EUSKARA TEKNIKOARI

J.R. Etxebarria
SARRERA
Aspaldi ikusia zuten zenbait euskaltzalek, euskararen salbabidca gaur
eguneko beharrizanetara egokitzetik zerorrela. Baserrim "garbi' ' eta
"kutsam gabe" gorde nahi zutenen aurka, borroka gogorra hasi zuten.
Euskasa kaletmu egin behar zen.
brroka horren suaren b a m m jaio ninuelarik, mkara kaletartu nahi
dutencn zuzia, pizturik eta indarturik ikusi nahi dut. Horregatik, lan honetan, kaletmze bilakabidean sortu diren eta sortzen ari d iren zenbait

arazo aztertuko ditut.
Oinharrizko printzipio hau onhartzen dut: "Bizi dadin, euskara bizirza modernorako egokitu behar dugu". Baina, bititza rnodernoak rnilaka
ditu alderdiak. Alderdi espezializaruak; beretan higitzeko, hizkuntza berezia eskatzsn duren alderdiak. Hawetan guztiotan erabiltzen den hizkuntza, hizkuntza reknikoa deituko dut. Eta euskamz ari naizenez gero,
eta gai tcknikoak euskaraz erabiliko ditudanez gero, erabilkera horretan
baliamko ditudan hitzak cta joskerak. EUSKARA TEKNIKO hitzaren ba-

rmm bilduko ditut.
Honela, bada, lehen batez adibide batzu jarriko dimt , euskara t e h i koa zeinolako motatakoa izan daitekeen azaltzeko. Horretarako, herritik
bertatik harturiko lau kasu aipatuko ditut.

Tparraldeaa, "Itsasoko Nabigaziontkoa" deituri ko libuma dugu,
tuskara teknikoki eabiltzen ducn lehen euskaI libuma. Pierres Emeberri
izan zen haren cgilca. eta 1677 urtcan argitaram zen .
HegoaIdcan, beranduago agertzen da antzekorik. Eta agertztn dcnean, bestelako libum baten ata! moduan agertzen zaigu. 'Peni Abarka'

(1) libunian , Mogelek olagintzan erabiltzen zen hiztcgia azaltzcn digu.
Hirtegi zahatz era aberatsa, dudarik gabe. Orduko beharrizan teknikottarako p z t i t ongi egokitua. Honetaz gain, 'Teni Abarca" libunian
btrtan, bestelako arlo batzutako hiztegi tcknikaa ere agertzen da, hala
nola, chundegictan erabiltzen zena eta abac.
,

Gurc egunotan ere, agmuak izan dira, aipatzea mereti dutm zmbait
lan. Hauen mcan, J. San Martinek Euskera aldizkarian agerturiko burdingiritz hiztcgia dugu (2). Eta bai, Aita Irnanol Berriatuak Euskera aldizkarian bertan Bemieoko arrantzaleen hiztegiari bumzko lana ere (3).
Zer dcla eta aukeram ukan dimt lau lan hauk, eta ez bestcIakorik?.
Arrazoia ondoko hau da: Ene eritziz, lau Riztegiok -tein bere garaian.
noski- hizregi tekniko batek bcte behar dituen baldinttak betetzen dimztelako, hau da:

- Herrisik benctan eta prakfikan erabiltzen ukan ditueiako. Hots,
praktikoak izan direlako.

- Hiztegi zehatzak tiren edo direIako.
- Beraietan agertzen diren hitzak bizi-biziak izanik, t u s k a m n bizirasunaren eta bddintza herrietara egokitzeko gaitasunaren agerpena

direlako.

- Eta azken honekin lonríik, beraietan euskarak lan rcknikoetarako,
duen gaitasuna -2enbaitck dudaran jarria- argi fmgatzen delako.
Hauetan hizregiotan cmaniko bidean finkaruko ditut nwre eritziak.
Eta horrela, oinharri bezala. axioma hau erabili ko dut : Euskara teknikoak
cuskaidunek erraz crabil dezaketen hizkunt za izan behar du ' .

Azkenik, sarrcra honi bukacra emattko, o h m o bat egin b e h z dut.

