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REAL DECRETO de reconocim iento de la Real
Academ ia de la Lengua Vasca, "Euskaltzaindia''
DECRETO 5 7 3 /1 9 7 6 , de 2 6 d e fe b r e r o , p o r el q u e se reco
noce a la A c a d e m ia de la L engua Vasca bajo la d e n o m i
n a ció n d e R eal A c a d e m ia de la L en g u a Vasca.

La lengua vasca ha reunido siempre un doble carácter: ha
sido y es una lengua viva hablada por el pueblo, al mismo
tiempo que una m uestra única de las prim itivas lenguas de
Europa. Como tal, ha atraído la atención de eminentes espe
cialistas que han consagrado a ella sus estudios e investiga
ciones. Baste recordar entre otros los nom bres de Humboldt,
Bonaparte, Van Eys, Schuchardt, Cejador, Azkue, Menéndez
Pidal y Tovar.
El euskera, adem ás de su originalidad, ofrece al investi
gador la huella de los sucesivos estratos lingüísticos que en el
transcurso de los siglos se fueron sedim entando en el idioma
por efecto de las diversas influencias históricas recibidas por
éste a través de su larga vida. Por ello, y por ser vehículo de
una civilización de la que constituye hoy el único testimonio
vivo, representa un valor de extraordinario interés cultural y
humano. Así lo proclamó don Ramón Menéndez Pidal, en dis
curso pronunciado en Bilbao el año mil novecientos veintiu
no: "Tenéis la fortuna de que vuestro pueblo sea depositario
de la reliquia m ás venerable de la antigüedad hispana. Otras
tendrán más valor artístico, serán más adm iradas y codicia
das universalm ente, pero no hay otra que tenga la im portan
cia de esta lengua, sin cuyo estudio profundo jam ás podrán
ser revelados del todo los fundam entos y los primitivos derro
teros de la civilización peninsular, ni podrá ésta ser esencial
mente com prendida” .
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El cultivo literario de la lengua vasca comienza con el
Renacimiento. La poesía épica y lírica medieval, transm itida
por tradición oral, quedó recogida en documentos de los
siglos XV y XVI. En los siglos XVI y XVII se editaron las obras
de Dechepare, Leizarraga, Axular y otros. Más tarde, el uso
escrito de la lengua adquiere sensible incremento, gracias a
los eruditos trabajos de Larram endi y a la producción litera
ria de M endiburu, Moguel y otros destacados cultivadores del
idioma. Hoy es general la preocupación que en España se
siente por asegurar el mantenimiento y la supervivencia de
esta lengua conservada, hablada y transm itida por el pueblo,
del que surge, como fenómeno peculiar, el bersolari, auténtico
protagonista de una transm isión oral. El bersolari es expre
sión de este arraigo eminentemente popular, debiendo recor
dar, entre otros, al bardo José M aría de Iparraguirre, cuyo
nombre recibió ya el Premio Nacional de Literatura en vas
cuence otorgado en 1964.
Pero junto a esa preocupación por conservar y fom entar
la cultura y la lengua transm itida por un pueblo, está tam bién
la de promover su desenvolvimiento en todos los órdenes, ta n 
to en el puram ente literario como en el de la investigación o la
técnica. P ara ello, se hace preciso que el idioma tenga acceso
a los centros de enseñanza y a los medios escritos y audiovi
suales de difusión, con la imprescindible adaptación de su lé
xico a las terminologías modernas.
P ara asegurar estos objetivos nació la Academia de la
Lengua Vasca, bajo el patrocinio de las Diputaciones de Ala
va, Guipúzcoa, N avarra y Vizcaya. La Diputación de Vizcaya
acordó en sesión de veinticinco de enero de mil novecientos
dieciocho, promover su fundación, y las Diputaciones herm a
nas se adhirieron a dicho acuerdo. Por otra parte, en el Con
greso de Estudios Vascos, celebrado en la antigua Universi
dad de Oñate el citado año mil novecientos dieciocho, se llevó
a cabo la consagración de la Academia. Su M ajestad el Rey
Don Alfonso XIII en la sesión inaugural de dicho Congreso
pronunció estas memorables palabras: "Consagraos al estu
dio y fomento de todo cuanto pueda contribuir al adelanto y
progreso del País, cultivad vuestra lengua, el milenario y
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venerable euskera, joya preciadísim a del tesoro de la hum a
nidad, que habéis recibido de vuestros padres y debéis legar
incólume a vuestros hijos” .
Desde entonces, la Academia viene laborando ininterrum 
pidam ente en los fines para los que fue creada, fomentando la
unidad de una lengua que hablan muchos españoles y que es
un elemento im portante de la cultura y del acervo nacionales.
Por ello, nada mejor p ara la tutela e investigación de la len
gua vasca que el reconocimiento por el Estado de la labor de
esta Academia que Su M ajestad el Rey Ju an Carlos I quiere
hacer patente, de acuerdo con las memorables palabras de su
egregio abuelo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y
Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día veinte de febrero de mil novecientos setenta y
seis,
DISPONGO:
Artículo uno.—Se reconoce a la Academia de la Lengua
Vasca, cuyo ámbito de actuación se extenderá a las provin
cias de Alava, Guipúzcoa, N avarra y Vizcaya.
Artículo dos.—La Academia se denom inará en lo sucesivo
Real Academia de la Lengua Vasca, "Euskaltzaindia” .
Artículo tres.—Se aprueban los Estatutos de la Real Aca
demia de la Lengua Vasca, cuyo texto se publica anexo al pre
sente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a
veintiséis de febrero de mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de Educación y Ciencia
CARLOS ROBLES PIQUER
ANEXO
Estatutos de la Real Academia de la Lengua Vasca
"Euskaltzaindia”
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Fines y naturaleza
Artículo prim ero.—La Academia de la Lengua Vasca, fun
dada en mil novecientos dieciocho bajo los auspicios de las
cuatro Diputaciones de Alava, Guipúzcoa, N avarra y Vizcaya,
es una Institución que tiene por fines:
a) Investigar y form ular las leyes gram aticales del idio
m a vasco.
b) Dar orientaciones y norm as p ara el cultivo literario del
mismo.
c) Inventariar su léxico.
d) Laborar por la formación de un lenguaje literario uni
ficado en léxico, gram ática y grafía.
e) Promover su uso.
f) Velar por los derechos de la lengua.
g) T rabajar en la capacitación de la lengua, a fin de que
ésta pueda ser medio de expresión de la comunidad a todos
los niveles.
h) Fom entar la celebración de concursos literarios y
didácticos.
i) Promover los estudios de filología y lingüística con la
creación de cátedras de lengua y literatura vasca.
j) Expedir los oportunos títulos y certificados.
Artículo segundo.—En conformidad con estos cometidos,
la Academia abarca dos grandes secciones, a saber: la de
investigación y la tutelar.

Constitución orgánica
Artículo tercero.—La Academia de la Lengua Vasca se
compone de veinticuatro Académicos de número, y de un nú
mero indeterm inado de Académicos correspondientes y de
Académicos de honor.
Artículo cuarto.—Los Académicos de número serán n atu 
rales u oriundos de todo el País Vasco, a fin de que estén
representados en la Academia todos los dialectos tradiciona
les de la lengua.
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Artículo quinto.—La Academia contará con una Ju n ta de
Gobierno, compuesta del Presidente-Director, de un Vicepre
sidente, de un Secretario y de un Tesorero, elegidos de entre
los miembros de número.
Artículo sexto.—Se podrá designar un Vicepresidente
retribuido, que no sea Académico de número.
Artículo séptimo.—De entre los miembros de núm ero o
correspondientes se designará un Bibliotecario.
Artículo octavo.—A la Ju n ta de Gobierno incumbe propo
ner los nombres de las personas que hayan de integrar las dis
tintas Comisiones de trabajo y red actar notas inform ativas en
relación con los asuntos tratados en las sesiones.
Artículo noveno.—Serán atribuciones y obligaciones del
Presidente:
a) Presidir las reuniones de la Institución.
b) Cuidar del cumplimiento de sus Estatutos, Reglamen
tos y acuerdos.
ç) Representar a la Institución ante toda clase de perso
nas y entidades públicas o privadas.
d) Ejercer las demás facultades que se le confieren por
reglamentos y acuerdos de la Institución.
Artículo décimo.—Será de la incum bencia del Vicepresi
dente sustituir al Presidente en ausencia de éste.
Artículo undécimo.—Corresponderá al Secretario:
a) Extender el acta de cada sesión y firm arla con el visto
bueno del Presidente-Director, después de aprobada.
b) Dirigir la correspondencia y d ar cuenta de ella en las
sesiones.
c) R edactar la Memoria anual y presentarla a la Acade
mia en la sesión correspondiente.
d) Coordinar las actividades de las distintas Delegacio
nes.
e) Cumplir los demás cometidos que se le confieran por
los reglamentos y acuerdos de las sesiones y de la Ju n ta de
Gobierno.
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Artículo duodécimo.—Compete al Tesorero:
a) Recaudar las cantidades que por cualquier concepto
deba percibir la Institución.
b) Efectuar los pagos correspondientes.
c) Rendir cuentas trim estralm ente a la Academia, sin
perjuicio de hacerlo al Presidente-Director o a la Junta de
Gobierno siempre que sea requerido al efecto.
Artículo decim otercero.—Corresponderá al Vicesecreta
rio:
a) Sustituir al Secretario en su ausencia.
b) Atender en el domicilio de la Academia al despacho
norm al de los asuntos.
c) Despachar los asuntos de trám ite de acuerdo con el
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero o Biblioteca
rio, según proceda.
d) Remitir por orden del Presidente a todos los miembros
el acta de la sesión anterior y la convocatoria de la sesión
inmediata, con el orden del día de los asuntos a tra ta r en ella.
e) Colaborar con el Secretario en la coordinación del tra 
bajo de las Delegaciones.
Artículo decim ocuarto.—Será de la incumbencia del
Bibliotecario:
a) Conservar y ordenar libros, m anuscritos y documentos
de la Institución.
b) Facilitar tales libros, m anuscritos o documentos con
forme a las norm as que se establezcan en reglamento espe
cial.
c) Dar cuenta en cada sesión de las nuevas adquisiciones.

Sede y Delegaciones
Artículo decimoquinto.—La Institución tiene su sede en
Bilbao. Su domicilio actual es Ribera, 6, entresuelo.
Artículo decimosexto.—Podrán establecerse Delegaciones
en las distintas capitales de provincia.
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Juntas de la Institución
Artículo decimoséptimo.—Las juntas de la Institución
podrán ser ordinarias y extraordinarias, y estas últimas, pú
blicas o privadas. Todos los meses se celebrará en principio
alguna de estas reuniones, y a ellas deberán asistir todos los
Académicos de número. En caso de no poder hacerlo, deberán
excusar su ausencia. Los Académicos correspondientes y los
honorarios podrán asistir tanto a las sesiones ordinarias como
a las extraordinarias públicas, por lo que serán convocados a
ellas. Y tendrán voz, aunque no voto, en los asuntos que se
refieran a m aterias gram aticales o literarias.
Artículo decimoctavo.—Las sesiones extraordinarias pri
vadas se reunirán cuando así lo acuerde la Ju n ta de Gobier
no. Esta estará obligada a convocarlas cuando sea requerida
a ello por petición escrita de cinco miembros de número.
Artículo decimonoveno.—Las sesiones extraordinarias pú
blicas se celebrarán con motivo de la recepción y toma de
posesión de los nuevos Académicos de número, homenajes,
conmemoraciones y actos, en general, que, ajuicio de la Ju n 
ta de Gobierno, deban ser revestidos de especial solemnidad.
Artículo vigésimo.—A las sesiones extraordinarias priva
das asistirán solamente los Académicos de núm ero, sin per
juicio de que puedan ser convocados a ellas Académicos
correspondientes, Académicos honorarios e incluso personas
ajenas a la Academia, en razón de los asuntos a tratar.
Artículo vigésimo prim ero.—Las decisiones se tom arán
por mayoría, y, en su caso, con el quorum que especialmente
se determ ina en estos Estatutos.
B astará que así lo solicite un Académico de número para
que la votación sea secreta.
Artículo vigésimo segundo.—Los Académicos de número
que justifiquen la imposibilidad de asistir a la sesión podrán
emitir su voto por escrito o por medio de otro miembro de nú 
mero, debidamente autorizado al efecto. En caso de empate,
el Presidente tendrá voto de calidad.
Artículo vigésimo tercero.—Cuando el Presidente-Director
y el Vicepresidente no asistan a la sesión, será ésta presidida
por el Académico de núm ero más antiguo.

XXI - EUSKERA - 19 7 6

12

Artículo vigésimo cuarto.—El Secretario será sustituido en
caso de ausencia por el Académico de número de más recien
te nombramiento.
Artículo vigésimo quinto.—Cuando se trate de asuntos
previam ente declarados im portantes por el PresidenteDirector será preciso, en prim era convocatoria, para la vali
dez de los acuerdos, que asista la tercera parte de los miem
bros de número y que vote la m itad más uno del total de los
Académicos; y simple m ayoría en segunda convocatoria.
Articulo vigésimo sexto.—Tratándose de asuntos no decla
rados im portantes, b astará que así lo pida un Académico de
número para que queden sobre la Mesa hasta la siguiente
sesión.

Fondos de la Institución
Artículo vigésimo séptimo.—Los fondos de la Institución
estarán constituidos;
a) Por las subvenciones y donativos de Corporaciones,
Entidades y particulares.
b) Por el producto de las publicaciones y trabajos de la
Academia.

Elección de cargos
Artículo vigésimo octavo.—Los cargos de la Ju n ta de
Gobierno se proveerán por dos años. Los nombrados pueden
ser reelegidos.
Artículo vigésimo noveno.—La elección se h ará por vota
ción secreta, en sesión extraordinaria privada, dedicada
exclusivamente a esta concreta finalidad.
Artículo trigésimo.—Con quince días al menos de antela
ción, se rem itirá el aviso de sesión, en cuyo orden del día figu
re la renovación de cargos que en la dicha sesión va a tener
lugar.
Artículo trigésimo prim ero.—P ara que la elección sea váli
da será preciso que el candidato obtenga la m ayoría absoluta
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de votos. Si no se alcanzara el expresado quorum, se verifica
rá nueva votación en la que bastará la simple mayoría.
Artículo trigésimo segundo.—La elección y tom a de pose
sión de los miembros de la Ju n ta de Gobierno tendrán lugar
en el último trim estre del año.

Nombramientos de nuevos Académicos
Artículo trigésimo tercero.—Las vacantes de Académicos
de número se anunciarán en sesión ordinaria, pudiendo pre
sentarse propuestas p ara proveerlas en las dos sesiones
siguientes a aquella en que se hubiese anunciado la vacante.
Artículo trigésimo cuarto.—La propuesta para miembro de
número deberá ser firm ada por tres Académicos tam bién de
número. Acompañará a la propuesta una relación detallada
de los méritos de cada candidato.
Artículo trigésimo quinto.—P ara ser elegido Académico de
número, será indispensable obtener la m ayoría de los votos
de los Académicos numerarios.
Artículo trigésimo sexto.—La recepción de los nuevos Aca
démicos de número se efectuará en sesión extraordinaria pú
blica. El Académico electo pronunciará el discurso de ingreso
y será contestado por un Académico de número.
Artículo trigésimo séptimo.—Cada dos años considerará la
Academia la oportunidad de la designación, en su caso, de
nuevos Académicos correspondientes.
Artículo trigésimo octavo.—P ara el nombramiento de Aca
démico correspondiente, será precisa propuesta escrita de
dos Académicos de número en la que consten los méritos del
candidato. Para la designación será necesario el voto favora
ble de la m ayoría de los Académicos de número. La votación
será secreta.
Artículo trigésimo noveno.—Al rango de los Académicos
honorarios pertenecerán aquellas personas que en opinión de
la Academia hayan prestado servicios eminentes al idioma.
Para su nombramiento se requerirá propuesta escrita de la
Junta de Gobierno o de dos académicos de número, y la subsi
guiente aceptación del Pleno en sesión académica.
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Publicaciones
Artículo cuadragésimo.—La Academia publicará un bole
tín periódico, donde figurarán, juntam ente coñ trabajos de
investigación y literarios, las actas y acuerdos de la Institu
ción.
Disposición adicional
Artículo cuadragésimo prim ero.—Las disposiciones de
estos Estatutos serán desarrolladas en oportunos Reglamen
tos.

EUSKALTZAINDIAREN
ONARTZE DEKRETOA
5 7 3 /1 9 7 6 o tsa ila ren 2 5 ko D ekretoa, z e in e ta n o n a rtzea
e m a te n za io n E u sk e ra re n A k a d e m ia ri, E u sk e ra re n E rret
A k a d e m ia r e n izen a ip in tze n za io la rik.

Euskerak beti izan ditu bi dohain hauk: bata hizkuntza
bizia eta herriak m intzatua izan déla eta déla orain ere; eta
bestea, Europako hizkuntzarik zaharrenen agerbide b akarra
izatea. Hori déla eta, m akina bat jakitun argik hizkuntza huni
kasu em an eta bere estudio eta azterketak eskeini dizkio. Aski
izan bedi, beste batzuen artean, Humboldt, Bonaparte, Van
Eys, Schuchardt, Cejador, Azkue, Menéndez Pidal eta Tovaren izenak gogoratzea.
Bere baitako orijinaltasunaz gainera, euskerak zera
eskeintzen dio ikertzaileari: bizitze luzean zehar kondaira
eraginen ondorioz ezarri zaizkion hizkuntz estratoen aztarna.
M endeetan barrena, alegia, bata bestearen segidan, hizkuntzan gertatu diren har-em anen kutsua eta oinatza. Horregatik,
eta zibilizazio baten lekuko b ak arra delako, bai gizatiar alde
tik eta bai kultur aldetik ere balio apartekoa du. Hala zioen
Ramón Menéndez Pidal jaunak Bilbon 1921. urtean egindako
hitzalditan: "Zuen herri hunek badu zori handi bat: Hispaniako aintzinatearen erlikiarik beneragarriena gordetzen duela.
Sestek gehiago balio lezake arte aldetik, miretsiago eta gutiziatuago izanen da gehienetan, baina hizkuntza hunen
garrantzia duenik ez da. Beronen estudio sakona egin gabe,
®zingo dira sekula Hispania-ko zibilizazio aren oinarriak eta
lehen u rratsak osotoro argitu, eta zibilizazio hori ez da bere
Guiñean konprenitua izango."
Euskeraren literatu r lantzea Pizkunde garaian hasten da.
Erdi Aroko olerki epikoa eta lirikoa, ahoz-aho em ana, XV eta
*Vl. m endeetako dokum entuetan bildu zen. XVI eta XVII.
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m endeetan Detxepare, Leizarraga, Axular eta beste zenbaiten
obrak argitaratu ziren. Gero, XVIII. mendean, euskeraz idazteak gehitze nabaria ezagutzen du, Larram endiren lan jakintsuei eta M endiburu, Mogel eta beste langile argiren obrei
eskerrak.
Gaur-eguneon herriak gorde, erabili eta eskutik eskura
bezala em an izan duen hizkuntza hunen bizia eta iraupena
babesteko kezka nunahi da ezagun Espainian. Eta hain zuzen,
herri horretatik sortu da, bere gisako gertakaria bezala, bertsolaria, ahoz-aho emate horren aitzindari jatorra. Euskerak
herrian duen erroztapena jakiteko bertsolaria dugu agerbiderik ederrena. Aipagarri da, beste batzuen artean, José Mari
Iparragirre, zeinen izena h artu zuen euskerazko literatur
Sari Nazionalak 1964. urtean em ana izan zenak.
Baina herri batek emandako kultura eta hizkuntza gorde
eta bultzatzeko kezkarekin batean, hor da hizkuntza bera
m aila guztietan hazteko gogoa, bai literatur sailean eta bai
ik e rtz e e ta te k n ik a re n e a n ere. H o rre ta ra k o b e h a rbeharrezkoa da euskerak irakastokietan eta begibelarrizko
komunikabideetan sarrera izatea, eta hizkuntza hunen hizte
gia egungo terminologietara jartzea.
Xede hoik finkatzeko sortu zen Euskaltzaindia Araba,
Gipuzkoa, N afarroa eta Bizkaiko Diputazioen babespean. Biz
kaiko Diputazioak, mila bederatzirehun eta hamazortzigarren urteko u rtarrilaren hogeitabosteko bilkuratan, elkargoa
hau sortzea erabaki zuen, eta gainerako Diputazioek erabaki
huni beren baiezkoa em an zioten. Beste aldetik, Oinatiko Unibertsitate zaharrean, esan den urte horretan —mila bederatzi
rehun eta ham azortzigarrenean, alegia— Euskal Estudioen
Bilera ospetsu bat egin zen, eta h artan burutu zen Euskaltzaindiaren sagaratzea. Jau n Errege Alfonso XIII.ak, Bilera
hari hasiera em aterakoan, hitz gogoangarri hauk esan zituen:
"H erriaren aitzinam endu eta aurrerapenari lagun dezaketen
orori lot zakizkiote, lant ezazue zeuen hizkuntza, euskera
beneragarri eta zahar-zahar hori, gizadiaren gordailuko
pitxi preziatua den hori, zuek zeuen gurasoetarik hartu duzuena eta zeuon seme-alabei osorik em an behar diezuena."
Ordutik Euskaltzaindia etengabe lanean ari da, sorreran
egotzi zitzaizkion xedeok bete nahiz, erresum ako kultura eta
altxorraren zati handi bat den eta espainiar askok erabiltzen
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duen hizkuntza hunen batasuna bultzatuaz. Hargatik, euskeraren begiratze eta ikertze lanerako, Euskaltzaindiaren zeregina Estatuak aitortzea baino gauza hoberik ez da. Hala egin
nahi du, bere aitona argiaren hitz gogoangarriekin ados, Juan
Carlos I Errege jaunak.
Beraz, Heziera eta Jakintzako Ministroak proposaturik,
eta mila bederatzirehun eta hirurogei eta ham aseigarren
urteko otsailaren hogeiko batzarrean Ministroen Kontseiluak
gauza aztertu ondoan,
ORDENATZEN DUT:
Lehenbiziko artikulua. Euskaltzaindiaren onartzea egiten
da, beronen lan-erem ua Araba, Gipuzkoa, N afarroa eta Biz
kaiko probintziak direlarik.
Bigarren artikulua. Akademia hunen izena hemendik
aurrera hunela izanen da: ''Euskaltzaindia", EusJceraren
Erret Akademia.
H irrugarren artikulua. Euskaltzaindiaren Arautegia ontzat em aten da. Beronen testua hemen dator, Dekreto hunen
eraskin bezala.
Hala agintzen dut Dekreto hunen bidez. M adrilen emana,
mila bederatzirehun hirurogei eta ham aseigarren urteko
otsailaren hogei eta seian.
JUAN CARLOS
Heziera eta Jakintzako Ministroak,
CARLOS ROBLES PIQUER
"Euskaltzaindia”
t
Euskeraren Erret Akademiaren Arautegia
Xedeak eta izaera
Lehen artikulua. Euskaltzaindia Instituzio bat da, 1918.
urtean, Araba, Gipuzkoa, N afarroa eta Bizkaiko lau Diputazioen babespean sortua. Honako xede hauek ditu helburutzat:
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a) Euskeraren gram atika legeak ikertu eta mamitzea.
b) Hizkuntza honen idazlangintzarako argibideak eta
arauak em atea.
c) Hiztegia biltzea.
d) Bai hiztegian eta bai gram atika eta grafian ere, literatur hizkera b atu ra heltzeko lan egitea.
e) Euskeraren enplegua aitzinatzea.
f) Hizkuntzaren eskubideak zaintzea.
g) Hizkuntza, gizarte m aila guztietan gai bihurtzeko, lan
egitea.
h) Literatur eta ikas lehiaketak eragitea.
i) Filología eta linguistikako estudioak sustatzea, euskera
eta euskal literaturaren irakas-aulkiak sortuaz.
j) Hartako titulu eta ageriak ematea.
Bigarren artikulua. Egiteko hauen arauaz, bi sail ditu
Euskaltzaindiak: iker saila eta jagon saña.

Egitura
Hirugarren artikulua. Hogeitalau euskaltzain osoz, eus
kaltzain laguntzailez eta euskaltzain ohorezkoz osatua da
Euskaltzaindia. Euskaltzain laguntzaile eta ohorezkoentzat ez
da muga jakinik.
Laugarren artikulua. Euskaltzain osoek, sortzez edo jatorriz, Euskalerri guztikoak izan behar dute. Era hortara eus
kalki guztiek Euskaltzaindian beren ordezkaria izan dezaten.
Bostgarren artikulua. Euskaltzaindiak Zuzendaritza bat
izango du, honako hauetaz osatua: Euskaltzainburu, Buruorde, Idazkari eta Diruzainaz. Hoiek euskaltzain osoetarik
hautatuko dira.
Seigarren artikulua. Idazkari ordezko bat ere izan daiteke, alogeraz ordaindua. Hau ez da euskaltzain osoa izango.
Zazpigarren artikulua. Euskaltzain oso nahiz laguntzaileetarik Gutunzain bat izendatuko da.
Zortzigarren artikulua. Zuzendaritzari dagokio lan Batzordeetan parte h^rtuko duten pertsonen izenak proposa-
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tzea, eta Euskaltzaindiaren bilkura, erabaki eta lanei buruz
ageri berriketariak idaztea.
Bederatzigarren artikulua. Euskaltzainburuaren ahal eta
eginbideak hauetxek dira:
a) Elkargoaren bilkuretan buru izatea.
b) Euskaltzaindiaren Arautegi, erregela eta erabakiak
bete ditezen begiratzea.
c) Instituzioaren ordezkaritza, lagun eta elkargoa mota
guztien aurrean eram atea.
d) Elkargoaren erregela eta erabakiek em an ditzaioketen
beste zereginak betetzea.
Hamargarren artikulua. Euskaltzainburu-ordezkoari
dagokio: euskaltzainburua falta denean, harén lanak egitea.
Hamaikagarren artikulua. Idazkariaren zereginak dira:
a) B atzar-ageria egitea. Eta Euskaltzainburuaren oniritziaz izenpetzea, onartu ondoan.
b) H artutako eskutitzen erantzutea eta beroien berri batzarretan em atea.
c) Urteoroko oroit-idazkia prestatzea eta Euskaltzain di
ra, hartako batzarrean, aurkeztea.
d) Ordezkaritzetako lanak kidekatzea.
e) B atzarreen eta Zuzendaritzaren erregela eta erabakietarik heldu ohi zaizkion gainerako zereginak betetzea.
Hamabigarren artikulua. Diruzainari dagokio:
a) Edozein arrazoigatik elkargoak hartu behar dituen
diruak jasotzea.
b) Pagakizunak egitea.
c) Euskaltzaindiari hiru hilabetez behin kontu errendatzea; Euskaltzainburu nahiz Zuzendaritzari, eskatzen zaion
bakoitzean, egingo dionaz gainera.
Hamahirugarren artikulua. Idazkari-ordeari dagokio:
a) Idazkaria falta denean, harén lanak egitea.
b) Euskaltzaindiaren etxean zeregin arrunten arta izatea.
c) Bulego arazoak aitzinatzea, Euskaltzainburu, Buru
ordezko, Idazkari, Diruzain edo gutunzainaren oniritziaz,
gaiak ñola diren.
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d) Euskaltzainburuaren aginduz, joan den batzarreko
ageria eta heldu denekoaren deia, berean erabiliko diren
gaien zerrendaz, batzarkide guztiei bialtzea.
e) Ordezkaritzetako lanak kidekatzen Idazkariari laguntzea.
Hamalaugarren artikulua. Gutunzainari dagokio:
a) Elkargoaren liburu, esku izkribu eta gutunak gorde ta
ondozkatzea.
b) Liburu, esku izkribu eta gutun hoiek uztea, jarritako
erregela berezi batzuen arauaz.
c) Etxera diren liburu nahiz gutunen berri ematea.

Etxea eta Ordezkaritzak
Hamabostgarren artikulua. Euskaltzaindiak Bilbon du
bere etxea. Harén egungo egoitza: Hibaiondo, 6, arteko.
Hamaseigarren artikulua. Ordezkaritzak sor daitezke
probintzietako hiriburuetan.

Elkargoaren Bilkurak
Hamazazpigarren artikulua. Elkargoaren bilkurak arruntak eta bereziak izan daitezke; eta azkenengo hauek, agerikoak edo barrengoak. Hilabete oro, ahal déla, bilkura hoietakoren bat egingo da, eta euskaltzain oso guztiak daude
joateko behartuak. Joaterik ez baldin badute, joan ezinaren
arrazoia agertu behar dute. Euskaltzain laguntzaileak eta
euskaltzain ohorezkoak bilkura arru n tetara eta berezi agerikoetara joan daitezke, eta horregatik hartako deia bialduko
zaie. Gramatika eta literatur arazoetan hitza izanen dute, bai
nan ez boza.
Hemezortzigarren artikulua. Bilkura berezi barrengoak
Zuzendaritzaren aginduz xoilki bilduko dirá. Bilkura hoiek
biltzera beharturik dago Zuzendaritza, noiz eta bost euskal
tzain osok izkribuz hala eskatzen duten.

EUSKALTZAINDIAREN ONARTZE DEKRETOA

Hemeretzigarren artikulua. Bilkura berezi agerikoak, eus
kaltzain oso berrien sarreretan, gorazarre, oroitzapen eta,
labur, Zuzendarizaren iritziz halako ospe batez inguraturik
egotea komeni diren paradetan eginen dira.
Hogeigarren artikulua. Bilkura berezi barrengoetara eus
kaltzain osoak bakarrik joango dira. Horrek ez du esan nahi,
ukitu behar diren gaiak hala eskatzen dutenean, besterik ere
joan ez daitekeenik, nahiz euskaltzain laguntzaile, nahiz eus
kaltzain ohorezko, nahiz Euskaltzaindikoa ez dena ere bai.
Hogeitabatgarren artikulua. Erabakiak nagusitasunez
hartuko dira, eta, behar denean, Arautegi honetan berariaz
agintzen den "quorum ” delakoaz. Aski da euskaltzain oso
batek hori eskatzea bozketa izkutua egin dadin.
Hogeitabigarren artikulua. B atzarrera ez etortzeko arrazoi taxuzkoa duten euskaltzain osoek beren boza nahiz izkribuz nahiz beste euskaltzain oso baten bidez (hartako ahala
honi emanez) igor dezakete. Iritziak berdin agertzen badira,
Lehendakariak izanen du bere azken hitza.
Hogeitahirugarren artikulua. Euskaltzainburua eta Buruordea b atzarrera etor ez balitez Euskaltzaindian zaharrena
den euskaltzain osoa izanen da buru.
Hogeitalaugarren artikulua. Idazkafia falta denean,
azkenengo izendatua izan den euskaltzain osoak egingo du
harén lana.
Hogeitabostgarren artikulua. Lehendakariak aldez aurretik axola handikotzat jo dituen arazoak erabaki behar direnean, erabakiak in d arra izan dezan, lehen deian, euskaltzain
osoek hirutatik batek joan behar dute b atzarrera, eta erdiak
baino bat gehiagok boza em an behar du; bigarren deian,
berriz, aski da nagusitasun soila.
Hogeitaseigarren artikulua. Axola handikotzat jo gabeko
arazoetan, aski izanen da euskaltzain oso batek hori eskatzea,
arazo hura hurreneko b atzarrera arte m ahain gainean utz
dadin.
Elkargoaren Dirutza
Hogeitazazpigarren artikulua. Hona Elkargoaren dirutzaren etorpideak:
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a) Korporazio, Elkarte eta partikularren laguntza eta
emaitzak.
b) Euskaltzaindiaren agerkari eta lanen etekinak.

Karguen hautatzea
Hogeitazortzigarren artikulua. Zuzendaritzako karguak
bi urterako izanen dirá. Izendatuak berriro hautatuak izan
daitezke.
Hogeitabederatzigarren artikulua. H autatzea, bozketa
izkutuz eginen da, hartarakotzat soilki bilduko ben bilkura
berezi barrengo batetan.
Hogeitahamargarren artikulua. Kargu berritzea eginen
den bilkurarako deia, ham abost egun aurretik gutxienez
bidali behar da, eta egitarauean hautatzea aipatuko da.
Hogeitahamaikagarren artikulua. H autatzea errutsua
izan dadin, gaiak nagusitasun osoa erdietsi beharko du.
"Quorum ” hori izango ez balitz, bozketa berria eginen da, eta
orduan aski da nagusitasun soila.
Hogeitahamabigarren artikulua. Zuzendaritzako lagunen
hautatzea eta kargu hartzea urtearen azken laurdenean egingo dirá.
Hogeitahamahirugarren artikulua. Euskaltzain osoen
hutsuneak batzar arruntetan jakinaraz bitez, eta hutsuneok
hornitzeko proposam enduak horren hurreneko bi batzarretan
aurkeztu ahal izango dirá.
Hogeitahamalaugarren artikulua. Euskaltzain osoa izateko proposam endua hiru euskaltzain osok izenpetu behar du.
Proposamenduaz batera, zerrenda bat egin behar da, gai
bakoitzak dituen merezimenduak xeheki aipatuz.
Hogeitahamabostgarren artikulua. Euskaltzain oso hautatua izateko, euskaltzain osoen bozen nagusitasuna erdietsi
behar da.
Hogeitahamaseigarren artikulua. Euskaltzain oso berrien
sarrera bilkura berezi agerikotan eginen da. Euskaltzain hautatuberriak sarrera hitzaldia eginen du, eta euskaltzain oso
batek erantzungo.
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Hogeitahamazazpigarren artikulua. Bi urtez behin ikusiko du Euskaltzaindiak ea euskaltzain laguntzaile berririk
izendatu behar ote den.
Hogeitahemezortzigarren artikulua. Inor Euskaltzain
laguntzaile izenda dadin, proposam endua bi euskaltzain osok
izkribuz egin behar du, eta izkribu horretan gaiaren merezimenduak aipatuko dira. H autatua izateko, euskaltzain osoen
bozen nagusitasuna behar da,- gainera.
Hogeitahemeretzigarren artikulua. Euskaltzain ohorezkoen m ailan sartuko dira Euskaltzaindiaren ustetan euskerari mesede bikainak egindako lagunak. Izendatuak izateko,
izkribuzko proposam endua behar da, nahiz Zuzendaritzak
nahiz bi euskaltzain osok egina, eta B atzarraren onartzea.
Agerkariak
Berrogeigarren artikulua. Euskaltzaindiak aldiroko bole
tín bat argitaratuko du, eta berean iker eta literatur lanekin
batean, elkargoaren ageri eta erabakiak etorriko dira.

Emendailuzko Araua
Berrogeitabatgarren artikulua. Arautegi honetako arauak
behar diren erregelez osatuko dira.

EMILE LARRE JAUNAREN
EUSKALTZAINDIAN SARTZEA

Aiherra - 1975-IX-28
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AIHERRAKO LAURENT CHALLET JAUN AUZAPEZAK EGIN
MINTZALDIA

AGUR Eskualzaindiko menbro eta langile guziak!
Agur H erria kasetaren idazlariak egun hunat etorri zarezten ak !
Agur ere Aihertar eta beste guziak eta deneri bihotzaren
erditik ongi etorri!
Segur ohore zauku eta atsegin dugu egun Aiherran zuen
errezebitzea. Ohore zauku Eskualzaindia edo Akademia
Eskualduna deitu batasunean menbro izaiteko hautatu baituzue guk hem en hain maite eta estim atzen dugun Emile
Larre gure Jau n Erretora.
Badakigu ez duzuela hautu hori nola-nahi egiten eta
segur egungo Eskualzaile berri hunek nasaiki m erezitua du
izendatze hori. Zer lanak ez ditu egiten Eskuararendako dela
mintzaira, kaseta, kantu, pilota eta gainerateko. H errian
berean ñola ez gaitu moldatzen kantuetan! Alta bi sosen
pazientzia behar du, gu bezalakoekin! Baderauka orai gauden
Gaztetxea deitu trinket hunek Jau n E rretoraren beharra bizi
egoiteko. Atsegin edo plazer dugu hure Eskualzaile berriak
nahi ukan baitu Eskualzaindian sartze hori hemen izan zadin
bere Parropian, bere artaldearen erdian. Bihotzaren bete
betetik gure goresmenak eta eskerrak Jau n Erretora!
Duela zonbait mende, naizen laborari xume hunen orde
Belzunce Jauregiko nagusiak eginen zautzuen ongi etorri
hau. M urru peza batzu ederrak eta azkarrak gelditzen dira
jauregi hortarik hemendik hurbil hurbila pentze p atar baten
kaskoan. Zorigaitzez ez dakigu gauza haundirik hor bizi izan
direnen gainean. Diote duela bortz mende mila lau egun
berrogoita ham arreko M aiatzaren hem ezortzian jauregi hortan finkatu zituztela Aiherrako Akordioak, zointan gure auzo
Lapurdik onhartzen baitzuen Frantziako erregeren nagusitasuna, hiru mendez Anglesen mendeko egon ondoan. Horrengatik Aiherran gure arbasoak N afartar gelditu ziren. Geroztik
izen hortako M onseigneur de Belzunce deitu Apezpiku aipatu
bat izan da Marseilla hirian. Eta orai zer gelditzen zauku denbora heietarik? Gelditzen zauku oraino m intzaira Eskuara.
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Bai, Belzunce jauregiko m urru zahar horiek bezain azkar
dago Eskuara gure herrian. Bai zahar, bai gazteak denek
Eskuara dugu mintzo. Gure familietan, Herriko-Etxeko ala
gainerateko biltzarretan beti eskuaraz ari gira. Elizan, otoitz
ala kantu dudarik ez da: eskuaraz. Nahiz ñola izan ote ditake
bertzalde holako erretor batekin, bai osoki apeza eta zinez
Eskualduna!
Dena den lehen ala orai hola goazen beti aintzina guk
gure besoez, déla lentegietan ala lur-lanetan Eskual-Herri
eder hau artatuz, zuek aldiz zuen izpiritu argituez gure ohidurak eta m intzaira x ah arra begiratuz eta apainduz, denak
elgarrekin eskuz-esku eta bakean.
Beti bizi eta azkar egon dadin ESKUARA...

EUSKALTZAINBURUAREN AGURRA

Aiherrako alkate jau n a
Jaun-andreak:
Challet Aiherra-ko jau n m eraren ongi etorrizko hitz ederrak entzun ditugu. Hoiek entzun eta, ene eleak, eskerrak
agertzekoak, ez bitez zirimonia huts edo usaiazko eleketa
bezala har. Ezen barne-barnetik eta bihotz-bihotzetik erranak
nahi ditut.
Bai. Eskerrak zuri, alkate jau n horri, eskerrak Aiherra-ko
herriari, eskerrak besta eder hau apailatzen hain artoski p ar
te hartu duzuen guztioi. Eskerrak, azkenik, hainbeste tokitarik bilkura huntara bildu zareten guztioi.
Aiherra-n, N afarroa Behereko herri polit' huntan biltzen
da egun Euskaltzaindia.
Eta zorionean, egun hautan, tenorerik hoberenean h artua
dut Aita Xabier-ek Beloke-tik igorri didan liburua. Anai
Rafael M uskarditz-en erranak dakarzkien liburu xarm anta
(1). Hemengoa, Aiherra-ko semea baitzen Anai Muskarditz
hori. Aitortzen dut harén liburua ez zaidala bat ere gaizki hel(1) Ñor da hor?, Editions Ezkila, Notre Dame de Belloc, Urt, 1975.
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du, hemengo euskararen berezitasunak ikasteko, hemengo
m intzam oldearen xehetasunei ohartzeko.
Euskaltzaindia izena duen gure batasun hunek EuskalHerri guztia bere xoko guztiekin agurtu eta ezagutu nahi du,
euskaldun guztiak beren m intzairaren amodioan sustatu nahi
ditu, euskaldunak euskarari zinez eta finko atxikiak izan daitezen nahi du. Eta ñola herri guztiak bana-banaka bisitatzerik
ez baitu, egungoa bezalako okasione eta paradez baliatzen da
ahal duenaren egiteko.
—0O0—

Segur naiz, anitzek ez dakiela Euskaltzaindiaren berririk,
bertze anitzek, berriz, bai. Ez dakitenen faboretan, bada, hitz
bi erranen ditut Euskaltzaindia zer den, zertarako den, eta,
beraz, egungo bilkura hunek zer erran nahi duen aditzera
emanez.
Badu larehun eta gehiago urte Detxepare, N afarroa Behere huntako euskal poeta handi hark errepikatu zuela: Heuskara, ialgi adi kanpora! Heuskara, ialgi adi plazara! Heuskara, ialgi adi m undura! Heuskara, hábil m undu guzira! Heus
kara! H euskaraí Heuskara! Heuskara, ialgi adi dantzara! (2).
Badu larehun eta gehiago urte —erran dut— N afarroa
Behereko parte huntan errepika hau entzun zela.
Eta zuek badakizute ontsa nolako segida eta ihardespena
izan duen orai artio gure poeta zaharraren deihadarrak.
Hala-hulakoa, hitsa, eskasa, tristea. Ez, inola ere, hark amets
eta nahi izan zuen bezain bertzekoa.
Mendez-mende hor ibilia da gure euskara untzi pilotu
gabeen pare, arrokapean, itsaso eta uhuinpean galdu ordean,
umezurtz triste eta jabegabeen egitekoak ibili ohi diren gisa.
Hala zioen Sara-ko Etxeberrik XVIII. mende hondarrean (1).
Baina Etxeberrik gauza hoik erranez gero ere, gure euskarak ezagutu duen zortea ez da arraiagoa izan.
Zer egin, bada, euskara beheititze eta egoitza ilun huntarik ateratzeko? Bada zer pentsa eta zeri lot, zeren guztia
beharrean aurkitzen baita gure m intzaira.
(2)
BERNAT DECHEPARE, Linguae Vasconum Primitiae, 1545; Edilik ager
arazia, Donostia 1968; "K ontrapas” , 126 orrialdean.
(1)
Joanes Etxeberri Sarakoaren Lan H autatuak; Lur Editorialak ager araziak, 1972; "E skuararen Ethorkia"; Ikus 115 orrialdea.
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Richelieu kardenalak Akademia bat iarri zuen frantsesa
errekaitatu, apaindu, landu eta artatzeko. Akademiara dei
tzen dituzte lan hortarako trebe edo gai diren jaunak, edo
modu hatera nahiz bertzera frantsesaren aide lan ederrik
egin dutenak. Badakigu, gainera, halako ospe eta ohorez
inguraturik egon ohi direla batasun horretan sarturik diren
jaunak. "Im m ortels" deitzen dituzte, nahiz eta bertze guztiak
bezalaxe hiltzen diren.
Ote zekien Frantziako eta Espainiako Akademien berririk
José Paulo Ulibarri ferratzaileak, gure herriko gizon xalo
hark? Nik ez dakit. Joan den hilabeteko 17an egin du Euskal
tzaindiak besta unkigarri bat Okendoko herrian, Araban,
harén sorlekuan, Ulibarri horren berrehungarren urtea ospatzeko
José Paulo Ulibarrik, bada, joan den m endearen hastean,
euskararen kinka larria ikusiz, galdatzen zuen Gernikako
arbolaren pean, bizkaitarrek beren bilkurak egiten zituzten
tokian, hauta zitezela 24 gizon, euskararen arta izan zezaten (2).
H arén oiua ere orduan ez zen entzuna izan.
Bainan emeki-emeki kezka bat, arrangura bat, kontzientzia zoli eta bizi bat indarra hartuaz eta euskaldunen bihotzetan erroak eginez joango da: euskara begiratu behar delako
arrangura. Bai. Euskara salbatu behar déla, eta horretarako,
eta bertzeak bertze direla, batasun bat, elkarte bat sortu
beharra dagoela, Akademia bat. Eta Akademia huni Euskal
tzaindia izena jartzen zaio, hau da: Euskara zaintzeko eta
begiratzeko, lantzeko, aitzinatzeko eta altxatzeko jarririk
dagoen elkartea, batasuna. Hori erran nahi du izen horrek.
Euskaltzaindiaren sortze hori 1918an izandu zen. Erranik
dago hunekin Euskaltzaindia zer den, noizko den eta bai zertarako den ere: gure m intzaira begiratzeko, lantzeko eta
iraun arazitzeko.
Segur da gure batasun hunen ahala ez déla xede guzti
hoiek erdiesteko beharko lukeen bezain bertzekoa. Bera bakarrik ez déla horretarako aski gai eta indartsu. Hori bistan da.
Horretarako euskaldun guztien laguntasuna eta arrim ua
(2)
Ikus J. P. U libarrikoaren Gutunliburua. Faksimilezko edizioa, Arabako
Diputazioak ager arazia, 1975.
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behar du. Bai. Euskaldun guztiek beharko dute huntan elkarrekin ari eta lagundu.
Euskaltzaindiak berrogoi eta ham ar eta gehiago urte hun
tan zer egin duen euskararen egoitza altxatzeko, ezin dut nik
hemen puntuz-puntu eta xeheki kontatu. Hauxe bakarrik
erranen dut: Ortografa batu duela, euskaldun guztiek izkiriatzeko orduan molde bat, berbera eta berdina erabil dezaten.
Urrats hunek bere egitez ezteusa, gutibalioa eta hutsaren
parekoa iduri du, baina luzarora behatuz ez da hala. Hizkun
tza biziak, m intzatuak, bere anaia bizkia edo biritxia bezala
daduka bertzea, izkiriatzerakoan erabili behar dena. Bi anaia
horiek elkar laguntzen dute, eta bata bertzearen beharrean
da, Mikel Zarate jaunak bere azken liburuko alegi eder
batean agertzera eman duen bezala. Are gehiago, bi anaia
biritxiok soinkideak dira, siamesak, alegia. Bata bertzeagandik ezin bananduzkoak, bainan halaz ere bakoitzak badu bere
nortasuna, bere bisaia eta bai bere legeak ere (1).
Gainera, Euskaltzaindiak emeki-emeki arauak eta argibideak em aten ditu, euskalkiak eta eskualdeetako mintzamolde
bereziak errespetatuz, horien gainetik Euskal Herri guztirako
euskara molde bat zabala, orokorra eta guztiona egin nahiz,
eta euskara hori ikastola edo eskolen bidez heda ahal izan
dadin (norbere eskualdekoa bat ere gutietsi gabe, jakina).
Sobera ere badakigu ahalegin guztiok alferrekoak gerta
daitezkeela, guztiz ere euskarari zabalkunde bideak eta irakasbideak galerazten bazaizkio, bainan gure aldetik bedere
tresna prestik eta gerturik egon dadila. Hori nahi dugu.
Eta gure tresna hori asmakizun ergel eta funtsgabeko bat
gerta ez dadin, geure zangoak lurrean ongi finkatuak nahi
ditugu. Hizkuntza landu guztiek erregela baten beharra dute.
Ideal baten, lege baten, m irail baten beharra. Eta horretarako euskararen tradizioa ikertzen dugu, euskararen autore
zahar ospetsuak gogoan hartzen ditugu, ez noski horiei estekaturik egoiteko, bainan bai neurri batean gidari, argi emaile
eta bidé erakusle izan daitezen. Eta hortakotz, hain zuzen,
Iparraldeko Euskal-Herria gordailu bat dugu, guretzat guztiz
baliosa eta m aitagarria dena, zeren hemengoak ziren edo
(1) Ipui antzeko, Gero 1975; "Idatz eta M intz", 25. orrialdean.
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hemen lan egin zuten Detxepare, Leizarraga, Axular, Tartas
eta beste autore zahar ospetsuetarik askok.
Esan dezadan, azkenik, gure Akademian, bertze Akadem ietan bezala, badirela hiru "académ icien” m ueta edo maila. Lehen m ailatakoak, erdaraz "num éraires” deitzen dire
nak, guk euskaltzain osoak deitzen ditugu. Hoiek 24 dira, eta
Euskal-Herriko eskualde- guztietarik hartuak dira. Hoietaz
gainera badira euskaltzain laguntzaileak eta euskaltzain ohorezkoak, eta hauentzat ez da kontu edo muga jakinik.
Gaur, bada, Emile Larre Aiherra-ko erretore jaunak, Euskaltzaindian sartzea eginen du euskaltzain oso bezala. Horretarako Arautegiak m anatzen duen sarrera-hitzaldia irakurriko du. Ondoren, Euskaltzaindiko lehendakari ordea den Jean
Haritschelhar jaunak ihardespenezko hitzaldia eginen du. Eta
azkenik, euskaltzain osoa delako ageri edo sinestam endua
emanen zaio Emile Larre jaunari.
Gero, berriz, euskaltzain laguntzaile (erran nahi da "académiciens correspondants” ) bezala hartuak izan diren hiru
jaunei diploma edo hartako sinestam endua em anen zaie.
Huna hemen jau n horien izenak: Gexan Alfaro (Lantziri),
Ramuntxo Camblong eta Manex Goyhenetche.
Izenak berak aski ongi aditzera em aten duen bezala, Eus
kaltzaindiak bere lankide eta laguntzaile bezala hartzen ditu
jau n hauk, eta nahi du gure batasunaren lanetan zinez eta
egiazki parte h ar dezaten. Hortakotz, jau n horiei ere galdatuko nieke, hasteko, lantxo baña gure hileroko bilkuretan irakurtzeko presta dezaten, berek libreki hautatutako gai edo
sujeta baten gainean. Hau baita, bertzeak bertze, gure batasunean sarrera egiteko eta gure lanetan parte hartzen haste
ko biderik hoberena.
Eta finitzeko, eskerrak em atea beste lanik ez zait gelditzen. Eskerrak, bai, bihotz-bihotzez, guztioi: Aiherra-ko jaun
m erari, Aiherra-ko herriari, hainbeste zoko eta tokitarik eto
rritako jaun eta anderei, eta egungo besta eder hau antolatzen parte hartu duten guztioi. Eta zorionak bereziki gure
Euskaltzaindian sartzea egiten duten jaunoi.
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EMILE LARRE JAUNAREN MINTZALDIA
Jau n andereak eta adixkideak,
Euskalzaindian eskainia zautan tokia jar-alki bat balinbada, nere adixkide guziek badakite ez zela niri eskaini behar;
jarririk egoiteko ez da gero nornahi on! Jakintza-bidetan,
jarririkako lanek galdatzen dute bakartasun, barnatasun,
ir aúpen eta lan ixil ainitz.
^
Egia erran, batzu barnean ari diren bitartean, beste ba
tzuek ibili behar kanpoan, erain, arta, bil eta jorra, nolazbait
ere barneko langile ixilentzat gai-keta, nun ez den heien
barne-lanen hedatzaile ta ezagutarazle.
Halere, ñola niri Euskalzaindian Lafon zenaren alkia baitzait em ana, nago geroztik mila gogoeta, nundik eta nolaz
egin ahal izan duten Euskalzaindiko jau n ohoragarriek Lafon
jaunetik eta nitarako erorikoa. Hura, "Ecole nórmale supérieure" delakoan hasirik, geroago filosofiako agregazionea
irabazia eta jakintza horren erakasle, Platón fam atuarekin
etxekotua, Platonen filosofía hobeki jakitzea-gatik, harén
m intzairari ikerka lotu-ta, grekotik Gaucase-ko m intzairetarat, eta Caucase-koetarik euskara-dino heldua, hoik denak
bide-nabar errotik ikasten zituela...
Ni aldiz, erraiteko m aneran, am aren altzoan ikasi m in
tzaira xoilaz aberats, eta hartaz bakar bakarrik egun guziz
bizi eta bere izaiteaz egia hunen erakusterat ari: bere amam intzairarekin bizi hau oso-osoa erem an dezakeela, batere
zaharkeriarik gabe, oraiko m unduaren erdian, zinez oraikoa
den euskaldunak. Em an dezagun hortan déla, ja rririk egoiten
ez dakien baten indarra.
Alabainan, bien beharra ez ote du euskarak? Buruz eta
liburuz eta jarririk batzu, mihiz eta berriketaz eta ibiliz besteak. Gisa guziz batzuek ala bestek elgar hatxem aiten dute bi
jende mota horiek, egun ez bada bihar: Lafon Larrañeko gainetarat erem an zuen euskararen ikertzeak, ni aldiz nere haurrean Iparla ta Larlako u r gabietan edaten ari nintzan garai
berean. Fruituak ez ditugula berdinak?... Bainan ez dea asko
fruitu motaz egina euskal baratzea? Dena den, gu biak gure
bidé ez-berdinen gatik iturri berean hazi gaituen ur bizia, ez
ote da bizigailu bera?
H ortan utziko dugu, gutiz barka, Lafon jau n ari egun zor
nion agurra. Hemen begira zagozkidaten Aiherrako herrita-
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rrak, ñor h arri zuentzat balinbaditut nik gehienik egungo
erran beharrak. Zueri aste guziz mintzo naizana, ez usté izan
beste prediku baten h astera noanik. Edo izaitekotz, egia hau
dautzuet zueri zor: ez naizela ni zuentzat bi gizon. Nihauri
behatzea aski, badakizue ez dutala batendako ere soberakinik.
Beraz ene euskalzale saila eta ene apez-saila ez dira bi
bidé, bakoitza bere alderat ari eta noiztenka kurutzatuz loazkenak, bainan bidé ta sail bakar bat. Zuek ez zirezte gizon eta
euskaldun, emazte ta euskaldun, bainan xoilki gizon eta
emazte euskaldunak, euskaldunki gizon eta euskaldunki
emazte. Goazen beraz ez naizela ni apez eta euskalzale, bai
nan xoilki euskaldun apez bat. Gehiago ere diot: ni Aiherran
ez nintazkela izaiten ahal zinez zuen apeza, zinez euskaldun
izan gabe.
Euskalzale izaitea, aldiz, bereziki euskalzain izaitea, hori
oraino beste mail bat balinbada, diotzuet hemen garbiki ez
nintzala ni nehoiz mail h o rtarat iganen, aihertarrak, zuek
gabe. Herri hau ez balitz orai den bezalako herri euskalduna,
ez zen egungo egun hau izanen. Gehiago diot oraino: ez nintzala ni sekulan euskalzain izanen. Lafon izan zaiteken eus
kalzain bere liburuekin, bere iker-lanekin. Ni berriz naiz euskalzaindiratu zuekilan, Aiherrako herritarrak, zuek baitzirezte egun guziz, zuekin biziz, nik, irakurtzen dutan liburu ede
rra.
Hemen ditugu ere egun HERRIA astekariaren berriketariak. Ez hemen zareztelakotz (funtsean hemen zarezten entzule gutiz gehienak HERRIA-ren irakurle bederen zaituztegu), bainan hala delakotz egiazki, egiari bere bidea zor zaio:
gure astekari m aitearen bidez eta hoinbeste arartekori esker,
^uskal-Herri guzia déla (nork uka?) nere egun guzitako liburu
haundia.
Aiherra eta HERRIA kaseta, horra beraz jarririk ezin egoduen hunen bi liburuak.
—0 O0—

Aiherrako lurra nolakoa den erakutsi dauku, bizi-bizia,
Joan den astea bezain berri, Iratzeder euskalzain Abadeak
^eloken atera daukun liburu batek: "Ñ or da hor?” du izena:
^ la i Rafael M uscarditz, Belokeko atezaina, Salaberrikobordan sortuaren letrak eta bizia. Hortxe baita liburua, nahi
düenarendako, dena otoitz-bizi eta dena Aiherra dariola, goazen gu beraz aitzina.
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Ez da harritzeko Aiherra holako euskal lurra balinbada.
Ez du oraikoa. Balitake ainitz erraiteko, urrunago joan gabe,
herri hunek ehun edo berrehun urte huntan bere sabelean
sortu eta hazi dituen euskal landare ederrez, beti kasik hola
ko landareak auzoan loratu eta fruitutu balinbadira ere.
Auzoak, eta auzo desbardinak, hurbil baititu Aiherrak, ala
hortan da ote gure lurraren in d arra eta hemengo airearen
bizia? Ez direa hemendik zenbait harri-besagainen bidean,
Lapurdi batetik ejta Kaskoinia bestetik?
Lehenik hartuko dut herri huntan berean, egun denen
beharra baitut, patroin bat, beraz hau bigarrena Lafon jaunarekin. Aiherrako historian hatxem aiten dutan patroin hori
Aiherrako ertora ni bezala, duela 200 urte ez-baian: Bernard
Larreguy apeza, 1721-an sortua zen, Donibane Lohizunen.
Urte h artan berean zen Henri Xavier François de Belzunce,
Marzellako apezpikua, harrigarriki bere girixtinoentzat berm atu, M arzellan 50.000 hil egin zituen peste-izurritean.
Bernard Larreguy apezak hain xuxen belzunztarra zuen
ama, M aría H araneder, eta naski belzunztarrek zuten apez
hori h unara tiratu, Uztaritzen eta Basusarrin jad a ertor egon
ondoan. Bainan 10 urte hemen egonik ihesari em an behar
ukan zuen 1793-an, Frantses D ardan Ixturitzekoak bere odola ixuri-ta egun guti barne, Frantziako iraultza edo erreboluzione haundian Bidasoz haindirat joanik, libroki apez egoiteko eta ez zen gehiago itzuli.
Nere patrointzat h ar dezaket apez hori, ez bakarrik Aihe
rrako ertor bezala, bainan ere euskal girixtino idazle bezala.
Gu, zenbait lagun, Beloken ari giren bezala eta 200 urte lehenagotik, lotua zen h u ra Bibleari. Royaumont-eko Biblea eusk aratu a zuen, ez hitzez hitz bainan bere apaindura emanez:
"Testam ent zaharreko eta berriko historia” lan ederra.
Eta azkenik ez zena euskal kantika-egile bikaiña! Dena
den, huna zer zion hartaz Saint M artin apezak 1775-ko otsailaren 28-an, beraz duela 200 urte xuxen: "Behin ere ez dire
ahantziko jau n harek em an dituen kantiko gozo eta xarm agarriak; bihotza baderam ate Jainkoaren m aitatzerat.”
Bernard Larreguy apezaren suertea: Aiherrako aro eta
giroan aurkitu déla ham ar urtez. Bainan ez dezazuen usté
izan herri huntan ontsa em aiten dutela bakarrik auzotik etO'
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rri landarek, goazen orai ikus nolakoak diren izan beste
herrietan lur huntako ume batzu.
—0 O0—

1887-an zen: ez du beraz ehun urterik. Huna DonibaneZiburuko itsashegi hortan bi aihertar, bat Bordako seme, bestea Poxolukoa bere Aita Salvat-en aldetik: lehena apeza, bestea gizon ezkondua, biak langile porrokatuak, biak euskal su
berak sustatuak.
Arnaud Pochelou-k zuen aita Poxolukoa. Paperek diote
Poxolia ostatu zela orduan (nork uka orai ere ostatu bat har
lirola herri-hegal horrek, Aiherratik eta Ixturitzera biderdi!).
Donibane Lohizunen, herriko-etxean grefier edo segetario, 22
urte zituen 1887-an, noiz-eta ere ESKUALDUNA astekaria
(bai, oraiko HERRIA hunen lehen izena duzue hori!) sortu
baitzuen Louis Etcheverry donazahartar deputatuak. Lafitte
jau n kalonjeak ni hatxem an ninduen bezala duela sei urte,
Louis Etcheverry-k Arnaud Pochelou aurkitu zuen kasetarentzat lehenbiziko zuzendari edo egile-nausi. Arnaud Poche
lou, ez ote zaitut beraz zu, Lafon eta Larreguy-rekin, nere
hirugarren patroina!
Nik Aiherratik bezala, Arnaud Pochelouk gisa berean aste
guziz egin behar zuen Baionarako bidea, asteko errealdiaren
ateratzeko, hark berriz Donibaneko grefiergoa eginez, eta
ez autoan, bainan treina hartuz, eta ez ere bi jauziz bainan
erdixingila, edo bederen mainguka, ezen zango motza zen
gizon balios hori. Artetik erraiteko, han ditu Donibanen bizi,
Arnaud zenak, hiru alaba, Pochelou andereak eta, duela
zenbait urte bakar, ibili ere gira euskal eta beste aldizkari
erosten, andere hek Gambetta karrikan zaukaten liburutegian.
—0 O0—

Pierre Haristoy zen hemengo bigarren baxenabartarra
denbora h artan itsas-hegian: Bordako apeza, hortxe berean,
Baxenabarreko hegi xorrotxeri ala H azparne aldeko mamola
legundueri, goizeko argi zirrintan bezala aratseko iguzki begiapalduan, aroaren irriño guzier ala haize zirimoler edo
erauntsi beltzer berdin berdina, m axela batean ontsa lotua
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dagoen Borda etxaldean 1833-an sortua. Gure eliza sartzean
ezker, hil-hobi h arri eder batean dauzkatzue betikotz zizelatuak apez horren lan baliosenak.
"Les paroisses du Pays Basque pendant la période révolutionnaire” bi liburu eder badauzkatzue, denboraren buruan,
B axenabarre ta Lapurdiko herriez zer irákats baitaukate
batere dudarik gabe.
Ez zen hortan gelditu apez horren lana: ainitz etxetan
aurki ditake "Ebanjelio Saindua", Duvoisin kapitainak
euskara-lat itzulirik apez horrek argitaratua. Zer ezdu bestalde historiazale horrek ikertu eta gure tokiaz errebixtetan
erdaraz idatzi! Arkeologia jakintzan beti lehena zen bere ixtudio denborakotz, erran nahi baita gostu berezi bat bazuela
bildua eliza-etxe, bizitegi eta arkitektura zaharren konprenitzeko, maitatzeko eta errespeturekin antolatzeko: holaxet
egin edo kontseilatu izan ditu bere denboran Aiherrako, Beskoitzeko eta Ziburuko elizetan orduan egin izan diren berritzeak eta aldatzeak, Zalgizen eta Irisarrin aldiz apez-etxe ta
seror-etxeak egiten zituela. Ezen herri horietan denetan izan
da ertor Pierre Haristoy apeza, Aiherra-Bordako semea.
Bainan, solas hau bururatu aintzin erraiteko, zein beharrak ginuzken, orain orduan bezenbat, Haristoy bezalako
apez eta laiko argituak, gure euskal elizek eta etxe zaharrek
gal ez detzazten beren ederra eta beren arima!
Beharko ginuen zerbait erran Haristoy-en eskolatzeaz,
ñola Hazparnen G arat-Pikasarri eta Deyheralde apezak gidari, eta hauk beheretik ekar-arazi lehen hiru fraide erakasleekin, estreinatu dituen horko San Josep ikas-etxearen lehen
urteak. Ehun bat haurrekin hasi ziren, hazpandar, lekuindar,
lekondar, ixturiztar eta aihertar, eta Bordako Pierra hetarik
zen.
Pierra mutiko segura eta goizik gizondua zelakotz, harén
gain uzten zuten beharrez eskolierren multxo guzia, bai asteko ateraldiarentzat, bai m ezarat joaiteko, bai-eta erakasleak
ezinbertzez huts egitea gertatu ikasaldi batzuendako ere.
Ez da beraz harritzekorik, bere jakintza lanez bestalde,
apez hori izan baita beti funts eta segida haundikoa, ezen ez
omen ziren orduan ere p atar guziak ordoki: besteak, beste, ba
omen ziren Beskoitzen ham eka ezkontza elizaz kanpokoak,
Haristoy haratzean. Eta Zalgizen, xuberotar herri ederrean,
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bazuen "apez trixte" bat, fam ilietan kalte haundienak egiten
ziozkana... eta balioko zuen, denbora izanez, kasu horietan
ere gure Haristoy apez onaren urratsen kondatzeak...
Bainan baditugu beste bi aihertar balios, laburzki bederen
aipatzekoak.
—0 O0—

Simón Etienne Durruty. Espertateiko semea zela badakite
oraino h e rrita rre k . E sp ertatea Ix u rib eh ere-b erria zela
orduan deitzen, gutiagok dakite: han sortu zen Ximun 1853an. Aita, herriko axuanta, am a K attalin Harriague, am atxi
Janam ari Belzunce, bera ertor egona Lukuzen, Domintxinen,
Itsasun eta Lekornen: herri huntan hil zen 1915-an bezpera
denboran tupustez eta bada gutartean hura erortzen ikusi
dueña.
Euskal apezetan lehena izan da naski literaturako lizentzia baten jabe egina, bainan harén euskal lanek dute guretzat balio haundiena. D urruty-ren "Elizako liburu ttipia"
badukezue ainitzek zuen etxean, kurutzearen bidé eder bate
kin besteak beste. Lehena 1897-an agertua, Lafitte jaunak
berriz bietan atera izan du, em endaturik eta gero arindurik,
bai-eta Mgr. Oyhenart-ek, xuberotarturik.
—0 O0—

Aihertar m aiteak, galdatzen badautzuet nik nun den zuen
lurrean Kitolisteia, erranen dautazue zenbaitek m enturaz:
"Zer zira, ala gutaz trufatzen?" Ez eiki! Duela ehun eta guti
urte, Kitolisteia bazen Aiherran, bai-eta familia ederra ere
han sortua bataioko errexixtroen arabera, Heguy familia.
Hatxem an dugu nun zen etxe hori: orai Artxidukeneko barrukia dagon tokian zela, ezen Artxidukenea ere badu herri
hunek Belzuntzeko bizkondearen jauregitik oihu baten
bidean: gutiz barka, jau n andereak!
"Hargindeiko apeza" erraiten dute halere Julien Heguy
ezagutu dutenek: hura sortu-ta laster utzi zuketen Kitolisteia
harén etxeko ofizioz ilaginek, Julien apeza Hargindeian altxatua izan denaz geroz.
Julien Heguy apeza 1860-an sortua zen, 25 urtetan apeztua, lehenik Santa-Graziko bikario Xuberon, gero Ainhoako
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eta azkenik Uztaritzeko. Ertorgoko aprendizgoak ere berriz
Santa Grazian egin zituen, bikarigokoak bezala; 1903-an Beskoitzerat etorri 21 urterentzat ertor eta azkenik berriz Xuberorat, A rrokiagarat itzuli, han 1930-an hiltzeko. Izan ditu
bere nekeak eta kurutzeak, laidoak eta nahigabeak...
Halere gutarik bakoitzaren zauriak gurekin joaiten dira.
Lanak aldiz gelditzen: liturgizalea zen, diosesaren astekariarentzat usu idazten, hori erdaraz egia erran, bainan euskaraz
ere predikari ederra, bere talendu ta k arraren gatik EuskalHerriko eliza gehienetan entzun baitute.
Luma ona zuen, Alm anaka-ren idazle, irri-solas eta beste.
Liburutto bat bada harek egina, oraino ez aspaldi Urruñako
elizan eta beste batzuetan irakurriz baliatzen ginuena:
"M aiatza edo M ariaren ilabetea". Azkue ta Gavel jaunak
Heguyz behartu dira eta ez da harritzeko Euskalzaindiak bere
laguntzaile h artu a baitzuen.
Bainan ez nuke nahi euskalzain ala euskalzale guzier
egun egin ditaken beste laguntza balios bat nik hemen ahantzi: erraitekoak erranez geroz ixiltzea bazter guziak elez ase
gabe, eta H aritschelhar nere h erritar euskalzainari lekua
uztea. Engoitik, konprenitzekotz, bakoitzak konprenitua duke: Aiherra déla egun huntan Euskalzaindian sartzen, eta
nik bezenbat bederen m erezitua duela.

EUSKALTZAINDIKO LANKIDE MAITEAK,

Jean Haritschelhar
Jau n andereak,
Egun bezalako biltzar batek sortzen derauzkit bihotzean
bi sendimendu desberdin: lehenak uzten daut gustu kirets
bat, heriotza agertzen baitzait eta bereziki euskaltzain zenduaren itxura gogoratzen, ongi baino hobeki ezagutu baitut
Lafon jauna; bigarren sendim enduak aldiz zorionez betetzen
ñau euskaltzain baten ondotik agertzen baita beste euskal
tzain b at eta zu izan zarelakotz hau tatua ene adixkide eta
h erritar maitea.
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Bi aldiz alegeratzen ñau zure sartze hunek eta huna zerta
ko: Aiherran egiten baita, A ihertarren artean. Bozkariatu
naiz Challet jau n auzapezak on h artu zuelarik ideia hori, konprenitu baitzuen berehala Aiherra eta A ihertarren eginbide
zela beren artzainaren ohoratzea egun xoragarri batean.
Huna beraz A ihertarrak hor, gizon eta emazte, zahar eta
gazte, huna beraz Aiherra bildua eta berehala nahi deiet
eskerrak bihurtu, bai A ihertarrer eta bai Aiherrari. M intzatu
zirelarik oixtion ja u n auzapeza, senditu dut zoin barnaki egi
ten zinaukun ongi etorria. H erriaren izenean egin duzu eta
nik ere orai Aita Villasanteren ondotik eskerrak bihurtzen
derauzkitzut bihotz bihotzetik. Bainan Aiherran izanki eta,
ñola ez aipa Aiherra eta Baigorri-ren arteko lokarriak? Zuen
artzainak em aiten daut egun okasionea. Egun berezi hau ez
dea denbora berean Baigorriarrek ohoratzen duten eguna?
Mezan m intzatzailea bikarrio jenerala, Baigorriarra, euskal
tzain berria Aiherrako erretor bainan B aigorriarra sortzez, ni
orai mintzo eta Baigorriarra ere naski. Beraz, Baigorri hor
dago beste N afarroa Behereko herri baten bestakari, herri
horren goresteko eta anaien arteko besarkadaren emaiteko.
Badu denbora Aiherrak eta Baigorrik badituztela h a r em a
nak. Eta ez niro nere eginbidea bete ahanzten banu Aihertar
eta Baigorriar guziek ezagutu dugun apez bat.
Badu aspaldi; gu biak ttipiak ginen Emile Larre adixkidea, eta bizpa hiru urte goiti beheiti ibili gira katixim an bikario berarekin. "Bihotx" deitzen zuten. Ez nakien orduan zendako. Izen goitia bezalako zerbait naukan izen hori eta ene
h au r gogoan pentsatzen nuen zinez ederki asm atua zela hain
zen eztia, hain zen ona "Bihotx" apeza. Geroxago jakin nuen
Ahazparne Bihotxeneko semea zela, bainan frogak ukanikan
ere nago beti ene haurreko pentsakeran: sekulan apez batek
merezitu balinbazuen izen goiti bat Lagrenade apeza zela eta
"Bihotx" zela ongi zoakon eta doakon izena.
Orhoitzapen bat lehenik zor diogu bere alkia hutsik utzi
duen euskaltzain zenduari. Ez zen René Lafon euskalduna
sortzez. Bordeleko inguruetan jaio zen, M érignac deitu hirian,
1899 ko agorrilaren 4 ean. Ikasle suharra, segitu zituen bere
eskolak Bordelen eta ham azazpi urte egin gabe sartu zen Ecole Nórmale Supérieure delako Pariseko eskola nagusi hartan.
Filosofiako estudioak egin zituen, 14 eko gerlaren azken
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gudukak ere hemeretzi urte zituela eta gerlatik jin-eta irabazi
zuen agrégé de philosophie deitu titulu ederra.
1921 ean hasten du bere erakasle bizitza. Ez da René
Lafon jaunak filosofian hunkitu dituen lehenbiziko ikerketak.
Ez gaiten estona beraz linguistikarat jo bazuen Vendryes orduko jakintsun handia solastatu-eta: Kaukaseko m intzairak
lehenik eta Vendryes-en kontseilua segituz euskara, segur zelakotz Vendryes euskara zela Kaukaseko m intzairen ahaide.
gaiten estona beraz linguistikarat jo bazuen Vendryes orduko
jakintsun handia solastatu-eta: Kaukaseko m intzairak lehe
nik eta Vendryes-en kontseilua segituz euskara, segur zelakotz Vendryes euskara zela Kaukaseko mintzairen ahaide.
H am ar urtez, 1926 etik, 1936 artio, pasatu ditu René
Lafon-ek bere bakantza guziak Larrainen "ü sk ara” ikasten
zuela. Berak erraiten zuen "Ziberotarrak bai goguan, bai
bihotzian haitüzko lekhia, amodiozko xokhua edükitzen ziala ” . Eta segitzen zuen: "M intzaje hau lekhian berian, bereziki
Larrañen, herriko jenten ahoti, sükhaltian, ostatian, elizan,
arrabotian, bidian, alhorretan, olhetan ikhasi düt. Eta orai
Ziberuaz mintzo nizalarik, Larrañeko, Altzaiko, Atharratzeko
adixkideen begitartiak bai hilen bai bizienak agertzen zaizt
ene begietarat eta üdüritzen zait haien botzak entzüten tíl
dala.”
Zer atxikimendua berak h autatu zuen m intzairari! Eta
segur ez dut urrikirik, duela orai ham abi urte, nere sarrerako
m intzaldia egin nuelarik eta h u ra naukalarik aitatxi gisa
erraiten niolarik: "Enetako zira erakasle baino gehiago etsenplu eder eta bihotz altxagarria. Ez enetako bakarrik, bainan
denendako ere bai. Euskal Herritik urrun sortua, Pauen zinelarik hartu zinuen euskararen ikasteko xedea. Euskara ikasiz,
em aiten deiezu deneri ikusterat ez déla euskara ezin ikasizko
hizkuntza; erakusten daukuzu, Jauna, egin dituzun lan baliosekin, ederrenetarik bat déla m intzaira hori, m aitatu eta maite baituzu behar bada Éuskaldunek baino gehiago.
Euskaldunek ukan dute sortzez, beren amen bularretan
xurgatu dute; zuk aldiz, h autatu duzu, adixkideak hautatzen
diren bezala, eta hautatzearekin amodioz m aitatu. Euskara
ikasiz, euskaradun egin zira, erran nahi baita euskaldun bilak atu .”
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Hamabi urte pasatu dira eta ez dut hitz horietan hitz bat
ere aldatu nahi. Bakarrik nahi nuzke, egun, orduan egiten
niozkan laudorioak emendatu. Euskararen ikastea lan ttipia
harentzat. Ez zen lana, aldiz zoriona. Gutik hain barnatik
ikertu dute gure m intzaira m aitea, ñola egina zen, XVI garren
mendeko hizkuntza aztertuz bere aditzaren sistiman. Hor
dira lekuko harén liburu eta artikuluak: Le systém e du verbe
basque au XVI e siécle eta Donostiako "Boletín de la Real
Sociedad Vascongada de Amigos del País" agertu dituen
lanak Detxepare eta Oihenarten obreri buruz. Lafon-i esker
ezagutzen dugu orai lehen baino hobeki gure XVI garren m en
deko euskara bere euskalkietan. G ram atikari buruz egin
dituen ikerketak ez ditaizke konda ainhitz aldizkarietan ager
tu baitira bereziki "Bulletin de la Société de linguistique de
Paris"-ean. H arén bibliografía osoa bildu dut eta agertaraziko "Bulletin du Musée Basque" delakoan. Bibliografía horrekin euskaltzale eta euskal ikertzale guziek ikusiko dute zer
langile porrokatua izan den René Lafon bere bizi guzian.
Baitzakien georgianoa eta euskara, bien arteko lokarriak
bilatu ditu, zabalduz beste jakintsunek urratu zituzten
bideak. Salam ankan agertu dira "Etudes basques et caucasiques". Erran gabe doa ez direla denak ados Lafonekin bainan
ez zuen hunek sekulan aterik hesten, edozoin borta idekitzen
ordea, ibero hizkuntza eta Akitanoen m intzaira aztertuz harri
zahar idazkietan. Beti pentsatu du ikerle bakotxak behar zue
la bere lana egin erranez zertarat zoan arrabots gutirekin,
jakinez ikertzeak ez duela azkenik, besteak etorriko direla
gero, asm atu diren gauzen desegiteko edo asmo horietan finkatuz aintzinago joaiteko gizonaren jakitatean.
Iduri zuen azken urte hauetan nahi zituela bildu euskarari buruz zazkienak eta besteeri presentatu. Ingelesez agertu
zen lehenik lan hori eta igorri zautalarik konprenitu nuen
berehala bazuela balio haundi bat. Galdegin nion hea ez zitaiken frantsesez publika eta zonbeit baimen ukan eta agertarazi nuen Bulletin du Musée Basque deitu aldizkarian. Irakurtu
zuelarik lan eder hori Lafitte jau n kalonjeak erran zautan
"testam entu" baten itxura zuela; Egia erran bere azken lanetarik bat da, egiazko "ordenia” .
Jakintsunaren m erezim enduak m undu guzian ezagutuak
ziren. Doktorago titulua irabazi ondoan Bordaleko unibersitatean erakatsi du hogoi eta bat urte.
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Euskaltzaindian sartu zen 1953 an, euskaltzain oso gisa;
1965 ean Académie des Inscriptions et belles lettres deitutakoan hautatu zuten laguntzaile gisa. 1967-an "Société de lin
guistique de Paris" delakoaren buruzagia izendatua izan zen
eta Tbilissi, Georgiako hiri nagusiko unibersitateko “docteur
honoris causa" eraikia, georgianoz egin zuela hango mintzaldia.
Jakintsun haundia beraz eta denbora berean gizona,
gizon osoa. Ez zen segur arrabots egiletarik. Ixil ixila bere
xokoan zagon bainan m intzatu behar zuelarik ez zuen sekulan hutsegiten. Gizon lañoa eta umila. Bere bizi guzian ez
duke gauza haundirik erran besteen kontra. Nik segurik ez
dut entzun. Laguntzaren eskaintzeko bazuen beti astia, hain
zen zuzena, hain zen ona. Ez zakien ezaren erraiten eta hor
nago lekuko. Segitu ditu ene ikermenak ham abi urtez. Orhoituko niz beti ñola 1956 an egin niolarik lehen bisita, erran
zautala ene zerbitzukó zela. Hitza hitz dio erran zahar batek.
Bazakien René Lafon-ek zer zen hitza hitz. Zerbait griña nuelarik ene lanetan aski nion idaztea edo telefonaz deitzea eta
berehala emaiten zautan kontseilu edo ahal balinbazuen
erantzun bat. Eta harén tokia hartu baitut Bordaleko unibertsitatean, ene ^ a n a t heldu delarik ikasle edo ikerle bat, René
Lafon-en itxura agertzen zait, ikusten dut harén begitarte
arraia eta harén boz eztia entzuten. Etsenplu eder bat daukat
aintzinean René Lafon-ekin. Bizian bezala hilik ere nere gidari. Ñola ez segi?
—oOo—
Galdera bat egin daukuzu herritar adixkidea. Nundik eta
nolaz egin ahal dugun Lafon jaunetik eta zutarako erorikoa.
Ez dautzut arraposturik emanen. Badakit zer erantzunen zauzun René Lafon-ek berak. Erranen zauzun ez zuela harek guk
dugun xantza ukan, ikasiz gure m intzaira am aren altzoan.
Zion berak hartzen zuela edozoin euskaldun erakasle gisa,
euskaldunek dutela ez beharbada liburuek emanikako jakitatea, baina beste kultura bat, herri kultura, balio haundiko
jakitatea arbasoen ganik etorria, ait'am ek hedatzen dutena
h au rrak altxatzen dituztelarik: erran zaharrak, bizitzeko
m anera berezi bat, hitz batez euskaldungoa.
Zuk, beste hanitzek bezala hartu duzu urrundik jinikako
kultura hori. Sortu zira Baigorrin 1926 eko u rtarrilaren 3 an
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Iparla eta Larla mendien arteko Bastida Belarrea deitzen den
laborari etxean. Ukan dute merezim endu zure ait'am ek, zazpi
haurride izan baitzizte, horietarik hiru bizi oraino, gehiena
etxean zortzi haurren aita, bertze bat Baionan bainan etxea
eginik Baigorrin eta zu. Hameka urte artio ibili zira Urdozeko
eskolan. Gero sartu zira Uztaritzeko seminario ttipian, biga
rren maileko estudioen segitzeko eta urte bat pasatu zinuen
Maúlen erakasle gisa gazteegi zinelakotz ornen seminario
haundian sartzeko. Han sarturik apeztu zinen 1951 ean 25
urtetan.
A hazparnerat bikario bi urte igortzen zituzte, gero Donibane Garazirat, gero Maiorga deitu laborantzako eskolaren idekitzeko. Bainan ez baitzira jarririk dagoen gizona huna nun
ziren U rruñan eta han sei urte pasaturik Ahazparnen berriz
misionesten etxean. Erraiten ahal de kurritu duzula Frantziako Euskal H erria iparretik hegorat eta iguzki aldetik itsaso
alderat, jendea ezagutuz misione denboretan, "berri ona”
hedatuz eginbide duzun bezala. 1969 an izendatua zira Aihe
rrako erretor eta geroztik hem en bizi.
Diozu zuhaurek xoilki zirela euskaldun apez bat. Badea
titulu ederragorik nun ez den euskaldun gizon eta emazte.
Bainan bi hitz horiek euskaldun eta apez-ek beren eginbideak
dauzkate. Ez dauzkitzut erranen apezaren eginbideak bainan
diot goraki euskaldun ahula déla euskaltzalea ez dena. Apez
eUskaltzalearen frogak nasaiki em aiten dituzu. Aski zen entzutea goizeko meza xoragarria, fam a haundiko meza Frantzia
guzian hedatua izan den meza telebixtaren bitartez. Zendako
bada, erradazue, h autatu zuten telebixtako gizonek Aiherra
ko meza? Senditu baitzuten Aiherrako elizan A ihertarren eta
Aiherrako erretoraren egiazko euskaldun arima.
Hemen elizkizunak euskaraz, katixim a euskaraz frantseserat lerratu gabe, herri bat oso euskalduna, artzain euskal^ün eta euskaltzale batekin. Hortakotz dugu egun ikusten
herri osoa bildua bere artzainaren ohoratzeko. H ar dezatela
^Uskal Herriko apezek zutan etsenplu, izan dadila Baionako
eÜza gero eta euskaldunagoa, eginbide baitu tokiko eliza izaij;ea bere berezitasunarekin erran nahi baitut bere m intzaira
berezia lagunduz, azkartuz eta osoki finkatuz. Berrikitan Bretainiako itzulia egin dut eta hango elizetan ikusi ditut Bretoin
sainduen itxurak beren tokietan ederki jarririk eta denbora
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berean nindagon pentsatuz: nun ote gure elizetan euskaldun
sainduak ohoraturik? Nun Iñigo, Gipuzkoako patroin saindua? Ez zuena bihotza aski zabala ohoratua izaiteko hemengo
elizetan Nun ere Pantxoa Xabier? Konda ditaizke harén itxurak esku baten erhiekin. Nun ere azkena, Ibarreko semea San
Mixel Garikoitz? Aldiz aurkituko dituzue Jeanne d'Arc-en
itxurak, gurea balitz bezala, dakigularik bizi zen denboran
Lapurtarrak ongi akomeatzen zirela Angelesekin eta gu Baxen ab artarrak bizi ginela Nafarroako erresum an. Horiek hola
erraiteko nahi balinbadute oraikotu euskaldun elizek behar
dutela gero eta gehiago euskaldundu.
Zure euskaltzaletasunaren erakuspideak ageri dira ere
liturgia lanetan bildu zireztelarik Beloken Aita Diharce-ekin
zonbait apez, heietan aipatu nahi bainituzke Andiazabal,
Xarriton, H iriart Urruty, Etxebarne, Olhagaray, Mixel Idiart,
Indart, Guillaume eta Grégoire Eppherre eta barka dezatela,
otoi, aipatu ez dituztanak. Hasi zinezten 1964 ean! Zer lan
m iresgarria orduz geroz!
Aipa dezagun ere kasetaritza. Idazten zinuen "Gazte"
deitu aldizkarian Algeriako gerla garaian eta dakidanaz
Sokorri zen orduan zure izen ordea. Behar duta erran zure
artikuluak xeheki irakurtu dituela M anu La Sotak eta ederki
baliatu bere hiztegiarentzat? Eta hor da ere lekuko Herria
gure astekari m aitea. Badu orai sei urte zure eskuetan dagoela eta denek badakite zer lanak erabiltzen dituzun astero. Zer
zoriona zuretzat ikustea Herriaren berriketariak hor direla
egun, zure gatik bilduak, zurekin gogoz eta bihotzez, zure
egungo ospatzea Herria kasetaren besta baita zure bitartez.
Zure kasetalari lana ez dea egiazko euskaltzaletasuna?
Bizpahiru etsenplu hartuz nahi nuke erakutsi zer xede eta
helburuak deram azkitzun. Herria astekaria déla diozu, eta
beraz "gertakarier em aiten duen behakoa déla bere heinean
astiz eta itzuli osoa eginez em an nahi den soa” ; astekari girixtinoa déla bainan” euskaldun guzientzat mintzo, nehori deus
kondurik galdegin gabe, bakotxaren errespetu osoan"; astekari euskalduna oroz gainetik eta diozu: "G uretzat euskaldun
izaitea ez da euskaldungoaz beti ahobeteka errepikan artzea
bainan euskaraz xoil xoila, osoki bizitzen ahal déla erakustea
eta halaxe egiten bakotxa laguntzea, denbora berean, alegia
deusez, xorta xorta, gure euskaltasunaren amodio kartsu eta
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bizi baten pizterat ariz bihotzetan." Eta berriketarier hedatu
duzun azken paperean hautatzen dut zatiño bat euskara
batuari buruz: "Behar dugula, emeki emeki, zazpi probintzietan berdintsu m intzatzerat ez bada, izkiriatzerat ari."
B atasunaren aide zirelakoan Euskaltzaindiaren xedeak
betetzen ditutzu, Euskaltzaindia baita gure zazpi probintzietan batasunereko bidean doan egiazko batasuna. Hanitz eus
kalki bainan hizkuntza literario bat denentzat konpreni errexa, huna zer nahi luken eraiki Euskaltzaindiak, ber denboran
egiten dituela ikerketak euskaltzain oso eta laguntzaileekin.
Horri buruz behar ditu langile kartsu eta azkarrak. Zure
ttierezimenduak ikusirik pentsatu dute euskaltzainek euska
raren zaintzeko eta bultzatzeko gai zinela.
Eta mintzaldi hunen bururatzeko, orroituz biak Baigorriarrak girela eta egun erabiltzen dudan zu hori ez dugula sekulan gure artean erabiltzen, erranen dauiat: Adixkide maitea,
haugi gutarterat; Euskaltzaindiaren izenean egiten dauiat
ongi etorri on bat. Hi bezalako langile baten beharra badiagu.
Orai artio hintzan, apez, euskaldun eta euskaltzale, hemendik
goiti izanen hiz apez, euskaldun, euskaltzale, eta euskaltzain.
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SPECIFICITE DE L'EVOLUTION DES LANGUES ROMANES DE
LA REGION PYRENEENNE OCCIDENTALE

J. L. Alvar ez Em param a
0
BUT DE L'ETUDE
On analyse dans cette étude quelques aspects originaux et
spécifiques de l'évolution des langues rom anes nées prés ou
dans la zone prérom ane (gascón, aragonais), en m ontrant
l'im portance du substrat basque; et, par com paraison évidemment, avec l'évolution constatée en occitan (non gascón)
et en castillan. Nous ferons quelques allusions aussi au
galaico-portugais, au léonais et máme au m oçarabe pour
éclaircir quelques points.
Tous les rom anistes savent, parce que le phénoméne est
extrém em ent manifeste, que les caractéristiques principales
d'évolution de la Romania occidentale ont une "zone d'exception", entre la Garonne et l'Ebre 'grosso modo', sur les deux
versants des Pyrénées occidentales: le m anque de sonorisation des occlusives sourdes inter-vocaliques, les traitem ents
originaux de r- et de / , etc.
Puisque le basque est encore parlé dans le noyau géographique de cette zone (voir carte ci-jointe), et que le basque
recule depuis des siécles, on est unánime á tenter d'expliquer
ces irrégularités p ar les effets d'un substrat basque. Tout le
monde semble d'accord lá-dessus. P. Bec, par exemple, écrit á
ce sujet: "Comment expliquer l'originalité linguistique du gas
cón?... Cette différenciation est done trés ancienne, et repose
MANIFESTEMENT SUR UNE SPECIFICITE ETHNIQUE” (La
langue occitane, 50).
On essaie d'établir ici une sorte de petit résum é de ces
recherches; avec parfois quelques suggestions personelles
qui, j'espére, ne seront pas trop indéfendables.
Une autre rem arque im portante s'impose en ce moment:
il n'y a pas d'unicité absolue dans les phénoménes qu'on va
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citer p ara la suite. Et ceci est d 'a u ta n t plus normal et prévisible que tout pousse á croire que le basque des temps reculés
était divisé en dialectes, relativem ent divers, comme il l'est
aujourd'hui. Or on sait bien, en ce qui concerne la langue
actuelle, que "tous les parlers basques n'ont pas exactement
le méme systéme phonologique” (Lafon, La Langue basque,
16). Cette diversité est encore plus connue sur le terrain lexi
cal. Ou, pour donner un dernier exemple, d'ordre morphologique cette fois-ci, c'est bien connu que le verbe auxiliaire transitif du dialecte biscayen différe fonciérement de celui des
autres dialectes (ce qui n 'a pas m anqué de poser des problémes á l'Académie lors de l'unification du basque écrit!). Et il y
a en plus les problémes de parenté p ar contiguité.

I

LES LIMITES DE LA ZONE CHOISIE (voir carte)
II y a une coincidence précise et bien concréte en ce qui
concerne l'étendue de la zone bascophone á l'arrivée des
romains.
On a d'un cóté les témoignages, relativem ent concordants, des historiens ou géographes romains.
On a également les coincidences persistentes entre les his
toriens postérieurs (Oyhénart et Jaurgain, notamment), qui
font allusion á la méme région pyrénéenne lorsqu'ils écrivent
leus celebres études historiques sur "les deux Vasconies” .
Celle du Nord n 'est autre que la "provincia aquitania tertia”
de César, la "Vasconie” des Vascons ("W ascons” , Gascons);
et qui comprend, d'aprés Lafon, Tardets, Aire s/Adour, Eauze,
Sos, Castet-Arrouy, M ontferran, Castelnau, Muret, St. Girons
d'Ariége et Bethmale d'Ariége. Et celle du Sud est la Vasconie
navarraise: la N avarre proprem ent dite, la Rioja, le Nord de
Huesca et les provinces dites "vascongadas” .
Les anthropologues de toute sorte concordent pleinement
aussi; et lorsqu'on voit les cartes sérologiques de Vallois et
M arquer, publiées en 1964 par la Société d'Anthropologie de
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París, et analogues, on est frappé par la présence nette devant
les yeux de la carte de l'ancienne Vasconie prérom ane, et par
la vigueur des conclusions des chercheurs: "Nous sommes lá
(=en Vasconie) vraiem ent en présence d'une ethnie particuliére, et qui n'est pas seulement linguistique, mais aussi ethnographique et, ju sq u 'á un certain point, morphologique; ethnie
représentative d'un vieux substrat pré-indo-européen et dont
la valeur systématique est bien supérieure á celle des autres
groupes linguistiques oú méme politiques de l'Europe occidentale” (C. N. R. S., I/IV-1964, p. 187-188).
Ce constat est une constante de ces recherches. Et c'est
ainsi qu'on peut lire, au sujet de la Bigorre, et en conclusión á
la sérieuse étude anthropologique collective qu'ont dirigée
D. Fabre et J. Lacroix: "Les populations barégeoise et basque
se singularisent encore nettem ent dans 1'ensemble des popu
lations basques. II ne s'agit pas seulement d'un phénoméne de
convergence, mais bien d'une similitude d'origine qui prend
toute sa valeur quand on sait que le Pays Basque occupait
dans les siécles passés une étendue beaucoup plus vaste que
celle qui est la sienne aujourd'hui". (Communautés du Sud, I,
96, 1975). Signalons aussi, en passant, que les ibéres étaient
dolicocéphales, tandis que les basques sont plutót mésocéphales; discordance qui est du méme signe que celles qui, au
niveau linguistique, ont fait abandonner complétement la
vieille hypothése qui faisait des basques "les derniers des ibé
res''.
Les spécialistes du Droit constatent analoguem ent une
identité et méme une originalité surprenantes entre les différents droits coutumiers pyrénéens.
Or nous allons m ontrer, p ar ce qui suit, que SUR LE PLAN
LINGUISTIQUE l'influence du substrat basque est indéniable.
Tout d'abord, que si bien au Nord des Pyrénées la frontiére gascon/occitan est extrém em ent nette (fleuves Garonne et
Ariége); analoguement, au Sud la frontiére de l'aragonais
avec le catalan est non moins claire et ancienne: "en Ribagorza... su frontera con la m itad catalana es antiquísim a". (Me
néndez Pidal, Orígenes del Español, 467).
Les vascons proprem ent dits, "o sea, los navarros"
(Mz. Pidal, 461), arrivaient ju squ'au fleuve Esera (entre Barbastro et Bagnéres de Luchon); et, toujours prés de la chaine
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montagneuse, et plus á l'Est, ju sq u 'á Andorre, il y avait les
ilergetes et cerretanos, qui parlaient des dialectes basques
aussi, quoique différents. II est bon de signaler que R. de Abadal, et Corominas surtout, ont prouvé il y a une dizaine d'années, "la survivance du basque jusqu'au bas moyen-áge”
dans les Pyrénées centrales. Lisons Rohlfs á ce sujet: "(Corominas) a pu dém ontrer que dans les hautes vallées espagnoles
des Pyrénées Centrales (avec particuliére résistance dans le
haut Pallars), les déux langues (basque et latine) ont vécu Tu
ne á cóté de l'autre pendant des siécles, dans une longue symbiose" (Le Gascón, 37, 1970). Cette zone-lá comprend 'grosso
modo' la zone délimitée par Basbastro, B. de Luchon, Val d'Aran, Sort et Tremp; et touche le Principat d'Andorre par
l'Ouest.
Le systéme phonologique étant trés structuré, et plus résistant aussi, nous l'avons choisi comme centre de notre étude, en laissant de cóté d'autres.
Nous essaierons de m ontrer l'homologie, presque cons
tante, entre les évolutions respectives du BASQUE (dans ses
emprunts romans), le GASCON, l'ARAGONAIS (ou navarroaragonais) et le CASTILLAN; et l'opposition, presque constan
te aussi, entre cette évolution lá et celle constatée dans les
autres zones contigues: en OCCITAN, et en LEONAIS (et m á
me PORTUGAIS).
Il sera bon de préciser, de façon trés succinte, que, au début de la romanisation, tout porte é croire que:
a) dans les Pyrénées orientales et en Catalogne on parlait
une langue IBERIQUE; l'ibére étant, bien entendu, une langue
non-indo-européenne, mais différente du basque, etn o n sémitique;
b) dans le Bas-Aragon, et au Sud et á l'Ouest de la Rioja,
on parlait une langue de type CELTIQUE, indo-européenne;
c) dans l'Aquitaine "de Cesar” , ou Vasconie nordpyrénéenne, on parlait "une forme ancienne du basque" (La
fon). Cette zone (voir carte) ne com prenait pas la région bordelaise proprem ent dite, au Nord de Biscarrosse-Arcachon (li
mite de la toponymie basque), qui était celte. II y avait des
enclaves celtes, á caractére surtout militaire et stratégique,
un peu partout.
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Quant aux voyelles ouvertes e et o, diphtonguées des le
début du moyen age, on sígnale souvent les toponymes bas
ques diphtongués du Haut-Aragon (Biscarrués, Javierre) com
me une preuve de l'ancienneté de la débasquisation de la
zone. Or, en plus des recherches de Corominas déjá citées,
dans la N avarre actuelle, ou l'on DIT encore en basque
Nabaskotze, Galoze, Biotzari, Irunberri, Exaberri, on lit sur
les cartes officielles Navascués, Gallués, Bigüezal, Lumbíer,
et Javier. Etant donné le caractére "cam pestre” (le mot est de
Caro Baroja), du fait basque, ce "pueblo de pastores, agricul
tores y m arinos” ju sq u 'á des dates trés récentes (on fait allusion au peuple bascophone), on est plus prés de la ré^lité en
considérant que le diphtongaison s'est produite en HautAragon et N avarre au niveau officiel, mais pas au niveau lin
guistique populaire.
L acarra en a offert une preuve éclatante avec son document, du XIV. siécle, interdisant de parler "bascuenz” au
m arché de Huesca. Or de Huesca á la frontiére actuelle de la
N avarre on a plus de 100 km. en ligne droite; distance difficile á couvrir á dos de m ulet pour participer aux m archés périodiques.
Je tiens á signaler, á ce propos, que la ville mexicaine de
Valladolid, au nom bien espagnol, passe pour étre aujourd'hui
une ville de langue m aya trés puré. Les indiens l'appellent
d'ailleurs... "Zaci” ! Rohlfs sígnale bien ce danger en écrivant:
"On s'expose, en effet, á des conclusions superficielles ou
erronnées, quand l'on se contente d'exam iner la toponymie
lócale en s'appuyant exclusivement sur les noms officiels” (Le
Gascón, 25).
Une autre rem arque préalable encore: LE GASCON N'EST
PAS UN SIMPLE DIALECTE OCCITAN, mais une LANGUE á
p art entiére; et ceci au méme titre que le catalan.
C'était déjá l'avis de Luchaire, il y a cent ans; et depuis, se
critére ce généralise de plus en plus: "Son évolution phonétique est tout á fait origínale, au moins autan t sinon davantage,
que le catalan ” (P. Bec, La langue occitane, 46); et Rohlfs est
du méme avis: "Si l'on s'est habitué á considérer le catalan
comme une langue á part, il faudra certes rendre le méme
honneur au gascón” (Le Gascón, 1). Et un peu plus loin il
insiste: "il faut se rendre compte que nous n'avons pas á faire
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á un dialecte quelconque du domaine provencal, mais á un
idiome qui dans ses nom breuses particularités s'approche
d'une VRAIE LANGUE INDEPENDANTE'' (Le Gascón, 4;
c'est nous qui soulignons).

