto anecd6tico pero pnictico: Disponibilidad de unos materiales
donde inspirarse cuando ayuntamientos, concejos 0 particulares deseen dar nom
bre a calles, locales industriales 0 comerciales y a viviendas, terreno en que se
vienen adoptando distintas soluciones.

Historia: Noticias de cada pueblo, localizaci6n de muchos despoblados y de
las todavia mas numerosas ermitas, muchas solamente recordadas por documen
tos antiguos.

- Modos de vida de los habitantes; flora y fauna, hidronimia (fuentes,
moreas), sotos, prados (Zaldu, euntze) y facerias interconcejiles, que denuncian
la importancia de la ganaderia de labor y lanar en la economia local tradicional.



BILBAO BIZKAIA KUTXAK ETA EUSKALTZAINDIAK
SARITURIKO LANAK

Bilbo, 1992.12.11

SARIAK

1. "Txomin Agirre" eleberri-saria:

Epaimahaia: Xabier Gerefio, Artantxa Urretabizkaia eta Felipe Juaristi.

Saritua: Luis Mari Mujika.

Saritu lana: Loitzu herrian uda-partean.

2. "Toribio Altzaga" antzerki-saria:

Epaimahaia: Daniel Landart, Patri Urkigu eta Eugenio Arozena.

Saritua: Junes Casenave-Harigile.

Saritu lana: Agota pastorala.

3. "Felipe Arrese y Beitia" poesia-saria:

Epaimahaia: Bitoriano Gandiaga, Juan M. Lekuona eta Mikel Lasa.

Saritua: Patxi Ezkiaga.

Saritu lana: Komediaren Jainkoa.

4. "Mikel Zarate" saio-saria:

Epaimahaia: Adolfo Arejita, Alfonso Irigoien eta Xabier Kintana.

Saritua: Joxe Manuel Odriozola.

Saritu lana: Soziolinguistikaren atarian.

OHARRA: "Resurreccion Maria Azkue" literatura-saria gazteentzat 1993.eko urta
rrilean banatuko dela adierazi dute antolatzaileek.





GORKA AULESTIAREN HIZTEGIAK:

1. Basque-English Dictionary (1989). 2. English-Basque Dictionary
(1990). 3. Euskara-Ingeles I Ingeles-Euskara Hiztegia (1992) eta

Erbesteko euskal literaturaren antologia liburuen aurkezpena

Euskaltzaindia, egoitza, 1992-Xll-29

Gorka Aulestiak eman du bere lanaren berr~ eta gem, Jose Antonio Arana
Martija euskaltzainak egin du Hiztegien aurkezpena.

Eginkizun berean, Andolin Eguzkitza euskaltzain urgazleak Gorka Aulestia
ren beste liburu bat ere aurkeztu du, hots, Erbesteko Euskal Literaturaren Antologia.





EUSKARA-INGELESA I
INGELESA-EUSKARA

HIZTEGIA

Gorka Aulestia
Linda White

Egoitza, 1992.12.29

Jose Antonio Arana Martija

Estatu Batuetako Nevadak Renon daukan Unibertsitatean, dakizuenez, Eus
kal Mintegia sortu zen duela 25 urte, 1967an. "Basque Studies Programm"
izenarekin bataiatua izan zen orduan eta emaitza ugariak izan ditu euskara eta
euskal kultura munduan zehar zabaltze ahaleginetan. Beste munduko Unibertsi
tate askok bezala, baina denak baino gehiago esango nuke, Etxepareren mezu eta
eskariaren ildotik ibili da Renoko hau: "Euskara! Jalgi hadi kanpora!", edo
Iparragirrek berrehun urte geroago, eta kantuaren laguntzaz, Gernikako Arbolari
eskatzen ziona betez: "Eman ta zabal zazu munduan frutua".
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Horregatik Euskaltzaindiak, euskararen Akademiak, aurtengo irailean eta Renon
bertan, Onomastika Jardunaldi batzuk antolatuz, egin zion Euskal Mintegi horri
omenaldia 25.urtemuga honetan. Eta horregatik zabaltzen dizkio gaur Egoitza
honen ateak paregabeko emaitza aurkezteko, hau da, Gorka Aulestia eta Linda
White bikoteak prestaturiko Hiztegiari, euskaldun batek eta amerikar batek elkar
lanean burututako Hiztegiari, hain zuzen. "Elkar" hitz hori ez da une honetan
lanaren adierazgarri bakarrik, ELKAR argitaletxeak kaleratu baitu begien aurrean
duzuen Hiztegia.

Egile biak ditut ezagunak, bata bestea baino gehiago noski. Gorka Aulestia
Txakartegi, ondarrutarra, aspaldidanik dut ezaguna eta adiskidea. Duela 22 edo 23
urte ezagutu nu.en Gernikan. Izan genituen une atseginak, baina larriak ere.
Badugu zeresanik "Seber Altube" ikastolaren zatiketaz, Hidalgo kapitainaren
erasoetaz, loaki Garai eta Blanca Salegi senar-emazteen asesinatzeaz... 1975.eko
maiatzaren 14a zen egun triste, goibel, negargarri hura. Eta badakit nik beste
negar egin zuela orduan Gorkak, ezinezaz eta amurmaz. Eta horren lekuko hor
daude Gorkak beste liburu baten atarian jarri duen gomutagarria, nik Elai-Alai
dantza taldearen historiako liburuaren atarian jarri nuen bezalakoa. Tiroz hil
zituzten Francoren pistolek eta hori ez dugu inoiz ahaztuko.

Gorkak ihes egin behar izan zuen, baina ez zen kikilduta geratu. Egia esan,
halako erasoek herriaren alde Ian egiteko adorea ematen dute eta horren ondo
rioz, eta barm-barman herriarenganako maitasuna zekarrelako, fruitu ugariak
ematen hasi zen 1975ean Estatu Batuetara heldu ondoren. Euskal Literatura
aztertzen hasi zen Renoko ikasleen egarria asetuz, kanpokoentzat bertsolaritzaren
ikuspegia ikertzen saiatu zen, eta hiztegigintza berezi batetan murgildu zen
buru-belarri.

