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Euskaltzaiñ jaunak :

Lenengoz, eskerak zeuei, euskaltzaindijak izan daben 

lenengo utsunea beteteko, niri, toki onetarako onen 

gauza-ez oni, dei-egin deuslazuelako.

Bigaíenez, agur biotzetiko bat, nik ezetara ere bete ezin 

neikean utsune au emen isteko eriotza-erukigeak eroan 

euskun euskal-idazle bikain eta eztitsu Domingo Agiré 

zanari. Agur bafu-barutikoa, bai, euskaltzale orooen 

biotzok, bere eriotzeaz tamaldu zituan euskal-idatz- 

ipuinlari gurenari. ¡ Goijan Bego !

Agur bi oreen uíengo, azaldu daigun, gaurko itzaldi 

onen gaija zein izango dogun; ona emen : « Izkuntz- 

jakintzia ta euskeriaren bizitzia. »

Gai zaiía ta sakona; ñire jakituri mufi ta meatzarenlzat, 

laíegikoa. Baiña beronen oraingoxetasunak, berau, beste 

gai guztien gain im ini deust neure adimen aurean : 

ixileko indar batek bezela eroan ñau, gaurko, gai orixe 

autu-erazotera.

Euskerearen bizitzia : esan beaíik eztala dirudi baiña 

báda : euskaltzaleok, euskerea maite dogula diñogunok, 

euskereari dagokon gauzeetatik gorengotzat, beiñentzat, 

nagosijentzat, beronen bizitzia euki bear dogu. Beronen 

edestija, beronen zaartasuna, beronen edertasuna, bero-
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neri bui'uzko geure eretxi-meretxijak eta enparau guztija, 

eztira ezer ere; bazlerera jaurti bear ditugu, euskeriaren 

bizitzia bera, laguntasun eske, oiuka, deika, erostaka 

ikusten dogunean.

Eta ¿ eztabilku, gaur, órela, geure izkera maiteau?

Aundijak dirá, bai, gaur, gure izkera maiteonen bizitza 

gaixotuau osatzeko jarkiten diran eragozpenak. Euskal- 

dunok geure bijotzotan asmetan dogun beraganako suzko 

rnaitetasun aundijaren berotasun oso-osoa bear dau, ez 

ilteko, Europako izkera zaarena dogun geure euskera 

maite onek.

Baiña geure maitetasun ori, ez bedi itxua izan; maite- 

fasun itxuegija, sari, maite dogun gauziarentzat, lagun

tasun ordez eragozpen izan oi-da-ta; mesederen ordez 

kalte.

Maitekeri itxu ofek, euskeriaren bizitza edo izaletasu- 

naren goitik, beronen edertasuna, zelakotasuna, im ini 

oi-deusku safi; eta zentzunbakokeri ofek, bide okefetik 

eroan giñaikez.

Begiratu daijogun bada otz-otzez, ezetariko biotzkeri 

barik, geure izkera onen bizitziari, ta gero berau sendat- 

zeko la indartzeko, autu daiguzan biderik onenak, egoki- 

jenak, ziufenak.

(¡Zeintzuk dira ofako bideok?

Lenengo eta beiñen, ekin gogoz, bere osasunaren, bere 

bizijaren kaltezko eragozpenok zeintzuk dirán ezagututa 

eurok kendu, uiindu eta baztartzen; oietarako, maiteta- 

sunezko deijak egin, euskalerijonen lau aldeetara; ta 

euskaldun bijotz-oneko orori erakutsi, euskeriari eusteak, 

geure efi ta abenda zaar oni, zelako onura aundijak ekafi 

leikeozan ; onura gogotarak, arimatarak atan-be, gaur- 

eguneon, gizonaren noberekortasun laregikota deungeak, 

efijok galdu-mendink izugafijenera jausten ez isteko 

bear-beareko diran onurak.



Onetarako erabagi egoki-egokiz, irnini zenduen eus- 

kallzain jakitunok, zeuek eraldulako euskaltzaindijaren 

sortarauetan, Euskera-jagolea deritxon saila. Goiko jaunak 

bgundu bekijoe, sail ori euren ardurapean artu dabeen 

euskaltzaiñ lagunai; euron lana da, gure ustez, euske- 

rearen bizitzia sendotzeko ta goratzeko indarik geijen 

dabena-la.

Euskeraonen bizija zaintzeko gare ustezko bigaren 

bideori, izkuntzalari jakituneen irakatsijai jaiamon 

egitea da.

Emeretzigaren cun-urlekoaren asieretan, Franzz Bopp 

izkuntzalari ospatsuak, Sanscril, Alemani’lar, Grezi’tar, 

Persi’tar ela lalin izkereen anaitasuna erakutsiz, izkuntz- 

jakintza baíijaren lenengo oiñafijak sendo ta sakon imini 

zituan aklijan bertan, Bizkái’ko seme ospetsu batek, bere 

bijotzean eban euskeriaganako niaitetasun aundija, bere 

adimen-argitasun bizija eta bere jakituri zabal eta sakona 

alkaíen leijan agertzen zituala, idatzi eban, euskeria gai- 

tzat aiiuta, ainlxiñako izkuntz-jakintziaren laudara eder- 

eder bat : jakinlza zaar oren azken lora-koroitzat, bere 

bizikoa. Euskaldun goragari ori Astarloa, Durango’ar 

setne zintzoa zan.

Orain bezela orduan ere, euskaldun eta euskotar askok 

euren izkeriaganako eben otzitasun aitu-eziñezkoa urindu 

nairik Oihenarte, Hariet, Moret, Etxabe eta Laramendik, 

aufetiz agertu zituen idazkijen euskeriarentzako goraka- 

dai labur erelxirik, idatzi eban, Astarloa abade ospetsuak, 

arako bere bidez aldi alako euskaldunen bijotzak, biziro 

zirkindu al-eukezan liburua : « Discursos filosóficos sobre 

la primitiva lengua » zan bere izena.

Astarloa’k, liburu oíetan, aldi atako izkuntz-jakintza 

ezaupideak, ondo aratu zituan; etzan aspertu euskeria 

goratzeko artu eban lanari ekiten, ikaste eta azterketarik 

neketsuen eta zaiíenak igaro bear izana/en ere; aldi atan



izkuntz-jakintziak eskiñiten zituan ikasbide eta eztabaida 

orotara ere jo eban, maite-maite eban euskeria, bere 

Eriko izkera kutuna, al-eukean goren eragiteko. Astar- 

loa’k emon eutsan Aberijaren izkeriari berorek semerik 

zintzoenari eskatu leikeon guztija. Bardin diñogu beste 

aitatu ditugun eta eztitugun aiutxiñako euskaltzale askori 

buruz ere.

Baiña guk, orain, auretikoen duin izateko, eta euren 

gomutia goratzeko ere, eztitugu eurak jafaitutako ikas- 

bideak eta jakin-bideak, zeatz-zeatz, oiñez-oin, ibili bear. 

Areek, euren gizaldijetan ziran jakintza eraen bidez egin 

eben lan, euskeriaren alde ; guk, geure gizaldikook ikasi 

bear ditugu, eta euroi jaraitu, geure eusknl-lanetan.

Orok dakizue, eta nik baiño obeto, izkuntz-jakintziak, 

azken igaro dan eun-urtekoan, zelako auferakuntzia egin 

daben. Izkuntziari buruz lenagoko jakitunak zituezan 

usterik geijenok, itxulazluta, bestalderatuta utzi ditu 

aurerakuntza orek.

Egi sakon bat eztaigetzetik sortu zan auíerakuntza oren 

lenengo zustraija; ona emen egi ori zein dan :

Europa osoan (ipaí-aldeko cri txiki batzuk eta auxe 

geure au izan ezik) eta Asia’ren zati andi baten bizi dirán 

izkera oro, ama baletik sortuak dirala; Indo-Europa’ lar 

orokafa deritxon edo bere antz-anlzeko izkera zaafen 

batetik sortuak.

Europa ta Asia’ko ainbeste izkereen jatori bakarori 

ezagutu ezkero, euren oroen edesti osoa ere, erez-erez 

estalgetu dabe izkuntzalarijok; izkera oíeen bi, iru ta 

lau miía urtez onako gora-beraak, euron aldakuntzaak, 

batzuen garaitzaak, beste batzuen eriolzia, guztija zeatz 

eta gai’bi erakusíera eldu da, bidé orez, gaurko izkuntz- 

jakintzia. Jakiña, gauzai euren zustraija, euren itur-burua 

idoro ezkero, erez da, eurak guztiz argitzea ; goitik berako 

lana da, beste euren zertzelada oro eztalgetzea.
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Orixe gertatu da bada aitaturiko Europa ta Asia’tar 

izkera oíeezaz ere; euron iíur-burua, euron ama eragertu 

zanean, euron izakera ta edesti oso-osoa estalgetzea ere, 

berealaxe lortu zan.

Estalgekuntza ofek zabaldutako argitasunareri bidez, 

Indo-Europa’tafez beste izkera askoen senidetasun, edesti 

eta abar ere eragertu dirá; eta azkenez, ezaupide eder eta 

ugari ofeek, gorago esan dogun bezela, izkuntz-jakintza 

guztija auferatu eta argitu dabe.

Jakintza onek, munduko izkera geijenak, ainbat era- 

tako sendi eta piíoetan mortxakaluta, multxotuta erager- 

tzen deuskuz; gure euskera au bafiz, tzkera-zurtz, iñungo 

beste izkeraz ezetariko senidetasun barik.

Baiña, jakintza ofek beroíek irakasten deusku : beroíen 

irakaskijok, beste edozein izkerari legez geure euskera 

bakarti oneri ere, bardin ezafi geinkeozala; izkera orok, 

zustrai-legeak bardiñak ei-ditue-ta. Oían diño Albert 

Dauzat, izkuntzalari jakitunak 1 : « Agerkunok, gaijok 

bardiñak izan ez aíen (diño) aste-itufijak batetarikoak 

dirá, eta izkereen biraldakuntza lege nagosijak, beti ta 

edonun, bardiñak dirá. »

Báditue izkuntzalarijok ere, euron arteko eztabaidak 

(au gizon-jakintza geijenetan gertau oi-da); baiña andijak 

dirá oro eretxi bateko diran aldeuneak ere. Azken aita

turiko izkuntzalarijak berak dirausku 3 :

« Izkereen agerkun nagosijai buruz, usle bardiñeko dirala esan lei 

oraingo izkuntzalari oro : izkereen agerkeraok zelan pilokatu la 

zelan aztertu bear dabeen; izkereen alde guztietaliko ta guranaiezko 

biraldakuntzia; izkeraok, izkelki eta izkera-berezijelan zatikatzea, 

eta ordez, abeñ-izkera nagosijak, txikijok zapalduz, nagositzea; itz- 

otseen aldakuntza arauzko ta ulertzekea; gramatika-erakijak eta 

euron ikurpen edo zent/unak alkar-antzaren indafez aldatzea; itzeen

i. Dauzat, Philosophie du Lanyage, V gn . of.

a. Dauzat, aitatutako liburua, 322.
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sortzeria eta euron ikurpen aldatzea; erbestetiko itzeen lur-artzea 

eta eurok eri-antzekotutea; itz barijak zclan erallzen diran... Agerkun 

guzlijok zealz-zealz pilokatu, bcrezitu, ta euron azterkelia ziper- 

ziper egin oi-dabc gaurko izkuntzalarijak, oro erelxi bateko dirala. »

Ikusi daiguzan bada orain, izkuntzalari orok ao-batez 

irakasten deuskuezan eta euskeriaren bizitzia zaintzeko 

jakingaíi deritxoguzan oreetariko ikaskai batzuk. Bide 

batez, oraingo izkuntzalarijen eretxiz, zuzendu, ezetsi eta 

baztartu bear ditugun aintxiñakoen irakaspide batzuk 

ere aztertu daiguzan.

Ikusilco dozuenez, nik gaur agertu dagizuedan guztija, 

izkuntzalari jakitunjenetarikoen eretxi argi ela irakasgariz 

sendotuta izango da; bádakit, oíetaraxe izan ezik, ñire 

itzok, erabiliko ditudan gai astun eta gaitzetarako, makal 

eta iñortasun bakoak litzatekezana-ta.

Eta bide onexeri jaraitu nai geuskijo beti geure euskera 

laneetan; ordua dogu ija, izkuntzalari ez garen euskeltza- 

liok, itxi geure burutiko osagaíijok rnaiteegi izateari eta 

jakintziagana, izkuntz-jakintziagana, beste edozeiu ja- 

kintza baizen auíera aurkitzen dan oregana osagafi bila 

joten asteko-ta. ¿Zer beztelaP ¿Zer esango geunke, euren 

ama gaixorik dabeela, itxi mediku-jakintziari ta euren 

buruz osatu nairik, batak au ta besteak ori, ezta-baidan 

liardukeen seme buru-gogorakaitik? Amari deutseen 

maitetasuna baiño euren burugogortasunori aundijagoa 

dabeela ziñez.....

Gaurko jakitun orok dirauskuenez, munduko izkera 

oro, geldi baiña geratzeka, aldatzen-eta-aldatzen ari dira 

beti.

<i Izkeria (diño Dauzat’ek *) gizaldirik-gizaldi, bcli, baíizlatzen ari

da.....  Izkereen biraldakuntzia, geldija ta aurerakoia da ; izkerceii

auíeratze edo bilbea, ikusgarizko bardintasunez eta jaraitasunez 

gertau oi-da. »

i. Dauzat, a. 1. 53.
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Egi ori bariz, iñok ezetara ukatu eziñezko argitasunez 

irakasten deuskue gaurko izkuntzalarijak. Ona emen, 

Gregoire abizena daben beste izkuntzalari jakitun bate 

diñoana1 :

« Izkuntza baten gizaldirik-gizaldirako biraldakuntzia ondo ikusi 

al-izateko, idazli-atal bat gizaldi askotako eraz begi aurean iminlea 

da onena. »

Emen Gregoire’ k diñoan bezela, izkuntzalarijok, iz

kera askoren iragoko iru-lau miia urteetako aldakuntza 

mailak, zeatz eta garbi eragertzen ditue. Iminíen dabe, 

adibidez, izkera baleko idazti-atal bat, gaur-eguneko eraz 

idatzita; bere alboan atal berbera, orain dirala bosteun 

urte izkera ori bizi zan eraz; gero, orain miía urtez ; 

urengo, bi milakoz; eta olantxe, iru-lau mi la urtetara 

eldu arte. Maiíatza oren lenengo idazki-at.ala ta azkena, 

iñok eleuke ezango jatori baletikoak diranik, eztabe eze- 

tariko antzik-ela; baiña rnaila oro ikusi eta bakoitzari 

buruz ■ izkuntzalarijok eragerlzen dituezan ikasbideak 

bururatu ezkero, ezla iñor euren eragerkun ori, zentzu- 

nez, ontzat emon ez leikeanik.

