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Kasto Orbegozo Azpeiti’ ko Endore Jaunak, Karmelo Etxe

garai jaunaren euskaltzaiñ sareran, egindako itzalditxoa

Jaunak:

Ez didazute gaizki artu bear, gaur emen sortu 

dezuten batzar onetan eriko agintari bezela, itz labur 

batzuek nik esatia.

Azpeitiarak esker onekoak gera, eta eskerak emar 

teko garayan arkitzen gera.

Etxegarai’tar Karmelo jauna guria da, oso guria, 

eta zuek gure eritararen izena goratziakin, eta bera 

ospatutzearekin, gure eria gorafü eta ospafutzen 

dezute.

Zein ta nolakoa dan Etxegarai jauna, zenbatera- 

ñoko lanak erabili dituan Euskal-eriko Kondairaren 

baztar eta zulo guztiak bere liburu efa idaztiz bizi bizi 

argituaz zuei agertzea, ez da, jaunak, nere eginkizu- 

na. Beste jaun batzuek adierazoko dizufe.

Nik naikoa det, gogoz eta pozez gogoratziakin, 

Etxegarai jauna azpeitiara degula, efa emen bildu 

gerala gazfeak, eta gazteak ez diranak, bere txikifako 

edo antziñako lagunak, eta lagunak ziraden semeak, 

gustiok bere irakaspenak gogoz entzutera.

Jaunak: udal-etxeko gela nagusiena eskatu didazute 

jakinduriaren eta euskal-zaletasunaren bilera au emen 

izafia nai zendutelako.

J$ila esker, guzaz oroitu zeratelako. Euskeraren 

eta euskal-eriaren alde egiten dituzuten lanetarako,



ez gelarik onena, gure biotzaren berotasun guztia ere, 

beti eta beti izango dezute.

Jaraitu Euskaltzaiñ jaunak, jaraitu, Etxegarai 

jauna, zuen aintzdun lanari asmoz eta jakitez.

Noiz edo noiz, Euskal-efiak ordainduko dizute.



Julián Elo rza , Aldunak, Gipuzkoa’ ko Aldundiaren ize- 

nean, Etxegarai jaunaren euskaltzaiñ sareran zuzendur- 

=  iko itz sutsuak = = = = = = =

Gaurko jai au, edozein aldetik begirafufa, benetan 

da guretzat atsegiña.

Azpeitiaf baten izena goratzeko da jai au; azpei- 

tiafentzat atsegiña izan beaf ofduan. Azpeiti’n beftan 

egiten da; alde ortatik ere pozgafi da guretzat. Eus

kera goratzeko, azpeitiafen izkera edefa goratzeko 

egiña da gañera; alde oftatik begirafufa ere, atsegiña- 

go ezin izan. Azpeitiaf naizen aldetik bada, pozik 

baño pozikago etofi naiz jai onfara.

Jai onen poza, ofdea, ez dagokigu azpeitiafai 

bakafik: euskaldun guzioi dagokigu, fa bafez ere 

gipuzkoafai. Ta gipuzkoaf guzien jai izan ezkero, 

Diputazioak ezin uís egin zezakean, bere izenean nof- 

bait bidaldu gabe ezin egon zitekean. Nere adiskide 

Perez Afegi, Alberdi, Zelaya ta ni bialdu gaitu. Gure 

gogoz gatoz, bai; ta gañera Diputazioaren izenean 

gaude emen.

Etxegarai jauna Diputazioko langile tfebe fa jakin- 

tsuenetakoa da. Urteak eta urteak dira, bere lan zail 

eta nekeísuak Diputazioari eskeintzen dizkiola. Gure 

pfobintzi edef onen edesti edo isforiari dagokion 

gairen baf jakin nai izan ezkero, befi Etxegarai 

jaunarengana jotzen du gure Diputazioak. Antxiñako 

zefbait, gure aurekoen gauzaren bat jakin nai izan
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ezkero, Etxegarai jaunarengana beti. Berak ez da- 

kiana beste batek jakitea gerta liteke, baña ez da efez.

Oraindik ilabete gutxi dirala bi liburu eder argita

ratu ditu gure Diputazioak. Gure lege zafen kondaira, 

gure fuero-pean gipuzkoafak ñola bizi izan ziran afgi 

ipiñi beafean afkitu zan Diputazioa, ta zeregin ori 

Etxegarai jaunaren mende utzi zuan. Eta Etxegarai 

jaunak, bi liburu iaio ta bikain egiñaz, Diputazioak 

eman zion lana edefki egin zuan.

Diputazioaren ofdez gauf nofbait onera etoftzea, 

beafezkoazan, bada. Etxegarai jaunaren lanak, ofdea, 

beste era batekoak ere izan dira.

Azpeiíi’n jaio zan, eta guk guziok bezela, euskera 

edefki ikasi zuan txikitan. Gero ibiíaldi ta ikaskizunak 

ez diote — zoritxafez beste a6kori bezela— euskera 

aztu-erazi. ¿Aztu? Ez orixe. Geroz ta obeto ikasi du, 

geroz ta gogo obez erabili du euskera ezpañetan eta 

paperetan.

Gazte-gaztetandik asi zan euskeraz idazten, eta 

oraindik — zaf ez dalarik— itzegin eta idazten du. 

Bilintx zein zan eta zef nolako olefkaria izan zan afgi 

ipintzeko egin zuan idaztia ¿nofk ez du irakufi? Eus- 

kalefiko itxas-gizonatzaz Donostian egin zuan itzaldia 

¿nolatan aztu? ¿Ta Amezketa’n Pernando beftsolaria- 

ren izena gogoratzeko irakufi zan idaztia? Oiek, eta 

esan litezken beste askok, euskal-idazle onenen aftean 

jaftzen dute Karmelo Etxegarai jaunaren izena.

Ta ori egia dala ageftzeko, ona emen jai au. Ofta

rako da : Etxegarai jaunaren euskera-jakintza aintza- 

kotzat aftzeko.

Euskera zabaldu, gafbitu ta erakusteko afloa, 

Euskaltzaindiak dauka. Euskaltzaindi oftan amabi * 

euskaltzale, beti onenetakoak, izan beaf dute. Bat- 

-edo-bat ildakoan, besle befi bat izendatu beaf da.



Toki bat utsik zegoan orain, eta betefzeko, Etxegarai 

jauna artu dute. Gaur da bere safera.

Etxegarai jaunaren sarerak ¡indaf befiak ekafiko 

al dizkio gure Euskaltzaindi maiteari! Gogoz, afduraz, 

ari dira guziak Ianean. ¡Ia Etxegarai jaunaren lagun- 

tasunaz, oraindik indafbefigofzen duten bazkun txalo- 

gafi ori!

Bazkun ofen egiñal guziak, ofdea, alpef-alpefika- 

koak izango dira, guziok laguntzen ez baldin badiogu. 

Euskaltzaindiak, bere lana bete al izateko, euskaldun 

guzioen laguntasuna beaf du. Euskera piztutzea, eus

kera zabaltzea, ez da amabi gizonen lana : guzion 

lana da.

Gaufko jai ontan guziok degu bada zeregiña. Guk 

¿zef zeregin? Asmo befiak aflu; Euskaltzaindiari 

bere Ianean lagundu; euskera itzegiñaz, ibili beaf 

duan bidea iriki. Gure laguntasunaz asko egin deza

ke : bakafik uzten badegu, ezef ez.

Euskeraz itzegiteko asmoa; al degun guzian eus

keraz itzegiteko asmoa aftu dezagun bada gaufko 

jai ontan.

Etxegarai jaunari gauf eskeñi dezaiokegun ome- 

nik onena, orixe izango da, jaunak.

Azpeitiaf jator, euskaltzale zintzo eta euskaldun 

bikain eta jakitun onen omenez jo ditzagun txalo 

sutsu eta beroenak.

J ulián  E l o r z a  (A l d u n a ).



Karmelo Etxegarai jaunak, Euskaltzaindian sartu zan 

egunean irakuritako lana. Azpeiti’ ko Udal-etxean 1925’ 

'■...... garen Garagarila’ ren 25’ an.

Euskaltzaiñ jaunak :

¿Ñola nik aditzera eman, ñola nik erakutsi zer ta 

noiakoa dan nik zuentzat biotzean daukadan eskerta- 

suna? Nere itzak azaltzen dutena baño, nere biotzak 

azaldu nai lukeana asko geiago da. Eskefak zuen 

artera ekafi nazutelako ; eskefak nere saferako itzal

dia egiteko ofenbeste ta orenbeste egunetan itxodon 

didazutelako : eskefak, nere itzaldi au entzuteko, Az

peiti’ko efira etofi nai izan dezutelako. Emen, Azpei- 

íia’n jaio nintzan : emen entzun nuen, itzegiten ikasi 

baño len, gure euskera zaf maite maitagafia. Emen 

inguruan dauden mendiak, nik lenengo ikusi nituen 

mendiak dira. Aurtzaroko oroipenak Azpeiti’ko oroi- 

penai itsatsita daude neretzat. Ufte asko dira, emendik 

atera nintzala; ordea, urteak ez dute, nere biotzean 

Azpeitia’rentzat sututa dagoen maitetasuna itzaltzeko 

indafik. Eta Euskaltzaindian, zuek ala nai izan dezu

telako saftu beaf dedanean, Azpeiti’ra safera ori egi

teko ni ekaftzea, nere biotzarentzat oso pozgafia da. 

¿Ñola nik zuei beaf bezela eskefak eman, ni poztu- 

tzeagatik, ni geiegi goratzeagatik, zuek egiten de- 

zutena nere begien aufean dakustenean? Itzak ez 

diotena, biotzak dio; ala, gauza bat, bene-benetan, 

eskatu nai nizuteke : nere eskefa noiakoa dan jakin



nai badezute, nere ezpañetatik ateratzen dirán itzak 

ez aintzakotzat artzeko; ez dira itz oiek, baizik nere 

biotzak esan nai lituzkeanak, nere eskertasunaren 

erakusgari.

Zuen artera natorenean, utsune aundi bat arkitzen 

det alde batera eta bestera begiratuta. Ez dago emen 

zuen §rtean, Euskera’ren alde, Euskaleria’ren alde, eta 

Euskaltzaindiaren alde, ainbeste eta ainbeste lan egin 

zuen Eleizalde maitea. Buruz argia, biotzez aundia, 

adiskide benetakoa, biotzean zeramana ezpañetatik 

ateratzen zuen gizon zintzoa, idazlari bikaña, bere 

Euskaleri kutuna goratzearen, al zezakeana egifeko, 

beti prest zegoen. Goratu nai zuen gure Euskaleri 

maitea, bai : ordea, Jaungoikoagana dijoazen bide- 

etatik goratu nai zuen. Bidé oietatik atera bear bazan 

Euskaleria’ren izena zabaltzeko, bere aberastasunak 

geitzeko, ¡ez Elizalde’gana joan berak oretarako 

lagunduko zuen ustean! ez orixen. Emen bildu geran 

guztiok ez giñan beti, Eleizalde’k esaten zuenari eta 

Eleizalde’k egiten zuenari baimena emateko eran : 

¿norekin gertatzen da ori, gaurko egunean gizon 

bakoitzak beste guzietatik aldendua ta berezitua ba

dirudi? Ordea ¿nork eta noiz, ez ezagutu Eleizalde’ren 

zintzotasuna? ¿nork eta noiz ez ezagutu, Eleizalde, 

gure Euskal-eri maite maitagariaren seme bikaiñ-bi- 

baiñenetakoa zala? Oraindik gaztea zan gugandik 

aldendu zaigunean.

Bere bearen giñala uste genduenean joan zaigu. 

Gure biotzean utzi duen samintasuna eta zuen artean, 

Euskaltzaiñ jaunak, utzi duen utsunea, aundiak, be- 

netan aundiak dira. Eta utsune ori betetzeko, neri 

otsegin didazute. Nik ezin bete nezake utsune ori. 

Eleizalde-k egiten zuena nik ezin egin nezake. Oreta

rako, nik ez ditudan gauza asko bear nituzke, eta oien
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artean, aspaldi nigandik iges egindako gaztetasuna. 

Ni zein naizen dakizutela, izendatu nazute : ala, nai 

nukean guztia zuei laguntzeko ezin egin banezake, 

nerea bakarik ez da efua : nerekin batera zuek ere 

erudun zerate, nere bila etori zeratelako.

Eleizalde’ren utsunearekin batera, beste utsune bat 

badakust emen, nere biotzarentzat samingafiaj Eus- 

kaltzaindia sortu zanean, lenengo izendatuko euskal- 

tzainen artean, euskeralari bat bazan, euskeraz idazten 

zutenen artean gaiñ-gañekoa, irakurgai ezin ta edefa- 

goen egilea; gazte-gaztetatik, nere biofz-biofzeko 

adiskide eta anaia bezela zan Txomin Agiré. Laster 

joan zan ura, ere, gure artetik. Eriotzak, ez du, ordea, 

Euskaltzaindian utzi zuen oroitza iñoiz ere amaituko. 

Eta nik orain diotana egia dala jakin nai duenak, ez 

du, Euskaltzaindiak orain bi ilabete artu dituen era- 

bakiai begiratu baizik.

¡Eleizalde! ¡Agire! Bata, Gipuzkoan jaio, eta Biz

kaian bizi zana. Besfea, beriz, Bizkaian jaio, eta 

Gipuzkoan bizi zana. Ni, ere, Gipuzkoafa jaiotzaz, 

Bizkaian, eta bizkaitaren artean nago ogei ta geiago 

urte oetan.

Eta nere sarerako itzaldia egin beaf nuenean, 

gauza oek burura etofi zifzaizkidan, eta, ala, Gipuz

koan jaio, eta Bizkaian bizi, eta bizkaitafez idatzi 

zuten euskalfzale batzuen gañean zerbait esatea egoki 

izango zala, gogoak eman zidan.

¿Badakizute ñor dirán euskalfzale oiek, Euskal- 

tzaindia sortu baño lenagoko euskaltzaiñ'oiek? Mo- 

geltafak. Markiñafak izkelkiz, jaiotzaz, ere, Marki- 

ñafak izango zirala usté nuen, orain bost edo sei ufte 

afte. Orduan jakin nuen nongoak ziran, efa orain 

esango dizutet zuei, nik ofduan ikasi nuena.

Euskeralarien aftean bere burua jaso duten Mogel-



tafak, iru dira : Juan Antonio, Juan Ignazio eta Bi- 

zenta. Juan Ignazio eta Bizenta anai-afebak ziran, 

eta luán Antonio bien osaba.

Mogel’tafak, jatoriz, etziran euskaldunak : beren 

sustraía, Logroño aldetik, erderaz Rioja esaten zaion 

tokitik zetofen. An, Alfaro’n jaioa zan Mogel-tar An

drés. Domingo, Andres-en semea, Ruesca deritzaion 

Calatayud inguruko eri txikian jaio zan, 1686-ko 

Lotazilaren 23-an.

Domingo au, osalari egin ta Markiñara etori zan, 

ez dakit Markiñako osalari izendatu zutelako, edo 

osalaritza ori irabazteko ustean. Eta emendik dator, 

Mogel’tafen Markiñartasuna.

Juan Ignazio, Domingo’ren semea, Markiña’n jaio 

zan, eta. Xemein’en ezkondu, Gabriela Ignazia Ur- 

kiza’rekin.

Juan Ignazio, ere, osalari egin zan. Gero ikusiko 

danez, Mogel’tafak, osalari edo apaiz izateko jaio 

ziran, au da, ariman edo gorputzean Üifugun gaitzak 

sendatzeko.

