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1. SARRERA

Lehenengo eta behin, eskerrak eman nahi dizkiot Mendebalde
Kultur Alkarteari, hemen, zuen aurrean, hitz egiteko aukera eman
didalako. Mila esker, beraz.

Komunikazio labur honetan, azaldu nahi dizuet mendebaldeko
euskarak zein toki duen, zuzenbide-fakultateetako eskoletan eta,
zehatzago, Deustuko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko eskole-
tan. Horixe da, behintzat, nire asmoa.

2. ZUZENBIDE-FAKULTATEETAKO ESKOLETAN, HIZKERA
JURIDIKOA ERABILI BEHARRA

Beste jakintza-gai askotan gertatzen den bezalaxe, Zuzenbidearen
arloan ere, hizkera berezia darabilgu. Mundu horretan gabiltzanok
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garrantzi handia ematen diogu hizkeraren kontuari, hitz bat edo beste
erabiltzeak ondorio guztiz desberdinak izan ditzakeelako.

Zuzenbidearen esparruan, okerretara hitz egin eta idaztea
oso gaizki dago, une jakin batzuetan behinik behin.
Napoleonek, behin, Estatuaren Kontseiluak egindako bilera
batean, “armistizioa” eta “amnistia” nahasi zituen. Astakeria
horrek kontseilarien barrea eragin zuen, baina ez zuen beste
ondoriorik izan, kontseilariek jakin bazekitelako Frantziako
ugazaba kultura urriko gizona zela; bazekiten, ordea, gerrara-
ko eta bakerako, ezohiko jakituria zuela1 (itzulpena nirea da).

Hizkerak, beraz, egundoko garrantzia du Zuzenbidearen mun-
duan. Are gehiago,

Arlo juridikoan hizkuntza da nagusi, hitzekin lan egiten
baitu lege munduak. Se g u rtasun juridikoa ahalik eta zabalen,
sakonen ematea dugu legelariok hiztegi juridikoaren ze re g i n a .2

Horregatik, Zuzenbideko ikasle asko eta asko kezkatuta azaltzen
dira, ikasketa-planeko ikasgai gogorrak ikasteaz gain, hizkera ilun eta
nahasia bereganatu behar dutelako. Hizkera juridikoa, eurentzat,
oztopo bihurtzen da, teknolektoa delako. Teknolekto horretan, bere-
ziak dira, bai lexikoa, bai diskurtsoa, eta bi-biok menderatu behar
dira, jakintza-gai horretan ganoraz eta eragingarritasunez aritzeko.

Irakaslearen lana izango da ikasleak hizkera hori bereganatzea.
Eginkizun bikoitza du, ondorenez, Zuzenbideko irakasleak: batetik,
gaia bera, hots, edukia, azaldu eta ikasleei helaraztea; eta, bestetik,
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lanbide horri berezko zaion hizkera ahalik eta zehatzen eta egokien
erabiltzea, gerogarrenean ikasleek ere hori egin dezaten.

3. HIZKERA JURIDIKOA EUSKARAZ ADIERAZTEKO
MODURIK OTE?

Kontua da, Zuzenbideko irakasle izateaz gain, Zuzenbideko eus-
kal irakasleak garela, Zuzenbidearen gorabeherak euskaraz azaltzen
baititugu. Beste modu batera esanda, euskara da, gure t z a t ,
Zuzenbidearen hizkera.

Zuzenbidearen hizkerak zenbait ezaugarri behar-beharrez-
ko dituela ikusten genuen. Betebehar hauek euskarak zail
samar gaindi ditzake, hala nola, zehaztasuna, formaltasuna,
hiztegi berezitua, ditugun baldintza soziolinguistikoak direla
eta. Hizkeraren teknikotasunak ere ulerkaitz egiten du euska-
ra mota hori eta euskaldunak arlo horretan erdaraz aritzera
bultza ditzake.3