Olantxe ikusten dogu bada garbi : edozein izkera, bere 

sortze-orduan naiz geroko bizitza guztijan, beti aldatzen 

ari dala; biraldakuntza legea dala bera alde guztijetatik 

inguratzen dabena.

« Izkera bizija (diño Gregoire’ k 2) bere bizitzaldijaren unedarik 

txikijenean ere, ezin egon leiteke aldatzeka. »

Aintxiñako izkuntz-jakitúnak, etzituezan gauzok oían 

ikusten; izkeria gauza geldikoitzat euken areek; ezeben 

ikusten izkeriak, bizitzia daben izaki orok bezela, euren 

irujara dabenik, euren baruko indara ; eta beraz, biralda-

i. Gregoire, Pelil Traite de Linguistique, 56 .

■j. Gregoire, aitaturiko liburua, 54 .



kuntza-peeko izakijen izate-eria dabeenik ezeben uste 

izan. Baldin izkera baten itzen bat, itz-otsen bat, izkiren 

bat edo beste edozer eraki, galtzen edo aldalzen agertu 

oi-bazan, izlari makurak ebcn erua.

« Oindiño oraintsurarte (diño a/.kcn nitaluriko izkuntzalarijak ') 

izkereen aldakunt/.aak, galtzeitzal, makurkeritzat arlu oi-ziran. 

Oraintxe ere, askok dabc uste okcr ori buruan sartuta. >>

Uste oker ofek beste hat ere bádau bere atzean : izke- 

reen aldakuntzok eragoztea, al-daiteken gauzia dala eris- 

tea; eta geijago : aldakuntzaok, baíiro lengotaratzea ere, 

gauza eginkoia. Jakiña, uste oieetako izkuntzalarijen 

eretxiz, izkuntza-erakijak, gauza iíak dira; eta gauza ila 

aldenduta ba’dago, urinduta ba’dago, lengo tokira ekarte- 

eíeza da. Baiña, esan dogunez, oraingo izkuntz-jakin- 

tziak irakasten deuskunez, izkera bateko itzak, itz-olsak, 

izkijak eta beste erakijak, aldatu edo urindu oi-diranean, 

geijenetan indar barukoi batek, biraldakuñtza indafak 

bullzatuta egin oi-dabe, eta ufinduta edo aldatuta dago- 

zan lokitik lengotara ekari al-izateko gauza bi bear dira : 

lenengo, indar bafukoi ori, alsendu, uxatu, il; eta gero, 

ilz edo eraki ori itxulaztuteko, lengotaratzeko, indafa 

ezafi. Gauza gaitzak bijok, eta geijenetan, gure al-izatea 

baiño goragoko egiñenak.

« Gogo edo naijak (difío Dauzat’ ek3) geijenetan, eztau ezetariko 

indarik izkerearen gain (eta aintxina gitxiago orain baiño ere), 

izkerea batera izan, bestcra izan, bardin deiitse gizonik geijcnai-ta...

;< Bestctik. norberen izkera-oiturak aldatzearen gailzlasuna, bcra 

ría naikoa geijenelan, alpefiko asmook baztarlu eragiteko.....

« Erdera bat ikastcko (geijenetan oso txarto) zelako nekeak artu 

bear izan oi-diran gogoan euki ezkero. gaib i agiri da, norberen 

izkerearen ilz-ols biraldakuntziari ez jarailzca, zein gaitz litzateken. 

gizon elduentzat atan-be. Emeretzigafen eun-urtekoan, Paris’ tarak 

curen ienagoko ele itz-otsa eye’ gaz ezegijela aldatu eskatuz, orduko

i, Gregoire, a. 1. 56 .

3. Dauzat, a. 1. 64 .
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gramatikalarijak egin zituezan efegu guztijak, alper-alpeíikoak izan 

ziran.....
« Gauza guztijak lagundu oi-dabe, gogo edo naijak, izkcrearen 

biraldakuntziari buruz egin leikeana, oso gitxitu edo ezebeztuten......

« Gure gogoak, gure asmakizunak, indar geitxuago dabe, egija da, 

iztegi arazoetan : baiña euroetan ere, ikurpen-atdakuntzak, naiz itz- 

bari asmaketaak, lendik bizi diran itzeen antzez izan bear dabe; 

izkeriaren jafai-gura edo jokcra nagosijai eta oraingoxeai jafaitu 

bear deutsee, bestela entzuleak ezleuskuez ulertuko geure asmaki- 

zunok, lenengotan beintzal.

« Dana dala, eletrika-ari batek beraganatula daben m ukur bal, 

eskuaz tiratuta kentzeak, elelrika-indararen erakarkizun legea uka- 

tzen eztaben bezela, noiz-edo-bein, nai dogula, geure naijaren inda- 

fez, izkera baten gain zerbait lortzeak ere, eztau ukatzen, izkeria 

zainclu ta eraltzen daben legeak gizonaren naijaz zer ikusirik ezta- 

beena. »

M. Vendryés1 iskuntzalarijak ere ona emen zer diñoan 

itz-otsai buruz :

« Ozeani-aldeko eri batzuelako lagunak, euren gorputzak itxura- 

bakotzeko egin oi-dituezan mozketa eta makurkerijak, gizagorpu- 

tzari jagokozan legeai kalterik egiten ezteutzen bezela, izkera bategan, 

nai dogula, itz-otsen bat aldatzeak ere, ezteutso inda íik  kentzen itz- 

otseen biraldakuntza legeai. »

Eztitugu eretxi onetako gure arteko euskaltzale asko; 

oneek, Yendreyes’ ek eta Dauzat’ ek eta, euren eíijetan 

dituen eskola, teatru, akademi ta abar, euskereirentzat 

euron eskuetan balitue, eletrika-ari bateri mukur bat 

kendu bakafik ez, izkera onen baíu-incíar guztiak auldu, 

ezebezetaratu ela euskeria kalakumalxu bat bezela ezita 

edonora eroateko moduan leukakeela usté oi-leukee. Eus

kaltzale asko ta askok geure usté ta eretsijok, izkuntz 

jakinlziaren irakatsijetatik, ufin, ufin darabilguzala 

autortu bear dogu.....

Aintxiilako izkuntz-jakintziak oraingoaz daben beste 

alde bat, ufengo auxe da ;

Aintxiña izkereen legeak, eurak zelan bizi zirean, zeatz

i. Vendryés, Mélanges Meillet.
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eta ondo ikasiz atara ta argiztu beafean, zentzun legeak 

eredutzat laregiz artuta eraldu oi-zituen. Orduko izkun- 

tzalarijak (asi Aristóteles’ en aklijetatik eta gero) izkera 

baten sortueria, l)izitzia ta izatea zelakoak ziran erager- 

tzeko, zentzuna, zenlzun-legedija naikoazala (edo beintzat 

nagosi) usté izaten eben; euren ustez, ezegoan aintxiña- 

goko beste izkera batzuen estalgetze beaíik; eta len esan 

dogun bezelako izkera-maiíatza ta antzeko ikasbiderenik 

ere ez.

Oker ebiltzazan, gaurko izkuntzalarijok irakasten deus- 

kuenez. Ona emen oíeri buruz Dauzat biraitatutako jaki- 

tunak dirauskuna1 :

« Ambesle-la-ainbcste zerlzelacla ela zirkiluz ageftzen dan edozein 

izkerari buruz, bere bizitziaren edozein alditako ¡zatearen zegaitija 

azaltzeko, edestijari, bere aintxiñagoko izate-erenri begiratu bear 

deutsagu, ela beste ezeri ere ez. Ez beintzat zentzun-legedijari, izkerea 

aufetijez oldoztu ela gero egindako, buruzko gauza bat balilz bezela. 

Aintxiñako gramatikalarijak zuslrai andiko egi orixe jakin ezebe- 

lako. okereko bideetatik croan zituezan curen ikasteak. »

Beste. izkuntzalaii jakilun batek, M. Ferdinand Bru- 

not’ek, ona emen zer dirauskun 8 :

« Zein da aintxiñako ikasbidearen okertasuna? Grainatikiazentzun- 

lege-dijari lotu nai izatea, lenengo beintzat; eta grainatika jakintzia 

crispidez eraltzekoa zala usté izatea. Gaur bariz, edozeiñek daki, 

gramatikia, zent.zun-legedijarentzat ikasbide txatxara bada, zentzun-

Jegedijori bcrori be, gramatikiarcntzat maixu eskasa daña..... Aspal-

diko izkuntz-jakintza-agerkun bari ela aureralu orok betiko ondalu 

ditue zentzun-legeditiko azalpideok. Tzkuntzia, gizarteko egikun edo 

agerkun bat da; beste gizarteko agerkun oro bezela, berori ere, len-

aldi edo aldi igaroaren ondoren ela jaiokai bat baiño ezta.....  Izkera

bat, dan bezelakoa zergailik dan jak in  nai ba-dogu, aldi igaroari

eskatu azalpidea.....  Izkeria, ezta auretijez ela naijez asmauta era-

sortutako izakija : gramatikia, ezta zentzun legedijaren irudija, zelan 

bear dan barik zelan dan ikusiz eraltzko jakintzia baiño. »

Ardura aundiko gauzia dala, diño jakitun orek bero-

1. Dauzat, a. 1. 2.

2. Brunol, UEnseignemenl de la langue Jrançaise, 48-5 i-5a.
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fek, jaíaipide biojetatik zuzen oi’i lenengotik artzen 

ikastea, « bestela (diño berak) ikasleen gogoa edo adiña 

okertzeko arisku aundija dago; gramatika arazoetan, 

ikusi egiteko oiturearen ordez, asmau egilekoa artu, ta 

lenengo maileetan okcr sarlzen bada, nasai-nasai tá go- 

gorik audijenaz joango da bide okefaren azkeneraño ».

Bardin diño M. Meillet jakitun-jakitunak ere 1 :

« Aintxiñako gramatika orokafak (diño) merezi eban bezela, galdu 

dau bere ospe guztija, bcre siñisgafitasun guztija, izkuntz-jakin- 

tziari zcntzun-legedija oker-oker ezarte bat baiflo etzan bera-ta ; 

jakintza onek eztau zentzun - legedijaren mailakaz zer ikusirik. 

Izkuntz-jakintza bafijak bariz, izkera oroen aldi orotako gora-beere- 

tatik ataralako ikasti zeatz-zeatzen gain irasiriU, eta beste jakintza 

eder eta askotan eslalgetulako irakaskizunen argitasunez aberas- 

turik, bariztu ditu guztiz. lengo usté ta ikaspideok : izkera bakotxa- 

ren agerkun bakarai, izkera oro batera artuz ataratako legedija gei- 

tzen deutse. »

Bardin-bardin irakaslen deuskue gaur eguneko beste 

izkuntzalari asko eta askok ere; oroen eretxiz, izkunlz- 

jakintzia, bizi berezkoia daben mundutar gauza geijenena 

Legez, aztertu, begiratu eta agiri daña alantxe dala esanez 

ei-aldu dan eta eraldu bear dan jakintzia da. Eztogu bere 

izate-eria zentzunkeri eta ezetariko jakitunkeriz naslau 

bear. Izkera bat gaur dan legez baiño ezagutzen ezpadogu, 

bere aintxiñako eria ezagutzeko bide agiri-agiriiik ezpa

dogu, alpeíiko lana dogu lenago au leitekela edo ez leiíe- 

kelako eztabaidakerijetan jardutea; ela gorago ikusi do- 

gunez, alpefikoago oraindik, oían bear litzateke, eta alan 

jat atsegiñago, eta beste onetara da eíazoizkoagoka ekitea. 

Gure atsegintasunak, gure naijak, eztau ugezabatasunik 

izkeriaren gain; eta gure erazoia ta zentzuna, izkeria zelan 

dan ikasteko dirá, ez bera eraltzen, bariztatzen edo nai 

geunkeaneratzen alpexik jarduteko.....

Aintxiñako izkuntzalarijen beste lanik gogozkoeneta-

i. Meillet, Leçon d’ouveríure au Collége de France, 2¡i.
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riko bat, itz-sorkun bila ibiltea zan : itz baten zustrai edo 

azteíenak zeintzuk ete-ziran biía ibiltea.

Oraingo izkuntzalarijak, jankintza-alde ofetan ere, 

beste orotan bezela, zufak, siñis-nekezak, atzeriak dira.

Etirontzako, itz-sorkun lanok (izkuntz-jakintziari jago- 

koezan orok bezela), indo-europataíean iturburua dabeen 

izkereetan dabe ekin-tokirik onena.

« Indo-europataretiko izkeraak (diño Gregoire’ k)1 beste oro baiño 

erezago, aukerakoago, agertzen dira izkuntzalarijen azterketetarako. 

Euretariko askok, aintxiña-aintxiñatiko idazkijak dituez eta euron 

bidez, garbi agertzen da, izkera oreen aldi askotako izate-erea. »

Indo-europataíetico izkeraoen itz baten azteíenak biía- 

tzeko, iru izaki dituz bada izkuntzalarijak bere begijen 

auíean : lenengo, itza bera; bigafen indo-europatar 

izkera orokafaren iztegija; irugafen, lengo bijoen hitarte 

aldijan bizi dirán eta bizi izan dirán indo-europatafetiko 

beste izkera ezagutuen iztegijak.

Izaki ofeen argitasunez izan ezpalitz, gauza gaitza litza- 

tekean, berbarako, gaurko prantzetafen « o » (euskaldu- 

non « ara ») laterazko « agua » tik datofela estalgetzea. 

Argitasun ofeen bidez bafiz, itz-sorkun siñiskaitz asko 

estalgetu dira : zustrai batelik sortu dirala, adibidez, late

razko « solus » ela persitafen « haruva » (guztia); beste 

batetik irlandafen « il » eta sanskritafen « puras » (asko, 

ugari); ingalandafen « fwe » (bost) eta krozitaren « peí »; 

olandafen « vader » (aita) eta armenitafen « hayr »; arme- 

nitafen « es » (neu) eta kroazitafen « ja  »; eta abar eta 

abar8.

Gaurko izkuntz-jakinlziak, Europa geijena eta Asia’ ko 

i5o miloe lagun bizi dirán luíalde guztija estaltzen daben

1. Gregoire, a. 1. ia5 .

2. Bibliothéque des sciences contemporaines. — La Linguistique,
par Abel Novelacque. 17’ gn ori-aldean.
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sare andi, la bere inaiíok rniíaka urteetako al^uluzean

zear sartzen dituzan oren bidez izan ezik, ez-euk'éa#
V.

ainbeste ta ainbeste itz-sorkun eta beste izkuntziar^H^<^$^4, - 

koezan ikaspide eder, egundo estalgetzerik.

