
Ahozko euskararen bilakaera
Iparraldean

J.L. Davant

Iparraldean, ahozko euskararen bilakaera bat usnatzen dut XX.
mendeko bigarren zatian, bereziki zubereraz, hala nola berriki gure
irrati-telebistetan: zaharren hitz batzuk galtzen ditugu, hitz berriak
frantsesetik edo batutik hartzen, esaldiak ere bide horietatik egoki-
tzen, oker edo zuzen. Euskaltzaindiaren erranez, axola guti hemen.

Jakina, mintzo dugun euskara ez da oso idazten dugun hura.
Baina batak besteari eragiten dio, eta besteak batari, bidenabar behin
baino gehiago ikusiko dugun legez. Adibidez lehenbiziko idazleak ez
zuen etsenplurik aurrean, inoren idazkirik ez zezakeen imita, ahozko-
tik abiatu behar izan zuen, hala nola zubereraz Belapeirek XVII. men-
deko bigarren zatian. Eta gero, bere ondoko dotrina liburuen bitar-
tez, oraino mintzo dugun zuberera markatu du bere “Katexima labu-
rra” delako hura dela medio.

Aldatuz doa euskara, liburuetakoa bistan dena, baina mintzatua
ere bai. Honentzat ezin gara urrunegi joan atzera, hortarako tresnarik
ezean, geronek entzunetik ari behar dugu, ez baita hain aspaldikoa.
Gure bizitzan bilakaera bat ezagutu dugu, eta zaharragoetatik jakin
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ere gure aitzinetik hasia zela. Ni baino zaharxeago den Johañe
Eppherre altzaiar apaizari behin entzun nion “Sü Azia” elkarteko bil-
kura batean, Mauleko udaletxe ohian (gaur Ondarearen Etxea den
hartan), gureaz besterik zela hemeretzigarren mendeko euskara, gure
aitaita-amamena (aiton-amonena), hura zela bai zinez euskara!
Adibidez haiek ez zutela erraten (gure aitamek eta guk bezala),
“egüerdi kart ments”, baina “egüerdi laurden güti”...

Ene belaunaldian aitzina joan da bilakaera, haatik ez beti txarre-
rantz. Gure aitzinekoek bi hitz bazituzten, maiz, gauza baten errate-
ko: bata biarnesetik, bestea euskara klasikotik; adibidez Pettarrean,
Zuberoa behereko partean, Itsasuko herriaren sona egin duen fruitu
gorri edo beltz harentzat, “sisa” eta “gerezia”; baita patatarentzat
“pumaterra” eta “lürsagarra” (Basabürüan “pattako-a”). Biarnesetiko
hitz horietatik asko galdu dugu ene adineko zuberotarrok. Baina
ordainez Baxenabarre (Nafarroa behere) eta Lapurdiko euskalkien
berri gehiago izan dugu, bereziki Pettarrean eta Arbailan.

Amiküzetik jende asko lan bila etorri zaigü, dela Mauleko lante-
gietara, dela baserri munduan etxetiar eta maizter bez a l a .
Etxekoandreak maiz Nafarroa beheretik ditugu Pettarrean, baita
Arbailako mendebalean. “Euskaldun Gazteria” delako kristau mugi-
menduan, beste lurralde historikoetako euskaldunekin harremanetan
sartu ginen, “Xaramela” liburutxotik haien kantuak ikasi genituen.
Eta lehenik, euskara klasiko baten berri ukana genuen denek katexi-
man, dotriñan.

Gero hegoaldekoekin harremanetan sartu ginen, bereziki abertza-
le politika gatik ihes etorritakoekin, gehien bat –hastean bederen–
Enbata mugimenduaren inguruan. Horrela hitz eta esaldi batzuk
ikasi genituen, baita guretu, adibidez “aberria”, “abertzale”, “gudari”,
“talde”... Aberastu zen orokorki hemen politikako hizkera. Azkeneko,
euskara batuaren ekarpenez ere baliatzen gara geroago eta gehiago.
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Alde batetik galdua, bestetik irabazten dugu nire ustez, hiztegian
bederen. Agian aberatsagoa zen gure aitzinekoen hizkuntza, bereziki
esaldien eta ñabarduren aldetik; motzagoa da gurea, agian idekiagoa
eta zabalagoa, oro har nahiko sendoa. Behinere propio eta espresuki
ikasi ez dugun gramatika, gure aitzinekoetatik hartu dugu oharkabe-
an, eta holaz ongi kokatua dugu muinetan, automatismo seguruak
ditugu oraino.

Gure mugak ere baditugu, bereziki gauza berrien, ideien eta kon-
tzeptuen errateko. Baserri muduan dauzkagu erroak eta sustraiak,
baserritarra baitzen nagusiki Euskal Herri barneko mundua, baita
gure bi erresumetakoa, hiri handi bakar batzuetan salbu (Paris,
Madril, Bartzelona, Marseilla...). Hiritartzen hasi gara ahal bezala,
motorizatzen eta mundutartzen, baita zibilizazio  berri horren gure-
tzen hizkuntzan ere.