Eta hemen datorkigu 1981an Gorkarekin euskara ikasten hasi zen Linda
White, eta 1983an haren hiztegigintzako programan sartu zena. Hirugarren bat
ere aipatu behar dela uste dut, Jill Berner anderea, egokitze lanetan ari izan
dena. Hasieratik Euskal Mintegiaren zuzendari izan den William Douglass jauna
ri zor diote hirurak eta zor diogu euskaldunok egindako Ian paregabeagatik
eskerrona. Eta Donostian abenduaren l7an Hiztegi hau aurkeztu zenean han
izan bazen ere, gaur hemen izateko aukerarik izan ez duenez, bihoakio gure
eskerrik beroena.

Endrike Knorr, aurtengo abenduaren 18an Euskaltzaindiaren idazkari berria
hautatua izan denarekin, eta Xabier Gereoorekin joan nintzen Estatu Batuetara
1985.eko abenduan, Renon bizpahiru egun iraganez. Eta han ezagutu genituen
White eta Berner andereak, Gorka Aulestiaren inguruan hiztegigintza lanetan
zihardutenak. Handik lau urtera kaleratu zuen Aulestiak "Emazteari eta gura
soei" zuzendutako Basque-English Dictionary. 558 orrialde ditu eta 50.000 sarrera
edo hitz. Irakasle, itzultzaile eta ikasle nagusientzat egindako Hiztegia da. Helbu
ru beronekin kaleratu zen urte t'erdi geroago, 1990an, Gorka Aulestia eta Linda
White egileak direlarik, 397 orrialdeko bigarren Hiztegia, English-Basque Dictio
nary, ikusten denez, bestea baino meheagoa, eta edukinez laburragoa 25.000
hitzekin homitua. Bi Hiztegi hauek burutzeko 50 hiztegi erabili eta arakatu
zituzten Aulestiak eta laguntzaileek, liburuen atarian zehazten direnak. Iturri
onak direnez, ontzi hauetan bildu diren urak onak izan behar.
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University of Nevada Press argitaldariak bigarren Hiztegi hau atera zuenean,
Euskal Herrira itzulia zen Gorka Aulestia eta hemen ekin dio, sei hilabetetan,
hirugarren hiztegi bikoitzaren prestatze eta argitaratze lanari: Euskara-Ingelesa /
Ingelesa-Euskara Hiztegia. Beste bien laburpena da, Elkar-ek Lizarra moldiztegian
inprimaturik 1992an atera duena. Mundu zabalean banatzeko bigarren argitarape
na Renon egiteko asmoa dutela jakinarazi ziguten Donostian abenduaren 17an
aurkeztu zenean. Liburuki berean daude bildurik lehengo bi hiztegi mardulagoak,
baina hemen ere Euskara-Ingelesak eduki handiagoa du, 409 orrialdetan 32.000
hitz ematen baitira, eta Ingelesa-Euskarakoan 260 orrialdetan 20.000 hitz baino
ez. Eta ez da guti ematen zaiguna, ikasle apalagoentzat, bidaiarientzat eta pre
miazko kontsultak egiteko pentsatua baita.

Linguistek eta lexikografoek ondo baino hobeto dakite zeintzu diren halako
Ian bat burutzeko zailtasunak. KuItura desberdinetako hitzak parekatu behar
direnez, ez daude sarritan baliakideak eta kontzeptuaren azalpenera jo behar da.
Bi hiztegi nagusietan euskalkietako sinonimoak hartu baziren, laburrago honetan
batuaren bidea hartu da, eta jakina da erabaki honek dakarren zailtasuna, euskara
batua oraindik lexikografian ondo finkatu barik baitago. Parekatzen diren bi
hizkuntzen lexiko altxorra ere ondo sailkatu eta aukeratu behar da, bietan min
tzatzeko tresna egokia izan dadin. Hau eta beste ondo gaindituak direla esango
nuke. Beraz, txalotu behar den lana dela aitortu beharko dugu.

Gorka Aulestiari, beraz, eta White andereari eskerrak eta zorionak.





1991. URTEAN BATZARRETAN IZANDAKO EUSKALTZAINAK

1. Haritschelhar 11
1. M. Lekuona . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
J. M. Satrustegi 11
J. A. Arana Martija 10
P. Altuna 9
P. Charritton 11
J. L. Davant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
X. Diharce 7
E. Erkiaga 1
A. lrigoien 11
E. Knorr 10
F. Krutwig 8
E. Larre 8
B. Oihartzabal 11
F. Ondarra . . . . . . . . . . . . 11
Tx. Peillen 10
P. Salaburu 10
1. San Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. Sarasola 10
L. Villasante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
P. Zabaleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

EZIN ETORRIA

1. A. Arana Martija 1
P. Altuna 2
J. L. Davant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
X. Diharce 3
E. Knorr 1
F. Krutwig 3
E. Larre 2
Tx. Peillen 1
P. Salaburu 1
J. San Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Zavala. . . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . .. 1

OHOREZKOA

J. Etxaide
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URGAZLEAK

1. Ao Aduriz 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lo Akesolo 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 I
Go Alfaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 • 0 1
Po Andiazabal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 1
1. Mo Aranalde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Xo Aranburu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 •• 0 • 0 0 • 0 0 0 0 1
X. Arbelbide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jo Ao Arkotxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 3
Po Arregi 000000.000.000000000000000 2
Mo Atxaga 00.00000.00.000.000000000 1
Go Aurrekoetxea 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 • 0 000 0 0 0 3
Mo Azkarate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
R. Badiola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 7
Fo Barrenengoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R. Camblong 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1. Camino 00000000.0000000000000000 1
1. B. Dirassar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
A. Eguzkitza 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 1
Mo Ensunza . 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Po Esnal 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 00 0 0 2
Jo Mo Etxebarria 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 00 • 00 0 0 • 0 3
Jo Fernandez Setien 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 1
Jo Garmendia Larranaga 00 0 0 •• 0 0 000 0 • 0 2
Xo Gereno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 1
Mo Goienetxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1. L. Goikoetxea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bo Goiti 0000000.0000000000000000000 1
10 Idiazabal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ao Inigo 0 000 0 • 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 1
Xo Kintana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1. Mo Larrarte 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mo" Po Lasarte 0 0 0 0 0 • 0 0 0 •• 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 • 3
1. A. Letamendia . 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 2
Jo L. Lizundia 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 11
1. Ao Loidi 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 1
1. A. Mujika 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 •• 0 0 0 • 0 1
L. Mo Mujika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 1
A. Muniategi . 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 1
Jo Ko Odriozola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 1
Jo Oleaga 000000. 0 0 0 0 0 0 • 0000000. 0 0 0 0 1
1. Ortiz de Urbina .. 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 1
Ro Mo Pagola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Po Pujana 00 •• 0000 •• 000000000 •• 00000 1
Go Rebuschi 000000000.000. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 1
Ko Rotaetxe 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 2
Mo Mo Ruiz Urrestarazu 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 1
Ao Sagarna 0 0" 0 2



