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...creo, sinceramente, que el único camino hacia la claridad está en la exposición sincera de
las opiniones personales, aun cuando sean disparatadas.

Luis Michelena(1)

1 . -  SARRERA

1.1.- Lan honen arrazoia

Inork gutxik jarriko du dudan euskararen normalizazioak (eta, alde horretatik,
edozein hizkuntzaren normalizazioak), beste gauza askoren artean, hiztegi nor ma -
lizatu bat eskatzen duela. Normalizazio hitzaren azpian zer ulertzen den eztabaidatu
egin daitekeen arren, bi gauza behintzat esan daitezkeela uste dut: bata, nor ma -
lizazioak normak eskatzen dituela, eta bestea, hizkuntza bizia den heinean, nor ma li -
zazioa bera lan amaigabea dela.

Eta normekin batera, autoritatearen kontua dator. Euskararen kasuan, Eus kal -
tzaindia izan da, eta da, gure artean, autoritatedun erakunde onartuena. Helburuekin
bat, Euskaltzaindiak normak eman ditu, eta horien arabera hainbat hiztegi egin dira,
eta pentsatzekoa da beste hainbat etorriko direla. Gainera, Euskaltzaindia bera bere
hiztegia, Hiztegi Akademikoa dei daitekeena, prestatzen ari da (2).

Lan honetan, euskal hiztegien erabiltzaile naizen aldetik, eta normalizazio-bide
amaigabean, euskal hiztegi batek eduki beharko lukeenaren gainean erreflexio batzuk
egin dira.

1.2.- Hiztegien gaineko generalizazioak

Zer da hiztegi bat? 

Berba baten esangura argitu nahi denean, ohiko bidea hiztegira joatea da, bertan
aurkitzen baita berba horren gaineko funtsezko informazioa, irakurle arruntarentzat
nahikoa izan daitekeena.

Argi dago hiztegian topatuko den funtsezko informazio hori, hiztegigileak erabilitako
irizpideen araberakoa izango dela, eta, beharbada, irizpideak ez dira beti egokiak izango. 
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Penguin Dictionary(4)

Dictionnaire Petit Robert(5)

Dictionnaire Academie Française(6)

Diccionario de Uso del Español (María Moliner)(7)

Diccionario Real Academia Española (8)

Europa Hiztegia (Bostak Bat) (9)

Euskal Hiztegia (Sarasola)(10)

Euskal Hiztegi Modernoa (Elhuyar)(11)

Aipatu behar dut hiztegi gehienek (paperean daudenak behintzat) bereziki inte-
resgarria den informazioa gehitzen dutela, eranskin, anexu edo gehigarri gisan, sarri
hiztegiaren atal nagusian dagoenaren osagarri saihestezina dena.

1.3.- Hiztegi bat, zertarako (eta zergatik)

Hiztegiak helburu askorekin egiten dira. Hainbat hiztegitako sarrerak ikustea
nahikoa da horretaz jabetzeko.

Hiztegi elebidunen (edo eleanitzen) kasuan, helburu nagusia hizkuntza bi edo
gehiago mintzatzen dituzten pertsonen elkarren arteko harremanak erraztea dela esan
daiteke (eta honekin batera, komertzioa, ekonomia, turismoa...).

Hiztegi arrunten kasuan, hau da, hiztegi elebakarren kasuan1, helburuak era asko-
takoak izan daitezke. Batzuk aipatzearren: 

a.- Hiztegiak biltzen ditu hizkuntza horretan erabili diren hitzak, batez ere ida-
tziak, eta horiekin batera, haiekiko zehaztasun interesgarriak: kontextua, esangura,
adibideak,... Laburki, Autoritateen hiztegi bat litzateke. Hein batean hauek dira hizte-
gi akademikoen oinarri. 

b.- Hiztegiak biltzen ditu hizkuntza horretan eta garai eta toki jakin batean erabi-
li izan diren hitzak; bereziki aipagarria da gaur egunean medioetan, idatzietan, ahoz-
koan, eta abarretan erabiltzen diren hitzak batzen dituen hiztegia: hau, gaur eguneko
hiztegia da, aktuala.

c.- Beste hiztegi batzuk gaurko edo iraganeko usadioan oinarritzen badira ere,
helburua dute egileek hizkuntza horrekiko duten aurrejuzguen arabera hiztegi bat pa-
ratzea eta aurkeztea, eta hiztunak ikuspuntu horien arabera mintzatzera edo idaztera
bultzatzea. Hemen sartzen dira hainbat bisionariok egindako hiztegiak. 

d.- Beste hiztegi batzuk goiko helburuen nahaste edo konbinazio asimetriko bat
egiten dute, edo eta beste baldintza batzuk ere jartzen dituzte, hala nola erosotasuna,
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Hala ere, hiztegi bat zer den jakiteko hiztegi batera joko dut, eta horretarako “dic-
tionary” hitza hiztegi ingeles batean nola datorren ikusiko da(3): 

dic�tio�nary

/’dik-she-,ner-i/

n. pl. –nar�ies

[ML dictionarium, fr LL dition- dictio word, fr L speaking](1526) 

1 : a reference book containing words usu. alphabetically arranged along with
information about their forms, pronunciations, functions, etymologies, mea-
nings, and syntactical and idiomatic uses

2 : a reference book listing alphabetically terms or names important to a par-
ticular subject or activity along with discussion of  their meanings and appli-
cations

3 : a reference book giving for words of  one language equivalents in another

4 : a list(as of  phrases, synonyms, or hyphenation instructions) stored in
machine-readable form (as on a disk) for reference by an automatic system
(as for information retrieval or computerized typesetting)

Ikusten denez, hiztegigileak “dictionary” sarreraren 1. adieran jartzen ditu hizte-
gi batek bete behar dituen baldintzak: hitzaren esangurarekin batera, hitzaren formak,
pronuntziazioa, etimologia,... jarri behar dira azalpenaren barruan.

Baina “dictionary” ez da hori bakarrik. Sarrera horrek beste adiera batzuk ere ba-
ditu. 2. adieran agertzen diren “dictionary”ak hiztegi espezializatuak dira, arlo edo gai
berezituetan erabiltzekoak, eta irizpide oso konkretuekin eginak. 3. adierak, hiztegi
elebidunak ere “dictionary”direla adierazten du.

Deigarria da 4. adiera, eta hori bi aldetatik behintzat; lehena, ez delako “referen-
ce book” agertzen: hiztegiek ez dute zertan liburu izan behar; eta bigarrena, hizkun-
tzaren aldakortasunaren lekukoa da: hitza inguru berrietara hedatu egin da, bereziki
informatikaren mundura. Aspaldiko hitzak eta kontzeptuak eremu berrietara egoki-
tzen dira.

Are gehiago: “dictionary” sarreran azaltzen dena nahikoa da antzeko hitzen sa-
rreretan dagoenarekin desberdintzeko: Hiztegia ez da tesauro bat, ez bokabulario bat,
ez lexikon bat, ez glosario bat, ez hitz-liburu bat, ez entziklopedia bat. Hala ere, esan
behar da hiztegiek horien guztien zati bat dutela, handiagoa edo txikiagoa.

Erreflexio hauek azaleratzean, oinarri moduan, goian emandako definizioaren
lehen adiera hartuko dut abiapuntu gisan. Hiztegiaren ideia nola gauzatu ikusteko,
beste hiztegi batzuk izan ditut aurrean: 

Merriam Webster’s Diccionary(3)
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ren Samuel Johnsonek bere “A Dictionary of  the English Language” egin zuen arte
(1746).

Gero, XIX. eta XX. mendeetan “Oxford English Dictionary” faszikuluka ager-
tzen hasi zen, 1928an bukatu arte.

Estatu Batuetan, hiztegi gehienen jatorria 1828an dago, Noah Webster-ek “Ame-
rican Dictionary of  the English Language” argitaratu zuenean.

b.- Frantsesa(13)

Lehen hiztegiak XVI. mendean agertu ziren: Frantses – Latin hiztegi bat 1539an
azaldu zen, eta 1680an lehen frantses hiztegi elebakarra argitaratu. Hala ere, ordura-
ko lanean ari zen Richelieu kardinalak 1635ean sortutako L’Académie Française, zei-
naren helburuen artean:

La mission qui lui fut assignée dès l’origine était de fixer la langue française,
de lui donner des règles, de la rendre pure et compréhensible par tous. Elle
devait dans cet esprit commencer par composer un dictionnaire.