Aurrera doa bilakaera hori, eta gure baitan baino gehiago gazteen-
gan. Haien euskarak ere zerbait galtzen du alde batetik, beste zerbait
irabazten bestetik.

ZER GALTZEN?

Lehenik eta bat, kateximan ikasi genuen klasikotasun hura, gaur
dotriña frantsesez irakasten baita iparraldeko toki gehienetan.
Belapeire-ren ganik zetorkigun züberera zabaletik puska bat urrun-
tzen ari gara, xokokeria batzuk agertzen dira eskuin, ezker, eta ba-
tzuetan nagusitzen ere. Ad i b i d ez “arrasti(ri)” klasikoaren ord ez ,
“arresti(ri)” entzuten dut orain gazteen ahotik, lehenbizikoa derabil-
ten herri eta etxeetan ere.

Bigarrenik, laborantzako hiztegia galtzen ari da laborari gazteen-
gan. Asko aldatu dira tresnak eta teknikak. Gainera horien errateko

87

Ahozko euskararen bilakaera Iparraldean



hizkera, nekazari eskoletan frantsesez ikasten dute, aldizkari, kazeta,
irrati, telebista, bilkura eta mintzaldietan hori da martxan. Ondorioz
hitzak eta esaldiak frantsesetik hartzen dira zuzenean, zaharrok hitz
arrotzen nolabait euskalduntzeko joera hura ere osoki baztertuz. Hala
nola “ensilage” hitza duela berrogei bat urte “ziloko bazka” zen gure-
tzat. Orain frantses ahoskerarekin hartzen dute: “anzilaja”. Gure ai-
tzinekoek idatzitik hartuko zuten, euskal ahoskera emanez: “entsila-
jea”. Orain hori ere ez! Eta ni bezalakoek idatziak edo erranak ez du
tutik balio hemen. Orain hasten da mundua! Baina nonbaitik ere
frantsesa da mundu hori, espainiarra ez delarik...

Hor erranak balio du orokorki, laborantzatik at ere. Baina negar
egiteak ez du konponduko.

Hiztegia ez da dena, gramatikaren aldetik ere baditugu kezkak, eta
ez txikiak. Haatik abantailen ondotik aipatuko ditut, ikusteko zer
egin dezakegun zuzentzeko, baikorki bukatzeko gisan.

ZER IRABAZTEN?

Gauza berrien errateko hiztegia zabaltzen dute (euskalzale) gazte-
ek, hiritartzen, oraikotzen. Frantsesetik ez delarik, batutik hartzen
dute. Iparraldean ez genituen hitz arrunt batzuk ere guretu ditugu
Züberoaraino, eguneroko hizkeran, hala nola “talde”. Hegoaldetiko
esaldi batzuk ere hor ditugu: “hain zuzen ere”, “zur eta lur”... Asko
zor diegu horretan belaunaldi berriei, euskara batuari, euskal irakas-
kuntzari eta komunikabideei.

Oro k o rki, gurea baino txarragoa ote da aldentzen ari zaigun euska-
ra gazte hori? Ez naiz seguru. Oraiko munduari eta beharrunei egokitu
nahiz ari da, eta hala behar du. Ho r retarako arriskuak hart zen ditu,
n a h i t a ez, eta ez dira beti baikorrak izaten ahal ondorioak eta emaitzak.
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Hiztegiaren aldetik, bide onetik gabiltza nire ustez. Kontuz hale-
re, kasu egin: haurñoa ez bota bainuko ur zikinarekin! Ohiko hitzak
ez ditzagun baztertu nola nahizka, hizkuntza murriztuz. Gure maile-
guetan, ez gipuzkerara mugatu, hor daude beste lurraldetako euskal-
kiak ere, bai iparraldekoak, bai hegoaldekoak, bereziki bizkaiera,
zuberera eta gure literaturan halako tradizio ederra duen lapurtera.

Batzuetan aldameneko lurraldean aurki dezakegu etxean ez dugun
hitza. Adibidez baxenabartarrek, “direktuki” frantses horren ordez
erabil dezakete Nafarroa garaiko “zuzenean” edo, “hüllanxeago mer-
kexeago”, züberotarron “zuzenketa” (xüxenka). Gure aldetik, ez dugu
zeren joan Donostiaraino edozein hitz arrunten bila, Donapaleun
edo Baionan aurki dezakegularik.

Zübereraz egiten da Xiberoko Botza irratian, behenafarreraz
Irulegikoan, Nafar-lapurteratik baturantz doan lapurtera berri batean
Baionako irrati eta telebistetan. Uste dut egoki dela hola jokatzea,
entzuleen errespetuz, tokian tokiko gisa, poliki zabalduz baturantz,
hiztegian bereziki. Esatarientzat ere, onena zait hobekienik mende-
ratzen duten euskaratik abiatzea, eta hura zabalduz aitzina joatea,
beharrunei ahal bezain ongi erantzunez.

Denbora batez, menderatu gabeko gipuzkera osatu batean egin
beharrez, beren nafar-lapurtera ona txintxikatzen zuten esatari ba-
tzuek. Haatik uduri zait zentzu onera itzuli direla geroztik, oreka
gehiago lortuz.