Lan zaila da gurea, orduan. Horregatik, beste zientzia askotan ger-
tatu den moduan, Zuzenbidearen inguruan ere galdetu egin da ea
euskara gauza ote den, zientzia horren diskurtso berezia islatzeko.
Egin-eginean ere, euskara baztertuta egon da, irakaskuntzaren eta
Administrazioaren eremuetatik, zigortuta egon ez denean; eta, hiri-
guneetan ere, erdarak izan dira nagusi4. Hori guztia dela eta, XX. men-
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ki… zatikatua agertzea». (ZUAZO, K.: Euskararen batasuna, Euskaltzaindia, Bilbo,
1988, 409. or.). 



dearen erdialdean, aditu batzuek adierazi zuten euskara ez dela gauza,
halako eremu espezializatuak azalarazteko. Ildo horretatik, entzun,
arren, hurrengo hitzak5:

Landuzale berri batzuek baditugu aurre r a n t zean euskera are-
ago eraman nai dutenak: Philosophia Naturalis, Bacon, New t o n
eta Einstein´en eremuetara. Ez dago gaizki ametsa. Nik uste
o rdea, ez ote dan oraingoz urru t i t xo joatea. Teoloji goitar, kimi-
ka ta antzekoak ikasteko beti jo bearko dugu erdarara. Gu re
indar eta almenak neurtu gabe geiegi eskatzea kaltegarri litzai-
guke agian. Ap a l t xo iraungo ba´genu ere pozik. Gu re literatura
“q u a d r i v i u m” otan sartuko nuke: 1) Kristau-ikasbide ta erlisioa.
2) Erri-jakintza (ipui, kanta, komeri, bertso ta ele-berri). 3)
Ga u zen ikaskizunak. 4) Szientzi Ma t e m a t i k a ren apur eta oña-
rriak, astapenak alegia.

Horren aurka, beste batzuek uste zuten euskarak lekua izan behar
duela, irakaskuntzan, administrazioan eta komunikabideetan ere.
Horretan, Villasanterekin6 bat egiten dut bete-betean:

Erdi eta goi mailako estudioetan zer sarrera eman behar
ote zaio euskarari? Hor ere euskararen presentzia behar dela,
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6 VILLASANTE, Aita L.: Euskararen auziaz, Eleizalde Bilduma, 9. zk., Lizarra,
1988, 182 eta 183. orr.



bistan da. Nola, zer neurritan, modutan, etab., hori beste
kontu bat da.

Batzuek nahi lukete Unibertsitatea zeharo euskalduntzea,
gaiak oro euskaraz emanez, etab. Baina kuestioa da, alde bate-
tik, Euskal Herrian euskaldun direnak ez direla %25era hel-
tzen, eta, bestetik, tresna bera edo mintzabidea —euskara—
ez dugula mundu horretarako gaurkoz aski egokitua.
Esperientzia pixka bat duenak badaki —hori aitortzea minga-
rri bazaigu ere—, zientzi-gaiak taxuz azaltzeko eta bai entzule
eta irakurleei ulertarazteko ere, trebeago direla gaurkoz gure
inguruko erdarak, euskara baino. Sail horietan erabilia izan ez
delako eta inguruko hizkuntzetatik urrun xamar gertatzen
delako, euskarak oraindik eragozpen handiak ditu. Horrek ez
du esan nahi bide horiek urratzen saiatu behar ez dugunik.
Bai, saiatu, bai. Baina denbora ere beharko da.

Urratsen mailakatzea nik honela egingo nuke. Lehen-
bizikorik, goragoko kapitulu batean azaldu genuen hura:
prosa eraiki, prosa-molde bat, alegia, nazioarteko prosa aman-
komunetik hurbil egongo dena. Bigarren urratsa: gaurko hiri-
giroan egunoro erabili behar diren hitzak hautatu eta finkatu.
Hor kulturaren munduko hitz asko eta asko sartu beharra
izango da. Bi urratsok, bai, presa dute eta presa handia, ezen
gaur Euskal Herriko gizartea hiri-giro horretan bizi da.

