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Sarrera

Mahai-inguruaren gaia Hiztegi Batua eta hiztegi zientifiko-teknikoak
izanik, lanbidez dagokidan ikuspuntua Hiztegi Batua eta hiztegi juridi-
ko-administratiboarena dela esanez hasi beharrean naiz. Herri Ardurala-
ritzaren Euskal Erakundearen Itzultzaile Zerbitzu Ofizialean egiten dut
lan eta, beste eginkizun batzuen artean, euskarazko administrazio-hiz-
keraren nahiz lege- eta administrazio-terminologiaren batasuna, nor-
malizazioa eta garapena bultzatzea dagokio erakunde honi.

Hiztegi Batua eta hiztegi juridiko-administratiboa dut, bada, abia-
puntu eta gai. Azaldu beharreko kontuak galdera honen inguruan
kokatuko ditut: zer ekarri dio Hiztegi Batuak hiztegi juridiko-admi-
nistratiboari? Hizkera estandarra eraikitzeko oinarri sendoa finkatu
duela inongo zalantzarik gabea da, baina ekarri du aldi berean zalan-
tza eta kezkarik ere. Bi alderdiok azaltzeko, eguneroko lanean sortzen
zaizkigun gorabeherak izango ditut hizpide.

Beste ezertara baino lehen komenigarria da, ordea, bakoitza zertan
den argitzen saiatzea. 
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Hiztegi Batua

Euskaltzaindiak Hiztegi Hiritar Arauemailea egiteko prozesuan
abiatutako hiztegia da Hiztegi Batua. Hiztegi ortografikoa da batik
bat, forma batuen hitz-zerrenda. 

Lehenengo itzulia 1995-2000 urteen artean egin zen eta 20.000
forma inguru jaso zituen. Lehen itzuliko hitz-zerrenda osatzeko, tra-
dizioko lexiko ondarearen berri ematen duen Orotariko Euskal Hizte-
gia eta XX. mendekoaren berri ematen duen Egungo Euskararen Bil-
keta Lan Sistemakoa izan ziren langai. Hala, oinarrizko euskal lexikoa
dago jasota lehen itzuli honetan, euskara tradizioz erabili izan den
eremuetako lexikoa batik bat: giza harremanak, artzaintza, nekazari-
tza, arrantza, eskulangintza, merkataritza, erlijioa…

Bigarren itzulia 2001ean hasi zen eta b-berriz izan da azkena argi-
taratutako zerrenda. Bigarren itzuli honetan, egungo komunikazio-
-premia arruntenei lotutako hiztegia sartzea da asmo behinena: egu-
neroko bizimoduko hitz-zerrenda, komunikabideena, unibertsitateko
jakintza-arlo nagusiena eta administrazio-zuzenbidearena.

Hiztegi juridiko-administratiboa

Administrazio-zuzenbidea dago eremu honetako hiztegi edo ter-
minologiaren erdigunean, hiztegi juridiko-administratiboa hor agor-
tzen ez bada ere. Espezialitateko hizkera honen eta, beraz, hiztegi
honen ezaugarrien artean lexiko orokorrarekiko duen hurbiltasuna da
azpimarratzekoa: hiztegiaren zatirik txikiena da eremukoak baino ez
diren hitzez osatua, gehiena lexiko orokorrekoak diren hitzek osatzen
dute, zuzenbideak adiera bereziz hornitu dituen hitzek, hori bai.

Jakina denez, euskarak ez du aukerarik izan hizkera juridiko-admi-
nistratiborik garatzen hasteko XX. mendera arte. Hizkera estandarrik
garatu ez izana jarri ohi da, besteak beste, horren arrazoien artean.
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Hiztegi Batua oinarri sendo

Euskara batuaren sorreratik bertatik Euskaltzaindiak eman dituen
arauek eta gomendioek erabiltzaileon aldetik onarpen osoa eta bere-
halakoa izan dutela esango genuke, askotan oinarria eraikitzeko egin-
dako urrats horien kontzientzia galtzeraino. Herenegun arte arazo eta
eztabaidagai ziren kontuak gaur konponduta daudela ahaztuta dau-
kagu, betidanik horrela izan balira bezala jokatzen dugu. Inongo
zalantzarik gabe, normalizazioan aurrera egin dugun seinale.

