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Hiztunongan eragin handia duten eta teknolekto ugari baliatzen duten bi hizke-
ra motaz –hedabideetakoaz eta administraziokoaz– jardutea da txosten1 honen xedea,
guztiongana iristen direlako eta hedabideetakoak, gainera, eragin berezia duelako. 

1. TEKNOLEKTO TERMINOZ

Gure inguruko hizkuntzetan eta geurean hainbat izendapen erabiltzen da kon-
tzeptu berbera adierazteko. Euskal Herriko Unibertsitateak jakintza-arlo ezberdineta-
ko euskara izendatzeko Euskara Teknikoa erabiltzen du, eta sarri ikusi ditugu hizkera
teknikoa eta hizkuntza teknikoa2 bezalakoak ere edo teknolektoa nahiz xede berezie-
tarako hizkera/hizkuntza. 

Teknolekto terminoa, kronolekto, dialekto, soziolekto, xenolekto, mesolekto,
idiolekto eta abarren itxurakoa da. Haensch-ek (1983: 9) dio dialekto eta idiolekto-
rekiko analogiaz eratu direla soziolekto eta teknolekto. Gainera, teknolekto terminoa
osagai bakarrekoa da, ekonomikoagoa, alegia.

Badira termino guztiak baliokidetzat jotzen ez dituztenak eta teknolekto termi-
noaren aurkakorik ere aurki daiteke (Lerat, 1995: 16). Cabrék (1993: 135) espeziali-
tate-hizkuntzez3 badihardu ere, beste artikulu batean (1998) gai hori sakondu du eta
espezialitate-hizkuntzez mintza gintezkeela aipatu arren, berbaldi espezializatua
gogokoago du, hizkuntza espezializatuak terminoa, egokitasunari begira, ez dela oso
aproposa uste baitu.

Dakusagunez, oso antzeko kontzeptua izendatzeko darabiltzagun terminoak
ugari dira. Biunibokotasunaren garrantzia (Altonaga, 1998: 1; Zabala, 1999: 159;
Schifko, 2001: 24) maiz aipatu arren, nabarmen da ez dagoela adostasunik, termino-
ak definitzean antzekotasun handiak badaude ere. Gainera, gure inguruko hizkuntze-
tako terminoen parekoak eratu ditugu euskaraz eta Zabalak (1999: 163) dioena gerta-

1 Eskerrak bihurtu behar dizkiegu Ricardo Badiolari, Juan Carlos Odriozolari eta Igone Zabalari eginiko ohar balio-
tsuengatik.

2 Gure inguruko hizkuntzetan ere nahasmendu handia dago: gaztelaniaz lengua eta lenguaje ageri zaizkigu, frantsesez
langue eta langage, katalanez llengüe eta llenguatge,...

3 Liburuan lenguaje(s) de especialidad, lengua de especialidad edo documentos especializados izendapenak darabiltza.
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tu zaigu, alegia, “adigai baterako etiketa bat baino gehiago egotea” eta “erdal etiketa
bakoitzerako euskal ordain bat bilatu nahi izatea”.

2. TEKNOLEKTOEN EZAUGARRIEZ

Ezaugarriak aipatzean, xede berezi baterako edo arlo jakin batean egiten den
hizkuntza-erabileraz mintzatu dira usu egileak. Maiz hizkuntza-ezaugarrietan oinarri-
turiko definizioak eman dira eta arlo batean edo bestean baliatzen den terminologia
nabarmendu da. Bada terminologiaren eremura soilik mugatu denik ere. Oro har, bi
jarrera-mota hauteman ahal dira: hizkuntza-ezaugarriak nabarmentzea edo horrez
gain, komunikazio-faktoreak ere aintzat hartzea (Cabré, 1993: 139-140; Hoffmann,
1998: 31-63) eta lexikoaren nahiz gramatikaren ikuspegia gainditzea.