[…] …beste idazki-mota askotan bai, esate baterako,
jakintza-gaietan. Hor idazleak bilatzen duena zera da: irakas-
gaia ahalik eta argien, zehatzen eta ulerterrezenik adieraztea
eta irakurleari konpreniaraztea; eta horretarako oraino, gai
askotan, egokiago da erdara. Mingarri zaigu hori esatea, baina
hala da. Ez ote dugu, ordea, lan egin behar euskara eremu
horietan ere gai bihurtzeko? Bai, egin behar da, noski. Baina
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inposaketa gabe; zer, noiz, nola idatzi bakoitzak ikusi beharko
du. Jakintzen mundua beti ere barruti edo esparru berezia da.
Eta norberak daki bere buruaren berri, zer-nolako baldintza-
penak dituen, etab.

Laburbilduta, eskolatik eta unibertsitatetik baztertzen den hiz-
kuntzak ez du etorkizunik. Horregatik, euskarak bizirik iraungo
badu, eremu horietara ere hedatu behar da gure hizkuntza. Badirudi,
gaur egun, guztiok bat gatozela horretan.

4. DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO ZUZENBIDE FAKULTA-
TEAK ZER EGIN DU BIDE HORRETAN?

Deustuko Unibertsitatearen Proiektuak hauxe adierazten du:

Un i b e rtsitate orori berezko zaio jakiteen esparru uniber-
tsala. Ho rtik abiatuta, Deustuko Un i b e rtsitateak bere buru a
euskal gizartetik hurbil-hurbil ikusten du eta, unibert s i t a t e - e r a-
kundea denez gero, euskal gizarteari zerbitzua egin nahi dio, bai
g i z a rte horrek dituen kultur beharrizanetan, bai eta maila guz-
tietako garapen tekniko, ekonomiko eta sozialean ere .

Bide horretatik, Euskararako Errektoreordetzak Euskara Normali-
zatzeko Plana onetsi du. Ikus dezagun, bada, zer datorren bertan:

Irakaskuntzaren esparruan gidari den irizpideak oso gogo-
an du ikasleei lanbiderako prestaturik egon daitezen beha-
rrezko diren gaitasunak lortzeko bidea eman beharra, besteak
beste, beren espezialitatean hizkuntzaren aldetik prestatzekoa.
Normalizazio Planak gaitasun hori euskaraz ere izan dezaten
lortu nahi du, aldi berean alor horretako eskari gero eta han-
diagoari egokiro erantzunez.
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Deustuko Unibertsitate osoaren gurariak horiek izanik, zer egin
du Zuzenbide Fakultateak? Egia esan, aspalditik eman izan dira ira-
kasgai batzuk euskaraz (Zuzenbide politikoa, Administrazio zuzenbi-
dea, Foru zuzenbidea eta Zuzenbide autonomikoa); baina hori ez zen
plangintza adostu baten ondorioa, baizik eta irakasle euskaldun ba-
tzuen ahalegin berezi eta eskerga.

Plangintza eza ikusita, Zuzenbide Fakultateko Euskara Juridi-
koaren Mintegiak jardunari ekin zion, 1993. urtean. Urte horretan,
ikasketa-plan berria ezarri zen, eta horrek, lehenengo eta bigarren
mailan, Euskara Tekniko Juridiko I eta II izeneko ikasgaiak ezarri
zituen, aukerazko ikasgaien artean (esan behar da, egungo planean
ere –1998ko Planean, alegia–, ikasgai horiek badirautela). Bi ikasgai
horien helburua da, hain justu ere, Zuzenbidearen arloko euskara
teknikoa hobeto jakin eta ulertzea. Hortaz, euskara bera da, ikasgai
horietan, jorragaia.

Aukerazko bi irakasgai horiez gain, gaur egun, enborreko irakasgaien
e rdia-edo euskaraz ikas daiteke. Irakasgai horien artean, Zu ze n b i d e k o
ikasketetan garrantzitsuenak direnak sart zen dira, hala nola, Zu ze n b i d e
zibila, Me rkataritzako zuzenbidea, Zerga zuze n b i d e a …

Euskarazko ikasgai horien euskarazko irakaskuntza kalitatezkoa
izan dadin, Zuzenbide Fakultateak hiru zutabe jarri ditu:

– Lehenengo eta behin, lehen aipatutako Euskara Juridikoaren
Mintegia. Mintegi horrek bi eginkizun nagusi ditu: batetik, gure
fakultatean Zuzenbidea euskaraz irakasten laguntzea eta, bestetik,
euskal hizkera juridikoa ikertu eta lantzea. Mintegiak bibliografia-
funts txikia du (liburuak, aldizkariak, hiztegiak), bere ardurapeko
gaien gainean (hizkera juridikoa eta euskara). Ikasleek material hauek
erabili ahal dituzte, euskara juridikoari buruzko irakasgaietan eta, oro
har, euskaraz egiten dituzten irakasgai guztietan, emaitza hobeak lor-
tzeko. Horrez gain, mintegiak irakasle eta ikasle euskaldunen topale-
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ku izan nahi du, hizkera juridikoaren eta zuzenbidearen euskal ira-
kaskuntzari buruz sortzen diren kezka eta arazoak azaldu eta elkarre-
kin eztabaidatzeko.

– Bigarrenik, irakasleak. Zuzenbideko irakasgaiak euskaraz ema-
ten dituzten irakasleak Zuzenbideko doktoreak, lanean diharduten
profesionalak (abokatuak, notarioak…) eta erakunde publikoetako
o rd ezkariak (Diputatuen Ko n g resukoak, Eusko Ja u r l a r i t z a k o a k ,
Bizkaiko Batzar Nagusietakoak, Euskaltzaindiakoak…) dira.

– Hirugarrenik, eskuliburuak euskaraz idatzi edo euskarara itzul-
tzea. Euskaraz idatzizko materialik ez izateak murriztu egiten zuen
Zuzenbidea hizkuntza horretan ikasteko aukera. Hori dela eta, gure
Fakultateak euskarazko eskuliburuak sortzea eta indarreko legeak
itzultzea sustatu zuen. Lan horri esker, zenbait testuliburu eta lege
egin edo itzuli izan dira, adar hauetan: Zuzenbide zibilean (5 eskuli-
buru), Administrazio zuzenbidean (3 eskuliburu), Merkataritzako
zuzenbidean (mila orrialdetik gorako eskuliburua), Finantza zuzenbi-
dean (sorkuntza-lana), Zuzenbide politikoan, Zigor zuzenbidean
(Zigor Kodearen testu elebiduna, aurkibide analitiko eta guzti) eta
Zuzenbidearen historia (argitaratzeko dagoena).

5. EUSKARA BATUA NAGUSI

Ho rtaz, euskara, ibili, badabil, Deustuko Un i b e rt s i t a t e k o
Zuzenbide Fakultateko eskoletan. Baina, zein euskara? Zalantzarik
gabe, euskara batua da nagusi.

Izan ere, Koldo Mitxelenak, Arantzazuko Biltzarrean, adierazi
zuen euskara batua erabili behar dela, euskaraz irakasten denean.
Hauexek dira haren hitzak7:
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Ezin-bestekoa, il-edo-bizikoa, dela uste dugu euskera bata-
sun-bidean jartzea. Haur eta gazteei euskeraz irakasten baldin
bazaie, eta euskeraz irakatsi behar euskera biziko baldin bada,
premiazkoa da guztiei batera edo bateratsu irakastea. Nahi eta
behar dugun batasun hori, lehen urratsetan behintzat, euske-
ra idatziarena, izkribuzkoarena, da. Eta, euskera, idatziaren
barrutian irakaste-lanean dugu beharrenik batasun hori, ira-
kurlearen atseginerako egiten den literatura “ederrean” baino
areago.

Ukaezina da euskara batuak, 1968. urtetik hona, ahoskeran ere
bere bidea egin duela. Horretaz jabeturik, Euskaltzaindiak hauxe pla-
zaratu zuen, Arantzazuko Biltzarretik 30 urte beranduago8:

Irrati eta telebista euskaldunak ditugunetik bereziki ahos-
keran ere batasunerako irizpideak ematea beharrezko irudit-
zen zaio bati baino gehiagori. Eskari horri erantzunez ematen
ditu ondoko arauak Euskaltzaindiak, beti ere gogoan izanik
hizkera zaindua, maila jasokoa, erabili behar denerako direla,
irrati-telebistetako berri-emanaldietarako, jendaurreko hitzal-
dietarako, eskolako azalpenetarako eta horien antzeko egoere-
tarako.