Hiztegiaren lehen edizioa 1694an atera zen. 1992an abiatu zen 9. edizioaren argi-
talpena, oraindik martxan dagoena.

Oso hedatuta daude, besteak beste, Larousse eta Petit Robert etxeetako hiztegiak.

c.- Gaztelania(14)

Jadanik 1492an Antonio de Nebrijak “Lexicon hoc est Dictionarium ex sermone
latino in hispaniensem” izeneko hiztegi elebiduna publikatu zuen, gero “Diccionario
latino-español” moduan ezagutuko zena. 

Lehen hiztegi elebakarra Sebastián de Cobarrubias-ek argitartatu zuen 1611n:
“Tesoro de la lengua castellana o española”. Hau izan omen zen lehen hiztegi eleba-
karra Europako hizkuntzetan. 

“Real Academia Española” 1713an sortu zen eta haren helburua zera zen:

“fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, ele-
gancia y pureza”. 

Gaur egunean, haren estatutuetan zera agertzen da:

“tiene como misión principal velar porque los cambios que experimente la
Lengua Española en su constante adaptación a las necesidades de sus ha-
blantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito
hispánico”.

Hiztegiaren lehen edizioa, “Diccionario de la Lengua Castellana”, 6 liburukitan
agertu zen, 1726tik 1739ra. Gaur egun, 22. edizioa dago argitaratuta, “Diccionario de
la Lengua Española” izenburuarekin, eta martxan dago 23. edizioa.
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bideragarritasuna, epeak, prezioa, zabalkuntza,... Hemen, hiztegi komertzial gehienak
sar daitezke.

Aztertzeko moduko gauza da hiztegi bat zergatik egin den, eta zergatiko hori
praktikan nola bete den, baina hemen ez da egingo.

Hiztegiak egiteaz gain, hiztegiak erabili ere erabili egiten dira. Interesgarria da
hiztegien erabiltzaileek (kontsumitzaileek) zer bilatzen duten hiztegi batean. Edo, ho-
be, zer bilatzen dugun hiztegi batean. 

a.- Hitz baten bilakaera, hitz baten esanguren aldaketa denboran zehar, garai ba-
tean nola erabili den ikustea,...

b.- Dudak argitzea: hitz baten idazkera, erabilera eta esangura argitzea. Hiztegi di-
daktikoa eta autoritateduna bilatzen du.

Nik, erabiltzaile naizen aldetik, batzuetan gauza baterako erabiltzen dut hiztegia,
beste batzuetan, beste gauza baterako,... eta alde horretatik esan behar da hiztegi ba-
kar batek erabiltzaile guztien gogoak asetzea ezinezko izango dela. Nire aldetik, kasu
gehienetan, hiztegiari hauxe eskatzen diot: bilatu nahi dudana topatzea, eta horren
gainean informazio nahikoa jasotzea.

Kasurik arruntenerako tokian paratuko naiz, eta hiztegi aktuala eta duda-argitzai-
lea izango dut kontuan. Jakina, kasu ez hain arruntak ere egongo dira nire hiztegien
erabileran.

Alde horretatik, hiztegi orokor eta aktuala dut buruan.

1.4.- Hiztegien historia labur bat

Uste dut interesgarri dela euskal hiztegien historia labur-labur bat aurkeztea,
“geure” hiztegiak kokatzeko balioko digulakoan.

Jakina da hiztegiak (1.2 ataleko definizioaren zentzu zabalenean) Antzinatetik di-
rela ezagunak. Gero, Erdi Aroan, bokabularioak eta hiztegi elebidunak (eta elea ni -
tzak) zabaldu ziren2. Hiztegiok inprentak hedatu zituen. Eta gaur egun Internetek are
zabalago (eta ugariago) egin ditu.

Hiztegi elebakarren artean, lau hizkuntzatako hiztegien historia laburra emango
da hemen. Hainbat hiztegi orokorretan hizkuntzaren historiaren zertzeladak ikus dai-
tezke.

a.- Ingelesa(12)

Ingelesez, XVI. mendetik hasita, hainbat bokabulario eta hiztegi elebidun argita-
ratu ziren. Lehen hiztegi elebakarra 1604an agertu zen, eta 20 baino gehiago egin zi-
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Euskal hitzen ortografia finkatzearen aldetik, esan daiteke orokorra dela Euskal-
tzaindiak plazaratutako arauen erabilera, Euskaltzaindiak berak ateratako hiztegi or-
tografikoan gorpuzten dena(20). Esan daiteke euskaldun askok diziplina handiz bete
dituztela arauak.

Ortografiaren aldetik esan behar da aukera kultista baztertzeak (hau da, hitz kul-
tuen transkripzioan ph, th, y, eta antzekoak baztertzea, eta haien ordez f, t, i... erabil-
tzea) arazo batzuk sortu dituela, esaterako, “eskatologia” hitzak dituen bi esangurak
ez direla gaurko euskaran grafikoki bereizten, beste hizkuntzetan egiten den moduan:
Fr: eschatologie; scatologie. En: eschatology; scatology. 

Dena dela, ezin aipatu gabe utzi ortografiaren kontuan oraindik bizirik dauden bi
puntu, bata mailegatutako hitzetan kontsonanteen aurreko ixaren erabilera, eta bestea
marraren erabilera.

Ixaren erabileraren gainean Euskaltzaindiak(26) erabaki zuen maileguko hitzetan
kontsonanteen aurrean ixarik ez zela idatziko, eta haren ordez esea erabiliko zela.
Maileguetan arau horren ez-egokitasuna agerian utzi bazen ere(27), Euskaltzaindiak
ez du aldatu arau hori.

Bestalde, marraren erabilera arazo korapilatsuagoa da. Erabilera aitortzen bada
ere, badirudi ez dagoela guztiz argi non eta noiz erabili behar den. Euskaltzaindiak
hainbat kasutan aukeran utzi du haren erabilera, eta horrela agertzen da Hiztegi Ba-
tuan(20). Hala eta guztiz ere, marra hainbat kasutan beharrezko ikusten bada ere, ma-
rraren erabilera gutxituz doala esan daiteke, datu kuantitatiborik ez badago ere.

Marraren arazoa ingelesez ere bizi-bizirik dago. Oxford hiztegien web-gunean ze-
ra ikusten da(28):

In modern English the use of  hyphens is in general decreasing, especially in
compound nouns: website is preferred to web-site, and air raid to air-raid.

Eta horrela, hiztegietan honelakoak ikusten dira: “sea horse”, “sea-horse” eta
“seahorse” edo eta: “tax payer”, tax-payer” eta “taxpayer”. Baina ez dago argi marra
kentzen denean zer egin behar den: bi hitz erabili edo hitz bakar bat erabili. Arazo
hauetan, “hiztegi onek” daukate autoritatea.

2.2.- Sarrera bakoitzean egon beharko litzatekeen informazioa

Hiztegietako unitatea sarrera dela kontsidera daiteke. Hiztegietan – eta ez geure
hiztegietan soilik– unitate hori zein elementuz osatuta dagoen aztertzen hasita, ados-
tasun zabala dagoela ikusiko da:

Lema, informazio gramatikala (gehienetan laburduren bidez adierazita), era bile -
raren gaineko zehaztasunak, definizioa eta adibideak (autoritateenak edo ex profeso as-
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d.- Euskara

Euskal hiztegien historia, hiru hizkuntzotako hiztegien historiaren aldean, oso labu-
rra da. Nik dakidan neurrian, hiztegi elebakarrak XX. mendearen bigarren partean hasi
ziren, eta lehena Etxebarria’tar Juan Anjelek(15) hasitako “Euskal Iztegi Laburra” izan
zen. 1966an publikatzen hasi zen, 4 faszikulu txiki atera ziren eta I letraraino iritsi zen. 

Gero, euskara batuaren zurrunbiloarekin, hiztegigintzak dinamika handia hartu zuen,
eta aipatzekoak dira “Lehen Euskal Hiztegi Bateratua”(16) eta “Batasunaren Kutxa”(17).