Bide luze horretan ez da izan Hiztegi Batua aurrerapauso txikiena
ekarri duena, ez alajaina. Hizkuntzaren aldaera estandarrik gabe, eta
aldaera estandar horren zutabe nagusienetakoa den lexiko estandarrik
gabe nekez eraiki daitezke espezialitateko hizkerak. Bere xumean
urrats handia izan da egunero-egunero horren premian denarentzat.

Hiztegi Batuaren nolakoari dagokionez, hiztegi ortografikoa da
baina ortografiaz haratagoko informazio eta argibiderik ere badakar,
bigarren itzulitik aurrera gero eta gehiago. Hizkuntzaren erabilerari
norabidea eman nahi dioten ñabarduraz betetako ohar eta azalpenak
dituzte hiztegiko sarrerek. Ikus dezagun, hitzei buruzko argibideok
nola adierazten diren: 

Sarrerak huts-hutsik emanez askotan eta askotan:
abokatu
funtzionario
abstentzio
akusatu 1, akusa, akusatzen
sufragio
udal

Sarrerak esapidez eta adibidez edo azalpenez hornituz:
adiskidetze iz.: adiskidetzeko ekitaldia.
ahalorde iz.: abokatuari eskura eman zion ahalordea
akta iz.: ‘batzar agiria’

akta egin
akta(-)liburu

departamendu ‘Frantziako administrazio barrutia’
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departamentu ‘saila’
eginbide ‘eginbeharra, obligazioa’
erkidego: Foru Erkidegoa.
europar: Europar Batasuna
oso
osoko Batzar edo bilerez ari garela: ‘osoko bilkura’

Sarreraren alboan erabileremua zein duten adieraziz:
abal iz Zuz.: bermea

abala eman
abal(-)emaile Zuz.: abala ematen duena

abaldun iz Zuz.: abala eman zaion pertsona
abandonatu, abandona, abandonatzen du ad

1 Zuz.: pertsonak, gauzak edo ekintzak utzi, babesik gabe jarri
2 h. utzi; alde batera utzi, bertan behera utzi

akzio Ekon., Zuz.
anexio iz. Pol., Admin.
aurkapen iz. Zuz.
atxikipen iz. Admin.

berehalako izlag.
berehalako auzi Zuz.
ganbera 1.- Ipar.: logela 2.- Admin.: ‘diputatuen ganbera’; ‘merkataritza

ganbera’; ‘ganbera musika’
obligazio Ekon.
oinordetza Zuz.

Euskara baturako okertzat jotakoak adieraziz eta ordezkoak pro-
posatuz:

aho bateko* e. ahobatezko
apikultura* e. erlezaintza
arduralaritza * e. administrazio
akreditatu* e. egiaztatu, frogatu, baimena izan
amakomun* e. komun 2
agoazil *  e. aguazil Herr., bestela udaltzain
detenitu* e. atxilotu

Sarreren sinonimo-antonimoak adieraziz:
adin iz. 1 ‘edadea’. 2 Bizk. Zah. ‘adimena’.
adin nagusiko Sin. adindun.
adin(-)nagusitasun iz. ‘adindunaren egoera’.

adin txikiko* e. adingabe.
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adingabe izond. Anton. adindun.
adingabeko

adingabetasun
aringarri iz. eta izond.
astungarri iz. eta izond. Anton. aringarri

Hedatuxe diren okerreko erabilerak eragozteko, azalpenak ema-
nez:

emendatu, emenda, emendatzen. da/du ad. ‘gehitu, erantsi’ (ez du ‘zuzendu’
adierazi nahi)
emendakin ‘eranskina’ (ez du gaztelaniazko enmienda adierazten)
egon

dagokionean (denborazko esaldietan bakarrik): dagokionean egiten du
lan; *honi dagokionean e. honi dagokionez

Hizkera-maila adieraziz eta, batzuetan, euskara baturako beste for-
ma bat hobetsiz:

aiuntamentu iz. Heg. Beh. h. udal, udaletxe
defenditu, defendi, defenditzen Lgart du ad h. -en alde egin, aldeztu, babestu
judizio Jas.: ‘epaiketa’
jornal Herr.: ‘soldata’

Euskalkia adieraziz eta, batzuetan, euskara baturako beste forma
bat hobetsiz:

aprobetxatu, aprobetxa, aprobetxatzen. da/du ad. Heg. ‘baliatu’.
auzapez iz. Lap. eta BNaf.
damu 1.- ‘damutasuna, garbaia’ 2.- Ipar.: ‘kaltea’

damu-domaia Ipar.: ‘kalte-galera’
‘bizikleta kaskatu didazue eta hautsi; damu-domaiak zor dizkidazue’

juizio Heg.:’ epaiketa’
kontzeju Heg.