Bai idatzizkoan, bai ahozkoan, beraz, euskara batua erabili behar
dugu. Euskal Herriko Un i b e rtsitatean gert a t zen den bez a l a9,
Deustuko Unibertsitatean ere, bi irizpide nagusi hauek izaten ditugu
gogoan, euskara batu horretan hitz egin eta idazten dugunean:
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a) Unibertsitatea goren mailako kulturgunea da eta, beraz,
goi mailako hizkuntz eredua eskaini behar du, mintzaira
zuzen, zehatz eta jasoa, alegia; eta

b) Hizkuntza, betiere, pertsonen artean komunikatzeko
tresna bat da, eta gaurko euskaldunen maila nolakoa den
jakinda, garbizalekeria antzuak alde batera utzi eta argi uler-
tzeko mezuak adierazten saiatu beharra dago. Hitz gutxitan,
Unibertsitate mailako hizkuntzaren duintasuna, eta ohikoz
euskaldunen zerbitzutan egotea elkarren artean ezkontzea.

Beste alde batetik, euskara batua erabiltzeko beste arrazoi bat izan
daiteke ikasleen euren jatorria. Adibide gisa, ikasturte honetan
(2001–2002), Zuzenbideko 3. mailan, 47 ikasle euskaldun daude.
Horietatik, 34 Bizkaikoak dira (%72,5); Gipuzkoakoak, aldiz, 9
(%19); eta, Arabakoak, azkenik, 4 (%8,5). Guztientzat irakasgaiak
ulergarri izan daitezen, hobe da euskara batuan hitz egin eta idaztea.

Arrazoi guztiarekin esaten zion, orduan, irakasle durangar bati
bere ahizpak: «Aitziber, eskoletan ez dozu etxeko moduan berba egi-
ten; eskoletan emoten dau giputxia zarela».

6. MENDEBALDEKOA NOIZ

Zuzenbide-fakultatean, 14 irakasle euskaldun gaude, eta guztiak
ere Bizkaikoak gara. Gure joera, beraz, bistan dago zein den. Baina
zilegi ote da berezko joera dugun hori zuzenbide-eskoletan erabiltzea?

Euskaltzaindiak XV. Biltzarra egin zuen, Bilbon, Euskalduna
Jauregian, iaz. Biltzar horren adierazpena10 hartuz gero, horren lauga-
rren eta azken puntuak hauxe dio:
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Lekuko euskeren eta euskara batuaren arteko harremanez
ere mintzatu da Biltzarrean. Euskaltzaindia, euskararen alde-
koa den heinean, euskalkien aldeko agertu da beti. Zernahi
gisaz, gogoeta sakona eskatzen du kontu honek eta erregistro-
ei, hizkera mailei eta, oro har, ahozko euskarari arreta berezia
eskainiko die Euskaltzaindiak, behar diren eztabaida guneak
sustatuz. Beste herrialdeetan zer egiten den ere kontuan har-
tuko du.

Euskalkiei begirunea zor zaiela esatea ez da gauza berria
Euskaltzaindian. «Euskalkiek badute gure artean, onenean edo gai-
tzenean ere, luzaroko bizitokirik, ahoz eta izkribuz» esan zuen aspal-
di Mitxelenak11. Kontua da ea Euskaltzaindiak esandakoa bete ote
duen, esate baterako, Hiztegi Batuko zerrenda prestatu duenean:
berba batzuk besteen ordez hobetsi dituenean, hitz batzuk beren
beregi baztertu dituenean, berba batzuk besterik gabe zerrendatik
kanpo utzi dituenean…

6.1. Ahozkoan

Eskoletan, ahozko azalpenak egiten ditugunean, nahi gabe ere,
Mendebaldeko jatorria duten hitzak ateratzen zaizkigu, batez ere, hitz
arruntak direnean, hau da, hitz teknikoak ez direnean. Adibide
moduan datoz jarraian halako batzuk: barik, zelan, jagon, martitzena
(eguaztena, eguena, barikua, zapatua, domeka), gura, neba-arrebak,
nortzuk (zertzuk, zeintzuk), aitita (eta amama), abade, barru, behar -
gin, berba, itaun, ederto, gogaitu, osterantzean, ugazaba, laga, legez…
Halako hitzek euskara batua aberastu egiten dute, eta ukaezina da
euren erabilera, baztertu baino gehiago, sustatu egin behar dela.