Askotan aipatu dira argitasuna, zehaztasuna eta gardentasuna. Zabalak (1999:
159) “zehaztasuna: hizkuntza teknikoaren bereizgarria” dela dio eta “etiketa baten eta
adigai baten arteko harreman biunibokoa” behar dela. Halaber, gardentasunaz mintzo
zaigu, hots, irakurleak termino jakin bat «deskodifikatzeko» (1999: 174) izan ditza-
keen erraztasun eta zailtasunez. Euskara Juridikoaren Mintegiak (Urrutia & Lobera,
1995: 29) teknolektoen edo hizkera teknikoen ezaugarritzat jo du eraginkortasuna; eta
baita formaltasuna, joskeraren tinkotasuna eta laburtasuna, eta egitura gramatikal
bereziak, hiztegi berezitua eta kultismoak eta maileguak erabiltzea ere. 

Hizkuntza-ezaugarrien zerrenda luzea egin dutenen artean dugu Duarte (1990:
103- -106)4. Espezialitate-hizkerak hizkuntza estandarrean oinarrituak direla esan du,
baina komunikazio-mota jakin bat(zuk) d(it)u(z)tela helburu. Kocourek-ek ere (1991:
40-41) espezialitate-eremu bateko hizkuntzak eta, bereziki, hizkuntza landu eta tek-
nozientifikoak hizkuntza arruntaren baliabiderik gehienak dituela baieztatu du, eta
erregistroa, berbaldia, hiztegia edo terminologia baino gehiago dela esan du. 

Auger-ek eta Boulanger-ek ere (1995: 23-2)5 espezialitate-hizkuntzak erregistro
bereziak direla baieztatu dute eta ezaugarri lexiko eta gramatikalak eta kohesio-balia-
bideak nabarmendu dituzte.

Haensch-ek hizkuntza-ezaugarriak soilik nabarmendu ditu (1983: 15): hiztegi
berezia, hizkuntza estandarraren hainbat baliabide morfosintaktikoren erabilera bere-
zia eta hitzak eratzeko zenbait arau. Teknolektoa6 ez dela hiztegia soilik dio (1983:
23). Marquet i Ferigle-k (1995: 75) berriz, esan du terminologia dela arlo interesga-
rriena, hiztegiaren elementurik garrantzitsuena delako. 

Lexikoaren eremuan hiztegi arrunta eta berezitua edo terminologia bereizten
diren arren, badira hiruko sailkapenak ere. Cabrék (1999: 58) proposatu du hiztegi
arrunta, lexiko giltzarria (lexique-charnière) eta terminologia bereiztea; Hoffmann-ek
(19987: 198) aldiz, hiztegi espezializatua, oinarrizko hiztegia eta gutxienekoa.
Hoffmann-en proposameneko hiztegi espezializatuak Cabrék terminologia eta lexiko
giltzarri deituak besarkatzen ditu; Cabrék hiztegi arrunt deitu duena, ordea,
Hoffmann-ek bitan zatitu du, hots, oinarrizko hiztegia eta gutxienekoa. 

4 Hizkuntza-baliabideak erabiltzaile-motaren arabera ere sailkatu ditu.
5 Liburua Internet bidez eskuratua da eta ez datoz bat aurkibidean ageri diren orrialde-zenbakiak eta testuan zehar ageri

direnak. Ipinitakoak aurkibideari dagozkio.
6 Hoffmann-en eta bere jarraitzaile Duarte-ren (1990), Kocourek-en (1991) eta Auger-en eta Boulanger-en (1995) iri-

tziz ez bezala, Haensch-en aburuz, lanbideetako hizkerak ez dira teknolektoak, soziolektoak baizik.
7 Katalanezko itzulpena erabili dugunez eta bibliografian ere horren berri eman dugunez, katalanezko argitalpenaren