Handik gutxira, Arestik beste hiztegi baten lehen tomoa atera zuen(18), haren hel-
burua, agian, hau zen: 

“...sentar las bases de una posible (quizá necesaria) nueva reforma en la nor-
malización de la lengua vasca”(19).

Gaurko egunean hiru hiztegi dira liburu-dendetan, zailtasun handirik gabe, topa
daitezkeenak:

Bostak bat lantaldea: “Europa hiztegia. Eskola berrirakoa”(9)

Sarasola, Ibon: “Euskal hiztegia”(10)

Elhuyar: “Euskal hiztegi modernoa”(11)

Daukaten eragina dela eta, aipatu behar dira beste hiztegi bi hauek:

Euskaltzaindia: “Hiztegi batua”(20)

Luis Michelena: “Orotariko Euskal Hiztegia”(21)

2 . -  For mar en  a lde t ikoak

“Hiztegi” hitzaz zer ulertzen den ikusita, atal honetan hiztegian formaren aldetik
ikusi gura ditudanak azalduko ditut.

2.1.- Alfabetoa eta ortografia

Hiztegiak, oro har, ordena alfabetikoaren arabera daude ordenatuta. Horrek esan
nahi du alfabetoa eta ordena alfabetikoa onartuta daudela eta hitzek finkatuta dutela
ortografia.

Euskaraz, Euskaltzaindiak(22) eman zuen alfabetoa, Arantzazun 1968an Mitxe -
lenak egindako txostenean oinarrituta(23), eta gero 17. araua bilakatuko zena(24).

Hiztegietan alfabeto hori, oro har, onartu egin zen, nahiz eta nonbaiten ordena al-
fabetikoan digramei (ts, tx) sarrera ematen zitzaiela ikusi ahal izan(25).

Dena dela, alfabetoaren gainean, eta ordena alfabetikoaren gainean, esango nuke
gaur egun ez dagoela arazorik. Horretan asko lagundu du testu-prozesadoreek duten
ahalmenak, hitzak ordena alfabetikoaren arabera ordenatzekoak. 
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Futbol

Euskal Hiztegi Modernoa (Elhuyar): Hamaikana jokalariz osatutako bi talderen artean
(atezaina eta 10 jokalari) zelai angeluzuzenean egiten den kirola...

Euskal Hiztegia (Sarasola): Hamaikana jokalariko bi talderen artan oinez jotzen den baloi
batez jokatzen den kirola.

Europa Hiztegia (Bostak bat): hogeita bi jokalarik, zelaiko bi aldetan banandurik, baloia eskuz
ukitu gabe eta arau batzuk jarraituz, aurkakoen atean hura sartzera egiten duten jokoa.

Football

Petit Robert: sport d’équipe qui se pratique avec des équipes de onze joueurs, où l’usage
des mains est interdit, sauf  aux gardiens de but, et où if  faut faire pénétrer un ballon
rond dans les buts adverses. 

Dictionnaire Académie : (se prononce fout’bol) n. m. XVIIe siècle. Mot anglais composé
de foot, « pied », et ball, « balle, ballon ». Désignait initialement tout jeu de ballon op-
posant deux équipes. Aujourd’hui, est réservé au jeu mettant aux prises deux équipes
de onze joueurs que doivent faire entre un ballon, sans le toucher de la main ou du
bras, dans les buts défendus par le camp adverse. 

Football3

Penguin: any of  several games that are played between two teams on a usu rectangular
field having goalposts at each end and whose object is to get the ball over a goal line
or between goalposts by running, passing, or kicking

Webster’s: any of  several games played between two teams on a usu rectangular field hav-
ing goalposts at each end and whose object is to get the ball over a goal line or be-
tween goalposts by running, passing, or kicking

Fútbol

DRAE: Juego entre dos equipos de once jugadores cada uno, cuya finalidad es hacer en-
trar un balón por una portería conforme a reglas determinadas, de las que la más car-
acterística es que no puede ser tocado con las manos ni con los brazos.

Maria Moliner:Deporte en que juegan dos equipos formados por once jugadores cada
uno, procurando cada equipo hacer entrar un balón en la portería del contrario sin to-
carlo con las manos o los brazos.

Domino

Europa Hiztegia (Bostak bat): hogeita zortzi fitxa errektangeluar, zuriak eta puntuz mar-
katuak erabilirik egiten den jokoa.

Euskal Hiztegia (Sarasola): ez dator
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matuak). Horrekin batera hitzaren gaineko informazio gehigarria egon daiteke: hitza-
ren formaren bilakaera, etimologia, lehen agertze-urtea...

Berba baten barruan azpiunitateak egon daitezke, esaterako, lema batez gauza oso
desberdinak adierazten direnean (homografoak). 

Bestalde, hiztegiaren helburuekin unitate horietan informazioa zarratuagoa edo
murritzagoa izango da, atal bati edo besteri pisu gehiago emango zaio, etab.

Dena dela, nik geure hiztegietan faltan botatzen ditut hiruzpalau gauza:

a.- Azentua. Euskaraz ez da azentua grafikoki ikusten, hau da, ez dakigu hitz ba-
tek non duen estresa; eta hiztegiek ez dute esaten non egin behar den. Hiztunen eta
irakurleen artean zirrikitu gero eta zabalago bat irekitzen ari da. Arazoa larria da, eta
sakona, eta noizbait norbaitek hagina sartu beharko dio. 

b.- Erabilera-arloak. Berba batzuk testuinguru konkretuetan erabiltzen dira, eta
hortik kanpo arrotz gertatzen zaizkio hiztunari. Sarri, testuinguru horiek ez dira hiz-
tegietan agertzen, eta uste dut hiztegietan agertu egin behar dutela. 

c.- Aditzen erregimena. Aditz bat “da/du” dela esatea sarri ez da nahikoa. Zehaz-
tasun falta dago hainbat kasutan. Hor daude, besteak beste: merezi, neurtu, lo,... 

d.- Pronuntziazioa. Oro har, euskara idatziak ez du ahoskatze problemarik sor-
tzen (azentua alboratuta), baina horrek ez du esan nahi bat ere ez dagoenik. Hor
daude, esaterako, ixaren, jotaren edo gearen ahoskatze anitzak, hatxearen ahoska-
tzea, yeismoa,... Nire ustez, hiztegia bada lekua horren gainean erreflexio bat egite-
ko, eta, eranskin moduan baino ez bada ere, oinarrizko ahoskatzearen arauak plaza-
ratzeko.

e.- Eta beste batzuk, esaterako, hiztegietan ez zaio eman erantzun egokia euskaraz
errekurtsu oso garrantzitsu bati, errepikapena, alegia: gozo-gozo; biok-biotara.

Beste puntu bat ere aipatu nahi nuke. Hiztegiek erabilgarriak izan behar dute. Ho-
rrek esan gura du testuaren informazioaren aurkezpenak zaindua izan behar duela.
Hor sartzen dira molditzak, laburdurak, puntuazio-markak, paper-mota, etab. Alde
horretatik, esan behar da gure hiztegiak airos xamar ateratzen direla inguruko hizte-
giekin erkatzen direnean.

2.3.- Definizioen formak

Hainbat lekutan tratatu da definizioen formek nolakoak izan beharko luketen.
Besteak beste, hor daude Mitxel Kaltzakorta(29), Edorta España(30), Joxe Arantza-
bal(31) eta batez ere Xabier Alberdi(32, 33). 

Nik hemen beste abiapuntu bat hartuko dut. Hainbat hiztegitan berba pare bat
nola datorren aurkeztuko dut, eta horren haritik aterako dira ondorioak.
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Eta hori, zergatik? Hiztegietako definizioek ezin dute informazio-kantitate handi
bat izan. Informazioak nahikoa izan behar du, baina ez demasekoa. Eta informazio
hori ezin da edonola eman. Definizio baten irakurleak ahalik eta informazio gehienaz
jabetu behar du ahalik eta arinen. Hori lortzeko irakurleak ahalik eta lasterren kokatu
behar du jasotzen duen informazioa, eta deskokatuta geratzen da informazio horren
muina definizioaren bukaeran agertzen bada. Horregatik, definizioetan informazio
gehien ematen duten hitzek definizioaren hasieran joan behar dute, eta ez bukaeran.
Beste era batera esanda, definizioan ematen den informazioak deshazkorra izan behar
du: definizioaren hasieran informazio gehien, eta definizioaren bukaerarantz, infor-
mazio osagarria; hori bai, beti hitza definitzeko informazio nahikoarekin.