Juan Ignazio, Markiña’n baño beste toki batzuetan 

geiago agertzen zaigu. Salbatiera’n (au da, Arabako 

Agurain) ere, bizi izan zan, eta gero Eibaf’a joan zan 

eta Eibaf’ko osalari zala, an jaio zitzaion bere se- 

meen aftean bikaiñena eta guretzat gogoangafiena : 

len aitatu degun Juan Antonio euskeralaria 1745-eko 

Lotazila’ren 6’an jaio zan. Andik lau uftera, bere aita 

Eibaf’tik Deba’ra joan zan, Deba’ko osalari izendatu 

zutelako, eta bere gurasoakin Juan Antonio, ere, De

ba’ra joango zan noski.

Deba’n zef egin zuen ez dakigu. Amaika urte zi- 

tuenerako Mafkiña’ra joango zala usté det, berak 

amaika ufte zituenean, bere afeba Manuela Mafkiña’n 

jaio zalako. Geroxeago, andik ogei bat uftera, Maf-
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kiña’n bi Mogel osalari ziran, aita-scmeak, Pcnaflori- 

da’ko Kondeak, Alaba bitoriar edo gazteiztarari egin 

zion eskutitz batean zionez. Mogel oiek Juan Anto- 

nio-ren aita eta anaia izango zirala uste det nik.

Juan Antonio’k etzuen bere aita eta aitonaren antze- 

ra, osalari izan nai. Jaungoikoak eleizara otsegiten 

zion, eta apaiz egin zan, eta 1788-garen urtetik Xe- 

mein’go Eleizako buru bezela agertzen zaigu. An 

bertan il zan 1804-ko Orilaren 11-an, 59 urtekin.

Juan José Mogel, Juan Antonio’ren iloba, eta be- 

soetako zan, eta Juan Antonio’k euskeraren alde asi 

zuen bidean aurera joan zan. Juan José, Deba’n jaio 

zan, 1781’ko Joraiíaren 26’an. Au, ere, apaiz egin 

zan, eta bere osabaren antzera, Xemein’go eleizako 

buru, 1811’tik asi, eta 1849 arte, 1849’ko Uztaren 

20’an il zan.

Bizenta, Juan Jose’ren areba, 1782-ko Garagarila’ 

ren 6’an, Azkoiti’n jaio zan, orduan bere aita Juan 

Ignazio, len Deba’ko osalari zana, Azkoiti’ko osalari 

zalako. Andik laster, osalari au il zan, eta Bizenta, 

Azkoiti’tik Markiña’ra eramango zuten noski. Eleute- 

rio Basozabal’ekin ezkondu zan, eta alargunduta 

gero, Abando’n il zan, 1854’ko Bagilar’en 29’an.

Non eta noiz jaio ziran, eta non eta noiz il ziran 

euskaltzale Mogel’tarak ora or, itz gutxitan esan ta. 

Orain euskeraren alde, Mogel’tar oiek, zer lan egin 

zifuzten ikusi dezagun.

Juan Antonio’ren burutik alera eta Juan Antonio’k 

idatzitakoak, nik dakifala, oek dira :

«Cristinaubaren Jaquinvidea, aita Astete-c erderaz 

eguina ceñetan aguertu ta adierazoteh dirian itaune 

ta erantzutetan gure fedeco gauzaric biarrenac. Ipini 

eban bizcaico eusqueran D. Juan Antonio Moguel ta 

Urquiza Marquinaco Curiac.»



-  15 —
Idazti au, askotan argitaratu zan: lenengo, Bitoria 

edo Gazteiz’en, 1805’garen urtean.

Norbaitek laburtuta, idazti au berau, beste izen 

batekin, ere, argitaratu zan. Laburtu zuena Mogel ez 

izanaren, Mogel’en lanak izendatzen diranean, ezin 

aitatu gabe utzi diteke. Etzioten, Mogel’ek bezela 

Kristinaubaren jakinbidea deitu : beste izen beri bat 

ipiñi zioten eta izen ohekin asko zabaldu da. Ara ñola 

deitu zioten :

«Cristinau dotriñea, bere esplicacino laburragaz 

itaune eta eranzueracaz, Aita Asteteren liburuchutic 

aterea Bizcaitar barrucuentzaf.»

Mogel’ek berak egiña, beste inoren laguntza gabe, 

da beste lan eder au :

«Confessio ta Comunioco Sacramentuen gañean 

eracasteac edo cembat gauza lagundu behar dien 

Confesio ta Comunioari ongui eguiñac izaiteco. Ate- 

ratzen du arguitara Guiputz itzqueran cristau euscal- 

dunen onerako D. Juan Antonio Moguel ta Urquizac : 

Marquinaco cura edo anima-zaiac. Bear bezela.»

Au ere, bein baño geiago argitaratu da: Iruñan, 

Ienbizi, 1800’garen urtean.

Ara orain beste lan gogoangari bat, Mogel-entzat 

noski zaletasunik aundienarekin egintakoa, bere eus

kera maitea gauza altsu eta ederak esateko gai zala 

erakutsi naian :

«Versiones bascongadas de varias arengas y ora

ciones selectas de los mejores autores latinos o de

mostración práctica de la pureza, fecundidad y 

elocuencia del idioma Bascuence contra las preocupa

ciones de varios Escritores extraños, y contra algu

nos vascongados que sólo tienen una noticia superfi

cial del idioma patrio, por D. Juan Antonio de Moguel 

y Urquiza.»



Salustio, Quinto Curdo, Cicerón, Tácito eta 

Tito Livio-k latinez esaten zutena, gure Mogel-ek 

euskeraíu zuen lan ontan. Eta egin zuenarekin, bi 

gauza erakutsi zizkigun : euskera maite zuela, eta 

euskeraz bazekiela. Beste gauza baf ere erakutsi 

zigun! euskeraz, danik eta gauzarik goienak esateko 

lenengo lenengo bear daña, euskeraz jakitea dala. 

¿Ñola ezer esan euskeraz, euskeraz ez dakienak?

Eta euskeraz zekielako, besteak ere, bere gisa 

euskeraz egitea nai zuen. Eta orientzat 1803’garen 

urfean, Gazteiz’ko Larunbe’ren etxean, beste idazfi au 

argitaratu zuen :

«Estudios gramaticales sobre la lengua euskara, 

por D. Juan Antonio Moguel.»

Ez dakigu Juan Antonio’rena ote zan, edo bere 

iíoba Juan Jose’rena ote zan, Humboldt aundiak aita- 

tzen duen besfe lantxo ba t:

«Nomenclatura de las voces guipuzcoanas, sus 

correspondientes vizcaínas y castellanas para que se 

puedan entender ambos dialectos.»

Juan Antonio’renak ziran ere, bere iíoba Bizenía’ 

ren ipui onen aftean saftu ziran, zortzi, itz neuftuetan 

egiñak. Ipui oiek, 1804’an argitaratu ziran lenbizi, eta 

geroxeago esango det zefbait, nondik aftuak eta zef- 

tako idatziak ziran erakusteko.

Soraluze’k esan zuenez, Mogel’enak ziran 1816 

afgitaratutako elkafitz batzuek. Nik ez ditut ikusi 

eta bereak ziran edo ez ezin esan nezake.

Bera ií ta askoz geroago, azaldu dira Juan Anto

nio Mogel’en idatzirik onenetakoak. Bata, 1854’an; 

bestea, 1881’an.

Lenengoa au da :

«Cartas y disertaciones de D. Juan Antonio de 

Moguel sobre la lengua vascongada. Au, Garibai’
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ren esangiakin, Academia de la fflstoria’k argitaratu- 

tako liburu balean arkitzen da. Liburu ofen izena ona 

emen.

«Memorial histórico español. Colección de docu

mentos, opúsculos y antigüedades que publica la 

Real Academia de la Historia. Tomo Vil.—Memorias 

de Garibay.--Refranes vascongados, recogidos y or

denados por Esteban de Garibay y Zamalloa.— 

Observaciones hechas a estos refranes por D. José 

de Aizquivel.—Cartas y disertaciones de D. Juan 

Antonio de Moguel sobre la lengua vascongada.»

Eta bestea (eta bera irakufi-ta, burura etori zaiz- 

kidan oafkera batzuek, geroago ikusiko dituzute) da 

onako a u : ¡

«El Doctor Perú Abarca, catedrático de la lengua 

bascongada en la Universidad de Basarte, o diálogo 

entre un rústico solitario bascongado y un barbero 

callejero llamado Maisu Juan. Obra escrita por el 

presbítero D. Juan Antonio Moguel. Durango, 1881. 

Elizalde.»

Oraindik geroago, Aita Zabala’k utzitako ipuiak, 

gure adiskide eta euskaltzaiñ Urkijo’k, bere Revista 

Internacional de los Estudios Vascos deritzaionan 

argitaratu ziíuenean, Zabala’ren ipuien artean, Mogel’ 

en ipui batzuek ageftu ziran. Afkibidean esaten 

zanez Juan Antonio Mogel’en ipuiak, onako oek 

ziran :

1.—Atso ezain, burua edef egiten ebana.

2.—Andra alafguna, ta olo afautzagilea.

5.—Olo soñularia ta Iapufak.

4.—Otso garxoíua ta aidi asko yakiña.

5.—Katu padafa ta eiztariak.

6.—Bela gaizkiñ txikia, otso gaizkila andia ta 

gizona.

— 15 -
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7.— Katamotz uzu kaiolafua, ta txakuf etse-yagola 

askatua.

8.—Basaurde garaun bagakoa.

9.—Aume ondo azia ta otso galtzalea.

10.—Txakuf-katu adiskideak.

11.—Arantzalea ta txibi bakafa.

Goazen oraiñ Juan José Mogél’en idazkirik ezagu- 

nenak gogoratzera.

Osabak erakutsi zion bideari jafaituaz, onek, ere, 

euskeraz idatzi zituen lan edef ta egokiak.

Oetako bat, nik dakitala, gifxienez lau aldiz argi

taratu da. Lenengo , Bilbon, 1816’gafen uftean, 

Apraiz’en etxean. Basefitafen onerako egindako libu- 

ru au, lau bidef argitaratua izan afen, ez da orain non 

nai afkitzen. Ara ñola izendatu zuen bere egileak edo 

bere argitaralariak :

• «Baserritar nequezaleentzaco escolia edo icasbi-

diac, guraso justu, ta jaquitun familija ondo azi ebe- 

eneen exemplu, ta eracutsijetan. Emoten dau arguita- 

ra, Vizcaico eusqueran, J. J. M. M. C.

Andik lau uftera, Juan José Mogel’en beste liburu 

bat argitaratu zan. Onako au :

«Egunoroco ¡an on ta erregubac meza santuba 

ondo enzuteco : confesino eta comuniyoa biar-dan 

leguez eguiteco prest aera eta zucen bidiac, etc., etc. 

Emoten ditu arguitara Vizcaico nequezalien adis- 

quide batee.

Mogel’ek bere izenik etzuen azaldu, lan edef au 

argitaratzean. Bere burua goratu-naiak etzion Ianerako 

indafik eman. Irakuflearen zoriona bilatzen zuen : ez 

bere aunditasuna, edo obeto, egokiago esateko, ez 

bere aundikeria.

Bere osabaren antzera, Juan José Mogel’ek efde- 

raz, ere, idatzi zuen; baña erderaz idatzi afen, euske-
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rari zegozkion gauzak afgitzearen ondoren zebilen. 

Ez dago ori jakifeko, bcre idatzia nola izendaizen 

zan ikusi baizik. Ara :

«Plaufo bascongado o el bascuence de Plauto en 

su comedia Poenulo, acto 5.°, escena 1.a, y la impug

nación del Manual de la lengua basca por Lecluse, 

por el presbítero D. Juan José Moguel.»

II ta askoz geroago, Mogel onen idatzi bat argi

taratu zan, eta ez bakarik bizkai-izkeran, bai ta ere 

Gipuzkoa’ko izkelkian. Gipuzkoafez azaldu zanak, 

izen au zeraman :

«Mayatzeko Ioreetako itz-aldijak. J. }. Moguel.» 

Eta bizkaitafez agertu zanak, beste onako au :

«Mayatz-illeraco berba-aldijac. Marquiñaco ari- 

ma zai Juan José Moguel Jaunac bere azquen urfeetan 

izcribafuac. Biar dan. bai emonaz. Tolosan. 1885 

Lopez’en moldizteguian.»

Perú Abarka’k dakarzkigun irakaskintza batzuek 

gogoratu baño len, Bizenta Mogel’ek, euskeraren 

alde eta euskera zabaltzeko zer egin zuen esan nai 

nizuteke.

Euskaltzale guztien aftean, Bizenta oso ezaguna 

da, ipui edef batzuek egin zituelako. Ipui oriek, bere 

burutik ateratakoak etziran : Esopo’k egin zituen’atik 

artu, la eroso euskeratuak, bai. Euskalefian, ez ezik, 

efdal-efietan, ere, ipuirik geienak, Esopo’renetatik 

itzuliak. Esopo’k berak ¿bere burutik softu ote zituen? 

¿edo besté nofbaitenetatik aftu? Dana dala, Bizenta 

Mogel’ek, euskaldunentzat onak izan zitezkeala usté 

zuen, eta ala usté zuelako, poliki poliki nekazarien- 

tzat, nekazariak aditu zezakean eran ipiñi zituen. Ipui 

oek euskeratzean eta argitarafzean zef gura zuen, zef 

bilatzen zuen, Bizentak berak, argi eta garbi, esaten 

digu. Entzun :
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Ipui onac, ceintzuetan arquituco dituzten euscal- 

dun necazari eta gazte guciac, eracasfe ederrac 

beren vicitza zuzentzeco. Ematen ditu euscaraz ar

güí tara, ume eta necazarientzat doña Vicenta Anto

nia Moguel ta Elguezabalec. Donostian. Antonio 

Undiano ¡iburuguillearen echean 1804-garren urtean. 

Bear becela.

Befogeitamaf ipui sarfu zituen Bizenta’k mordoska 

eder ontan eta azkenik bere befogeitamaf ipui oetzaz 

gañera, bere osabak, itz neurtuetan egindako zortzi 

ipui jari zituen.

Bizenta’k, ere, Aita Zabala’ren ipuiakin batera 

azaldu zan beste ipui bat egin zuen. Ara ipui onen 

izena :

Perú atxurlari alperagaz, Joane nekazale zin- 

tzoaren arteko berbaikuntzea.

Luziano Bonaparfe’k diona egia bada, Bizenta 

Moguel’ek euskeratu zuen, 1820’an, Bilbon azaldu’ 

zan idatzi bat, erderaz Luis Maria Borbon, Toledo-ko 

janzkofdun edo Kardenalak egiña. Izen onekin argi

taratu zan idatzi o r i:

«Carta Pastoral del Cardenal Luis de Borbón, 

Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas, a su 

Diócesis en 15 de Mayo de 1820. En castellano y 

vascuence.»

Bizenta’k bere ipuietan, edo egokiago esateko, 

bere ipuien itzaurean eraTtusfen digun zerbait gauf 

gogoratzea, beaf bada gaizki ez litzake etofiko. 