data eta orrialde-zenbakiak emango ditugu Hoffmann aipatzean.
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Hoffmann-ek testu espezializatuak sailkatzeko irizpideak jaso eta kritikatu ditu
(1998: 31-63) eta espezialitate-hizkuntzak sailkatzeko ikuspegi ezberdinak erabili
izana nabarmendu du. Sailkapen horiek gogobetetzen ez zutenez, lau irizpidetan oina-
rritua proposatu du (1998: 64): abstrakzio-maila, hizkuntza-forma, eremua eta solas-
kideak. Espezialitate-hizkeren ezaugarriak irizpide horien araberakoak dira. Bost
maila ezarri ditu eremuaren arabera: oinarrizko zientzia teorikoetako hizkerak, zien-
tzia esperimentaletakoak, zientzia aplikatu eta teknikoetakoak, ekoizpen materialaren
arlokoak eta kontsumoaren eremukoak; eta funtsean hizkuntza-irizpide hauek hartu
ditu kontuan:

a) sinbolo artifizialetan edo hizkuntza naturalean oinarritzea
b) terminologia espezializatua gehiago edo gutxiago erabiltzea
c) sintaxi hertsiagoa edo askeagoa baliatzea

3. ADMINISTRAZIOKO ETA HEDABIDEETAKO HIZKERAK: ANTZEKOTA-
SUN ETA EZBERDINTASUNAK

Teknolekto ugari baliatzen duten hizkeren gaineko txosten hau prestatzen ari
garela argitara eman den Castellón Alcaláren tesian (2001: 82-83) administrazio-hizke-
raren testuartekotasuna aipatu zaigu, beste hizkera tekniko batzuk besarkatzen dituela-
ko (juridikoa, lege-arlokoa8, ekonomiazkoa, medikuntzakoa, fisikakoa, informatikakoa,
etab.). Testuartekotasuna beste hizkera batzuetan ere badela dio eta kazetaritzako hiz-
kera eta lege-arlokoa aipatu ditu horien artean, beste hizkera batzuetatik elikatzen dire-
lako. Castellón Alcalák aipatuei politikarien hizkera eta publizitate-arlokoa erantsiko
genizkieke, eta kazetaritzako hizkeraren ezaugarri ez ezik, oro har, hedabideetakoarena
ere badela erantsiko genuke. 

Aztergai ditugun hizkeretan bizitzaren (ia) arlo guztiak ageri diren neurrian,
mota askotako hizkerak eta lexikoa baliatzen dira iturri gisara. Hortaz, testuaren
xedea dugu beste hizkera espezializatu batzuekiko bereizgarria eta testuaren egitekoa
da izaera erabakiko duena (Castellón Alcalá, 2001: 83-86).

Euskara Juridikoaren Mintegiak (1995: 30) ere hizkera juridikoa osagai anitze-
koa dela dio, hots, “hizkera tekniko ez-homogeno bat”. 

Bestalde, hedabideetako hizkuntza-erabileraren eta kazetari-hizkeraren arteko
bereizkuntza egin ohi da (Romero Gualda, 1993; Sarasua, 1996). Romero Gualdak
hedabideetako hizkuntza-erabileraz diharduelarik izaera hibridoa (1993: 15) aipatu
du, eta Castellón Alcalák testuartekotasun deitua, berriz, izaera heterogeneoa (1993:
19-20) dela esan du, askotariko edukiak ageri direlako. Sarasuak ere, askotariko ter-
minologiak erabili beharra aipatu du eta euskararen egoera gogoan izan du, ulergarri-
tasunaz mintzo baita (1996: 33-34).

Administrazioko eta hedabideetako hizkeren arteko antzekotasunik nabarme-
nenak honako hauek direla esan genezake: askotariko jasotzaileak izatea eta mota
askotako edukiak eta hiztegia agertzea: hiztegi arrunta, lexiko giltzarria nahiz termi-
nologia.