Emkara teknikoaren ercmua om zabala eta hedadura handikoa ddaik. adibideak aipatzean. arlo konkretu batzutara Icrratuko naiz. cta Gerotittan
agem zaizkidan problema batzutaz mintzltuko naiz soilik. Zicntzi gaiak,
t t a preseskiago mteko. Fisika eta Kimikmn zerikusia duten punm batzu,

eta haickin batera Teknologiarekin zerikusirik duten besrertu aipacuko dinit soilik.

Ba dakit halabcr, Filosofía, Teologla, Zuzena, Linguistika.. . . eta abar
luze bat aztertzean tre, hainba: arazo telrniko agertten dela. eta jakintza
arlo horiek ere hizkuntza tekniko egokiaren premia dutela. Hala ere, alde
batetara utziko ditut arlo hotik, hau ez baita lan exhausriboa (ez era anrzekorik ere), eta bestalde, arlo honetan ez bainaiz trebeegi. Dena dela. punm
askotan antzeko arazoak agcrtzen ditelarik, hernen esaten dudana, arlo
horiei bumz ere aplikatu ahal izanen da behin baino gehiagotan.
2.- WITZTEKNIKOEN ARAZOA

Zeintzu problema sortzen diren era berauk nola konpon daitezkeen
ikusteko, hitzen sailkatze bat tginen dut. Sail bakoitzean. ene eritzis egokien den bidea azdduko d u t .
a

2A. -

HTTZ TEKNIKO MOTAK

Lau multzotan bilduko era sailkatuko ditur:

- Eusknraz bizirik egonik. jendeak

ezaguru era erabili egiren ditueo

hitzak.
- Euskaraz egon arren. cuskaldun gutxik ezagurzen eta eiabilczen dituzten hitzak.

- Euskaraz orain arte horrela erabili ez diren arren. errazki eta argiro
esan daitezkeen hitzak.

- HErz oso reknikoak era berriak, era beraz, nola edo hala kanpotik
hanu behar direnak.
Azter diraagun. bada, lau hitz multzook banan banan.
2AI.-Jendmk ezagutu eta etabili egiten dituen hirz teknikoak
E3 da honelakoen pilo eder bat. nahiz eta askotan tekniko dirrnik
kontutan hartzen cz dtigun. Adihide hc7nla era kasu honetan ene erittit
zer egin hchar den ~r:iltzpko.lau haii k aztertii ko ditut: abiadura, indarra,
liigiciura. cta Runa. Era hitz hniien kasuan sortzen diren arazoak bide dire1:1. zrnhair nhar ígincii dur.

-

Lehen oharra hitzen forrnei bunizkoa da. Soberan ezagtrna da,
euskalkien artean dagoen batasunik eza. Hori dela eta, lehenik eta
behin forma bakarra aukeranr behar da. Nula, ordea?. Agestuak dira
jadanik asau batzu, aukeratze hori bumratreko. Horik jarmini behar
direnik, dudatan jmzen ez dudan gauza bat da. Baina, bestaide, arau
horik ez dira konplmak, eta sarri ez dakigu zein bidca har. Adibidez,
kasu praktiko batetara jaitsirik, zergatik "abiadura" era ez "abiada"?

a)

Bi azrazoi drude gutienez horrela egiteko. Lehena, hirzaren hedadun da. Azlnieri jarraikiz , "abiada" Bizkaiko euskalkian erabiltzen
da soilik, eta "abiadura' Bizkaikoaz besre guztietan. Beraz, bat
aukeratzekotan, hobe dareke ' "abiadura" aukeratzea. Bigarren attazoia, zentzu tehazrasuna da, pittin bae desberdin erabil baitaitezke
"abiada" era "abiadura" hitzak:
ABIADA: Gorpuct bat marsxan jarczéko edo jartzean egiten den egintza.
Adibidez: Muril hori abiadan jartzea ari da.