Baina beste arrazoi bat ere badago, Victor Hidalgok(34) gaitasun mnemoteknikoa
deitzen duena: “...gizakiok epe laburreko memorian... segidan eta erabat fidel gordetzen
ahal dugun informazio edo datu solteen kopurua ... 10/15 silaba inguruko kopuru in-
guru[...] (letra etzanak, Hidalgorenak). 

Are gehiago dio Hidalgok(34): “Kontua da, jabetzea, gizakiok irakurtzean edo en-
tzutean jasotako datuak unitate handiagoetan integratu ahal izan aurretik erabil gene-
zakeen memoria gaitasuna, dirudienez, oso mugatua dela”.

Laburbilduta, gure hiztegietan definizioak emateko erak irakurlea “atzera-irakurke-
ta” bat egitera behartzen du, “atzera” horrek dituen bi zentzuetan, hau da, testuan atze-
rantz joan behar du eta berriro irakurri behar du, eta horrek denbora-galtzea dakar.

Hirugarren ondorioa

Alboko hiru hizkuntzotan, that, qui, que, dont, whose, cuyo eta antzekoak erabiltzen di-
ra, definizioaren elementu nagusia eta definizioaren azalpenak lotzeko. Eta bitxia bada
ere, euskaraz horrelakorik ez da ikusten, nahiz eta baliabide hori hor egon. Euskaraz

baliabide hori baztertzeak (eta ez bakarrik hiztegietan) urritasunera garamatza. 

3 . -  Edukien  a lde t ikoak .  I

3.1.- Zein hitz sartu behar liratekeen

Euskal hiztegian euskal hitzek egon behar dute. Denbora luzean euskal hitza zein
den eztabaidatu bazen ere, 1959an Euskaltzaindiak agiri bat atera zuen euskal hitzei bu-
ruz(35). Bertan zera esaten da: “Euskal-itzak dira euskera bizian sustraiturik daude-
nak”. Orduan, ahoz eta idatziz sustraituta dauden hitzek egon beharko dute hiztegian.

Gaur egun hiztegiak egiteko euskara erabiliaren datu-baseak erabiltzen dira, bai
ahozkoak eta bai idatzizkoak. Datu-baseetan egiten diren azterketa estatistikoak eta
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Euskal Hiztegi Modernoa (Elhuyar): bi zati desberdinetan banatutako 28 fitxa angeluzu-
zenez egiten den jokoa. Fitxaren zati bakoitzean zerotik seira bitarteko puntu-kopu-
rua dago, eta zenbakiak bat datozela kateatu behar dira fitxak.

PetitRobert: Petit plaque noire en dessous, dont le dessus est divisé en deux parties por-
tant de zéro à six point noirs. Les dominos: jeu formé de vingt-huit de ces plaques que
les joueurs assemblent selon des règles.

Dictionnaire Académie : DOMINO n. m. XVIIIe siècle. Origine incertaine. JEUX. Pièce
rectangulaire formée de deux plaquettes superposées, dont l’une est noire et l’autre
blanche, la blanche indiquant la valeur des points, depuis le double-blanc jusqu’au
double-six... Par ext. L’ensemble de ces pièces... le jeu de domino, de dominos ou, par mé-
ton., les dominos, le jeu de société qui se joue avec ces pièces...

Penguin: a flat rectangular block with a face divided into two equal parts that are blank or
bear from one to six dots arranged as on dice faces. Any of  several games played with
a set of  28 dominoes.

Webster’s: A flat rectangular block (as of  wood or plastic) whose face is divided into two
equal parts that are blank or bear usu. from one to six dots arranged as on dice faces.
Any of  several games played with a set of  usu. 28 dominoes.

MariaMoliner: juego que se hace con veintiocho fichas rectangulares, dividida cada una en
dos cuadrados en cada uno de los cuales hay un número de puntos, cada una de las
fichas tiene una de las veintiocho combinaciones que se pueden hacer con dos de los
números comprendidos de 0 a 6...

DRAE: Juego que se hace con 28 fichas rectangulares divididas en dos cuadrados, cada
uno de los cuales lleva marcados de uno a seis puntos, o no lleva ninguno...

Ikusitakoak ikusita, hona hemen ondorio batzuk:

Lehen ondorioa:

Normala da hiztegi batzuetan ez agertzea beste hiztegi batzuetan agertzen diren
berbak. Horren arrazoiak ugari izan daitezke, esaterako, erabilitako datu-basean ez
agertzea berba hori, edo eta hiztegiaren helburuekin edo edukiekin berba horrek to-
kirik ez izatea, etab. 

Bigarren ondorioa:

Alboko hizkuntzetan, definizioa egiteko era, euskaraz egiten denaren desberdina da.
Futbol hitzaren kasuan, erdarazko hiztegietan, futbola zer den definizioaren hasiera-hasie-
ran hau ikusiko dugu: sport, game, juego, deporte. Aldiz, euskaraz, “kirola” edo “jokoa”
bukaera-bukaeran ikusiko dugu. Domino hitzarekin antzera gertatzen da4. Honelako adibi-
deak ugari dira. Eta definizioak horrela aurkezteak arazoak baino ez ditu sortzen.
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Euskal hiztegietan dagoena asko bada ere, argi dago falta dena ere asko dela. Es-
kasia hori, beste ikuspuntu batetik, eta beste arrazoi askorekin, Xabier Amurizak5 az-
pimarratu du(37).

Honekin batera lotuta dago beste puntu bat, hots, zer eta nola pasatu hiztegi espe-
zializatuetan (erlijioa, kirola, teknologia, medikuntza, historia,...) dagoen bokabularioa. 

Kontua da gaur egun hiztunok hainbat berba erabiltzen ditugula hiztegietan ager-
tzen ez direnak. Hurrengo puntuetan aipatuko dira, nire iritziz, hiztegietan agertu
beharko liratekeen berbak.

3.2.- Dialektoak eta hiztegia

Hiztegigilea, bere hiztegiko hitzen zerrenda egitean, hainbat bider konturatuko da
hitz baten jatorria edo erabilera euskalki batekoa dela. Horrek duda sortuko dio: sar-
tu beharko ote du hitz hori? Eta sartuz gero, markatu egingo du euskalki bateko hitz
gisan? Ez da erraza erantzuna.

Euskara batuaren oinarrietan, Mitxelenak zioen(23) ezin arbuia daitekeela euskal
hitzik, ez hangorik ez hemengorik, ez zaharrik ez berriagorik. Horregatik euskal hi-
tzek euskal hiztegian tokia behar dute. 

Beste kontu bat da ea hitzaren gaineko informazio dialektala eman behar ote den
ala ez. Baiezkoaren alde dago erabiltzaileari informazio eta zehaztasun gehiago ema-
tearen arrazoia. Ezezkoaren alde dago hitz markatua bigarren mailako hitz moduan
ikusteko arriskua. Ez da erraza kontua.

Honen gainean beste puntu bat aipatu gura nuke. Azken urteotan euskararen eta
euskalkien bilakaera oso bizkorra eta oso sakona izan da. Euskalkiek euskara batuan
izan duten presentziaren gainean asko eta asko esan da6. Baina beste norabidean ere
gertatu da eragina: euskara batua euskalkietan sakon sartu da, Gotzon Aurrekoe-
txeak(38) aztertu duen legez. 

Bestalde, etxean bertan dauzkagun erdarek sakondu egiten dute hegoaldeko eta
iparraldeko euskarek duten diferentzia, bereziki hiztegian. Eta hori ere kontuan har-
tzekoa da hiztegigintzan.
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jatorriko erabiltzaileari atxikitzen zaion kalitate-pisuak ematen diete hitzei beharrez-
ko duten sustraia.

Zer esanik ez dago askoz errazagoa dela idatzizko datu-base bat egitea eta erabil-
tzea eta ondorioak ateratzea ahozko datu-base bat egitea eta erabiltzea baino. Gaine-
ra, idatzizko materialak hainbat mende ditu, eta ahozkoak hamarkada batzuk. Horre-
gatik esan daiteke gaurko hiztegiek ments dutela ahozko erabilera eta hein handi ba-
tean erabilera idatzian oinarritzen direla, eta horretan gure hiztegiak ez dira salbues-
pen. Baina, nire ustez, euskaldunok euskaraz aritzean berba bat erabiltzen badugu, eta
erabili behar badugu, hori hiztegian sartu behar da.