II
EVOLUTION DES O.CCLUSIVES SOURDES IN T E R VOCALIQUES
On sait bien que c'est la sonorisation générale de -p-, -t-,
et -k- (intervocaliques) un des facteurs essentiels de la divi
sión de la Romania en orientale et occidentale.
Or, "dans les Pyrénées (Haut-Aragon et Gascogne méridionale) se détache une zone qui conserve -p-, -t-, et -k-"
(Von W artburg, La Fragm entation linguistique de la Romania,
34-35). Le phénoméne est signalé á l'unanim ité.
C'est curieux de constater, á ce sujet, que le sarde, qui
coincide avec le basque et le castillan dans son systéme á cinq
phonémes vocaliques, coincide aussi p ar la non sonorisation
des occlusives sourdes intervocaliques (Von W artburg, Frag
mentation, 34; Vidos, M anuel de Lingüistica rom ana, 288); et
ceci est encire plus troublant lorsqu'on rapelle le témoignage
de Seneca, qui écrivait il y a deux mille ans, que des coincidences lexicales existaient entre la langue des Pyrénées et la
langue parlée "en Corsé".
Le phénoméne de non-sonorisation est net en BASQUE:
ezpata, laket (= placet), errota, populu, etc. En N avarre on
appelle 'Zarakoza' ce qui est 'Zaragoza' en espagnol officiel.
Or on constate le méme phénoméne en GASCON; surtout
autour du'triangle dur' (béarnais) des vallées d'Aspe et de
Barétous; celle-ci encore bascophone de nos jours en partie
(Larrasquet, H aritschelhar,Irizar, Seiliez).
Rohlfs présente une liste im pressionnante de 76 mots á
intervocalique sourde (aytá, ipér, aupri, etc.: pages 131 á 134
de "Le Gascón"); plus une autre á 9 suffixes (-ato, -ito, -atero,
-uto, até, -eté, -atis et -aturo, pages 134-135). C'est á signaler
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que beaucoup d'entre eux sont présentés á cóté de l'équivalent ARAGONAIS (avec sourde toujours): ayutar, apierto,
aprir, april, ete; et de l'équivalent CASTILLAN, qui présente
une sonore: ayudar, abrigo, cabeza, cabra, hormiga, etc.
Mz. Pidal fait siennes les conclusions de Rohlfs, et écrit:
"También en Aragón encontram os voces que a pesar de tener
vocalismo rom ance conservan la consonante sorda: bertute,
tuto, fraucato, espata, facan...” (Orígenes, 251).
Or le LEONAIS sonorisait: "en León se sonorizaba hasta
el latín popular” (Mz. Pidal, Oríg., 466); et le romannavarrais de la Rioja, prem iére période, sonorisait peu: "en la
Rioja hallamos m enor tendencia a escribir sonora que en Cas
tilla” (Oríg., 250), comme on peut voir p ar les mots suivants:
lueco, moveturas, nafregatos, tota, aplecare, ganato, salbatore... (Oríg., 250). Et de conclure: "es de suponer que en la Rio
ja y en toda la N avarra lindante con el País Vasco, existía una
fuerte repulsión popular a la sonorización consonántica,
semejante a la del Alto Aragón, aunque no tan tenaz; recuér
dese que en Ojacastro, junto al Monasterio de San Millán, se
hablaba vascuence en el siglo X III” (Mz. Pidal, Oríg., 250251).
C'est connu que, depuis toujours, la Rioja Alta (autrigone)
est attirée par la Biscaye, tout comme la Bureba, Nord de
Burgos; tandis que la Rioja Baja (vascone) estplutót prés de la
Navarre. Ceci est net du point de vue économique; mais aussi
du point de vue linguistique, qui nous intéresse aussi
(Mz. Pidal, 470-471).
La non sonorisation est d 'a u tan t plus nettem ent sensible
qu'on s'aproche des vallées montagneuses, logiquement les
zones les plus isolées et aussi les plus conservatrices. Le phénoméne se produit aussi sur d'autres plans: "en gascón la
particule 'que' est de rigeur devant le verbe dans toutes les
propositions affirmatives et indépendentes... Dans les parlers
du Gers et des Landes l'emploi de 'que' est moins obligatoire
que dans la zone pyrénéenne” (Rohlfs, Le Gascón, 206). Tout
suggére done que la non-sonorisation a été générale en gas
cón.
Or on sait, depuis plus de 60 ans, aprés les travaux de
Sarolhandy notam m ent, que l'aragonais de la montagne (zone
au Nord de Broto et Boltaña surtout) a connu aussi le phéno-
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méne tel qu'on vient de le dire plus haut. On peut voir une
carte de la zone non sonorisante dans le livre de Caro Baroja
"M ateriales p ara una historia de la lengua vasca” , p. 192.
Lorsqu'on trace la ligne de bascophonie du moyen áge,
suivant par exemple la ligne: Tafalla, Huesca, Alcubierre,
Tremp, Sort, Andorra, proposée par Andersson en 1971 (voir
Fontes Linguae Vasconum, n.° 8), on est frappé p ar la similitude des aires. Sans oublier que le basque était parlé aux alentours de Tafalla pendant la prem iére moitié du XIX. siécle.

III
SONORISATION DE /p, t, k/ APRES LIQUIDE ET NASALE
En correspondance assez exacte avec le phénoméne antérieur, il faut signaler la SONORISATION des occlusives sourdes aprés /m ,n/ et fl,r/.
Suivons Rohlfs: "Dans la méme région de la Gascogne oú
nous avons constaté...” on constate également la sonorisation
aprés nasale et liquide. Or "ici encore la phénoméne n'est pas
limité au versant Nord des Pyrénées, mais nous le retrouvons,
comme l'a déjá relevé J. Saroihandy, dans une partie du
Haut-Aragon” (Rohlfs, 137).
Signalons, par exemple, que le village has-navarrais
'Arancou', est 'Errango' en basque; que 'Villefranque', prés
de Bayonne, devient 'M ilafranga', et 'Rivehaute' était 'Arribalda'au XII.siécle. Méme phénoméne au Sud des Pyrénées:
'Peralta' apparaít 'P etralda', 'alcalde' est 'algalde' prés de
Jaca (Aragón) et 'ortiga' devient 'ordica' en aragonais. (Mz.
Pidal, 296-297).
Le phénoméne traverse done les Pyrénées en angle droit,
comme la plupart des isoglosses et frontiéres dialectales du
basque actuel; et fournit une évolution identique SUR LES
DEUX VERSANTS (basque et aragonais, ou gascón) des Pyré
nées.
Rohlfs, qui l'analyse en détail (pp. 137-138), en donne une
im portante liste d'une quarantaine de mots, avec variantes
sonores gascone et aragonaise. P. ex.:
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la t. alta

g asc. háudo

a ra g . alda

c a st. alto

bancum
blancam
brancam

bangot
blango
brango

bango
blango
brango

banco
blanco
cat. branca
etc.

Cette tendance phonétique n'est plus conservée dans le
Haut Aragón que par les vieillards, et "on ne peut pas séparer
le phénoméne aragonais du phénoméne gascón” . (Rohlfs,
140). Qui poursuit: "On peut done réconstruire un vaste
domaine, allant du Pays Basque ju sq u 'á la vallée de l'Aure, oú
aprés m n l i e s occlusives sourdes ont été remplacées par les
correspondantes sonores” .
Or le phénoméne est aussi rigoureusem ent inconnu en
CASTILLAN qu'en FRANCAIS.
II parait logique done de le ratacher, comme le font Saroihandy (dés le début de ce siécle) et Rohlfs p ar la suite (Le Gas
cón, 140), "á l'ancien substrat indigéne” .
Mais voici qui est étonnant: encore une fois (et cette "exception" se répéte sur d 'au tres terrains) ne suivent pas cette
loi les dialectes basques de l'extrém e Est de la zone bascophone actuelle; comme s'ils étaient les derniers témoins d'un
ensemble dialectal basque (ou d 'un ''é ta t de langue'', Gavel)
assez différent, mais disparu dans les Pyrénées centrales.
On a, en effet, en roncalais et souletin, des formes romaniques telles que: lantatu (= plantatu), altare, sentitu, entelegatu, borontate, mente, tenp(o)ra, arrankura, etc. II faut dire
qu'elles s'opposent sut tout le territoire bascophone aux te r
mes correspondants avec sonore: landatu, aldare, senditu,
endelegatu, borondate, mendekoste, mende, denbora, arrangura, etc.
Une rem arque de Mz. Pidal p arait justifier cette pressomption: "Eta sonorización estaba POCO DIFUNDIDA en la
lengua ibérica contigua" (Oríg., 303); et ceci indiquerait une
ressemblance phonologique par contiguité: les dialectes bas
ques orientaux (dont le souletin, et le roncalais surtout, sont
les derniers vestiges) auraient des caractéristiques "anorm a
les" p ar rapport au basque norm al en tan t que porteurs, par
voisinage prolongó, des tendances "ibériques” héritées sur les
zones catalanes des Pyrénées.
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II faudra revenir sur cette hypothése, modeste et pas trop
osée j'espére, lorsqu'on analysera le probléme du phonéme /f/.

IV
EVOLUTION DE i,e et u,o
On sait bien que le latin vulgaire avait connu, sur toute la
Romanía occidentale, l'évolution:
V

i >
e >

o

e
e

u >o
o >o

avec une confusion
de timbre,
et évolution paralléle des mots:
_
U
_
U
lat. tela, sitim, credit, videt
lat. vulg. tela, setim, credit, vedet (l'exemple est
de Bourciez, Elem. 148)
Or les em prunts les plus anciens du basque ne suivent pas
cette loi: le basque présent un aspect archaique:
lat. meta(m) > basq. m eta
pice(m) >
bike
lat. cohórte(m) >
gorta
müccu(m) >
muki
et néglige les quantités:
lat. pilu(m) > basq. bilho
baccilu(m) >
makhila
fTcu(m) >
biku
baccinu(m) >
m akhina

(rem arquer l'occlusive)

Autrement dit le basque, qui n 'a pas connu la diphtongaison typique dans ses em prunts anciens, a connu au fond une
évolution de type sarde:
_ u

i, i > i
e, e > e
o, o >

o

ü, ü > u
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Ceci suggére un em prunt pendant la période classique; ce
qui est confirmé par la valeur occlusive de (c,g) méme devant
les voyelles palatales:
lat. rege(m) > basq. errege
lege(m) >
lege
Cette tendance constitue "uno de los hechos más típicos
de la fonética vasca frente a la castellana" (Caro, M ateriales,
40). Voici quelques exemples:
la t. fes tam
c e lla m
te m p o ra m
a d v e n tu m
c a e lu m
p o rta m
p o p u lu m
corpus
ca ste llu m

>
>
>
>
>
>
>
>
>

basq. besta,
g ela
d en b o ra ,
ab en d u,
zeru ,
b o rth a ,
pop u lu ,
g orpu tz,
g aztelu ,

esp. fiesta
tiem p o
ad vie n to
cielo
p u e rta
pueblo
cuerpo
casti(e)llo

Autrement dit, le basque n 'a pas diphtongué e et o accentuées.
II n 'a pas monophtongué la diphtongué -au- d'ailleurs:
la t. causam
p a u p e re m

>
>

basq. g au za,
p ra u b e ,

m a is esp. cosa,
fr. chose
p ob re
povr

Or le GASCON suit le basque, et s'éloigne á la fois du CASTILLAN et du FRANCAIS:
la t. p ed em
fe s ta m
fe b re m
ca ste llu m
ro ta m
scolam
h o rtu s

>
>
>
>
>
>
>

gasc. pe,
hesto,
fre b e ,
castét,
a rro d o ,
escolo,
ó rt.

esp. pie,
fie s ta
fie b re ,
casti(e)llo,
ru e d a ,
escuela
h u e rta

fr. pied
fié v re
c h áte au
ro u e

En ARAGONAIS, par contre, la diphtongaison est générale; typique méme, soit en ue, uo ou ua (valeurs we, ou, wa):
Anguessi, Biassuessi, Laruesse, Sangüesa (basque Zankotza),
etc.; et analoguement: Javierre, Alcubierre, Espierre, Espierlo, etc.
Or en roncalais (basque) la langue ne rejetait pas les diphtongues de type /w a/, /w e/ et méme /jw a/ (Azkue). Fait á rete
ñir á titre d'exception dans l'aire orientale basque, comme
toujours. Ces diphtongues sont absolumment inconnues
ailleurs.
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V
LE TRAITE ME NT DE rL'évolution de la vibrante r-, en initiale, est peut étre le
trait le plus certain dü au substrat basque, pour cette simple
raison: que le celte n'est pas oppsé á r-,
Or par rapport á / - , et méme á p-, il y avait coincidence
basque: ibérique: celte; sans qu'on puisse discerner convenablement, dans une irrégularité quelconque, la p art qui revient
á chacune des trois langues. (On a déjá dit, en effet, qu'en
Catalogne le substrat est ibérique; tandis qu'au Bas Aragón et
autour de la Rioja il serait plutót celte).
En BASQUE, le fait est trés connu, il n'y a pas de mots
comm encant p ar r-. Les em prunts rom ans présentent toujours en tete du mot arr- cu err-:
la t. ra m u (m )
ra to n e (m )
ro ta (m )
rege(m )

>
>
>
>

basq. e rra m u
a rra to i(n )
e rro ta
errege

Méme dans les zones débasquisées (Navarre du Sud, par
exemple) la tendance est vivace: " a rre p a ra r” (=remarquer)
pour esp. " re p a ra r” .
Or le GASCON présente toujours aussi un a- prosthétique:
a r ra t,
a rra s im ,
a rro d a ,
a rriu ,
a r r ai,
a r ra m ,

occ. ra t,
ra sim ,
ro d a,
riu ,
r a i,
ra m ,

fr. r a t,
ra is in ,
ro u e,
ru i(sseau ),
ra y ó n ,
ra m e a u ,

basq. a rra to i(n )
e rro ta
(e rre k a )
a rra io
e rra m u

"Ce trait apparente le gascón á l'aragonais —dit Bec—et
vraissem blablem ent au basque” (La langue occ., 48).
En réalité l'ARAGONAIS s'éloigne du basque et du gascón
sur ce point encore, quoique le phénoméne soit connu:
arrier (=rire), pit-arroy (=pit-roig), arripera, arretundo.
II est connu en sarde, p ar contre.
Le dialecte AQUITAIN (de la Vasconie prerom ane) ne pré
sente "un seul cas" de r- (Caro, Mat., 198).
Or c'est le dialecte basque roncalais qui parait, encore
une fois, présenter des lois phonétiques différentes l'apparen-
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tant au rom an-aragonais: "Se suele citar el roncalés como el
dialecto que cuenta con m ayor núm ero de palabras con r('repattán', zagal; etc.)" (Michelena, Fonética Hist. Vasca,
332).

VI
LE CHANGEMENT f- > hTout aussi connue que la répugnance á r-, mais moins
radicale, est en basque la répugnance pour fie n initiale, et
méme á l’intérieur du mot). Qui n 'a pas entendu dire 'Pantxoa' (pron. Pancua) pour 'François'?
Les mots basques qui contiennent le phonéme /// sont,
presque toujours, des mots d'em prunt.
Mais tout indique que ce phonéme, méme étranger au début, a acquis une sorte de 'citoyenneté' de fait dans le basque
moderne. Non sans heurts. Moi-méme j'a i entendu maintes
fois, á des membres de m a propre famille, appeler "Peeriko”
mon pére; qui était, bien entendu, Federico. Le phénoméne est
vivace dans la zone guipuscoane.
L'entrée de / s'est accompagnée, pendant des siécles, de
toutes sortes d'évolutions fonétiques:
f > h, 0 , b, p, j (pron. x)
On entend d'ailleurs aussi bien 'afola' pour 'ajóla' et 'axola';
que 'juerza' (aragonesisme) por 'fuerza' et 'jué' por 'fué'. Ce
phénoméne, du point de vue de l'articulation est homologue
du changem ent aragonais et navarrais (román): buena >
güeña.
Voici, avant commencer, quelques précisions intéressantes concernant le BASQUE dans son traitem ent de /-.
Pour les "R efranes” de 1596 (dialecte biscayen, occiden
tal done) on ne trouve qu'un mot avec f- (sur quelques
1.200): 'fa ra ta'; et deux autres avec -f- intérieur: 'afaldu' (et
composés) et 'ifine' (qui se présente aussi dans ses variantes
avec b et m). On y voit, par contre, 'u rk atu' ( < forca) et 'lore' ( < florem), qui présentent perte nette de /.
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Dans le II Dictionnaire de Larram endi (basque-espagnol,
XVIII. siécle, dialecte guipuscoan) on trouve 46 mots comm ençant par f-, tous d'origine étrangére. Et 69 dans celui de
Mizpiratzeguy (dial, souletin), toujours done aux environs de
1 %.

Chez un des prem iers auteurs basques, Leiçarraga, qui
avait choisi une nette tendance cultiste (et done éloignée du
parler populaire bas-navarrais de son village Briscous), pour
la rédaction de la Bible, Aresti a trouvé 106 mots avec f- (voir
Fontes, n.° 13); ce qui constitue un máximum. La totalité de
ces mots est d'origine nettem ent latine, avec plusieurs rigoureusem ent inconnues: 'flam a', p. ex.). On y trouve en plus 'flo
re' ( < florem), employé aussi par Axular (XVII. s.) et aussi
en biscayen actuel de la cote et méme en labourdin; mais á
cote du 'lore' normal. Remarquons que Leiçarraga écrit 'hornitu' (=fournir). Mémes rem arques pour les termes, inconnus,
avec 'def-', 'desf-', 'eff-', etc...
Autrement dit: / est devenu un des phonémes basques;
tout en ayant une situation précaire dans les dialectes occidentaux, et surtout en guipuscoan. Par contre, vers l'Aragon le
basque se m ontre plus " ré c e p tif'. Dans la vallée de Salazar,
p. ex., Michelena trouve que "/f/ tiene una posición mucho
menos p recaria'' que dans d'autres dialectes. Encore plus net
tem ent en roncalais: Azkue a noté, dans son étude sur ce dia
lecte'basque oriental, 'fan', (qui devient 'joan' quelques kilom étres au Sud, en U rraul; et coexiste dans la vallée de Roncal
avec "xoan" (pron. zoan)); 'firili-faraila', 'farrasta' (avec
variante avec b), 'figoa, faxa, xifi-xafa', etc... On est loin de
refus de la zone centrale.
On dirait done que, en fait, face au fonéme /f/, étranger et
inconnu certainem ent au moment du début de la romanisation de la zone vasconique, il y a eu réceptivité variable suivant les dialectes; et influences par contiguité.
L'assimilation de f- se produit en BASQUE suivant toute
une série de phonémes:
lat. ficum > 'biku, phiko, piku, iko; et méme 'figo'
filum > 'biru, hiru(n), iru' et parfois 'firu'
Le GASCON a été absolumment opposé á son introduction,
et a provoqué systém atiquem ent f > h, méme dans des cas
extrém es:
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feu
= fr.
gasc. houéc
frene
heréchou = fr.
=
froid
heret
=
fruit
herút
(frater.)
hray
= lat.
=
(friscam, frais)
herésco
=
(frebem)
herébe
=
(florem)
ehlou
=
(flammam)
ehláme
affamé
= fr.
aham át
=
enfoncer
ahouña
—
enfourcher
ahourcá
=
offrir
auhéri
Le gascón a suivi de prés la tendance du basque-aquitain:
"la lettre F m anque totalem ent dans les inscriptions prérom anes d'A quitaine'' (Michelena).
Réaction moins stricte, mais du méme signe, dans la Rioja
(de langue basque dans sa partie occidentale, dialecte biscayen), avec l'évolution:
f- > h- > 0 imposée par la suite au castillan (né, en partie, sur des terres
navarraises: Rioja Baja, et biscayennes: Rioja Alta et Bureba). Faisons un petit tableau comparatif:
castillan
français
gascón
occitan
hija
filie
hilha
filha
harina
farine
haria
fariña
flor
fleur
hlor
flor
frío
froid
fred
hred
chauffer
cauhar
calentar
calfar
(á signaler spécialem ent le changement:
occ. -alf- > gasc.-auhqu'on retrouve aussi DANS l'aire basque: basque occidental
‘alfer', oriental 'auher' (Sal.),
L'originalité de ce CASTILLAN, qui nait dans la Rioja, de
la plume de moines bascophones (tels que Gonzalo de Ber
ceo), est absolue du point de vue du traitem ent de /:
lat. 'FILIU(M)'
gal. port. 'filho'
léonais. 'filio'
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arag. 'filio'
cat. Till'
moçarabe. 'fauchil'
cast. 'hijo' (pron. ixo)
(l'exemple est de Von W artburg, Fragm entation, p. 135).
II n'y a pas un seul h dans tout le poéme "Mió Cid” (début
du castillan, XI s.)
Que ce passage aussi radical f > h > 0 est lié au basque
p arait indiscutable. C'est la victoire politique de la Castille sur
tous les peuples de la péninsule qui explique la généralisation
du passage. Mais "al reino leonés conservaba la /d u r a n te el
s. XIII: facer, folgar, fab rar" (Mz. Pidal, Oríg., 230). Le phé
noméne venait de la base populaire: "La h no fue en un prin
cipio m ás que un barbarism o dialectal, propio de la gente
menos culta en el Norte de Castilla y tierras lim ítrofes” (Oríg.,
220). Caro Baroja estime d'ailleurs que le substrat de la Can
tabria, non basque, était aussi opposé á /.
Par contre dans le HAUT-ARAGON, jadis vascon, veccetano, ilérgete et cerretano (suivant la longitud géographique des
zones), on ne constate pas, avec la méme énergie, le refus d e/.
Méme la toponymie de la zone m ontre un village "Fago”
( < fagus), zone navarraise, pendant des siécles, qui est un
bon índice de ce que nous disons. L'appelation actuelle des
dialectes haut-aragonais (="fabla chesa” ) m ontre aussi cette
aceptation du phonéme / en aragonais pyrénéen en tete de
mot.
Rohlfs sígnale le fait: "il reste surprenant que le phéno
méne m anque complétement en Aragón” (Le Gascón, 146); ce
qui n'est pas aussi exact que le suggére l'exemple:
lat. fagu(m) > béarn. háu, arag. fau
puisque d'aprés Mz. Pidal: "Con menos intensidad aparece
tam bién el fenómeno f > h en el Alto Aragón, territorio de los
antiguos vascones” (Oríg., 220).
Une premiére hypothése affleure á l'esprit: le H aut Ara
gón aurait été "débasquisé” plus tót que les Landes et l'Armagnac. Mais, on le sait, surtout aprés les répétés travaux de
Corominas: c'est le contraire qui est vrai. II y a eu au moins
des ilots de langue basque ju sq u 'á la fin du moyen age, com;
me aussi dans les montagnes de la Rioja. Et ceci n 'est pas vrai
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pour la Gascogne. Ge n 'est done pas la cié du probléme. Le
Haut Aragón a parlé basque jusqu'aux XIV ou XV siécle.
Une deuxiéme hypothése me semble plausible: la phonologie du basque des Pyrénées centrales avait le phonéme /f/.
En effet: les dialectes basques les plus orientaux, qui nous
sont bien connus, ne m ontrent pas une grande anim adversión
pour /f/. Michelena l'a signalé nettem ent en ce qui concerne le
salazarais; et le souletin, qui est depuis des siécles en contact
perm anent et im m édiat avec le gascon-béarnais, totalem ent
opposé lui á /f/, ne semble pas trés opposé á /f/.
II y a done, me semble-t-il, des raisons pour estim er que, á
partir des vallées de Salazar et de Soule, en zone bascophone
actuelle, et vers l'Est, le basque ait admis, il y a longtemps le
phonéme /f/; chose qui ne s'est pas produite, surtout au méme
niveau, en navarrais et en biscayen.
Ajoutons á ceci que les documents moyen-ágeux, de 1136,
reproduits par Oiyhénart, et qui donnent des patronymes de
la zone aragonaise d'Ayerbe, d'allure absolumment basque
(Eneko, Astaun, Azenariz), présentent parfois le 'f ': Fortunionis, Alferriz.
Or la non-neutralisation de -d en position finale ('dud',
etc.), qui est -t partout ailleurs; les groupes monophtongués
"w a", " ja ” , " jw a ” , etc., absolumment étranges partout dans
le pays; l'existence de /k/ á la place de í h j aux dém onstratifs;
etc., font du dialecte roncalais, aujourd'hui éteint, par cet
ensemble d'archaism es, peut-étre un témoin du basque pyrétiéen central, relativem ent différent des autres. N'oublions
Pas qu'en souletin, de l'au tre cóté de la frontiére pyrénéenne,
au moins la diphtongué anorm ale " ja ” est courante: voir par
exemple les formes de tutoiem ent: [sja], [sütjá] , [g ü n já ],
etc.; qui semblent correspondre á un navarro-aragonesism e
roman bien connu: [pudjá] pour "podía".
Nous avons aujourd'hui, d'ailleurs, devant les yeux, une
situation phonologique analogue en ce qui concem e le phoné*iie /hJ. Devenu 0 au Sud de la chaine pyrénéenne (quoique
cette affirmation, entiérem ent fausse pour le moyen-age, soit
fres schématique aujourd'hui: voir les textes du. P. Adoain,
Publiés p ar Fontes, n.° 20, et contenant pas mal de fhj qui ont
1 air de correspondre á une réalité phonétique, á peu de kilo-
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m étres de Lumbier), le phonéme fhj existe dans les dialectes
"du N ord” , mais pas dans ceux "du Sud".
II est done fort possible que dans la montagne aragonaise
(qui, ne l'oublions pas, était navarraise jusqu'á trés tard) on
p arlát des dialectes basques qui possédaient le phonéme /f/. Si
ceci est vrai, on peut comprendre que le rom án ARAGONAIS
n 'a it pas refusé nettem ent un /f/ que les bilingües bascoaragonais de la montagne de Huesca employaient; pas plus
énergiquement, d'ailleurs, que les^ dialectes basques orientaux "anorm aux” : Sal., Ronc., Soúl...
Cette faiblesse de la résistance á /f/, d'origine aragonaise,
est sensible justem ent dans la Rioja Baja (M. Pidal); tandis
que la résistance est plus forte dans la Rioja Alta, de substrat
plutót biscayen. (Pensons au célébre 'Santelices' biscayen,
provenant de 'Sant Felices').
Une derniére rem arque pourrait renforcer cette hypothése: les dialectes basques extrém e-orientaux (souletin, basnavarrais) m ontrent une étrange tendance á sonoriser les fricatives inter-vocaliques sourdes; ou á les adm ettre telles prises du français: 'kaserna, aisa, plazera', sonores. Ceci est
inconnu ailleurs. Or, d'aprés V. W artburg, la sonorisation ou
non sonorisation des fricatives sourdes inter-vocaliques est
trés liée au phénoméne des occlusives (par. 2), et opposé á lui
p ar son signe. (Fragm., 35).

VII
TRAITEMENT DE

fb,

d, g/ INTER-VOCALIQUES

C'est un fait connu que, en BASQUE, les phonémes sono
res /b, d, g/ sont occlusifs parfois; mais que, entre voyelles et
devant /a, o, u/ ils deviennent spirantisés (¡i , S , y ), et méme
s'am uisent facilement:
esango dizut > esango 8 izut > e-san-goi-zut (4 syll.)
etxabarri > etxa /3 arri y etxaarri > etxarri
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Michelena fixe nettem ent le phénoméne: "/b, d, g/ solo
son oclusivas en ciertos contextos: tras pausa y consonante,
especialmente n asal” .
Ceci explique les orthographes anciens, jugés incorrects á
tort, tels que: 'Echeverría', 'N avarra', 'Javier', ou le moyenágeux 'Ivarola' (1168); qui reflétent bien le caractére non
occlusif de /b, d, gj dans ces positions.
II est trés sensible d'ailleurs, á ce sujet, la prononciation
occlusive et aberrante des bayonnais, éléves de basque, qui
tendent á diré, comme en français: 'egon, edan, ecébat'; au
lieu de'e on, e an'et'ecé at' habituéis.
Or en GASCON, en opposition avec le français, on observe
le méme phénoméne: '7b, d, g/ ont la valeur d'un son fricatif,
comme en espagnol” (Rohlfs, Le Gascón, 6). Et en plus il n'y a
pas de /v/ fricatif sonore: on y dit [ bin] pour "vin” , et [bako ]
pour "vache" (trait qui existe aussi en OCCITAN).
Or en CASTILLAN et en ARAGONAIS on a exactem ent le
méme phénoméne. On dit "c ad a ” (= ká <5 a ), "lobo”
(= [ló S o ] , etc...
VIII
L'ASSIMILATION
II est un fait que l'assim ilation basque est norm alem ent
Progressive: c'est le phonéme de devant qui impose ses caractéres de sonorité au suivant:
ez dakit = [estakit]
ez ginen = [eskinen]
ez badator = [espa S ator]
(ce qu'en basque, on écrit “z" est una sifflante dorsale sourde,
notée 'Y ' en phon., le " ss” français).
Or ceci est exactem ent le contraire de ce qui se produit en
français, oü l'assim ilation est plutót régressive (Malmberg, La
Phonétique, 71):
tete de veau = [teddvo]
bec de gaz = [begdgaz]
coupe de cham pagne = [cubd sampáñ]
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Or j'estim e que la persistance et la généralité du caractére
progressif de l'assim ilation, en tout cas pour sifflante + oclusive, est dans le fait que /p/, l'occlusive sourde labiale, "falta
por completo en los textos de escritura griega'' (Michelena,
Fonética, 261). Mais, d'aprés le propre Michelena, qui a consacré una im portante étude á l'Onomastique Aquitaine, on
trouve /p/ (voir Fonética, 261), aussi bien en basque qu'en ibé
rique, p ar parenté phonologique par contiguité, dans les deux
positions suivantes: a) aprés sifflante; b) en composition, dans
l'intérieur du mot.
Or méme aujourd'hui, la sonore /b/, ainsi que les autres
sonores d'ailleurs, devient/p/ dans ces conditions lá; et on a le
droit d'en conclure au caractére extrém em ent ancien du type
d'assim ilation en question.
Le fait en plus que les basques aient traduit p a r /g/ l'occlusive initiale latine A'J ('gauza, gatza', etc.; méme le moderne
'gorbata') suggére, comme l'avait déjá vu Saroihandy, que
l'occlusive sourde basque était aspirée (comme en souletin
actuel). Le faible rendem ent, d'ailleurs, de l'opposition t/d et
k/g en basque, fait pencher la balance dans le méme sens. II y
aurait done, au niveau des sourdes, au moins une case vide:
celle de /p/ (hypothése de Michelena depuis 1957); et peut étre
les trois. On aurait, aux extremes:
a) tendence á aspirer les sourdes sous accent; ce qui perm et d'étudier la position de l'accent dans les dialectes qui ont
les occlusives aspirées; et
b) tendence á spirantiser les sonores entre voyelles.
II y a des Índices tout de méme qui poussent á considérer
différent le cas de /p /: il y a des mots, et des suffixes trés courants, qui se term inent par /t/ et /k/ = 'dut, bat; etxeak, handik'); tandis qu'il n'en existe pas un seul se term inant par le
phonéme /p/.
II est étrange en conséquence que, d'aprés Rohlfs, l'assimilation soit régressive en GASCON (168); surtout parce que
les exemples qu'il donne paraissent peu probants, surtout
face au phénoméne qui nous occupe ici. II donne d'ailleurs
des exemples avec assimilation progressive, de type basque:
'et tour', pour 'et hour'; 'et touéc' pour 'et houéc', etc. (Le
Gascón, 169).
Signalons que dans le cas de choc n + m, en basque aussi
l'assim ilation est régressive: San M artin > Samartin.
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IX
METATHESE AVEC -rCe phénoméne (=intervension de deux sons) est trés cou
ran t en BASQUE: taberna > trabena.
II
est trés normal aussi en ARAGONAIS: adentro > adren
to. Or en GASCON aussi la m étathése avec r est trés courante,
et suivant un schéma, étudié p ar Rohlfs, identique á celui que
connait le basque.
Rohlfs décrit ce qui se passe: "un r aprés occlusive en
syllabe postonique est attiré p ar la consonne initiale" (Le Gas
cón, 167):
com parare = croum pá
fenestra
= frenésto
tendre
= trende
pauvre
= práube
fiévre
= frébe
vesperatam = brespádo
• cam ara
= crambo
Si on regarde seulement le saut des consonnes, on a:
cm pr > crm p; fn str > frn st; tn d r > trn d ; pbr > prb;
fbr > frb; bsprt > brspd; cmbr > crmb. Le /r/ est attiré
vers l'avant.
Le phénoméne est beaucoup moins courant en français et
castillan.

X
EVOLUTION la t.- ll- > -rVoici une autre transform ation phonétique "á peu prés
unique dans les langues rom anes” (Bec, La langue occitane,
48); qui n 'est compartie que par le sarde á nouveau.
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On a dans tout le domaine GASCON:
lat. bella
> gasc. béra,
esp. bella, fr. belle
bulliré
>
borir,
bouillir
gallina
>
garía,
gallina
devallare >
devarar,
dévaler.
"Le phénoméne est attesté depuis les textes les plus anciens”
(Le Gascón, 152).
Or le BASQUE s'éloigne de ce traitem ent, de façon étonnante:
lat. castellum
>
basq. gaztelu
cellam
gela
>
bacillum
makhila
>
>
kupela
cupellam
méme si, par contre, pour la t.-l- > basque
lat. caelum
>
basq. zeru
vigilare
>
bigira(tu)
obstaculum >
estakuru
solum
>
zoru
angelum
>
aingeru
mantiliam >
m aindire
On est loin du castillan: avec 'casti(e)llo' (pour lat.-l 1- et
'cielo' (pour -1-).

XI
DES CAS DE "SVARABHAKTI"
Le BASQUE est profondém ent réfractaire au groupe "m u
ta cum liquida” , voire á occlusive plus liquide:
lat. crucem >
cristinum
secretum

basq. gurutze
>
giristino
>
segeretu (avec/s/, done em prunt
plutót moderne)
regulam
>
erregela
Le phénoméne est trés courant: 'apirila, liburu, Ingalaterra, daratulu' (=taladro), etc.
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Or le GASCON m ontre la méme répugnance á ce groupe
consonantique (Rohlfs, Gascón, 168):
aplegá>apelegá
esplingo > espelingo
clau
> caláu
ce qui l'oppose nettem ent au français, au castillan:
cast. cristiano
fr. chrétien
secreto
secret
regla
régle
abril
avril
llave
cié

XII
UN AUTRE TRAIT BASQUE EN GASCON
II
y a, en prem ier lieu, une nette tendance á conserver la
pénultiéme syllabe des mots latins proparoxytons (voir Alliéres, Fontes L. V., 1973):
lat. bacillu
>
basq. makhila
pepere
>
biper (fr. poivre).
On constate qu'il n 'y a pas de chute de la syllabe posttonique; chose qui est assez originale dans le domaine román.
Or on a aussi le méme phénoméne en GASCON: "plus on
s'approche du secteur occupé encore aujourd'hui par l'euskarien, plus la pénultiéme latine a de chances de se m aintenir”
(Ailléres).
Voici quelques traits DIFFERENTIELS de l'évolution des
phonémes rom ans dans la zone bascophone historique.
On aurait pu en signaler d'autres: perte de -n- intervocalique, par exemple; sonorisation des occlusives sourdes initiales; changements mb > m, et nd > n; transform ation d > 1
en tete de mot, ainsi que b > m; dissimilation de deux n asa
les consécutives; etc. Mais ces phénoménes ne semblent pas
étre 'spécifiques' de la zone basque. Peut étre á tort, et pour
ne pas trop allonger cette étude, on ne les analysera pas ici.
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GORPUTZ ETA SO IN HITZEZ ETA ABAR

Alfonso Irigoyen
Badira bost urte luze Euskal Akademiaren batzarre
batean artikuluska bat irakurri nuela gorputz eta soin hitzez
eta mutikopistaz berreginik zabaldu zuten euskaltzain eta
laguntzaileen artean. Hain zuzen ere 1971-garren U rtarrilaren 29-an izan zen eta urrengo batzarrerako oharrak bidali
zituzten Labayen, Arrue, Lekuona, Aita Intzakoa, Zatarain,
Satrustegi, Salbador B arandiaran, Etxaburu, J. Azpeitia,
Basauri eta Villasante jaunek. Geroago Txomin Peillen-ek ere
behintzat em an zuen eritzia. Ohi ez den bezalako mogimentua
sortu zuela ene artikuluskak begien bistan dago. Hala ere
gero ez ziren Euskera aldizkarian argitaratu.
Honela zion eneak:
"Euskaltzaindiko jau n prestuak:
B atzarrerako deian gai bat dator honela diona: "f) Giza
soina hiztegia aztertzeko batzordea” .
Zerbait adierazi nahi dut giza soina hitz elkartuaz:
Soin hitza, denok dakigun bezala, gorputz hitzaren ordez
erabili izan du zenbaitek izkribuetan, azkenengo hau présta
mo bat delako corpus latinezko hitzetik datorrena, Euskal
Herri osoan ondo sustraitua badago ere aldakuntza txiki b a
tzuk gora behera. Baina, hain oker ere soina ez da 'gorputza'
oraindik hitza bizirik dagoen lekuetan. Soinean eta soineko
Euskal Herri osokoak dirá, ordea.
Euskera-n ikus daiteke "Vocabulario baztanés de Juan
Bautista Gorosurreta (1845-1923)", VII (1962), 183 orr., nik
neuk argitara em ana. Bertan dio: “Soin, espalda u ombro
(sic), incluso la parte superior de los brazos. Eramanazazu
soin soin, llébame (sic) a cuestas, tori egurra soin gainera,
toma la carga al ombro (sic). Soiñeko, saya, nombre impropio,
deve (sic) ser vestido, por ser soin ombro (sic)".
J. M.a Satrustegi-k "Vocabulario popular", Euskera, VIIIIX (1963-64), 277 orr., dio: "Soineko, vestido. Soingain, hom
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bro, hom breras” . Azkenengo honek Luzaide-ko hitzak bezala
ematen ditu.
N. Landuchiok (1) dio: “Guiçonan soña ombro de hom 
b re” , eta Azkuek bere hiztegi nagusian dakarzkien exenploak
ere ez daude soin erdarazko 'cuerpo' izatearen aide, itzulpen
hori ere em anagatik.
Erraz ikus daiteke alderdi guztietan horrenbeste erabil
tzen den soinean, inesibo kasuan dagoen hitza, erdarazko 'a
cuestas' déla, h au da 'sobre los hombros o las espaldas'. Bizkaian behintzat aldean ere erabiltzen da gauza bera adierazteko: soin oinharriz izan b eh arrea n a/d e duela, 'lado, costado,
flanco', latinez 'costa'.
Gorputz hitza, alderdi guztietakoa denez gero, dudarik
gabe erabili behar dugu batasunaren izenean. B atasuna egina
dagoen gauzetan dagoen dagoenean utzi behar déla argi dago
eta hain zuzen ere batasunerako hiztegian sartu a dago,
Euskera-n ikus daitekeenez, XIII (1968), 258 orr.
Beraz, giza gorputz hiztegia edo antzeko gauzaren bat
behar luke” .
Ikus daitekeenez ohar gisako lantxo honek helburu bat
bakarra zuen: gure hizkuntza tradizio zah arraren arauera
erabili eta besteri erabili eragitea, hórrela, gainera, batasu n a
ren oinharri hobeak, sendoagoak eta azpikaldeko hutsik
gabekoak ezar ditzakegulakoan. Hitzen aldetik, gainera, esan
nahi bereiziagoak lortuko genituzke, zeren b ata zentzu baterako erabil baitezakegu eta bestea beste baterako, hizkuntzaren aberastasunaren m esedetan edo ez behintzat kaltetan,
aberastasun hori lehendik baikenduen. Aski nuen, beraz, tradizioa nolakoa zen finkatze hutsa egitearekin, Abandoko
Arranoak edo bestek bere denboran eskaini zitzakeen gauza
honak nahiz estratan eginikako gogoeta eroak edo eroak ez
zirenak gora behera, kasu honetan batere axolarik ez baitu
zuzen ala oker zebiltzan jakitea delako Arranoa, arranokumeak edo beste norbait. Guk hizkuntza oker ez erabiltzearekin aski dugu hasteko. H orretan ahalegindu behar dugu bederen, konturatu gabe okerbidera m akurtzeko arriskua badugu
(1)
N. Landuchio, Dictionarium linguae cantabricae (1562), M anuel Agud
eta Luis M itxelena-k Donostian 1957-garren u rtean arg itaratu a . Hiztegi honek
A raba aldeko euskararen testigantza em aten du, Bizkaikoaren kide zen euskalki
zah ar batena.
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ere. Edozein m odutan ere haiek honezkero, zorionez ala zorigaiztoz den ez dakit, ez dute asko sifrituko edo gozatuko guk
gure hizkuntzaren gainean ditugun eritziak gora behera.
Eta ez dut usté inork, deuseztatu nahi zuten artekok, eta
ez bestek, nik esanikakoetarik ezer deuseztatu zuenik, zeren
inork balio ere inoiz zapatak soinetik gau eta egun kendu gabe
erabil daitezkeela nork bere burua hestu eta larri ikusten duenean eta kasu horretan soina oinei ere esaten zaiela, berehala
erantzungo bainioke erdaraz ere berdin gertatzen déla eta
"que los zapatos se pueden llevar día y noche a cuestas sin
quitarlos cuando uno se encuentra en trances difíciles, aun
que, naturalm ente, cuestas, plural, se deriva del latín costa
que significa 'costado' y no 'pie', como es notorio". Eta herri
edo eskualdeska bakar batean gorputz hitzak duen zentzu
berbera em aten diotela besteari esango balit oraintsuko joera
berria déla susmoa hartuko nuke eta diona hala izan déla his
torian zehar probatzeko eskatu beharko nioke, eta ezin badu,
ñola heldu den hala izatera gutxienez. Ez nuke beste erremediorik izango ene buruarekin garbi jokatu nahi baldin banu.
Ene hitzetarik erraz kontura daitekeenez oraintsu L. Mi
txelena agertu zaigu darabilgun gai hau gogoan duela, ikus
"Gorputz eta soin", Euskera XX (1975), 353-358 orr., eta
Euskal Akadem iaren batzarre batean bere lana irakurri zuenean ni presente egon nintzen eta baita elkar hizketan parte
hartu ere. Eta "butzu ondargabe h orretan" "gorputz-zale
nahiz soin-zale nahiz erdibideko agertuaz” m urgildu nahi ez
badu ere zenbait gauza adierazten ditu gure artean zabaldua
dagoen gaitz kaltegarri batez, alegia. ez gazteak ez zaharrak
ez dutela ezertaz oroitu nahi eta batez beste barkakizunago
ornen gara gazteak. Eskerrik asko gazteagooi tokatzen zaigunagatik.
Arranoa eta ondorioz Arriandiaga tradizioaren bidetik
zebiltzala kasu horretan? eta, gainera, arrazoi bategatik edo
bestegatik halako kasuetan zuten joerez kontra? Bada, gu ere
hizkuntzaren tradizio zaharretik zehar baldin bagabiltza nahi
eta nahi ez bidean gurutzatu behar. Nik harriak beheruntz
erortzen direla baldin badiot ez usté izan ezagutzen ez nauen
eta enekin ikustekorik ez duen beste niganik urruneko batek
gauza berbera esan nahi baldin badu nahi eta nahi ez eni entzun gabe ezin esan dezakeenik. Are gehiago, h arritu egingo
ginateke besterik balio. Edozein m odutan ere nik ez dakit

GAI ETA LAN BEREZIAK

77

hemen zer izango litzatekeen erdibideko agertzea. Agian beste batek harriak goruntz erortzen direla balio, erdibidekoak
ez direla ez goruntz eta ez beruntz erortzen erantzun beharko
luke gutxienez, aidean gelditzen direla, eta hórrela, zuhurtziaren izenean edo, inorekin ez asarratzearren linboan geldituko litzateke. Delako erdibidea h artu baino lehen askozaz
ere hobe genduke, argi ikusiko ez bagendu, ez dakigula esatea, zeren azken finean ez jakitetik hasirik sortzen eta finkatzen baitira jakituriaren oinharriak, m ilaka urte direla jadanik bazekitenez.
H alabaina, ez dut inola ere esan nahi lehenago izan diren
eritziak jakitea komeni ez denik, zeren hori historia bera
ukatzea besterik izango ez bailitzateke eta guk geuk, historia
ren frutua besterik ez izanik, oinharriak iragan diren garaietan baititugu. Eta alperrikakoa izango litzateke historiaren
ezagutzeak gure burua ezagutzearekin eta azken finean jakituriarekin duen lotura baieztatzen m om entu honetan denbora
gehiegi em atea. Lehenago izan diren eritziak, gainera, denak
orain ditugunekin bat ez baletoz ere, gutxienez zein bidetatik
ez jo argiago erakutsiko ligukete eta kasurik hoberenean gure
pentsaera aberastu edo aldatu egingo lukete.
Gorputz eta arima hitzez karlisten azkenengo gerrate
ondoan gure artean lehenengo aldiz m intzatu zena Migel
Unamuno izan zen. Hala zion: "De los vocablos religiosos .se
pasa por n atu ral transición a los que indican ideas suprasen
sibles y psicológicas. Entre éstos tenemos izpiritu, el espíritu,
Y arimá, arimia, animá, del latín animam. No deja de chocar
que el nom bre con que el vascuence llam a al cuerpo, gorputz,
deriva del latín corpus, pero esto se explica. Toda idea presu
pone su contraria; no puede tenerse idea de lo finito como tal
sin tenerla de lo infinito; la ley prim ordial del conocer es la
ley de la oposición y la semejanza; así es que la idea de cuerpo
se concibe como opuesta a la de alma, y donde no existe ésta
üo existe aquella, pues se llam a el hom bre sin distinguir cuer
po humano de hom bre” . "Del elemento alienígena en el idio
cia vasco", Revista de Vizcaya, Bilbao, año I, tomo I (1885^6) núm. 8, 16 de febrero de 1886, 259-269 orr., núm. 9, 1 de
Qiarzo de 1886, 295-305 orr., Ikus baita ere Obras completas
!V, M adrid 1966, 120-135 orr.
Unamuno-k ordurako bere tesis a irak u rria zuen M adrilen
beherago azalduko dugunez.
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Sabino Arana Goiri-k ez zuen bere lehenengo artikulua
"Etimologías sueltas, ¿vasco o basco?” urte bereko uztailaren
1-erarte errebista berean argitaratu, 166-176 orr., eta gero
Etimologías euskéricas delakoan 1887-garren urtean sartu
zuen. Ikus Obras completas de Arana Goiri'ttarr Sabin, Bue
nos Aires 1965, 31 orr. eta urrengoak. A rana Goiri-k berak
dion fetxa ez da zuzena, uztailaren 15-a baitio eta titulua ere
ez du berdin ematen: "Basco o vasco” . Unamuno-rena "Vas
co o Basco” tituluarekin, apirilaren 1-ean agertua zen jadanik
leku berean, 399-404 orr.
Unamuno-k "Vasco o basco” delakoa argitara zuen
numero berean Tomás Escriche y Mieg, Bilboko Institutoan
irakasle zenak artikulu bat argitara zuen "El vascuence” tituluaren azpian, 392-398 orr., lehenengoak "Del elemento alie
nígena en el idioma vasco” delakoan esan zituen zenbait eri
tzi, préstam o delakoekin ikustekorik ez zutenak kritikatuz eta
euskararen bizitzaren aide agertuz. Hala dio: "Dijérase
m añana al pueblo vasco que era dueño de dejar el castellano
y u sar como lengua oficial y exclusiva la suya propia, y este
solo acto voluntario de un gobierno (acto m ás o menos políti
co, no discuto eso) b astaría p ara asegurar una gran vitalidad
al vascuence, a pesar del incesante roce con los forasteros.
Probablemente entonces llegaría a estar de m oda su cultivo, y
la minoría de personas acomodadas que hoy lo desprecian y
hacen alarde de olvidarlo, se apresurarían a estudiarlo y
recordarlo con empeño” . "...Sólo una respuesta entiendo que
podría d ar a esto el señor Unamuno: "no querem os” , o "no
quieren” si es que personalm ente deseaba él sustraerse del
número de los indiferentes” .
Unamuno-k urrengo num eroan erantzun zion, apirilaren
16-ekoan, 422-426 orr., "M ás sobre el vascuence” lanarekin,
Obras completas, 141-144 orr., eta m aiatzaren 1-ean "Algu
nas palabras más sobre el vascuence” delakoarekin Escriche-k, 11-20 orr., Ez ditugu aipatzen hem en hizkuntzen gainean eman zituzten zenbait eritzi egungo gaitik gehiegi ez
urruntzeagatik.
Sabino A rana Goiri-k ere gorengo aipatu dugun
Unamuno-ren lanari erantzuna prestatu zion, argitara ez
bazen ere. Hala dio bere lan batean Unamuno-ri berari kritika
gogorra eginik Bilboko El Sitio-n Orígenes de la raza vasca
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titu lu arek in eginikako h itzald iag atik eta El Noticiero
Bilbaino-n Ism ael Olea-rekin gurutzatu zituen artikuluakatik.
(Unamuno-ren lan osoetan Espíritu de la raza vasca dio eta
1887-garren u rtarrilaren 3-an izan zen, Obras completas, IV,
153.orr.): “Se queja este señor de que "aún muchos repiten
como última palabra del Credo las afirmaciones de Larramendi, Astarloa, etc.” . Sobre este punto tenemos ya escrito lo
debido en las "Observaciones al artículo Del elemento aliení
gena en el idioma vasco" que el señor Unamuno publicó en la
Revista de Vizcaya, y no volveremos aquí a ocuparnos de ello.
"Lo que ataqué y seguiré atacando con dureza... es esta lite
ratu ra vascongada, fría, estéril y escrita en un dialecto que
sólo sus inventores entienden” . Lo que nadie entiende es cier
tam ente a qué se refiere en este párrafo el señor Unamuno.
Determine y especifique los errores, teorías y arbitrariedades
a que alude y entonces habrá lugar a que alguno alce el dedo.
Ya en la Revista de Vizcaya "h a dado pruebas de sus doctri
nas” y ha escrito algunos párrafos sobre la m oderna escuela;
así, pues, rem itiendo al lector al folleto que he prometido, me
excuso de ser prolijo en esta ocasión” , Pliegos históricopolíticos, Barcelona 1888. Ikus baita ere Obras completas de
Arana-Goiri-ttarr Sabin, 70 orr. eta urrengoak. Argitarzaileek nota batean diote: "... este trabajo no llegó a publicarlo,
porque interrum pió la publicación de sus Pliegos". Lan hori
argitara zuen urtean utzi zituen bere Bartzelonako ikasketak
eta garaitsu horretan izan ziren Bizkaiko Diputazioak sorturikako euskal katedraren oposizio fam atuak.
Edozein m odutan ere geroagoko lan batean Arana Goiri-k
dio: "Arime* (alma), de ari y m e (sutil): luz o fuego sutil (1)",
*'( 1) A la r de arime h a sustituido una n en algún dialecto, por
influencia del latín anima', la r del euskérico arime h a dado
origen a la l del castellano alma. Esta etimología me hace ju z
gar sumam ente probable el euskerismo de arime. En todo
caso, aunque el vocablo arime proceda del latino anima y éste
del griego ánemos (soplo, viento), debe ser adoptado en el
Euskera, no como originario de anima, sino como compuesto
de ari y me, pues no puede pedirse voz m ás apropiada para
significar el alm a", Pliegos euskeralógicos, 1892. Ikus Obras
completas, 91 orr. eta urrengoak.
Ordurako Pablo Pedro Astarloa-k em ana zuen arima hi
la r e n gaineko euskal etimología berdintsua, ikus Apología de
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la lengua bascongada, M adrid 1803, 410 orr. eta urrengoak.
Bila ari izan banaiz ere ez dut ikusi ahal izan gorputz hitzaz emanikako eritzirik, argitara em an baldin bazuen, agian
ondo ikusm iratu ez dudalako, baina Sacris solemnis kantan
sartzen du, ikus op. cit., 2418 orr. Usté dut gorago aipatu
dudan kontrako hitzarentzat bezala arrazoiren bat izan zezakeela, déla itxuraz -{p)utz elem entua sartzen delako hitzean, déla beste zerbait, ez erabiltzeko ahaleginik egin gabe
ez baitzen geldituko bestela.
A rana Goiri-k gogo hitza erdarazko 'espíritu' bezala hartzen du. Hórrela sortu zuen Goteun 'Izpiritu saindua' gogo eta
deun sustantibo eta adjetiboa elkarturik konposizioko erregelen arauera, ikus "Análisis y corrección del pater noster del
euzkera usual” , Euzkadi, año I, núm. 4, diciembre de 1901,
ikus Obras completas, 1913-1914 orr. Gotzon hitza ere modu
berean sortu zuen 'aingeru' adierazteko eta euskal hitz zaharra baztertzeko asmoz, latinetik baitzetorren. Jatorria hitz
greko batean du, latinak ere h artu egin baitzuen.
Egun Angel Goenaga S. I.-ri eskerrak euskal literatura
zaharrean gogo hitzak h artu izan dituen esan nahien arakatze sakona dugu, ikus " Gogo en refranes antiguos'', FLV 7
(1971), 25-34 orr., “Gogo en T artas” FLV 8 (1971), 181-191
orr., “Gogo en Axular” , “Gogo en O ihenart” , FLV 14 (1973),
185-259 orr.
Ez dut usté egun inor dagoenik Unamuno-k esaten zuena
arima eta gorputz hitzen jatorriaz ukatzen duenik eta ez da
harritzekoa arranokum eak franko goiz hala pentsatzen bas
tea L. M itxelena-ren aipaturikako lanean ikus daitekeenez.
Gero Olabide-k giza-soña erabili zuen erdarazko 'el cuerpo
hum ano’ adierazteko titulu hori bera zeram an liburu batean,
Tolosa 1917. Jakina, Arana Goiri-ren bidé zuzenak berak
hala eskatzen zuen behin lantinetikakoa zela finkatuz gero,
bestelako etimologietan, arima bezalakoetan alegia, sartu
ezik, alderdi batera uzten dugula ondo ala gaizki egin zuen
soin hitza horretarako aukeratzeaz Arriandiaga-k 1912garren urtean esan zituenen ondoan. Dena déla, horrenbeste
sarri bortxatu zituen hitzak m aisuak ere.
Azkue-k ordea, honela dio bere Prontuario delakoan:
Gizonaren gorputza. Zugatzak bezela, gizonak ere goian
burua, erdi-inguruan soina ta bealdean oinak ditu. Ikus P ro n
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tuario fácil para el estudio de la lengua vasca popular, Bilbao
1917, bigarren edizioa 1932.
Gogo ere arima hitzaren ordez erabili izan déla beranduago begien bistakoa da. Bilbon bederen egunkarietan argitaratzen diren hilen eskela bat edo bestetan hala agertu izan da
oraintsurarte.
Baina egun, m undu guztiak dakienez, honela mintzatzen
gara: latinetikakoa déla? Eta zer? Erdarazkoa ez da behin
tzat, zeren erdaraz inork ez baitu esaten sekula: "su gorputz
apareció flotando en las aguas de la ría ". Barre egingo ligukete. Euskarazkoa ez baldin bad a orduan zer da? Txinoa? Usté
dut aski m intzatu izan garela honetaz orainarte.
Arima eta gorputzaren artean oposizioa argi m arkaturik
hitz egiteko ohitura Eliza kristauak zabaldu zuen, baina berez
Greziako filisofian du jato rria, zeren kredoan kristauak sinistu behar dueña erakusten denean haraguiaren resurrectioneaz m intzatzen baita, Leizarraga-ren hitzak aipatu ditudala,
ikus Catechismea, latinez resurrectio mortuorum. Leizarraga,
edonon zabal dabilen sinisgai horretan, gorputz osoaz ari da
haragia dionean, zeren ezurrak ere b arru an sartzen baitira.
Platonek usté du arim a déla, eta arim a bakarrik eta ez
beste ezer, bakoitzaren ni izatea egiten dueña. Gorputza ez
ornen da laguntzen digun geriza bat baino eta pitagorikoek
erabiltzen zuten esaera berriz adieraztera iritsi zen: gorputza
arim aren hilobia da (sooma seema). Platonek gogoan zabal
erabili zuen arim en trasm igrazioaren dotrina. Johannes
Hirschberger, Historia de la Filosofía, Barcelona 1965, trad.
Luis M artínez Gómez, S. I., I, 85 orr. eta urrengoak.
Ikus Platonen Phaidon, 81-82, bertan esaten baita gaiztoen arim ak jira biraka ibiltzen direla inon kokatu ezinik eta
hórrela ordaintzen dutela aldezaurretik eram an duten bizim oduaren kastigua eta hala ibiltzen ornen dirá duten gorputz
nahiak eraginik berriz gorputz batera lotu arte eta, dagokienez, bizi izan zirenean h artu zituzten ohituretara m akurtuko
ornen dirá, eta, gehiegi jatera, ordikeriara eta mozkortzera
m akurturik zeudenei asto form ak edo antzeko animalienak
hartzea ornen dagokie, tirano izanik gustura zebiltzanei juztiziaren kontrako egintzetan eta lapurretan, otso, erroi eta bele
formak hartzea ornen dagokie, eta abar eta abar. Ikus baita
ere Rodolfo Mondolfo, El pensam iento antiguo, Buenos Aires
1969, trad. Segundo A. Tri, sexta edición, I, 249 orr.
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Greziako filosofiak lehen kristauen arteko pentsaeran
izan zuen eragina, apologisten bidez eta hirugarren mendetik
aurrera neoplatonismo baten inguruan batez ere Orígenes
kristauaren bidez, nolakoa izan zen ikusteko begiratu W. Jaeger, Cristianismo prim itivo y paideia griega, trad. Elsa Cecilia
Frost, México 1965.
Beste eskola batzuetan, ordea, ezin kristautu ziren pentsam oldeak korritzen zuten. Ikus dezagun zer dion T. Lucreti
Cari Kristo jaio aurretikako lehenengo m endean bizi izan zen
poeta epikurozaleak, esate baterako, De rervm natvra, lib.
III, 136-160:
"Nunc anim um atque animam dico coniuncta teneri
inter se atque unam naturam conficere ex se,
sed caput esse quasi et dominari in corpore toto
consilium quod nos anim um m entem que uocamus..."
“...facile ut quiuis hinc noscere possit
esse anim am cum animo coniuctam, quae cum animi (ui)
percussast, exim corpus propellit et icit".
Honentzat "an im a” "anim o"-ari loturik dago eta honen
indarrari jarraitzen dio. Baina, jakina, bai "anim a” eta bai
"anim o”-a ere gaiezko elementu finez osatuak daude eta hilkorrak dira gorputza bezala.
Lucretius poetak aipatzen duen animus delakoa bere
ustez bularraren erdian zegoen. Euskaldunok aspaldidanik
berez dugun joeraz ez genduke halakorik esango, zeren buru
hitzak pertsona osoaren nortasuna ere adierazten baitu gure
artean.
Gaztelaniaz latinezko anima eta animus hitzek badituzte
ondokoak: alma eta ánimo, baina duten zentzu arruntean
ezin esan dezakegu epikurozaleen pentsam oldeari atxikiak
daudenik. Edozein m odutan ere euskaldunok tradiziozko hizkeratan pareko bezala erabiltzen ditugunak arima eta gogo
dira. Hobeto esateko gogo hitzak zentzu horretaz gainera
badu beste erem u zabalago batean mogitzeko in d arra eta,
hórrela, gogoak borondatea, nahia eta lehenago gertatu diren
gauzak gogoan, hau da, ulertzeko ahala duen horretan,
buruan atxikitzea ere adieratzen du. Arima hitzaren esan
nahia zentzu zabalagokoa da edo norbaitek nahiago balu abstraktoagoa —sem antikaren aldetik besterik ez naiz ari— eta
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Greziatik errom atarren eta kristauen artean —zenbait gauzatan kontra ez baitzeuden— hedaturikako filosofiaren konotazioak ditu. Eta ni ez naiz sartzen arim ak salbatzen diren ala
ez butzu sakon horretan, arru n t erabiltzen den esaerak dionez. Elizak baditu doktoreak.
Beraz ez da harritzekoa euskara zaharrean hitzik ez izatea gorputz eta arima hitzak duten zentzua zehatz adierazte
ko eta ondorioz prestam oa hartzea. Agian Mitxelena-k esango
dit badela lohi sinonimo bezala eta arrazoi du, ikus Fonética
histórica vasca, San Sebastián 1961, 323 orr.: "lo(h)i 'barro,
sucio' (lab. y sul. ant. 'cuerpo')". Azkue-ren hiztegi nagusian
esan nahi biak biltzen dira. Baina zentzu horretan, gorputzarenean alegia, ez ote den Iparraldean berandurarte erabiltzen
hasi susmoa dator berehala. Jakina, erabili izan den Euskal
Herriko hegal batean lohi hitza ez da gorputza adierazteko
bakarrik erabili, denbora berean beste zentzua ere hartzen
baitzuen eta gainera gorp(h)utz / gorphitz ere erabiltzen baitzen.
Ez dut esango lohi hitza zah arra ez denik, gutxiago oraindik erdiko erem uan ez erabilirik hegalekoetan agertzen déla
ikusten dugunean. Baina hegalekoetarik batean ez da gorputz
hitzak duen zentzuan batere erabili izan, ezagutzen dugun
historian bederen. Ez diot ezin hontzat har dezakegunik
Mitxelena-k lot(h)u hitzaz diona: “...lohi 'cuerpo, lodo', del
cual es derivado lot(h)u 'adherido, pegado, atado', rad. lot",
Fon, hist. vasca, 108 orr. Baina horrek ez du esan nahi lot(h)u
hitzean nahi ta nahi ez gorpuztu gisako formazioa dagoenik
esan nahiaren aldetik, berdin berdin izango bailitzateke basatu gisakotik datorrela hontzat hartzea, ikus Fon. hist. vasca,
257 orr., -doi sufixoak bezalako jato rria izan dezakeela susmoa duela. Bizkaian lotu 'gelditu' bezala ere erabiltzen dugu,
Azkueren hiztegiko bederatzigarren zentzuan datorrenez.
Vulgatak dionez: Formavit igitur Dominus Deus hominem
de limo terrae, et inspiravit in faciem eius spiraculum vitae,
et factu s est homo in animam viventem . Liber Genesis, Cap.
II, 7.
Beraz gizona limo terrae delakoz egin zuen Jainkoak, hau
da, lurreko lohiz. Ez ote zituen iturri honek aspaldiko garai
batean bultzatu Euskal Herriko hegal bateko elizgizonak lohi
hitzari gorputzaren zentzua ere em atera?
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Jakina, nik ez dut esan nahi lohi form ak gorputz hitzak
hartu duen hedadura eta indarra h artu ez baldin balu euska
raz zentzu berbera h ar ez zezakeenik euskaldun guztien
artean, ez duela h a rtu baino. Eta ez dut usté iritsi garen egoera ra iritsirik gorputz hitza baztertzen ahalegintzeak bururik
eta ankarik duenik, batez ere lohi delakoa beste zentzu
batean argi eta garbi erabiltzen déla gogora badakargu eta
gorputza adierazteko bigarren maila batean besterik ez.
Eneko pertsona izenaz ere badago zer esan Euskal H erri
ko historiaren azkenengo garaietan korritu izan duen zenbait
eritzi gogoan harturik.
Sabino A rana Goiri-ren eritzia hau zen: "No hay para qué
decir que la forma Ignacio es la española m oderna del nom 
bre del gran Fundador. Las formas antiguas más frecuentes
en los documentos son éstas: Ennesco, Enneco, Eneco, Enego,
Inneco, Inego, Innigo, Onneco, Onnego, y en la m ujer Innega,
Onneca, Obneca, Oneca. Sus patronímicos más comunes son:
Ennesconis, Eneconis, Inneconiz, Inegonez, Inniguez". "Es
indudable que es uno el origen de Iñigo e Ignatius, por más de
que tam bién algún autor se ha negado a admitirlo. La cues
tión es hallar una forma prim era que explique todas” , Baserrittarra, 31-VII-1897, ikus Obras completas, 1352-53 orr.,
eta beherago forma horren bila saiatzen da eta euskarazkotzat Iñaki proposatzen du, egun zabal dabilen izena. Eta ez
zen konturatzen San Inazio-k bere izena aldatu egin zuela.
Halatsu pentsatzen zuen Pablo Pedro Astarloa-k ere Ara
na Goiri-k baino lehenago: "Bascuence: Iñigo, castellano:
Ignacio", ikus Discursos filosóficos sobre la lengua prim itiva,
Bilbao 1883, 645 orr.
Eleizalde-k 1910-garren urtean Arana Goiri-ren Deun
ixendegi euzkotarra Bilbon argitara zuenean Eneco erantsi
zuen erdarazkoen artean Iñigo form aren ondoan eta honen
aldaera bezala, euskarazkoen artean Eneka gizonezkoentzat
eta Eneke em akum ezkoentzat ipinirik, eta badirudi oharretan
aipatzen diren erdarazko saindu izendegi Bartzelonan argitaraturikako bietarik bat déla gutxienez horren iturria, eta
saindua Eneko Oña-ko apata XI-garren m endean bizi izan
zena. Ikus Enneco, Onniensis abba, confirmans (1045, CSM,
dok. 125).
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Eleizalde-k geroago 1912-garren urtean (Euzkadi, IX,
315-316 orr.) nota labur batean esan zuena, Mitxelena-k
adierazi digunez, ikus Euskera XX (1975), 357 orr., Ameriketako elezgizon batek —izenik ez du em aten—izkribatu zionari
erantzunik egin zuen . Hain zuzen ere k artan urrengo hau
ornen diotsa: “A propósito de Iñigo o Ignacio de Loyola, le voy
a copiar unas líneas de Histoire de Saint Ignace de Loyola,
par J. M. S. Daurignac, troisiéme édition, tome premier,
Paris, 1878. En la página 9, en la nota (2), se lee: Eneco dans
le dialecte des monts Cantabres est le m ém e nom qu'Iñigo
dans la langue espagnole. Saint Ignace porta le nom d'Iñigo
jusq'en 1534 environ. A cette epoque, il prit le nom d ’Ignace
par dévotion et par respect pour l'evéque m artyr d'Antioche,
ainsi qu'il Vexplique lui-méme dans une de ses lettres á
François de Borgia, alor duc de Gandie. Se me olvidaba el tex
to que dice fue bautizado sous le nom d'Eneco”, Euzkadi IX
(1912) 315-316 orr. H ark ipini zuen benetako hestutasunetik
ateratzeko ene form atik Eneko etortzea, besterik probatzen
ez den bitartean, azalpen egokitzat hartzen du eta horren
iturria nolabait H. Schuchardt-en lan batean dago, "Iberische
Personennam en” , RIEV III (1909), 242 orr., Ascoli-ko
Ennecensis —orduan Ennegensis irakurririk— Akitania-ko
Enne- form arekin konparatzen baitu, cfr. Ennebo(n)x,
CIL XIII, 194, ara m arm órea, rep. Montsérié, nominatibo
kasuan, -bon- daram ala atzean.
Gainera ezin utz daiteke aipatu gabe Joannes d'Etcheberri Saran jaioak eta Azkoitiko hirian midiku izan zenak Laburdiri escuararen hatsapenac lanean XVIII-garren m ende
aren haseran honela izkribatu zuela: ecen istorioen eredura
Eneco, eta Semeno Nafarroaco Erregue içan dren, ceinen
icenec asqui clarqui aditcera emaiten baitarocute Escualdun
icenac direla, ikus Obras vascongadas del doctor labortano
Joannes d'Etcheberri (1712), Julio Urkijo-k Parisen 1907-garren urtean argitaratua, 34 orr. Hau ere Eleizalde-k irakur
zezakeen, lehen aldian egin ez bazuen —eta ez dirudi egin
zuenik— bigarrenean bederen. Jakina, H. Schuchardt-ek ere
bai. Menendez Pidalek eta Tovarrek, beherago ikusiko dugun
bezala, ez zuten honen berririk.
Hala ere geroagoko urteetan Eneka ipini izan da gizon
izen bezala, adibidez Zumaian 1923-garren urteko ekainaren
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20-an, agian Eleizalde-k esanikakoa gehiegi zabaldu ez zela
ko edo eta, hobeto esateko, gainerako sistema osoaren kontra
egonik —magister dixit— inor horretan ahalegindu ez zelako.
Hainbat urte dira antroponimia zaharraz gaiak biltzen ari
naizela eta Eneko izenaz ere mordo bat ditut argi eta garbi eta
dudarako lekurik gabe lehen pertsonaren genitibotik datorrela probatzen dutenak eta ene inguruan ibili direnen artean
sarri m intzatu naiz horretaz. Laster argitaratzeko dudan beste lan batean gai hau bereziki tra ta tu dudanez gero ez naiz
hemen asko luzatuko.
Ene Peruco (1366, PN-XIV-FPamp.-Mont., 551 orr.) en la
villa de Echerri d'Araynaz, ikus Ju an Carrasco Pérez, La
Población de Navarra en el siglo XIV, Pamplona 1973, Maria
Enea (id. 541 orr.) en el Burgo de Sant Cernin, Perú Enea
(1366, PN-XIV-FEst., 611 orr.) Esteilla-n. H arrigarriro A.
Apat-Echebarne-k enea 'casa de' itzultzen du erdarara, toponimoa ez déla, pertsona izena baino, ikus Una geografía diacrónica del Euskara en Navarra, Pamplona 1974, 123 orr.
Ene izenaren patronim ikoa ere agertzen da Sigena-ko
dokum entuetan: don Garda de Petrus Eneç (1187-1190,dok.
2), ikus Agustín Ubieto Arteta, Documentos de Sigena, Valen
cia 1972. Sigena-ko M onasterioa Huesca-koa baita lehenago
euskaraz egin izan zen alderdian gertatzen da.
Eta gero badaude zenbait aldaera sufixo diferenteak
dituztela, hala ñola Eneko, Enetxo, Eneki, Enexo, Enesko
—hau A rana Goiri-k ere aipatzen du nondik hartu duen esan
gabe gorago ikusi dugun bezala—, Enenko, Eñeto, Eñetza, eta
abar, oraingo euskal ortografiaz em aten ditudának eta aipaturikako lanean zehatz eta mehatz arakaturik ikusi ahal izan
go direnak.
Ikus M. Pidal-ek diona, XII-garren mendeko dokumentazioa aipaturik, Meo Annaia >Minaya eta horrelakoez, berez
Ene anaia form aren erdal itxurazkoak besterik ez baitira ene
ustez, Toponimia prerrománica hispana, M adrid 1968, reim 
presión, 229 orr. eta urrengoak.
Ikerketa hauetan sartu baino lehenago intuizio hutsez
Eneko euskaldunen arteko pertsona izen bezala em aten nuen
Euskal A kadem iara halakoen eske etortzen zitzaizkidanean
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eta behin Ifar Euskal H errira joan ginen batean izena esango
ez dudan Euskal Ákademiako jakintsu handi batek jatorriz
kanpotikakoa zela erantzun zidan. Argi dago m aisuagoaren
eritzia ere halatsu zela, gorago ikusi den bezala.
M. Pidal-ek ez du hontzat hartzen H. Schuchardt-ek,
gorago aipatu dugunez, proposatzen duen konparazioa Ennedelakoari azkenengo kontsonante belarra falta cunen zaiolako, eta, gainera, Italian herri bat agertzen baita Énego izenez,
ez du usté iberikoa denik, zah arra bada ere. Hala dio: "¿per
tenecerá a un substrato pre-ibérico?” eta gainera badirudi
usté duela pertsona izena toponimotik datorrela eta ez bestela, ikus R. Menéndez Pidal, con la colaboración de A. Tovar,
"Los sufijos españoles en "-z", y especialmente los patroním i
cos” , BRAE XLII (1962) 432-437 orr. Guretzat ez dago duda
rik Ene form ak sufixo diminutibo diferenteak h a r zitzakeela,
gehienak oraindik euskaraz irauten dutenak.
Migel Unamuno-k bere tesisa 1884-garren urtean aurkeztatu zuen eta euskal gaia landu zuen. Honela dio bere eskuz
izkribaturikako portadak: "Crítica del problema sobre el ori
gen y prehistoria de la raza vasca. Tesis del doctorado en la
facultad de Filosofía y Letras leída en M adrid el día 20 de
junio de 1884 por Miguel de Unamuno y Jugo. Nota. Obtuvo
la calificación de sobresaliente, siendo ponente D. Antonio
Sánchez Moguel” . Batez ere hizkuntza ikutzen du, ikus Obras
completas, IV, 85 orr. Beherago dio: "Es el pueblo vasco un
pueblo que se va como con gráfica frase le señaló Reclus, pero
que va, no a anonadarse, sino a asim ilarse, a perderse como
el arroyo en las grandes corrientes del anchuroso río. Pero
antes que se vaya el docto investigador que busca en los igno
tos riachuelos las fuentes del gran río, interroga a ese pueblo
por su misterio, y todos acudimos a recoger su último alien
to” , 88 orr. Argi dago gero 1901-garren u rtean Bilbon egin
ziren Lore Joko fam atuetan esan zituenak bere haserako
lanetan ere agiri direla eta beragan bizitza osoan suntsituko
ez zen postura bat osatzen zutela, gorago ere ikusi ahal izan
dugunez.
Edozein m odutan ere lan beretik ateratzen dugu: "Conti
nué mis investigaciones y me hallé con que el nombre con que
el euskera designa al oro, urre, recuerda al latín autrum [sic,
dudarik gabe erratua, aurum behar lu k eela], y más aún el
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céltico or, oir; y prueba de que tal vocablo es de origen extra
ño es que en Vizcaya a la plata llam an urre, y al oro, urregorri, esto es plata roja [nik um etan urrezuri eta urregorri ikasi
nuen am aganik] . Pero el nom bre general de la plata es zillarrá, que recuerda el escocés siller-, el inglés silver; alem án silber; godo silubra, etc.'', 117 orr.
Ez dut esku artean Unamuno baino lehenago euskara beste hizkuntza batzuekin konparatzen ari izan zirenen arteko
lanik eta horregatik ezin baiezta edo ezezta dezaket momentu
honetan bigarrengo adierazten duen korrespondentzia lehe
nago inoren burutik iragan ote zen, baina edozein m odutan
ere tesis egileak ez du kasu honetan iturririk aipatzen, bai,
ordea, beste batzuetan. Hala ere Unamuno-ren lan hau 1966garren u rterarte argitara gabe egonarren konparazio horrek
gai horietan arduratu izan direnen artean lehenagotik korritu
du. L. Mitxelena-k hontzat hartzen du, ikus Sobre el pasado
de la lengua vasca, San Sebastián 1964, 140 orr.: "H abría
que m encionar aquí la semejanza que se advierte entre el
nombre vasco de la 'plata', zil(h)ar, zirar, y el de ese metal en
varias lenguas indoeuropeas, no célticas, como gót. silubr,
etc.''. Geroago Botorritako izkrizio zeltiberikoan agertzen den
éilabur form an —berdin irakur daiteke silabur nahiz silabr—
euskarazko zil(h)ar, zirar delakoaren aintzinekorik hurbilena
ikusten du, cfr. Javier de Hoz, Luis Michelena, La inscripción
celtibérica de Botorrita, Salam anca 1974, 32-33 orr.
Unamuno-ren delako tesisetik ateratzen dugu hau ere:
"anterior a la voz Jaungoiko y muy anterior tuvo que ser la
voz ja u o jabe, que entra en su composición e indica el pose
sor, hoy Señor", 119 orr., ikus baita 113 orr. ere. Oraintsu
artikulu bat irakurri ahal izan dugu Yu. V. Zytsaríek egina,
"El vasco jau n 'señor', etc." Fontes-en FLV 22 (1976), 55-64
orr., eta bertan jaun eta jaube jato rri bereko bezala arakatzen
dira, orain korritzen duen metodología erabilirik.
Baditu gauza jakingarri gehiago ere orain aipatuko ez
ditudanak.
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GABON CANTA DE GUERNICA DE 1757

José Antonio Arana Martija
Hace ya años que leí, y tomé notas p ara mis estudios
sobre los "M arijeses'' de Guernica, el im portante descubri
miento y estudio que publicaron en el Boletín de la Real Socie
dad Vascongada de Amigos del País (1966, Cuaderno II) don
José Ignacio Tellechea Idígoras y don Manuel Lecuona bajo el
título "Gabon Kantak de Guernica (1764)''. Se tratab a en re a 
lidad de una pieza culta (villancico, de “villa") bastante dis
tante literariam ente de los populares "M arijeses” con origen
bastante anterior, quizá de fines del siglo XVII como pretendo
dem ostrar en mi estudio, todavía en gestación. Pero el tem a y
el autor, guerniqués, atrajeron mi atención.
Quería entonces añadir algo al descubrimiento de estos
investigadores, aportando algunos datos sobre el autor del
"Gabon K anta” don Sebastián Antonio de la G ándara y logré
algunos pocos, biográficos, que han dormido el sueño del
archivo hasta que ha surgido una feliz circunstancia. Hace
pocos días ha llegado a mis manos un pequeño cuaderno de
33 hojas (falta precisam ente una m anuscrita) de 20x 15'centímetros. Tiene la prim era hoja en blanco, a modo de cubierta,
y las 29 prim eras páginas m anuscritas con las siguientes obritas:
Ir Págs. 3 a 6 "Gabon Canta del año 1757 que yo Dn.
Sebastián Antonio de la G ándara, Protonot. Ap.° Presbíte
ro Beneficiado de esta villa de Guernica compuse en quin
ce siguientes villancicos, y por su Bordoncillo se intitula el
FARARIRA.
2. Págs. 7 a 8 Ama M aitegarriari Zortzico. (1768).
3. Págs. 8 a 9 Ama M aitegarriari bere jaiozan. (1768).
4. Págs. 10 a 12 Llanto de una monja (sin fecha).
5. Pág. 12 (Sin título). Coplas a unas bodas (sin fecha).
6. Págs. 13 a 15 A la Proclamación de Guernica hecha del
Rey N. S. Carlos tercero, que Dios guíe, pr. el M. N. y M.
L. Señorío de Vizcaya, la tarde del día 3 y todo el día 4 de
Sepre. de 1759 yo Dn. Sebasto. Ant.° de la G ándara Protonotario Apeo. Pro. Benfdo. de esta dha. villa canté así
en las 8 octabillas siguientes.
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7. Págs. 16 a 24 M ari Blanca encorozada a los pies del Rey.
Madrid. (Sin fecha).
8. Pág. 25 (Sin título). Unos versos en castellano. (Falta una
hoja pues se inicia en el verso 4.°). (Sin fecha).
9. Pág. 26 Asunto que predicó el Padre Garcés a los conse
jos y tribunales de la Corte de M adrid en los días 2, 3, 4 y
5 de Henero de 1756 en el Colegio de Atocha.
10. Págs. 27 a 30 Testamento del Rey de Prusia. (Sin
fecha).
11. Pág. 31 Ardaoaren ganian. (Sin fecha).
Las obritas de este cuaderno no vienen ordenadas por
fechas lo que me hace suponer que después de escritas las
recogió G ándara en él como sus "opera omnia". Falta n a tu 
ralm ente el Gabon Canta de 1764 cuyo original envió, sin
guardar copia, por lo visto, al Padre Larram endi. Vienen en
cambio ordenadas por idiomas pues las tres prim eras (1757,
1768 y 1768) están en euskera, y las siguientes en castellano
(s. f., 1759, s. f., s. f., 1756 y s. f.) La última, rompiendo este
orden, está en euskera. Sería compuesta cronológicamente la
última, después de 1768. La prioridad dada en el cuaderno a
las piezas euskericas ¿indicará tam bién las preferencias idiom áticas del autor?
Cuatro son, pues, las obritas en euskera y el resto en cas
tellano. En otra ocasión daré noticia de todos estos trabajos
literarios de Gándara. Hoy me lim itaré a transcribir y comen
tar el Gabon Canta del año 1757.
Anotaré que si im portante fue el descubrimiento de Tellechea Idígoras por referirse a una pieza de 1764, más im por
tante es esta pieza, siete años anterior. Es tam bién anterior al
"Acto p ara la Nochebuena" de B arrutia (1759) y a los "Gabon
sariak" de Sor Luisa de la M isericordia (1762)* y solo poste
rior al "Villancico de San Francisco de Bilbao" (1755) que fue
descubierto precisam ente en Guernica por el guem iqués
Padre Ruiz de Larrínaga, o. f. m. en la biblioteca de don CarN. R.: Bajo el nombre de Sor Luisa de la M isericordia oculta su verdadero
nombre el autor, Javier M aría de Munive, conde de Peñaflorida, como se ha podi
do com probar en investigaciones ulteriores. Ved a este respecto las fuentes que se
aportan en el inform e "Gavon-Sariac", gure ilustrazioaren sarrera de J.San M ar
tín en EUSKERA, XX (1975), pp. 453-458.
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meló Echegaray. Este "Gabon Canta” que doy a la im prenta
es, pues, el segundo cronológicamente conocido entre estas
piezas navideñas.
Viene escrito a dos columnas, conteniéndose tres estrofas
en la prim era página m anuscrita y cuatro estrofas en cada
una de las páginas siguientes. Doy la grafía original y espero
que alguien más versado que yo dé la exacta interpretación
de esta preciosa pieza del sacerdote guerniqués.
1.

G au a re n m a n e a ,
ilu n ic
b ap ere b ag uea
d acu st n ic
g u e riza c u rru n d u
onec la s te r d itu
F a r a r ir a
iz a r gustiac d ab ilz
g ira b ira .

2.

Chist, A n g u e ru a
chist
c h a iro ric
Ceu y a s te a on d eris t
c e ru ric ,
A rza in x h e o c g añ a
o ri d a la m a ñ a
F a r a r ir a
A n g u e ru a c h ir r a ld i
g u ra d ira .

3.

4.

Yago d a n ezquero
B elenen
eg u zq u ia bero,
b a d a em en
o tzic a ra d u n ic
q uen b eq u it alb o ric
F a r a r ir a
E ru rz a ille a c b ere
otz estira.
A rb o la c d acu staz
ch alo ca,
d a m e n d ia c e u rra z
Sal toca,
B a ia b ilc u z oñac
diñoe lag un o c
F a r a r ir a
G a u r gueure b u ru a c
loca d ira .

5.

A r in B e le n e ra
g oazan
beguiz ecu s tera
eg u in d a n gustizco
b ero ea eg u iaz b etea
F a r a r ir a
o steran zeco berb ac
utsac d ira .

6.

Enas n i yoango
u tsean,
d od az eroang o
ald e a n
a rra n d u n la u bildots,
eg u in d eg u ien ots,
F a r a r ir a
M e n m e n e a n bi ta
b i la u x h e d ira .

7.

E zn e a P erico
a rz a z u
g astaea, Jo an ico ,
es aztu .
A rd a o a g a z, A nchon
co n tu p ic h iru o n .
F a r a r ir a
P resente eg u in cah
Zast h u r ir a .

8.

E l g a ra B elenen
o ng u ra,
S a r za ite ceu lelen
le c u ra ,
ce iñ e ta n S ein ch ua
d a tz a n o y a ld u a
F a r a r ir a
B io za q u in deyogun
c h in c h irira .

9.

A g u r, sein m a ite a ,
ceugaz d a b aq uea
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C e u ro rri
e to rri
A n g u e ru e n ah o ric
e n zu n a d in o t nic
F a r a r ir a
Bestec e c a rri esteuzt
b e la r rira .
10.

11.

12.

B iz o rd u onean
B irg in a
ceu re sabelean
eg u in a
ogui cerucoa
y a to rc u gozoa.
F a r a r ir a
N ic b e g u ia b eti dot
y a n a rira .
Pozic sagos au jaz
o ra in c h e Z eu re
esposiagas,
Josepe,
Seiñ onen a u rre a n
A n g u e ru a rte a n
F a r a r ir a
B a tu g a ra guztioc
m ir a r ir a .

F a r a r ir a
N a i g u e n d u za n obeac
a lb a lira .
13. . A in g u ic h ia g a iti
p a rc a tu
ona g a ra s a rri
cie rtu
c e rb a it g ueiagogaz
d o g u n a ren eraz
F a r a r ir a
Ñ o r ele to rq u e ceuen
g o za ld ira .
14.

A rtu gozus ongui
M a r ía
J a u n a c g u e itu begui
g rac ia:
au dozu ce u rea
a n d ra o n g u ilea
F a r a r ir a
B e ra c u rte te n deusu
a rp e g u ira .

15.

A d ió g u s tia y
adió
ec er a lb a g u in a i
belio:
E u qu ico gozuez
egun e ta gauez
F a r a r ir a
G ustiz p res t etorteco
ceuen d e ira .
G a n d a ra .

E rre g a lu c h u a c
d acarg u s
e d e r chitozcoac
a iu tu z
estatoz a íh a ric
escu c h a rre ta ric

Estos son los quince "villancicos” de don Sebastián Anto
nio de la Gándara. Vayan ahora unos pequeños comentarios.

EL AUTOR
Es por muchos motivos lam entable que el registro parro
quial de Guernica se quem ara en el bombardeo de 1937.
Carecemos de datos que no hayan sido recogidos en otros
documentos y publicaciones que se salvaron de la quema. Así
pude reunir algunas datos referentes a Gándara, recogidos
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en un libro, que creo muy raro, que tuve durante algún tiem 
po a mi alcance: "Ensayo Histórico y Apuntes p ara la Historia
de la Villa de Guernica" por L. Altube y Albiz, editado en la
villa en 1913 por Goitia y Compañía. En cuanto a las Fogue
ras del siglo XVIII, sus datos han sido ampliados por don
Francisco Sesmero Pérez en "Tres siglos de la Historia de
Guernica'' (1970). Pero en cuanto a algún otro documento me
he valido de notas que tomé del libro de Altube y Albiz.
En las Fogueras de la Villa de Guernica, fechadas por el
escribano don Domingo de Burgoa el 26 de agosto de 1704
aparece mencionado tres veces Marcos de la Gándara, que
supongo padre de nuestro autor:
a) En la calle prim era (después denom inada Cimera, pos
teriorm ente Somera y ahora Goienkale) la quinta casa “es de
M arcos de G ándara, y vive en ella M artín de Zabala con su
fam ilia'' (1).
b) En la misma calle, la últim a casa afoguerada es la "de
Marcos de la G ándara y vive en ella Ju an de Elorriaga con su
m ujer y familia en el cuarto principal; y en lo alto Juan de
Argoiti con su mujer; y en una tiendecita, y cuarto sobre ella,
M agdalena de Lequerica" (2).
c) En la calle tercera (luego de Enmedio y ahora Artecalle) que se iniciaba en "las Casas del Cantón que llam an P uer
to" y en la quinta casa a p artir de dicho cantón, "la casa de
don Marcos de la G ándara y en ella vive el susodicho con su
m ujer y fam ilia" (3).
Aquí, pues, en la calle Artecalle nacería Sebastián Antonio
de la G ándara y podemos suponer que en 1704 formaba ya
parte de la familia del acomodado don Marcos.
La siguiente referencia de esta familia la tengo en las
Fogueras de 1746, año en que ya no aparece don Marcos, y en
cambio es afoguerado nuestro Sebastián Antonio de la Gánda
ra que ya es presbítero y retiene, reúne y mejora las propieda
des de su padre. ¿Sería hijo único? Aparece en dichas Fogue
ras en la siguiente forma:
(1) L. Altube y Albiz, ob. cit. pág. 204. Francisco Sesmero Pérez, ob. cit. pág.
115.
(2) Altube y Albiz, pág. 205. Sesmero Pérez, pág. 116.
(3) Altube y Albiz, pág. 209. Sesmero Pérez, pág. 118.
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a) En la calle ya denom inada Cimera la sexta casa "es de
don Sebastián Antonio de la Gándara, presbítero, su inquilino
Joseph de Ybargüen” (4).
b) En la misma calle, conserva la casa de varias habita
ciones en que ahora son sus inquilinos "Francisco de Gastañazatorre, Ju an de Olazar, dicha M aría Ignacia de Mendiola,
Francisca de Arangoitia y M agdalena de Zerendieta, viu
das" (5).
c) En la calle de Enmedio, conserva la casa habitación de
su padre y ahora "dicho don Antonio de la Gándara, presbíte
ro, vive en ella" (6).
d) En la misma calle de Enmedio es dueño de una cuarta
casa, nueva en el patrimonio familiar, "donde vive su usu
fructuario Matheo de la Piedra" (7).
En estas fechas, el censo de eclesiásticos de la villa era
crecido para el número de habitantes: cinco presbíteros para
menos de 500 almas. En efecto, en las Fogueras de 1746
viven en las inmediaciones de la Parroquia de Santa M aría
los presbíteros Joseph de Bórica, Ju an Bautista de Uriarte y
M atías Alonso. En la calle de Enmedio viven Miguel de Ordorica y nuestro Gándara, y el "hordenado de Epístola” Juan
Bautista de Albiz. Entre ellos era preminente don Sebastián
Antonio que a esta sazón era mayordomo colector de la
Parroquia, cesando en este cargo el 24 de mayo de 1749. Le
sucedió don M atías Alonso de Meceta según documento otor
gado ante el escribano Ju an Antonio de Gumuzio (8). En este
documento se confirma la m uerte del padre don M arcos de
cuya m em oria se habla por censo donado al Cabildo Eclesiás
tico.
Calculo yo que después de cesar en su cargo de m ayordo
mo en 1749 se trasladó nuestro autor a M adrid. En su obrita
en castellano que he num erado con el 5 habla de la Corte, en
la 7 cita Madrid, la 9 la fecha en M adrid en 1756 y la 10 sin
fecha, tiene tam bién rem iniscencias de Corte.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Sesmero
Sesmero
Sesmero
Sesmero
Altube y

Pérez,
Pérez,
Pérez,
Pérez,
Albiz,

121.
121.
124.
123.
293 a 305.
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Pero en 1757 está de nuevo en Guernica pues aquí fecha
el Gabon Canta de ese año. Y sigue en la villa en 1759 pues en
ella fecha tam bién las coplas a la proclamación de Carlos III
so el árbol de Guernica. En ambas obras aparece con un nue
vo título: el de Protonotario Apostólico y Beneficiado de la
villa.
En 1764, cuando escribe su segundo Gabon Canta envia
do al Padre Larram endi, y en la carta a este, parece ya estar
enfermo. Así se deduce de la glosa que hace Mitxelena al p á
rrafo de su carta "berneco erimen esquergue bat pariduten
nagoala” , que según él significa claram ente "sufriendo yo
una cruel enferm edad de la pierna” (9). Esta grave enferm e
dad parece preocuparle y en otra obrita fechada en 1768, la
número 2 del cuaderno, dice:
"izan dedilla gueure
arnasa azquena."
Y
ya no encuentro más referencias al autor. En las Fogue
ras de 1796 no aparece y alguna de las casas de su propiedad
están ahora registradas como del Cabildo Eclesiástico. Falle
ció, pues, entre 1768 y 1796.
Si mis suposiciones son válidas, puesto que don Marcos,
su padre, vivía en 1704 con su m ujer y familia en Artecalle y
parece que por la transm isión de las propiedades, Sebastián
Antonio fue hijo único, este nació antes de 1704. Respecto al
dato del nacimiento y de su ordenación sacerdotal podría
arrojar luz una investigación en los archivos de la diócesis de
Calahorra-La Calzada. De todos modos parece lógico suponer
que si falleció después de 1768 lo hizo con más de 65 años.
Cuando escribió su prim er Gabon Canta tendría más de 53
años.
Una últim a anotación a su vida me la proporciona el
hecho de que su segundo Gabon Canta de 1764 fue al parecer
escrito bajo el mecenazgo de doña Joaquina Maite Loyzaga.
Así lo dice en su carta al Padre Larram endi: "Doña Joaquina
Maite Loyzagacoaren arrengo guritsuen eragokiz” . En las
Fogueras de 1796 aparecen las herm anas doña Concepción y
doña Joaquina Loyzaga como vecinas en la calle Artecalle
(9) Luis Mitxelena, BRSVAP, 1966, II, pág. 260.
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(10). Eran herm anas del alcalde de la villa don José Joaquín
Loyzaga. Esta familia era de alta alcurnia en la villa foral y
no será errado suponer que en su casa se celebraran reunio
nes culturales, tan comunes en el país en aquella época, a las
que acudiría nuestro escritor.

LA OBRA
Espero que las autoridades en nuestra literatura analicen
la obra que doy a la im prenta. Me permito hacer un pequeño
comentario que someto al parecer superior que sin duda
merece esta obrita.
Observo en prim er lugar que el tem a se concreta a la ado
ración de los pastores. Se aleja en ello de la poesía popular, de
la que son buena m uestra los "M arijeses", que normalm ente
cantan todos los episodios desde la creación del hombre hasta
el nacimiento de Jesús. Así lo hizo en 1691 el catecismo de
Nicolás Zubia, y después todas las coplas populares. En cuan
to al idioma usado por Gándara, no incurre este en el "bilin
güismo de villa” que observará el tam bién guerniqués Padre
Ruiz de Larrínaga en el villancico de 1755(11), excepto algu
na pequeña proporción. Noto tam bién como dato im portante
para la historia del idioma la riqueza en el uso de verbos sin
téticos: "dacust", "derist", "diñot” , "datzan", etc. No
encuentro explicación p ara el "bordoncillo" FARARIRA.
Haré ahora algunas observaciones que me sugiere cada
una de las estrofas:
1.° "M anea" ¿será calma? Así lo deduzco de Azkue (dic
cionario trilingüe). La prim era frase "Gau aren m anea” tiene
similitud con "Gabaren alegerea!" del auto de M ondragón de
B arrutia (12) y con "Au aiziaren epela!” de las coplas de
Nochebuena de Oyarzun (13). El sintético "d acu st” es tam(10) Sesmero Pérez, 129.
(11) Fray Ju a n Ruiz de Larrínaga, OFM, en "La Gaceta del N orte" de Bilbao,
de 28 de diciem bre de 1932.
(12) "Teatro Z aarra” (TZ), colección "A uspoa” , n.° 48, pág. 28.
(13) "Anuario de la Sociedad de Eusko Folklore” (ASEF), 1922, pág. 18.

GAI ETA LAN BEREZIAK

97

bién utilizado por B arrutia. La idea de la luz en la noche se
recoge tam bién en los "M arijeses'' de Guernica en la estrofa:
"G aua ixenagaitik
bazan au argiye
zerutik etorri de
bai ikusgarriye” (14).
2.° Obsérvese la form a arcaica "A ngerua" evolucionado
después a "A ingerua” . "Txairorik” lo interpreto como "ele
gante” . "M aña” puede ser "gusto, cuidado, destreza". "Hirraldi” ¿será "sonrisa"?
3.° La idea del sol nacido en Belén la encuentro también
en Barrutia: "Jaio dan eguzkia, Belengo portalean” (15).
"Erurtzailleac” ¿tendrá relación con "ed u r” (nieve) o con
"egur” (madera)?
4.° "E urraz” supongo que significará "a rau dales” . "Lo
ca” en Guernica significa "suelto, flojo" (aginak loka).
5.° Me parece feliz la expresión "osteranzeco berbac
utzac d ira” , algo así como "todo lo demás es cuento” .
6.° "Enas ni yoango utzean" tiene similitud con "utzik
banator, p a rk atu ” de B arrutia (16) y "Utzirik gatoz baña
ardurarik gabe” de Sor Luisa (17). "M enm enean" lo traduci
ría yo por "de verdad". Obsérvese que G ándara usa mucho el
afijo "xhe": "lauxhe", "ceuxhe” .
7.° La interpretación del principio es clara. Se complica
al final, y sin embargo la grafía del original es clara: "presen
te eguin cah/zast h u rira” . Es im portante observar la "h" de
'h u rira” como otras que usa G ándara en su obrita.
8.° El "sa r zaite” corresponde al "sar zaitez” de Barrutia
(18). El "ceiñetan seinchua/datzan oyaldua" de G ándara
recuerda al "Aurtxo... datza lasto g añean” de Sor Luisa (19).
No encuentro traducción p ara "chindurira".
(14)
(15)
(16)
(17)
.(18)
(19)

ASEF, 1922, pág. 89.
TZ, 38.
TZ, 43.
TZ, 66.
TZ, 41.
TZ, 54.
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9.° La expresión "angueruen ahoric/enzuna diñot nic”
semeja la siguiente estrofa de los ''M arijeses” :
''B erri onakin gera
jentia etorri,
aingeruak zerutik
degute ek arri” (20).
pero más aún la de Barrutia:
''D ana bakigu,
angeruen aoti
aditu degu.”
Me parece im portante hacer observar la "h " de ''ah o ric”
de G ándara que, no utiliza Barrutia. Actualmente, en Guerni
ca, esa " h ” se pronuncia "g ” : agotik.
10.° La referencia al misterio eucarístico es clara como
en Sor Luisa: "ogiaren antzaz/ostia b atean” y "zerutik...
ja n a ria ” (21). Recuerdan al canto popular "Ogi zerutik” (22).
Todo ello está en consonancia con el "Ogisalutadore", creen
cia común de Vizcaya y zonas limítrofes de Guipúzcoa y Ala
va (23).
11.° Creo que "au jaz” de clara grafía en el original será
"acaso, quizá” . Las dos últimas líneas me recuerdan a "zori
onian ju n tatu gara/guztiok leku b atean ” de B arrutia (24).
12.° Me parece una estrofa muy bien construida. "Chitozcoac" ¿será "extraordinarios” ?
13.° "Ain guichiagaiti/parcatu” es idéntica expresión a la
de Barrutia: "Gutxiagaiti p ark atu " (25).
Poco m ás puedo decir de este Gabon Canta del guerniqués
Sebastián Antonio de la G ándara, que con el Gabon Canta
descubierto por Tellechea Idígoras, con este que doy a cono
cer y con otras piececitas que publicaré en breve, merece
figurar entre los escritores euskericos del siglo XVIII.
(20) ASEF, 1922, 87.
(21) TZ, 71.
(22) En este núm ero de Euskera se publica un trabajo de Ju a n San M artín que
identifica al elgoibarrés Toribio Iriondo Sasiain como autor de este canto religioso
que en poco tiempo ha m erecido la aceptación popular.
(23) ASEF, 1922, 134/135.
(24) TZ, 34.
(25) TZ, 42.
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OINATIKO TOPONIM IA EDO LEKU-IZENAK

Donostiako batzarrea, 1975-1-3

Félix M.a Ugarte
Iñaki Zumalde

Txosten hau Oinatiko toponimiari buruz egina dago. Bi
mila ta bosteun leku-izen jaso ditugu, Udaletxean dagoen
"Amillaramiento de fincas rústicas” liburutik.
Gure ustez herrian dauden gehienak hem en agertzen
dira, dena déla oraindik gehiago jaso daiteke.
Leku-izen hauek 1952'ko urtean batuak izan ziren. Sail
bakoitzaren jabeak eman zuan euraren berri. Hauekin sinkroniazko zerrenda bat nahi izan dugu egin, baina geroago konturatu gara hori ez déla osoro egia. Toponimoak ekarri zutenetatik, batzuek berbaz (hitzez) egin zuten deklarazioa: hori
da egun erabiltzen diren bezela esanaz, baina beste batzuek
esku-idatzietatik (escrituras) eta horrelakoetatik atera zituzten toponimoak. Hori dala ta ezberdintasunak (variantes)
asko sortu ziren. Dena déla danak jaso ditugu.
"Am illaram iento” liburu horretan, izen batzuekin erderazko ortografía erabiltzen da, euskerazkoa beste batzuegaz.
Guk oraingo euskal ortografiara itzuli ditugu danak.
Hortaz gainera beste zerrenda bat dakargu.
Bigarren hontan mila toponimo inguru: XV.garren m en
dean hasi eta XIX.garren m endarartekoak.
Kontzeju eta Protokolos artxiboko esku-idatzietan (dokumentoetan) batuak. Artxibo bi hauek benetan dira aberatsak
honelako izenetan. Zoritxarrez XV.garren m endea baina lehenagokorik ez dago batere. Izen hauek jasoteko ehundaka
dokumento pasa bear dira esku artetik, baina beharrezkoa
dugu jakitea nun egoten diren gehien.
Hona hemen Kontzeju artxiboko dikumento aberatsenak:
—Herriarteko mugen bereizketa
—Herri-eta hauzo-basoen izendatzea
—Herri-basoetako egur saltzeak
—Herri-arteko pleitoak: basoak eta larrak direla ta.
Protokoloen artxiboan:
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—Basoen sal-erosketak
—Testam entuak
—Baserriko ondasunen izendatzea
—Herri arteko m ugaketak
—XIX.garren mendeko hauzo-basoen salketak
—Ezkontzako kapitulazioak edo konponketak.
H auetan jaso ditugu toponimoak. Bertan dauden bezela
idatzi ditugu, ezertxo ere aldatu gabe.
Toponimiak eboluzio (bilakaera) eta dinamika bat duela,
hem en garbi ikusten dugu.
Alde batetik XV eta XVI.garren m endeetan agertzen diren
izen asko gaur ez ditugu ikusten, galdu egin dira bidetan. Beste aldetik gaur egun toponimo gehiago agertzen dira, zergatik
ote? Ez da zaila galdera honi erantzun bat bilatzea:
a) Artxiboetan ez daude izen guztiak eta egon arren, guk
ez genituzke aurkituko denak.
b) XlX.garren m enderarte Oinatiko lur gehienak herriarenak ziren. Mende hontan (1830 urtetik hasita) saldu egin
ziren gehienak. Orduan herriko jendea sail hauen jabe egin
zen eta, lehen osorik zeuden basoak banatu egin ziren.
Lehen Bacue zena, horain honela zabaltzen da:
Bakue
Bakue
Bakue
Bakue
Bakue
Bakue
Bakue
Bakue
Bakue

beia
goia
erdikua
kurtze
osteko
poto
solo
oste barrena
oste erdikua

Honela zabaldu dira beste toponimo asko.
Usté dugu arrazoi hau nahiko xinplea déla, baina egia izanik bidezkoa da hem en agertzea.
Toponimoak gehiagotu edo gutxitu bakarrik ez, aldatu ere
egiten dira. Hori bai, aldakuntza hau oso astiro egiten da.
Danok dakigu gaur egun gure herrian hariztiak, pagadiak, gaztainadiak etab. itoak daudela eta pinudiak direla
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nagusi (orain déla ehun urte hasi ziren lehenengo pinudiak).
Egoera hau ez da oraindik nabarm ena toponimian. Pinua
aipatzen dituzten toponimoak dozenerdi baino gutxiago dirá,
aldiz, hariztiak, gaztainadiak etab. nun-nahi agertzen dirá.
—0O0—
Toponimiazko zerrenda hauek probetxugarriak izan litezke bai linguistika eta bai historia-etnografientzako.
Linguistika alorrean garbi nabarm entzen dirá fonetikaren aldaketak, kontraziñoak eta esan-guraren (cambio en el
significante y por tanto del significado) aldakuntzak. Baita
ere beste berezitasun batzuek.
Hemen ikusiko ditugu:
1)
Oinatiko euskalkiaren —UI ugaritasun atzizkia, XV.
garren m endera orduko agertzen da.
Astui
Aranzadui
Arandui
Hardui
Arduichueta, 1780
Asundui
Hariztui
Intxaurdui
Isuskidui
Keiztui/Kerisdui
Lapurdui, 1780
Lersundui, 1775
Lindadui
Leyzardui, 1489
M endadui, 1790
Pagadui, 1489
Pinudui
Sag astui
Sakatadui
Çacutaduy, 1577
Trailedui
Chimistui, 1675
Txori matsdui. (txori matzdui, obe. Oinatin ez dirá egun
bereizten /TS/ eta TZ/ soinuak.)
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2) Aurreko m endeetan erabiltzen ote zen fhj aspiratua
hitzegiterakoan? Hona hemen idatziak agertzen diren bizpairu:
L a h a rr ia , X V I
O la ç a h a rre ta , 1 5 5 6
A rosteg ui ç a h a rre ta , 1 5 5 6

N a a r r ia ,X V II

egun
id a tz iz
b e rb a z
N a r r ia L a r r a in a

3) Pluralizantea /ÇU/ atzizkiarekin. H arrez gero (XVI.ga
rren mendetik aurrera) ez dirá agertzen:
A ra n ç a ç u
Ir a b e r a r ç u , 1 4 8 9
O llan çu , 1 5 6 3

4) Adierazlearen aldakuntzak:
A rrig o je n a g a , 1 5 5 6
A rra n o te g u i, 1 5 9 7
A r riç u ria g a , X V I I

egun
A rrio n a g a , 1 8 3 6
A rra n te g i
A rriz u b ia g a , 1 7 8 6
A r tz u b ix a a
H a u b a s e a rri b a t dugu B e re zan o

A rrig o e n a g a , 1741

hauzoan dagoena. Bere ormak harri-zuriz jasoak daude (karaitzagaz), horregaitik du izen hori.
A n g elu soro, 1 5 5 6
A m a m u rre n , 1 7 5 3
A n d e ra çubi

Beo ç u b ilag a, 1 5 5 6

A in g e ru soro
A m a m o re n a
A n d ra z u ri
B elez c h a ra l, 1 7 9 0

B e le in tx a ra
B e le tx a

Vio zu b ila g a , 1 7 8 0
B io r zu b ilag a, 1 8 3 5

B ia zu b illa g a
Beo zu b illa g a
B id é so illag a
B io tz zu b illa g a
B iu suia
B iu r z u b illa

D o n a P e tri, 1 8 3 4
G abino,

1 5 5 6 G abono, 1 6 9 0

G a rin to rre , 1 5 5 6
Ansocoa ( X V II) b a s e rria
G a ra y ¡a b u rra , 1 5 6 4
G o rin b is c a r, 1 5 7 7

D o ñ a P e tri
D a n a P e tri
G abonu, 1 7 7 2
G aboñu, 1 7 1 8
G añ i to rre a g a , 1 7 3 2

G aboino
G a iñ to rre
A u n tzo k o a
egun
G a illa u r
G a illa r
G o n b izk a r
G in b iz k a r
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G o rrich o te g u i, 1 7 6 2

G o r ritx itx i

P a g o n a b a rra g a , 1 5 6 2

P ag a n a rra g a , 1 8 3 5
Pago n a r r a , 1 8 4 9

P a n a rra
P aganar
Pago n a r r a
P a in a r
Panar

S asabal, 1 5 5 6

Z a rz a v a l, 1 7 6 7

Z a rz a b a k

Paterretxe edo Farretxe ba dira baserri etxeak Oinatin.
Ermita edo eliza inguruetan gehienak. "F rater" latinezko
anaia, erm ita zaindaria, hemendik izango dute hauek jatorria: Frater-etxe.
Aldakuntza hauek ez dira beti denboraren ondorioa,
eskribauek ere bazituzten beren hutsak. Ikus hemen:
A rrinabarraga, 1562
Arisnabarraga, 1563
Areyz navarraga, 1577
5)
S
TZ-TX
A rtz a n b u ru
A r tz u b i/A rtx u b i/A r tx u i
A r tz u b ix a a /A rtz u ix a
A u n tzo la
B eilo tza
E ik o la tz a a
G esaltza
S u la tza
A lb itx u i
A ltx in /A ltx in

A rza e n b u ru , 1672
A rzu b i, 1 7 4 5
A r riç u ria g a
A u n so la, 1 7 5 2
B e g u iro la ça
E g u ic o la za , 1 8 3 6
G uesalça, 1 5 2 6
C u laça, 1 5 9 7
A lb iç u ri
A lc in a

6)

G

K

aldakuntza
A lk o rta
K o ro sti
K o ix k a r
Koroso
C orostola, 1 7 6 7
Ic o ro sto n d o , 1 7 6 7

A lg o rta , 1 5 4 8
G orostico m u n u a , 1 6 7 5
G o ro b izcar, 1 5 2 6
Goroso, 1 5 3 2
G orostola, 1 5 3 4
Ygorostondo, 1 5 5 6

7) M etátesis batzuek:
B e rn a le n a (b a s e rria )
E rc illa , sel, 1 4 7 5

B e rla n e n a
E lz i c o rta , 1741
E rc ill corta?

