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bat edo beste jartzen diote luzerari. Zer ez dugu egin behar-
ko guk, bada, preposizioen ordez deklinabide-markak erabil-
tzen dituen hizkuntza batean?

Esan bezala, gaztelaniaz, 40 hitzetik gorako esaldietan, zati
bat ez ohi da gogoan hartzen. Ariketa erraz-erraz bat propo-
satzen dizuet. Hartu gaztelaniazko administrazio-testu bat
(edozein) eta zenbatu hitz-kopurua (preposizioak izan ezik).
Eta seguraski, gauza batez ohartuko gara: esaldi ulergaitze-
nak luzeenak dira. “Berrogei” kopuru horrek handiegia ema-
ten badu ere, uste baino sarriagotan agertzen dira gaztelaniaz.
Eta okerrena zera da: batzuetan kopuru horiek euskarara ere
igarotzen direla.

Hori guztia, gaztelaniari dago-
kionez. Euskararen kasuan,
berriz, EUSKALDUNON
EGUNKARIAren erreferentzia
dugu. EGUNKARIAk, esaldien
luzerari buruzko pasartean,
honela dio: “Testua arina izate-
ko, esaldiek ez dute luzeak izan
behar. Hamabost hogei hitz
artekoa neurri egokia izan dai-
teke”. Kasualitatea baino gehia-
go da ABCren “luzera ertaine-
ko” esaldien luzeratik (20-30)
EGUNKARIAkora dagoen

aldea. Eta berriro ere diot zein den arrazoia: euskarak dekli-
nabide-markak darabiltza eta beste egitura eta luzera batzuk
hartu behar ditu oinarri.

Kontua ez da aurrerantzean zenbatzen hastea. Kontua da,
gutxienez, arazoaz jabetzea; alegia, esaldi luzeek gurea beza-
lako hizkuntzetan ez dutela bide erraza. “15-20” kopurua
egokia izanda ere, ez da lokarri mugiezintzat jo behar, maku-
lu lagungarritzat baino. Inoiz, hori baino esaldi luzeagoak
idatzi beharrean egongo gara, ezinbestez. Baina, behintzat,
izan dadila barne-erritmoa dutela. Esan nahi baita, bada, lite-
keena dela puntutik puntura doan pasartea 40 hitzekoa edo
gehiagokoa izatea, baina barruan ondo antolatzearen ondo-
rioz (testu-antolatzaileak, anaforak, kataforak, hitz betega-
rriak, puntuazio-markak...), periodo laburragoko unitate
gehiago sortzea puntu biren artean.

Amaitzeko, kasu berezi bat aipatu nahi dut: legeen izenak
aipatzen direnean. Arestian hitz-kopuru bat proposatu dut
(15-20), baina izendapen horiek sartzen direnean sarri dese-
giten da hitz-muga. Eta irtenbideak izan, badira, baina horiek
beste baterako utziko ditut.

Ea, bada, administrazio-testuen euskal selekzioak —honela-
ko eta bestelako lagungarrien bidez— ulergarritasunaren
joko olinpikoetan parte hartzen duen hurrengo urteetan. 

Edorta España
HAEEko Itzultzaile Zerbitzu Ofizialeko itzultzailea

Itzulpengintzaren arloan bete-betean hasi aurretik, hainbeste
azterketa egin nituen, han-hemenka, administraziora sartzeko.
Horietako batean, memoriak huts egiten ez badit behintzat, “El
lazarillo de Tormes” obraren pasarte bat jarri zidaten itzulgai.
Sasoi hartan, oso lotuta ibiltzen nintzen jatorrizko formarekin,
eta jatorrizko testuan perpaus luzeak non, han ere euskal esal-
di luzeak. Erlatiboz eta konpletiboz jositako esaldiak ziren;
gogoan dut. Esan bezala, forma nire lokarri zenez, gaztelaniaz
nola, euskaraz hala. Eta jakina; ez nuen gainditu. A ze usteka-
bea! Baina handik, zeharka bada ere, zerbait ikasi nuen:
“Edortatxu, argi ibili esaldien luzerarekin”. Harrezkero, bai
nire esperientziak, bai irakurritako eta entzundako aholkuak
kontuan hartuta, bestela egiten saiatzen naiz. Lortu al dut?