ABIADURA: Gorputz batek martxan dagonean duen egoera
d o orduko egoeraten adierazpen den propietate bar.
Adibidez: Mutil horsek abiadura handia darama.

b) Bigarren oharra hitzaren zehaztasun teknikoari bumtkoa da. Herriak,
hizkera armntean erabili ukan dituenean, zentzu zabala ematen ahi
die hitz horiei. Horrela. hitz horietaz baliatzen hasren gerenean, Fisikan erabiltzen diren bizpahini kontzeptu desberdin adierazren dituztela aurhtzen dugu. Demagun "abiadura" edo "abiada" hitza.
Herriak erabiltzen duen eran him magnitude fisiko desberdin adieratten diru gurienez. Hara zeintzu diren, gattelaniaz (E),frantsesez (f)
eta ingelesez (i) idatzirik:
l . - velocidad (g): vitesse (0;velocity (speed) ti)
2. aceleración (g; accélération (f); acceleration (i}
3.- momento lineal (cantidad de movimiento (g): quantité de

-

de rnouvement (0;liiiear mornenrurn (i)

Hizkera.arruntean ez da nahastesik sonzen horrela egin arren. ez
baita beharretko, esangura horien arceko desberdin tasuna adieraztea.
Baina, Fisika arloan hitz berbeta him kasuotan erabiltzeak izupritko
nahastea sortuko luke.

Antzera gertatzen da "indar" hitzarekin ere. Zet esanpra dii
"indar" hitzak euskara arnintean?. Honek ere, bi magnitude fisiko
desbcrdin adi~raztendu gutienez:
1.-fuerza (g);f o ~ (f);
e force (i)
2.- energia (g); énergie (0;energv (i)

Fiika aztertzen ari garanean, ezin onhas daiteke kontzeptu biok
adieraztcko hitz bcrbera erabiltzea.
C)

Zer egin, berat horrelako kasuetan?.

Euskarak, zientzi gaiecan erabili ko badugu, zehatz izan Gehar
du, era magnitude bakoitza adierazteko, hirz bakarm era egokia
behar du. Horregatik, irtenbide bezala neuk erabiltzen era proposatzen
dudan ataua, ondoko hau da.
Euskarazko hitz zaharra kontzepru fisi ko bakar bar adierazte ko
erabili behar gtnuke. Nola egin aukera, ordea?. Ene ustet , euskarazko hitz taharra kontzepturik sinpleen eta errazena adierazteko erabili
bebar litzateke; era beste kontzepru edo magnicudeak izendatze ko,
kanpotik darozkigun hitzak (greko eta latinetik gehienbat) hartu behvko genituzke -euskararen jeinura rnoldatwrik, hori bai-. Lehen
aipaturiko kasu bietari, esaterako, honela cginen nuke:
- "Abiadura'3itta.z. "velocidad" (g) cdo vitesse" (f) adieraziko nuke. Eta beste rnagnitude biak, "'azelerazio" (aceleración.
accélération} era "lineal rnomentu" (momento lineal. quantité
de nouvement) hitzez azalduko nituzke. Eta hau, azken magnitude biok "abiadura" kontzeptuaren menpeko direlako,
hots, kontzepsualdi hura baino konplikatuagoak direlako.
-"Indar" hitza. "fuerza" (g) cedo "force" ( f ) kontzeptua adierazreko erabiliko nuke. Horrez gain, "energia" hitzat baliatuko
nintzateke , "energia" (g) cdo "énergie" (f) rnapirude izendatzeko.

"Higidura hitzaren kasuan. bestelakoa da, sorrzen den arazoa.
Hitz horiekin batera, ba da euskaraz bizirik dagoen beste hirz bat era
esangura bera duena: "'mugimendu ' * hitza halegia. Kasu honetan ,
"higidwa" hiua kam f~ikoecarakoerabili ohi dut, eta '"rnugirnendu"
hitza kasu analogiko eta ezfisikoetarako. Modu honetara cginik, mugimendu politikoa (edo politik mugimendua). filosofi rnugirnendua
era antzekoak daude alde batetik, era punru baten higidura. zirkular
abiadusa eta abar be~tetik.