Dena dela, hor daude hiztegiak. Baina ematen du ez direla nahikoa. Egungo lite-
raturaren irakurleak hainbat eta hainbat berba topatuko ditu hiztegietan agertzen ez
direnak. Lagin moduan oraintsu irakurri ditudan hiru nobelatan(36) hiztegietan ez da-
tozen, edo bakar batean datozen, ondoko hitz hauek azpimarratu ditut (era ez-siste-
matikoan egindako laginketa da, hurbilketa moduan hartu behar dena): 

abroziduta, adikzioa, adinbetekoa, aldagailua, anbulatorio, angorina, angustia,
aratinean, asta, bainak (=lekak), bakeroak, beren-beregi, bigungarriak, blas -
takoa, desintoxikazio, detailea, disfrutatu, enteratu, erridikulu, erreginaren
belarritakoak (lorak), erromeria (nahastea), eskuohe, estresagarri, frustrazio,
fuera-borda, fuksia, gantxoa, gasolinoa, gurpil aulki, intimo, kafegailua, kan -
kala, kartilla, kastellano, klaxona, kofia, koketeria, konbentzimendu, kon -
tainerra, kruasan, kubiertoak (koilara-tenedorak), lezio, likidanbar, mala ba -
rak, mejoratu (loditu), (menda-)poleo, miss, nobedadea, obramendua, pan -
talan, plaierak, plomoak (argiarenak), rantxerak, seduktorea, sinpatiko, sozie-
dadea (txokoa), tetrabrik, trantsitoa (karrajua), tulipan, turrunak, txa tarrero,
zankotxoa, zerbikalak...

Gainera, ohiko esanguraz aparteko esangurarekin erabiltzen diren hitzak daude,
noski:

erromeria, fardela, filosofia, koplak, maistra, zorionekoa...

Hitz adierazkorrak:

kreidu ganorabako, sentaila

Eta berba espezializatuak:

dilatazio-gela, episiotomia, oxitozina, toxoplasmosia

Edo gaur-gaurkoak

boilloak, gominolak, salvaslip

Eta abar.
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5 Amurizaren liburuaren tituluak eta tituluaren gainekoak argi erakusten dute haren asmoa: “Osoa, lehi-
akorra, nazionala. Euskara batuaren bigarren jaiotza”. Bertan hiztegiaz gain, aditzarekin, erlati-
boarekin eta beste hainbat punturekin dihardu, bere idazle-lanetarako hizkuntzarekin dituen proble-
mak eta irtenbidak eztabaidatuz. Arestiren “...nueva reforma en la normalización de la lengua vas-
ca”(19) dakar gogora. 

6 Aipatu behar da Mendebalde Kultura Alkarteak 1997an hasita urtero egiten dituen jardunaldietan gai
hau behin baino gehiagotan eta hainbat ikuspuntatik jorratu duela. Bereziki aipatu nahi nituzke
1998an eginikoa (Mendebaldeko euskeraren ekarria), 1999an eginikoa (Euskalkien lekua literaturan)
eta 2006an eginikoa (Mendebaldetik 10. urtegarrenean).



Horregatik idazle zaharretan eta klasikoetan dauden berba apur guztiek agertu
behar dute. Dagoenak hiztegietan agertu behar du. Datu-baseak hor daude. Orotari-
ko Euskal Hiztegia(21) iturri derrigorrezkoa da horretarako. Lan horrekin segitu egin
behar da, gero berba horiek hiztegietan ager daitezen.

Nire ustez, hiztegia da tokia hitz zaharrak, obsoletoak eta arkaikoak gordetzeko
eta topatzeko.

Era horretako hitzek ematen diete sinesgarritasuna testuei. Iragan ez hain urru-
nean dirua ez zen sakelan gordetzen, faltrikeran baino. 

3.4.- Neologismoak. Nazioarteko Bokabulario Zientifikoa.

Hizkuntza biziek bilakaera bat dute, eta euskara ez da horretan salbuespen. Nahi-
koa da orain dela urte batzuetako testu bat hartzea eta gaur eguneko beste bat, eta be-
rehala agertuko dira desberdintasunak. Eta desberdintasunen artean lexikoari dagoz-
kionak dira, beharbada, agirien daudenak, hau da, erreparatzeko errazenak.

Gizartearen bilakaerarekin batera datozen ideia eta tresneria berriak ez datoz mu-
tu, berbekin datoz, ahoz edo idatziz datoz. Batzuetan, gutxitan, guk geuk sortu ditu-
gu ideiak edo tresneria berriak, eta guk geuk izan dugu nonbratzeko ahalmena eta bo-
terea. Hala ere, gehienetan ideia eta tresneria berriak kanpotik etorri zaizikigu, gehie-
netan frantsesetik edo gaztelaniatik, eta oraintsu ingelesetik, azken kasu honetan
frantsesaren edo gaztelaniaren galbahetik pasatuta. 

Garai batean, gure hizkuntzaren historian, ideia eta tresneria berriak eta haiekin
zetozen berba berriak banantzeko joera bat agertu zen, eta horren arabera, izen be-
rriak, kanpotik baino, euskaraz bere baitatik sortzeko ahalegina egin zen. Ahalegin
horrek bi bide nagusi hartu zituen; batean, berba berriak sortu edo asmatu egin ziren,
bestean, berbak –edo berba konposatuen atalak– altxor autoktonotik moldatu egin zi-
ren, gero bokabulario zientifiko-teknikoan txertatzeko asmoarekin. Esfortzu horren
ondorioak gure hiztegietan ageri dira, eta, lehen bideak indarra galdu badu ere, biga-
rrenak oraindik badu presentzia, sarri askotan ondorio nahasgarriekin.

Edozein hiztegiri begiratu bat egiten badiogu, ikusiko dugu zientzia eta tek no lo -
gia rekin erlazionaturiko berbak oso ugari direla. Antzeko gauza esan daiteke ja ki -
tatearen beste arloetan, gizartearen bilakaeraren lekuko. Berba horiek nola garatu di-
ren eta daukaten forma nola hartu duten nahiko ondo dago aztertuta. Zientzia eta
teknikarako alorrean, Ensunzak(40) eginiko lanak ondo laburbiltzen du.

Baina hainbat hizkuntzatan erabiltzen diren berba zientifiko-teknikoen jatorria,
hein handi batean, ezin zaio atxiki hizkuntza bati edo besteri. Eta hainbat hizkuntza-
tan erabiltzen direnez, nazioarteko bokabulario baten aurrean gaude, Nazioarteko
Bokabulario Zientifikoa: International Scientific Vocabulary (ISV)(41). 
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Gai honen gainean jakingarria da, halaber, Pello Salaburuk(39) aipatzen dituen
euskara batu formala eta euskara batu soziologikoa. Bertan zera dio: 

Ez ditzagun, hortaz, gauzak nahas: Euskaltzaindiak oso eredu zabala propo-
satu du, eta hori ezin du idazleak atzendu, nahiz gero hiztunek nahiago duten,
eta hartarako eskubide osoa dute, eskainitako bidea murriztu. Jakina, euska-
raz ikasten duenak ere ezinbestean bide murritz honen informazioa baizik ez
du jasotzen eta horrek ematen duen inpresioa da batasuna po bre ziaren gai-
nean eraikitzen dugula. Alde horretatik datoz orduan erasoak batzuetan. Eus-
kaltzaindiaren lan bakarra da, jakina, euskararen batasun formala bultzatzea
eta eredu hori hiztunei eskaintzea.

Bada, nire ustez, hiztegigileek ere egiten dute euskara batu soziologiko bat. Jar de-
zadan adibide bat, beste asko para zitezkeen arren. 

Ikus dezagun zuku hitza. Hitz honek, Orotariko Euskal Hiztegian jasota(21, XVI.
liburukia, 961-962 or.), esangura hauek ditu: 1.- zopa; 2.- salda; 3.- masa o comida que
se hace para el cerdo; 4.- jugo. 

