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Andereak eta jaunak,
Mintzaldi hau ez nüke hasi nahi, EPPHERRE anai apezak 

aipatü gabe. Altzürükütar familia batetako seme, biak izan 
dira eüskalzale argiak eta süharrak. Biek lan hanitx egin die 
eüskaraz eta eükararen alde.

Gehiena, Guillaume, Eüskalzain osoa zen: ene aitzinekoa, 
ohore handia baita enetako horren ondoko izatea. Elizkizüne- 
tan erauntsi dü haboroenik, eta litürgia xiberotarrez ezari 
daikü, behar ere, bestela frantses hütsiala kondenatürik 
baratzen bai ginen, sail hortan ere.

Gazteagoa, Grégoire, Eüskalzain lagüntzalea, Xiberoko 
berri emaile arrahaiña zen "H erria” kazetan, eta Mauleko 
ikastolaren zürkaitx haitietarik.

Biak diala bi urte joan zaizkü, betiereko bortiala, zonbait 
egun arte, hanitxez goizegi...

# * #

Goizegi zait ere, horien obraren behar bezala ikertzeko; 
merexi lükian zühürtziarekin begistatzeko, hain bat hürrün- 
tilc egin behar bailizate.
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Arren, igaran gizaldi edo menteari bürüz üngüratüko 
gira, beste bi xiberotar eüskalzaleen gana: horik dirá Antoni 
ABADIA URRUSTOIKO (erdaraz Antoine d'Abbadie d'Arrast) 
eta Agosti XAHO Atarraztarra: lehena, ene herritarra; biga- 
rrena, ene am aren kartielekoa, zeren ama sortzez, Altzaiko 
düt.

Biak oso diferentak ziren, desbardin eta despare. Baina 
biek algarrekin lan egin die, eüskararen eta Eüskaldünen 
aide.

Denbora gütiz ikusi behar dügü, xehetarzünetan sartü 
gabe, ñor diren Abadia eta Xaho, algarrekin zer lan egin dien, 
nolakoa den horien eüskaldüngoa, eta oraiko eüskaldüngoari 
zer ekarten dien batak eta besteak.

I

ÑOR ZEN ABADIA

M ila zortzi eh ü n  e ta  h a m a rr ia n  so rtü  zen , Irlan d a k o  
D ublin h irian . A m a, ir lan d esa  zian : an d e re  THOMPSON bat; 
aita aldiz, Mixel edo Arño - Mixel, Xiberoko jaun  ttipi bat, 
Xiberoan ez baitzen jaun handirik. Ezi, artzaingoatik bizi zen
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gure kartiela. Herriarenak ziren lür hanitx, eta ondorioz, jabe 
gotorrik ez zen.

Halere, Frantziako errebolüzione (edo irailtza) denboran, 
Irlandala ihes egin zian Mixel Abadiak. Han ezkontü zen 
andere Thompson batekin, eta sei haur üken zütien: hiru ala
ba eta hiru seme. Gehiena, Antoni zen.

Laster Frantziako Tolosan kokatü zen familia (1820). 
Bakantzak Audaux-eko jauregian igaraiten zütian, Biarnoko 
mügan, Urrüstoitik ham ar kilometretan.

Ikasle izigarri argia izan zen Antoni, bai mintzaje edo hiz- 
kuntzetan, bai zientzia edo jakintzetan. Sorbonan, Arago 
fam atiaren ikasle da. Bere anaie Arñorekin, Etiopiala joaiteko 
prestatzen da gisa oroz: bai ezpiritüz, bai korpitzez. Nil (ibai 
edo) ühaitz handiaren ütürri-sorgiak atzam an nahi dütie. Ez 
dira haietara seküla heltüko; baina, arte hortan, beste zerbait 
kausitüren die, eta ez güti. Jakitatez eta bestela ere, zinez 
aberastüko dira berak eta Eüskal-Herria. Lehenik, Antoni 
Bresiliala igorten dü Aragok. Han astronomiazko eta geogra- 
fiazko berrogei-ta-hamar ikertze egiten dütü, mañetismaren 
gora-beherak ekiaren arabera estüdiatzen dütiala.