Baña Bízenfa’k diona beste baterako uztéa obeto 

izango dala derizkiot, gauf nere itzaldia geiegi ez 

luzatzeko. Gaufko, Perú Abarka’vzkm naikoa degu, 

Perú Abarka, orain eun urte ta geiago egiña izan 

afen, orain ere, an erakusten zaiguna bene benetan' 

egia dalako.
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Besefitafak ziran, orduan euskeraz egokien min- 

tzatzen ziranak : orain ere, bai. Aundinaiak ziran 

orduan Maisu Juan’en antzekoak, euskera azpiratu nai 

zufenak, berak euskeraz ezer ongi esafen asmalzen 

e^utelako. Gaur, ere, ori bera geftatzen da. ¡Zenbat 

eta zenbat Maisu Juan ezagutzen ditugun! Euskeraz 

ongi ikasi nai duenak, euskeraz egoki itzegin nai 

duenak, euskeraz, itzak ñola elkartu bear dirán jakin 

nai duenak, Maisu Juan’en antzekoetatik gauza gutxi 

ikasiko du. Beti euskeraz mintzatu dirán basefitafeta- 

tik, berak uste>baño geiago ikasi lezake. Bein baño 

geiagotan, Euskerak garo-usaia duela nik esan izan 

det. Eta orain ere, garo-usai ori berekin du, eta Jaun- 

goikoak ala nai badu, nere irifziz emendik aufera, 

ere, izango du.

Perú Abarka irakasle ona da. Euskeraz ñola itze

gin bear dan erakusfen asi, ta beste gauza asko ere 

erakusten dizkigu. Ori gertatzen da beti irakasle ona- 

kin : berak usté baño geiago, berak nai zutena baño 

geiago erakusten dute. Perú Abarka, gogoz eta be- 

netan irakurtzen duenak, ez du iñori g.aldetu beafik, 

orain eun urte, gure Euskal-efian ola-gizonak ñola 

bizi ziran jakiteko. Eta ez ola-gizonak bakafik. Perú 

Abarka’k erakusten digun guztia, zuen aufean gogora 

ekafi nai banu, Perú Abarka bezelako liburu bat egin 

beafko nuke. An ikusten degu, orain bezela, Mogel’en 

egunetan ere, euskeraz itzegitea, aberatsentzat eta 

aberats-usaikoentzat gauza gaitza zala, euskera alde 

batera utzi zutelako. An ikusten degu, ere, tufaren 

gañean zintzo etzegoen basefitafa, bere buruaren on- 

damena biíatzen zebiíela. «Koipe bagako lapikuak 

—dio Mogel’ek— ez dau aragi mamintsu ta mardorik 

egingo; ez ta bere simauf bagako lufak arto eta gari 

ugaririk.»
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Mogel’en basefitafa, Mogel’en Perú, ez da, gure 

egunefan olerkari batzuen buruan sortutako basefi- 

tafen anfzekoa: basefian, abereai begira, lufaren ga- 

ñean izerdia isuriaz nekez bizi dan basefitafa da. Ala 

ezpalifz, ez litzake egiazkoa izango. Zer noiakoa dan 

jakin nai badezufe, entzun egiozute berari goizean, 

oetik jaikitzean Maisu Juan’ekin izketan aslen danean:

«Banua jazfera —dio— ; baña itxaron biar deustazu 

puska baten goizeko efegu onak Jaungoikoari egin 

afteraño.-Nik egunoro gosaritu, bazkaldu, ta apaldu- 

ten dodan baizen ziur, egin daruadaz goizeko eska- 

arijak, ta bardin gabaz oera baño lenago neure 

emazte ta umiak lagunduten deusteela. Maísu Juan, 

neure adiskidia; aseratuko ezpazintxataz, esango 

neuskezu, ez deutsudala ikusi, Kristinauba zarianen 

usain ta igafgafirik. Ozta ozta, indafez, gogo otzaz, 

ezin bestez, ondo iritxiz ta nagi nagi ziñiala, erdi la- 

gundu zeunsían maiko eregubak egiten; eta autortu 

zeunstan, neu lotsatuteko bestian, ez bakarik etzen- 

dubala maiko jaana bedeinkatuten ía jan ostian Jaun

goikoari eskefak emoten, baita bere efzenkiyala zelan 

egin. ¿Eta diñozu gero irakuflari edefa zariala? ¿Ze~ 

Iango liburuak irakufi daruazuz? Gomutau zaite, on 

guztiya Jaungoikoagandik yatorkula. Ez naz ni esko- 

lauba; baña badakit nik erein afen galgarauba soluan, 

ezafi afen zimaufa ugari, jofaíu ta zalgia eskuz atera 

afen, ez jatala garirik elduko, neu lo naguan artian 

euriyakaz gozatu ta luf bafuban zelan ez dakidala 

efne erazo ta azten ezpadau. Beraz zor deutsaguz 

eskefak Iaungoikoari gure bizitziari iraun egiteko 

emoten deuskulako zer jan. ¿Eta deritxazu gaisuak 

osatu gura badituzu, ez deutsazula eskatu biar Jaun: 

goikoari lagundu dagizula?»

Ofa or zein dan eta noiakoa dan Perú Abarka :
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langilea, bene beneako langilea, lana egifeko jaioak 

geralako; ordea, bere lanaren indara nondik datoren 

ongi dakiena. ¿Gure alegiñ guzíiak zer dira, Jaun- 

goikoak ontzat artzen ez baditu? Ara zer erakusten 

digun Perú Abarkak\zna<go gogoratu ditugun iízefan.

Noizik beiñ, Perú Abarkak, berak dionari indar 

geiago émateko, ipui baf edo besfe esaten du.Ara, 

ipui oetako b a t:

«Eldu zan korta batera azeri bat, ta topau eban 

an belarluze, edo fxari gizen ía mafdua. Esa eufsan 

onek, ¿zer darabilk emen, lapur ziíal orek? Iri guzíiak 

deubee goroío. Eizaan dabilízanak, eruaíen ditubaza- 

lako eurak il gura jiíuben eperak. Gurago juek i lako 

baf, sei eper baño, egifen difubazan kaltiak gaifi. 

Etxeefan ezin ikusi abee, oluak afrapetan ditubazalako. 

Txakurak urinetik igarten jeutseek, botaten duan atsaz, 

urian abilela. Asko ostu fa beti argal beste lapurak 

legez. Ase olakiz, bildoískiz, fa eperkiz, ta beti aragi 

fxaara egifen duala. Ilfen baabe bere, ezabe ezertako 

gura. ¿Ez dakusk bariz ñire bizitza ona? Jan ta lo, ta 

nozbait urten ibilfera. Jatort neskatiíia zukubaz, arta 

garaubaz ta gaztañakaz. S abe lp ian  ta lepoganian 

niri igorzten oi dabil, ta bere poza da, nik ondo jaatia, 

gizen egitia; ta egun baten jan gura ezpadoí, ilundu- 

ten jako biofza, ta dino negarez legez : jangarzufu da 

gure lauoñekua, ta yabilt eregau ta palagetan jan 

eragiteko. Esaeutsan azerijak: ¡a tonlolzara! Lo egik; 

gizendu adi. Maite jitubek iré odoloste, lukainka, 

gibel, bare, solomo, ta duan guztia. Iré urdai gozatu- 

bak urte guztian egon biarko jok egosten, kunzurun 

ta solomuak sutan ereten. Yatoranian epalia, ta ira 

edo lau gizonek oratuta, sartuten deubanian ganibeta 

samati eraiyetaraño, irintzaka aguaman oiñ ezin era- 

ginda esango dok : ¡O azeri zorionekua! ¡eta zeinbat
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dontsubagua asan ni baño! Ora zefara yo dabcen 

ñire yan, lo, ta bizitza onak.»

Gure egunetan, befizale asko da. Danik eta ero- 

keririk aundiena izan qfen, gauza beria bada, onako 

oientzat maitagaria da. Perú Abarka'rzn egunetan 

ere, orelakoak baziran. Begira Perú'k ñola erakusten 

digun zef nolakoak ziran :

«Bai alan jazoten da aspaldiko ufteetan; nekezale 

guztiak bere badaukez euren zapatak zutoetxubetan, 

ta kalzerdiyak kakuan esegita. Saftu dira kapeía ke- / 

rizgafiyak, ta egal biribil ta luzedunak. Nik entzun 

neutsan aita asaba bati, antxina andikiyak bere ebil- 

tzala abarkakaz, txapel batubaz, zeintzuk obago di

rían buruba ta belafiyak berotuteko kerizgafi zuk 

sombfelubaren izena emoten deutseezunak baño. Ja- 

giko balira lufpetik antxinako asabak, ezleukee sinis- 

tuko bizkaitaf, ta euren ondorenguak diriala gaurko 

jaun, andiki ta andikigurak. Mutilak beti erabiíen 

buruba mutildurik, ta emendi etorkeen euren izena. 

Gizonák azten eben ulia lepoti beera ezarteko, ta 

ageftuko bazirian gizon aftian. Neskatiíak erabilezan 

uliak agiriyan euren garbitasunaren igargafitzaí. Nes- 

ka zantar jausi, ta garbitasuna galdubak, zapiyakaz 

estalduta burubak, Iotsaturik, atzeratu ditezan bestiak 

dongaro egitetik. Andra ezkondubak estaldu eruezan 

burubak, bafzuk orain legez, ta eíxanderak jira asko- 

gaz. Aztu dira asko gaufko egunerako antxinako 

gure mutil, neskatila, g izon  ta andreen jaanz i 

iraunkofak. Ñor ñor dan ¿nok ezagutu? Len ozta 

ezagututen zan matsafdaua. Sagasti asko zirian, eta 

efiko afdao edo sagardauaz igaroten zirian bizkaitaf 

ta beste euskaldunak. Diruba geratulen zan beftan. 

Eztago ikusi baño zeinbat tolara topetan dirian etxe 

zaafetan, ezeftako eztirianak gauf. Maisu Juan ¿zef
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deritxu? ¿Zef dirausíazu? ¿Norízuk bizi zirian obeto? 

¿Aen lauíasuna obia etzan, gure egunetako bitxita- 

sunak baño? Galdu gaitube afotz ta efdaldunak, ta 

tximino eginik jafaifu gura deutsegu aen asmuei. Ñire 

alabak jazten dira lau lau astegunetan biar egitiari 

dagokan legez, ta jai egunari emoten jakola beria. 

Daukadazan alabak dira bikotxak, edo batera jaiyuak, 

ta etzara onegaz zuftuko zu, dakizulako izan oi diriala 

nosbait irukotxak bere. Seme bata eskolauba da, 

liburu zalia; badaki efdera, ta euskeratuten deuskuz, 

gaba igaroteko, irakufi dituban ipuinak, baña ipuin 

onak, garbi ta iñoren kalte bagakuak. Egoten ga- 

txakoz auak zabalik entzuten, ume txikafak Perú ta 

Manyaren ipuin gatz bagaak entzun daruezan gafaz.»

Zein edo zeintsu bat edo beste kenduko baliíz 

¡zef zati edefa nik orain irakufi dedan, Perú Abarká 

tik aftutako zati au!

Beste ofelako zati asko nere itzaldiari itsasteko 

gogoa datorkit, Mogel’en izkera nerea baño zuentzat 

edefagoa eta pozgafiagoa izango dalako. Baña nere 

itzaldia geiegi luzatu leike, eta zuek bear baño geiago 

aspeftzea nere jardunarekin, gauza egokia ez da. 

Alaz guziaz ere, nere lana bukatu nai ez nuke, Perú 

ri zuen aufean befiro izketan eragin gabe. ¿Jakin nai 

al-dezute ñola mintzatzen zan, Mogel’en egunetan 

bere basefiko izateaz pozik zegoen basefitafa? Entzun 

Perú’ri :

«Neskatilak, ingira; imini egizube maiya. Badaki- 

zu, Maisu Juan, zelangua oi dan basefi etxeko janleku- 

b a : txisiluban zamauba zabaldu, subaren onduan 

egon, lapikua eraz ta ufian euki; ¿nun, Efegeren 

jauregietan bere mai egoki ta ayutubagorik? Usté 

bagian legez aftu ditugu. Jakin izan baleu Mariya 

ñire emaztiak etorteko ziniala zu, ipiniko eutsun apari
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galanía. Gauf igaroko gara zelan alan. Ufdai zielgati 

ta lukainka-solomuakaz egingo dogu koipatsu; gura 

badozu ogi efegutakaz, gura badozu arto berozkua- 

kaz. Zeure aukeran eukiko dozu. Efeten dagoz gazta- 

ñak; egosten dago beisegiyaren ezne txito mamintsu 

ta koipatsuba, lapikuan dagoz urdai ta zezinaz eginiko 

azaak; ereten sagar mueta asko, berazak, gazaminak, 

urtebetiak, domentxak, kurkubietak, gorigaratzak, 

abapurubak. Bufduntziyan dakutsuz olanda ta usaku- 

miak. Eztogu etxeti urten ezeren bila : usuak azten 

ditugu emen, ez geuk jateko ezpada eruateko artue- 

mona daukagun andiki edo abadeen etxera, ta bai 

ñor edo ñor baletof geurera usté usté bagian. Usaku- 

me il bari ta aragi berodunak ez dabee samuítuteko 

gorde biaf egunen bat edo beste, epef oíagof ta olaar 

irenak legez; il, lumatu, ta gardostu ezkero suían luma 

apufetati garbituteko, eztaukee bufduntziyan sartutia 

baño, samuf ta koipatsubak egoteko. Usteko dozu 

biar bada, eztogula eukiko ardaorik. Badaukagu, ta 

zef jazuan edo zef etofiyan beti euki daruagu gofdeeta, 

ez geuk edaateko, baña bai emoteko iñor badatof. 

Yazoten da nosbait etoftia andikiren bat edo beste 

mendi albokuetara, basaufde, epef, edo olagofen 

eizara, ta jakiñik nasala gizon prestu ta biotz onekua, 

datoz zerbait ar'futera lotsa ta atzerakuntza baga, ta 

egiten deutseegu abegi, gera ta afera txit ona; ta 

nosbait jazoíen jakee eguraldi euritsu, ta truixu go- 

gofak artuta, etortia ona gaba igarotera, ta geratuten 

dira zufíurik, iminten jakeelako apari ez txaafa ta 

oe gafbiya, ta esan darue, ezebela euren etxeetan 

obeto apalduko. Agaiti nakusenian efira juan da 

jai egunetan, alkafen leyan esesten ta ekiten deustee 

bazkaritara eruateko, ta nauke eurakaz maiyan. 

Eztau etxerik galduten onelango prestutasunak.»



Áski da. Mogel’en zatiak nere itzaldian sartzea, 

beafekoa zan; ordea, aurera ere, zati oiek nere itzal- 

dira ekariko banifuke; ¿ez dakizute zer geftatuko li- 

tzekean? Itzaldia, Mogel’ena izango litzake, ez nerea, 

eta ez didazute zuek oretarako Euskaltzaindira deitu.

¿Nondik sortu zitzaion Mogel’i, Perú Abarka egi- 

teko asmoa? Juan Luis Vives’ek latiñez irakasteko 

egin zituen elkarizti ederak irakurita. Ez da, ordea, 

Vives’en idazkia, Mogel’enaren iturburu. Perú Abar- 

ka’ren sustraía bilatu nai duenak, Mogel’en biotzean 

bilatu bearko du. Markiña’ko apaiz beakurgariak eus

kerari zion maiíetasuna, euskera zabaldu eta gorafze- 

ko zeukan gogoa: ora or Perú Abarka’ren iturburua: 

oftik softu zan, oftik atera zan gauf ere, pozik ira- 

kuftzen degun Mogel’en idaztia.

Ofdutik onera, eun ta geiago ufte igaro dira. 