Idaztea baino errazagoa dela pentsa daiteke. Uste dut alderantziz
dela. Izkiriatzean, behar duen denbora hartzen du izkiribainoak,
zuzenketak egiten ditu idatzi arau, eta gero dena irakurriz, behin edo
hala beharrean bizpahiru aldiz, azken ukituak eman arte.

Ahoz ordea, hitza laster atera behar da, adi-adi dago entzulea, en-
tzun arau konprenitu behar du, atzera edo gibel itzultzerik ez duzu,
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erranik dago erran duzuna, jendeak entzun bezala hartu du, eta gaiz-
ki errana zuzentzean, gaizki erran dela zinez azpimarratzen da, eta
batzuetan saltsa ederki nahasten ere. Alta bada, oina sartuz geroz, egin
beharrekoa da zuzentzea, baina ez da beti lan goxoa.

ORAIN ZER EGIN?

Gorago erran bezala, gramatikaren aldetik ditugu kezkarik han-
dienak. Joan zen gure zaharren automatismo segurua, bereziki ondo-
ko puntu hauetan:

– Ergatiboa: forma hori arrotza zaie euskaldun berriei, bi erdare-
tan ez baitago holakorik. Normala da euskaldun horien ahulezia
puntu horretan. Baina normal ez dena urteak eta urteak ikasi
barik egotea. Trebatzeko, euskaraz egin behar da euskaraz daki-
ten guziekin, eta ez da beti euskaraz ongi dakitenen kasua.
Euskaratik bizi direnen artean ere frantsesez entzun daiteke. Alta
bada: gizona jeiki DA, gizonak jan DU ... Ez da zaila!

– Mugagabea zer den ahantzten dute gaur euskaraz ongi dakiten
batzuek ere.

– Mugagabearekin aditza pluralean erabiltzen da gero eta gehiago.
“Jende hanitz etorri dira”.

– “Haren” eta “bere” nahasten dira gaur iparraldean, edo infren-
tzuz erabiltzen, kinperrez gora, berriki arte beti bereizten geni-
tuelarik naturalki.

– Erdarazko (frantses edo gaztelaniazko) esaldiak ez genituzke hi-
tzez-hitz hartu eta estuko euskararatu behar: frasearen esanahia
orokorki hartu behar genuke, euskararen plegu naturaletara
tolesteko.
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– Elkarren hitzak jesaten ditugun bezala, elkarren hutsak ere
kopiatzen ditugu, geure euskalkikoak bezala beste guzietakoak.

– Arras ongi euskaraz egiten genuenen artean ere hedatzen ari dira
gaur huts berriak eta zalantzak.

Ez dago dudarik, alde batetik asko irabazten dugu, bestetik hain-
bat galtzen: oroz gainetik, lehengo automatismo natural eta segurua.
Beraz indar egin behar dugu orain arte berezkoa zitzaigunaren artifi-
zialki eskuratzeko, gaurko lanabesek ahalbidetzen duten bezala.

Tresna horietatik batzuk aipatu ditut: euskara batua, irakaskuntza,
komunikabideak. Beste bat, iparraldean guti baliatzen duguna:
Euskaltzaindia. Hemen eragin guti du praktikan, babes morala baizik
ez zaio ezagutzen, nehor gutik ditu horren arauak eta hiztegia kontu-
tan hartzen. “Académie française” sonatuaren itxura du hemen: oho-
rezko “Areopago” aberats eta ospetsu batena, adin helduko jaun eta
kalonje dominadunez hornitura.

Itxura faltsua da naski, eta hautsi beharrekoa. Lan asko egiten du
Euskaltzaindiak, lan militantea ere, ez baigara horretarik bizi; kilo-
metroak ere asko zazpi lurralde historikoen artean. Eta nahiko jende
gaztea du orokorki Akademia batentzat. Tresna horrez baliatu behar
dugu iparraldean ere, horretarako ahalmenak eta bitartekoak eta
baliabideak bilduz. Adibidez, egoitza bat behar luke Züberoan, ara-
berako langilearekin.

BITARTEAN

Kontutan har dezagun denborarekin asko ikasiko dutela gazte
horiek. Ber adinean ez genuen guk ere gaur dugun mailarik. Lau
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urtez ikasi behar ote dute geronek berrogei urtez ikasi duguna?
Konfiantxa pixka bat har dezagun beraz, eta egin ahala egin laguntza
bat nahi duten guzien laguntzeko.

Xede horrekin, usuenik entzuten ditudan hutsen hiztegi txiki bat
hasi dut hemen. Iparraldeko irrati-telebistetako esatarien ganik har-
tuak ditut, ez inoren jorratzeko, baina beren belaunaldiaren lekuko
baitira gazte horiek, eta besteen irakasle izateko gai, euskaraz hobe-
kienekin egiten dutenetatik direlako jadanik. Beti haizu da hobeki
egitea, eta nire buruari lehenik egiten diodan aholkua da. Horretara
lehiatuko naiz, prediku guziek baino gehiago balio baitu etsenpluak,
erranak baino gehiago eginak.

