HERRI BAT

BATASUNAREN

Tamalez, argitasun gutirekin ta gutiago arrazonatuta aurkitzen
dugu zenbait* erabaki ta puntu. BAIT aurrizkia* aditzarekin lotu
egin bada (baikara, eta abar), zergatik ez da berdin egin EZ hitz
librearekin? «Mitxelenaren eritzia entzunda gero» egin omen* da
hori; baina gehienok entzun edo irakurri ahal izandako haren eri
tzia bestelakoa zen orain arte bederik*, eta ez dakigu zer misterio
eskutatzen duen «entzunda gero» zuhur horrek. «Irakurlea liburuaz
ondo balia dadin» beharrezko izateak sortarazi omen du aditz iaguntzailear n adiztegia KUTXAN; baina hori ere ez da arrazonatzen,
BATASUNAREN KUTXA bategandik itxaron ditekeenez. Eskuetan
batasunaren ez baina politika pertsonalaren kutxa dadukagun susmoa birrintzeko ere. «Mitxelenaren promesa» zeren garantía dugunik ere ez zaigu argitzen, «begirada bat eman» izana, jaun horrena izanez gero, beste gabe aski* ez baldin* bada behintzat.

Konpllmenturik batere gabe* esanda, Izugarrlzko Ian txalogarrla Jasotzen da llburu honetan, euskeraren etorkizunerako jadanlk* nahltaez gogoan edukl beharko dena. Aidez aurretik eta itsukl Joera horretako edozein Ian ukatzera erabaklta dagoenak baka
rrik arbuiatuko* du axolagabekl. Hitzaurre gisako* «Kutxaren Glltzarlen ohar» laburraren ondoren, euskera bateratuaren aldeko
• Baionako zina* ta mezua» dator, 63 idazle sinatzallek izenpetuta. Izenen eta izen-ordekoen deklinazioaren * paradigma batekln
bukatzen da atal hau. Bigarren atalean aditz laguntzailearen adiztegla ta euskal aditzazko estudio bat eskaintzen* zaizkigu, zenbait aditzen konjugazio sinplearen txosten batekin. Orrialde 93-239 lehen »juskal hiztegi bateratua dadukagu, esannaihia euskeraz
adierazitako 5.810 hitzekin. Esku bateko txaloa liburuari ta liburna
zor diegun Gabriel Aresti ta Xabier Kintanari. Biba zuek eta zuen
liburna!

Hiztegia iruditzen zaigu liburuko lanik galantena. Baina hemen
ere ez da zer ohartarazi* ta galdeturik falta. Grekotik edo latinetik eratutako hitzak O bukaerarekin (fantasioso, telefono, teo
logo) ala U amaituaz erabili behar dira euskera bateratuan (artikulu, errespetu, estrainu)? Orobat* hipnosi, baina tuberkulosis (eserekin), tesis, eta abar. Aeroplano ordez aireplanua erabilita dago,
zenbaitik ez badakit ere, eta Gipuzkoan behintzat entzuten zen
(Gipuzkoa aipatzeak oraindik balio badu), ta aeroporturen antzean
onargarria* ez ote den galde liteke (edo-ta, aireportu). Erizpide*
zabalez dago, bestela, hiztegia. «Garbikeriari» ere ez dio aterik
erabat* hertsi*: jopu, Euzkadi, laterri, etc. Baina handi, txiki (?),
gutxi, ez dira hiztegi honetan batere agiri (Mitxelenaren izenarekin zabaldutako lehenengoan bai). Hiztegian sistima dago, baina
azalpenetan sarri aurkitzen da sistema. 1
atzizkia* ez da deklinazioan aipatzen, baina hiztegiko a ^ ! ¿netan maiz* agiri da
(adibidez: «Aristokrata... familia prinfcipaietarlk sortua»). Hertsi-ren adierazpenerako itxi irakurtzen da, baina hitz ìiau ez da hiz
tegian sartu (lehengoan bai). Espilu hiztegian, baina ispilu azal
penetan. Gaixo hiztegian, geixo azalpenetan. Inprimatu hiztegian,
liburuaren lehen orrian inprentatu, eta abar, eta abar. Zenbait*
adierazpen zuzena edo osoa al den duda ere gelditzen da: konformidade, nire ustez, beste esannahi hauetan ere erabiltzan da:
1) etsipen*, 2) proportzio. Maixeatu, ez al da murmurka ¡bili edo
kritikatu, ta azterkatu ere? Gaitza, gaixotasuna ere ba da. Isla,
ez uharte bakarrik. Aingeru, sozialismo, kapital, kapitalismo, komunismo, ideologia, gorbata, etc. esplikazio bitxitxoekin* aurki
tzen ditugu. Burjesia, exenplu, baina intsekto: euskera bateratuko ortografían noraino obligatzen du hiztegiak? Fraile, bedei(n)
katu, argudio, katigu, etc. uztea hobe?

Baina perniiti biezadate Autore biok eta irakurtzaileek liburua
ri ohar batzuk egiteko atrebentzia; eta ez goitik behera, ezta erribera kontrariotik edo animo etsaiez* ere, liburuak berak eta Autoreok sortzen dautaten beglrune guztiaren barnetik baino.