Ikus dezagun nola datorren hitz hori gure hiztegietan:

Europa Hiztegia (Bostak bat): 1 okela nahiz beste zerbait uretan egosiz lortzen den likidu
elikagarria. Zopa. 2 zenbait fruitutatik ateratzen den likidua 3 (Irud.) zerbaitetatik
ateratzen den onura, probetxu edo ondorio ona

Euskal Hiztegia (Sarasola): 1 Fruituei eta barazkiei, sakatuz, ateratzen zaien isurkaia[...].
Haragitik-eta, egosiz-edo, ateratzen den isurkaia[...]. 2 G.g.er. Zopa. Salda.

Euskal Hiztegi Modernoa (Elhuyar):1 Fruitua edo barazkia sakatuz ateratzen den likido ur-
tsua [...]. 2 Haragi edo arraina egostean ateratzen den likido urtsua [...]. 3 Salda, zopa.

Hemen ikusten da nola zuku hitzaren adiera bat desagertu egiten den. Hiztegien
bidez, euskaraz ez dago hitzik kontzeptu hori azaltzeko. Eta hiztegietan ikusten ez
dena zaila da idazleek edo hiztunek erabiltzea. 

Gainera, bi hiztegitan ikusten da, halaber, nola ez den erabiltzen dialekto bateko
“okela” espezifikoa, eta haren ordez, “haragi” zabalagoa erabiltzen den. Puntu horre-
tan, eta hitzen definizioetan, bi hiztegi horien erabiltzaileentzat euskara “okela” ga-
beko hizkuntza da.

Argi ikusten da hor hiztegiek nola egiten duten euskara batu soziologikoa.

3.3.- Klasikoak

Euskal hiztegiak, inguruko hizkuntzen hiztegiekin erkatuz, berba gutxi ditu, sa-
rrera gutxi ditu. Honen arrazoia, euskaraz idatzitakoa ez dela asko izan eta arlo asko,
historian zehar agertu eta desagertu egin dira, eta horiekin lotuta dauden hitzak ez di-
ra idatzita jaso.
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Adibideak jartzearren, hor daude: tipi-tapa, sigi-saga, grausk, glups, tak-tak, pip-
pip, txof-txof, dinbili-danbala, klix-klax, zirti-zarta, tojo-tojo,...

b.- interjekzioak

Ahozkoan sarri erabiltzen dira, baina gutxitan irakurtzen dira. Batzuk agertzen di-
ra: auskalo, begira, e, ai ene,... baina beste batzuek ez dute horrelako zorterik izan:
ka!, binke!, bale!...

c.- irainak, biraoak eta sakreak

Hizkuntza guztietan daude, eta euskaraz ere, nahiz eta sarri entzun euskaraz ez da-
goela ez madarikaziorik ez horrelakorik. Gainera, hiztunek berba horien “gogortasu-
naz” jabetuta, haiek ez esateko, hitz leungarriak edo eufemismoak erabiltzen dituzte.

Bada, gure hiztegietan horrelako gutxi daude.

Eta non daude horiek? Interneten bila eta topa daitezke hainbat web-gune ahoz-
ko bildumak(42) dituztenak, edo bertsolaritzarekin erlazionatutakoak(43). Ahozko
grabazioen transkripzioak ere hainbat daude(44). Bestalde, hainbat liburu berezi topa
daitezke(45) gai honi dedikatuta. Eta liburu askotan eranskin gisan agertzen da libu-
ruan bertan erabilitako hitzen glosarioa(46). Daukaten hedaduragatik eta sakontasu-
nagatik aparteko aipua merezi dute Bergara aldeko hiztegia-k(47) eta Arratia inguru-
ko hiztegia-k(48).

Arrantzan egiteko badago non.

3.6.- Atzizkiak, aurrizkiak

Eratorpena, aurrizkien eta atzizkien bidez berbak egiteko oso modu garrantzitsua
da. Aurrizkien eta atzizkien zerrendek, egon badauden arren(49), gure hiztegietan ez
dute tokirik. Eta pena da, zeren, behin baino gehiagotan, atzizki batzuen erabilmen-
du-modua ez baitago argi. Gainera, atzizki batzuk ia fosilizatuta daude eta ia ez dira
entzuten edo ikusten berba berriak sortzen. 

Nire ustez, atzizkiek sarrera propio bat beharko lukete hiztegietan, adibideekin
batera, edo gutxienez hiztegiaren eranskin batean; horrela hiztegiaren erabiltzaileak
atzizki hori nola gauzatzen den ikusiko luke, eta estrapolazioz beste berba batzuk sor-
tuko lituzke.

Adibidez, Euskaltzaindiaren “Hiztegi Batua”(20) berba askoren iturria da. Bertatik
hiruzpalau atzizki aukeratu ditut, eta hiztegian bertan dauden hitzak zerrendatu ditut. 

-KADA

adarkada, ahokada, aitzurkada, aizkorakada, aiztokada, akuilukada, albokada,
aldikada, altzokada, antoxinkada, arrakada, arraunkada, atximurkada, atza par -
kada, atzerakada, aurrerakada, barrikada, basokada, beherakada, belaunkada,
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ISV horretan erabiltzen diren hitzen jatorria, hein handi batean, antzinateko Lati-
na edo Grekoa da, eta orduko hitz arrunt bati oso esangura espezifiko bat atxi kitzen
zaio, diskurtso modernoak eskatzen dituen zehaztasuna eta kon plexutasuna betetze-
ko. Gero, hitz hori hizkuntzaren arabera hainbat eratara agertuko da, eta ahoskatu ere
hainbat eratara ahoskatuko da.

Eta hiztegietan, zeintzuk berba zientifiko-tekniko sartuko dira? Horretan propo-
samen operatibo bat egin daiteke: 

Har ditzagun gure inguruko erdaren hiztegiak: frantsesa, gaztelania eta ingelesa;
ikus dezagun nolako bokabulario zientifiko-teknikoa darabilten; eta hiztegi horietako
bitan berba bat agertzen bada, berba horrek gure hiztegian tokia izan beharko du,
beharrezko lituzkeen aldakuntza grafikoak egin eta gero.

Bide honek irtenbidea emango lioke azken urteotan agertu den arazo bati: azken
urteotan, jatorri greko-latinoa duten zientzia-hitzez gain, beste jatorri bateko zien-
tzia-hitzak agertu dira: eguneroko berbei ematen zaie zehaztasun zientifikoa (spin,
standard, etab.)

Agian, urrutiko beste hizkuntza batzuk ere kontuan hartzekoak lirateke, hala nola
alemana edo italianoa, baina pisu apalago batekin. 

3.5.- Ahozkoak

Hiztegietan ibiltzeak erakusten du hiztegien iturri bat beste hiztegi batzuk direla,
eta, era zabalago batean esanda, idatzizko materiala dela. Horrek, hiztegigintzan,
abantaila metodologiko handiak ditu, baina ondorio ez horren komenigarria: ahoz
erabiltzen diren berba asko eta asko ez direla jasotzen.

Pentsatu behar da idatziz eta ahoz erabiltzen diren kodeak desberdinak direla,
behikulu bakoitzak bere baliabideak dituela, eta, horrekin batera, hiztegia ere, hein
batean behintzat, ez dela berdina. Beste era batera esanda, idatziz aritzean eta ahoz
aritzean, ez dugu hiztegi bera erabiltzen.

Baina hiztegiek hori kontuan hartu beharko lukete. Hiztegiek emango diete hitz
hauei izaera formala, definizio-esparrua, forma... Eta jaso egin beharko lukete, gero
erabiltzaileek jakin dezaten noiz eta nola erabiltzen diren, nola idazten diren,...

Aipa ditzadan batzuk:

a.- onomatopeiak

Jatorri onomatopeiko hitzak badira gure hizkuntzan. Askok euren tokia lortu du-
te hiztegian (tximist, zirimiri,...), baina beste askok ez, batez ere hainbat soinuren bo-
kalizazioa adierazten dutenak, eta era askotara ikusten direnak: animalien hotsak, kol-
peak, tresnak eta makineriak egiten dutena,... asko eta asko daude, eta hiztegietan gu-
txi baino ez dira ikusten.
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3.7.- Gaur egun erabiltzen direnak (prentsan, literaturan,... irratia,
telebista,... Internet)

Idazle asko daude euskaraz eta idazleok hiztegiak erabiltzen dituzte, baina hizte-
gietakoa nahikoa ez, eta berbak testuetan sartzean hiztegia aberastu egiten dute... gu-
re hiztegiek hitz horiek hartzen dituztenean.