Hogei-ta-sei urtetan, Agosti XAHO-ren ezagütziak egiten 
dütü Antoni Abadia-k. Adixkidantzatan sartzen dira, eta alga- 
rrekin agertzen dütie aipatüko dütügün bi obrak.

Ondoko urtean, Etiopiala badoa Antoni. Han atzamaiten 
dü Arño anaia, hura aitzinean joanik baitzen, bidearen egite
ko bezala.

Manatzeko eginik da Arño. Etiopiako politikan sartzen da 
erdiz-erdi, gerlan ere ari da. Aitzindari egiten die hanko bürü- 
zagiek. Güdüka handi bat irabazten dü eta, horren ohoretan, 
"Ras Mikael” deitüko die: erran nahi baita "Mixel printzea" 
(ezi, aita bezala, Arnó - Mixel deitzen da.).

Oso bestelakoa da Antoni. Borroka ez dü maite. Jentea 
xüxenka bortxatü baino, üngürüz bildu nahiago dü, bere 
xedetara heltzeko behar den denbora hartüz. Bestalde, ez da 
hanbat politikaria. Jakintzari baizik ez dü eskerrik: geogra- 
fiari, astronomiari eta leküko mintzajer lotzen da errotik. Sail 
horietan, oso jakintsü eta fam atürik jelkiko da, eta librü 
hanitx izkiribatüren dü.

Zer nahi gisaz, algar osotzen eta lagüntzen die bi anaiek. 
Bere ikertzetan, Arñoz eijerki baliatzen da Antoni jakintsüna.
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Biak Etiopiako negus edo errege den Menelik handiaren 
adixkide dira. Bakoitxak bere gisan lagüntzen die, Etiopiaren 
batarzunari bürüz, bai eta Angles eta Italianoen aztaparreta- 
rik begiratzen.

Horri esker, hontarzün ederrak Etiopiatik ekarten dütie: 
Antoni-ri ja, ederki baliatüko zaitzo, jakintzaren eta eüskal- 
düngoaren honetan.

# # *

Hameka urtez Etiopian erauntsirik, kartieliala ützültzen 
dira bi anaiak (1848). Heben kokatzen zaizkü: Arño, Ziburuko 
Elorriagan; Antoni, Hendaiako Aragorrian (1849an erosi 
zian); eta hirugerrena, Xarles, Baigorriko Etxauz jauregian.

Aragorrian, etxalte handi baten erdian (340 ha), Abadia- 
ko jauregia altxatzen du Antonik (1862-1870). Arxitekta, 
Viollet-le-Duc fam atia dü.

Artean, pe horietako andere batekin ezkontüko da (1859); 
baina haurrik gabe hilen da, lauetan-hogei-ta-zazpi urtetan 
(1897). Jauregiko txapelan ehortzirik da, altare pean, bere 
emaztearekin ( + 1901). Honen gatik, oso behezi zen hain arra- 
ro zian Arño anaiaren ganik. Harén ehortzetan ixilka zen 
izan, gordaxka.

Abadiako leihoetarik, zelüko izarren ikertzen ari zen, ali- 
maleko larga-bista eli batekin. Lan horren jarraikitzeko, Ins
tituí delakoari ützi zian jauregia, üngürüko etxalte are kin.

Hamalau mintzaje bazazkian: ham alau hizkuntza horie
tan izkiribatürik, errantzahar eli bat ützi zütian, jauregiaren 
barneko párete ta arterrietan ederki marrazkitürik: lehen- 
lehenik eüskarazkoak, prefosta.

Zientzia edo Jakintzen Akademian, lagüntzale bezala hai- 
tatü zien; laster Akademikide oso egin zien; eta azkenean, 
Akademia hortako president edo lehendakari ezari zien.