A
A ORGANIKOA (ITSATSIA)

Berenaz, beren baitan, hitz batzuek duten A organiko edo itsatsia-
rekin, artikulua ez den horrekin, gero eta nekezago ari gara gehituok
e re, batzuetan badelarik baztertuz eta ez delarik erantsiz.
Luzamendutan sartu gabe, hona bukaeran letra hori baduten hitz
arrunt batzuk: abantaila (bat), aitzakia, animalia, atorra, baidaia
(züb.: bidaje), egia, ekintza, eliza, erregina/ña, familia, hizkuntza,
ideia, justizia, kontzientzia, lamina/ña, paisaia (züb: paisaje), panpi-
na/ña, pertsona, pertsonaia (züb: je), printzesa, probintzia...

A organikoa badute halaber KERIA, KUNTZA eta (T)ERIA
atzizkiek: –Keria: handikeria (bat)... –Kuntza: hizkuntza (bat)...
–(T)eria: gazteria (ederra)...

Haatik A itsatsia badute hitz batzuek euskalki batzuetan, eta ez
besteetan. Adibidez batuan: anaia, burdina, giltza, maila, makila.
Iparraldean ordea: anai-anaie, burdin/düin, giltz, mail, makil, (baina
zübereraz makila bat).
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Bestalde, batzuetan A organikoa sartzen dugu behar ez den tokian.
Adibidez euskal irratietan entzun izan dut iragan abenduan: “marea
beltzarik” eta “arrazoin latzarik”. “Marea beltzik” erran behar zen,
baita “arrazoin latzik”.

Alemant: erabil aleman, alemaniar. Berriki arte, beti “aleman” entzu-
na nuen denetan. Orain, “Xiberoko Makia” trajeriaren kariara,
“alemant” erraten dute züberotar batzuek, haatik ez irratiko esata-
riek.

Algeria: erabil Aljeria, arabieraren haritik, Euskaltzaindiak arautu
bezala. Frantseskeria bat da bestea, kolonizatu ohiek oraino baz-
tertu ez dutena.

Altzaieko, Altzaien: erabil Altzaiko, Altzain.
Ados: Akort (ere).
Akort: Ados (ere).
Amateur: Amatur/tür erraten dugu euskaldun zaharrok, baita idaz-

ten, adibidez “Herria” astekarian.
Aintzin: erabil aitzin, zübereraz eta batuan bederen.
Ardi hazkuntza zentro: Marrotegi(a) da Urdiñarbeko tegi hori,

“Centre d’élevage ovin” delakoan ez baitago hainbat ardirik, ahar-
tzartz edo marro asko bai ordea.

Arrasti(ri), arresti(ri), arristi(ri): Arrasti(ri) da forma klasiko eta logi-
koa (ikus Belapeire, Lhande, Azkue), hobetsi beharra. Berriki arte
ez dut besterik entzun.

Arto küküla (zub): Posible da, baina “art(h)o t(h)inia” da zaharrek
orain arte baliatu duguna.

Ator (bat): Ez! Atorra (bat).
Audela (zub): hobe gaineala (=gainera). Ikus Belapeire.

B

Baizik: Baizik ez, beti! “Baizik” hitza, “ez” hori gabe, zabaltzen hasi da
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iparraldean, “bakarrik” errateko, irratietan eta herrian, bereziki
Züberoan. Joera horren aitzi (aurka) idatzi dut behin baino gehia-
gotan, bai kazetetan, bai esatariei zuzenean faxez, arraskasta sobe-
ra lortu gabe.

Hona bere aldetik euskal irratiei zer idazten zien 2000ko azaroan
Jakes CAZAUBON, Miarritzeko oztibartarrak, “Euskal irratietan en-
tzuten diren huts zonbait” delako tituluaren azpian:

«1º) BAIZIK EZ

• Retegik bost bost baizik ez du sartu”: “ez” hori beharrezkoa da
eta batzutan ahanzten da.

• Kasu batzutan iduri du “ez” hori kendua dela, bainan hor da
halere; adibidez: “Ez da behor hainitz agertu aurtengo feiran,
hogei bat baizik”: Hemen “baizik” hastapeneko “ez”-ari lotua da.

• Batzutan, uste gabean, erran nahi denaren kontrarioa erraiten
da; adibidez, batzutan entzuten da: “ez da gelditzen bat baizik”
erraiteko ez dela gelditzen bat bakarrik, bainan bat baino gehia-
go gelditzen dela; eta, uste gabean, erraiten da bakar bat geldi-
tzen dela; erran behar litzateke: “ez da gelditzen bat bakarrik”,
edo “ez da gelditzen bat bera” xiberotarrez; alabainan, “ez da gel-
ditzen bat baizik” eta “ez da bat baizik gelditzen” (fraseek) gauza
berdina erran nahi dute.» (Jakes Cazaubon-ek idatzia).

Bukatzeko: BAIZIK EZ ikasi dut zaharretatik. Ez dut besterik edi-
ren hiztegietan, kateximetan, literaturan, euskalki guzietan.
Frantsesezko “double négation” delakoaren berdina da: “ne...que”.