Euskal-efiak, gauza asko ikusi ditu, euskerak ere 

bai. Eguzkia, batzuetan lañoz edo odeiz estali-afen, 

beti eguzki da; eía gifxiena derizkiogunean, iñoiz 

baño edefago agefízen zaigu, gu beroízeko, lufari 

indaf emafeko, alde guztietan afgia zabaltzeko. Eus

kerari euskaldunak dioten maitetasunarekin, ori bera 

geftatzen da. Batzuetan osoro galdu dala, benetan 

itzali dala, badirudi; baña befiro agertzen da, beaf 

bada iñoiz baño indaftsuagoa, iñoiz baño sutsuagoa. 

Eta maitetasun ori beti bizirik, eta geroago ta biziago 

azaldu dedin, gure Euskaltzaindia sortu zan. Ekin 

eta yarai, dio onek; eta nik, nere itzaldi au bukaíze- 

ko, Euskaltzaindiaren itz oek gogora dakarzkit, eta 

Mogel’ek egin zuenaz oroiturik, uste det, gizon bikaiñ 

ark ekin zionari, guk, gaufko euskaitzaleak, eta ba- 

tik-bat Euskaltzaindian biltzen geranak, asmoz ta 

jakitez orain eta beti jafaitu bear diogula.

f  K a r m e l o  E t x e g a r a i .
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Eguskitza’ tar J .  B. euskaltzaiñ jaunak Karmelo Etxega- 

rai’ ri Euskaltzaindian sartu-zanean irakuritako itzaldia.

Ogeita zazpi bat urte ba dira, gutxienez; alaz ere, 

atzo izan bailitzan, oroitzen naiz. Gazfeizko nere 

ikastaroa bukatu ezkero, egunik galdu gabe, nere 

etxe-zilora, gurasoen ondora, itzultzen nintzan, beste 

nere ikaskideak bezela, ni ere alai ta pozez.

Nere efiko apezak, afatsalde oroz, ango Jaun ba

ten etxean batzen ziran, eta afatsalde apalean, zer

bait irakuftzeko asmoz, ara joaten nintzan ni ere. 

Urte baten-zein izan zan ez dizutet esango, ezpanaiz 

oroitzen gutxi gora-bera baizik—irakurgai befi bat 

arkitu nuan etxe artan: Azkue Jaunaren E u s k a l z a l e . 

Efderazko Albistariak, ikustalditxo bat eman ondoren, 

sakelean sartu ta beren etxeetara eramaten zituzten 

apez jaunak, gero asti geyagoz eta zeatzago irakuf

tzeko asmoz : E u s k a l z a l e . . .  ez.

Euskera zaila zekafela... irakufi ere ezin zutela... 

begiak nekarazi ta buruak austeko egiña zirudiala... 

au zala... ori zala... beren etxeetara eraman ere ez 

zuten nai izaten. Iru zenbakitatik bi gutxienez an uzten 

zituzten beti, eta neronek aftu ta nere etxera eraman 

ezpa’nitu, an geldituko ziran, iñori bururik ausi gabe.

A u ñ e m e n d ik o  L o r e a r e n  atal batzuek orduantxe ira- 

kofi nituan lenbizikoz. Opofaldia bukatu ezkero, befiz 

Gazteizerako bidea aftu beaf izaten nuan, eta gure 

lankide maite izan zan Agife jaunaren idazti osoa, ez
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nuan aldi artan irakuri; baña irakoritako atalak atse- 

gin izan zitzaizkidan eta eleztaldi berezia egin zanean, 

A u ñ e m e n d ik o  L o r e a  eskuratu ta joranez irakuri nuan 

burutik beatzeraño.

Irakufgai onen itzaufe edo sarbidea-badakizute- 

Etxegaraiko Karmeloren lana da. Sarbide ura idatzi 

zuan Jaun argi, idazle antzetsu ta bikain onek, Eus- 

kaltzaindian saftzeko noizbait, egunen baten, irakuri- 

ko zuan itzaldiari nik erantzungo niola orduan iñork 

esan ba’lit ¡a nolako» pare-algara egingo nion nik! 

Amets zoroa da ori-esango nion : bururik duan gizo

nek siñetsi ezin dezaken amefs ufsa!

Iñolaz ere siñetsiko ez nuan egiñen au Euskai- 

tzaindiko nere lagunak eman zidaten, eta orduan ezetz 

esateko kemen eta ausafdirik euki ez nualako, orain 

nere eginkizun au, al dedan bezela ta ez nai nuken 

bezela, egin bearko det.

Eta ziñez, zure itzaldi mamitsu ori erantzuteko ba- 

zan gure artean ni baño gayago zanik. Batez ere, • 

gipuzkoeraz erantzun bear zaitzun ezkero, euskalkie 

xamur eta lirain au bere amaren magalean edoski 

duan edonork, irakofiz zerbait ikasi besterik egin ez 

dedan gaizo onek baño eun bidar egokiago egingo 

zuan lan au: ñire lagunak ordea-nik ez dakit zergatik- 

berak garako gizonák diralarik, Euskaltzaindiko atea 

iriki ta zuri, Jaun agurgari ori «Atoz bafura» esateko, 

gipuzkoeran garerdira ere eltzen ez naizan txiki-íoíel 

au biali naute. Au dela-ta, gutxi dakiten txiroak gizon 

aundi, argi ta jakintsuen aufera bezela, ni ere Euskal- 

ízaindiko atarían labuf eta motz, beldufti ía lotsof 

aufkezfen naízaiízu; baña asmo ía gogo onez natof- 

kizula zeofek ere badakizu-fa, afarira biali nauten 

mesulari baldaf onen «ongi eíofia» af ezazu lenbizi : 

gero, aíoz nerekin eíxe barnera ía zurefzat aspaldi



degun esertokian eseri zaife. Nik egin dizudan au 

baño afera obe fa txera andiagoa egingo dizutela; 

besoak zabalik, biofza pozez, ezpañak ifiz aftuko 

zaifuztela efxcko guziak esan didate, eta ontan gezu- 

fik ez dizudala esan, euskaltzaiñ orok, bata-bestearen 

ondoíen, aiskide anzo eskua ertsiko dizutenean, zuk 

zeorok zere begiz ikusiko dezu. Euskalefiko liburutegi 

guziak ajolaz ikertu ta idazti zarak-gure artean dira

nak beintzat-astiz eta arefaz irakuri ta azterfu dituzun 

langile azkar, idazle garai ta jakintsu ori, Euskal- 

tzaindian abegi onez eta pozaren pozez aftzen zaitugu. 

¡Ongi etoria izan zaite!

* * *

«Ongi etoria» eman ondoren, zure itzaldi eder, 

luze ta sakon ori zertxobait erantzungo diot. Bere 

gaitzat Mogeldarak aftu dituzu. Osaba ta bi iloben 

bizitzak, zeorek dakizun bezela, edefki edestu ta azal-

* duaz, euskeraren alde egin zituzten lanen befi ere, 

argi ta garbi eman diguzu. Nik dakidala, Mogeldaf- 

ak, euskera piztu ta pizkoftzeko, egin zuten lanik, 

aipatu gabe ez dezu utzi. Alaz ere, «Kristiñau-Ikas- 

bide luzea» derifzayon eta eskuz idatzita dagoan beste 

liburutxo bat ba-dazaut. Mogelena dan ala ez ziuf ez 

dakit; baña auferago bere jabe izan zan apez jaunak 

Mogelena zalako susmoa zeukan eta azalaren bafu 

aldean ipiñi zion oartxo baten, ofela dio.

Mogel zafa (zuk esan dezun bezela), euskeraz eta 

efderaz ari zan : gai askotaz idatzi zuan, eta bere 

eskuz landuriko sail guzietan, gizon jakintsuaren lo- 

fatz agiriak utzi zizkigun. Bere iíoba apezak gutxiago 

idatzi zuan, ziñez; baña onek ere aski ta aldi artarako, 

naiko ongi. Beste iíoba andreak ipuyak eta besfe zer

bait baizik ez zuan idatzi : ori ta guzi ere, emakume
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zalarik, besíek egiten ez zuan aldi arían, euskeraz 

idazten ari zalako, gere txaloak zor dizkiogu.

Mogeldarak, beren lanaz irabazi zuten majan ipin

tzeko, zuk esan dezun ori aski dala deritzat. Beriz ori 

ikutu nai ba’nio, zure buru argi ta idazkoríz antzetsuaz 

ezin obeki egin dezun lan ori, nere esku maldarez lo- 

rindu egingo nuke : buruan ipiñi diezun burestun eder 

ori alperik galdu besterik ez nuke egingo-ta, gai 

ortaz jardutzeko asmorik ez det. Ori ortan bego, ta 

Mogeldaren aldi artaz eta gure ontaz zer-ikusi duan 

beste zerbait aipa dezagun.
* * *

Euskaldun euskaltzale gutxi, guziz gutxi, izan di

tugu gere arbasoetan. Odolez euskotar izateaz bai, 

gaur eguneko beren seme asko bezela, gure asabak 

ere maiz arotu dira : ontaz, emen bertan eta emendik 

uruti, beren buruak goretsi dituzte; baño beren jatori 

ori gauza aunditzat bazuten ere, euskeraren alde ezer 

egiteko, beren izkuntza zaitu, euskeraz idaáti ta ira- 

kurtzeko—Madariaga aratiarak asare biziz arpegian 

ematen zienez—beti uzkur eta sorayo, sor eta gor 

egon dira.

Humboldt Euskalerira etori auretik, Kristau-Ikasbi- 

deren bat edo beste izan ezik, beste irakurgairik ez 

genuen bizkaieraz. Euskaldun oro ortan lander eta 

txiro asko ziran nask i: baña guzien artean, txiro ta 

landefenak gu bizkaitarok giñan. Garai artan esnatu 

ta zerbait" pizkortzen asi giñala dirudi. Euskeraren 

alde, aurerago ez bezela, lan-egin zan beintzat. Le- 

kaide ta apez batzuek batez ere, euskera lantzeko arlo 

oni gogoz ekin zioten. Au onegiteko, Mogel biak, 

Astarloa biak, Añibaro ta Bartolomé Aba karmeldara 

aipatzea aski izango da.

Oyek bai, gogo beroz lan-egin zuten; baña, zori-
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txafez, beren lana eriak ez zuan aintzat aríu. Euskal- 

-arazoetan, auferago bezela orduan ere, efia gelbera, 

sorayo, oíz efa gogaikor zebilan. Apez asko ere ñola 

zebilfzan, Mogel’ek berak esafen digu, «Peru-Abar- 

kan dakaren lekaide (praile) ta apezaren arfeko 

elkaf-izketan. Praileak onela dio : «Abade askok na- 

zaude ta gitxi-gifxi bafzuk baño aurkitu ez difut eus

kera zaleak. Gura leukee jakin; baña neke baga afxur- 

lari alperak legez.» Euskalfzale ayen lanak apez 

askok órela aftu zituzten, eta besfe enparauak ¿ñola?

Aundizkiak euskera aintzat artzeko, aundi ta afo- 

egiak ziran : baseritarak, beren autu ta ar-emanefan 

egunero euskera zerabilfen baseritarak ere, narda ta 

gorotoz ez, baña eurife luzearen ostean beriz euria 

jausfen ikusi oi duten gogaifza ta asperfze aundiz, 

artu zituzten geyenak : begi onez ikusi, irakofi ta era

bili... gufxik, guziz gufxik : augafik egun ayefan eus

keraren alde piztu zan gafa, Iaisíeffxe iraungi, ifzali ✓ 

zan, eta auferago bezela edo gaizkiago gelditu giñan,

* * *

Gure egun abetan ere, aul eta makal dagoan eus

kera pizkoftu ta sendofzeko asmoz, lan edefik asko 

egin da, ta dirudianez, iñoz baño joran efa gaf geya- 

goz. Apez, apezgai, lekaide ta Euskalefiarekiko mai- 

fasuna beren biofzetan nabaritu duten beste askok, 

euskeraren alde bene-benetan lan egin dufe ta orain 

ere ba dagife : gure efitaf geyentsuak, ordea; gure 

nekazari, afanfzale ta langileak, Mogelen aldian be

zela orain ere, lozofoan daude. Gutxi batzuek bai, 

beren asaben izkuntza, odolaren mintzoa, abendaren 

asnasa bezela dala-ta, euskera maite dute,. irakufi ere 

zerbait irakuftzen dute, beren aufai ere irakasten die;
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beste asko ta askok, ordea, ezetariko gafantzirik ez 

die ematen. Amaren magalean ikasi zutelako, beren 

ar-emanetan ba-darabiite; baña maitasun-izpirik ez 

die ta, zama astuna bere bizkafean daraman lepaka- 

ri nekatua bezela, oyek ere aspertu, nagitu ta gogait 

-egiñak daudela durudi.

Zerbait irakuri duten beste batzuek, euskerak, duan 

garantzia ba-dakitela ta beren izkuntza maite dutela 

esango dizute. Zoritxarez, maitasun ori mingañean 

baizik beste iñon ez da ageri. Euskerari indar ema

teko, eskolak ipiñi bear lirakela... beaf bezelako libu- 

rurik ere ez daukagula... au, ori ta bestea egin beaf 

litzakela maiz entzungo diezute erostale oyei: bien 

bitaftean, berak, beren etxeetan, beren aide, aiskide 

ta ezagunen aftean, euskerari eusteko ezertxo ere ez 

dute egingo. Eskola ta liburu ta beste gauza asko ere 

ongi letofzkigu ziñez; baña ez dauzkagula-ta, ezer 

ezin egin genezakela usté izan beaf ote degu?

«Batez ere aufai erakutsi-esan zigun uri ontako 

seme argi Elorza Jaunak Durangoko Euskalegunetan . 

Baña ez eskolen zai egon, ez libururik ez dagoala 

esan. Oiek aitzakiak besterik ez dira. Etxean, kalean, 

basefian, edozein tokitan erakutsi lezayoke aufari- 

euskera, nai izan ezkero. Neke geigo beaf dituzten 

makiña bat gauza buruan saftzen zaizkie auf gaxoai.»

* * *

Egi aundia da ori. Liburu gabe, eskola gabe ta 

etsayak gudurik gogofena egiten digutelarik ere, guk 

geronek baldankeriz ántzi ta utziko ezpa’genu; eus- 

kaldunok beaf bezela, ziñez eta benetan nai ba’genu, 

euskera biziko litzake. Auferapide aundirik ez luke 

egingo, ori ez : baña... bizi? euskaldunók egiz eta zi-
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ñez nai ba’genu, gure odola izoztu ta il, beren adore 

fa kemena guziz akifuko lifzaken eguneraño, euske- 

rak ere iraungo luke.

Gere biotzen giltza geronek degu, eta geronek nai 

ez degula, gere gogoen argia iízungi, maitasun gara 

itzali, barneko ernemin eta kimak ebaki ta gogoaren 

bizia irato lezaken etsairik ez dago. Euskeraren etsai- 

rik aundiena, gaizfoena, gogorena gere baldankeri, 

zabafkeri izugafia da. Guré gogoen giltza geronen 

eskuan dagoalako, euskeraren bizia ere euskaldunon 

eskuan dago. Euskaldunen aftean, zorigaiztoz, beren 

izkuntza maite ez dutenak askotxo dira, ta oraindik 

siñiskaitzago daña, gofoto bizia diotenak ere, ez dira 

gutxi. Au dela-ta, euskera iletsi bear ote-degu?—Eus

kera maite dutela dioten asko, ain baldan, ain nagi ta 

zabar ezpa’lira : beren maitasun ori egintzaz ba’lera- 

kuste; berak-ez dakitenak baldin ba-dira-ikasi ta be

ren aurai ere irakatsiko ba’lie : beste enparau oyek 

euskeraren alde ezertxo egin ez afen ere, bere biziaz 

etsi beafik, geren ustea galdu beafik ez genuke.