d}

"Gun" (edo "hun") hitzaten kasuan ere, bestelakoa da arazoa.
Hitz honek, batetik hezurren muina eta bestetik d o r e e n , zelulen
edo atomoen nukleoa adierazteko balio detake. Baina, azter dezagun
azken kasu hau. hots. atomoen nukleoarena. Zehen begirada batez,
"gun" hitza "núkleo" (g), "noyau" ( f ) cdo "nucleus" (i) adierazteko ondo datoskeela ikusiten da. Baina, zer gertatzen da gero hitz

e)

konposatuekin?. Begira zerrenda honi:

nuclear (g); nucléair (f);nuclear (i).
núdido (g); nuclide (0;nuclid (i)
nucleón (g); nucleón (f); nucleon (i).
nucleoide (g); nucleoide (0;nucleoid (i).
Gun hitza hartunk, konposatuen kasutako ez da konponbide
egokirik aurkitzen. Horregatik, konposatuen arazoa konnitan adukirik,
njk "nukleo" hitza erabiliko nuke atomoen kasuan, bide honetatik.
'huklear" , "nuklldo", "nukleoi" , "nukleoide" . .. egireko. Beste
kasuetan "gun' ' hitza erabi t daiteke.
Ondario bezala, zera esanen nuke: Euskara zaharrean dauden
hitz tekniko ezagunak. erabili egin behar ditugu, baina csangura zehatza emanik. Bestalde, lehen esan dudan bezala. nahastea sortzeko
baino ez lukete balioko.

f)

Puncu honekin bukatzeko, hona hemen modu honetaka hitz
batzuren zerrenda Ilabur bat:

BERO: calor (g); chalewr (f); heat (i)
Baina temperatura (g). température (f) edo temperature
( i ) kontzeptua adierazteko, TENPERATURA hitza erabiliko nuke.
ARGF: Luz (g): l u m i t r e (0;lighit (i)
IZPI: rayo ( g ) : sayon (0;ray, heam (i)

2A2.- Euskara zaharrean egon arren euskaldun guiik ezagurzen era
erabiltzen diwtten hirzak.
Argi ikusten da hau. J. San Martinek Eiharko husdinginrzari huruz
egin dituen lanetan (2). Behin haino ~ehiagoranhonako ohar hau ~ n i n c ratzen dio k t e zersendetako hitzen bari: ' h r r a k hakarrik erabilrten di~tr.'.
Kasu honetan aurkitzen dira, adihidez. " a l t z a ~ a r r i " . "arpiko", "azr.liii'*
era beste asko.
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Beste kasu batzutan, hitzak ezagunak izan zren , herri guti batzutan
erabiltzen dira milik. eta euskal herri gchienetan ezezqunak dira. Honela,
Eibarko burdingintz hiztegia Eibarkoa da izan, eta handik kanpo ez da
gehiegirik ezagutzen.

Kasu honetan agertzen den arazoa analizatzeko, adibide konkrctu bi
atterruko ditugu: "oreka' ' eta "ombe" hitzak.
"Oreka" hitza kostaldekoa da. Azkueri jarraikiz , Bizkaiko Lekeicio
eta Ondarroan eta Gipuzkoako Deba eta Zurnaian erabilia dela d a k i p .
Arrántzaleek erabilitako hirza #a. eta malupen edo uorzien egoera berezi
bati buruz esaten da. "Equilibrio" (g) edo "équilibre" (f) esateko crabil
daiteke, eta berartn esangura hedatu egin daiteke beste arlo analogiko batzutara. Honela, oreka estatikoa, oreka d i n m i koa, ekologi oreka eta antzekoak esan daitezke. Modu berean. hit2 hau, kostaldetik Euskal Hcrri
osora zabal daiteke, hitzak inoadfk harctekotan, etxetik bertotik hartzea
h o k dateke m. Kasu honecan, haia ere hiu hau -Fi&
arloan khuaznahikoa unibertsala delarik. ' 'oreka' ' hitzarekin batesa, "ekilibrio" hitza
ere erabili beharko genuke.
"0mbe" hitzak ere, oso Csangura tekniko zehatza du. Eta nahiz eta
gaur egun ia inotk etabiltzcn ez duen, ez genuke hoberik aurkituko, enea
egin b e h a deneko Lur atala izendatzeko (solar (g); emplacement (f).