Hizkuntzek planteatzen dituzten
arazoei egunero-egunero eran-
tzun behar dieten batzuk kazeta-
riak dira. Beren hizkerako esti-
lo-liburu gehienetan ataltxo bat
eskaintzen diote esaldien luzera-
ri. Artikulu honetan, horrelako
liburuetako zenbait aipamenez
baliatu nahi dut. Inork esango
dit, agian, kazetaritza-hizkera eta
administrazio-hizkera ezberdi-
nak direla, eta ezin direla pare-
katu. Eztabaidak eztabaida, nik
zera esan nahi dut: egunkariek aurre egin behar diote komu-
nikazioari, eta lortzen ez badute alferrikakoak izango dira
beste hainbeste ahalegin, inork irakurriko ez dituelako. Guk
ere erronka bera dugu helmuga. Ikus ditzagun, bada, zenbait
estilo-libururen aipamenak:

EL PAIS: “Esaldiek laburrak izan behar dute, eta
gehienez ere 20 hitz. Subjektua, aditza eta predikatua
urrezko arauak dira. Dena dela, komeni da esaldien eta
lerroaldeen luzera eta egitura aldatzea: interesari eus-
teko modu bat da. (...). Egitura bera behin eta berriro
erabiltzeak irakurlea asperrarazi dezake.”

ABC: “Irakurgarritasuna eta memoria aztertzen dituz-
ten esperientzia batzuen arabera, luzera ertaineko
esaldi batean (20-30 hitz), irakurleak hobeto gordetzen
du memorian lehenengo erdia bigarrena baino.
Esaldiak 40 hitz baino gehiago baditu, esaldiaren zati
handi bat, normalean, ez da memorian gordetzen.”

Bi aipamen garrantzitsu, nire ustez. Lerroalde biak ondo uler-
tzeko, kontuan har bedi gaztelaniarako idatzita daudela, eta,
hortaz, preposizioak dituen hizkuntza batenak direla. Izan ere,
preposizioak testua antolatzen laguntzeaz gain, bide-seinale
moduko zerbait ere badira. Sistema horri esker, gaztelaniazko
eta frantsesezko esaldiak errazago luza daitezke hizkuntza
aglutinanteetan baino (gurean, adibidez). Preposizioek luza-
tzeko aukera ematen badute ere, bi egunkari horiek mugaren

Euskal itzulpenen luze-laburrak

“Esaldiak 40 hitz baino

gehiago baditu, esaldiaren

zati handi bat, normalean,

ez da memorian gordetzen”
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Adibidez, Euskaltzaindiak Hiztegi Batuan hauxe jaso du:

epaiketa

judizio Jas. ‘epaiketa’

juizio Heg. ‘epaiketa’

jujamendu Ipar. ‘epaiketa’

Hiztegi Batuko datuak hartuta, argi ikusten dugu, alde batetik,
‘epaiketa’ dela termino estandarra, neutroa, markarik gabea
eta, ondorioz, euskara batu estandar teknikoan ahoz nahiz ida-
tziz erabili beharrekoa. Besteek markak dauzkate, eta, gainera,
‘epaiketa’ hitz neutroaren aipamena daukate: ez alferrik. Lau
hitzetatik bik euskalki-marka daukate: ‘juizio’ Hegoaldekoa
da soilik eta ‘jujamendu’ Iparraldekoa baino ez. Hortaz, muga
horrekin erabiltzekoak dira. Kasu bietan diosku Hiztegi
Batuak ‘epaiketa’ dela esanahia. Beste biek ez daukate euskal-
ki-markarik, baina batek mailaren marka dauka: ‘judizio’
jasoa da (Jainkoaren judizio jeneralaren konnotazioak ditu, eta
hori esateko erabili da batik bat lehenengoz erabili zenetik
agerraldi gehienetan). Horiek hirurak hitz markatuak dira,
beraz. Hiruretan ematen zaigu ‘epaiketa’ hitza ordain neutro
gisa: markatu gabea. Horixe da hiztegi teknikoan euskara
estandarrean erabili beharrekoa, zuzenbideko hizkera eta hiz-
tegian gainerako hizkera eta hiztegi teknikoetan bezala, jaso-
tasunik ez delako behar zehaztasuna baino.

Terminoak termino dira, eta horietan ez dago aldatzen ibiltze-
rik, zehaztasun-beharrak ez du aldaketetan ibiltzeko aukerarik
ematen. Hala ere, teknizismoak, komunikazio-egoeraren ara-
bera, azaldu eta argitu beharra egon daiteke, eta testuan bertan
argitu eta azalduko ditugu behar denean. Baina termino horiek
ez dira hizkuntza jasokoak ez herrikoikoak, estandarrekoak
baizik; delako espezialitateko hiztegi estandarra osatzen dute,
hizkuntza teknikoak ez baitu beste mailarik onartzen.