Akademian ez zien nahi zonbaitek, ezi kiristi süharra zen, 
oso gaizki ikusirik baitzen gaiza hori, denbora haietan ere. 
Arren, gorritü behar izan zian Arago handiak. Jakintsü lagü- 
ner erran zaien, bixi-bixia: Jaunak, gure haitiaren egiteko, ez 
dizügü Abadiaren barneko sentimentü eta sinester kasü egin
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behar, baina kanpoko laner bera so egin. Bestelan ere, dohat- 
sü holako sinestea diana. Nik ja, beste hainbeste nahi nikezü!

# * #

Geografiaz eta astronomiaz bezain beste, eüskaldüngoaz 
axolatü zen. Eüskararen amorioa, aitaren ganik zian, segür 
ere, zeren oso eüskalzalea zen Mixel A. bera.

Eüskaraz izkiribatü zian Antonik, bereziki "Zubernoatika- 
ko gutun ba t” (1864). Eüskaratzaz eginik izan ziren azken 
lanen ikertze bat agertürik bazian aitzinetik (1859). Hortan 
Lucien Bonaparte printzearen eüskal lanak laidatzen dütü, 
eta Inchauspe apezaren eüskal aditza ("le verbe basque” ) 
oroz gaiñetik goraipatzen.

Baina izkiribüz baino haboro, aholküz eta diharüz zian 
eükara lagüntü. Lehenik pelotari lotü zen. Bera pelotakari 
eijerra zen eskü - hüska. Eskü jokiaren aide primak eman zü- 
tian, bai eta arrabot edo bota-luziaren aide. Xixtera plaza 
libroan ez zian hain begi honez ikusten. Har gatik hura ere 
lagüntü zian. Urruñako arrabotia bere sakolatik egin zian.

Gero Urruñan hasi zütian koblakarien zoin-haborokak 
(1853-an izan zen lehena), eta berrogei-ta-lau urtez bere 
sosez etxeki zütian. Mügaz haintian ere, koblakarien bestak 
eta eüskaldün jaiak antolatzen zütian.

Eüskaraz ontsa mintzatzen ziren haurrer primak emaiten 
zaitzen Abadiak.

Donibane-Lohitzüneko bestetan , (lauetan-hogei-ta- 
hamabietik) parte handia hartü  zian, jai horietan eüskaldün- 
goa azkarki sartzen ziala. Horra deitzen zütian koblakariak, 
pelotakariak, mügaz bestaldeko dantzariak, Xiberoko maska- 
radak eta pastoralak, HEGUIAPHAL bat errejent agertzen 
zela ordukoz...

Eüskarazko libriak ere akülatzen eta saristatzen zütian 
thai gabe. Eüskaldünek deitzen zien "Aita Abadia” , arrotzek 
aldiz "Eüskaldünen Aita” , eta berak gogo honez oihü egiten 
zaien: "Zazpiak bat!” .
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Horiekin oroekin, Hendaiako mera edo auzapez izateko 
artea ediren zian (1871-1875). Egia erran, herri txipi bat zen, 
diala ehün urte, Hendaiako hiria. Baina txipi ala handi, ez 
zatekian denbora hartan ere alkat hon izatea haiñen aisa.

Ez zen sail hortan ere auher egon Abadia: zübürü eli bat 
egin zütian, karrikan argia ezari, herriko-etxea edo meria 
eraiki, plaja edo hondartza ere antolatü, adelatü...

Politikan, zoin alderditakoa zen? Eskuintiarra zatekian, 
baina errabiarik ez hertsikeriarik gabe. Hain bat erregetiarra 
zela üdüri lüke, baina hortan ere ez da gogor agertü.

Napoleon hirugerrenaren adixkide zen. Honek Abadiako 
jauregian azken harria ezari behar zaion. Baina (hiruetan- 
hogei-ta-hamarrian) gerla galdürik, Inperadoreak hantxen 
behera joan behar izan zian, Biarritzeko maifthiak ützirik. 
Arren, harri bat ments (edo eskaz) baratü da geroztik Hen
daiako Abadian...