Ene eritriz, beraz. errchperatu egin beharko genituzke erdi Cedo ia
p z t i t ) gaIdurik dauden hitzak. Hitz hauk astiro smu beharko genituzke
gcure lan teknikoetan , cta sarri, bestelako hitz batzurekin batesa bizi beharko lukcte. Hicz hauk arrrkitzeko bidea, zenbait hizregi zaharretan dugu. Monela. Azkue eta Wianderen hiztegiek ehunka dakarttate honclako
hitsak, LRhen alpanirikoJ. San Martinen lanctan ere ba da hainbat.
Idcia bat hartzeko, hona hemen horrelako hitzen zerrendatto bat.
adibide gisa:

ALTZAGARRI: calzo (g); cale, point d' appui (0: chmk (i) Eibarko
hiztegikoa.
E W N : turbina de agua (g); mrbine d* cau (f); water tutbine (i).
Eibarko hiztegikoa.
GALDATU: caldear (en el tratamicato t é m ico) {g) ; chauffet, mugir
(les rnétaux] (0;to heat, to wcl (i). Eibarko hiztegikoa.
B W A : freno (g); frein (0;brake (i).

2A3.-Euskataz, orain arce inoiz embili ez diten arren, euskal konposatze
legeak embiliz, emzki eta argiro esan daitezkeen hitzak.
Ba dira euskarat konposiziorako lege batzu. Eta atzizhak ere wgari.
Hauetaz batiaturik, eta dauden hitz zaharrci eranttiz, rnilaka asma dairezke hitz berriak. Konposatze legeak ongi errespetaturi k, esangura zehatz
eta atgia duten hitt teknikoak lor daitezke, edozeia euskaldunek erra;

ulertzeko moduko hitzak, hitz tekniko berriak.

Modu honctata eginez sortu izan dira ondako hitz ha'uk:
KUTSADURA: contaminación (g); contamination (0;contamination
(1). Charra: Kasu honctan, "kontminazio" hitza
hitza ere erabil daicekccla uste dut.
SATCUlL1: polución (g); pollution (f);pollution (i).
Oharra: Aurreko kasuan bezala, hemen ere, ene ustez,
"poluzio" hírza erabil daiteke.
iNDARGEO: amortiguar, amottiguado (g); amortisser, arnortissé
(f); to cushion , cushioned (i)
ERQALE: condutor (g); conducteui (f); conductor (f).
Zehaztasun cm argitasun baidintzak beterik, hitz hauk besterik gabe
erabil daitezktela uste dut . &r esanik ez, hitzak sortzeko bide hau guztiz
intesresgarsia dcla era bai beharrezkoa ere; euskararen bizitasunaren agerpena da hain zuzen. Hizkuntza guztiek behar dute hitz berriak asrnatzeko
bidcrik, eta cuskarak Ga du horrelakorik zorionez. Horregatik, bide hau
ardura handiz zaindu, landu eta indartu egin behar dugu.
Hala tre, eta hurrengo puntuan ikusiko dugun bezala, ezin daitet ke
hitz tekniko berri guztiak asma.

2A4.-Oso tekniko izanik, intemazionalak diren hitzak
Fisika eta Kirnika arloan hauk dira, gehien erabiltren direnak. Zientzia hauk azkcn bi cdo hiru mendeetan sortuak eta airtinatuak direlarik.
btnako hitzak ez ziren ordurárte agerrzen izan inongo hizkunrzatan. Hitz
asrnaniak d h , phienetan susteaia grekotik edo latinetik hartzen dutelarik.
Zcnbait aipatzeasren, hona hemen zerrendatto bat:

PROTOI:protón (g); pronton (0;proton (i)

EZEKTROI: electrón (g); électron (0;electron (i)
HALOGENO: halógeno (g); halogeno (0;halogen (i)
FLUORESZENZIA: fluormcncia (g); flourescence (f) flourescence (i)
ENERGIA: energía (g); énergia (f); energy (y)