Jon Agirre Garai
HAEEko Itzultzaile Zerbitzu Ofizialeko burua

Hizkera eta hiztegi tekniko edo espezializatuetan askotan agertzen zaigu hizkuntza-maila arazo bezala: maila jasoa behar ote
den, maila estandarra aski ote den, betiere maila arruntetik ihesi. Hizkeran askotan ageri izaten da arazo hori, fraseologia bihu-
rritua teknikoagotzat daukatelako zenbaitek, guztiz alderantziz den arren. Berdin jazotzen da berbekin ere, estandarretik urru-
nago eta nahiago, hitzak potoloago eta gurago dituzte batzuek, hizkuntza-mailaren edo espezialitateko hizkuntzaren aitzakiare-
kin. Argitu dezagun zein hizkuntza-maila behar duen hizkera teknikoak.

HIZKUNTZA-MAILAK
Euskaltzaindiak, burutu berri duen Hiztegi Batuan, markak jarri dizkie hitz askori erabileremua, erabilgarritasuna, euskalkia,
gramatika-kategoria... eta, besteak beste, hizkuntza-maila zehazteko. Hiztegi Batuan hizkuntza-maila hauek agertzen dira
(laburdura / esanahia / adibidea):

Arrunt. Arrunkeria izorratu (=kalte egin), txorta (=sexu-jarduna)
Lgart. Lagunartekoa kakanarru (=pertsona txikia), txapeloker (=guardia zibila)
Beh. Behe-mailakoa apartatu (=aukeratu), prenda (=bahia)
Herr. Herri-mailakoa itxuroso (=itxura onekoa), seko (=hilda)
Tekn. Teknizismoa kalibratu (=kalibrea hartu), termino (=teknika-hitza)
Goi. Goi-mailakoa urrikaltsu (=errukitsu)
Jas. Jasoa itun (=goibel), ondamu (=bekaizkeria)
Liter. Literatura gosebera (=gosetia), harabartu (=harrek jan)

Erraz ikusten da horietako bakoitzak gutxi gorabehera zer
esan nahi duen. Hala ere, beharbada, goi-mailakoa, jasoa eta
literatura markak, hirurak bakar batera biltzea komeni dela
deritzot, bereiztea oso zaila da eta (bitxia da goi-mailako
hitz bakarra egotea Hiztegi Batuan); horrela, literatura
marka, erabileremua adierazteko bakarrik geratuko litzateke
(suspense hitzaren kasuan bezalaxe), orain nahasi erabil-
tzen baita: batzuetan, literatura-mailako hitza dela adieraz-
teko eta, besteetan, literatura erabileremuko hitza dela adi-
tzera emateko.

Horrelako markarik ez daukaten hitzak, hau da, hizkuntza-
-maila zehaztuta ez daukatenak, hizkuntza estandarrekoak
dira. Hiztegiko hitzik gehienek ez daukate maila-markarik,
beraz hizkera estandarrean ahoz nahiz idatziz erabiltzekoak
dira, eta hiztegi teknikoko terminoak horien artean bilatu
behar ditugu batik bat. Kontuan izan beharko dira beste datu
batzuk: erabileremua (administrazioa, biologia, ekono-
mia...), euskalkia (gipuzkera, Hegoaldea, zuberera...), era-
bilgarritasuna (adierazkorra, gutxi erabilia, zaharkitua...),
gramatika-kategoria edo funtzioa (adizlaguna, izenondoa,
predikatua...), hobespen edo gaitzespena (forma hobetsia,
forma okerra edo saihestekoa, pareko forma...) eta abar.
Ohar horiek guztiok datu interesgarriak ematen dizkigute,
hitz bat zein testuingurutan erabil dezakegun eta zeinetan ez
jakiteko, eta erabiltzekotan ere noiz eta nola. Zenbat eta
marka murriztaile gutxiago izan, orduan eta erabilgarriagoa
izango da hitz bat, maila teknikoan.

EPAIKETA, JUDIZIOA, JUIZIOA, JUJAMENDUA
Askotan gertatzen da euskaraz hitz bat baino gehiago izatea
kontzeptu bat izendatzeko. Horrelakoetan kontu egin behar
da, ea bene-benetan sinonimo osoak diren ala, antzeko
hitzak izan arren, maila teknikoan bereiztu egiten diren,
nahiz eta maila arruntean edo espezializatu gabean bereiz-
ketarik egin ez. Sinonimo osoa denean estandarrena hauta-
tuko dugu aukeran: hizkuntza estandarretik hurbilen dagoe-
na, hau da, markatua ez den hitza.

Hitz-sorkuntzako uste ustelak (IV)


