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Urte bete eskas egin zuen Araba-ko Faido-n apez, R. M. Azkue-ri B ilbora 
ekartzea burura tu baitzitzaion berarekin edukitzeko. Lendabizi Ave Maria Mon- 
jekin kapellau egon zan eta gero urte askotan Jesus-en Zerbitzariekln Jaundone 
Jakue katedralera bialdu zuten arte. II arte egon da azkenengo eliza onetan. 
R. M. Azkue-k bere sekretario bezela eduki zuen eta aren testamentu kontuak ere 
bere gain geld itu ziran. 1957 urteko EUSKERA-n ikusi diteke R. M. Azkue-ren 
gorazarrean egin zuen itzaldia.

AITA I. MANZISIDOR, S. J. (1907-1961)

A zkoitia 'n  ja lo  (1907-IV -8) eta Loyola'n ¡I (19Ó1-X-16). Ikasten Orduña'n 
asi zan (1 9 1 8 ), Comillas'en ja rra itu , emen Doctor in Philosophia irten ik  (1927) 
eta jesuita-karrera Salamanca'n asi (19 27 ) ta M arneffe 'n (Belg ique) bukatü 
( 1938).

Langille porrokatua • izan zan bere erio tz uneraño, gaixoaldian ere lu- 
m arl jaregiteke. Bere predlku, libu ru , a rtiku lu  ta lan guztiak euskeraz eman 
zizkigun. ErIijio-gaia besterik ez du erabilli oietan denetan. Hagiographia baizik 
ez, esan diteke uts aund irik  gabe.

Bizitzak: Garate, Jesukristo, Gure Patroi Aundía, Santu B izitzak ( iru k o i- 
tza azkenengo au). Gal o r ta tik  kanpo, Otoitz-Bidea aren libu ru  bakarra, eta 
emen ere hagiographiak baditu bere saillak. "Euskal-Erri fede-erri" zan aren 
jo-muga.

Eglteko ontan muga garbiak ip iñ i zlzkion bere buruari. "Nere elburua 
lite ra tura  ezdala (¡ak in  zazu); deunen bizitza errex eta al dedan gozoena eta 
errikoiena azaltzea baizik. Ta o ri onbiderako... bultzada irakurleak izan dezan".

Elburu onek agintzen dio beste gañerakoetan ere. "E rrex-goxo-errlko i": 
iru  m ugarriok izkuntza ta idaz-tankera ta gaia bera mugatzen diote, uts aun
d ir ik  egiteke. Erri-euskera buru-belarri zaitu zuan M antxlk, iñoizko edo iñungo 
rnodu edo modara bigundu gabe. Etxetik zuan euskera ugari eta p itx i bat. 
Izlari oso atsegiña zala ja k iñ ik , doai oiek bere idazkiai erasten arduratsu 
¡bilí zan. Bere belngoko e to rria ri itzal aundia zion. Oso gutxi esku-pasatzen 
zuan bein orre la idatzitakoa. O rtik  noski aren liburuak duten naturalidade, 
e rri xumearen ain gustoko, ori.

Aren idazlanak. dañera, Irubat m illa o rr l joko dute. Euskaltzain urgaz- 
lea zan (1958-V-29). Ongi, beraz, Euskaltzaindiak bere EUSKERA-n egiten 
dion aipu au. A. Iñ ixio M ari M anzisidor, G. B.

Iru-garate.