8 Kurzon (1987) legearen hizkera (lege-xedapenetan erabilia) eta lege-hizkeraren (legeaz hitz egiteko erabilia) arteko ezberdinta-
sunaz mintzatu da eta bien arteko testuartekotasuna aztertu du. Euskara Juridikoaren Mintegiak (1995: 30) izenak alderantziz era-
bili ditu: Kurzon-ek lege-hizkera deituari legelarien hizkera baiteritzo eta Kurzon-ek legearen hizkera deituari, lege-hizkera.
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Ezberdintasunik nabarmenena dugu, aldiz, administrazioko hizkera landua eta
formala izatea eta hedabideetako hizkeran erregistro guztiak agertzea, formalenetik
lagunartekoraino. Alabaina, informazioa ematea xede duten albistegietan edo kazeta-
ritzako genero ezberdinetan (Diaz Noci 1995: 73), hizkera formala eta landua da gai-
lentzen dena, administraziokoan bezalaxe.

4. TESTU-MOTAK ETA LEXIKO-MAILAK

Administrazioko eta hedabideetako hizkeretan testu-mota ezberdinak ditugu eta
aukera handiagoa edo txikiagoa izan dezakegu sintaxi zurrunagoa edo askeagoa era-
biltzeko eta lexikoa hautatzeko. Ez dugu uste hizkera bera erabili behar denik admi-
nistrazioan bando bat egiterakoan edo erakunde batetik bestera txosten tekniko zehatz
bat igorri behar denean. Lehenengoan hizkera arruntetik gertuago ibili behar genuke
eta hiztegi arrunta eta lexiko giltzarria baliatu, eta arlo bereko teknikarien arteko
komunikaziorako erabili terminologia teknikoa, Cabrék eginiko sailkapena gogora
ekarriz. Hoffmann-ek eginiko sailkapena aintzat hartzen badugu, oso abstrakzio-
maila baxuko hizkera erabili beharko genuke herritarrekiko harremanetarako, hau da,
hizkuntza naturala eta termino espezializatu batzuk eta sintaxi librea. Abstrakzio-
maila altuagoko hizkera adituen arteko harremanetarako utzi behar genuke. Gutxi
dira hala ere, hizkera arrunta eta lagunarteko hizkera erabiltzeko aukera ematen dute-
nak: jai-egitarauak, zenbait kanpainatako testuak,... 

Lexikoaz ari garela, ezin ahantz genezake, orain ehun urte termino zena egun
hiztegi arruntekoa izan daitekeela edo orain hamar urte espezialisten artekoa zena
egun hiztegi giltzarriko hitz bilakatua izan genezakeela, bereziki, hedabideen eragi-
nez:

“Jainkoak daki zer oker ikaragarriyak gertatu litezken Probintzi ontan, ill onen 26-ean,
Paristik-Madrilla, gure kamiyo errialetan, chimista bezela pasako diran automovil izena
duten eta, baforiaren bidez, neurririk gabe korritzen duten gurdi edo koche mota berri-
yakiñ.” (Tolosako Udalak 1903an eginiko bandotik)

Ohart gaitezen automovil hitza gaztelaniaz bezala idatzirik dagoela, letra etza-
na duela eta definizioa eman zaigula. Horrek aditzera ematen digu, garai hartan ter-
minoa zela, egun automobil hiztegi arruntekoa bada ere.

Bestetik, behi eroen/zoroen gaitz hiztegi arruntekoa dugu eta entzefalopatia
espongiforme, hedabideen eraginez guztion edo gehienon ezagutza pasibokoa bihur-
tu da eta egun, lexiko giltzarrikoa dela esan genezake.

Honako hauetan, ordea, arazoa bestelakoa da:
a) Ahoeria / Aheria / Ahomina / Hankamina / Nafarmina
b) Sukar aftosoa / Afta(-)sukarra
a) multzokoak euskaraz batean eta bestean erabiliak dira, eta baserritarrentzat,

arruntagoak kaletarrentzat baino; b) multzokoek termino itxura duten arren, gaztela-
niazko fiebre aftosa-ren kalko dira, ez baitute zerikusirik lexiko-maila ezberdinekin.