* * *

Lapondafen (efusitafen) esakun batek dionez, afa- 

ya usteltzen burutik asi oi da ta efiak ere bai. Euske

rari bere galbiderik nagusiena aundizki ta aberatseta- 

tik etofi zayo, ta eginkizun naskagafi ontan gure efiko 

ikastunak askotxo lagundu die. Euskeraren galtzeaz 

efi ikaskabeak ere bere obena, bere efua ba-du; baña 

gaizoak obendun danz ere ez daki. Ikasteko betarik 

izan ez duten nekazari ta langiíeak efi bakoitzaren 

ayufi, mendu ta izakera bereziaz argirik ez dute : be- 

rezkin oyek zaitu naiz galdu aenbaten zaye : augatik, 

efia, bere izakera ori galduz, eriotza-lezara buruz-
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-aufe ba’lijoa ere, ori galerazteko, beren kabuz ezertxo 

ez lukefe egingo. ¡Ez ba! Ezagutzen ez duan gauza- 

rik, iñork ez du maite, ta maite ez duan gauza zaitze- 

ko lanik, iñork ez dagi. Ontan gure efi ikaskabeak,
<

Jauna gurutziltzatu zuten judatafak bezela, jakinezaz 

uts-egin du : beraz, efiaren obena, ikastunena baño 

askotaz ere txikiago izan da: gaizoak, oben egin 

duanik ere ez daki.

Euskera zaitzeak duan gafantzia, efi lauak ez, 

baña ikastunak bai, oyek ba-dakuste : geren arbasoai 

zenbat zof diegun; ayengandik aftu degun izakera 

berezia zein dan eta ofi iraunarazteak nolako gafantzi 

aundia duan, ikastunak ongi dakite. Ziñez, arbasoai 

gere izate guzia zof diegu. Ayek, ziran bezela eusko- 

-seme ta euskaldun izan ezpa’Iira, gu ere orain gera- 

na ez giñan izango. Beren seme geranez, zof diegun 

lotsa ta itzal ofek, euskera, ayen eta gure afteko txi- 

bista bezela dan izkuntzau, maitatzera garamazki, 

gure lankide izan zan Broussain jauna igitu ta eraman 

zuanez. Bein batean Laconbe jaunari idatzi zion au 

entzun ezazute :

«Gogoak eta eskolak emaiten dautaten zioaz bes- 

talde, bertzebaf ba dut eskuararen maitatzeko, hau da 

Eskualhefiko gauza guzientzat dudan maitatze beroa, 

ifintzinatik hasirik eta pilotaraino, ezen badirudif ene 

aspaldiko arbaso guzien mintzoak bat egiten dutela 

ene bihotzean, habafots handi batekin oihu eginez eta 

efanez : Eskualduna hiz, gu hire egile guziak Eskual- 

dunak ginen, Eskualduntasuna maitatu behaf dukü 

Bai, segurki, ene arbaso maiteak, zien manuari jafai- 

kiren natzayo»—Ori zion Broussain jaunak : bere efi 

aldeko apez batek onela dio : «Eskuaraz mintzo ziren 

gure arbasoak—Jendeki, ahaidego, gizaldi osoak— 

Eskuaraz mintzo gaiten hein ondokoak—Haufekin
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bereziki, zuek burhasoak=Eskuara hain da edef, 

hain da maitagafi — Non behaf baifiogu lagunfza 

ekhafi-Bizi dadin maifea, orai eta gero—Berma gaiten 

hortarat Eskualdunak oro.»

* * *

Azken aldi ontan euskeraren kalfean egindako 

makufak anbaf euskaldunek aitoftu dituzfe, ta ori eza- 

gutu ta aitoftu dufen gazte ikasfunak ere, ez dira 

gutxi. Zorigaiztoz, oyek, beren ikasketak egiteko, 

ufutira joan bearak dira; baña askotxok euskerarekiko 

maitasun-gafa beren biotzetan daramate. Ikastun 

orien artean ba-dira oraindik euskeraren bizitza edo 

erioízari dagozkion auzi oyetzaz, zabar, uzkur, sora- 

yo ta ajolakabe dabiltzanik; baña ikastun dirán ezke- 

roz, beren begiak iriki ta Euskaleriari aretaz begira 

ba-dezayote, euskera ziero galtzeak Iekarzkigun kalte 

aundiak ere oartu ta ezagutuko dituztela deritzat. ikas

funak dira-ia; egiaren egariz dabiitza-ta, ortarako 

bidean daude. Biotzeko griña makurak adimen-be- 

giak lausotzen ezpa-dizkie beintzat, oyetako asko ere, 

aldi gutxi baru, besteen gogaide, beste beren ikaski- 

deak bezela, euskalfzale egingo dirala usté genezake.

Orela izango ote-da?—Egiaren indara aundia da

ta, órela izan beaf lukela dirudi. Ofela ba’lilz, gure 

afteko ikastun geyenfsuak, gaurdaño euskeraren kal

fean egindako makufak aitoftu ta ifzez efa égitez— 

itz ez bakafik ez da aski-itzez eta egitez beren buruak 

euskalfzale erakufsiko lituzketen egun aftan, efi lau

ikaskabeak ere euskera aintzat affuko luke : jakin
\

gabez egin duan okefa, aitoftu ta euskalfzale egingo 

litzafe.

Usté befez ifxadon oi ditugun gauza askok ere
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maiz uís-ematen digute-fa, lenbiziko ura, ikastunen 

euskaltzaletzea, izango dan ala ez—ziuf ez dakit-eta- 

ezin esan dezaket: baña ori beteko ba’litz, bigafen 

au—efiaren euskaltzaletzea-ere egin eta beteko litza

ke, aufak nagosiagoetan ikusten dutena bezeláxe, efi 

ikaskabeak ere ikastunengandik ikasi duana egin oi 

du-ta.

* * *

Qoyan egon diranetafik etofi zayo euskerari bere 

gaurko auleri ta gaitz au : ikastunak, beren zabafke- 

riz, kalte aundia egin diote; baña sendakaya ere gai- 

tza etofi zayon bidé oftatik, goitik bera, etofi beaf 

zayola deritzat. Ortik ezpa’letofkio, euskerarentzat 

beste sendabiderik ez dakust.

Efi lauak andizki ta ikastunengandik ikasi duan 

bidé okefa, bere kabuz, bein ere ez du zuzendu : ayek 

lenbizi okef ori zuzendu ezik, efia bere bidé okefari 

jafaiki zayo, ta beste ezertan egin ez duana, euskel- 

-arazo ontan egingo duanik ez usté.

Goiko mala orietan dauden aundizki ta ikastunak 

-guziak ez baña geyentzuat bai-beren efia maite dute- 

la dasate : beren enda ta beren jatofiz ilafaindu ta 

afotzen dirala diote; baña euskera gabe, euskaldunik 

ezin diteke; Euskaleririk, ain gutxi.

Euskera dala-ta, darabilgun auzi au, nolanaiko 

auzia danik ez usté : galdu ala irabaziko degun ez 

dakit; baña auzi onen irabazte edo galtzeak, garen 

ala ez erabakiko du. Euskera zearo galduko litzaken 

egunean, geren izena ere galdugo genuke. Beaf ba

da, euskera guziz galdu afen ere, gure ondorengoak 

beren buruak euskaldun eta beren efia Euskalefi dei- 

tuko Iituzkete: izana galdu ezkero, ordea ¿izen utsa
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zertarako da? Beaftsuari aberafs, belduftiari azari, 

ilunari argi, gauari egun deitzea bezenbat litzake ori. 

Euskaldun ez lirake izango beintzat, eta euskaldun 

izan ezik, izen aizun ori ¿zertarako erabili?

Euskalefia maite dutela dioten aundizki ta ikastun 

oriek, beren baitara itzuli ta ori ongi oldoztu, gogoz 

auznarfu beaf lukete : ori egin ezkero, gure efiaren- 

tzaf euskerak duan gafantzi aundia ere ezagutu ta ai- 

toftu beafean legozke-ta. Gure lankide gaftsu ta eus

kalari bikain izan zan Eleizalde jaunak, ori argiro 

ikusten zuan, eta ain argiro ikusten zualako, eri edo 

gaiso zegoalarik ere, euskeraren alde Ian-egiteari 

iñoz ez zion utzi: azken asnasaraño euskera ta Eus- 

kalefia bere gogoan zerabilzkian beti gure lankide 

bizi ta bizkof onek. Euskera pizkoftu, sendatu, apain- 

du ta zabaltzeko, izkilurik beafenak abek dira; idatzi 

ta irakufi, ikasi ta irakatsi, itz-egin, erabili, erdoitzen 

ez utzi. Olefkariak dion bezela : «Dezagun orok egin- 

-bihotzez agintza—Elgafekin eskuaraz gaiten bethi 

minfza.»

Ziñez, euskeraren alde Ian-egiteko, oraingo au 

baño aldi egoki ta edefagorik izan da. Gauza aundi- 

rik egin gabe joan eta igazi ziran aldi eder ayek. 

Auferago egin beaf ziran eta' egin ez ziran lanak, 

orain aldi labufean egin beaf; baña gure esakun zar 

batek dio. «Aldi labufa, lastefa ba-da, egun astia 

baño obe da»: beraz aldi labufean lan asko egin 

beafean gaudela-ta, gere kemen eta adorea ez ditugu 

galdu beaf.

Euskeraren alde eg ingo  d itugun lan orietan, 

gere biotz osoa, bai, ipiñi beaf degu : gere izkuntza 

maitaíu ta maitarazi; geronek erabili, besteai ere, al 

bestean, erabili arazi; gure asmo ta erabakia orixe izan 

bedi. Eri ta aul dago gaxoa; baña gere bularen as-



nasaz, biofzen beroaz, odolaren suaz, maitasuna- 

ren garaz, oraindik ere sendatu ía pizkoftu diteke.

Esakun zárak dio : «Biotza ta zentzuna guduan 

dira beafago, izkiíuak baño». Ziñez, euskeraren alde 

lan egiteko, izkilu gutxi dauzkagu gaur: antzina za- 

baiik zeuden bidé asko, orain ertsiak daude; baña 

biotz efa zentzunak ere uts-emango oíe-digute? Eus

kaldunok* azkenean, gere zentzun ona ere galdu ote- 

-degu? Biofz gabeko epel, sorayo, koldaren batzuek 

ote gera? Orenbesferaño, zabartu, kikildu, endekafu 

geranik ez det usfe...

Eusko-Ikaskuntzak onela dei egiten digu: «Asmoz 

eta Jakitez». Euskaltzaindiak, ostera: «Ekin eta jafai». 

Euskaldun oroentzat dei egokiak dira. Euskalefia 

ziñez maite dutenen oyu ozen eta dei zoliak dira. 

¡Entzun ditzagun, geren gogoetan josi ditzagun, 

olefkariak dion bezela egin dezagun : «Ohiu au 

aditzean, chuti gaiten denak.—Eta egin ditzagun ahai 

ditugunak. — Hauche dauku galdetzen gure Jainko 

Jaunak.—Eskualdunak egon giíen bethi eskuaidunak.»
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(Ya raipena)

II. ITZEN ERABIDEA

1) -az, -zaz -Izaz . 6 efitan (Zarat, Galdak, Gisab, Meñak,

Bedaro, Ispast).

-az bakafa . . 3 » (Mendat, Zaldib, Aspe m).

-tzaz bakafa . .  2 » (Aulest, Mendex).

-zaz bakafa . . 1 » (Bermeo).

Bizkai osoan -gaitik aditzen da.

2) Oaztetxo ................................ 16 efitan (Zigoit, Gipuzk-ald.)

gaztetxu ................................ gañerako guzietan.

Oar.—Geienak gastetxu bef, gastetxu et; Elentxuen gaztetxu ut.

3) Bizkayan ez dago galdetzerik.

4) Aundiesteko.
A) -tzar; ontzar (on utsa), anditzar (andi utsa), etxetzar (etxe 

andi andia),

-tzar, 33 efitan (an emen). ,

-zar, Afati aldean.

-tzar, Txoriefi aldean.

Efirik geienetan galduxe da -tzar ori. Oitzen denetan ere 7 

efitan bildu dire iru itzek: ontzar, anditzar, etxezar. Gañera- 

koetan anditzar geienik.

B) -Kote; onkote, andikote, zarkote, sendokote, mozkote, lo-

dikote, gizakote.

Itzok guziek. . . 18 efitan (an-emenka),

Batzuek . . . .  32 »

Z) -Kote aundiesteko . . 3 efitan (Zaldib, Aretxab, Gautz).

-tzar gaitzesteko . . . 3 » ( » » »

5) Zoli zoldu ordez . 4 efitan (Orozk, Buy, Lodi, Afankud).

6. O aurdanik .....................3 efitan (Amorot, Dim, Mendex).gaurganik...........................19 » (Bilb ing, Afat, Txorief).

gaurgandik ..................... 3 » (Lodi, Bedi, Yufel).
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. 1 efitan (Ondaru).

Lendanik . . . 1 » (Gizabur).

lenganik . . . 20 » (Bilb ing, Arati, Orozk).lengandik. . . 2 » (Buy, Galdak).

Noizganik . . 1 » (Buy) Geienak nostik, nosik)orainganik . . 19 » (Bilb ing, Afat, Orozk, Zig).

oraindanik . . 4 » (O r o z k  -o l ,  Bedaro, Gizab

oraingañik . . 2 »

Galdak). 

(Maurg, Muru).

oinganik . . . 4 » (Zean, Lemo, Lemoiz, Urdul).

ointxegandik . . 1 » (Gefikaitz, ???)

Betiganik . . . 1 » (Bedia).

Betidanik . . . 2 » (G izab, Mendex, ???)

Geienak beti, alzekirik gabe.

B ¡arda nik. . 3 eritan (Gizab, Bedaro, Galdak).

biarganik. . . 9 » (Naste).

bierganik. . . 2 » (Zean, Lemo).etziganik . . . 9 » (Bilbatik, Afatira).

etzigandik . . 5 » (Orozk-ol, Buy, Galdak).

gaurganik . . 1 » (Afankud).

etzidanik . . . 2 » (G izab, Bedaro, ???)

O ar .—Oniño  esaten den erietan ondiño  ere esafen da; -ganik esaten dene- 

tan ere bai -gandik. N  ofen letrakumea ote da d ori? ¿-tik sortu da Id (aiz- 

koldo, buruntza/di (Uitzin); bula’tik buida. JVoretatik ez ote da sortu nd? Ba

tzuek mingaña aterata ebakitzen ditue / ta n, ta oriei entzun oi zaie letra biki 

ori. Indanobi =  cueva; Indanrfobi (bidaug).

8) Bizkayan 0.

9) ¿ Qaurarte, oraiñarte leñarte ala gaurdaño, oraindaño, etc.?

Efirik geienetan -arle.

-artean. 1 efitan (Arteá-Afati).

-arlen . 2 » (Berang, Buyu).

-arfien . 3 » (Elentx, Etxag, Muru).

-artiño . 1 » (Lodio).

-daño . 1 » (Oñat).

-diño . 6 » (Tokika).

-gaño . 2 » (Erib, Akost).

-año (gaufaño) 1 » (Mundak).

-giño . . . 4 » (Orozk, Zamud, Mirab, Afiet).

Geroz, -arte nagusi Bizkayan.