Baiña, alan-da-guzti-be orok dau bere neuíija, eta ikas

pide oíeek ere bai. Indo-europatafetiko izkerazko itzoi 

euroi ere, jafaiíu leikeoe, bai, gorago esan dogun bezela 

mila, bi miía, iru mila, eta geijago urtez lenagoko euron 

aldakuntza ta joan-etofijak asalduaz eta estalgetuaz; baiña 

aintxiña-aldiofeek baiño lenago ta lenago ere gizonak 

ziran, eta eurok ere itz egin oi-eben; eta euron izkunlzok, 

gaur ezagutuak diran aintxiñakoenen guraso, buru eta 

zustrai izan ziran.

« Eíomatiko irkereelan jakitun diianak (dirausku 

Dauzat’ ek) 1 argituko deuskuez izkera ofeek, latin-eíitaíe- 

raño; gero latintar jakitunai eskuratuko deutsee argi- 

zuzija (aintxiñako ibiltarijakbezelá). Baiña itzeen lenengo 

zustraijetaraño, ezta iñor elduko; ezteutse iñok itzoi, 

euron lenengo erarik aurkituko; eurak baiño antxiñago 

besterik eztango zustraijetaraño, eztau iñok joko ».

Izkera ezagutuenen itz-sorkuntzia ere, orixe da bada; 

mila, bi miía, lau mila urte antxiñagoko aldijetaraiño 

jo leike, euren zustraijok azalduz eta argituz, baiña aldi 

oren ostean iíumpee amai-bakoa agir i da bafiro gure 

adin-begijen aufean.

Gure euskera onen ilunpee-aldi ori bafiz, askotaz onu- 

tzagokoa, oraintsuagokoa dogu : igarotako laureun-bos- 

teun urtez arutzagoko aldijetara ezkero, bere itzaltasunik 

baltzenaz agertzen jaku.

Eta izkuntz-jakintziak berak dirausku, euskeriau be- 

zelako izkera jatoíi-estalduen itz-sorkun lanetan, zelako 

ardura andiz jardun bear dan. Aintxiñako izkuntzala-

— 15 —

i .  Dauzat, a, 1. 298.
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rijak, guk euskera itz-sorkunok azaltzeko ditugun bes- 

teko gai urijak ere euren ikastjetarako naikoatzat oi- 

zituela dirudi; euren itz-sorkun-jakintzia, etzan orain- 

goa bezelakoa : oraingoa edeslijaz, aldi-igarolako ager- 

kaiez eraltzen da; zaafak, gai-agirijen ordez, zentzuna, 

buru-lana-, asmakizuna, eban lagun lan onelan ere. Ore- 

tariko ilz-sorkuntziari buruz bariz, ona emen Hovelacque 

jakitunak 1 zer dirauskun :

« Itz-sorkuntzia, berenez, iruzurkeri bat baiño ezta: baiña, itz-sor- 

kun-zaleen arerijorik gogoícna, izkuntzalarija da. Itz batez itz -sor- 

kuntzia, berenez eta beretzako, igarkuntzia baiño ezta; aztura ira- 

katsijak eta gaitztasunak alboan itxi eta egi-antza baiño eztaben 

gauzak, ezagututzat emonez izten dau bere lana.....

« Eíazoiaz esan oi-da (jaraitzen dau berak) itz-sorkunlarijak, 

izkira edegijai jaramon andirik ez eta itxijai bapez.....

« Ez-gara nekatuko bariro ta baíiro ere esaten : izkuntz-jakin

tziak, eztau zer ikusirik, ez uretik ez uriñetik, oretariko asmokeri 

eta igarkuntzakerijakin.....  »

Hovelacque! k emen dirauskuna dirauskue beste izkun- 

tzalari jakitun orok ere. Itz-sorkun-jakintziak, edesti- 

bidez, bear dan goijetara eldu danean, berak erakusten 

deusku garbi, argipide oren laguntasun barik, orain, 

naiz lenago asmautako eta onenentzat emon izan dirán 

itz-sorkunik geijenak, zelako makur ela egigeak izan oi- 

d i ran.

¿Eta itz-sorkuntziaren eztalgekuntzaak, zer emendijo 

egin oi-dabe izkera arazoetan P ¿ Itz baten sorkuna estal- 

getu dala-ta, itz ori lengolaratzeko beartuak ete-gagoz? 

Itz batez, edozein itz edo izkerakik, aintxiñago izan eu- 

kean eria, oraingoa baiño obetzat, lotsa geijagogaíiz- 

kotzat artu bear dogu ?

Itz-sorkuntziaren estalgekuntzaak, balijo andikoalt dira 

izkuntz-jakintziarentzako, baiña eztabe zer-egin aundirik,

i. Hovelacque; a. J. 16 eta 20 garen ori-aldeetan.



gertakun bakanen baten izan ezik, izkera bat landu eta 

zaintzeko. Aintxiñako itzok, izkera-erakijok, euren al- 

dijan bizi izateko eben eskubide bardiña dabe, oraingook 

ere, orain bizi izateko. Aintxiñako izkerakijak, oraingook 

baiño lenagokoak dirala-ta beste barik, eztabe lotsa gei- 

jago merezi; lengo eraki zaafrak ere, eurak baiño lena- 

goko beste batzuen kumak ¡zan ziran iñoiz, ta gaurko 

eraki bariztuok ere, noiz-bait geroagokoen guraso izateko 

dira.

« Erazoiaz-da, izkeraak eztabela adiñik esan oi-da » (idazten dau 

Gregoire’k 1.)

« Itza (diño Thomas deritxon izkuntzalari argijak*), ezta aldijaz 

eta tokijaz zer-ikusirik eztaben gauza berezija; itz bat, toki baten 

eta besteetan, orain eta leenago izan di luán era oro piíakatuta ikusi 

nai-izan oi-dogu lenengo; gero, ainlxiñaagoko edo auzoetako izke- 

raren baten, era oro oreen iturburu edo zustraija aurkitu arte, 

eztogu amaitzen geure lana.....

« Itz-sorkuna, gizarlean ebagiten dogun bitarte aundi eta sakon 

uriñagotu eziñik izten dogun bat da. »
« Izkeria (diño Henry jakitunak ere3). Beti ta beti da gazte, itz 

egiten daben lagun bakotxak. auznarlu, asmau eta irazan egin

oi-dau bafiro-ta.....  Izkera bat, gizaldi batetik bestera aldatu dai-

teke : aberastu, txirotu, zeaztu, iíundu  daiteke; baiña ezin leiteke 

berezi, ez bera eraltzen dan umetza-arorik, ez geldi egon oi-dan 

eldute-arorik, ez itxurabakotzen dan zaartzarorik. »

Izkeriaren aldi-oroetako erakijak, lotsa bardiña me- 

rezi dabe bada; aldi bakotxean, orduantxe daben erea da 

nagosi, ugezaba, bere buruaren jaube.

Au oían aitzen dabe gaur eguneko izkera-zain orok. 

Aor ditugu, adibidez, biraitatulako indo-europataretiko 

izkeraok; euron jalofi gora-beraok, gure euskeriareneen 

aldean miía bidar ezagunagoak izan aren, euron zain- 

tzaileak eztabe izkeraok lengoetaratzeko asmo zentzun-

1. Gregoire, a. 1. 96.

2. Thomas, Nouveaux essais de philologie française, 3 .

3 . V. Henry, Anlinomies linguisliques, 12.
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bakorik izan bear dabenik ere usté izaten. Au euskal- 

tzaleon gaitza da bakaíik. Geure izkera au, bakarti ta 

jatori estali-estaliz agertzen jakunez gero, iñoiz jatoii 

oren zirkiíuren bat ustez idigi dogula ta, zirkilu ore- 

tatik, itz edo eraki zaar itxurazkoren bat edo beste argi- 

taratzen jakunean, ixil-mixillasunezko usaiñez inguratu- 

tako izaki soragaíiren batzuk dirala begiíftntzen jaku, eta 

eurentzako, gure izkera onen jar-lekurik gorengoak ere, 

beeregikotzat esten ditugu, naiz-da, jarleku ori euren- 

tzako utsituteko, beste eraki edo olz ezagutu eta zusti'oi 

sendoz euskeriaren landan erne, azi ta loratuta legokeza- 

nen batzuk euron lekuetalik uxatu, baztartu ela urindu 

egin bear izan.....

Antxiñako izkuntzalarijak, curen itxorkun-ikastijaz 

nasi erabili oi-zituen beste gai gogoenetariko bat, izkun- 

tziaren sortueria zan, ela bestea, itz-ots eta izkijeri euce- 

nezko ikurpen edo esan-gurea.

Gure Astarloa ospalsuak ere, len aiialuriko liburuan, 

autu oreexeri ekin eulsen gogor. Oraingo izkuntzalarijak 

bariz, gaurko izkunlz-jakintzia ainbesteko argitasunez 

agertzen dan aíen, autu oíeek, alpeíikotzat edo lortu-ezi- 

ñezkotzat, berlan-bera izten ditue.

« I/.kuntziarcn sortuerea (diño Gregoire’ k *) bestclara irudi aren, 

ezta gaurko izkurdzalarijai burua nekatzen deutsen aulua, Badakijc 

eurok, auiuori (usto bako gertakunen baten bidez izan ezik beintzat) 

ebatsi eziñezkoa dana-ta. »

« Mila zortzireun eta irurogetamar garen urte inguruetan (diño 

Dauzat ja liitunak2) fllosofi-azterketak bertanbera izteko, geroago la 

gogo andijagoa agertzen da, izkuntzalarijen artean. Eretsikizun zaba 

legijak eta erabagikizun bizkoiegijak aintzatez artzeko gogoa. [zkun- 

tzlarén lenengo azteren edo sortucrearen bila, ezin lortu leiken arlo 

bateri ekiten alperiko lan asko egin zala konturatu ziran, aldi aretako 

izkuntzalarijak.....  »

« Gaiñera, izkuntzia, lenago usté izan zan baiño askoz zaarago

1. Gregoire, a. 1. 136.

2. Dauzat, a. 1. 167.
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zala ikusi ebcn eurak, eta lenengotiko zustraijok, eurok baifio aru- 

tzago besterik etzalakook aurkitzen ibilte ori, alpeiiko lana zala. 

Indo-europataí izkera orokafa bera ere, gerokocn asieratzat, gura- 

sotzat artzen zan bezela, bera baiño anlxiñago ta antxiñagoko beste 

askoen azkenengo milatzat ere, bardin artu bear zala. »

Lenengo izkeriareri bilatzaiíeak, ilz-otseen ustezko 

ikurpen edo esan-gurea artu oi-ében, sari, argi-bidetzat. 

Ori buruz ere, ona emen, Gregoire’k zer dirauskun1 :

« Ilz-otseen eta ikurpeneen artean (diño) ba-ete-da alkarkideta- 

sunik? Lagun askok alan usté izan dabe len ela orain ere, baiña 

usté ori, ikusbijo bat, oker-ikuste bal baiño ezta. »

Zarata-itz banaka batzuk baiño ez-ei-dabe alkarkide- 

tasun ori; eta eurok ere, geijenetan, izkera batzuetan 

era batera eta beste batzuetan beste batera.....

Gaurko izkuntz-jakintziak erakusten deuskuzan gauza 

oargaíijetatik beste bat, urengo auxe da : Izkeraak, 

euren aintxiñaldijetan zituen gramatika-eraki asko ta 

asko, apur-apurka galdu egin dituela ta egiíen dituela : 

gaurko izkeraok baiño euren aintxiñako gurasoak, gra- 

matikaz, aberatzago zirala.

« Jakin-erazo bear dau izkuntzalarijak (dirausku Gregoire’ k 3) izke

raak geroago ta e rezago Izen ari dirala, euren eraki eta adi-erázoki 

tigarijegijak, gitxitu la ulertze-efezagotzen : latin izkerearen sei itz- 

jokatze-erak, bere aditzaren ainbeste ta ainbeste amaitze-erak, guztiz 

u fituta agertzen dirá prantzeera eta besle efomatiko izkera oroetan. 

Jermanitar izkeraak ere, bardin biraldatu dirá. »

Ingelandereak, bere aita-aita indo-europatar eta aita 

jermanitar izkera gramatikeen aztefen guztijak galdu 

lenengo, ta gero, oraintsu ere, bere gramatika baíijaren 

erakirik asko, galdu dau bariro.

Beste indo-europatafetiko izkera taldeai ere bardin 

gertau jake. Gaur bizi direan indo-europataíetico izke-

1. Gregoire, a. 1. 5 i.

2. Gregoire, a. 1. 10.



reetatik gitxieri galdu dabena lituanitaíena da; baiña 

beronek ere, indo-europatár aditzaren aldi-era batzuk 

aaztu ditu. Gaurko grezitar izlterearen gramatikiak eztau 

aiíitxiñakoen itz-agerkun eta beste era askotako aberas- 

kirik; idatz-izkeriak baiño eri-izkeriak gitxiago oindiño.

Indo-europataretiko izkereetatik urten eta beste edozein 

lege-erazkoetara jo badagigu ere, bardin ikusi dagigu.

Indo-europatafetiko izkeratzaiaren urengo ezagunena, 

semitafetikoa da, gaurko izkuntz-jakintziarentzat; eta 

beronek irakasten deuskunez, semitaíetiko izkeraok ere, 

aintxiña, aberatzago ziran gramatikaz, gaur baño.

M. Frederic Muller’ ek diñonez' semitaren izkera tia- 

gosi edo orokafak, aditza, amabost us/e/cai-eratara jokatu 

zeikean; baiña gaur ezagulzen dirán semitafetiko izkera 

batek ere ez ei-ditu zaindu amabost eraok; askok, banaka 

batzuk galdu dituez : beste askok, geijenak.

Hovelacque’ k diñonez bariz 2 semitar izkera nagosijak, 

iru itz-jokatze-era ei-zituart, baiña bertatik sortu diran 

beste izkera orok (arabitafenak izan ezik) galdu ei-dituez 

geijenok. Arabitafok eurok ere, efi-izkeraz diarduenean, 

ez ei-difuez erabilten iru itz-jokatze-era oetatik bat ere, 

idatz-izkeraan baiño ez ei-dira bizi-ta.

« Andikeri eta putzkeri iiiga íija  ülzate arabilafen artean (diño 

berak) efi-izkeraz ¡lz-jokatze-eraok, benetan erabiltea. »

Ufiñago joan barik, geure euskera onetan berton ere, 

ezagutua daben edesti labufaren neufijan, ikusten ditugu 

era ofeetako edo antzeko galtzeijak.

Or daukagu, alde batez, -e -a n  edo -r e a n  aintxiñako biz- 

kaitafen atzizkija, aizea popaREAN (viento en popa) edo 

antzeko esakun bakanen baten izan ezik, iñon bizitza 

aintzik agertzen eztabela, zeatz galduta,

1. Muller, Der verbalausdrack in semilischen sprachkreise, 627. .

2. Ilovelacque, a. 1. 210.
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-GAZ eta -KIN atzizkijak ere, aintxiñatik galdu eben, 

bizkaieraz, euren benetako bardingetasuna, bakoitzta- 

suna.