M a lg o r ra , 1 5 5 6

E ltz i k o rta
M a rg ó la

8) Santuen izenak:
San B a rto lo m é de E rg u ñ a (B a rto lo m e i)
S ant E li, S an ta Y lia (San E lias)

M a tr o m a i (1)
S a n d a ili (X V ) (1)
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S an ta M a g d a le n a G orostola (1 5 0 5 )
Sancto
P elagio,
1149
San p elayo,

1530

San Jo rg e (Georgios)

M a a la
S a n tip ila o , 1 5 7 7
S a n tip illa o , 1 6 9 0
S a n tip illa u , egun
San J u rg i (1)

9) Beste aldakuntza batzuek:
D a tu s te g u i
G a lv a rre g u i, 1 6 7 5

L ato steg i
G a lfa rre g i
G a lp a rre g i

A g u irre , 1 4 7 7
A g u irre , 1 7 8 5
C elay ch ip ie ta , 1 5 5 6
C o rta ch ip ia, 1 6 5 5

A g erre
ch ip i edo ch iq u i e ra b iltz e n
Ote zen?

10) Kontraziñoak:
egun
A z a lg a ra te , 1 5 4 2
A c u e g u i, X V I
A re y z m u ñ o , 1 5 5 6
A riz m u ñ o
A s to b id e ta, 1 7 8 2
A lb a rd iz a g a
B e la a r ra , 1 5 5 6
D u ru a r a n , X V I
B e g u iro la ça
H e n a d a ay za, 1 7 1 8
E g u r lu z a oste, 1 7 6 5
E y z a g u irre , 1 7 6 4
Iz a g u irr e
Id ig o ra s
Id ite g u i, 17 99
U rc a te g u ie ta , 1 5 5 6
U çobaco ch aen a, 1 6 0 5

id a tz iz

b e rb a z

A z a lg a ra te
Akui
H a r iz m u in o
H a r iz t i m uino?
A s to b ita
A lb a rd iz a g a
B e la r
D u ru a r a n

A z a ld itta
Akui
A m iñ o

B eg u ilo za
E n a itz
E g u i lu za s ti
E iz ia r edo Iz ia r
Id ig o ra s
H ite g u i, 1 8 4 0

A lb a rr itz a
B e la r
D u ru a n
B e ilo tza
E n a itz

Ir u a t z
Ilte i

U r k a tu ita
U sab aco chena

U s a k o tx e n a

Honelakoak ugari bila daiteke.
-oOo—
Linguistikatik at, toponimiak laguntza bikaina askaintzen
dio historia ta etnografiari.
Guk behintzat, dato baliotsuak jaso ditugu.
—Oinatiri buruz lehen dokum entua 1.149 urtekoa da.
(1) Eritzi hauek L. Zabaleta apaiza zenak em an zituen.
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Hemen leku-izen b at agertzen da iñork nun zegoen ez
zekiana. Baina bai toponimiak: Belacoin zen toponimoa, gaur
Belascoin bezela agertzen da.
—Kortari (seles) buruz aspaldian gabiltza ikerketak eginaz. Mesede haundia egin digu toponimiak lehengo korta
zaharren berri em an digulako. Honela ikerketak pauso h au n 
dia em an du aurrerantz.
—Duda barik Zubilagako "olia" garrantzi haundikoa
izango zen, Gebarako jau n en a bai zen.
Hauzoan zenbaterainoko inportantzia zeukan garbi ikus
ten da toponimian. Inguruko sail guztiek olaren referentzia
dute eta bai baserriak ere:
Urzallakoa, baserria (fundidor).
Txipitxaile, baserria (macheador)
Olalde çabala, 1542
Olabaso, 1741
Olaburu
Olaguren
Olamo

Ola ondo
Ola ondoko aurra
Ola ostia
Ola oste goiko sorua

—Mendez mende galdu diren baserriak, erm itatxoak, teileriak, harrobiak etab. oraindik agertzen dira toponimian:
Chilotegui (Torre hauzoan). Baserria zen, egun inork ez
daki izan zenik. Dokumentoetan agertzen da.
Longarte (Larraina hauzoan). B aserria zen, egun inork ez
daki izan zenik. Dokumentoetan agertzen da.
Leibar (Gargaltza hauzoan). Baserria zen, egun inork ez
daki izan zenik. Dokumentoetan agertzen da. Gehiago ba
dira.
Santa Goloma, Urrexolako erm itatxoa.
Santa Cruz eta San Bartolomé, Garagaltzan.
Garay-laburgo kanterak.
Eta zenbait honelako dato.
Guk atera ditugun ondorioak lehen begirakada batean
jasoak dira.
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Bila dabilenak beti aurkitzen du zer edo zer. Jakina,
danok ez gara gauza berdinen bila ibiltzen. Horregaitik gure
asmoa, m aterial hauek ahalik osoen eta garbien agertzea da.
Asmo hau betetzen badugu, pozik izango gara.

Donostia, 75-11-28
ATARRABI APEZA ETA PEDRO DE ATARRABIA

A. Alustiza "Aztiri"

I

Oraintsu, Pedro de A tarrabia deritzaion pentsalari eta
teologilari ospetsu baten eskola-iskribuak argitara em an ditu
Aita Sagüés Azcona-k; bi ale m ardul eta gotorretan bildua
dator dena.
Lan ikaragarria, benetan, egileak egin zuena, eta ez da
txantxetakoa gure biltzaile azkarrak ondotik egin dueña ere.
Esan gabe doa, nik ez dutala "DOCTOR FUNDATUS”
deritzaion Maisu honen pentsakera eta doktrina hemen,
aztertzeko asmorik, ezta ahalmenik ere. Geure Aita Tomas
Larrañaga zerbait, bederen, m intzatu zaigu hortaz.
Nik, ordea, Aita Sagüés-ek Pedro de A tarrabia honen
inguruan em aten dizkigun zenbait berri ekarri nahi nituzke
"A ránzazu" hontara, gure irakurleentzat ere jakingarri ezezik, suspergarri izan daitezkeelakoan. Geroago aitortuko
dugu zergatik.
Pedro de A tarrabia, frantziskotar ospetsu hau, N aparroan
eta Iruine ondoko A tarrabia deritzaion Villavako hauzo
batean jaioa zen, dirudienez, eta XIII. gizaldiaren erdi aldera
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edo, usté dutenez. Pariseko Unibersitatean ikasiko zuen segu
ru aski. 1317-tik 1320-ra hitarte hortan Aragoi Probintziko
Frantziskotarren Nagusi bezala bilatzen dugu bera; N apa
rroako erresum a ere Aragoiko Probintzi horren barruan bait
zegoen garai haietan.
Geroago, berriz ere, bere eskuetan izandu zuen Nagusitza
hori, eta garai nahastuetan, gainera. Barcelonako Unibersita
tean izango zuen seguru aski bere m aisutzaren aulkia, eta
gaurko bere liburu hauek orduko eskola jard u n aren fruitu
umatu bat izan daitezkeela usté dute askok.
Bere bizitzaren azkeneko hogei urteetan, berriz, Naparroa zaharrean bizi izandu zen, eta erregeen zerbitzu berezi
eta pisu handikoetan sartuta, gainera: bizi-sari ofizial bat ere
jasotzen zuela esan besterik ez dago.
1346 edo 1347an hil zen seguru aski.
Ikusten duzutenez, frantziskotar ospetsu honen bizitza
eta lanak nahikoa ilunpean gelditzen zaizkigu oraindik.
Hala ere, Pedro de A tarrabia delako honen deitura lehendabizikoz entzun nuenean, beste apez azkar eta jakintsu bate
kin oroitu nintzen ni bertatik.
Izan ere, bada gure folklore zaharrean A tarrabi izeneko
apez bat; Atarrabio edo Ondarrabio ere deitzen zaio beste
zenbait tokitan. Sara deritzaion herriko leze batetan deabruak eskolatua izandu ornen zen bera.
Toledo eta Salam anca inguruetan ere, jendearen ustez,
bai ornen ziren horrelako koba-zuloak, eta deabrua bera maisu zutelarik, aztigaiak, edo "artes m ágicas" zeritzaienak
ikasten ornen zituzten polliki asko.
Dena den, gure A tarrabi Sarako leze batetan bilatzen
dugu gure folklore zaharrean, eta beste bi anaiekin gainera:
Arruit eta don Juan; Axular-en izena ere azaltzen da batzue
tan Arruit-en ordez.
Deabruak eskolatu ornen zituen. Ederki eskolatu ere. Bai
na lezetik atera baino lehen, han bertan, eta deabruaren
ttieneko gelditu beharra zuen norbaitek. Eta ez zegoen ihes
egiterik, deabrua beti gainean eta galdezka zutelako:
—Atarrabi, nun haiz?, galdetzen ornen zuen deabruak,
Elduaien aldetik kontatzen zutenez.
—Hemen nago, erantzun behar zuen beti.
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Baina Atarrabi hau a rru n t abila ornen zen eta bere zapelari m intzarazten erakutsi ornen zion.
Eta behin deabrua solasean, beste aldera begira zegoelarik, utzi txapelaren gain deabruari errepuestak em atea eta
hirurak atera ornen ziren lezetik.
D eabrua ohartu ornen zen; baina orduko urrun joanak
izaki. Deabruak tiratu ornen zien burdin-gantxo bat atzetik
eta Atarrabiri zapata takoina eta itzala kendu.
Geroztik, zapata takoina em an arren, beti faltatzen ornen
zitzaion.
Gero hirurak apez egin ornen ziren. Eta abildade apartekoak ornen zituzten hirurek. Baina A tarrabiri itzala falta beti.
Denborarekin zahartu zen apez hori. Eta hiltzeko bildur
ornen zen, deabruak itzala ostu zionetik beretzat beti izateko
bait zeukan bera. Mezako konsagraziokoan bakarrik etortzen
ornen zitzaion itzala. Eta esan ornen zion sakristauari hiltzeko
bera, meza denboran, kom uniatuta berehala. Sakristaua bildurtu ornen zen lehendabiziko egunean, eta ez ornen zuen hil.
Baina Atarrabik hiltzeko eta hiltzeko, esaten ornen zion; eta
biharam onean hil ornen zuen.
Eta A tarrabi honek esan ornen zion sakristauari, hil
ondoan harén bihotza aga baten puntan emateko. Beleak eram aten bazuen bihotz hura, ifernuan izango zela; pikak eram aten bazuen, purgatorioan izango zela, eta mezak egiteko.
Eta usoak eram aten bazuen, zeruan izango zela.
Egin ornen zuten A tarrabioren esana. Bela etorri, inguruka inguruka ibili, baina ez eram an. Pika etorri, ibili hu ra ere
inguruka, ukitu ere bai; baina ez eram an. Usoa etorri, eta
harek eram an A tarrabioren bihotza. Atarrabio orain zeruan
dago (J. M. B arandiaran, Obras Completas, Eusko-Folklore,
440).
Eta hauxe da idazlantxo ontan nik galdetu nahi nukeena;
gure folklore zaharreko Atarrabi honek eta Erdi Aroko Pedro
de A tarrabia delako jakintsu haundi harek ba ote daukate
elkarrekin zer ikusirik?
Badakigu, eta aristian aipatzen genduan, Axular ospetsuaren izena folklorean kokatua gelditu déla betiko. Izan ere,
herriaren ustetan, jakinduri apartekoa zuen gure Axular-ek.
Eta ez zuten arrazoi faltik! Gero delako liburu harrigarria
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hortxe daukagu lekuko. Eta herriak A tarrabi apezaren istoria
ezarri dio Axular-i ere.
Pedro de A tarrabia delako pentsalariak ere bazuen jakinduria, saltzeko, beste. Euskara ere bazekian seguru aski,
Villava eta A tarrabia ezezik, Iruine eta Naparroako erresum arik gehienak ere euskaldun baitziren garai haietan. Ez dakigu zenbaterainoko h artu em anak izango zituen Naparroako
herri xeharekin. Baina azken hogei urte luzetan, behintzat,
N aparroan bizi izandu zen; eta N aparroako erregeen zerbitzu
berezietan ibili zenez gero, aukera ederrik izan zitekeen
herriarekin ere h artu em anak edukitzeko.
Eta gure herriak, bere jakinduraz txunditurik edo, Axular
bezalaxe, folklore m ailaraino jaso ote zuen ondotik? Iruine
inguruko herrixkak aztertzea on litzateke aztarren zerbait
utzi duen jakiteko edo.
Dena den, gure folklore zaharreko A tarrabi apeza, eta
historiak gor-aipatzen duen Pedro de A tarrabia delakoa, izenari gagozkiolarik, berdinak direla em aten du; izatez ere
holaxe ote ziren, ez jakin.
(1) "Doctoris Fundati Petri de A tarrabia sive de N avarra, OFM., IN PRIMUM
SENTENTIARUM SCRIPTUM, quod ad fidem codicum m anuscriptorum critice
edidit Dr. PIUS SAGUES AZCONA, OFM."; Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1.184 páginas, 2 vols.; Bibliotheca Theologica Hispana, 1974.

ETIEN N E LAPEYRE
1 8 4 0 -1 8 9 3

P. Lafitte
Lerro h auetan nai nituzke idazle hortaz han hem enka
erran izan diren berriak zuzendu eta osatu, hein batean bederen.
Hasteko, zenbaitek Xalbat Arotzarena kalonjearen nota
batzuetarik atera dute Credo liburua M artin Lapeyre, Aita
Damien beneditanoaren obra zela. Bainan liburuak berak
argitzen gaitu, "Et. Lapeyre aphezak egina” dakarkelarik.
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M artin hori Etienne kalonjearen anaia zen, 1842-ko
abenduaren 4-ean sortua: 1868-ko ekainaren 6-ean apeztua,
Hazparneko m isionestetan sartua behin eta gero Belok-eko
komentu ideki berrian. Hil zen 1894-eko apirilaren 3-an.
H arenak dira bi liburuxka segurik: Jesu Kristo gure erregea
da (16 plama), Baiona, 1889 eta Kantika ezpiritualak, (xuberotarrentzat) 16 plam a, Baiona, 1892.
Etienne Lapeyre, Azkainen sortua zen 1840-eko apirila
ren 30-ean, Baionan apeztua 1863-ko m aiatzaren 30-ean,
Uztaritzeko bikario izendatua 1864-eko otsailaren 16-ean, ez
dakidalarik zer bilakatu zen lehen mezatik ordu arte. Ilabete
zenbaiten buruan Baionako "Saint León" ikastegian filosofiaerakasle eman zuten. 1871-ko hazilaren 27-an Bidarteko
erretuz ezarri zuten.
1889-an, osagarri eskasez, kargu hori utzi zuen. Jaufret
jau n apezpikuak "benefiziado" alki bat eskaini zion. Et.
Lapeyre-k ez zuen on-hartu. Orduan ohorezko kalonje egin
zuten eta "Cam p-de-Prats” xahartegiko omonier, Hiriburuko
mugan.
E rran dute etxe hortan bizi zela, bainan ez da hala. Auzoauzoko "Ricur" izeneko haurtegian zagon.
Bertzale "Conférences ecclesiastiques" direlakoen buru
eman zuten diosesa guziko, hortik beretik ageri baita jakin
tsun handi zaukatela apezpikutegian.
Oharturik bere m endean "Euskaldunen fedea ari zela flakatzen", iduritu zitzaion gaitz horren itu rria erlisioneari
buruzko argi-eskasa zela. Gogoan h artu zuen girixtino erakaspen nausiak hiru liburutan xeheki azaltzea. Batto baizik ez
zuen argitaratu ahal ikun. H ura da Credo edo Sinhesten dut
esplikatua (Baiona, 1891), 438 plam a dauzkan liburu gotor
bat.
Lau zati baditu:
—Lehenean, erlisionea eta fedea aipatuak dira, 8 kapitulutan;
—Bigarrenean, Jainkoa eta Kreazionea, 13 kapitulutan;
—H irugarrenean, Jesu Kristo m unduaren salbatzailea,
24 kapitulutan;
—Laugarrenean, Credo-ko bertze artikuluak oro, 15 kapi'
tuluetan.
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Beraz orotarat 60 kapitulu, bortz orrialdetako aintzinsolas batekin. Funtsezko lana, Elizako Aiten eta teologoen
erakaspenetarik ateraia, gehienentzat irakur-errexa, egun
guzietako euskara bakun batean urtua.
Aitortuko dut, 23 urtetan liburu hori lehen aldikotz eskuratu nuelarik, ez zitzaidala hanbat laketu, idorskoa aurkitu
nuen, eskola liburu baten parekoa; ene inguruko apezgaiek
ere esker guti zioten, latin eta frantses kutsu hanixko hautem aiten ziotelakotz, ala hitzetan, ala joskeran.
Egungo egunean, estakuruak estakurutei, ezagutzen diot,
era kaspenez bertzalde, jainu, indar, argi eta bizi. Atsegin
nuke, oraiko idazleak euskara m ota h o rtarat hurbil balite.
Bainan Etienne Lapeyre-k obra hortaz bertzerik utzi dauku. Bi prediku, literatura kondairetan orain arte aipatu
gabeak.
H azparnen kalbarioa Arroltzemendi kaskoan eraiki zutenean (1890), Aita Arbelbide misionesten buruzagiak bere
ingururat bildu zituen orduko euskaldun predikari hoberenak. Abbadie, Bastres, Belsaguy, Choribit, Lapeyre, Zanzinena. Parropiako elizan, aste batez behar zuten Jesusen Pasioneaz mintzatu. Arbelbidek bakotxari m ugatu zion gaia, ez
zadin izan berriz haste eta nahasm endurik.
Etienne Lapeyre kalonjeari bederatzi predikutarik bi
lehenbizikoak tokatu zitzaizkon. Jesús Olibetako baratzean
eta Jesús judasez saldua. Hazparneko kalbarioa izeneko liburuan (Baiona 1892) bi hitzaldi horiek irakur ditazke 17garren orrialdetik 69-garrenerat. Artoski apailatuak dirá,
liburu sainduetarik eta aintzinagoko hizlari aho ederrenetarik haziak, orduko H azpandarren m enerat molde suhar hunkigarriz eskainiak.
Euskal literaturak ez lituzke ahantzi behar.
Orai xuxent dezagun Etienne Lapeyre horren heriotzeaz
ene faltaz hedatu den m akur bat. A rantzazurat igorri karta
batean ezarri ornen dut ez nakiela noiz hil zen, bainan iduri
zitzaitala 1930-ean itzali zatekela1. H arritu naiz Villasanteren Literaturan urtegarren hori irakurtu dutanean, bainakien
Etienne Lapeyre XIX garren m endean zendu zela. Berriz
inkesta bet egin nuen, eta H arism endy jau n kalonjeak Bulletin Religieux-aren bildum a osoa baitzuen, hartan atxem an
nuen artikulu bat hem en ezarri ditudan xehetasun askorekin,
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eta A rantzazurat erdaraz (frantsesez) hitzez-hitz bidali. Zorigaitzez Villasante-ren literaturatik zenbaitek bildu dute urtegarren m akurra, ene bermegoarekin! P enagani da.
Dugun erran argi eta garbi Etienne Lapeyre kalonjea "Re1
cur” etxean hil zela (1893) hemezortzi ehun eta laurogei-ta
ham ahiruko m artxoaren 23-an, bere 53 urteak bete gabe, 52
urte, 10 ilabete eta 23 egun zituelarik.
Ixtripuz hil zen. Errum atism ek josia, beso-ukaldi batez
nahi gabetarik gauaz bere lan-mahaineko krisailua uzkaili
zuen eta, sua hedaturik, garrek begitarterat jauzi zitzaizkon,
itsuski erretzen zutela. H arén oihuetarat etxekoak etorri ziren
eta sua berehala iraungi, garrek ez zioten soinekorik hunkitu
ere; bainan aurpegiko erredurak, barna sarturik, ez zion barkatu. Laster itzali zen.
Damurik! Adin hortan iduri zait egin zezakela oraino eus
karazko lan onik.

(1) Ohargabez ezarri bidé dut 1930, ez dakit zeren orde!
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Donostia, 75-IV-25
TORIBIO IRIONDO ELGOIBARTARRA (1 8 4 8 -1 9 2 2 ),
"O G I ZERUTIK” ETA BESTE ZENBAIT KANTAREN
EGILEA

Juan San Martín
H erri-kantak, dudarik gabe, noizbait egileren bat izan
zuten, hoien izenen arraztoa galdurik eta maiz ahoz-aho zen
bait era aldaturik etorri bazaizkigu ere. H erri-kantatzat eza
gutzen dugu gaur egun "Ogi zerutik" ere. Hala dakar behintzat Gora Jainkoal izeneko eliz-kantadun liburutxoak (1).
Azken orrialdeetako eraskinean, egilea behar duen tokian,
"Errikoia” jartzen du.
Baina nere txosten honetan egilearen berri em an nahi
nuke, eta era berean egile beraren lan batzuen berri ere bai,
bere nortasunaren adiarazgarri.
Hain hedatua aurkitzen den kantaren egilea, Toribio
Franzisko Iriondo Sasiain apaiza dugu. Elgoibarren jaioa
1848ko apirilaren 16an, eta 1922ko irailaren 19an hila, bere
sorterrian apaiz zela.
"Ogi zerutik" eliz-kanta politaren egilea den berri Aita
Franziskotar batek em aten digu bere liburuan. Liburu hau,
Lore sorta edo San Franziskoren 3.en Ordenako erregla, Tolosan argitaratu zen 1900ean (2), eta 241. orrialdean, kantaren
aurrean h ara zer jartzen duen, hitzez-hitz: "Komunio jeneraletan erri guziak kantatzeko berso eta m usika polit auek D.
Toribio Iriondo Apaizak atereak d ira” . Ondorean "Ogi zeru
tik” kanta osoa em aten du. Kanta osoa diot, errepikatzeko
erabiltzen den laukotik aparte ham abi bertso dituelako. Hoietatik, aspalditik lau erabiltzen ziren eta Gora Jainkoa\-k hiru
besterik ez ditu.
Baina Aita F ranziskotarrarena baino lehenagoko liburux
ka bat ezagutzen dut, egilearen izenik gabe argitaratua, Misio
Santubetaraco Jesus gure Jaunari eta Ama Birjiñari cantubac
(3) tituluduna, eta 11/13 orrialdeetan dator nik ezagutzen
dudan "Ogi zerutik" zaharrena, m usika ere azken partean
daroana. Behar bada, liburuxka hau, T. Iriondo berarena da,
zeren bertan agertzen den "Billeraco alabac" izeneko kanta
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ere berea bai da, geroago, 1904an bere Maria Becaturic gabe
contzabituari (4) izeneko lanean berarena bezala azaítzen
bait da. Gainera, joan zen m endearen bukaeretako garai h a r
tan, Gipuzkoako Alegin erretore zela, egilearen izenik gabe
aurkitzen den liburuxka hori baino lehen, beste bi argitaratu
zituen bere izenean Tolosako G urrutxagaren moldiztegian:
Misterioric aundienen oroipengarri chiquia, 15 orrialdekoa
1889an eta San Juan Bautistaren bederatzi-urrena, 29 orrial
dekoa 1892an. Hauek, nik neuk ez ditut ikusi.
Hoiez gainera, Patrizio Orkaiztegirekin batean, 188lean,
Jesús eta Mariaren billeracoentzat itz neurtuac (5), eta
1904an Aita Gaspar Astete-ren dotrina, gipuzkeraz.
1893an, egile izen gabe argitaratuan, eta 1900eko Aita
M isionan Franziskotarrarenean, bi liburuetan, arestian esan
dudan bezala, lehen errepika bertsoa eta beste ham abik osatzen dute kanta. Geroago, Pedro Migel Urruzunok euskaratutako Aita Baudran-en Zeruko Argiya edo ¡ondo pentsatu! liburu aren eraskinean (6) lehen lau bertsoak besterik ez datoz.
Baina liburu honetan ere, "Billeraco alabac" izenekoa berriz
argitaratzen da.
Jesu sen Lagundiko A. Kandido B asaberen Eleizliburuchua-ren 1912.eko edizioak, Bilbon argitaratuak, latin
eta euskarazko eliz-kanten eraskin eder bat du, beste norbaitek gehitua, eta 173. orrialdean lehenengo hiru bertsoak
bakarrik ditu, bizkaieraz jarriak , egile izenik gabe.
Hain zabaldua den "Ogi zerutik” kantaren egilea izateaz
aparte, Tolosan argitaratu ziren bi libururen egilea ere badela
ikusten dugu. Orkaiztegirekin elkar lanean egindakoa aparte.
Baina, zer gehiago? H ara hemen beste idazlan batzuen adibideak:
Aita Onaindiaren Milla Euskal-olerki eder (7) liburuaren
416. orrialdean begiratzen badugu, "Andre guzien artean
bedeinkatuari" eta "Birjiña M ariari" izeneko poesi-kantak
aurkituko ditugu. Aita Onaindia berak, Euskal Literatura—
ren hirugarren tomoan (8), T. Iriondoren lanean zenbait
berrirekin batean "Billa jo an eta gabe etorri" deritzan hizlauzko lana em aten du. Jon Bilbaok Eusko Bibliographiaren laugarren liburuan (9) gure Iriondo honen lan batzuen
berri em aten du: aipatutako bi liburuxkak, 1881etik 1912ra
bitartean "Euskal E rria" aldizkarian argitaratu zituen poe-
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sien berri, gehienak erlijio gaiak, 1897an "Euskaltzale''n eta
1922an "Aránzazu" aldizkarietan ere bai. 1899an, "Euskaltzale”n Irisasi izenordea erabili zuen (10), eta Aita Onaindiak
dionez, Irisasi izenorde honekin "Ibaizabal” en ere kolaboratu
ornen zuen.
Baina ez A. Onaindiak eta ez J. Bilbaok ez dakarte noiz
eta non sortua zen eta ez noiz hil zen Toribio Iriondo, eta
Alfonso Astaburuaga apaizari esker lortu ditut sortze eta
heriotze garaiak Elgoibarko San Martolome parrokia nagusian. Bestalde, argi bedi, lan guziak ez direla Eusko
Bibliographia-n bilduak, zeren T. Iriondok sortutako elizkantetatik anitz liburu eta aldizkarietan zabaldu bai dirá.
P. M. Urruzunok A. Baudran-i egin zion itzulpenenaren ondotik (11), 370 eta 373 orrialdeetan han datoz beste "Agur Erregiña"ren bost bertsoak eta "Billeraco alabac"ren zazpirak.
T. Iriondo eta P. M. Urruzuno, herkide eta adiskide ziren,
eta 1920an, Pedro Migelen apaizgoaren urre-eztaietan, omenezko bertsoak idatzi zituen, gero Ipuiak (12) izeneko liburuaren hasieran argitaratu zirenak.
Oraintsuago, "Andre guztien artean bedeinkatuena” ize
neko poesía, M adrid-en argitaratu den El libro de la Virgen
bilduman agertu da (13). Toribio Iriondoren lanok ondo sakabanaturik agertzen dirá. Eta, sortzaileaz gainera, biltzaile ere
ba zen, Azkueren lanetan ikus genezakeanez.
Azkueren Cancionero popular vasco-rako bost kanta bildu
zituen: "Oy, bart!" (Zearrotzako M.a Josefa Urionabarrenetxearenakin osatuaz beteko zuena), "Aldapeko sagarraren...",
"Logura naiz ta lógale” , "Gazte zoroaren...” eta "Perú gurea
Londresen” delakoaren lehen partea (14). Eta Euskalerriaren
Yakintza-rako bi ipui (15), "Alostorrea" eta "Zegamako bilindrinak” .
Lan guziak bildurik liburu eder b at hornitzeko haina badu
eta euskal idazleen artean toki berezia merezi dueña da Tori
bio Iriondo Sasiain elgoibartarra.
Ondorean, txosten honen bukaeran, "Ogi zerutik” osorik
em aten dut, lehen argitalpenean dagoenez.
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MISIQ SÁNTUBETAMCO

JjgSUS GURE JAUNARÍ
ET A

AMA BI RJI ÑARI

TO LO SAN :
Pedro Gurruchaoa-ren

Alargun eta Scraeen Moldizteguian.
1893 garren urtean.
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SACRAMENTU GUZTIZ SANTUARI

BISITA
Errezatzen dira sei edo iru Aita gure, Ave-Mari ta Gloria,
esaten dala bacoitzean:
G. Bedeincatua ta alabatua izan dedilla Aldareco Sacram entu guztiz Santua.
E. Beti izan dedilla bedeincatua ta alabatua.
Azquenean, Jesusen Biotz Sagraduari Credoa.
Ogui Cerutic
Etorria,
Zu cera gure
Poz guztia.
Bildots santua
Ara emen;
Munduco gaitzac
Quentzearren.
Sagrarioan
Non dagoen,
Lurra ceruaz
Bat eguiten.

Etzaitut beguiz
Icusitzen;
Baña bai fedez
Det sinisten,
Sacram entuan
Ñola zauden,
¡Jesús laztana!
Gu m aitatzen.

Misterioric
Aundiena,
Jaungoicoaren
Oroimena;
Gozotasunic
Gozoena
Guizonentzaco
Dagoena.

Nere utsaren
Ondarretic,
Jabe neretzat
Aitorturic,
Emen naucazu
Auspezturic,
Adoratutzen
Umillduric.

Gauza guztien
E guille a,
Ceru ta lurren
Erreguea,
Gure artean
Bicitzea:
¡Cer zoriona
Dan gure a!

Eleiza santac
Dizu ja rri
Lamparacho bat
Betiz argui;
Nai digularic
Adieraci,
Ñola ceraden
Orche bici.
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Olioa da
Arguitzeco,
Eritasunac
Sendatzeco,
Jan ari ere
Izateco:
Ala da Jesus
Guretzaco.

Zugan nic daucat
Esperanza,
Dudagabeco
Seguranza,
Zugabe daña,
Dana da utsa,
Aicez dijoan
Lur-autsa.

Argui nazazu
Nere Jesus:
Senda nazazu
Nago erreguz:
In d ar nazazu
Alimentuz:
Ez arren utzi
Ni umezurtz.

M aitagarria
Maite zaitut,
¿Norc ez m aitatu
Maite Jesus?
M aitatu eza
Nago damuz,
Ofenditua
Ain pecatuz.

Birjiñen ardo
Chit gorria,
Sendoen ogui
Chit zuria,
Amoriozco
Gar bicia;
Graci guztien
Iturria.

¡Ay milla biotz
Banituzque!
¡Danac zuretzat
Nai nituzque!
¡Ay Jesusequiñ
Banintzaque,
Maitez urtua
Banengoque!
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(1) Gora Jainkoa!, Euskalerriko Liturji Batzordeak arg itaratu a. Izarra.
Donostia, 1972. 50garren kanta.
(2) Zarauzko Aita M isionan batek 3.en Ordenako Anai arrebai eskaintzen
dien Lore sorta edo San Franziskoren 3. Ordenako Erregla bere azalgueta, alabantza, pribilejio ta induljensi berri askorekin apaindua. Tolosan: Pedro
G urruchaga-ren Alargun eta Semean moldiztegian. 1900garren urtean. 9,5 x 15
zm. n eu rrian 246 orrialdeko liburua. A. Fr. L. Villasante ja u n a ri esker, liburu hau
Aita José Antonio Ugarte Angiozarkoarena déla jakin dut, 1935ean arg itaratu zen
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A la Seráfica Provincia de Cantabria en el septuagésimo quinto año de su R estau
ración delako liburuak dakarrenez. Laster argitaratzekotan daukadan Elgetako
monografian em aten dut Aita Frai José Antonio Ugarteren berri.
(3) Misio Santubetaraco Jesus gure Jaunari eta A m a Birjiñari cantubac.
Tolosan: Pedro G urruchaga-ren Alargun eta Semeen moldiztegian. 1893garren
urtean. 10 x 15 zm., 32 orr., eta beste 4 orr. musikaz.
(4) Maria Becaturic gabe contzabituari. Tolosa, 1904.
(5) G. de Sorarrain, Catálogo de obras eúskaras. Barcelona, 1891. 411 orr.,
1206 ref.
(6) 1921eko argitalpenean. Lehen edizioa 1885ean izan zuen.
(7) A. Onaindia, Milla Euskal-olerki eder. Larrea-Amorebieta, 1954.
(8) A. Onaindia, Euskal Literatura, III, 256/258 orr. B. Estornés Lasak ere
aipam ena egiten dio Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, vol. II, Litera
tura, 194 orr.
(9) J. Bilbao, Eusko Bibliographia, IV, 422. Donostia, 1974.
(10) J. Bilbaoren obra berean, 423 orr., "Billa joan eta gabe eto rri” izenekoa
aipatzen du.
(11) B audran-en aipatutako itzulpenean, Zeruko Argiya edo! ondo pentsatu!,
1921eko edizioan.
(12) Urruzuno’tar P. M. en ipuiak. Neketako A ma-Biijiñaren irarkolan. Iruñ a'n, 1930. 5/6 orr.
(13) El Libro de la Virgen. Antología M ariana Hispana e Iberoam ericana de
poesía y de pintura: Poesías castellanas, catalanas, gallegas, vascas y portugue
sas. M adrid, 1963. Aita Onaindiak aipatzen du, Euskal Literatura, II, 103 orr.
(14) R. M. Azkue, Cancionero popular vasco, 135, 195, 463, 504 eta 887garren kantak.
(15) R. M. Azkue, Euskalerriaren Yakintza, II, 6 eta 130garren ipuiak, 30 eta
356garren orrialdeetan.

MUSIKA GAIETAZKO HIZTEG I BATI BURUZ

Xabier Gereño
Euskal hiztegiak duen huts nabarm en bat betetzen lagun
diezazuegun dei egitera natorkizue gaur*
Euskal Herriko Txistularien Elkarteak, zeinen Juntakoa
baitnaiz, aspaldidanik ikusi du txistua jotzen ikasteko euskal
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ikasbide baten falta, dauden guztiak gaztelaniaz idatziak
direlako. H ainbat tokietatik eta ikastoletatik bereziki euskal
ikasbideen eskea gehituz doa eta egoera honi aurpegia eman
nahirik liburu bat prestatzea erabaki dugu.
Euskal kulturan m usikak duen garrantzia nabarm ena da
guztiontzat, baina m usikak eta euskarak duten lotura baka
rra m ilaka abestien hitzetan datza, zeren m usikaren inguruan egin ditugun azterketak, orain arte bederen, gaztelaniaz
idatziak izan baitira.
Bizkaiko Aurrezki Kutxak ehun mila pezeta eskaini digu
liburua egiteko eta diru honekin 24 horrialdeko 10.000 ale
inprimatuko dira dohan zabaltzeko. Guk nahigo genuke eus
kara hutsean egitea, baina Aurrezki horrek eskatu digu hiz
kuntza bitan argitaratzea, hau da, euskaraz eta gaztelaniaz.
Honekin ba dakigu zeren arriskua legoke: ohitura gehiago
edukiz, irakurlea e rd a ra ra joatea. Beraz, eta hori gerta ez
dadin, bata ez da bestearen itzulpena izango. Gaztelaniazko
orijinala Boni Fernandez, Bilboko Txistu Bada M unizipalaren
zuzendariak idatzi du, eta euskarazkoaren ardura nik hartu
dut. Honez gainera, irudi guztiak euskal testoan joango dira,
irakurlea harantz bultzatu nahiean.
Euskal testoa idazterakoan oztopo handi bat agertu zai
gu: musik hiztegi baten falta. Lehenen, euskaraz zer zegoen
idatzirik bilatu behar izan dugu, eta liburu bi bakar hauk
daude:
"Solfaketa irakasbidea” , Iruretagoyena’ta r Ju an Jose-k
idatzia eta Donostiako Casa Erviti-k 1968 urtean argitaratua.
"Aurrak, jo txistua", Luis Elizalde-k idatzia eta Madrideko Publicaciones Claretianas-ek 1974 urtean argitaratua.
Lehen liburuaren testo idatzia oso laburra da, eta bigarrenarenak ez du testorik. Zergatik? Behar bada histegi hori ez
dugulako.
Euskara subdesarroilo batetatik atera nahi dugun garai
honetan ezin dezakegu gehiago perm ití horrelako kondizionamendurik. Beraz, oztopoei aurpegia em an behar zaie eta hiz
tegi hori egin. Ba dakigu musik hiztegi oso bat egiteak denbora behar duela eta haugatik zatika egitea litzateke egokiena.
Beraz, beharrezkoen iruditu zaigun zerrende bat prestatu
dugu, gaztelaniaz, eta ja u n hauengana jo dugu euskal itzulpe-
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nen eske: José Luis Alvarez Enparantza, Xabier Kintana eta
Luis Mitxelena euskaltzainak eta José Antonio Arana musikalaria. Erantzun ezberdinak eman dizkigute eta gu txistularion
artean aztertu ondoren, orain eskainiko dizuegun zerrenda
prestatu dugu, zuen eritzien eske gatozelarik.
Lehen zerrendan, gaztelanizko hitzak daude, bigarrenean
jau n horiek eta Iñaki A rrarte txistulariak proposatu digutezak eta hirugarrenean guk h au tatu ditugunak. Zuek esan,
mesedez, hirugarren zerrenda honetako hitzak ongi aukeratuak ote dau den.

G A Z T E L A N IA Z

P R O P O S A T U D IZ K IG U T E N A K G U K A U K E R A T U A K

Do
Re
Mi
Fa
Sol
La
Si
b ecu adro
tono
sem itono
escala d ia tó n ic a
escala c ro m á tic a
p e n ta g ra m a

Do
Re
Mi
Fa
Sol
La
Si
b eko a d ro , es lau ki
to n u , m a ila
to n u e rd i
e s ka la d ia to n ik o a
e s k a la k ro m a tik o a
p e n ta g ra m a , p e n ta g ra m m a ,
b oslerro
Ie rro
ta r te
(sol) g iltza
b irib il, b o ro b il
z u ri
b eltz
k o rtx e a , k a lc o d a n
k o rtx e rd i
fu sa
fu s e rd i
la g u n tza
p a r titu r a
soinu egin, ozendu,
hots egin
soinu, ozen, hots
saio
h a rm o n iz a tu
m u s ik a ta ld e a
lo tu ra

lín e a
espacio
cla ve (de sol)
re d o n d a
b la n c a
n eg ra
corchea
sem ico rchea
fusa
sem ifusa
a c o m p a ñ a m ie n to
p a r titu r a
sonar
sonido
ensayo
a rm o n iz a r
co n ju n to m u sic al
lig a d u ra

Do
Re
Mi
Fa
Sol
La
Si
b eko a d ro
to nu
to n u e rd i
es ka la d ia to n ik o a
es ka la k ro m a tik o a
p e n ta g ra m a
Ie rro
ta r te
g iltz a
b ir ib il
z u ri
b eltz
k o rtx e a
k o rtx e rd i
fusa
fu serd i
la g u n tza
p a r titu r a
soinu egin
soinu
saio
h a rm o n iz a tu
m u s ik a ta ld e a
lo tu ra
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com pás de co m 
pasillo
p ita o b o q u illa
a n illa (de txistu )
(do) g rav e
agudo
ejercicios
m étodo
p u n tillo
acorde
m e lo d ía
(do) n a tu ra l
a lte ra c ió n
obra m u s ik a l

ca ld e ró n
fin
dos p o r cu atro
escala n a tu ra l

n e u rri la u k o itz , la u k o n e u rria
la u b e ltz a la n k o
tx is tu m u tu r. T x is tu c h o a
e rh a z tu n , e ra z tu n , e rtu n
b eh e k o (d o )
goiko
a rik e ta k
ika sb id e, ira k a s b id e
lu z e rd i, p u n ttu , lu z a g a v v i
adoski, a k o rd e , ozendi
a h a ire , m e lo d ía , doin u,
(nagusia) eresi
b ere zko (do), (do) n a tu ra l,
(do) g a rb ia
b e zte k e ta , a ld a k e ta
m u s ik o b ra, o b ra m u s ik a la ,
eres la n , m u s ik a la n a
eusteko m a rk a ,
e u ts ib a t egin
a m a i, azk en , b u k a e ra
bi la u k o , b i p e r la u ,
b ib e ltza
b ere zko eskala,
e s ka la n a tu ra l
e s ka la g au bia,
e s ka la soila

n e u rria
tx is tu m u tu r
e rh a z tu n
b e h e k o (d o )
goiko
a r ik e ta k
ika sb id e
p u n ttu
ak o rd e
d oin u
(do) n a tu ra l
a ld a k e ta
o b ra m u s ik a la /m u s ik
obra

b i la u k o
e s ka la n a tu ra l

Hau da, euskaltzain jaunak, aurkezten dizuegun zerrenda
eta esan iezadazue, mesedez, orain hitzez eto aurrerago idatziz, zein den zuen eritzia, idazkiak helbide honetara bidaliz:
Xabier Gereño - Av. Ejercito, 18, 3. eskuin - Bilbo-14. Ahal
den arinen, mesedez.
Eta orain, lan hau bukatzeko, Euskaltzaindiak jadanik
ezagutzen dituen beste zerrenda bat kopiatuko dut, Ikastola
Hiztegietan zuek onhartua:
Gaztelaniaz
Solfeo
nota
compás
ritmo
unísono
sostenido

Euskaraz
Solfa
nota
neurri
erritmo
soinubat
sostengatu
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bemol
tamboril
atabal
banda
concierto
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bemol
danbolin
atabal
banda
kontzertu
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Donostia, 75-V-30
OSKODUN BATEN IZENAZ

P. Lafitte
M iarritze eta Baionako aho-xuri batzu gain-gainetik atxikiak zaizko itsas-oskodun m ota bati eta elgarren arteko b ata
sun bat egin dute jangai horren sustatzeko. Berek izen bitxi
bat hartu dute frantsesez: "Les chevaliers de l'operne", hots,
zarm arki horren "zaldunak” .
Bainan "operne" hitza Lapurdiko itsas-bazterrean erabilia, ez da nehun ageri hiztegi frantsesetan.
Aldiz Simin Palay-en hiztegi kaskoinean aurkitzen dugu
"operne" hitza, eta euskaraz baditugu bi hitz frango iduriak:
"lanperna" eta "anperna".
Frantsesez "jam bonneau de m er" erraiten zaio, erran
nahi baita "itsas-azpiño", españolez "percebe” .
Hain xuxen grekoz eta latinez "perna" deitzen zuten "azpia” eta hortik datorke españolen "pierna"; bainan "perna"
berdin darabila Plino zaharrak itsas-oskodunen izendatzeko.
B eraz " o p e r n e " h itz a re n b u ru ra p e n a erro m a n o hizkuntza batetik heldu da, bainan ez españoletik, zeren españolak "pierna" erraiten baitu, eta ez "p ern a” .
Kaskoinak "perne" erabiltzen du bai "urdai-gizen" bai
eta edozein ladikiren adi-orazteko, azentua latinez bezala
atxikiz, bainan azkeneko -a, e m utu b atetara aldatuz.
H aatik operne hitzaren hastapeneko o delakoa ez dakigu
zer den, ez eta euskaraz an eta lan aurrizkiak lanperna eta
anperna hitzetan.
Greko m intzairean haloperna hitza bazuten, hots itsasperna erran nahi zuena. Baditake, nahiz ez dutan lekukotasunik bildu, latinerat pasatu den hitz hori, orduan kaskoinez
bilakatuz behar zen alperne aurkitu; anperna eta operne ate
ra zitazken alperne-tik.
Euskarazko anperna ere alpernatik ez da hain urrun;
badakigu zonbait kasutan l eta n aldizkatu direla gure hizkuntzan. Adibidez Azkuek aipatzen ditu alzin, alzina, alzindu
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Nafarroako euskaran, Lapurdin derabiltzagun aintzin, aintzina eta aintzindu hitzen parrean. Lan - haatik ez da argierrexa, nahiz hastapeneko l hori sortua dateken lipizta eta
lipiztari hitzetan bezala, inpiztu eta inpiztatzale hitzen
parrean.
Atsegin nuke bertze norbaitek hobeki argi baleza auzi
xume hori.
Placido Mugica-k bere hiztegian itsas-pirna eta anperna
izenkidetzat dauzka. Baionan itsas-piru "anatife” deitu oskodunari hobeki doako izentzat anpernari baino.

"S IN E T S I” ADITZAREN ERABILKERA BATZUK AZTERTUZ

"Sinesten dut Jainkoa" ala "Sinesten dut Jainkoagan"?
L. Villasante
Duela aste pare bat eskura izan dut J. Kerexeta gure
lagun eta langile bipilaren azken lana: Eliz-Guraso Apostolikuak. Liburu m ardul eta gotorra. Edozeinek daki Testam entu
Berrian azaltzen diren idazkien hurrengo, hauk direla kristautasunak utzi dituen lekukotasunik zaharrenak, behintzat
gaur-egun ezagutzen direnetan. H argatik dira hain ernagarri,
hain baliotsuak, hain ezin utzizkoak kristau batentzat. Neure
teologi eskoletan m akinatxo bat aldiz aipatu eta erabili behar
izan ditut hemen datozen izkribuetarik batzuk.
Orain, bada, lehenbiziko aldiz euskerara itzuliak ikusten
ditut, liburu apain batean bilduak, Kerexeta euskaltzain
laguntzailearen nekeei eskerrak. Zorionak eta eskerrak eman
nahi dizkiot, bihotz-bihotzez. Sarrera gisa Zaitegi jaunaren
hitzaurre on bat dute idazkiok (1).
(1) KEREXETA-tar JAIME, Eliz-Guraso Apostolikuak; Bilbao, 1975.
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Liburu hau eskuztatu dudanean, Kredoaren itzulpenaz
topo egin dut, eta horrek eman dit lantxo huntarako aitzakia.
Bai.Kredoa da bertan euskeraturik azaltzen den lehen
testua. Apostoluen Kredoa deitzen den hori, bada Apostoluena berena ez izanda ere, zahar-zaharra déla ez du gaur
tiehork ukatzen.
Bizkaieraz dago Kerexetaren itzulpen hau. Eta hunela
itzultzen du Kredoa, Codex Laudianus delakoari jarraikiz:
Sinisten dot I. Jaungoiko Aita guztiz Aaltsua; II. Eta Jesukristo, Aren Seme bakar, gure Jauna, (eta abar). Gero, berriz, IX.
artikulua: (Sinisten dot) Espiritu Santua, (eta abar).
Ez da ez lehenbiziko aldia hunelako ahapaldiak irakurtzen eta entzuten dituguna. Egia esango badut, neri gogor eta
egoskaitz egiten zaizkit.
Mezako Kredoan ere hala ja rri digute. Gipuzkoan erabil
tzen dugun itzulpenean hunela dator: "Sinisten det Jaungoiko
bat bakarra, ageri dirán eta ez dirán guztiena. Sinisten det
J aun bat bakarra Jesukristo, Jainkoaren Seme bakar... Sinis
ten det Espiritu Santua..." eta abar.
Aurtengo garizum an, 4. igandeko ebanjelioan, pasarte
hau azaltzen zen: "Gizonaren Semea sinisten al duzu zuk?"
(Jo 9,35).
Berriz ere esango dut. Jainkoarekiko, Kristorekiko eta
Izpiritu Sainduarekiko sinesteaz ari garenean, hunelako esaldiek min em aten didate. Ez da hau euskaldun fededunak
darabilen mintzatze legea. Eta ez euskera idatziaren tradi2ioan lekukoen ugaritasunaz eta kalitateaz gom endaturik
datorkiguna ere.
Hauxe azaldu nahi nuke txostentxo hunetan. Laburzki,
eta gaia bere hedadura guztian jo rratu gabe. Aitorrerak biltzen hasiz gero, hem en emango ditudanak baino gehiago bil
^aitezkeela badakit. Eskum enean izan ditudan batzuk aipatuko ditut bederen.
L. Mitxelenak Textos Arcaicos Vascos delako liburuan
Kredoa dakar euskaraz, Errom an B. Zannetto-k 1614. urtean
agertu zuen bezala, Sym bolum Apostolorum diversis nationUm linguis izeneko liburuan (1). Hunela dio, bada, euskaraz-
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koak: 1. Sinistasen dut Jaun poderosoaren vaytan... 2. Eta
Jesu Christo vere seme unigénito, jau n aren vaytan... 8. Sinistasen dut Spiritu Sanduaren vaytan.
Urte batzuk geroago, 1648.ean, Aita G am arrak idazten
du erderaz Arantzazuko kondaira bat, oraintsura arte argitara gabe egon dena. Baina han datozen euskal esaldiak Aita
Luzuriagak bere Paraninfo Celeste-n argitara zituen (2).
Pasarte hau ere jasorik dago Textos Arcaicos Vascos delako
hortan (3). Euskal umetxo batzuk akelarrera joan eta han
zapoak gordetzen ibiltzen omen ziren. Hoiei, bada, Arantza
zuko Ama Birjina agertu eta hunela m intzatu omen zitzaien:
"Ene seme alaba chipi laztanchoac oficio citalori euci
eguiçu/e/; biurtu zaitez/te/Jaungoico poderosoagana christau
onac becela, sinesten deçu/e/la Jesu Christo Criadore Redento re agan, eta aren fede santa chatolican, Eleiza am a santuac sinisten aguincen dituan m oduan” (4).
Tartas-en Ontsa hiltzeko bidia egun hauetantxe bir argi
taratu da. Han ere badator Kredoa. "Sinhesten düt Jenkoa
aita omnipotentian, zeliaren eta lürraren kreazalian, eta
Jesükhristo harén seme bakhoitzian..." (5).
Perú Abarka XVIII. mende hondarreko euskal liburu
fam atu bat dugu, Mogel-ena. Bertan agertzen dira euskaldun
frantses bat —azeri harrapatzailea bera— eta gipuzkoar bat.
Biek Perú bizkaitarraren aurrean otoitzak beren euskalkian
egiten diren bezala esaten dituzte.
Frantsesak, bada, hunela esaten du: "Sinhesten det (?)
Jainko Aita bothere guzia dueña baithan, zeruaren eta lurraren kreatzallea. Eta Jesukristo aren seme bakar gure jauna
baithan... Sinhesten dut Izpiritu Saindua baitan" (6).
Gipuzkoarrak, berriz, hunela dio: "Sinesten det Aita Jangoiko guziz poderosoan... Eta bere Seme bakar Jesu Kristogan... Sinisten det Espiritu Santuagan..." (7).
(2) Mexico-n, 1686. urtean.
(3) TAV, 165 or.
(4) Ikus "La m ás antigua historia de A ránzazu” , Scriptorium V ic to rie n s e
1965, 150 or.; I. OMAECHEVARRIA, Boletín de Amigos del País 1956, 191-195.
T aket ta rtean dagoena geroago esku ezezagun batek gainetik ipinia.
(5) Ontsa hiltzeko bidea. Ed. Jakin 1975; 151 or.
(6) Perú Abarka. Diálogo 5.°; Ed. Itxaropena, 146 orrialdean.
(7) 149 orrialdean.
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Gero Perú bizkaitarrak bere euskalkian hunela: "Sinistuten dot guztia daikian Aita Jangoikuagan, zerubaren ta lurraren Egillia. Eta bere Seme bakar Jesu Kristogan... Sinistuten
dot Espiritu Santubagan..." (8).
Añibarro, herri mixiolari frantziskotarrak —XVIII. mendeko azkenaldean eta XIX.aren hasieran bizi zenak— obra
gotor bat bi liburutan utzi du, titulu hunekin: Misionari Euskalduna (argitaragabea). Mixioetako bere predikuak ematen
dizkigu bertan. Beste gauzen artean Kredoa dator luze eta
hedatsuki azaldua. H asten da esaten ñola ham abi Apostoluak
m unduan zehar joateko, elkarrengandik alde egin baino
lehen, bilkura egin eta Kredoa konposatu zuten, bakoitzak
artikulu baña esanez. Pedro hasi omen zen lehenengo, eta
hunela esan omen zuen: "Sinisten dot Aita Jangoiko guztia
egin leikean, zeruaren ta lurrearen Egilleagan" (9).
Etienne Lapeyre jaun ak badu liburu bat berariaz Kredoari eskeinia: Credo edo Sinhesten dut Esplikatua', Baiona
189lean. Bertan irakurtzen dut: "H orra zertako, bere Kredoaren buruan, Apostoluek emais duten: Credo in Deum: Sin
hesten dut Jainkoa baitan" (10).
Baina dena esan behar da. Gure literatura zaharrean eza
gutzen dut lekukotasun bat, esanmolde hunetarik apartatzen
dena. Joanes Etxeberrik Noelak liburuan badu olerki bat:
"Kredoa eskaraz” . Bertan ham abi Apostoluak azaltzen dira
Kredoa konposatzen eta bakoitzak artikulu baña esaten du.
Huna San Pedrok dioena: "Sinhesten dut Iainko Aita ahal
guztitakoa, zeñak kreatu baititu zeru-lur-itsasoa” . San IoaHek: "Nik halaber sinhesten dut Iesus H arén Semea, zeñak
reparatu baitu gizonaren kaltea". San Mateok: "Nik oraño
sinhesten dut Espiritu Saindua, Aita eta Sainduaren (Semearen) ganik prozeditua" (11).
Lizarraga Elkanokoak ere baditu bertso moduko batzuk
kristau bidea fededunari erakusteko eginak. Lehen bertsoak
hunela dio: "Jangoikoa sinhetsi, onetsi ta adoratu: ezperen,
(8) 151 orrialdean.
(9) Misionari Eu.skald.una, 2. liburua, 352 orrialdean.
(10) 55 orrialdean.
(11) Noelak. Ed. 1970; 37 orrialdean.
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obe ezpazina m unduratu" (12). Egia esateko, lekukotasun
hunek ez du indar handirik, zeren hemen sinetsi beste aditz
batzuekin bait dator, eta orduan nórm ala da osagarri berbera
guztientzat ematea.
Agian egongo da oraino beste salbuespenik. Baina lehengo
Kristau Dotrina eta ikasbideetan ez dut usté.
Ikusi dut Baionako Diosçsako K atixim a, M ame-k
1948.ean aterea. Han Kredoa hunela dator: "Sinesten dut
Jainko Aita botere guzia dueña baitan, zeruaren eta lurraren
Kreatzalean; eta Jesu-Kristo, harén Seme bakhar, gure Jauna
baitan... Sinesten dut Izpiritu Saindua baitan. "Eta gero: "Eliza katoliko sainduan, Sainduen partaliertasunean; bekatuen
barkam enduan; haragiaren phiztean; bethi iraunen duen
bizitzean. Halabiz” .
Urte berean Elizako Liburua izenaz atera zen meza-liburu
bat. Egile-izenik gabe dator, baina Lafitte jaunak egina déla
usté dut. Mezako Kredoa hunela dator bertan: "Sinhesten dut
Jainko Aita bothere guzia dueña baitan, zeruaren eta lu rra
ren kreatzailean. Eta Jesu Krixto, harén Seme bakhar gure
Jau n a baitan..." eta abar. (13).
Intza-r Damaso euskaltzainak Kristau Ikasbidearen Azalpena atera zuen Iruinean 1924.ean. Han hunela irakurtzen
da: "Siñisten det Jaungoikogan" (14).
Ikusi dut, baita ere, Iruineko Lenbiziko Jaunartzerako
Kristau Ikasbidea, 1935.ean agertua. Kredoa hunela ematen
da: "Sinesten dut Jaungoiko Aita, guzia dezaken, zeruaren
eta lurraren egillearen baitan (eta mako artean: egilleagan),
eta Jesukristo, bere Seme bakar, gure Jaunaren baitan, zein
kontzebitua izan zen... Sinesten dut Espiritu Santuaren baitan, Eliza Santa Katolikoan, Santuen alkartasunean, pekatuen barkazioan, aragiaren piztean, betiko bizitzan. Amen"'
1921.urtean Gasteizko eliz barrutian Kristau Ikasbide
berri bat azaldu zen, euskera aldetik arras zuzendua eta aldatua. Ikasbide hunetan, bada, Kredoa era hunetara dator: "Sinisten det Jaungoiko Aita alguztidun, zeru-lurren egillea, ta
(12) Urteko Igande guztietarako Platikak. Latinezko hitzaurre ondoko orrial
deán.
(13) 20 or.
(14) 30 or.
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bere Seme bakar Jesukristo gure Jauna... Sinisten det Espiri
tu Santua, Eliza Santu, Katolikua, Santuen alkartasuna"
...eta abar. Hemen, bai, sinetsi-k beti du osagarri arteza,
nominatibo edo pairuzko kasua, alegia.
Geroztik, "sinetsi Jainkoa” esanmolde hau, bai Liturgian
eta bai Bibliako itzulpenetan ere gutxi-asko sartua ikusten
dugu.
Ibargutxik ere bere liburuan hunela dakar: "Siñisten dot
Jaungoiko Aita” (15).
Orixe-ren Urte Guziko Meza Bezperak 1949an agertzen
dira. Mezako Kredoa hunela itzultzen du: "Siñesten dut Jain 
koa” , etab.
—0 O0—

Bibliako liburuetan, "sinetsi” aditzaren erabilkerak
aztertzeko, San Joan da batez ere kontutan h artu behar dena.
San Joan-en ebanjelioan bakarrik —San Joanen beste idazkiak alde b atera utziz, beraz— credere = sinetsi aditza 98
aldiz dator.
"Sinetsi" aditza datibozko osagarriaz 19 aldiz ageri da:
sinetsi Jainkoari, Kristori, Moisesi, profetei, obrei, Eskriturari, etab. Erabilkera hunekin fedean den fidantziazko alderdiari em aten zaio kasu.
"Sinetsi... déla": "Jesukristo Jainkoaren Semea déla",
eta abar: era hun etara erabilia 12 aldiz agertzen da. Erabil
kera hunekin fedean badirela sineskai konkretu eta jakin b a
tzuk, esaldi edo form ula batzuetan m am i daitezkeenak,
aditzera em aten da.
Beste batzuetan "sinetsi" soilik agertzen da, bat ere osagarririk gabe (33 aldiz).
Bainak San Joanek gogoko duen erabilkera, maizenik
enplegatzen dueña, beste hau da: Credere in Deum. Pisteuo
eis ton Theon. Erabilkera m ota hau 36 aldiz agertzen da (16).
Maiz pentsatu da erabilkera guzti hauk gauza bat eta
bera esan nahi dutela, baina ez da hala. "Credo in Deum",
(15) Siñiskaiak, Bilbao 1958; 53 or.
(16) Kontu hauk Dictionnaire de Spiritualité delakotik hartzen ditut, sub v e r
bo Jean, col. 225.

134

XXI - EUSKERA - 1 9 7 6

esaldia muntatzeko m anera bitxi hunekin hunako hau aditze
ra em an nahi da: fedean "engagem ent” edo atxikidura bat
badela; fedea ez déla jau n batek —adibidez, Jainkoak—esandako gauzak egiatzat edukitzea bakarrik. Hori ere bada, noski. Baina hortaz gainera norbere buruaren em aitza bat ere
bada. Beraz, pertsona osoaren Jainkoagana itzultze bat.
Oldar bat, abiadura bat, gizon osoa, den guztia, Jainkoagana
joatea eta Hari bere atxikim endua eskeintzea, eta H arengan
jartzea, eta H arengan finko eta fermo egotea: hori.
San Paulok, bere erara, beste formula batekin agertzen
du hau: ''in Christo” . Fededuna K ristorenganjarria eta finkatua dago, H arengan ezarria bezala bizi da.
Gure artean, Bibliaren itzultzaile zaharrek zintzoki errespetatu dituzte matiz edo ñ ab ard u ra hauek. Gehiegi ez luzatzeko, pasarte bat, adibide bezala, ikusiko dugu (lehen aipatu
dudan hura berbera).
Jesusek galdetzen dio berak sendatu duen itsuari: "Tu
credis in filium Dei?” (Jo 9,35). (Hemen oharpen bat egin
beharra dago: beste kodize batzuetan "in Filium hominis"
ageri déla. Eta irakurpen desberdin hau pasatu da gero eus
kal itzulpenetara ere).
Leizarragak hunela dakar: "Sinhesten duk hik Iainkoaren
Semea baithan?" (17)
H araneder-ek: "Sinhesten duzu Iainkoaren Semea bai
than?” (18).
Duvoisin-ek: "Sinhesten duzu Jainkoaren Semearen bai
than?" (19).
León Leon-ek: "Jainko Semearen baitan baduzu sineste?"
( 2 0 ).

Hemengo aldekoek ere, behintzat zaharrek, beti errespetatu dute San Joanen itzulika berezi hau.
Aita Uriarte-k hunela itzultzen du: "Sinisten dezu zuk
Jaungoikoaren Semeagan?” (21).
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

Iesus Christ gure Iaunaren Testam entu Berria (1571 urtekoa).
Iesu-Christo gure Iaunaren Testam ent Berria; Baionan 1855.
Bible Saind.ua', Londres 1859-1865.
Jesu-Kristo gure Jaunaren Ebanjelio Saindua', U staritz, 1946.
Biblia osoaren itzulpena (argitaragabea).
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Baina Olabideren itzulpenean baztertua izan da erabilkera hori, eta beste era batera m untatzen da esaldia: "Giza
sem earen sinestea bai alduzu?" (22).
O rixe-K erexeta-Zugastiren izenekin a te ra zen Itu n
Berriak: "Sinisten al dezu Gizonaren Semea?” (23).
Aita Fernando Mendizabalen itzulpenean errespetatzen
da San Joanen itzulika berezia: "Sinisten al duzu zuk Jain 
koaren Semeagan?" (24).
Ez noa dokumentazio gehiago aipatzera. Zer-nolako egoe
ra sortu den gure artean jakiteko, aski déla usté dut.
—oOo—
Henri de Lubac jaunak badu liburu bat: La Fe Cristiana
(25). Eta liburu horretan bada kapitulu bat: "Los solecismos
cristianos” ; hau da: hizkuntzaren legeak hautsiz, kristauek
asm atu zituzten itzulika eta esanmolde bitxiak, hitzen eta
aditzen enplegu berriak. Latin hizkuntzaren gram atikalari
eta erretorika maisuek hoben hau egozten zieten kristauei:
hizkuntzaren erregelak ez zituztela behar bezala gordetzen.
Eta, dirudienez, kristauek asm atu zuten berrikeria hoietarik
bat izan zen errejim en bitxi hau: Credere in Deum, in Christum, izena akusatibotan ipiniaz eta joera edo norakoa adierazten duen preposizio hori aurrean duela. Baina asmazio
hori ez zen arrazoi gabekoa. Kristau fedea zerbait berria izan
zen, ordura arte ez bezalako zerbait, zerbait apartekoa; eta
fededunak bere esperientzia berri hau nolabait adierazteko,
itzulika h orretara jo zuen. Lehen esan dugun bezala, Credere
in Deum esanmoldeaz, nolabait aditzera em aten da gizonaren
pertsona osoa Jainkoagana itzultzen déla, eta Hari osoki em a
ten zaiola. Kristau fedearen orijinaltasuna azaltzeko guztiz
ja to rra da, bada, itzulika hau.
Zilegi izan bekit San Agustinen obretarik hartutako p asar
te bat aipatzea. Hunela dio: "Kristogan sinesten baduzue,
Kristori sinestuko diozue. Hari sinestea ez da oraino Haren(22)
(23)
(24)
(25)

Itun z&r eta berria; 1958, Bilbon.
Itun Berria; Donostia, 1967.
Lau Ebanjelioak; 1961.
Ediciones Fax, M adrid, 1970.
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gan sinestea. Zer da, bada, H arengan sinestea? Fedea déla
medio, Hari buruz abiatua egotea; fedea déla kausa, Hura
m aitatzea; fedea déla bidé, H arengana jotzea eta Harén
mienbroekin bat eginik egotea" (26).
Fedea, fedeko aktoa, aitzingibel asko eta ikusalde jori
asko dituen errealitate bat da, beraz. Baina gure mende
hunen aitzin-aldean izan da teologi eskola bat, joritasun
horrezaz kontu guti eginik, halako sistema idor-zurrun
batean hertsia eta kiribildua egon dena. Eta orduan itzal handiko ziren teologu batzuek sistema hori ontzat em aten zuten,
hala ñola, Bainvel, Billot, H arent eta beste anitzek. Eskola
horren arabera, fedea sineskai batzuk egiatzat edukitzea
izango litzateke —Jainkoaren autoritatea oinarritzat hartuz,
hori bai—, eta deus ez gehiago. Hori ere bada, noski, baina
hori baino gehiago ere bai. Jainkoaren, Kristoren pertsona
bera onartzen dut fedean, eta ez bakarrik esaldi batzuk.
Horregatik esaten du J. Trütsch jaunak: "Fedearen azalpen
hori erabat faltsoa déla ezin esan daiteke, baina azalpen
horretan fedearen irudia kaxkartua ageri déla: hori bai” (27).
Teologi eskola hunen eraginak izan ote du zer-ikusirik
gure artean obratu den esaldi aldaketa hunetan? Nik ez dakit,
baina pentsatzekoa izango litzateke. Seguru asko ez zen izan
go teologi eskola bakarrik. Teologi eskola eta euskara arroztzat jotzen zen kutsu guztitarik garbitu nahia ere bai.
—0 O0—

Egia esan, Teologi arrazoiek ez lukete hemen asko balioko, baldin hizkuntzan berean egiten den enplegua eta usarioa
bestelakoa balitz. Esan nahi dut: teoriak alde batera utzirik,
eta bai joan denboretako lekukotasunak ere, euskalduna
p arra-p arra mintzo denean ñola m intzatzen den ikusi beha
rra dago. Euskaldunak, bada, ene ustez, esaten du: Hunek
edo horrek ez du Jainkoagan sinesten, eta ez: Ez du Jainkoa
sinesten.
(26) T ractatus 39 in Joan., n. 6.
(27) ''Explicación teológica de la fe” ; M ysterium Salutis I, 928.
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Lafitte jaunak bere Gram atikan, Sintaxia aztertzerakoan,
esaldi hau era hunetara em aten du: Sinesten dut Jainkoa baitan = je crois en Dieu (28).
Esanmolde horrek erro sakonak eginak ditu gure hizkuntzan, bai idatzian, bai m intzatuan. Eta ezin zokora daitekeela
dirudi.
Egia da, hasiera batean, ''sinetsi” aditzaz inesibo kasua
erabiltze hori Jainko, Kristo eta Izpiritu Sainduarekin baka
rrik erabiltzen zela; baina gero b estetara ere zabaldu zen.
Gure Aita Lasak kontatzen du, behin, Zeraingo baserritar
xelebre batek, bere haserre bizian, hauxe esan ziola: "Lehen
apaizetan ez nuen sinesten; prailleetan, bai. Orain ez apaizetan eta ez prailleetan".
Labur, eta bukatzeko: Sinetsi-k baditu erabilkera arrunt
batzuk. "H au edo hori sinesten d u t” . Edo "Huni edo hari
sinesten diot” . Edo "Sinesten dut hau hunela edo hórrela
déla” , eta abar. Baina hoietaz gainera, sinetsi-k badu beste
erabilkera bat, gure euskeran sustrai sakonak dituena: "Si
nesten dut hunengan edo harengan” . Erabilkera hunetan,
nolabait esateko, sinetsi-ren esanahi azkarra, bortitza ager
tzen da; eta hain zuzen, erabilkera hau kristau fedearen orijinaltasuna adierazteko propio eta berariaz asm atua déla esa
ten digute puntu hau aztertu dutenek.
Beste esanmolde horretan, berriz (Sinisten det Jainkoa),
kristauak ez du aurkitzen bere fedeko esperientziaren adierazpen oso-egokia.
Hoiek hola, itzulika berezi hau (Sinesten dut Jainkoagan
. edo Jainkoa baitan) zokora ote daiteke kristau fede horren
aitorra egite orduan, presiski? Eta egin ote daiteke hori hizkuntzari berari ere irain eta bortxa egin gabe? Galdez diot.

(28)
Grammaive Basque, n.° 816. "Le com plém ent d'objet indirect se trouve á
1’inessif avec quelques verbes com m efidatu, "se fier á"; sinetsi, "croire e n " ;parte
hartu, "prendre p art á"; pentsatu, "penser á"; jakin, "étre au fait de"; ari izan,
"s’occuper de", etc. (Id. ibid.)
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TASUN ETA —KERI(A) ATZIZKIERI BURUZ

A. Zatarain
Urteak dira auzi ontaz zerbait idazteko asm otan nintzala.
Aita Villasante'ren luburuak ("Palabras vascas compuestas y
derivadas") egokiera em aten didanez'kero' lanari ekin diot
atzenean.
Oraindaiño ontaz idatzi dudenek' bi atzizkiak antzekotzat artu ditude, —keri(a) atzizkiari zerbait gaiztoaren adirazgarri dala sakaturik... Aita Villasante'k dionez' (94a) bereizte
ori Atarloa' gandik datorkigu, baiña Humboldt'ek ere igarri
omen zion egoki eztana.
Azkue'k bere iztegi aundian onela dio:
— tasun sufijo derivativo que se agrega a sustantivos y
adjetivos p ara denotar cualidad abstracta, natural; y por lo
mismo, aunque fuese defectuosa, no es imputable al indivi
duo; a diferencia de -keri, que indica tendencia viciosa, inmo
ral.
Aita Villasante'k dion bezala' A xularr'en itz batzu ikustea
aski da ori orrela eztana ezagutzeko:
"alfertasuna gauza gaixtoa, perilosa eta nork bereganik
egotzteko dala (20); lehen gaixtatasunean bezala, orai ontasunean enplega gaitezin (46); nagitasunak dilijentziari (309);
etsaitasuna (236); ingrat-tasun (305); bere likitstasunak eta
lizuntasunak zituen (129) " —zituen"; iñola ere eziñ esan liteke -tasun oiek "cualidad natural... no im putable al hom bre"
diranik.
Azkue berriz ere:
— keri Be, Ge), -keria (c) sufijo derivativo que se une a
sustantivos y adjetivos para denotar cualidad viciosa... Este
sufijo, unido a los nombres de ciertos animales, form a nom 
bres derivados que se aplican al hombre, denotando cualida
des que le enaltecen poco. Astokeria (B, G, S) astakeria (B,
BNc, R) bidez esateko: astokeri nere osaba apaiz zanari beste iñori eztiot entzun, eta apaiz-euskera dala esango nuke
"burrada, m ajadería"; azerikeri (c,...) "astucia, cualidad de
raposo"; m andokeri "m ajadería, cualidad de m acho” ; oilarkeria, "arrogancia, cualidad de gallo” ; oillokeria "cobardía,
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cualidad de gallina"; txakurkeri "p errería"; txarrikeri "co
chinada"; urdekeri "porquería, cualidad de cerdo” ; zapokeri
"vileza, cualidad de sapo".
Lhande'ren iztegiak Azkue'renak ia itzez-itz itzultzen
ditu:
—tarzun, -tarzün S Var. de tasun.—tasun, -taxun L,N suff
de noms et d'adjectifs.
M uxika'k: -tasun = cualidad; -keri(a) = defecto, cualidad
viciosa.
Aita Villasante'k: M ientras -keria significa siempre cuali
dad viciosa o m ala, -tasun, por el contrario, denota, pura y
simplemente, cualidad, haciendo abstracción de si es buena o
mala (123a).
Ona beraz iritzi oien aldeko zertan enaizen: -tasun "cuali
dad” edo izate-modu, izate-kera edo izate-molde bat dala'
garbi dago: argitasun = claridad; illuntasun = oscuridad;
ontasun = bondad; gaiztotasun = m aldad; berotasun = cuali
dad de caliente; aunditasun = grandeza, cualidad de ser
grande; gogortasun = dureza; ttikitasun = pequeñez. Oietan
denok bat gatoz. Baiña -keri nere ustez ezta izate-modua, baizik eta egite-modua: um ekeria = ume bati dagokion egitea
edo egitekera da; erokeria = ero bati dagokion egitea; tontakeria = tonto bati dagokiona; praillekeria = praille batek
egingo luken zerbait, baiña egiten duanari eztagokiona.
Azkue'k ere ia orixe esaten digu, baiña gero araua em aterakoan, beste bidera jotzen, du: "um etasun = niñez; um ekeria
(B,G) niñería. Mi padre escribió un poemita intitulado Gizonkeria eta gizontasuna "hom brada (llevada a cabo por niño o
por mujer) y hum anidad” (DVEF). Cuando alguien, en broma,
se daba aires de personaje, su m adre (la mía) solía decirle:
gero... artzobispokeriarik ez niri egin gero” (MV, 64a).
Oietan aipatzen dituan erderazko itzak: burrada, m ajade
ría, cochinada eta abar eztira "cualidad” , baizik eta "acción
impropia de quien la hace y propia de quien se indica” . Ona
Real Academ ia'ren iztegi ttikiak zer zion:
niñada hecho o dicho impropio de la edad varonil, y
semejante a lo que suelen ejecutar los niños que no tienen
advertencia o reflexión.
niñería acción de niños o propia de ellos
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cochinada = cochinería: porquería, suciedad. Acción
indecorosa, baja, grosera.
Oietan garbi dago nik diodana. Baiña goazen aurrera:
Necedad: calidad de necio = Dicho o hecho necio.
Tontedad, tontera, tontería: Calidad de tonto — Dicho o
hecho tonto.
Beraz gaztelaniz tontotasun eta tontakeri itzultzeko itz
bakarra dude: izatekera eta egitekera eztitude itz bereiziz
adirazten. Eta emen dago, didurinez' gure idazle oien naastearen iturria. A xularr'en liburuan naaste au garbi agertzen da:
usoaren inozentzia eta ergelkeria (228); erhokeria eta itsutasuna (110); probetasuna, errum eskeria (20); bere llikitskeriak
eta lizuntasunak zituen oiñetan (129); banalorietan, ponperietan, bonbazietan eta handirasunetan hurtzen du... (324);
alferkeriatik edo nagitasunetik (26) gure denbora, hunerainokoan alferkerian eta gaixtakerian gaizki enplegatu duguna,
orai ontasunean doblatuz... (114).
Alaz guztiz ere' egitea adirazi nai duanean' eztu -tasun
erabiltzen: dollorkeriaz prezatzen (66); erran baitzuten erho
keria handi bat (20); bere gaixtakeriakgatik (270); munduko
hatskeria guztiak (378).
Didurinez' A xularr'ek itsusitzat daduka bi aldiz atzizki
berbera erabiltzea, eta idazkeraren edertasuna aunditu naiez
ederzalekeriak egiten ditu: erhokeria eta itsutasuna, likitskeriak eta lizuntasunak, alferkeriatik edo nagitasunetik.
Beste idazle batzu ere ikartu ditut atzizki oeri buruz:
Duvoisin eta Oihanarte. Duvoisin'en Genesis osoa, eta Oihan arte'ren olerkiak. Ona zer ediren dudan:
I, 26: et praesit piscibus m aris = izan beza buruzagitasuna
itsasoko arrainen gainean
I, 28: et dominamini piscibus m aris = eta nausitasuna har
zazue itsasoko arrainen gainean
VI, 5: Videns autem Deus quod m ulta m alitia hominum esset
in térra = Bainan Jainkoak ikhusirik handia zela
lurrean gizonen m altzurkeria
VI, 11: Corrupta est autem térra coram Dei, et repleta est iniquitate = Bainan Jainkoaren begietan galdua zen eta
tzarkeriaz bethea
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Vi, 13: repleta est térra iniquitate = lu rra bethea da hekien
tzarkeriaz
XIII, 6 (XIV, 11; XV, 14; XXX, 29; XXXI, 9) substantia = ontasun
XV, 16: completae sunt iniquitates Amorrhaeorum = ezen
Am orrhearren gaixtakeriek ez dute orai arteo neurria
bethe
XVII, 13: in foedus aeternum = bethiko bat-tasunean
XVIII, 19: et faciunt judicium et justitiam = iduk dezaten
zuzena eta zuzentasuna
XX, 5: in simplicitate cordis et m unditia m anuum m earum =
ene bihotzeko lañotásunean eta eskuetako garbitasunean
(-tasun bi aldiz)
XXI, 27: percusseruntque ambo foedus = eta biek bat-tasun
egin zuten
XXI, 30 (XXXI, 14): ut sint mihi in testimonium = izan dakizkidan lekhukotasuntzat
XXV, 31 (32, 33, 34; XXVII, 36; XLIII, 33): Vende mihi pri
mogénita tu a = Sal dizadazu zure prem utasuna
XXVI, 1 (XLI, 30): post eam sterilitatem = agortasun harén
ondotik
XXVII, 28 (39): et de pinguedine terrae = eta lurreko goritasunaz
XXVII, 35: Venit germ anus tuus fraudulenter = Amarrukerian ethorri zait zure anaya
XXX, 13: Hoc pro beatitudine m ea = Hori ene dohatsutasunerako
XXX, 29: possessio tua = zure ontasuna
XXX, 33: Respondebitque mihi eras justitia mea = ene zuzentasunak ihardetsiko du enetzat
XXXI, 32: apud quedeumque invenires déos tuos = Bainan
ebasko jazartzen darotasunaz [itzulpen au oi ez bezelakoa da]
^XXI, 47: Tumulum Testis = Lekhukoaren m unhoa; Accervum testimonii — Lekhukotasuneko m eta
^XXII, 10 (XLVII, 29): et veritate tua quam explevit servo tuo
= zure zerbitzariari iduki diozun zintasuna
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XXXIII, 9: Habeo plurima, frater... = Anaya, ontasun asko
badut [latiñez esan gabe utzitako itzaren itzulpena]
XXXIV, 9: Responderunt filii Jacob Sichem et patri ejus in
dolo = Ihardetsi zioten Sikemi eta bere aitari maltzurkeria gogoan zerabiltelarik
XXXIX, 10: et ille recusabat stuprum = eta hau tzarkeriaz
ukhoan zagoen
XXXIX, 16: In argum entum ergoi fidei = Bere zintasunaren
frogatzat
XLI, 4: quarum m ira species et habitudo corporum erat = zeinen itxura eta gizentasun ederresgarriak baitziren
XLI, 7 (24): onmem priorem pulchritudinem = lehenbizikoen
edertasun guzia
XLI, 21: sed simili macie et squalore torpebunt = bainan bere
m ehetasun eta itsusitasun berean tontotuak zeuden
XLI, 32: firm itatis indicium es = erakhusten dut segurtasun
bat
XLI, 52: in térra pauperitatis meae = ene behartasuneko
lurrean
XLIII, 23: dedit vobis thesauros in saccis vestris = eman
derozkitzue aberastasunak zuen zakhuetan
XLIV, 7: ut servi tui tantum flagiti commiserint = zure zerbitzariek egin balute bezala horrenbertzeko itsuskeria
XLIV, 16: Deus invenit iniquitaten servorum tuorum = Jainkoak atzem andu zure zerbitzarien gaixtakeria
XLV, 4: Ad quos ille clementis: Bainan hunek gozotasunekin
erran zioten
XLV, 20: quia omnes opes AEgypti vestre erant = zeren Egiptoko ontasun guziak zuenak baitira
XLV, 23: ex ómnibus divitiis AEgypti = Egiptoko ontasunetarik
XLVII, 22: non sunt compulsi vendere possessiones suas =
etziren beren ontasunen saltzera behartuak izan
XLVIII, 22: quam tuli de m anu Amorrhaeorum = Amorrhea'
rren gainean irabazi dudan ontasuna
XLIX, 5: vasa iniquitatis bellantia = gaixtakeriazko gerl'
untziak
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XLIX, 21: et dans eloquia pulchritudinis = eta hitzari edertasun emaik
L, 17: et peccati atque m alitiae quam exercerunt in te = zure
gainean erabili dituzten gaixtakeria eta m altzurkeria
nos quoque oram us ut... dimitas iniquitatem hunc =
guk ere othoizten zaitugu tzarkeria hori barkha diezozuten
L, 21: et blande ac leniter est locutus = eta m intzatu zitzayoten eztiki eta em etasunean
Ikusten danez' Duvoisin'ek A xularr'ek baiño jatorrago
jokatzen du arazo ontan: Gen. XX, 5 ikusi: bi aldiz -tasun jartzea etzaio itsusikeri iduritu.
O ihanarte'ren olerkietan ediren ditudanak' ona emen:
(Aiekak edo aieka-zenbakiak' Larresoro'ren liburukoak)
ez ohoinkeri(a) egile (196a) ber(e) odolaz m undu honen teiarzunen osoki garbitzeko (198a) edertarzuna (148, 149, 164);
ontarzuna (148, 169); onharzuna (151); gortarzuna (153,
213); gogortarzuna (164); jakitarzunez (169); gizatarzuna
(198); berm etarzun (213); handitarzun (213).
Oiekin guztiekiñ' onako auek garbi dagode:
1.° -tasun izateari dagokiola: apaiztasuna = apaiz izatea;
gaiztotasuna = gizto izatea
2.° -keri(a) egiteari dagokiola: apaizkeri bat egin du; gaiztakeri asko egin ditu
Beraz' iñola ere ontzat em an ezin ditekena "gaiztotasun
bat egin du" eta "gaiztakeri aundiko gizona da" esatea da.
Aita Villasante'k garbi dio gauza egoki bat:
"La radical a que se aplica este sufijo preferentem ente
suele ser el adjetivo, pero esto no es ley absoluta".
Ontan zearo Aita V illasante'ren iritzikoa naiz, agian area§o ere bai. Askotan itxuraz izen diranak izenondoko bezala
erabiltzen baititugu olakoetan. Esate baterako: "gizontasun"
®saten dugunean' "orren aita oso gizona da" esatea, eta
’orren aitak gizontasun aundia du” esatea, gauza bera da;
beraz orr "gizon” itza izen-ondoko bezala darabilgu.
Orregatik' euskera ja to rra ri errespetoa dionari' oraiñ era
biltzen dituden itz askok miñ em aten diode. Esate baterako'
indarkeria” p arra-p arra idazten dude oraiñ. Orr "indarr"
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itza izena da,_eta eziñ erabilli liteke izen-ondoko bezala; "gi
zon ori oso in d arra da" eziñ esan liteke. Beraz obe litzake
"violencia" esateko "in d ark eta” esatea, "indartasuna" ere
eziñ esan bailiteke.
"T ortura" adirazteko noizpait "oiñazekeri" edo orrelako
zerbait irakurri dúdala usté dut. Ori ere gaizki dago, "gizon
ori txit oiñazea da" eziñ esan baititeke. Azkue'k "oinhazkatu"
(L), atorm entar em aten digu: ¿Ethorri zara hunat ordu den
baino lehen, gure oinhazkatzera? (Har. M atth, VIII-29). Onek
esaera jato rra diduri. Ona latiñezkoa Duvoisin'ek ñola itzuli
zuan:
Venisti huc ante tempus torquere nos? = hunat heldu othe
zare ordua baino lehen gurí oinhaze em atera?
Bestela ere adirazi liteke: "to rtu ra" ordez "crueldad" =
ankerkeria esanez. "Oiñazkatze” itzak leen aipatu dudan "in
darketa "ren ordez "indarkaketa" erabiltzera garamazkike,
"indarka aritzea"

ERASKIÑA
Lantxo au Aita Villasante'ri bidaliz'keroztik' Etxeberria'
ren Eibar'ko euskeraren iztegia m iratu dut. Ona ediren ditudanak:
Altasuna; altsutasuna, argitasuna; arintasuna; astuntasuna
balixotasuna; biribiltasuna; bizkortasuna; bustitasuna;
erregetasuna; ezbardintasuna; ezereztasuna; ezillbiartasuna;
gogortasuna; ituntasuna; ixiltasuna; jabetasuna; jantzitasuna;
lastertasuna; latztasuna; lixotasuna; luzetasuna; miñtasuna;
nasaittasuna; nausiñtasuna (prim ogenitura); pixotasuna;
sakontasuna; ugaritasuna; zabaltasuna; zintzotasuna;
zuzentasuna.
Aittukerixia (pedantería); bildurtikerixia; faltsukerixia; kertenkerixia; lizunkerixia; motxallekerixia; mozolokerixia
eta bi atzizkiak ditudenok:

BATZAR TXOSTENAK 1975

145

gizontasuna, gizonkerixia (hombría, hum anidad/hom 
brada)
loitasuna, lokerixia (suciedad, m ancha/porquería, obsceni
dad)
nagitasuna, nagikerixia (pereza/dejadez, abandono)
okertasuna, okerkerixia (malicia/travesura)
saskartasuna, saskarkerixia (torpeza, brutalidad/t..., b...)
um etasuna, um ekerixia (infancia = umezaro/niñería)
zorotasuna, zorakerixia (locura/locura, cosa propia de un
loco)
Guzti oietan argi dago leen esandako guztia; -tasurien
aurretik izen bakar bat agertzen zaigu: al, eta enuke esango
dalako "altasu n ” itz ori euskeraz erdizka besterik eztakianen
batek sortua eztanik, ezpaitu jatorr-usairik.
-keria bat ala -keri bat ote danari buruz' eztut zigurtasun
aundirik; bi gauza bakarrik aipatuko ditut: Azkue'ren eta
Lhande'ren iztegiek biak aipatzen ditudela gipuzkeraz kanpo
ere; eta Coca-Cola'ren sariketa batean' bizkaitar batek "porkerixak eiten daurez" idatzi zuala (Ikusi Villasante, aip.
lib., 92a).
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Donostia, 1975-VI-27
EMAKUMEA EUSKAL LITERATURAN

L. Villasante
Andreak eta jaunak, agur!
Hastean, zilegi izan bekit gaur hem en gurekin ez den jau n
baten izena aipatzea. Gabriel Aresti zenak urtarrileko batzarrean proposatu eta eskatu zuen, Em akum earen Urtea zenaz
geroz, Euskaltzaindiak emakume euskaltzalearen ohoretan
zerbait egin zezan. Proposamen hura Euskaltzaindiak haintzat hartu zuen, eta horren ondorio eta fruitua dugu egungo
batzarre ospetsu hau. Zoritxarrez, ez dugu bera gehiago gure
kin.
Zirikalari, eragile, olerkari eta bai ikertzaile bezala ere
asko zor dio Aresti jau n ari euskarak. Azken urteotan euskal
alorrean nabaritu diren indar eta egikunde berri askoren
sorreran han izango zen, ia beti, agirían edo izkutuan, Arestiren oldarra eta eragina. Bai. Akuilaria genuen Aresti. Eta hori
zenez gero, inoiz neurriz kanpoko ateraldi edo egiteak ere
izango zituen; baina akuilu baten beharra euskerak eta euskaltzaleok maiz izan ohi dugula, ñola uka?
Euskaltzaindiko bat hiltzen denean, ohitura du gure
elkargoak hurrengo b atzarrean harén aipam ena egitea, eta,
hain zuzen, hau dugu hura hil ondoko lehen batzarrea. Beste
aldetik, esan dudan bezala, bera izan zen asmo hunen ereilea.
Horregatik bidezkoa eta beharrezkoa zen Gabriel Arestiren
oroitzapena gaur hemen egitea.
—0O0 —

Euskaltzaindiak, bada, egin zitzaion proposam en huni
men eginez, eta gauza ongi aztertu ondoan, maiatzeko batza
rrean ohorezko euskaltzain izendatu zituen hiru emakume,
joan m endean jaioetan euskal baratza lantzen gailurtu dire
nak. Hoiei hartako diploma gaur emango zaie.
Beroien izen-deiturak, lanak eta beste xehetasun batzuk,
oso gainetik izango bada ere, esango ditut:
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Julene Azpeitia. Zumaian jaioa. Eskola irakasle edo m aes
tra. Mexiko-n bizi zela hasi zen euskeraz idazten. Euskal
aldizkari eta agerkari askotan idatzi du. Beste lanen artean,
liburu hauk eginak ditu: Osasuna, merJçetza ta yanaritza
(Euskaltzaindiak saritutako lana, 1920), Irakurri, m atte
(1932), Azeri jauna (1960), Am andriaren altzoan (1961),
Umien adizkiaia (1962), Zuentzat etab.
Madeleine Jaureguiberry. Zuberoako Alos-Sibasen jaioa.
Eskola irakasle edo m aestra hau ere. Euskerari buruz Frantziako egunkarietan asko idatzi du. Euskeraz eskoletarako
testuak, diskoak eta irakaskintzan lagun dezaketen lan baliotsuak ditu argitaratuak.
Teñe Muxika. Deba-n jaioa. Luzea da andre hunen euskal
lanen zerrenda. H una hem en batzuen izenak: Miren Itziar-i
idazkiak eta olerkiak (1923an saritua), Udazken-ala, inglesera itzulia (1928), Gogo-oinazeak eta Gabon antzerki-lan sarituak (1934), Joan Joxe, bakar-hizketa saritua (1936), Cuader
nos de vascuence hablado. Gainera, ipuinak eta artikuluak
erruz argitara izan ditu.
Ikusten duzuenez, hirutatik bi eskola m aistra ditugu.
Inon euskera gaur presente egotea beharrezko bada, etxean
lehenbizi, noski, baina gero eskolan eta irakaskintzan egon
beharko du. Alde hortatik ere eredu, ispilu eta bidé erakusle
ditugu gaur hemen ohoratzen diren andre argi hauk.
Eta esan beharrik ez dago. Andre hauengan, eta hauengandik aitzakia hartuz, ohoratu nahi ditu gaur Euskaltzain
diak, ohoratu, goratu eta eskertu, euskeraren alorrean modu
batera nahiz bestera, agirían nahiz ixilean, ezagunak direlarik nahiz ezezagun izanik, lanean ari diren emakume guztiak.
Gure literatura zaharrean euskal idazle bezala ezagutzen
diren emakumezkoak ez dira, ez, anitz; baina horrek ez gaitu
gehiegi h arritu behar. Joan m endeetan emakum eak ez zuen
aukera handirik estudioak eta k arrerak egiteko. Hor dugu,
halere, Bizenta Mogel, Azkoitian jaioa. Bere osaba apaizarekin ikasi zuen latina, eta latin hizkuntzatik euskeratutako
ipuin-liburua argitara zuen 1804. urtean. Berberak aitortzen
du bere h erritarrek ez dutela sinestuko neskatxa gazte batek
egin duela lan hura. Baina sinestu ez sinestu, hala da egia,
esaten digu berak.
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H arén hitzaurreko zatitxo bat irakurriko dut:
"Badakit enzunaz beste gabe, neskatx gazte baten izena
dagoala itxatsirik liburutxo onen aurrean, jardungo dutela
siñuka ez gutxik, diotela beren artean, iñoren lumaz janzi nai
duela bela txikiak; au da, besten bearrak artu nai ditudala
neretzat: ez dagokiola neskatxa bati bururik ausitzea liburu giñen: asko duela gorua, naiz jostorratza zuzen erabiltzea.
Ñola nik siniserazoko diet askori, euskeratu ditudala erdaldun jakitunak argitaratu dituzten ipuiak? Nolako arrotasuna
berriz latiñezko itzkuntzarekin liburu onen asmoa agertzea?
Orretarako bear litzake jakitea euskera, gaztelania, eta latinezko iru izkuntzak. Zein gauza sinisgaitza neskatxa bategan!
Naiz sinistu, naiz ez, esan bear det, gaztetxoa nintzala
irakurri ta azaldu oi nituela Fedroren latiñezko ipuiak, artu oi
nuela atsegin guziz andia enzunaz txakur, otso, aizeri, ollar,
abere, lauoñeko, ta egaztien itzketa alkarren artekoak. Zortzi
urte nituenean ekusirik nere neba edo anaia ikasten asi zala
gure osabarekin latiñezko izkerea, ja rri zitzatan buruan ikasi
bear nuela nik ere. Ala, buruari neke gogorrik em an gabe,
loari bere orduak em anda, ta zigor zaur garriaren beldurrik
ez nuela, jolasez bezela, irten nuen nere asmoarekin, Virgilioren itzneurtu ta apainduetan gozatzen nintzala. Edozeñek
daki Esoporen ipui latiñez ta itz lotu gabeetan daudenak,
errazagoak dirala aditzen, Fedro ta Virgilioren itz lotuak
baño.
Umeago nintzanean berriz enzun oi nituen, zoro zororik,
ta pozez erotuta, atso ipuiak. Sinisten nituen egia andi b a
tzuek bezela, Perú ta Mariaren ipui farragarri, ta sustrai
gabeak: enzunak enzunda ere, aspertu ezin nintzan; ta pakerik em aten ez nien atso gaixoai berriz ta berriz, esateko alako
ipuiak. Au da aur guzien gaitza, edo zoratasuna. Orain, bada,
ondorik, ta ondorengo onik ez zekarten ipui eroak anbat atse
gin ematen bazidaten, nere adinaren argiabarretan sartu
baño leenago, zenbat eztituko ez zan nere biotza irakurri
nituenean gerora ipui onak? Lenengoan enzuten nituen algaraz ta pozez aizeriaren asmo, gaiztakeria ta asko jakiñak;
bere berriketa ta jardunak. Baña azkenean irakurririk ipuiaren aterakizun ta ondoren ederra, ta nenkusanean oskol edo
azal zatarra ausirik, b arru an zegoan mami gozoa, oroitzen
ninzan erle dontsuaz, zeñek lora eder ez diradenetatik ere,
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atera oi duen eztia, ta egin gero erlaunzean abaraska, edo
abao aurtxoen ezpañak gozatzen dituztenak" (1)
Joan den m endearen azken aldera, eta gure hunetan,
etengabe gehituaz doa emakume euskaltzaleen izendegia.
Rosario Artola, Astibia tar Pantzeske, M aritxu Barrióla, Rosa
Bustintza, M. Hegiaphal, Mayi Ariztia, M. J. Minaberry, M .a
Dolores Agirre, Elvira Zipitria, Julia Berrojalbiz, K. Elizegi,
Begoña Arregi, Karmele Esnal, Mari Karmen Garmendia, M.
Maortua, F. Setoain, Miren Jone Azurtza, M. A. Urreta, F.
Arregi, M.a Milagros Bidegain, Arantxa Urretabizkaia, A.
Idiazabal, Amaia Lasa, Lurdes Iriondo, Albizuneko Balendiñe, Ibarrola-tar Teri, Aldalur moja bertsolaria Patxika Erramuzpe, eta abar eta abar. (2)
Badakit izen bat baino gehiago ahaztuko zitzaidala, eta
beharbada ez bat, asko baizik; baina nik ezagutu ez ezagutu,
gaur denak ohoratuak nahi ditugu eta denentzat bihoa gure
agurra.
Beste hainbeste diot ikastoletan m urgildurik lanean
dabiltzan andereñoengatik. Euskeraren aide egiten ari diren
lana oso gogoan daukagula esan nahi diet.
Guztientzat izan nahi du agur hunek. Guztientzat da gaur
Euskaltzaindiaren esker ona eta txaloa.
—0 O0—

Detxepare dugu euskarazko lehen liburuaren egilea. Eta
gauza jakina da zer-nolako toki abantailatua duen emakumeak harén liburuan.
"Andren gaitz erraile orok behar luke pensatu
bera eta bertze oro nontik ginaden sorthu."
Hala dio lehen euskal idazleak, eta hitz hauek josirik egon
behar lukete euskaltzale guztien bihotzetan.
Garibay-ren lekukotasunari esker dakigu, gainera, ñola
Erdi Aroko azken gizaldietan, hiletetan, eresiak kantatzen
(1) BIZENTA MOGEL, Ipui O nak; Auspoa liburutegia, 1963; Irakurle Euskaldunari, 37-39 orrialdeak.
(2) Ikus MARI KARMEN GARMENDIA, ''Em akum ezkoa gure herriko literaturan ", Hegatsez bildum an; 148 orrialdean.
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ziren, eta euskerazko eresi hoien egileak, gehienetan, emakumezkoak izaten zirela. Sancha Ochoa de Ozaeta, Milia Lasturko, Sancha Hortiz eta beste andre batzuen eresiak gorde dizkigu Garibay berberak (1).
Garai hartako ohituretan sartzen zen em akum ea olerkari,
bertsolari, kantari edo horrelako zerbait izatea. Baina ez kantari soila, zeren eresi hoien asm atzailea ere bera izaten bait
zen.
Behin baino gehiagotan entzun dut, eta zuek ere entzungo
zenuten, noski, em akum ea erdal zalea izan ohi‘dela. Baina
joan m endeetako lekukotasunak aztertzen baditugu, beste
aldera dira kontuak. Entzun bestela zer dioen Larramendik:
"Las Señoras en este País, aunque sepan decentem ente el
Castellano, siempre gustan más hablar su Bascuence. Entre a
ver a alguna dellas uno destos Romanceados, y propuesta la
cortesanía n atu ral de acomodarse al gusto de la Señora enta
bla un diálogo o conversación heterogénea, correspondiendo
en Castellano a la que está hablando en Bascuence. Ongi etorria dala urlia Jauna. Y afectando posturas en pies, cuello y
adem anes, responde: Señora estoy a los pies de Vm. Atsegin
det berori orrelaxe ikustea: onik dago, eta ederrik, dirudienez
beintzat. Agradezco, Señora, ese favor y, aora estoy bueno, y
siempre a la disposición de Vm. Jarri bedi, ta esan begit, zer
dakarren, ain goiztar dabillenean: lo gozorik ez bidé deu egin,
edo logiro gaistoren bat izan al deu? Correos, Señora, y
dependencias son malos arrulladores para conciliar el sueño.
Eztet aditzen arrulladores orrek zer esan nai deban, ote dira
loeragile iñudeenak? Eso es, Señora. Y así prosigue, sin des
cuidarse en una palabra Bascongada. Y son dem asiadam ente
buenas las que lo sufren, sin decirle zoaz ordu gaistoan emendikan, eta urrengoan jakin ezazu nere euskera, ta nere erara
hitzegin bear didazula, eta ez nik zuri erdera erbesteko arrotz
ori" (2).
—0 O0—

Emakumeak, euskeraren alde lan egiteko, badu toki h au 
tatu bat, gaztelu bat, bere-berea dueña: etxea. Hau da euske(1) Ikus J. CARO BAROJA Los Vascos y la historia a través de Garibay,
p. 329ss.
(2) LARRAMENDI, Diccionario Trilingüe, Prólogo XXVIII.
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rak behin ere galdu behar ez lukeen kabia. Hemendik kanpora irten bai, kalera, plazara, eta noranahi, baina beti ere
etxea, ahal déla, galdu gabe. Eta hori bai dagoela emakumearen eskuan, beste inorenean baino gehiago! Etxea da lehenbiziko eskola eta beharrezkoena.
Gaur sarri entzuten ditugu solasak em akum earen alienazioaz, liberazioaz eta abar. Beharbada, hortaz esaten direnetan dena ez da egia eta ez gezurra ere. Baina nik ez dut usté,
ez gizartean eta ez Elizan, em akum earen bidea gauza denetan gizonaren bidé berbera hartzea déla, gizonak egiten
dituen gauza berberak egin nahi izatea, alegia.
Eta badira hesparru edo barruti berezi batzuk, zeinetan
gizona ez bait zaio sekulan em akum eari nagusituko. Mistikako alorrean, esate baterako, Avilako Teresa, M arie de l'Incarnation, Folignoko Angela edo Angeles Sorazu batek erdietsi
eta gero azaldu dizkiguten gailurrak, benetan zirrara barnekorra sor arazteko modukoak dira. Aipatu dudan azkeneko
hori Euskal Herriko alaba dugu, gainera, zum aarra, gaur
hemen ohoratzen dugun Julene Azpeitia andrearen herri
berekoa; berau baino 15 urte lehenago Zumaian jaioa. Beraz,
ez dira aspaldiko kontuak.
Eta bada beste gauza bat maiz ahaztutzen dena. Idazle
handiek askotan izan dute aldam enean em akum eren bat, eta
harén laguntza gabe, ez ziren beharbada beren lana egiteko
gai izango.
Esate baterako lehen aipatu dugun Garibay, iturri paregabea dugu geure Erdi Aroko gertaerak, literatura eta abar
jakiteko. Baina nori zor dizkio Garibay-ek berri hoietako asko
eta asko? Amari. Halaxe aitortzen digu berak: "de gran
m emoria en las cosas de sus pasados y de las de su marido, de
las cuales m uchas de las contenidas en esta relación oí de su
boca, algunas dellas de haber visto y otras por tradición de
sus m ayores" (1).
Eta antzera gertatzen da Don Resurrección M.a Azkuerekin ere.Don Resurrección-ek bere azken obra handia, Euskalerriaren Yakintza, bere am ari eskeini zion, eta eskeintza
horretan h ar a zer irakurtzen dugun:
(1) Ikus J. CARO BAROJA, o. cit., p. 81.
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"Lankide andiena izan dodan Mari Karmen Aberasturi ta
Uribarri neure Ama m aiteari. Bai lau liburu onen orrialdeetan ta bai Iztegiarenetan bi mila bidar gitxienez, gai bata ta
bestearen ondoan, iru izkiratxo onek irakurri dagikez: B-mu.
Bizkaia-M undaka darakuse. Zortzi-amar b at gai ez, beste
mila ta bederatzireun ta larogei ta am arrak, ama, berorren
ezpanetatik neure b elarrietara yatsiak dirá” (2).
Garibay eta Azkuek halako am a bat izan ez balute, hartu
zuten bidea hartzeko eta burutu zuten lana burutzeko behar bada ez ziren gai izango. Eta zenbat horrelako edo antzeko,
gizon handi-ospetsuen kondairan! Ikuste motx-laburrekoak
izango ginake, bada, em akum earen lana eta eragina izen
sonatu batzuetarik bakarrik neurtuko bagenu.
Em akum earen lana apartekoa da, berak bakarrik egin
lezakeena. Eta berak bere zereginari uko egingo balio, utziko
lukeen h utsartea ezin hornituzkoa gertatuko litzateke.
Domingo Agirre, Garoa eta Kresala-ren egileak, badu
lantxo bat emakume euskaltzaleari eskeinia. Hain zuzen ere,
Bizenta Mogel-en liburuaren bigarren ediziorako egina. Hango hitzekin bukatzen dut neure hitzalditxoa:
"Asi, Euskalerriko alabak; ekin lanean, saiatu euskeraren
aide, lagundu guri” (3).
(2) RESURRECCION M.a DE AZKUE, Euskalerriaren Yakintza, Lenengo libu
ru a, 5. orrialdean; M adrid, 1935.
(3) DOMINGO AGIRRE, "E m akum ea gizaldiko lorea ornen d a ” . Ikus BIZEN
TA MOGEL, Ipui Onak, Auspoa Liburutegia 28, 25-31 orrialdeak.