Ikusten dut zein nekez zuzendu daitekeen berehala hedatu den
joera oker bat, onerako bezala txarrerako ere indar handia baitute
komunikabide berriek.
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Bale(a): “Vallée” edo “valle” errateko ez du balio. HARAN eta IBAR
hor ditugu. Oso zabala delarik, NABA ere zübereraz. Izen berezia
da “Baigorriko Balea”, izen propioa, ez arrunta. Bego hor.

Barnekaldea: Barne aldea, barneko aldea (Euskaltzaindiak arautua).
Ba xe Na f a r roa: izen berri, bastarta. Ohikoak arautu ditu

Euskaltzaindiak, ofizialak dira beraz: NAFARROA BEHEREA
(Axularren “Gero” liburutik) eta BAXENABARRE.

Behocarayek: Behocarayk. E(k) hori kontsonanteen ondotik behar da
(Davantek), ez ordea bokalen ondotik (Maddik).

Bere: Usu gaizki erabilia, “Haren”-en ordez. Berea du. Harena da.
Maddi bere ama du Maiderrek. Neholaz ere ez “Maddi bere ama
dela dio Maiderrek”, inork ez baitio sortzea bere buruari eman.
Hots, Maiderren ama da Maddi, eta ez Maddiren ama.

Bidai (bat): Ez! Bidaia (bat).
Butxet: Ez! Aitzinkondu/tü.

D

Date, dateke: Hor ere hitza utziko diot Jakes Cazaubon-i, aipaturiko
idazkitik:
«4º) DATE-DATEKE xiberotarrez:
“Biltzar Nagusia 9 orenetan dateke”: iduri du ez dela segur 9 ore-
netan izanen dela Biltzar Nagusia; alta kasu hortan ez da dudarik.
Beraz erran behar da: “Biltzar Nagusia 9 orenetan date” edo
“Biltzar Nagusia 9 orenetan izanen da”. Berdin da “dirate” eta
“dirateke”-rendako; “badirate” eta “badirateke”, “lizate” eta “liza-
teke”, “balizate” eta “balizateke”... Aldiz aroaren aipatzean adibi-
dez: “bihar aro ederra dateke” erran behar da, biharameneko aroa
ez delakotz sekulan segurra.»

Dauzku: Dauzkigu (Naf).
Departamentalak: erabil departamenduko/tüko (bideak).
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Desberdin: eta ez “esberdin”.
Direktuki: erabil zuzenean edo zuzenketa (züb: xüxenka).
Duzte: Dituzte.

E

Egi (bat): Ez! Egia (bat).
Eguerdi eta erdi dira: Ez! Eguerdi eta erdi da. Eguerdi, bere emendio

guziekin, beti singularrean entzun dut orain arte, oren bata
(bakoitza) bezala.

Egur: Iparraldean eta Nafarroa garaian, ongi bereizten ditugu surako
den EGURRA eta lantzeko den ZURA (erdaraz bata, bois de
chauffage edo leña; bestea, bois d’oeuvre edo madera).

Ekintz (bat): Ez! Ekintza (bat).
Ekoitzi: Producir, produire.
Ekoizkin: Producto, produit.
Ekoizle: Productor, producteur.
Ekoizpen: Producción, production.
Ekoiztu: hobe ekoitzi (ikus Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua).
Eliz (bat): Ez! Eliza bat.
Erdi finalak: Ez! Erabil FINALERDIAK.
Ere: Usu gaizki kokatua. Adibidez: Txominek greba ere egin du,

Txominek ere (beste batzuek bezala) greba egin duela errateko.
Arruntean dabilan hutsa.

Erregin (bat): Ez! Erregina/ña (züb) bat.
Erregio: Ez! Baztertzekoa da asmakizun berri hori, frantses batuaren

kalko hutsa, ahoskatzeko nekea, entzuteko itsusia. ESKUALDE
da “région” errateko behar dugun hitz egokia. Duela berrogei bat
urte, sortu beharra zen “région” erakundearen aipatzen hasi ziren
bezain laster, “eskualdea” deitu genuen orduko euskaldunek, eta
geroztik izen hori atxiki diogu beti. Euskaltzaindiak onartu du
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esanahi horrekin eta bere Hiztegi Batuan sartu, bazter utzirik
“erregio” artifizial, baldar eta niretzat nazkagarri hura.

Errusiano: erabil errusiar (Araua).
Esberdin: Hitz berri, bastarta; erabil ezberdin edo desberdin.
Eskualde: = région. Adibidez: Akitaniako eskualdea.
Espektakulo: erabil ikuskizun, ikusgarri.
Estado: Gaztelania batua. Baztertua. Erabil Estatu.
Etekin: = Mozkin.
Eu(r): Hots hori ez dugu euskaraz. Beraz oso baztertu beharra zaizkit

moteur eta trakteur bezalako formak, berriki denetara zabaltzen
ari direnak, bereziki gure irratien bitartez. Hots hori normalki
U(r) bilakatzen da iparraldean (Ü(r) zübereraz), O(re) hegoalde-
an: motur/tür, motor, traktur/tür, traktore.