Badira hitz polisemikoak ere, eremuaren eta testuinguruaren arabera esanahi
ezberdina dutenak eta hiztegi-maila ezberdinetakoak izan daitezkeenak. Esaterako,
artikulu ez da gauza bera agerkari batean, lege-testu batean edo gramatika batean.
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5. ADMINISTRAZIOKO ETA HEDABIDEETAKO EUSKARAREN ZENBAIT
ARAZO

Hainbat testu hautatu dugu zenbait arazoren berri eman ahal izateko. Testu ba-
tzuk soilik hautatzeak ezinbestean eraman gaitu arazo ugari aipatu gabe uztera. 

Euskara hainbat esparrutan eta zenbait gaiez jarduteko (oso) gutxi erabilia izan
da azken urte hauetara arte. Halaber, ezin ahantz genezake euskaraz dihardugunean,
lehenago beste hizkuntza batean edo batzuetan jasotakoa itzultzen edo egokitzen ari
garela, zuzenean ez bada zeharka.

Administrazioaren jardueran euskara ez da hizkuntza normalizatua, apurka-
apurka gero eta langile gehiagok erabiltzen badu ere. XX. mendean, 1936. urtean,
eman zen argitara lehenengo aldizkari ofizial elebiduna, ordu arte, administrazioaren
jardueran euskaraz dokumentu solteak soilik baikenituen. Lehenbiziko ale hartako
lehen testua dugu ondokoa:

“Euzkadi’rentzat berjabetasun-araudia
[...]

Lgo. atala.—Erkalaren araudi nagusiak eta Araudi onek diotenez, Araba, Gipuzkoa eta
Bizkaya, España laterriaren soin barrunean, berjabetasunez janzten dira, Euzkadi izen-
tzat arturik.
Aitatutako erkiak dituzten lurraldeak osatuko dute lurki berri au.”

Euskara baturik ez zegoen garaiko testua da. Sintaxiak ez du zailtasun nabar-
menik, baina hiztegian neologismo ugari ageri da: erkala, laterria, erkia,...
Euskarazko testua gaztelaniazkoa baino laburragoa da eta sinpleagoa, hiztegia alde
batera utzita.

80ko hamarkadako testu askotan aurki genitzake, aldiz, honelakoak:
(1) “bidarien errepidezko araupeango garraiozko herri-zerbitzuen sariak” (1981)

Hitzak ezagun (samarr)ak zaizkigu, baina esanahia ulertezina zaigu sintaxia
dela bide, izenen zama izugarriak eta horien arteko lotura nola hala bideratu nahi eta
ezinak sortzen baitu arazoa.

Lexikoan ere bada arazorik:
(2) “Legegintzaren Erakidetza eta Egiterapen-Sailordetza” (1981)
(3) “herri-zuduzkotasuna” (1982)
(4) “osasunketa-lanbidedunentzako [...] deia” (1983)

(2)ko erakidetza eta egiterapen eta (4)ko lanbidedun euskarazko beste hitz ba-
tzuetatik abiaturik eratu dira. Erdal mailegurik hartu nahi eza da horrelakoak eratze-
ko arrazoia. Eratorbidea hitzak sortzeko erabili beharreko baliabidea da, baina horrek
ez du esan nahi nolanahi era daitezkeenik. (4)an ageri den osasunketa hitzak aditzera
ematen digu, dirudienez, osasun hitza ez zitzaiola aski idatzi zuenari edo teknikoago
iritziko ziola atzizkidunari, -keta oro har aditzoin bati eransten bazaio ere9. 

(3)an herri-zuduzkotasuna ageri zaigu erabilera publikoa10 adierazteko. zudu
ageri zaigu hiztegietan eta hortik abiaturik lehenik zudu + (z)ko eta ondoren zuduzko
+ tasun eginez eraturiko hitza dugu euskaraz erabilera esatea aski genuen lekuan.