Hauk guztiok eta antzekoak "hitz internazionalak" deituko dimt.
Puntu honetara heldutik, Zatarainen (4) eritziatekin bat ez natorrela
azaldu n&i nuke. Honen erittiz, ez da hitz internazionalik, ondoko pasanean agertzen duenez:
'Jakite ta lankcta itzak "internazionalak" diraneko ori gaztelaniz ta
prantzescz besterik eztakiden batzuen imdipena besrerik ezrala esango nuke. Bcstela elitzake orrenbeste '"cientific Dictionary" ta
' 'TechnoIogicacal Dictionq' ' agerruko."168. horrialdean)
Edo bestelako pasarte honetan:
' Alegia askok uste duden ' "tz internazionalik" eztala, bakoitzak aal
bezela edo nai bezela sostzen dituala' (170. horrialdean).
Hau guztia frogatzeko Zatarainek erabiltzen dituen hi~zak,ez dira
guztiz eg~kiak,hots,. e t dira internazionalak, zeren asko eta asko teknologiazkoak baitim, era kasu honran hitzik gehienak, tresna zaharretan (gurdi
zaharretan adibidez) zuten izenen modernizaketaren ondorioa baino dira,
cta horregatik izen bereziren bat izan du te aurretik hirkuntza bakoitzean .
b u honetan s m k o nitutke, esaterako, 169. horriafdean agerczen diren
hauk:
palanca de mando (g)
cuna de motos {g)
timón vertical (g)

Nik ese - era honetan Zatarainekin bat nator - hitz hauk ez direla
internazionalak uste dut, eta lan honetan eginiko hitzen sailkatzean,
aurreko sailen batetan sartuko nituzke ~ e d aparteko
o
multzo batetan).
Baina,lehen esan dudan dezafa, bestelakoa da Fisika tta Kimikan
agertzen diren hitz bcrrien kasua, eta bai gaur egun arnatzen dircn kontzeptu edo teknika becrien kasua ere.
Eman ditzagun, Zatarainek berak dakmzan besre adibide hauk:

FISIKA; Fisica (g); Phisique (f); Puysics (i); Fisica
(italieraz); Physik (alemenez); Fysik (danicraz)
KIMIKA: Q u h i k a (g}; Chirnie (f); Cherriim (i}; Chirnica (ftalierazj,
Chemie (a); Kemi (d)
KOBRE: cobre (g); cuivre (0; copper (i); (tame) (it) kupfer (a);
kobber Id)
OLIO:aceite (bleo) (g): huile (0;oil (i); olio (it) 61 (a); olie (d)

Bigarren arrazoia gaztelania eta frantsesari buruzkoa da. Hemen ere, era
oinharri psi koligi koa duten arsazoi ezkucu batzurengatik, ba dirudi gorroto bizia
diogula, hizkuntza hauetiko hitzak hartzeari era erabEltzeari.Bestdde. hauk dira,
gu inguratzen gaituzten hizkuntrak. Beraz, haien eragina pairatzen ari gara
nahitaez. Gehiago ooraindi k. gauza nomata da, hizkuntza hauen eragina pairatzea,
eta ez gurekin ia harrernanik ez dutenena. Horrez gain, gaztclania eta frantsesezko hitzen antza duten hitzak erabiltzen erraztatu egiten, euskarn teknikan
baliatzeko eman behar diren pausoak.
Punru honekin bukatzeko. eta laburpen gisa. esan dezadan. ene etitziz hitz
internazional batzu -geroago era gehiago- ba d ireIa. Eta internazionalak izanik,
EUSKARAZKOAK €RE ba disa. Beraz. dudarik gabe, erabfli egin behar ditugu
eurkaraz. Euckaraz mhilneko. mkal irwur;u. janui heharko d q u , h e pmek
egiten duten bezala: haina hori, geroago artertuko d u ~ u n
gauza bat da.
2B.- HIT2 TEKNIKOEI BURZKO OHAR OROKORRAK
2A. punruan azterturiko hitz tekniko mota guztiei bumz. zenbair ohar
orokor egin behar dut:
a)

Batetik, 2A1. puntuan eginiko ohar bat aipatuko dut berriro ere,

zehattacunari bunizkm h a l e . Ez coilik 2N. punnika hitztn kasuan. baizik
era beste guztietari ere bai, hitz teknikoek zehatz izan behar dure, eta beti
esangura fisiko berberaz erabiIi behar dira-Gainera, esafigura era kontzeptu

hauk gauza objetiboak direla kontutan hmurik, korrespondentzia biunibokoa egon behar da. hizkuntza desberdinetan kontzeptu bakarra adierazteko
erabiltzen diren hitzen mean ten hait sinonimoren arazoa gorabehera. Mori
horrela izan dadin, kontzepcu bakoitzak hitz desberdin bat behar du gutieiler, era hitz batek ez diru kontzcptu desherdin bi adierati behar (Eisika
arloan) .
2A3. puntuan aztertu ditudan hitzci bumz, lehen une cta saiotik
b)
hitz egokiena ezin lortu ahalko dela esan bchar dut ($este kasuetan ere gertatzen da hau, bajna ncurri ttikiago batetan). Eta hau, hitz hori hainbac etacan ager daitekeelako, eta hitza eg-okia izan dadin, baldintta guztien $can
erabiltzeko modukoa izan behar delako. Adibide pare batez azalduko dut,
honekin esan nahi dudana.