Euskel-aditzari buruz ere, ona emen zer dirauskun Bo- 

naparte euskal-zale ospatsuak1 :

« ¡Vfendetasun bikoitzezko ainaikijak, (d irausku) mendetasun zu- 

zena, nagosija, ¡rugaren laguncan baiño ezin croan leikee; baiña ori 

ezta beti oían gertatu... Gaurko euskal-aditzak, ikaragarizko aberat.za 

dala, alan-da-guzti-erc., galduak d ilu , bere iru amaikijetatik bal, 

gitxi-gora-bera. »

Bonaparte’k-diñozan aditz erakijok, Astarloak ere, bere 

gizaldijan, Bizkai’ko euskeraan bizi zirangotzat agertu 

zituan « Discursos filosóficos » deritxon bere liburuan. 

Gaur bariz, eztogu en Izuten Bizkai’jan « bere aurera eroango 

zautsodciz » eta antzeko esakunik; « zautsodaz, nautsozu » 

ta antzeko aditz-erakijok bada, Astarloa bizi izan zan 

aldijaz gero galdu dirá, antza, Bizkai’jan : lecnago beste 

euskal-izkelkijetan alzen ziran bezela.

Agertu ditugun galtzeijok, gramatika-eraki ilteok, 

benetan txirotu, beeratu, alperik-galdu egiten cte-dabe 

izkeriaP

Oraintsurarteko izkuntzalarijak, alan usté izaten eben. 

Hovelacque’k 3 diñonez, grezitar batzuk, euren aintxiñako 

izkeriari edefago eretxirik, berbiztu egin nai-izan ei-eben. 

Sorakerizkotzat eslen dau, bcrorek, grezitafen asmo-ezin- 

iritxizko oii. Itali’ar gramatikalari batzuk ere, jardun 

ei-eben, latiñezko seiizen-jokatze-erak bariro euron- 

izkuntzaratu bear ziiuezala-la.

Gaurko izkuntzalarijak, besle erelxi bateko dirá. Izke- 

raak alde batetik galtzen dabeena, beste batetik irabazi 

oi-dabe, ta geijenetan bidé gaitzak utzi ta erezagoak 

artuaz.
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« Oargarija da (diño Dauzat’e k1) prantzeera eta ingalanderatan 

gertalu oi-dana ; eurok, izkera oroetatik biraldatuenak'izanik, itz- 

joskera bidez ordezten ditue itz-amaiki galtzeak iztcn deutseezan 

utsuneak.....  »

Eta au eztala oraingoa bakarik, diño berak « Gaur

prantzeeréak ela ingalandereak (diño) aditz-jokatze-

amaikijak galdu ta euron ordez, aditz-erakijai, izen-

ordeak ezarten deutseezanean, grezitafen lenengo izkera 
t - ^  -  . 

zaaran jaíaitu baiño ezteutsoe egiten : arako aintxiñako

izkera oren dido-mi, dido-si, dido-ti, ela abaíeri. Izkeraok

(jaraitzen dau) bira-osozko aldakuntz bidetik doazenen

beste irargi eta agerkai baribat baiño ezta ori ere. Izkeria,

bizitzia bezela, betiko-ta-betiko befizketa uts-utsa da. »

Gregoire’k diñonez % iskereen aldakuntzaak kaltegariz-

kotzat esten zituenen ustez, izkeraok, gaixo txar batek jota

bezela ei-ziran.

. « Izkeraoi ezaíi oi-jakoezen aldakuntzok (d iño) laisteragoko edo 

geroagoko euren makurtze-aldijaren iragarkijak ziran. »

« Izkuntz jakintzia erazan edo sortu eben jakitunak eurak ere 

(Fr. Bopp. W . yon llum bolt eta abar) eretxi oretako ziran. Berau, 

usté okera, m akuía izan aren, ezta miresteko iskuntz-jakintziaren 

aste-aldijetan ontzat ibiltea. /Vldi oré,tan, indo-europatar izkereen 

lenengo izate-erearen bila ebiltzazaii izkuntzalarijak, oraintsuko 

izkera balijen aurez-aur latin, grezilar eta batez ere, sanskrit-izkerea 

im iñ ita; azkenengo izkeraok, oraingoen aldean, askoz ere beteago, 

osoago, aberatzago aurkitzen z ituen , gramatika erakiz; eurotan, 

aintxiñagoko eta gero galdu ziran bardintasun ela zuzontasunen 

agerkaijak agiri zirala usté izan eben. Usté onen eroduz. oraingo 

izkeraok, aldazka edo adar-igertu eta endekatu batzuk baiño eztira. » 

« Ondo itz-egin-da (diño Gregoire’k berak) guzurezko litzate 

lenengoz, aintxiñako izkeraak gaurkook baiño geldikoiago, bardin- 

igarokoiago izan zirala usté izatea..... »

« Eta bigarenez izkera-aldakunlzia, jaüste-agerkaitzat, makurke- 

ritzat, ezta artu bear; aldakuntziak eztau beti itxurabakotzea ezan 

nai-ta. Saíi-ta-sari, aldakuntzaok. bariztatzeok, izkerea argijagotu ela 

erezagotu egin oi-dabe : prantzecreak, asko irabazi dau, latiñerea 

astuntzen eben gramatika-gaitztasunak bertan-bera utzi-ta; inge-

i. Dauzat, a. 1. aa4 . 

a. Gregoire, a. 1. 56 .
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laudaren izkerea ero, bere guraso jermanitar «tararen gramatika- 

craki guztijak galdu dituan aren, ¡zkerarik erabilte-erezenetarikolzat 

culci oi-da.

« Ez-litzate ondo bada, izkereen aintxiña-aidija, euren loratze osoa 

ikusi daben uíezko adintzat artzea ; eta geroko gizaldijok, euren beti 

berutzeta berulzko alditzat. Izkuntzia, gizon-almenaren ondoren bat 

baiño ezl.a, ela ezin zeitekean bizi, gizonak ikututako gauza' orok 

jasan oi-dabeen gerakaitztasftn, ezin-egontasun agiri-agirikoak jo 

barik. »

Agiri danez, bada, izkera gazte orok oíetara jo dabeela 

dirudi. Eíeztasuna ta garbitasun edo aitukortasunaren 

ordez, galdu ditue pozik euren gurasoen ederfasunak 

zirala ta aintxiñako izkuntzalarijak maite-maite zituezan 

erakirik asko.

Euskerazko aditzak ere, bidé egin dabela esan lei aspal- 

dijon, eíeztu, ela bide-balez, garbijago, aiíukoíagoko 

auferakuntza oietan, irabazpide oíetan. Leenago, eurenez, 

osoka jokatzen eben aditz askok, orain aditz-laguntzaile 

bidez, zatika, atalka, jokatzen dabe. Geuk ere, euskaltza- 

leok ere, uiakurkeritzat esten izan dogu sari, efezpide ori, 

atalkalze ori; baiña baliteke, euskerearentzat, makurke- 

rijaren ordez, auíerapide onurakoía izatea, amar-amabi 

aditz izan ezik beste oro laguntzaiíe bidez jokatu-erazo- 

teko orain agertzen daben gogo ori.

Euskeriaren aditzak, bádau aitatu bear dogun beste 

agertze-alde bat ere; gauza anditzat beti euki oi-doguna 

berau, baiña ¡zkuntz-jakinlziak irakasten dauskunari 

ondo begiratu ezkero, ezta ezpai-bakoa aunditasun ori, 

aberastasun ori. Ona emen zein dan : Adi-bidez erdal- 

dunak era bat-bakafez esan oi-daben esakun au :

a Ha venido » 

euskeraz lau eratara esan giñaike :

Etori da 

Etori dok



Etofi clon 

Etofi dozu

Ugaritasun onek gure izkera oni zer onura ekari lei- 

keon, eztakigu. Izkerea bidekaitzat baiño (bear ezlanez) 

azkenküitzat, elburúkailzat geijago artu ezik, eztogu ikusten, 

ugaritasun ofen onurarik; kalleak bai, baíiz : lenengo, 

euskerea ikaskaitz egitea; bigafen, euskalkijak, alkafen- 

gandik ufuntzea; era ofetako aditz erakijak dabe, euskeraz, 

izkelki batelik bestera, alderilc andijena-ta.

Ezlaigun geure izkera au alpefiko, aditzaren naiz beste 

edozein gramatika-erakiz josita eukiten alegin lafegikorik 

egin, ori e^ta beti aberastasuna, kaltelasuna baiño-ta. 

Efi-izkereak, olako aberastasunok aaztuteko gogoa agertu 

badagi, ezteigun, idatz izkeriaz, bestetara joteko gafik 

izan.

« Izkeriaren bere-bere balijoa (diño Gregoirek)'1 itz-amaikijen 

ugaritasunoz edo uritasunez ezta ne iu iu  bear. liigelandereak eta 

prantzereak eureu itz-amaiki uritasuna gora-bera, ezleutsc iñori 

zofik, ez argitasunean ez txukuntasunean. »

Oraingo izkera gazteok (espaifiar, prantzetar, ingelandar, 

doistar eta abar) euron grarnatika-eraki galtze ofeeri, 

itzak ugarituz, iztegijak andituz eta aberastuz erantzuten 

deutse ondoen eta garaitzatsuen.

Erakuspide txiki batez azalduko dogu ordezlze ori :

Euskeraz, adibidez, zegaitUasuriaadi-erazoteko, atzizki bi 

ei-ditugu; bata, erazo-zegaitijcntzaho : -GAITIK atzizklja 

(neugaitik, aitagaiíik) ; bestea, elbaru-zegaitijenhako : -AREN 

atzizkija (zeruratzearen, Jangoikoaren).

Españerazko gratnalikiak, gure atzizki bi ofeen ordez, 

ezlau aufe-itz bat baiño : POR aufe-itza (por mi, por el 

padre erazokitzat, por ir al cielo, por Dios, elburukitzat).
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Gramatikaz, euskaldunok aberatzago gara bada, izkera- 

alde ofetan, erdaldunok baiño.

Baiña españereak, zegaititasun aldeok zeatz asáldu nai 

dituanean, bere gramatikiaren txirotasun ori alboratzeko, 

joten dau bere iztegi aberatz-aberatzera : aurkitzen d itu , 

zegailitasunari jagokozan itz-ugari eta era-erazkoak, eta 

euren bidez, gure atzizki biijoen ordez, eraltzen dit.u 

edozenbat esakuntxu, batak baiño besteak garbijago ela 

zeatzago bakotxak bere ikurpen berarizko eta bardingea 

azaltzen dabeenak. Esakuntxu oreek ufengoon antzekoak 

dira : Gure -GAITIK atzizkijaren ordezko :

« Con motivo de » edo « por el motivo.....  »

« A. consecuencia de » edo « por consecuencia..... »

« Por consiguiente » edo « de consiguiente.....  »

« A. causa de » edo « por causa del.....  »

« En efecto » « al efecto de » edo « por efecto de »

eta abar.

Eta gure -ABEN atzizkija ordeztzeko, uiengoxeok :

« A fin de » edo « con el fin de.....  »

« Al objeto de » edo « con el objeto de.....  »

eta abar, ela abar.

Era oretaraxe erez eta zeatz garaipelzen dabe oraingo 

izkera alalezkarijok aintx.inagoko osozkarijen gramatika- 

aberastasuna.

Gaurko izkeraak, iztegija aberatza, orixe bai, agertzen 

dabe; ¿euren aberastasun ori nundik lorlu daben?; zelan 

jaritxi daben? Ori ezleutse ardura; eurok, euron itz 

ugarijen bidez, ederto adi-erazo oi-ditue, gogoaren sokon- 

doraiñoko usté, gogapen, oldozpen ela eretxi oro, zeatz, 

txukun eta erez, eta oíexegaz amaitzen dabe euren 

zeregiña.

« Izkcreen zeregiña (diño Gregoire’k )1 gizonai alkar-aitu-erazoten

— 25 —

i. Gregoire, a. 1. 142.



laguntzea da, eta euren balijoa, zcr-egin ori ondo.betetzeaz neurtzen 

da. Izkera batek zenbat eta eíezago, argijago ta aitu-erazokorago dan 

bera, ta ainbat egokijago bete daike bere gizon-alkartze-lana. »

Iztegi aberatsa dabe, bai, ta ez besterik, oraingo izkera 

nagositzat arta oi-dirianok; eta alan-da-guzti-ere egunej’O 

ta egunero geitu, bariztu eta ugaritu egin beaíean aurki- 

tzen dira; alañ-da-guzti-ere eriskijak baiño atzeraago 

dabiltz itzok. Munduon, agiri dirán gauzak naiz buru- 

gauzak, adiñeko gauzak, beti bariztuten diardue aufetik, 

ela atzetik euron ikurpeneko itzak.

Ementxe dogu bada, gaurko izkereen bizitziari indafik 

andijenez, ardurarik geijenez, jagokon arazoa. Ikusi dai- 

guzan bada gai oni buruzko izkuntz jakintziaren irakas- 

pide batzuk.

(¡Zelan alondutea dira (diñogu baíiro) oraingo izkera 

goitik dabillzanok, ainbeste gauza bariri, eriski bariri, 

itz egokijak ezarten?

« Izkera bakotxak (idazten dau Dauzat’ ek)' alde ta toki askolaliko 

gei ugarijak crakari oi-ditu l)ere iztegira.....  »

Ikusi daiguzan ezagunenak dirán oíeetariko etorpide 

batzulariko itz motak :

Lenengo-lenengo, zarata-itzak aitatu oi-deuskuez izkun

tzalarijak : gure tangada, zaplaleko, kifi-Idfi, brinlzata eta 

antzekoak.

Bigafen, izki bal biritan esanez eraldutako itzak : 

Ixolxo, lili, kokolo, buba eta abar. Onetariko asko, ume- 

izkeran ditu euskereak : nene (esnea), mama (ura), koko 

(afautzea) eta abar.

Irugaren, itz bat biritan esanez (geijenetan bigaíenez 

zerbait aldatzen dala) eraltzen diranak : zaru-muru, ziri- 

miri, ziri-bofo, ziri-mara eta abar.

Laugarena, bi, iru edo lau itzen lenengo izkiraz eral-
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dutakoak : ofetara sortu da euskeraz oraintsungo e u g a b i  

itza.

Boskaren, ikurpena aldatuzkoak : goru (erderazko 

cetro), burutxa (erderazko azucarillo)1, liburuaren ofija, 

oi-atzaren begija, aizkoriaren agoa eta abar. Itz askok dabe 

onetariko sortzeeria.