P. Uribarren 2
P. Urkizu 1
A. Urrutia "......... 2
X. Videgain 2
A. Zatarain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
J. 1. Zearreta 11

1992. URTEAN BATZARRETARA JOANDAKO EUSKALTZAINAK

Patxi Altuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Jose Antonio Arana Martija 11
Miren Azkarate 8
Pierre Charritton 10
Jean Luis Davant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Xabier Diharce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Jean Haritschelhar 11
Alfonso Irigoien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Endrike Knorr 11
Federiko Krutwig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Emile Larre 11
Juan Mari Lekuona 11
Befiat Oihartzabal 11
Francisco Ondarra 8
Txomin Peillen 9
Pello Salaburu 9
Juan San Martin 7
Ibon Sarasola . . . . . . . . . 10
Jose Maria Satrustegi . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Luis Villasante 10
Patxi Zabaleta 2
Antonio Zavala 1

EZIN ETORRIA

Pierre Charritton 1
Jean Luis Davant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Xabier Diharce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Eusebio Erkiaga 1
Federiko Krutwig .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Antonio Labaien 2
Francisco Ondarra 3
Txomin Peillen 2
Pello Salaburu 2
Juan San Martin 4
Jose Maria Satrustegi . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Luis Villasante . . . . 1
Patxi Zabaleta 1
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OHOREZKOAK
1. Etxaide 3

URGAZLEAK

Jose Antonio Aduriz 4
Eugenio Agirretxe 1
Jose Mari Aranalde 2
Adolfo Arejita 1
Jose Antonio Arkotxa 2
Pakita Arregi 1
Mikel Atxaga 5
Gotzon Aurrekoetxea 3
Ricardo Badiola 9
Federiko de Barrenengoa 2
Junes Casenave 1
Andolin Eguzkitza 4
Ana Mari Etxaide 1
Juan Angel Etxebarria 4
Jose Mari Etxebarria 2
Juan Manuel Etxebarria 1
Bitoriano Gandiaga 5
Juan Garrnendia Larrafiaga 2
Xabier Gerefio . . . . . . 3
Patxi Goenaga 3
Juan Luis Goikoetxea 3
Roger Idiart 1
Joseba Intxausti 1
Xabier Kintana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Jon Kortazar 2
Jose Mari Larrarte 1
M.a Pilar Lasarte 4
Jose Luis Lizundia 11
Luis Mari Mujika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Jose Antonio Mujika 1
Abel Muniategi 2
Juan Karlos Odriozola . . . . . . . . . . . 1
Jesus Oleaga 4
Rosa Miren Pagola 3
Jose Antonio Retolaza . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Karrnele Rotaetxe 3
Manuel M. Ruiz Urrestarazu 1
lfiaki Segurola 1
Patxi Uribarren 3
Patxi Urkizu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Andres Urrutia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mikel Zalbide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Anbrosi Zatarain 1
Juan Jose Zearreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11



HIL BERRIAK





IN MEMORIAM GERARDO LOPEZ DE GUERENU GALARRAGA
(1904-1992)

Lehengo abenduak 2, 88 urte zituela, Gasteizen hil zen Gerardo
Lopez de Guereiiu Galarraga jauna, ohorezko euskaltzaina. Zinez esan
liteke bizi izan zen bezalaxe hil ere nahi izan zuela, hotsik eta arrabotsik
gabe. Jende gutik zekien erietxera eramana izan zela. Ez ziren asko,
dirudienez, heriotzearen berri izan zutenak. Ehorzketan hamabost bat
lagun ginen, eta hiletan, Done Bikendiko elizan, dozena batzuk besterik
ez, folklore-biltzaile handiari azken agurra eginez.

Galeraren handiak izutzen duo Joan zaigu langile nekaezina, ohitura,
esaera eta hitz biltzaile porrokatua. Haren liburu eta artikuluen lerrokada
hutsa luze-Iuzea da, gaztetandik hil arterainoko bizitza lanerako eskainia
ren fruitua, Arabaren erroak, kondaira eta izaera ikertzen.

Lehen tokia merezi du, zalantzarik gabe, Voces alavesas lanak, Eus
kera aldizkariaren ale berezi batean argitaratuak, 1958an. Hor ageri dira,
Araban erabili izan diren edota erabiltzen diren hitzak, gehienak euskara
tikoak, gure hizkuntza zaharra joan izan arren bertan geldituak. Ardu
ra, cenzay, ondarras, potolo, tegui eta mila horrelako daude orrialde
horietan zerrendatuak, bakoitza bere oharrarekin, testuingurua edo data
eta lekua. Eraskin bat argitaratu zuen, handik urte batzuetara, egileak,
Euskera aldizkari berean, baina, zoritxarrez, ez du ikusiko, zenbait hila
beterengatik, bigarren argitarapena, hasierako haren eta geroko eraskina
ren hartzailea. Hiztegi honen parte bat, botanikari zegokiona, liburu
batean ederki eman zuen 1975ean: Botanica popular alavesa deritzanean.

Bitartean, Guereiiu Arabako lekuizenak sailka ematen hasia zen,
"Toponimia alavesa" tituluarekin, Anuario de Eusko Folklore aldizkarian,
1958z gero. Hogei mila baino gehiago lekuizen dira guztira, bakoitza bere
markarekin, urtea eta tokia. Euskaltzaindiak, 1989an, lekuizen-zerrenda
aberats hori liburu baten jaso zuen, "Onomasticon Vasconiae" bilduman,
Guereiiuren beste bi Ian interesgarrirekin: "Mortuorios 0 despoblados",
desagerturiko herrien ikerketa zehatza, eta "Pueblos alaveses", Arabako
herrien izenak historian barrena, haietatik datozen deiturekin batera.
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A/ava, s%r de arte y de Ie da, 1962koa, probintzia honetako eliza eta
ermita guztien lerrokada. Testu liburu balitz bezala, e/ Guerenu deitu izan
dugu liburu hau, paleografi testu nahitaezko hura e/ Mil/ares deitzen
genuen bezala. Eta benetan testu eta eskuliburua genuen.