Karlista familia eli batekin ere, harrem an tinkak bazütian 
Antonik, bereziki Lardizabal eta Olazabal-tiarrekin.

Zer nahi gisaz, ez zen politikazale beroa. Astronomia eta 
eüskaldüngoa zütian bere amorioak eta inganioak.

Bestalde, oso baketsia zen, hona eta eztia: ez zütian aha- 
rrak  eta ixtoriak maite; haietarik hürrüntzen zen ahal bezain 
beste.

Koblakarien zoin-haboroketan, politikarik ez zian nahi: 
hiruetan-hogei-ta-hamaseian, deus ere gabetarik egon zen, 
nahiz lehen prima merexi zükian, Zadubi-Adema-ren kantore 
bat, "Biba Errepüblika" delakoa: Errepüblikaz trüfatzen 
zelakoz, baztertü zien. Areta, ez zen hüüanik ere gorrietarik 
Antoni ABADIA!

II 

ÑOR ALDIZ AGOSTI XAHO

Oso bestelakoa, besteak ez bezalakoa eta liferenta zen 
Agosti XAHO. Urte batez Abadia baino gazteago, Atarratzeko 
trinketian sortü zen. Hiru anaie ta bi arreba zütian. Aita,
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herri hortako hüxera zian. Mauleko zian aldiz ama, Lagaréde 
anderea, Agostina de Mirande baten alaba. Gehiena zen 
Agosti.

Denbora batez amañiarekin Maúlen bizi izan zen, hau- 
rrian , OIHENART izkiribaño fam atiaren etxen. Ikasle haitia 
izan zen Oloroeko seminario txipian. Baxotik landa, Parisera 
joan zen, Dretaren egiteko xedetan. Hortarako, bere etxe p ar
tea hartü zian. Amak abantallatürik, 12 mila libera hunki zü- 
tian, buxinkaka. Abadiaren arreba batek seroratzean üken 
baitzütian hiru miliu, horietarik hürrün gira...

Halere, sos horri esker, gaiñ-gaiñetik eskolatu ahal izan 
zen Agosti. Denbora librütegietan igaraiten zian, satorra 
bezala librü musurkan, errabiatürik. Ez zian besterik egiten. 
Jatean  ere irakurtzen ari zen: egia erran, aitaren ganik zian 
kostüma hori.

Salbü, Charles NODIER izkiribañoaren ezagützea eginik, 
Dreta bazter ützi zian, eta literatürari lotü zen. Erromanti- 
koen bürietarik baitzen Charles Nodier horrekin oso erroman- 
tiko egin zen Xaho: dena sü eta ke, odei eta txilimista, iñazi 
eta laño, ebi eta dünda, zohardi eta ülünpe,... Orotarik nahas- 
mahas, eta zonbait aldiz axeriaren ezteiak!

Ber denboran, bere frantsesa fiagotü zian, eta ekialdeko 
mintzaje zonbait ikertü (hala ñola, Sanskrita eta Indietako 
beste hizkuntza eli bat).

Ekialdeko errelijioner interesatü zen halaber, eta erreli- 
jionetaz librü harrigarriak izkiribatü zütian.

Hogei-ta-hamalauan, Bizkaiala joaiten da. Gerla da han, 
bi erre-gaiek piztürik: Karlisten gerla. Alderdi batak, Libera- 
lenak, Euskal-Herriko Autonomiak edo Foruak elki nahi dütü. 
Besteak aldiz, Don Carlos-enak, horien etxekitzea hitzemaiten 
dü. Arren, don Carlos-en alde jeikitzen dira Eüskaldunak; 
beren amorea gatik, karlista egiten dira. Areta, ideiaz oso 
zahar gisa, gibeloi eta gibelkari da Don Carlos: baina beren 
Autonomiak edo Foruak begiratü nahi batütie, beste haitürik 
ez die Eüskaldünek.

