
BERRIAK ETA GAI LABURRAK

G U R E  I L L A K
JEAN ELISSALDE (1883-1961 )

Sortzez Askaindarra (18 83 ), Larresoron, Baionan eta Nay-en eskoletua, 
1909-an apeztua zen. Jadaneko eskuaraz idazten hasia zen "Eskualdunean", 
H ir ia rt-D u rru ty  buru. Uztaritzeko b ika rio  egon zen hamabortz bat urte, gero 
igorri zuten Uginagarat erre to r ta 1932-tik azkenerat Gerezietako erretorgoa 
egin zuen. Eskualzaleen B iltzarreko buruetan sartu zen 1921-ean eta 1930-ean 
Landerretche-ren ordain hartu zuten Eskualzaindian.

Pilotazale gaitza zen, bainan eskualzale porrokatua ere bai. "Eskualdun 
be rrian ", "Eskualdunean", "G ure H errian ", "A rg ia n ", "E uzkad in" badu zer- 
ba it ager-arazirik, ich to rio , "zer eta ze r", p ilo ta rien  be rri, eta n ik  dakita.

Harén libu ru  ezagutuenak: "K an ta ri B e rria ", " lc h to r io  Saindua", "K a ti- 
ch im a", "Am a Maria Pasionekoa", "San Frantses", "Bahnar Deitu Salbaiak", 
"A tso tiz , Zuhur-h itz eta Erran Zahar". A ipatu behar litazke Dassance jauna- 
rsk in  b ildu  chori eta landare izenak.

"Z e rb itz a ri"  zuen izen-ordea, nahiz bertze izen-orde batzu erabili dituen 
hala ñola "H a u r Prodigoa" eta "A zka indarra ".

1961-eko maiatzean ¡oan zitzaikun Garalda-ko Ama B irjina ren  beila bi- 
haramunean, goizean goizik, ha rriga rriko  jende-keta b ildu baitzen ondoko 
astelehenean haren ehorztetako.

P. L. 

NIKOLAS ORMAETXEA "ORIXE" (1888-1961 )

1888 abenduaren 5-ean ja io zan Iriartea Orexa'ko errian. Añorga-n il
1961 agustuaren 10-ean.

Bereala amak, sortu ziran iru  aurrak ezin bi titiaz  azi zitzakela ta Nikolas 
m utikoa U itz i'ko  Errekalde etxera iñudearengana eraman zuten Asuntxi aman- 
dre onaren ardurapean.

G eroztik ez zituan saltzeko ez iñude, ez Asuntxi, ez Errekalde ta ez 
U itz i'ko  erria . Ñapar kóskortzat jotzen zuan bere burua ta iñoiz Orexa'ra era-
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maten ba'zuten etxea U itzi'n  zuala. Emen lenengo eskola ikasi ta gero lanean 
asi zan. Eta bai ongi ikasi nekazaritza, artzantza ta basoko lantegi guziak.

1908 urtean Nafarroa 'ko Xabier'en Jesuitak duten ikastetxean sartu zan. 
Doi-doi erderaz mintzatzen e to rri zan m utikoa bostpasei urtean gizon egiñik. 
Jak itu riz  jantzi zan goi-maillako ikaskizunetara eroso ir i tx ir ik .  X ab ie r's tik  
Oña, Comillas eta Tudela'ra aldatu zuten, filoso fía , teología, ta ix tu río  sako- 
nenak burutzera. Griego, la tin eta erderazko lite ra tu ra  klasikoa e rro tik  ikasi 
zituan. Eta Comillas'en ba tik  bat lite ra tu ra  irakasle bezela ¡ardun zuan Je- 
suiten a rte tik  atera bearrean gertatu zan artio .

1915 urte inguruan lenengo euskal bertsoak tajutzen asi zan. "Jesus'en 
Biotzaren Deya"-n Nikolas Ormaetxea, S. J., izenpean lenengo a rtiku lu ak  ira- 
k u rr i ditezke (1917-1922).

A ld i artako R. I. E. V. aldizkarian erderaz "Acento Vasco" gram atika 
lana, "U nificación del Lenguaje L ite ra rio ", eta abar. (1918-1919-1920.)

1919 urtean Euskaltzaindiak urgazle bezela artu zuen.
Durango'ko Euskalegunetan (19 21 ) itzald i bi eman zituan: "Eusko Oler- 

k itzaz" eta "Eusko O lerki neurritzaz".
Poesi sariketan lenengo aldiz premioa jaso zuan.
Lezo'ko Gurutzeari eskeñitako o lerk i ederra dala-ta A ita O taño'k mu- 

sika ja rr i zion.
1923'garren urtean kom entuko bizitza ta Jesuiten jantzia uzten d itu  ta 

munduan agertzen da "O rix e " izenordea.
Euskaltzandiaren buruzagi zan R. M. Azkue'k bereganatzen du ta EUS- 

KERA'n lanean asten da. Itz eta euskal esaerak biltzen ia Euskalerri guzia 
ikertzen du. O rixe'ren izena geiena nabarmentzen da "E uzkad i" egunkarian 
naiz erderaz eta naiz euskeraz idazten asi zanean (1924-1934).