Periodikoetakoa ere hor dago. Egunkarietan, orain Berrian, aurretik Euskaldunon
Egunkarian, bai eguneroko informazioa idazten dutenak, bai zutabegileak, bokabula-
rio baten premian daude, sarri hiztegietan ez dagoena. Eta antzera aldizkarietan, Ar-
gia, Herria...

Gainera, telebistek eta irratiek informazioa ahoz transmititzen duten arren, au-
rretik, gehienetan, idatzi egiten dute, eta hor ere hitz multzo handi baten iturria dago. 

Hedabide berria da Internet. Euskaraz, euskaldunen kopurua kontuan hartuta, as-
ko erabiltzen da. Web-guneetan dagoen informazioa arlo ugaritakoa da. Euskal wiki-
pedia(50) eredu da.

Horien guztien azterketa globala egitea ezinezkoa da. Baina hiztegigileentzat hor
dagoen hitz-hobiaren erakusgai, hona hemen oraintsu agertu den Joseba Sa rrio -
nandiaren liburu bat(51). Bertan, eta sarrera orrietan, atalaurrean, ondoko hauek iku-
si ahal dira: kasba, aduar, inorantzia, diskordantzia, dominazio, muezin, konstelazio,... 

Holakoetan hizkuntzan errotuta ez dauden hitzen kasuan hitzok letra etzanez
idaztea gomendatzen da (eta, beharbada, berba egitean halako keinu adierazgarri bat
edo intonazio-aldaketa bat egin beharko litzateke), hitzaren igorleak hitz horren erro-
tze-gabeziaz jabetuta dagoela adierazteko-edo. Baina, nola ez dira egongo erro tuta,
sudoku, hacker, friki, prokrastinazio,... eta beste hainbat berba, egunero euskal dunok
erabiltzen ditugunean?

3.8.- Hitz konposatuak

Euskaraz, sarri baino sarriago, ideia bat adierazteko, hitzak elkartu egiten ditugu.
Adibide moduan: behi-esnea, esne-behia; bide-bazterra, bazter-bidea; etab. Argi dago
bide hau oso emankorra dela, baina arazo bat sortzen da: hiztegian sartu behar ote di-
ra? Eta sartuz gero, nola? 

Kontu honen gainean ingelesez antzeko arazoa dute: ingelesez ere sarri baino sa-
rriago hitzak elkartu egiten dituzte. Eta, salbuespenak salbu, hitz konposatuok ez di-
ra azaltzen hiztegietan. Eta ez gaurko hiztegietan. Jadanik Samuel Johnson-ek bere
hiztegiaren sarreran(52) ematen du arrazoia eta irtenbidea: 

Compounded or double words I have seldom noted, except when they obtain
a signification different from that which the components have in their simple
state. Thus highwayman woodman, and horsecourser, require an explanation;
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b esakada, besarkada, betekada, bihozkada, bulkada, bultzakada, burukada,

buz tankada, eltzekada, enboskada, erdarakada, errebeskada, erre muskada,

erre nkada, erreskada, eskukada, euskarakada, ezkerkada, ezpa takada, eztenka-

da, gorakada, gurdikada, haginkada, hamarkada, harrikada, hegazkada, hozka-

da, ipurkada, kabalkada, katilukada, koilarakada, kolkokada, kolpekada, ko-

rrokada, korroskada, krakada, labainkada, labankada, labekada, lerrokada,

mailukada, makilakada, mokokada, oinkada, okada, ontzikada, orakada, osti-

kada, otzarakada, palakada, pekada, pipakada, pitxerkada, pla terkada, sareka-

da, sastakada, trenkada, tripakada, trukada, ukabilkada, zakukada, zalikada,

zauskada, zirikada, zorrokada 

-KOI

aberkoi, alderdikoi, ardankoi, ardikoi, atzerakoi, aurrerakoi, balkoi, barnekoi,

barnerakoi, barrakoi, barrenkoi, baskoi, berekoi, bihozkoi, bukoi, burukoi, di-

rukoi, edarikoi, elizkoi, emakoi, erdikoi, eskurakoi, etxekoi, gaskoi, geurekoi,

gizakoi, gizartekoi, haragikoi, herrikoi, kanporakoi, korrokoi, lizunkoi, lurkoi,

nirekoi, odolkoi, orkoi, pikoi, sabelkoi, sukoi, takoi, zeurekoi, zintzurkoi

-TATE

afektibitate, afinitate, anbiguetate, autoritate, banitate, birjinitate, birtualitate,

biskositate, dentsitate, dibertsitate, dibinitate, egitate, ekitate, elektrizitate,

entitate, erlatibitate, erlijiositate, erradioaktibitate, errealitate, erresistibitate,

espezialitate, espiritualitate, eternitate, fakultate, feminitate, fidelitate, for ma -

litate, fotoelektrizitate, grabitate, heterosexualitate, hiperaktibitate, homo se -

xualitate, hospitalitate, humanitate, identitate, ikustate, immunitate, inten -

tsitate, jakitate, kalitate, kantitate, kapazitate, karitate, kastitate, kasua litate,

komu nitate, kontabilitate, libertate, maiestate, moralitate, mutualitate, Nati -

bitate, nazionalitate, posibilitate, propietate, publizitate, sexualitate, solida -

ritate, trinitate, unibertsitate, unitate

-EZIA

abilezia, adrezia, agudezia, ahulezia, artezia, dotorezia, espezia, finezia, fla -

kezia, frankezia, gabezia, homotezia, langabezia, malezia, nekezia, noblezia,

pobrezia, profezia, trebezia, tristezia

Argi dago atzizkiaren bukaera duten hitz guztiak ez direla atzizkiaren bidez sortu,

baina horrela sortu direnek adierazten dute atzizki horiek eratorpenak egiteko nola

erabili behar diren.

Zer esanik ez dago, atzizkiei buruz esandakoak aurrizkiei aplika dakiekeela.
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blished sanctioned codes or accepted notions or right and wrong; ETHICAL
may suggest the involvement of  more difficult or subtle questions of  rightness,
fairness, or equity; VIRTUOUS implies the possession or manifestation of  mo-
ral excellence in character; RIGHTEOUS stresses guiltlessness or blamelessness
and often suggests the sanctimonious; NOBLE implies moral eminence and
freedom of  anything petty, mean or dubious in conduct and character.

Puntu hau da gure hiztegietan faltan botatzen dudan bat: ikusi nahi izango nuke
zertan diren antzeko eta zertan desberdin sinonimotzat hartzen diren edo har daitez-
keen hitzak. 

4.2.- Standard Average European 

Mitxelenak 1968ko txostenean(23), zera idatzi zuen:

Egungo prosa, gaiak bereizten ez duenean, ez da hizkuntza batekoa eta batena,
nazio-artekoa baizik: B. L. Whorf-ek «standard average European» deitu zuena.

Gero, Txillardegik artikulu bat (56) argitaratu zuen, non Whorf-ek(57) pro po -
satutako Standard Average European(SAE) ideia7 euskararen arlora eramaten baitu,
nahiz eta arlo honetan euskara periferikoa izan van der Auwerare-n(58) arabera8. Ha-
la ere, euskarak SAEtik zerbait jaso du, eta Txillardegiren arabera, koloreen eremu se-
mantikoa aldatu egin da, eta horrekin batera kolore berrien izenak agertu dira.

Ildo honetatik esan behar da SAEtik asko eta asko hartu dugula. Mendebaldeko
Europan bizi gara, eta euskararen gainean eragin handiena izan duten hizkuntzak gaz-
telania eta frantsesa izan dira (eta latina iraganean). Gaztelaniaren eta frantsesaren
eraginak segitzen du, eta hasi gara, apur bat baino ez bada ere, ingelesaren eragin zu-
zena izaten.

Dena dela, ingelesez sortu (edo beste hizkuntzetatik ingelesera itzuli, eta he men dik,
gero, zuzenean edo frantsesaren edo gaztelaniaren bidez) eta gugana heltzen diren kon-
tzeptuak, eta haiekin batera datozen hitz berriak lotuta datoz. Ezin ditugu bereizi.