Lopez de Guerefiu folklore-zalea ederkienik Ca/endario a/aves libu
ruan ageri da, urtatsetik urteamaierara Arabako ohituren zerrenda, Bole
tin de /a Institucion Sancho El Sabio aldizkariaren ale berezi gisa, 1970an.
Beste Ian asko plazaratu zituen etnografi alorrean, hala nola "La vida
infantil en la Montafia alavesa", "La matanza del cerdo en Alava" eta
beste. Artikulu eta liburu hauetan, jakina, leku berezia du Apifianiz
herriak, Guerefiuren uda-lekuak.

Fededuna zen errotik Lopez de Guerefiu eta hori nabarmena da
zenbait lanetan. Areago, Guerefiuren obraren halako causa ejjiciens haie
tatik bat da, zalantzarik gabe. Horra Devocion de Espana a la Virgen
B/anca liburua (1970), esaterako, edota Devocion en Alava a Nuestra
Senora de Aranzazu (1980).

Gu guztiongan dago, jakina, Guerefiuren lanaren aztarna. Arabako
kondaira eta lehengo eta oraingo hizkuntz egoera eta izaera ezagutzeko
nahitaezkoa dugu haren fruitu jori preziatua. Aski da geroz egindako
ikerketak ikustea, Mitxelena jaunaren Fonetica historia vasca-tik hasita.
Mitxelenak berak eskaini zion Voces alavesas liburuari lehenbiziko kontu
ematea, Bo/etin de la Real Sociedad de Amigos del Pais aldizkarian,
1959an. Behar zen bezala goraipatzen zuen maisu zaharrak Guerefiuren
lana, eta ederki marrazten ere zituen Ian horren azpegiak: zehaztasuna
("ha expuesto con orden y claridad, y sobre todo con la mayor objetivi
dad posible"), eta apaltasuna ("No se ha enfrentado con los 'grandes
problemas': no Ie interesa por el momenta el pasado lingiiistico de Alava
ni la procedencia de las palabras que registra..."). Gainera, Mitxelenak
beste gauza bat zioen kontuemate horretan: Guerefiuk ez zuela bereizke
riarik egin, euskaratikoen eta erdaratikoen hitzen artean (izan ere, tental
dia batek baino gehiagok izan dezake eta izan ere du). Oroitzen naiz hori
bera errepikatu zuela errentiarrak bazkari batean, Gasteizen, 1981an,
Euskaltzaindiak Guerefiu euskaltzain ohorezkoa izendatu ondoan.

Euskaltzain ohorezkoa, eta benetan esan behar da merezimendu
osoz bereganatu zuela Guerefiuk izendapena, zenbait urte lehenago eus
kaltzain urgazlearena bereganatu ondoren.

Esan behar da, orobat, izendapen, omenaldi eta ohore-emate hauek
ez zituela Guerefiuk oso gogoko. Halako ezinegona zen harengan une .
horietan. Eskertu, jakina, eskertzen zuen jendearen txaloa eta erakun
deen (Euskaltzaindia, Euskal Herriaren Adiskideak eta beste) sariak. Bai
na hura paperen artean zen zoriontsuenik edota, ahal izan zuen bitar-
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tean, herriz herri, mendian eta zelaian, hitzak, esaerak, ohiturak, tresnak
eta abar biltzen.

Horixe da askoren oroitzapenean betiko geldituko den Lopez de
Guereiiu, etxeko jantokian hizketan, handituz zihoan gorreriagatik ahurra
ezarriz belarri ondoan, emazte ona bisitariei zerbait eskaintzen ari zen
bitartean. Argazkiek jendea den bezala hartzen dute batzuetan, eta argaz
ki ederra da Alberto Schommer-ek bion Araba zabaldua liburuan (1981)
jaso zuena.

Etxe hura, ordea, azken urteetan hustuz joan zen lazgarriro. Emaz
tea ez ezik, semea, Gerardo Lopez de Guereiiu Iholdi (hura ere etnogra
fian aritua), bizitzaren halako erdian, joan zitzaion, eta lehenagoxe errai
na, Maitane Larraiiaga eibartarra.

Bego Guereiiu betiko atsedenean. Gorde bedi Guereiiu eta Guere
iiutarren artxiboa, ikerketaren onuragarri. Eta bizi bedi haien exenplua,
arbasoengandiko natur eta kultur ondarearekiko maitasuna eta lantze
-zaletasuna.

E. Knorr





EUSKALTZAINDIAREN
AURKITEGIA





EGOITZA I SEDE

Plaza Barria, 15
Postakutxa I Apartado: 466
48005 BILBO I BILBAO

BULEGOAK I OFIONAS

Telf. 94-4158155
Fax: 94-4158144
Arduraduna: Jose Luis Lizundia Askondo

AZKUE BIBLIOTEKA

Telf. 94-4152745
Fax: 94-4150051
Arduraduna: Jose Antonio Arana Martija





ORDEZKARITZAK / DELEGAOONES

ARABA I ALAVA

San Antonio, 41
01005 VITORIA I GASTEIZ
Telf. 945-23 36 48; Fax: 945-23 39 40
Ordezkaria: Manuel M.a Ruiz Urrestarazu

GIPUZKOA I GUIPUZCOA

Hemani, 15-Behea
20004 DONOSTIA I SAN SEBASTIAN
Telf. 943-428050; Fax: 943-428365
Ordezkaria: Juan Mari Lekuona

NAFARROA I NAVARRA

Conde Oliveto, 2-2
31002 IRtmEA I PAMPLONA
Telf. 948-223471; Fax: 948-210713
Ordezkaria: Jose Mari Satrustegi

IPARRALDEA I PAYS BASQUE NORD

37 rue Pannecau
64100 BAIONAIBAYONNE
Telf 07-33-59594559
Ordezkaria: Pierre Charritton