9 Lafittek (1944: 34) -keta izen multzokariak eratzeko atzizkien artean ere sartu zuen.
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90eko hamarkadan sintaxia eta lexikoa samurragoak dira, aurreratu dela nabari
da testu ulerterrazagoak direlako oro har, baina (5)ean lotura falta da. Eratorbiderako
joeraren lekuko da, berriz, kreditapen:

(5) “hildakoen organoak erauzteko, bizidun emailearen giltzurrun erauzketarako, anato-
mi ehunak eta zatiak lortzeko, giltzurrun, kornea eta larru aldaketarako histokonpa-
tibilitatea erreferentziarako laborategi 1ez iharduteko eta, [...] ospitaleari kreditape-
na emateko” (1992)

Zalantzak ere nabari dira:
(6) “DEKRETUA, [...] presaz okupatu ditzala deklaratzen duena, nahitaezko desjabe-

tzapena egin ahal izateko” (1992)
(7) “DEKRETUA, [...] jabetza nahitaez kentzeko, [...] berehala hartu behar dituela alda-

rrikatzen duena.” (1992)

(6)an nahitaezko desjabetzapena dio eta (7)an jabetza nahitaez kentzeko; hots,
bi era kontzeptu bera adierazteko. Halaber, (6)an okupatu eta (7)an hartu eta, orobat,
(6)an deklaratu eta (7)an aldarrikatu. Lexiko-arloan gaztelaniatik harturiko maile-
guak ditugu (6)an eta (7)an berriz, euskal lexikoa.

Antzeko arazoak aurki genitzake 1997ko testu batzuetan ere:
(8) “material suntsikorren horniketa egiteko lehiaketa publikoari publizitatea emateko” 
(9) “material fungigarria hornitzeko lehiaketa publikoari publizitatea emateko” 
(10) “ERABAKIA, [...] material fungigarriz hornitzeko lehiaketa publikoa argitara ema-

ten duena” 

Eratorbidearen atzaparretan harrapaturik, gaztelaniazko material fungible-ren
euskarazko ordain gisara (8)an material suntsikor ageri zaigu eta (9) eta (10)ean
berriz material fungigarria. Uste dugu biak desegokiak direla, material mota hori era-
biltzean suntsitzen denez, suntsigarri izan behar bailuke, suntsitu bi argumentuko
aditza (Artiagoitia, 1995) baitugu hor eta ezkerreko izenak, objektu izanik, balio pasi-
boa baitu (Azkarate, 1990: 35); hortaz, -kor lekuz kanpo legoke. Ez du zentzurik fun-
gigarri eratzeak, fungi(tu) euskaraz ez baita existitzen, eta ondorioz, ezta fungi adi-
tzoina ere.

Bestetik, (8)an eta (9)an lehiaketa publikoari publizitatea eman ageri da eta
(10)ean berriz, lehiaketa publikoa argitara eman. Esan beharrik ez dago bigarrena
dela egokiena, kakofoniarik ez dagoelako eta publizitatea eman gaztelaniazko dar
publicidad-en kalkoa delako.

Azkenik, aipa dezagun zalantza ageri dela hornitu aditzaren erregimena dela
bide: (9)an absolutuarekin eta (10)ean instrumentalarekin. (8)an ez dugu horrelako
zalantzarik nominalizazioa dugulako, baina testua astunagoa da.

Bi mila urte igaro eta gero ere, badira arazoak. Aurreko hamarkadetatik eskar-
mentua hartu dugu, Euskaltzaindia 1994tik hona ematen ari den arau eta gomendioak
kontuan hartzen dira batzuetan, eta testu landuak eta onak badira, baina ez da beti
horrela:

10 Publiko izenondoa gaitzetsi eta horren ordezko ia bakartzat herri- erabili da testu askotan.
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(11) “Behin bi aleak zinatuta (euzkeraz eta gaztelaniaz), [...] bidaliak izan behar dira [...]
Premiazkoa da Alkate Jaunak zinatutako Ituna lehen baitlehen bidaltzea, tramitatu
ahal izateko ordainketa Agindua” (2001)