Libérala da Xaho, ordüko ixkertiarretarik da. Har gatik, 
ikusirik beste alderditik déla Eüskaldünen libertatea, Karlista 
horien aldea hartzen dü. Gisa hortan dü izkiribatzen "Paroles 
d 'un Bizcayen aux libéraux de la Reine Christine" delako 
libria (palabras de un Vizcaíno a los Liberales de la Reina
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Cristina): Kristina erregiñaren liberaler, Bizkaitar baten hit
zak (1834).

Ondoko urtean, Nafarroan ixilka sartzen da, han gainti 
baitabila Eüskaldünen aitzindaria, ZUMALAKARREGI jene- 
ral handia. Don Carlos-ek jakiten dialarik, Xaho hantik ohilt- 
zen dü bertan. Utzüli ordüko, bere historia izkiribatzen dü 
Agostik: Hori da "Voyage en Navarre pendant l'insurrection 
des Basques” . J. A. XAHO de NAVARRE sinatzen (edo izen- 
petzen) dü.

Hor ere, abertzale oso agertzen da Xaho. Karlisten aldea 
etxekitzen dü berriz. Eüskal-Herriko zazpi probintziak beren 
gain, eta algarrekin esküz-eskü, nahi dütü.

Bi gaiza harrigarri erraiten daizkü: bata, Gernika etsaiek 
deseginen diela, Eüskaldünen hiri saintia delakoz, (eta hori 
badakigü ehun ürteren bürian agitü déla); bestea, libertaterik 
ez déla Españan izanen, Eüskaldünak hanko irailtzaren bürü 
sartzen ez direno (eta hau orai, gure begien bistan agitzen ari 
dena).

Harrigarriena, behar bada, Antoni Abadiak egiten daion 
batzarria edo honki jiña: "Voyage en N avarre” libriaren bil- 
düma bat hontzen daio, "Bulletin de la Société de Géograp- 
hie” delakoan. Xaho-ren süsko izkiribia eta gaitzeko abertza- 
legoa (edo herrizalegoa) laidatzen eta goraipatzen dütü azkar - 
ki Abadiak.

Berrogei-ta-lauan, ARIEL kazeta jelkitzen dü Xaho-k. 
Hortik zortzi urtez ariko da literatüran eta politikan.

Mutiko mehats, lüxe bat da, beti xinpleki bezain ontsa 
bezti, eleganta, eijerki mintzo, maitagarria, baina ber denbo- 
ran  ezinago minbera eta gaitzikor. Norbaitek txixtatzen diala
rik, izigarri fiki, zorrozki eta bortizki bere kazetan ihardesten 
daio. Holaz aisa dü etsai zonbait egiten.

Harén artikülü bat norbaiti ez gustatürik, espata eskian 
esplikatü ziren Xaho eta bestea. Etsaia mihian txixtatü nahi 
izan zian Xaho-k, baina besteak artetik saihets ezür batetan 
zauritü zian.

Lespés izeneko bat zian bere inprimazalea. Oso adixkide- 
tü ziren, eta Lespés-en familian bizi izan zen, hil artino, Agos- 
ti. Hor beti lagüngoa ederrena üken zian. Ez zen ezkontü ere.



JEAN LOUIS DAVANT EUSKALTZAINDIAN SARTZEAN 19

Ordaiez, horko seme bati eskola egin zaion. Jüje izatera 
heltü zen Lespés gaztea, eta diala berrogei-ta-lau urte Baio- 
nan hil da. Oso zahartürik ezagütu dü Aita Lafitte-k eta balü- 
ke hortaz zer erran.

Berrogei-ta-zazpian, Eüskaldünen historia bat hasten dü 
Xaho-k, Beltzuntzeko jaun  batekin esküz-eskü. Oso erregetia- 
rra  zen jaun hori.

*  *  #

Ondoko urtean, irailtza da Parisen, eta bigerren Errepü- 
blika nausitzen da han. Baionan aldiz, zelütik zer eroriko 
zaien haidürü dira, ordükoz. Baina ez dira güziak lo. Errepü- 
blikaren aldeko minoría txipi bat bada. Horren bürü, pentsa 
ñor den: gure Xaho debria!