Baiña itz bafijak sortzeko biderik ugari la ederenak 

urengo bijok dira :

Seigaren, itz bigaz bat egitea : eska-makila, gatz-ontzi, 

ebagi-bedar, arln-emonak, Ixakur-amesak, kakuraka-estula 

eta abar, eta abar. Bidé orixe dala diño Dauzat’ ek jer- 

manitar izkereen abei’astasun aundija; ingelandar eta 

alemanitafak batez ere, ija zelan-nai eraldu ei-leikeez 

ofetariko itz bikoitzok 2. Gure euskera onek ere, jerma- 

nitar izkeraok bezela, orixe dau iztegija aberastuteko 

biderik ugari, eder eta batez ere garbi ta zeatzena, gure 

ustez beintzat.

Zazpigaren, izkijen bidez, itz batetik beste bat erakartea. 

Onetariko itzok ere ugari ditugu euskaldunok : agor 

itzetik agorte, agortu: gaixo’ tik gaixoti, gaixotu; goiz etik 

goiztar; on etik : ondasan, onda, ondo (ongi ala ontsa) eta 

abar.

Izkeraak euren iztegija aberastuteko bádabe beste ituri 

ugari-ugari bat ere.

« Izkeria (diño Dauzal-ek)3 ezta bere baruko gaijez bakarik bariz- 

tatzen. Izkeraak sari arlu oi-deutsee alkareri gairik asko. »

Eta egija da; eztago izkuntz-jakintziari jagokon gaur- 

eguneko edozein liburu irakuri baiño eta alde guztije- 

tatik orixe agirL da : itzai buruz, atan-ere, izkeraak, naiz 

alkafen antzeko dirala naiz ez-antzeko, sendi edo pilo

i. Gernika-aldean entzun ditugu, iñoiz.

a. Dauzat, a. 1. 8 i.

3 . Dauzat, a. 1. ios.
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bafeko naiz ezetariko senidetasunik eztaben arteko, orok, 

artu ta emon egiten deutse alkareri itz ugari.

Or ditugu Europa’ tik urten barik, ingelandafen izke- 

ria, jennanitaía izan aren, pantzetar itzez josita; aor 

erumanitarena ere, Eiorna’ tikoa izan aren, eslabitar eta 

maxiaíen izkera itzez beteta; maxiafenau berau ere bar- 

din, turkijar, eslabitar, eta alemanitaretiko itzez jantzita ; 

bardin serbi-kroazitaíak ere, euren izkeria turkijar, ale- 

manitar eta pantzetaíenetiko itzez aberastuta bizi dabe ; 

bulgaritafena bafiz turkijar, grezitar, albanitar eta eíu- 

manitafetikoz josita; albanitafenau berau ere, latin, gre

zitar, eslabitar, turkijar et beste batzuen izkereetatiko 

itzez; eta olantxe beste izkera oro ere'.

« Erderatiko itzok (diño Dauzat’ ek )a izkera batzuetan askoz dirá 

geijago beste batzuetan baiño, euren edestijaren gertakunetan dago 

oíen gora-beria-ta. Izkera oraintax'oen artean, ingalandarena da 

nagosi oretan, eta eromatikoetatik, erum anitaía; berau, maxiar eta 

eslabitar izkelkijen erdijan esitula agertzen. da, ta jak iña , eurok 

ezarte andijak egin deutsoez. Baiña, alde orotan, bariztatzen ari-diran 

erderatiko itzen bidez eta itz-bafijen bidez, apur apurka, ezebezean 

geratzen dirá aintxiñako iztegi oro. Efomataretiko izkereetatik gaur 

garbijen agertzen daña italijaíena da; bada izkera onetan ere, gre

zitar eta beste erderatiko itzak beraganatu baiño lenagoko latin- 

izkera utsezko itzak (Ennius’en gizaldikoak) ondo pilo txikija egiten 

dabe. Bardin ingalandafen izkeran ere eta alemanitaíenean bertan 

ere bai : jermanitar garbiko itz-zustraijak, giixientzuk dirá euroe- 

tan. »

(¡Eta zelan erbestetaraLu oi-dira itzok?

« Erderatiko itzak (diño M. Meillet’ ek, eta egi sakon-sakona da 

berau) izkera berezi bidez sartu oi-dira izkereetan. Izkera berezijak 

(itxaz-gizon, innsikalaii, mediku, jostun, eta beste langiíe orota- 

rikok curen artean erabili oi-dituen izkera berezijak) artzen dituez 

lenengo erbcsteetan sortu izan diran eta euren bakotxaren lan edo 

jakintziari jagokoezan gauzen ela eriskijen erdel-itzak, eta gero izkera 

orokarera zabaltzen dirá eurok 3. »

1. Hovelacque, a. 1.

2. Dauzat, a. 1. 107.

3 . Dauzat, a. 1. 108.



— 29 —
Euskaldun itxaz-gizonak ekati ditue euskerara erdera

tiko jleila (flete), txilin (chelín), konlra-maixu, mannitoi, 

püitxu (piloto) eta abar; gure eíijetako joslun edo modis- 

tak lau euskaltzaindik garbitu leikeezan baiño erderatiko 

itz geijago ezarten deutsee egunero gure emakumeen 

euskeriari.

Eta oretarikoxea da izkera-bizilziaren izate, amasa eta 

aixea; eta oretariko aixeetatik landaz, kanpoz, ezta bizi 

munduon izkerarik.

« Izkera besczi bidé ofez (diño Dauzat’ek ') ikasi ziíuen grezilarak, 

fenizitáren itxaso-itzak. eta gero irakatsi eromataíai. Eskandinabitá- 

ragandik artu zituan, Mormandi itxastar erijak, edozenbat itz ; eta 

azkenengookandik prantzetarak, bei'onen izkeriaren itxaso-itz geije- 

nak. Guda-itzai buruz ere bardin : eroniataragandik artu zituan 

jermanitarak, guda-eskolia ta ainbal guda-itz. Barbarilarak irakatsi 

eutseen prantzitar, españatar eta italiarai, ainbat guda-itz. Eliz- 

itzeen zabaltzailea, latin izkeria izan da ; berak zabaldu zituan oree- 

tariko itzok, ez bere semeen artean bakarik, baila grezitar eta jerma- 

nitar izkereetan ere. »

Eta bardin gertatu da la gertalzen da jangai, janlzigai, 

jolasgai eta beste gai orotako itzai buruz ere.

« Erderatiko itzoen artu-emona (diño Dauzat'ek bariro ere)2 gizar- 

teko artu-emonak sortzen dau. Gauza bat saldu oi-danean, bera egin 

daben tokijetako izena eroan oi-dau aldean sari... : amaseigaren 

eun-urtekoan sartu ziran Itali-eritik I'antze-enra, urengo gauzok ela 

euron izenok ; baldaquín, balmtrade, caleçon, camée, camisole, capole, casaque, eta abar; urengook gerotxoago Arabi-eritik : alcali, alcool, bórax, julep, sirop... Europa guztijak (diño) ekari ditu Ámeriketa'tiktabaleo itza ta bedara; bardin Malasi’tik lee’ a ere. »

Tabako ameriketatiko itzori Europa’ ko izkera orok 

artu dabela diño Dauzat’ek, eta egija da; gure gurasoak 

ere tabako' tik tabakofi itz polifa eraldu eben; baiña ez 

Dauzat’ eri, ez gure gurasoai ez iñori, egundo burura 

etori etxakoena, ikusi dogu oraintsu : tabako itz ori,

i. Dauzat, a. 1. 108-109.

a. Dauzat, a. 1. 104.
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Europa guzlijak kezka barik euren izkereelaratu daben 

of-en kaltez, geuk, oraingo euskaldunok bakarik asmau 

dogu geure garbizaleegitiko kezka ori, eta itz ezagutu 

oren ordez erpednr, sartu nai izan dogu geure euske- 

raan..... !

Ezteijogun guk ere geure izkera oneri bestek eureneri 

iminten ezteutsen eragozpenik im in i; eztaiguzan geure 

iztegirako ateok besle izkereenok baiño estuago, itxijago 

imini ; ezteijoegun geure izkera onen birijai beste izkera 

orok aoa betez artzen daben amasia ukatu.

Eta iztegi-aberaspide ori iñok ez bestean guk euskal

dunok ¿zer dala-ta ezetsi nai izan oi-dogu? Usté oker bat 

dogu euskaldunok iñok baiño baíurago sartuta. Geure 

euskera balcarti onek, erderatiko itzez jantzi ezkero, be- 

ronen nortasuna, norberatasuna galtzen dabela usté izan 

oi-dogu. Ela au ezla egija; ezteuskue beintzat ori irakas- 

ten gaur-eguneko izkuntzalarijak.

« Gramatikiak (diño Renán’ ek) * emon oi-deutso izkeriari bere 

nobcratasuna. »
« [ngelandafen izkeria (dirausku Hovelacque’ k ere)* ainbeste-ta- 

ainbeste erbestetariko itzez eta erakiz josita egon aren (pantzetarikoz 

geijen) ezta orain, eta ezta izango ere iñoiz il daiten arte, benetako 

izkera jermanitaía baiño; euskeriaz (jaraitzen dau berak) gauza 

antzekoa gertatzen da : bcrau, eromalaietiko izkereetatik edozenbat 

erderaki artu la beronentzakoluta bizi aren, eztaulso oíek iñoiz ere 

zirkiñik eragin, eta eragingo ere, izkera onen izate berezi eta bestez 

zer-ikusirik-ezkoari. »

Bei’berak auxe diño geroago, anamitaren izkeriari 

buruz 3 ;

« Anamitaren izkeriak... txiñatarenetik itz asko bereganatu ditua- 

lako, askok, izkera bijok senide ete-diran usté izan dabe. Izkera 

batek beste batetik artu dituan itzeen gitxi-askolasunak, eztau zer- 

ikusirik bere baruko izate-eriaz, bere benetako zustraijeezaz; eurok,

i. Renán, V liburua, II buru-atala.3. Hovelacque, a. 1. io.

3 . Hovelacque, a. 1. 53 .



— 31 —
zustrai garbijok, anam itar izkera ofek, dituan baiño gitxiago-ta- 

gitxiago balitu ere, naikoa lilzatez bcre nortasun edo norbaitasun 

berezija eragertzeko. »

Eta bardin idazlen dan beste izkera askori jagokonez 

ere. Gai ñera izkereen arln-ernonori, itz-truke ori, giza- 

auferakuntziak gura-nai-ez, aldean dakafen gauzia dala 

d iño1, ta eragotzi eziñezko ondorena.

Azkenengo auxe diño gitxi-gora-bera Gregoire’ k ere2 :

« Gaur-cgunean (d iñ o ) iiiundu guzliko erijen alkafekiko arlu- 

cmonak. geroago ta edatuagoz, zabalduagoz doazcn ezkero, iztegijen 

aldatze eta crderatiko-itzeztuteok, geiluz-ta-geituz joango dirá, gar- 

bizaleen eta efizalekeri itxuegiz jotakoen ekiñai gora-bera.....  »

« Gomutau daiguzau (diño berak goratxuago)n gaur-eguneko 

izkuntz jakinlziaz batera doiazan eta jas zofolzez Fenelon jakitunak 

azaldulako urengo itzok; izkeltzaiñen arazoai buruzko bere karta 

balen idazten ditu eurok : « lngelandatafak (ei-diño Fenelon'ek) 

m egoki jatorkoen itzik eztabe bazlartzen iñoiz ere : eurak, albo- 

« efijetan ara petan dituezan itz-oro curen tzakotu oi-dilue. Ofetariko 

« tapufetak eragotzi bakoak dirá. Gai oferi buruz guztija da oro tara

« oikuntza edo oitura bidé ulscz.....  Itzak eurenez, saneufirik ezta

« been ots-utsak dirá. Eurok, emote-efijcnak beste dirá artzc-efijenak 

« ere, bijoenak bardin.....  »

Eztaiguzan.bada euskaltzaleok, gaurko izkuntzalarijoen 

irakatsijok ezetsi ela baztertu. Ezteigun geure euskera au 

(diñogu bafiro ere) beste izkerarik im ini oi-eztan bidé 

eslu eta gaitzetan sartu; eztaigun geure izkera tria i fe one- 

gaz, izkuntz-jakinlziak irakasten deuskuenez bestera 

jokatu, eztago beronen osasuna bestek-ez-lako joko afis- 

kugafijetarako-ta. Maite izan daigun, bai, geure izkera 

laztanau, beronen edertasuna, beronen garbitasun al- 

besterañokoa; baiña ez maitetasun ¡txuz. Gorago ere esan 

dogun bezela, maitetasun ilxuegija, safi, maite dogun gau- 

zearentzat laguntasunaren ordez eragozpena izan oi-da-ta, 

mesedearen ordez kaltea.

i. Ilovelacque, a. 1. 10.

a. Gregoire, a. 1. i48 .

3. Gregoire, a. 1. 148 .
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Maitetasun benetakoak, obe dogula dirausku geure 

euskera au, irigelandataren izkeria bezela erderatiko itzez 

burutik ela oiñetara josita, baina osasun sendoz bizirik 

ikusi, latin izkeria bezela eder eta txukun baiña ilda 

aürkitu baiño.

Hugo Scliuchardt izkuntzalari ospotsu-ospctsuak dirausku 1 :

« Euskeria, Eroma-aldija baiño lenago zan bezelako (erdereetatik 

ezer beraganalu barik) jaraitu izan baleu, ez zeitekeala, geroagoko 

aldijctan, bizi al izan. »

Schuchardt’en itzoi, guzur aundi barik, beste uíengook 

geitu geinkeozala usté dogu :

« Euskeria, gaur, erdel izkereetalik ezelariko iguin  barik, itz 

ugari ta ugari artuta ezpalitz, toki askotan, uri nagositxuetan atan- 

be, aurkitzen dan baiño askoz ere baztartuago legokela. »

Eíijak zelakoak dirán ela gureau erdercari buruz zelan 

agertzen dan ondo ikuslau dagijanak, aolan usté izango 

dabela deritxogu, sori-txarez ere.

(i Euskera garbija edo bapez » zaleak, beraz, euskal- 

dunen artean aspaldijon sartzen ari dirán kezka alzera- 

kari ofegaz, euskeriaren bizitziari berari, uste-uste barik, 

kalterik aundijena ez ele-deulse gero egiten !

íztegijok aberastu eta aldatu, itz zaar asko aaztuz ta 

baztartuz egin oi-dira.

« Itzen ertz-bizilasuna (diño Dauzat’ek)s eskutik-eskura dabiltzen 

txanponeena bezela, geroago ta erlaxtuago, labanago izan oi-da. 