Hobetsitako forma besterik gabe adieraziz:
alkatego h. alkatetza
mera h. alkate, auzapez
deklaratu, deklara, deklaratzen. du ad. 1 (epaiketaren inguruko adierarekin
batez ere). 2 h. adierazi, agertu, aitortu, azaldu, etab.
erregelamendu Ipar. h. araudi, arautegi
instituzio h. erakunde
kolegio 1: kardinalen kolegioa. 2 h. ikastetxe. 3 h. elkargo

455

Hiztegi Batua eta hiztegi juridiko-administratiboa



Zaharkituak direnetan, hobetsitakoa adieraziz:
audientzia iz. Zah. 1 h. auzitegi, entzutegi. 2 h. entzuleria, entzuleak. 3 h.
entzunaldi.
akusamendu iz. Zah. g.er.: akusazioa
kontsultatu, kontsulta(tu), kontsultatzen du ad. Zah.: argibidea, kontseilua
eskatu

Hitz jakin batzuen adiera markatua berariaz adieraziz:
jaurlaritza Euskal Autonomia Erkidegoko gobernua izendatzeko
ikurrin ‘bandera, bereziki Euskal Herrikoa’

Hiztegi Batua zalantza-iturri

Finkatutako kontuekin batera, bada Hiztegi Batua eguneroko
lanean erabiltzerakoan sortutako zalantza eta kontraesan ugari ere.

Astiro-astiro osatzen ari den hiztegia izateak zerikusi handia du
horretan. Kontuan izan behar da Euskaltzaindiak 1995ean abiatu
zuen hiztegi hau aldian-aldian hitz-zerrendak argitaratuz ari dela gor-
putz hartzen eta Hiztegi Arauemailea izen behar duenaren abiapuntu
baizik ez denez oinarrizko kontuak arautzeari ekin zaiola lehenik.
Osatugabea da, beraz, bai sarreren zenbatekoari eta nolakoari dago-
kionez bai sarrera horietako edukiari dagokionez. Hiztegi Batuan fal-
ta diren argibideen berri izateko, gainerako hiztegietara, testuetara
edo Jagonet kontsulta-zerbitzura jo behar izaten da. Ez da ahaztu
behar, gainera, Hiztegi Batuaren oinarri izan diren bi proiektuen
emaitzak ez direla eskuragarri izan ia oraintsu arte; Orotariko Euskal
Hiztegia argitaratzen hasi zenetik ia hogei urte joan badira ere, orain-
dik ez da kaleratu azken alea eta hiruzpalau urte izango dira Egungo
Euskeraren Bilketa Lan Sistematikoa kontsultagai dagoela Interneten.

Zalantzak eta kontraesanak ez zaizkio hiztegia osatugabea izate
hutsari zor; hiztegian araututa dauden kontuek izen ofizialei eragiten
dietenean edo aldez aurretik egin den lanarekiko koherentziarik eza
dakartenean ere hartu beharreko jarrerari buruzko zalantzak sortzen
dira.
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Sarrera duten hitzen kasuan, izen ofizialek sortutako gorabeherak,
aldez aurretik egin denarekiko inkoherentziak, eta egin behar izaten
den interpretazio-lana azalduko dugu; sarrerarik ez duten hitzen
kasuan, berriz, Hiztegi Batuan aurkitu uste diren irizpideak analogiaz
aplikatu nahiak dituen arriskuen berri emango dugu.

Sarrera duten hitzak

1. Izen ofizialak direla-eta sortutako gorabeherak

Euskaltzaindiak batasunerako proposatu dituen forma batzuek
bete-beteko eragina dute erakundeen izen ofizialetan, baina ofizialta-
suna benetakoa izango bada erakunde horri izena eman dion araua
aldatu behar da.  

