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EUSKALTZAIÑ YAUN AGURGARIEN AITZINEAN

Amayurko E fo íor Kruz Goyenefxek 

emafen duen iritxi edo iduripena

Eskualdun guzi guziek b io tze tik  maitatu bear 

dugun gure itzkunfza zagararen onerako, duela zen- 

bait urte, gutartean sortua izan zen Euskaltzaindiak; 

bere eginpide zabal eta nekosen indafez, lanpetua 

badago ere; gogorapen onbat izan du. Eskualdunen 

arlean euskal-era bat baño geiago badirela ikusita, 

untarik eldu diren erabe edo makuren lekuarazteko 

non zer egin ote daiteken galdatzea.

Bida direla, usté dut, Euskaltzaindiak gai untan 

egiten dazkun galde-erak.

1.° Bat: Euskalki guzietarik batartzea egoki ote 

den.

2.° Bigafena: Egoki balin bada, autetu bear de 

ori zein den. Edo Bizkaiera, edo Gipuzkoera, ala 

Napartar, Lapurtar edo Suberotara.

Nere iduripena, deusgutikoa bada ere, al bezain 

íanoki eta garbi emanen dut.

Guzien gogorako gauza litzake, eskualdun guzien 

artean; odolez bat garen bezalaxe; eskualera bat ba

kafa izatea. Eta; nork asma ortarik etofiko litzaiz- 

kigun ondorio-onak. Untan ezdakust neor eztabada 

zerbait izateko araiskurik. Bañan eran bearko bai- 

tugu, naski, aspaldiko itz neurtzaleak ziona: Video 

meliora, proboque, deteriora sequor: Dakus obea-
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gorik, baita oberenetaz liriatzen ere, aatik ttipisa- 

goekin gelditu; Bearko. Gai untan nere iduriz, ori- 

bera gertatzen da. Ikusten dugu denak oberena Iitza- 

kela eskual-era bat artzea; bañan denekin gelditu 

bearko. Zergatik? Ara zergatik. Ufas ofen ematea 

gauza zala, nekosa eta eskuararentzat kaltegafia izan 

Iaikelakoíz.

Lanpide zala eta nekosa da ori: Ori egitekotan bat 

bear ginuke artu. ¿Zein? Ezta efes erabakitzea. Es- 

kualdunek buru gogor aire bat badugula darasate 

baztefetan; ori ez ala izanta-ere, au bai egi aundi bat 

da, eskualduna atxikie déla bere gauzei, baita bear- 

ere; eta ez luke neork naiko bere amaren altzoan 

ikasitako era bazteferat uztea, zokorat igortzea.

Kalíegaria izain laifekelako beldufik gabe ez naiz, 

buru gogorkeriguziak garaiturik, egin baledi ere. 

Bea zergatik: Aldi untan eskuaraz mintzatu eta idazki 

(escribir) bear duten lanpidea da, gure itzkuntza, itz 

eta yoskera afotzetarik garbitu ta, pinpin eta polit 

aitzinerat ematea. Orixe bai ongi déla, nere idurike, 

naiz batzuetan zenbaitek eta bear bada aunitzek, izer- 

ditu artaraño burua berotzen dugula, lanean bear 

dugunari, zer efaten zaikun adifzeko. ¿Zer izain litza- 

ke; ortaz landa, batek bere aurtasunean ikasi zuen 

era bazteferat uízia izan delakotz, bertze eskualera-en 

batean efaten zaizkonak beretu bear balitu? ¿Ez ote 

Iitzake ori aski izain; zenbaiti, beren biotzetan dara- 

maten, eskuararen aldeko zaletasunaren pindafa, itza- 

lita, betiko agur bat eskuarari efateko bidé zabala 

ematea?

Oñik bada berzeik ere: Eskual efi guzietan xokoak 

diren bezala, bereartako ume-ek bakafik, ezagutzen 

dituztenak; alaxen badira itz edefak, ateraldi politak, 

efankizun aberatsak eskualera guzietan, angoek ba~



karik agotan ibiltzen dituztenak; eta edertasun eta 

aberastasun ok guzioz galduko lirazke, bere ero edo 

sustraya den eskualera zokorat igortzean; zuaitz bat 

ondotik aizkora-lariak mozten duenean, aren besan- 

gat eta adarak lurera erortzen diren bezalaxe.

Ora zergatik; nere iduripena da, Euskalki guzie- 

tarik bat artzea, oray bein ezta egoki den gauza. Eran 

dut: oray bein; Gero zer egoki izain den geroak era- 

kutsiko du. Eskuararen batasun ori, ez indarka, bai- 

zik bere baitatik etori bear duen gauza da. Guzion 

gogorakoa. On aundiak ernain luzken gertaera; eta 

denek, bakotxak egiten al dueña eginez, uraska uras- 

ka bilatu bear duguna.

Eran ditut eran gogo nituenak.

Elizondon Ilbeltzaren 27’ar. 1921’ren urtean.
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