Izkeria, berak eztakijala, itz zaar makaldu oreen ordezkoen bila ibili 

oi-da. »

« Ordelarijak azpiratu, alboratutako itzok, sari', guztiz il baiño 

lenago, esakunen bateri iratsita, kukilduta, bertan gogortuta geratu 

oi-dira,.... »

1. Hugo Scliuchardt’ek alemanez idatzi eta George Lacombe’k 

prantzetarera biurtuta, 1907'gn urteko R. I. de Estudios Vascos’ en 

329 ori aldean, « Basque et Román » buru-izenaz agerlutako idatz- 

lanean.

2. Dauzat, a. 1. 8g.



Oíetariko itzok bádira gure euskera onetan ere : gorago 

esan dogun bezela -EREAN, aintxiñako atz-izkija, oíe

tariko esakun bateri ezafita bizi dogu Bizkai’ko itxas- 

aldean. ALA itza (erderazko dolor, tormento) tripALA edo 

tripakALA ilzez kanpora eztogu enlzuten ija; bardin BEN 

(erderazko serio, formal) ere, BENetan edo antzeko esa- 

kunen baten izan ezik, erijak eztarabil iñoiz.

Beste itz asko, onelariko azteíenik ere itxi barik baz- 

tartu oi-ditu erijak : or ditugu antxiñako ERAN (erderaz 

matar), ERAILE (matador, asesino) BEZUZA (regalo) eta 

beste zenbatu eziñala itz polit eta bear-beaíeko.

Eta au ezta gure artean bakarik gertatzen, ikusi bestela 

Dauzat’ ek zer dirauskun1 :

« Izkeraok (diño) geroago ta ederago, aurereago zirelako askoren 

uste oker ori, ezta izan gaitz ezeztuten. Gaitzago da, oraitiño, galtzen 

dirán baiiio andiko izkerakijak zenbatzea.....  »

Bádira beíogei urte, José Ruiz de León, gazteleíiko 

izkeriaren alde lan edeíik asko egin ebanak, izkera oíen 

Akademijiari onela zirautsala3 :

« Argiztaratu daiguzan, aintxiña-itzak dirala-ta baztarturik ditu 

gun, eta akademijako batek zenbatu dituanez, bost-mila ta geijago 

dirán itzok, euren ordezko baririk eztituen ezkero, bear-beaíeko 

ditugu eurok-eta.....  »

Eta beratxuago :

« Itxitasun oren eruz (gobernuaronez) odozenbat itz eder eta 

esan-guratsu ikusten ditugu egunaro baztartuta, eta Akademijia 

baíiz... ainbat itz mukcr, ots-gaitzezko eta txarto eraldulako bere- 

izlegiratu beaíean; arako contabilidad, explotación, depreciación, misión, hulla, túnel, wagón eta eundaka kontau leikeezan beste euron 

antzeko itz asko, ez eder, ez egoki eta ez bear izaneko eztiranak. »

Bere izkeriari eutsan maitetasunak, Ruiz Leon’eri orain

i.  Dauzat, a. 1. 168.

a. Don José Ruiz León. Inventario de la Lengua Castellana, VIII.

— 33 —

3



berogei urte eraso eutzazan itz aberkoi oi'eek, naiz beste 

lenagoko eta geroagokoen ekiñak ere, eztabe ezer lortu, 

ez orduan eta ez orain, gazteleíiko izkeriak beste izkera 

orok bezela, ainbat itz zaar aaztu ela erbestetiko itzez ala 

itz bariz, euren lekuok beteten jaraitzea eragozteko.

Gura-nai-ezko legeak daroáz, (izkuntzalarijak diraus- 

kuenez) izkeraok aldatza-beerazko bidé orelan zear, ela 

eztabe balijo, ez ereguak, ez aginduak eta ez gure indar 

guzlijak, jokera oren kontra gauza andirik lortzeko.

Gilxiago, gui'e euskeriau legez bizi dirán izkereelan.

Gure izkera onen idatz-bizitzia, guztiz da makala : ira- 

kurle gitxi ela idazle gitxiago, beste izkereen aídean. Ela 

beroíegaitixek, idatz-euskeraori geuk nai geunkeaeratze- 

eíeza dogula usté izan oi-dogu, gauza makala, ezite-eíeza- 

goa, menderalze-eíezagoa da izan-ere-la; baiña gure izkera 

onek ere, makaltasunori uxatzeko, beste izkera orok 

jaraitu oi-dituen lege baíuan jari bear dau; ela guztiz 

sendalu daitenean (laister izan beite) gure ekiñok eztabe 

ezetariko indaíik izango euskeriau ezileko; eta or ager- 

tuko dira beste befogei urte baru, orain Ruiz de Leon’en 

ereguok bezela, auts artean lo, efijaren berotasuna utzi ta 

zentzun otza lagun dogula aldezlu daiguzan itz eta izke- 

rakijok.

Eíijak eztau iñoiz alegiñik egilen galtzen ari dirán edo 

galdu dirán ilzok berbiztuteko ; gitxiago oraindik, eurak 

zustrailzat arluta itz barijak eraltzeko. Erderazko asesino 

adi-erazoteko « eriotzgin » itz argi eta polita irakuri dogu 

oraintsu1 bertsolari eíi-eíikoi batek idatzita. Ezetariko 

euskal-ikasterik eztaben Eibar’ ko langiie batek (ondiño 

oraintsu onek ere)a erderazko hombre serio, formal eus- 

keraz esan nairik « gizon benelalarixa » esan euskun.

1. Enbeita’ tar lmanol’ek, Bilbo’ ko « Euzkadi » cgunerokoan, aur- 

tengo Zemendi’ko zenbaki baten.

2. Cayetano Careaga deritxo.
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Eriotzgin, benelalari : eztogu usté itzok, bein entzunez 

beste barik, iñungo euskaldunek aiiuko ez-leukeezanik. 

Onetarikoxe itzak d irá , gorago esan dogun bezela, 

ERAILE, BEN eta antzeko txanpon labcinak bezela ertzak 

ilda diíuezan itzen ordez, erijak sari asmau oi-diiuan 

baii, garbi, aitukor eta erlz-zorotzak.

Ikusi dogu gorago Dauzat’ek diñoana : Itz barijak 

aitukor izateko, oraintasun usaiña bear dabela; eta egija 

da. Aintxiñako itz asko (ezetariko seniderik itxi barik il 

diran edo il-agiñean diranak atan-ere) eztabe indarik eus

kaldun geijen-geijenen burura argi izpirik ere bialtzeko; 

eztabe nundik oratu, eztabe esegikairik gure buruoi eza- 

rita geratzeko; beroregaitik, noiz-edo-beingo gai-bakanen 

baten izan ezik, eztira eurok, efijari berikasgaitzat jaur- 

liteko, gauza eiikoiai ezarteko, egokijen-egokijenak.

Jaiaitu daijogun bada, euskaldunok ere, kezka barik, 

Dauzat’egandik artula gorago azaldu dogun izkuntxa- 

gertakun oni :

« Alde orotan (giñoan) beti baíiztatzen ari diran erde

ratiko itzez eta itz-baíijen bidez, apur-apurka, ezebezean 

geratzen dirá aintxiñako iztegijak. »

lztegijaren aldakuntza la bariztatzeaii buruz itz egin 

dogun ezkero, esan daigun zertxobait, itz-ols aldakun- 

tziari jagokonez ere.

« Izkeraak (diño Ilovelaquec* k) ’ eral Izen direnez gero, laster asten 

dirá euren itz-otstegija apur-apurka aldatzen eta euren erakijak 

baíiztatzen. II/.-oís itxijak beste tnakalagoetariko edo gogoragoc- 

tariko biurlzcn dirá, eta ilz ots edegijak solijagoetarikotu edo sakona- 

goetarikotu; batzuok nai bestelzuok, alkaíeri zirkin eragin oideutsee 

sari, eta órela sortzen dirá, izkera bat miulzatzen dan eri batzuetan, 

era bateko bariztatze legeak, beste batzuetan beste era batekoak, eta 

olantxe. gitxika-gitxika geroago ta uriñagotu egin oi-dira izkera- 

sendi bakotxen beso edo adarak.

« Iskuntziaren edestijari buruz (diño Dauzat’ek)2 itz-ols biralda-

i.  Hovelacque, a. 1. /iao.
3. Dauzat, a l. 67.
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kuntzaak dira lenen begiztau bear ditugunak, oreexeri lotuzkoak

dira gitxi-asko beste aldakuntza oro ta...... » « ¿Zeintzuk cte dira

(itantzen dau berak) itz-otstegijaren baíiztatzea zaintzen daben 

legeok? Jakintziak, loria dau, eurok zeatztasunik andijenaz zeindu 

ta eraltzea... »

Dauzat’ek, berak goratxoago dirauskunez 1 « ilz-egin 

oi-dogunean gure gogoaren ikuskizuna, gure oldozpen- 

gaija, ezta geure izkeria bera izaten. »

Agaitik, itz-egiten eta zelan egiten dogun zaintzeka, 

berez-berez geure agoko ots-zanok egokijen, efezen daben 

erara itz-egiteko jokeria izan oi-deuskue beti.

Jokera orek, aldatzen ditu bere aldiz, apur-apurka, 

gure aoetako itz-zanok; eta órela, itz-otsok eta gure ao- 

zanok, gizaldirik-gizaldi alkar aldatzen-da-aldatzen, izkera 

osoa beste-eralaratzen da, aldijaren-aldiz.

Ortik ondorentzen danez, itz-ots aldakuntza legeok 

jafaikoi baiña indar mee, zee ta arin-ariñez jokatzen dabe, 

eta orexegaitik legeok eíi ela aldi batzuetan era-batera 

artzen dabe lufa, eta beste loki la aldi batzuetan bestera.

«Itz-ots legeoen bai-ta-eztasuna adi-erazoteko (diño G r e g o i r e 'k *) 

gaiñeratu daigun, eurok bakotxak auzo edo toki-alde berezi baten 

baiño eztabela indarik, eta bertan ere, denpora-aldi baten bakarik; 

legeok. bada, tokizkoiak eta aldizkoiak dira.

« Oregaitik eta beste onatu leikezan erazoi batzukaitik (jaraitzen 

dau) obe dogu legeok, itz-otsak biraldatzean agertzen daben jokera 

uls-ustzat artu, beste izaki berezkoien eta arau zeatz eta beti-bardin 

jokatu oi-daben legeak bezelakotzal baiño: ain alditan, ain eritan, 

ain itz-otsek, onetara edo aretara aldatzeko gogoa agertzen dau ; 

baiña jokera orek, eztau ezer lortuko, beste edozein indarkik era- 

gozten ezteutsonean baiño; eta ez aaztu, oretariko eragozkaijak era 

askotakoak dirana. »

Bardin diño Meillet’ek ere3 eta onek, bai-la-eztasun ori, 

izkuntza -arau orori ezarten deutso ; ikusi :

i. Dauzat, a. 1. 3 i.

a. Gregoire, a. 1. 63.

3 . Meillet, Revue du Mois, aoút igio. La Mélhode de la Linguistique.
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« Izkuntz-arauak (diño) eztira beste jakintza balzuelakoak bezela 

orokaíak, izkera eta aldi bakoitzarentzat berezijak baiño; aldijari 

eta tokijari lotuak filosofilarijen izkeraz miritzatuta. »

Ona emen, adibidetzat, izkuntzalarijok diñoen ori sen- 

dotzen dabeen euskerazko gertakun batzuk :

Iñoiz eta toki batzuetan, Markina, baino, bina esaten 

zan eta esaten da Bizkai’an berton ere; beste toki eta aldi 

batzuetan Markiña, bciiño, baiña; gura-ta-be ezin izaten 

ditue esan, gaur, basefitar askok itz oneek lengo eratara. 

Iñoiz eta iñun maila, oilo, bila ela beste aldi eta tokitan 

maila, oilo, bila. An aita, emen aita, beslean aitxa; len ogia 

orain ogija toki batzuetan, beste batzuetan ogije, ogie eta 

abar.

Eta gaurko naiz lenagoko euskeriaren gertakun oen 

antzerakoak, beti eta izkuntza orotan jaso oi-dira eta 

oi-izan dira. Grezitaren -izkera zaararen itz-ols aldakun- 

tziari buruz, ona emen Ilovelaquec’k diñoana 1 :

« Alperiko lana litzate grezitar izkerearen oguzkeria noiz aldatu

zan, zeatz azaldu nairik jardutea.....  Indargai bik lagundu eben al-

datze ori, edo obeto esateko, aldatze batzuok gertau zeiteezan : aldija 

eta tokija; ain aldakuntza, ain toki ela ain alditan gerlatu oi-zan 

eta bera, beste toki batzuetan, leenago edo geroago gertatu zan edo 

gertatuko zan. »

Latin jatora egiten zan aldija baiño leenagoetan, aintxi- 

ñagoetan, izkera entzute andiko ori berori ere, beste era 

hatera oguzten eben :

« Latin zaarak eta jatorak eben aldeelatik lenengoa (diño Hovelac- 

que 'k5) jatorak zaararen izkira-edegi-bikoilzak bakartzeko ager-

t.zen eban jokerea zala esan leí.....  Latin zaarak loumen, jous, oinus,oitile, ploeres, ceivis, leiber, veicus, esan oi-eban ola jatorak, lamen, jus, unas, utile, plures, civis, líber, vicu.s. »

Zaararen ai izkija ere ae’tan biurtu ei-zan lenengo (Ho-

i. Hovelacque, a. 1. 3oi.

a. Hovelacque, a. 1. 3o4 .



velacque’k berak diñonez); gero, efi izkereak e luze 

biurtu ei-eban ae ori : idatz-izkeriak ere bai, erijak baiño 

irureun edo laureun urte geroago.

Latin jatofak berak ere, orok daki, ira edo laugaren 

eun-urteko aldijaren inguruetan, zelako aldakuntzak 

jasan zituan : euren ke-ki izkijak ze-zi tan biurtu ziran; 

bardin ge-gi ere, je-¡i lan ; lia-tie ta abar, zia-zietan...

Latiñeon berton, bai besle aintxiñako eta oraingo 

izkera asko eta askolan gertatutako beste oíako alda- 

kuntz polit asko eragertzen deuskuz Hovelaquec’k berak; 

baiña ezteiguzan emen aitatu, ilz-aldijau, ezlogu luzeegilu 

nai-ta.

Orain arle emen aralu ditugun itz-ots eta euron joske- 

reen aldakuntzok, bereratzaiíe edo efeztzaile jokerakoak 

izan dira. Baiña aldakuntzok ezlira beti oguzkeria efez- 

luteko izaten; bádira geure agoko itz-zanoi bizkortu t ía 

indartu eragin oi-deutseenak ere. Era-ofeetako aldakun- 

tzeen zustrai-legeak ere asko dira, baiña ufengook, gure 

uslez, aipagarijenak :

Lenengoa : llzak ela esakunak laburlzetikoa. Bost eta 

sei baiño bos da sei esangaitzagotzat izan oi-dogunaíen, 

bigafenau labufago dalako edo, sari entzun oi-dogu, le- 

nengokooren ordez. Sarazaitzu’ko euskaldunen deitrik, 

egolen dra ela antzekoak ere beste euskaldunon deiíurik, 

agolen dira ela abar baiño gaitzago dira esateko, baiña 

laburtze legeak efez-legea goitu dau itz-oreelan ere. Ain- 

txiña, andera, abere esan oi-zan toki askotan, gaur andra, 

abre esan oi-da : labufago baiña gaitzago.