GAZTEA NINTZANEAN TA MAISTRA EGIÑ-BERRIA N INTZANEKO OROIM EN M AITE GARRI BATZUEK. BETI NERE
BIOTZEAN DITUDANAK

Julene Azpeitia
Emeretzi urte nituan, eta Aizarnabal-en nengoan irakasle,
Valladolid'en oposizioak egiteko, 21 urte bete artean.
Amabost urtedun nintzalarik, sartu nintzan Gipuzkoa'ko
Normal Ikastetxean, Donostian. Ango ikastaroak am aituta
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Bilbao'n, Bizkaiko Normal Ikastetxean, eta an k arrera bukatuta, esan detan bezela, 21 urte arteraiño, A izarnazabal'en
egoteko asmoetan.
Baiña, denbora gutxian egon nintzan Aizarnazabal'en.
Apendizitis gaizto batek arrapatu ninduan, eta oso gaizki
egon nintzan, zerura zuzen-zuzen juateko asmoetan.
D. Pedro Díaz Carredano, Zestua'ko sendagille jaunak
sendatu ninduan, Jaungoikoa'k ala nai izanda. Baiña ni,
m aletak ondo ipiñita nengoan beste m undura juateko.
Sendatu nintzanean, ez nuan geiago A izarnazabal'era ju an
nai izan. Orrelako erritxoetan gaxotzen diranak galduak daudelako. Sendagillea urruti, sendagaiak urrutiago, eta sendakintza jakinduriak eskatzen dituan gauzak egiteko gairik ez,
eta lekurik ere ez, eta m undu onetako itxaropen danak galduta, etsita, beste m undura begira, Jaungoikoaren esku argitsuetan, gorputza eta gogoa utzita.
Gure Ja u n a izan ordea, sendagai danak baiño obea.
Aizarnazabal'en nengoalarik astelenetan juaten nintzan
Zumaya'tik eskolara, astelen goizean, oñez, (ez zegoan beste
erarik) eta larunbat arratsaldean, eskolatik ertenda beriala,
Aizarnazabaletik Zum aya'ra okiñaren zaldigurdian, (en el
carro del panadero) erderaz, ondo pozik, ala ere, etxekoak
ikusteko, eta am a laztantzeko.
Esan bear det emen, erri orretan irabazitakoa izan zala,
nik, nere am ari lenengoz eram an nion dirua (27,50 pezeta),
illeko irabaziari, ostatuko kontua kendu ta gelditu zana.
Arratsalde artan okiñaren zaldigurdia nekez zebillela iruditzen zitzaidan, etzala sekula elduko Zum aya'ra. Baita ere
nere irudim en sukartsuak ekarri zidan burura oldozpen au:
Eta nere am a ill ba'litz? Nik eziñ, neuk beretzat irabazitako
dirurik eman.
Zorionez, beste larunbatetan bezela eldu nintzan etxera,
eta pozez beterik, eman nizkion am ari lenengoz irabazitako
diruak, 27,50 pezeta. Eta am ari esan nion: "Geiago ere irabaziko ditut, eta danak, zuretzako izango dira, am a” .
—oOo—
Aizarnazabal'go eskolan nengoalarik, jazo zitzaidan oraiñ
esango detan gertakizun au:
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Larunbat artan ez zan okiñik etorri eta, arratsalde luzea
bait zan!! pentsatu nuan oiñez etxera juatea, mendiz-mendi,
Ibaiña-Berrietatik zear. Eta baita ju an ere.
Ibaiña-B errietara arte, aldapaz gora, aldapaz gora ju an
bear da, eta Ibaiña-berrietara eldu nintzanean, lenengo
zegoan baserriaren aurrean, andre zaar bat egoan, neure zai
balego bezela. Ta ni u rreratu nintzanean, esan zuan:
—Ara, bai nekian nik (biotzak esaten zidalako) Aizarnazabal'eko m aistra gaztea, oñez juango zala gaur Zum aya'ra eta
geure etxe aurretik igaroko zala. Eta berak irakurriko zidala
gure Joxe-M ariren eskutitza, gaur goizean etorri daña.
Eta nik erantzun nion:
—Bai, emakume, bai orixe, pozik irakurri eta azalduko
dizkitzut, esaten dituan gauza guztiak.
Eta asi giñan izketan:
— Nun dago bada soldau zure illoba?
—Ara, oso erri izen tristedun batean. M adrill baiño ere
aruntzago. Calavera de la Reina izena duan lekuan.
Bereala pentsatu nuan "Calavera de la Reina" ori zer
izan zezakean, Toledo'ko probintzian dagon erri aundi xam ar
bat, portzelana baiño merkeago dan gai betekin platerak,
katilluak, pitxarrak eta abar egiten dituzten erria. "Talavera
de la Reina". Ontzi auek sal-erosketa aundi xam arra sortzen
dute erri artarako.
Azalpen auek danak eman nizkion, eta "Talavera de la
Reina" zala enriaren izena, eta ez "Calavera de la Reina"
eurak usté zuten bezela.
—Ara or bada. Guk usté genduan gerrateren batean, Karlisten azkenengo gerratean edo, or nonbait, Erregiñaren bat
ilko zutela eta gero aren buruko ezurrak lurperatu, eta orrela
ipiñia izango zala izen ori. Lenengotan gure Joxe M arik esku
titza egiñ zigunean, usté izan gendun, parre eragitearren esa
ten zigula e n ia re n izen bakan ori. Baina gero siñistu gendun.
Ba dirá sei illabete an dagoala eta guk "Calavera de la Rein a " ra bialdutako eskutitzak artzen ditu beintzat. Jaungoikoak ekarri zaitu gaur gure etxe aurretik.
Esan nion Am andreari, erantzuna egingo niola "istanpetian " illobaren eskutitzari, eta biaram onean (igandea) naiz
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Zestua'ra, naiz Zum aya'ra m ezatara zijoazenean bota zezatela, korrioan. Eta esan bezela egiñ nuan Joxe-M ari'rentzat
erantzuna.
Amandriak atera zizkidan paper, luma, tintaontzi ta
legortzaille papera (orduan eskutitz bat egiteko oraingo
aldian gauza asko bear izaten ziran da).
—0 O 0—

Nik eram an aal nezakean baiño sagar pillo aundiagoa
eman nai zidan Amandreak, etxera eram ateko. Bidean jateko
bi bakarrik artu nizkion, eta agur m aitekorrak esanda, asi
nintzan aldapaz bera sagar gordiña janaz.
Etxera eldu nintzanean nai aiña p arre eragiñ nioten amari ta aizpari "Calavera de la Reina" izenarekin.
Aita ez zan etxean, Cadiz'en baizik. Etxean egon baldiñ
ba'zan, bertsuak aterako zizkion "Calavera de la Reina"
erriari, gure aita zerbait bertsolaria zan da.
—0 O 0—

Urrengo goizean, igande goiza, zortzirak baiño len etorri
zan gurera Ibaiña-Berrietako andre gaztea, o tarra bete sagar
ekartzera, eta poz aundiz esan zion nere am ari: "IbaiñaBerrietatik Zum aya'ko kalera ñola etorri naizan, esaten dezu,
karga onekin? Pozik etorri naiz ni; Sagar auek balio dutena
baiño mesede aundiagoa egiñ zigun M aistrak atzo, gure Joxe
M ari'ren eskutitza irakurrita. Ba zan gurean poza ta parrea
soldaduen berriak am andreak esan zizkigunean".
Gure amak, katillukada galanta bete kafe-esne ederra
eman zion, eguneko ogi bero frantsesakiñ (gozaritan ogi frantsesa erabilten genduan gure etxean), eta onela zion IbaiñaBerrietako andre gazteak: "Len baiño oraiñ obeto nago
Ibaiña-B errieta'runtz aldapaz gora ekiteko".
Egun u ra guztiz egun ona izan zan neretzat. M aistren
karrera egindako dam urik ez nuan orduantxeü Ez orixeü
Egia esan, iñoiz ez det k arrera au egindako dam urik izan, eta
bai poz aundiak, biotza bete-beteko pozak sarri askotan. Eta
egun au izan zan bat.
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Esan bear det baita ere, neri iñoiz galdetu didatenean:
Aizu, berriz jaioko baziñake zer k arrera artuko zenduke? Nik
beti erantzun det: M aistren karrera. Milla bider jaioko
ba'nintzake ere.

Madaleine Jauregiberri
Orain direla egun ta berrogeta ham ar b at urthe, Lucien
Bonaparte printzia jin zen Baiunara. Europako beste mintzaire haborosiak ixtudiatu zutian, euskara ere nahi zian ikhasi.
E rran zeyen, 7 mintzakietan, xiberotarra zela hobekienik
kontserbaturik zena, bena zinez estonatu zen, jakin zialarik,
zertzaz bibliotekarik libururik ere etzela debozionezko ele
batez kanpo.
Aholkatu zien, ju an ledin inchauspe kalunjiaren ikhustera, xiberotarra zela eta gizon zinez sabant jakintsia.
Harek ere, erran zeyon, etzela orako ziberotarra izkiribualat igaran. Bena ñola konserbi eta begiratu duzie galdegin
zeyon Inchausperi eta hunek arrapostu:
Goguan konserbi eta elhestaz begiratu. Bi sabantek deliberatu zien xiberotar aditzaren izkiribuz ezartia, batak ba
zian jak itatia bere goguan, bestiak aldiz, ezagutzen m intzai
ren technique delakua. Lanak ukhen zutien xiberotar aditza
ren sar-arazteko beste m intzairen aditzen kadretan, eta borts
ehun b at paia bethe zutien tink-tink eta orano erraiten zian
Inchauspek etzutiala untsa ikhertu bere gogoko sokhuak oro.
Lan izigarri hori erori zeyon eskietara ene anaie bati.
Etzen sekulan euskarari interesatu, m atem atikak maite
zutian gizon bat zen.
Ostokatu zian eta salhe estonaturik baratu, lehentze izkiribaturik ikhusten zutian hitzak enthelegatzen zutian ahoz
erraiten bazutian. Irak u rri zian aitzin solasian ere Inchauspek erraiten ziala euskarak jerraikitzen zutiala m intzairiaren
lege naturalak, bega lege huak etzutian aiphatzen baizik. Problemen artian kostum aturik eta laket beitzen üdüritu zeyon
ba zela hor bat argitzeko eta ediren zian elkhi-bide bat zuiñi
eman beitzon izena: mecanisme de la conjugación du verbe
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souletin. Erreusitu du edireitia kadre eli bat zuiñtan lerrokatzen baitira xiberutar aditzaren hitzak oro ordrian.
Berexkunderik gabe etzian ene anaiak lan hori egin ahal
izanen, ezpalu ukhen bistaren aintzinian Inchauspek egin lan
izigarria.
Harekin egintüt lehentze ezagutziak xiberotar aditzarekin. orain direla 15 urthe. Ezarri dütüt ene anaiak atxem an
khortxeletan xiberotar aditzaren hitzak oro, lerrokatzen dira
ordrian legeen berexkunderik, gabe. Ba nakian bethi entzunik
euskara zinez aberats den m intzaire bat déla, anaie zenarekin
dut konprenitu harén am iragarrizko aditza zorigaitzez xiberotarrek eztakie.
Azkenik em an die A tharratzen besta bat 80 urthiak betherik zutien m askarada phastoral jokalari ohier. Ukhen dut
okasionia erraiteko xiberotar saldo bati zer profesur sabantak
diren etxekuak beren etxetan. Aski zaye xinpleki mintzazia,
xinpleki! Hitz hori lehentze entzun dut erraiten Zunharren,
Jundane Phetiri egun batez mezatik elkhitian. E rran nian
emazte eli baten aintzinian, egia beitzen, : zer pherediku ede
rra entzun dugun. Bai ihardetsi zeitan emazte batek, gure
jau n erretora xinpleki mintzo zikuzu, guk konpreni gisa.
Eneyon arraposturik eman, enundian sinhetsiko erran baneyon etzirela katedraletan, pheredikariak hobeki mintzatzen.
E rran nien ere ene xiberotar behazaler, nahi izan bazunie
jin nendin phastoralzale behar nündükezien denboratan khum itatu, hala mintzo zideya ziren artian. Bai bai ihardetsi zeitaden badakizieya zer em aiten diren hitz líoriek frantzesialat
ützülirik? si vous eussiez voulu q u eje vinisse á la pastorale et
aurait fallir que vous m 'invitassiez ó tempes.
Eztira Parisen frantsez profesur sabantak hobeki m intza
tzen beren etxetan, etxekuak dira profesur sabantak.
12-13 urthiak bethe orduko xiberotar h au r hanitxek, ez
maleruski ororek, badakie sabanki, uneski, elhe ekherrik
gabe, elhestan.
Aphezek elizan errejentek eskolan laguntzen batie haurrak, etxetik kanpora direlarik, esperantza ukheiten ahal du
xiberuak, aitzina ere jerraikiko diala bethiko bidé xuxena
—erranik izan ahal dadin geruan ere— bethi aintzina xuxen
xuxena dabila euskalduna.
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Teñe Mujika
Ez naiz ikaste nagusiak egindako emakumea. Senide asko
giñan, eta gurasiak gu au rrera ateratzen lanik asko izan
zuten. Gozoki, edari, ta ja n ari denda zuten, eta errian bertan
al bestean ikasiak giñan. Mutillai, mutil bezela, neskak neska
bezela, ezi ta ikasiak giñan.
Gure gurasoak, eurak bezela debarra zan apaiz jau n bat
zuten adiskide on eta aundi: Don Lorenzo Boneta. Eurak bai
ño zarragoa. Apaiz agurgarria, ta euskaltzale izugarria zan.
Oso etxeko gendun.
Don Lorenzo, karlista gudan aurre-zam arrian nabarmendua; eta berak esaten zuanez euskalerriaren aide egiten
zutelakoan, buruz beerako galanta artuta, galduan gelditu.
Ez ordea erri m aitasunean m akaldu; ta euskerearen aidez
alegindu. Euskal nortasun aide, euskerearen aide.
Zartzara ikusm ena galduz zijoan (ni orain bezela) ta ezin
irakurri. Ordurako nik ikastea utzita gurasoei dendan laguntzen nien, ta don Lorenzo dendara etortzen zan egunero berak
irakurri ezin zuana neri irakurri araztera. Ni pozik. Irakurtzea zan ba nere zaletasun bizia ta don Lorentzori irakurtzen
nizkionak atsegin. Euskeraz idazten zuten guzia ta euskeraren aide erderaz idazten zan guzia zan Irakurgai, jau n arentzat. ,Esan bearrik ez, biziro zaletu nintzala euskeraren aidez
zan guzira. Baita gai orretan zerbait askoren jakitun egin ere.
II
zanean larogeta bosto urte zitun don Lorentzok. Ordu
rako zertxobatzuk idazten asita nitzan bildurti... kezkatsu...
Evaristo Bustintza "Kirikiño" aundiagana jo nuen. Beso
zabalik artu nindun bere saillean... ez det aiztutzen zenbat
irakatsi zidan, zela goratu nindun, ordaindu eziñeko zorretan
gelditu nintzaion betiko joan zanean... "Jaungoikozale"ko
apaizek ere ondo artu ninduen...
Don Abrosio Zatarain, izen ontako euskaltzaiñaren aitak,
don Bitor Garitaonandia ta Andrés Arzeluz (Luzear) lagun
zitula "AR.GIA" asteroko errikoi ospatsua ere asko idatzia
nuan, eta irakurle asko nitun. Zarrak, gazteak, prailleak,
apaiza, jesuitak, (mojak ez)... Jesuiten artean Aita Joakin
Aspiazu "sociólogo" ospatsua ere m aixu aundi, ezin aiztua
izan nuan, gizarteko onbidean euskeldun zintzo ja rra i nezan.
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Antzerkigiñañ, eta antzezlari taldeekin em aten baita, beti
euskera aldez, era askotara lanegiña naiz... pozean giñala...
anai arteko guda...
Urteak eta urteak joan dirá... nere biotzean beti bat, esan
bearrik ez: Euskera maite. Biziko da euskera?... bizido da?...
biziko da, auskal-sendia bizi bada. Ta euskal-sendia biziko da
em akum eak nai badu. Eta em akum eak nai du... ñola ba nai
ori azaldu ez, ekin baten elkartuta? Zeri begira emakume gaztea?
Amaitzeko: Euskera aldezko nere biziko lanak poz handia
eman izan dizkidate; Poz oien ondoren edo ondore, samiñ
zitalak ere bai. Euskaltzaindiak gaur egin digun ornen au,
gazteak zarrari egiten dion destaina gogoan degula, oi ez dan
gauza da, gertatzen ez daña, eta au erderaz esaten duten
bezela orain: "Porque la familia está en crisis” . Euskaltzain
diak gurekin gaur egun, egin duanak, asko esan nai du, eritzi
orren aurka, ta euskalerria goratzen du, gure artean oraindik
ere, sendiko giro ederrak irauten duan agiría da, gaurko au;
gurekin egin dezuten m aitasun agiri au. Zuek zerate geroko
zarrak, eta onen sari, gu gaur bezin zoriontsu izan zaiteztela,
gure adiñera eltzen zeratenean. Auxe eskatzen diot gaur
Jaungoikoari.
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EUSKALTZAINDIAREN IKER LANEZ

L. Mitxelena
Euskaltzaindia, maiz entzun dugunez, sail bitan berezia
eta partitua omen da: bat bitan ban atu a dugu, beraz, hori ere,
harako harén pentsam oldearen arabera. Eta, guztiok dakigun
bezala, iker saila da horietarik bat. Gai hortaz, sail horren
eginbideez, zerbait prestatzeko eskatu zidan gure Euskaltzainburuak. Hona, bada, zer gogora zaidan, luzaroan gai
hori gora eta behera neure baitan erabili ondoan. Aitortu
beharko dut, gainera, aski gogo gaiztoz h artu nuela, bi arrazoirengatik batipat. Ba dirudielako, lehenbizi, besteren bizkar utzi nahi nukeela neronentzat nahi ez dudan lana. Neure
ixuriak, joerak eta gogoak agertuko ditudalako, gero, nahi eta
ez, besterenak baino areago. Eta, hórrela ari naizela, guztion
prem iak ez ditudalako, agian, behar adina kontuan edukiko.
Iker lan hori noraezekoa deritzat Euskaltzaindiak izena
eta itzala gordeko eta gehituko baldin baditu. Jagon sailean
har ditzakeen erabakiak eta egin ditzakeen lanek zerbaiten
arrim u beharrean aurkituko baitira. Ez baita erraz, bizi
garen giroan batez ere, guztion gogara aritzea; batek ontzat
hartzen dueña, ezin bestean, bestek arbuiatuko du, eta hark
zapuztuko honek goresten dueña.
Sail hau, berez, m erkataritzaren antzekoa da, "importexport" gisakoa, etxekoek eta herbestekoek elkarrekiko harem anetan aitzinatu behar duguna. H órrela gertatu zen Humbold eta Astarloaren garaian; hórrela, gero ere, Bonaparterenean. Hórrela, azkenik, Urkixok RIEV gurean sortu zuenean,
behialako Revue de linguistique et de philologie comparée eta
Euskara-k, b ata Pariskoa eta Berlingoa bestea, utzi zuten hutsartea betetzeko asmoz. Bete ere, ederki bete zuen.
Kanpokoen lanari begira egon behar genuke. Ez, ordea,
alferkerian eta, Oleaga zenak esaten zuen bezala, haien lanaren begira, m ana zerutik noiz jaitsiko. Tentatzen hasi behar
genuke, Txirritak neska zaharrak tentatzen zituen gisan, eta
ez ditugu tentabidean jarriko esku hutsik agertzen gatzaizkien artean. Iker lanean eta bestetan, em aten duenak hartzen
du, eta ereiten duenak biltzen. Ez bestek.
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Egungo egunean, bada besterik, zorionez, Euskal herrian
sail hori lant dezakeenik eta lantzen duenik: zenbait aipamen
agertuko dira hemen ere beherago. Halaz guztiz, eta besteren
baitan biztu den grinaz pozten delarik, ezin bazter dezake
Euskaltzaindiak, inoren eskuetan utzirik, arautegiak egozten
dion eginbidea. Eta ez du sekula, egia esan, baztertu eta utzi.
Hizkuntzaren aldetik euskal istudioei zor diegun neurrian
eta m ailan ari ote gara, ordea? Ez dut usté, eta diodan, aurre
ra baino lehen, neure burua ere ez dúdala puntu honetan gar
bi ikusten. Maizegi gabiltza, oker ez banago, beti batean, piétinement sur place gisako zerbaitetan, zarpa zaharrak hari
zaharrez pasaratzen. Hor dugu, besterik ez aipatzeko, gor
putz eta soin-ekiko eztabaida luzea, eta nik ere zerbait esan
fruen hortaz. Borrokarako gogoa utzirik hotz-hotzean aztertzen badugu hauzi hori, ordea, nabari den zerbaik ikusiko
dugu nekerik gabe. Bil daitezkeen argitasunik gehienak bilduak direla, eta alfer lana litzatekeela gehienbat berrien bila
abiatzea, euskal hiztegian eta gram atikan horrenbeste puntu
Üunberik beltzenean dauden bitartean. Iritziak, noski, ez
datoz bat, baina iritzi desberdin horiek ez ditu inongo eta inolako argitasun berrik bateratuko. Bego, beraz, ñor berean eta
goazen beste zerbaitetara.
Aresti zenak, berriz, eta hemendik kanpora, bi hauzi larri
garbitu zituen. Bata, guztiok dakigunez, ene / neure, hire / eure, eta horien gisakoen erabilera da, Altubek (bigarren sailekoak ''intensivo''-tzat hartu zituelako edo) hain ongi ikusi ez
2uena. Erabilera horren legea, egia esan, aspaldi aurkitua
zegoen, Arestik berak gero ikusi zuenez. Linschmann-ek au r
kitua eta Schuchardt-ek argitara em ana (1), baina bestek eta
Hik mila aldiz eskuztatu dugun liburu baten zokorik zokore(1)
I. Leiçarragas Baskische Bücher von 1571..., herausgegeben von Th.
Linschmann und H. Schuchardt, Strassburg, 1900. Liburu horrek, jakina da,
?chuchardt-en sa rrera luze b at daram a: "Ueber die Einrichtung des N eudrucks,
'Hsbesondere über die Druckfehler und V arianten bei L eiçarraga". Hor, lxxiv eta
h-, ibili zen Schuchardt argi bila, baina kolpe huts egin zuen. Azken orduan, ordea,
eraskinetan (cxvii), hau em an zuen aditzera: "Ich bin am Anfang des ritchtigen
^ eg e s stehen geblieben; Linschm ann h a t die Entdeckung gem acht dass ene, hire
Wch refíexiv, neure, eure reflexiv gebraucht w erden. Ich kann mich nicht entsin®en diesen Unterschied irgendw o sonst erklárt gefunden zu haben, obwohl die
Etymologie (neure, eure von ni-haur, hi-haur) ihn andeutet. Vielfach scheint er
aUerdings spáter verw ischt w orden zu sein.'' Altuberenak, Erderismos-en, 1930,
*02 eta hh.
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nean gordea. Bestea, niri bidenabar esan zidana, hauxe da:
jakina da, eta ez da kontraexenplurik aipatzen, deza, leza,
etc., ezin erabil daitezkeela soilik inongo euskalkitan, ezker
aldetik ba- nahiz eskuinetik -(e)n lagun ez badute. Eta, halaz
guztiz, Axularrek diazaio eta horren kideak soil-soilik darabiltza, beste m akulurik gabe. Eta hórrela jokatzen du, dudarik gabe, diezaio hori diezaioke-ren senide propioa delako:
h o t s , i n o i z k o [*d-i-eza-ke-(k)i-o] b a t e n o n d o r e n g o j a t o r r a , e t a
ez sasikoa (2). Axaíeko hotsak aldatu dirá hor, ez adizkien
egitura. Are gutiago gram atika legea.
Euskal herriko tradizio bizimodua delako hori ez da aldakuntzarik gabe iraun duen zerbait: iraultzak ere ezagutu ditu,
aldakuntzak ez ezik. Edozeinek aitortuko du, haatik, azken
urteotakoaren parekorik ez déla inoiz izan, Euskal herrian,
eta m undu osoan. Abiatu garen bidetik bagoaz, eta hor b arre
na ibiliko gara dirudienez, hitzak, ohiturak, tresnak, lanbideak, piztiak eta are gizajende osoa suntsitu arte, oraindik
jaso ahal daitekeena paperetan bederen jasotzeko premian
gara. Zerbait eta zerbait baino gehiago egiten ari da sail
horretan Euskal herri osoan, B arandiaranen eraginari eske
rrak, batez ere. Etnologoak, ordea, eta hala behar ere, bere
ikusmoldeak eta ikuspuntuak ditu. Honen lanean, hitzak adiérazten dituzten "gauzei” lotuak daude, eta "gauzak” zaizkio
ardura, ez berez hitzak. H izkuntzalariaren eginkizuna, berriz»
hitzetan, perpausetan, esanetan datza. Honek hitzei begiratu
behar die, hitzei hutsik lehenbiziko (hitzei ut sic, Larramendik
esango zukeenez), hitzei hitz diren aldetik. Nork hartuko du,
bada, arreta hori, hizkuntzalariak, eta hizkuntza zaintzeko
eta aztertzeko sortu zen Euskaltzaindiak, hartzen ez badu?
Euskara bera ere ez da behin batean bezala ez ikasten ez
irakasten. Euskara galdu dutenak nagusitzen ari dirá, behar
bada, baina era berean ari dirá gehitzen euskaraz ikasiak eta
landuxeak direnak. Lehen, onenean, elizgizon franko z i r e n
horietakoak, eta laiko mordoska urri bat. Euskaldun berria*
ere gero eta nabarm enago ageri dirá gure artean, ez inoiz
bezala ikasle eta entzule ixil eta motel gisa, baizik eta besteren eragile moduan. Pozgarri da hori, eta ez negargarri, bai(2)
Ikus FLV 3 (1971). "F uturo de presente" bezala, diazaio, etc., dezake, 9al
tzake eta ab arren aldam enean datoz.
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na beldur izatekoa da hizkuntzak ez ote duen, bidé hortarik
doala, zerbait irabazten duen bitartean, zerbait ere galduko.
Badakigu, esate baterako, aspaldidanik datozela zenbait
euskalkitako azentuari edo doinuari dagozten duda-m udak
eta eztabaidak. Zalantzaren iturburua egin diren iker saioen
eskasean dago, noski. Baina, hortan dabilenak ongi daki
badela funtsezko aski eragozpen. Egiten diren bereizkuntzak
hutsaren hurrengoak dira maizenik, beharriak eta are makinek ere nekez jasotzen dituztenak. Hutsak izateaz gainera,
aldakorrak dira (eta Altubek arrazoi zuela dirudi hortan), hi
tzak perpausean nozi ditzakeen tokialdaketen arabera. Hauzi
hori zorionean W. H. Jacobsen-ek mugierazi du (3), eta gidari
izan zuen J. Basterretxea ere abiatu da azkeneko Fontes-en, 6
(1974), 353-393, hain ederki ezagutzen duen Gernika aldeko
hizkera alde hortatik ikertzen. Beharrik abiatu ere, doinu
kontu hontan ondalana egiteko ez baitzaizkigu urte gehiegi
gelditzen. Bizi diren euskaldun zaharrek, eta are zaharrenek,
dute hitza gai hontan. Gazteagoek zer gorde eta zer baztertu
duten gero ikus daiteke.
Doinu kontu honek badu, gainera, edo baduke bederen,
zer ikusirik euskal m etrikarekin. N eurriaz eta ritmoaz ari
naiz erabat, neurtitzetan nahiz hitz lauz. Hortan, lege zaharrei loturik dabiltzanak izan beharko ditugu erakusle, edota,
horiek jakinaren gainean saihesturik, doinu berrien bila abia
tu direnak. Franko baitira, zereginari begira, estiloaz kezkatu
ez diren euskal idazleak (4).
(31 Anuario del Seminario J. de Urquijo 6, 1972 urtea daram an ean . Geroztik
lkusi ditut, besteak beste, E txeberria andereñoak Donostiako E. U. T. G.-n egin
duen tesina L izarraga Elkanokoaren izen azentuaz, eta J. M. E txebarria Deustuan prestatzen ari dena, Zornotza-Etxano aldeko ohiturazko bizimoduaz, honek
efe, A. Irigoyen-en esanera, azentuak m arkatzen baititu. Azkenik, eta Aita Izagirre zenaren A rantzazu inguruko gaiei nagokala Anuario 4 (1970), hango azentu
fankerak badu berezkorik. Izagirre oken ez bazebilen, eta zuzen baino zuzenago
lbili ohi zen, gizonak sing. eta gizonak pl., esate baterako, berdin ebakitzen dira:
9izónak.
(4)
Obra bakoitza idazlearen gogoak m oldatzen eta itxuratzen du, hori nahi
*Ukeen bezala beti gertatzen ez bazaio ere. Inoiz egilearen ahoz jak in dezakegu ze
^smotan zebilen. Hona Kapanagak, "Prologo al lector" zelakoan, ñola azaltzen
^Uen berea: "Suplico al lector prudente, reciba esta buena boluntad no p ara cen
d r a r la , sino p ara aprouecharse, ó enseñarla, no reparando, en m uchos verbos y
hombres, que como están en rom ance sin corrom perse del latin, assi están del
''otfiance reciuidos en el basquence, de suerte que apenas se halle otro modo de
“ecir sino por m uchos rodeos y de la m ism a suerte juzgo h allara otras m uchas falas en el mismo basquence, porque mi deseo no ha sido sino solo d ar a entender la
°ctrina en nuestro lengoaje común, asi le de Dios nuestro señor buen fin Amen."
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Euskalkien azterketa ere ez da etzidam urako utzi daitekeen eginbidea. Zenbait lekutako hizkera galzorian dugulako,
aurrenik, eta aspaldidaniko bereizkuntzak galtzen ari direlako, bestetik. Batasun ahaleginak premiazko ditugu hizkuntzak iraungo baldin badu, baina, batera ahala, euskalkiak
nahasten ari dirá, galtzen ez badira ere. Nahasteak, aise ikusten da, beti izan dirá gure artean, beti izan baitira, ugari edo
bakan, eskualde bateko eta bestekoen artean har-em anak.
Ez, ordea, alderatzeko ere, oraingo neurrian.
Hiztegi lanetan, nik kolpe huts egin arren, aski aurreratu
dugu, noski, bai aho hizkera eta bai hizkera idatziaren alde
tik. Azken sail honetan, Villasantek ederki erakutsi du zer
den, eta zenbat balio duen idazle baten hiztegi osoak. Gure
saioetan inon m akurrik ikusten baldin badut, orain hizkuntza
egungo prem ietarako egokitzeko darabiltzagun eginahaletan
ikusten dut. Lehengo eta oraingoen arteko lokarriak, nik usté,
behar baino maizago eten ditugulako. Hórrela ez zait iruditzen beti antzinakoak gogoan eduki ditugunik, haiek ere zenbait sail bederen landu baitzituzten. Inon baino argiago ageri
da hori, behar bada, gram atika saio berrietan. H arriet eta
gainerakoak beste, Etxeberri Sarakoaren hiztegia, aski abera tsa eta egokia, ez dirudi ezagunegia denik gure artean. Eta
hori gertatu da, bekatua larriago bihur dadin, Kintanak, zati'
ka behinik-behin, harén izkribuak merke eta eroso argitara
ondoan.
Hiztegi orokorrak, ordea, mikro-hiztegi-lanen premia*1
daude, eta dudako diren puntuak ez zaizkigu falta. Hona bat,
nik ilun baino ilunago aurkitzen dudana. Badirudi, b a t e t i k a(h)itu eta ak(h)itu (akaitu, etc.) elkarren ahaide direla; badi'
rudi ere, bestetik, b ata erabiltzen den lekuan ez déla bestea
erabiltzen, eta alderantziz. Hots, m u gajakina badutela, jaki'
na baina guretzat ez ezaguna. Irak u rri ditudan autore zaharretan, behintzat, eta ikertu ditudan euskalkietan, bata era'
biltzen da ala bestea, ez b ata edo bestea. Gerta daitekeena da,
eta hórrela gertatzen da segur aski, bildu ditudan a r g i t a s u nak behar adina ez izatea. Autore batek, bederen, DuvoisiH'
ek, biok erabili ditu, eta ez batera. Zenbat aldiz eta zein lekti"
tan erabili zituen Biblian K. Boudak erakutsi du: ik. FLV 4
(1972), 55. Zentzu bereizkuntza, ordea, berak hartu duefl
bidetik, nik bederen ez dut garbi ikusten. H ar daitekeen bidé;
rik erosoenak, noski, beste bat delako: badakigu nondik itzul1
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zituen eta erraz ikus dezakegu ahitu edo akhitu bakoitzaren
latinezko ordaina (latinezko iturburua) zein den. Hauzia erabat erabakitzeko, bada, aski genuke bi liburu aurrean eduki,
bi hizkuntza (erdizka ez bada ere) jakin, eta zenbait ordu edo
zenbait egun lan horretan eman.
Gram atika arloan ilunbetan dauden hauzien kontua ezin
konta ahalekoa litzateke. Eguzki aldeko euskalkiak, hona bat,
-ra eta -rat erabiltzen dituzte, baina ez nahaste. Zertan datza,
ordea, bereizkuntza? Erabiltzen ez dugunok ez gaitu intuizio
argiak gidatuko. Badakit hortaz m intzatu direla Géze, Gavel
eta beste (5), baina, batzuek eta besteek diotenak balio du,
agian, oraingo eta joan den mendeko zuberoerari bagagozkio,
baita onenean ere Baxenabarrerako. Bistan da, haatik, Lei
zarraga, Axular bera, eskura orduko bestelakoa déla bereiz
kuntza. Nolakoa den igerri diodala usté dut, harrokeria badi
rudi ere, baina igertzea ez da frogatzea. Bestek ikus beza argi
hoberik baduen.
Hona beste bat. Ez ornen dira gauza bera sartzen bada eta
sar badadi', ezta sartzen (sartuko) balitz eta sar baledi ere.
Halabiz, eta bat nator. Baina Txillardegi lehiatu zen bata bestearengandik mugatzen eta ez zuen, ene iritziz, ondore zuzenik atera. Nolanahi ere den, hauzi horiek maizegi poliki-poliki
eta arian-arian erabakitzen dira. Bat ez natorrela esatea ez
dut aski. H ark eskaini digun giltzaren ordez beste bat, atea
hobeki irekiko dueña, eskaini behar nuke, eta ez naiz gauza.
Euskal sintaxis osoa, edo ia osoa, egiteke daukagu. Rudolf
P. G. de Rijk-ek, bere tesisa euskal erlatiboaz egin zuenean
M.I.T.-n, hauxe idatzi zuen: ez duela inork m ugatu atzizki
jato r hori, -(e)n, noiz erabil daitekeen eta noiz ez. Saiatu,
Etxaide zaharra, Euskaltzainburu luzaroan izan genuena,
bakarrik saiatu déla mugatzen. Euskal perpausak dira noan
etxea berria da, natorren herria ez zait batere gustatu, dabilen bideak eramango du? Bai ala ez? Zeurok esan.
Bada, ordea, sail honetan, ezin bestean erabaki behar
genukeen istilua, irakaskuntzari eta ikaskuntzari dagokalako.
/(mmediate) C(onstituents) direlakoetan egiten den perpausa(5)
Ik. P. Lafitte, Grammaire basque 2, 6, 140: "La désinence -rat est trés souvent réduite (honela dio) á -ra; beaucoup d 'au teu rs ne voient pas de différence de
sens entre les deux formes; pourtant banoa Pariserat veut dire: "je vais á Paris,
sans reto u r” , et banoa Parisera: "je vais á Paris, simple aller et retour".

166

XXI - EUSKERA - 197 6

ren analisis hori, ez da agian, teoría m ailan, ñora ezekoa eta
premiazkoa. Pedagogi mailan, ordea, horrelako zerbaitekin
hasi ohi dira inguruko erdal gram atikak eta, hauen ondoan,
baita egungo eguneko euskal gram atikak ere. Esan didatenez,
honela bereizten omen da ikastoletan: sujetoa, alde batetik,
eta predikatua (predikua) bestetik. H ar dezagun, bada, gizo
nak ikusi du gizona (edota gizona gizonak ikusi du, gizonak
gizona ikusi du, etc., akerraren adar okerrak bezala). Zein da
hor euskarari dagokan lehen partiketa: gizonak/ikusi du gizo
na ala gizonak ikusi du/gizona? Galdera erantzuna bidé dago
eta, erantzun horren arabera, irakasten zaio askori. Baina
nondik atera dugu erantzuna eta zein da erantzunaren funtsa? Ez ote dugu ihardespen hori inguruko hizkuntzetarik
mekanikoki itzuli, euskararen izaera aski gogoan eduki gabe?
Eta pentsatu ote dugu noraino eram ango gaituen gram atikan
batera ala bestera erantzuteak?
Esan beharrik ez euskal literatura ez dugula behar bezain
sakonki aztertua, batez ere azken aldietakoa, behar bada hurbilago dugularik ezagunagotzat daukagulako. Deus guti daki
gu, halaz guztiz, bai m am iaren eta bai form aren aldetik. Formalistak, izan ere, ez dira berriki baizik sartu gurean eta
mamia, beti batean iraun duelakoan, ez dugu behar zen arretaz ikertu. Ahaztuxe ere daukagu zentsurak, baina etxekoen
zentsurak, ixildu eta izkutatu dituenak. Honetan ageri da
gure historiografiak hezur-m uinetaraino sarturik daram an
gaitza: ahulezia, kasik ezereza. Kondaira, ordea, hizkutzarena ez bada, ez da Euskalzaindiaren eginbidea eta ez diot esanari deus gehituko.
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J . P. ULIBARRI-RI OMENALDIA
1975-V III-17
E u s k a ltz a in b u ru a re n

Okendo-ko alkate jau n a
Arabako Diputazioaren kultur saileko
Jaun-Andreak:
Okendo-ko herrian biltzen da gaur Euskaltzaindia.
Eta hemen biltzen da, hain zuzen JOSE PAULO ULIBARRI
euskaltzale argia, herri hontako semea, jaio zenetik berrehun
urte aurten betetzen direlako. Muga hau gogoratu nahiz antolatu da gaurko ospaketa: meza, akadem i b atzarrea eta beste
jaialdiak.
Baina Ulibarriren gomuta ez dadila izan gomuta hutsa,
gaurko eta gerorako pizgarri eta akulu bat baizik. Hori nahi
luke Euskaltzaindiak.
Lurralde honen euskal sustraiek zerbait esan nahi digute:
euskera déla gure asaba zaharrek gogoz eta bihotzez gorde
zuten ondasuna, eta guk ere ondasun horri geure leialtasuna
erakutsi eta agertu behar diogula. Ahal déla euskera berpiztu,
mantendu, gorde eta ondokoei utzi behar diegula.
Hortan Ulibarri, Okendo-ko seme argia, ispilu eder paregabea izan genuen. Segitun entzungo dituzuen hitzaldietarik
ageriko den bezala.
—0 O 0—

Dignísimas autoridades
Señoras, Señores:
Euskaltzaindia, Academia de la Lengua Vasca, se reúne
hoy —creo que por prim era vez— en esta tierra de Ayala que,
como es sabido, h a sido vascófona h asta tiempos muy recien
tes y que aun conserva de ello vestigios bien patentes y hasta
rescoldos de una supervivencia amorosa y conmovedoramen
te m antenida. Garibay nos recordará que el nombre de esta
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Okondon, Ulibarriren om enez jarritako oroitarria
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tierra en vasco es Ayara, rebatiendo así una falsa etimología
popular de la voz Ayala (1).
P ara celebrar esta reunión la Academia ha escogido el
pueblo alavés de Oquendo, ya que este año se conmemora el
segundo centenario del nacimiento en este pueblo de un vascófilo, hijo de Oquendo, JOSE PAULO DE ULIBARRI, enam o
rado cultivador del euskera, figura un tanto enigmática, poco
conocida, m uy polifacética, que gracias a investigaciones
recientes ha quedado a plena luz. El Consejo de Cultura de la
Excma. Diputación Foral de Alava ha tenido la feliz idea de
publicar en edición facsímil los m anuscritos originales de Ulibarri, que de aquí en adelante, gracias a esta iniciativa,
podrán estar al alcance de los estudiosos p ara su exam en e
investigaciones lingüísticas.
Nada más me toca decir a mí sobre la persona y obra de
José Paulo de Ulibarri, ya que los señores, especialistas en el
tem a, que nos honrarán con su palabra, ilum inarán debida
mente su figura y su personalidad. Solamente les rogaría que,
dado el núm ero de los actuantes, y a fin de no alargar dem a
siado el acto, se lim itaran a darnos un breve resum en de sus
ponencias, toda vez que el texto íntegro de las mismas apare
cerá en su día en el boletín Euskera, órgano oficial de la Aca
demia.
Por mi parte, debo expresar el más vivo reconocimiento,
en nombre de la Academia, al Consejo de Cultura de la Exc
ma. Diputación Foral de Alava y a su dinámico Director Sr.
San Cristóbal y al Sr. Alcalde y Ayuntamiento del pueblo de
Oquendo que ta n estrecham ente han colaborado con la Aca
demia en la preparación de esta conmemoración bicentenaria.
Y sin más cedo la palabra a D. Antonio Arrue, académico
de número de Euskaltzaindia, el cual nos desvelará una face
ta altam ente interesante de la personalidad de Ulibarri, a
saber: "Ulibarri como hombre público".
Orain segitun Euskatzaindiak ekaineko bere batzarrean
izendatu zituen euskaltzain laguntzaile berriei hartako diplo
ma emango die. Ekaineko b atzarrean 18 euskaltzain lagun(1) Véase J. CARO BAROJA, Los Vascos y la Historia a través de Garibay,
p. 348 nota.
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tzaile berri izan ziren izendatuak. Euskal Herriko eskualde
guztietarik, gainera: Bidasoaz handikoak, nafarrak, arabarrak, bizkaitarrak, gipuzkoarrak.
Euskaltzaindiaren izenean gure lankide eta lagun berrioi,
agur t'erdi, bada! Neure zorionik zintzoena eta ongi etorririk
gartsuena em an nahi dizuet gaur. Laguntzaile izenak aski
argi aditzera em aten du, Euskaltzaindiak bere lanetan, batzarreetan, batzordeetan eta sail eta m ota askotako zereginetan
parte hartzen ikusi nahi zaituztela. H orretarako deitzen zaituztela, alegia. Bai. Gure elkargoaren benetzako laguntzaileak ian zaitezten, hori nahi du Euskaltzaindiak. Gero eta
zeregin handiagoak, erantzukizun larriagoak datozkio bizkarre ra Euskaltzaindian eta hoiei taxuz erantzuteko langile
beharrean da.
Askotan entzun diot Lafitte jau n ari ñola Azkue zenak lan
bat agindu zion laguntzaile izendatua izan zenean. Nik ere
tradizio edo ohitura honi jarraikiz, erregutuko nizueke, hasteko, gure batzarreetarako txosten baña gerta dezazuten, egoki
iruditzen zaizuen gai bati buruz. Hori izango litzateke, ene
ustez, gure batzarreetan sarrera egiteko eta parte hartzen
hasteko modurik onenetako bat. Eta gero gerokoak, jakina.
Gaurkoz, ordea, zorionak ta ongi etorririk beroena Euskaltzaindira!

JOSE PABLO DE ULIBARRI GALINDEZ (1 7 7 5 -1 8 4 7 )
A ctu alid ad de su o b ra

Lino Akesolo
Hace sesenta años era prácticam ente desconocido el hijo
de Okendo que hoy es honrado aquí en su pueblo natal con el
acto académico que se le dedica. La fantasía desbordada de
un joven escritor vizcaíno fue la que le arrancó del olvido en
que yacía. Me refiero a Fernando de la Quadra Salcedo, hijo
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de la cercana Güeñes, hombre de singulares contrastes que, si
por una parte soñaba con la posesión de títulos de grandeza y
aun reivindicaba para sí alcurnias reales, por otra no se des
deñaba en descender de tales alturas y colaborar en publica
ciones de claro signo obrerista. Así, fue en un órgano de la
Solidaridad de Trabajadores Vascos donde publicó el artículo
que puso en órbita a José Pablo de Ulibarri, el homenajeado
de hoy. Y si Julio de Urquijo se encargó de recortar lo que de
frondoso y fantástico contenía el artículo, la figura de Pablo
de Ulibarri Galíndez entraba ya en escena y, a no tard ar, y
con los estudios posteriores, nadie niega ya al entonces llam a
do el H errador Vascófilo de Abando el derecho a figurar con
luz propia en la historia del movimiento euskerista y se le
reconocen méritos sobrados p ara que se conmemore el segun
do centenario de su nacimiento por un organismo con el que
él soñara: la Academia de la Lengua Vasca.
Justo Gárate, al tra ta r de caracterizar la época en que
tocó vivir a nuestro homenajeado, la llam a la época de Mogel
y de Astarloa. Si hoy añadiéram os a ese ilustre binomio un
tercer nombre, el de Ulibarri, contribuiríamos, sin duda, a
completar el cuadro. Y no tenemos nada que inventar ni fan
tasear p ara que su personalidad resalte con singular brillo y
su obra nos resulte por dem ás interesante y aleccionadora en
los diversos niveles a los que llego. La verdad de lo que fue e
hizo supera lo que ha podido inventar la fantasía ingenua de
alguien.
Ulibarri tiene, sobre Mogel y Astarloa, algo que le acerca
más a nosotros y a nuestros problemas de hoy. Con Ulibarri es
el pueblo quien entra decididam ente en el movimiento cultu
ral vasco y, en particular, en la em presa de defender y pro
mover la propia identidad y la propia lengua.
Mucho se ha hablado de la tenacidad del pueblo vasco en
su adhesión al secular idioma. La supervivencia del euskera
frente a todas las invasiones y ataques parece una prueba vá
lida. El hecho de esa supervivencia es cierto. ¿Pero obedece a
un convencimiento? Es consecuencia de una adhesión cons-f
ciente? Es lo que no está claro. Con Ulibarri, sí, tenemos la
aparición de una conciencia viva y de una nueva actitud.
En la época en que a él tocó vivir tenemos, en Astarloa y
Mogel, dos tipos característicos de dedicación al euskera, pro
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pios de los hombres de Iglesia y de ciertos estamentos culturalizados. Admiran los misterios del euskera y lo cultivan por
deber profesional. Su influencia contribuye a la conservación
del idioma, pero no cala m ayorm ente en el pueblo. La obra de
Ulibarri, en cambio, sí cala; él ha hablado al pueblo y busca el
modo de penetrar en la conciencia del pueblo. No se conside
ra capacitado p ara penetrar e ilum inar los secretos del idio
ma; en este campo, más bien, sería un aprendiz toda su vida.
Pero ¡con qué empeño se esfuerza por despertar las concien
cias de los vascos, de los de arriba y de los de abajo! P ara él,
si el pueblo vasco ha de ser tal m ás que de nombre, es necesa
rio que no renuncie al euskera y debe desaparecer más de un
absurdo: desde el absurdo del desdén de muchos por su len
gua, hasta el absurdo de la inexistencia de escuelas auténtica
mente vascas.
Empeñado en la lucha por la propagación de sus ideales,
Ulibarri empieza por tra ta r de que el euskera adquiera entre
los vascos el prestigio social que le corresponde, prestigio h a r
to lastim ado sobre todo en el elemento social y culturalm ente
más elevado, que por paradoja era el más analfabeto en este
punto, y el más necesitado de concienciación.
La prim era cam paña que Ulibarri em prendería sería, por
ello, lo que hoy llam aríam os una cam paña de alfabetización,
cam paña que, comenzando por los de arriba, habría de llegar
a todas las capas del pueblo.
Su profesión le ponía en una situación única para las posi
bilidades de la labor que quería em prender. La veterinaria,
con una dedicación a una especie noble, la que traía a su
taller a los zaldunes, a los caballeros, le deparaba fáciles
oportunidades de relación irse con lo más lucido de la socie
dad vizcaína. Eran tiempos en que el medio de locomoción
m ás noble era el caballo. Los señores de la época, pendientes
del caballo p ara sus desplazamientos, lo estaban en la misma
medida de los servicos del veterinario y del herrador. Ulibarri
era todo eso y más: criaba y prestaba caballos. Y ya se sabía:
señor que acudía al veterinario de Abundo o a sus caballeri
zas, recibía un servicio a conciencia, pero caía tam bién bajo
la fuerza de atracción hacia la causa que defendía Ulibarri, y
era obligado a utilizar el euskera como medio de comunica
ción hablada o escrita.
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Y
un día sería un ministro de la Corona, como Juan Bau
tista de Erro, y otro día sería un m arqués como el de Valdespina, o un Padre de la Provincia como Pedro Novia de Salce
do, o uno de los varios Diputados del Señorío, como Ju an Bau
tista Anitua, o m ilitares de alta graduación, como los herm a
nos Cengotita-Bengoa, de Bérriz, uno de ellos residente en
Madrid, como coronel de la Guardia del Rey. A uno de éstos,
Francisco Cengotita-Bengoa, escribía en enero de 1830:
"Euzkeldunari eguño ez eskiribatu gutunik herdera, ezpabere
guztiek euzkera. Orra zeure adeskideen esan m aitia, Praizku” . Esa era su norm a de conducta con los grandes y con los
humildes, lo mismo con el modesto aprendiz que m antenía en
su casa, que con los hombres m ás sobresalientes en el gobier
no del Señorío, o con los apoderados de las Juntas de Guerni
ca, una de las plataform as que utilizó para ensanchar el cír
culo de sus am istades e influencias y hacer más eficaz su pro
paganda.
Y, en este querer influir sobre hombres eminentes en
Poder, aspiró aun a más altas cumbres. Buscó p ara el euskara
Una audiencia real, incluso. Fue con ocasión de la visita del
Rey Fernando VII a Guipúzcoa y Vizcaya. Ulibarri cuenta con
dos buenos amigos en Guipúzcoa: Ju an Ignacio de Iztueta, el
niaestro de danzas y escritor vasco, y el otro, Ignacio de Mendizabal, librero e im presor en Tolosa. Va a tomarlos como
intermediarios para transm itir al Rey un m em orial y ofrecerle
sus servicios profesionales. Este es uno de los puntos en que
más fantaseó la imaginación de Quadra Salcedo, pero tam po
co fue del todo justo Julio de Urquijo al rectificar al fantasea
dor. Hay algo cierto: Ulibarri quiso y pidió que, al presentar
süs interm ediarios al Rey el memorial, las prim eras palabras
de saludo en su nombre fueran en euskera. Son term inantes
las palabras que escribe a Iztueta: "Lendabizi euskaraz egin
agurra eta gero eman oroitza". (4 junio, 1828). ¿Qué cosa más
normal p ara un euskaldun que em plear su lengua nativa,
cUando tra ta ra de saludar al Señor de Vizcaya, que era el
^ey? A tanto llegaba el prestigio social que Ulibarri pretendía
Para nuestra lengua.
Prestigio social que estaba socavado, no tan sólo por el
hecho de la incuria o inconsciencia de tanto vasco, sino por la
^Usencia de algo tan elemental como debiera ser la escuela
vasca. Este problema de la escuela lo planteó nuestro fervien
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te vascófilo insistentem ente ante los hombres m ás representa
tivos de Vizcaya y lo llevó a las Juntas de Guernica. Y tiene
sobre esto una sorprendente afirmación relativa a su pueblo
natal. Y es que dice haber conocido en Okendo en su infancia
dos escuelas vascas, vinculadas a cada una de las parroquias
y bajo la dirección del clero. Había, dice, una tercera escuela,
castellana, p ara los que la quisieran; pero vascas, había dos.
Y de ellas asegura haber salido muchos compañeros suyos
que triunfaron por m ar y tierra, por América y por el mundo
entero, m ientras que los de la tercera escuela, la castellana (lo
dice con una expresión misteriosa) se quedaron como "las
gentes de Tobalina” .
Claro es que la escuela que, llegado a su m adurez, pro
pugnaba p ara su pueblo era m ás completa y perfecta que las
dos que en su niñez conoció en Okendo. Y para que ella se
im plantara en todo el País Vasco o al menos en Vizcaya, fue
ron insistentes los aldabonazos que durante años estuvo dan
do en la conciencia de los hombres de gobierno y de letras.
P ara ayudar a resolver el problema pedía, de inmediato, la
confección de gram áticas y de diccionarios. Y tampoco se
contentaba en esto con lo prim ero que le presentaran. Mendi'
zabal, desde Tolosa, le proponía como libro adecuado, y utili
zado ya en Guipúzcoa, el M anual Bascongado y Castellano de
Luis de Astigarraga. No lo considera apropiado. Casi todo él
estaba escrito en castellano, y al niño vasco había que propor
cionársele la prim era instrucción en vasco puro, "euzkera
garbi garbian".
Esto no era ninguna utopía ni ningún imposible. En pro de
su posibilidad presenta el hecho de José Murga, uno de los
prohombres de Vizcaya en su tiempo, quien antes de sus ocho
años había aprendido el latín partiendo del euskera, y más
tarde se impuso en el griego y en otras lenguas. Esto le dio pie
p ara form ular una especie de refrán de este tenor: "Euzkera
eta latin jakin, eta m undu guztiari eragin” (Gaurko e g u n e k o
D. José M urgak ikasi eban latin euzkerati zortzi urte euki
orduko, eta gaur daki griego eta beste asko" (Carta a Ignaci0
Eguibar, 13-VII-1830).
El problema de la escuela vasca era uno de los que más
atormentó a Ulibarri. No concebía el absurdo de su inexisteO'
cia en el País:

BATZAR TXOSTENAK 19 75

175

Esaizu: zer da au,
edo zetara adi gara:
euzkera berba eginda,
eskolia erdera?
Ori da asmo gaiztoa
egitia gu galtzera.
(A Fernando B arrenechea, 30-V-1832)
Y esta espina seguía clavada en su corazón poco antes de que
estallara la prim era guerra carlista, porque los hombres de
Vizcaya y las Ju n tas de Guernica se m ostraban tan lentos en
buscar solución al problema.
Como coronamiento a su cam paña por la dignificación
social del euskera está la que desarrolló en pro de la constitu
ción de una especie de Academia de la Lengua Vasca, que
habría de estar compuesta por 24 miembros elegidos en las
tuntas de Guernica:
Ogeta lau gizon
biar dira izentau
Gernikako batzarrean,
euzkeraren ganean
egiteko alegin au.
(Versos (bederatzidun) a Pedro Novia de
Salcedo, 1832).
De esta m anera el remedio de los m ales de nuestra lengua
había de venir de la colaboración de todos y de un serio com^om iso entre todos. En todo y p ara todo esperaba mucho del
^ncurso del clero y de las ordenes religiosas, en especial, de
a Compañía de Jesús, tan vinculada a la tierra de su Funda
dor. Se m ostraba agradecido a lo que estas instituciones
p b ía n hecho h asta entonces. Pero quería y pedía más. Pedía
a erradicación de algunos fallos, con determ inaciones rad i
ales. En un escrito que iba dirigido a los Diputados del Señó
lo* pedía nada menos que el extrañam iento de los sacerdotes
^ religiosos que no fueran capaces de predicar en euskera o
0 se prestaran a ello.
Si a todo ello se añade el interés suyo por hacerse con
j^anta literatu ra vasca se había producido hasta entonces,
p s ta el punto de ayudar tam bién a otros a n utrir y acrecenar sus bibliotecas vascas, y que entre sus preocupaciones
s°nió tam bién el de la fundación de publicaciones periódicas
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vascas, tendrem os una idea m ás cabal del alcance de sus
cam pañas en pro de la lengua y de la cultura vascas.
P ara term inar, tal vez no estará fuera de lugar añadir que
toda su obra la quería em prender bajo la égida de los Borbones, señores de Vizcaya, dinastía a la que consideraba clara
mente vasca por su mismo apellido. Borbón era p ara él igual
que buru on. Y el trono de los Borbones no podía sino quedar
afianzado con el éxito de la obra vasquista por él proyectada
y propugnada.
M aravilla ciertam ente la claridad de propósitos y el rea
lismo de los planes de este hombre. Que no son en él producto
de ninguna ideolgía ni de romanticismo alguno, aunque vivió
en una época fuertem ente influenciada por el romanticismo•
Brotan sencillamente de la claridad e intensidad con que
vivió su conciencia de euskaldún.
Creo que, al celebrar su centenario, no estamos revivien;
do nada muerto ni arqueológico. Ulibarri es actual. Ulibarri
continúa vivo y palpitante en los problemas que vio y en las
soluciones que propuso. La actual cam paña de alfabetizaciónlas Ikastolas, la misma Academia de la Lengua Vasca, tiene
en Ulibarri su precursor, a la vez que un inspirador y anima'
dor, que no ha perdido su validez todavía.

ULIBARRIREN IDAZTI-LANEN GANEAN HITZ BATZUK

M. B. Altzola Geredia9a
EGUNON DANORI.
Denbora gutxi baino gutxiago daukodan ezkeroz, e^a
erderaz eginbeharra ere bai, labur eta arin bada bere, hitz P
euskeraz:
U libarriren idaztien ganean auxe esango dut: Beren m erl
tuz merezi dabeela aipatzea Euskal Literaturan:
—Almanakeak.
—Gabon-Kanta eta beste Bertsoek.
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—Gutun Liburuak.
—Didaktika-Poemak
—Iztegiak.
—Eta besteek.
Euskal L iteraturan bakarrik ez; euskaldunen bihotzetan
ere merezi dau lekutxo bat Ukondoko seme honek.
ULIBARR.IK bere ezaugarri m oduan erabili eban "Exlibris” antzekoa-edo, itxas-ontzia, gaurko euskaltzale denai,
eta belaunaldi-gaztetarrai batez ere, eskeiniko neuskioe,
eurentzako ikurrin moduan. Iru ontzi-m asta bakarrik ez,
zortzi mástil jarriko nituzke gaur, eta denak ontzi batean,
denak batera eta bat eginda, euskerearen ontzia euskerearen
bizitzako itxasoan, urgeldietan geldirik egon barik aurrera
egin dagian indartsu gaur eta beti. Ulibarri patroi, eta eus
kaltzale denok mariñel.
No es posible tra ta r con mucho detalle sobre la obra escri
ta de José Paulo de Ulibarri en los brevísimos minutos reser
vados p ara recordarle como a escritor. Me limitaré, pues, a
esbozar unas notas provisionales, que quisieran servir más
adelante como base y esquema p ara un ensayo bibliográfico y
literario sobre el tema.
Aita Lino estableció cuatro epígrafes p ara presentar la
obra ulibarriana:
1) El Almanaque vasco (de 1815).
2) Los Villancicos.
3) El Epistolario (del Gutun Liburua). Y
4) El Poema Didáctico.
(I):

Los Calendarios y Almanaques constituyen géneros de
gran tradición en la Bibliografía vasca desde el Calandrea de
Leizarraga (s. XVI), hasta los numerosos de los dos últimos
siglos. Ulibarri figura como el pionero de los alm anaquistas
vascos.
(II):
Bilbao ha tenido una m erecida fam a en el cultivo y desa
rrollo de villancicos en euskera. Los siglos XVIII y XIX ofre
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cen numerosos originales bilbainos, uno de los cuales acaba
de reeditarlo en reproducción facsim ilada nuestro exquisito
bibliófilo don Ju an Ramón de Urquijo. En el Archivo de Guernika se conservan tam bién algunos más. Es otro de los
muchos tem as de nuestra L iteratura no estudiados ni exten
so, a cuyo género literario aportó Ulibarri su colaboración
creativa con m usa propia.
(III):
Al referirnos al Epistolario, tenemos que reconocer que se
tra ta de un género del que no han quedado grandes coleccio
nes en euskera con anterioridad a nuestro siglo XX. El Gutun
Liburua constituye el prim er Epistolario im portante por su
extensión y contenido en el tiempo. Está publicado en parte
solamente. Es el testimonio de las grandes inquietudes euskeristas de nuestro autor y tam bién un fiel reflejo del pensa
miento de bastantes prohombres vascos de su tiempo, ya que
en este copiador de cartas se incluyen las respuestas de sus
correspondientes.
(IV):
Al Poema Didáctico, que se incluye en el Gutun Liburua,
puede considerársele como verdadero ensayo literario, tanto
por la tem ática como por la técnica expresiva. Su contenido
viene pormenorizado por Akésolo en Euskera y BISS (1): Es
un canto a la vida del labrador, del ferrón y del m arino vasco.
No hay relatos de hazañas bélicas. Aborda el tem a de las M a
tem áticas y sobre todo se explaya en una extensa lección apli
cada acerca de la educación del niño desde que nace hasta
que, a través de su desarrollo en la familia, se capacita para
actuar en sociedad. Es un texto a tener en cuenta por los his
toriadores de la Pedagogía y Pedagogos vascos. Todo esto,
después de un comienzo dedicado a la Creación del Universo,
al Creador y a los Angeles, y sobre todo a Euskalerria:
Zerua eta Mundua euskeratuak
Euskaldunak asmuetan:
(1)
Euskera, XVI (1971), 47. Boletín de la Institución Sancho el Sabio, XIII
(1969), 94.
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"Berari landatzeko
Goiko erresum etan
Sein ederra da euskera
Leku gustietan.”
(V):
Yo añadiría un epígrafe a su Bibliografía para darle cabi
da a su Lexicografía, sobre todo ahora que hemos localizado
el m anuscrito del Diccionario en el Archivo de Euskaltzaindia
en Bilbao, en el fondo que legara don Resurrección M aría de
Azkue, a quien perteneció tam bién el Gutun Liburua antes de
que se lo regalara a don Julio de Urkijo. Este pequeño diccio
nario desapareció de entre los papeles y libros de José Paulo
desde que la policía registró su domicilio durante el histórico
Segundo Sitio de Bilbao, según lo hace constar él mismo (2).
Este Diccionario, o parte de él, figura tam bién en dicho
m anuscrito G. L., que es de donde preparé un avance como
comunicación al Congreso de Estudios Vascos de Aránzazu (3).
Tengo la impresión de que pudiera haber algunos ulibarrism os interesantes en este léxico, que parece cam ina bas
tante tranquilam ente en la línea larram endiana.
#

*

*

No me aventuraré a em itir juicios de valor definitivos
sobre la obra escrita de José Paulo de Ulibarri. Creo que todos
estamos en que, como escritor, no llega a "eclipsar” a los
"grandes” de la Literatura vasca. Conforme. Pero tampoco
debe de continuar ignorado ni en la sombra, como ha perm a
necido durante demasiado tiempo. Sería injusto. No ocurrirá
ya eso, porque a la bibliografía que va originándose sobre su
vida y su obra (conf. M anterola (4), Quadra-Salcedo (5), Urki(2) L. Akésolo, en Euskera, XVI (1971), 45.
(3) E uskaltzaleen B iltzarra. Aránzazu, 1963, iraillaren 30-ean eta u rria ren 1
eta 2-an.
(4) J. M anterola: "N oticias Bibliográficas y literarias". Euskal Erria VIII
(1883), 546.
(5) Luis de Azkona [Fernando de la Quadra-Salcedo]: "El H errador de Abando
Ju a n de U libarri” . Boletín de la Solidaridad de Obreros Vascos, 1915, otsaila-15.
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jo (6), Etxaide (7), Akésolo (8), Carrandi (9), Villasante (10),
Aresti (11), Jon-Bilbao (12), Estornés-Lasa (13), Onaindía
(14), Luengas (15), Knórr (16), etc.) (16 b) se originarán nue
vos estudios cuando se publique íntegro el Gutun Liburua y
llegue a las bibliotecas, universidades, centros de investiga
ción y a los estudiosos. (16c)
*

*

*

Queda ya lejos la interpretación subjetiva (poética y bas
tante romántica), que hiciera de Ulibarri su paisano QuadraSalcedo.
Tamizó bastante Urkijo, con visión serena y puntualizan
te, como correspondía al científico puro que fue don Julio.
(6) Julio de Urkijo: "El H errador Vascófilo José Pablo U libarri". Euskalerriaren Aide, V (1915), 225-231.
(7) Yon Etxaide: "José Paulo Ulibarriko Ukondo’ko sem ea". Zeruko Argia,
1963, iraila-1.
(8) Lino Akésolo: "José Pablo de U libarri Galíndez (1775-1847)". Bol. Real
Soc. Bascong. Amig. País, XVIII (1962), 26-35.
—"Algo m ás sobre el escritor Ulibarri". B. R. S. B. A. P., XVIII (1962), 415-421.
—"E scritor vasco y gran campeón en la lucha por su lengua vernácula: el a la
vés José Pablo de U libarri y Galíndez (1775-1847)". Boletín de la Institución San
cho el Sabio, XII (1969), 81-95.
—"Euskal-esnale ta euskal-idazle. Yose Paulo Ulibarri, Okendo'ko sem ea".
Olerti, 1962, I II, 121-132.
—"Euskal-egutegirik za rre n a". Jesus'en Biotzaren Deya. 1962 (OtsaillaZezeilla), 23-24.
(9) Florencio Amador Carrandi: Catálogo de Genealogías. Bilbao, 1958.
—"Vascófilo José Pablo de U libarri y Galíndez (1775-1847). Nota com plem en
ta ria ". B. R. S. B. A. P., XVII (1962), 323-325.
(10) Luis Villasante Cortabitarte: Historia de la Literatura Vasca. Bilbao,
1961, pp. 240-258.
(11) [En una reseña sobre la revista Euskera, en el diario Hierro de Bilbao (...)]
(12) Jon Bilbao A zkarreta: Eusko Bibliographia. Enciclopedia General Ilu stra 
da del País Vasco. (En publicación).
(13) [Beñardo Estornés L asa]: "José Pablo de U libarri Galíndez (17751847)" Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco. Literatura, Vol. I, p. 589.
(14) S. Onaindia: Euskal Literatura: II. Bilbao, 1915, pp. 225-231.
(15) Vicente Francisco Luengas: Introducción a la Historia de la M uy Noble y
M uy Leal Tierra de Ayala. Bilbao, 1974, cap. 24.
(16) Daniel Ibargoiti [Hendrike Knórr] \\josé Paulo Ulibarri. Donostia 1975].
(16b) Vid. Bibliografía, en la edición facsímil del Gutun Liburua, Vitoria,
1975, XIV-XV.
(16c) En el acto homenaje de Okendo se hizo la presentación del libro
Gutun Liburua, editado en reproducción facsímil por la Excma. Diputación Foral
de Alaba, bajo la dirección de Don Pedro San Cristóbal M urua.
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La interpretación ulibarriana de Akésolo supone cierta
mente un avance serio, indudablem ente im portante y desde
luego muy oportuno para los momentos actuales en que los
idiomas regionales van adquiriendo un fuerte resurgimiento y
están en vías de un definitivo encauzam iento hacia la institucionalización en la enseñanza oficial, ideal que soñó y llenó
toda, la vida pública de Ulibarri.
Hoy creo que nadie se atrevería a tra ta rle con ligereza a
nuestro hijo de Ukondo. Aún no hace muchos años, apenas
nos fijábamos en él. Más bien lo ignorábamos. Generalmente
privaba el consenso de que su obra no ofrecía todos los valo
res que ahora se le reconocen. Tenemos que adm itir que José
Paulo está "en alza” , y que precisam ente hoy y aquí en su
pueblo natal, en la efemérides de su bicentenario, adquiere un
nuevo hito im portante en la proyección que su estela comien
za a dejar en la Historia de la Cultura Vasca.
Tengo la íntim a convicción de que la figura de Ulibarri
está destinada incluso a reb asar en algún aspecto el campo
del mundo vasco y a obtener proyecciones quizá no sospecha
das por nosotros hasta ahora.
Es posible que mi impresión pueda resultar optimista,
pero albergo la esperanza de que el día en que las cartas n atu 
ralistas a su esposa M ari Pepachu encuentren especialistas
que las estudien, puedan originar autorizados ensayos que
perm itan conocer más a fondo su personalidad.
No me atrevería a sugerir que pudieran tener la impor
tancia de un Diario del ginebrino Amiel, p. e., que halló un
ensayista de la categoría del doctor M arañón, pero sí que
ofrecen m ateria suficiente como p ara que los científicos se
interesen por su estudio.
Creo que a todos nos gustaría que los doctores Irigarai
(don Aingeru) y don Justo Gárate, p. e., ambos miembros ilus
tres de Euskaltzaindia y de la Sociedad de Estudios Vascos,
así como otros especialistas, médicos y sicólogos, abordasen
el estudio de estas cartas de José Paulo a su esposa.
Esperemos que la publicación en facsímile del Gutun
Liburua, deseo anhelado por mí desde que comencé a manej arlo al brindárm elo am ablem ente don Fausto Arocena en la
Diputación de Guipúzcoa hace bastantes años, comenzarán,
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repito, nuevos estudios que com plem entarán y continuarán
la bibliografía originada hasta ahora (17).
Historiadores, biógrafos, lingüistas, lexicógrafos, biblió
grafos, tratadistas de la literatura, críticos, etnólogos, sicólo
gos, médicos, etc., tendrán amplio campo de investigación y
estudio en el Gutun Liburua. Desde luego una buena base de
trabajo poco común en la lengua éuskara escrita en épocas
anteriores al renacim iento de nuestra Literatura y de los
Estudios Vascos.
Expresemos nuestro agradecimiento a la Excma. Diputa
ción Foral de Alaba por el mecenazgo de la publicación de
este valioso m anuscrito que constituirá, sin duda alguna, uno
de los acontecimientos bibliográficos más im portantes de la
Bibliografía Vasca del presente año 1975:
AÑO BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL PROMO
TOR Y ESCRITOR EUSKARO ALABES DE UKONDO DON
JOSE PAULO DE ULIBARRI Y GALINDEZ.

(17)
(Y, al citarle aquí a don Fausto, me vais a perm itir recordarle como a pro
m otor de Ulibarri, título que se m erece en estricta justicia. Don Fausto, que con
r a ra m odestia y am abilidad nos recibió y nos orientó generosam ente introducién
donos en los Estudios Vascos a jóvenes de la postguerra (que Ibón Sarasola deno
m ina de la Kontínuitatearen Jenerazinoa. *Ibon Sarasola: Euskal Literaturaren
Historia. Donostia, 1971, pero que a mí me gusta llam arla "K atakonbetako Belaun ald ia” ), me ofreció espontáneam ente el Gutun Liburua. Consecuencia de aquel
acto generoso y responsable fueron la publicación de algunos textos en revistas de
cultura del país como "E uskera” y el "Boletín de la Real Sociedad Vascongada de
los Amigos del País", y el que se interesaran nuevos vascólogos como Aita Lino de
Akésolo, cuyos trabajos constituyen sin duda los mejores estudios sobre Ulibarri.
Precisam ente nos conocimos a cuenta del Gutun Liburua. Después h an venido las
nuevas H istorias de la L iteratura Vasca —Auñamendi, O naindia—, m ostrándose
justos incluyéndole honrosam ente a nuestro escritor).

ULIBARRI ETA OKONDO

E. Knórr
Jaun-andereok!:
Bederatzi urte zuela, Ulibarrik bere sorterria utzi zuen,
bizibeharrak eraginda. Baina Okondo beti beti ukan zuen
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harek gogoan, bere "G utunliburua” lekuko. Aipamenak ugari
dira.
Zer aipatzen du Ulibarrik? Aurrena, eskolak. "Euskerazko
eskola bi badira elexa biyetan, eta erderazko bat
herriyan erdian gura dabenentzako” .
H arritu egiten dira asko berri hau irakurrita. Baina besteengandik ere gauza bera jaso dugu: Aita Kardaberazengandik, esaterako, u rru n era gabe.
Hona zer dion Ulibarrik, bertsotan:
"Euskel herri guztietan
abade baten pean
zan irakastegi edo eskola
bere euskera maitian
sei urte euki ordurako
Jainkoen ezaubide
jakinik ikaskizuna ondo
euskera izan dire
eta euskeratik gero ikasirik latin
halan zortzi urterako
guztia ondo ja k in ."
Ulibarrik, naski, euskerazko eskolak zituen maiteago:
"Euskerazko eskoletati
urten dabe
guztizko jakitun handiyak
hiru milla urte honetan
Ukondoko semiak
itxasoz eta legorrez
agintari nagosiyak."
Bere bizi guzian euskerazko eskolen alde ("ikasola” dio
harek) oldartu zen Ulibarri. Giroa, ondikotz, ez zen horretarako zoritua.
Baita aipatzen ditu Ulibarrik etxe bakoitzean ziren dolareak, sagardoa egiteko. Osasun urria zuen berak eta horren
zergatia zera zen, beraren ustez: gainerako U libartarrak
haziak zirela esneaz eta sagardoaz, eta bera erdaldunek eka
rri ardoaz eta txokolateaz.
Ardotegia ja rri berria zen Ulibarri mutikoa zelarik:
"Oraindino ni etorri nintzanian imini barriya zan ardotegi bat
herri guztirako” .
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Ez zuen Ulibarrik bere ahaide eta herrikideekiko loturarik
behin ere galdu. "Okondoko guztiari goraintziak'', maiz dugu
irakurtzen. Berriz h errira etorri zenentz ez dakigu ziur, bai
nan neronek hala usté dut.
Zein m aite eta zein garbi zuen Ulibarrik sorterria gogoan,
harén liburuaren azken orrialdeetan nabari da. Okondoko
baserri guzien izenak ageri dirá bertan:
Unsega eta Beraza, M iñaur eta Aresketa, Eskalza eta
Udeta, Olariaga eta Egikoetxea.
Okondoko seme leial eta ja to rra dugu, bada, Ulibarri,
nahiz eta h au rretan aide eginda. H arén irakaspenak Okondon
loratuko ahal dirá!
Señoras y señores:
Ulibarri dejó Okondo cuando apenas contaba 9 años, para
ir a vivir a Abando. Pero no por ello olvidaría su pueblo natal,
sino que siempre le vendrá su recuerdo, como prueban las
múltiples referencias de sus escritos.
Ante todo, Ulibarri recuerda las escuelas de Okondo.
Había por entonces dos escuelas vascas, junto a cada iglesia,
y una tercera en castellano, destinada preferentem ente a
quienes pensaban em igrar a América.
Hay quien se sorprende de este hecho, pero por entonces
era m uy corriente, como lo sabemos por otros autores.
De estas escuelas, Ulibarri siente preferencia por las dos
vascas. Y toda su vida batalló por hacer que el euskara —su
lengua m aterna—entrase con carácter oficial en las escuelas
del país. Por desgracia, el ambiente no estaba maduro.
También podemos tra e r aquí las referencias a los lagares
de sidra que había —dice— en cada casa. (La taberna de vino
era bastante reciente). Ulibarri echa la culpa de no ser tan
fuerte como lo fueron sus padres y demás al hecho de no
haber sido criado con leche y sidra y de no haberse ejercitado
bastante en los desafíos de fuerza, entonces tan corrientes.
Nunca perdió relación Ulibarri con sus parientes y amigos
de Okondo: "Recuerdos a todo Okondo” se lee repetidam ente
en sus escritos.
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Pero donde quizá se revele mejor su amor a Okondo y la
nitidez con que lo recuerda es en las últim as páginas de su
libro, en que aparecen los nombres de todos los caseríos:
Unsega y Beraza, M iñaur y Aresketa, Eskalza y Udeta,
Olariaga y Egikoetxea.
He aquí, pues, un hijo fiel de Okondo. Quiera Dios que en
su pueblo florezcan sus enseñanzas.

EL EUSKERA DE LA TIERRA DE AYALA
Federiko Barrenengoa
AYALA'ko euskerazko izenak biltzen ari naizala-ta, gai
oneri buruz itz batzuk egiteko Lizundia Jaunak eskatu dit.
Alaxe eginge ditut, eta egitean ezin aiztu U libarriren esana:
Euskaldunei euskeraz. D iardudan lantxoa Euskaltzaindian
intesgarri bazayo, bai eta Ayala'ko erriari ere bai. Baña
tamalez, gaurko Ayala-ko semeek ez dakite euskeraz. Orregaitixek barka nazazue erderaz egingo badut. Besteak beste Uli
barri berbera dagonera jarriko litzatekela, eta une onetan,
Okendo ontan, erderaz egiteko baim ena emango zidakeela
usté dut. Ori dala ta, zuen eta aren baim enagaitik, guztioi ene
eskerrak.
Me ha pedido el señor Lizundia, en nombre de la Acade
mia Vasca, unas palabras sobre el estudio lingüístico que
estoy preparando de la Tierra de Ayala. Es un trabajo de ono
m ástica, con el cual, y m ediante los datos aportados, se podrá
tener un conocimiento de la lengua vasca que se utilizó en
Ayala, lo más perfecto que puede hoy obtenerse en la distan
cia de tiempo que nos separa de la época en que aquí se habló
el euskera.
Este estudio de onom ástica abarca sus dos vertientes de
toponimia y patronim ia, es decir, comprende una recolección
de los términos de terrenos y caseríos y de los apellidos de la
tierra, junto con unas docenas de palabras euskéricas que
han quedado en uso, aunque parte de éstas están desapare
ciendo en los últimos años.
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Mi deseo de hace tiempo hubiera sido haber podido publi
car la obra coincidiendo con el bicentenario que celebramos,
y en memoria de Pablo de Ulibarri. Pero ha sido tal la acum u
lación de m ateriales que el trabajo es mucho más ingente de
lo que podía haber sospechado.
En realidad, estoy term inando de recoger los datos, tarea
que empecé hace siete años. Téngase en cuenta que son 34 los
pueblos de toda la Tierra de Ayala, desde el Ganekogorta, Llodio y Orozko, al Norte, hasta A rrastaria, Orduña y Sierra Salbada o Sálbada al Sur, y desde Altube, al Este, hasta Gordejuela, Arceniega y Valle de Mena al Oeste.
Creo que es un trabajo muy interesante como contribu
ción al mejor conocimiento de la historia vasca y de la lengua
vasca. El ideal sería que todo el País Vasco estuviera cubierto
por estudios de este género. Hay muchos problemas lingüísti
cos, hay m uchas palabras que han quedado como fosilizadas
y cuyo sentido exacto nos es desconocido, lo que origina un
gran vacío en la lingüística de las etimologías. Entonces,
cuando viéramos que una determ inada palabra corresponde
en todo el país a un determ inado concepto, a un determinado
accidente geográfico, podríamos concretar fácilmente su sig
nificado. Es decir, le devolveríamos una transparencia ya
perdida.
Así, la palabra sautu no es m eram ente un bosque en esta
tierra, sino un bosque que empieza abajo ancho en la b arran 
cada, p ara term inar estrecho y desapareciendo según que las
dos lomas laterales se conjuntan en lo alto. Tampoco he visto
en ningún diccionario vasco la palabra garrasta con el signifi
cado que aquí se le da. Corresponde al roble alto, sin podar,
no a un árbol cualquiera, sino precisam ente el roble, que
cuando es de este tipo, p ara construcción, se conoce también
aquí como madera. G arrastatxu quiere decir m aderal.
Esta es la transparencia que pretendo d ar a los ayaleses.
Los nom bres que son la etiqueta que les sirve de guía cuando
quieren referirse a una heredad, camino, monte o caserío,
pero que no les dicen nada en cuanto a su significado, reco
b rarán su contenido y dejarán ver la clara descripción que
hacen de un terreno.
M uchas veces, cuando me han dado un nombre, y yo les
he descrito el terreno con todo detalle, se resistían a creer que
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yo no conociera el paraje. Pero es que muchos nombres son
como una fotografía del terreno.
Respecto a los apellidos, se podrá ver cómo enraízan, en
época lejana, con los caseríos de donde tom an su origen. Hay
apellidos que han desaparecido, pero ahí tenemos todavía el
nombre idéntico del caserío, o del terreno donde éste estuvo,
y de donde aquellos proceden. De este modo, conoceremos los
apellidos netam ente ayaleses, que son muchos, su arraigo, su
frecuencia, sus migraciones. Aquí tam bién el trabajo se hace
útilísimo. Las obras que tra ta n de heráldica y de genealogías
están plagadas de errores que los autores se copian unos a
otros, aun los más acreditados. Se dan procedencias de tron
cos únicos, como si la lengua no perm itiera dar en cada
comarca un nombre como Aguirre, Mendieta, Ugarte, Arriaga, sin necesidad de im portarlo de otra zona.
Dejando a un lado las generalizaciones, de el estudio que
pretendo hacer se deducen ya de prim eras algunas observa
ciones concretas.
Parece confirm arse la distinción que hacían los autores
antiguos de que Ayala estaba poblada de gentes latinadas y
vascongadas. En su parte extrem a occidental, los restos de
nombres euskéricos son prácticam ente nulos en pueblos como
Retes de Tudela, Santa Coloma, Añes, y muy escasos en Sojo,
Sojoguti, Lejarzo.
Esta escasez de elementos euskéricos proviene probable
mente de los tiempos más antiguos, y seguram ente en los
tiempos greco-romanos la tribu que habitaba esta zona lin
dante con los Valles de Angulo y Mena era la autrigona, no
vasca. Porque aunque se ha considerado al río Nervión como
separación de los caristios y autrigones, la frontera, según se
deduce del estudio de los restos euskéricos, debería trazarse
sobre el río Cadagua, de Baracaldo a Sodupe, siguiendo luego
por el valle de Gordejuela, y el final de éste, en la confluencia
del río de Arceniega con el de Llanteno, rozando la villa de
Arceniega, seguir el río de Llanteno hasta Retes de Llanteno y
Erbi. Más arriba están Lejarzo y Añez, pero en éstos es noto
ria la influencia castellana de los monjes de San Millán de la
Cogolla, a que el Monasterio de Añez pertenecía.
La com arca entre este río de Llanteno y el de Izoria, ya
claram ente euskérica, tiene bastantes términos castellanos,

188

XXI - EUSKERA - 197 6

pero generalm ente de época m oderna, pues probablemente el
euskera pervivió hasta el siglo XVII. Es de notar que los pue
blos de la Sopeña, Salmantón y Aguíñiga tienen fuerte toponi
mia euskérica a pesar de estar en la raya con la M erindad
castellana de Losa, bien que al pie de la escarpada sierra.
Menos la tienen M adaria, situado entre ambos, tam bién de
los monjes de San Millán, y Kejana y Ozeka, éstos por influen
cia del dominio señorial de los Condes de Ayala.
En la inauguración en 1775, día de San Marcos, de la
erm ita de Nuestra Señora de Echaurren, que acababa de ser
reedificada, situada en el centro de la zona que acabo de
mencionar, el fraile predicador, que había sido párroco del
Convento de Quejana, dice que en el momento de la aparición
de la Virgen en un nogal, según lo indica la palabra chaurren
(etimología errónea), por el año 1400, se hablaba la lengua
vascongada y, aunque hoy en día no se usa, se mantiene la
voz chaurren en la soberana imagen.
A este respecto, me parece haber leído que el orduñés
Licenciado Poza cita en alguna de sus obras que en su tiempo,
segunda m itad del siglo XVI, se hablaba vascuence en las
aldeas de Orduña limítrofes con Ayala, y por lo mismo se
hablaría tam bién en la Sopeña ayalesa.
Frente a esta situación euskeldun de esta zona entre los
ríos citados de Llanteno y de Izoria, a que se refiere el predi
cador de E txaurren en 1775, año en que nació Ulibarri, en
estas fechas se hablaba totalm ente el euskera en Okendo, y
probablemente en Zuaza, M urga y Olabezar, lo mismo que se
hablaba en Luyando, Amurrio, Larrinbe, Lezama, Astobiza y
Baranbio, zona en que la toponimia euskérica es muy densa y
fresca.
En 1770 declara un testigo de Amurrio, de 34 años y resi
dente en Izoria, que el término de Arkotxa, en Amurrio, "lo
llam aban así por tener de señal una peña". Y más tarde, en
1773, otro testigo, de 29 años, n atural tam bién de Amurrio y
vecino de Izoria, declara en el mismo pleito por el monte
comunero de Elejazar, de Amurrio: "El monte comunero des
crito es llamado Basogalanta, que quiere decir monte herm o
so". Ejemplos que significan que la gente joven hablaba eus
kera normalm ente.
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El prim er golpe bajo que recibió el uso del euskera en esta
última zona euskeldun de Ayala debió ser como consecuencia
de los grandes movimientos de soldados en la guerra contra
los franceses, y finalm ente dejaría de hablarse en la prim era
guerra carlista, por los años 30 ó 40 de 1800. En la segunda
guerra carlista sólo la conocerían los m ás ancianos en Amurrio y sus alrededores, lo mismo que en Okendo. En Okendojena y Luyando la pérdida se realizaría algunos pocos años más
tarde.
Según el testimonio de Ulibarri, a finales del Siglo XVII
se hablaba euskera en todo el valle de Okendo. Había dos
escuelas en que se enseñaba en lengua vasca: una en el valle
de Unzá y otra en Okendogoyena.
Hacia 1820, el padre Fray Pedro Antonio de Añíbarro,
misionero franciscano del Convento de Zarauz, en un borra
dor titulado Obras Misceláneas, escribe: "fuera de Vizcaya
hay pueblos vascongados, y son Llodio, Luyando, Baranbio y
Aram ayona".
Ladislao de Velasco, en "Los Euskaros en Alava, Guipúz
coa y Vizcaya” , precisa que a comienzos del siglo pasado,
cuando el euskera agonizaba en la Tierra de Ayala, lo habla
ban en el Ayuntamiento de Ayala 500 habitantes de los 3.828
censados, en Amurrio 100 de 1.200, en Lezama, Ayuntamien
to, 800 de 2.564, y en Okendo 300 de 1.034. Cifras probable
mente referidas al prim er cuarto de siglo.
En agosto de 1836 m oría en el caserío Oñate, del monte
Altube, feligresía de Astobiza, un guipuzcoano de Elosu, ju ris
dicción de Bergara. "Se le oyó en Penitencia por medio de
intérprete por ignorar la lengua castellana” . Hizo de intérpre
te Ju a n José de Lezameta, vecino de Astobiza. Había entonces
dos Ju an José del mismo apellido, uno de 39 años y otro de
55. Se ve, pues, que entonces se hablaba todavía euskera en
Astobiza. (1)
El último pueblo de Ayala en que se ha hablado euskera es
Baranbio. Son muchos los que en los prim eros 20 años del
siglo en que vivimos han oído rezar el rosario en euskera en
(1) A mi abuelo m aterno le había oído decir que, en un viaje que hizo a Luyando cuando tenía unos 8 ó 10 años, hacia 1860/62, oyó p red icar en vascuence en
este pueblo, desde el pulpito.
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las fiestras de Andra M ari de G arrastatxu. Todavía quedan
euskaldunes nacidos en Baranbio, aunque no pasan de media
docena y tienen más de ochenta años. De todas formas, los
padres de las personas adultas de Baranbio sabían todos eus
kera.
¿Qué euskara se hablaba en Ayala? Desde luego vizcaíno
occidental. Probablemente la parte oriental de Ayala hablaba
form as diferentes del resto. Así parece indicarlo las formas
bechi, gotxi, sin contar tam bién urrutxi, frente a beiti, goiti.
Las term inaciones goiti y beiti sólo se usan en BaranbioAstobiza-Lezama (Berganzabeitia, Berganzagoitia). Ya desde
Amurrio al Oeste, tenemos toponímicos como Ugartebetxi,
Zabalbetxi, Olartegotxia, Unzabetxi, que luego han degenera
do, a veces, en Zabalbetxe, Unzabetxe, Olartekoetxea. Llodio
queda incluido en este habla dialectal.
La fonética es interesante. Muchos de los nombres term i
nados en -a proceden de un -aga: Unzá, Iza, Arza, Larrina,
etcétera. Lo mismo, otros term inados en -ti, -di, derivan de tegi. A principios del siglo XVIII, cam bia tam bién el vocalis
mo. La o que siempre se m antenía cambia a u delante de otra
vocal: Zuloeta se convierte en Zulueta, Zankoeta en Zankueta.
Las form as Udaeta, Landaeta, etc., pasan a ser Udeta, Landeta.
Las formas originales se m antienen aún en el lenguaje
actual de los ancianos euskaldunes indígenas de Baranbio,
cuyo euskera, por lo que yo he podido apreciar, era bastante
correcto.
Conservan todavía las formas O-a. Se dice artoa, zuloa,
joan, noa. Asimismo se dice basaurde y no basurde.
Y, a propósito, vamos a referirnos un poco a este euskera
de Baranbio.
El artículo, como se ha visto por los ejemplos anteriores,
es -a. Sólo tras -i y -u pasa m uchas veces a ser -e. Se pronun
cia semea, esnea a diferencia del vizcaíno semia, esnia. Se
puede decir que las abreviaciones no existen: dirán siempre
bere bai en lugar de bebai. El sonido castellano j es el que se
pronuncia. Así, se dice joan, jan , jaungoikoa, jausi, y nunca
djoan, djan, etc. No se palatiza después de la -i. Se pronuncia
rá, pues, inor, inoz, ibili, sorgina, birginea. Es difícil distinguir
etre el sonido tz y z, verbigracia, entzun-enzun, baltza-balza.
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El sufijo locativo se aplica directam ente tras la vocal -i: mendin, iturrin. Se dice tam bién eskuin, orduin, genduin, por
eskuan, orduan, genduan. Es directa tam bién la aplicación
del plural tras las palabras term inadas en i. Tenemos así
mendik, idik, txarrik. Se conserva bastante el verbo sintético,
incluso el pasado, como la form a nenkin, sabía. La forma
correspondiente a giñan es gintzen (1). La conjunción copula
tiva eta y aun ta son desconocidas: se utiliza en su lugar de, y
a veces da.
Finalmente el vascuence es uskera y aun uskiera, y el cas
tellano, erdiera.
En la zona de Amurrio-Larrinbe existe el sufijo, -ko que es
digno de notar. Tenemos los caseríos Bideko, Landako, Mendiko, Araneko, Isasiko, Urrutiko, Aguirreko y otros más. A
prim era vista parece que la traducción debiera ser la casa, o
la heredad, del camino, de la campa, del monte, del valle, del
retam al, etc. Sin embargo, estos nombres quieren decir la
casa de los Bidea, de los Landa, de los Mendia, de los Arana,
de los Isaci, de los Urrutia, de los Aguirre. Probablemente, por
un sentido semántico, en vez de llevar el sufijo -ena, llevan el
-ko p ara significar el arraigo de un apellido al suelo, y no el de
m era pertenencia a una familia. Sin embargo, tenemos tam 
bién caseríos como Berganzena, Ugartena, y otros.
En mi trabajo el estudio diacrónico de los nombres, de su
evolución histórica, es im portante. Muchos términos serían
indescifrables. ¿Cómo podríamos saber el significado de Txibiarte, monte de Lezama tan conocido como línea de fuego
durante la guerra, si no tuviéramos la form a antigua Santubiarte, por estar entre los montes San M artín y San Pedro,
donde estuvieron sus respectivas erm itas? Ejemplos de este
estilo los hay a montones. Este conocimiento histórico es el
que puede evitar traducciones verdaderam ente ridiculas
sobre formas actuales.
Estas observaciones no deben inducir a pensar que la
toponimia de Ayala está muy deform ada. Se conserva en
buen estado, y su descifram iento no ofrece más dificultades, y
muchas veces menos de las que presenta cualquier pueblo
(lj P ara el participio no em plean el sufijo -ta, sino el -ik. En vez de nastau ta,
m ozkortuta, dirán nastaurik, mozkorturik.
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euskeldun vizcaíno. Por otra parte la considero de gran ri
queza.
Como he dicho al principio, la parte dedicada a los apelli
dos es tam bién muy im portante. Queda bien claro el origen
ayalés de m ultitud de apellidos, por ejemplo: Aldama, Berganza, Gorbea, Perea, Udaeta, Urquijo, etc.
H asta el siglo XV y parte del XVI eran corrientes los ape
llidos compuestos de patronímicos y toponímicos. Luego que
daron muy pocos de éstos. H asta nuestros días ha llegado el
Iñiguez de Onsoño. En el siglo pasado existía todavía el Gar
cía de Urietagoicoa, de origen am urriano, que al pasar a otros
pueblos fue quedando simplemente en García. El apellido
Galíndez, de Oquendo, fue hasta el siglo XVIII Galíndez de
Castañiza. Galíndez de Castañiza habían sido tam bién los
antepasados de José Pablo de Ulibarri. En Oquendo teníamos
igualmente Gorri de Otaola, Ospin de Urquijo, Ibáñez de
Urquijo, que perduraron mucho tiempo.
Sin embargo, ha sido tan profunda la tendencia a la utili
zación exclusiva del toponímico que los apellidos compuestos
alaveses que llegaban a Ayala perdían inm ediatam ente su
patronímico.
Hay asimismo apellidos que desaparecen y luego retornan
a Ayala. Astobiza desaparece durante m ás de un siglo y re a 
parece en el siglo pasado procedente de Cestona, Guipúzcoa.
Otros los reencontram os en América, como Belaunde, Uscategui, y por toda la Península Ibérica.
P ara term inar, no quiero dejar de pasar por alto la canti
dad enorme de apellidos guipuzcoanos que existen en la tierra
de Ayala, particularm ente en la zona oriental, a p artir de
Amurrio. Normalmente estos guipuzcoanos venían como
leñadores o carboneros, que trabajaban especialmente en
Baranbio y Astobiza, en el extenso monte Altube.
En el último cuarto del siglo XVIII y prim era m itad del
XIX, calculo que la proporción era en la feligresía de Astobiza
de 4 ó 5 guipuzcoanos por uno del país.
Otra oleada anterior, en el siglo XVI y parte del XVII, tuvo
lugar cuando las ferrerías gozaron de tanto auge en todo el
País en tiempos del Imperio Español. F errerías famosas fue
ron las de Ziorraga, en Baranbio; Zabalibar en Amurrio;
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Mayorga en Okendo; otra había en Luyando, y luegom uchas
ferrerías menores repartidas por toda la Tierra de Ayala. Del
siglo XVI son, entre otros, los apellidos Lazcano y Ansorena.
De lo expuesto, se deduce cómo ha de ser mi trabajo. En
una prim era parte daría un bosquejo histórico de Ayala, fiján
dome más que en sus hechos en su forma de ser que los moti
varía, y luego haría un estudio de la lengua vasca a partir de
los datos que nos han quedado. En resumen, serían unos capí
tulos sobre El Hombre y su Lengua.
A continuación iría la relación completa y conjunta de los
términos y apellidos originariam ente ayaleses con su trad u c
ción. Finalmente, en el detalle p ara cada pueblo, irían todos
los términos tanto euskéricos como castellanos, y los apellidos
vascos o no, indicando su origen, fecha de su nacimiento o de
su instalación en la tierra, migraciones, etc.
Como he dicho antes, sería de desear, y desde el punto de
vista científico de la lingüística vasca es necesario, que todo
el País Vasco se cubriera con estudios como este. No obstante,
a mi juicio, el hacerlo como yo lo estoy haciendo retrasaría
enormemente la confección de los m apas toponímicos y
patronímicos. Lo correcto sería hacerlo en equipos, que segui
rían las directrices de un equipo central con base en la Acade
mia Vasca. R etrasar estos trabajos sería perder la localiza
ción de una infinidad de topónimos y con ello la posibilidad de
su correcto desciframiento. En los montes al N. y NE. de
Amurrio, donde hace unos veinticinco o treinta años localicé
en abundancia términos cada casi cincuenta metros, estos
toponímicos son hoy prácticam ente desconocidos. La pérdida
se acentúa de día en día, y en los mismos centros urbanos,
quien tiene autoridad p ara conservarlos, peca por lo menos
de omisión al sustituirlos por nombres nuevos sin ningún
arraigo.
Esta es, pues, mi aportación al estudio de la lengua vasca
y de la historia vasca por lo que respecta a la Tierra de Ayala,
Y estoy seguro que su caudal euskérico m erecerá el aprecio,
no solamente de los hijos de la Tierra de Ayala, sino de todos
los vascos.
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Donostiá, 75-X-31