Ezberdin: = desberdin.

F

Famili (bat): Ez! Familia (bat).
Feri (bat): Ez! Feria (bat).

G

Gobernamendu/tü: erabil gobernu/nü.
Gaineala (zub): = gainera. “Audela” baino hobe.

H

Habi (bat): Ez! Habia (bat).
Ha i zekada: Orain arte ez nuen behinere entzuna, eta idatziz ere oso

guti erabili da (bi etsenplu baizik ez ditu Orotariko Hiztegian). Ho r
ditugu bestalde aize(-)buhako (züb), haize(-)bolada, haize ( -)ufa(da),
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haize(-)ufako, (h)aize(-)kolpe, haizealdi, haizete: gutiz gehienak
haizekada baino hobeki dikumentatuak, eta zenbait bederen ahoz
erabiliagoak.

Haren: Harena da. Baina: berea du.
Hobeago: Biziki erabilia iparraldeko bi nafar euskalkietan. Baina =

plus meilleur, más mejor! Batuan eta zübereraz bederen, erabil
HOBE (= meilleur, mejor).

I

Idei (bat): Ez! Ideia (bat).
Injustizi (bat): Ez! Injustizia (bat).
Instalatu/tü: Plantatu/tü erabiltzen dugu zaharrok, laburkiago eta

e rd a retatik urru n a g o. Bestalde: etxaldean j a r r i, laborantzari
lotu/tü.

Itzulpenetan: Kontuz eta kasu! Erdaratik hitzez-hitz hartuz, trakets
agertzen da maiz euskal esaldia, eta ulergaitza. Irratiz mundu zaba-
leko berrietan usu gertatzen da, frantsesetik ateraiak baitira zuze-
nean eta beroan-bero.

J

Jende/te kondaketa/kontaketa (zub): erabil errolda.
Justizi (bat): Ez! Justizia (bat).

K

Kantarisa: Ez! Asmakizun berria eta sexista. Ikus beherago SA atziz-
kiaren auzia. Neska(tila), emazte kantaria.

Kart (zub): erabil laurden.
Kontzientzi (bat): Ez! Kontzientzia (bat).
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Küküla: Oilarraren küküla, baina art(h)o t(h)ini-a.
Kultur (bat): Ez! Kultura (bat).

L

Lamin (bat): Ez! Lamina/ña (bat).
Lahendakarisa: Ez! Erabil andere lehendakaria. Ikus SA atzizkia.

M

Maki: Korsikeratik datorkigu hitz hau: “macchia” da hizkuntza horre-
tan. Zer adierazten duen, ongi dio El h u y a r ren Hi z t e g i
Entziklopedikoak: “1-EKOL. Klima mediterraniarreko hainbat
lekutan hazten den sastrakadi zarratua, zuhaiska esklerofilo eta
hostoirraunkorrez osatuta dagoena.” Hor aterpetzen ziren tradi-
zionalki “korsikar bandidoak”, frantses administrazioarekin edo-
zein arazo larri zeukatenak, gisa batean erresistentzian sartuak
beren kasa, egoera kolonial batean, Korsika Genoari erosiz beretua
baitzuen Frantziak, biztanleen nahia kontutan hartu gabe. 2-
Bigarren Mundu-gerran Frantziako Erresistentziako gerrillari tal-
dea.”

Iparraldeko euskaldunok “maquis” entzunik frantsesetik, foneti-
kaz guretu genuen, baina zentzua zabalduz: “makia” izan zaiteke-
en gudari banakoa ere. Hitz hori ez genuen idatzita ikusten, osoki
alemanen kontrol pean baitzegoen prentsa guzia. “Eskualduna”
izeneko astekarian “sasipetarrak” erraten zitzaien. “Sasipeko gerla-
riak (edo gudariak)” erabili da zenbait aldiz geroztik. Haatik ordu
hartan ofizialki “terroristak” ziren.

Baztertzekoak dira “Xiberoko Makia” trajeriaren kariara entzun
izan diren “makisak” eta “makisartak” bezalako erdarakadak.
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Ments: zübereraz, eskas. Egüerdi kart ments: hobe egüerdi laurden
güti.

Merasa: Ez! Andere mera, andere auzapeza, andere alkatea. Alkatesa,
alkatearen emaztea da. Ikus ere SA atzizkiaren auzia.

Moteur(ra): Ez! Erabil motur(ra)/motür(ra), motor(ra).
Mozkin: = Etekin. Azkue, Casenave, Lhande-ren hiztegiek bi adiera

ematen dizkiote: ekoizkina (produit, producto) eta irabazia (béné-
fice, beneficio). Charritton, Elhuyar, Euskaltzaindia, Kintanare-
netan ordea bat bakarrik: irabazbidea (revenu, profit, gain, béné-
fice). Zübereraz ere adiera hori du, nagusiki bederen; behenafarre-
raz aldiz ekoizkina ere, non ez den hau nagusiki.