K irik iño 'ren  ondoren euskal ataleko zuzendari ja rr i zanean, gram atika 
gaiz, eztabaida ta burrukan bazterrak dantzatu zituan. Baiña bai lan ederrak 
burutu ere. O rdukoak d itu  "Torm es'ko Itsu -M utilla " eta "M ire io "-ren  eus- 
kerapenak, ta "Santa Kruz Apaiza".

Ezin entzungor egin poesirako zuan deiari ta 1930 urtean Errenteriko 
I Eusko O lerti Egunera itz neurtu sakona b ida li zuan, gero "Barne M uinetan" 
liburuxka m is tiko  ta ja inko tia rrean agertuko zana.

1928 azaroan "Euskal Esnalea"-k eratutako itzaldietan m intzatu zan 
"O ra indañoko Euskal-Neurtitzak" gaiaz. Urte ontan Lizard i-rekin adiskide- 
tasuna egin zuan.

Eta elkartasun onen ondorengo, zorioneko bi libu ru  eder, euskal litera- 
turan ederrenetakoak: "B io tz  Begietan" L iza rd i'ta r Xabier'en eta "Euskaldu- 
nak" poema aundia Orixe'ren lanik nagusienak.

Geroztik eten gabe Orixe'ren lum atik  ja lg i d irá  ugari idaz-lanik mardu- 
lenak bai itz  neurtuz eta bai itz  lauz. "Y a k in tza ", "E l Día", "Euskalerriaren 
A lde" ta beste aldízkari askotan Orixe'ren irakurgaiak noiznai agertzen ziran. 
Gerra ondoren "U rte  Guzíko Meza Bezperak", ajóla aundikoa E rr il i j io  ta eus
kerari buruz, eta "Agustiñ Gurenaren A ito rk izunak". •
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"Euzko Gogoa"-n (1950-1959), Guatemala'n lenengo eta Bayona'n gero 
atera dan aldizkarian, olerki-sail b ikaiña utzi digu, ta ortaz gaiñera euskeraz 
beiñere landu gabeko lan gaitz eta sakonenak. Auen artean: "K ito 'n  Arreba- 
re k in " m istika ta espekulazio goitarrez. Estetika, M etafisika ta antzeko gaiez 
O rixe 'k erakutsi digu gogoeta sakon eta euskeraren jabetasuna.

Ezin aaztu ditezke "G ern ika " adizkarian (Bayona, 1947 - Buenos Aires, 
1953) azaldu zituan idaz-lan bikaiñak euskeraz eta erderaz.

"O rix e " izen ordeaz gaiñera ''E spuru " (1 )  ezizena erabilli zuan.
"G izabidea" titu lupean idatzi zituan a rtiku lu  egokienak e to rri ta tankeraz.
Azken lanak "K a rm e l" ta "O le r t i"  aldizkarietan agertutakoak ditugu, eta 

Tolosa'n Lizard i'ren omenez eratutako jaian ira k u rr i zuan itzaldia , eta saritu 
zioten olerkia.

Guatemala-tik e to rri eta euskaltzain izendatua ¡zan zan. Leitzan 1957 aben- 
duaren 22-an egin zuan sarrera itzaldia EUSKERA-n ira k u rr i diteke (1958 
P. 29).

A rg ita ratu gabe geldi tu zaizkion lanak:
"Dantza Nagusia", "Danza P rim a". Euskeraz eta erderaz.
"Jainkoaren B illa ". M istika gaia. "K ito 'n  A rrebarekin" lanean erabilli 

zuan antzekoa, baiña e lkar-izke tarik gabe.
"Euskal Izkera". Bi zatitan. Oyarzabal M. apaiz jaunarekin batera egiña.
"Salm utegia".
"Lau Ebanjelioak". Euskera xume arruntean itzuliak.
Eta abar eta abar. Bere paperak aztertutakoan lan geiago agertuko dira 

noski. G. b.
Tolosa, 1961 urria

A. M. L.

NAZARIO OLEAGA (1884-1961)

Bilbon ¡aio zan 1884 uztaillaren 28-an. Eta ir i berean il 1961 abenduaren 
5-ean.

Bere estudioak Deustu-ko Universidadean egin zituen. 1905 urtean Sala- 
manca-ko Universidadean litzentziatu zan deretxoan. Arrezkero il arte lege-gizon 
bezela aritu  da lanean Bilbon. Fama aundia zuen bere ofizioan.

Urte askotan, B ilboko lanak utzi gabe, Zeanuri-ko sekretario ¡zan zan.

Bilboko Abogadu Kole jio llustrean ainbat urtean lendabiziko diputadu 
¡zan zan eta dekano-orde ere egin zuen.

Zaragoza-n egin zan "Congreso Nacional de Derecho c iv ¡ l” -aren ondoren 
"Com isión de ju ris tas para el estudio y ordenación de las instituciones de 
Derecho fora l de V izcaya" ¡zendatu zan 1948 urtean eta N. Oleaga ere egin

(1) Espuru O rexa 'n  do g o a n  muño batan izena da  e ta  Orlxe 'rentzat  "T a b or"  mendic bezela .