Zeren, oro errepüblikaren alde biltzen dütü: lehenik popü- 
lia, gero arm ada eta jaunak, azkenekoz eliza.

Harispe jeneralari "Gora Errepüblika" oihu eginarazten 
daio, eta apezküpiari kantarazten "Domine, salvam fac Rem 
Publicam” , Jauna salba zazü errepüblika! Oro botzik dira, 
baina ez Xaho. Ezi laster ohartzen da ez déla deus ere kanbia- 
türik, erresumako nausiak baizik. Eta oposizionean sartzen 
da arrunt.

Garda nazionaleko aitzindari ezarten die Baionesek. 
Herriko kontseilian sartzen da, bai eta Paueko kontseilü jene- 
ralean. Han eüskaldün laborari eta artzaiñen dretak, züzenak 
eta eskübideak zaintzen dütu arrahainki. Urte haietan, erre- 
bolta edo jazarkünte bat bezala izan zen, ipar aldeko Eüskal- 
Herri hontan. Ehünka bildu zen jentea, eta borroka gogorrak 
izan ziren, bereziki Atarratzen, Oztibarren, Amiküzen eta 
Mehainen.

Herri lürretako oihanetan kabalen alhareztea eta olheta- 
ko (etxoletako) behar ziren zur eta egürraren hartzea debeka- 
turik zian Napoleon lehenak. Baina, Errepüblika nausitü 
zenaz geroz, lege zaharra bere osoan berriz nahi zien, Xibero
ta r eta Basa-nabartarrek.

Xede horren alde mintzatü zen Xaho, Haritschelhar ja u 
nak Etxahun Barkoxez egin dian librian erakusten daikün 
bezala. Kontseilü jenerala Pariseri legearen xüxentze baten 
galtatzera akülatü zian, eta hola eginik izan zen.
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Berrogei-ta-zortzian, depütatügoala presentatü zen Xaho, 
baina ez zian irabazi. Ondoko urtean berriz erauntsi zian. 
Bozkan ari zelarik, karrosa arroilalat eraili zaion eta bera 
m ankatü zen. Bere etsai batek, Beaumont kunteak, eraiki 
zian, eta egün zonbaitez bere etxen artatü  ere. Baina Xaho hil 
zelako fama kurritü zen. Hogei-ta-hamar mila botz bildü zü- 
tian halere, eta igaitea zonbaitez hüts egin!

Berrogei-ta-hamabian, beste ahaiderik entzünen dü Xaho 
gaizoak. Ariel kazeta debetatzen daio Napoleon-ek, eta gure 
Xiberotar kartsia erresumatik ohiltzen dü. Urte batez Gazteiz- 
en (Vitorian) biziko da Xaho. Aita eritürik, harén gana ützült- 
zea eskatü zian, eta ardietsi ere. Hura hil zaiolarik, Baionan 
kokatü zen berriz.

"Régles de l'orthographe euskarienne” delako bat izkiri- 
batü zian. Eüskal hiztegi bat hasi zian, bai eta eüskaldün kan- 
toreen librü bat. Etxahun Barkoxe ihon ere ez du aipatzen. 
Areta, depütatügoalako bigerren bozketan, Xaho-ren alde 
kantore bat hontü zian Etxahun-ek, bai eta Xaho-ri Lespés 
inprimagian imprimarazi, Haritschelhar jaunak erran  delako 
librian ekarten dian bezala. Hots, algar ezagützen zien 
Etxahun-ek eta Xaho-k.

Haboro dena, Xaho-ren bi anaiek Etxahun-etaz egin zien 
librüxka bat bada nonbait, eta ez hürrün: Pierre de Souhy 
jaunak dü orai horren eskütitza. Arren, Etxahun zertako ez 
dü aipatzen Agosti-k? Bera jauna zelakotz ote? Baina badaki- 
gü jente xeheen aldekoa zela errotik, ez hitzez bera, baina 
obraz ere bai.