Euskaltzaindiak Gure egitura politiko batzuen euskal izenez izeneko
arauan, ‘erkidego’ proposatzen du komunitate politikoa izendatzeko,
kontzeptu hori adierazteko erabiltzen diren ‘elkarte’ eta ‘komunitate’
baztertzeko asmotan. Hala, bada, Euskal Autonomia Erkidegoa eta
Nafarroako Foru Erkidegoa proposatzen ditu izen ofizialtzat. Izen
horiek ofizial bihurtuko badira, ordea, autonomia-erkidego horiei
sorrera ematen dieten legeetan egin behar da aldaketa. Bien bitarte-
an, Euskal Herriko Komunitate Autonomoa nahiz Euskadiko Komuni-
tate Autonomoa eta Nafarroako Foru Komunitatea izendapenek jarrai-
tzen dute ofizial izaten.

Beste horrenbeste gertatzen zaio Herri Arduralaritzaren Euskal
Erakundea-ren izenari ere: ‘arduralaritza’ okerreko formatzat jo du
Hiztegi Batuak eta horren ordez ‘administrazio’ proposatzen du. Ize-
na aldatuko bada, ordea, erakundeari sorrera ematen dion araua dago
aldatu beharra.

Eta zein jokabide hartu horren aurrean? Erakunde-izen ofizialak
erabiltzeko jarraibidea daukagu Itzultzaile Zerbitzu Ofizialean; ez
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gaude, ordea, kontraesanetik libre: Euskal Autonomia Erkidegoa izen-
dapena erabili dugu araua argitaratu zenetik, eta, oro har, EAEko
Administrazioan horrela jokatzen dela esango genuke. Nafarroako
Administrazioan, ordea, izendapen ofizialari eutsi diote. Bi autono-
mia-erkidegoen izendapenak koherentziaz emateko Euskaltzaindiak
egindako proposamenak oraingoz betetze-maila mugatua izan du. 

2. Aldez aurretik egin denarekiko inkoherentziak

Hiztegi Batuko sarrera batean proposatzen den formak eragina
izan dezake antzeko kasuetan, baina horietarako ez da ezer esaten:

europar: Europar Batasuna

Zer egin behar da Comunidad Europea, Comunidad Económica
Europea, Comunidad Europea del Carbón y del Acero, Comunidad
Europea de la Energía Atómica, Acta Única Europa, Agencia Europea de
Medio Ambiente… eta kidekoetan? Horrelakoetan ere ‘europar’ hartu
behar ote litzateke? Itzultzaile Zerbitzu Ofizialean Europako zuzenbi-
deko testuak itzuli izan direnean ‘Europako’ erabili izan da: Europa-
ko Batasuna, Europako Erkidegoa, Ikatzaren eta Altzairuaren Europako
Erkidegoa… Zalantza horren aurrean hartutako jokabidea hau izan
da: Europar Batasuna hartu dugu baina ez ditugu ukitu gainerakoak,
aldaketa ahalik eta gutxiena egin nahi izan dugu.

3. Interpretazio-lana

Hiztegi Batuan forma bati buruz emandako informazioa zenbaite-
tan urriegia gertatzen da eta horrek baditu bere arriskuak:

1. Hiztegi Batuan forma bati sarrera eman baina adierarik edo era-
bilerarik zehazten ez bazaio, hitz horrek alboko hizkuntzetan izan di-
tzakeen adieretarako onartzen dela pentsa daiteke:
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abstentzio
abstenitu, absteni, abstenitzen da ad.

Esku arteko hiztegietara joz gero, forma hori bozketan parte ez
hartzearekin lotuta dagoela ikusten da. Ez dirudi, beraz, horrelako
testuinguruetan erabiltzekoa denik:

“Las autoridades y el personal al servicio de las Adminis-
traciones (…) se abstendrán de intervenir en el procedi-
miento”

2. Hiztegi Batuan forma batek hizkera-mailaren laburdura beste-
rik ez badu, forma hori hizkera-maila horretan baino ez dela onarga-
rria uler daiteke:

balore iz. Lgart. h. adore, kemen

Beraz, etika edo moralarenak eta burtsakoak ‘balioak’ direla inter-
pretatu behar al da? Gainerako hiztegiak ez datoz bat interpretazioa
egiterakoan. 