10 Erderazko «todavía».

1) O ra indiño.

2) Ondiño

2 eritan (Gopeg, Maurg).

54 » (Tokika).
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3) O ind iño . . 6 efitan (Tokika).

4) o ra indo . 6 » (Zig, Orozk, Lodi).

5) ondio , 2 » (Aretxab, Befitu).

6) oiñdio . 1 » (Oñati).

7) oindik . . 1 » (Mundak).

8) oindo . 4 » (Estab, Buy, Mirab, Zean).

9) ondiñok 4 » (Bedar, Amorot, Zaldib, Lekeit).

10) ondio . 4 » (Elget, Mondr, Gantz, Nabarn).

11) ondion . 1 » (Aramay).

12) ondiok . . 5 » (Beriz, Ondaru, Ermu).

12 b ondioko • 1 » (Lekeit, Gazteak).

15) ondidxo 1 » (Akost).

14) ondik . 1 » (Ondaru).

15) oñik. 1 » (Mundak).

16) o ñ o . . . 1 » (Axangiz).

17) oiniño . 1 »  (Arieta).

18) oniño . 7 » (Poru, Pike, Prux, Berm, k-Zubi, 

Arieta, Morga).

19) oñiño . 1 » (Gamiz).

20) ondikan . 1 » (Aretxab, erian eta auzoetan).

21) ondiokan . 2 » (Mondr, Aretxab).

22) oindokaren 2 » (Baki, Begoñ).

25) ondokafen 2 » (Mung, Marur).

24) ondikafen. 5 » (Zamud, Sondik, Afankud).

25) ondiñokaren 8 » (Txorief ta Bilbako itsasald).

26) oñakaren . 1 » (Gatika).

27) oiñekafen . 1 » (Derio).

28) onduo . 1 » (Zean, umeak).

11. Bizkayan 0.

12. -rean; poparean (Berm, Lekeit).

popadian (Mundak).

15. Tar n la / ren urena. ,Madril-Irun etaz galdegin nien agizkoenak zirelako. Orietan 

ere ez daude guziek tinko; batzuek bietara yotzen dute, tar naiz dar. Alare Bizkayan maizenik n ta / urena -tar oitzen da.

Madrildar 2 (Mirab, Arantz-Afati).

Irundar 4 (Orozk, Amorot, Ondaf, Mendex).

14. Do duten itz batzuk.

Mardo. ■ 4 eritan (k-zubi, Elget, Zaldib, Buya).

Lerdo . . 5  » (Zaldib, Lemon, Buy).

Bizardo . 1 » (Legut).Ugerdo . 1 » (Laukar).
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15. Urengo egunean. 
» eguneen. 
» egunen . 
» egunian. 
» egunien. 
» eguniin .

14 eritan (Txorief, Afat).

2 » (Durang, Lemoiz).

8 » ' (B ilboko itsasald).

17 » (Naste).

5 » (Geienak).

5 » (Befit, Nabarn, Ibafang,

Gauteg, Elentx).

16. Mai tik, maira, etc., ala maietik maiera?
Bizkaian geienak maitik, maitik, mairik; maira, maire; mai- 

koa, maikue, etc.; maien, mayen, maidxen.

A) Maietik. 2 efitan (Laukiz, Lemoiz).Maierík 4 » (Urdul, Leyó, Bafik, Erand).Maiarik 1 » (Berang).

mairetik . 1 » (Muru).maidxetik . 4 » (Estab).

Maiera . 7 » (Urdul, Erand, Getx, Marur, Lau

kiz, Bafik, Leyó).maiara . . 1 » (Berang).

Maieko. 5 » (Leyó, Lauki, Urdul, Getx, Lemoi).maidxeko . 1 » (Gopeg).

Maireko 2 » (Erand, Nabarn).

Maiean, etc., 0 » *■

Bizkaya, Bizkaiko, Bizkaira, Bizkaitik. Ayatik alare ezdute

Gipuzkoako Aikoa esaten ez Zumaikoa, ez Aira; Ayakoa, Aya- 

ra, Ayan Zumaiakoa, Zumaian, ordea. Ez Bizkayakoa, Bizka- 

yara; bai Bizkayan eta ez Bizkain.

B) ¿Jaitik, jaian ala jaietik, jaiean?
Jai-, yai-, dxai-, yei-tik, tik, rik, -ra, re, -ko, -en. 

yaietik. . . . 5 efitan (Dim, Biíaro, Lemoiz).

jaierik . . . .  2 » (Erand, Bafik).

yaierik . . .  1 » (Getx).

Z) ¿Aizko tostadák, ala aiezko tostad ak?
Aiezko. . 1 efitan (An emenka).ayezko . 10 » (Bilbo alde, Afati).aidxazko . . 1 » (Nabarn).aidxezko . . 5 » (An emenka).adxezko . . 1 » (Befitun zafak).

aijesko. . . 1 » (Mundak) (1).

(1) Lankideak onela ipiñi du y-rekin; baño dx  izan bear du. Erizkizundi 

onelan bear beafekoa da j orí españiko jota adirazfeko.



— 42 -

17. Gautik, gauan, gauko, gaura, gaurako, gaurarte.
Itz ok ez dira arauz esaten, esalen dircn eri banakaetan ere. 

Bafzutan gautik bakara; beste batzuetan gauko, t. a.

Gautik. . 9 eritan (Tokika).gaurik. . . 5 » (Gatik, Luyu, Mung, Gorl, Afanku).

gauerik . . 14 » (Txorierin geienak).gauko . . 6 » (Tokika).gaure . . .  5 » (Arankud, Poru, Gorl, Berit, Maru).gauan . . 1 » (Otxand).gauen . . . 10 » (Bilb ing).gauetik . . 6 » (Txorier, Zig).

gaueko . . 12 » (Bilb ing).gaureko ■ . 1 » (Arankud).gauera . 12 » (Txorieri aldea).

gauean . 3 » (Zamud, Sondi, Bafik).gauerako. . 11 » (Bilb ing).

gauerarte . 11 » (Lengotsuetan). '1

gauerarten . 1 » (Berang).gaubetik eta itz guziek arauz . 3 eritan (Zean, Orozk-zub,

Yure).

Araugabe 11 eritan. Bafzutan geubetik, etc.

Besle eri guzietan (geien geienetan) gabetik, etc., u gabe.

B) ¿Toki /auen, ala lauean?
Lauean..1 eritan (Oñati).

la u a n ..........................10 » (Gip ald, Markin-ald).

lauen . . . . ,1 7  » (Naste).le u a n ............................1 » (Aulesti).

le u e t i ............................2 » (Nafar, Arbaz).

18. Amarena, senararena. . 0 eritan (1).Amana, senarana . . .  39 »

amena, senarena . . .  64 »

19. Amarentzat, senararentzat■ 0 eritan.

amen tzat, senarentzat . .3 6  » (Naste),amantzat, senarantzat . . 23 » (Naste).

amentzako, senarentzako . 14 » (Gernikald. gei).amantzako, senarantzako . 17 » (Txorier geien).amandako, senarandako . 3  » • (Mafab, M aurg ,

Ermu).

amendako, senafendako . 10 » (Elorio-ald, Gip-

_________  ald, Zig).

(!) Señar ordez gixona geienak.
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20. Irungo, -dik. . 

Iru nko, -tik ■ .
Iruneko, -etik . 

Oar.— Efi batzutan Irungo ta

Emengo. . 52 eritan

emendik . 19 »

emenkua . 1 »

emeko . 52 »

emetik . 58 »

ametik . . 2 »

oninik . . 1 »

Oar .—Onik ona emetik oná 
diteke.

49 eritan (Naste).

1 » (Galdak).

27 » (Txorief, Gernikald geien).

Iruneko, Irundik eta Irunetik: bietara.

(Naste).

(Lengotsuetan. Baño oar: emengo, 
esaten duten askok  emeti; ez 

emendi).
(Nafafate).

(Ea, Elentx, G e ro z tik  entzun dut 

maizago ere).

(Leyó).

ordez Asuan eta besfe zenbait eritan entzun

21. Madri/go. . 55 efitan (Orietatik zazpiz besteak Ma-

drildik; zazpiek Madriltik).
Madrildik
Madrilko
Madriltik
Madrileko
Madriletik
Madrileko
Madriletik
Madrildik

54

5

2
9

9

20
16

2

(Durang, Mark-Etx, Meñak). 

(Meñak, Biíar).

(Tokika).

(Aspe-bus, Nabarn).

Oar.—Arauzkoena Madrilgo, Madrildik.

Eibargo.
Eibardik
Eibarko
Eibartik
Eibareko
Eibaretik

4 efitan (Muru, Igure, Bedi, Akost).

5 » »

55 »

50 »

22 »
25 »•

25. Mirabaleskoa, -tik. Efi onen inguruetan onela esaíen 

da maizenik. Alare naslen ditue. Erizkizundian dauden itzetatik 

ezagunenak galdegin nizkien.

Lurdesgo.
Lurdesdik
Lurdeseko
Lurdesetik
Lurdeserik
Lurdeskoa
Lurdestik

11 efitan 

8 »
2 » (Luyu, Plenz).

4 » (Luyu, Plenz, Morg, Dim).

2 » (Leyó, Urdul).

efirik geienetan.
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24. A) Mendi batean. 
Mendi baten . 
Mendi beten . 

Mendi batien .

0 efitan. 

geien geienak.

20 efitan (Bilb ing Txorief).

1 » (Ubidea).

Oar.—Mendi beten esan afen, baso ¿aten. /  ofek dakar e.

B) Egun batez. . . 0 efitan.

egun batean . . 0 »

egun baten . 66 »

egun beten . 56 »

25. Méndirantza. . 41 efitan

mendirantz . . 11 »

mendirantxa . 4 »

mendirentz . . 11 »

mendirintz . . i »

mendiruntz . . 2 »

mendirutz . 29 »

26. Nerekin . . 1 efitan

neurekin. . . 2 »

nigaz . . . . 22 »

niaz . . . .  1  »

nigez ■ . ■ . 7 »

neugaz . . 51 »

neugez . . 4 2  »

(Luy, Berang, Getx, Orozk). 

(Gernikald geien).

(Fika).

(Aules, Mendat). 

(Markinald, Durang-Elor- 

alde, Gipuzk-alde).

;iget).

(Ermu, Maíab).

(batzuetan nigaz ta neugaz).

(Aramay).

Oar.—Ofiatin nirekin, neekin, nigaz, neuaz.

27. Gizonarí (a los hombres) 62 efitan (an emenka).

gizonain

gizonen
gizonai
gizonei

28. Ga/tzer. . 
galdu agin . 

galdu ain . 

il agine. . 

galdu-ordian

8 »

1
50

4

(Akost, Nafaf, Le- 

gut, Orozk, Oñaí, 

L o d i, Afankud, 

Begoñ).

(Ermu).

(Tokika).

(Mark, Mark-etx,  

Gol, Maíab).

0 efitan.

1 (Zean).

1 » (Nafaf).

1 » (Mendex). Galordean. Joanategi

(S. Benoiten bizitzea 15-14; 

80-6).
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Beste eri guzietan «galtzeko a fisguen, afiskuen», etc.

29. Datoren iíerako Eri guzietantsú.

» ilerako 7 efitan (Afankud, Gizab, Lod, Arantz- 

Arat, Buy, Larabetz).

» iíeako 1 » (Aramay).

» iíiako 1 » (Ubid).

» iíarako 1 » (Irurz).

» iíáko 1 » (Zaldib).

30. A) Eztulka, eztulga, ala aztulke?
Eztulka. 
eztulke . aztulke. 
eztulga. 
eztulge.

20 eritan (Durangald, Gipuzkalde, geien).. 

66 »

14 » (Txorief, ta Bilbo ing).

1 » (Amoroto).

2 » (Goíib , Nabarn).

B) ¡silka-misilka ala iailga misi/ga?
Isi/ka. . 15 efitan (G ip ald ta Markfn ald geien).

ísilke. . 65 »Isilge- . 1 » (Goíib).

51. -tzaga, -tzaka, -tzake, -tzeke.

A) Isiltzaka. 

Isiltzeka. 

Isiltzeke .

B) Aspertzaka.

aspertzeke .

Z) Oartzaga. 
sentitzaga

D) Betetzaka. 
betetzeka . betetzeke . 
betetzaga.

5 efitan (Ermu, Aretxab, Elget, E lo f, Oñat).

1 » (Gantzá).

1 » (Galdak).

. 4 efitan (Markin, E lo f, O ñ a t ,  Aretxab,

Elget).

. 1 » (Galdak).

1 efitan (Mendex).

1 » (Amoroto).

. 5 efitan (Oñat, Aretx, Elget).

2 » (E lo f, Elget, Oñat).

2 » (Aramay, Galdak).

2 » (Ispast, Mendex) (1).

51. L +  ki

A) Oialki. . 15 efitan (G ip EIof-Dur-Markinald). Oialgi. . 1 » (Gizabur) (Estalgi zean).

( !)  Asmatzarik, gomutatzarik (zean).
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B) Txalki. . 1 f efitan (Lengotsuetan).

Oar.—Oeien geieuak txalan okelie  esaten dute, ta txarien okelie  t. a.

55.

A) Arainki.
B) Bigunki .

54. A) Non. Nun.

N+ki
18 eritan (An emenka).

8 » »

. 65 eritan (Txorief, Arat, Bilb ing).

. 50 »

B) Nondik. 52 efitan (Lengotsuetan).

Nundik. 52 »Norik . 2 » (Leyó, Barik) ¿norik ñora?

55. Noiz. 

nois. 

noix. 

nox .

nos . 

noz .

5 efitan (Oñat, Ispast, Gizab).

4

15

6

70

9

(Akost, Erib, Ea, Ondafn).

(Naste).

(Aretxab, Gantz, Pedern, Nabarn, 

Morg, Prux).

56.

ñola, nolan 
zela ■

(An emen).

Zelan, selan efi guzietan.

2 efitan (Oñat, Mendex; baita zelan, zela ere).

1 » (G izab) ???

5 » (Gantzá, Aretxab, Oñat).

57. Nolako. . 5 efitan (Gizab, Oñat, Mendex; bai zelako

ere).

zelako . . 56 »

zeiango . 49 (Bijb ing, Txorief, Afatin, geien).

58. Zen bat. . 55 efitan (Gipuzkald, Durangalden geien),

zemat . . 17 » (Tokika).

zemet . . 1 » (Laukízen zarak).

zenbet . , 21 » (Tokika).

zeinbat . 11 » (Tokika).

zeinbet . 25 » (Bilb ing, Txorief, Arat, geien).

zenbait . 1 » (Oñat).

zenbest . 1 » (Urdul).

39. Ñor . . Efi guzietan.

Nortzuk ■ Zortzi ez beste eri guzietan. Galdu duten

nok . 
nork ,

efiak: (Estib, Maurg, Erib, Akost, Etxag, 

Abadi, Bií, Nafafat).

E fi guzietan.

E lofion.



40. Zer. . . . Efi guzietan (bai ze ere geienetan).

ze (bakara) . 3 efitan (Elget, Aspe-Marz, Berm).

zertzuk . . E firik geientsunetan. Ez duten eriak

oek dire: Igufe, Maíab, Yuf, Etxag, 

Estab, Maurg, Akost, Nafaf, Biíar, 

Gopegi, Mañari).
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zertzuk gauza. 
zertzuk gauze.
zertzuk gauzek 
ze gauze

2 efitan (Ermu, Garai).

4 » (Marki, Ibaf, Aspe - bus,

Gauteg).