GRAMATIKA- GAI AK. ESAKUNE BATZUEN AZTERKETAN
LEHEN-URRATSAK

Josu Oregi
Euskaltzaindiaren Uztailleko b atzarrari buruzko agirían
honela zion, hitzez-hitz: "Luis M itxelena jaunak Euskaltzaindiaren iker lanei buruzko txostena irakurri du. Hiztegi osatzeak eta batez ere gram atikazko ikerKeta bizkortu beharra
adiarazi du. Batez ere, bereizkuntza zehatzak egiteko pundu
batzuk ikutu ditu".
Gramatika-gaiez ziharduela, hasiera-hasieratik erabaki
beharreko bat ja rri zigun azterkizun; ahalik eta argien aldatzen saiatuko naiz.
Hizkuntza guztietan, zioskun Mitxelenak, esakune baten
joskereazko azterketa egiteko gram atikalari guztiek bi zer
bereizi beharra agertzen dute, lehenbiziko urrats-gisa: SUJE
TO delakoa, eta SUJETO horretzaz esaten dena, hots,
PREDICADO-a. Gaztelanieraz, adibidez,
"el hombre viene del m onte"
bezelako baten EL HOMBRE delako hori SUJETO, eta gizon
horretzaz esaten den VIENE DEL MONTE berriz PREDICADO
direla garbi dago.
Esadan, aurrerago baiño lehen, esakune guztiak ez direla
gisa horretako; ba dira SUJETO/PREDICADO-tan zatitu eziñekoak (adibidez, GRACIAS, BUENOS DIAS, LLUEVE, e. a.),
eta bai PREDICADO-dun izanarren aditzik ez daram atenak
ere (esateko, EL HOMBRE, ESE ANIMAL ÍNTE'LIGENTE).
Euskeraz ere horrelakoak ba daude (ZUTIK! ESKERRIKASKO; GABON), baiñan M itxelena ez zitzaigun horrelakoez ari,
aditz-dun PREDICADO-a dadukatenez baizik, hoietan ikusten
bait-zuen beste hizkuntzetako gram atikalariek mintzamenaren oiñarri-oiñarrizkotzat jotzen dituztenekin erkatu eta ikerlan b at egin beharra. N arraien, beraz, aditz-dun PREDICADO-a dadukaten hoiei.
Esakune luzeago bat ja r badezagu ere,
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EL HOMBRE QUE HEMOS VISTO ESTA MAÑANA VIENE
AHORA DEL MONTE DICIENDO QUE LLUEVE
bezelako baten, adibidez, nortaz ari geran garbi dago: EL
HOMBRE QUE HEMOS VISTO ESTA MAÑANA delakoaz
kuanto; hori dugu beraz esakunearen SUJETO, eta gaiñontzekoa (VIENE AHORA DEL MONTE DICIENDO QUE LLUEVE)
berriz PREDICADO, nahiz eta gero, azterketari jarraitzeko
bai bata eta bai bestea berriz zatitu ahal izan.
Esakune horretan ba dira zenbait aditz-flesio: HEMOS
VISTO, VIENE, LLUEVE; baiñan hoietan VIENE dugu aditz
nagusi, besteek aurrean daram aten QUE delakoak menpeko
direla erakusten digularik (1).
Gaiñera, aditz nagusia zein den ikusiz gero, flesio horren
SUJETO-a dugu esakunearen SUJETO ere, flesioa bai bakaraskarrean eta bai bere azken-zatian ÑOR delakoari egokitzen
zaiola; hórrela,
el hombre viene/los hombres vienen
bidezko ditugu, baiñan
"el hombre venimos" edo "los hombres vienes"
iñola ere ez.
Esakune hoik euskeraz em an badítzagu, orobat gertatzen
da;
GIZONA MENDITIK DATOR
edo GOIZEAN IKUSI DUGUN GIZONA ORAIN MENDITIK
EURIA DELA DIOLA DATOR
esan, biotan DATOR dugu aditz nagusi, eta horri dagokion
aditz-gaia (ÑOR delakoa) esakuneburu; beraz,
GIZONA

M E N D I T I K DA TOR

es a k u n e b u ru

es a k u n e b u ru a zk o

G O IZ E A N IK U S I D U G U N
GIZONA

O R A I N M E N D I T I K E U R IA DELA D IO LA
DATOR

e s a k u n e b u ru

e s a k u n e b u ru a zk o

,eta

Gaiñera, gaztelanieraz bezelaxe,
G IZ O N A (b a k a rr a ri)
G IZ O N A K (a s k a rra k )

D A T O R d ag okio , eta
D A T O Z (Z a s k a rg ille d u n a ) es ka tzen du

(1)
Ohar gaitezen hontaz, zergaitik den aztertzen orain asteke bad a ere:
PREDICADO-a dadukaten esakunetan, aditz-duna baldin bada aditza da, hain
zuzen, PREDICADO osoaren guna.
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eta, hemen ere,
GIZONA GATOZ edo GIZONAK HATOR
modukoak aldrebeskeriak lirateke.
Bestalde, horrelakoetan aditz nagusia zein denari errez
igarri dakioke: Esakunean soillik agertzen den flesioa, hain
zuzen. Eman dudan esakune hortan, adibidez, DATOR dugu
soillik ageri den flesio bakarra, beste guztiek (ikusi duguN,
deLA, dioLA) atzizkiak bait-daram atzite. Beraz, DATOReri
dagokion aditz-gaia, GOIZEAN IKUSI DUGUN GIZONA da
esakuneburu, lehen ere esan dudanez.
Beste adibide bat:
TRENEZ BALETOR GOIZAGO HELDUKO LITZATEKELA
ÉSAN OHI
DIOGUN MUTILLA DEBAN GAIXORIK DAGO
DAGO dugu hemen soillik azaltzen den flesio bakarra,
beste guztiek aurrizki nahiz atzizLiren b at bait-daram ate;
beraz,
esakuneburua, DAGO-ri dagokion aditz-gaia, hots,
"trenez baletor goizago helduko litzatekela esan ohi diogun
m utilla", eta esakuneburuazkoa,
"Deban gaixorik dago” (2).
Hala ere, arau horrek salbuespen bat beharrezko du: Esakunea nahikundezko edo agintekerazko denetan, aditz n a g u siak ere atzizki bat daram a, -LA hain xuxen.
"Perú menditik goiz etor dediLLA", edo
"Igandetan etorri ohi zaigun m utilla datorreLA gaur ere"
diogunean, DEDILLA eta DATORRELA dira aditz nagusi, eta
hoiei dagozkien aditz-gaiak (PERU eta IGANDETAN ETORRI
OHI ZAIGUN MUTILLA) esakuneburu.
Arau horri garraizkiola iñoiz sor diteken zalantzapideaz
gero jardungo dut.
#

*

#

Gakizkien orain NORK-dun aditz nagusia dutenei horixe
bait zen, preseski, Mitxelenak aztergai ja rri ziguna.
(2)
E sakuneburuan izen nahiz izenorderen b at baldin badago, horixe d a es
kuneburuaren gun. Hemen, MUTILLA, besteak oro horren nolabaiteko osagarri
direla.
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GIZONAK GIZONA DAKAR
esakunean (zioskun Mitxelenak), ñor dugu esakuneburu?
Lehenbizi aipatutako gizona, ala bigarrena? Itauna ulerberago dedin, nik honelatsu emango nuke:
MATXINEK PERU DAKAR
esatean, MATXIN ala PERU ote da esakuneburu? Edo eta
NIK LIBURUA DAKART
diodanean, NI ala LIBURUA?
Hemen, guztiok dakigunez, bi dirá flesioan esku hartzen
dutenak: NIK aditzjabea, EKARTE-aren egille, eta EKARTE
horren gai den LIBURUA, eta flesioa biei egokitu behar zaie:
NIK/-T, eta HURA (LIBURUA)/DABestalde, bakar-askarrean flesioak aditz-gaiak eskatzen
duanez osatu behar du:
Nik liburua dakart/Nik liburuak dakarTZIt
Gainbegiratu batean ba dirudi hemen ere, NORK gabekoetan bezela, ÑOR delakoak behar lukela esakuneburu.
Hori liokenak, ordea, bi gauza nahastuko lituzke, nere
iritziz: Aditz-flesioen barne-egitura, eta egun euskeraz pentsakera-m aillan zati bakoitzari em aten diogun esanahia eta
balio a.
B arne-egiturari gagozkiola,
NA-TOR
eta
NA-KAR-ZU
ZA-TO-Z
eta
ZA-KAR-TZI-GU
aurrez-aurre jarri, eta
NAeta
ZAdirelakoek aditza NORK gabeko nahiz NORK-dun izan fle
sioetan erabat berdin eskuhartzen dutela ukatu eziñekoa da.
Norbaitek hortik, ondorioz, hau atára dezake: NORK gabekoetan bezelaxe, NORK-dunetan ere aditz-gaiari dagokiola
esakuneburugoa.
Baiñan, bidé horri bagindarraizkio, beste hau ere aterako
litzaiguke: ZAKARTZIGU flesioan GU egille eta ZU jasaille
direnez gero, ZATOZ-en ere ZU-k jasaille behar duela. Ba ote
da, ordea,
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ZU MENDIAN ZABILTZ
entzun eta egun euskaldunok ZU jasaille gisa ikusten dugula
onartuko lukenik? Garbi esatera, iñola ere ez.
Ihazko uztailleko b atzarrean niona birresanez, alde batetik
GU MENDITIK GATOZ
NORK gabea, eta bestetik
GUK ZU MENDITIK ZAKARTZIGU eta
GU ZUK MENDITIK GAKARTZIZU
N O R K -dunak a ld e ra tu e ta edozein eu sk a ld u n e k ,
pentsakera-m aillan
GU MENDITIK GATOZ eta GUK ZU MENDITIK ZAKARTZIGU
kidekatzera joko lukelakotan ziur nago. Hori bera dugu, oker
ez banago, M itxelenaren iritzia.
Galdekizunaren legea déla eta, euskeraz
NIK LIBURUA DAKART edo LIBURUA NIK DAKART
esanda erderaz
ES EL LIBRO LO QUE YO TRAIGO eta
SOY YO EL QUE TRAE EL LIBRO
edo horrelako batzuen bidez eman beharko lituzketen ñabardura batzu ezarri ahal izatea beste hauzi bat dugu. Nahiz
baten nahiz bestean, itaunak lehengo h artan dirau: NI ala
LIBURUA esakuneburu?
Nere iritziz, eta iñolako zalantzarik gabe, NI.
Beraz, iritzi horri garraizkiola, aditz nagusia NORK-dun
denetan flesioaren aditz-jabea genuke esakuneburu. Adibi
dez:
MENDIAN IBILLI DIREN MUTILLEK BERE ADISKIDEAK
EKARRI DIZKIGUTE ETXERA
Adit nagusia, atzizkirik gabeko DIZKIGUTE.
Esakuneburu, DIZKIGUTE-n aditz-jabea, beraz,
MENDIAN IBILLI DIREN MUTILLEK
Esakuneburuazkoa, gaiñontezeko
BERE ADISKIDEAK EKARRI DIZKIGUTE ETXERA.
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H auetan ere noski, eta NORK gabekoetan bezelaxe, esakunea nahikundezko edo agintekerazko denean aditz nagusiak -LA atzizkia daram ake:
MUTILLAK
esakuneburu

URA BIZKOR EKAR DEZALA
esakuneburuazko

Baiñan ba dirá oraindik euskal-aditzetan beste m ota bateko batzu ere: NORI-dun hutsezko flesioak baizik ez daduzkaketenak.
Ez no a orain EUSKAL-ADITZEN SAILKAKERA JATOR
BATEN BILLA txostenean niona birridaztera baiñan, h an nionez, egun NORK-en bidez em aten direnak iñoiz NORI-z adierazi izan direla garbi dago:
Jainkoa-K nahi DEZALA
Jainkoa-RI nahi DAKIOLA
H orrelakoetan, NORI-dun hutsezko bati aditz nagusi izatea gerta badakio, esakuneburugoa NORI delakoari egokitzea
bidezko da; adibidez,
Euria laister egitea

J A IN K O A R I

N A H I D A K IO L A

H E M E N G A U D E N O K B IH A R O N G I IZ

aditz nagusia
esakuneburu

es akuneburu azko a

Orobat,
E U RIA R I

e. buru

D A R A G O IO GO GO TIK

e. buruazko

Hauk ditugu beraz, aditz nagusiaren arauera, esakunebu
ru ak:
A) NORK-dun aditzekin, aditz-jabea (NORK delakoa).
B) NORK gabeko NOR-dunekin, aditz-gaia (ÑOR dela
koa).
D) NORI-dun hutsekin, NORI delakoa.
Berriz ere nere ihazko Uztailleko txostena aipatu behar
badut ere, aditz bat erabil-arauz alda ditekenaz gogora gaitezen; hori gertatzen denetan, jakiña, esakuneburuarena aditzaren beste erabilkerari egokituko zaiola garbi dago.
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ERAGON aditza, adibidez, NORI hutsezkoan erabilli dugu
lehen; NORK-dun gisa ere erabil diteke ordea, eta orduan.
IDAZLEEK

L A N A R I D A R A G O IG U

e . b u ru

es a k u n e b u ru a zk o

Beste adibide bat. ERION, NORK gabeko ÑOR eta NORIdun, nahiz NORK-dun gerta diteke; beraz,
le h e n b izik o a n
eta, b ig a rre n e a n ,

P E R U K D A K A R T Z IE N O N T Z IE I U R A
es a k u n e b u ru a zk o
e. b u ru
P E R U K D A K A R T Z IE N
e .b u r u a z k o

D A R IE
e. b u ru a z k o

O N T Z IE K U R A D A R IO T
e .b u r u
e. b u ru a z k o

ASARRETU BELDURTU eta horrelako aditzak NORI-dun huts
gisa erabiltzen direnean ere, berdin:
S E M E A E Z D A T O R R E L A J A K IN D U E N E A N
e s a k u n e b u ru a zk o
*

*

A IT A R I

ASARRETU EG I
a d itz n ag usi

e. b u ru

e. b u ru a zk o

*

Aditz nagusia zein den igartzeko arauez niharduela,
orduan em an dudana (flesio soilla billatzearena, alegia) iñoiz
zalantzapide gerta zitekeela esan dut. Izan ere, flesioak berez
N-z bukatzen direnean -N atzizkirik daram aten ala ez erabakitzerik ez dago; adibidez,
"herenegun etorri ZEN mutilla atzo ere etorri ZEN”
bezelako baten ez dago bi flesioen atzizkien bidezko bereizketa bat egiterik.
Arau orokorrago baten beharrean gaude beraz; honako
hau dateke, agian: Esakune osoari buruzko ZER? itaunari
esakunea oso-osorik birresan eta -LA atzizkia hartzen duen
flesioa dugu nagusi.
Hórrela, lehen em an dugun esakunearí buruz ZER? galdetuz gero,
"herenegun etorri zen mutilla atzo ere etorri zeLA”
erantzun beharko litzateke, nahi eta ez. Azkeneko ETORRI
ZEN da beraz aditz nagusi eta horri dagokion aditz-gaia, hots,
HERENEGUN ETORRI ZEN MUTILLA, esakuneburu.
Aditza NORK-dun denean ere, berdin:
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"M atxinek herenegun hil ZUEN erbia atzo Peruk ja n ZUEN"
déla eta, ZER? itaunari
"... atzo Peruk ja n zueLA”
baiño erantzuterik ez dagoanez gero, JAN ZUEN-i dagokion
aditz-jabea, PERU beraz, dugu esakuneburu.
*

#

#

Bukatu baiño lehen, azkenean N hori daram aten flesioen
arteko bereizkuntza egiteko batzuk darabilten bidé bat aipatu
nahi nuke.
Guztiok dakikegunez, ANAITASUNA astekarian menpeko
diren horrelako flesioei azentu bat ezarri ohi diete, honelatsu:
"herenegun etorri zén mutilla atzo ere etorri zen” .
Astekari horren 230.gn alean, eta IKAS ZEURE HIZ
KUNTZA saillaren bigarren zatian, irakurleren batek gai hortaz egin zien itaunari erantzuki, azentorik gabean esanahia
illun gerta ditekela erakutsi-asmoz adibide batzu em aten
zituzten. Hona hemen hoietako bat:
LEKU ASKOTAN IBILI ONDOREN, GURE ETXERA SARTU
ZIREN LAPURRAK, TESTIGUEX ESAN ZUTENEZ, OSO GAZ
TEAK ZIREN.
Adibide hori zela eta, nik neuk hauxe idatzi nien: "...esa
kune honen bidez adierazi nahi dena ilun dagoela aitortu
beharrean nagokizue, bainan iluntasun hori ez dakar, ordea,
aditz-flesioa erlatibo dan ala ez bereizi ezinak, GAIZKIIDATZITA EGOTEAK BAINO".
Eta honela nindarraion: "Izan ere, zenbaiten ustetan
idaztea (eta orobat irakurtzea) letrak eta hitzak bata bestearen ondoren jartzea baizik ez litzake; puntu, kakotx, eta mintzatzean egiten dirán hats-hartze eta geldiuneei dagozkien
idatz-ikurrak arrotz eta alperriko zaizkie. Ez da beraz harritzeko horiek idatzitakoak irakurlearentzat ulerkaitz gertatzea". Eta gero: "...hori idatzita dagoen bezela irakurriz gero
uler dezaken euskaldunik ez bait-da oraindik jaio".
Bestela zitzatekeen honela eman balute:
LEKU ASKOTAN IBILI ONDOREN GURE ETXERA SARTU
ZIREN LAPURRAK, TESTIGUEK ESAN ZUTENEZ OSO GAZ
TEAK ZIREN.
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Hórrela, esanahi nagusia LAPURRAK OSO GAZTEAK
ZIRELA litzateke, eta gaiñetikoak horren osagarri: Zein lapurrez dihardugun adierazteko, LEKU ASKOTAN IBILIAK
ZIRELA, eta lapurrak gazte zirelakoa TESTIGUEK esan
zutela.
Edo, idaztikurrak beste era baten jarrita:
LEKU ASKOTAN IBILI ONDOREN, GURE ETXERA SAR
TU ZIREN LAPURRAK; TESTIGUEK ESAN ZUTENEZ, OSO
GAZTEAK ZIREN.
Hórrela, esakune bakar bat ez baiño bi lirateke, eta fle
sioak nahasterik ez legoke; bigarrenari dagokion esakuneburua (LAPURRAK) ixillean gelditzen da eta testiguek esan zutena, alegia, LAPURRAK OSO GAZTEAK ZIRELA.
Edo, azkenean, beste hau:
LEKU ASKOTAN IBILI ONDOREN GURE ETXERA SAR
TU ZIREN LAPURRAK, TESTIGUEK ESAN ZUTENEZ; OSO
GAZTEAK ZIREN.
Hemen ere bi esakune leudeke eta, testuguek, LAPURRAK
GURE ETXERA SARTU ZIRELA liokete.
Beraz, adibide hortan (eta em aten zuten bestean berdin),
ongi idatzi eta irakurtzeaz bestelako bereizpiderik ez zen
behar zuzen ulertu ahal izateko (3). Hori egin ezean laister
irakurri ahal izango ditugu, argitasun-aitzakian edo,
Gizona, zein atzo etorri zen...
eta antzerako aldrebeskeriak; hoik, agian, batzuentzat oso
ulerterrez lirateke. Euskera ez, ordea.
*

#

*

Txosten honen idazpuruan nionez, euskal-esakuneen
azter-lan baten hasiera-hasierako urrats batzu egitea izan dut
nere asmo.
Batez ere, eta Uztailleko batzarrean Mitxelena jaunak
esan eta aurrean ja rri zizkigunei begira, NORK-dun aditzek
esakunean bere eginkizuna ñola betetzen dutenekoa nuen
aztergai, horretarako errez-zurrean NORK gabekoegandik

(3)
Damurik, direlako ohar hoik egiten alperrikako lana h artu nuen, Aita
B erriatuak eurak borondate honez zebiltzala ziostan oskutitz batekin bueltatu
bait-zidan nere txostena, argitaratzeke.
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hasi eta gero gaiak berak NORI-dun hutsezkoetara eram an
banau ere.
Nere azterpen xume honi iñolako ondoriorik badario, nik
hau aterako n u k e: Hiztegian bezelaxe, hemen ere hiru bultzagarri ditugula hizkuntzaren aldatzaille: Bere barne-joera,
hauzokoen eragiña eta, hirugarrena, aldiak berak giza pentsakerari hizkuntza guztien gaindik (edo azpitik, ez dakit)
dakarkion giro-aldakuntza.
Indar hoik askotan aide bereruntz ez iotzea ez da karritzeko, halabeharrezko baizik. Egungo nere hontan hor duzute, lekuko eta adibide, aditz-flesio-zatien flesio barruango eta
esakune osoango eskuhartzem oduen arteko nolabaiteko bat
ez etortze hori.
Txosten hontan egin dudana hutsaren urrengoa duzute:
Esakune-m ota bakar baten azterketarako lehenbizi-lehenbiziko u rratsa baiño ez. Hor daude, azterkizun, zati bakoitzak
eskatzen dituen birzatikatze eta sakontze-lanak, eta nik aipa
tu ere egin ez ditudan beste zenbait eta zenbait esakune-motei
buruzkoak.
Hoik dadukaten garrantziazkoan Mitxelena jaunarekin
erabat bat nator. Gure gram atikalariek ba dute hor, erdalgram atikak hitzez-hitz euskeraz jartzen jard u n ordez lan
sakon bati nundik ekin.

GORPUTZ AURTIKINAK

P. Larzabal
Gizonaren gorputza da lantegi bat. "A urtikinak'' deitzen
ditugu, lantegi horrek kanporat aurtikitzen dituan zikinak.
Hauk izan ditazke ixurkiak ala gogorkiak, usaindun ala
usain-gabeak, otsarekin ala ixilik kanporatuak. Aurtikigailu
batzu, gorputzak ditu berezkoak, bertze batsu, aldiz, eritasunatik datorzkionak.
Aipa ditzagun horietarik zonbeit, beren errankizun eta
ikusmen bereziekin.
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GORPUTZAREN BEREZKO AURTIKINAK
Aurtikin horiek ateratzen dira edo larru azalatik edo idekidura berezietatik.
Gizona, gorputzaz baita egina asko aberen idurirat, ez da
harritzeko, maiz, bereziki gure baserritan, gauza berak, hitz
berez erraiten balinbadira, ba gizoneri eta bai abereri dohakotenentzat.
Azazkal-izerdi-ile
Azazkála (edo behatza) da gizonarentzat, ñola baita atzap arra aberentzat. Ez da beraz harritzeko gizonentzat erraten
badugu:
Atzapar handiko gizona,
Atzapar gaxtokoa, eta abar...
Azazkal zikinentzat erraiten dugu:
Azazkalak dolutan.
Izerdia.—Izerdia da azaleko bustidura (Gizona izerdi;
paretak izerdi) edo landareen odola (Arbolen izerdia). Euskal
dunak errespetu dio gizon izerdiari, maizenik baita bizinekearen ondorioa. Izertzen ez den gizona, ez da alfer bat
baizik... Heientzat erraiten da trufaz, "lanean ari direla hortzak izerdi” .
Karrika garbitzalek ez baitzuten fam a onik, ziotenaz,
"heien izerdia zen munduko edarietan karioena” .
lie, bizar. —Euskaldunetan, bertze jendetzetan bezala,
badira mota guzitako iletarik.
Gure erran zahar batek dio bizarra pusarazteko molderik
hoberena déla larru a oilo kakaz gantzutzea. Nik ez dakit zitaken emazteen errespetuz edo beren burua gutiago erakusten
zutelakotz, bainan heien biloeria gutiago aipatua da gizonena
baino. Bereziki, biloen gatik eman izen goitiak, dira gehienak
gizonen jarriak . Hala ñola: kasko zuri; kasko pele; buru gorri;
bekain beltz.
Beharri-begitatik
—
Beharri ziloko lizkari, erraiten diogu "beharriko aza”
bainan trufa aire batekin, adiaraziz bezala, lizka hori on litakela aza landatzeko.
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—Usu dioguna da: "Norbeit ez dugula ikusi nahi gure
begiko zikina baino gehiago” .
Bi zikin mota izan ditazke gure begian. Bat, kanpotik sar
tzen zaukuna (uli, errauts eta holako). Bertzea, barnetik ateratzen zaukun lizka. Hau deitzen dugu begi-kaka.
—Bertzalde, begitatik jalitzen da nigarra. Euskaldunak,
arrazaz baitu halako orotstasun bat, nigarrak zaizko ahuleziazko aurtikin batzu. Ez ditu aise onhartzen bereziki gizon
baten ganik.
Hortakotz erraiten da haurreri: "Egin, egin nigar, pixa
gutiago eginen duzu!''.
Nigar egin baititake hainitz moldez, hainitz ere ditugu
horien deitzeko ots-izenak: nigarrez m arrum aka, karrasiaka,
hipaka, intzirinka, sintsaka, eta abar...
Aho-sudurratik
Sudurratik dator mukia. Euskaldunen ganik mukiak hartze ditu bi ikusmen gaxto: batetik da zikina (Haur mukitsu
zikina!); bertzetik, da guria (Gizon mukia!).
Aserre-gorrituz geroz, sudurra xistuka lotzen... Hala diogu Euskaldunek (Zer sudur xixtuak!). Nun "xistu” horiek ez
diren sudur mizpirak, dal-dal erabilki!
Ahotik, hainitz aurtikin jalitzen dira:
Tua (edo xistua). Tuak asko moldagintza baditu: tua, kaurina, ahuna, tu lodia, aho gozoa, eta abar... Zonbat izen eta
hainbertze erabil-m olde:
Gizon horrek ez du tu bat balio.
Hor dago, pastizari so, kaurina darioan.
Errabian dago, ahuna dariola.
Bularrak hartuak ditu: tu lodia du.
Aho gozoz orratzen da jan a ri idorra.
Aurtik ditazke: tu zafia bat,
tu zirrizta bat,
tu ziliportak, eta abar...
Eztul. Euskaldunak, beharriz eztula entzuten du, jakintzaz sakontzen duen baino gehiago. H ortarik eztul zonbeiten
Jzenak:
Eztul karranka, eztul kalaxka, zakur eztula, eta abar...
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Norbeit ari delarik eztulka, jan aria kontra-zintzurrerat
joanik, bizkarra jotzen zaio.
Eztulkariari, trufaz edo izen goitiz, erran ditake: Hi,
extul!
Poker, xotin, urtzintz
Izaitez hala delakotz edo hitz-otsaz ongi datorrelakotz,
maiz erraiten dena da: Poker eta puzker!
Poker egileari, erraiten dena ere da: On dakizula! E ran
tzuna: Milesker!
Xotina duenari, u r hotza eskaintzen zaio.
Urtzintza aurtikitzaleari, erraiten zaio:
Dominix tekun! (Dominus tecum?) - Erantzuna: Milesker.
Ziztu. Hainitz ziztu mota badira. Gure artzainetan bereziki aurkitzen dirá ziztulari onak, usuenik bi erri ahoan sartuz.
Berant ja te ra t heldu den bonbidatuari, ja d a jar-leku guziak
hartuak direlarik, erraiten zaio: Aski duk (dun) egitea m ahain
azpitik ziztu!
Hatsa. Eztula bezala, h atsa ere, beharriz sumatzen dugu,
gogo-jakintzaz baino gehiago. Hori ageri da hatsa moten izendatzetik:
Hats zurrunga, hats laburra, hats luzea, hats-ufaka, eta
abar...
Esnea. Nahiz ez den aurtikin zikin bat, esnea ere aipatuko
dugu.
Horitza deritzogu, h au r sortu-berrian, amak dakarren
lehen egunetako esneari. Eraintza (eragintza) oneko bularra
da em antza oneko bularra. Eraintza ona em an dezan, bularra
behar da aintzinetik goxatu, laztandu, berotu. Horren eskasian, bularrak esnea "gorde” dezake, gogor eta kozkortsu
dagola, ausesen irriskuan.
"H oritza” , "eraintza" hitz horiek berak erabiltzen dirá
kabalen esnearentzat ere, molde berez artatzen diren bezala
batzuen errapeak eta bertzeen bularrak.
Gure errankizunetan, maizenik garbiki eta errespetuki
aipatuak dirá bularra eta esnea, hola zor zaiotelakotz eta ere
am atasunari, gure artean, em ana zaion ospea gatik.

BATZAR TXOSTENAK 1975

207

Kaka. Aurtikin hunek, itxura bezenbat izen badauzka eus
karaz: Kaka m okorra, ziztorra, mehea, zuria, beltza, kakeria,
kaka pikorrak, etab...
Hitz hau da beti zerbeit zikin, itsusi-ren tapagailu:
Kaka gixon! H aur kakatsua! Gizon kakerrea! Kaka untzia!
Kaka zaharra! Kakagurea em aiten daut. Hail kaka egiterat!
Ez hunat jin kaka saltsatzerat! Eta abar...

Putza, puzkerra
Lehenak du usaina gehiago. Bigarrenak arrabotsa. Euskalduna beharrikoiago baita sudurkoi baino, hainitz hitz
baditu arrabotsa izendatzeko... Guti aldiz, usaina nolakoa
den salatzeko. Adibidez:
Puzker otsak: Purrut, turrut, tirrit, tarrat, terterter,
burrunb, barranb.
"P untza” hitzarekin badira asko errankizun:
Putza bezain arina; putzak hurbil kaka; gizon asto-putza,
putz-hantua, putz-untzia, putz-usaindua; eta abar...
Ikusten den bezala, Euskaldunak deus on guti du igurikatzen gizonaren gibelaldetik.
Pixa. Euskaldunek pixari ekartzen diote, pixka bat bederen, kakari ordaintzen ez dioten ospea. Oraino ere badira
Euskaldunak, beren pixa baliatzen dutenak karram intxa zonbaiten artatzeko eta berdin... edateko.
Bertzalde, aberentzat "pixa” erraiten bada, jendentzat
üsuago erraiten da: gernua edo ur-xuria. Bere errespetuz ote,
ala datorren itu rriaren errespetuz? Gutarteko jendetasunari
so eginez, ez da onhartua em aztentzat beren ur-xuria ixur
dezaten, gizonek hortakotzat duten aisetasun berarekin.
Euskalduna déla begikoi eta beharrikoi, seinale da ere,
Pixa egiteari buruz, baliatzen dituen hitzetarik:
Banoa ttirritta bat ixurtzerat.
Zakurrak egiten du pixa xirrixtaka, behiak zurruztan,
andere serorak... ixil-ixila!
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Setsualak. Gizon ala emazten setsual aurtikinentzat,
erraiten dugu:
Azi ixurtzea; xuringo, lingurdi ixurtzea;
Odol, u r galtzeak; ondokoak egitea; haur galtzea; (umea)
hilortzea.
Emazteen hilabetekoentzat, erraiten ohi direnak:
N ornahiek: Bere hilabetekoak ditu.
Lore minak ditu.
Bere aldaketak ditu. Eta abar...
Emaztek berentzat:
Amerikano (edo Anglesen) bisita dut.
Ez dut ezin sendatuzko mina.
Bere tenoreko nekadura dut. Eta abar...
Gizonek beren artean:
Begi handiekin duk.
Hil gorriekin ziok.
X atar gorriekin duk. Eta abar...
#

#

*

Aipa ditzagun orai, eritasunetarik sort ditazken aurtiki'
nak: bixika, frintza, zorne, handitsu, auses, zauri m ateria edo
usudun guziak.
Horiek gorputzatik kentzeko, gaurko Euskaldunek hiru
itu rritarat jotzen dute: mihikua, sasi-mihikua, sineskeria.
Ez da neri erraitea zointarat joaitea den hoberenik. Pentsatzen dutana da sofritzen duenak, berak, nehork baino
hobeki, dakiela nork edo zerk arintzen dion gehienik bere
mina... Jo dezala beraz, bere iduriz, sendagilea hoberena
denaren ganat.
Horiek hola, hainitz Euskaldunek, gure eskualdean segurik, gorputzeko arrangura zonbeiten iturburua eta beraz artam endua ez dituztela ezagutzen gaurko jakintsunek. Adibidez:
Aize hegoak, jende batzu harrotzen eta burtxoratzen ditu.
Ez da harritzeko. H ar bat omen dugu zonbeitek buru f u i n e tan, eta h a r hura mugitzen omen da aize hegoaren berotasU'
narekin... Eta holakorik ez onhartu nahi gure sendagilek!
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H alaber, hilargi kanbioak iratzartzen ditu nolazpeit gure
tripako h arrak eta hortarik heldu dirá gorputzetik kanporat
aurtikitzen ditugun zizariak. Holakorik, gure mihikuek, ez
ornen dute entzun nahi ere.
Gizon batzuek ornen dituzte eritasun berezi batzuen sendatzeko dohainak. Hala ñola basandrea sendatzekoa. Hortakotz behar da izan familiako zazpigarren edo ham airugarren
haurra. Gizon horrek h ar dezala bizkarrean basandrea duen
presuna eta jo an dezala hiru bidegurutzetarat... Hori aski
ornen da presuna hori sendatzeko... Arras berrikitan, holako
egintza bat izan da nere etxetik hurbil.
G elttorra begian balinbaduzu, hori heldu zautzu gezurra
erraitetik.
Kalitxak larrutik kentzeko badira otoitz eta simagre bere
zi ak.
Ez du aspaldi, amek ez ziotela h au r ttipieri buruko Krisma kentzen, beldurrez hortarik burua zauri dakioten. (Krisma
da buruko lertzo hori idor bat.) Egia erran, burua haurreri
zauritzen zitzaioten, amek krism a torraka kentzen ziotelakotz. Goroztik ikusi dute krism a hori olio eta bazelinaz guritzen eta gero, ondotik, u r epelaz garbitzen.
*

*

*

Goazen helburuetarat:
Jad a idatzi ditudan irakurgai batzuen bidez, erakusterat
eman dut ñola Euskaldunek beharri bereziak ditugun arrabotsen entzuteko... Begi bereziak koloren ikusteko... Izpiritu
berezia, abere, landare, aroa eta gizon-gorputzaren ikertzeko... Lantto huntaz ohart ditake gure nortasuna badugula ere
gorputz aurtikinen aipatzeko eta artatzeko.
Ikertze guzitarik ageri dena da Euskalduna déla gorputzkoia. Aberats gorputz sentim en-hunkim en eta gostugintzaz,
bainan oroz gainetik: entzun eta ikusm enez. Beraz ohiko
bortz sentsueuetan hoberenak ditugu: begia eta beharria. Ez
ote dirá bi sentsu horiek prem iatsuenak bizi BEHARRARI
buruz?
Bertzalde, aintzineko ikertze batzuetan bezala, huntan
ere ageri da ñola Euskaldunak errespetatzen eta ohoratzen
duen em aztea, bere eme eta am atasunean.
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Estrabon idazlariak, Jesus sortu aintzineko m endean
zion, harritzeko zela ñola Kantabrian, em azteak ziren etxeko
buruzagi eta fam iliari deitura emaile... Orduko erranek badukete zerbait oiarzun gaurko gure bizi-moldean ere.

IRAKASKINTZA LIBURUETAKO EUSKERAREN
DESBERDINTASUNAK
X. Mendiguren
Azken aldi honetan euskarazko liburuak-haurrentzakoak
batipat— eurrez argitaratzen dira, eta berauetan erabiltzen
den euskara batuari bagagozkio, aurrerapén nabari bat egin
déla bistakoa da. Hala ere, talde desberdinek argitaraturiko
liburuen konparaketa bat eginez gero desberdintasun ugari
aurkitzen dugu. Desberdintasun hauk, ia guztiok, akordiorik
eza eta zabarkeriaren ondorioz eginak direlakoan nago, hone
tarako funtsezko arrazoirik ez baitut ikusten kasu gehienetan.
Egoera hau bi arrazoik larriago egiten dute: aipatu des
berdintasun hauk agertzen direneko liburu gehienek, nolahala Euskaltzaindiaren eritzia, orraztapena edo gainbegiratuarekin argitaratuak ditugu eta honetarako zer erizpidez
baliatu den ez da bat ere argi ikusten.
Bestalde, liburuok haurren eskuetan ipintzeko eginak dira
eta anarkia hau konpontzea ezinizkoa ez delarik, alferrikako
nekeak elkargainkatzea besterik ez dugu egiten, honez aparte
nahiko lanekin euskara ikasten ari den haurrarengan.
Egoera hau lehenbailehen buka dadin proposamen batzuk
egitera ausartzen naiz:
a) Euskaltzaindiak pertsona nahiz talderen b at izentatu
beharko luke azken aldiotako liburu guztiak aztertzeko, haurrentzakoak eta irakaskuntzakoak batipat eta hauetan ager
tzen diren desberdintasun zerrenda bat eratu beharko luke.
b) D esberdintasun guztiok aztertu ondoren forma egokienak proposatu eta gomendatu beharko lituzke eta liburugintzan ari diren talde desberdinen eskuetan ipini beharko
lituzke.
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c) O rraztapena edo gainbegiratua hartzeko etortzen diren
liburu guztiak pertsona edo talde jakin baten eskuetatik pasatuko beharko lukete eta eginkizun hau ahalik eta zehaztasun
handienaz burutu beharko litzateke.
d) Azken aldi honetan talde eta erakunde asko ari da
itzulpenak egiten eta terminologia berri bat lantzen. Hau guz
tia Euskaltzaindiak zentralizatu beharko luke eta sistematikoki bildu, zerrendatu eta argitaratzea behar beharrezkoa da,
inform abiderik ezagatik indarrak barreiatzen eta anarkia
indartzen ibil ez gaitezen.
e) Agian, itzultzaile talde bat prestatzea eta eratzea ere
egokia izan liteke.
Hemen aipatzen dudan problema honen agiritzat, neronek presaka eta azaletik egin dudan azterketa baten ondorioak eskeintzen ditut, zer eratako desberdintasunak liburuetan zehar aurki daitezkeen erakusteko. Zerrenda hau egitean,
alde b atetara utzi ditut gram atikazko oker eta huts nabariak
direnak. Egia esan, horrelakoak ere sarri sam ar aurkitzen
dira, sintaxiari dagozkionak batipat.
Dena den, egoera honek errem edioa eskatzen du ñire
ustez, eta konponbideak zailtasun tekniko handiegirik ez due
lako an nago. Guztiok dugu hitza.
albaiteru
tristetu
hozgailu
hegan
ifar
batean
noizpatik
bailitzan
suztar
gutti
gainuntzeko
arrazoin
igaro
bait dira
etxeruntz
izenetaz
haina, aina

albaitari
tristatu
hozkailu
hegaz, hegal
ipar
batetan
noizbait
bailitzen
suster, sustrai
guti, gutxi
gainerako (gainerantzeko)
arrazoi
eman (pasatu)
baitira
etxerantz
izenez
adina
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mihin
miazkatu
saltaka
hasarre
postalari
isil
arrantza
sapai
iragarri
azaro
eze
jakinduri
gaztaia
kainabera
irrifar
ukilu
kaxo
biguin
arraindegi
gizarajo
ken arazi
j ardun
kiskali
hontan
hortan
abots
leize
hertsi
hemezortzi
edur
sorailu
pizkor
laister
karakol
zakur
indar asko
paretatxori
farre
negar
iduritu
nere
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mihi
mihiztatu
saltoka
haserre
postari
ixil
aharrantza
sabai
igarri (igerri)
hazila
heze
jakinduria
gazta
kanabera
irribarre
ikuilu
kaixo
bigun
arrandegi
gizajo, gizaixo, gizagajo
ken erazi
ihardun
kiskaili
honetan
horretan
ahots
leze
hitxi, hetsi
ham azortzi
elur
solairu
bizkor
laster
barraskilo, barakuilu
txakur
indar handia
ormatxori
barre
nigar
ir u ditu
ñire
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xistu
guzi
kapelu
ahal?
bai eta... ere
badut
irteten
igaro
haundi
arrantzo
ximini
mugitu
neskats
kabi
ttipi
lehen bait lehen
m ahain
hauk
horik
haik
azkaria
igo
errez
horma
jolastu (gara)
zertarajolastu
batzuk
jarraitu (dute)
zer-zein
fabrikak dariote
nire-neure
gizen/zen
lagun/

txistu
guzti
kapela
al?
baita... ere
ba dut
irtetzen
gurutzatu, pasatu, zeharkatu
handi
arrantza
tximini
higitu
neskatx
kabia (habia)
ttiki, txiki
lehenbailehen
m ahai
hauek
horiek
haiek
askaria
igon
erraz
orma
jolastu (dugu)
zertan jolastu
batzu
jarraik i dira
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EGUZKITZA-REN GORAZARREA LEMOA-N
E u s k a ltz a in b u ru a re n h itz a k

75-XI-30
Diputazio eta Lemoa herriko jau n agintari leialak!
Euskaltzaindiko lagunak!
Jaun-Andreak!
Lemoako herri honetan biltzen da gaur Euskaltzaindia,
eta biltzen da, dakizuten bezala, herri honetako seme argi
bati gorazarre egin nahiz. Orain déla ehun urte herri honetan
jaio bait zen Jon Eguzkitza jauna. Euskaltzale, euskal idazle
eta euskaltzain izan genuen Eguzkitza. Euskaltzaindiak, bere
hasierako garai h artan izan zituen jau n handienetako, jakin tsu eta langileenetako bat dugu dudarik gabe Eguzkitza ja u 
na. Eta diodan hau egiztatzeko, hor daude —besteak beste—
Euskera, Euskaltzaindiaren aldizkarian argitara zituen
lanak. Azkue kenduz gero, Eguzkitza eta Altube dirá aldizkari
horretan gerra aurreko garaian lanik gehiena egin zutenak.
Bietarik zeinek egin zuen gehiago, ez nuke esango. Kontuari
begiratuz, Eguzkitzak. Lanen luze-laburra gogoan hartuz,
Altubek. Hizkuntzari begiratuz, Eguzkitzak berriz ere, gehie
netan euskeraz em aten bait zituen bere lanak.
Nik ez nuen Eguzkitza jau n a ezagutzeko zoria izan. Eta
harén bizitza eta lanak aztertzea ere ez dagokit neri. Segitun
entzungo ditugun bi hizlarik h artu bait dute kargu hau beren
gain. Bakar-bakarrik hauxe esan nahi dut: Gizarte-auzia liburuaren egile dugula Eguzkitza. Soziologi gaiak, gaur hain
egungo, modako eta arru n t bihurtu zaizkigunak, berak lehenbiziko aldiz, sistematikoki, em an zituen euskeraz. Ez da meritu ttikia. Besterik egin ez balu ere, horrexegatik bakarrik
gogoangarri eta ezin ahaztuzkoa behar genuke izan Eguzki
tza jauna.
Azaro honen lehen egunetan beste euskaltzale handi
baten oroitzapena egin zen Azpeitian: Karmelo Etxegarai jaunarena. Eta hain zuzen, Karmelo jau nak gure Akademian
bere sarrera-hitzaldia egin zuenean, Eguzkitza jaunak eran 
tzun zion. Eta bere erantzun horretan ukitzen duen gaia h au 
xe da: Nondik etorri ote zaio euskerari gaurko bere ahulezia?
Eta nondik etor dakioke sendabidea? Hitzaldi horretan ager-
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tzen digu Eguzkitzak euskal kezka zenbatetaraino zeukan
bihotzean landatua.
Eguzkitza jau n aren ustez, bada, honetan legoke gure gaitzaren erroa: gizarte goi mailako euskaldunek —aberats, handiki, gizon ikasi-eskolatuek, gizartean distira berezi batez
nabarm entzen direnek— hoiek euskara arbuiatu egin dute,
zokoratu egin dute. H erri laua eta xehea beti hoiei begira
egon ohi da, eta orduan, goiz edo berandu, hori bera egiten du
berak ere. Beraz, zein da, Eguzkitzaren aburuz, euskera salbatzeko bidea? Goiko jende hori euskerarentzat irabaztea.
"Sendakaya ere gaitza etorri zaion bidé ortatik, goitik béra,
etorri bear zaiola deritzat. Ortik ezpaletorkio, euskerarentzat
beste sendabiderik ez dakust” . Hala esaten digu Eguzkitza
jaunak, eta honetan guztiz dator bat Eguzkitza Lizardirekin.
Nolanahi ere, euskaldun izaten segitzea edo ez segitzea,
euskaltasuna gordetzea edo galtzea gure h erriarentzat ez da
txantxetako gauza. Entzun ditzagun berriz ere Eguzkitza ja u 
naren hitzak:
“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. Euske
ra zearo galduko Htzaken egunean, geren izena ere galduko
genuke. Bear bada, euskera guziz galdu arren ere, gure ondorengoak beren buruak euskaldun eta beren Erria Euskalerri
deituko lituzkete: izana galdu ezkero, ordea, izen utsa zertarako da? B eartsuari aberats, beldurtiari azarri, illunari argi,
gauari egun deitzea bezenbat litzake ori. Euskaldun ez lirake
izango beintzat, eta euskaldun izan ezik, izen aizun ori zertarako erabili?" (Ikus Euskera VII (1926), I, 35,-36).
Excmas. autoridades
Miembros de Euskaltzaindia y participantes todos a este
acto homenaje en m em oria del escritor y académico señor
Eguzkitza.
Euskaltzaindia, Academia de la Lengua Vasca, celebra
con alguna frecuencia, sin periodicidad fija, sesiones públicas
como es esta de hoy. Estas sesiones suelen estar motivadas
por algún hecho determ inante, sea el ingreso de un miembro
nuevo en la Institución, sea una conmemoración centenaria,
un homenje, etc. Y ella quiere organizar siempre estos actos
en unión estrecha con la Diputación de la provincia en que el
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acto tiene lugar. Así en estos últimos años, en íntima unión
con la Diputación Foral de N avarra, ha celebrado sendos
actos en Burguete y en Urdax en memoria, respectivamente,
de los escritores Larreko y Axular, y este mismo año, en unión
con la Diputación de Alava, ha conmemorado en Oquendo el
bicentenario de José Paulo de Ulibarri Galíndez, etc.
Como digo, p ara estos actos, la Academia busca siempre
el patrocinio y la colaboración de la Diputación respectiva. Y
lo hace así, entre otras razones, porque Euskaltzaindia fue
fundada y creada efectivamente por ellas.
Fueron las cuatro Diputaciones de Alava, Guipúzcoa,
N avarra y Vizcaya las que, como autoridades representativas
del país, crearon esta Institución para que velara y guiara de
algún modo los desvelos y trabajos, las iniciativas y los empe
ños en pro de esta vieja lengua, legado o patrimonio común,
que, como bien de un pueblo, nosotros no tenemos ningún
derecho a enajenar.
Asimismo, a la vez que en unión con la Diputación, Eus
kaltzaindia organiza estos actos siempre en colaboración con
el Ayuntamiento respectivo de la localidad en que el acto se
celebra.
Así esta vez lo hace en unión con la Excma. Diputación de
Vizcaya, representada aquí por los Sres. Diputados Unceta y
Amorrortu y con el Ayuntamiento de Lemona, cuyo alcalde
Sr. Ju an Liona nos honra tam bién con su presencia. Además,
y toda vez que el Sr. Eguzkitza, a quien hoy se rinde memoria
y homenaje, fue sacerdote, Euskaltzaindia ha creído un deber
suyo invitar al acto al limo. Sr. Obispo de Bilbao.
El acto, como he dicho, rinde homenaje a la memoria de
D. Ju an Bta. Eguzkitza, académico, escritor vasco, sacerdote,
hijo de Lemona, con ocasión de celebrarse el centenario de su
nacimiento. D. Juan de Eguzkitza fue en efecto uno de los
miembros más ilustres, más activos y laboriosos de Euskalt
zaindia en su prim era época. Al fundarse la Academia en
1919 entraron en aquella prim era promoción, como académ i
cos de número, cuatro ilustres vizcaínos: D. Resurrección M.a
de Azkue (sacerdote), D. Julio de Urquijo, D. Domingo Aguirre
(sacerdote) y D. Juan de Eguzkitza, sacerdote también.
A los tres anteriores Euskaltzaindia les ha rendido home
naje en diversas ocasiones, sobre todo con motivo de las
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bodas de oro de la creación de la Academia o con ocasión de
celebrarse su centenario respectivo.
P ara term inar, que este acto sirva —y este es el último fin
de estos actos públicos que organiza Euskaltzaindia—, sirva,
digo, para sum inistrar una nueva inyección a la adhesión fer
vorosa y amor del pueblo de Lemona y de Vizcaya toda al eus
kera.
Luis Villasante
Presidente

EGUSKITZA MEABE, JUAN BAUTISTA (1875-1939)
BERE BIZITZA ETA LANAK
Eusebio Erkiaga
Giro-billa asieran,
giro-billa amaieran.
Jaunok, andreok:
Lemoako erriak, beste bere seme askoren artean, bi
behintzat, euskal-idazleak ditu. Aita Kristobal Linaza Areta,
1806 gn. urtean jaioa; fraille frantziskotarra, N afarroan,
Gipuzkoan eta Bizkaian an or emen jard u n ostean, azken
urteetan Tolosan egon zan, eta antxe il be, 1866 gnean. Pro
saz ta bertsuz m am indu zituan bere lanak. Izlauezko lanak:
“Visita egunerocoac aldareco S acram en tu ari''; bost bederatziurren eta Irugarren erregela edo bizimodua be bai. Izneurtuetan barriz, 667 zortziko, "Jesucristo gure Jau n aren Pasiñoari" eskeiñiak; beste 20 zortziko "Tentaziñoac menperatzeko" eta 200, "Gizonaren bizitza erru carriaren gañeco considerazioac". (Ikus Aita Onaindiaren "Euskal-Literatura", II,
78-79 orrialdeetan).
EGUSKITZA ZANA
Goazan eun urte atzera, doi-doiak. Lemoan, orain Talle
res deritxan auzunean zan E rrotazar basetxean (1), um ea jaio
da zem endiaren 28 an. Egun berean, Domingo E txebarria
(1) E rrotazar basetxea mende onen asieran eratzi eben, eta an gaur, m arm ol
lantegia da.
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Garai abade jaunak Ju an Bautista izenak ezarri deutsaz.
Gurasoak, Antolin eta M aria. Oneen gurasoak, Juan Bautista
Eguskitza ta M aria Ramona Ureta (aitamabitxi be, eurok,
bateo onetan), eta Frantzisko Meabe ta M aria Dominika
Ordeñana. Laurotarik ira, lem oarrak; am am a Ureta, ostera,
gaidakaoarra.
Gure mutiko euskaldunak —sasoi aretan Lemoan guztiak
euskaldunak ziran eta— gaztelania, eta latin eta griegu ikasi
ditu, Zornotzako Larrako komentuan, aukeran. Gerogarrenean joan joaku Arabako lautadara, Gasteiz zurira, abade
izateko asmotan. Ez dau, beste askok arrokeriaz beterik edo,
bere euskerea ahaztu. Bai zera ahaztu!
Bere buruazkorik idazten ez da zale izan. Orraitio, behin
bai, eta zertzelada estim agarri auxe ezin ba, bazterrean laga
guk. Azpeitin 1925 gn. urtean, Karmelo Etxegarai jaunak eus
kaltzain sarrera-itzaldia esan eban eta erantzutea, Eguskitzari egokion. Ona emen onen mintzaldiko puxketa jakingarri
au: "Ogeta zazpi bat urte ba dirá, gutxienez; alaz ere, atzo
izan bailitzan oroitzen naiz. Gasteizko nere ikastaroa bukatu
ezkero, egunik galdu bage, nere etxe-zillora gurasoen ondora
itzultzen nintzan, beste nere ikaskideak bezela, ni ere alai ta
pozez. Gure erriko apezak, arratsalde oroz, ango jau n baten
etxean batzen ziran; eta aro epelean, zerbait irakurteko
asmoz, ara joaten nintzan ni ere. Urte batean... irakurgai
barri bat aurkitu nuan etxe artan: Azkue jaunaren "Euskal
tzale". Erderazko albistariak, ikustalditxo bat eman ondoren,
sakelean sartu ta beren etxeetara eram aten zituzten; "Eus
kaltzale'', ez. Au zala, ori zala... iru zenbakitik bi gutxienez,
an uzten zituzten, eta neronek artu ta etxera eram an ezpa'nitu, an geldituko ziran, iñori bururik ausi gabe. "Auñamendiko
Lorea"-ren atal batzuk orduantxe irakorri nituan lenbizikoz.
Oporraldia butatu ezkero, berriz Gasteizerako bidea artu bear
izaten nuan, eta gure lankide maite izan zan Agirre jaunaren
idatzi osoa, ez nuan aldi artan irakorri; baña egindako atalak
atsegin izan zitzaizkidan...".
Gatozan arira. Eguskitzak eleiz-ordenak Gasteizen artu
ditu: 1897 gn. tonsurakoa; urrengo udabarrian, diakonu-orde
egin dabe, ta abenduan, diakonu. Jarraiko urteko kurtsuasieran, abade egin baiño lehen, Seminarioko Humanidades
arazoetako irakasle. Arik ille batzuetara, 24 urte bete eta las-
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ter, gabon-bezperan, abadetza ezarri deutsa Ramón Fernán
dez de Piérola obispu jaunak.
A itatugarri da, oraindik orain, gaztelar akadem iku batek
esana: "Al hombre, ciertam ente, se le arreb ata la pureza del
aire y del agua, pero tam bién se le am puta el lenguaje; y el
país en que transcurre su vida lleno de referencias personales
y de su comunidad, es convertido en paisaje impersonalizado
e insignificante."
Migel Delibesen itzok berresan daiguzan gure m intzairaz:
Gizonari, ziñez, aizearen eta u raren garbitasuna kentzen
jako, baiña baita izkerea moztu-ebagi be; ta bere bizitzea
emon daroan eskualdea, lurraldea, norkiz ta norbere gizartez
ornidua, nortasunbako ta esangurabako paraje bihurtzen
deutsoe.”
GIRO-BILLA
Aizea ta u ra garbiak ez izate ori, oraintsuko zera dogu.
Berbetea moztu ta ebate ori, orraitio, orain larogei urte inguru susm au eban Eguskitzak.
Irakasletzan diardu Seminarioan; baiña aldaketa izan da,
obispu-aldaketa. Cadena y Eleta da gotzain barrí ori. Euskaldungoarentzat ez dau txera onik. Une onetara eldu, eta guk
itaundutakoek, alde bi, puntu bitatik jard u n deuskue erantzukeran. Bata: kanonigutzarako saioetan lem oarrak guztizkoan
zertu arren, kargu ori arab a r Prudencio Dallori emon eutsoela arab arrak ; Azkueren itzak ei dira beste ik: Eguskitzak
merezi ezan ebala, baiña obispuaren gogara jard u n ebela
epaikariak. Bestea: irakasletza m aillan, ohi zanez, don Juaneri egokiola gorago jasoa izatea arako aukera batean. Baiña,
iruzaku egin eutsoela. A. Akesolo bigarren zer oni atxikia
dagoku. Arritola aurtem ein ildakoak, euskal-giro tx ar aretan
itto baiño lehen, aldegitea erabagi izan ebala Eguskitzak,
esan euskun il aurretxuan.
Gu be orretan gagoz. Gizonen zuzentasunaz ta zuzenaren
aldeko ta kontrako gizonez zalantzan eta duda-m udan ja rria
genduan gure abade lem oarra. Norbere izatearen kontrako ta
eskubideen kaltezko danik ontzat artu gurakoa ez da Eguskitza. Goragoko karguetarako gose-egarririk barik, aundilu-
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rrun eta arrobitsei jaram on egiteke, laga egin dau irakasle
kargua.
Eta Bizkaira bihurtu da, euskerea bizi dan lurraldera
bere Lemoara. Izan be, b arru an zerbait asmo daukanari, ez
dagokio lotuegi bizi izatea. Geroetan idatziko dau, "Gizarteauzia''-n, sistima batzuk ala besteak be, gizona lotu daroela
agertzean: "Azkatasuna urre ta zidarrez ezin erosi, urre ta
zidar oro baño obe ta ederragoa da-ta... Aukeramena kendu
ezkero, gizona ezta gizon, esklabu errukarri baño.” (103-4
orr.).
M unduan, gizon artezen beharrizana, beti izan da, eta
izango be. Ta zorionez, zuok lemoarrok, izan dozue errikoseme argi, gizon zintzo, oso ta zuzenzalea.
Lemoan egon dagoala, zera jakin dau, Lekeitioko Latinidade irakasletzako aulkia utsik dagoala. Edubigio Kortabitarte izan da azken-maixua. Ta Eguskitzak bere izena eskeiñi
dau, beste sei-zazpi lagunek beste ainbeste egin dabelarik.
Orraitio, beste oneek, lem oarra be agertu dala jakin baizen
laster, atzera egin dabe, eta gure don Juan, 1904 gn. aben
duaren 4 an, Lekeitioko irakasle izentau dabe. Ango Karidadeko Alaben kapellau be, izango da aldi batez.
Lekeitiora doa, beraz, eta antxe emongo dau bere bizitzarik erdia baiño gehiago, 33 urtegiño. Bere sasoian aren ikasle
izaniko abade batek dirauskunaren laburpena ona emen:
"Bizitza benetan ikusgarria don Juanena! Egunero, utsik
barik, goizeko 6 ta erdietan altara nagusi aurrean auzpez,
m ezatarako gertuten. Ordu-erdi orrelan. Zazpiretan mezea,
ta ostean, beste ordu-erdi belauniko, Jau n ari eskerrak emo
len. Zortzi ta erdietan, egin-egiñetan, eskolaratzen zan, amaikak arte. A rratsaldean, ordu bietatik 4 arte. Ta erakutsi, baiña zelan erakutsi! Latin, griegu, erretolika ta betegarriak. A
zan gizona, beti osasunez beterik, almen eta indar osoz irakasten; bein be ez larrialdi edo gogo motel. Ainbat irakasle
izan dodaz; baiña onelakorik bat bere ez, antzemotekorik be.
Eslolan errespetu aundiko gizona zan, baiña biotz zabala ta
guztiz ona. Beti zintzua ta benetako apaiza..." (Txomin San
Sebastianen testigantza).
Beste ikasle batek be, gazteagoak, gehitu deusku: "Lekeition ikasi ta Gaztelu Elexabeitira joaten giñanean, ango irugarren urtekoen ondoan guk geuk, latin asko be gehiago jakiten
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genduan don Ju an en ikasleok. Erderaz ulertzen ez genduana,
euskeraz azalduten euskun. Bere buruaz estua zan eta ikas
leok be, estututen ginduzan. Baiña don Juan, abade ta gizon
on-ona zan. Behar bada, serioegia. Historia-ikaste orduak
gozo ta atsegin izaten genduzan aregaz. Orregaitik edo, beti
izan naiz arrezkero historia-zale” . (Emilio K ortabitarteren
testigantza).
Ona emen orain, don Manuel Lekuonak dirauskunetik,
atal argigarri au: "Eguskitza jau n aren bizitzazko zerbait
jakin nai dezu. Nik gauza gutxi esango dizut, ez bait nuan ainbeste artu-em anik izan jau n begirune aundiko arekin. Gu
1908 gn. Gasteizera joan giñanerako, Lekeitiora joana zan,
Latin erakustera. Seminarioan aren aipam en aundia zan
garai artan; gizon jakintsuaren aipam ena, alegia. Zergatik
aldegin zuan? Orduko gotzain Mons. Cadena y Eleta-k beti
ere, euskaltzaletasunaren etsai izan zalako izena zuan. Lanik
bikañenak, nik aditzea dedanez, "Ekin''-en argitaldutako
Gizarte-auziari buruz egiñak ziran, Soziologi-gaiekoak.
Orduan, artean, gauza berri-antzekoa bait zan gizartejakintza ori, eta gure artean iñor gutxik ukitzen zuana. Gañerakoan, nik gipuzkeraz eus^eratutako Kristau-Ikasbidea
—Artzipreste jau n ak ontzat em ana (Pildain jaunak erderaz
eratua)— Eguskitzak bizkaieratu bidé izan zan” .
Gabriel M anterola arratiar abade jau n ak be, zerbait adierazo deusku: "Gizon jakintsu, zintzo ta langillea zan.
"Jaungoiko-Zale” -ren eta Euskaltzaindiko batzarretan eza
gutu neban, ni baiño zarragoa zan eta. Ostera, sarritan esaten
neutsanez, gauza batzuk benetanegi artzen zituan, gizonen
zerak sarri askotan "um ore” apur batez artu b earrean ” . (1)
LANGILLEA
Ete zan ba, langillea! Alan be, J. Mateo Zabalaren lana
aztertzean, don Juanek nagia deritxa bere buruari. Lekutako
(1)
Orraitik be, O ar-Artetak (J. A.) beste zertzelada batzuen artean, gertaliski
au: "M ende onen asieran Lekeition, ango abadeetarik bat, don P atxi Urkiaga zan,
au lestiarra bera, "L auaxeta" zanaren osabea. Zelebre utsa zan. Beiñola, abadeak
barrik etan eta au tuan ziarduela, gai auxe ei eben aho-m iñetan: gizona zer ete dan,
gizonaren izatea, eta abar. Alango baten, ba dirautse don Patxik:
—Mutillak! Gizona izan be, azken-buruan, zer ete dok, ba? Gizona... k ak azarra
dok!
E ta orduan Egusktzak burlezar:
—Egundo etxoat gizonaren definiziño obarik entzun".

222

XXI - EUSKERA - 1 9 7 6

nagia! Ezagutu genduan bai, gu jaio baiño zortzi urte lehenago be, an gure itsaserrian egoan eta. Berbera ara eldu baiño
lehentxuago, Combes-ek aizatuta, m arista frantses taldea eto
rri zan igesi, eta antxe lotu. Ta gure abadea, eldubarri izan
arren, beste lan batzuen arduraz asi baizen laster, frantses
ikasten be asi zan. Asi ta ez etsi, andik gorakoan galiar aei,
sermoiak be, frantses egiten eutsezan eta. Gerogarrenean,
frantses bitarteko zala, Otto austriar artxidukeari gaztelania
irakatsi eutsan. Aldi aretan, Azkue gurea Zita enperatrizaren
konfesore zan. Belgikar abade gazte bat, Constant Verhaegen,
sei illabetean euskaldundu, ta andik bere anai obispu ta
Boise-Idahoko euskaldunengana joan zan.
Orduko ta urte luzeetako arazoak gure errian don Juanengan: latin irakatsialdiak egunero ta kapellautza ardurea;
Luistarren zuzentzaille uñada batez, geroago M ariaren Alabena; katekesis garaietan, koadjutore izan ezarren, neguudabarrietan mutikoen eta neskatoen irakasle; igande ta jaietan, bazkal-ostean, neskatillentzako zan Eskola dominikaleko
maixu ta buru, beste emakume batzuek lagun zituala. Ser
moiak an or emen; beste era batzuetako itzaldiak be bai: oituretazkoak, gizarte-arikoak. Artikuluak idatzi, frantsesitzulpen lanak enkarguz egin, liburuak gertau, Euskaltzaindirako txostenak eratu, idazki ta liburu zaharretan itzak aukeratu eta bildu... "Jaungoiko-Zale” bazkunako lehena urte
luzeetan, eta beti be, burukide.
Baiña urtearen joanean bere mutillen ardurea lehen eta
behiñen ebalarik, orraitio, kurtsuaren azken-aldera, orduan
bai egiten zituala zazpi ahalegiñak, ahalak eta lerrak, latinikasleok gert-gertjarteko, urterik galdu ez egien, orduan bizimodu prem iñatsuagoaz, gurasoak be kalterik izan ez egien,
azken illabeteetan ja i ta aste, ordu ta ez ordu traketsenei be,
irakasten, etxuran ipini beharrez. Ezagunean argaltzen zan,
bost-sei killo bai. "Odola be, u r bihurtzen ja t ” -esaten ekian
ereti aetan. Entzutea danez, Eguskitzaren ikasle gazteek ez ei
eben egundo errira kalabazarik ekarri.
Lanari ta lanei lotua, gartxua, mizkeri bagea, jan-edanen
ardu ra barik bizi izan zan. Bazkal-orduetan sarri, afalorduetan sarriago, etxekoek areri m aira dei ta dei, m atordua
zala ta. Amaika bidar jatekoa barriro berotu behar!
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—Osaba —ekion esaten orrelakoetan, aregaz ta izeko
M arianagaz bizi zan aren loba Lurdesek—; osaba, orrenbeste
jakin, eta beti bai beti liburu ta paper artean.
—Orrenbeste edo... bai, tira, zeozer ba dakigu, laztana.
Ostera, beti da gehiago jakin ez dakiguna, dakiguntxua baiño.
Ori argiro dakust nik.
Gazteei irakasten ziarduan bizitza osoan. Alan be, auxe
esaten euskun: jakiñak jakin, eta bestek irakatsiak irakatsi,
munduko bidealdian norberak eta bakotxak egin behar ebala
egitekoa; aitamek liburu oso ta experientziz betea eskeiñi
ahal izan arren, alperreko zala besterena guretzat be, bardin
izango zala usté izatea.
Ez zan ez arro ez bere buru-erakuste zale. Apala zan, leuna, gozo ta txeratsua; ez, ostera berbatsua. Besteren bizitza
gorabehetaz eta joan-etorriaz, begirunez ziarduana. Errian
lotsa aundikoa. Guztien eretxia orixe zan.
Apalloa kaleko 14 gnean, bigarren oiñean bizi izan zan,
eta ain zuzen be, Azkue kale orretako 20gnean jaioa genduan.
Ez eban kale -arteetan denporea emoten ibilteko ohiturarik.
Alabaiña, aro ona zanetan, ta eguna ez laburra, parroku jau n
ta beste abade batzuk lagun izanik, eta batzuetan mediku bat
eta errikoseme abogadu bat, aldran, Antzorizera joan-etorria
egin ohi eben. Ixilberaa zan; orraitio, barriketaldietan eztabaidarik sortu ta zeresanik izan, Eguskitzak jo ta keia ekiten
eutsan abogaduari be, arik eta gauzak argitu arte. Gomutan
dogu "O rixe''-ren esana: "Eguskitzaren logika, bildurgarri da
eztabaidetan” .
Puntu onen azkenburutzat, eta don Juanen jard u n a Euskaltzaindian erkatzeko, esan daigun: EUSKERA aldizkarietan, 1919-36 bitartean agertu lanak, Azkuerenak, 38 lan eta
lantxu ta itzaldi bi; Eguskitzarenak, 15 lan eta itzaldi bi; Altuberenak, 12 lan eta itzaldi bat; " Orixe"-renak, 8 lan. Beste
euskaltzaiñenik, askozaz be urriago. Euskalegunetako sermoiak Iurren, Durangon, Andoainen, A rrasaten... Azkue
penaz beterik egoan, 1921 gn. Durangon Eguskitzaren sermoia gramofonuz artzerik ez-ta. Ba eban lekeitiarrak, o rrai
tio, ordurakoxe be, geroagoko m agnetofonuaren susm ua edo.
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EGUSKITZAK EZAGUTU EBAN EUSKAL-AROA
Berberak agertu deusku, euskera idatziaren zale noiz egin
zan. Artean, Seminarioan ikasle zan, eta euskal-idazle be,
orduantxe zertu. Nortzuk aren irakasle? Azkue lekeitiarra,
Txomin Agirre ondarrutarra, Arana abandotarra, Etxegarai
giputza, M añariko "Kirikiño'', ohi dan legez, gustiok a bera
baiño zaharragoak; eta a bera, ikasle zintzo ta ixil.
Garbi-kontu ori, aldi aretan, pentsamodu arrunta zan,
berbeta arazoaz ziarduenen artean be. Ez daigun ahaztu, odol
garbi gorabeherea be, lege zaharretan eta ordukoen gogoan
bizikiro errotua zana. Gaztelar Akademiaren pentzudan ez
ete ebiltzan, arako "Limpia, fija..." eta abarrez? Orraitio,
gure erem uan bertan be izan zituen aintzindariak. Irureuntsu
urte lehenago, Oihenart zuberotarrak ekin eutsan orri; ta
purista gehienbat egokia izan ei zan. Arrezkero, Larram endi
giartsuak bazterrak astindu zituan, eta garai aretan baldres
eta trakeskiro ziarduen euskal-sermolariei, berbakuntza obea
izan egien, errem inta barriak eskeiñi eutsezan: 1729 gnean.,
Euskal-gram atika eta 1745 gnean., Iztegi irukotxa. Baiña
batez be, bere prosa jatorragoa.
1910gn. urtean, Erromak, "euskal-izenak” bateoan ezartea ontzat artu eban. "Jaungoiko-Zale" bazkuna sortu zan.
Kristau-ikasbide barriraztuak gertu zituen eta zabaldu,
Bizkai-Gipuzkoetan. Orren bidez euskal-alfabetau giñan gu
geu. Zorretan gaiagokoz ba, Eguskitza zanari.
Gerotxuago Euskaltzaindia be sortu zan, ta garbigiroan
edo, sortu be. Azkuek. 1909 gnean. idatzita laga euskun gizon
onen aztarrena, (Ikus EUSKERA XI, 1971, 68 garren orrial
dean agertu genduana Eguskitzaz), baiña Elgezabal eta Landaburu bizkaitar diputadu euskaltzaleek be, begiz jo ta euken.
Euskaltzaiñak lautik am abira ugaltzean, don Ju an be, aulkidun egin eben. Nortzuk aurkitu zituan erakunde orretan
laguntzat, auzolankidetzat? Esandako Azkue ta Agirre; eta
Gampion, Elizalde, Olabide, Broussain, garbibidean zahar
joiazanak, gehienbat. Julio Urkixo bera be, kezka bardiñez
kutsatua ez ete ebillen, iñoiz irakurri izan dogunez?
Giro aretan üerotu zituen euren buruak; garbigiroan.
Eta orra ba, munduko zerok! Egunak joan, egunak etorri,
oraingo aldian, gazteetarikoen artean batzuek, mordoilloago
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ta gurago, alkar berotzen daben antzera edo. Izan be, gizonafi, maiz eta sarri, ingurukoek ezarten deutsoez bai kurtzea,
bai kortsea.
Orraitik be, geroagoetan, gure egunotan eta belaunaldian,
europar beste erri aundi bik be, garbiketan eta lexiba joten
jardun izan dabe, nabarm enkiro gañera. Ta ain zuzen be,
Euskaltzaindiak m ututu b eh arra izan ebanean. Alemanian
eta Espaiñian egin gura izan dabe lexiba ori, garbialdi ori.
Izkuntzea gaitzeko bildurrez izan ete da, gure kasuan usté
izan zan ori? Ala, orreek be, baserritarrism uak jota ibilli éte
dira. erabat eziñekoa dan autoktono-miñez?
Euskaltzaindiaren batzar batean, 1919gn. urrian, erabagirik datza: Euskal-ortografia taxutu. Izkuntzaren bokabularioa garbitu ta osotu, euskalki guztietan erdalitzen ordez, bazterturik dirán euskalitz zaharrak zutik jarteko ahaleginduaz.
Euskera literarioa atonduteko lan egiteko asmoa, alde guztietako euskaldunak alkartzebide izan egien; baiña onako au
zuhur ulerturik, zera, euskalkiak ez zirala ordezkotuak ez
baztertuak izango.
Auzolanean, Campionek eta Broussainek ziñoen onako
au: eundaz eta m illaka neologismuren prem iñea susm etan
dogu. Itzok, griegura joteke konpondu behar ditugu; orraitio,
bestek egiña ez egiñez. Beraz, ugelak eta edeak narrutik beretik atereaz. Leizarragaz aek esana dogu, beste au: siñista eziña dala, prem iña bage, arek bere liburuan ainbeste erdalitz
sartu-izana.
Txomin Agirrek be, ba dakizue: esan gura doguna euskerazko itzez esan daikegunean, ez dogula erderazkorik zetan
ahotan erabilli. Izkelzain barriok, E U ^E R A 1920gn. zenbakian, "Itzberrika” sailla agertu eben, 202 berba sorparri edo.
bertan. Ba ete dakizue zenbat, Eguskitzak eratuak? Sei-zazpi
bakarrik. Gurago eban itz zaharrak erabilli.
Garbigiro arek, barriz, ez dau amaikorik. Arrezkero be,
Azkuek bere Morfología morroskoan, anaforikozaleak aurreük darabiltz, gurean ditugun -n eta -la atzizki alkargarriek,
Zeregin ori egoki bete daroela ta. "Los panvasquistas del siglo
XVIII vieron vascuence hasta en esta degeneración de inte
rrogativos románicos y se em peñaron en d ar por locuciones
vascas "gizona, zeinekin ni etorri naizen; etxe ori, non gu
egon ginan...” (367 orr.)
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Eta Altube zuhur ta erdibiderazaleak berak, andik geroeta ra be, (ikus EUSKERA I, 1956, 10 orr.) onako au dirausku:
"Axular, por ejemplo, que hace un empleo abusivo (hay que
reconocerlo) de los pronombres y adverbios anafóricos, se sir
ve de ellos tam bién en casos suficientemente justificados por
el deseo de procurar una clara expresión de sus ideas".
Bestalde, Bilboko "Euzkeltzale-Bazkuna”koek be, berobero ziarduen garai aretan, lexibagiñen eta abarrean, geroago
adierazoko dogunez. Azkuek eta Altubek 1932-33 urteetan,
eztabaida zittaltxua izan eben iztegian sartzeko gai ziran berbak, duintasunez jantzi ez jantzi.
Añibarrok esana be, M. Zaratek gomuterazo deusku, ohar
txiker bezela: "Asi Axular como el P. Cardaveraz ponen el
verbo al último de la oración, a no venir con relativo, y será
bien se haga así, pues sale m ás natural. Esta falta me dijo que
cometió el inm ortal D. Ju an Antonio de Moguel".
Bidasoaz beste aldeko gure anaien ustea be, ezagutu daigun, aetariko biren esanaz. Sarrera itzaldia, 1931 gn. urtean,
Jean Elissalde euskaltzaiñak ziñoan: "H erri guzietan, Jainkoari esker, norbeit atxem an ditake oraino E skuararen alde
zerbeit egin nahi duenik! Oi, eskualdun guziek hori egin balezate, zoin garbi eta eder egon litaken kanpotik ethorri hitzek
emeki emeki ithotzen ari daukuten gure Eskuara m aitea ■
(EUSKERA 1931, I, 71 orr.)
Joan dan illean, 1975 urrian, beste euskaltzain barrí
batek adierazoa; Emile Larre dozue aipaturiko au: "Ez déla
euskara batu onik eginen, euskara ongi jakin bage. Euskara
batuak... euskara behar du izan, eta ez latin edo frantses edo
gaztelania, euskal-jantzitan emana. Gure m intzaira euskara
izan dadila..." "... biderdian ibiliz, bidearen bi bazterretaü
anaiok elkar galdu gabe. Euskara on, garbia erabiliz, eta
euskara batu batentzat lanean ariz". (Zko.Argia, 56/<
1975-X-12).
JARDUNBIDEAZ
Giro orretan arlora zan Eguskitza, eta giroak
iraun be. Usté dogunez, sermogintzaz asi zanean, itzaldio*
aurretiaz idazteko ohiturea eban. Eta orduan egin zan letrazale be. Lehenbizikoan, itzulpenak eta. Orrelan taxutu eban
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"Arimaen illa", besteren am asaz baiña bere euskal-ibilpidez.
K ristau-doktriña textuak be, erabarri tuaz, bizkaieratu
zituan. Orobat, "Argi Doñea", gipuzkeratik gurera, 1932
urteko udako oporraldian asi ta amaitu(2).
Bitartean, prosa gozo ta irkurgarri guztizkoan, bere gogara. "Loretako illa" eratu eban, Andra M ariren birtuteei lotua.
J a rri daigun argiro zer auxe; arean bere, berberak esan
euskunez, ez eban arek literatura uts eta letra ederretan soiUik jarduteko joera berezirik. Ju an M ateoren lana maxiatzean agiri ja rri euskun: "Batzuk orretarako ain zuzen (litera
tura atsegiñerako), berarizko antze ta jas eta trebetasuna
dauke, erleak eztiaren atzetik lez, irakurle naiz entzuleen
gogo-biotzak izkera garbi, gozo, leun eta apañaren bidez eratorri, ekarri ta atsegin m anatan euki daroez. A, nik be, ori
egin al ba'neu...! Baña atarako berarizko antze ta jasik ez
daukanak...".
Apalkiro diño, beraz, sortzaille ez daña. Baiña kritiku
zorrotz sam arra bai. Zabalazko lan orretan, eta arrezkero,
Lizarraga Elkanokoarena aztertzean, begien bistako dogu ori.
Eguskitzak, bilbotarraren ipuiñetan billatu bai, baiña ez eban,
tamalez, gatz gitxitxu besterik aurkitu. Elkanokoaren elederra zertzean, ziñoan: "Lizarragak tartek a m arteka neurtitz
sail aundiak idatzi zituan. Ahapaldi batzuek poliki egiñak
daude, belarrientzat aski atsegiñak dirá... Orraitik be, benetako olerkariak bear dituan gogai eregi, irudi eder ta biozketa
sam urrak maizegi uts-egiten diote; augaitik, Lizarraga b ert
solari, neurtizlari bai, baña olerkari izan zanik, ez dut usté"
(Euskalegunetako itzaldiak, II, Doneztebekoan, 1923 gn.
ürtean). Lexikoari dagokiola auxe ugaltzen: erderatiko itz
arrotzak ere, maizegi darabilzkiala. "B aña ori egin izan zuan
bakoitzean, itz berririk ez asm atzearren egin balu, nik ortaz
Saizkirik ez nuke erranen; ordea, euskalitz jato rrak utzi ta
^atere beharrizanik gabe erderatikoak sartzeari, ez derizkiot
bidezko ta onuragarri” .
(2)
Zintzoa ta berbakoa zala lem oarra, jak iñ a dogu. Zehatza benetan. Bizkaieralpen ori egin ebanean, abade lagun batek, gehitutea gura izan eban, ja ie ra b at
besteren textua be, liburu orretan ezarriaz. Ezetz biribilla ja u rti eutsan Egus^itzak. "O rrelan, ez litzateke "Argi doñea" izango"-erantzun eutsan. Doi doia
S^ra eban, egillearen lana lotsa osoz jagonik. (J. A. Oar-A rtetak azaldu deusku
2ertzelada au).
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K apanagaren eta M ikoletaren lanak be, aztertu zituan
Don Juanen lanen iru zerrenda, azkenaldean agertzen ditugu; laburrean, elizlanak 11, euskerari buruzkoak, 26 eta beste batzutarikoak, 3. Bestalde, arek idatzi sermoiak, 250/300
inguru ei dira. Guzti oneek argitaretzeke.
Eztabaidetan, Azkueri aitzi sarritan jard u n izan eban.
Aditz faktitivo diralakoetaz izan zan behin batean, eta
orduan, bitarteko, ta Eguskitzaren kontra sartu zan G. Báltf
alem an euskaltzalea. Sakonago ta ugaritsuago erantzun eutsan bigarren jardunean. Eztabai luzeagoa, ta azkena, dakigunez, "Euzkerea" aldizkarian, "N ab arriztarra" urduriak egi'
ñiko artikulu bateri erantzunaz asi, ta gero beste batzuetan
jarraitu a. Aldizkari orretako banakoetan 1933 urtean lan bat,
1934 gn. beste bi eta 1935 gn. azkena, aurkitu leiz irakurle
jakingureak. Gaztalaniaz izan zan eztabai ori. Zabala-Aranak
("N abarriztarra'') bere maixu ta kide zan "M ibisus" elantxob etarraren am asara, erreform a edo daña dalakoa taxutu
gura izan eban. Iragankor aditzetan, joan formetan, irugarrenean, bizkaieran behintzat izenordearen utsa egoala ta. Utsune ori betetea, gauzeak dakarrena zala. Ta betegarri zer? eta
beste nunbaiten diarduan irugarreneko "1 ", ahalmen, usté ta
baldintzakoetan agertzen dan elementu ori ezarriaz izan zei'
tekeala. Gure "Lem oarra" orren kontra jagi zan. Erreforma
ta barrikeriok kaltegarri zirala, prem iña bagakoak; eta gane'
ra, euskerearen batasunerantza igitu ordez, zatituagotera
daroaken jokera zirtzilla besterik ez zala, erantzun eutsan:
leba, leugun, leuzun, leudan... eta abar ziran ume jaioparriokOrrelakorik egundo entzun be ez da egin gure erem uan, gelU'
tuko deutsa Eguskitzak. Gizon azkarrak jard u n izan dabe arl°
orrezaz, ta ez Campionek, ez Eleizaldek, ez Arana-Goirik, eta
ezta alem an izkeralari argientzakoenak be, ez eben "1 " o&>
pairagarri soiltzat etsi. "Schuchardt, considerado por muchos
como filólogo cumbre de estos últimos tiempos y vascólogo de
prim era fila —dirautsa "Lem oarrak”—, examinó exprofes0
este punto del prefijo " 1 ” de las terceras personas, agentes de
la acción verbal. P ara defender su teoría de la concepción
pasiva del transitivo vasco, tropezó con graves dificultades en
la conjugación rem ota, según confiesa él mismo. Salió de ellas
como pudo; pero nunca se le ocurrió decir que esos prefij0®
son pacientes, aunque ello le hubiera venido como anillo al
dedo".
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Ta ganeratzen deutsa: "Ez daigun esan ba, "M ibisus"
m aixua ta U rrutia ta Zabala-Arana ikasleak, irurok sukalde
batekoak, lince dalakoa aiña zoli dirala, ta beste enparauak,
sator itsukiak edo. O rretarako, "N ab arriztarra'' adiskidea, ez
dago eskubiderik. Errespetu aundia deutsat "Mibisus"-i, bai
ña utseziña danik ezin lei, ez arek ez bestek, siñistu".
"Euskera idatziaren batasunaz" deritxan lana egin eban
Euskaltzaindirako, lan m am intsua, aren kide batzuk zertu
ebenez. (Ikus EUSKERA 1922, III, 10 gn., 114-122 orr.).
Erdiko euskalki-aditzaren alderantz m akurtzen zan.
"Euskera-batasun egiñen ontan —ziñoan Doneztebeko itzaldi
aretan— astiro, emeki emeki ibilli bear gerala diote. Nik ere,
orrela usté dut: baña astiro naiz bizkor, naiz emeki naiz oldarrez ibili, elkarrenganatzeko bidé ori gaurdanik kemen eta
adore aundiz artu bear genuke".
Oraintsuko urteotan azaldu dirán gaien artean, itzen formaz, itz barriez ta joskeraz agerturikoaz, Eguskitzaren lanak
jasean eta lerroan legokez, gehienbat. Matiz-kontu auxe soi
llik, aurki: oraingo izkeralarien eretxiz, nahiago ditugula bizibizirik dirauen berbak, zaharkiturik eta liburuetan datzazenak baiño. Arean, gehiago erabilten dirán berbak eta zabalago edatuak dagozanak, euskalki bakotxean eta alkarrekiko;
ta garbitasunari behatu arren, aberastasunari be, zain egon
behar gaiakozala.
Bestalde, itz lauari dagokonez, jato rra, behar bezelako
prosa, ur garbiaren iduriko daitekeala. Prosa argia, ulerterreza ez ete zan Eguskitzarena, gero ta areago? Gurean ez zan
gaia ekarri eban arlora, gizarte-eztabai ta asmoen agerpen
eta burrukak. Izatez, periodista taxuko lanak, artikulu laburrak izan ziran, asteroko aretan agertuak. Gero, barriz, ez
aren gogara iñoren esanari am ore-em otearren baiño, liburu
eran osotuak. Itzaurrekoan dirausku. Langille ta erri
arruntaren tzat egiñak, b aserritarren tzat bereziki, behar b a
da, artikulo motzok.
Prosa ariña ta erreza da orkoa, gero ta errikoiago; esaldi
labur sam arrak eta erdalitzak be, iñoiz baiño ugariago. Orrelakoxea izan zeitekean arrezkero aren idaztemodua, jazo
zana jazo izan ez balitz. Gerrateak euskal-literaturan egin
euskun urratualdi negargarria, besteak beste.
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Emakume bizitzaz be, lan politak biribildu zituan, eta
arean, orretariko batek "Kirikiño Saria''-ren jabe egin eban
1930 gn. urtean. Arrezkero, "Yakintza” aldizkarian agertu
eben artikulu ori, ''Em akum e euskotarra''.
Baiña bego argi onako au. Irakasle zan, literaturagille
baiño be; serm olari ta izlari, ta ez idazle eder-itxurako izan
gurakoa. Ikastea nekagarri baldin bada, gogoan izan aren
lanak, textuak, didaktika arlokoak dirala, batipat. Eta ikastelanak, ez dirá arrapaladan irakurteko, zatika eta atalka bai
ño. Umetan eta gaztetan euskeraz jard u n ez dauanak, nekea
aurkitu lei aren prosaz, norbere erdal-pentsam oldea sintaxis
euskaldunaz m usturka aurkituko dau ta.
Eta itzaldiak eurak, ez zituan arek bestek irakurteko egin,
berberak esateko bai ostera. Belarri onekoa zan eta ahots
ederrekoa. Orregaitik, asmoz ta jardukeraz, entzun egin
behar jakon, berberari entzun. Irakurtea neke daiteke; entzutea ba dakigu atsegin zana. Doiñutasun bereziak ezarten eutsazan itzaldiari; saillean barruna, soiñuketa ta m intzura
ezbardiñak eta volumen aldakorra. Asieran isil sam ar, bigun;
urrena sendo baiña gozo; jarraipenean kementsu, gora ta
beherako m intzuretan; guenez, sarri askotan, esaldia oldartsu ta ozen burututeko. M usikatasun orrek entzuleak eztitan
jarte n zituan, ernagarria bait zan aren etorria ta esan argia,
berezkoa, euskalduna. Itsasontzia ur-azalean olatuei maitez
deutsala, dzauan dzauan ari dan bezela, batean garai, urrena
sakon, m usikadun esanen zanbuluei gozaro atxikiak jarten
zituan entzule gogatsuak.
Frase luze ala labur, saillean, errezto, trabarik bage asi ta
amaitu. Ez ekian arek, orduan eta gaur dan egunean nabar menago, batzuek darabillen ezpan-arteko esturarik eta totelmotelik; m akulu bitartez mintzamodu aspergarri ta berbartuan diarduenen antzik, ez eban, ez, Eguskitzak.
Aditz-sintetiku-zale ba zan, baiña urri erabilli ohi eban,
eta form arik arruntenak, gehienbat. Anaforikurik ez eban
astindu. Berbetan ez eban behar izan; idazte-orduan, buruak
emon be ez. Ohitura kontua da. Usaten ez dauanak, premiñarik be ez. Geurez be, ba dakigu ori.
Radikalizatua ete zan don Juan? Orrelan balitz, 80 urte
lehenago modan egona dogu, orrezkero; ajornam entuz. Kontamiñaziño bildurrak jo ez gaitu ba orain, orko, ango ta emen-
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go? Lehen orduko euskaltzaiñak, orren kontrako kezkaz egozan eta jardunean, bidé garbizalea ta garbitzaillea artu eben.
Orain, zer bat dogu uka eziña; zera, bai orduan, bai gaur,
gure berbakuntza au itz ugariren prem iña gorrian dogula.
Bestegandik beretuko ditu batzuk, asko behar bada; beretik
be, orraitio, bere narrutik be, ugelak eta edeak atera leiz. Ta
prem iñea ez dogu itzena, soillik. Aurrizkirik u rri dogu. Atzizkiak eurrezago; alan be, ostera, beste batzuen eskariz daukagu izkuntzea. Gure "Lem oarrak'' sozialismu ordezko berbea
''gizartekeria'' eratu ebanean, prem iña eban sufijo egokia,
doi doia, euskeraren barrutian aurkitu ez ebalako ez ete zan,
nahiz eta arek, beste errezoimodurik azaldu lan orretan?
Baietz usté dogu.
Lana, nekea da; aringarri, kirola. Esanak esan, Eguskitzaren lanak irakurterakoan ez da trabarik, ez da geldialdirik, ez da zetan esti-egin. Joan goakez, u ra joanean libre doan
antzean. Lerroa am aitzerakoan, jeurt-egin eta ekin urrengo
lerroari, idi b akarrak ala buztarriak ildoak ildo egin ohi
dituen taxura.
Euskal-moduz baliaurik, izenak eta biñaka ja rte n ditu
sarri; izenondoak be, pareka ala irunaka; eta aditzak be, bat,
bi, iru, alkargarriaz buztarturik erabilten zituan. Berbarako;
erro ta sustrai, orpo ta eusle; sendo ta indartsu, illun eta ezaiña; edota aditzetan, ase ta bete, erne ta agertu, iratsi ta josi,
eta abar, euskaldun arruntaren ibilliz. Zegaitiko barriren bat
orrelan jarduteko? Bai ba; ibilkera jato rra izanaz gañera,
aren ustez, antziñeko euskal-idazleek gura ebena ta behar
ebena adierazoteko egiten eben soillik. Ori ta geiago egitea ez
ete dagokio oraingo idazle pizkunde-garaikoari, irakurleei
izkeraren ugaritasuna, edertasuna, sendotasuna ta aberastasuna erakusteko? Bai bein! Guk orixe be, egin egin behar genduke, esaten ekian.
Abadeak auskereari kalte egin deutsoela iñoiz esan izan
dala ta, puntu orrezaz Donezteben ziñoan: "Baña gure aurretiko idazlerik bikañenak Axular ta M endiburu, Gerriko ta Agi
rre, Añibarro ta Mogel, apezak ez al ziran? Bai, noski. Eta
gure izkuntza zár ontan oyen idaztiak baño ederragorik, nork
egin du? Guk dakigunez, iñork ere ez. Au oroituz, erraten
nuan: euskararen galtzea apezen obena, ñola izan daiteke?".
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Eta aren garaikoak, zer diñoe Eguskitzaz? Aita Errandonea jesulaguna, Loiolan latin eta griegu irakasle ospatsu
zanak, euskerari buruz ez eban eretxi onik, arik-eta 1925 gn.
urtean Azpeitin, Etxegarairi ta Eguskitzari euskerazko itzaldiak entzun arte. Arrezkero, aren ikasleek beste gizon bat susmau eben aregan, euskaltzale bihurtu baitzan. "Urrengo
bederatziurren ospatsuan, Loiolan, punterengo izlarien tartean, Eguskitzak sermoe gogangarria egin omen zuan, jesuitak b eharri ta aho zabal egozalarik". (J. Zaitegiren testigantza).
"Orixe” -k 1927 gn. idatzia, gure literaturaren historiaz
ari zalarik: "Eguskitza aundia... Gai zailletan eta argi, euska
raz au baiño obeki m intzatu danik, ez dakit ote dan Euskalerrian".
M. Lekuonak esana: "prosa oparoa, itz ondo neurtua, josk e ra j atorra —bizkaieraz gutxitxok bezelakoa—andikeri puztu
ta anpaturik gabea; daña adi errez...".
Aita Intzak, lehen orduko euskaltzain oraindio bizirik
dogup. bakarraren lum ak ezarrian: "Eguskitza... Ona gizon
sendoa, soñez, buruz, euskalgaietan. Noizbeinka lantxo politak eram aten zizkigun, guzion jakingarri. Euskaltzaindiaren
jaietan, berau giñun eliz-izlari argi ta mam itsua. Azkue ta
Eguskitza jaunekin batera, Altubek em aten zizkigun xeetasunik aundienak” .
Altuberen esaera bat, ona: "Eguskitzak, bere betiko begi
zorrotzaz... Zurekin nago, lagun".
Literatura gureak gorantza ta aurrerantza egitea gura
dogu guztiok, entzule, irakurle ta idazle gehiago, ugariago
izan daigun. Irakurleak ugaltzeko, noraezekoa da argi idaztea. Lizardi zanak be, zertu eban eztabaida au, argi-illun kon
tu orrezaz.
E ta barriro be, gero ta illunago ez ete diardugu? Didaktika lanak eta saioak, berez dirá saillak. Baiña nobelak eurak
be, aspaldion, illun eta nekagarri ez ete ditugu? Asmoak
zorrotzak izan arren be, izkera ta ibilpideak errez, argi, ulerkoi behar leuke. Irakurleak kexu izaten jakuz, guztia ulertzen
ez dabela ta.
Puntu onen am aitzat, L. M itxelenaren iru esaldi. "... Bai
baitirudi zenbait aldiz, luzaroan ohean egoteak aspertu duen
eria bezala, ez dugula, euskaraz ari garela, egoera lasairik
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aurkitzen. Lehen, esaldi luzeetan b arren a zalantzarik gabe
murgiltzen ziren euskal-idazleek ez zuten horrelako kezkarik.
Orain berriz, bidé berrien bila eta labur-beharrez ari garenok,
errenka gabiltza sarritan, oinetako hestuegiek min em aten
baligute bezala ("Lan hau tatu ak ", 274 orr.).

AZKEN -ORDUKOA
"Euskaltzaleak" zeritxanak, 1936 gn. urteko udaasieran, Lekeition, Azkue aita-sem een ornen eta goratzarrez,
VII Euskal-Olerti Eguna eratu eban. Bezperan, bagillaren 27,
zapatuan, udaletxean, arratsalde lehenean, neska-mutikoen
sariketa izan genduan, euskeraz irakurte ta idazte saio laburrak egin ostean. Epaikari buru, Eguskitza jauna, ta onen
eskuman, "Orixe", ta ezkerraldean, neure burua. Gabean,
oiartzuarrek, Lekuona anaien "Eun dukat” antzeztu eben
"Gora-Buru" aretoan.
Illaren 28 gn. Euskaltzaindikoak eta eundaz euskaltzale
batu zan errian. Oneen artean, jakiña,"E uskaltzaleak" aretako lendakari zan Montzon Olaso ja u n a ta J. Ariztimuño "Aitzol", idazkari nagusia.
Kurtsoa am aitu da, ta Eguskitza, bestetan legez, Lemoara
doa. Arik laster, etxagerratea sortu zan. Udazkenean, barriro
agertu zan gure itsasertzera Eguskitza, ta an iraun. Urrengo
udabarrian, 1937 gn., gerrate-lurraldea eta gudaoiñak, aldatu egin ziran, eskuz aldatu. Eta Lekeition, guk orrelakorik
usté ezarren, arerioen bat edo beste izan eban nunbait, eta
etxea kartzela zala bertatik ja rri eben.
Egoera orretan, erriko norbaiti idatzi eutsan, aren loba
Lurdesek autortu deuskunez. K artea itxia zan eta, ez dakigu
erantzuna zelakoa izan zan. Bai ostera, don Juanen berba
mingotsok:
—Zetan gabiz ba, beti elizan sartuta, estura ordua danean
alkarri lagun ez egiteko?
Asieran, giro-billa ibillia genduan gure Eguskitza zintzoa.
Azken aldera be, giro zazkar eta latzak zirauan arentzat. Bai,
euskaldungoa dan pekatu larria euskalsem earentzat berbere
ab errian !
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Andik zortzi bat egunera, Arabako Villanañen dan Angos
to kom entura daroe. Ta geroago, Begoñako Karmelora erakarriko. Urrillaldera, Auzitegira jatsierazo, epaikarien aurrera,
Bilboko M aria Muñoz kalera.
Ogetamairu urtean egon zan errikoek saiatu eben, norbaitek behintzat, bai. Zer ete diñoe orain epaikariok?
— Politikan jard u n ete dozu?
— Egundo bere ez.
—Zein euskal-ekintzatan ibilli zara, ba?
—Euskal-kultura ta izkera-arloetan lan egin dot; jakiña,
elizgizon neure lanaz gañera.
—Eusko-Ikaskuntza dalako orretakoa ez ete ziñan?
—Bai, jauna.
—Bazkune orretako buru, ñor zan?
—Deduzko buru, errege Alfontso XIII gna.
—Zer deritxazu "h o rd a” orreen lanbideari?
— "H ordak" diralakoen lanbideari? Basatikeria deritxat.
Eta... epaikariek aske laga dabe. Obispautzan ziarduan
Lautzirika jaunak, Bizkaitik aldegitea komeni izango jakola
edo, ziri egin deutsa. Eguskitzak, ezetz biribilla jau rti eutsan.
Lemoan jaioa, Lemoan ilgo -darantzutso.
Kalte ikaragarria egin jakon orduan gure abadeari, kalte
morala. Zer neurri dau, zer m ailla kalte barruko orrek? Zelan
ordaindu ete leiteke? Kalte m oralari ondo egite m orala dagokio, eta neurri antzekoan, bederik.
B itartean, Lekeitioko etxea errekisau egin eutsoen, eta
liburu ta ostantzekoak be, lauskitu eta kendu be bai. Ilburukoan, liburuak Lemoako elizearentzat izten ditu batzuk, eta
besteak Obispaduarentzat.
1939 gn. urteko uztaillean azkenengo ikusi genduan
Lemoan don Ju an gurea. Makal, argal, begiak sakon, iduna
mehe, ahotsa larri, baiña gogoa gertu, itzak gozo ta m aitakor.
Ez genduan usté izan azken asteak izango zituanik, orduko
aek. Bihotza, guztia beharrean eukan.
Birtutez bete urren eban bere bizitza-neurria: eskutuzko
arantzaz, samiñezko loraz, betiro zintzo ta zuhurkiro jardunaz. "Eguskitzaren nagusi bakarra, Jaungoikoa zan —diraus-
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ku aren ikasle Txomin jaunak. Aren aurrean egiten ebazan
gauza guztiak. Bestela, ezin leiteke aurkitu orrelako zuzentasunik eta zeregin guztiak ain ondo egiteko zaletasunik.
E rbesteratua egoan abade lagun bati dirautsa: "San Paulok Timoteori esanaz diardut... egite onez, aberastuten: altxor
ona gerorako batzen, bizitzea irabaztearren...". Talleres 6
gn., Lemoan, emen utzi eban m undu zazkar ta gorrotoz kutsatu au, aren arim a eder eta santutasunez beteak, 1939 gnko.
abuztuaren 12 gn.
Orduan, artega, ezpanak d ard ar eta zizpuruka, Azkue
sendoak oiu egin eben: "Gizon aundi bat il da. Eguskitza
il da".
Ta am aieratzat, "Loretako illean" dakarren esan au
barridatzi gura dogu: "Itsasotik urtendako urak, barriro
itsasoratzen dirán legez, ni be, egin ninduan Jainkoagana
itzuli ta joango naz. Jau n aren a naz, Jau n aren tzat nago, J a u 
naren zorionera sartu naiteke” .