3. Hiztegi Batuan sarrera baten adiera zehaztu arren erabilere-
muaren berri ematen ez bada:

a) sarrera horrek ustez izan dezakeen erabileremua dela eta, zalan-
tza sortzen da:

polizia 1 (elkartea). 2 ‘garbitasuna; ardura’. 3 h. poliziako, poliziakide

Bigarren adiera horren barruan uler al liteke administrazioaren
‘actividad de policía’ deritzana? Administrazioaren jarduera horrek
ordena publikoa zaintzearekin dauka zerikusia. Orotariko Euskal
Hiztegian, ‘polizia’ sarrerak badu ‘ordena’ adiera, ‘instituzioa’ eta
‘poliziako kidea’ adierez gain. Euskaltermen ere jasota dator ‘leyes de
policía-poliziako legeak’ sarrera eta ‘ordena eta txukuntasunezkoak’
direla azaltzen du alboan. Badirudi, beraz, uler litekeela administra-
zioaren eginkizun hori jasota dagoela bigarren adieran. 
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b) sarrera horrek izan dezakeen erabilera orokorrari edo espeziali-
zatuari buruzko zalantza sortzen da:

berrerantzun 1, berrerantzuten. du ad. ‘berriz erantzun’.
berrerantzun 2 iz.: erantzun bati dagokion berrerantzuna.

Definizioari eta adibideari begira, badirudi zuzenbide prozesalaren
eremuan erabiltzekoa izan daitekeela; hala bada, ordea,  Euskalter-
men eginda dagoen proposamen honekin ez dator bat:

Sailkapena: Zuzenbidea | Zuzenbide prozesala | Zuzenbide prozesal zibila

eu demandari erantzute
es contestación a la demanda

Definizioa: Demandatuak auzi-jartzailearen alegazioei kontra egitea, demandaren
edukia ukatuz, edo salbuespenak eta eragozpenak jarriz, edota kontrakexa eginez.

eu kontraerantzute
erreplika

es réplica (1881eko PZLko 540-549 art.ak) 
fr réplique

Definizioa: Munta handiko judizioetan, demandatzaileak demandatuaren
demanda-erantzunari ihardestea

eu duplika
berrerantzute

es dúplica (1881eko PZLko 540-549 art.ak) 
fr duplique

Definizioa: Munta handiko judizioan, demandatuak, auzi-jartzaileak demanda-
erantzunari ihardetsiz aurkeztutako erreplika-idazkiari erantzutea.

Erabiltzaileari zalantza ezinbestean sortzen zaio, izan ere Hiztegi
Batuan erabileremuaren laburdurarik ez izateak ez du esan nahi sarre-
ra bat berariaz eremu jakin batekoa ez denik. Esaterako, ‘ahalorde’
edo ‘adiskidetzeko ekitaldi’ sarrerak zuzenbidearen eremukoak dira
garbi-garbi eta ez daramate laburdurarik. Beste horrenbeste gertatu
ote da kasu honetan eta, hortaz,  zuzenbide prozesalean erabiltzeko
proposamena ote da? Hala bada, zer egin: Euskaltermeko proposa-
menari jarraitu ala Hiztegi Batuari?
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Euskal Hiztegira joz gero, zalantza argituta geratzen dela dirudi:
‘berrerantzun’ sarrerak adiera orokorra du eta, gainera, Hiztegi Batuan
datorren adibide berbera dakar. Horren aurrean ziur samar uste dugu
asmoa erabilera orokorraren berri ematea besterik ez dela izan, eta ez
dela intepretatu behar erabilera espezializaturako proposamen moduan.

4. Hiztegi Batuan sarrera baten erabileremua zehaztu besterik egin
ez bada, informazio hori oker uler daiteke:

obligazio Ekon.

Hori ikusirik, ‘obligazio’ ekonomiaren arlorako baizik ez dela uste
izan dezake norbaitek, ez dirudiela adiera orokorrik edo beste arloren
baterako erabilerarik onartzen zaionik. Uste hori ordea ustela gerta-
zen da, sarrera honetan ageri denez:

eginbide ‘eginbeharra, obligazioa’

5. Hiztegi Batuan sarrera baten erabileremua zehaztu arren, azal-
penik edo adibiderik ez bada:

a) adierari buruzko zalantzak sortzen dira, batik bat esku arteko
hiztegietan halakorik aurkitu ez bada:

berehalako izlag.
berehalako auzi Zuz.