Bigafen legea : Zarata itzelatikoa. Zarata itzak bera- 

rizko ots gogor eta indafezkoak bilatzen ditue safi, eta, 

euroetatik sortzen dira, izki bafi asko ere. R eta L bitar- 

teko daben izkirik ezin esan izaten ei-eben aintxiñako 

euskaldunak (eztakigü esakun ofen egitasuna noraiño 

eltzen dan); gaur, belafijok ondo itxita euki bear izango
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geunkez orelariko izkijak euskaldun jatorenen artean ere 

egunero e/ entzuteko; lenengo /arata itzetan, adibidez : 

t iu skctnlza, nusli-ULxsla ela abar; gero osterantzekoetan 

ere bai : kkesala, a p r a L ' ,  odmqzoIü, Gonnr a ,  t r i l ,  p l a -

zaola.....  eta euskaldun oroen aoetatik gaur-egunean

eiez-erez eta sari-saii ui'ten oi-dabeu oreen antzeko best,e 

itz askotan. ■,

Irugaren legea : Erderazko ilzelalikoa. Erderatiko ilzez 

batera sartu dirala dirudi gure izkeraan len beronenak 

etzituan izki eta izkira-olsen batzuk ere; baiña ezta eíez 

oferi buruz ere gauza ondo eta zeatz baieztzegafizkorik 

azaltzea ; gaiñera alantxe balitz ere, baldin euskaldun 

jato/en artean sakon eta zabal bizi badira, erderatikoak 

dirala ta beste barik, ezgeunke, beste izkera batek ere 

egin oi-eztabena egiñez, curak baztarlu nai izateko esku- 

biderik. Geure agook, euskaldunenok, itz-olsak oguz- 

teko geroago ta trebeago, gauzaago izate ori, kaltezkotzat 

eukitea, itsukeri aundija litzatc. Gorago ere esan dogu : 

oneetariko aberasluteak, iñungo izkeralan ezliluez gait- 

zelsi ta ezelsi. Ezgaitezan bada gu euskaldunok (diñogu 

bafiro ta bafiro ere) ez onetan ela ez beste geure izkera oni 

jagokon ezetan, iñor-ez-lako geurekor eta afokerilaraño 

eltzen dan besteko garbizaleegi itsuak izan, eztogu reri 

geure euskera maite onen osasunari begiratu ezkero-ta.

Itz-ots arazo onetan, naiz beste izkeriari jagokoezan 

orotan, eztaigun aaztu iñoiz : izkeria gauza bizija danez, 

beti aldatzen eta aldatzen ari dala, ta bere izatea, aldizka 

neurtu eta adiratu bear dala; bere izatetasuna noizta- 

sunaz alkarkidetu bear dogula beti.

Gaurko euskal-itz-otstegija eraltzeko ere, begiratu dai- 

jogun bada, gaurko euskaldun jator geijenen euskereari, 

zeatz-zeatz; ikusi daiguzan bizitza agirija daben eta berau 

sendoagotzeko jokerea daben itz-ots eta euron joskeraak 

zeintzuk eta zelakoak diran ; eta euren gain, otz-otzean,
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aren aldeko ta bestearen kontrako biotzkeri barik, eraldu 

daigun itz-olstegijori; eta, gaiñera, ez berau beti-betiko 

izango dan ustez, gero-ta-gero ere, geure euskeriau lu- 

zaro bizi badaite beintzat, baíiztu, geitu edo gitxitu dai- 

tena gogotan eukiz baiño. Izkera agerkun arazo guzti- 

jetan, bururatu daigun beti euron bai-ta-eztasuna, ointxe 

oían ta gero bes teta rako izatelasuna; ta órela geure bu- 

ruok, izkera ikastijetarako bear dan bezelako argitasun ta 

egokitasunez gertau daikeguzanez gaiñera, geure usté 

eta eretxijetan, alkar-aitukoíago izango gara; gaur maite 

ditugun agerkunok, bijar aldatu daitekezela ikusteak, 

euron alde im ini oi-dogun sua ta gaíazlasuna, otzitu ta 

eztitu egin-erazoko deuskuz-ta.

Gomutau daiguzan oraintxe Dauzat’ek gramatika ira- 

kasleai dirautseezan itzak1 eta ezari daijeguzan eurok itz- 

ots legeoi ta itzaldi onetan darabilguzan beste gai orori :

« Grainalika irakaskuntziak (diño) alde egin bear dau egi-itsu- 

koietatik : jakintziau, apata* aíokeri bakoa da; eztau beronek beti 

gauzearen zegaitija azaltzen; sari bera zelan edo zelakoa dan esan 

ota ixildu egiten da. Beti-beti sartuta euki bear dogu geure buruotan 

biraldakuntziaren ustea; len aldatu dan eta gero ere aldatuko dan 

izkeriaren une edo aldija aztertzen dau maixuak. Ondo da, idatz- 

izkera bat, garbi-zaletasunez irakaslea, baiña ikaslea guzurezko 

ormaz inguratzen ibili barik; la bai, lengo aldakuntzen ereduz, ge- 

rokoak aurez-ikusi-erazota; eta ain itz, ain eraki, ain esakun, gaur 

czetsigarija izan aren, orain baztarturik dauken giza-gogoerak za- 

palduz geroago nagositu leitela irakatsita. »

Onenbestez, eldu gara, itzaldi onen azkenengo atalera. 

Eri izkera edo ao-izkeriaren eta idatz-izkeriaren alkarki- 

detasuna da beronen gaija.

Aintxiñetan, idazle ela irakurle, gizon jakitun gitxi 

batzuk baiño etziran izaten. Idatz-izkeria ta efi-izkeria, 

aldi areetan, gauza bi, alkafengandin ufin zamartuak 

izan oi-ziran.

i. Dauzal, a. 1. 3 ig.
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Banan bizitze ofelan, idatz-izkeria euki oi-zan nago- 

sitzat; eta efi-izkeria, bere jopu aintzat ere ez-artzekoa 

baino ez oi-zan izan. Baiña euren aíokerijiak galdu zituan 

aintxiñako idatz-izkeraok; et ijagandik ufiñago eta maka- 

lago, azkenian, il ziran belikoarako sanskrit idatz-izkeria, 

grezitafen idatz-izkera zaafa, godotafena, latin izkera- 

jakintuntaía eta abar. Oíegaitik diño Dauzat’ek1 :

« Izkeriaren biraldakunlzia geratu eziñezkoá da. Baldin idatz- 

izkeria geldi lolzen bada (au lortu leikena da) ao-izkératik, izkera 

bizilik, laster uíinduko da bcra; orduan bere kementasuna baíiz- 

talzeko bear daben bafu-izardi barik, igartu egiten da, ta beneta- 

kotasun bako idatz-lan afo-afo ta baíu-utsak baiño ezlilu erasor- 

tzen. G ramal ikalarijai ja raí non egiteagailik, Virgil ela Cicerón’ en 

izkeriari begiralzeagailik, latin idazkuntzia, eun-urteko baten ba- 

ruan, guztiz antzututa, elkortuta geratu zan. Claudien’ ek, criotziak 

jotako izkeraz idatzi eban, Bembo kardenalak amaika eun-urteko 

geroago bezela, bardin. Bizanti’ar idazkunlziak ere, garesti ordaindu 

dau oretariko irakatsijai jafaitzea eta eztau idatz-lan gurenik ekafi 

giza jakintzatcgira. Gauza antzckoa gcrtau zan Prantze-cfijan ere 

amazortzigafen eun-urtekoan, poesi izkereari buruz. Efomaf-zaleen 

agerkunik nagosijena, izkereen-iixalaste edo biraldakunlzia izan 

zan ; cía bere on ugarijenak, aundi-zurcnkerijok betiko bertan-bera 

itxita eri-izkeriaren aberastasunak esku zabalez arlu ta beraganatu 

zitualako jaritsi zituan. Efi-izkeriari itsatsita, dcutsala, bizi bear dau 

idatz-izkcriak, baldin bizirik jafaitu  nai badau. »

Baiña oraingo izkuntz-jakintza bari au sortu baiño 

lenagoko izkuntzalarijak, etziran konturatu egi ofeezaz; 

latin izkeria, ilda gero ere, gorpu zala ere, gure gura- 

soak, eredutzat euki oi-eben euren gramatika-ikastijetan; 

eta bere aintxiñako anditasunez, edertasunez la aldatzeke- 

tasunez jantzita gura eukeezan ikusi euren jaiotz-izke- 

raok.

Atan-be au, aldatzeketasun au, idazkuntziaren bidez 

lorlu eleiteenik etxaken bururatu ere egiten eurai; eta 

uste onetakoak asko dira oraintxe ere gure artean. Ona

i. Dauzat, a. 1. 59.
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emen oíeri buruz ere, gorago ikusi dogun guztiaz gaiñera, 

izkuntzalarijak zer dirauskuen :

« Izkcreen bizkoíago edo geldijagoko biraldakuntzia (diño Dau

zat’ek1) alde guztijetatik agertu oi-da ela eztau gizonak bera geratu 

al-izateko indarik. Leenago, izkeria la bere ortograñ edo idazkeria, 

idazkuntziaren bidez, beti bardin ela geldi euki leikeazala usté 

izan eben. Prantze-izkeria, amazazpigaren eun-urtekoan geldiralu 

zan eretxijaz aburu-batekotu ziran gramatikalarijak, oindiño ain- 

tziña eztala. Ezta iñund ik  inora ere egija ori, eta alan eragerlu dau 

Meillet’ ek Brunnot'en urengo. »

Ona emen Meillet’ ek diñoana :
t

« Erakijok (Pranlze-izkeraan) geldiratuen jaíailzen ebela usté za- 

nean, orduantxe gertalzen zan aldakuntzarik andijena : orduantxe 

makaldu ziran ela ezebezeralu itz-amaikijak eta ordez, aure-itz eta 

beste itz-zatikin batzuk adilzari ezari; ilz-batez, orduantxe galdu 

eban prantze-izkeriak, latin antzeko alzizkidun izale-eria ela gaur 

benetan dan bezelako auíe-izkidun b iu r lu .....  Idatz-izkeria geldira

tuen zanean orduantxe gertatu zan biraldatzerik andijena. »

« Izkeriaren gerakortasuna (ganeralzen dau Dauzat’ ek) bere bala- 

sunaz nastabijau eben, ela berau, lenengoa barik, ezin lorluzkoa zala 

usté izan eben : baiña gertakun bijok, alkarekin-zer-ikusirik-ezkoak 

dira. »

Aor agiri da bada, idatz-izkeria eri-izkeriaz uíin 

iminteak kalterik nagosijena berelzako dakarena; eíi- 

izkeriarentzat baiño geijago, beronek, idatz-izkeriak 

inguratu leijozan esijok, erez eta arin ganeztuten ditu-ta. 

é Zer lortu dau Prantze-izkeriak, adibidez, orain zortzi- 

amar eun-urteko zala itz-egiten eben izkereari jagolcon 

ortografi edo idazte-eraz gaur ere idazten jaraituta? 

Idatzi erabatera eta irakuri bestera egitea baiño ez; 

prantze-irakurtaileak, begijen aufean ikusten dituzan 

izkira asko jan eta beste asko aldatu egin oi-ditu, belaíijak 

eskatzen deutsan eraz; irakuri, ezta begiz bakaíik egiten, 

begiz ta belariz baiño-ta.

Ao-izkeriaren eta idatz-izkeriaren bardiñeztasunak, era 

bitakoak dira, ikusi dogunez :

i . Dauzat, a. 1. 57.



Lcnengoa, idazte-era edo oj-tograíizkoa da : idatzi era 

batera eta irakuri beslera. Bardiñeztasun au ezta azalekoa 

baiño; irakuri eta ilz-egin, bardin egin ezkero, idazte- 

eriaren okefak, ezlabe, idatz-izkeria ao-izkeratik, irudiz 

baiño uíintzen. Okefau geijago (prantzetaíez eta inge- 

landaíez berbarako) edo gitxiago (espaiñeeraz) izkera oro- 

tan gei'tatu oi-da, guztiz itsuri edo alde-erazo eziñezkoa 

da- ta,

« Iííungo izkera lan (diño Gregoirek1) ezin bardindu Ici guzliz 

itzeen idazte-erea, eurok osolzen dituan itz-alsrrlíin. »
Bigaíena, irakufizkoa da : idatzi la irakuri erabatera 

ta ilz-egin bestera. Auxe da benetako bardiñeztasun kal- 

tegafizkoa ; ta gorago ikusi dogunez, idatz-izkeriaren 

rnakaltze la eriotzia atzean dakafena.

Beronen gaitzok, orain, ainlxiña baiño askozaz ere 

aundi eta agirijagokoak dirá. Len, gorago esan dogun 

bezela, idaztea ta irakurtea jakitunen zeregiñabaiño etzan, 

baiña azkenengo gizaldijetan irakur-zaletasuna (la bear- 

tasuna batez ere), zabaldu da eíijetan, eta gaur, eskola, 

liburu, izpafingi eta beste irakurkizunoen bidez, so- 

kondo guztijetara eldu da auíerapide ori, ela efi-izkeria 

ta idatz-izkeria, nai-ta-naí-ez alkafen adiskideago egin 

dirá.

Izkuntz-jakintziak, beste aldez, jaso dau maiíarik goi- 

jenetaraiño eri-izkeriaren, ao-izkeriaren, nagositasuna; 

eta jakinLza oreri jafaituz, eri-auferatuetan, alegin guztija 

egiten dabe gaur, idatz-izkeria, eíijarenaz aldan bestean 

bat-egiten, eíi-izkefiaren lege berarizkoak idatz-izkeriari 

ezarten, eta bere aldakuntzai al-danik uíerenetik jaíai- 

tzen.
i

« Erantzun-ezifíezkoa da (diño Uauzat’ek2) ao-izkeriak idatz-izke-
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riarcn gaiñetik daben nagositasuna; ela izkuntzalarijak ozlau iñoiz 

ere azlu bear, idatzija, izkeriaren jantzi edo soiñekoa baiño eztana. »

« Gogoan euki bear dau beti (diño berak geroago1) idatz-izke- 

riaren eta eri-izkeriaren lege orokafak bardin-bardiñak dirala, ta 

izkera asko bizi izan dirala ta bizi dirala idatzi barik baiña ez itz 

egin barik. »

Gaurko izkuntzalarijen eretxiko zan, orain dirala euu 

urte bizi izan zan Vouk Stéphanovitch Iíaradjitch ser- 

bilar izkeralari ospalsua ere.