EGUSKITZAREN LANEN ZERRENDAK

I
EUSKERA ONETAN AGERTURIKOAK:
Euskaltzain ala Euskaltzain. I (1920), II z., 19-28.
Irugarren txostena, I (1920), II z., 28-31.
Euskalki ala euskalgi? I (1920), II z., 38-44.
-Kari atzizkia, I (1920) II z., 66-73 (Eta -gai, -kai,
-kizun...).
Euskera idatziaren batasuna, III (1922), I z., 114-122.
Zabalak idatzitako adizpiakera batzuetaz zerbait, III
(1922), II z., 30.
"Bai" ta "ez" aditz-aurrean, III (1922), III z., 55-63.
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“Bai” ta "ez" aditz-aurrean (Azkue jau n ari erantzuna) III
(1922), IV z., 38-48.
Bizkaiko euskeraren eta batez be, bere adizpiakeraren
aldakuntzak.
(Kapanagaren liburutik, agiri danez) VI (1925), II-III z.,
136-147.
Conjugación fam iliar o dialogada? VI (1925), IV z., 3-15.
Karmelo E txegarai'ri Euskaltzaindian sartu zanean irakurritako itzaldia (Gaia: euskeraren bizitzaz, nondik etorri
ote zaion euskerari gaurko bere auleria, t. a.) VII (1926), I,
26-37.
A rrasateko Euskalegunean Eguskitza euskaltzaiñak egin
dako itzaldia, IX (1928), 24-34.
El sufijo -garrí. XI (1930), 262-266.
Los sufijos bel, peí; bil, pil, mil. (1930), 218-220.
Verbos compuestos, factitivos o causales: ¿cuál es en ellos
el verdadero elemento factitivo? XI (1930), 213-217.
Observaciones a algunos puntos de la Morfología Vasca
del señor Azkue, XII (1931), 62-67.
Verbos compuestos, factitivos o causales: ¿cuál es en ellos
el verdadero elemento factitivo? XV (1934), 246-257.

II
EUSKERA ALDIZKARI ONETATIK LANDA, EUSKERARI
BURUZKOAK
Conjugación rem ota del transitivo vasco. Revista EUZKEREA, Bilbao. (1933, II, 485/489; 1934, III, 156/163 eta
236/243; 1935, III, 563/569).
De euzkeralogía: gizaiti o gizatzakunde.
Itz bikoitzak darakuskuezan euskal-izpiakeraren arau
batzuk. RIEV 1924, 592/598.
Mikoletaren euskereak eta gaur Bizkaian darabilguzanak, ze aide eta dauke? RIEV 1930, XXI, 468/477.
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¿La voz Euzkadi es neológica? Euskal-Esnalea 1918,
V IH ,

1 .

Zabala Aba ta euskerazko bere lanak. (Durangon, Lenengo Euskalegunetako itzaldia, 1921, iraillean egiña, 1922 argitaldua).
Doneztebeko Euskalegunetako itzaldia, Joakin Lizarragari buruz.

III
ELEIZAKO LANAK
Garbitokiko arim aen illa (Sarda y Salvany jaunak erderaz
idatzi ebanetik, Eguskitza abadeak euskeraldua). Bilbao, Grijelmo 1915, "Jaungoiko-Zale''-ren idaztiak.
Andra M ariaren loretako illa, 1919. Zomotzan, "Jaungoiko-Zale"-ren idaztiak.
Cristoren dotriñaco icasquizunic biarrenac ipini ditu eus
keraz... abadiak, gure Jau n a artu baño len icasi daguiezan
eusqueldun um echuac. Bilbao, Verdes Achirica, 1911.
M exikotar katolikoen alde, Loyolan batu ziran Luistarrai
apaiz jau n Eguskitza euskaltzaiñak egindako itzaldia, 1928
('IV- 22an. Donostia, 1928).
Durangoko Euskalegunetako sermoia, 1921 iraillaren 8an.
"Argi Doñea” Baltzolarena, 1932 udan bizkaieratu, 1933
^rgitaldu. Kristau-Ikasbidea, M. Lekuonak gipuzkerazjarria,
bizkaieratu.
Bost abesti labur, Andra M ariari. "Loretako illean”
Üagoz, musika ta guzti. Letrak, Eguskitzarenak dira. Doiñugihe, Valdes Goikoetxea Alex eta Julio; eta Aita Donosti. Bego^ako Karmelon atxillo egoanean egin eban beste neurtitz bat;
^ita Linori eskerrak ez zan aldendu lantxu au.
A ndoaingo E uskal-jaietan eleiz-itzaldia,
*2. "Euskal-Esnalea” 1930. J-Zalek, 19 orr.
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Euskaldunei euskeraz Iurreko eleizan... Bilbao, Grijelmo,
1915.
Oratio inauguralis in Seminario Conciliari Victoriensi.
Cursus 1903-4. Victoriae: Impr. Pujol 1903, 32 orr.

IV
BESTE LAN BATZU
Emakume-bizitzaz, "Euzkadi” egunerokoan artikuluak.
Orretariko batek "Kirikiño Saria, 1930" emon eutsan.
Gizarte-auzia, 1935, liburu taxuan, "Ekin"-en agertu
lanen bilduma.
Erri-ohituretazkoa: K axarrankaren gorabeherak eta
Auriako jaia. Itzaldia, Donostian, 1927 gn. urtean. R I E V
1927, XVIII, 422/26.

J. B. EGUZKITZA'REN
ELEIZ-IDAZLANAK
A. S. Onaindia
Gai auxe emon daustie, Eguzkitza, erri onetako seme
argia goratuteko. Iru ataletan banatuko dot berau: 1) Eguz
kitza, eleiz-gizon: 2) Eguzkitza, sermolari, ta 3) Eguzkitza,
eleiz-idazle.
Eguzkitza, eleiz-gizon.—Gizaseme aundi baten eun urte'
u rrena ospatzen gagoz. Eguzkitza andi agertzen yaku, bai»
euskal literaturan. Eta ementxe m unduratua da, I b a i z a b a l
ertzean, zugatz eta solo artean; ementxe, ainbeste auts ezpa
leuke, eder-ederra litzaken erri onetan. Egun argi batean ig°£
or goiko arkaitz gaiñera, ta begiratu ezker-eskuma, ta zeuK
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esango: "Zoragarria bai Lemona, Aramotz, Lemoatx eta
Arraño-bizkar begira dituala! Gaur, zemento-frabika ta abar,
naikoa loi daukagu, kutsutua; len garbi etorren Ibaizabal
gaur zikin eta n arra s dabil.
Eta ementxe, len zoragarri zan eta gaur be izan bear leukean erri onetan jaio zan Eguzkitza, euskal idazle jatorra.
Ementxe azi zan, ume, mutiko, gazte. Ba-dau onek zer-ikusia
giza-istorian. Azi eta ezi. Zer da umetxoa, jaio ostean? Ezeuki
naiz aberats izan jaio dan ogea, ez dausku ardura. Izaki txiki
orrek, umetxo orrek ez daki zer dan bizitza, zer eskubide
daukan, zelako neke ta atsekabeak izango dituan. Zelako nortasunaren jabe izango ete? Oraindik "zer” kaskarra da, aul
eta pitin. Berez, negar egiten daki bakar-bakarrik.
Baiña or dau biotz bat, am arena, beroa eskinka. Bizitza
zear biotz ori izango dau gidari, esku guri. Orrek, am ak oratuko dautso eskutik eta bidé artezez zuzendu galdu ez dedin,
bear dauana ikasi dagian. Semea azi ta ezi, or am aren lana;
semeak or dau guztia, am aren ard u ra ta berotasuna. Jainkoak, beti on eta jakintsu, am a ezarri euskun ondoan. Kuma,
ta umetxoa bertan, bai eder! E rrom atarren kumak, seaskak,
itxas-ontzi itxura eukan. Nok zuzenduko um earen ontzi txikia? Amak. H ungria'n, ostera, antxiñako baten, zugatz batetik bestera lotuta eukiten ei eben kumea. Ta antxe, zugaztiko
kantu artean, geroko gizon bat, erri bat lotan.
Gure artean, am ak oin-puntakaz kulunkatu oi dau kuma
hizanga erdi-biribilla, eskuz zerbait dagian bitartean. Zer
egiten? Zer ezartzen? Gure amak zer ezartzen kum eari, umekcoari? Bere arnasa, nortasuna, euskalduntasuna, arima,
Sizaldiz gizaldi gure odol eta gogoan datorren zerbait, ezinesana bear bada.
Eguzkitzaren ama, am a aundia izan zan: ez izan dudarik.
Semea aundituz joian, eta eskola asi; am a pozik bere errai
*atiak liburu zaletasuna ekarrelako. Seme orren arim an sartu
ta barrendu nai eban bere biotza, bere izatea, leza orretan zer
eUkan jakin nairik. Ikasiz joian, ez egoan atzen eskolan; argi
ta bizkor ikusten eban gram atikan, dotriñan, izkuntzetan, eta
aU pozgarri yakon. Mutiko egiñaz doa, ta am ak min dau biot2¡ean: txiki ta tolesgabe nai leuke beti. Aundi egiñik, izango
ditu burruka ta ekaitzak; baiña berak lagunduko dautsa,
°nbidetik ibilli daiten. Eskola askoren jabe egin da.

240

XXI - EUSKERA - 1976

Egun batean, geiago ikasi nai leukela-ta, Ikastetxe aundi
batera joateko gogoa erakutsi eban; ondo eretxen gurasoaiGarai aretan be entzutetsua zan Zornotza'ko Latin-eskolea.
Ara bialdu eben. Oso au rreratu a ebillen emen be. Gurasoen
poza! Ikasle on eta guraso-zale zan. Gurasoak, jakiña, lanari
ekin bear sem earen ikasketa ta gaiñerakoak ordaintzeko,
baiña atan be pozik.
Beste bein, ezkutu bat eukala-ta, am ari iragari nai bera;
am ak esango eutsan aitari. Ixilka iragarri eutsan: "Amatxo,
abade izan gura dot!” Negar? Gorputz-ikara? Bai zera! Zelako
argi-diztira am a-sem een begietan! Asazkatu da semea. Amari, ostera, indar barriz aunditu yako barrua, Eleiz-gizon izango da bere semea! Au aundia, au poza!
Eta urrengo udazkenean, Zornotza'ari agur egiñik, Gasteiz'-ko Abadegai Ikastetxera joan zan Filosofía ta Teolojia
ikasten. Sei-zazpi urte emon ebazan ortan, ikasi ta ikasi. Gal
orreikaz batera izkuntzak be —latin, griego, frantses ta abar"
ikasi zituan. Nota onak atera oi zituan urtero. Eta gero, oporaldietan, gurasoen ondora, onei laguntzen.
Berak diñosku: "Gazteizko neure ikastaroa am aitu ezke'
ro, egunik galdu gabe, neure etxe-zulora, gurasoen ondoraitzultzen nintzan, beste neure ikaskideak lez, ni be alai ta
pozez” . Gurasoai lotsa ta begirune aundia eutsen Eguzkitzak'
Azkenez eleiz-karrera am aitu ta orduan Gasteiz'en g0'
tzain egoan Ramón F. Pierola'ren eskuetatik artu eban abade'
tasuna 1899-gko. gabonillaren ogei ta batean. Etzan p°z
m akala izango Eguzkitza gurasoen etxean eta Lemona'tarrefl
artean erriko eleizan bertako semeak lenengoz meza emo$
eban egunean! Beti izan oi da, ba, jazokun alaia. Gurasoen
amesik ederrena betea zan. Lemonak eliz-gizon argi, jakints^
ta on bat eukan.
Abade eginda gero, Gasteiz'ko Ikastetxean bertan gelditu
zan m aixu; gram arika ta erretorika erakutsi zituan urte ba'
tzuetan; orduantxe osotu eban Lizenziatura karrera. Irakasle
ta ikasle zoli ta ard u ratsu a agertzen zan nun-nai. 1 9 0 3 'an
urrillaren lenengoan, ikastaro barriari asiera emoterakoan,
berak euki eban itzaldia, orduko gotzain Cadena y Eleta»
Ikastetxeko m aixu-lagunak eta ikasle m ordoa entzule zitual3'
Latiñez egin eban itzaldia, ta ortik errez atera geinkene2'
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ondo ezagutzen ebazan ordurako Horati ta Birjiliren olerki ta
poesilanak.
Lau zatitan banandu euskun itzaldia: 1) Ederra ta bere
ingura-, 2) Eder-erak, arri-irudiak, margo irudiak eta musika;
guztion artean mintzozko edo itzezko ertiak dau txapela; 3)
H oratiren bertsoak azaltzen ditu, ta Birjilioren lana, Eneida,
eder-sundaz betea; 4) danok jakin bear genuke gram atika ta
erretorika, geure inguruan eta barruan pilpilka daukagun
ederra jaso ta adierazten jakin dagigun.
Ondoren Lekeitio'n egin eban bere erakustea, arrezkero
guztian egin be. 1904'an joan zan ara, ta gerrararte antxe
ekin eutson bere arloari, irakaskintzari ain zuzen. Eleizkarrera ikase nai ebenentzako zan ango eskola, berak ainbat
urtez zuzendu ebana. Oindiño ba-eban alan be astia erriz erri
itzaldiak egin, aldizkarietan lanak idatzi, Euskaltzaindiara
txostenak eroan, um etxoentzat kristiñau-Ikasbide egunak
gertatu, ta abar osotzeko. Arazo berberean ia ogetam ar urte
igaro arren, pozik aurkitzen zan.
Eleiz-gizon genduan, eta ez egoan lo egiterik. Abadeak,
izan be, nun-naitik begiratuta, osoa izan bear dau; beti ikasiz
ta osoagotuz doana. Onetzaz entzun M. Lekuona'k diñoskuna:
"Apaiza zala esan bearrik ez dago —aren idazlanai galde—.
Eta nolanaiko apaiza, izan ere. Jaungoikozkoa benetan, eta
benetan jakintsu, gañera. Buruz ondotxo jantzia, berez eta
ikastez. Oldozpen sakon eta argia. Itz ondo ebakia. Jardunean eta lagunartean, itz-m urritza. Aurpegi irritsua orraitik.
Lanean, langille gotorra, aspertze gabea. Akademiz Licentiatu a ” (Euskera, 1953, 39 or.).
Eguzkitza, serm olari—Gure artean ba-dira - ta nun ez?
gizon jakitun batzuk, bizitza osoan ikasi ta ikasi egin dabenak. Norentzat jakituri guzti ori? Urkoari ez al dautsagu erakutsi bear? Batak beste ari emoteko ez ete dogu ikasten? Ala,
emen be, geurekoi utsak izango? Gizonak gizona jaso, eskola
tu ta duindu bear dau. Ortan saiatu naia dakusgu gaur batez
be, guztiok, elburu bat billatuz, betiko atseden zoriontsura jo
dagigun.
Au egin eban Eguzkitzak. Jainkoak emoniko doai ta gaitasunak, talentuak, etzitun beretzat bakarrik gorde; ugaritu ta
besteai zabaldu baiño. Berbaz erakusteari gagokiozala, gogo-
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ra daiguzan lem oatar argiak erriz erri egindako itzaldiak,
baita ainbat euskal egun eta jaietan esanak be. Ortik ikusi
daikegu guztiontzat eredu bikain dogula.
Itzaldi edo sermoi orrein m am iña ausnartuz, bertatik
ikusten doguna auxe dozue: Eguzkitzak beti, fedea ta euska
ra, korapillo sam urrez lotu ta estutzen dauskuzala. Erri baten
arimea, izan be, berak darabillen izkuntzan, berbetan ager
tzen yaku iñon baiño obeto. Orixegaitik, besteak beste, "eus
kaldun fededun” esan oi zan ao batean, lenago; euskeraz
mintzatzen zanak fedea be zainduko eban. Gaur oraindik beste ainbeste esan daikegu, egiari zor yakona emotera ezkero.
Euskera galdu dauanak, kristiñau fedea be laster bertan bera
itxiko; eta kristiñau federik ez dauanak ez dautsa bere izkuntzari luzaro eutsiko. Edo biak, edo bapez; ez dago besterik.
Gorputzaz gaiñera, arim a, goi-arnas bat be barren aldean
dogun ezkero, atal biok osotzen dabe gure izatea, gure gizontasuna edo em akum etasuna; labur, gure nortasuna. Naiz norbaitena izan, naiz erriarena, nortasun ortatikjagiten da ondorenez ezpan-gaiñ darabilgun izkuntza, b arruan daroagun
arnasa ta fede-indar lez jagi be. Gure izkuntza geure odoletiko zerbait da, baita goi-am asaz m am indutako fedea deritxogun zer ori be. Bata ta bestea, suster bateko landarak dira-ta,
ezin ditugu alkarrengandik banatu, bata edo bestea txikitu ta
ondatu barik.
Euskaldunak lenago berez, bere izatetik sortzen yakon
erlejiñoa eban, Kristoren aurreko gizatalde geienak legez;
gerora, orain bi milla bat urtetik, apurka apurka, Kristoren
irakatsiak besarkatu zituan, lengo zarra, izatezkoa itxi gabe.
Eta arrezkeroztikoa dogu aitaturiko esakuna: "Euskaldun fe
dedun"; obeto esanda: "Euskaldun K ristotar". Gaur, txoro antzera, tasun biok geure erriari kendu nairik gabiltza. Ezta lan
erreza izango, errai-m am iñean ain josia daroaguna nekez
iztekoa da-ta. Arriskutan dagozanik, baiña, ezin uka. Naste ta
istillu askotxo daukaguz gaur gutartean; era askotako jentea,
gizarte aldakuntzak, arerioak ditugu ixilka ta agirían, guri
daukaguzan ederdoaiak lapurtu guraz. Gu, ez euskaldun ez
fededun gareala, ikusi naiean nunbait.
Arrisku au argi ikusten eban Eguzkitzak bere denporan
be. Aldendu bako antsi bat, artegatasun bat eroian biotzean:
euskara galdu ezkero, gure erriarenak egin dau, gure érri
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fededunarenak batez be. "Jaunak emon eutsen —diño— gure
asabai ta oneik itxi dauskue guri. Jaunak emondako izkuntza
onek Jau n ag an a garoaz... Orain arte beintzat, euskera, gure
siñesm enaren lagun andia, aizkide laztan-kutuna izan da.
Kristiñau izatea beste lurreko arazo guztiak baño zerbait
geyagotan daukagunok, auxegaitik bakarrik be euskera
m aite-m aite izan bear geunke. Izkuntza zearo galtzeak errien
siñismena eta oitura onai be kalteak dakarzkie" (Arrasate'ko
Itzaldia, 11 or.)
Kezka orrek jota ibilteak, orraitiño, egundako mesedea
egin eutsan Eguzkitzari, eta bidé batez euskereari; oían izan
ezpalitz, ez euskun, nik usté, egin euskun besteko euskal lanik
burutuko. Gure zatirik beiñena ta arazorik benetakoena
barru-bizia dala ikusirik, bere asmo ta gurariak euskeraz
adierazten alegindu zan; au da: b arru an eroiana itzez eta
idatziz, lumaz, gaur gozo ta biar latz, besteai be erakusten
alegiñak alegin egin ebazan, euskaldun enparauak be asmo ta
elburu bardiñerantza zuzendu naiez.
Ortarako, esan dogu, aurrenik ikasi egin eban, bera buruz
ta biotzez jantzi. Ondoren euskara errotu ta benetan sakon
ikasi; um etatik ekian ederto sam ar, baiña ori etzan naikoa;
Gasteiz'en ikasle zala, ta m aixu gero, beste gaiakaz bat, eus
kal arloari gogoz ekin eutsan. Berak diñoskunetik atera geinke zelako zaletasuna ekarren gaztetaik. Ona zer ikusi ta zer
egin oi eban oporraldietan, ementxe Lemona'n. "Nere erriko
apezak —diño—, arratsalde oroz, ango Jau n baten etxean batzen ziran, eta arratsalde apalean, zerbait irakurtzeko asmoz,
ara joaten nintzan ni ere. Urte baten -zein izan zan ez dizuet
esango, ezpanaiz oroitzen gutxi gora-bera baizik- irakurgai
berri bat arkitu nuan etxe artan: Azkue jau n aren EUSKALZALE. Erderazko albistariak, ikustalditxo bat eman ondoren,
sakelean sartu ta beren etxeetara eram aten zituzten apez ja u 
nak, gero asti geyagoz eta zeatzago irakurtzeko asmoz. EUSKALZALE... ez.
"Euskera zailla zakarrela... irakurri ere ezin zutela...
begiak nekarazi ta buruak austeko egiña zirudiala... au zala...
ori zala... beren etxeetara eram an ere ez zuten nai izaten. Iru
zenbakitatik bi gutxienez an uzten zituzten beti, eta neronek
artu ta nere etxera eram an ezpa'nitu, an geldituko ziran, iñori bururik ausi gabe" (Euskera, 1926, 26 or.).
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Ondoren irakurri ebana Txomin A girre'ren Auñemendiko
Lorea izan zan. Eder izan yakon. Orrelaxe, irakurri ta idatzi
egin yakun idazle bikain. Euskaltzaindia sortu zanerako ainbat lan egiña zan, eta Bizkai aldeko euskaltzaiñen artean artu
eben lenengo-lenengotik. Orduko idatziak zituan Arimen illa
ta Loretako Illa; gero etorriko ziran beste lanak. Arrezkero,
euskal ja i bat zala? Itzaldia egiteko, an zan Eguzkitza.
1921'an Euskal Eguna Durango'n, Euskaltzaindiak eratuta:
J. B. Eguzkitzak itzaldi bi egin euskuzan, J. Mateo Zabalari
buruz bata; bestea, illaren 8'an, meza nagusitan egiñikoa. Aita
Zabala, prantziskotarra, Bilbao'n jaioa dogu an 1777 garren
urtean; eliz-izlari eder Bizkaian eta Gipuzkoa'an; Bizkaia'n
darabilgun aditza, berboa, dala-ta lan eder bat osotu euskun,
eta auxe da Eguzkitzak bere itzaldi jakingarrian aztertzen
dauana.
Eleizako itzaldian, beti bere barruko kezka arindu nairik,
onela iñoan: "Gogo edo arim earen ispillua arpegia dala sarritan entzun eta esan dogu; baña antziñako elendarrak, grezita r jakitunak, guk baño zuzenago, gogoaren ispillua, arpegia
ez, izkuntza bai, izkuntza zala esaten eben. Gogoaren itz eta
abotsen barreneko izkuntza ta azalekoaren arteko inkunde ta
artu-em onak zeatz adieraztea egiñen zailtxua da, ziñez; baña
batabesteaz alkartasun estua ta zerikusi andia daukela iñork
be ezin ukatu legi. Eta egiz: gure gogoak sortutako gogapen,
irudi, antz, asmo ta gurariak izkuntzaren bidez agertu ta azaltzen doguz; baña izkuntzak berak be, gure barrenean sortzen
direan gogorapen, asmo ta gurari orrei berarizko jas eta
tayua, izakera ta egidamu berezia arrerazten dautse: augaitik edozein izkuntza ta berau darabillan erria alkarrekin
estu-estu lotuta dagoz, eta alkarrekin estu ta ertsi lotuak
dagozalako, izkuntza aldatzea edozein errirentzat bere
gogoaren izakera berezi ori aldatzea izan oi da; baña aldake
ta onek, erriak asabakandik artu dituan siñiste ta oiturai kalte baño besterik ezin egin legioela, itsua ez dan edonok dakus
eta edonok daki” (Itzaldia, 1922, 123 of.)
Ondoren euskera galtzeak gure izkuntzari ekarriko leuskiozan gaitz eta kalteak azaltzen dauskuz; euskerearen etsai
ta arerioak aitatzen ditu, eta onein poza gure izkuntzaren kaltez zerbait egindu edo egiten danean. Arako Combes, kristiñau
izenaren arerio zitalak, 1903'an, Prantzia'ko agintari zala,
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Euskalerriko eleizetan itzaldiak euskeraz egitea galazo ebanean, bere lagun eta adiskideak, txalo beroak jo eutsoezan.
Berez, diño Eguzkitzak "gure siñesteari gorroto dautsen etsai
oneik, gure euskereari be gorroto dautse: geure siñeste ta
ekandu onak m aite doguzanok, euskerea be maite izan bear
dogu: aek siñestea galdu nai dabelako, euskerea be galdu nai
dabe: guk geure siñestea jagon eta zaindu nai dogulako, eus
kerea be jagon eta zaindu, sendotu ta bizkortu egin bear
dogu” (Loe. cit., 127 or.)
Euskalerriari beti zintzo izaten, Jainkoaz ta urkolagunakaz ain zuzen be, euskera m aiteak laguntzen dautsa.
"Edonorantz begiratuaz dakusguzan mendiak, zapaltzen
doguzan bideak, bizi garen etxeak, geure errietako iturri,
ibai, solo, bazter eta zokondo guztiak, ildegietako geure arbasoen azurrak, aizeak darabillan autsak, nozbait, bear bada,
geure guraso ta asaben gorputz eta aragi izan zan auts orrek,
euskerea geure-geurea dogula diñoskue. Eta geure asaba
onen oroipen edo gomutea, geure biotzen bitxia, geure odolaren bitsa, geure izatearen usaña, geure.gogoen arnasa dalako,
asaba ta ondorengoen arteko lokarri ta txibistun bizia dan
euskera onek, geure arbaso ta aurretikoaren beste ezek baño
estu ta ertsiago alkartu, batu ta lotzen gaitu; baña asaben
siñestean sendo ta ekanduetan garbi irauteko, eurakin estu ta
ertsi lotuta, gogoz eta biotzez bat-eginda egotea baño oberik
ete dago? Ez!” (Loe. cit., 127 of.)
Aurretikoengandiko guztia astindu gurata gabiltz gaur.
Au ete bidé egokia geure-geure ditugun betiko balioak zaintzeko? Gure gurasoen gauzak biotzean ondo barrendu ta areikin biotzez bat-egin bear dogula diñosku Eguzkitzsk. Barría
zarragaz ta zarra barriagaz nastaurik, okiñak lez ore mamorra egin bearrean gagoz. Zarrak balio aundiak daukiez, baita
gazteak be.
1923'an Naparruko Doneztebe'n Euskal Eguna, Euskal
tzaindiak eratu ta au be: Eguzkitza euskalzaiñaren itzaldia an
be, Elkano'ko Lizarraga'ren bizita ta euskal lanak gai arturik.
1925'an Azpeiti'ko Udal-etxean, Karmelo Etxegarai jaunaren
Euskaltzaindian sartzea: J. B. Eguzkitzak egin eutson erantzun itzaldia. Bardin, 1919'an, Andoain’en, Larram endi'ren
omenez ospatu eben Euskal-Egunean be, mezako itzaldian
J. G. Eguzkitzak oso ederki azalduz "Euskaldun fededun”
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esaerak ser esan nai dauan. Onein artean, 1914'an, Yurre'ko
eleizan, "Euskaldunei euzkeraz" gaitzat artuta, Kristau-Irakaskintza zabalkundea eritxan abade bazkunaren batzar n a 
gusi egunean egiña be entzute aundikoa izan zan.
Eguzkitza ugaria zan, zein izlari ta zein idazle bezela. II
zanean sermoi pilloak itxi zituan. Gaur, ñire ustez esku onetan dagoz, baña ez dakit ziur nun dagozan. Amabost bat urte
dirala, Zirilo Artzubiaga jaunak, bera zaartu egin zala-ta,
Eguzkitza'ren esku-idatzi danak emon eustazan nik eurak
argitaratzeko biderik baldin ba'neban, arazo ori neure lepo ta
eskuetan artu nengiala eskatuaz. Otzandiotar abade langillea
il zanean, 1966'an, arek eukazan liburu ta idatzien jabe Bilbao'ko emakume talde bat egin zan: nik neukazan be eurak
eroan ebezan, eta arrezkero ez dot izan esku-idatzi edo
manuskrito arein barririk.
Dana dala, idatzi areik askotxo ziran, itzaldiak danak,
berak or-emen egindakoak —Santuenak, Garizumakoak, Jaierak eta abar—. Argitaratzeko asmoz nenbillen; inprenta kontuak eta eralgi-bearrak eskuratuta neukazan, baita zelan
argitaratu be: Iru liburu izango ziran, naikoa lodiak. Baña
ñire asmo ta lanak bidé erdian geratu ziran porrot eginda.
Egunen baten ikusiko al dabe id atii orreik merezi daben
eguzki argia!
Eguzkitza, eleiz-idazle—Eguzkitzak bizkor erabilten eban
bere luma. Ta urteetan bere zeregiñik beiñena erakustea izanik be, asti-orduetan idazteari ekin oi eutson. Bere bizitza
guztian, esate baterako, idatzi eban Zornotzan argitaratzen
zan abadeen aldizkari "Jaungoiko-Zale''-n; baita "Euskera",
RIEV, "Euzkadi", "Yakintza" ta olakoetan be. Idazle ederra
dogu beti: gaiak illunak edo-ta gitxi erabilliak izan arren, argi
ta ulertzeko errez urtetan ziran Eguzkitzaren lum a ariñetik.
Aitatu doguzan eleiz-sermoi ta itzaldiakaz gaiñera, beti
eleiz gaien barruan, Iru liburu oneik daukaguz: 1) Garbitokiko Arimaen Illa (Bilbao, 1915); 2) Andra M aria'ren Loretako
Illa (Zomotza, 1919), ta 3) Argi Doñea (Zornotza, 1933 ta
1935). Bizkaieraz.
Liburu txikia, baiña m am intsua dozu lenengoa. 112
orrialde daukaz. Sardá y Salvany'k erderaz egiña dogu, eus
keraz ipiñita. Ederto ta txukun azaltzen dau eleiz-gaia, euske-
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ra oparoan. Azillako illa onek ira bederatziurren eta iru-urren
bat dakaz. Lenengo bederatziurrenean Garbitokia zer dan eta
arim a errukarriai geinkeoen laguntza erakusten dausku;
bigarrenean, zeintzuk dirán Garbitokian ordaindu ta garbitzen dirán utsegite ta orbanak; irugarranean, zelako egiteakin lagundu daikeguzan arim a gaxuak. Azkenengo iru-urrenean erakusten dausku Garbitokia aintzat ez artzea ta beratzazko bildur larregia, biak kaltegarri dirala.
Ona zatitxo au, zelan idazten eban jakin daigun. Garbito
kia ta jarraibide ona dau titulu. "Ba-leiteke —diño— gutariko
batek baño geyagok bere b a rm an kezka askotxu eukitea,
gogoratzen daunean bere jarraibide dongakaz, baten baño
sarrijago emon dautsala aurrekoari ogen edo pekaturako
bidea; berak gaiztakerijak egiten irakatsi eutselako, arima bat
baño geyago b iar ba-da, orain garbitokijan egongo dirala.
Geure autuetan eta geure egitadetan ard u ra bakuak eta buru
ariñak ixaten garialako, bildur ixateKO da, geuk usté dogun
baño sarrijago emoten ete dautsagun aurrekuari txarrerako
oña, gaiztakerirako bidea. Augaitik gauza ona ta kristiñau
zintzo guztijok euki biar geunken oitura edo ekandua da, geu
re erruz, biar ba-da, garbitokijan dagozan arim aen aidez,
berarizko eran eta sarrijagotan, geure otoi, erregu ta eskarijak zuzendutea. Edonok dakus, ba, geuk bidé dongea erakutsi
geuntsalako, norbait garbitokira ju a n ba-da, beria ezeze geuria be bai dala errab a; eta geure jarraibide txarrakaz kalte
egin geuntsalako, biarkun edo obligaziño estuagua daukagula
berari, al dogun bestian, lagundu ta egin geuntsazan kaltien
ordaña, albait ondoen, emoteko" (103 or).
Bigarrena "Loretako Illa" da; liburu ederra au be, 290
orrialdekoa. Barriro diñot: idazti eder-ederra, gaiez, mamiñez, eta izkeraz, euskeraz. Abaraska baizen gozo ta leuna. Argiratu zanetik, Bizkaiko eleiz-gizonak batez be, aspertu barik,
eskuetan erabillitakoa: beronek dakaz kristiñau-onoim en edo
birtuteak, beste iñok baiño obeto, apain be apain adierazo ta
azaldurik. Eleiz-gizonak, abandeak eta prailleak ezeze, erritarrak be, ainbat lekutan, maiatzeko illean baitik bat, etxeetan,
erm itetan eta eleizetan, euren otoitz eta irakurtaldiak egiteko,
eskuetan erabilli dabe. Euskera bikaiña darabil, joskera
euskaldun-euskalduna, aditz edo berboan eztau eragozpenik
ezagutzen.
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Irugarrena "Argi Doñea” dozue. 734 orrialdeko liburua;
azken urteotan Gipuzkoan eta Bizkaian beintzat, mesede ikarag arria egin izan dauskuna. B altzola'tar Prantzisko Aitak
idatzi eban gipuzkeraz, eta Eguzkitzak bizkaieraz jarri, ta
Zomotza'ko "Jaungoiko-Zale” bazkunak argitara ekarri.
Eguzkitzak, bizkaieraz ipintean, onan idatzi euskun: "Li
burua gipuzkoerez agertu zan lenengoz. Donostia'ko "Argia” ren arduraz ta ordañez. Esku artean erabilli eben abade-lagun
askori entzun geutsen orduan: "Bizkaian be onakoxe baten
bearrean gagoz eta auxe berau, gure euskeraz ba'lego, ondo
baño obeto letorkigu” . Orren nai ziñanok, emen daukazue
"Argi Doñea” Bizkaiko euskeraz, zerbait aldatuta, baña guz
tiz gitxi. Gipuzkeraz eta Bizkaieraz Meza liburu bat eta bardiña eukitea egoki litzakela-ta, Bizkai'ko euskaldunak errezago
aitu edo ulertzeko bear zana baño beste gauza andirik ez dogu
ald atu ” (Irakurleari, V of.)
Gauza asko dakaz liburu m ardul onek: goizeko ta arratsaldeko otoitzak, aitortza ta Jau nartzea, Meza deuna, eraspen edo deboziñoak, arratsaldeko Bezperak, Eleiz urtearen
azalpena ta Ebanjelioak, gogaketa edo meditaziñoak, eleiz
abestiak, eta abar.
Itzaldi-pilloa ta iru liburu onexek dirá J. B. Eguzkitzaren
eleiz-lanik garrantzitsu ta onenak.
—0O0—

Orain, gure jakin-griñak ez dau am airik eta, Eguzkitzak
zelako idazkera edo estiloa eukan ikusiko dogu, labur-labur.
Idazle ugari ta oparoa zan Eguzkitza bere lan osoari begitu bat egin ezkero. Ume ta gazteak ikastetxeetan emoten
daben buruko m iña ta lana ez da geienez urria izaten. Lemoarrak , alan be, tartekan m arteka idatzi egiten eban, lumeari
eragin. Idaztean, ostera, gaia ikasi oi eban lenengo, zeatz eta
sakon; gero euskeraz oldoztu, pentsatu, euskeraz ausnartu ta
euskeraz idatzi, eskribidu. Orrelaxe lortu eban idazteko
erreztasun izugarria, baita idazteko estilo bere-berea be,
idazle guztiok bakotxak berea izan oi dogun lez. Eta ikusi
noraiño eldu zan. Orixe'k au idatzi eban beiñola: "...ñire ustez orainarte izan dogun euskal idazlerik bikaiñena" dogu
Eguzkitza.
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Bai, euskal idazlerik geienak oso goi ipiñi izan dabe gure
Lemoar azkarra. Manuel Lekuonak onela: "Prosa oparoa, itz
ondo neurtua, joskera ja to rra —bizkaieraz gutxitxo bezelakoa—; aundikeri puztu ta anpaturik gabea; daña adi-errez;
itxuraz xalo, bañan estilo ondotxo landua, beaztoporik gabekoa... kirru leuna gorulari trebearen eskuan antzo" (Euskera,
1953, 39 or.)
Eta K. Etxenagusiak: "M aixu batek lez idazten dau beti
Eguzkitza'k: argi, otz, zuzen, kontuz... Bear bada, astunegitxua egiten jaku, luzarora bere idazkerea, itzen garbitasunari
ta gram atikako legeai lotuegi edo dalako” (E. 1. Lorategia,
231 oí.)
A rratia'ko izkelgi edo dialektua darabil; ez gero oni geiegi
loturik, zabal eta ikasia baiño. Aditza, bizkaitar aditza trebe
ta nasai darabil beti. Alan eta guzti be, ba ei ditu bere akatsak, utsak, edozein idazlek izan oi dabezan lez. Gram atika
legeak zeatzegi zaintzen ei dauz, eta ortik sortzen yako irakurtean astun sam arra izatea. Egia ete? Baita norbaitek esan
dau irudim en gitxi daukala. Egia ete? Eritxi-emoilleak eta
kritikalariak sarri edozer gauza esaten dabena, ba-dakizue.
Literatura gauzetan, gaiñera, zenbat buru ainbat aburu, zenbat irakurle ainbat eritxi.
Beraz —amaitzeko—, atsegin yatzuen ala ez zeuek ikusi
daizuen, urrengo zati au irakurriko dautzuet. Ba-dakizue, edo
jakin bear zeunkie, an gerra aurretik "Karikiño Sari” bat
zala, Donosti'ko "Euskaltzaleak" bazkunak 1929'an jarrita.
Lenengoa Orixe'k irabazi eban, eta bigarrena, au da, 1930'garren urtekoa, Eguzkitza jaunak. "Em akum e E uskotarra”
zala-ta lan eder b at idatzi eban. Entzun zatitxo au.
"Naiz soñez naiz gogoz emakume euskotarra baiño oso ta
orniduagorik, gutxi lur zabalean. Azbegi egokiak ditu, margo
gorrizuri, begi zoli, begirakun m azal eta garbi. Gorputzez 1erden, lirain, txairo, sendo, bizi ta bizkorra da: ori dala-ta batek
baiño geiagok emakume eredutzat artu dabe. Giltzak lokabe,
gerria malgu, giarrak zauli, zanak bizi ditu. Oiñez bidé luzeak
egiten gitxik irabazi dautsoe: buruan zama astuna dauala
txairo ibilten, iñok be ez.
"Latziñean bedar ebaten, soloan laietan, itaurrean,
itzain, bateletan arraunlari, kaietan soinlari, itxasontziak
bete ta utsitzen, naiz buruan zorro andia dauala, kalean zear
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ikusi daben arrotzak, arrituta gelditu dirá ta emakume euskotarraren gora andiak egin dabez. Izan be, indarraz gaiñera,
berarizko ganora ta yasa daukaz orretarako emakume euskotarrak...
"Garbi ta langillea da emakume euskotarra. Soiñekoak
naiz oe-azalak ikuzi ta garbitzen diarduanean, esku ta atzak
bereak ditu: eun eta miesak edurra baizen zuri ipinten eta
etxekoak txukun eta garbi erabilten ba-daki. Etxetik ataz
lanik astun eta gogorrenetan laguntzen dautso gizonari eta
etxeko zeregiñak ondo egiten oni irabaziko dautsen emakume
gutxi. Gizon-laguntza barik, etxe ta bazterra ondo zaindu,
umeak ondo azi ta etorkizunari arpegi emon dautsen em aku
me alargunak ezautu doguz.
"Irudim en bizi, buru argi ta biotz sam urra daukaz. Bera
rizko ikasketarik egin ez arren be, eguneroko arazoetan badaki urtenbide egokiten. Azalez bena, barrenez alai... mazal,
adikor eta laztantxu" (Yakintza, 1935, 86 of.)
Auxe dozue Eguzkitzaren idazkera, estiloa. Jori, ugari ta
bizia. Auxe da gure gizona: abade zintzo ta idazle bizkor.
Gure artekoa; gure artean jaio, bizkortu ta zintzotua. Guk
zer? Egoki yaku onako gizonak goratzea, onako gizonak eredutzat artu ta geure oiñak arein oiñatzetan ipiñiaz, arei
jarraitzea. Orrela bedi.

JOAN-BATISTA EGUZKITZA-RI

Lemoa-n, 1975-IX-28
Doinua: Markesaren Alaba-rena
0)

l )

Mila beratzireun'ta
'rurogei t'amabost,
Zemendin azkenean
Batzartuta gagoz;
Zemendin azkenean
Batzartuta gagoz,
Mila beratzireun'ta
'rurogei t'amabost.

Lemoako Herriak
Seme argi bat du,
Gaur hemen batzar hontan
Ospatutzen dugu;
Gaur hemen batzar hontan
Ospatutzen dugu,
Lemoako Herriak
Seme argi bat du.
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Urkixo, Azkueeta
Txomin Agirrekin
Lehengo Euskaltzaindiko
Izan zen Bizkaitik.

2)

Joan-Batista Eguskitza
Kristau-Abadea,
Eta goren-gorengo
Euskal-Idazlea;
Eta goren-gorengo
Euskal-Idazlea,
Joan-Batista Euskitza
Kristau-Abadea.
3)
Gizon apala eta
Osorik zeatza,
Idazle garbia ta
Euskara aberatza;
Idazle garbia ta
Euskara aberatza,
Gizon apala eta
Osorik zeatza.
4)
Bizitzan eman zuen
Neurri aberatza,
Eta Euskal-Herriari
Bihotz'ta bizitza;
Eta Euskal-Herriari
Bihotz ta bizitza,
Bizitzan eman zuen
Neurri aberatza.
5)
Lehengo Euskaltzaindiko
Izan zen Bizkaitik,
Urkixo, Azkue eta
Txomin Agirrekin;

6)

Orain guk esker onez
Bihotz-bihotzetik,
Ospeeman dagiogun
Gizon haundi honi;
Ospeeman dagiogun
Gizon haundi honi,
Orain guk esker onez
Bihotz-bihotzetik.
7)
Gora Eguzkitza eta
Gora Euskaltzaindi,
Gora Euskara eta
Gora Euskal-Herri;
Gora Euskara eta
Gora Euskal-Herri,
Gora Eguzkitza eta,
Gora Euskaltzaindi.
00 )

Mila beratzireun'ta
'rurogei t'amabost,
Zemendin azkenean
Batzartuta gagoz;
Zemendin azkenean,
Batzartuta gagoz,
Mila beratzireun'ta
'rurogei t'amabost.
Tontorreko Mikolaitz.

EUSKAL IRAKASLE TITULUAZ
LAUGARREN EMANALDIAN

Jaunak:
Euskal irakasle titulua orain déla lau b at urte Euskal
tzaindiak ja rri zuen. Eta zergatik eta zertarako ja rri zuen
ikusteko, asko pentsatu beharrik ez dago. Euskera kontuak
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Merino Urrutia, euskaltzain ohorezko errioxarra, irakasle agiría
em atean, Lemoan 1975-XI-28an

Liona, Lemoako alkate jauna, irakasle diploma ematean,
Eguzkitzaren m endeurren egunean
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legearen aurrean egoera norm al batean baleude, Euskaltzain
diak arazo horretan sartu beharrik ez luke. Baina gure gauzak ez daude egoera norm al batean, hori bistan da. Beste
aldetik, titulu honen falta handia somatzen zen. Batez ere
azken urteotan, eta zorionez, beroien egarri eta arrakasta
handia piztu déla guztiok dakigu.
Hoiek hola, Euskaltzaindiak usté du gure gauzak egoera
norm al batean ez dauden bitartean, berari dagokiola arazo
honetan eskuak sartzea. Izan ere, bera da Euskal H errian
euskal gauzen ard u ra izateko jarririk den Erakunde bakarra,
Euskal Herriko Diputazioek hortarako beraziaz sortu zutena,
Euskal H erria eta euskara bere osotasunean eta hedadura
guztian hartzen dueña, euskara iagotea, lantzea eta ikertzea
helburu bezala daukana, Euskal Herri eta euskalki guztietako
lankideez osaturiko Erakunde bakarra.
Titulu hau emateko, etsaminak antolatzen dira, noski, eta
horretarako Epai -M ahaina izendaturik dauka Euskaltzain
diak. Hain zuzen, Euskaltzaindiko azken b atzarrean eraberritu zen Epai-M ahain hau. Epaile guztiak Filosofía eta Letratan
lizenziatura dutenak izango dira. Euskaltzaindiak nahi du
gauza hau seriotasun pixka batekin eram an dadila. Tituluaren beraren balioa babesteko, ez du nahi norinahi den eta
nolanahi em an dakion.
Orain arte Euskal Herriak ezin hobekiago erantzun izan
du Euskaltzaindiak sortu duen titulu honi. Hainbeste gizon
eta emakume, eta batez ere gazte jende, etorri da titulu honen
eske. Gizarte m aila, ofizio, kargu eta bizimolde guztietakoak.
Eliz gizonak ere bai, noski: apaiz, fraide, moja, eta abar.
Lemoako parroku jau n a ere titulu hau h artu a da. Neronek
Azkoitiko b atzarrean eman nion.
Gaur, bada, azkenengo etsam inetan garaile irten direnei
euskal irakasle titulu hori emango zaie.
Acto seguido se va a proceder a la colación de títulos de
profesor de euskara a los señores que los han obtenido des
pués de superar el correspondiente examen.
En gracia a los que lo ignoren o desconozcan el dato, quie
ro advertir que éste es el cuarto año, cuarta promoción por
hablar de alguna m anera, de profesores de euskera titulados.
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P asan ya de cuatrocientos los que en todo el país, incluida la
Vasconia francesa, han conseguido el título. La Academia
acostum bra otorgar el diploma correspondiente aprovechan
do una de estas conmemoraciones o sesiones públicas. La pri
m era vez se hizo en Elgoibar, en la sala del Ayuntamiento de
dicha villa, con ocasión del homenaje al escritor Urruzuno. La
segunda tuvo lugar en el Ayuntamiento de Lequeitio, con oca
sión del centenario de Eusebio Azkue. La tercera en el palacio
de Inchausti, de Azcoitia, sede de la Real Sociedad de Amigos
del País, en un acto público de confraternización de ambas
entidades: Sociedad de Amigos del País y Euskaltzaindia. Pre
cisamente uno de los que obtuvo el título en dicho acto fue el
Sr. Párroco de Lemona, D. Manuel Olabarri, aquí presente. La
cuarta promoción, finalm ente, va a tener lugar hoy, dentro de
este acto-homenaje a D. Ju a n de Eguzkitza. Al fin y al cabo,
nada m ás grato y halagüeño podría ofrecer la Academia a D.
Juan de Eguzkitza que esta m uestra del despertar de la preo
cupación por la lengua en las jóvenes generaciones del país.
Y quisiera aprovechar la presencia de la Excma. Diputa
ción de Vizcaya en este acto para transm itirle un ruego, un
deseo y una preocupación que siente la Academia en estos
momentos. La Diputación de Vizcaya hasta ahora ha solido
cotizar el que los m aestros de escuelas de b arriad a supieran
el euskara; y los aspirantes a la plaza de m aestro en dichas
escuelas que querían d ar fe de su conocimiento de esta lengua
debían recabar el correspondiente certificado de la Acade
mia. Las escuelas de barriada, creación interesante en su día
y que cumplió su misión, se van suprimiendo. La nueva políti
ca de concentraciones escolares no deja de despertar preocu
paciones, recelos y tem ores respecto a la supervivencia del
euskara en los niños que a estos centros acuden. El ruego es,
pues, el siguiente: La Diputación, que de algún modo ha vela
do por la presencia del euskara en las citadas escuelas de
barriada, ¿no podría hacer lo que estuviera a su alcance para
asegurar asimismo algún tipo de bilingüismo en los centros
escolares actuales? Es decir, velar p ara que no se produzca
un corte irreparable en la transm isión del idioma a los niños.
Se han levantado voces señalando el peligro. Y la Diputación,
en su deber de velar por este patrimonio espiritual-cultural
del país, creemos haría bien en arb itrar algún medio o cam i
no, como lo hizo hasta ahora, para que el euskara esté presen
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te en las escuelas. Cierto que el Gobierno h a tomado ya sus
providencias en este sentido. Pero todos sabemos que el éxito
de estas m edidas depende mucho del celo e interés que m ues
tren por su parte los organismos provinciales, locales, la fam i
lia, la Iglesia, etc.
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BARBIER JAUNAREN OMENEZKO BATZARREA

Donibane Garazi, 75-XII-21
E u s k a ltz a in b u ru a re n a g u rre z k o h itz a k

Donibane Garaziko jau n mera!
Euskaltzaindiko lagunak!
Jaun-andereak, Agur guztioi!
Badu ehun urte Benafarroako hiriburu huntan euskaltzale argi bat sortu zela: Jean Barbier apeza. H arén izenak eta
harén distirak bildu gaitu egun hemen, urte m uga hori ospatzera. Apez jainkotiar kartsu, euskal teatrogile, m usikalari eta
olerkari, Euskal Herriko elezahar eta istorioen biltzaile, eus
kal eskiribatzaile, dena batetan izan zen Barbier jauna. H arén
mendebetetzea aipu bat egin gabe ezin utz zatekeen iragaitera. Eta bidezkoa zen oroitzapen hori, aipamén hori, hemen,
Garaziko herri huntan, h u ra sortu zen herrian berean egitea.
Oker ez banaiz, lehenbiziko aldiz egiten du batzarrea Eus
kaltzaindiak Donibane Garazi-n. Ezin nagoke, beraz, agur
bero bat hiriburu huni eta eskualde huni egin gabe. Benafa
rroako hiriburua dugu Garazi, eta Benafarroako alderdi hau
bihotzean daram agu euskaldun guztiok. Nafarroako erresum a zah arraren seigarren m erindatea zen, mendiez haraindikoa han bizi garenontzat, hunaindikoa hemengoentzat, baina
edozein m odutan ere Nafarroako puska hau Euskal Herriko
gordailu apartekoa, euskararen gordeleku preziatu eta hautatua bilakatu zaigu. Horregatik, ordu huntan h u n arat itzuliak
daude euskaltzale askoren bihotzak. Segur naiz eskualde
hunek ez diola traizio eginen bere tradizioari, euskararen
aldeko izairari, euskarari beti agertu dion atxikimendu
beroari. Beraz, Benafarroako hiriburua dugu Garazi. Eta
eskualde hunek hainbeste izen, hainbeste oroitzapen dakarkigu euskaldunoi gogora! Bai. Euskaltzaleek ezin dugu ahantzi
hemendik hedatu zela lehenbiziko irrintzina: "Heuskara, ialgi
adi kanpora! Heuskara, ialgi adi plazara! Heuskara, ialgi adi
mundura! H euskara hábil m undu guzira! Heuskara! Heuska
ra! H euskara, ialgi adi dan tzara!”
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Bai. Euskarak ezagutu duen lehen poeta landua hemengoa zen.
Eta harén irrintzinari kasu eginez, hari ihardetsiz eta
segida emanez ondoko m endeetan hainbeste euskaldun prestu eta ohoragarri lotu dira gure m intzaira zah arra lantzera
eta apaintzera. Hoietarik bat, ez azkena eta ez ttipiena ere,
Barbier jauna.
Haatik, Detxeparek euskararentzat nahi izan zuen garaitia hori, zorte dohatsu hori, non da, edo zer bilakatu da? Bete
ote da Detxepareren am etsa? Bistan da ezetz edo erdizka
bakarrik bete déla. Euskal H erria m intzaira zahar baten jabe
da, m intzaira berezi baten jabe. Baina gure aitzinekoek
mendez-mende eta eskutik eskura bezala gaur artio pasatu
diguten m intzaira hau periletan dago, betiko galtzeko periletan.
Eta hain zuzen, euskararen arrangura eta krina aitzineko
m endeetan sentitu zuten jau n hoien itzala behar dugu egun
piztu eta guregana deitu, geure lozorrotik iratzar gaitzan,
mendez-mende heldu den katea gure gizaldi huntan haustera
utz ez dezagun.
Gipuzkoako euskal eskiribatzaile eta poeta handia izan
zen Lizardi. Hain zuzen B arbier baino bi urte geroago hila.
Hark, bada, h a ra zer zioen: Olerkaria, poeta deritzan gizatxoro hori gabe ez ohi déla herri pizkunderik, bizterik. Hura gabe
herri baten literaturak ez duela bere betea atxemaiten.
H erriaren aldeko izpirituzko gudularien artean olerkaria beti
déla lehen oinean. Gizon lurkoiek irri egingo diote, behar
bada, baina azken finean gerla hoietan b erari zor zaizkio
garaitiarik ozenenak. (Ikus "O lerm en-irakite” , Itz-lauz).
Olerkari izan genuen Barbier jauna. H erri batek izpirituz
ko bere borroketan garailari irten nahi baldin badu, gizon
hoiei behatu b eh arra daduka. Barbier-en geriza eta distira
lagun dakiola, bada, Euskal H erriari bere kultura propioa
begiratzeko krina huntan!
Gainerakoan, Barbier jau n ari buruz ez naiz xehetasunetan sartuko, ezen orai segitun entzungo ditugun bi hizlariek
hari buruz berria franko emango bait digute.
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Haritschelhar jauna, Barbier garaztarraren m endeurren eguneko agurrean
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EUSKAL LITERATURA
BAXENAFARREN

S. B. Etxarren
B axenafarra ez da zazpi probintzietarik azkena literatura
sailean. H arrigarri da zer idazlari eta pertsulari andana hatxem aiten ahal den hemen gaindi, bereziki herri zonbeitetan.
Euskaraz inprim atu lehen irakurgaia G araztar batena
zen. Buzunaritze Sarrasketako Bernat Detchepare apezarena.
E yeralarren erretor egon zelakotz, hango elizan bada orroitgailu b at ezarria, ezen XVI garren mende erditsutan (1545)
agertarazi zuen "Linguae Vasconum primitiae” edo "Euska
raren lehen uztak” . Bordalen inprim atua, bere latinezko izenburuarekin. Olerki batean dio erraiten euskarari: "Jalgi hadi
kanpora. Lenguaietan hintzan estimatze gutitan. Orain aldiz
hik behar duk ohoria orotan". Egun ez dugu hem en besterik
egiten.
1563. Donibanen berean, huna ordu hetako Jean Etchegaray apeza, olerkari eta pastoral egilea. "Artzain gorria"
idatzi dauku, bainan obra hori zorigaitzez galdu da. Halaber
Eñaut Logras, Oztibarreko bikario jenerala, euskaraz ari izan
da bertsutan. H arén ganik ere ez da deus gelditu.
Bulta ederra baxenafartar idazleentzat. Eta hortan bara.
Luzaz ariko dirá gure arbasoak lap u rtar idazleen irakurtzen.
Halere Baigorrin ez daude lo. Horgo erretor baten etxean
Liburu Saindu bat, euskalarat itzulia, hatxem an zuen kaputxino batek eta su rat bota, etzen alabainan latinez kanpo libu
ru saindurik egiteko baimenik. Ixtorio hori kondatzen dauku
Larregi lapurtarrak. Ez daki haatik baxenafartar manuzkrito bat zenez ala Beskoiztar Lizarraga protestantaren Testam ent berria, orduxean agertua (1571).
Baigorrin egon gaiten oraino aipatzeko Etxauz apezpikua
(1556-1641), Axularren aingeru begiralea. Duela ehun bat
urte hatxem ana izan da bere anai bati igorri zion gutun bat,
euskaraz, gazte denborakoa.
Orai gira beraz XVII-garren m endean. D'Olce apezpikuak
m anaturikako prediku bat atera zen, "Pregariak", eta itzuli
zutenu baxenafarrerat eta lap u rta rrera t (1651).
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Orai arte Eliza gizonak zauzkigu lanean ari, literatura
ainitzetan gertatu den bezala. Eta Detchepare-n nahikaria,
"Euskara, jalgi hadi plazarat", zerbait gisaz obratuko da.
Ham azazpigarren mende hori bururatzean. Dazantza baigorria r batek dauku agertzen liburuño bat aberen artatzearen
gainean (1692). Xuberotarrez, am ikuztarrez eta lapurtarrez
eginak izan dira, harén zonbeit itzulpen.
Eta, ideien zabaltzeko, hitzak nunbaitik behar. Domingo
Bidegaray baxenafartar fraidea hitztegi bati lotu zen, lau
m intzairetakoa: euskara, kastillanoa, frantsesa, eta latina.
Etzen zorigaitzez agertu hitztegi hori, diru eskasez.
XVIII garren mende hortan agertzen da katixima bat,
baxenafartarrez, Akizeko apezpikuaren gerizapean bizi diren
euskaldunentzat (1750). Ez du hunek idazle izenik berekin.
Orai heldu gira Frantziako Iraultza edo Erreboluziorat
buruz. Donaixti Ibarreko erretor dago López eta Aviñunen
agertarazten du liburu bat mami aberatsekoa, izenburua
luzexkoa izana gatik: "Rodríguez Jesusen conpainiaco Aitaren, giristino perfeccioniaren pratioaren parte bat, heuscarara itzulia, heuscara becic eztakitenen daco". (1782) Baditu
kasik hostehun plam a. Eta am ikuztarrez idatzia da.
Mende horren erditsuan sortua da Salvat Monho, Ixturitzekoa (1749-1821). Hegaldatu da ardura girixtino olerki batzueri buruz, jeutsi ere laster eztabada frangotarat. Bainan
zer idazlea!
XIX garren m endean gira. Baigorriko Gaidarrek 1825ean euskaraz em aiten du protestanten Testam ent Berria. Hau
haatik etzuten erre, jadanik denborak kanbio baitziren.
Noiztenka aditzen da orai bezala kantu berri bat, hala
ñola "Ene izar maitia, ene xarm egarria", Xarles Belzunce
M eharindarrak egina (1796-1872).
Mende hori bestalde saindu mende, Euskal H errian
Frantzian bezala. Mixel Garicoitz sainduaren kusi batek, Ibarre Etcheberrik, ateratzen dauku 1848-an euskarazko lehen
Almanaka. Hamalaueko gerla artio iraunen du Etxepare bi
anaieri esker. Etcheberrik ixtorio saindu bat idatzi zuen,
Mixel Garicoi'tzez liburu bat eta girixtino bizitze baten eremaiteko bidé bat.

BATZAR TXOSTENAK 19 75

261

Garicoltz sainduak ez du berak deus argitaratu euskaraz,
bainan badakigu lagundu zuela Jauretche K anboarra liburu
baten idazten Bihotz sakratuaren gainean (1821), ezen Garicoitz Kanbon bikari egon zen.
Ibarla Salaberry, Donibane Garazin notario zenean, San
M ateoren Ebanjelioa baxenafarrerat itzuli zuen, mintzaire
xotil eta garbi batean, bai eta egin hitztegi labur bat eta olerki
zonbeit.
Aita Irisartarra , Ama berriz B aztandarra, Arizkuneko
huna Frantxuan Lapitze apeza (1832-1905). Baigorrin eta
Alzain egonik, Betarram en sartu zen eta joan misionest Hego
Amerikarat. Biziki liburu ederra utzi du, dam urik bakarra:
"San Inazio eta San Frantsesen bizia” (1867).
Jean-Pierre Arbelbide (1841-1905) Garazi huntan ez
dugu ahanzten ahal. Zaron sortua, h a ra t hunat frango ibili
zituen nahiz eta fraide talde berri bat eraiki, bainan Baionako
apezpikuaren baimenik etzuen egundaino ardietsi. Donibaneko m endixka baten gainean dagon M ayorga ikastegia, harek
zuen eginarazi, asm atu fraide gaztentzat. Biziki idazle ona
izana da, bere arrangura guzien artetik. Diote bigarren Axu
lar bat dugula Arbelbide, Euskal literaturan. Lau liburu aipagarri utzi dauzkigu: "Bokazionea” , "Erlisionea", "Heren
ordena" eta "Igandea” . Liburu horietan ezagun da klarki
Jainkoaren amodioak zuela zinez sustatu bere bizi guzian
Arbelbide g araztarra.
Hogoigaren mende huntan, idazleak nonbre haundiagoan
dira, B axenafarren ere. Luis Etcheverry Donazaharreko
deputatuak sortua zuen jadanik Eskuálduna kaseta Baionan
1887-an. Zuri ta gorrien arteko pataska bere hoberenean zen.
Luis Etcheverry-k bazuen nun josta, "Le Réveil basque" deitu
kaseta ez baitzagon lo. Ayerrako A m aud Pochelu hartu zuen
Euskaldunaren kudeatzale gisa.
Eta kaseta hortan idatzi zuen ardura, Bitiriñeko Abbadie
zenak, Larresoroko ikastegiaren buruzagi fam atuak. Laborantzari lotu zen bera Ezkandako etxaldean eta artikulu
nasaiak ateratu zituen laborarien argitzeko.
Ikastegian bezala bazakien bazterren poxi bat mogitzen,
hala ñola "Apeza soldado" bere liburuxkan.
H arén ikasle bat Garazik goizegi galdu zuen, 1928-an,
Laurent Apesteguy zena, D onazahartarra. Ezagutu dutenek
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ez dute ahanztekoa. Hazparnen egon zen misionest, Donibanen eta M iarritzen bikari izan ondoan. "Gure H erria''-n eta
"Eskualduna” -n idazten zuen biziki ederki. Ez, Laurent Apesteguy etzen nornahi.
Pettan Erdozaincy-Etchartek Garicoitz sainduaren gai
nean egin zuen irakurgai bat ohargarria.
Alduden aldiz kausitzen dugu Etchepare medikua, bere bi
liburuekin, "Buruxkak" eta "Beribilez". Fam a gaitza bildu
zuten obra horiek. Hor ere, Jean Chabagno, Xotroineko misionesta, euskarari hain atxikia.
Bidarrain horra Jules Moulier-Oxobi, olerkari bikaina.
H arén "Alegiak" h au r ainitzek ikasi dituzte eskoletan. ''E us
kera" deitu agerkariaren 19-garren zenbakian ikusten ahal
dugu Buzunaritzeko M artin Landerretche-n itxura, 1927-an
hartua, ezen Euskaltzaindiko a zen Detcheparen herritarra,
1930-ean itzalia.
Denek hem en badakigu D onibandar Jean Barbier idazlea
(1875-1931) dugula egun ohoratzen. Heren biziaz eta obraz P.
Lafitte m intzatu beh arra zauku.
A nartean jo dezagun Ayerrako herrirat. Hor agertzen
zauzkigu Ierro Ierro hiru idazle: Julien Heguy, artikulu egilea.
Liburuño batean Jainkoaren Ama ohoratzen du. Gero Simón
Durruty. Elizko liburu bat eta katixim a bat egin ditu. Hariztoiek aldiz euskal ixtorioa m iatu du errotik, eta Duvoisin-en
euskal liburu zenbait publikatu.
Ixturitzeko Sauveur Arotzarenak idatzi du Euskal gram a
tika bat eta Esk.ualdu.na kaseta kudeatu, bereziki gerla denboran, ez baitzitaken biziki errex.
Labetzen Minvielle medikuak haurren osagarriaz egin du
liburuxka bat.
Ñola ahantz Iturbide Ahatsa Xurileneko apeza eta Gombault Donazaharreko erretor zena, biak idazle hautak!
Donibane Garazin Sauveur H arruguet uxerra fam atua
zen. Ipuin zonbeit atera zituen eta Ihauteriko solas batzu,
gatz eta bipertsu, sasoin horrek m anatzen duen bezala.
Ezterenzubin, Gilentoineko nagusi zena, M añex Etcham enJy, ari izan da luzaz olerki idazten, dena zuhurtzia, eta
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olerki horiek agertu ditu Donostian P. Lafittek. Ornen aldia
egin zioten Donibane Garazin duela 16 urte. Garazin oraino
ukan dugu berriki idazle gazte eta erne bat, zorigaitzez arras
goizik joan zaukuna. Jatsuko zen Jean Etchepare (19371961). Noiztenka gelditurik zagon osagarriaren gatik eta
hórrela bazuen gogoeta frangoren egiteko parada. Atera
dauzkigu beraz supazter xokoan kondatzeko gai diren ipuin
eta eleberri pollit batzu.
"Mendekosteko gereziek" balukete segur arrakasta ikastegitako gazten artean, jadanik frogatua izan den bezala zonbeit lekutan.
—oOo—
Eta hemendik aintzina ditugu oraiko euskalzaleak, bizi
direnak eta agian luzazko. Etienne Salaberry, Heletakoa, filo
sofo bezain idazle on. "H erria'' kasetan idazten du aste oroz
euskaraz eta erdaraz hogoita ham ar urte huntan. Azkarateko
Pierre Narbaitz-en liburuak arras ezagutuak dirá: "Kattalinen gogoetak", etxekanderentzat, Mezako liburu bat, "San
Frantses Jatsukoa", hixtoriatzale obraz bestalde. J.-B. Etcheberry Donoztirikoak em an dauzkigu ainitz liburu: "Frantziako E rregina", "Mixel Garicoitz", "Obrak m intzo", "O rotarik”
eta abar. Horiek irakurtuz ez da enoatzerik. Euskalzaindi
buru-orde, Baigorriko da Jean H aritschelhar. Ikerketa haundiak ibili ditu Etxahounen kantuez eta deneri erakutsi euskal
literaturan bazela idaz lan ederrik, eta barnatik miatzeko on
zirela, Unibertsitateko grado h aundienetarat heltzeko gisan.
Baigorriko da ere Emile Larre, berriki Euskalzaindian
sartua eta "H erria" kasetaren zuzendari suharra. Beharrikako astekaria agertzen dauku euskararen hedatzeko eta m aitarazteko.
Ezterenzubiko Eñaut Etcham endy olerkari eta eleberrikari da. Badakigu zer kantu ederrak asm atzen eta kantatzen
dituen, Izurako Ellande Larralde lagun. "Azken elu rra” eleberrian euskaldun gazte zonbeiten bizitze dorpea kondatzen
du, hiriak bereganatzen dituelarik.
Eta M arie-Jeanne M inaberry, Bankakoa, pertsu, ipuin eta
hitztegi egilea, ez dea ezagutua? Agian beste emazte batzu ere
lotuko dirá hura bezala euskal idaz lanari.
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Urepelen badugu aspaldi huntan olerkari bat biziki ona,
Xalbador koblaria. Olerkari haundia, gizonaren sendimenduak barnatzen dituenak filosofo batek bezala. H arén "Jainkoa eta n i” olerkiak ukan du aipam en eskualtzaleen artean.
Urepelen oraino kausitzen dugu idazle gazte bat Gehexan
Lantziri, kasetetan euskaraz erdaraz bezein trebe. Alduden
aldiz Adrien Gachiteguy beneditanoa eta laborantxako gauzetan gain gainetik argitua. Duela dotzena bat urte idatzi zuen
laborarientzat liburu bat arras ona Lukuzeko Aguerre kalonje
zenarekin batean.
Mixel Itzaina, Aldudekoa hau ere, arras ezagutua da.
Laket du olerki idaztea, hala ñola "Argi u rratzean ” . Eta
badaki ere koblarien sustatzen zoingehiagoka ainitzetan. Hau
ez dugu olerkaria, bainan Gachiteguy bezala laboraría: Bernard Laxague, Aldudekoa. Duela bostpasei urte egin zuen
euskaraz Baigorriko kantonam enduaz m iatze-lan bat ederra.
Gizon kurritua bestalde, nahi luke euskaldunak poxi bat
mogiarazi mozkinen hobetzeko.
Bidarraiko J. P. Iratchet, Landesetan erretor dena, aspaldian ari da olerki eta ipuin jostagarri egiten. Ardura lehen
prim a irabazten badaki, orai duela hogoitaham ar urte bezala,
gerlatik landa "Sud-Ouest" kasetak egin zuen zoingehiagoka
batean.
Piarres Heguitoa edo Duny-Petre Donibanekoa dugu.
"Gure H errian" eta Iruineako "Principe de Viana-n” agertzen
ditu olerki batzu ongi apainduak eta, Garaziko M añexen
berriak em aitean, garaztar hutsez ari da, ez baitzauku batere
itsusi.
Izpurako Bernard Golty "Gure H erria”ren buruzagia eta
"H erria-n” ere ari aste oroz. Aita Etchehandy, Eyeralarrekoak, Beloken kudeatzen du "Ezkila” deitu editorial baliosa.
Arnegiko Joseph Camino-k badu ardura zerbait artikulu
pollit, hala ñola Bokazionen aldizkarian. Mañex Pagóla, Landibarrekoak, kantu berri egiten badaki eta bere abertzale sendim enduen agertzen artikulu batzutan. Ezterenzubiko Mañex
Goyenetchek "Ik as” batasunaz arta hartzen du.
Ibarlako Jean Erdozaincy "Fedegintza", Fededunen
aldizkarian ari da euskara batuan. J. P. Etcheverry Domintxindarrak agertu du duela hiru urte "Familia otoitzean",
etxean otoitzaren berritzeko eta sustatzeko. Eta ñola ez aipa
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hemen hain trebe dugun antzerki egile bat? Daniel Landart,
Donoztirikoa. Idatzi ditu eta ainitz lekutan em anarazi "Bai
ala ez", "Noiz" eta abar. Badu jite gazte horrek eta, orai arte
bezala segituz, urrun joan litake, baitaki euskal arim aren
berri eta oraiko p atar eta m alda guzien berri. Azkaratekoa
dugu Jean Irigaray erakaslea, Pariseko "Agro” eskola nagusian ari dena. Badaki euskaraz ere bere erakaspenen em ai
ten, hala ñola Udako U nibertsitatean, eta "Gure H erriak”
agertu ditu harén lanak.
Koblarietan ere izan da eta izanen ausarki Baxenafarren:
Allande Ainciburu eta Mixel Legarret Donazaharrekoak, Jean
Etchepare (Donapaule), Oxalde eta "N abarro" (Bidarrai),
Zubiat (Behorlegi), Peyó Erram ouspe (Banka), Larram endyGohonetch (Eyerallarre), Apezena (Banka), "L asarra” (Lasa),
León Barbier (Donibane Garazi), J. Barbier idazlearen anaia,
Pudent (Arnegi), H iriarte (Banka), Etcharren (Irulegi). Eta
oraikotan: M endiburu (Heleta), A rrossagaray (Aintzile),
Esponde (Jatsu), Alkat (Iholdi), M endiboure (Heleta), Guillemet, eta abar.
Hots, ezin bururatuzko zerrenda dugu bai idazletan eta
bai koblarietan eta segur gira ñor edo ñor ahanzten dugula.
Otoi barka, herriz herri ikertzea ez baita gauza errexa.
Agian horiek guziak nahiko ditugu segitu denek, lehenik
irakurtuz eta gero idatziz, euskararen eta eskualdunen onetan. Orduan dugu erranen, Bernat Detcheparek bezala:
"H euskara da (agertu) kanpora eta goazen oro dantzara."
#

* *

LITTERATURE BAS-NAVARRAISE

XVI é siécle: 1545: Bernat DETCHEPARE, de Sarrasquette.
Ier livre imprimé en basque.
—1563: Jean ETCHEGARAY, de St-Jean-Pied-de-Port. Une
pastorale "Artzain gorria” (Le berger rouge). Arnaúd
LOGRAS, vicaire général de Mixe. Leurs oeuvres sont perdues.
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—Bible en basque découverte á Balgorri mais interdite et
brülée.
XVIIé siécle: —Mgr. Bertrand D'ETXAUZ (1556-1641) de Bal
gorri, futur évéque de Tours. Lettre á son frére.
—1651: Pregariak, próne de Mgr. D'OLCE. Traduit en bas
que.
—1692: Dassança. Recueil de recettes vétérinaires.
—Dominique BIDEGARAY: dictionnaire basque-espagnolfrançais-latin. Oeuvre perdue.
XVIIIé siécle: —1750: catéchisme bas-navarrais.
—1782: López curé d'Ibarre. Traduit l'oeuvre de A. Rodrí
guez, jésuite.
—Salvat Monho (1749-1821) d'Isturitz. Poésies religieuses, satires.
XlXé siécle: Charles de Belsunce (1796-1872) de M éharin
compose des chansons.
—1848: J. B. Etcheberry, cousin de St-M. Garicoíts, Ier
alm anach en basque. Histoire sainte, vie de Michel Garicoits.
—St-M. Garicoíts collabore au livre de Jauretche sur le
Sacré-Coeur (1821).
—François Lapitze (1832-1905) d'Irissarry. Un chef
d'oeuvre: vie de 2 basques: St-Ignace de Loyola et StFrançois Xavier (1867).
—J. P. Arbelbide de Caro (1841-1905) grand écrivain. "La
vocation” ; "la religión” , "le dim anche” . Fondateur du
collége Mayorga.
—Salaberry, d'Ibarrolle, notaire á St-Jean-Pied-de-Port,
traduction de l'évangile. Vocabulaire bas-navarrais. Vers.
—Gaidur, de Baigorri, trad u it le Nouveau Testament.
Fin du 19é siécle - XXé siécle: —Le député Louis Etcheverry,
de St-Jean-le-Vieux fonde le journal Eskualduna.
—Arnaud Abbadie, de Beyrie. Supérieur du séminaire de
Larressore-Rédacteur á Eskualduna.
—Jean Barbier, que nous célébrons aujourd'hui. Jules
Moulier-Oxobi, de Bidarray, fabuliste.
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—Laurent Apestéguy, de St-Jean-le-Vieux. Ancien vicaire
de St-J. Pied-de-Port, écrit dans Eskualduna et gure
Herria.
—Dr. Jean Etchepare, des Aldudes: "B uruxkak'' - ''Beribilez".
—Julien Hégury d'Ayherre - Journalism e.
—Arnaud Pochelu, d'Ayherre. Dirige Eskualduna.
—Simón D urruty d'Ayherre - M artin Landerretche, de
Bussunarits, fit partie de l'Académie Basque.
—B ertrand Erdozaincy: Vie de St-Michel Garicolts.
—Sauveur Arotçarena, d'Isturitz - Grammaire basque Contes - journalism e.
—Haristoy d'Ayherre, historien et éditeur de plusieurs livres basques.
—H arruguet, de St-Jean-Pied-de-Port auteur de contes et
de textes de Carnaval.
—M anex Etchamendy, d'Estérenguby. Poéte basque.
Oeuvres publiées á Bayonne.
—Jean Etchepare, de Jaxu, décédé en 1961 á 24 ans. Con
tes trés jolis.
—etcétera.
A ctuellem ent: —Etienne Sallaberry, de Hélette, écrivain et
philosophe.
—Pierre Narbaits, d'A scarat, si connu.
—J. B. Etcheberry, auteur de plusieurs livres.
—Jean H antschelar, professeur á l'Université de Bordeaux. Chaire de Langue basque et Vice-président de l'Académie basque. Maire de Baígorri.
—Emile Larre (Baígorri), de l'Académie basque. Directeur
de Herria.
-E n a u t Etxam endi (Estérenguby), poéte et romancier.
—M. Jeanne M inaberry (Banca). Vers, contes, dictionnaire.
—Le grand poéte Xalbador, des Aldudes.
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—Mixel Itzaina, des Aldudes, poéte et organisateur de concours poétiques. Pére gachitigus (Aldude^). Manuel agricole en basque.
—J. P. Iratchet, de Bidarray, conteur et poéte.
—Duny-Pétré, de St-Jean-Pied-de-Port, poéte et conteur
dans Gure Herria et Principe de Viana de Pampelune.
—Bernard Goity, d'Ispoure, dirige Gure Herria, écrit
aaussi dans Herria. Pin Ehhehando (S. Michel). Publications de Belloc.
—Joseph Camino, d'Arnéguy: joum alism e.
—Nanex Pagóla, de Lantabat. Ecrit des chansons.
—Manex Goyenetche, d'Estérenguby, secrétaire d'IKAS.
—etcétera.
*

#

*

Quelques noms de bertsularis bas-navarrais:
—Allande Ainciburu, de St-Jean-Le-Vieux
—Michel Legarret
—Jean Etchepare, de St-Palais
—"N abarro" de Bidarray
—Zubiat, de Béhorléguy
—Peyó Erram ouspé, de Banca
—Larramendy-Gohonetche, de St-Michel
—Apezena de Banca
—"L asarra” , de Lasse
—León Barbier, de St-J. Pied-de-Port, frére de l'écrivain J.
Barbier
—Pudent, d'Arnéguy
—H iriarte de Banca
—Etcharren d'Irouléguy
Actuellem ent:
—M endiburu, de Hélette
—Arrossagaray, d'Aincille
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—Esponde, de Jaxu
—Etcétera
P. S. II convient d'ajouter á la liste des écrivains:
—Le Pére Chabagno et le Pére Inda des Aldudes.

BARBIER JAUN APEZA

P. Lafitte
Jaunak eta andereak, agur!
Biltzar huntan ospatzen dugun Jean Barbier apez zena, ez
dut bera biziki guti baizik ezagutu. Behin apezgai nintzelarik
gutun bat igorri nion kontseilu galdez euskaraz hasia nuen
lan bati buruz eta polliki ihardetsi zautan. Handik hiruzpalau
urteren buruan, Uztaritzeko kom entuan ikusi nuen lehen eta
azken aldikotz. Bazkaritean auzo kausitu ginen eta alabainan
m intzatu. Adiarazi zaitan linguistikaz ez zuela hanbat axolarik eta jende xehearen euskara zitzaiola orotako nausiena.
Galde egin bainion zer irakurri behar nuen euskararen hobekienik ikasteko, artam endatu zautan hemezortzi mendeko
Bernard Larregui-ren ixtorio saindua.
Gerotik ez nuen ukan Barbier jaunarekilako har-em anik,
nahiz harén izkiribu guziak ager arau irakurtzen eta m iresten
nituen.
Apeza hil zen ondoan, Gieure Baionako apezpikuak galdegin zautan Semenario handiko apezgaieri hitzaldi bat egin
nezoten Barbier zenaz.
Orduan, xehetasun-keta ibili nintzen harén adixkidetarik
eta hartaz m intzatu ziren kazetetarik zerbait ikasi beharrez.
Hain xuxen katedraleko bikario zen J. B. Barbier harén iloba,
eta osaba zenaren paperak harén eskuetan ziren. Eskolalagunak baiginen Jean-Baptiste eta ni, nasaiki argitu ninduen
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harek ere. Eta orai badakizue ene iturburu gehienen berri,
nahiz geroztik ene notak guti edo aski emendatu diren.
Horiek hola, mintzatuko gira lehenik gizonaz eta gero
harén euskal-lanez.
I
GIZONA
Jean Barbier Donibane Garazin sortu zen 1875-eko uztailean. Ez dakigu ea ilabetearen zazpia zen ala bederatzia,
meriako eta elizako ageriak akort ez izanez. Harén aita zen
Jean Barbier, torneatzailea; ama, aldiz Jeanne Officialdeguy.
Aitaren arbasoak Irisarritik etorri ziren Donibane h untarat
hem ezortzigarren mendean, denak tom eatzaile eta kadiraegile ziren, bai eta, batto segurik, hezur-zuzentzaile, konduaren gaineko... Deitura frango desberdina zuten meriako paperetan: Dubarbier, Barberena, Barbier, eta bertze. Beharbada
d a u n a tu g o tik , b a rb e g o tik jin z itz a io te n izen hori.
Officialdeguy-tarrak aldiz Mendibetik jalgiak ziren berrikiago.
Donibane, denbora hartan, orai baino biziki euskaldunagoa zitaken. Sort-etxean segurik, Jean ttipiak, euskararekin
batean, ikasi zuen zer nahi lekuko kantu eta ixtorio. Gauza
hortaz froga bat. H arén anaia Leonard, denek León deitzen
zuten aita familiakoa ezagutu dutenek ez bidé dute ahantzia
zer kantari, bertsulari eta kondari alegera zen. Orriot naiz
oraino Arnegi - Politenean harén ahotik entzunik berak eginikako hiru kantu: Neure andrea andre ttipia, —Soldadoa sar
tzen da gerlak fu n d itu a — eta Martxoaren bia, ai hi zer eguna... Alta, Jakes Pekotx eta Joanes M artxotekin m untatu jostetak aipu zituelarik, bazen konpainian ixtant bateko ir r i! Ez
da erraiteko baizik, gure Jeanek sort-etxean aurkitu zuela
euskal iturburu bat paregabea, ondoko urtetan ederki baliatu
behar zuena.
* * #
Gazterik hautem an zuen bere baitan apezteko deia. Donibanen hasi eskolak bururatu zituen Hazparnen, Larresoron
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eta Baionako apezgaitegian. Hartze ona baitzuen alde batetik,
eta laneko gogo hainitz bertzetik, ikasle hoberenen lerroan
argitzen zuen, frango errexki. Eginbidezko sailetarik kanpo,
bere gostuzkoetarat Ierra zitakeen m akurrik gabe: hain
xuxen, euskal kulturari zitzaion errotik atxikia. Jadanik ari
zen euskal kantu eta ipuin biltzen, bai eta bertsu berri ontzen.
Orduko zoin gehiagoetan zenbat sari ez zuen irabazi! Hogoi
urtetan izkiriatu zuen Antxitxarburuko buhamien ixtorioa
euskaraz eta, ornen, erdaraz nobela bat: Le roi des bohémiens
d'Antxitxarburu. Lan hau zer bilakatu den ezin jakin dugu,
euskarazkoa haatik ager-arazi dugu guhaurek duela lau urte.
1898-an apeztu-ta, Jau n apezpikuak Tolosarat igorri
zuen teologo graduketa, eta bi urteren buruan "dotor” itzuli
zen astirik galdu gabe.
Berehala Larresoro-ko ikastegirat izendatzen dute. Lau
lorietan haurrekilakoa ezin hobeki baderam a, bakotxaz
ximenki arta hartzen duela. Gazteak ordainez arras atxikiak
zaizko. L anartetan bere euskara aberasten ari du HiriartUrruty kazetalari aipatuarekin, eta musika H iriart - Makola
kantika x ah ar biltzalearekin.
1905-ean, izendatze berri: huna gure Barbier Baionako
katedralean bikario. Hiri hortan laster ohartzen dira otoitzeko
gizona déla eta arimez osoki hartua: apez laño eta mintzaerrexa egiten dute, jende xeheari eta. beharduneri emana. Ez
doa halere handi-m andien ihesi: hauiek, egia erran, estimatzen dute harén jakitatea ba eta goresten harén hautuzko jendetasuna. Orotaz griñatua, nehun ez dagoke: parropiako lan
guzietara beti prest, aintzina badago kazetalari, olerkari eta
euskalzale, sariketa zonbaitetan oraino parte hartzen duela,
ezin ohorezkiago! Bainan jadanik, bere bizi guzian iraunen
dioten buruko min izigarriak hasten zaizko, ez baita batere
h arrig arri!
#

* *

Zortzi urte gisa hortan pasatu-ta, 1913-an Barbier apeza
Senpereko erretor em aiten dute. Senpere ez zen gero ñola
nahiko parropia, bainan Lapurdiko hautuenetarik bat, aspaldi danik erretor kapablenez dohatua. Barbier-en lau aintzine-
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koak hasteko, zoin bere jite bereziarekin, apez aipagarriak
ziren: Belsaguy, Larreguy, M enta eta Sancinena.
Funtsean, gure Barbier atseginekin jabetu zen bere parropiaz; amodioz m aitatu zuen, jeloski bezala m aitatu; eta beti
maiteago zuelarik, beti ederrago egin nahi izan zuen, erran
nahi baita girixtinoago.
Behinik bat, ez zuen nahi jendeen fedea sendimendu huts
izan zadin; ez zituen parropiantak berotu nahi bakarrik, bai
nan argitu. H orra zergatik katixim ak eta eskola libroak gaingainetik sustatzen zituen: haurrez berak ere arta hartzen
zuen, artetan euskara poxi bat erakusten ziotelarik. Predikuetan halaber bazuen sineste, eta bera ari zen igandetan Ebanjelio sainduaren erakusten xeheki, kartsuki, hunkigarriki eta
zenbait aldiz... luzeki.
Luzetasun hortaz kondatzen dute gertakari bat jostagarria. Baionan izan ziren 1929-an Gorputz Sainduaren besta
handi batzu. Charost kardinale ornen gaitzeko predikariak
behar zuen m intzazu "Camp Saint-León” deitu pentze zabalean. Beilariak m ilaka baziren herri guzietarik etorriak. Iguzki Saindua bere pausa lekuan ohorezki ezarri-ondoan, jendea
ixil-ixila belarrean ja rri zen...
Kardinale handiak hasten du bere hitzaldi handia. Bar
bier jau n a bere parropianten artean dago: hauk pazientziarekin jarraikitzen zaizko predikuari... Oren erdiajoana, eta kardinalea beti mintzo. Barbier nardatzen hasia hoinbertze ele
eta parabolaz... Berroigarren m inuta, ba eta Charost gaizoa
sekulako trenpuan ari eta ari.. Azkenean Barbier ez dagoke:
pastikatua, erraiten dio bere parropiant bati: “Ez duzu luze
kausitzen?” E ta gizonak irriño batekin arrapostu: "Bah! gu
Senpertarrak usatuak gara!”
Zer nahi den ixtonoxka hortaz, Barbier jaun erretora
eliza-gizon ederra zen, elizkizun ospatsuak laket zituena,
otoitzez orratuak, kantu altxagarriz apainduak.
Parropia guzia balsan Jainkoaren ganat kudeatzen
bazuen ere —Barbier jaunak, ahal zuen guziez arim ak bakarka, bederazka, laguntzen zituen saindutasunerat, bakotxa
bere dohainez baliaraziz. Gisa hortan, ñor h arri hainbertze
apez-gai eta serora-gai atera baita Senperetik?
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Bai, Barbier jau n a, errotik apeza zen. Eta usté dugu zinez,
ez zituela euskara eta euskal-ohidurak hain artoski sustatuko, ez balitzaio iduritu euskaldungoa bere elizalanetarik bat
zela, fedearen eta herriaren sustengu.
# #

#

Zorigaitzez ez zen zahartu. Ez omen zuen gaixoak orenik
ez jateko ez lo egiteko. Beti alha zituen buruko min saminak
eztitu beharrez, medikuen baimenik gabe, beti erremedio sanjan ari omen zen, osagarria fundituz.
Hórrela, behar baino goizago itzali zitzaikun 56 urtetan,
1931-ko urriaren azken egunean.
H arén ehortzetarat m undu bat bildu zen, Euskaldun idaz
le handienetarik baten agurtzeko eta dolu horren deitoratzeko. Jau n apezpikuak ofizialki jakin-arazi zuen zer estimu handitan zaukan diosesak galtzen zuen apez saindu bikaina.

II
BARBIER-EN EUSKAL-LANAK
Barbier jau n apezak lan hainitz egin du euskaraz. Zenbait
bere izen-deiturekin agertu ditu, bertzeak izenordez sinaturik: Ganix, Nehor, Orduan gazte, Haurmaite, J. B. eta azkenik
M.A.B. Hots, zazpi sinadura orotarat.
B axenabartar hutsa izana gatik, Lapurdin bizitzearen
bortxaz eta Lapurdiko liburuak irakurtzen ohi zituelakotz,
euskara lerratu zitzaion (bertze hainitzi bezala) nafarlapurtarra erraiten diogun hizkuntzara. Berak Piares bere
liburuko ondar-plam etan aitortzen du gauza hori den gutieneko urrikirik gabe, pentsatuz hórrela ez zitzaiola euskara aberatsago eta biziago baizik ateratzen. Bere gisako euskara batu
bat egina zuen harek ere.
Eskualduna astekarian eta Gure herria errebixtan agertu
dira harén lan gehienak, nahiz ondoan berak andana bat libu-
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rutan bildu dituen, ez zitezen barreaturik egon, alde bat gai
tzeko irriskutan.
1910-ean, oraino bikario zelarik, Nere kantuak izenaren
pean liburuxka bat jalgi zuen, orduko bere ham abi kantu
hoberenekin: hor daude hain ezagutuak diren Am atxo, Irrintzina, Galerna mendian, Garazin gaindi, Krixto erregeri.
Gero, ham ar urtez, ez du kasik deus ere agertzen, salbu
zenbait kantu 1914-eko gerlari buruz. Bainan ez dago alfer,
ari da ipuin eta kantore zahar bil-eta bil... Notak m etatzen
ditu bere h erritarren bizi-modu eta ohidureri buruz.
1920-ean liburu bat argitarat emaiten du: Am a Birjina
Lurden, Provost apezaren lan batetik itzulia. 1921-ean, lagun
batzuekin sortzen du Gure herria deitu errebixta, eta hartan
ixurtzen bere jakitate gehiena bortz-pasei urtez...
1926-an Supazter xokoan liburu ederra ateratzen da:
badauzka bi dotzena kondaira, bortz komedia eta kantu bat.
Omore onezko obra zinez, merexi bailuke beriz agertzea!
1930-ean Ixtorio-mixterio, euskaraz hori ere bainan
frantses itzulpena parrean, kasik hitzez hitz.
1931-an Légendes du Pays Basque d'aprés la tradition,
frantsesez, bainan bigarren parte batean ixtorio guziak eus
karaz emanik. Lan horrek hiru parte ditu: Laminak; Jondoni
Petri eta Jesusen kondairak; Harritzeko ipuinak. Lehen bi
parteak Ixtorio-mixterio liburutik hartuak ziren. Bilduna
baliosa, pondu askotan B arandiaran handiaren ikerketak
osatzen dituena. Giese jakintsun alem anak lan sakon baten
gaitzat h artu baitu, ezin uka ditake m unta handiko obra déla,
folklorea den bezen batean.
1926-ean eta 1929-an agertu zen bi partetan 520 plamatako nobela luze bat: Piarres. Aipatzen daukun gizon gixakoa
segi dezakegu urratsez-urrats bai Senpereko bizi-modu guzietan, bai 1914-eko gerla lekuetan. Arrazoinekin erran dute
etnógrafo argitzat salatua zaikula Jean Barbier obra nasai
hortan.
Bertzalde, zazpi komedia jalgi dira harén lumatik: Kauserak eta kruxpetak, Gauden euskaldun, Zubietako debrua,
Xilintxa sorgina, Ezkila xarmatua, Sorginak, eta Haurrik ez.
Teatro prestu hortan ez xerka ausartzia handirik, ez politika
oihurik, ez saminkeriarik. Ordua ez zen hortakoa. Antzerkila-
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riak eta aditzaileak josteta eta irri goseago ziren urte hetan,
berrikuntza egarri baino. Eta ahusam endu errexak nahi
zituzten. Sasoineko galdeari ihardesten zion Barbier-en tea
tro ak.
Gure apeza Christophe Dufau jaunarekin ari izan zen
luzaz euskal kantu x ah ar biltzen eta Gure herrian publikatzen, hitz eta m usika. Berrekun bat usté dut bazituztela eskuraturik. Aita Donostia eta Azkueren itsasorat ixur-arazi zuten
heiek ere beren ibaitxoa, asko kantore galtzetik begiratuz.
Bainan Barbier ez zen bakarrik bertsu biltzale1, bera ere
ari zen bertsu ontzen. H arén kantu eta kantikak batetaratuz,
balitazke aise ehunez goiti, batzu arras ederrak, Elizanburu
eta Ibarrarten eri zorrik gabekoak; bertze batzu pollitak, erre
xak; denak sendimenduz beteak, euskara argi goxo batean
troxatuak.
Oixtion aipatu itzulpenen gainerat, Barbier jau n ak ez du
frantsesez h anbat lan ager-arazi Bizkitartean ezin ahal ditzazkegu:
Les bohémiens d'Antchitcharburu (1905-ekoa)
La mort de la Paysanne (1921-ekoa)
La tragique partie de pelote (1923-koa)
Trois legendes sur Axular (1925-ekoa)
Axular et les sorciéres (1925-ekoa)
L'abbé Charles Bécas, curé de Bidart (1926-ekoa).
Titulu horiek guziak euskaldungoari eratxikiak ziren,
ikusten duzuen bezala.
*

*

*

Bazaudezte naski, zerk sustatzen zuen Jean Barbier bidé
hortan sartzerat eta jarraikitzerat.
"Odolean zuela, jitea halakoa, pausu-lan” ! Bai, hori erran
izan dute. Funtsean zertako ez? Nork gure dohainak, gostuak
eta beharrak baditugu.
Bainan irakur-azue Supazter xokoan liburuari berak
em an zion aintzin-solasa, eta han agertuko zaitzue bertzerik.
Euskal-herriaren plantari so, Barbier apeza griñatua,
m inberatua zagon: ikusten zituen arrotzak gure lurretan ñau-
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si paratuak, gure etxaldez jabetzen ari, gure arimez berdin;
gure ohidurak, euskara, fedea larre joaki, kanpoko haizek
zimeldurik. Orduan, gure arim a ez saltzekotan, iduri zitzaion
gogor egiteko ordua zela, ez bazen ere berantegi. Eta berak
bere neurrian, ahal bezala, lumaz bederen, nahi zuen parte
hartu, egiazko Euskaldunen iratzarpenean.
H orra bihotz handi horren xede handia.
Ez zaiku segur itsusi Garaziko seme batek eman baitauku
mende hunen hastean oraino ere behar-beharrena zaikun irakaspen hori.
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Zaldibar, 1976, m artxoak 6
EUSKALTZAINDIAREN LEGEZKO NORTASUNA

Fr. L. Villasante
Euskaltzaindiko jaunak:
Jakinean zaudete, noski, zeren komunikabide sozial guztiek berria zabaldu baitute. Euskaltzaindiaren nortasuna edo
legezko izatea bete-betean eta osoki aitortua eta onartua izan
da. Espainiako Erregek dekreto berezi baten bidez gure elkar
goaren ezagutza hori egin du.
U rrats handia izan da. Usté dut Euskaltzaindiak hemendik aurrera beste larderia, itzal eta autoritate batez lan egin
ahal izango duela euskararen aide. Beste indar bat eta erraztasun b at izango du, alegia, berari dagokion arloan eta eremu an ibiltzeko eta bere helburuak lortzeko.
Gaur da Euskaltzaindiak egiten duen lehenbiziko bilkura
lege hori irten ondoren. E ta hemen, Zaldibar-ko udaletxean
egin ere. Bidezko eta are beharrezko iruditu zaigu herriaren
aurrean egingo den batzarrea baino lehen, Euskaltzaindikoekin bakarrik bilkura berezi hau egitea gertaera hunen xehetasunak emateko.
Ezin dut, ordea, gai hau bere luze-labur osoan eta aitzingibel guztietan hartu. Eman den pausu hunen arrazoiak eta
historia laburra egingo dut xoilki.
Euskaltzaindia gure lau Diputazioek sortu eta eratu
zuten, eta hoiek ematen zioten nortasunaz, babesaz eta
laguntzaz bizi zen. Hasiberri h artan aski zen, nunbait, eta
Euskaltzaindiak orduan ez zuen pentsatzen gehiago behar
zuenik.
Baina urteak jo an eta urteak etorri, gauzak asko aldatu
dirá Espainian, lege berriak atera dirá, Diputazioek ez dituzte
lehengo ahalak, Euskaltzaindiak ez zituen lehengo laguntzak
hartzen, eta abar. Bere lege egoeraren egokitze, orairatze edo
gaurkotze bat egin beharko zuela, geroago eta argiago ikusten
genuen.
Hunekin ez dut esan nahi gure Diputazioek beren ume
hau behin ere gaitzetsi dutenik. Ez. Beti ezagutu gaituzte,
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haintzat hartu eta lagundu ere bai. Eta guk esker onik hoberena dugu eta izango dugu beti euskal Diputazioen alderakotzat.
Baina gauzen egoera ez zen iadanik lehengoa. Babesa,
ezagutza eta laguntza ere ezin izan lehen bezalakoak. Geroa
go eta argiago ikusi dugu M adrilen aitortuak izatea beharrezko zela, ez han, bainan hemen aitortuak, haintzat hartuak,
entzunak, babestuak eta lagunduak izan gaitezen. Horregatik
esan dut geure egoeraren orairatze bat egin beharrean geundela. Eta hori da, hain zuzen, egin dena.
Ez da berehalakoan lortu. Joan-etorriak, jestioak eta
abar egin behar izan dira eta tartean urteak igaro dira. Lege
gizon eta euskaltzain oso den aldetik, Euskaltzaindiak Anto
nio Arrue jau n a begiz jo zuen nortasuna irixteari buruz urratsak emateko; eta berak lortu zigun laguntzaile handi eta
azkarra izan dugun Marcelino Oreja jauna. Bioi esker on
berezia zor diegu.
Baina egin dezadan hauzi hunen historia labur bat.
Gure batzar-agiriei eta Euskera-n argitaraturik dauden
dokumentuei begirada bat em atea aski da hortarako.
1969an, abenduko batzarrean, okeí ez banaiz, aipatzen
da lehen aldiz kontu hau. Istilu tx ar batean gertatu zen
orduan Euskaltzaindia. H auzitara jotzeko ere pronto zegoen.
Baina norbaitek bota zuen b atzarrean lege gizon baten e sa n a :
Legeak eskuan hartuz dem onstra zezakeela berak Euskal
tzaindiak ez zuela "personalidad ju n d ica"rik . Beraz ez zuela
hauzitara joaterik (Ikus Euskera 1971, 239 or.).
Euskaltzaindiak "personalidad jurídica" ez duelako berri
hori laster barreiatu zen, eta hortaz probetxatu dira zenbait
azken urteotan gure elkargoari gerra bizia egiteko, harriak
jaurtitzeko eta abar, eta hori ez M adrilen, noski, hemen bai
zik. Legezko nortasunaren gaurkotzea, noraezekoa bihurtu
zitzaigun, bada. Euskaltzaindia bezalako elkargoa batek, bere
helburuen alde lan egiteko, behar du te re nortasuna garbi
aitortua eta ezagutua edukitzea. Baina lot nakion arazo
hunen historian.
1970eko urtarrileko batzarrean Euskaltzaindiko lege
gizonei eskatzen zaie nortasunaren puntu hau azter dezaten
(Euskera 1972, 226 or.).