Esku arteko hiztegiak arakatu arren, ez dugu aurkitu horrelako
sarrerarik. Susmoa: ‘judizio sumario’ edo ‘epaiketa sumario’ terminoen
ordezko ote den.

b) adierari eta erabilerari buruzko zalantzak sortzen dira:

aurkapen iz. Zuz.

Zuzenbidearen eremukoa dela ikusirik, ‘impugnación’ adierazteko
lehian dabiltzan lau formetatik (‘inpugnatzea’-‘inpugnazio’, ‘aurkatzea’,
‘aurka egitea’ eta ‘aurkaratzea’) baten alde egin nahi dela susma daiteke
(3000 Hiztegian aurkitu dugu ‘aurkapen’ ‘impugnación’en ordain). 
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Horren ondotik, galdera hauek sortzen dira:

a) ‘-pen’ atzizkia aditzari lotzen zaiola jakinik, ondoriozta al daite-
ke, zeharka, ‘aurkatu’ aditza onartzekoa dela? Hori hala balitz ez al
luke zerrendan egon beharko? Zerrendan ordea ‘aurka egin’ besterik
ez dator ‘aurka’ sarreran. 

b) aditz formari sarrerarik eman nahi izan ez bazaio, zein aukera
dago ‘aurkapen’ testuan txertatzeko? Nola esan ‘el acto impugnado’ edo
‘la sentencia podrá ser impugnada’ ‘aurkapena jaso duen egintza’ eta
‘epaiari aurkapena jarri ahal izango zaio’? Ez al gara orain arte erabili
gabeko forma berriren bat sortzen ari?

6. Hiztegi Batuan sarrera batzuen adiera zehaztuta edo markatuta
ez badator, bi interpretazio egin daitezke: 

a) nahita utzi dira markatu gabe, sarrera horiekin lotutako beste
batzuk markatuta daudela ikusten da eta:

gobernu
jaurlaritza Euskal Autonomia Erkidegoko gobernua izendatzeko
bandera
ikurrin ‘bandera, bereziki Euskal Herrikoa’

b) ezin da ziur jakin oraingoz markatu gabe nahita utzi diren eta
hurrengo itzulietan markatuko diren edo asmoa gero ere markatu
gabe uztea den:

lehendakari
presidente ‘lehendakaria, burua’
parlamentu
legebiltzar
ararteko

Esku arteko hiztegieta jo behar da berriro ere adiera markatuen eta
markatugabeen auzia zertan den ikusteko. Sarrera horiei dagokienez,
markatugabekotzat jotzen ditugu IZOn: edozein gobernutako burua
izan daiteke ‘lehendakaria’ nahiz ‘presidentea’, edozein herrialdetakoa
‘parlamentua’ nahiz ‘legebiltzarra’, edozein herrialde edo autonomia-
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erkidegotakoa ‘arartekoa’. Interpretazio berdina egina dute Nafarroa-
ko Administrazioan ere: lehendakaria, legebiltzarra eta arartekoa
dituzte.

Sarrerarik ez duten hitzak

Hiztegi Batuaren hitzaurrean esaten denez, ‘Hiztegian jasotzen ez
diren hitzei buruz esan behar da, bestalde, Euskaltzaindiak ez dituela
oraingoz onartzen, baina ezta gaitzesten ere’. Kontua da, ordea, horiek
ere ‘hemen eta orain’ erabiltzeko premia izaten dela eta sortzen diren
zalantzak garbitzeko, antzeko kasuetan Hiztegi Batuan zer erabaki
den jakin nahi izaten dela.

Esaterako,

1. IDAZKERARI BURUZKO ZALANTZAK:

azpi-izenburu, azpiizenburu ala azpizenburu?

Hiztegi Batuaren bigarren itzulian zalantza argituta geratzen dela
uste dugu: ‘azpiindize’ sarrera aurrean edukita, ‘azpiizenburu’ dagokio.

immigrazio ala inmigrazio?

Hiztegi Batuan ‘immunitate’ sarrerak eragindako galdera da: iriz-
pidea zein da, ‘in-‘ preposizioa ‘m-‘ letraz hasitako hitzari lotzean 
‘-mm-’ egitea erabaki dela? Forma zuzena ‘immigrazio’ da hortaz?

diru(-)laguntza ala dirulaguntza?