173

Mendebaldeko euskara, zuzenbide-fakultateetako eskoletan

11 MITXELENA, L.: «Aditz laguntzaile batua: zenbait argitasun eta argibide»,
Euskera, XVIII (1973), 7. or.



6.2. Testugintzan

Testugintzan ere, aipatu berri ditugun hitz horiek behin eta berriro
a z a l t zen zaizkigu. Ho r i ez gain, badira hitz juridiko batzuk,
Mendebaldeko jatorria dutenak, eta eskoletan maiz erabiltzen ditugu-
nak. Izan ere, ikasketa-planeko ikasgai zehatz bat Fo ru Zu zenbidea da;
eta, foru zuzenbide horren barruan, bereziki, Bizkaiko Fo rua azaltze n
da. Fo ru horretako zenbait erakunde ize n d a t zeko, euskal izenak erabili
izan dira betidanik. Are gehiago, askotan euskal izen horiek ez dute
e rdarazko parekorik eta, horregatik, erdaraz hitz egin edo idatzi arre n ,
euskaraz erabili behar dira. Halako erakunde bereziak dira, besteak
beste, a l k a r - p o d e rosoa, bide-zo r ra, elizatea eta h i l b u ru k o a. Eta, bistan
d a g o e n ez, horiek guztiak Mendebaldeko euskaratik hartu izan dira:

Alkar-poderosoa (alkarri podere osoa ematea). Hori zer den uler-
tzeko, nahiko da Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko
3/92 Legea, uztailaren 1ekoa, kontsultatzea, eta, zehatzago, lege
horren 32 eta 33. artikuluak aintzat hartzea:

32. atala

Testamentu–egileak eskuordeko bati edo batzuri eman
d i ezaieke oinordekoa izendatu eta ondasunak banatze k o
ardura, eta ondasunon oinordetza–eskualdaketa dela eta,
berari dagozkion beste ahalbide guztiak.

33. atala

Eskuordekoa Eskribau aurrean egindako testamentu bidez
izendatu behar da.

Senar–emazteek, ezkondu aurretik zein ezkondu ostean,
elkar izenda dezakete eskuordeko ezkontza–hitzarmenean edo
oinordetza–itunean. “Alkar–poderosoa” deritzo senar–emaz-
teen arteko izendapen horri.
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Bide-zorra (zor-bidea edo zor den bidea). Bide-zorra da, izenak
berak esaten duenez, bide bat erabiltzeko eskubidea; bide horretatik,
pertsonak pasatuko dira, oinez nahiz ibilgailuekin, eta pertsona
horiek ez dira bideak okupatzen duen lurraren jabeak. Uztailaren
1eko 3/92 Legearen arabera, 

128. atala

Bide–zorra tituluz edo hogei urteko erabilpenez eskura-
tzen da.

129. atala

Bide–zorraren zabalera lur–zati zor–hartzailearen beharri-
zan guztiak betetzeko bestean handitzea eska dezake lur–zati
horren jabeak, horri dagokion kalte–ordaina emanaz.

130. atala

Bide–zorrean, berori hobeto erabiltzeko komenigarritzat
jotzen dituen bide–zoruko lanak bere pentzu egiteko ahalme-
na du lur–zati zor–hartzailearen jabeak, lur–zati zor–emailea-
ren jabeari horren berri eman ostean.