EUSKALTZAINDIAREN AGIRIAK

281

1970eko m artxokoan ere berriz ukitzen da kontu hau
(Euskera 1972, 231). Euskaltzaindiko lege gizonei eta bereziki
Arrue jau n ari eskatzen zaie esan dezatela zer egin beharko
den legezko nortasun osoa erdiesteko (Euskera 1972, 232).
Lege gizon hauek esaten dute noraezeko baldintza déla
Euskaltzaindiaren beraren Arautegia berriztatu eta gaurkotzea (Euskera 1972, 232).
1970eko maiatzeko batzarrean, egindako jestio batzuezm intzatzen da Arrue jau n a ( Euskera 1972, 235).
Artean Lekuona jau n a zen euskaltzainburu. Bai nortasuna lortzeko eta bai Arautegia berriztatzeko ere, harén denboran em an ziren lehen pausoak.
Ni euskaltzainburu izendatu ninduteneko, kezka hoek eta
lan hoiek hasiak ziren bada.
Gero berriz 1970eko azaroko batzarrean batzorde berezi
bat izendatzen da Arautegia berriztatzeko. Batzorde hori ja rri
zeneko agirían hauxe esaten da: "Euskaltzaindiak legezko
nortasun bat erdietsiko badu, nahi-ta-ez bere Araudia gaurkotua aurkeztu beharko du. Horregatik —eta besteak beste
direla—, A raudiaren berritze eta gaurkotze horri prem iatsuenetako puntua derizkiogu" (Euskera 1971, 127).
la bi urte igaro ziren A rautegiaren berritze eta onartze
hunetan, baina azkenean Euskaltzaindiak burutu zuen lan
hori. 1972ko apirileko batzarrean, Arautegia onartua eta
birretsia izan ondoan, b atzarreak eskubideak em aten dizkio
Arautegi batzorde huni beroni jestioak egin ditzan legezko
nortasun hori erdiesteko. H artako agirían hitz hauek esaten
dira: "Euskaltzaindia Instituzio bat da, eta nahi dugu hala
aitortua eta ezagutua izan dedin; legearen aurrean bere nortasuna aitor dakion, alegia. Usté dugu geroago eta beharrezkoago duela legezko ezagutza oso eta garbi baten jabe izatea,
bere helburuen alde eskubide osoz eta efikaziaz lan egin ahal
izateko. Ixilpean edo erdizkako legetasun batekin geroago eta
gutiago egin ahal izango dugu" (Euskera 1972, 214-215).
Oraino beste lau urte beharko dira asmo guzti hauek zerb aitetara hel daitezen.
Soluzio bat erraza zen Euskaltzaindiak asoziazioen artean
bere burua sartzea. Baina garbi ikusi genuen hori ez zela gure
bidea. Zalditik astora jeixtea izango zen. Euskaltzaindia ez da
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asoziazio bat, Instituzio bat baizik. Lortzen zailago izango
bazen ere, bere m ailari eta izaerari dagokion bezalako n o rta
suna lortu behar zen.
Ez ditut bana-banaka kontatuko M adrilera egin behar
izan diren osterak: "Instituto de E spaña'', "Consejo Superior
de Investigaciones Científicas'' eta bereziki "Educación y
Ciencia''ko M inisteriora. H asieran ate joka ibili behar, eta
zein atetan jo behar zen ere ez genekien zuzen.
Azkenean bideratu ziren gauzak. 1974eko ekainean, M ar
celino Oreja jau n ak lagundurik, Cruz M artínez Esteruelas
m inistroarekin egon ginen. Dokumentazio guztia presentatzeko esan zigun, eta hala egin genuen urte bereko urrian.
Ia urte eta erdi iragan da bitartean. Azkenean Ministro
berriak —Carlos Robles Piquer jau n a —deituak Euskaltzaindi
ko bost jau n joan ginen: Arrue, Satrustegi, Lizundia, San M ar
tin eta ni (1976, otsailak 10). Egin geniou geure proposamena,
eta faborezki erabakia izango zela antz em an genion. Ministroak hauxe bakarrik jak in arazi zigun: Gure elkargoaren
erdal izenean "Real" hitza ipini beharko zela.
Hurrengo astean berriro deituak izan ginen, legea prestatzen laguntzeko. Oraingoan hiru joan ginen: Lizundia, San
M artin eta ni, eta hiru egun egin behar izan ditugu M adrilen
(otsailaren 16tik 18ra), behar diren xehetasunak, argibideak
eta laguntzak geure aldetik eskeintzeko.
Dekretoan elkargoaren euskal izena, hau da, Euskaltzain
dia ager zedila eskatu genuen, eta hala egin da. Berek, berriz,
Arautegian aldaketa xume batzuk egitea eskatu ziguten, eta
hau arrazoi xinple bategatik, hots: lege hunek oker aditurik
edo jelosiarik sor ez zezan, Espainiako erregeak beste erresuma bateko lurretan aginpidea balu bezala. Ñola aldaketa
hoiek arrazoizkoak ziruditen eta beste aldetik Arautegiaren
m am iari ez zioten ezertan ere ukitzen, guk amore eman
genuen (1). Eskatu digute, baita ere, liburuxka bat presta
dezagun erdaraz eta euskaraz Euskaltzaindiaren historia
laburra eginez eta lege hunen testua emanez. Dena Ministerioak berak argitaratuko digu.
(1)
Halaz guztiz, bada-ezpadan, M adrildik telefonoz deika ibili ginen,iritzi
eske, H aritschelhar-i, A rrue-ri eta Satrustegi-ri.
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Azkenean etorri da guztiok dakizutena: Erregek, Euskaltzaindiari nortasuna aitortzen zaion lege hori, em an duela.
U rrats handia izan déla usté dut, eta batez ere gerorako,
ondorio on eta zoriontsuak ekarriko dituena.

EUSKAL-IRAKASLE TITULUA EMATEKO EPAI-MAHAINA

L. Villasante
Jaunak:
Euskaltzaindiak gaur dituen arazo eta zereginik prem iatsuenetako b a t da, besteak beste, euskal-irakasle tituluak
ematea. Gaur diot. Bihar-etzi ez dakit.
Berez, bere izatez edo egitez, euskera-kontuak egoera
norm al batetan baleude, Euskaltzaindiak ez luke arazo horretan zer sarturik. Legearen aurrean euskeraren egoera ez déla
gaur nórm ala eta behar lukeen bezalakoa frogatzen hasi
beharrik ez dago, ordea.
Eta bien bitartean, inori izatekotan, Euskaltzaindiari
dagokio arazo hau beregain hartzea, eta hala egin ere du eta
egiten ari da sortu zenez geroztik. Bera da Euskal-Herrian
euskal-gauzen ard u ra izateko jarririk dagoen Instituzio b aka
rra, Euskal-Herriko Diputazioek hortarako berariaz sortua,
Euskal-Herria eta euskara bere osotasunean eta hedadura
guztian hartzen dueña, euskara begiratzea, lantzea eta ikertzea helburu bezala dueña, Euskal-Herri eta euskalki guztietako lankideez osatutako batasuna, etab.
Gure Arautegiaren lehen artikuluan j) letran, gure zereginen artean honako hau dator: "hartako titulu eta ageriak
em atea" ("expedir los oportunos títulos'y certificados'').
E ta ez da ez hau oraingo arazoa. Lehen ere, gerra aurreko
garaian, alegia, hala egiten zuen Euskaltzaindiak. Adibidez,
Diputazioaren aginduz, hauzo-ikastoletan edo euskeraz jakitea haintzat hartzen zen eskoletan m aisu izan nahi zuenak,
euskeraz bazekiela Euskaltzaindiak jarritak o tribunal baten
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aurrean frogatu behar zuen. Beraz, Euskaltzaindiaren agiria
eskatzen zuten gure agintariek.
Azken urteotan, guztiok dakizuten bezala, eta zorionean,
hagitz ugaritu dira ikastolak eta modu b atera nahiz bestera
euskara irakatsi nahi duten lekuak. Eta hortik etorri da
euskal-irakasleen arrakasta eta prem ia gaur aparteko modu
batean eta sekula ez bezala nabaritzea.
Prem ia honi erantzuteko Euskaltzaindiak Euskal-Irakasle
Titulua sortu zuen (Ikus Euskera 1972, 220). Eta geroztik
m akina bat jau n eta andre, batez ere gazte jendea, etorri da
guregana titulu horren eske, eta anitzek lortu ere du (Ikus
Euskera 1973, 244; 1974, 387).
Esan beharrik ez dago, ordea, seriotasun pixka batekin
egingo badira gauzak (eta hala behar dirá, duda gabe, zeren
bestela tituluak berak laster galduko bai luke bere baliorik
gehiena), arazo honek bere estrukturazio eta prozedura ongi
loturik eta finkaturik izan behar duela.
H orretarako orain baino lehen Euskaltzaindiak etsaminetarako epai —m ahaina izendatu zuen eta m ahain hortakoj aú
nen esku utzi izan du etsam inak egitea eta titulua nori eman
behar zaion erabakitzea, nahiz eta gero titulu horren agiriak
eta diplomak euskaltzainburuak berak firmatu.
Ikastaroak ere antolatu izan dira, etsam inetan eskatuko
dena nahi duenari errazkiago ikasteko bidé bat eman nahiz.
Baina, jakina, honek ez du esan nahi titulua atera ahal izateko ikastaro hoiek egitea noraezeko eta baitezpadakoa déla.
Eta gainera ikastarook bestek ere antola ditzake, nahi baldin
badu. Hontan guk ez dugu monopoliorik ja rri nahi.
Baina lehen esan dudan bezala, gauzak seriotasun pixka
batekin egingo badira, beharrezkoa da tituluok norinahiden
eta nolanahi ez em atea. Eta hortarako, bai, etsam ina batzuen
eta tribunal baten beharra ikusten da.
Euskaltzaindian gauden guztiok ez gaude —ezin egon gindezke—Euskaltzaindiko zeregin guztietarako, hori ez da posi
ble; orotarako orok gai izatea ere ez da erraz. Hemen ere
lanaren partizioa behar da. Orain arte epai-m ahain horretan
izendaturik egon den zenbaitek bere kargua utzi nahi du.
Berriztatze batzuen beharra ere ikusten da, beste alde. Guzti
hori déla eta, Irakasle-tituluaz zer ikusi duen batzordea
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berriztatu eta era berri batean antolatu behar déla usté du
Zuzendaritzak. Tribunaleko mienbro izateko proposatzen
dituen guztiak Filosofía eta Letratan lizenziatura dutenak
izango dirá.
Beraz, etsam inetako Epai-Mahainerako honako jaun
hauk proposatzen dirá:
Alfonso Irigoien jauna, buru (euskaltzain osoa)
Patxi Altuna jauna, buru ordeko (euskaltzain laguntzailea)
Xabier Kintana, (euskaltzain laguntzailea)
J. A. Letamendia, (euskaltzain laguntzailea)
Enrique Knór, (euskaltzain laguntzailea)
Jestio konturako, berriz, Juan José Zearreta, euskaltzain
laguntzailea. Honen zeregina izango da etsam inak non eta
noiz diren jakin arazitzea, deiak egitea, eta abar.
Ikastaroak eratzeko batzordean, berriz, sartuko dirá jaun
hoiek berak eta, hoietaz landara, beste jau n hauk:
Imanol Laspiur, (euskaltzain laguntzailea)
Xabier Mendiguren (euskaltzain laguntzailea)
Jesús Atxa (euskaltzain laguntzailea)
eta ipar aldetik M anex Goihenetxe (euskaltzain laguntzailea)
(behintzat hango euskaltzainek beste izenen bat proposatzen
ez badute). Eta garbi geldi bedi honako puntu hau: Jau n hauk
dirá, eta ez beste inor, Euskaltzaindiak titulu em ate arazo
honetarako izendaturik daduzkanak. Igarriko zenuten, noski,
zergatik esaten dudan hau. Aspalditik dabil zenbait joko uher
hau egiten. Bera ere Euskaltzaindikoa déla, eta beraz Eus
kaltzaindiaren izenaz baliatzen da, baina, bistan da, gauza
bat da Euskaltzaindikoa izatea eta beste bat Euskaltzaindia
ren m andatua eta izendapena horretarako izátea. E ta oraindik negargarriago dena: hasi ornen da edo hasteko ornen dago
elkarteren bat bere aldetik tituluak em aten eta hoien homologazioa m inisteriora eskatzen. Duela bi aste aritu da hortaz
Amatiño Zeruko Argia-n ("Ofizialtasun ezaren ondorioak” ,
urriak 19, 1975, 4.or.).
Gauzak hórrela daudelarik, eta hortik sor daitekeen
nahaspila eta tituluaren desbaloratzea erremediatzeko, guri
ez zaigu beste biderik gelditzen hauxe baizik: Euskaltzaindiak
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em aten duen titulua baliosa eta estim atua bihurtzea, horretan saiatzea eta lan egitea. Eta, hain zuzen, horretarako izan
da Epai-M ahainaren eraberritze hau.
Bukatzeko, ohartxo bat bakarrik. Gure idazkariak gogoratu du puntu hau, eta arrazoi osoz,. usté dudanez. Ematen
dituen titulu.guztien fitxeroa gorde behar du Euskaltzaindiak;
eta fitxero horretan ez bakarrik izena eta zuzenbidea, baita
ere xehetasunak eta bakoitzaren "curriculum vitae” gorde
behar da. Zeren maiz etortzen dira Euskaltzaindira eskeak
euskal-irakasle baten bila. Eta eske hoiei nekez erantzun diezaiekegu baldin tituludunen izen soila bakarrik badaukagu.
Besterik da bakoitzaren xehetasunak, egin dituen estudioak,
zer ofizio edo ogibide duen eta abar dakigunean.
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H ER R I ETA HERRITA RREN IZENDEGIA

H itz a u rre a

Aspaldidanik senti izan du Euskaltzaindiak herri eta
herritarren izenak zeharo aztertzeko eta finkatzeko premia.
Zinez esan daiteke, batere gehiegikeriarik gabe, Euskaltzain
dia haste-hastetik kezkatu zela egiteko honetaz. H orra hor,
besteak beste, Orixeren lanak "EUSKERA''n bertan franko
goiz (1) agertuak. Azken berrogei urteotan prem ia larriagozen ari zela, zerrenda batzuk egin dira, Euskal Herri guztirako nahiz harén zati batetarako: Arabako herriei buruz dokumentazio aberats aberatsa, osoa eta erabatekoa em an digu
Gerardo López de Guereñu-k: "Pueblos Alaveses", "Boletín
de la Institución Sancho el Sabio” aldizkarian, XIII (1969), 19
s. s. M ugaz-handiko herri eta herritarren izendegia egin
zuen L. Dassance euskaltzain oraintsu zenduak: L. Dassance,
"H errien eta h erritarren izenak eskuaraz” , Editions "Gure
H erria". Larresoro (2) eta Auñamendi (3) koen zerrendak ere
aipa beharrezkoak dira.
Euskaltzainburuak batzorde hau, Izendegi honena, alegia, ja rri zenean pundu honetaz esaten zuena aipatzea merezi
duela usté dugu: "Gai hontaz eginik dauden lanen bibliogra
fía bat osatu beharko du batzordeak, hasteko. Izan ere badira
lan batzuk gure sail hontarako laguntasun ederra em an diezaiguketenak. M itxelenak, Aramaioko txostenean, bi bereziki
aipatzen ditu: Raymond, "D ictionnaire topographique du départem ent des Basses-Pyrénées", eta Corona Baratech, "To
ponimia N avarra en la Edad M edia"... Aingeu Irigarai eta
Etxaide jau n ak ere lana franko egina dute sail honetan. Mi
txelena jau n ak ere bildurik ditu euskal testu zaharretan ageri
diren herri izen zaharrak. Gure idazkari ordeak, Lizundiak,
alegia, berebiziko zaletasuna eta gaitasuna agertu du euskal
(1) Ikus "EUSKERA” 1930, XI, 62-71 orr. Orixek beste zenbait aldizkaritan
ere idatzi zuen toki-izenez. Ikus "GERNIKA" 1953, 24. alea.
(2) LARRESORO, "EUSKARA BATUA ZERTAN D EN", V. Euskal H erriko lekuizenak, 164 or. Jakin, A rantzazu, 1974. 1964ean "Euskal E lkargoak" berezirik
arg itara em ana.
(3) GEOGRAFIA HISTORICA DE LA LENGUA VASCA, I "Indice alfabético de
localidades de E uskalerri y sus referencias". A uñam endi 1960.
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geografía eta kondaira gaiak aztertzen. San M artin gure idaz
kari jaunak ere, berdin, onomastika eta kondaira izenak arakatzen. Eta badakit kondaira nahiz herri ikertze lanetan gailurtu diren gure elkargoako anaietatik dexente uzten ditudala
aipatu gabe” .
A. Villasanteren txosten berean (4) agertzen diren beste
pasarte batzuk dakarzkigu, irakurlearentzat sarrera eta argibide izan nahi duen hitzaurrerako baliozko direla usté baitugu: "D.enek aho batez aitortzen dute zer nolako nahaspila den
gure artean. Euskal aldizkariak eskutan hartu besterik ez
dago, hori ikusteko. Gure herrien izenak euskeraz ñola diren
askotan ez dakigu, zehatz behintzat. Batek esango dizu Oñate,
bastéale Oñati, besteak Oinati. Batak Bilbo, besteak Bilbao.
Batak Galdakano, besteak Galdakao, besteak Galdako, ta
abar. H erritarren izenaz (hots, gentilizioaz) berdin gertatzen
zaigu. Ñola esan behar da: abadiñarra, ala abadiñotarra;
durangotarra ala durangarral Xehetasun hauek herrian ber
tan edo herri hartatik gertu xam ar bizi direnak jakiten dituz
te, baina urrutikoek ez.—Nolanahi ere, "Nomenclátor ofizial”
baten beharrean gara, eta hori, inork egitekotan, Euskaltzain
diak behar du egin... Eremua ere zabalegia izan ez dedin,
mugatu beharko dugu. Oraingoz, behintzat, toponimia handia
(hots, "toponimia m ayor” ) hartuko genuke bakarrik: herrien
izenak, hauzo handitxoak ere bai ("entidad de población"
lcategoria ofizialki dutenak hartu ditugu kontutan)... Ez naiz
ni hemen hasiko sail berezi honek dauzkan zailtasun, katramila eta problematika berezia azaltzen. Baina zerbait esan
beharra dago, gaiak berak eskatzen duen bezalako batzordea
jartzen asma dezagun. Konplejidade handiko saila bait da
hau. Lehenik, gaiak biltzen izango ditugu lanak. Kontuan
eduki beharko ditugu erderazko izen ofiziala, eta erderaz
m intzatzean inguru hartakoek erabiltzen dutena (beti ez bait
dirá berdinak). Euskeraz m intzatzean gaur esaten dena eta
behinola esaten zena (hau iskribu zaharretatik jakin behar
da). Euskera galdu den eskualdeetan franko aldiz toponimia
xehean gorde da antzinako euskal izena. Gaiak biltzen baka
rrik lan izugarri dago, bada, eta eskualde bakoitzean lankideak bilatu beharko d irá” .

(4) Ikus "EUSKERA'' 1972, 174 orr.
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Lan p ro z e d u ra e ta a d ib id e a k

Azken lerroetan aipatu diren katram ila, berezitasun eta
abar aztertzeko lan prozedura bat onhartu zuen batzordeak,
eta adibide orokor batzu ja r. Gure artean, bakoitzak bere txokoko fenomenoa ezagutzen bait dugu, baina gutxik Euskal
Herri osokoa, goiherritar batek badaki Lazcano-k n galtzen
duela baina ez daki hori bera gertatzen déla Galdacano edo
Lemoniz-ekin Bizkaian; Miñano-rekin Araban edo Torranorekin N afarroan. Txokokerian erorita Idiazal onhartzea proposatuko luke Idiazabal-en ordez, baina orduan kontrazio
guztiak bedeinka beharko genituzke amildegian gain—behera
abiatuz gero, eta Zeani onhar, Zeanuri-ren lekuan edo Mostrun, Monasterioguren-en ordez.
Jakina da gure zenbait herrik bi izen dituztela, bata orain
darabilena: Billerle, Plentzia, Plaentxia eta bestea Jaunak
edo Erregeak hiri bezala izendatu zuenean izen berri horri
ofizialtasuna em an arren "c arta puebla''n agertzen den herri
izen zaharragoa eta euskaldunagoa. Euskal Bizkundeak
berragertu zituen honelako izan asko eta gaur egun hedadura
bat h artu dute. Bidé bat ja rra itu dugu beti hauek bezalakoetan, toponimo zahar berbiztua onhar baina alboan m endeetan
zehar euskal hedadura bat h artu a dueña ere jar, bera ere
onhartuaz, baina form a bakar bat: Mondragoe, Arrasate-ren
alboan eta ez Mondrá, Mondrago, Mondragoi eta Mondragoe,
guzti hauek erabiltzen bait dira.
H erritarren, gentilizioaren, izenean tokiko lekukotasunari
begiratu diogu gehien bat, urrungoak ez baitu jakiten ar, tar,
dar ongi bereizten. Baina ñola joka aspaldian euskara galdu
duten herri eta herrixketan? Oraindik N afarroa erdaldunduan ez gara sartu, baina bai Araban, eta gure bidea hauxe
izan da: Arabako euskalkia Mendebaleko euskara zenetik eta
denetik oraindik gordetzen den tokietan: Oleta, Legutiano,
Elosu, Otxandio, Ubidea..., eskualde horretan edo Bizkaian
erabiltzen diren formen analogiaz jokatu. N afarroan ere,
kasu h o rretara heltzen garenean berdin egin beharko dugu.
Adibideak ñola ja rri genituen jakiteko batzordeko eta lan
kideen artean lehendabiziko lanak eta zerrendak onhartzeko
garaia iritxi zenean bidali genuen gutuna agertzea izango da
hoberena:
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"Euskaltzain edo lankide hori:
Orri honekin hatera, Herri eta herritarren izendegiaren
Batzordeak proposatzen dituen izenak dihoazkizu. Zure iritzia
jaso nahi dugu. Eskutara iezaiguzu lehenbaitlehen, otoi. Hilabeteko epea duzu. Kontua izan oharrik (enmiendarik) gabekoak onhartuta bezala geldituko direla.
Ez dira zerrenda honetan euskal herri eta herrixka guztiak. Lanaren onetan, eskualdeka ibiliko gara oraingoan legez
aurrerantzean ere. Arantzazuko igazko biltzarretan erabaki
bezala ordena honetan lan egingo dugu: Arabako eskualdeak
lehendabizi, Bizkaikoak bigarren, Gipuzkoakoak hirugarren,
N afarroakoak laugarren, eta ondoren N afarroa Behera,
Lapurdi eta Zuberoakoak. Herri izen bakoitzak zenbaki bat
eram ango du aurretik: A, B, G, N, NB, L, edo Z jarriaz,
herrialdearen ezaugarri bezala (geroago zenbaki sistema erabakiko zen).
Ez dira huskeriak lan honetan sortzen diren koskak eta
zalantzak. Izen b at zerrendarako hautatzean, maiz ez dakigu
zeri lot, herabe dugu benetan. Gehienetan, jakina, irizpide
orokorren'kontua, hain zuzen. Arazoak berdintsu bait dira
han eta hem en, Euskal Herri zabalean. Gure H erria bakarra
izanik eta orobat euskara, euskalkien berezitasunak kontutan
ditugularik (bitxikeriak eta txokokeriak oro alde b atetara
utzita, hori bai), ez ahal dugu batera edo bateratsu bederen
joka behar?
Hona non, bada, zenbait galdera. Poztuko ginateke zure
iritzia jakiteaz:
la . Zer egin honelako kasuetan?:
APERGI ala APERRIGI?; IBORRI ala IBARRURI?; IDIAZAL ala IDIAZABAL?; ARBAZU ala ARRU(G)AZU?
Ib. ALBEIZ ala ALBENIZ?; LEMONA ala LEMOA?;
ZESTUA, ZESTOA ala ZESTONA?; MIÑAU, MIÑAO ala
MIÑANO?; GALDAKA, GALDAKO, GALDAKAO ala GALDAKANO?; LAZKAO, LAZKAU ala LAZKANO?; DORRAO,
DORRAU ala TORRANO?
Id.

LUNO ala LUMO?; MAGUNA ala MAUMA?

le.

ELUETE ala ELUATE?
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2.-ARRASATE/M0NDRAG0E, MONDRAGOI, MONDRAGO, MONDRA; LEGUTIANO/BILLERLE, VILLARREAL;
GAMINIZ/PLACENCIA, PLENTZIA, PLENTZI; LIZARRA,
LIZARRARA/ESTELLA; eta kasuetan zer antzeko egin? Aintzinako leku-izen bat bada, eta "c arta puebla''ren erdal izena
gailendu bada, euskal itxura h artu ta edo h artu gabe?
3.—ií-ak
4 .—Ñ

non sartu behar dirá? Zenbateraino?
eta Ll bai? Baiezkoan, non eta zenbateraino?

5.—e epentetikaren kasuan, zer egin? Adibidez: AURITZ
ala AURITZE; USTARITZ ala USTARITZE; GERRIKAITZ ala
GERRIK AITZE ?
6.—Zer egin euskal izenik izan ez dutén herriekin? Adib:
PEDERNALES ala SUKARRIETA ala SAMIKOLA?; VILLANUEVA (de Valdegobia) ala (H)Uribarri-Gobia?; MONTEAGUDO ala MENDIZORROTZA? Ala biak jarri, baina neologismoari alboan izartxo bat ja rri argi adierazteko eta geroak
esan beza?
Aidez aurretik, mila esker eta ekin eta jarrai, Euskaltzainburuaren eta batzordearen izenean, J. L. Lizundia, batzordeko idazkaria eta E. Knórr, idazkari-laguna".
Pundu honekin bukatzeko, lan prozedura eta adibideetan,
erregela orokorrak erabili dirá ahal den kasu guztietan. Eus
k ara eta Euskal H erria bat da; eta herrialdeen edo eskualdeen berezitasunak kontutan harturik, berek arbuiatzea ez
baita inondik ñora gure gogoa, eta bai aipatu ditugun oharretan n galtzearen orokortasuna; bai "carta puebla" direlakoena, eta baita ere hasi Enkartazioetatik eta Bardeetaraino
egun euskara galdua den eremu handietan beti orokortasun
horri eutsi.

Beste xehetasun batzu
Ez da hau, bada, zirudien bezain lan erraza. Gainera
anitz dirá herri, herrixka edo hauzategi nagusien izenak,
2.000tik gora. Hobe genuen lanari zatika lotu. Aurrerantzean, hori ere esan behar, bizkortuko dugu abiada.
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Badakigu ez déla gure lana pundu denetan euskaldun
guztien gogokoa gertatuko. Baina erabat bat ez etortze horrek
ezin gaitezke inora ere geldieraz. Zain dugu jendea, ate joka
ditugu pertsona eta erakundeak. Gainera, zuzenketa egiteko
arrazoina bagenekusa, prest gaude aldatzeko behar ahina
izen.
Beste gauzatxo bat: "izenak” dira gure lan honen gaia.
Askotan "izan a” ere aldatzeko tentaldia izan dugu, Administralgo arroztu batek "j^ntidade” direlakoetan zentzugabekeria handia eginak bait ditu: elkarri lotuak ziren herrixkak
berezi egin dituzte eta, alderantziz: inoiz ere elkarturik egon
ez direnak "entidade” bakar batetan sartu. Egiteko hori axola
handikoa izanik, ez dirudi Batzorde honena denik. Utz dezagun, hortaz, gure H erriari zor zaion Aginteak egin dezala.
Batzorde burua, Mitxelena jaunagandik aparte, lehen
zerrenda bietan fitxagile edo lankide jau n hauk izan dira:
Araban, Hendrike Knórr, M anu Rz. U rrestarazu eta Federiko
Barrenengoa (hau Aiarako eskualdean); José Luis Lizundia,
D urangaldean eta Artibai ibarrean, eta Alfonso Irigoien, Lea
ibarreko herrietan; A. Luis Villasante eta Ju an San M artin,
Debarroko goi eta behealdeko eskualde bietan; José Mari
Satrustegi, Aingeru Irigarai eta A. Damaso Intza, Nafarroako
eskualdeetan. Kontseilari edo laguntzaile gisa ere izan ditugu
zenbait lagun, beren tokiko laguntza estim agarri eta ixilari
esker burutu ahal izan ditugu lehen epe bietako lanak. Beren
izenak fitxetan arkitzen dira.
Eta pasa gaitezen, gaur zuon aurrera dakarzkigun bi
zerrendak aipatzera...
Lehen e ta b ig a rre n z e rre n d a k

Hemen dakarzkigun bi zerrendok, Hego Euskal Herriko
ham ar eskualdenak dira. Iparraldeko fitxak banaturik daude, eta beren autonomiaz lanean dihardue. Gainera han Dassanee euskaltzain zenduaren lan estim agarria egina dute.
Lan guztia plangintza baten barnean dago. Eritzi desberdin batzu erabili ondoren, 1976ko Irailaren 24ko bileran batzordea erabaki batetara iritxi zen, numerazio dezimal delako
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sistema onhartzea bai fitxagintzarako eta gero "nom enclá
to r” edo Izendegirako. H errialde bakoitzak zenbaki bat eramango zuen: Araba: 1; Bizkaia: 2; Gipuzkoa: 3; N afarroa
Garaia: 4 eta 5, zeren kontutan ukan genuen gure erresum aren handitasuna eta bertan zirela ia herrixkarik erdiak, 4.ak
M endebale m erin ald e biak h a rtu az , hots, M endialdeIruinekoa eta Lizarrakoa eta 5.ak Ekaldeko hirurak, Zangotza, Olite eta Tuterakoak; N afarroa Behereak, 6. Merinalde
deituak: 6; Zuberoak: 7 eta Lapurdik: 8. 9 garren zenbakia,
gaur Euskal H erritik kanpo diren inguruko eskualdeetako
herri edo herrixka batzuren izenek eram ango dute, batzuk
diogu eta ez denek, askotan ez bait dira ugariak izango. Ber
tan sartuko dira baita ere urruneko zenbait hiri ere, gurekin
harrem anak izateagatik euskal bersiozko izena izan dutenak.
Bigarren zenbakia eskualdearena izango da-, zerrenda
onhartzeko ordena berberean. Esku'aldearen izena, historikoa, egun Diputazioak erabiltzen dueria, geografikoa edo
haran mordo bat hartzen duenean lehendabiziko batena. Erem ua ere antzerako arrazoiekin pentsatu da eta ez du esan
nahi inongo ofizialtasun edo finkatze bat dutenik, kasu asko
tan behintzat, bai izen eta erem u horik. H errialdeak nolabait
banatu behar ziren eta horretarako saio bat da.
H irugarren zenbakia, udalarena, munizipioaren izena da,
eta Euskal H errian askotan gertatzen den bezala izen kolektibu bat da eta ez h e rñ batena. Laugarrena, herri, herrixka edo
ofizialki "Entidad de población" m aila duten hauzategiena
da.
Adibide praktiku bat jartzeko 1.1.2.17 Araba (1) herrialdeko, Gorbeialde eskualdeko (1), Zigoitia haran-udaleko
(valle-municipio) (1), Zaitegi herrixkarena (17) da.
Bederatzi zerrendetan banatzea pentsatu dugu
asmoak ondo ateratzen badira honela joango dira:

eta

1.1. Gorbeialdea, 2.1. Durangaldea, 3.1. Leintz, 4.1.
Sakana, 5.1. Erro-Aezkoa.
1.2. Aiara, 2.2. Lea-Artibai, 3.2. Deba-Behealdea, 4.2.
Larraun, 5.2. Erronkari-Zaraitzu. (Zerrenda biok onhartuak).
1.3. Mendebaleko Lautada, 2.3. Busturia, 3.3. Urola, 4.3.
Baztan-Bidasoa, 5.3. Elortz-Esteribar.
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1.4. Ekaldeko Lautada, 2.4. Arratia, 3.4. Goiherri, 4.4.
Ultzama, 5.4. Longida.
1.5. Ega Garaia, 2.5. Uribe-Butroe, 3.5. Tolosaldea, 4.5.
Iruinerria, 5.5. Aibar.
1.6. Arabako Errioxa, 2.6. Uribe-Txoriherri-Bilbo, 3.6.
Donostialdea, 4.6. Iltzarbe-Gezalaz, 5.6. Orba-Herriberri.
1.7. Gobia-Osingain, 2.7. Hego-Uribe 3.7. Oiartzualdea,
4.7. Deiherri-Amezkoa. 5.7. Arga Beherea.
1.8. Trebiño-Uda, 2.8. Enkartazioak (Somorrostro) 4.8.
Berrotza-Biana, 5.8. Aragoibar.
2.9. Enkartazioak II 4.9. Iguzkitza-Ega Beherea, 5.9.
Tutera-Erribera.
Ipar Euskal H errian era berean: 6.1. Garazi, 7.1.
B asaburia-Ibar esküin, 8.1. Lapurdi M endebala (Hazparne).
6.2. Baigorri, 7.2. Basaburia-Ibar exker, 8.2. Lapurdi
G araia (Ezpeleta).
6.3. Arbela, 7.3. Arballa Handia, 8.3. Erlapurdi (Uztaritze).
6.4. Ostibarre, 7.4. Arballa Txipia, 8.4. Lapurdi Itsasegia
(Donibane).
6.5. Amikuze, 7.5. P ettara, 8.5. Lapurdi Beherea (B. A. B.
ingurua).
6.6. Bidaxune, 8.6. Seiñanze.
Euskal H erriaren albo eskualdeetakoak edo urruneko ba
tzu: 9.1. Enkartazioen albokoak: Samano, M ena...; 9.2. Arabaren albokoak: Losa, M iranda...; 9.3. Bureba eta Okamendietakoak; 9.4. Errioxakoak; 9.5. Zaragozako probintziako
orain direnak: Deustia, Onsellaibar...; 9.6. Orain Huescako
probintziako direnak: Jak erria...; 9.7. Biamokoak; 9.8. Beste
Kaskoin eskualdeetakoak; 9.9. Euskal Herritik urrun, baina
harrem anekatik euskal izena ere dutenak: Bórdele, Sanandere, Sibilia...
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A zken o h a r ra e ta dei b a t

Gure aldizkari, irrati eta beste komunikabideetan, borondaterik hoberenaz, maiz ikusten ditugu euskal herri edo
herrixken izenak, batzutan era b atetara eta besteetan bestetara. Banketxeen bulego zerrendetan, m erkatal publizizate
iragarkietan eta abarretan, gauza bera gertatzen da.
Horientzat, batez ere, egin dugu Izendegi hau, eta baita
ere bereziki ikastola eta alfabetatze-euskalduntze inguruetako testuginen diharduen irakasle eta argitaldarientzat. Batzuok eta besteok, komunikabide eta irakaskintzaren bidez
lagunduko bai diaguzue euskal herri izendegi jator eta bateratu bat egiten eta zabaltzen.
H irugarren sail batek ere behar luke Izendegi honetaz
h arta izatea, Herri Administralgoak hain zuzen. Gure Udal
eta Diputazioek ba dute hemen lanik! Catalunyan herri ize
nak jato r eta k atalan ortografiaz jartzen hasiak dira aspalditxodanik horretarako U dalbatzarrak bere erabakiak zehatz
hartuz, lege prozedura betez eta Instituí d'Estudis Catalans-i
bere eritzi edo diktam en delakoa beti eskatuz. Euskaltzain
diaren Batzorde hau ere, antzerako lana egiteko prest dago
eskatzen zaion guztian, egia esateko hasia da horretan. Ba
tzutan diktam en finkatua em an ahal izango du, beste batzu
tan oraindik probisionala, baina ahal denik eta oinharrituena
beti ere.
Hiru m undu horiei eskaintzen badiegu Izendegi hau,
azken batez euskal gizarte osoarentzat da, euskararen ofizialkidetasuna hiru ardatz horietan, hots, komunikabide, irakaskintza eta Administralgoan oinharritzen, sendotzen eta zindotzen baita. Eta eskualdez eskualde askoren prem ia izango
dugulako, euskaldun orori egiten diogu izendegigintza honetarako laguntza deia.
J. L. Lizundia & Hendrike Knórr
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HERRI IZENDEGIA
LEHEN ZERRENDA
IZEN OFIZIALA

EUSKAL IZENA

HERRITARRENA

1.

ALAVA

ARABA

arabar

1.1.

E S T R IB A C IO N E S
D E L GORBEA

G O R B E IA L D E A

1 .1 .1 .

ZU YA
A ltu b e
A m éza g a
A p é rre g u i
A ré c h a g a
C ió rra g a
D o m a iq u ia
G u ille rn a
Jugo
L u q u i ano
M a r q u in a
M u r g u ía (cap.) (1)
S a rria
V ito ria n o
Z á ra te

Z U IA
A ltu b e
A m e tza g a
A p erre g i
A re tx a g a
Z io rra g a
D o m a ik ia
G ilie rn a
Jugo
L u k ia o
M a r k in a
M u r g ia (u .b .) (1)
S a rria
B ito ria n o
Z a ra te

z u ia r
a ltu b e ta r
a m e tz a g a r
a p e rre g ia r
a re tx a g a r
z io r ra g a r
d o m a ik ia r
g ilie rn a r
ju g o ta r
lu k ia r
m a r k in a r
m u rg ia r
s a r r ia r
b ito ria n a r
z a r a te a r

C IG O IT IA
A costa
A p o d a ca
B e rríc a n o
B u ru a g a
Cestafe
E chagüen
E c h a v a r ri-V iñ a
E rib e
G opegui (cap.)
L a rr in o a
L e to n a
M a n u rg a

Z IG O IT IA

z ig o itia r

A k o zta
A p o d a ka
B e rrik a o
B u ru a g a
Z estafe
E tx a g u e n
E tx a b a r r i-D ib in a
E rib e
G opegi (u.b.)
L a rr in o a
L e to n a
M a u rg a
M e n d a ro z k e ta
M u ru a

a k o z ta r
apodakar
b e r r ik a r
b u ru a g a r
z e s ta fe a r
e tx a g u e n d a r
e tx a b a r r ita r
e rib e ta r
g o p eg iar
la r r in o a r
le to n a r
m a u rg a r
m e n d a ro z k e ta r
m u ru a r

1 .1 .1 .1 .
1 .1 .1 .2 .
1 .1 .1 .3 .
1 .1 .1 .4 .
1 .1 .1 .5 .
1 .1 .1 .6 .
1 .1 .1 .7 .
1 .1 .1 .8 .
1 .1 .1 .9 .
1 .1 .1 .1 0 .
1 .1 .1 .1 1 .
1 .1 .1 .1 2 .
1 .1 .1 .1 3 .
1 .1 .1 .1 4 .

1 .1 .2 .
1 .1 .2 .1 .
1 .1 .2 .2 .
1 .1 .2 .3 .
1 .1 .2 .4 .
1 .1 .2 .5 .
1 .1 .2 .6 .
1 .1 .2 .7 .
1 .1 .2 .8 .
1 .1 .2 .9 .
1 .1 .2 .1 0 .
1 .1 .2 .1 1 .
1 .1 .2 .1 2 .
1 .1 .2 .1 3 .
1 .1 .2 .1 4 .

M e n d a ró z q u e ta
M u ru a

(1) Capitalidad del municipio
(1) Udal burua
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1 .1 .2 .1 5 .
1 .1 .2 .1 6 .
1 .1 .2 .1 7 .

O lano
O n d áte g u i
Z á ite g u i

O lano
O n d ate g i
Z aiteg i

o la n o a r
o n d a te g ia r
z a ite g ia r

1 .1 .3 .

U R C A B U S T A IZ

U R K A B U S T A IZ

u rk a b u s ta iz ta r

1 .1 .3 .1 .
1 .1 .3 .2 .
1 .1 .3 .3 .
1 .1 .3 .4 .
1 .1 .3 .5 .
1 .1 .3 .6 .
1 .1 .3 .7 .
1 .1 .3 .8 .
1 .1 .3 .9 .
1 .1 .3 .1 0 .
1 .1 .3 .1 1 .
1 .1 .3 .1 2 .

A b ecia
A b o rn íc a n o
A p re g in d a n a
B e lu n za
G u ju li
Inoso
Iz a r r a (cap.)
L a rra z c u e ta
O ndona
O ya rd o
U n zá
U zq u ia n o

A b ezia
A b o rn ik a n o
A p re g in d a n a
B e lu n tza
G o iu ri
Ino so
Iz a r r a (u.b.)
L a rra z k e ta
O nd o na
O ia rd o
U n tza g a
U zk ia n o

a b e z ia r
a b o rn ik a n a r
a p re g in d a n a r
b e lu n tz a r
g o iu ria r
in o so ar

1 .1 .4 .

V IL L A R R E A L
DE ALAVA

LEG UT1ANO ,
B IL L E R L E

le g u tia n a r
b ille rle

1 .1 .4 .1 .
1 .1 .4 .2 .
1 .1 .4 .3 .
1 .1 .4 .4 .
1 .1 .4 .5 .
1 .1 .4 .6 .

Elosu
G ó ja in
N a fa r r a te
O llería s
U r b in a
U r rú n a g a

Elosu
G o iain
N a fa r r a te
O ile ria k
U rb in a
U r ru n a g a

elo su ar
g o ia in d a r
n a fa r r a te a r
o ile r ia r
u rb in a r
u rru n a g a r

1 .1 .5 .

ARAMAYONA

A R A M A IO

a r a m a ia r

1 .1 .5 .1 .
1 .1 .5 .2 .
1 .1 .5 .3 .
1 .1 .5 .4 .

A re jo la
A zcoaga
B a ra ju e n
E ch a g ü en
G á n za g a
Ib a r r a (cap.)
O la e ta
U n e ella
U r íb a r r i

A re x o la
A zk o a g a
B a ra ju e n
E tx a g u e n
G an tzag a
I b a r r a (u.b.)
O leta
U n tz illa
U r ib a r r i

a r e x o la r
azkoagar
b a ra ju e n d a r
e tx a g u e n d a r
g a n tz a g a r
ib a r r a ta r
o le ta r
u n tz illa r
u r ib a r r it a r

1 .1 .5 .5 .
1 .1 .5 .6 .
1 .1 .5 .7 .
1 .1 .5 .8 .
1 .1 .5 .9 .

iz a r ta r
la r r a z k e ta r
ondonar
o ia rd a r
u n tz a r
u z k ia n a r
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2.

V IZ C A Y A

B IZ K A IA

2 .1 .

DURANGUESADO

DURANGALDEA

b iz k a ita r

2 .1 .1 .

A B A D IA N O

A B A D IÑ O

a b a d iñ a r

2 .1 .1 .1 .

A b a d ia n o C e la y e ta (cap.)
A m a tie r m in
G as te lu a
G u e re d ia g a
M a tie n a

A b ad iñ o Z e la ie ta (u.b.)
A m a ite rm in
G a z te lu a -a
G ere d ia g a
M a tie n a

M e n d io la
M u n c h a ra z
U rq u io la

M e n d io la
M u n ts a ra tz
U rk io la

a b ad iñ o z e la ie ta r
a m a ite r m in d a r
g a z te lu a r
g e re d ia g a r
m a tie n a r
m e n d io la r
m u n ts a r a z ta r
u rk io la r

2 .1 .1 .2 .
2 .1 .1 .3 .
2 .1 .1 .4 .
2 .1 .1 .5 .
2 .1 .1 .6 .
2 .1 .1 .7 .
2 .1 .1 .8 .

2 .1 .2 .

B E R R IZ

B E R R IZ

.b e r r iz ta r

2 .1 .2 .1 .
2 .1 .2 .2 .

A n d ic o n a
B é rriz -

A n d ik o a
B e rriz -

a n d ik o a r
e liz o n d a r

2 .1 .2 .3 .
2 .1 .2 .4 .
2 .1 .2 .5 .
2 .1 .2 .6 .
2 .1 .2 .7 .
2 .1 .2 .8 .

E lizo n d o (cap.)
E itu a
M u rg o itio
O cango
O la c u e ta
San L o ren zo
S a rria

E lizo n d o (u.b.)
E itu a -a
M u rg o itio
O kango
O la k u e ta
S an L o ren tzo
S a r ria -a

e itu a r
m u rg o itia r
okangar
o la k u e ta r
s a n lo re n tz a r
s a r r ia r

2 .1 .3 .

DURANGO

DURANGO

d u ra n g a r

2 .1 .3 .1 .
2 .1 .3 .2 .
2 .1 .3 .3 .
2 .1 .3 .4 .
2 .1 .3 .5 .

O ro bio
O ró zq u e ta
L a P ila s tra
Y u rre ta
G o y u ria

O ro m iñ o
O ro zk e ta
A r ria n d i
Io r r e ta
G o iu ria -a

o ro m iñ a r
o ro z k e ta r
a r r ia n d ita r
io r r e ta r
g o iu ria r

2 .1 .4 .

E L O R R IO

E L O R R IO

e lo rria r

2 .1 .4 .1 .

B e rrio -A ld a p e

B e rrio -A ld a p e

2 .1 .4 .2 .

B e rrio z á b a lA rab io s

B e rrio z a b a lA ra m iñ o

b e r r ia r ,
a ld a p e a r
b e rrio z a b a ld a r.
a r a m iñ a r
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2.1 .4 .3 .
2 .1 .4 .4 .
2 .1 .4 .5 .
2 .1 .4 .6 .

G ác eta
Gasteas
Ig u r ia
L e itz -M io ta

G a ze ta
G a z ta in e ta

2.1 .4 .7 .
2 .1 .4 .8 .
2 .1 .4 .9 .

L eq u e rica s
M e n d ra c a
San A g u stín

L e k e rik e ta
M e n d ra k a
San A g u stín

g a z e ta r
g a z ta in e ta r
ig u r ia r
le iz ta r ,
m iñ o ta r
le k e rik e ta r
m e n d ra k a r
s a n a g u s tin d a r

2 .1 .5.

ERM UA

E R M U A -a

erm u a r

2.1.6.
2.1.6.1.

GARAY

GARAI

g a r a ita r

G a ra i-S a n M ig e l
(u d a l b u ru a )
San J u a n
S an ta K a ta liñ e
(G o ih erri)

s a m ig e ld a r

2 . 1 .6 .2 .
2 . 1 . 6 .3 .

G a ra y -S a n M ig u e l
(c a p ita lid a d )
San J u a n
S an ta C a ta lin a

2 .1 .7 .

IZ U R Z A

IZ U R T Z A

iz u r tz a r

2 . 1. 8 .

2 .1 .8 .3 .
2 .1 .8 .4 .
2 .1 .8 .5 .

M A L L A V IA
A re itio
G o ita n a
G u e re n a
O sm a
V e ra n o

M A L L A B IA -a
A re itio
G o ita a
G erea
Osm a
B e ra n o

m a lí a b ita r
a r e itia r
g o ita a r
g e re a r
o sm a r

2 .1 .9 .

M A N A R IA

M A Ñ A R IA -a

m a ñ a r ia r

2 . 1. 1 0 .

O C H A N D IA N O

O T X A N D IO

o tx a n d ia r

2. 1.10.1.

A n te p a ra lu c e ta
M e c o le ta

A n d a p a ra lu z e ta
M e k o le ta

a n d a p a r a lu z e ta r
m e k o le ta r

2 . 1 . 11 .

VALLE DE
ACHONDO

ATXONDO
HARANA

a tx o n d a r

2 . 1 . 11.1
2 . 1 . 11.2

A p a ta m o n a s te rio
A r rá z o la

A p a ta m o n a s te rio
A r ra z o la

a p a ta r
a r r a z o la r

2 . 1 .8 . 1 .

2.1.8.2.

2 . 1 . 10 . 2 .

Ig u r ia
L e itz -M iñ o ta

s a n ju a n d a r
g o ih e rria r

b e ra n a r

300
2 .1 .1 1 .3 .
2 .1 .1 1 .4 .
2 .1 .1 1 .5 .
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A xpe
M a rza n a
S an tiag o

Axpe
M a r tz a a
S an tiag o

a x p e ta r
m a rtz a a r
s a n tia g a r

2 .1 .1 2 .

Z A L D IB A R

Z A L D IB A R

z a ld ib a r ta r

2 .1 .1 2 .1 .
2 .1 .1 2 .2 .
2 .1 .1 2 .3 .

E iza g a
G áza g a
G o y e rri

E itza g a
G azaga
G o ih e rri

e itz a g a r
g a za g a r
g o ih e rr ia r

2 .1 .1 3 .

A M O R E B IE T A ECHANO

ZO R NO TZA

z o rn o tz a r

2 .1 .1 3 .1 .
2 .1 .1 3 .2 .
2 .1 .1 3 .3 .
2 .1 .1 3 .4 .
2 .1 .1 3 .5 .
2 .1 .1 3 .6 .
2 .1 .1 3 .7 .
2 .1 .1 3 .8 .
2 .1 .1 3 .9 .
2 .1 .1 3 .1 0 .

A ld a n a s
A m o re b ie ta (cap.)
Astepe
A u tz a g a n a
B e rn a g o itia
B o ro a
E ch a n o
Euba
O robios
San M ig u e l

A ld a n a
Z o rn o tza (u.b.)
Astepe
A u tza g a n a
B e rn a g o itia -a
Boroa
E tx a n o
Euba
O ro m iñ o
Sa M ig e l

a ld a n a r
z o rn o tz a r
a s tep ea r
a u tz a g a n d a r
b e rn a g o itia r
b o ro a r
e tx a n a r
eubar
o ro m iñ a r
s a m ig e ld a r

#

*

#

3.

GUIPUZCOA

GIPUZKOA

g ip u tz, gipuzkoar

3 .1 .

CUENCA DEL D E V A DEBARROA

3 .1 .bis

L E N IZ

3 .1 .1 .

S A L IN A S D E L E N IZ L E IN T Z -G A T Z A G A

3 .1 .2 .

E S C O R IA Z A

E S K O R IA T Z A

e s k o ria tz a r

3 .1 .2 .1 .
3 .1 .2 .2 .

A p ó zag a
B o lív a r

A p o tza g a
B o lib a r

a p o tz a g a r
b o lib a rta r

L E IN T Z

le in z ta r

g a tz a g a r
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g e lla o a r
m a r in d a r
m a z m e la r
m e n d io la r
z a r im u z ta r

G u e llan o
M a r ín
M á z m e la
M e n d io la
Z a rim u z

G ellao
M a r ín
M a z m e la
M e n d io la
Z a rim u tz

3 .1 .3 .

AR ECHAVALETA

ARETXABALETA

a r e tx a b a le ta r

3 .1 .3 .1 .
3 .1 .3 .2 .
3 .1 .3 .3 .
3 .1 .3 .4 .
3 .1 .3 .5 .
3 .1 .3 .6 .
3 .1 .3 .7 .
3 .1 .3 .8 .
3 .1 .3 .9 .

A o z a ra z a
A re a ra z o
A re n a z a
E c h e v a r ri
G a la rz a
G o ro n a e ta
Iz u r ie ta
L a rr in o

A o z a ra tz a
A rk a ra z o
A re a n tz a
S ailu n ete
G a la rtz a
G oroeta
Iz u r ie ta
L a rrin o
O ro

a o z a ra tz a r
a rk a ra z a r
a r e a n tz a r
g a la r tz a r
g o ro e ta r
iz u r ie ta r
la r r in o t a r
o ro ta r

3 .1 .4 .

MONDRAGON

A R RASATE/
MONDRAGOE

a rra s a te a r,
m o n d ra g o a r

3 .1 .4 .1 .
3 .1 .4 .2 .
3 .1 .4 .3 .
3 .1 .4 .4 .
3 .1 .4 .5 .
3 .1 .4 .6 .

G a ra g a rz a
B edo ñ a
S a n ta A gueda
U d a la
U r íb a r r i
V e n e ra s

G a ra g a rtz a
B edoña
G e s a lib a r
U d a la
U r ib a r r i
M e h a tz e rre k a

g a ra g a rtz a r
bedoñar
g e s a lib a rta r
u d a la r
u r ib a r r ita r

3 .1 .5 .

O ÑATE

O IN A T I

o in a tia r

A rá n z a z u
A ra o z
B e re zan o
G a ra g a lz a
G a rib a y
L e c e s a rri
M u r g u ía
N a r r ia
O la b a rr ie ta
S an c h o lo p ezteg u i
T o r re auso

A ra n tz a z u
A ra o tz
B e re zao
G a ra g a ltz a
G a rib a i
L e ze s a rri
M u r g ia -a

a r a n tz a z u a r
a ra o z ta r
b e re z a r
g a ra g a ltz a r
g a rib a ita r
le z e s a rria r
m u rg ita r
l a r r a in a r
o la b a rr ie ta r

3 .1 .2 .3 .
3 .1 .2 .4 .
3 .1 .2 .5 .
3 .1 .2 .6 .
3 .1 .2 .7 .

3 .1 .5 .1 .
3 .1 .5 .2 .
3 .1 .5 .3 .
3 .1 .5 .4 .
3 .1 .5 .5 .
3 .1 .5 .6 .
3 .1 .5 .7 .
3 .1 .5 .8 .
3 .1 .5 .9 .
3 .1 .5 .1 0 .
3 -1 .5 .1 1 .

O ro

L a r r a in a
O la b a rrie ta
S an txo lop eztegi
T o rre h a u z o

s a n p e d ro ta r
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3 02
3 .1 .5 .1 2 .
3 .1 .5 .1 3
3 .1 .5 .1 4
3 .1 .5 .1 5

U r íb a r r i
U r ré jo la
Z a ñ a rtu
Z u b illa g a

U r ib a r r i
U r re x o la
Z a ñ a rtu
Z u b illa g a
#

#

u r ib a r r it a r
u r r e x o la r
z a ñ a r tu a r
z u b illa g a r

*

4 .5 . eta 6. N A V A R R A

NAFARRO A

n a fa r

4 .1 .

SAKANA

sakandar

LA BARRANCA

4 .1 .1 .

A R A Q U IL

A R A K IL

a r a k ild a r

4 .1 .1 .1 .
4 .1 .1 .2 .
4 .1 .1 .3 .
4 .1 .1 .4 .

A izco rb e

A izko rb e
Ekai
E tx a r r e n
E tx e b e rr i
E g i a r re ta
E rr o tz
Ir u r t z u n
Iz u r d ia g a
M u rg ie ta
Itx a s p e r r i (u.b.)

a iz k o rb e a r
e k a ita r
e tx a r re n d a r
e tx e b e r rita r
e g ia rre ta r
e r ro z ta r
ir u r tz u n d a r
iz u r d ia g a r
m u rg ie ta r

4 .1 .1 .5 .
4 .1 .1 .6 .
4 .1 .1 .7 .
4 .1 .1 .8 .
4 .1 .1 .9 .
4 .1 .1 .1 0 .

Ecay
E ch a rre n
E c h e v e rri
E g u ia r re ta
E rro z
Ir u r z u n
Iz u r d ia g a
M u rg u in d u e ta
S an tiag o - (cap.)
Ic h a s p e rri

4 .1 .1 .1 1 .
4 .1 .1 .1 2 .
4 .1 .1 .1 3 .
4 .1 .1 .1 4 .
4 .1 .1 .1 5 .

S a trú s te g u i
U r ríz o la
V illa n u e v a
Yábar
Z u a zu

S atru s teg i
U r riz o la
Ir e b e r r i
Ia b a r
Z u h a tzu

s a tru s te g ia r
u r r iz o la r
ir e b e r r ita r
ia b a r ta r
z u h a tz u a r

4 .1 .2 .

ERGOYENA

H E R G O IE N A

h e rg o n d a r,
h e rg o ie n d a r

4 .1 .2 .1 .
4 .1 .2 .2 .
4 .1 .2 .3 .

L iz á rra g a
T o rra n o
U nanua

L iz a rra g a
D o rra o
Unanua

liz a r r a g a ta r
d o rra o a r
unanuar

4 .1 .3 .

IR A Ñ E T A

IR A Ñ E T A

ir a ñ e ta r

4 .1 .4 .

HUARTEA R A Q U IL

UHARTEA R A K IL

u h a r te a r
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4 .1 .4 .1 .
4 .1 .4 .2 .
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A m u rg in
S an M ig e l

a m u r g in d a r
s a m ig e ld a r

4 .1 .4 .3 .

A m u rg u in
San M ig u e l
Excelsis
Z a m a rc e

Z a m a rtz e

z a m a r tz e a r

4 .1 .5 .

ARRUAZU

ARRUAZU

a rru a zu a r

4 .1 .6 .

LACUNZA

LAKUNTZA

la k u n tz a r

4 .1 .7 .

A R B IZ U

A R B IZ U

a r b iz u a r

4 .1 .8 .

E C H A R R I
AR ANA Z

e t x a r r ia r

4 .1 .8 .1 .

L iz a rra g a b e n g o a

E T X A R R IARANATZ
L iz a rra g a b e n g o a -

BURUNDA

b u ru n d a r

4 .1 .

bis V a lle de B U R U N D A

liz a rra g a b e n g o ta r

4 .1 .9 .

B A C A IC O A

B A K A IK U

b a k a ik u a r

4 .1 .1 0 .

IT U R M E N D I

IT U R M E N D I

itu r m e n d ia r

4 .1 .1 1 .

U R D IA IN

U R D IA IN

u r d ia in d a r

4 .1 .1 2 .

A LSA SU A

ALTSASU

a lts a s u a r

4 .1 .1 2 .1 .
4 .1 .1 2 .2 .
4 .1 .1 2 .3 .

A m e z tia
Ib a r r e a
S o ro z a rre ta

A m e z tia
Ib a rre a
S o ro za rre ta

a m e z tia r
ib a r r e a r
s o ro z a rre ta r

4 .1 .1 3 .

O L A Z A G U T IA

O LA ZTI

o la z tia r

4 .1 .1 4 .

C IO R D IA

Z IO R D I

z io r d ia r
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5 .1 .

E R R O -A E Z C O A

E R R O -A E Z K O A

5 .1 . bis

V a lle de A E Z C O A

AEZKOA

ae tza

5 .1 .1 .

ABAURREA ALTA

A B A U R R E G A IN A

a b a u r ta r

5 .1 .2 .

A B A U R R E A B A JA

ABAURREPEKO

a b a u rta r

A R IA

a d a ta r

5 .1 .3 .

A R IA

5 .1 .3 .1 .

N a v a la

N a b a la

5 .1 .4 .

A R IV E

A R IB E

a rib e ta r

5 .1 .5 .

GARAYOA

G A R A IO A

g a ra io a r

5 .1 .6 .

GARRALDA

G ARRALDA

g a r r a ld a r

5 .1 .7 .

O R B A IC E T A

O R B A IZ E T A

o rb a iz ta r

5 .1 .7 .1 .

F á b ric a de
O rb a ic e ta
L a rrá u n
P a n ta n o de
Ir a b ia

—
L a rra u n
Ir a b ia

—
la r r a u n d a r
—

5 .1 .8 .

ORBARA

ORBARA

o r b a r ta r

5 .1 .9 .

V IL L A N U E V A D E
AEZC O A

IR IB E R R I

ir ib e r ta r

5 .1 .1 0 .

BURGUETE

A U R IT Z

a u r iz ta r

5 .1 .1 0 .1 .

A rro b i

5 .1 .1 1 .

V a lle de E R R O

E R R O IB A R

e r r o ib a r ta r

5 .1 .1 1 .1 .
5 .1 .1 1 .2 .

A in c io a
A rd a iz

A in tz io a
A r d a itz

a in tz io a r
a r d a iz ta r

5 .1 .7 .2 .
5 .1 .7 .3 .

A rro b i
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5 .1 .1 1 .3 .
5 .1 .1 1 .4 .
5 .1 .1 1 .5 .
5 .1 .1 1 .6 .
5 .1 .1 1 .7 .

L a rr a in g o a
U r n iz a
C ilv e ti
O la v e rri
Q u in to -R e a l

5 .1 .1 1 .8 . E rr o
5 .1 .1 1 .9 . Esnoz
5 .1 .1 1 .1 0 . E s p in a lA u z p e rri
5 .1 .1 1 .1 1 . L in z o a in
5 .1 .1 1 .1 2 . C asa d e l V a lle
o L a u r e n c h i (cap.)
5 .1 .1 1 .1 3 .
5 .1 .1 1 .1 4
5 .1 .1 1 .1 5 .
5 .1 .1 1 .1 6 .
5 .1 .1 1 .1 7 .
5 .1 .1 1 .1 8 .

L o izu
M e z q u ír iz
U r e ta
O ló n d riz
G u rb íz a r
V is c a rr e tG u e re n d ia in
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L a rra in g o a
U r n iz a
Z ilb e ti
O la b e rri
K in to a
E rro
Esnotz
A u z p e rri

L a rr a in g o a r
u m iz a r
z ilb e tia r
o la b e rr ita r
k in to a r
e r ro ta r
e s n o zta r
a u z p e rr ia r

L in tz o a in

lin tz o a in d a r

L a u re n tz i (u.b.)
L o izu
M e z k ir itz
U r e ta
O lo n d riz
G u rb iz a r
g e re n d ia in
S erog ain L a s tu r

5 .1 .1 1 .1 9 . S ero g a in L a s tu r

—

lo izu a r
m e z k ir iz ta r
u r e ta r
o lo n d riz ta r
g u r b iz a r ta r
g e re a d ia in d a r
se ro g a in d a r,
la s tu r ta r

5 .1 .1 2 .

V A L C A R LO S

L U Z A ID E

lu z a id a r

5 .1 .1 2 .1 .
5 .1 .1 2 .2 .
5 .1 .1 2 .3 .
5 .1 .1 2 .4 .
5 .1 .1 2 .5 .

G a ñ e c o le ta
G a in d o la
A zo le ta
G u a rd ia n o
P ec o ch eta

G a in e k o le ta
G a in d o la
A zo leta
G u a rd ia n o
P e k o tx e ta

g a in e k o le ta r
g a in d o la r
a z o le ta r

5 .1 .1 3 .

RO NC ESVALLES

ORREAGA

«

*

—

p e k o tx e ta r

o rre a g a ta r

*

BIGARREN ZERRENDA

1.2.

T ie r r a de A Y A L A

A IA R A

a ia r a r

1.2.1.

AMURRIO

AMURRIO

am urriar
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1 .2 .1 .4 .
1 .2 .1 .5 .
1 .2 .1 .6 .

A b ia g a
L a c a lle
L a n d a k o (cap.)
Onsoño
U g a rte
Z a m o ra

A b ia g a
K a le a
L a n d a k o (u.b.)
Onzoño
U g a rte
Z a m o ra

a b ia g a r
k a le ta r
la n d a k a r
o n zo ñ a r
u g a rte a r
za m o ra r

1 .2 .2 .1 .

A R C IN IE G A

A R T Z IN IE G A

a r tz in ie g a r

1 .2 .2 .2 .
1 .2 .2 .3 .
1 .2 .2 .4 .
1 .2 .2 .5 .
1 .2 .2 .6 .
1 .2 .2 .7 .

C am p ijo
G o rd é liz
M e n d ie ta
R etes de T u d e la
S a n ta C olom a
Sojoguti

—
G o rd eliz
M e n d ie ta
E r r e ta -T u te r a
S an ta K o lo m a
Z o llo g u ti

—
g o rd e liz ta r
m e n d ie ta r
e r r e ta r
s a n ta k o lo m a r
z o llo g u tia r

1 .2 .1 .1 .
1 .2 .1 .2 .
1 .2 .1 .3 .

1 .2 .3 .

A R R A S T A R IA

H A R R A S T A R IA

h a r r a s ta r ia r

1 .2 .3 .1 .
1 .2 .3 .2 .
1 .2 .3 .3 .
1 .2 .3 .4 .

A lo ria
A rtó m a ñ a
D é lic a (cap.)

A lo ria
A rtó m a ñ a
D e lik a (u.b.)
T e rta n g a

a lo r ia r
a r to m a ñ a r
d e lik a r
te r ta n g a r

T e rta n g a

1 .2 .4 .

AYALA

A IA R A

a ia r a r

1 .2 .4 .1 .
1 .2 .4 .2 .
1 .2 .4 .3 .
1 .2 .4 .4 .

A g u íñ ig a
Añes
B eótegui
C ostera
E ch e g o ye n
E rb i
Iz o r ia
L e ja rz o
L ujo
Luyando
L la n te n o
M a d a r ia
M a ro ñ o
M en a g a ra y
M enoyo
M u rg a
O ceca

A g in a g a
Añes
Beotegi
O p e llo ra
E txe g o ien
E rb i
Iz o r ia
L e x a rtz u
Luxo
L u x ao n d o
L a n ten o
M a d a r ia
M a ro ñ o
M en ag arai
M en o io
M u rg a
O zeka

a g in a g a r
a ñ e s ta r
b e o te g ia r
o p e llo ra r
e tx e g o ie n d a r
e rb ita r
iz o r ia r
le x a r tz u a r
lu x a r
lu x a o n d a r
la n te n a r
m a d a r ia r
m a ro ñ a r
m e n a g a ra ita r
m e n o ia r

1 .2 .4 .5 .
1 .2 .4 .6 .
1 .2 .4 .7 .
1 .2 .4 .8 .
1 .2 .4 .9 .
1 .2 .4 .1 0 .
1 .2 .4 .1 1 .
1 .2 .4 .1 2 .
1 .2 .4 .1 3 .
1 .2 .4 .1 4 .
1 .2 .4 .1 5 .
1 .2 .4 .1 6 .
1 .2 .4 .1 7 .

m u rg a ta r
ozekar

EUSKALTZAINDIAREN AGIRIAK
1 .2 .4 .1 8 .
1 .2 .4 .1 9 .
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1 .2 .4 .2 0 .
1 .2 .4 .2 1 .
1 .2 .4 .2 2 .
1 .2 .4 .2 3 .
1 .2 .4 .2 4 .

O lá b e z a r
Q u e ja n a
R e s p a ld iz a (cap.)
R etes de L la n te n o
S a lm a n tó n
Sojo
Zuaza

1 .2 .5 .

LEZAMA

LEZAMA

1 .2 .5 .1 .
1 .2 .5 .2 .
1 .2 .5 .3 .
1 .2 .5 .4 .

A s to b iza
B a ra m b io
Lecám aña
S arac h o
L a rr im b e

A s to b itza
B a ra n b io
Lekam aña
S a ra tx o
L a rrin b e

le z a m a r
a s to b itz a r
b a r a n b ia r
le k a m a ñ a r
s a r a tx a r
la r r in b e a r

1 .2 .6 .
1 .2 .6 .1 .

L L O D IO
G o y é n u ri (cap.)
(L a p la z a )

L A U D 10
G o ie n u ri (u .b .)

L a u d io a r
g o ie n u ria r

1 .2 .6 .2 .
1 .2 .6 .3 .

L a r r a (A re ta )
L a r r a z á b a l-O la r te
(G a rd e a )

L a r r a (A re ta )
L a r r a z a b a l-O la r te
(G ard ea )

la rr a ta r(a r e ta r)
la r r a z a b a ld a r ,
o la r te a r (g a rd e a r)

1 .2 .5 .5 .

O la b e z a h a r
Kexaa
A re s p a ld itz a (u .b .)
E r r e ta -L an ten o
S alb an to n e
Zoilo
Z u h a tz a

o la b e z a h a r ta r
kexaar
a re s p a ld itz a r
e rre ta r
s a lb a n to n d a r
z o lla r
z u h a tz a r

1 .2 .7 .

O QUENDO

O ROND O

o k o n d a r, o k o n d o ta r

1 .2 .7 .1 .
1 .2 .7 .2 .
1 .2 .7 .3 .
1 .2 .7 .4 .
1 .2 .7 .5 .
1 .2 .7 .6 .

Ir a b ie n
J a n d io la
San R o m á n
U g a ld e
V illa c h ic a

Ir a b ie n
J a n d io la
O ko nd o go ien a
U g a ld e
B illa tx ik a
Z u d ib ia rte (u.b.)

ir a b ie n d a r
ja n d io la r
o k o n d o g o ie n d a r
u g a ld e a r
b illa t x ik a r
z u d ib ia rte a r

2 .2 .

Z u d iv ia rte (cap.)

(L E A -A R T IB A I

a rro e n es ku ald ea)

(C o m a rc a de las cuencas de LE A -A R T IB A Y )
2 .2 . 1 .

A R B A C E G U IG U E R R IC A IZ

M U N IT IB A R

m u n it ib a r t a r

2 .2 . 1. 1 .

A rb á c e g u i
B e rre ñ o
G u e rric a

A rb a tz e g i

a r b a tz e g ia r

2.2.1.2.
2.2.1.3.

B e rre ñ o
G e rr ik a

b e rr e ñ a r
g e r r ik a r
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2 .2 .1 .4 .
2 .2 .1 .5 .
2 .2 .1 .6 .

G u e rric a iz
M u n d itíb a r (cap.)
T o to ric a

G e rrik a itz
M u n itib a r (u .b .)
T o to rik a

g e rr ik a iz ta r
m u n itib a r ta r
to to r ik a r

2 .2 .2 .

M URELAGA

AULESTI

a u le s tia r

2 .2 .2 .1 .
2 .2 .2 .2 .
2 .2 .2 .3 .
2 .2 .2 .4 .

A u le s tia (cap.)

A u lesti (u.b.)
Ib a r r o la -U r r io la
N a re a
San A n tó n G o ih e rri
Zub ero - M a la ts

a u le s tia r
ib a r r o la r , u r r io la r
n a re a r
sa n a n to n d a r,
g o ih e rr ita r
z u b e ro a r, m alasta:

2 .2 .2 .5 .

Ib a r r o la -U r r io la
N a re a
San A n tó n G o y e rri
Z ub ero - M a la x

2 .2 .3 .

G U IZ A B U R U A G A

G IZ A B U R U A G A

g iz a b u ru a g a r

2 .2 .3 .1 .

L a x ie r-O c a m ic a

L a x ie r-O k a m ik a

la x ie r ta r , o k a m ik a r

2 .2 .4 .
2 .2 .4 .1 .

AM OROTO
A m o ro to -E le j aid e
(cap.)

2 .2 .4 .2 .
2 .2 .4 .3 .
2 .2 .4 .4 .

O d iag a
U g a rá n
U r r u tia

AM OROTO
A m o ro to -E le x a ld e
(u.b.)
O diaga
U g a ra n
U r r u tia

IP A Z T E R

a m o ro ta r
e le x a lta ru
o d ia g a r
ugarandar
u r r u t ia r

2 .2 .5 .

IS P A S T E R

2 .2 .5 .1 .
2 .2 .5 .2 .
2 .2 .5 .3 .
2 .2 .5 .4 .
2 .2 .5 .5 .
2 .2 .5 .6 .

B a ra in c a

B a ra in k a
G u rc h ia g a -A rro p a in K u rtx ia -A rr o p a in
G a rd a ta -A rtic a s
G a rd a ta -A r tik a
M endazona
M endazoa
S o lo a rte -G a lla te
S o la rte -G a lla te
Soloanes
Soloan

b a r a in k a r
k u r tx ia r , a r ro p a in d a r
g a rd a ta r, a r tik a r
m endazoar
s o la rte ta r, g a lle te ta r
s o lo a n d a r

2 .2 .6 .
2 .2 .6 .1 .

M END EJA
MENDEXA
C e la y a (San P ed ro ) Z e la ia (u.b.)
(cap.)

m endexar
z e la ita r

2 .2 .6 .2 .
2 .2 .6 .3 .
2 .2 .6 .4 .

Itu r r a te
L eag u i
L ic o n a

itu r r a te a r
le a g ita r
lik o a r

It u r r a t e
L eag i
L ik o a

ip a z te r ta r
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2 .2 .7 .

L E Q U E IT IO

L E K E IT IO

le k e itia r

2 .2 .8 .

CENARRUZA

Z IO R T Z A

z io r tz a r

2 .2 .8 .1 .
2 .2 .8 .2 .
2 .2 .8 .3 .
2 .2 .8 .4 .

A r ta
A r ta
B o lib a r (u.b.)
B o lív a r (cap.)
Z e in k a -Z e a rre g i
C é n ig a -C e á rre g u i
G o y e rría -C e n a rru z a G o ih e rri

2 .2 .9 .

M ARQUEN AJ E M E IN

M A R K IN A X E M E IN

m a rk in a r ,
x e m e in d a r

2 .2 .9 .1 .
2 .2 .9 .2 .
2 .2 .9 .3 .
2 .2 .9 .4 .
2 .2 .9 .5 .
2 .2 .9 .6 .

A m a llo a
B a rín a g a
Ilu n z a r
It u r r e t a

A m a llo
B a rín a g a
Ilu n z a r
It u r r e t a
M eabe
U rb e ru a g a

a m a llo a r
b a rin a g a r
ilu n z a r ta r
itu r r e ta r
m e a b e ta r
u rb e ru a g a r

2 .2 .1 0 .

E C H E V A R R IA

M A R K IN ETXEBARRI

e tx e b a r r ita r

2 .2 .1 0 .1 .
2 .2 .1 0 .2 .
2 .2 .1 0 .3 .
2 .2 .1 0 .4 .

A ltz a a
A u lesti
G a la rtz a

a ltz a a r
a u le s tia r
g a la r tz a r

E rb e r a (u.b.)

e rb e ra r

2 .2 .1 0 .5 .

A lz á a
A u le s tia
G a la rz a
San A n d rés de
E c h e v a r ría o
L a R ib e ra (cap.)
U nam únzaga

U n a m u n tz a g a

u n a m u n tz a g

2 .2 .1 1 .

B E R R IA T U A

B E R R IA T U

b e r r ia tu a r

2 .2 .1 1 .1 .
2 .2 .1 1 .2 .
2 .2 .1 1 .3 .

A s te rric a
M a g d a le n a
M e r e lu d i

A s te rrik a
M a d a le n a
M illu d i

a s te r rik a r
m a d a le n a r
m illu d ita r

2 .2 .1 2 .

ONDARROA

ONDARROA

o n d a rro a r,
o n d a r ru ta r,

M eabe
U rb e ru a g a d e
U b illa

a r ta r
b o lib a rta r
z e in k a r, z e a rr e g ita r
g o ih e rrita r
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3 .2 .

(D e b a rro a re n B e h e a ld e a h a rtz e n d u e n esku ald e) (C o m a rca
fo rm a d a p o r la zo n a b a ja de la C u en ca d el D e v a ).

3 .2 .1 .

ANZUO LA

ANTZUO LA

a n tz u o la r

3 .2 .2 .

VERGARA

BERGARA

b e rg a r a r

3 .2 .2 .1 .
3 .2 .2 .2 .
3 .2 .2 .3 .
3 .2 .2 .4 .
3 .2 .2 .5 .
3 .2 .2 .6 .

A n g u io z a r
Basalgo
E losua
Los M á r tir e s
San P ru d e n c io
U b e ra

A n g io z a r
Basalgo
E losu
O sin tx u
S an P ru d e n tzio
U b e ra

a n g io z a rta r
b a s a lg a r
elo su ar
o sin txu a r
s a n p ru d e n tz ia r
u b e ra r

3 .2 .3 .

ELGUETA

ELGETA

e lg e ta r

3 .2 .3 .1 .
3 .2 .3 .2 .
3 .2 .3 .3 .
3 .2 .3 .4 .
3 .2 .3 .5 .
3 .2 .3 .6 .

A r a n c e ta -C ia r ra
A r rio la -e rr e c a
E g ocheag a

A r a n tz e ta -z e a r ra
A rio la e rre k a
E g o e txe a
G o im e n d i
Isu siag a
U ñ a rte

a r a n tz e ta r

3 .2 bis

(D e b a rro k o M a r k in a h a ra n a es ku a ld e tx o a ) (S u b c o m a rc a del
v a lle de M a r q u in a d el D e v a )

3 .2 .4 .

G o im e n d i
Is u s ia g a
U r ia r te a

P L A C E N C IA
D E LA S A R M A S

3 .2 .
3 .2 .5 .1 .
3 .2 .5 .2 .
3 .2 .5 .3 .

E IB A R
A g u ín a g a
A r ra te
M á lz a g a

g o im e n d ia r
is u s ia g a r
u r ia r te a r

SORALUZE /
P L A E N T Z IA

p la e n tz ia r

E IB A R
A g in a g a

e ib a r ta r
a g in a g a r
a r r a te a r
m a ltz a g a r

A r ra te
M a ltz a g a

3 .2 .6 .

E L G O IB A R

E L G O IB A R

e lg o ib a rta r

3 .2 .6 .1 .
3 .2 .6 .2 .

A lzó la
M e n d a ro

A ltz o la
M e n d a ro

a ltz o la r
m e n d a ro a r
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3 .2 .6 .3 .
3 .2 .6 .4 .
3 .2 .6 .5 .

San L o ren zo
S an M ig u e l
S an P ed ro

3 .2 .6 .6 .

3 .2 .7 .
3 .2 .7 .1 .
3 .2 .7 .2 .
3 .2 .7 .3 .

S allab en te
S an M ig u e l-A ia s tia

s a lla b e n te a r
s a m ig e ld a r
s a n p e d ro a r

San R oque

San P ed ro Id o to rb e
San R o k e -A zk u e

s a n ro k e a r

M O T R IC O
A s tig á rrib ia
A zp ilg o eta
S a tu rr a r á n

M U T R IK U
A s tig a rrib ia
A zp ilg o eta
S a tu rr a r a n

m u tr ik u a r
a s tig a rrib ia r
a zp ilg o e ta r
s a tu r r a r a n d a r

3 .2 .8 .

DEVA

3 .2 .8 .1 .
3 .2 .8 .2 .

Ic ia r
San N ic o lá s
de L á s tu r

DEBA
I t z ia r
L a s tu r

debar
it z ia r t a r
la s tu rta r

** *
4 .2 .

(L A R R A U N , A R A IT Z , IM O T Z , B A S A B U R U A , L E IT Z A R A N eta
U R U M E A G A R A IA h a ra n e k osatzen d u te n es k u a ld e a ) (C o m a r
ca fo rm a d a p o r los v a lle s de L A R R A U N , A R A IZ , IM O Z , B A S A 
B U R U A , L E IZ A R A N y A L T O U R U M E A ).

4 .2 .1 .

LARRAUN

LARRAUN

la r r a u n d a r

4 .2 .1 .1 .
4 .2 .1 .2 .
4 .2 .1 .3 .
4 .2 .1 .4 .
4 .2 .1 .5 .
4 .2 .1 .6 .
4 .2 .1 .7 .
4 .2 .1 .8 .
4 .2 .1 .9 .
4 .2 .1 .1 0 .
4 .2 .1 .1 1 .
4 .2 .1 .1 2 .
4 .2 .1 .1 3 .
4 .2 .1 .1 4 .
4 .2 .1 .1 5 .
4 .2 .1 .1 6 .
4 .2 .1 .1 7 .
4 .2 .1 .1 8 .

A lb ia su
A ld a z
A lli
A r ru iz
A stiz
A zp iro z
L e z a e ta
B a ra ib a r
E c h a rri
E rr a z q u ín
S eñorío de E raso
G o rriti
H u ic i
Irib a s
L e c u m b e rri (cap.)
M adoz

A lbisu
A ld a tz

a lb is u a r
a ld a z ta r
a llia r
a r r u iz ta r
a s tiz ta r
a z p iro z ta r
le z e ta r
b a r a ib a r ta r
e tx a r r ia r
e r ra z k in d a r

M u g u iro
O d é riz

A lli
A r ru itz
A s titz
A zp iro tz
L e ze ta
B a ra ib a r
E tx a r r i
E r r a z k in
Eraso
G o rriti
U itz i
Irib a s
L e k u n b e rri (u .b .)
M a d o tz
M u g iro
O d e ritz

—

g o rri t ia r
u itz i a r
irib a s ta r
le k u n b e rr ia r
m a d o z ta r
m u g iro a r
o d e riz ta r
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4 .2 .2 .

A R A IZ

A R A IT Z

a r a iz ta r

4 .2 .2 .1 .
4 .2 .3 .2 .
4 .2 .2 .3 .
4 .2 .2 .4 .
4 .2 .2 .5 .
4 .2 .2 .6 .
4 .2 .2 .7 .

A r rib a (cap.)
A ta llo
Azc á ra te
G a in z a
In z a
Uba
U zte g u i

A rrib e (u.b.)
A ta llu
A z k a r a te
G a in tz a
In t z a
Uba
U zte g i

a r rib e a r
a ta llu a r
a z k a r a te a r
g a in tz a r
in tz a r
u b a ta r
u z te g ia r

4 .2 .3 .

BETELU

BETELU

b e te lu a r

4 .2 .4 .
4 .2 .4 .1 .
4 .2 .4 .2 .
4 .2 .4 .3 .
4 .2 .4 .4 .

IM O Z

IM O T Z

E c h a le c u (cap.)
E raso
G o ld á ra z
L a ta s a

E tx a le k u (u .b .)
E raso
G o ld a ra tz
L atas a

im o z ta r
e tx a le k u a r
e ra s o a r
g o ld a ra z ta r

4 .2 .4 .5 .
4 .2 .4 .6 .
4 .2 .4 .7 .
4 .2 .4 .8 .

M ú s q u iz
Oscoz
U r r iz a
Z a rra n z

M u z k itz
O skotz
U r r itz
Z a rr a n tz

m u z k iz ta r
o sko ztar
u r r iz ta r
z a r r a n z ta r

4 .2 .5 .

BASABURUA
M AYOR
A izá ro z
A r ra r á s
B e ra m e n d i
B e ru ete
E r v iti
G a rz a ró n
Ich as o
Ig o a
J a u n s a ra s (cap.)

BASABURUA

b a s a b u ru a r

O ro q u ie ta
Udave
Y ab e n

A iz a ro tz
A r ra r a ts
B e ra m e n d i
B e ru ete
E rb iti
G a rtz a ro n
Itx a s o
Ig o a
J a u n s a ra ts (u .b .)
O ro k ie ta
U d ab e
la b en

a iz a ro z ta r
a r r a r a s ta r
b e ra m e n d ia r
b e ru e te a r
e rb iti a r
g a rtz a ro n d a r
itx a s o a r
ig o a r
ja u n s a r a s ta r
o ro k ie ta r
udabear
ia b e n d a r

ARESO

ARESO

aresoar

4 .2 .5 .1 .
4 .2 .5 .2 .
4 .2 .5 .3 .
4 .2 .5 .4 .
4 .2 .5 .5 .
4 .2 .5 .6 .
4 .2 .5 .7 .
4 .2 .5 .8 .
4 .2 .5 .9 .
4 .2 .5 .1 0 .
4 .2 .5 .1 1 .
4 .2 .5 .1 2 .

4 .2 .6 .

la ta s a r
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L E IT Z A
A r k is k il
E ra so te
E rr e k a
G o r riz ta ra n
Ib e ro
M a ie ta /
S ak u lu

4 .2 .7 .
4 .2 .7 .1 .
4 .2 .7 .2 .
4 .2 .7 .3 .
4 .2 .7 .4 .
4 .2 .7 .5 .
4 .2 .7 .6 .

L E IZ A

4 .2 .8 .
4 .2 .8 .1 .
4 .2 .8 .2 .
4 .2 .8 .3 .
4 .2 .8 .4 .
4 .2 .8 .5 .
4 .2 .8 .6 .

G O IZ U E T A
A ita s a n e g u i
A lc a n z u riá in
A lc a s o a ld e a
A r tic u z a
E s p id e a ld e a
T a r ta z u

G O IZ U E T A
A itas em eg i

4 .2 .9 .
4 .2 .1 0 .
4 .2 .1 1 .
4 .2 .1 2 .

ARAÑO
L atse
S u ro .
U ru m e a

ARAÑO
L atse
Suro
U ru m e a

A rq u is q u il
E ra s o te
E rr e
G o r riz ta rá n
Ib e ro
M a y e ta

A lk a n z u ria in
A lk a s o a ld e a
A r tik u tz a
E sp id e ald ea
T a r ta z u

*

*

le itz a r
a r k is k ild a r
e ra s o te a r
—

g o r riz ta r a n d a r
ib e ro a r
m a ie ta r /
s a k u lu a r

g o iz u e ta r
a ita s e m e g ita re n
a lk a n z u r ia in d a r
a lk a s o a r
a r tik u tz a r
ta r ta z u a r

a r a n o ta r
la ts e ta r
—

u ru m e a r

*

5 .2 .

(E R R O N K A R I e ta Z A R A IT Z U h a ra n e k o satzen d u te n e s k u a ld ea) (C o m a rc a fo rm a d a p o r los v a lle s de R o n c a l y S a la za r).

5 .2 .

V a lle de R O N C A L

ERRONKARI

e r r o n k a r ia r

5 .2 .1 .

BURGUI

BURGI

b u r g ia r

5 .2 .2 .

GARDE

GARDE

g a rd a r

5 .2 .3 .

ISABA

IZABA

izabar
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5 .2 .4 .
5 .2 .4 .1 .

RONCAL
E l I r a t i , S. A.

ERRONKARI

e r r o n k a r ia r

5 .2 .5 .

U R Z A IN Q U I

U R Z A IN K I

u r z a in k ia r

5 .2 .6 .

UZTARROZ

UZTARROZE

u z ta r r o z ta r

5 .2 .7 .

V ID A N G O Z

B ID A N K O Z E

b id a n k o z ta r

5 .2 . bis

V a lle de
SALAZAR

Z A R A IT Z U

z a r a itz u a r

5 .2 .8 .

E SC A R O Z

EZKAROTZE

e z k a ro z ta r

5 .2 .9 .

ESPARZA

ESPARTZA

e s p a rtz a r

5 .2 .1 0 .

G ALLUES

G A L LO Z E

g a llo z ta r

5 .2 .1 0 .1 .
5 .2 .1 0 .2 .
5 .2 .1 0 .3 .

Ic iz
Iz a l
U s ca rn és

Iz iz e
Iz a lle
U s k a rz e

iz iz ta r
iz a lla r
u s k a rz ta r

5 .2 .1 1 .

GUESA

G O R ZA

g o zta r

5 .2 .1 1 .1 .
5 .2 .1 1 .2 .

Igal
R ip a ld a

Ig a r i
E r r ip a ld a

ig a r ia r
e r r ip a ld a r

5 .2 .1 2 .

IZ A L Z U

IT Z A L T Z U

itz a ltz u a r

5 .2 .1 3 .
5 .2 .1 3 .1

J A U R R IE T A
R e m e n d ia

EAURTA
E rr e m e n d ia

e a u r ta r

EUSKALTZAINDIAREN AGIRIAK
O TSA GI

o ts a g ia r

5 .2 .1 4 .

O C H A G A V IA

5 .2 .1 4 .1 .
5 .2 .1 4 .2 .
5 .2 .1 4 .3 .

Id a ib e a
Ir a ti
M u s q u ild a

Id a ib e a
Ir a ti
M u s k ild a

5 .2 .1 5 .

ORONZ

O RONTZ

o ro n z ta r

5 .2 .1 6

S A R R IE S

S A R TZ E

s a rz ta r

5 .2 .1 6 .1 .

Ib ilc ie ta

Ib ilz ie ta

ib ilz ie ta r
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IRAKASLE TITULUDUNAK
(1976 urtekoak)

421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.

M a ite A b o itiz A tx u r ra
M a r ía José A g irre A rto la
Pello A g irre L a s a rte
J u a n M a r i A g irre tx e M u jik a
M . a G u a d a lu p e A rto la Cornu
M . a A sunción E tx e b e rria U rib es alg o
X a b ie r E xpósito B id a u rre
G a b rie l G u rru tx a g a E tx e z a r re ta
P ed ro Id a r r e t a L a p a z a ra n
A m a ia L asa A le g ría
M . a C a rm e n L iz a rz a b u ru Ib a rz o la
Z a c a ría s I r i z a r M a r c u le ta
José M ig u e l M o ñ u x E tx a n iz
M a tild e S ain z O sinaga
Iñ a k i U n ib aso Rolloso
Iñ a k i V ia n a O rtin e z
X a b ie r L a rr e a Z u b iz a rre ta
A ne A lb isu Ir ia r t e
Iñ a k i A lb izu A p a o la za
A n to n io M e n d iz a b a l Z u lu e ta
M ir e n Jone A z u rz a
T e re U g a ld e B eain
M . a A sunción U b iria P e ñ a lb a
F e li A g irre E tx e ita
Is a b e l B iz k a rg u e n a g a R o m e ro
P a tx i G u e rra A n a ia
M a ix a b e l O ih a rb id e A z u rm e n d i
A ra n tz a L a rr a ñ a g a E tx e b e rr ia
Joxe M a r i A z k a rg o rta Iz e ta
Is a b e l Itu r b e L a rr a m e n d ia
J o a k in B a le rd i A r r ia r a n
A ra n tz a A r r u ti L iz a rra ld e
José M . a O gando R o d ríg u ez
P a tx i G a rm e n d i M e n d iz a b a l
José M a n u e l O rm a z a b a l G a la rz a
P ed ro M . a L e g a rre ta Ir a g o r r i
A n d rés O d rio zo la Lizaso
F é lix L izaso L e k u o n a
Ire n e S a rrio n a n d ia U n zu e ta
A n iceto A ju ria g o g e a s k o a A u rre
José A n to n io R o d ríg u e z P a rra g a
E lis a b e t L a rr a ñ a g a A s tig a rra g a
K la r a A rte tx e E lo r rie ta
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464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.

A n je l L e r tx u n d i E sn a l
M . a Angeles A lb e rd i L e g a rra
A g u rtz a n e A lb e rd i L e g a rra
G u ru tz e A r m e n tia A rz a k
B egoña A m e za g a M e n d iz a b a l
M ik e l G a rm e n d ia A izp u ru
M .a Angeles Is p iz u a A s tein za
L uis P e d ro G u tie rre z C uenca
M . Jasone S a la b e rria F u ld a in
P ello Z u b iria C a m in o
José L uis E tx e b a r r ia G a rita z e la ia
B egoña G usanz B ra v o
Josu H a r r iz a b a la g a B a s te rre tx e a
M ir e n Id a r r e t a G a la rra g a
Jesús M . a G a rm e n d ia E lo rz a
A n tto n J u a ris ti G aldós
M . José Itsas o U n a n u e
A r a n tx a L e ja r re ta Iz u n d e g i
Is a b e l A iz p u ru a Z a b a la
A le ja n d ro G ra c ia A rre g i
Jesús M . a O la izo la L a zk a n o
M . A la tz n e E tx e b a rr ia G a rita z e la ia

486.
487.
488.
489.
490.
491.

A lb e rto U ra n g a L e rtx u n d i
B elén G e rr ik a b e itia A rria g a
M . T e re s a A g irre O rm a z a b a l
Josu Irio n d o E n p a ra n tz a
Im a n o l A n so ald e A s tia z a ra n
M a ite S aenz D o y h a rz a b a l

492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.

X a b ie r A z k a ra te A rre g i
Joxe M a r t ín A p a la te g i B e g iris ta in
J u a n a A lk a in E iz a g irre
T e re s a O m ag o jeasko a A ra n g ü e n a
Jon E n b e ita E alo
M . a E u g e n ia M a r t ín S anpedro
Ild e fo n s o J o a k in A lu s tiza A rosteg i
F e rn a n d o G o ik o e tx e a A g irre
Jon O n a in d ia A s to rk ia
José L u is O n a in d ia A s to rk ia
X a b ie r A iz p u ru a T e lle ria
M ir e n O tsoa de T x in tx e tru B ilbao
Z orio n e A b o itiz E rk ia g a
M a r ía Jesús B a r r u tia A r rió la
Asentsio U r ia T o rro n te g i
Begoña San M ig u e l L e g a rre ta
X a b ie r A r r u ti O ia rz a b a l
F é lix M ig u e l O rm a e tx e a U r ib e e tx e b a rria
Iñ a k i U d a o n d o G on zález
J a im e M a r tín e z M a r tín
G em a Z u m e ta Ira o la g o itia
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514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.

L id e A r a n a A rre g i
B e lé n O le a g o rd ia U rib e
T e re s a A lb iz u a C o rta z a r
Id o ia A g irre L a s a rte
José A ld a m iz -e tx e b a r ria L e iza o la
B e lé n A r ria g a A ra n b u ru
In é s A lb iz u a C o rta z a r
K a rm e lo A n a k a b e A n su ate g i
M e r tx e A rte tx e M in te g i
H ila r io U r ie n M a g u re g i
K o n tx i Itu r b e
M . a P ila r M a n d io la E g id a zu
J o x a n E losegi A rre g i

526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.

M a r ia n o L u ñ o G u zm á n
J a b i E tx e g a ra i O ru e
I ñ a k i In u r r ie t a L a b a y e n
M . a C a rm e n A rra y a g o U g ald e
Jon I ñ a k i Sudupe Sudupe
G otzone A g irre B e rre te a g a
I t z ia r G ile n e a M u jik a
C a rm e n E le s g a ra y U rib e
S a g ra rio E sk isab el Z u ru tu z a
M . a L o u rd es Im a z U g ald e
M . a E u la lia A ra n b u ru U rk iz u
A g u rtz a n e L e to n a O lano
Jesús M . a U ra n g a A ra k is ta in
Josebe U n a n u e E luston d o
I t z i a r A g irre g a b iria A g irre g a b iria
I t z i a r A ju ria G a ra te
N e k a n e Z a b a lla O la b a rria
B egoña G a rra s ta z u A b ru z a
F ra n c is c o J a v ie r A x p e Osa
M . a C a rm e n A zp ia zu C a lza c o rta
K a rm e n Z a b a le ta K o rta b e rria
B egoña U r ia r te A g irre a z k u e n a g a
M .a E lis a E ld u a y e n Lasu en
U x u e M a rc o
I t z i a r L a s k u ra in E tx a b e
Jone Z a b a la L a rr a ñ a g a
Iñ a k i Z uazo Akésolo
M .a L u is a Agote T x a p a rte g i
J u a n Luis A rta b e R o d ríg u e z
E lis a Ib a ib a r r ia g a H a r a n b a e r r i
M a g d a le n a Im a z In s a u s ti
J u a n Luis L a r r a z a L a k u n tz a
Josu M u g u ru z a G u a rro tx e n a
José A n to n io M u jik a Casares
M . a P ila r M u rio z g u re n C h u rru c a
J u a n M . a R u iz de E g in o López
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562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.

A n a U g a ld e G orostiza
K e p a A lk a in E tx e b a rr ia
M . a P ila r A rce lu s Z a b a la
F á tim a B e ris ta in B ern ed o
Jon B ilb a o O lea
Iz a s k u n G im en o A g irre b e itia
C ris tin a G óm ez P a g a ld a y
G e m m a G u rru tx a g a Iz a g ir r e
M . a L u isa L L o n a A ra ñ o
M . a R osario M e n d iz a b a l
Iñ a k i M o zo s M u jik a
Begoña M u n ia te g i B e re c ia rtu a

574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.

B la n c a N a r v a iz a E rd a v id e
B e a triz O taeg i Im a tz
X a b ie r T x e r tu d i
M ik e l U rk o la A rto la
José R a m ó n U r r u tx u a Ik a z u r ia g a
A n d o n i V iv a s J a u re g i
E n rik e Z u b iz a rre ta A lb e rd i
K a rm e le Z u la ik a Z u la ik a
J u a n Jo xe A g irre Sudupe
P a tx i A lb e rd i A lb e rd i
P e rú A lb e rd i Z in k u n e g i
M . a Is a b e l A ld aso ro B e g iris ta in
A ngel A le m á n A m u n d a ra in
M a r tín A m u n d a ra in Tolosa
Jo xe M ig e l A m u n d a ra in A ia la
Itx a r o A n d u e za A rb iz u
A la z n e A r e itio a u rte n a U g a rte b u ru
M ik e l A rre g i G oenaga
N e k a n e A r r u a b a r r e n a G orostid i
M ir e n tx u A zp iro z A zp iro z
J u a n M . a B a su rk o U c a zia
F e rm ín Benegas R edondo
A m a ia B e ra s a te g i A r riz a b a la g a
L u is M . a E sp eja A n zo la
M a id e r E tx a id e E rr e k a ld e
B ix e n te E lo r tz a G orosabel
Iñ ig o E losegi A la b a
B itto ri E tx e b e rr ia E tx e b e rr ia
M . a José G a ra b ie ta L a rr a ñ a g a
Jesús M . a H ija r r u b ia A b ad
Iñ ig o L a m a rc a Itu r b e
M a r t a L a rr a ñ a g a A za zd e g i
Id o y a L e k u n b e rri Z en d o ia

607.
608.
609.
610.

K o ldo M a r tín e z U r io n e b a rre n e tx e a
K o n ra d o M u g e rz a U r k id i
M . a P ila r M u g u e r z a O reja
Jesús M . a M u jik a A ra k is ta in
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612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
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637.
638.
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640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
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652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.

José A n g el M u ñ o z O taeg i
M a n u e l M u r u a A g irre
M i k el N a v a r r o A ra n ze g i
K o ro N a b a rr o E tx e b e rr ia
Jesús O d rio zo la Iñ u r r ite g i
L u tx i O ih a rb id e A ie rb e
E n rik e O je n b a rre n a M a r tín e z
M . a E le n a O la izo la E r r a z k in
Ib ó n O la z ire g i S a la b e rria
A r a n tz a A rre g i O y a rz a b a l
G otzon P e re d a G a rc ía
G o rk a R e iz a b a l A r ru a b a r re n a
M ik e l R o d ríg u e z Y a n c i
K r is tin a R u b io M e n d ilu z e
S ab in S a la b e rri U r z e la i
M a ite San R o m á n
G o iko etx ea
M ik e l San R o m á n R o m a ra te g i
K a r la S a n tis te b a n
O la b a rria
Santos S araso la C e la ya
L o u rd es S asieta L e u n d a
José A n to n io Solano A r ra tib e l
J o a q u ín M . a Suescun J a u re g i
B la n c a T e lle tx e a T x o p e re n a
Koro T e lle ria R u iz
F e rm in a T ir a p u L a s a rte
A lb e rto U g a rte G a s ta m in tza
M . a E u g e n ia U rc e la y M a iz te g i
A m o r U r ib e -E tx e b a r ria G a rm e n d ia
P a tr i U r k iz u S aras u a
Is a b e l U rte a g a Elzo
José J o a q u ín V illa n u e v a E q u iz a
Im a n o l Z a ld u a A z k a ra te
X a b ie r Z a ld u a O la b e ag a
J o a q u ín Z u b e ld ia T e lle tx e a
R a m ó n A g irre L a s a rte
J a b ie r A g irre L a s a rte
J a v ie r A g irre L u p io la
A lb e rto A g irre a z a ld e g i G alla ste g i
C elestino A g irre s a ro b e E tx e b e rria
Jon A ju ria F isure
Ir e n e A ld aso ro K a ta ra in
Jo kin A ld a z a b a l Ir a z u
Jon B enito A lb e rro G oñi
K a rm e le A lk a ld e Ir u r z u n
A s un ció n A m illa te g i U r ia r te
P a u lo A n d u a g a A n d u a g a
G otzon A p a o la z a B e m e d o
P ed ro Jo xe A ra n b u ru U rta s u n
Josune A s an b u ru U rta s u n
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678.
679.
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681.
682.
683.
684.
685.
686.

Ja io n e A re n a z a Osoro
José M a n u e l A riz tim u ñ o D ie z-B a lle n e ro s
B itto r A ro ze n a A rsu ag a
A n d e r A r ra z o la A r a n z a d i
Iñ a k e A rre g i O y a rz a b a l
K o n tx i A rre g i U r iz a r
O la tz A r riz a b a la g a A r a m e n d i
M . a G e rtru d is A s u ra b a rre n a Z u b ia rr a in
B ego ñ a A rze lu s O k a riz
M ir e n K o ru k o A re ze lu s O k a riz
B itx o ri A s to b iza A riñ o
M a r itx u A y e rz a L e rtx u n d i
Io n e A zp iro z Ir i a r t e
S a ra B a r a n d ia ra n F o n c a d a
J u a n M . a B e lo k i K o n te ja re n a
A n to n io B e ra s a te g i L a rd iz a b a l
J u a n Joxe B e ra sate g i Z a ra u tz
E le n a B e ra z a d i L a rr e a
B egoña B ilb a o A lb o n ig a
M . a B egoña B ilb a o B ilb a o
José R a m ó n B ilb a o O ta o la
P ila r C a m b ra C o n tin
M a r t a C asares B id aso ro
A r ra te K o r ta b a r r ia A n d u a g a
M ir e n K o r ta b a r r ia B a rre n e tx e a
C arlos K o rta b a rria Ig a r tu a
K o ld o T x a k a r r o F e rn a n d e z
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688.
689.
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691.
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693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.