Hemen aipatu daitezke, esaterako, teknologia berriak (eta ez bakarrik puntako
teknologia berriak) hala nola zinema, astronautika, geofisika edo informatika.
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but of  thieflike or coachdriver no notice was needed, because the primitive
contain the meaning of  the compounds.

Beraz, irtenbidea gureganatuz, hitz-multzo autoesplikatibo hauek ez lukete izan
behar lekurik gure hiztegietan, salbu eta osagaien batura hutsak ematen duen esangu-
ratik haratagoko esangura bat hartzen duenean.

Eta hitz konposatuen gainean ohartxo bat egin nahi nuke. Aurreko puntuan kons-
telazio hitza aipatu dut. Hona hemen nola datorren “Hiztegi Batuan”(20, 347 or.):

konstelazio iz. Sin. izar-multzo, izar multzo

Ba, ez: ez dira sinonimoak. Konstelazioak, galaxiak, nebulosak eta izar-klusterrak
(eta beste batzuk) denak izar-multzo dirateke, baina izar-multzoek ez dute zertan
konstelazio izan (eta gehienetan, ez dira: guztira 88 konstelazio daude, zeruko esfera-
ren eskualdeak definitzeko erabiliak).

Gure kasura aplikatuz, “star group” ez litzateke hiztegian agertu beharko. Bai, al-
diz, “star-fish”, “star system”, “star sapphire”, eta antzekoak, hau da, hitzen elkarke-
tak, hitz solteen gehiketa arrunta baino zerbait gehiago adierazten duenean.

4 . -  Edukien  a lde t ikoak .  I I

4.1.- Hiztegiak homologatua izan behar du

Gaurko hiztegiak normalizatuta daude, hau da, norma edo arau batzuen arabera mol-
datu dira, eta hori beharrezkoa da. Baina ez da nahikoa. Hiztegiak homologatua izan
behar du. Homologazioaren premia hau Jesus Mari Txurrukak hizkera zientifiko-tekni-
korako azaldu zuen(53): “normalizazioa hizkuntzaren introbertsio-prozesu orokor baten
ondorioa da.[...], hizkuntzaren extrobertsio-prozesu baten ondorioa da homologazioa”.

Eta non gauzatu daiteke homologazioaren kontu hau? Hainbat puntutan. Baina
bat baino ez dut aipatuko. Besteak, beste hizkuntzetan erabiltzen diren hiztegi homo-
logatuak behatuz eta ondorioak ateraz ondoriozta daitezke.

Aipatuko dudan puntua hau da. Har dezagun “moral” hitza. Sinonimo moduan,
“etika”, “gizarte-hezkuntza” eta “giza jokabide” agertzen dira sinonimoen hiztegi ba-
tean(55), baina sinonimo horiek, hein handi batean, azaleko sinonimoak baino ez di-
ra. Badute zerbait amankomunean, baina badute zerbait komuna ez dena. Hiz tegietan
“etika” eta “moral”, biak jasotzen dira, baina ez da esaten zertan diren an tzekoak eta
zertan ez. 

Aldiz, Webster’s-en, “moral” adjektiboan, zera ikusten da(3, 771 or.): 

MORAL, ETHICAL, VIRTUOUS, RAIGHTEOUS, NOBLE mean conforming
to a standard of  what is right and good. MORAL implies conformity to a esta-
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European and especially Western Indo-European languages from languages of  other grammatical
types.
[...]Basque is a language that is on the SAE periphery”. 



5 . -  Ondor ioak

Hiztegi bat egitea lan nekosoa da. Nire aldetik, hiztegigileei eskerrak eman behar
dizkiet euren lanekin lan hau egitea ahalbidetu didatelako: askoz ere positiboagoa da
dagoenaren gainean lan egitea, eginkizunaren gainean asmakerietan ibiltzea baino.

Hiztegiek dinamikoak izan behar dute. Oso bizkor aldatzen dira inguruak, eta hiz-
tegiak ezin dira atzean geratu. Horregatik hiztegiek flexibleak izan behar dute. Inter-
net gehiago baliatu behar dela uste dut. 

Argi ikusten dut hiztegia eginkizun dagoela. Baina beti egongo da eginkizun (eus-
kara komunikazio-hizkuntza den artean, behintzat). Egiten diren hiztegiek premia ba-
tzuk betetzen dituzte, eta beste batzuk ezin dituzte bete. Eta hiztegiek zenbat eta pre-
mia gehiago ase, denontzat hobe. 

Bukatzeko, hiztegiek (eta gramatika-liburuek) erabiltzaileei segurtasuna eskaini
behar diete9. Hori da hiztegiak neurtzeko irizpidea. 

Esker rak

Egileak Kepa Altonaga lagunari eskerrak eman behar dizkio. Egin dituen iradoki-
zunek artikulua sano aberastu dute. Hala ere, akatsak eta hanka-sartzeak egongo dira,
baina hauek nireak bakarrik dira.
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Problema non sortzen da? Jatorriz, hitz arruntak espezializatu egiten direnean.
Hau da, ez dago problema berezirik “laser” edo “espektroskopio” gureganatzerakoan.
Problema da (ingelesezko) hitz arrunt bat (ingelesez) espezializatu egiten denean, eta
ez zeukan esangura bat hartzen duenean. (informatikan, “home” -> “etxe”)

Kasu honetan, antzeko gauza bat egin daiteke euskaraz: hitz arruntaren itzulpena
egin, eta euskal hitz arruntari esangura berri hori erantsi. Horrela, bi gauza lortzen dira:

1.- Euskal hitzen esanguren unibertsoa hedatu egiten da, hitzek aurretik ez zeu-
katen esanguraz jabetzerakoan.

2.- Euskal hitzen esanguren multzoa ingelesezko hitzen esanguren multzoaren ge-
ro eta antzekoagoa da. 

Alde horretatik, gero eta SAEago gara, koloreekin gertatu zaigun moduan.

Baina problema bat agertzen da: zer gertatzen da ingelesezko hitz bat baino
gehiago euskal hitz bakar batez itzuli izan denean? Edo eta berba baten ingelesezko
eta euskarazko kidearen eremu semantikoak desberdinak direnean? Kontuan hartu
behar da ingeles bokabularioa askoz ugariagoa dela euskal bokabularioa baino.

Har dezagun, esaterako, sentimenduen arloa. Emozioak asko dira. Emozioen ize-
nak sortzean eta erabiltzean, hizkuntza bakoitzak bere erara egin du banaketa. Inge-
lesez hor dauzkagu(59):

Affection, Anger, Angst, Annoyance, Anxiety, Apathy, Awe, Contempt, Cu-
riosity, Depression, Desire, Despair, Disappointment, Disgust, Ecstasy, Em-
barrassment, Empathy, Envy, Euphoria, Fear, Frustration, Gratitude, Grief,
Guilt, Happiness, Hatred, Hope, Horror, Hostility, Hysteria, Interest, Jea-
lousy, Loathing, Love, Lust, Misery, Pity, Pride, Rage, Regret, Remorse, Sad-
ness, Shame, Shyness, Sorrow, Suffering, Surprise, Wonder

Posible izango da, koloreekin gertatu den moduan, euskaraz ere emozioentzat ize-
nak hartu behar izatea. Kontua korapilatu egiten da ingelesezko multzo horrekin kla-
sifikazioak egiten direnean (eta klasifikazio horietatik ondorioak eta gene ra li za zioak
egiten direnean).

Konklusioa argi dago: pentsatu egin beharko da klasifikazio horrekin datozen
izen berriak eta eremu semantiko berriak jaso beharko ditugula, iraganean koloreekin
egin genuen moduan: esangurak estandarizazio-bidean daude.

Baina bada beste arlo bat non SAEak jotzen gaituen: klixeak, esaerak, eta abar.
Adibidea baino ez bada ere, hor dago “odol urdina” klixearen kasua, nobleziari atxi -
kitakoa. Hori, nik dakidanez, ingelesez (blue blood), frantsesez (sang bleu) eta gazte-
laniaz (sangre azul) erabiltzen da. Eta antzera, fr: vert de jalousie; en: green with
envy; es: verde de envidia.
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