Euskeraren bateragintzan dabilen nahasmendu objetibu ta suJetibuen ispilu bezala agiri da liburua. Euskera zeharo ezberdina,
aurrenik: esaterako, hiztegiko azalpenetan eta «euskal aditzazko
estudioan» (or. 73 ta h u rj. Azkeneko honetan behintzat, oso pedagogiazkoa ez deritzagun «esaeren kulteranismo» arrotza ta gogorra nabari* da. Honelako asko dago: «Eta konjugazio sinplerik
ez dutenak, hau da gure aditzik gehientasun nagusia, sistima konposatuan konjugatzeko dira» (or. 73). Bakan hartuta zer tatxaturik ez lukeen esaldi-modu askok, gehiegi erabiliz gero, arrotza ta
naturaltasunik gabekoa bihurtzen du Idazkia.

Terminologia edo gramatika-gauzen izenez: elkarturik ez beste
guztia gaude! Urteak ¡bill zen Fernando Mendizabal pedagogiari
dagoklon gramatikazko terminologia erraz bat sortzen; eta Lafittek
«barneko argiz arras* gogokoak» kausitù* zituen bai haren termi
nologia ta bai sistimagintza. KUTXAK ez dio egindako Ian horri
batere begiratu, ez bere sistimagintzan eta ez terminologian. Deklinazio-kasuen Izenetan, adibidez:
aktiboa (K.)

eglllea (F.M.)

Inesiboa (K.)

nuna (F.M.)

elatiboa (K.)

nundlkoa (F.M.)

alatiboa (K.)

norakoa (F.M.)

KUTXA

Hauek ez dira handik eta hemendik blldutako* exenplu batzuk
besterik.

Euskera bateratuaren hauzia alderdi biren frentetan banatuta
dabilen giro zikinduan, ez da agian* faltako, liburu hau haserretuta oso-osorik kondenatuko duenik. Beste batzuen deboziorik ere
ez zaio faltako. Liburuak berak, hala ere, ez dirudi sesioa ta dibisioa sorl^eko egindakoa. Eta azal barruan Irakurtzen denez: Hau ez
da liburu bat. Hau liburu baten hazia da. Denborarekin, eta hazi
hau lur onean ereiten baldin* bada, arbola umo eta tantal bat
izatera allegatuko da». Edozein uskeriagatik elkar-joka ibili gäbe*,
derrigor geure frentea babestu nahita, hobe izango genuke testu
batetan oinarritu ta gure premiak* eta ahaltasunak azterkatu. Li
buru honek olnarri zabala ematen dauku eginkizun horretarako.
Liburuaren krltika honekin, liburkuak lagundu nahi dion obra berari lagundu nahi genioke. Eta liburuaren kausaz arduratzen garen
guztiok, grinarik eta hertslkeriarik* gabe, liburua hobetzen saiatzen bagara, liburuaren gauza hobetuko da azkenean: euskeraren
eta euskaldunen batasuna. Azterketa hau eginaz, liburu honen azterketak egiteko premia azaldu nahl izan dugu: liburuari, liburua
ren gauzari ta idazleei horixe zor zaielakoan.

Fernandok «toki-deklinazloa» jarritako lekuan «lekuzkoa» esaten
dauku KUTXAK. Eta abar, eta abar.

Berdin aditzarekin ere: «iragan etorklzuna» (?) hobe a! dago
«futuru zaharra» baino, sartuko nintzen forma adierazteko? Ta ez da
terminologiaren gorabehera bakarrik, zehaztasunarena ere baizik*:
sartzen nintzen presente perfeta dela irakurrita, Lafittek sartua nintzen-i emango liokeela Izen hori iruditzen zaigu, ezeri ematekotan,
harl behintzat ez. Orobat*, gertatua ta gertatzekoa omen* dira
aditzaren bi gradoak; baina inola ere ez dira gauza bera, Lafittek,
adibidez, «potentiel» (kondiziopeko potentziala) deritzana ta «ger
tatzekoa»: sekula ez gertatzekoak ere sartu behar baitira* «gertatzeko» horren barrenean. (Adibidez: atzo etorri balitz aita, etxean
ikusi izango zukeen Andoni, «gertatzekoa» al da?) Zehaztasunaren
falta berdina izen-deklinazioan ere: bitartezkoak ez ditu zertazkoa
(: zertaz mintzatu da?) ta zerezkoa (: zerez dago etxea eraikita?)
bereizten; eta ez dirudi ezinbestekoa biok nahasturik erabiltzeak,
batzuetan bion atzizkiak* berdin-edo entzun arren. Eta abar, eta
abar. Terminologia fijo bat sortzekotan, ez luke kalterik ekarriko
jadanik* egindakoaren ardura gehixeagok; edo-ta argitasunen bat
emateak, lehengoa onartu nahl ez bada. Ezen-eta*, euskalzalea Lafltteren Granr itikarekin eta orain Fernandorenarekin (bi mila aletatlk gora Jadanik euskaldunen eskuetan) Ian egiten ohituta baitago*, argitasun xipl* batek asko lagunduko lioke nahasterik ez sor
tzen.
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