Azken urte hauetan administrazioa ahaleginak egiten ari da langileak euskal-
dundu eta alfabetatzeko, baina hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeak ez du ziurtatzen
askotan euskara txukuna erabiliko denik. Goiko testua administrazio batetik bestera
igorritako gutun batekoa da eta uste dugu ez duela inork zuzendu11. Batetik, ortogra-
fia-akats nabarmenak daude: zinatuta, euzkeraz, lehen baitlehen,... Bestetik, behar
baino letra larri gehiago ageri da, Ituna eta Agindua ez baitira izen bereziak, eta
Euskaltzaindiak 1990ean emaniko arauak dioenez, karguak letra xehez idatzi behar
dira, eta arau horrek eztabaida piztu arren, oraingoz Euskaltzaindiak ez du bestelako-
rik arautu. Azkenik, hitz-hurrenkera ez dagokio euskarari zati batzuetan bederen, tra-
mitatu ahal izateko ordainketa Agindua gaztelaniazkoaren parekoa baita. Azkenik,
aipa dezagun egitura pasiboa dugula aktiboa behar genukeen lekuan: bidaliak izan
behar dira.

Hori gertatu da ziurrenik (12)ko testuan ere, ez baita normala izena + izenondo
motako segidan izenak artikulua izatea edo documentua “c”z idatzirik agertzea; eta
jende aurrean ez da zuzena Hiztegi Batuaren arabera:

(12) “Araua ordezkatzaileen osagaien aldaketa izeneko documentua jende aurrean jar-
tzea.” (2001)

Ondoko testuak hedabideetatik eta publizitatetik jasoak dira. Ulerterrazagoak
izan arren, bada akatsik eta erabilera okerrik ere:

(13) “Zazpi lagun zaurituak gertatu ziren”

Itxura pasiboaz itzuli da gaztelaniazko resultaron heridos: -ak gertatu. Kenduz
gero euskara onean ariko zen esataria, zauritu ziren egokiagoa baita.

(14) “Barriolak frontisetik urruti mantendu nahi du Mikel Unanue”

Gure iritziz mantendu aditza gehiegi erabiltzen da. Kenduta ere, ez litzateke
esanahia aldatuko.

(15) “Luis Mari Etxarte [...]k arraunketaren munduan dopina dagoenaren «susmoa» du”

Gaztelaniaren eraginez mundu ageri da askotan alor, arlo, esparru edo ezer
behar ez den lekuetan; egon aditza baino egokiago litzateke izan testu horretan, baina
larriagoa da dagoenaren «susmoa» jabetza-genitiboaz agertzea, behar ez denean.

(16) “kurtso / ikasturte / lanurte politikoa”

Horiek guztiak entzun eta irakurri ditugu Eusko Jaurlaritzaren lanurtea abiatze-
an. Batetik, kurtso ez da euskara batukoa, ikasturte-k irakaskuntza-arlorako balio du
baina ez dirudi hedadura semantikoa oso zilegi denik, ezbairik gabe lanurte da ego-
kiena. Bestetik, politiko erreferentziazko izenondoa da. Politikarien lanurtea izateak
lanurteari izaera politikoa ematen ote dio? 

(17) “Gipuzkoako lehen hiriezinen ataria” 

11 Ibarrako Euskara Zerbitzuan ere gertatu zaigu zuzenketarik ez eskatzea eta testuak akatsez beteta ikustea argitara eman ondo-
ren. Beste batzuetan euskaraz ez dagoena euskaratzeko eskatzen da, baina euskaraz dagoena traketsa izan arren, ontzat emate-
ko joera dago eta ez da zuzentzeko eskatzen. Adi egon eta mesfidantzaz jokatu beharra dago testu trakets eta akastunik itzur ez
dakigun. Auzi-Errekurtsoa jar daiteke EAEko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko auzitarako Epaitegi egokian aurkitu
genuen halako batean eta hori irakurtzean pentsa daiteke, besteak beste, epaitegi desegokiak ere badirela.
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Publizitatetik jasotakoa da (17)a. Gaztelaniaz inmobiliarias ageri denez, hirie-
zin hitzak ez du zerikusirik hiri-rekin, higiezin izan beharko luke; bestetik, lehen hi-
tzak atari-ren aurretik agertu beharko luke.