Bestalde, oso jaun  txipia higatü zen gaizo Xaho: ahal 
bezala bizi zen bere kazetatik, librietarik eta baten-besteen 
etxen eskola egitetik, üsu ja  zorren pean itorik.

Etxahun-en ganako ixiltarzünak arrazua hau düke, balin- 
ba: bozkan ari zela Xaho. Eta nahiz oro sü zen, eta m arroa 
bezala xüxen koskatzen, zonbait aldiz phürü bazakian gaizen 
üngürütik hartzen: berrogei-ta-zortziko irailtzan, zoin habilki 
jokatü zen, badakigü.

Eta beste behin "L'Eclaireur des Pyrénées” izeneko kaze- 
taren ahürka üken zian ez-da-bada bizi eta bortitz batetan, 
hau erran zian: segürki, Frantziaren batarzüna ez ziala ürra- 
tü nahi, eta federalisma mügaz haintiarentako üzten ziala.
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Aldiz, Zazpiak-Bat nahi ziala badakigü. Taina berrogei-ta- 
bederatzüko bozken mezperan zen, ez-da-bada hori.

Ber gisan, ez dügü ahatze behar, jente hanitxen begietan, 
gaizki egile bat zela Etxahun. Hon baino hobe ote zen, politi- 
kari batentako, horrekin nahasirik bezala agertzea? Ez zait 
üdüri.

Misterio horren beste argi-bide bat, hau date behar bada: 
Xaho-ren püritanisma. Zeren apez kartsü bat bezala bizi izan 
da, emazteen eretzeko bezala, beste sail orotan.

*  *  #

Berrogei-ta-hamazortzian hil zen, berrogei-ta-zazpi urte- 
tan, Baionan. Hanko ilherrietan ehortzirik da, harrizko itxüra 
baten pean. Elizan igaran gabe ehortzi zien:Eüskal-Herrian, 
gisa hortako lehen ehortzeta izan zen hori, Eüskaldun baten
tako ja, üdüri dianaz.

Geroztik, Jainkoan sinesterik ez zialako fama oso nausitü- 
rik dügü. Berriki agertü den librü batetan ere, hontan gira. 
Arren, Xaho-ren izkiribü eli bat hortaz ikertü behar izan dü- 
tüt, eta düda gabetarik erraiten ahal daiziet: Jinkoan sinesten 
ziala Xaho-k. Filosofen Jinkoa da horrena, Voltaire eta Rous
seau bezalakoen Jinkoa, eta ez Jesu-Krist. Gizon handi bate- 
tako üzten dü hau, besterik gabe.

Har gatik, filosofa horietarik berezten da Xaho, erranez 
gizonen librazale direla, Jinko bakotx batetan sinesten dien 
errelijioneak. Salbü, bere denborako apezak, kontserbadore 
zaitzon bezala, bortizki jorratzen dütü. Zientzian edo jakint- 
zan konplitüko da hark nahi dian errelijione orokorra, oekü- 
menikoa...

Halere, eüskararen aide lan egin dü apez eli batekin, eta 
bereziki Inchauspe kalonjearekin adixkide bezala zen.
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ABADIA ETA XAHO: BI ABERTZALE

Hots, oso desbardinak dira Xaho eta Abadia: bai sortzez, 
bai jitez, bai bizipidez, bai sinestez, bai ideiaz. Arren, algarre- 
kin zerbaiten egitera, zerk lehiatü zütian?

Alde batetik, gazte ziren, biak adinak. Bestetik, biak xibe
rotar hüme ziren, eta eüskaldüngoa oroz gaiñetik maite zien. 
Hots, eüskalzaleak ziren errotik eta, egia osoa aitor dezagün, 
abertzaleak ziren, herrizaleak, hots "Zazpiak-Bat” horren 
aldekoak.