Mugagabea: Jakes CAZAUBON-i uzten diot hitza berriz, aipaturiko
iturritik.
«2º) MUGAGABEA:
• “ Barne aldeko 12 herrrie k konbenioa izenpetu dute”, horrek erran

nahi du barne aldean 12 herri baizik ez dela. Erran behar da:
• “Barne aldeko 12 herrik konbenioa izenpetu dute”, 12 herri

baino gehiago badelakotz barne aldean.
• “Hartza hiru tokietan ikusia izan da”: erran nahi du lehenago

aipatu hiru toki ezagun haietan ikusia izan dela. Aldiz erraiten
bada “Hartza hiru tokitan ikusia izan da”, erran nahi du ez daki-
gula zoin diren hiru toki horiek.»

Mugagabearekin geroago eta gehiago erabiltzen den plural okerraz ari
zaigu jarraian Jakes Cazaubon. PLURAL hitzean aipatuko dut.

N

Naba: zübereraz, haran edo ibar zola zabal, eztia. Ez otoi erran
“Aspeko naba”, zinez ibar hertsia baita hura.

Neskanegün: erabil neskenegün, zabalagoa, Lizarraga eta Belapeire-
rena gainera.
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Neskatx, neskatxun, neskatil (bat): Ez! Neskatxa, neskatxuna, neska-
tila (bat).

Nontik (zub): Hemen ere ikus dezagun zer idatzi zuen Ja k e s
Cazaubon-ek:
«5º) NUNTIK? (xiberotarrez)

Damugarri da xiberotarrezko forma berezi batzuren galtzea,
adibidez: xiberotarrez erraiten da “etxeik jin da” eta ez “etxetik jin
da”; “Mauleik jin da” eta ez “Mauletik jin da.»

Zuzen da Cazaubon-ek hor dioena leku izen berezientzat, baita
nork bere egoitzarentzat, ez haatik toki arruntentzat: alorretik,
itsasotik... Ikus anjelüsean, “Zelütik jinik aingürüak...”

O

Ohiko, ohizko: Haizu dira biak. Haatik “ohiko” dugu iparraldean...
ohikoa! Errazagoa da gainera.

Oren bata, Oren bakoitza eta erdi da: Bai, singularrean, eguerdi eta
erdi bezala.

P

Paisai (bat): Ez! Paisaia (bat).
Panpin (bat): Ez! Panpina (bat).
Pluralaz: Pluralaren erabilera okerrak entzun (eta irakur) daitezke

aditzan. Adibidez abenduaren hiruan, eguerdi eta erdiko berrietan
entzuna hiru euskal irrati libreetan: “Zoin diren arrazoinak erran
dauzkigu”. Erran behar zen: “Zoin diren arrazoinak erran dauku”
edo “Arrazoinak erran dauzkigu”.
Baxenabarren usu entzuten dut plural oker edo makur hori.
Bestalde mugagabearekin gertatzen da gero eta gehiago euskalki
guzietan. Hona zer dioen Jakes Cazaubon-ek bere faxean, «2º)
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MUGAGABEA”-ren bukaeran: Erran behar da “Jende frango
ikusi dut” eta ez “ditut”. Behin errana izan da ere: “Kondalari
andana bat ibiliko d i r a taulen gainean”; Ez ote zen aski:
“Kondalari andana ibiliko da taulen gainean”?»
Pertson (bat), Presun (bat): Ez! Pertsona (bat), presuna (bat).
Pertsonai (bat): Ez! Pertsonaia (bat).
Prentsa: Bai, Hiztegi Batuan dago. Baina maiz beste hitz bat era-
bil daiteke, itzulpen hertsiaren esklabo egon barik: kazetak, kaze-
tariak...
Prentsaurreko: Halaber. Iparraldean hobe nire ustez kazetaitzine-
ko, kazetariaitzineko.
Printzes (bat): Ez! Printzesa (bat).
Probintzi (bat): Ez! Probintzia (bat).
Produktore: Erabil ekoizle.
Produktu: Erabil ekoizkin.
Produkzio: Erabil ekoizpen.
Produzitu: Erabil ekoitzi.

R

Letra horrekin arazo larriak baditugu iparraldean, eta lehenik
Zuberoan. Ikus hemen ere zer dioten Jakes Cazaubon-ek bere idaz-
kian.

«3º) “R” Hizkiaren ahozkatzeko manera (xiberotarrez):
Xiberotarrez, hitz zonbaitetan “r” hizkia bakarrik denean ez da

ahozkatzen, adibidez: Xibe(r)ua, ohidü(r)a, üdü(r)i, arrankü(r)a,
egina(r)azi... Bainan beste hitz zonbaitetan, ahozkatu behar da “r”
bakar gisa, adibidez:

• “ura” ez da ahozkatu behar “urra” balitz bezala
• “egitüra” ez da ahozkatu behar “egitürra” balitz bezala
• “Garazi” ez da ahozkatu behar “Garrazi” balitz bezala
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• Idem “kirol, berezia, beraz, egoera, koperatifa... Hitzentako.”»
Zuzen dabil hor ere Cazaubon. Bokalen arteko “r” bakuna ez

dugu ahoskatzen gutiz gehienetan, eta egiten dugularik, eztiki egin
behar dugu, kasik “d” balitz bezala, eta ez gogorki luzatuz, “rr” bikoi-
tza balitz bezala.