6. ONDORIOAK

Euskara erabiltzen hasi berria den eremuetan edo garai batean baino erabiliago
den esparruetan osatzea eta “eraikitzea” ezinbestekoa da XXI. mendeari begira, izan
ere, irizpiderik eza nabari da behin baino gehiagotan eta (terminologia-) arazo jakin
bati erantzun ezberdinak ematen zaizkio. “Zenbat buru, hainbat aburu” esaerak ez du
gaurkotasunik galdu. Gainera, estandarra finkatua duten eta edozein eremutan eta
edozertarako normaltasunez erabiltzen duten hizkuntzetan terminoak finkatzen dituz-
tenak arlo bakoitzeko adituak eta profesionalak izaten dira, terminologoen laguntza
izaten badute ere. Gurean, termino ugari sortu dugu eta sortzen dihardugu itzulpen
bidez eta gehienetan hizkuntzaren arloko profesionalen eta itzultzaileen eskuetan
egon da eta dago terminoak hautatzea, espezialitate- -eremuetako adituen esku-har-
tzea apalagoa (izan) delako12. 

Aipatu bezala, maiz estandarraren erabilera berezitzat hartu ohi da zenbait hiz-
kera, eta hizkera horien ezaugarriak zehatz-mehatz deskribatzeko izugarrizko ahale-
gina egin ohi da. Gainera, hizkuntza batzuetan eta arlo jakin batzuetan estandarretik
urruntzeko ahalegin berezia egiten da. Zorionez, gaur egun kontrako adibideak ere
baditugu, bai geurean bai kanpoan: administrazioko hizkera xehearen alde ingelesa-
ren kasuan Estatu Batuetan, Italian, Katalunian, Suedian edo Finlandian egin dituzten
eta egiten ari diren ahaleginak (Askoren artean, 1995; Hyttinen, 1987; Castellón
Alcalá, 2000) eta ahalegin hori eredutzat harturik HAEE azken urte hauetan egiten ari
den lana13.

Hedabideen arloan ere, ETBk eta Euskaldunon Egunkariak argitara emaniko
estilo- -liburuak eta eginiko lanak14 ahalegin horren barruan kokatu behar genituzke.

Lan ugari egin da, argitara eman dira eta banatu ere bai, baina, ziurrenik ez dira
behar bezain ezagun, erabili eta eragingarri. 

Amaitzeko, aipatu nahi genuke, estandarretik urruntzeko ahaleginak egin ordez,
egokiago eta osasuntsuago (izango) zaigula, estandarra baliatuz euskararen senera
hurbiltzeko ahalegina egitea. Hiztegi batutik terminologia baturako urratsa egin
beharko du euskarak XXI. mendean, ahantzi gabe XX. mendearen azken urteetako
ahaleginak, ongi eginak aintzat harturik eta oker eginak zuzenduz. Izan ere, ez genu-
ke mesederako termino eta egitura oker eta baldarrak nola-halako ezaugarrien zerren-
dak osatzeko baliagarri izatea txosten honetan egin bezala. 

12 Aintzat hartzekoak dira 1989an administrazioko hizkera eta terminologiaz eginiko jardunaldietan azaldutako propo-
samena (Askoren artean, 1989) eta Diaz de Lezanak eta Azkaratek 1997an eginikoak.

13 Hizkera argiaren bidetik (1994), Argiro: idazteko proposamenak eta ariketak (1997), Administrazio idazkiak. 7 ikas-
tunitate (1994), Administrazioko mila hitz (1995), Argi idazteko bideak (1996), Nazioarteko Terminologia Biltzarra
(1997), Kooperatiba Hiztegia (1997), Administrazio eta Prozedura Legea (30/1992) eta inprimaki ereduak (1999),
etab.

14 Euskarazko albistegietarako esku-liburua (EITB, 1992), Estilo liburua (Euskaldunon Egunkaria, 1992 eta 1995) eta
98-99 euskara mintegia (Euskaldunon Egunkaria, 1999)
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