« Jakitun onek (diño Ilovelaqiiec’k "l) bere abefiko izkeriari-bu- 

ruzko lan balijotsu jftuuiiin la ain ederki amaitu ziluanak asi zituan^; 

serbitafen izkeria, oraindik zelakotu barik zala esan lei; ain

txiñako eleiz-eslabitaf zaafa ta benetako eri-izkeriaren zatikin ba- 

tzuk nastuz eraldulako izkera guzur-izatezko bat erabiíen, aberi 

izkeralzat, idazkirik gcijenak. Benetako eri-izkeria, bee-sundezkotzat, 

txiro-sundezkolzat euki oi-eben. Vouk’ek, aberi izkeria, zan bezela 

aintzat artzeko eskatu eban eta ortografi edo idazte-eria zustraiz al- 

datzeko. Eun-urteko erditan ekin beafeko bufuka os lean, garai- 

tzaile urten eban guztiz, kroato-serbi-izkeriagan eban ezagulze sako- 

nari eta bere lancn zeatztasun eta zuzentasunari esker. »

Gauza jakiña ta agirija dogu bada : idalz-izkeriak, alegin 

guztija egin bear dau, eíi-izkeriaz bardinduten, beslela, 

eri-izkeria auíera doa bere bidean, ardura barik, beslea 

atzetik joakon edo ez jaramonik egin barik. Idalz-izke

riak, eztau ezetariko indaíik, eri-izkeria bereganalzeko, 

beronen ondo-ondoan, beronen epeltasun-peean burua 

makurtuta apal-apal ja íi ezik. Efi-izkeriaren ta idatz-izke- 

riaren batasuna lortzeko, beronek egin bear dau alegin, 

efi-izkeria berekoia, auíeralari itxua da-ta. Izkuntz-jakin- 

tziak, izkuntz-edestijak, oían dirausku, ta ezteiguzan 

ezetsi euron irakatsijok.

Idatz-izkeriak, efikoi izanez gaiñera, batetariko izan 

bear dau. Beti bardin ez, baiña aldi baten, oroentzat bar- 

din bai. Berau barik (atan-be gure efijau lako toki txiki

1. Dauzat, a. 1. 3 i 6.

2. Hovelacque, a. 1. 37k-



baten) ezetara ere zirkiñik iñora ezin egin leike : izkera 

baten idazte-eriak, batetarikoak izan bear dau, bai, naiz-da 

eri-izkeria, alde txikitxuagoz edo anditxuagoz, era asko- 

tarikoa izan.

Ezta bizi gaur munduon, eíi aureraluetan, bear izanori 

ontzat artu eta lortu eztaben izkera ez andi ta ez txi- 

kirik; eta oro, izkera oro dira, eíijaren agoetan, ainbat 

eta ainbat eratakoak. Ezlago izkelki bako izkera bizirik :

« Izkelki zelaijak, amaibakoak dira (diño Dauzat’ek*) eta zelai 

orcen zatirik andijenak oraindiño arakatu ta aztertu barik dira; ta 

au ezta mircsteko, prantze-izkeriak berak, idatz-izkeria dala, oge- 

tamar m ila izkelkiragiño ditu-ta. »

Guk euskaldunok, geure izkera oni jagokozan arazo- 

etan, beste iñungok eurenetan eztiíuen eretxi, asmo ta 

burukerijak ditugu; geure izkera onegaz iñun oi-eztiran 

ikuspide-lanak egin nai ditugula dirudi. Batasun onu- 

ratsu ori, beste eíijelan aintxiñatik lortuta ikusi aren, 

guk oraindik, onuratasun ori berori ere, geure betiko 

ezla-bai-da gaijen artean dogu.

Gorago ikusi dogunez, izkunlzalari oro erelxi bateko 

dirán aburu edo usteetarik bat, auxe da : « Izkeraok, eu- 

roenez, izkelkijetan zatikalzeko gogoa dabeela] eta indar ba- 

nakatzaile oren beslalderakoitzat, aberi-izkeria, idalz-izkeriaz 

zaintzen dan izkelki nagosija, izan oi-dala\ »
Euskaldunok arazo oíeri buruz izan dogun itxilasun 

edo alkar-aitu-eziñaren lcalteak eztira txikijak, geure 

izkera onen osasunarentzako. Urteak dira itxitasun ori 

izkuntzalarijak arpegira jaurtiten euskuela, baiña al- 

peíik ; euskaldunon buru-gogortasunau andijagoa dogu, 

izkuntzalarijen irakatsijai zor deutsagun lotsia baiño.

« E íijak berenez egin oi-daben izkeriaren ondoan, (diño Hovelac-

1. Dauzat, a. 1. 23q.2. Dauzat, a. 1. 322.
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quc'k1) eri-izkcriaren ondoan, izkera orok izan oi-dabc, ilunbencz 

edo, ekanduz edo, izkclki nagosi bat, orokar bat, idatz-izkeriaren 

uí-uí bizi oi-dan bat. Euskaldunak baíiz (diño Hovclacque’k berak) 

eztabe olakorik, eta idazle bakoilzak, berak asmau oi-dau, berak 

eraldu oi-dau, bcretzako, bere burutiko idatz-izkeria. »

Ainlxiña izkera asko agertzen ziran orain gureau be

zela, ezetariko batasun barik. Alemanilaíen izkeria bera 

ere olantxe aurkitzen ei-zan orain sei-zazpi eun-urteko- 

rarte; baiña utsune ori gora-bera, orduko munduaren 

bizi-rnoduak ez eutseen orduko izkerai oraingoak orain- 

gooi besteko kalterik erakarlen; gaurko munduko ikasle 

ta artu-emonak, il edo bizizko indafez eskatzen deutse 

izkerai euron idazkuntza batasuna; ta geu euskaldunok, 

diñogu bariro ere, aurkitzen gara il edo bizizko dei ori 

jaramonik egin nai ezik, beste izkera oroen azpijan.

Idatz-izkeriak, eri-jafaitzailea alde batetik, eta bes- 

tetik orontzat bardiña izan bear dabela esan dogu. Bear- 

kizun bi o/eek, alkafen kontrakoak dirá eurenez, itzez- 

itz artu ezkero; baiña, ikusi daigun zelan aitu bear di

tugun : Idatz-izkeriak eri-izkeriaz bat eginda bizi bear 

dabela ezan oi-dogunean, eztogu esan nai, berak, eíi- 

izkera oro, osorik edo guztiz beraganatula bizi bear 

dabenik; eri-izkera mota guztijak idatz-izkera baruan 

ezlegokez; bestetara bai baíiz, idatz-izkera guztija, zabal, 

zustraitsu ta sendo eri-izkereen baruan,

Izkera bijoen alkarkidetasun ori, gorago esan dogun 

baizen zustraizkoa eta benetakoa izateko, idatz-izkeriak, 

eíijaren era askotako baiña esan-gura bardiñeko ilz eta 

gramatikakijetatik, bizilzarik saltón, sendo ta zabalena da- 

beenak aukeratu bear dita; la bardiñean, oíelara nago- 

sitzeko jokeria dabeenak; auxe da, beti, geure gogoaren 

baíu-baíuan sartuta euki bear dogun jaíaipidea.

Idatz-euskerarik egokijena, ezta beraz, ainlxiña, eíijaz

i. Hovelacque, a. 1. 3o4-



urin bizitzeak il zituan izkera andizurenezkoen edertasun 

ela aberastasunen antzekoz jantzitakoa; ezta noski gure 

usteak edefenentzat, garbijenentzat, txukunenentzat etsi 

leikeana; ezta zeatzen edo zenlzanenezkoen eretxi leikeo- 

guna ere; euskaldunik geijenen belaiijetan zear bigunen 

eta aitukofen sartu leitekena baiño; eri-izkeriaren gun- 

gunez, beronen izerdirik ugari, bafuko, eta beroenez, 

burutik eta oiñelara elikatu, andu eta guritutakoa baiño.

Eta oíetariko idatz-euskeria lortzeko, ezta bear maite- 

keririk, ezta bear biolzkeririk ez buru austerik, ez ezta- 

baidarik, ez jakituri andirik. Entzun, begiratu, ikusi ta 

gaurko euskeriaren benetako bizitzia zein dan azalda; 

beronen gramatika-eraki benetan zustraituak zeintzuk 

dirán, beronen iztegi zabal ta sakon bizi daña zein dan, 

beronen izkira, izki ta itz-otsak eta ots-joskera jokerarik 

geijenez agertzen dituanak zeintzuk dirán, itz batez, to- 

kirik geijenetako euskaldun jator geijenen artean zabalen, 

sakonen eta sendoen zustraituta bizi dirán izkerakijak 

zeintzuk dirán azaldu, ikusi ta argitu ela eurok izan 

daitezela idatz-izkeriaren gorputza osotu dagijenak.

Auxe dala biderik onena irakasten deusku gaurko 

izkuntz-jakintziak, gure euskera gaixoau beia-jo-agiñean 

aurkitzen dan tokitik zutitu eta lerdentzeko. Auxe dala 

dirausku, izkera orok jafaitu bear dabeen bidea; gure 

euskera onek alan-be, efijaz landa, crijaren berotasunaz 

gaiñetik, beste geijenak daben indar-laguntasun eta gu- 

rasotasun barik, ume-zurtz aurkitzen dan euskera maite 

onek, atan-be.

Itxi daiguzan bada alde batera, gure auíe-eretxijok, 

geuretzat, bakoitzarenlzat, eder, atsegingari ta zentzu- 

nezko litzateken euskeriaren alperiko atzean ibilteok.

Idatz-izkeriaren jokeria, gogoa, bidea ta indaía alde 

baterunlz eta efi-izkeriarena besteruntz, ori iñoiz, ere ez; 

efi-izkeria geuk nai geunkean eratatik, geroago-ufiña-



gotzen ikusiía ere, jaraitu egin bear deutsagu idatz- 

izkeriaz; efi-izkeria geuk maiteen ditugun erakijak, 

itzak, itz-otsak eta abar utzi ta beste batzuk, geure gogoko 

eztiran batzuk arlzeko bideetan ikusten badogu ere, aaztu 

daiguzan geuretzat maitagaíi dirán izkerakijok eta idatzi 

daiguzan eíijarenak; iñoiz ere ez, diñogu bariro ere, erija 

alde baterutz eta gu besterutz; bijok al-daikegunik ufen, 

batuen, eta adiskideen baiño. Oretaraxe egin daikegu lan 

onurakora, oretaraxe, alkaren berotasunaz indartu leite- 

kez izkera agerkun bijok; besletara bariz, alkaregandik 

urinduz, bijok otzitu ta makaldu erazo eta euroi eriotz- 

bideetarutz bultza baiño ezteutseegu egiten.

Ta azkenez gogoan euki daigun egi itzal au : gaur egu- 

neko giza-artu-emonetarako, balasunezko eta efijaz adis- 

kide bizi dan idatz-izkerarik euskeraan aurkitzen ezpa- 

dogu, gura nai ez, erdereelara joko dogula danok, utsune 

ori beteteko. Sori txarez, egi itzal eta samin oren ondo- 

renak, laregi ere agiri dira, daborduko ere, euskaldunon 

artean.

Bazlartu bada buru-gogorlasunok eta autu daigun 

geure idatz-izkera batasunezko ori, orokarori, geure 

izkera maiteau laister il-olzik ikusi nai ezpadogu.

Asmo bat baiño eztaigun izan danok : euskeria cztai- 

tela il ¿Zelako eraz bizi bear daben P ¿Bere oraingo erde- 

riaz inguratutako egokera estu oretatik, garbijago ala 

loijako, edefago ala itxusiago urtengo daben? Ezlcigun 

ofezaz lafegiko ardurarik izan; bizirik urten daijala, 

eztaitela il, izkereen eriotzia betiko eriotzia da-ta. Guk 

bizirik emon daijogun geure urengoko gizaldijari, ela 

au edo urengokoagoak gu baiño era obean aurkituko al- 

dira euskeriaren osasuna zainduz gaiñera, al-daiten bes- 

tean berau garbitu eta cdertzen ekiteko.

Lengo gizaldijelako gure gurasoen euskal-lanak ain 

gogor jo zituan eta gaur ainbeste bidar aitatu dogun
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Hovelacque izkuntzalari jakitunak, gure euskera au, 

aintxiña-aintxiña-aldijetan Europa’n bizi izan ziran izke

reen erlikija eder ta balijo aundikoa dala difio1. Jesukristo 

jaijo zan aldija baiño oraindik milaka urteak leenago 

Arius’ tarak Europa’ra etofi orduko berton zirean izkera 

ugarijetatik bizirik gelditutako bakan bat dogula geure 

izkera maite au, diño Dauzat’ek®. Bardin usté dau Gre

goire’k ere3. M. Broca’k 4 Europa’ko izkerarik zaarentzat 

deusku geure euskera maitagaíijau; eta bardin edo an

tzeko izkuntzalari orok.

¿Ez titzate bada negargarija, oraintxe, eíijen nortasuna, 

euron-burutasuna, goratzen eta euroi lotsia artzeko bide- 

etan munduau asi dan gizarteon bertontxe, burutasun edo 

nortasun ori, gure eri oni, ezek ezleikeen neuíiz ta inda- 

fez agerlzen deutson geure izkera eder au, geuk, geure 

eskuetan ilten iztea? ¿Geure gurasoetatik belaunik- 

belaun, ainbeste miía ta milaka urteren buruan zuzen- 

zuzen artu dogun etorki eder au, etxaguntza buru-goi la 

argifcarau, oraintxe, geure ilxitasunez, semerik deunga ta 

gaiztoenak bezela, bertanbera ií-otzik izteko adore lo- 

tsagafizkorik izango ete-dogu geuk?

Goratu daiguzan bijotzok, goratu daiguzan gogook, eta 

ekin daijogun, euskaltzaiñok auretik eta beste eíikide oro 

lagun ditugula, geure euskera kutun onen eriotzia betiko 

uíinduten ; geure euskera maite ta eder au sendotu, biz- 

kortu zabaldu zustraitu, eta anai oroen ago eta belafi- 

jelan, maitekijen eta gozoen bizi izatea lorlu arte.

Ekin bada gogor eta buru argiz. Jaral nekatu barik eta 

bidé zuzenez. Amaitu dot.

i . Hovelacque, a. 1. 153 .

3. Dauzat, a. I. 137.

3 . Gregoire, a. 1. 35 .

4 . M. Broca, Sur Vorigine et la répartilion de la langue basque (Revue d’anlhropologie, t. IV), lenengo orialdc eta uíengoetan. -
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