EUSKALTZAINBURUGOA / CARGOS ACADEMICOS Y EJEUJTIVOS

Euskaltzainburua/Presidente: Jean Haritschelhar

Buruordea/Vicepresidente: Juan Mari Lekuona

Idazkaria/Secretario: Endrike Knorr

Diruzaina/Tesorero: Jose Antonio Arana Martija

Iker SailburualPresidente Seccion Investigacion: Patxi Altuna

lagon Sailburua/Presidente Seccion Tutelar: Endrike Knorr

Bibliotekaria/Bibliotecario: Jose Antonio Arana Martija

Idazkariordea/Vicesecretario: Jose Luis Lizundia

Ekonomi-eragilealGestor economico: Juan Jose Zearreta

Argitalpen-eragilea/Ejecutivo publicaciones: Ricardo Badiola Uriarte





EUSKALTZAIN OSOAK / ACADEMICOS DE NUMERO

1. Patxi Altuna, E.U.T.G. Mundaiz, Apdo. 1359 Postakutxa, 20080 DONOS
TIAISAN SEBASTIAN, 943-273100.

2. Jose Antonio Arana Martija, Karmel0 Etxegarai, 6, 48300 GERNIKA (Biz
kaia), 94-6250701 (etxea); 94-4152745 (bulegoa).

3. Miren Azkarate, Antso Jakituna, 26-6 D, 20010 DONOSTIAISAN SEBAS
TIAN, 943-467585.

4. Pierre Charritton, 3 impasse Port Neuf, 64100 BAYONNEIBAlONA, 59598127
(etxea); 59594559 (ordezkaritza).

5. Jean Luis Davant, Ecole d'Agriculture du Pays Basque, rue de l'Ursuya,
64240 HASPARRENIHAZPARNE, 592960 20 (Eskola); 5928 14 14 (Urrustoi).

6. Xabier Diharce "Iratzeder", Abbaye Notre Dame de Belloc, 64240 URTI
AHURTI, 5929 65 55.

7. Jean Haritschelhar, Elorrieta, 24 route de Lamigotte, 64600 ANGLETI
ANGELU, 5903 85 06.

8. Alfonso Irigoien, Trenbideko Etorbidea, 2-5. B, 48013 BILBO, 94-4422770.

9. Endrike Knorr, Mateo Mugica, 8-2. C, 01009 VITORlAlGASTEIZ, 945-223803
(etxea); 945-233648 (ordezkaritza), fax: 945-233940.

10. Federiko Krutwig, Berastegi, 1-2. ezk., 48001 BILBO, 94-4237887.

11. Antonio Maria Labayen, San Francisco, 35-principal., 20400 TOLOSA,
943-65 10 82.

12. Emile Larre, Cure, 64780 IRISSARRYIIRlSARRI, 593760 67.

13. Juan Mari Lekuona, Seminario Diocesano, Paseo Heriz, 82, 28008 DONOS
TIAISAN SEBASTIAN, 943-2139 11; 943-428050 (ordezkaritza).

14. Benat Oihartzabal, Bordaberria, 1 Rue de Hondritz de Haut, 64600 AN
GLETI ANGELU, 59422348.

15. Francisco Ondarra, Errotazahar, 42, 31014 IRuNEAlPAMPLONA, 948-4195.99.

16. Txomin Peillen, Ibarburu, 64560 SAINTE ENGRACE/SANTA GRAZI,
59286244; Faculte des Lettres de Pau, Avenue Poplawski, 64000 PAUl
PABE,59923241.
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17. Pello Salaburu, Sarriena, 153, 48940 LEIOA, 94-464 2124; Euskal Herriko
UnibertsitatealUniversidad del Pais Vasco, 94-4647700; fax: 94-4647446.

18. Juan San Martin, Dato, 20-3., 01005 VITORIAIGASTEIZ, 945-13 5118 (bule
goa); Prado, 11, 2 ezkerra. 01005 VITORIAIGASTEIZ, 945-230807 (etxea).

19. Ibon Sarasola, Paseo Duque de Mandas, 37-1, 20012 DONOSTIA/SAN
SEBAStIAN, 943-283340; Verdi, 143, 1, 08012 BARCELONA/BARTZE
LONA, 93-2372963.

20. Jose Mari Satrustegi, 31810 URDIAIN (Nafarroa), 948-562906 (etxea);
948-223471; fax: 948-2107 13 (ordezkaritza).

21. Luis Villasante, Arantzazuko santutegia, 20560 ONATI, 943-780951.
Fax: 943-78 33 70.

22. Patxi Zabaleta, Amaia, 2, C, 1.,31002 IRuNEA/PAMPLONA, 948-267139
(etxea); 948-228471 (bulegoa).

23. Antonio Zavala, San Ignazio ikastetxea, 3059 Postakutxa, 20080 DONOS
TlAlSAN SEBASTIAN, 943-299500.

Oharra: - Frantziara deitzeko: 07-33 eta gero zortzi zenbakiak.
- Frantziatik deitzeko: 19-34 eta gero beste zenbakiak, salbu 9.



EUSKALTZAIN OHOREZKOAK / ACADEMICOS DE HONOR

1. Jacques Allieres, 25, route d'Espagne, "L'Orangerie", 31300 TOULOUSE,
61401510; 61-890938.

2. Jon Bilbao, Osabene Torrebarria, 5, 48990 GETXO, 94-4604283.
3. Julio Caro Baroja, Itzea, Altzate auzoa, 31780 BERA, 948-630020; Alfon

so XII, 50-7, 28014 MADRID, 91-4202261.
4. Ifiaki Eizmendi "Basarri", Ntra. Sra. del Pilar, 10, 20800 ZARAUTZ,

943-841537.
5. Bernardo Estornes, Secundino Esnaola, 13, 3. ezk., 20001 DONOSTIA/SAN
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293672.
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9. Jose M. Jimeno Jurio, Monasterio de Usun, 4-2. C esk., 31011 IRuNEAI
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10. Andre Martinet, 16 rue Pierre-Bonnard, 92260 FONTENAY-AUX- ROSES,
46611204.

11. Santiago Onaindia, Karmeldarren komentua, Larrea, 48340 ZORNOTZA,
94-673 00 88.

12. Rudolf de Rijk, Newtonstraat, 69, II, 1098 HA AMSTERDAM (Holanda),
20935650.

13. Martin Ugalde, Almirante Juan Allondo, Villa Carolina, A, 4. esk., 20280
HONDARRIBIA, 943-64 15 05.

14. Terence Harrison Wilbur, Departament of Germanic Languages, University
of California, 90024 LOS ANGELES (USA).

15. Pedro de Yrizar, Lagasca, 54, 28001 MADRID, 91-5766393.
16. Augustin Zubikarai, Sabin Arana, 4, 4., 48700 ONDARROA, 94-6830287.
17. Guri Zytsar', VazaPsavela, VII Dem SA, Kv. 31,. TBILISI 38008 C.LE.!