"Voyage en Navarre" libriaz Abadia-k egin zian aipame- 
na ikusi dügü. Ondoko urtean, hogei-ta-hamaseian, "Etudes 
Grammaticales sur la langue basque” libria algarrekin agertü 
zien biek. "Zazpi Uskal Herrietako Uskaldüner” eskentürik 
da. Sartzeko hitza, Abadiak sinatzen du, A. Th. D'Abbadie de 
Navarre izenpetürik. Ezi, Nafarroako erresum an da Eüskal- 
Herriaren büria, han gure bihotza, aspaldiko mentetan.

Bai, Eüskal-Herriaren amorioan bildü dira Xaho eta Aba
dia. Areta, ber amorioa balin badie, eüskaldüngoa ez die ber
din ikusten batak eta besteak.

Jauna zen Abadia, nahiz xehea, eta ber denboran kanpa- 
ñakoa. Kiristia zen, apeztiarra zen, xuria zen: eüskararen sal- 
batzeko, apezen gain kuntatzen zian (1). Bestalde galanta zen, 
aharren etsai. Azkenekotz, politikan ez zen hanbat agertzen.

Zerbaitetako zien "Eüskaldüngoaren Aita” deitü. Eta 
geroztik ere, ontsa merexitu dü. Ezi orai artinoko eüskaldün- 
goaren Aita izan da, ipar alde hontan phürü: Eüskaldün- 
fededünen” Aita, kültürzale hütsen Aita, Koblakari zoin- 
haboroken Aita. Hots hego-aldean "apolitica de derecha” deit 
liroien eüskaldüngoa baten Aita. Baina hori gabe, non zate
kian orai ipar aldeko eüskaldüngoa?

III

(1) Areta, apez eüskalzalekin esküz-eskü lanian erauntsi balin bazian Abadiak, 
Elizaren bürüzagiekin ez zen hain ontsa jelki. Seminario handian bere diharüz 
eüskararen irakasteko alki baten eraikitzea eskaintü baitzian, eskübide hori ükatü 
zaien diosesako aitzindariek.

Gobernüko eskoletan bezala, Baionako seminario handian eta Larresoroko 
seminario txipian debekatürik zen Eüskara.
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Aldiz oraiko eüskaldüngoaren profeta dügü Xaho: 
Enbata-ren eta Ehas-en aitzinekoa, beste zonbait alderdi 
aipatü gabe. H iritarra zen, gorria zen, politikazalea zen, 
borrokaria zen: Abertzale politika sozialistaren piper gorria 
eüskaldungoan sartu daikü. Eta piper gorriz azkar agertzen 
zaikü oraiko eüskaldün gazteria, ipar alde hontan ere.

Bai, gatza bezain fi eta sükrea bezain gozo bazen Abadia, 
piper gorria dügü Xaho. Baina saldak, hon izateko, ez dü 
behar ez gatxotx, ez hil. Gatza eta piperra biak behar dütü 
aski azkar...

Ez ote dü Abadia eta Xaho-ren beharra, bi-bien beharra, 
Eüskal-Herriak?

Nahiz nihau, politikan Xaho-tiarra nizan, eta piperrada 
hain bat mingar maite düdan, Xiberotar hanitxek bezala, usté 
düt, bai, zerbait ekarri eta ekarten daiküla Abadiak ere: nik 
ja  ez düt ükatüko. Harén errelijionea phürü, Xaho-rena baino 
nahiago düt...

Biak ez balira izan, ni beldür heben, egün, gure ait- 
etamen eüskara plaiñian gozatzeko partez (edo ordez), frant
ses gaixto batetan tarrapataz ari behar günükiala, txipi eta 
handi hanitx, üsü ari diren bezala.

Arren, Abadiak oihüstatzen zian bezala: "Zazpiak ba t” ! 
Xaho-k kantatzen zian bezala: "Jeiki, jeiki etxenkoak!” Eta 
Santa Grazin dioien bezala: büria altxaten badügü, bizirenko 
da Eüskal-Herria, Allah Goihenaü!