Administrazioan dabilenak aski lexikalizatutzat daukan hitza da
hauxe eta ‘dirulaguntza’ lasai egingo luke. Hiztegi Batuan ez dago ordea
sarrerarik eta, beraz, oraingoz zuzena ‘diru(-)laguntza’ dela dirudi.

lantalde ala lan-talde?

Hiztegi Batuan ‘lanleku’, ‘lantoki’, ‘lanpostu’, ‘lansari’ daudela
ikusita ‘lantalde’ zuzentzat hartzekoa dela dirudi.

463

Hiztegi Batua eta hiztegi juridiko-administratiboa



marketing ala marketin?

Ez da kontu erraza maileguen idazkera noiz eta nola egokitu behar
den erabakitzea. Ingelesezko ‘-ing’ amaiera duten formak euskaraz
ematerakoan, bi eredu daude Hiztegi Batuan:

mitin
mitinlari
camping edo kanpin
kanpin Sin. camping

Lehenengoa mailegu irentsiaren kasua litzateke eta bigarrena bide-
an dagoenarena. Zeren arabera erabaki behar da bi horietako zein
idazkera dagokion ‘marketing’ hitzari?

merkataritza-gune ala merkataritzagune?

Hiztegi Batuan datozen adibide guztiak lotuta datoz, baita hitza-
ren luzera dela-eta bereizirik uste izan zitekeen ‘zerbitzugune’ ere.
Badirudi, beraz, onargarriak direla ‘merkataritzagune’, ‘administra-
ziogune’, ‘industriagune’... eta antzekoak.

astelehen arte, astelehena arte ala astelehenera arte ?

Euskaltzaindiak oraindik erabaki gabe dauka kontu hau; Hiztegi
Batuan ‘ordu’ sarreran ‘ordu arte’ eta ‘ordura arte’ ikus daitezke. Hori
ikusita, ‘astelehen arte’ edo ‘astelehenera arte’ formak behintzat zuze-
nak direla pentsa daiteke.

2. ATZIZKIEI BURUZKO ZALANTZAK:

zinegotzigo ala zinegotzitza?

Hiztegi Batuko ‘alkatego h. alkatetza’ sarrerak sortutako zalantza
da. Lanbidea edo jarduna adierazteko bi atzizkiak erabil daitezke eta
biak dira zuzenak; lehena ekialdekoa da eta bigarrena mendebalde-
koa. Zergatik hobesten da orduan ‘alkatetza’? ‘erregego’ sarreran ez da
hala jokatzen ‘erregetza, erregetasun’ dator azalpenean. Arrazoia ‘alka-
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te’, ‘auzapez’ eta ‘mera’ hitzek euskalkien artean duten banaketan
egon liteke. Euskal Hiztegian begiratuz gero, hau dator:

alkate Batez ere heg.
auzapez Ipar.
mera Ipar.

Hori ikusita, susmoa egiaztatu dugula iruditzen zaigu. Hiztegi
Batura begiratuz gero, ‘alkate’ hitzak ez du euskalkiaren markarik eta
beraz Euskal Herri osorako diren testuetan erabiltzeko proposatuta
dagoela interpretatzen dugu, ‘auzapez’ eta ‘mera’ hitzak ez bezala.

alkate
alkatego h. alkatetza
alkatetza
auzapez iz. Lap. eta BNaf.
auzapezgo Lap. eta BNaf.
mera h. alkate, auzapez

Erabaki behar dugun kasuan beste horrenbeste egin behar ote lit-
zatekeen ziurtatu nahi genuke, baina ‘zinegotzi’ sarrerak ez du eus-
kalkiaren laburdurarik ez Hiztegi Batuan eta ez Euskal Hiztegian.
Retana hiztegian egiaztatzen da behar genuena: ‘zinegotzi’ sarrerak
zubereraren laburdura du eta ‘zinegotzigo’ sarrerak duen adibidea ere
Iparraldekoa da.