-Satsudur arazoat idatten hasi nintzenean, hitz bakar bat erabiltzen
nuen. erdara gehienetan hitz bi ledo gchiago) erahiltzen diren kasu
batetarako.
Honela:

KUTSADURA: 1) mnraminaci6n (g); contamination (f);
contarnination (i)
2) polución (g): pollution (0;pollution (i)
N& m egin nuen hau?. Bien arteko deskrdhmsuna agaacm b t h
tunk aurlum nintzeneme. Lagun batek zehaztasun falta hoti adierazi
zidm, era bai irtenbidea proposani ere. Orduz gero. bi hitz dcsberdin
erabilzzen ditut, kon tzeptu desberdin hau adierazteko:

KiUTSADURA: contaminación (g); contamination (0;
mntarnination (i) .
Hitz honek eritasunen kutsatzem idefa darama
mikmrganismock somriko kutsatzearcn ideia.
SATSUDURA: polución {g); pollution (0;pollution (i)
Honek zikinkeria ideia darama. Kuaadurak baino
zentzu zabalagoa du, eta kutsadura kontzeptua
bere barnean daduka.
hauk agertu dimdalarik. ba dut
bestelako kezkarik haiei buruz, sarsi. inrernazionalak ez ote diren
pentsatzen baitut; eta horregatik, "kon taminazio' "ta '"oolzio"
idatzi behar are nituzkeeneko zalantza ecortzen zait mait bumra.
Baina gogoeca hau, hemen e ~ i t e nari naizen oharretatik kanpo geratzen da.
-Fisika arloan (preseskiago esateko, Mekanika Teori koaren arloan)
atractivo-a (E); arrracrif-ive (g): attracrive (i);
repulsivo-a (g); répulsif-iove (f) ; repulsive (i) ;
hitzak esateko problema sortu zirzaidan. Lehtnik, eta esanduren
sjrnetria kontutan hasturik. "hurbilrzaile" era "urruntzaile" hitzak
aukeratu nituen. Baina gero. gorputz biren problema fisikaki aztertzean. nahiz era indarrak arcaktibo izan. partikulak usmndu egin
zirekeefa ikustean, ezin nitzakeen onrzaz eman aurreko hitzok. Gemztik. era simetria pixka bat aputturik. "erakarle" era "aldaratzaile"
hitzak erabili ukan ditut. baina, hafa ere. ez nago zihur hauk egokienak direnetz.
Adihide hi hauen bidez adierazi nahi dudana. zera da, hitz btsriak
ez direla heri lehen unetik ongi aukeraru ahal izanen. eta behin baido gehiagotan eta hitz hori k baldintza berrlen p e a erabiltzean agenuko diren akatzen kausaz. haien tuzenrasuna era zehaztasuna berraztertu g i n beharko di rela
c)
Awrreko sharrari lotura. batzutan hirz biren presenttia ez dela kalreg m i a izaten esan nahi dut. Izatez. hizkuntza pztietan genatzen den gama
da. Fngelesez, adi bidez, ba dituzte termino bi , abiadura konrzeptua adierazteko: "speed" era '\eeEucity". Gero. praktikan, bmaketa sernantikoa gertatzen da. Honela, "speed" hitza hizkcta arruntcko gauzak adierazteko erabiltzen da:
Dena dela, eta hitz (edo kontzeptu) bi

.

.

a speed of thhy miles an hour
the spetd of thc car
era antsekoak
Baina, Fisika arloan beti arabiltzen da "velocity'3hitza:
the velocity of a body
velocity and time
Arrazoi honegatik, sarri pentsatu ukan dut, ez ote dcn hobc, Fisika
arloan BELOZITATE hitza enbiltzea.
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