Bigarrenik Lapurdira begira, entzun Piarres AINTZIART baxena-
bartarra, “Euskal Herrian bizikletari” liburuan (Maiatz, Baiona,
1989), 64. orrialdean:

«Donoztiri edo irrisartar batek erranen du “Dooztiritarra
niz, irrisartarra”, “r” horiek gogotik atabalatuz, mihi puntta
aho gainari bihurtuz. Aldiz hazpandarrak ez du nekazari
baten ahoskatze arrunt hori. Ezpainak aitzinatuz eta hauek
oilo ipurdi erronda pollit bat marrazten dutela, zintzurraz eta
zintzurretik aterako du hazpandarrak halako “jota” delikatu
eta estudiatu bat. –“Eta ni, hazpandaja naiz!”»

Zoritxarrez gaur Lapurdi osora zabaldua dago “jota” berezi hori,
eta iparralde guzira hedatzen ari belaunaldi berrietan, euskaraz ikas-
ten duen gutiengoan.

S

SA atzizkiaz: Emakundek bultzaturik, Euskaltzaindiak baztertzen du
horren hedatzea usaiako izen bakar haietatik at. Oinarrizko arra-
zoia da sexista dela atzizki hori, salbuespenez kanpo maskulino
(edo ar) eta feminino (edo eme) generorik ez dagoelako euskaraz.
Diskriminatzailea da beraz SA atzizkia.
Salbuespen gehienak edialdean aurkitzen ditugu, zübereraz eta
iparraldeko bi nafar euskalkietan. Herritartasunean aurki dezake-
gu: euskalduntsa, xiberotarsa... baita ofizio bakar batzuetan: ar-
tzaintsa, emagintsa, errejentsa, kantiniersa, laborarisa, ostalersa,
segretasa, eta beste bizpahirutan behar bada...
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Frantsesa imitatzen dutenak infrentzuz ari dira, kinperrez gora,
hizkuntza horretan maskulinoan baitaude kargu publikoak.
Euskaraz gauden neutroan. Osoki baztertzekoak dira “kantarisa”
eta “lehendakarisa” bezalako asmakizun berri, diskriminatzaileak.
Erran bedi arren “neska(tila), emazte kantaria”, “andere Lehenda-
karia”...
Delako “SA” hori usaiaz kanpo erabiltzen dugularik euskaldun
zaharrok, ez da konplimenduz: adibidez Etxeberriko andreaz dio-
gularik “Etxeberrisa”, ez da haren goratzeko. Begira gaitezen hola-
ko arrunkerietatik!
Besterik da bi sexuetako pertsonen aipatzean, arrei doazkigun izen
markatuen baztertzea (gizon, seme, anai), zabalagoen faboretan,
JENDE, HAUR, HAURRIDE, SENIDE bezalakoak erabiliz.
Hor bai osoki ados, hain zuzen ere neutroaren alde, izen marka-
tuak eta beraz diskriminatzaileak baztertuz, alde batekoak nola
bestekoak.

Setemea(ren) (züb): Setemere(n) da ikasi dutana. Bürüila ere badago
züberera zaharrean, adibidez Belepeire-ren “Katexima labürra”
liburuan.

T

T(h)ini: Arto t(h)inia.
Traba: Bai. Epantxu/txü eta oztopo ere.
Trakteur: Traktur/tür, traktore.
Tronzoneuza: Motosega (züb, bnaf), motozerra (lap, bat).

U

Ürrüstoien: Ez! Ürrüstoin.
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Z

Zentro: Centre-centro hitza nola nahizka derabilte gure bi erdarek,
e d o zein bilgune desberdinen aipatzeko, inolako ze h a z t a s u n i k
gabe. Gutiz gehienetan beste hitz batzuez ordezkatzen ahal dugu
euskaraz: gune, tegi, toki... Adibidez bilgune, erdigune, ikasgia,
ikastegi, marrotegi...

Zuzenean: Direktuki baino hobe.
Zuzenka: Halaber. Zübereraz, xüxenka.

Ikus daitekeen bezala, ez dira hainen joriak eta ugariak irratietan
entzun daitezkeen hutsak: erran nezake hamar bat direla, errepika-
tzen direnak. Beraz, ongi kontutan hartuz gero, nahiko errazki kon-
pontzekoak direla uste dut.

Egiazko huts horiez kanpo, hobetzen ahal diren puntuak sartu
ditut, hanitzez gehiago baitira. Are errazkiago konpon(du) daitezke
kasu horiek, adibidez hain usu entzuten dudan “g o b e r n a m e n-
dua/tüa”-rena: ez ote da aiseago “gobernu/nü” ofizialaren erabiltzea?
Borondate ona da hor beharrena.

Askoz ere gehiago dira bazterretan entzun daitezkeenak, eta
horien zuzentzeko bai, denen beharra badago, euskararen ofizialtasu-
na barne.
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