Elizatea. Hitz hori Hiztegi Batuan ageri da:

elizate ‘Bizkaiko lur zabaleko herria’

Berba horrek Bizk. markarik ez badu ere, argi dago zein den haren
jatorria. Dena den, zalantzarik izanez gero, Azkueren hiztegia edo
Orotariko Euskal Hiztegia kontsulta daitezke:

Elizate 1º (B, arc), anteiglesia, título inferior al de villa,
dado en B a las poblaciones: commune, titre inférieur á celui de
ville, donné en B aux populations. NI NABIL BAZTERRIK BAZTER,
ERRIRIK ERRI, BIZKAIKO URI ETA ELIZATERIK GEIENAK IRAGO

DITUDALA: yo ando de ceca en meca, de pueblo en pueblo,
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habiendo atravesado por todas las villas y anteiglesias de Bi z-
kaya: je vais par monts et par vaux, de village en village, tra ve r s a n t
les villes et toutes les communes de Bi s c a ye. (Pe r. Ab. 1 9 5 - 1 2 )1 2. 

Elizate (V. arc ap. A), eleizate, elexate, elesate. 1 .
«Anteiglesia, título inferior al de villa, dado en V a las pobla-
ciones» A. Dotrina kristianea. D. Ba rtolome Ol a e t xe a
Laukarizko kureak bere Elesatean Jai-Domeka guztietan expli -
ketan dabena legez. Oe 1. Ni nabil bazterrik bazter, erririk erri,
Bizkaiko uri ta elizaterik geienak irago ditudala. Mg Pab 195.
Euskaldun emakume batek ateria 1819garren urtian Abandoko
elexatian (1819). Eusk 1977, 419. [Ipiñeburu] 1531garren
urtean erriz be Zeanuriko elexateti banandu egin zen. Akes Ipiñ
7. Eleizateetan, eri txikietan aurkituko dogu gaur be antxiñako
Bizkaia zarra. Mañarikua ib. 4. Otaio mendia, Izpazter eliza -
teazko mugarri izugarria. Erkiaga Arran 11…13.

Hilburukoa. Hori ere badator Hiztegi Batuan, eta hiztegi batu
horrek hitzaren definizioa ere ematen du:

azken(-)nahi `hilburukoa, testamentua´

Nolanahi den ere, Bizkaiko Foru zuzenbidearen arabera, edozein
testamentu ez da hilburukoa. Aitzitik, hilburukoa da hilzorian dago-
enak hiru lekukoren aurrean, ahoz zein idatziz, egiten duen testa-
mentua. Hitz horren inguruko lekukotzak badira, orobat, Azkueren
hiztegian eta Orotariko Euskal Hiztegian:

Ilburuko (B), testamento, testament. = Esta palabra consta
en el Fuero de Bizkaya, restringiéndola al testamento que en
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caserío apartado puede otorgar un moribundo sin más testi-
gos que dos hombres y una mujer. Ce mot se trouve dans le
Code de Biscaye, limitant le testament que peut faiere un mori -
bond dans une ferme éloignée, avec deux hommes et une femme
seulement comme témoins14.

Hilburuko (V ap. A) «Testamento. Esta palabra consta en
el Fuero de Bizkaya […]» A. Cf. el testimonio encontrado en
un testamento manuscrito de la familia Garitano-Elkoroiribe
de Bergara: «Ordeno este mi testamento ilburuko en la forma
siguiente». Cf. A Apend: Ilburuko es popular. No es cierto que
lo traiga el Fuero. Karta bat idatzi, ilburuko bat aurrera atera,
ondasunak banatu. Onaind in AB Olerk 5. Il-burukotzat itxi
eutsen ondorenguai […]. Otx 60. Azken-naitzat emoten dodan
ilburuko au aldatu dagijala ingittara. Ib. 97…15.

Halaber, Foru zuzenbidearen aurrekari historikoak azaldu behar
d i renean, hort xe dugu, Mendebaldeko euskaraz idatzita, Pe d ro
Pujanaren itzulpena16. Hona hemen adibide batzuk:

Leenengo atala. XII. Legea.

Baita, esan eben: Foruz eta oituraz eta frankezaz eta erri-
eskubidez ebela, edozelango lege-austea edo gaiztakeria dala-
ta, erriarena nahiz batena, aundia naiz txikia, edozein eratako
txarkeria ta astuntasuna dauala, kargudun Epaikariak egintzaz
ebatzi aal izateko izan naiz ez izan, bizkaitarrari ezin dakioke-
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la ezelango tormenturik ezarri, ezta zemaika bere, ez zuzenka,
ez zearka, ez Bizkaia´n, ez beste iñongo lekutan. (40. or.).