1 » (Pedernales).

2 » (Orozk-zubi, Mañari).

41. A) Zein. .

zeintzuk

Bat ez beste efi guzietan. (Legut. ez). 
Iru ez beste efi guzietan (Etxag, Na

faf, Yur, ez). Nafafaten seine ta 

seiñek).
B) Zeintzuk gizon il dire. 

nortzuk gizon il dire .zeintzuk il dire ........................

zeintzuk gizonak il dire . 
zein gizon il dire . . . .  

zein gizonak il dire . . .ze gizon il dire........................

gizonetatik zeintzuk il dire. nortzuk il di r e ........................

58 efitan.

21 » (Txoriefingeienik,

3 » (Elori, Befitu, Di).

2 » (Bedi, Marur).

2 » (Getx, Mondr).

1 » (Nafaraíe).

1 » (Legut).

1 » (Oñati).

2 » (Leyó, Maurg).

42. Neu 
Eu bera 
zeu

=  yo m ismo.

=  tú mismo .

=  él m ismo .

=  usted m ism o .

(geienak) (1).

(2).
» (3).

Geu =  nosotros mismos (geienak).Geu bakafik (zeuek bakafik, eurek bakafik), len bakafik eran

tzun duten efietan.

Geurok. . 5 efitan (Maurg, Estab, Etxag, Erib, Muru).

O)

(2)
(3)

Neu bakafik  Dur»ng, E lo f, Maíab, Ondaru, Laukiz, Urdul, Aspe-

f u  bakafik  Bus, Pedern, Nabarn, Ibarur.

Bera bakafik  Neu berau  Aspe-martsan.

Eu ordez batzuk bedori erantzun dute.

Berbera 3 eritan (Aul, Abadi. Gantz). A bera , Aspe-martsan, Ñau, au,
gau, zau  Buyan.
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Zeuek. . 64 efitan Suek (Ubid), zeuk (Elentx).

zeuok. . 7 » (Marur, Erib, Gafik, Dim, Bafik, Lafabez,

Bilaro).seurok . 14 » (Txorier, Zig).surok. . 1 » (Orozk-zub).

suok 2 » (Artea, Laukar).

zebek. . 1 » (Elget).

zeueik . 4 » (Aretxab, Mondr, Legut, Begoñ).zuik . . 1 » (Buya).Eurek . 62 »

eurak. . 26 » (Gip-ald, Elofio-ald, Markin-ald geien).erak . . 1 » (Elget).

eurok. . 5 » (Zean, Nafar, Etxag).arek . . 2 » (Mañar-gazteak, Estab).

Edan dabe. . 44 eritan (Durangalde, Markinald, geien).
» daue. 8 » (Gipuzk-ald).
» daude 7 » (Tokika).
» daure 5 » (Dim, Yuré, Ubid, Otxand, Buy).
» deude 29 » (Txorief, Bilb-ing geien).
» deure 2 » (Biíar, Bedi).
» daudie 2 » (Orozk-iorez, Lodi).
» deudie 1 » (Bakio).deudii ‘ 1 » (Marur).
» due . 6 » (Zigoifin guziek).

Edan dau . 36 » (Markinald, Durangald, Gipuzkoald).
» deu . . 48 » (Txorief, Gernikald geien).
» du . 7 » (Zigoit).

Edan dabena 50 »

» debena 2 » (Gopeg, Maurg).
» dauena 16 » (Tokika).
» deuena 24 » »

» dauana 1 » (Mundak). „

» dauna 1 » (Aspe-mar).
» deuna 7 » (Txorier).
» duena . 3 » (Estab, Legut, Aramay).
» duuna 1 » (Laukar).

Edan dabela . 48 »

» debela . 4 » (Etxag, Gopeg, Muru, Maurg).
» dauela . 12 » (Tokika).
» deuela . 26 » (Txorief, ta Bilb-ing geien).
» duela . 5 » (Zig, Gip-ald).
» deula . 17 » (Txorief geien).
> dauala . 1 » (Mundak).

daula 1 ■» (Arantz-Arati).
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44. Se lo hice. 

Egin nauntzen. 1 eritan (Arankud).

» neutzen ■ . 2 (Urdul, Barik).

» neutaon . . 6 (Tokika).

» neutsun ■ . t (Gerik).

notzan, notaan . . 17

» notzen . 9

» nontzen . . 2 (Zamud, Ubid).

» nuntzen . . 5 (Biíar, Legut, Nafar, Derio 

Maurg).

» nutzan . 1 (Durang).

» nutzen . 6
» notzon . 3 (Ibarang, Gant, Elentx).

»' nolzun . 1 (Beriz).

» neutsen, neutzen . 17

» neutaan . . 11
» neuntzun ■ . 2 (Arantz-Arat, ??).

» neuntzen ■ . . . 21 (Txorief, Bilbo ingu, Afat 

Zig).
» neuntxen . . . . 1 (Erib).

» neutzan . . 1 (Nabarn).
» nion . . . . . i (Ispast).

II nagizu . 1 (Galdak).

» naizu, naisu 40 (Naste).

» naissu 1 (Arteá).

» naixu 38 (Naste).

t  neizu, neisu. 5 (Buy, Laukar, Zean).

» neixu 1 (Lemon).

» nosu 1 (Laukiz). ,

» eistesu 1 (Afankud).

Daukat. . 12 efitan (Markinald, Durangald, Gipuz- 

koalde).

dakat . . 1 » (Ibarur).

dauket . . 28 » (Naste).

daukot. . 5 » (Ea, Aretxab,Gaut, Lafab, Ispa).

dakot . . 1 » (Mundak).deuket . . 17 »

deket . 7 » (Baki, Zam ud, lbafur, Muxik, 

Prux, Morg, Goroz).

deukot. . 4 » (Meñ, Axang, Zarat, Poru).dekot . . 24 > (Txorief, B ilboko ta Gernikako 

itasaldean).
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47. Badaki. . 37 efitan (Naste).baaki . 25 » »

baki . 56 » »

baidak-i 0 »

Ya lo sabia yo. 
Banakixan- 1 eritan (Mondrg).banakidxen 2 3 (Ibafang, Ubid).

banakien . 2 » (K-zubi, Aramay).

banekian . . 4 » (Aretxab, Elget, Mendex, Lafab).banekixan . 1 » (Oñat).

banekijan . . 1 » (Mundak).banekidxan 5 .» (Estab, Ermu, Gara, Durang, Lek).

banekiyen . 5 » (Marts, Aspe-Marts, Afazol, Men-

banekiert . 19 »

dat, Befitu). 

(Naste).banekin. 8 » (Txorief).

banenkien . . 8 » (Afat geienak).

banenkidxen . 6 » (Zig).banenkin . . 1 » (Leyó).banekidxen 35 » (Naste).badakien . 1 » (Buy).

Balaki . . . 1 » (Dima; baita baleki ere).

baleki . . Beste efi guzietan.

Ya me llevan.Banarue. 46 efitan (Naste).

bañadue. 1 » (Durang).banaroie 28 » (D-ba naroa. 1 » (Begoñ).

banaroe. 7 » (Zean, Axang, Zarat, Lodi, Poru,

banarodea . 1 »

Goroz, Getx). 

(Mung).

banarode . 4 » (Berang, Erand, Urdul, Plenz).banadore . 1 » (Lemoiz).banarobe . 1 » (Orozk).banaroi . 1 » (Otxand).banaruu. 1 (Elentx).

banaroadie. 1 » (Lemoa).

banaodie ■ 1 » (Akost).ban@udee . 1 » (Laukiz).

banaudie . 1 » (Erib).

(t)  Naroie ta narue eri askolan bizilagun dire.
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banareude. * 1 efitan (Leyó).banaurek . 1 » (Nafaf).banaraidxie . 1 » (Nafaf).banarea . ■ . 1 » (Bafik).banaree . . 5 » (Gorliz, Marur, Gatik).

48. Eztaki. . E fi guzietan.

Ezpaiaki . 1 efitan (Dim).ezpaleki . Beste efi guzietan.

t  Ezgara. . 5 efitan (Gautz, G izab?, Amorot?, Lek?, 

Ermu).ezgaa . . 1 » (Markina).ezkaa . . 9 » (E lofio alde geien).ezka . 2 » (Aspe-Mar, Zaldib).ezgare . . 1 » (Mondr).ezkare . . 1 » (Legut).

ezkara. . Gañerako efi guzietan.

Ezleuke jauge . 2 efitan (Mark, Gizab).

eieke » . 8 » (Gernikald).eleko » , 1 » (Luyu).

elei yan . . 1 » (Sond).alauke yango . 1 » (Nafafat).e/euke » Gañerako efi guzietan.

Eznago, eznao. . 5 efitan (Mark, Mark-Etxe, Gizab, E l

get, Oñat),

Gañerako efi guzietan enago, enao, enau.
EzzanW. 40 efitan (Txorief, ta Gernikald maizenik).ezan » . . 7 » (Tokika).etxan ». 1 » (Erib).

etzan ». . Gañerako efi guzietan.

Etxakik. . Lau ez beste efietan.ezdakik. . 2 efitan (Gizab, Lafab).

eztakik . . . 1 » (Mendat).,etakik . . 1 » (Bedaro).

IÍ ezkaiíezan, -kaitien, etc. (geienak) ¿r’rekin.

» ezgaitezan, gaitien, etc. 25 eritan g-'rekin.

» zegaitezen 5 efitan (Berango, Laukariz, Yufeta).

49. Ikus erizkizundiaren leen-zatian, núm. 44. 

Edan nayuan neban ordez, Mendexan.
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50. Di ral a. . . 9 eritan (Tokika).

direala . . 8 » »

diriala . . 9 » »

dirila ■ . 2 » (Arbaz, Estab).

diriila . 1 » (Ibafang).

dii/a . . 2 » (Sondik, Muxik).

diala. . 2 » (Mundak, Oñat).

direla 55 » (Txorief, Zig-, Bilb-itsasald, gei).diriela . . 8 » (Tokika).

diela. 28 » »

diile . 1 » (Ondafu).

derela . 1 » (Laukiz).

d7resala' . . 1 » (Orozk-Zubiaur).

Ziranean. . 9 efitan (Naste).

zireanean . 10 » »

zirianean . 2 » (Dim, Zean).

zirianian. . 5 » (Lek, Amorot, Aul).

ziríanien. . 1 » (Afank).

ziranian . . 2 » (Aretxab, Ermu).

zianean . . 1 » (Arteá).

zianian . . 2 » (Mundak, Oñat).

ziranien . . 1 » (Ondafu).

zirerteen. . 1 » (Nafafat).

zirenen . . 7 » (Txorief, B iiboko ilsasald).

zienean . . 1 » (Luyu).zienen . 51 » (An emenka).

zirenien . . 11 » (Zig geien).

zirienien . 4 » (Gop, Otxand, Muruet, Mirab).

zirinien . . 1 » (Arazu).

ziinien ■ . 4 » (Morg, Oatik, Pedern, Elentx).

ziiniin . . 2 » (Aspe, Bust, Befií).ziriniin . . 2 » (Ibafang, Nabarn).

zerenean . 1 (Leyó).

zeren en . . 1 » (Laukiz).

zirenean. . 4 » (Plenz, Bafik, Laukar, Mung).

zienian . . 5 »> (Deri, E lof, Aretxab).

ziinian . . 2 » (Sondik, Arbaz).

Oar ala . . 20 » (Biiboko itsasald ta Gernikald 

geien).gaala . . 1 » (Elget).

gareala . . 14 » (Txorief, Bilb ing Afat).garela . 9 » (Nasíe). “■

gaela . . 1 » (Asp-Mar).
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garíela 
gaiela. gariala
garíila
garíile

31. Ekarten bada utso.
Ba dau tso, badautzo 7 efitan

badeutso, badeutzo 19 »

badeutzu . 1 »

badeutxo . 1 »badotzo . . . 13 »

badotzu 1 »

badotza 2 »

badotsao ■ . . 1 »

badetzo 1 »badutso 1 »bautse . . . . 2 »

bautso . . . . 13 »batzo . . . . 1 »

beutse . . . . 1 »

beutzo, -tso . . 4 »beutsu . . . . 1 »

botzo . . . . 14 i

butzo . . . . 10 »

baleutso 1 »

balutso . . . 1 »badaio . . . . 1 »

badeidxo . 1 »

baxao . 1 »'

36 eritan.

11 » (Durangald ta Eloriald).

5 » (Amorot, Mendex, Befií, Buy,

Lek).

4 » (Qolib , Arbaz, Ibafang, Elent).

1 » (Ondafu).

(An emen).

»
(Beritu).

(Gopeg).

(Bilboko itsasald).

(Markin).

(Elget, Ermu).

(Elor).
(Nabarn).

(Maurge).

(Ondaru).

(An emen).

(Foru).

(Mark-Etx).

(Arbaz, Mañ, Ibar, Amorot). 

(Ooíib).

(An emen).

»
(Aspe-Mar).

(Nafafat).

(Buy).

(Begoñ).

(Oñat) baita badeutso ere.

bLA. Gaur alkar ikusiko dogu.
64 eritan (Baraste). 

34 » »gaur ikusiko gara. 
gaur ikusiko j ^QgU (bietara) 8 efitan (An emen). 

alkar ikusiko gara. . 1 efitan (Igur).

55. Egin dut.
» dot.

Egin dodala- 
» doala . 
» dótala. 
» dótela.

6 efitan (Zigoit). 

gañerakoetan.

34 efitan (Tokika).

27 » »

10 » (Gernikald geien).

7 » (An emen).
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Egin dúdala . 1 efitan (Markin-Efxeb).

» duala . ■ 10 »

» dúdela . 7* » (Zig).

54. Edan iz a n  baneu 21 efitan (An emenka).edan baneu, banau, banabau, banendu, etc., etc., ga- 

ñerakoetan.

Emon. ■ Efirik geienetan.

omon. . . 5 efitan (Berm, Elentx, Ibafang).

Emoten . . Efirik geienetan.

omoten . 7 efitan (Lengo 5 etan; Gefik, Mendat, 

Aul, Mundak).

emoiten . 2 » (Orozk, Afank).

emoite . . 6 » (Zigoit).

em o le . . . 2 » (Akost, Nafaf).

emun ■ • . 2 '  » (Oñat, Mondr).

emuten 5 » » » Aretxab).

IIzale. 2 efitan (Oizab, Lafab).

¡fízale 12 » (Tokika).

iltzaile ■ 21 » »

iltzeíle . 1 » (Aspe-mar).

iltaile. 5 » (Apaía, Maíab, Garai).

¡fía le . . 5 » (An emen).

iíieile. 1 » (Martsa).

liten . ■ Efirik geienetan.

ilten . . . 29 efitan (Txorief, Bilb, ing, Afat, geien).

Ute . ■ 4 » (Zig eta Nafafaten).

¡Itxen. . 5 » (Berm, Baki, Elentx).

il eiten . 2 » (Orozk, Afankud).

Eskini 15 (Tokika).

eskiñi- 52 » (Durangald, E lofisald , Gipuz- 

koald).

iskin i. . 2 » (Estab, Maurg).

iskindu . 1 » (Zean).

Es kin ten . 6 » (Zig ta ing).

eskintzen 20 » (Durangald, geien).

eskinfen ■ . 4 » (Aramay, Mondr, Aretx, Meñak)

eskinte ■ 1 » (Etxag).

iskinten ■ 1 » (Estab).

iskintzen 1 » (Izurz).

11 da dagoan bat . . 5 efitan (Galdak, Mendat, Dim, 

Meñ, Orozk).