3. OKERREKO FORMEN ONARGARRITASUNARI BURUZKOAK

Hizkuntzaren arauak errespetatuz sortu behar izaten dira hitz
berriak, eztabaidarik ez duen kontua da hori. Hala ere, ezjakintasunez
edo premiak eraginda, badabiltza gure artean gaizki sortutako hitzak,
eta aski hedatuta bakarren batzuk. Horiek ordezteko proposamenek
eta ahaleginek ez dute beti arrakastarik izaten. Zer egin halakoetan?

kidego ala gorputz

Administrazioko ‘cuerpo superior facultativo’ modukoak esateko
sortua da ‘kidego’ forma, ‘-go’ atzizkiak adiera kolektiboa zuelakoan
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‘irakaslego’, ‘entzulego’... modukoak barra-barra sortu ziren garaitsu-
koa. Okerreko forma hori ordezteko, ‘gorputz’ proposatu zen baina
‘kidego’ erabiltzen jarraitzen da EAEko administrazioan. Hiztegi
Batuan osaera beretsukoa den ‘elkargo’ onartuta dator:

elkargo
kolegio 1: kardinalen kolegioa. 2 h. ikastetxe. 3 h. elkargo

Horren aurrean, onargarria al da ‘kidego’ erabiltzen jarraitzea?

Sarrerarik ez izan arren gomendatuta dauden hitzak

Esan denez, Euskaltzaindiak aldian-aldian onartzen dituen hitz-
-zerrendak gehituz ari da osatzen Hiztegi Batua. Horretaz gain, kon-
tsulta puntualei erantzunez ere egiten ditu bere oharrak eta gomen-
dioak. Erantzunok web gunean argitaratutako irizpenen bidez ezagu-
tarazten ditu erabakiak badira: hala gertatu da, esaterako,  ‘@ bildua’,
‘garapen iraunkorra’ eta ‘baldintza(-)agiria’ hitzen kasuan; Jagoneteko
datu-basean aurki daitezke erabaki-proposamenak badira, horixe da
Arabako ‘cuadrilla’ hitzaren kasua.

Erantzunok Hiztegi Batuaren zerrendari gehitzen zaizkio gero;
esaterako, ‘@ bildua’ri buruzkoak Hiztegi Batuko ‘arroba’ sarreran
aurki daitezke. Pentsatzekoa da  ‘garapen iraunkorra’ri eta  ‘cuadrilla’ri
buruzkoak aurkitu ahal izango direla Hiztegi Batuan ‘G’ eta ‘K’ letrak
iritsitakoan. Kontua da ‘baldintza(-)agiria’ hitzari buruzkorik ez
dugula aurkitu ahal izan, Hiztegi Batuko bigarren itzulia ‘berriz’eraino
iritsia bada ere. Adierazpenetan, irizpenetan eta Jagoneteko eran-
tzunen datu-basean erabaki horren bila egindako ahaleginak ere alfe-
rrikakoak izan dira, kenduta dago nonbait.

Euskaltzaindiak hartutako erabakien berri izateko, beti jo daiteke
Euskera agerkarira, baina lana izugarri arinduko luke erabakiok kon-
tsultatzeko modu errazik balitz web gunean bertan.
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Hiztegi Batua zalantzen uxagarri

Horixe litzateke erabiltzaileon aldetik daukagun eskakizuna. Hiz-
tegian adierazitakoak arau-maila izatea ez da nolanahiko kontua, ez
da aukerakoa hor esaten dena betetzea. 

Hiztegian falta diren argibideak osatzen eta interpretatzen egiten
diren ahaleginak hutsa lirateke ondorio garbirik ateratzeko moduan
izango bagina; gehiegitxotan geratzen gara uste, susmo edo irudipe-
nean: interpretazio murritzegia egiten dugu batzuetan, hedatuegia
besteetan. Eguneroko lanean horrela hartu behar izaten ditugu era-
bakiak eta horiek, zuzen edo oker, beren bidea egiten dute. 

Testugintzan, hiztegigintzan edo itzulpengintzan diharduen era-
kunde batek urtearen buruan kaleratzen duen testu-kopurua ez da
nolanahikoa, gizartean izan dezakeen eragina ez da hutsaren hurren-
go kontua.  

Horiek horrela, eskertuko genuke Hiztegi Batuaren bigarren itzu-
li honetan, lexikoari buruz hartzen diren erabaki guztiak eskuragarri
egongo balira eta eguneroko bizimoduko hitzak gehitzen diren neu-
rri berean, sarrerak azalpenez, adibidez, esapidez, oharrez, euskalki eta
erabileremuen laburdurez eta hizkera-mailaren laburdurez modu sis-
tematikoan hornituko balira. Laguntza ederra genuke, bai horixe.
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