Ogeitabatgarren atala. I. legea.

Baita, esan eben: Foruz ebela ta Legetzat ezarten ebela,
Senarra il-zorian edo gaixorik edo onik dala, berak eta
Emazteak alkar arturik, Ilburukoa edo agintzariak batera
egingo balebez, eta batak egiñiko Ilburukoa besteak goratu
edo onartuko baleu, edo illik dan Ilburukogiñaren bizialdian
onetsiko baleu, onango Ilburukoa edo agintzaria ta Ilburuko
arek dakazan izendatze edo izendatzeak indardun eta balio-
dun izan daitezala; eta Ilburukoa egin eta andik urtebete eta
egun bat baiño leen bietatik bat ilgo balitz, bizirik gelditu
danak… (244. or.).

Bestalde, Foruak jasotzen ez dituen arren, badira beste erakunde
batzuk, Mendabaldeko izenekin ezagutzen direnak, besteak beste,
erdirakoa. Dakigunez, erdirakoaren bitartez, titularrak landa-finka
bat, horren aprobetxamenduetako bat edo ondasun zehatz batzuen
aprobetxamendua (batez ere, abelburuena) aldi baterako lagatzen du
eta, beren beregi, lagapen-hartzailearekin ituna egiten du, aprobetxa-
mendu horren produktuak zati alikuotetan elkarrekin banatzeko
(orokorrean, produktuak erdibanatzeko). OEH-ko testu-corpusean,
hainbat testigantza datoz berba horren inguruan, batik bat, Agirre
Asteasukoaren Eracusaldiac izeneko lanetik hartuak17. Esate baterako,

8. Beguira, erdira esaten dan moduan ipiñi ote dituzun
beiac? Onetan ere eguiten omen dira trampac beiñ baño gue-
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yagotan. Batzuec ipintzen omen ditue era onetan: lenengo
lecuan ematen zate beiai balioa. Bigarrena: artzalleac aguin-
tzen du onguicho gobernatuco dituala. Irugarrena: oñaren,
eta oñac umeetan emango dituan irabaciac erdi bana.
Laugarrena: baldin oñac orabaci bearrean galtzen badu, edo
iltzen bada, edo ostutzen badue, orduan beyen jabeac nai du
oña, edo balioa osatzea. Igoal au, dirudianez, oquerra da:
cerren oñak eguiten duan irabaciaren erdia beretzat naiduan
ezquero jabeac, era berean irozo bear du caltearen erdia ere.

Baña batzuec zucenago eguiten due erdiraco igoal au, erdi-
ratzen dituela irabaciac, eta calteac, izan ditecela oec umeetan,
edo izan diteela oñean. Jauna: era orretan neuzcan bi bei. Il
ciran, edo ostu cituen, eta erdibana irozo guenduan caltea.
Baña aen umeetan gueratu zan oña berritzeco diña, eta nic nai
nuquean ala eguitea. Ongui: baña ori, ume orien erdia ez da
zurea, eta beragatic ondu, edo pagatu bear diozu beiac, eta
irabacien laurdena baicic eciñ artuco dezu. Gai onetan igoal
ciquiñic ez eguiteco, galde guiezu, nere Cristaua, guizon cint-
zo, eta adituai.

7. LABUR ESANDA

Deustuko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultatean, euskarazko
hizkera juridikoa darabilgu. Hizkera horretan, euskara batua da
nagusi, baina ukaezinak dira Mendebaldeko euskarak horri egiten
dizkion ekarriak.

Gehiago errango nuke oraindino, Bizkaiko eta bere ingu-
ruetako euskalkiaz mintzatzen ari garenez gero ezin utz deza-
kedala azaldu gabe aspaldidanik barru-barruan itsatsirik dara-
madan uste sendo bat, eta da: baldin mendebalde horretako
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berbeta biziak oro gal balitez euskara batuak berak ere ez luke-
ela Euskal Herri osoan etorkizunik izanen, gizon eskolaturen
batek edo bestek edonoiz eta edonon beti ikas lezakeenetik
landa.18
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