EBE, Mosku.





EUSKALTZAIN URGAZLEAKI
ACADEMICOS CORRESPONDIENTES
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948-257021.

Jose Antonio Aduriz, Ategorrieta hiribidea, 23-2., 20013 DONOSTIAISAN SEBAS
TIAN, 943-277346; 943-473377 (bulegoa).

M." Dolores Agirre, Urbieta, 5, 2., 20006 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN,
943-42 43 03.

Eugenio Agirretxe, San Francisco, 2, 20800 ZARAUTZ.

Gexan Alfaro, Librairie Zabal/Liburudenda, 52 rue Pannecau, 64100 BAYONNEI
BAIONA, 59 59 43 90.

Jose Luis Alvarez Enparanza "Txillardegi", Antso Jakintsua, 26, 9. D, Amara
Berri, 20010 DONOSTIAISAN SEBASTIAN.

Xabier Amuriza, Andikoa auzunea, 48014 BERRIZ, 94-6225169.

Pierre Andiazabal, Grand Seminaire, Avenue Darrigrand, 64100 BAYONNEI
BAIONA, 59 63 33 40.

Marcelino Andrinua, Abadetxea, 48212 MANARIA, 94-6824004.

Juan Apezetxea, Avda. de Guipuzcoa, 5, Villa Antonia, 31012 IRUNEAlPAM
PLONA, 948-112131.

Jose Mari Aranalde, San Ignazio auzunea, 9-1. D, 20400 IBARRA, 943-2160 44.

Xabier Aranburu, Miracruz, 28, A-4. esk., 20002 DONOSTIAISAN SEBASTIAN,
943-279704.

Xipri Arbelbide, 14 rue Salie, 64100 BAYONNE/BAIONA, 59593114.
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Josu Arenaza, Gran Via, 82-2. ezk., 48011 BILBO, 94-4414181.

Jose Antonio Arkotxa, Sorgintxulo, 2, 12. C, 20100 ERRENTERIA, 943-2160 44.

Begona Arregi, Pio Baroja, 8, 4. C, 2008 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN,
943-216206.

Pakita Arregi, Matia, 58, 3, 20008 DONOSTIAlSAN SEBASTIAN, 943- 21 25 32.
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Bernardo Atxaga (Joseba Irazu), Kale Nagusia, 10, 20159 ASTEASU, 943-69 1902.

Mikel Atxaga, Diario DEJA egunkaria, Carlos I, 3, behea, 2001 DONOSTIA/SAN
SEBASTIAN, 943-46 2488.

Gotzon Aurrekoetxea, Ziarrusta auzunea, 48141 DIMA, 94-6736720 (etxea);
94-4158155 (bulegoa).

Jose Mari Azpiroz, Dermitaleria, 3, 1. esk., 31011 IRuNEAlPAMPLONA.

Jose Azurmendi, Arriola Pasealekua, 50, 2. esk., 20009 DONOSTIAlSAN
SEBASTIAN.

* * *

Ricardo Badiola Uriarte, Errotalde, 17 J, 48990 GETXO, 94-4600511 (etxea);
94-4158155 (bulegoa).

Gaizka Barandiaran, Loiolako santutegia, 20730 AZPEITIA.

Federico de Barrenengoa, Plaza Phicido Careaga, 12, 5.ezk., 48014 BILBO,
94-43538 19.

Ifiaki Barriola, Isturin, Paseo Ayeje, 20009 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN,
943-211673.

Serafin Basauri, Txirio kale, 1, 3., 20600 EIBAR, 943-113590.

Jose Basterretxea, Sangiiesa, 13, 1. ezk., 31003 IRuNEAlPAMPLONA, 948-236696.

lfiaki Beobide, Narrica, 31, 3, 20003 DONOSTIAISAN SEBASTIAN, 943-420982.

Julene Berrojalbiz, Rodriguez Arias, 29, 3. ezk., 48011 BILBO, 94-4437943.

Pedro Berrondo, Gral. Lersundi, 6 ent., ezk., 20007 DONOSTIAISAN SEBAS-
TIAN, 943-46 18 57.

Milagros Bidegain, Sancho-enea, 9, 20100 ERRENTERIA.

Antonio Bilbao, 28 Postakutxa, 48908 SANTURTZI.

Felix Bilbao, Frantziskotarrak PP. Franciscanos, 48393 FORUA, 94-6252001.

Dr. Gunter G. Brettschneider, Nuballee 27, D-5030 HURTH, 02233-43777 (telf.).
02223-45397 (faxa).

* * *

Joseph Camino, Eveche, Rue des Gouverneurs 64100 BAYONNE/BAIONA,
59633340.

Junes Casenave-Harigile, Apez etxia, 64470 AL<;:AYI ALTZAI, 59285466.

* * *
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Jorge Cortes Izal, Monasterio Velate, 5, 7, 31011 IRUNEA/PAMPLONA,
948-255759.

Jean Pierre Curutchet, 64780 HELETTE/HELETA, 59376104.

* * *

Pedro Diez de Ulzurrun, San Anton, 43, 31001 IRuNEAlPAMPLONA, 948-222122.

Jean Baptiste Dirassar, Lotissement Arrantzaleak, 64500 CIBOURE/ZIBURU,
59260595.

Pierre Duny Petre, Maison Heguitoa, 4 chemin d'Olhonce, 64220 SAINT-JEAN
-PIED-DE-PORTIDONIBANE-GARAZI, 59370491.

* * *

Andolin Eguzkitza, M." Munoz, 6-5. ezk. ezk., 48005 BILBO, 94-4160820.

Kepa Enbeita, Auzo-Iana, S. A., 01449 (ABORNIKANO) URKABUSTAIZ,
945-43 00 32; 945-43 70 70.

Martzel Ensunza, Juan Antonio Zunzunegi, 7, 4. ezk., 48013 BILBO, 94-464 88 00.

Karmele Esnal, Zabaleta, 50, 7. D, 20002 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN,
943-28 09 15.