» dagon » . ' . 13 » (Tokika).
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daoan bat . . 6 eritan (Zig, Arteá, Lem).

» daoen » . . 1 » (Zean).

» daon » . . 55 » (Txorier, Gernikald, g).

» dauan » . . 4 » (Gopg, Ma u r g ,  Oñat,

Ermu, Lekeitio).

» daguan » . . 1 » (Mendex).

daguen » . . 4 » (Otxand, I zurz ,  Berit,

Nafaraten).

» dauen » . . 21 »

» daun » . . 5 » (Ea, Goíib , Yuret, Gaut,

Akost, Iguf).

D agola. . . . 12 » (Tokika).

dagoala . . 5 » (Lodi, Galdak, Orozk, 

Dim, Meñak).

daoala . . 5 » (Goroz, Fik, Miraballes, 

Igur, Arteá).

dauala . . 4 » (Ermu, O ñ a t ,  Gopeg. 

Maurg, Lekeitio).

daoela . . 2 » (Begoñ, Nabarn).

daguela . 1 » (Otxand).

dauela . 20 » (Tokika).

daola . , 25 » (Txorief, Bilb-itas, g).

daula . . 2 (Akost, Aulest).

Edaten dot . . 50 » (Naste).

eraten dot . 12 » »

edateut . . 7 » (Zig).edateot . . . 5 » (Mendat, Baki, Arank).

edatot . 24 »

eratot ■ . 2 » (Apata, Abadi).

eran ¡ten dot . 1 » (Billar).

edan daroat. . 5 » (Mupg, Bafik, Z a m u d

edan daroit . . 1 » (Nabarn).

Surtera yausi . 47 »

surtara » . 29 »

sutara » . 17 » (Tokika).

sutera » . 9 » »

suetara » . 1 » (Getx).

suartera » . 1 » (Derio).

Oar.—Asua’n esan zidaten, sukaldeko su ’ra crosízeari surtera erori esan 

ditiokela; baño ez, norbait mendiko edo atariko sura erosízen ba da; orduan 

suiara edo suetara esaten déla.
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Mezarayoan. . . 43 efitan (Bilb ing, Txorief. Afat, 

Gernikald, geien).

Mezatara, -etara, -etan, 49 efitan

O ar .—Mezara esaten duten efi askotan mezafara ere esaten dute.

61. Edonor a.
noragure nainora . 
noranai . 
noragura nainora . 
nañora ■

52 efitan (Gernikaldera usuenik).

38 » (Txorief ta Z ig. » ).

18 » (Afati, E lofisald).

11 » (Erib, Mark, G ip ald).

3 » (Berang, Mund, Buy).

3 » (Ibarur, Befiz, Galdak).

1 » (Lemona).

Oar.

62.

-Edonora  noragure ta nainora iruetara ez efi gutxitan.

Egon bear dot 24 efitgn (Tokika).

» ber dot . 2 » (Gorliz, Urdul).

» bia dot ■ 1 » (Orozk).

» bier d o t. . 3 > (Gantz, Begoñ. Gefik).

» bier du t. 2 » (Maurg, Muru).

» bie dut . 1 » (Etxag).

» bieut ■ 3 » (Gopeg, Erib, Estab).

» biut . 1 » (Akost).

beaot 1 » (Artea),

» beot . 7 » (Afat, Lem, Bed).

» biar do t. 1 » (Bakio).

» biaot. 2 » (Befiz, Aspe-Mar).

» biot . 45 » (Naste).

» bort . 9 » (Bilboko itsasal, ta Txo)

bear naz. 1 » (Mendat).

» biar naz ■ 1 » (Aulest).

» bienaz . 1 » (Mondr).

Geroz, egon bear naiz 3 efitan esaten dute. 

» » dot gañerako guzietan.

Egon gura (gure) dot. 14 efitan (Tokika).

» gure ut 
» gurot.
» nai dot
» nai ot egon gure naz

1
73

12
1
0

(Zig).

(Markinatik itasald geien). 

(Befitu).

( Yaraituko dugu).



Contribuiión al estudio de la Sintaxis euskérita

La interlocución en el Euskera

Siempre es oportuno el estudio comparativo cuan

do se trata de conocer las particularidades de una 

lengua. Por esto compararemos la nuestra con el latín 

para mejor apreciar las que tiene en este terreno de la 

interlocución.

Llamo de interlocución al lenguaje en que inter

viene la segunda persona. '

La persona es en gramática un atributo propio de 

los pronombres personales y del verbo. Por tanto, 

solamente dichos elementos de la oración son suscep

tibles de formas de interlocución. Mas no todo pro

nombre personal ni todas las flexiones verbales revis

ten tal forma, sino solamente los llamados de segunda 

persona. Las formas de segunda persona son de in 

terlocución por su propia naturaleza; no así las de 

primera y tercera. Las demás partes de la oración, 

como no son susceptibles de formas personales, tam

poco pueden revestir la forma de interlocución.

Con todo, el nombre, sea sustantivo, sea adjetivo, 

como verdadero propersonal que es, puede participar 

la forma de interlocución cuando afecta a una segunda 

persona. El latín le da al nombre esta forma participa

da de interlocución por medio de la declinación, po

niéndolo en vocativo.

Y a esto precisamente (al vocativo) y a las segun

das personas del pronombre personal y del verbo se



« reducen todas las formas de interlocución que tiene 

el latín.

Pasemos ahora a estudiar las formas de interlocu
ción de nuestra lengua.

En Euskera son formas de interlocución todas las 
que lo son en el latín, es decir, todas las que son 
esencialmente tales, como las segundas personas, 
tanto del verbo como del pronombre personal, y todas 
las que lo son por participación, como los vocativos. 
Mas con esta diferencia en cuanto a los vocativos, 
que éstos en latín constituyen un solo caso de la de
clinación, y en Euskera forman una gama de tantos 
casos como son los en que se puede hallar un 
nombre cualquiera, como después veremos.

Otra diferencia notabilísima está en el verbo. Este 
no solamente reviste la forma de interlocución en las 
segundas personas, sino también en las de primera y 
tercera, singular y plural.

Una flexión en tanto se llama de interlocución en 

cuanto que lleva así una partícula pronom inal que co

rresponde a la persona interlocutora y expresiva aun 

del sexo de la m isma, si pertenece al tratamiento fam i

liar. Ahora bien, esto tiene lugar, no solamente en las 

flexiones de segunda persona, en las cuales tiene lugar 

de una manera necesaria y esencial, puesto que la 

persona interlocutora es la m isma que la agente y la 

partícula de agente o su equivalente es esencial a toda 

flexión (v. gr.: Ekarzu, ekarzhK, e£aTZAN=«Tráelo»; 

B a -d a k izu , b a -d a k in , b a -d akÍN — « V a lo sabes»), sino 

también en las de primera y tercera: es decir, aun en 

las flexiones de primera y tercera se nota la presencia 

de la partícula de la segunda persona interlocutora. 

(Iruteh arí nauK; iruten ari naim\ ¡ruten arí nauzu= 

«Te» estoy hilando; Ekafi di(K)at; ekafi dmat; ekafi
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c//zu¿=«Te» lo he traído; Ekafi din; ekari din; ekafi 

í//zu=«Te (lo digo)» ha fraido). Revisten, por tanto, 

forma de interlocución, no solo las flexiones de se

gunda persona, sino también las de primera y tercera.

Cierto que el uso de dichas formas en el tratamiento 

cortés apenas está en vigor en los dialectos de aquende 

el Pirineo, si exceptuamos el AN. occidental, pero tam

bién es certísimo que para todos los dialectos tiene 

vida pujante en el tratamiento familiar itano o ika-ta- 

toka.

Pasemos del verbo al nombre.

Hemos dicho ya que el nombre no reviste de por sí 

forma de interlocución, como ocurre con los pronom

bres personales y con las flexiones verbales. Mas, 

como pro-personales que son (que por algo dijo 

alguien que los verdaderos nombres son los pronom

bres, y los llamados nombres no son más que pro-nom

bres), cuando los nombres se refieren a la segunda 

persona, también ellos participan de la forma de inter

locución, y en este caso se dice que están en vocativo.

Veamos ahora cómo es el vocativo vasco.

Para más claridad distinguiremos el nombre sus

tantivo y el adjetivo.

Hay una porción de casos (Vid. Morfología Vasca, 

de Azkue, pág. 265 et seq.) en que el vocativo singular 

de los sustantivos y aun a veces de los adjetivos se 

obtiene privándolos del artículo -a. Pondré, por mi 

cuenta, algunos ejemplos:—Josetxo OIaberi’\to, +  zer 

dezu negarez? =«Josecho de Olaberri, qué tienes que 

lloras?» (Cant. popular); Madalen Busturi’ko + ga- 

bian-gabian-\-erondan dabiz asko+zure portaIian =  

«Magdalena de Busturia, todas las noches andan ron

dando muchos en fu portal» (Cant. pop.); Aizazu txiki, 

aizazu maite, + nundik-bera dagon Portuga/ete =
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«Oye, chiquito; oye, querido, por dónde está Portu- 

galete?» (Cant. popular); Aizu gizon — Escucha, 

hombre»; To, motel =  «Toma, chico», Atoz, nere =  

«Ven, mío» (popular en Ondaribia); A, gibel-aundi, 

gibel- aundi! =  «Ah, calmoso, calmoso!».

Sin embargo, aparte de unos casos familiares y 

caseros como los presentados, en los cuales dijérase 

que se perpetúa una tradición veneranda de un voca

tivo ancestral, hoy lo más corriente es el vocativo 

tanto plural como singular con artículo a~ak más o 

menos átono, más o menos tónico, no de otro modo 

que si fuera un nominativo sujeto o un acusativo pa

ciente (Vid. Morfología Vasca, 266).

Otra cosa bien distinta ocurre con el adjetivo.

Los adjetivos se ponen en vocativo haciendo que 

concierten con la segunda persona interlocutora a 

quien se refieren, en la relación espacial de distancia 

próxima (en tal se halla dicha segunda persona con 

respecto a la primera locuente), por medio del demos

trativo de segundo grado ori. V.gr.: María, ñora 

zoaz, eder galant ori? — A dónde vas, María, «esa» 

bella y arrogante?

Nótese, sin embargo, una diferencia. Mientras en 

latín el vocativo es un caso de la declinación, en Eus

kera es un grado de locución que abarca tantos casos 

de la declinación cuantos puede tener un nombre.

Me explicaré.

Aun cuando el latín trata al vocalivo como un tér

mino absolulo, sin relación con el verbo ni con los 

demás elementos de la frase, sin embargo, hecho un 

análisis verdadero del mismo, hállase que, además de 

la relación que tiene con la persona interlocutora a 

quien representa, la tiene también con el j/erbo de la 

oración o con alguno de los otros sustantivos, o qui
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zas con un verbo implícito. Así en Domine, ad adju- 

vandum me festina =  Señor, date prisa por ayudar

me; el vocativo Domine dice relación de sujeto puro 

para con el verbo festina; en Domine, exaudí óra- 

tionem meam =  Señor, oye mi oración; Domine dice 

relación de agente; en Quam dilecta tabernacula tua, 

Domine virtutum — Cuán amables son, Señor, tus 

tiendas; Domine dice relación de posesión, como el 

posesivo tua, para con tabernacula; en Laus tibi, 

Christe — Alabanza a ti, Cristo; Christe dice relación 

de dativo, lo mismo que el tibí a quien se refiere; en 

Te, Joseph, celebrent— Celébrente, oh José; Joseph 

dice relación de acusativo; en In Te, Domine speravi 

=  En ti, Señor, esperé; el vocativo Domine dice 

relación de ablativo o locativo personal como el in Te 

que le acompaña; por fin, en Domine, quidmultiplicati 

sunt qui tribulant me? =  Cómo se han multiplicado, 

Señor, los que me atribulan?; Domine dice relación 

de nominativo agente a un verbo implícito (dic, audi, 

vi de, ecce).

Ahora bien, si la tal relación es de sujeto no agen- 

.je en la frase vasca, el demostrativo que acompaña al 

adjetivo vocativo revestirá la forma de ori (Ixo, ixo, 

gaxo, o r í!  Atoz, maite o r í ,  e/o/Y=«Calla, calla,«ese» 

pobrecito! Ven, «ese» querido, ven); si la relación es 

de agente, el demostrativo será orek (Ekatzu, gaxo 

o r e k = T ráelo, «ese» pobrecito); si de posesivo, ofen 

(Iré egitekoak izango dituk oiek, kaiku o r e n a k ! =  

Tus hazañas serán esas, de «ese» cuenco!); si de 

dativo, ofi (Ostiko bat emango diat alproja o r í, alan 

o r í ,  ez besteren ofti—Te voy a dar una patada a «ese» 

alforjas, más que alforjas); si de acusativo, ori (Mai- 

teko zaitut, gaxo ORi=Te querré, a «ese» pobrecito); 

si de destino personal, ofentzat (Zer ekafiko du
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amak zuretzat, maite o6ENTZAT=Qué traerá la madre 

para ti, para «ese» querido?); si de com pañía, orekin 

(Ni zurekin, moskortzar o ó e k in ?  Ja-jai!=Yo contigo, 

con «ese» borrachón?); etc., etc. Si los interlocutores 

son muchos, el demostrativo es oiek (ok), oien, oiei 

(oi), oientzat, etc. (Agur guztioK=Ad\os, todos; Ga- 

bon g7/z //o i=B uenas noches a todos; Zer ekariko det 

zuentzat, maite oiENTZAT?=Qué traeré para vosotros, 

para «esos» queridos?) Pozik geldituko nintzake zue- 

kin, maite o i e k i n , bañan...= D e  buena gana me que

daría con vosotros, con «esos» queridos, pero...) etc.

Algunos sustantivos en función de adjetivo saben 

también tener esta misma construcción con ori, para 

expresar el vocativo (Kaiku 061 ba!...={Si voy ahí) 

a «ese» cuenco!...; Kirlen o r í  ba!...= (Si te pillo) a 

«ese» bribón!...; Asto o r e k , zer jakin bear dek ik?— 

Qué vas a saber tú, «ese» burro?).

Téngase también en cuenta que al decir que en Eus

kera el vocativo concierta con la persona interlocutora 

por medio de ori, no quiero decir que en este caso 

ori hace de segunda persona, ni que ori es igual que 

/' o zu. Nada más lejos. Para mí ori en este caso, sin 

dejar de ser demostrativo y precisamente en función 

de tal, sirve para establecer una concordancia de re

lación espacial de proximidad entre el adjetivo y la 

segunda persona interlocutora.

Resumiendo: Son formas de interlocución en latín

A) por su misma naturaleza:

1) los pronombres personales de segunda persona;

2) las flexiones verbales de segunda persona;

B) por participación, los vocativos de los nombres.

Son formas de interlocución en Euskera:

A) por su misma naturaleza:

1) los pronombres personales de segunda persona;
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2) las flexiones verbales de segunda persona;

B) por participación:

1) Las flexiones verbales de primera y tercera per

sona del indicativo;

2) todos los casos de la declinación, correspon

dientes al único vocativo latino.

Como se deja ver, la interlocución en Euskera 

abarca muchos y muy originales fenómenos gramati

cales, o si se prefiere, es un fenómeno que dentro de 

sí encierra múltiple variedad de casos verdaderamen

te típicos.

¿No será acreedora a que se le concedan los ho

nores de un apartado especial en la Sintaxis de nues

tra gramática?

Vitoria, Dominica 111 de Adviento-f 925.

M a n u e l  L e k u o n a .
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