PeUo Esnal, Gipuzkoa, 19 B-2. A, 20800 ZARAUTZ, 943-833320 (etxea); 943-2918 11
(bulegoa).

Enaut Etchamendy, Professeur Agronome, 64120 BEYRIE-SUR-JOYEUSE/Ml
THIRINA, 59658095.

Jean-Baptiste Etcharren, Chemin Kurutxamendi, 64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-
-PORT/DONIBANE-GARAZI, 59373199.

Pierre Etcheand~ Abbaye Notre Dame de BeUoc, 64240 URTIAHURTI, 592965 55.

Jacques Etcheverry, 2 Allees Bouflers, 64100 BAYONNE/BAIONA.

Jean Baptiste Etcheverry, Arditegia, 64250 CAMBO/KANBO.

Jose Mari Etxaburu, Villa Ongi-etorri, Amute auzoa, 20280 HONDARRIBIA,
943-64 30 02.

Ana Mari Etxaide, Trav. Baiona, 1-2, G, 31011 IRuNEAlPAMPLONA, 948-260880.

Jose Mari Etxebarria, E.U.T.G. Mundaiz, 50, 1359 Postakutxa, 20080 DONOS
TIAISAN SEBASTIAN, 943-273100; 943-653009 (komentua).

Juan Angel Etxebarria, Carlos Gangoiti, 5, 1. ezk., 48300 GERNIKA, 94-6254952
(etxea); 94-6250589 (eskola).

Juan Manuel Etxebarria, Zamakoa, 29-4 B, 48960 GALDAKAO, 94-45683 10.

Peter Etxeberria, 491 Court, 89501 RENO, NEVADA (USA).
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Karmelo Etxenagusia, Monasterio de Refugio, Zabalbide, 104, 48006 BILBO,
94-412 70 91; 94-412 66 38.

Eustasio Etxezarreta, Urdaneta, 10, 579 Postakutxa, 20080 DONOSTIAISAN
SEBASTIAN, 943465326.

Patrik Farell (Darragh), 41 Nutley Lane, DUBLIN (Irlanda), 692641.

Jaxinto Fernandez Setien, Arantzibia, 12-4 A, 20130 URNIETA.

* * *

Bitoriano Gandiaga, Arantzazuko santutegia, 20560 ONATI, 43-781302.

Jose Garmendia Arruabarrena, Consulado, 8-2 B. 20011 DONOSTWSAN SEBAS-
TIAN, 943-472841.

Juan Garmendia Larrafiaga, Mayor, 1, 20400 TOLOSA, 943-6709 19.

Salvador Garmendia, Mugika-enea, 20270 ANOETA, 943-652539.

Xabier Gerefio, Agirre lehendakaria, 18, 3. esk., 48104 BILBO, 94-4755263.

Paul Gilsou, Abbe, Paroisse du Gros-Caillou, PARIS-7.

Patxi Goenaga, Landazuri, 17, 5. ezk., 01008 VITORIAIGASTEIZ, 945-13 65 57;
945-13 9811; 945-265722; fax: 945-26 78 82.

Manex Goienetxe, Chikitoys, Route d'Aritzague, 64600 ANGLET/ANGELU,
59-423933.

Juan Luis Goikoetxea, Arteaga, 53, Landabarri, 48016 DERIO, 94-4533642 (etxea);
94-453 32 58 (institutua).

Bernard Goity, Eveche, rue des Gouverneurs, 64100 BAYONNE/BAIONA.

* * *

Marcelin Hegiaphal, Pastoralier, 64130 CHERAUTE/SOHUTA, 59281786.

* * *

Mariano Iceta, 31700 ELIZONDO, 948-580755.

Roger Idiart, Cure, 64250 AINHOA, 592851 65.

Arantza Idiazabal, Tolarieta, 6, 1. esk., 20180 OIARTZUN.

Itziar Idiazabal, Sarriena, 54, 48940 LEIOA, 94-46426 08.

Joseba Intxausti, Arturo Kanpion, 15, 20009 DONOSTIAISAN SEBASTIAN,
943-312176 (telf./fax).

Andres lfiigo, Sangiiesa, 1, 3, 31003 IRuNEAlPAMPLONA, 948-247474.
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Jose Angel Irigaray, Aldamar, 9, 1. esk., 20003 DONOSTIAISAN SEBASTIAN,
943-426489.

Jose Marl Iriondo, Nafarroa II, Eguzki-Iore, 2-3. B, 20800 ZARAUTZ, 943-834351.

Michel Itfi:aina, Secretaire de Mairie, 64250 CAMBO/KANBO, 592972 55;
59297530.

Fermin Ixurko, Residencia sacerdotal "Argarai", Avda. Baja Navarra, 64, 31004
IRuNEAlPAMPLONA.

* * *

Ramuntxo Kanblong, 34 Allee Fontaine Laborde, ANGLETIANGELU, 59-637991.

Jaime Kerexeta, San Roque, 24, 48230 ELORRIO, 94-682 00 12.

Xabier Kintana, Haritzezkieta etxea. Askorbeko-Ugarte bidea, 5. Goierri-Martiartu
48950 ERANDIO, 94-464 88 00, luzapena 20 80 (Euskal Herriko Unibertsita
tea); 94-417 0491 (etxea).

Jon Kortazar, Mungiako Kultur Etxeko Urbide, 13, 27. zenb., 48100 LAUKARIZ,
94-6155262 (fax).

Joseba Andoni Lakarra, Euskal Herriko Unibertsitatea -Euskal Filologia-, Mar-
ques de Urkixo, zIg., 01006 VITORIAIGASTEIZ, 945-13 9811.

Daniel Landart, Villa Heleta, 64990 MOUGUERRE/MUGERRE, 59315457.

Jose Marl Larrarte, Pasiotarrak, Plaza San Felicisimo, 1,48014 BILBO, 94-4754506.

Mikel Lasa, San Vicente, 5, 4, 2003 DONOSTIAISAN SEBASTIAN, 943-425448
(etxea); 943-429099 (lantokia).

Jose Manuel Lasarte, Muguiro, Miguel Astrain, 10, 1.0 A, 31006 PAMPLONAI
IRuNEA, 948-150014.

M.a Pilar Lasarte, Portuene, 10, 3. eZk:, 20008 DONOSTIAISAN SEBASTIAN,
943-215015; 943-428050 (bulegoa).

Imanol Laspiur, Aldatze, 3, 2. ezk., 20600 EIBAR 943-11 32 88.

Angel Lertxundi, Villa Teresita, zIg., 20800 ZARAUTZ, 943-830591.

Gabriel Lertxundi, Abbaye Notre Dame de Belloc, 64240 URTIAHURTI, 592965 55.

Juan Antonio Letamendia, Gabriel Aresti Torrea, 3, 20280 HONDARRIBIA,
943-6435 14; 943-64 20 48 (institutua).

Xabier Lete, Plaza San Juan, 20, 20130 URNIETA, 943551849.

Jose Luis Lizundia, Bruno Mauricio zabala, 22, 2.F, 48200 DURANGO, 94-68141 09
(etxea); 94-4158155 (bulegoa).

Jose Antonio Loidi, Farmacia, Paseo de Colon, 93, 20300 IRUN, 943-61 2678.
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Peli Martin Latorre, Manuel Iradier, 9, 4.ezk., 01006 VITORIAIGASTEIZ,
945-23 29 59.

Xabier Mendiguren, Doctor Delgado, 8-4. C, 20001 DONOSTIA/SAN SEBAS
TIAN, 943-272951.

Fernando Mendizabal, Camino Zarategi, 12-2. B, Marrutxipi, 20015 DONOSTIAI
SAN SEBASTIAN, 943-473377 (bulegoa).

Marie Jeanne Minaberry, Journaliste, 64480 USTARITZ/UZTARITZE.

Jose Antonio Mujika, Plaza del Cedro, 3, 9. esk., Bidebieta 1, 20016 DONOS
TIAiSAN SEBASTIAN, 943-392528.

Luis Mari Mujika, Zabaleta, 49, 4. esk., 20002 DONOSTIAISAN SEBASTIAN,
943-283637.

Abel Muniategi, Bizkaiburu, 12, 6. A, 48370 BERMEO, 94-4164022 (bulegoa).

* * *

Juan Carlos Odriozola, Zientzi Fakultatea, EHU 48940 LEIOA 94-464 88 00.

Jesus Oleaga, Elcano, 18 ent., esk., 48008 BILBO, 94-4436957.

Ignacio Omaechebarria, PP. Franciscanos, Paseo Zorrilla, 27, 47007 VALLADO
LID, 983-23 3026.

Josu Oregi, Paseo Urdangarin, 20570 BERGARA, 943-76 1561.

Jon Ortiz de Urbina, Deustuko Unibertsitatea, Ingeles Filologia, 1 Postakutxa,
48080 BILBO, 94-4453100.

Karlos Otegi, Aresti, 3, 2. D., 20800 ZARAUTZ, 943-834692.

* * *

Rosa Miren Pagola, Ramon y Cajal, 12, 2., 48014 BILBO, 94-4473299.

Pedro Pujana, Virgen de Begoiia, 41, 48006 BILBO 94-4126927.

Georges Rebuschi, 13, Avenue du Chateau 54220 MALZEVILLE.

Jose Antonio Retolaza, Orueta, 1, 3, 48009 BILBO, 94-4234573.

Karmele Rotaetxe, Plaza Bombero Echaniz, 4, 6. ezk., 48010 BILBO, 94-421 4033.

Manuel M." Ruiz Urrestarazu, San Antonio, 41, 01005 VITORIAIGASTEIZ,
telf. 945-23 3648; fax: 945-233940.

Andoni Sagarna, Eguzki-etxea, Kale Zahar auzunea, 20170 USURBIL), 943-365373.

Ramon Saizarbitoria, Pefia y Gofii, 1, 6. esk., 20002 DONOSTIA/SAN SEBAS
TIAN, 943-287990.
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Pedro Sancristoval, Diputacion General de Aragon, Direccion General de Accion
Cultural, Edificio Pignatelli, P.D M. Agustin, sIn., 50004 ZARAGOZA,
976-2243 00, 2210 luzapena.

Jose Mari Sanchez Carrion, Udaletxeko Plaza, I, 6, 31001 IRuNEAlPAMPLONA.

Carlos Santamaria, Buen Pastor, 13, 20005 DONOSTIAISAN SEBASTIAN,
943-4660 18.

Joseba Sarrionaindia, Landako etorbidea, 1, 3., 48200 DURANGO, 94-681 1882.

Ifiaki Segurola, Paulo VI, 10, 20730 AZPEITIA, 943-470284 (bulegoa).

Jose Ignacio Tellechea, Usandizaga, 27, 5. ezk., 20002 DONOSTIA/SAN SEBAS
TIAN, 943-280062.

Francisco Tirapu, Plaza San Jose, 4, 31001 IRuNEA/PAMPLONA, 948-227919.

Juan Mari Torrealdai, Tolosa hiribidea, 103, 1. C, 20009 DONOSTIAISAN SEBAS-
TIAN, 943-21 8092.

Patxi Uribarren, Begofiako Karrnel0, 10, 48004 BILBO, 94-4124343.

Patri Urkizu, Santo Kristo plaza, 4, 20100 LEZO, 943-527224.

Ignacio Urquijo, Munibe, 48270 MARKINA, 94-6166031.

Arantza Urretabizkaia, Avda. Madrid, 8, 9. A, 20011 DONOSTIA/SAN SEBAS
TIAN, 943-428756.

Andres Urrutia Badiola, Notaritza, Iparragirre, 9, 1., 48700 ONDARROA, 94-683 00 83.

Thomas Uthurry, Professeur, Grand Seminaire, Avenue Jean Darrigrand, 64100
BAYONNE/BAIONA, 596333 40.

Jose Mari Velez de Mendizabal, Naparroa etorbidea, 9, 3., 20500 ARRASATE,
943-793682 (etxea); 943-77 05 02 (bulegoa).

Xarles Videgain, Zolakia, 7 avenue de Pres, 64100 BAYONNE/BAlONA, 59-551446
(etxea); 59636629 (bulegoa).

Mikel Zalbide, Carlos I, 13, 9.C, 20011 DONOSTWSAN SEBASTIAN, 943-46 54 62.

Anbrosi Zatarain, Zubieta, 40, 2, 20007 DONOSTIAISAN SEBASTIAN, 943-42 12 36.

Juan Jose Zearreta, Andrandi auzunea, 7, 3., 48340 ZORNOTZA, 94-6731520
(etxea); 94-4158155 (bulegoa).
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