P e d ro D ie z de U lz u rru n
M ik e l D o rro n s o ro Ir a e t a
M ir e n D o rro n s o ro Ir a e t a
N e k a n e E tx a id e E rr e k a ld e
L u is J a b ie r B in u a le s G alé
X a b ie r E tx e b e rr ia A ra n b u ru
José A n to n io E tx e b e rr ia G o iko etxea
A r a n tz a E tx e b e rr ia G oñi
M ila g ro s E tx e b e s te E tx e b e rr ia
R a m ó n E tx e b e s te E tx e b e rr ia
E r r a m u n E tx e z a r r e ta A iz p u ru
M ir e n E j a ñ a D e s k a rg a
In m a c u la d a E iz a g ir re A lk o rta
J. M a r ía E iz m e n d i E iz a g ir re
E u s ta k io E liz a ld e E liz a ld e
A n tto n E losegi A ld aso ro
M . a A ra n z a z u E n d e iz a Ir u s ta
A n astasio E r k iz ia A lm a n d o z
A g u stín E rr a s ti G oenaga
A n d o n i E sk isab el S u kia
M . a E u g e n ia E sk isab el Z u ru tu z a
B e a triz E zp e le ta B a lz a te g i
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713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
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725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.

M . a P ila r Alonso F o rc a d a
S ilb ia Alonso F o re a d a
A n as tas ia G ab ilo n d o A ra n z a b a l
M . a C a rm e n G aldós I r i z a r
José A n to n io G a n d a ria s G o rrin o
A ngel M a r ía G a ra iz a r P u ja n a
K e p a G a rb iz u A zku e
E lu G á ra te A iz p u ru a
K o ro G a rm e n d ia G albete
Iñ a k i G astesi G a rc ia n d ia
Ir e n e G o iko lea U r ia rte
P ila r G oñi A n d u e za
B itto r H id a lg o E iz a g irre
A n to n io G u rru tx a g a H e m a iz
F elis a Ib a ñ e z M a y a
B enito I ju r r a L a r r a z a
D a n ie l López M o re n o
J u a n ita L o io la A m u tx a s te g i
L uis M a n te r o la B eng o etxea
E li M a r k a id a S a n ta m a ría
N e k a n e M a r it x a la r G a rb izu
M .a Jesús Ik a z u r ia g a A ra n g ü e n a
José A n to n io In tx a u s p e A rostegi
B e a triz I r i z a r E lo rz a
P ila r Ir a z a b a l G orosabel
L uis I r i z a r E lo rz a
J u a n M a r i J a ló n A rto la
M . a Is a b e l J a u re g i A p a la te g i
Joseba J a u re g i P ik a b e a
E le n a L a n d a A izk o rb e
M ik e l L a n d a A izk o rb e
F é lix L a n d ir ib a r Cenoz
J u n c a l L a rr a ñ a g a B e ra ta rb id e
E n riq u e L a rr a ñ a g a E lc o ro b a rru tia
M . a Jo sefa L a s a Itu r r io z
P a tx i L a s a J a u re g i
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BATZAR AGIRIAK
1975-1-31
Bilbon, Euskaltzaindiaren etxean, 1975eko urtarrilaren
3 lan , goizeko 11 ta laurdenetan, bildu dira: Villasante buru,
H aritschelhar buruordezko, Erkiaga, Irigaray, Irigoyen,
Lafitte eta Satrustegi euskaltzain jaunak; Akesolo, Alzóla
Gerediaga, Aresti, Berriatua, Berrojalbiz, Gereño, Kerexeta,
Kintana, Lizundia, Oleaga, Onaindia, U ribarren eta Zaitegi
laguntzaile jaunak, San M artin idazkari dala.
Arrue, Dassance, Diharce, Larre, Larzabal eta Lojendio
jaunak ezin etorria adiarazi dute.
Ohi den otoitzarekin hasi da batzarra.
Abenduko agiria onhartzen da.
a) Har-emanak:
Idazkariak, 1974. urtean b atzarretara etorri diren eus
kaltzain eta laguntzaileen berri empn du, zerrenda osoa irakurriaz. Euskaltzain osoetatik b atzaretarra agertuak, guztiz
13 izan dira, eta beste 11 beren ezin etorria adiarazi dutenak.
Euskaltzain ohorezkoetarik 1 agertu da, eta 2 ezin etorria
adiarazi dutenak. B atzarretara agertu diren euskaltzain
laguntzaileak, 41. Ondorean, batzar bakoitzera zenbat zehatz
agertu du.
Idazkariak, Elhuyar taldekoekin eta Udako Euskal Unibertsitatearen antolatzaileekin Donostian eta Eibarren izan
dituen batzarren berri em aten du. H auen asmoa da lantegietako har-em anak euskaraz egitea, bai lantegi harnean eta bai
lantegiak beren artean. Ekintza hau gutitik hasi nahi da,
saiaera gisa, eta Eibarren bildu zirenen arteko 14 lantegiburu ere baziran esperientzia hau au rrera eram an nahirik.
Hoietako batzuk lehendik hasiak ziren, batzuk aministrazio
m ailan eta beste batzuk teknika m ailan, eta elkarren esperientzien berri em an zen eta zenbait pundutan Euskaltzain
diaren kontseilua nahi dute. Lanetariko bat, hasteko, rotulogintza izango da, euskara hutsean edo letra txikiagoetan er
daraz ere jarriaz. Tolosako kalderagintza lantegi baten eskariz
Elhuyar-koek gertatu duten zerrenda irakurri da eta era
honetara onhartu da: GORDAILUA (Almacén), BULEGOAK
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(Oficinas), ZUZENDARITZA (Dirección), BULEGO TEKNIKOA
(Oficina técnica), LANTEGIA (Taller), KOMUNAK (Servicios),
PINTURGELA (Sala de pintura), SOLDAKETA (Soldadura),
SOLDAGELA (Sala de soldadura), ERREMINTAK (Herramien
tas), FABRIKAPENA (Fabricación), eta KONTADURIA (Conta
bilidad).
Euskaltzaindiaren ordezkariek Mondragoeko Lankide
Aurrezkian bertako zuzendariekin eta Siadeco-ko Agirre eta
L arrañaga jaunekin izan duten batzarraren berri eman da,
giz arte-lingustika ikerketari buruz. Iker lan hau, oraingoz,
Hego Euskal H errian egingo litzake eta hiru parte eramango
ditu: Hizkuntzak gizarte har-em anetarako duen balioa eta
beriziki euskarak gure herriarentzat dueña zertan datzan;
bigarrenean, egungo egoeraren ikerketa, estadistika eta
herriaren gogoa aztertuz; eta hirugarrenez, aurreko bi p ar
teen arrazoinez, egoera hobetzeko ^ta euskara etorkizunean
indartzeko hartu beharrezko bideak m arkatu eta hizkuntzaren salbabiderako ekintzaren planifikazioa egin. Lanbidea,
lehen eta hirugarren partean zehatzago aurkeztekotan gelditu gara.
Sariketen berri em atea: Basauri V. sariak, aurten, Artea
izango du gaitzat.
1975eko "Tx. Agirre” eleberri saria, 50.000 pezetakoa
izango da. Neurria, 100 orrialde. Gainerakoan, arautegia
lehengoa bera. Lanak entregatzeko epea, uztailaren 26a.
Lizundia jaunak aditzera em aten du Donostian Facultad
de Derecho delakoan izan duten bileraz. Euskarazko lege hiz
tegi bat hornitu nahi dute eta lege eta lege inguruko hitzen fitxak bidaliko dizkigute guk euskaraz jartzeko.
A. Tovar euskaltzain ohorezkoaren gutun bat irakurri da,
Onoma-rako pertsona izenen eta leku izenen bibliografía
laguntza eske. Probintzizko lan elkartu bat pentsatu da eta
hauek izendatzen dire, arduradun bezala; Arabatik M. Ruiz
U rrestarazu, Bizkaitik A. Irigoyen eta N. Altzola, Gipuzkoatik
J. San M artin, N afarroatik J. M. Satrustegi eta mugazandik
J. Haritschelhar.
Hartu Diren liburuak:
A. Irigoyen jau n liburuzainak h artu diren liburuen berri
em an du; Oinatiko Herri Bibliotekatik, G. Elorza, J. Otalora
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eta F. M. Ugarte jaunak bialdua, hango Arrazola-etxean aurkitzen diren esku-izkribuzko liburu zaharren xerokopiak,
Erretore jaun baten instrucinoac eta Osaba baten instrucinoac izenekoak; Ju an José Garmendia Arzelus jaunak, Kardaberaz taldearen izenean, berek argitaratutako liburu
hauek, R. M uruaren Aitonaren ipuiak, L. Egiaren Neurriztia,
Kardaberaz - Aita K ardaberaz'i Omen-Aldia, Kardaberaz Bilduma - 1 -Kardaberaz Aitari Omenaldia, Uxolak itzulia
M auriac-en Sugegorri korapilloa, E. Urruzolaren Ezpalak,
Albisu ta Ayerdi-tar Anastasioren Errekazuloan eta... Larrakoetxeak itzulia Shakespeareren Komediak- A, A. Arrindaren
Euskalerri zaarreko Jainko Txikiak, Ume txikientzako soinketa, Irizarrek itzulia H. H ubbard-en Garciari mezu bat,
"K ardaberaz''-2 (1973) eta "K ardaberaz''-3 (1974); P. Lafitte
jaunak em anak, J. B. Etcheberry-ren Orotarik eta "Gure
Almanaka" - 1975; Aita Onaindiak Idazlanak Osorik, Enearena, Unai eta Alor kantak, eta Euskal Literatura (II); Gero argi
taldariak L. M. M uxikaren Aintzinako sozio-ekonomia (1);
Jakin argitaldariak X. Lete, A. Zelaieta eta A. Lertxundiren
Xabier Lizardi, olerkari eta prosista; Ja n Braun jaunak Poloniatik bidalia La langue georgienne (Chota Dzidzigouri); Gasteizko Aurrezki Kutxak J. O labarria Sautu jaunaren El Valle
de Zuya; Gipuzkoako Aurrezki Kutxak J. M. Beristain ja u n a 
ren Azkoitia, cuna de Pelotaris; Ondarroako Herri Ikastolak
"Zubi Zahar" aldizkariaren lehen eta bigarren aleak; eta
Donostiako Aurrezki Kutxak, I. Linazasororen La Navidad en
Guipúzcoa, M. A. Arrazolaren Parroquia de San Vicente de
San Sebastián, Fuenterrabia eta Oñate, eta P. de Cuadra
Echaideren Parroquia de San Ignacio de Loyola. Guziak
eskertzea erabaki da.
1974. Urteko diru kontuak:
Eusebio Erkiaga ja u n diruzainak 1974. urteko diru kontuaren berri em an du: Bilbon eta Donostian, guztira, zegoena
1 1 3 .5 1 1 ,4 0 p e z e ta ; g e h itu a 1 .4 3 9 .6 6 9 ,6 8 ; u r r itu a
1.334.865,05; dagoena 119.346,03 pezeta. Diru-etxeetan
zelan bananduta dagoen eta sarreren eta urrituen zertzeladarik aipagarrienak irakurri ditu.
Azken orduan jakin danez, Donostiako Udaletxeak, 1974.
urteko diru emaitzaz, 150.000,- pezeta erabagitzat hartu due
la.
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b) Datorren urtebikoari begira, Euskaltzainburuaren txos
tena :
Aditz batua, zukako laguntzailean egin den bezala, orain
sintetikoan egitea komeni déla adiarazten du. Herri ta h erri
tarren izenena zertan datzan. 8 urte arteko hiztegia, Donos
tiako ordezkaritzari esker, laster bukatzekotan dala. Lan hau
bukatzean, orain artekoa gogoan harturik, goragoko mailako
hiztegiaren prem ia dagoela, aditzera em aten du. Etxegintza
hiztegia, J. M. Zumalaberen lan zehatzaren berri em aten du.
Eta, Euskaltzainditik kanpora egiten diren lanak, gure ahalm enak hain neurtuak izanik, asmoz behinik-pehin ontzat h a r
tu behar ditugula; gainera, ahal dugun neurrian laguntza
emanez. Liburuak geroago ta gehiago hartzen ditugunez, liburutegiaren antolam ena eskatzen du. 1974. urtea burutzean,
irakasletarako esam inetan onharturik, 284 tituludun dirala.
M itxelenak duen proposam enduari jarraituz, Nevada-ko Unibertsitatean ekingo diola aspaldiko Hiztegi handiari, eta h ara
joan aurretik Euskaltzaindiarekin zurituko dituela elkarren
a rte k o g au zak . B este a sp a ld ik o asm o e ta k o soziolinguistikazko ikerketa, lehenago Gaur elkartearekin hasia
baina diru laguntzaren faltaz utzia, orain beste alderdi bate
tik lortu déla laguntza hori, eta Gaur-koekin bukaturik eta
Lankide Aurrezkiaren diru laguntzaz Siadeco elkartea a u rre
ra eram atekotan déla. René Lafón euskaltzain zenari omenezko liburu bat eskaintzea gomendatzen du. Azkenik, hileroko
batzarretan irakurtzen diren txosteneri em aten dio garrantzia, eta guzieri dei egin bakoitzak berak ahal duen gaiez txos
tenak eginaz laguntzeko, haueri esker gure batzarrak
garrantzitsuagoak ditugulako.
d) Herri eta herritarren izenen lehen zerrenda:
Zerrenda hoiek batzarkideen artean zabaldu dira. Lehen
zati hau urrengo b atzarrean onhartzeko, bakoitzak derizkion
oharrak aztertu ondorean. Hasteko probintzia bakoitzetik
eskualde bat h artu da: Arabako Gorbeialdea: Zuia, Zigoitia,
Urkabustaiz, Legutiano - Billerle, eta Aramaio; Bizkaitik
Durangaldea: Abadiño, Berriz, Durango, Elorrio, Erm ua,
Izurtza, Mallabia, M añaria, Otxandio, Atxondo H arana, Zaldibar, Zornotza; Gipuzkoatik Déba-Leintz: Deba Arroa,
Leintz-Gatzaga, Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrasate - M ondragoe eta Oinati; Nafarroako Sakana: Sakana, Arakil, (H)
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Ergoen, Irainta - Iraineta?, Uharte-Arakil, Arbazu - Arruazu?,
Arbizu, Etxarri-A ranatz, Burunda, Bakaiku, Iturm endi,
Urdiain, Altsasu, Olazti eta Ziordia; eta Erro-Aiezkoa: Aiezkoa, Abaurregaina, Abaurrepeko, Aria, Aribe, Garaioa,
G arralda, Orbaizeta - Orbaizta, Orbara, Aiezkoa - Iriberri,
Auritze - Auritz, Erroibar, Luzaide eta Orreaga. Beren hauzo
eta hauzotarrenekin.
e) A. Alustiza jau n aren txostena, ATARRABI APEZA ETA
PEDRO DE ATARRABIA izenekoa urrengorako uzten da,
batzarra luze doalako.
f) OINATIKO TOPONIMIA EDO LEKU-IZENAK, Félix M.a
Ugarte jau n ak gertatua, J. L. Lizundia jau n ak irakurria:
Oinatiko artxiboetan aurkitutako leku-izenen zerrenda,
aurkitzen diren urteak jarriaz eta urtez-urte zelan aldatu
dirán agiriak. Zehatz eta bikain egindako lana.
g) Euskaltzain berria izendatzeaz:
Idazkariak aditzera em aten du, euskaltzain berriaren
izendapenerako eskari proposam endu egiteko epea gaur
bukatzen déla, azaroko batzar arru n tean euskaltzainburuak
dei egin bezala, arautegiaren 33 eta 34. artikuluak eskatzen
dutenez. Proposam endu bat besterik ez da agertu eta besterik
egin nahi dutenak oraindik garaiz daude izena idazkiz em ate
ko. Beraz, proposam endu b ak arra: Jean Louis Davant zuberotarra, lehendik laguntzaile zena.
h) Bakoitzak dakarrenetik:
G.
Arestik proposatzen du, aurtengoa Emakum een
Nazioarteko urtetzat izendatua denez, emakume euskaltzale
eta idazle adineko zenbait euskaltzain ohorezko izendatzea.
D atorren batzarrerako uzten da.
X. Kintana Institutoan euskara ikastoroetan sartzeko
asmoetako batzarretarako Euskaltzaindiak ordezkariak izen
datzea eskatzendu. J. L. Lizundia, Julia Berrojalbiz anderea
eta Xabier K inatana jau n bera izendatzen dira.
Ohi den otoitzarekin bukatu da batzarra.
Euskal tza in burua
LUIS VILLASANTE

Idazkaria
JUAN SAN M ARTIN
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1975-11-28
Donostian, Gipuzkoako Diputazio jauregian, 1975eko
otsailaren 28an, arratsaldeko laurak eta laurdenetan, bildu
dirá: L. Villasante buru, J. H aritschelhar buruordezko, A. Arrue, E. Erkiaga, P. Lafitte, E. Larre et~ J. M. Satrustegi jau n
euskaltzainak; G. Aresti, J. Fernández Setien, J. Garmendia,
S. Garmendia, X. Gereño, J. Intxausti, X. Kintana, J. L. Lizun
dia, C. Santam aría, I. Zaitegi, A. Zatarain eta J. M. Zumalabe
jau n laguntzaileak, J. San M artín idazkari dala.
J. M. B arandiaran, L. Dassance, J. Diharce, A. Irigaray,
A. Irigoyen, P. Larzabal, J. M. Lojendio, L. Mitxelena, M. Olasagarre (A. Intza), A. Zarranz (A. Iraizoz) eta A. Zavala jaunak
ezin etorria adierazi dute.
Ohi den otoitzarekin hasi da batzarra.
Urtarrileko b atzar agiría onhartu da.
Euskaltzainburuak: Aita Inazio L arrañaga Pingliang-go
apezpiku jau n a eta Euskaltzaindiaren laguntzailea Hodarribiako Kaputxinoen kom entuan hil honen 18an hil déla jakin
erazi du.
Emile Larre euskaltzain berri jaunari, batzarkideen ize
nean ongi etorria agertzen zaio lehen aldiz b atzarrera datorrenez gero.
EUSKERA, XIX, 1974ko alea arg itaratua déla eta batzar
kideen artean zabalduko déla. Ohi baino lodiagoa ateratzeak
(440 orrialde ditu) ekarri duela argitaratzearen atzerapena.
a) Har-emanak:
Idazkari ordezkoak, Bilboko Unibertsitateko zuzendariari
Bizkaiko Institutoetako irakasle taldeak egin dioten gutunaren berri em an du, bilinguismoaren eskaria eginaz. Guri
dagokigun partetik zelan itsatsi behar dugun adierazten du.
Satrustegi jaunak, urtarrilean Iruñeko Udaletxeak hartu
dituen erabakien berri em aten du. M aisuak hautatzeko, baremoan, euskara ere sartu a déla, eta m aisutarako edo maisueri, euskal irakasle tituluagatik lau pundu gehiago emango dizkiela. Euskarari buruzkoan Euskaltzaindiaren agiría beharko
déla eta maisu nazionalentzat titulua lortzeko kursilloak
antolatu b eh arra agertzen du, ondorean esam inak egiteko.
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Iruñeko Udaletxeari, bere erabaki horregatik, zorionak em a
tea erabaki da.
Idazkariak, José Antonio Agirre -jaunaren asmoak eta
eskaria adiarazten du. J. A. Agirre, euskal irakasle tituludunak, bere zuzendaritzapean gaztetxoendako 10 tomoko enziklopedia argitaratzeko asmoa du, Ediciones Altea etxearekin,
erdarazko La gran travesía delakoa Munduan zehar titulupean. Ham alau urte ingurukoentzat pentsaturik doa. Euskaltzaindiak gom endatutako idazkera arauak beteko ditu; tomo
bakoitza itzultzaile batek euskaratua eta D. Am undarain ja u 
na testu zuzentzaile déla, eta Euskaltzaindiaren babesa nahi
dute. Ondo ikusi ta onhartu da.
A. Arrue jaunak, Donostiako Udaletxeak Euskaltzaindiari
laguntzeko, 150.000,- pezeta izendatzen dituela urtero em a
teko. Arrue jau n a ri bere jestioegatik eta Donostiako Udal
etxeari diru-laguntzagatik eskerrak em atea erabaki da.
Hartu diren liburuak:
J. M. M artin Retana jaunak emanak, La Gran Enciclope
dia Vasca-k argitaratuak: I Semana de Antropología Vasca,
II Semana de Antropología Vasca; Duvoisin-en Bible Saindua
(hiru tomo); J. A. Mogelen Perú Aburka (edición bilingüe);
Ejercicios Espirituales de S. Ignacio de Loyola (edición bilin
güe, Luis Egia Rezolak euskeratua); Baltasar de Echave-ren
Discursos de la antigüedad de la lengua cántabra (edición
facsímil); Jakin argitaldariak em ana, Begiarmen-en Sei idazle
plazara - 2, Azurmendi, Garate, Ansola; Donostiako Librería
Graphos-ek emanak, I. Goikoetxearen Giza-soiña, A. M.
Labayenen Teatrogintza eta Yakintza, eta J. Azpeitiaren
Zuentzat; Bizkaiko Aurrezki Kutxak emanak, J. Gómez
Tejedor-en El paisaje natural eta F. Sesmero-ren La casa de
juntas de Guernica; J. San M artinek em ana, S. Onaindiaren
Euskal Literatura - III; Piarres Lafitte jaunak bere Notes sur
la poesíe chez Bernard Gasteluçar, "Fontes Lingvae Vasconvm" en separata; Deustuko Lasalle Ikastetxeko Zubibarri
Kultur Taldearen "Zubikoak" aldizkariaren lehen eta biga
rren zenbakiak; Gasteizko Ikastolaren "E rrota" aldizkaria
ren lehen eta bigarren zenbakiak.
Guzieri eskerrak em atea erabaki da.
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b) Goizeko bilkura bereziaren berri:
Goizeko bilkuran 9 euskaltzain bildu dira, eta beste 9k
gutunez erantzun dute, poderioak emanez. Gilen Eppherre
euskaltzain zuberotarra zenaren hutsunea betetzeko proposa
m endu bakar bat agertu da: lehendik laguntzaile zen, Jean
Louis D avant idazle zuberotarrarena, bere lanen eta merezim enduen berri emanez, eta maioriaz euskaltzain izendatua
izan da.
Ikastola Hiztegiaren 14 eta 15 zerrenden oharrak aztertu
ondorean onhartuak izan dira.
d) Atarrabi apeza eta Pedro de Atarrabia:
Aita Julián Alustizaren txostena, Atarrabi apeza eta
Pedro de A tarrabia-ri buruzkoa (txosten hau urtarrileko ba
tzarrean irakurtzekoa zen, baina denbora faltaz utzi zen hil
honetarako, eta bitartean, txosten honen lehen partea "Aránzazu” aldizkarian agertu da, 1975eko otsaileko zenbakiaren
69. orrialdean). Aita Alustizak Pedro de A tarrabia frantziskota r ospetsu, pentsalari eta teologilaria, X lIIgarren mendekoa
eta sortzez nafarra, bere bizitzako zertzelada batzuk em aten
ditu eta Euskal Herriko mitologian agertzen den A tarrabi edo
Atarrabio apezarekin egiten ditu konparaketak. Txosten hau
J. M. Satrustegi jaunak irakurria izan da.
e) Etienne Lapeyre (1840-1893):
Piarres Lafitte jau n aren txostena, J. H aritschelhar jaunak
irakurria. Joan zen mendeko Etienne Lapeyre idazlearen
berrien zuzenketa osagarrizko ikerketaren frutu bezala aurkezten da. Orain arte usté zen 1930ean hila zela. Bere bizitza
eta lanen xehetasunak eman ondorean, orain arteko hutsen
zuzengarri, Etienne Lapeyre kalonjea "R écur” etxean hil zela
1893ko m artxoaren 23an, bere 53 urteak bete gabe. Bere lan
mahineko krisailua erorita aurpegia erre zitzaion eta honen
ondorioz etorri zitzaion heriotza.
f) Hazi eta hezi:
C. Santam aría jaunak irakurri du "Hazi eta hezi” buruzko txostena. Erdarazko "educación” hitza euskaraz ñola
behar lukeanari buruzko saioa agertzen du. "E ducar” , bere
etimologiaz, "bideratze"ri loturik datorrela. Hazi, "educar"
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eta Hazkuntza, "educación” , eta adierazpenik aski em an du
eritzi honen inguruko
Bukatzean ja rra itu den elkarrizketan zenbait eritzi desberdin agertu badira ere, Ínteres handiarekin jarra itu da gaia
bere funtsean.
g) Emakum een nazioarí'ko urtea delata:
Aurreko b atzarrean esana ontzat hartzen da, eta ekainaren 27an Donostiako batzarrean em akum een urtea ospatzea
onhartu da. Euskaltzain osoen b atzarrean erabakiko da zer
ñola antolatu.
h) M artxoko batzarra:
M artxoko azken ostirala, Ostiral Santua delako, aurreratu beharra agertu da. Beraz, erabaki denez, urrengo batzarra
m artxoaren 26an izango da, asteazkenez. Larunbat Santuz,
29an, eta Arrasateko Teknik Ikastegian, B mailako irakasle
titulua lortzeko etsam inak egingo dirá. Etsam ina hoien a u rre
tik bi ekinaldi egongo dirá, eta hoietan irakasleak beren aztura eta irakasbideak elkarri ezagut arazteko aukera izango
dute.
Euskaltzainburua
L UIS VILLASANTE

Idazkaria
JUAN SAN MAR TIN

1975-111-26
Donostian, Gipuzkoako Diputazio jauregian, 1975eko
m artxoaren 26an, arratsaldeko lauretan, bildu dirá: L. Villa
sante buru, J. H aritschelhar buruordezko, X. Diharce "Iratzeder” , A. Irigoyen, P. Lafitte, L. M itxelena eta J. M. Satrustegi
euskaltzain jaunak; P. Altuna, G. Aresti, J. Berrojalbiz,
X. Kintana, J. L. Lizundia, I. Sarasola, J. Zaitegi, M. Zarate
eta A. Zatarain laguntzaile jaunak, San M artin idazkari déla.
Arrue, Dassance, Davant, Erkiaga, Larzabal, Larre eta
Lojendio jau n ak ezin etorria adiarazi dute.
Ohi den otoitzarekin hasi da batzarra.
Otsaileko batzar agiría onartu da.
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a) Har-emanak:
Baionako Mende Berri taldearen gutuna irakurri da, au r
tengo u d aran ere euskara ikastaldiak eginen dituztela eta
Euskaltzaindiaren babesa eskatuaz. Onartzen da.
Donostiako Elhuyar taldeak lantegi-hitz zerrenda bidali
du, eta irakurri ondorean era honetara onartzen dira: ALDAGELAK (Vestuarios), FABRIKA BURU (Jefe de fabricación),
LANTEGI BURU (Jefe de taller), BULEGOETARA (Llamada
oficinas), GORDAILURA (Llamada almacén), EZ SAR (Prohi
bida la entrada), PERITUA (Perito), DESEINU GELA (Sala de
Dibujo).
I. Sarasola jaunak I Congreso de Defensa de la Cultura
Catalana-ren berri em aten du, datorren urterako ñola gerta
tzen ari diren eta bertara gure adesioa eskatuz. Ontzat h a r
tzen da eta Sarasola jau n a izendatzen da, Barcelona-n estudiatzen dagoenez, gure har-em anen ordezkari.
J. M. Satrustegi jaunak Nafarroako eskola bildu batzue
tan euskarak duen tratu a azaldu zuen, bereziki, erlijioa eus
keraz irakasteko trabak jartzen direlako, bilingüismo ari tokirik uzten ez zaiolako, etab. Hori guzti hori larriagoa gertatzen
da, N afarroak dituen foru eskubideak jakinik. Euskaltzain
diak bere kezka agertzea erabakitzen du.
Hartu diren liburuak:
I. Sarasolak argitara berri duen Txillardegi eta Saizarbitoriaren Nobelagintza (Irakurlearentzat gidari) izeneko saiaera liburua Kriselu argitaldari berriak aterea; Gero argitaldariak Siadeco-ren Goiherri bailara Industriagintza bidean
estudio lana; Lankide Aurrezkiak em ana J. Altunaren Lehen
Euskal Herria (Guía ilustrada de prehistoria vasca-Guide
illustré de préhistoire basque), Gerok argitaratua; Caja de
Ahorros Vizcaina-k emanak, Salbabide ta laguntza, Salva
mento y socorrismo, bi ale, bata euskaraz eta bestea erdaraz,
eta Dinamarca ganadera Ricardo Jorge Rueda-rena; Gordailuk em anak, Esperientziak, 2 eta 3. aleak, J. L. Lizundiaren
Durangaldea, Nekane A rruabarrenaren Artzantza, J. Fdez.
Setién-en Laborantza, eta A. Amondarainen Edariak; Lejoako
Euskal Kultur Taldearen ''Hibai-Zikin'' izeneko aldizkariaren
lehen zenbakia; Buenos Aires-ko Editorial Vasca "Ekin"ek
bidalia, Jesús M.a Leizaola-ren Acontecimientos del siglo XX y
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su influencia en la poesía vasca; J. San M artin-ek emanak,
F. Arozena-ren El país vasco visto desde fu era eta G. Mujikaren Eibar, Monografía histórica; Dirección General de Archi
vos y Bibliotecas delako Instituto Bibliográfico Hispánico sailaren "Cuadernos de bibliografía española de artículos de
revistas” , Serie B Literatura —vol. l-n.° 0 sept. 1974; Alfonso
Otazu-ren "Las almas m uertas de Vitoria", Moneda y Crédito
aldizkariaren separata; A. Irigoyenek bere "La Colegiata de
Cenarruza y sus seles", II Simposio sobre Historia del Señorío
de Vizcaya-ko separata.
b) Goizeko bilkuraren berri:
L. M itxelena jaunak, Herri izendegiko batzorde buru
bezala aditzera em an du Herri eta herritarren izenen lehen
zerrenda onartu déla. Zerrenda honek eskualde hauk hartzen
ditu: Gorbeialdea, Araban; Durangaldea, Bizkaian; Leintz eta
Oiñati, Gipuzkoan; Sakana eta Erro-Aezkoak, N afarroan.
Izendegirako aburu eta jokabide orokor batzuk, oinarriko zenbait puntutan, aztertu eta onartu ziren, adibidez:
1.—Laburpenetan zer joera erabili behar den; 2.—Bukaeretako n-ak zelan behar duten, Lemoa eta ez Lemona, Lazkao eta
ez Lazkano, baina -ao herri izenetan, -ano deituretan errespetatuaz (Lazkano bezala); 3.—Zenbait izenen H kontuan ez
da arabaki zehatzik hartzen, oraingoz tokian tokiko usarioaren araberan uzteko, adibidez, Irisarri, Iruri, Hiriburu; baita
ere, ohiturari dagokion eraz Irizar, Urizar, U ribarri direlakoak; berdin jokatuko da n eta ñ, l eta 11 kasuetan ere, Oromiño eta abar, baina erregela esturik gabe; 4.—Aintzinako leku
izen bat "carta puebla” delakoan agertzen bada, baina gero
erdal izena gailendu bada eta euskal itxura hartu, bikoiztasun bat uzten da Arrasate, Mondragoe esate baterako; 5.—e
paragogikoaren kasuan tokikoa errespetatzea erabakitzelda,
Gerrikaitz, Auritz, Ustaritze; 6.—Neologismoa inoiz onartu,
adibidez, Sukarrieta baina izartxo batekin adieraziaz, eta
abar.
d) "Euskaltzaindia" izenari buruz:
A. Zatarain jau n aren txostena, zenbait adibide azalduz.
Elkarrizketak ja rra itu dio, ondo asm atua dagoen ala ez; bai
na eritzien gainetik, Euskaltzaindia, gaur egun, izen propio
bezala finkaturik dago eta hola erabiltzea dala bidezkoena.
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e) "La xíriga" euskal hitzak asturiasko hizketan:
M. Zarate jau n aren txostena, “La xíriga” auntz-erdera
delakoari buruz. Asturiasko eskualde baten erabiltzen den
hizkuntza edo m intzaera, Euskarazko hitz eta forma asko ditu
eta hauen adibideak ematen ditu. Horrez gainera, handik Bizkaira joan-etorrizko, inmigrazio eta emigrazioen berri ere
em aten du, eta, azkenik, azterketak jarraitzeko asmoa ager
tzen du.
Ohi den otoitzarekin bukatu da batzarra.
Euskaltzainburua
L UIS VILLASANTE

Idazkaria
JUAN SAN MAR TIN

1975-IV-25
Donostian, Gipuzkoako Diputazio jauregian, 1975eko apirilaren 25ean, arratsaldeko lauretan, bildu dirá: L. Villasante
buru, J. H aritschelhar buruordezko, A. Arrue, E. Erkiaga,
P. Lafitte, E. Larre eta J. M. Satrustegi euskaltzain jaunak;
J. F. Setien, J. Garmendia, S. Garmendia, X. Gereño, J. L.
Lizundia, J. Zaitegi eta A. Zatarain laguntzaile jaunak, J. San
M artin idazkari déla.
Dassance, Davant, Diharce, Larzabal eta Zavala jaunak
ezin etorria adiarazi dute.
Ohi den otoitzarekin hasi da batzarra.
Martxoko agiría onartu da.
a) Har-emanak:
Eusebio Erkiaga diruzainak 1975eko urtarrila, otsaila eta
martxoko diru kontuen berri em aten du. Era orokarrez, denera: zegoena, 119.346,05 pezeta; gehitua, 456.439,52; urritua, 300.204,19; dagoena, 2 7 5.581,36pezeta. Banku eta kutxetan dirua ñola dagoen banaturik, eta sarreren eta urritzeen zertzeladarik aipagarrienen berriak.
A. Zavala jaunak, gutunez, Gipuzkoako Pilotari Federazioak, pilota gaiez jartzen duen bertso-paper sariaren berri
em aten du, sariketa arautegia aurkeztuaz eta epai-m ahaia
izendatze eskariaz. Epai-mahaiko hauek izendatzen dirá:
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A. Irigoyen, E. Larre, J. M. Aranalde, Etxezarreta Debako
apaiza eta J. M. Iriondo jaunak.
Irakasle titulurako esam inetarako tokia eta aukera egokia em an diguten Arrasateko Poloteknik Ikastegiko zuzendaritzakoei eskerrak em atea erabaki da: Jabier Retegi zuzendariari, José M.a Arizmendiarrieta, Félix Ormaetxea Colegio
Menor Viteri-ko zuzendariari eta Xabier Zubizarreta eta bere
laguntzaileei.
Bertsolari txapelketa antolatzeaz hitz egin da, baina hontarako aurkitzen diren era askotako eragozpenak ikusirik,
oraingoz uztea pentsatu da.
Gipuzkoan, euskararen irakaskintzan ari direnak, beren
arteko har-em an eta koordinatzerako Gau Eskola Elkarte izeneko erakundea sortu dute eta Euskaltzaindiaren babesa
eskatzen dute. Onartzen da, baina datorren batzarrerako presentazio gisa beren asmoak idatziaz em atea eskatzen zaie, eta
urtearen bukaeran beren ekintzaren memoria laburra.
Irailaren 22tik 27ra m aisu euskaldunentzat kursiloak eta
esaminak antolatzea erabaki da, Iruiñean.
H aritschelhar jaunak aditzera em aten du, aurten III.
Udarako Euskal Unibertsitatea Uztaritzeko Landagoien
etxean izanen déla.
Emile Larre jaunak, bere sarrera hitzaldia irailaren 28an
eginen du, Aiherra herrian, eta J. H aritschelhar jaunak erantzungo dio.
Aita Joanes Chabagno idazle eta euskaltzain laguntzailearen hil-berria. J. H aritschelhar jaunak irakurtzen du P. Lafit
te jaunak idatzi duen oroimen laburra, Chabagno zenaren
nortasuna eta lanak aipatuz. 93 urtekin hila da, apaiz misiolari eta euskal idazle, bere sorterri inguruko Kintoari buruzko
estudio baten egilea. G. B.
Hartu diren liburuak:
Arabako Consejo Foral de Cultura-k em ana, Gerardo Ló
pez de Guereñu-ren Botánica popular alavesa; eta "E lhuyar”
aldizkariaren bigarren zenbakia.
b) Goizeko bilkuraren berri:
1975eko EUSKERA hornitzeko lanak h autatu dirá.
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Ikastola Hiztegiaren 16 eta 17garren zerrendak onartu
dira, hartu diren oharrak aztertu ondorean.
d) Toribio Iriondo elgoibartarra (1848-1922), "Ogi Zerutik"
eta beste zenbait kantaren egilea:
J. San M artinek irakurri du Toribio Iriondo Sasiain elgoib artarrari buruzko txostena, "Ogi Zerutik" kantaren egiletzat
agertuaz eta horrez gainera egin zituen kanta eta hizlauzko
zenbait lanen berri. Inoiz "Irisasi” izenordez argitaratu
zituen bere lanak. 1881etik 1912ra bitartean "Euskal Erria"
Aldizkarian kolaboratu zuen eta bere lanik gehienak hor aurkitzen dira, baina horrez gainera beste zenbait aldizkaritan
ere sakabanaturik daude eta hoien berri ere em aten du. Gai
nera, biltzaile bezala, Azkuerentzat kantak eta ipuiak jaso
zituen. Eta erlijio liburuxka hauen egilea da: Misterioric aundienen oroipengarri chiquia (1889), San Juan Bautistaren
bederatzi-urrena (1892), eta Patrizio Orkaiztegirekin elkar
lanean Jesús eta Mariaren billeracoentzat itz neurtuac
(1881). 1904an Aita Astete-ren dotrina berak gipuzkeratua.
Hoiez gainera, San M artinen iritziz, 1893an egile izenik gabe
Tolosan argitaratu zen Misio Santubetaraco Jesús gure Jaunari eta Am a Birjiñari cantubac izeneko liburuxka ere
T. Iriondorena izan behar du, eta honez gainera beste zenbait
xehetasun agertzen ditu, idazle honen alde gure literaturaren
historian toki berezi bat eskatuaz.
e) M usika gaietazko hiztegi bati buruz:
Xabier Gereñoren txostena. Euskal Herriko Txistularien
Elkarteak aspalditik nabari zuen hutsaren hornigarri gertatutako hiztegia, txistua joten ikasteko beharrezkoa, eta Elkar
teak, bertako batzordeko eta gure laguntzaile den partez
X. Gereñori eskatua. Hain zuzen, Bizkaiko Aurrezki Kutxaren
laguntzaz laster argitaratzeko diren txistu irakaskintza libu
ruxka baterako, eta batez ere ikastoletan zabaltzeko. Aintzitik
J. J. Iruretagoyenak eta L. Elizaldek hontaz eginak zituzten
lanak kontuan izan ditu, eta honez gainera, inkesta bidez,
J. L. Alvarez Enparantza, X. Kintana, L. Mitxelena eta
J. A. A rana M artija jaunen iritziak jasoak ditu, Iñaki Arrarte
txistulariak proposatuekin osatuz. Erdarazko hitza, aipatutako jau n horiek proposatuak eta X. Gereño berak hautatuak,
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hitzok banan baña irakurri ditu. Berrogetaham azortzi hizdun
zerrenda. Egin zaizkion oharrez zenbait ikutu ondorean
onartzen da.
Ohi den otoitzarekin bukatu da batzarra.
Euskaltzainburua
LUIS VILLASANTE

Idazkaria
JUAN SAN M ARTIN

1975-V-30
Donostian, Gipuzkoako Diputazio jauregian, 1975eko
m aiatzaren 30ean, arratsaldeko lauretan, bildu dira: L. Villa
sante buru A. Arrue, X. Diharce, A. Irigaray, A. Irigoyen,
P. Lafitte, E. Larre, J. M. Lojendio eta J. M. Satrustegi eus
kaltzain jaunak: F. Artola, J. Berrojalbiz, J. Fernández Setien,
J. Garmendia, X. Gereño, J. Intxausti, X. Kintana, J. L. Lizun
dia, A. Zatarain, J. Zaitegi eta J. M. Zumalabe laguntzaile ja u 
nak, J. San M artin idazkari déla.
Dassance, H aritschelhar, Larzabal eta Zavala jaunak ezin
etorria adiarazi dute.
Ohi den otoitzarekin hasi da batzarra.
Apirileko agiría onartu da.
a) Har-emanak:
Idazkariak, aditzera eman du, igaztik tratu etan ginen
euskararen sozio-linguistikazko estudio sakon bat bideratzeaz, hil honen 22an tra tu a loturik gelditu déla Euskaltzain
dia, Siadeco eta Lankide A urrezkiaren artean. Honek jartzen
dituela lau miloi eta berrehun mila pezeta Siadeco gure
babespean eta zuzendaritzapean bi urteren epean lana burutzeko. Lan hau, bere sakontasunean, Euskaltzaindian orain
arte egin duenik garrantzizkoena izango déla gure hizkuntza
ren egizko egoera zehatz aztertzeko eta hobekuntzen bideak
irekitzeko. K ontratua lotzen duten lau folioak irakurri ditu.
Kondizioak izenpetzen dituztenak, Euskaltzaindiaren partetik: L. Villasante, J. San M artin eta J. L. Lizundia; Lankide
A urrezkiaren (Caja Laboral Popular): Jabier Erdozia; eta
Siadeco-ren partetik: Jabier Agirre jaunak. Oraindik lana
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bukatu arte, izango diren har-em anen gainetik, hileroko bil
kura bat izango da eta batzarrak J. L. Lizundia izendatzen du
batzar horietara Euskaltzaindiaren ordezkari bezala joateko,
B atzarrean erabiliko den gaiaren araberak eskatzen duen
erara berak beste batzordeko bati ere dei egingo dio, gaiak
hórrela eskatzen duenean.
A rrasaten m artxoaren 29an B eta D mailako irakasle titulurako egin diren esaminen berri em an da. Ongi pasatu dutenen zerrenda hau da: B mailan: José Ramón Etxebarria Bil
bao, Joxe Llerandi Salinas, Rikardo Badiola U ñarte, Ju an
Antonio Letamendia, José Agustín Arrieta, Jazinto Iturbe,
Juan Luis Goikoetxea Arrieta, Erram un Gerrikagoitia, Hendrike Knórr, Koldo Izagirre Urreaga, Andolin Eguzkitza, Ana
Elgezabal, Xalbador Unzueta Mitxelena, Antxon Narbaiza,
Mikel Ugalde, Jon Urrujulegi, Ju an M artin Elexpuru Arregi,
Jerardo Elortza, Antton Aranburu Bengoetxea, Gonzalo Fontaneda, Ju an José Uranga Seguróla, Jesús M.a M endizabal
Iraola, Iñaki Lerga Idozin, Mikel Zuazabeitia Errasti, José
M ari Velez de M endizabal Azkarraga, Julián Angel Zabalo
Bilbao, Inm aculada Murgoitio Ugaldea, Andrés Alberdi
Gorostiaga, Ju an M.a Artola Kortajarena.
D mailan: Ixidor Iribar, Elena N abarro Loidi, Lourdes
Ugarabe Olañeta, Idoia Lizarralde, Pili Urizar Azkarate,
Arantzazu N arbaiza Erdabide, J. Jokin Gallastegi, Nekane
Sanmigel, M.a Rosario Lasa, Begoña Iturbe, Xabier Arzelus,
Izaskun Pujana.
E.
G. B.-ko irakasleentzat euskarazko irakasle titulua ere
lortzeko kursilloak eta esam inak antolatzearen eskaria egiten
digu Iruñeko udaletxeak Satrustegi jau naren bidez. Hiri
berean abuztuaren 25etik irailaren 6ra arte antolatzea eraba
ki da.
Herri hizkuntzen aide Educación y Ciencia Ministerioak
eman duen dekretoa euskararentzat ongarri izan daiteke.
Lehen pauso hau ongi ikusten da, baina dekretoa bera publikatzen denean ikusiko dugu asmo zehatza. Dena déla, hastapen hau pozik h artu da.
G.
Aresti euskaltzain laguntzaile jaunak Basurtuko hospitalean ebakuntza izan duela eta laster sendatzeko gure gogo
ona azalduaz gutun bat idaztea erabaki da.
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A. Tovar jau n aren gutuna, ohorezko izendapenagatik
eskerrak emanaz. Lehenago erantzutea ezina izan zaiola, herbestetik ibilia delako.
Jean Louis D avant jau n aren gutuna, euskaltzain izendatzeagatik eskerrak emanez.
Institución "Principe de V iana"ren zuzendariari egin
zaion gutuna irakurri da, N afarroarako Euskaltzaindiaren
ordezkaritza bulegoa jartz earen eskariz.
Bilboko udaletxeak 200.000,— pezetako dirulaguntza
eman du eta eskerrak em atea erabakitzen da.
Arrue jau n ak kontu em an du, Gipuzkoako Junta de Coo
peración Cultural-ek, hil honen 15ean egin duen batzarrean,
euskararen laguntzarako 1.000.000,— pezetako asignazioa
egin duela.
Etxegintza hiztegiaren batzordekoak bilkura bat egin dute
eskuartean duten lana bultzatzeko.
Gau eskolen elkartekoak beren plangintzazko txosten bat
bialdu dute eta batzarrean irakurri da: lanaren koordinazioa,
erabiliko dituzten irakaskintza metodoak, berriak emango
dituen hileroko orri m ultikopiatuak aldizkari gisa, eta abar.
U rtearen burutzean beren lanaren m em oria agerreraziz.
Hartu diren liburuak:
Azpeitia-tar Julene andereak em ana bere Zuentzat izene
ko liburua; Jakin argitaldariak bidalia Elkar lanean egindako
Marx eta Jesus Europan; Arrasateko Escuela Profesional
Politécnica delakoak Xabier Zubizarreta eta Mikel M ourgiart
jaunek egin duten Euskal metodologiari eta euskara batuari
buruzko ikertzeak - Investigaciones en torno a la unificación
del euskara y su enseñanza lana; Bizkaiko eta Leintz aldeko
Alfabetatze Batzordekoek, berek gertatu duten Alfabetatzen
liburua, Cinsa-k argitaratua; Editorial Verbo Divino-k em ana,
J. Fdez. Setien-ek egin duen Haurraren Biblia; Gordailu argi
taldariak em ana J. L. Lizundiaren Euskal Herria eta inguruko
euskal lurralde oihak izeneko Puzzle geografikoa; "Iker" argi
taldariak em ana Sebero Altuberen Erderismos (argitalpen
berria); Ju an San M artinek bere Elgueta con Anguiozar y
Ubera m onografía; Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-
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N avarro-ren Gipuzkoako ordezkaritzak Carlos Sanbricio-ren
Silvestre Pérez, arquitecto de la Ilustración; Rikardo Badióla
Euskalduntzen taldekoak em ana Libros Españoles. Catálogo
ISBN (International Standars Book Number) 1973 eta 1974;
Irigaray jaunak Noticias bio-bibliográficas del vascólogo y
etnólogo W entworth Webster, "Fontes Linguae Vasconum''en
separata. Guztiei eskerrak em atea erabakitzen da.
b) Goizeko bilkuraren berri:
Goizean, euskaltzain osoen bilkuran, Julena Azpeitia,
Madaleine Jauregiberry eta Robustiana Mujika "Teñe” emakumeak ohorezko izendatu dira, arautegiaren 39. artikuluaren arabera.
Laguntzaile berriak izendatzeaz ere hitz egin da eta ara u 
tegiaren 38. artikuluaren arabera urrengo batzarrerako proposam enduak ekartzea erabaki da.
8 urte arteko ikastola hiztegiaren 18. eta 19. zerrendak
aztertu ondorean onartu dira, eta 20. zerrendaren zati bat.
d)

Oskodun baten izenaz:
Piarres Lafitte jau n aren txostena, oskodun baten izenaz.
M iarritze eta Baionako aho-xuri batzuk beren elkarte izenez,
frantsesez, "Les chevaliers de 1'operne” hartu dute, eta
"operne” delako honen nondikakoa aztertzen du. Hitz hori ez
da Lapurdiko itsas-bazterrean erabilia. Kaskoinean agertzen
da "operne” hitza, euskaraz "lanperna” eta "an p ern a” errai
ten dena. Hain xuxen grekoz eta latinez "p ern a” deitzen zutena. Gero lehen letra horiei buruzko eritziak agertzen ditu eta
bertze norbaitek hobeki argi baleza auzi xume hori, bere
usteak hor eskaintzen ditu.
e) Sinetsi aditzaren erabilkera batzuk aztertuz
Luis Villasante jaunak Sinetsi aditzaren erabilkera batzuk
aztertzen ditu. Gaurko idazle batzuk zelan erabiltzen duten
eta lehengo idazle zaharrak zelan erabiltzen zuten. Idazle
zaharren argira inesivoa zelan agertzen den adiarazten du,
eta oraingo askok ñola kentzen duten. Eta, jatortasunari eusteko bere ustez erarik egokienak zeintzuk diren m arkatzen
du.

EUSKALTZAINDIAREN AGIRIAK

341

f) -Tasun eta -keria atzizkiak
Ambrosio Zatarain jau n aren txostena, "-tasun” eta
"-keria” atzizkien erabilkera jato rrari buruz. Hontaz bildu
dituen agiriak adierazten ditu honako eritzi hauetara heltzeko: 1.°) -tasun izateari dagokiola: apaiztasuna = apaiz izatea;
gaiztotasuna = gaizto izatea; 2.°) -Keri(a) egiteari dagokiola:
apaizkeri bat egin du; gaiztakeri asko egin du. Beraz, inola
ere ontzat em an ezinezkoa, "gaiztotasun b at egin du” eta
"gaiztakeria handiko gizona d a ” esatea da.
Ohi den otoitzarekin bukatu da batzarra.
Euskaltzainburua
L UIS VILLASANTE

Idazkaria
JUAN SAN MAR TIN

1975-VI-27
Donostian, Gipuzkoako Diputazio jauregian, 1975eko
ekainaren 27an, arratsaldeko bostak laurden gutiagotan, bil
du dirá: L. Villasante buru, J. H aritschelhar buruordezko,
A. Arrue, X. Diharce, A. Irigaray, A. Irigoyen, P. Lafitte, E.
Larre, J. M. Lojendio, eta J. M. Satrustegi euskaltzain ja u 
nak; Julene Azpeitia, Madeleine Jaureguiberry, Teñe Mujika
euskaltzain ohorezko andereak; L. Akésolo, B. Arregi, P. Arre
gi, J. Berrojalbiz, N. Etxaniz, J. Fz. Setien, J. Garmendia,
S. Garmendia, I. Goikoetxea, X. Kintana, J. M. Lekuona,
J. L. Lizundia, J. Zaitegi, M. Zarate, A. Zatarain eta J. M.
Zumalabe jaun-andere laguntzaileak, J. San M artin idazkari
déla.
J. M. B arandiaran, L. Dassance, J. L. Davant, E- Erkiaga,
Aita P. Iraizozkoa, M. Lekuona, P. Larzabal, L. Mitxelena,
A. Zavala jau n euskaltzainak eta M.a Milagros Bidegain eta
Karmele Esnal andereño laguntzaileak ezin etorria adiarazi
dute.
Gaurko Batzar hau, hiru andere ohorezkoen omenez
denez, irekia da eta ehunen bat lagun bildu dirá, euskaltzainditik kanporakoak, hauen arteko Olaizola diputatu jau n a eta
Aperribai Debako alkate jauna.
Ohi den otoitzarekin hasi da batzarra.
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Euskaltzainburuak Gabriel Aresti laguntzaile aren hil
berria eman du. Eta, baita ere, aditzera em aten du, Emakumeen Nazioarteko Urte hau ospatzeko, adineko emakume
euskal idazle edo euskaltzaleei omenezko zerbait antolatzea,
G. Aresti zenaren proposam endua izan zela urtarrileko batza
rrean. Adiskide hilaren alde dolumina agertzen da.
Euskaltzainburuaren agurrezko hitzak, Em akum earen
Nazioarteko Urtea dela-ta, "Em akum ea euskal literatu ran ”
gaia ikutuaz. Emakume idazleak ez-ezik, gizonezko idazleak
bultzatu dituzten em akum eak eta sukaldeetan haurrei euska
ra irakasten dien etxekoandreak ere gogoan ditu. Azkenik,
gaur omenaldiz batzar ideki hau eskaintzen zaien hiru emakumezkoak eta euskararen arloan hauek egin duten lan eredugarria aurkezten ditu.
Ondorean Julene Azpeitia euskaltzain ohorezkoa mintzo
da bere m aistratzako lehen pausoak adiaraziaz, eta euskal
idazle zaletasunaren hasierak kontatuaz.
M adaleine Jauregiberry euskaltzain ohorezkoaren txoste
na. Gaztaroan bere buruari egiten zizkion galderaz, ia xuberotarrez herri euskaraz idazteko modurik zen, Lucien Bonaparte printzea, Intxausperen lanak eta abar, bihozkadaz
mugitu zela euskararen alde.
Teñe Mujikak euskaltzain ohorezkoak, bere txostenean,
bere euskal idazletasunaren lehen bideak ñola h artu zituen,
eta bidé horiek m arkatu zizkion Don Lorenzo Boneta apaiz
jau n aren oroimena dakar, eta bere langintzan izan dituen
pozak eta penak agertzen ditu, batez ere pozak euskara maitegarria zerbitu ahal izateaz.
Ondorean, euskaltzainburuak, hiru andereei ohorezko
izendapenezko diplomak em aten dizkie.
Bi haur neskam utitoak Debako ikastolen izenean hiru
andereei lore sortak eskaintzen dizkie.
Euskaltzainburu-ordezko den H aritschelhar jaunak hitz
bazuk egin ditu, Aresti zenaren oroitzapenez, eta euskal emakumezkoen ohorez.
Idazkariak, hartu diren agurrezko gutunak eta telegramak irakurtzen ditu. Eta ondorean goizean euskaltzain osoak
egin duten bilkuran izendatu dituzten laguntzaile berrien ize
nak em aten ditu: Gexan Alfaro (Lantziri), Ramuntxo Cam-
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blong, M anex Goyhenetche, Hendrike Knórr, José Anjel Irigaray, Patxi Zabaleta, Fermin Ijurko, Xabier Mendiguren, Juan
José Zearreta, José Antonio Retolaza, Imanol Laspiur, José
Antonio Letamendia, Ju an Garmendia Larrañaga, José M aria
Aranalde, Ju an M aria Torrealday, Mikel Atxaga, José M aria
Iriondo eta Jabier Aranburu jaunak.
Idazkari-ordezkoak, Yose Paulo Ulibarriren omenez abuztuaren 17an Okendon (Araba) egingo den ospatzearen progra
ma irakurri du.
Azkenik, batzarkideen artean elkarrizketarako aukera
eman da eta Teri Ibarrola andereak hiru herri ipui kontatu
ditu, M urelagako euskara jatorrean.
Honenbestez bukatutzat em an da batzarra.
Euskaltzainburua
L UIS VILLASANTE

Idazkaria
JUAN SAN MAR TIN

1975-VII-30
Donostian, Gipuzkoako Diputazio jauregian, 1975eko
uztailaren 30ean, arratsaldeko lauretan bildu dira: L. Villa
sante buru, J. H aritschelhar buruordezko, A. Arrue, X. Diharce, E. Erkiaga, A. Irigaray, A. Irigoyen, P. Lafitte, L. Mitxele
na, eta J. M. Satrustegi euskaltzain jaunak; P. Altuna,
I. Berriatua, X. Gereño, J. Intxausti, X. Kintana, J. L. Lizun
dia, J. Oregi, I. Sarasola, J. Zaitegi, M. Zarate, A. Zatarain eta
J. M. Zumalabe euskaltzain laguntzaile jaunak, J. San M artin
idazkari déla.
Larre, Larzabal, Dassance, D avant eta Zavala jau n ak ezin
etorria adiarazi dute.
Ohi den otoitzarekin hasi da batzarra.
Maiatzeko eta ekaineko batzar agiriak onhartu dira.
Euskaltzainburu jau n ak Real Sociedad Vascongada de los
Amigos del País elkarteko buruetariko zen Alvaro del Valle
Lersundi jau n aren hil berria adiarazi du. Bere gogoa gure
alde eta euskararen alde hainbeste aldiz agertu zuenez eta
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inoiz elkarrekiko har-em anetan hain lagunkiro agertu zitzaigunez, bere fameliari eta R. S. V. de los Amigos del País-ko
zuzendaritzari Euskaltzaindiaren partetik doluminak igortzea
eskatu du.
a) Har-emanak
Educación y Ciencia Ministerioak herri hizkuntzeri buruz
irakaskintzarako em ana duen dekretu berria irakurri da.
(B. O. del Estado, número 156, 1 de julio 1975). Euskara salbatzeko aski ez bada ere, M inisterioari erantzuna em atea
pentsatu da, irakaskintzarako ja rri dituen lege horik behar
bezala au rrera eram aten ahalegintzeko eskatuz, behar diren
bideak hartuaz.
Bilboko Casa de Galicia delakoak Gabriel Aresti euskal
tzain laguntzaile zenaren heriotzagatik doluminak agertuaz.
1975eko "X enpelar” bertso-paper saria, Donostiako CAT
(Centro de Atracción y Turismo) delakoaren diruz Euskal
tzaindiak antolatua. Oinarriak betikoak. Eta epai-mahaia
osatzeko ja u n hauek izendatzen dirá: A. Irigoyen, A. Zavala,
F. Artola (Bordari), J. M. Aranalde eta J. M. Lekuona jaunak.
1975eko "Tx. Agirre" eleberri sariaren epea bukatu da,
Bizkaiko Aurrezki Kutxaren diruz Euskaltzaindiak antolatua.
Epai-m ahaia izendatzen da: E. Erkiaga, I. Sarasola eta
M. Zarate jaunak.
Nafarroako Foru Diputazioak, aurtengo diru laguntzaz
100.000 pezeta eman dizkigu, orainarte 50.000 pezeta em a
ten izan ditu, eta Azpeitiko udaletxeak 10.000 pezeta. Eske
rrak emango zaizkie.
Bilboko Escuela Oficial de Idiomas-i, bere hizkuntza irakaskintzako program an euskara sartzearen eskaria egitea
pentsatu da, eta era honetan idatziko zaio.
Hartu diren liburuak:
Liburu zainak irakurri du hartu direnen zerrenda: Gipuz
koako Aurrezki Kutxak em ana, Hutsatik esperantzara,
J. M. Irigoyen eta Heriotzaren eta bizitzaren mugotako ene
hitzak, I. Zubizarretarenak, 1974ko Irun sariak; Gero argital
dariak emanak, Euskal Literatura III, J. Erzibengoa eta Patxi
Ezkiaga-rena; Amaia, I. Azkune eta J. M. Arrietak laburtua
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eta euskaratua; Izarren begietan, Elgoibarko Ikastolako haurrak; Jakin argitaldariak em ana, Gizona abere hutsa da, Laz
kano M endizabalena; X. Gereñok em ana, Txistu ikasbideaMétodo de txistu, B. Fernández-ena; J. Oregik bere lanen
separatak, Aditzeko askargille batzuei buruz, Otxoa-Arinen
"Doctrina" (1713) eta Euskal aditzaz zenbait gogoeta, hirurak "Fontes”en argitaratuak; Euskarri, Gipuzkoako Gau
Eskolen elkarte aren boletina; Swahili hiztegia (A. classified
Dictionary of swahili) (With Swahili, english, and japanese
indexes), Tsuneo M orino-rena egileak b erak bidalia;
J. M. Satrustegik La Leyenda del dragón en las tradiciones de
Urdiain bere lana "Cuadernos de Etnología y Etnografía de
N avarra" delakoan argitaratua; S. de Insaustiren División de
Guipúzcoa en Valles lana, Boletín de Estudios Históricos sobre
San Sebastián aldizkarian argitaratua; Cooperativa de Ense
ñanza "Lauro" 1975eko memoria eta ikasleen izendagia;
"Butlletí interior inform atiu d'Omnium Cultural" 1-etik 10erako zenbakiak Omnium Cultural-ak berak bidaliak; "Cole
gio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Vizcaya”-ren aldizkariaren 2. zenbakia (Euskarazko sail bat
du); Grupo Gorutz artista taldearen liburuxka, Lankide
Aurrezkiak ergitaratua eta bidalia; La poesía actual vasca,
M. A. M a rro d a n , s e p a ra t; P olítica E d u c a tiv a , Cruz
Mz. Esteruelas-en Corteetako hitzaldia. Guziei eskerrak em a
tea erabaki da.
Diruzainak 1975eko apirila, m aiat?a, ekaina hiru hilabeteetako kontuak adiarazi ditu. Orotara: zegoena, 275.581,36;
gehitua, 6 1 4.752,59; u rritu a , 6 4 9 .3 3 4 ,2 8 ; dagoena,
240.999,67 pezeta.
b) Goizeko bilkuraren berri
Euskaltzain buruak eman du goizeko bilkura bereziaren
berri, zortzi u rte ra arteko eskola hiztegiaren batzordeak eta
euskaltzainak bildurik, 20.zerrenda (azken zerrenda) aztertzea bukatu dutela. Eta, hiztegi hau, azken orraztapen baten
ondorean laster argitaratuko déla. Otoi, eskola hiztegi saiaera
bezala.
Aditz batuaren batzordekoak, beren lana aurrera eram ateko, eskem a batzuk m arkatu dira eta batzordea laster hasiko
da bileretan.
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d) Euskaltzaindiaren iker lanak
Luis M itxelena jau n ak Euskaltzaindiaren iker lanei buruzko txostena irakurri du. Iker lanak jarraitzeko bidé batzuk
m arkatu ditu. Hiztegi osatzeak eta batez ere gramatikazko
ikerketak bizkortu beharra adiarazi du. Batez ere, bereizkuntze zehatzak egiteko pundu batzuk ikutzen ditu. Gramatika arloan ilunbetan dauden hauzietan lan egiteko, eta, euskalkirik euskalki azentua eta sintaxis kontua hobeto bildu eta
aztertu. Bere txostenaren barna zenbait exemplu aipatu ditu.
e) Aditz ta tuaren gora-beherak
Patxi Altuna jaunak, batzordeko idazkaria den aldetik,
berak gertatu eta irakurri du txosten bat. Jokabideen berri
jakin nahi dutenentzat gertatua da behinik-pehin, onartutako
adizkiak eta baztertutakoak ñola eta zergatikakoa adiaraziz.
Batzordeak 1971-1973 urteetan egin zituen bilkura eta era
baki nagusiak aipatzen ditu eta baita ere aditz laguntzailean
hartu behar izan ziren erabakirik latzenen xehetasunak.
Geroan jakin dezaten zer nolako hautapenak egin ziren.
f) Ulibarriren omenez
Arabako Okondon (Okendo) abuztuaren 17an egingo den
batzarraren berri em an da.
Ohi den otoitzarekin bukatu da batzarra.
Euskaltzainburua
LUIS VILLASANTE

Idazkaria
JUAN SAN M ARTIN

1975-VIII-l 7
BILTZAR IREKIA OKONDON ULIBARRIREN OMENEZ

Batzar agiría
Okondoko (Araba) Gizarte Etxean, 1975eko abuztuaren
ham azazpian, goizeko 11 t'erdietan, meza nagusiaren ondotik, biltzar irekian bildu dira: L. Villasante euskaltzainburua,
A. Arrue, A. Irigoyen, eta J. M. Satrustegi euskaltzain jaunak;
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Julene Azpeitia ohorezko euskaltzaina eta E. Agirretxe, L.
Akésolo, N. Altzola, J. M. Aranalde, X. Aranburu, M. Atxaga,
I. B aztarrika, K. Enbeita, J. Fz. Setien, J. Garmendia Larrañaga, X. Garmendia, J. Intxausti, J. M. Iriondo, X. Kintana,
H. Knorr, I. Laspiur, J. A. Letamendia, J. L. Lizundia, Peli
M artin, X. Mendiguren, J. A. Retolaza, J. M. Torrealday,
P. U ribarren, P. Zabaleta, J. Zaitegi eta J. J. Zearreta euskal
tzain laguntzaileak, J. San M artin Idazkari déla.
Horiez gainera, m ahai-buruan, Arabako Gobernadorearen ordez, Barquero jau n idazkaria; Arabako Foru Diputazioko M artínez de Bujanda eta Sainz Angulo, ja u n diputatuak;
A. Abasolo, Okondoko alkate eta herriko kontzejalak; F. M ur
ga, Okondoko Andre M ari U ntzakoaren parroko jau n a; A. Fz.
de Pinedo, Okondoko Gizarte Etxeko lehendakari jau n a; Aiara eskualdeko, Artzeniega, Arrespalditza, A rrastaria eta Laudioko alkate jaunak; P. Sancristoval, Arabako Diputazioaren
Kultur B atzarraren zuzendaria; eta J. R. Urkixo, "Real Socie
dad Vascongada de los Amigos del P aís”en zuzendaria. Saloia
herriko jendez beterik hasi da biltzar irekia.
Euskaltzainburuak agurrezko hitzez ireki du egitaraua,
euskaraz eta erdaraz.
A. Arrue jau n a, Ulibarri herri gizon zenaz m intzatu zen.
Eredutzat jo zuen eliztarra, foruzale eta euskaltzale izan zelarik, Euskal Herriko gauzarik m aitagarrienen suspertzaile.
L. Akésolo jaunak, Ulibarriren bizitza eta lanak azaldu
zituen. Gaur eguneko euskalgintzan horren baliagarri ditugun
hiru ekintzen aintzindari izan genuen Ulibarri, ikastolak,
alfabetatze eta Euskaltzaindia hain zuzen ere.
N. Altzola jaunak, Ulibarriren literatu r alderdia aztertu
zuen. Bere lanik nagusiena Gutunliburua izan zen eta horrez
gainera "Egunari euskarazkoa erderazkotik itzulia, Bizkai,
Gipuzkoa ta Arabako Probintzietan, 1815' garren urterako"
euskal egutegia, Leizarragaren Kalendrera-rekin batera eus
kal egutegirik zaharrena; Gabon kantak; hiztegi bat eta makinatxo bat harrem an orduko euskaltzaleekin.
H.
Knorr jaunak, Okondo bere jaio terriari buruz Ulibarrik
zer esan zuen azaldu zuen. Orduko girOa, euskerazko eskola
t.a.
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F. Barrenengoa jaunak Aiara eskualdean euskara noiztik
ñora atzeratuaz etorri den, eta tokiz toki aurkitu dituen euskalkizko berezitasunak adierazi zituen. Eskualde horretako
toponimia azterketa lana ere aipatu zuen.
P. Sancristoval M urua jaunak, Arabako Foru Kultur Batzarrak fakzimilez argitara berri duen Ulibarriren "Gutunliburua"ren aurkezpena egiten du.
O ndorean, E uskaltzaindiko laguntzaile b erri hauei
diploma-agiriak banatzen zaizkie: J. M. Aranalde, X. Aranburu, M. Atxaga, J. Garmendia Larrañaga, J. M. Iriondo,
H. Knórr, I. Laspiur, J. A. Letamendia, X. Mendiguren,
J. A. Retolaza, J. M. Torrealday, P. Zabaleta eta J. J.
Zearreta-ri.
Bukatzeko, Gobemu Zibileko Barquero idazkari jaunak,
F. Ugarte jau n aren ezin etorria adiaraziaz, bere izenean
agurtzen ditu batzarkide guztiak.
—0 O0—
Ondorean, elizaurreko plazan J. P. Ulibarriren omenezko
oroitarria agertzen dute herriko alkate eta euskaltzainburuaren artean.
Diputazioko dantzariak Arabako zenbait dantza egin
dituzte.
Anaitasunezko bazkari ondorean, herri jaialdia frontoian. Arabako dantzariak, Okondoko Musika Akademiakoak,
Gorka eta Jon Knórr, eta Em beitatar bertsolariak parte harturik.
Euskaltzainburua
LUIS VILLASANTE

Idazkaria
JUAN SAN MAR TIN

1975-IX-28
BILTZAR IREKIA AIHERRAN

Aiherran (Baxe-Nabarre), Herm ezaren ondotik, herriko
trinketean, 1975eko irailaren 28an, biltzar irekian bildu dira:
L. Villasante buru, J. H aritschelhar, J. L. Davant, L. Dassan-
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ce, X. Diharce, A. Irigoyen, P. Lafitte, E. Larre euskaltzain
jaunak; L. Akesolo, J. L. Alvarez, J. Alliéres, P. Andiazabal,
M. Atxaga, J. Berrojalbiz, N. Etxaniz, P. Etchehandi, K. Etxenagusia, M. Goihenetxe, J. Hiriart-Urruty, M. Itcaina,
R. Kanblong, X. Kintana, J. L. Lizundia, J. Zaitegi, M. Zarate
eta J. J. Zearreta euskaltzain laguntzaile jaunak, J. San M ar
tin idazkari déla. A. Arrue, A. Irigaray, J. M. Lojendio eta A.
Zavalak ezin etorria adierazi dute.
Horiez gainera herriko Challet Jau n Mera m ahai-buruko
déla, trinketea bete herritar, eguneko deiari erantzunez bertako erretore den Emile Larre jau n aren omenez.
Lehenbizi Aiherrako Challet Jau n Mer aren agurrezko hi
tzak, ongietorria emanez eta Emile Larre jauna apez eta
h erritar bezala goratuz, eta Euskaltzaindiaren sartzearen
zorionak eskainiaz. Baita ere Aiherrako arbasoez eta bertako
nafar jatorriz mintzo da, izatearen nortusunez euskera gelditzen delarik Aiherran. Bukatzean, m inutu bateko isilaldia
eskatu du atzoko heriotzen izenean.
Ondorean Villasante euskaltzainburuaren agurrezko hi
tzak, herriko jau n M erari, Aiherrako herriari eta omenaldi
eta biltzar honen antolatzaile guziei esker ona agertu ondo
rean Euskaltzaindia zer den eta zertarako, adierazi du.
Emile Larre jau n euskaltzain berria X. Diharce eta A. Iri
goyen jaunen laguntzaz, ohi den bezala, sartu da trinketean
jendeak txalotzen duelarik.
Larre jau n a lotu da sarrera hitzaldiari, "A iherar euskal
idazle batzuen goresmenez". H aseran P. Lafon euskaltzaina
zenaren goresmena egiten du, harén aulkiaren hutsunea
betetzera datorrenez. Lafon izan zitaikeen euskaltzain bere liburuekin, bere iker lanekin; ni berriz, Euskaltzaindirako naiz
zuekilan, A iherratarrak. Zuek bait zirezte egun guztiz nik ira 
kurtzen dudan liburu ederra —zion Larre jaunak bere hitzaldian. Ondorean zenbait idazle aiherrar aipatu zituen, bertako
euskararen alde fruitu ederrik em an zutenek, Larregi, H aris
toy, Ximon Etiene, Durruty, J. Heguy eta abar.
Jean H aritschelhar jau n buruordezkoak eman zion ongie
torria eta erantzunezko hitzaldia. Lehenik Lafon zenaren iker
lanen berri eman zuen eta azkenik Emile Larre jaunaren
merezim enduak aipatuz. Aiherrako herria euskaldun gorde
duen euskaltzale eta euskal izkribazaile bezala goretsi du,
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"H erria" astekariaren zuzendari bezala egiten ari den lan
bikaina ere agerraraziz. Zure m erezim enduak ikusirik pen
tsatu dute euskaltzainek euskararen bultzatzeko eta zaintzeko gai zirela, aitortu du H aritschelhar jaunak.
Ondorean, Emile Larre jaunak, euskaltzain agiria hartu
du Luis Villasante Euskaltzainburu aren eskutik. Eta, Piarres
Lafitte jaunák, "H erria" astekariko lagunen izenean eskualdun m akila em anen dio.
Bukatzeko, Ifar Euskal Herriko euskaltzain laguntzaile
berriei agiriak eman zaizkie: Gexan Alfaro "Lantziri" (bere
ezin etorria agertu du), M anex Goihenetxe eta Ramuntxo
Kanblong.
B atzarra bukatzean anaiarteko bazkariak ja rra itu du
trinkete berean.
Euskaltzainburua
LUIS VILLASANTE

Idazkaria
JUAN SAN MAR TIN

1975-X-31
Donostian, Gipuzkoako Diputazio jauregian, 1975eko
urriaren 3 lan , arratsaldeko lauretan, bildu dira: L. Villasan
te buru, J. H aritschelhar buruordezko, A. Arrue, A. Irigoyen,
P. Lafitte euskaltzain jaunak; P. Altuna, J. M. Aranalde,
M. Atxaga, J. Fdz. Setien, J. Garm endia Larrañaga, J. Goikoetxea Maiza, J. A. Irigaray, F. Ixurko, E. Knórr, J. A. Letamendia, J. L. Lizundia, X. Mendiguren, J. Zaitegi, A. Zatarain,
J. J. Zearreta eta J. M. Zumalabe laguntzaile jaunak, J. San
M artin idazkari déla.
Dassance, Davant, Diharce, Irigaray, Larre, Larzabal,
Lojendio, Satrustegi, Zavala eta Oregi jaunek ezin etorria
adiarazi dute.
Ohi den otoitzarekin hasi da batzarra.
Uztaileko, abuztuko eta iraileko b atzar agiriak onhartu
dira.
Ixurko jau n ari laguntzaile agiria em an zaio.
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a) Har-emanak:
A zaroaien 30ean J. Eguzkitza euskaltzain zenaren omenezko bilera izanen da Bizkaiko Lemoan, bere jaiotzaren
ehungarren urtea betetzen denez. Herri meza, E. Erkiaga eta
S. Onaindia jaunen hitzaldi laburrak, oroitarria jartzea eta
bazkaria izanen dirá.
Aurtengo "X enpelar" izeneko bertso paperen saria, era
honetara banatu da: Lehen saria, Fem a ido Aire "X albador”i.
"Ortzirale saindu bateko Gogoetak eta Otoitza" deritzan ber
tso sailagatik; bigarrena, bi zatitan banatzen da; Inozentzio
Oleari "Pelota eta pelota jo k u a” eta José Aierberi "Bein
berrogei urtetik gorako kontuak" bertso sailegatik; eta hirugarrena ere bitan zatitua, M anuel M atxaini "Pobreak eta
aberatsak" eta Heletako M endiboureri "Gure atean nigarrez”
bertso sailegatik. Fernando Artola, Ju an M ari Lekuona, José
M aria Aranalde eta Antonio Zavala jaunek osatu dute epaim ahaia.
Aurtengo "Txomin Agirre" izeneko eleberri saria, hutsean uztea erabaki da. Epai-m ahaia osatu dutenak, E. Erkia
ga, I. Sarasola eta M. Zarate jaunak.
Arabako Diputazio eta Okendo eta Aiherrako udaletxeei
eskerrak em atea erabaki da, gure batzar irekietarako eman
ziguten laguntzagatik.
J. H aritschelhar jaunak aditzera em aten digunez, Jean
Barbierren ehunurteburua ospatzeko Donibane Garazin antolatuko dutela oroitzapenezko emenaldia, abenduaren 2 lean,
eta hori dela-ta Euskaltzaindiak batzar ireki bat egitea proposatu du. Ontzat h artu da.
Azaroaren 2an Karmelo Etxegara' euskaltzain zenaren
m ende-erdia ospatuko da Azpeitian eta Euskaltzaindikoak
kom itaturik gaude.
Urte Saindua déla eta L. Villasante euskaltzainburu jauna
Errom an izana da, eta EUSKERA aldizkariaren lau ale era
m an zizkion Aita Sainduari eskuerakutsi bezala. Esker ona
agertuz, nunzio jau n aren bitartez eta Añoberos apezpiku ja u 
naren bidez, eskerrak emanez gutun bat h artu da.
P. Lafitte eta J. H aritschelhar jaunek Aita Xabier Diharce
euskaltzainaren aitaren hilberria eman dute. Doluminak
agertzea erabaki da.
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Hartu diren liburuak:
Donostiako Apezpikutegiko Liturgi Batzordeko Etxezarreta jaunak bidaliak: Mezaren egunerokoa; Traducción de los
prefacios del Misal Romano - Sagara-aurreko deiak; Praefationes. Canon Missae. Variationes pro biversitate Temporum;
Santuen Betiko M ezak; Eguneroko M ezak Hbeltza-Otsaila,
Epaila-Jorraila, Apirila, M ayatza, M ayatza II, G arragarrila,
Uztaila, Dagonilla, Agorra, Urrilla, Azaroa eta Abendua;
Abenduko Aroa; Abendu eta Eguberi Aldia; Liturgia de la
Semana Santa; Garizuma; Pazko-Gaua, Aldareko Liburua;
Pazko-Astea; Pazko Garaia; Pentekoste Astea; udazkeneko
Aroa; Ildakoen Méza; Eskontzako Meza; Jaiegunetako Irakurgaiak, "B" urtea-1; Jaiegunetako Irakurgaiak, “A " urtea-2; Astegunetako Irakurgaiak, 2; Meza Santua, edición
bilingüe Euskera-Catellano; Ileta-Kantak; Gora Jainkoa;
Bataioa; Penitentzia Ritu-liburua Berritik ospatzeko Arauak,
edición bilingüe. Garizuma, 1975; Ezkontzako Sakramentua;
Sacramento del M atrimonio-Ezkontza Sakramentua; Iletak;
Ibili Jesusekin Gabiltza (Katekesi idazkaritza, KataluniaDonostia); Erlijio Senaren Esnaera (José Chumillas); Kristau
Ikasbidea (Bi ale); Kristau Ikasbidea-1 (Fitxak) Kristau Ikasbidea (Katekesi Idazkaritza Iruine-Donostia) Kristau Ikasbidea(Katekesi Idazkaritza lanerako orriak-Donostia); Kristau
Ikasbidea-2 (Bi ale); Kristau Ikasb'de lanerako orriakDonostia; Kristau Ikasbidea-4 (Bi ale); Kristau Ikasbidea-4;
Kristau Ikasbidea, E. G. B.-4. Maila (José Chumillas); Kristau
Ikasbidea-4, Irakasleentzat lagungarriak (Iruña-Donostia);
Kristau Ikasbidea-5; Kristau Ikasbidea, E. G. B.-5. Maila
ikasleentzat txartelak (José Chumillas); Gotzai mintzaldia;
Seminarioari eta apaiz-bokazioei; Kristau-jarrerak Ekonomi
egoeraren aurrean; Sekularra Elizan (Bilingüe) Pastoralak;
Gotzai-Sagaratzea; Fedea Biotz-Berritzea Paketzea (Bilingüe);
Gure giza eta kristau izakera Jesukristorenganako sinismenaren argitan, Gotzai Deiak; Iparragirre, Jaxinto F. Setien-ek
egina eta Gordailuk em ana; Janariak, Antton Amondarain-ek
egina eta Gordailuk em ana; Arrantza, Iñaki Zulaikak egina
eta Gordailuk em ana; Goiherri, Jaxinto F. Setien-ek egina eta
Gordailuk em ana; Esperientziak, Begoña Azpiroz, Gordailuk
em ana; Gutun Liburua, José Paulo Ulibarri, Arabako Diputazioko Consejo de Cultura-k em ana; Ontsa Hiltzeko Bidea
Andolin Eguzkitza-k prestatua, eta Jakinek em ana; Ipui An-
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tzeko, Mikel Zaratek egina eta GEROK bidalia; José Paulo Uli
barri, Daniel Ibargoitik egina eta Gordailuk em ana; Ecos del
Valle, (José Paulo Ulibarriri dedikatua) Okondoko Parrokiaren Aldizkaria; La elegía vasca de Juan de Am endux (1564)
Fontes-en separata José M ari Satrustegi-rena, berak em ana;
Lazkaoko Beneditarren liburutegia, Euskal eta beste liburu
zaharren erakusketaren zerrenda-Lazkao, 1975, Dionisio
Amundarainek em ana; Caja de Ahorros Vizcaína, 1974eko
Memoria; Chomsky, John Lyons-ek egina eta Durangoko Club
Juvenil-ek em ana; Gizartea eta Parasozialismoa Luis Mari
Mujika, GEROK em ana; Escuela Profesional Politécnica de
Mondragón, Memoria 1974, José M aria Arizmendiarrietak
bidalia; Correspondencia de Juan Ygnacio de Iztueta y José
Pablo de Ulibarri Galindez (Donostian, BRSVAP-etik Separa
ta) Nikolas Alzolak emana; La M entalidad Popular Vasca,
según Resurrección M.a Azkue, Ju an Thalam as Labandibarena, berak bidalia (Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y
Publicaciones-ek argitaratua).
Oharra: Aurrerantzean, liburu zerrenda, egile, titulu,
neurri, orrialde eta abar, fitxa osatuaren zerrenda, aparte
em atea erabaki da.
Arabako Diputazioaren "Consej i de Cultura”k eman
digun Ulibarriren Gutunliburua delakoari buruz, E. Knórr
jaunak aditzera em an digu, honen ondorean edizio kritiko bat
egiteko asmoa dutela, eta Gamiz-en lanekin ere beste horrenbeste egin nahi dutela.
b) Aditz batzordearen lanak:
Patxi Altuna jaunak, batzordearen idazkari bezala, aditz
sintetikoaren egungo egoeraren berri em an du, aurkitzen
diren desberdintasunak finkatzeko, euskaltzain eta batzordekoen artean zerrendak zabaldu dira, azter dezaten. Eguberrietan Mitxelena jau n a hemendik izango denez, orduan déla
aukera batzarrak egiteko.
d) Goizeko bilkuraren berri:
Batzorde berriztatze erabakiak hartu dira lehendik zirenen eskariz. Gasteizen, ordezkaritza buru, Peli M artin jauna,
eta idazkari, E. Knórr jauna, eta bulego lanetan laguntzeko
neska bat. Donostiako ordezkaritzaz ere jard u n zen, bi atal
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izango ditu, bata harrem anetarakoa, buru eta idazkari batekin eta bestea hiztegi eta hizkuntza lanetarakoa, hemen
behintzat lehengo batzordekoak sartuaz. H arrem anen ataleko
buru A. Arrue izendatzea pentsatu da, idazkaria eta hiztegi
eta hizkuntz atalerako gehitu daitezkeenak hurrengo batean
proposatzeko utziaz.
Aditz Batuaren batzorderako, kontseilari bezala, G. Epherre eta G. Aresti zirenen hutsunea betetzeko, J. L. Davant eta
A. Irigoyen jaunak izendatzen dirá.
Irakasle tituluak emateaz, euskaltzainburuak txostena
irakurri du, gure egoera kontuan izanik eginkizun honen
beharra azalduaz m ahaiburua handitzea proposatuaz. Eta,
aurrerakoan, hauek izendatzen dirá: A. Irigoyen buru,
P. Altuna, X. Kintana, J. A. Letamendia, E. Knorr, Jestio konturako, J. J. Zearreta, eta tokian tokizko laguntzaile I. Laspiur, X. Mendiguren, J. Atxa eta M. Goihenetxe, laguntzaile
batzorde honetan beste norbait sartzea hurrengo batzarrerako uzten da.
Irakasle titulua ateratzeko etsam inak urtean bitan izango
dirá, uztailean eta irailean, edo gehienez ere hirutan, otsailekoa gehituaz beste bietan atera ez dutenentzat.
Heldu den urtean Bilintxen heriotzaren ehunurteburua
denez, Donostiako Aurrezki Kutxak bere omenaldia antolatu
nahi du eta Euskaltzaindiaren babesa eta antolakizunetarako
laguntza eskatu digu A. Zavala euskaltzain jaunaren bidez.
O nhartua izan da gure babespean hartzea, eta bertsolari batzordea izendatzen da antolatzaile.
X. Mendigurenek irakaskintza liburuetako euskararen
desberdintasuna agertu du, zenbait adibide idatziaz emanez.
Nolabait bideratu beharra agertu du.
e) Gramatika-gaiak. Esakune batzuen azterketan lehen-urratsak:
J. Oregi jau n aren txostena. Azken orduan, autoaren
aberia bategatik etorri ezina agertu duenez, L. Villasante eus
kaltzainburu jaunak irakurri du bere txostena. Mitxelena ja u 
nak uztaileko batzarrean irakurri zuen txostenari erantzunez,
gram atikazko azterketa dakar, sujeto eta predicado direlakoaren adierazpenez, lehen u rrats gisa. Predikadoa duten
esakunetan, aditza dala predikado osoaren guna, agerraraz-
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ten du bere lehen partean. “Gizonak gizona dakar" aztertzen
du bere bigarren partean; esakune buruan izen nahiz izenorderen b at baldin badago, esakuneren guna horixen déla agertuz. Era honetara eskaintzen dizkigu, adibide zehatzez, bere
gaiari hildoz jarraituaz. Bere txostena, esakune-m ota bakar
baten azterketarako lehen u rratsa besterik ez duela agertzen,
aditzera em aten digu; baina gai hontaz azterketa sakonagoen
prem ia adierazten du.
f) Gorputz aurtikinak:
P. Larzabal jau n aren txostena, J. H aritschelhar jaunak
irakurria. Lan honetan, gorputzaren berezko aurtikinak hitzez hitz agertzen ditu, azazkal, izerdi, ile eta hauen inguru
erabiltzen diren esakerak, gure hiztegi eta oraindik egiteke
den ideiazko hiztegian jasotzeko premiazkoak. Gainerako
aurtikinak ere aipatzen ditu, beren inguru erabiltzen diren
esaerak bilduaz, beharri-begitatik, aho-sudurratik, poker,
xotin, urtzintz, ziztu, hatsa, esnea, kaka, pixa, setsualak, e.a.
guzia hum ore berezi batekin adiaraziaz.
g) Bakoitzak dakarrenetik:
A. Irigoyen jaunak, oraintsu testu zaharretan aurkitu
duen artikulu eraren berri em an du, esanaz: -o gradu urbileko artikulu singularraren dokumentazio historikoa eta oraingoa, zenbait erdaldunek inoiz kasu bereziren batzuetan, gra
dúa galdutako -a artikuluarekin batera, maskulinozko bezala
bata eta femenizko bestea erabili izan baitzituen.
Ohi den otoitzarekin bukatu da batzarra.
Euskaltzainburua
LUIS VILLASANTE

Idazkaria
JUAN SAN MARTIN
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1975-XI-30

BATZAR IREKIA LEMOAN J. B. EGUZKITZAREN OMENEZ
Batzar agiría

Lemoan (Bizkaia), 1975eko azaroaren 30ean, Herrimezaren ondotik, elizondoan J. B. Eguzkitza euskaltzain
zenaren gorazarrezko oroitarria agertzea egin da. Eguerdiko
ham abietan herriko eskoletan bildu dira, mahainburu:
Augusto Unzeta, Bizkaiko Diputazioko buruordezko jauna;
Amorrortu, diputadu jauna; Manzano, Gipuzkoako diputadu
jau n a; Liona, Lemoako alkate jau n a; Villasante, euskaltzain
buru jauna; Haritschelhar, buruordezko jauna; E. Erkiaga,
A. Irigoien eta P. Lafitte, euskaltzain jaunak; G. M anterola
eta J. B. Merino Urrutia, ohorezko euskaltzain jaunak; L.
Akesolo, N. Alzóla, J. M. Aranalde, J. A. Arkotxa, F. Artola,
M. Atxaga, J. M. Etxaburu, J. A. Etxebarria, K. Etxenagusia,
J. Garmendia Kortadi, X. Gereño, X. Kintana, E. Knórr,
J. L. Lizundia, S. Onaindia, J. A. Retolaza, P. Uribarren, J.
Zaitegi eta J. J. Zearreta euskaltzain laguntzaile jaunak, J.
San M artin idazkari déla, eta herria.
Arrue, Dassance, Davant, Diharce, Larre eta Larzabal
jau n ak ezin etorria adiarazi dute.
Augusto Unzeta Diputazioko buruordezkoak agurrezko
hitzez ireki du batzarra.
L. Villasante euskaltzainburu jaunak, euskaraz eta gazteleraz, gaurko batzar irekira zerk ekarri gaituan, Juan Bautis
ta Eguzkitza lehen euskaltzainetakoa eta Lemoako seme
zenaren ehungarren urteburua bidé. Biltzartuak agurtuaz,
Eguzkitza zenari buruz mintzatuko diren hizlariak aurkezten
ditu.
Eusebio Erkiaga euskaltzain jaunak, J. B. Eguzkitzaren
bizitza eta idazhizkuntzaz m intzatu da. Bereziki bere hizlaxo
joriaz, idatzi zituen liburuez eta EUSKERA aldizkarian egin
zituen lanez. Eguzkitzaren apaltasuna, zintzotasuna eta langiletasuna adiarazi ditu bereziki.
Aita Santi Onaindia euskaltzain laguntzaile jaunak,
J. B. Eguzkitzaren eliz-idazlanak agerrarazi ditu, euskaldun
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eliz-gizon zen aldetik bere egitekoa hain bikain bete zuenez,
elizliburu, serm oilari eta aldizkarietako lanetan zuen no rta
suna kontatuaz.
Ondorean, ehun eta hirurogeta lauri euskal irakasle titulu
agiriak em atea. Laugarren em analdi honi buruz euskaltzainburuak agertu ditu aurkezpenezko hitz batzuk, Euskaltzain
diak bere sorreratik, arautegian duen bete behar honi buruz.
Titulu agiriak banatu ondorean, J. H aritschelhar buruordezkoak agurrezko hitz batzuk esan ditu, Euskaltzaindiaren
izenean batzarkide guzientzat.
Lemoako alkate jaunak ere agurrezko hitzak esan ditu eta
batzarra amaitzeko Augusto Unzeta jau n ak euskarari lagun
tza eskainizko hitzak esan ditu.
B atzarra bukatzean anaitasunezko bazkaria egin da.
Euskaltzainburua
L UIS VILLASANTE

Idazkaria
JUAN SAN MAR TIN

1975-XII-21
BATZAR IREKIA DONIBANE-GARAZIN J . BARBIERREN
OMENEZ

Batzar agiría
Donibane-Garazin (Baxe-Nabarre), 1975eko abenduaren
2 lean, Herm ezaren ondotik, eguerdiko ham abiak laurden
gutiagotan, Herriko Etxean bildu dirá: Garaziko hauzapeza,
L. Villasante euskaltzainburua, J. H aritschelhar buruordezkoa, L. Dassance, J. L. Davant, X. Diharce, A. Irigoyen eta
P. Lafitte ja u n euskaltzainak; L. Akésolo, G. Alfaro (Lantziri),
J. L. Alvarez Enparantza, J. Alliéres, P. Andiazabal, M. Atxaga, J. Berrojalbiz, J. Camino, P. Duny Petré, J. Etcheberry,
J. Hiriart-U rruty, M. Itçaina, X. Kintana, M. Labeguerie,
J-L. Lizundia, S. Onaindia, E. Salaberry eta J. J. Zearreta
laguntzaile jaunak, J. San M artin idazkari déla.
A. Arrue eta P. Larzab al jaunak ezin etorria adiarazi dute.
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Hasteko, Donibane-Garaziko kantari taldeak J. Barbier
zenaren "O ilarra kukurruka” (Amaxo) kantatu du.
Euskaltzainburuaren hitzak, batzarkideak eta Garazi
agurtuaz. Lurralde honen ohore bezala agertzen du lehen euskarazko liburua bertako D 'Etxeparerena izan zalako eta hain
beste idazleen artean Jean Barbier zena eman zigulako.
J. B. Etxarren jau n a m intzatu zaigu "Baxe-Nabarreko
literaturaz” , XVI. mendeko D'Etxepare, J. Etxegaray eta
A. Logras-engandik hasi eta mendez-mende gure garaikoak
arte bakoitzaren berri bereziak agerraraziz. Aipatu dituen
izenik berezienen arteko dira: D'Etxauz, López, S. Monho,
Lapitze, Arbelbide, L. Etxeberry, Oxobi, Apestegy, J. Etxepare, Landerretxe, S. Arotçarena, Haristoy, eta abar.
Ondorean, Piarres Lafitte euskaltzain jau n a m intzatu zai
gu "J. Barbier idazle eta olerkariaz''. Donibane-Garazin sortu
zen 1875eko uztailaren 9an, 1898rako apaiztu zen eta b iu rte
geroago Teologia doktoradutza egin zuen Tolosako Katoliko
Mintegian eta handik bost u rtera Baionako K atedralean Bikario jenerala; bere gogoz Senpereko apaiz 1913tik 1931anhil
zen arte. Kantak, ipuiak, kondairak eta bi eleberri idatzi
zituen. Olerkari gisa B. D 'Ib arrart eta J. B. Elizanbururen
m ailakoa ornen zen.
Bukatzeko, Donibane-Garaziko hauzapezak agurrezko
hitzak esan ditu eta ondorean J. H aritschelhar, Euskaltzain
diko buruordeak, guztiei eskerrak em an dizkie.
Herriko Kontseiluak ohorezko edaria eskaintzen dio Euskaltzaindiari, eta gero Hotel Central-ean anaitasunezko bazkaria egin da.
Euskaltzainburua
LUIS VILLASANTE

Idazkaria
JUAN SAN MARTIN

BERRIAK

BERRIAK
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EUSKALTZAINDIAREN ESKU-ERAKUTSIA AITA
SAINDUARI

1975ko udan, urte sainduko errom eria eginez, euskal
tzainburua bere Ordenako beste fraide batzuekin Errom ara
zihoala jakinik, Euskaltzaindiko Zuzendaritzak. Euskera aldizkariaren zenbaki batzuk, kutxatila polit batean ezarriak,
em an zizkion Aita Sainduari eskeintzeko.
Euskera zenbakietan hitz hauk idatzi ziren:
M unusculum quod
Academia Vasc.onicae Linguae
Ssmo. Patri Paulo VI
grato animo dicat
Euskaltzaindiak bihotz-bihotzez
Aita Saindu Paulo VI. ari
eskeintzen dioen
esku-erakutsia
Donostian, Uztailak 3, 1975
Uztailaren 16an, plaza agirían egin zen audientzian eman
zen esku-erakutsi hori.
Hilabete bat geroago bi eskutitz hauk jaso ziren Euskaltzaindian:
"El Obispo de Bilbao.—Bilbao, a 25 de agosto de
1975,—Rvdo. P. Luis Villasante, O. F. M.— Academia de la
Lengua Vasca.—Bilbao.—Muy estimado en el Señor:—Tengo
mucho gusto en enviarle fotocopia de la carta que a su vez me
rem ite el Sr. Nuncio de Su Santidad en España.—Me alegra
mucho este testimonio de la Santa Sede que, sin duda, será
para Vd. un estímulo m ás en su loable labor en favor del eus
kera.—Me congratulo con Su Santidad y con el Señor Nuncio
de la expresión de sus filiales sentimientos p ara con la Santa
Sede.—Con todo afecto le saluda y bendice. Antonio Añoveros."
"N unciatura Apostólica en España N. 10290/75. M adrid,
17 de agosto de 1975.—Excelencia Reverendísima: El Rvdo.
P. Luis Villasante O. F. M., Rector de la Academia de Lengua
Vasca, la cual tiene su sede central en Bilbao-5 (c/ Ribera 6),
ha presentado como homenaje al Padre Santo cuatro volúme
nes con el título "E uskera", que presentan los trabajos de la
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citada Academia en el año 1971 hasta el 1974.—Junto con
estos volúmenes escribió una carta en la que expresa profun
dos sentimientos de afecto y devoción filial hacia Su Santi
dad, así como una fervorosa adhesión a los fines del presente
año jubilar.—Por todo ruego a Vuestra Excelencia, de no
haber dificultad en contrario por su parte, que haga llegar en
la forma y el modo que más oportuno le parezca, al R. P.
Villasante, el agradecimiento del Santo Padre por su obsequio
y delicados sentimientos, haciendo sinceros votos por su tra 
bajo y actividades culturales, comunicándole juntam ente la
paternal Bendición Apostólica, prenda de la asistencia divina
para él y sus colaboradores.—De Vuestra Excelencia Reveren
dísima afectísimo en el Señor. Luigi Dadaglio N. A..—Excmo.
y Rvdmo. Señor Don Antonio Añoveros Obispo de Bilbao."

KARMELO ETXEGARAIREN M ENDE ERDIA (1 9 2 5 -1 9 7 5 )
EUSKALTZAINBURUAREN HITZAK

Jaun-andreak, agur!
Karmelo Etxegarai jau n aren izenak eta itzalak biltzen
gaitu gaur hemen. Berrogei eta ham ar urte betetzen dira aurten hura hil zenetik. Berrogei eta ham ar urte, eta zer urteak!
Zer aldaketak eta gora-beherak ezagutu dituen bitartean gure
herriak! Bai. Etxegarairen izena urrutitxo gelditzen hasia zai
gu. Eta halarik ere gutxik bezala eskeini dio D. Karmelok bere
bizia eta bere lan guztia gure herriari. Hargatik zin ahaztuzkoa da guretzat. Langile fina, umila, isila, etengabekoa, nekaezina, gizon prestu zuzena, kristau fede handikoa.
Euskera bai olerkiz eta bai hitz lauz ere landu zuen. Eus
kal literaturaren kondaira-azterketa zehatz eta baliotsuak
egin zituen.
Askotan argitaratze berri bat egiten denean edo autore
gazte batek bere lehen frutuaz kalera irteteko ausartzia
hartzen duenean, halakoarentzat ez da laguntza m akala izaten lehendik fam a duen jau n batek hitzaurrea egiten badio.
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Honelako hitzaurre asko eskatu zizkioten D. Karmelori eta
berak ez zuen sekula ukatuko. Hitzaldiak ere zenbat aldiz!
Baina Euskal-Herriko kondairaren azterketak egiten ipini
zuen bere kemenik eta iraupenik handiena.
Euskaltzaindiko genuen D. Karmelo. Euskaltzaindiaren
hasieran bertan laguntzaile izan zen izendatua (1919). Gero,
berriz, 1923an, Luis de Eleizalde jau n aren hutsartea betetzeko, euskaltzain oso izendatua izan zen. Bere sarrera hitzaldia
Mogeldarrei buruz egin zuen: Mogel abizena duten hiru eus
kal idazleei buruz, alegia. "M ogeldarrak eta euskera” (Ikus
Euskera VII (1926), I z., 8-25). Egia esan, ez zuen beta handirik izan Euskaltzaindian lan egiteko, h autatu eta handik bi
urtera hil bait zen. Euskaltzaindiak ez du bere lankide handi
hau ahaztu. Bere urrezko ezteiak ospatu zituenean hari
buruzko hitzaldi bat egin zuen Artetxe jau n ak Euskaltzaindia
ren aginduz, eta Euskaltzaindiaren aldizkarian agerturik
dago (Ikus Euskera, 1971, 85-90).
Frantziskotarra naizen aldetik ere ezin ixil nezake hirugarren d ar gartsua izan zela D. Karmelo, San Frantzisko zalea
eta bai Arantzazu-zalea ere. Karmeloren seme Fernando hasi
zen bere aitaren bibliografi osoa biltzen (Ikus B. A. P. 19501951; nik dakidala, ez zuen lan hori burutu). Hango tituluak
irakurtzen badituzue, ikusiko duzue ez direla gutxi San F ran
tzisko, Arantzazu edo beste erlijio gai batzuk ukitzen dituztenak.
Eta azkenik, gernikar naizen aldetik ere ezin utz nezake
aipatu gabe bere bizitzaren azken partea Gernikan em an zue
la D. Karmelok. Hala ere,Gernika eta D. Karmelori buruz
gauza gutti esan nezake, neroni ere gernikarra naizenarren.
Bost urte nituen nik D. Karmelo hil zenean eta ia beti nere
herritik kanpora bizi izan naiz. Baina gernikar jator bat dugu
gaur hemen: José Antonio Arana M artija. Berak beteko du
ondo baino hobeto nik ezin bete nezakeen huts hau.
Beraz, gaurko omenaldi edo oroigari hau bi hitzaldiz osa
tua egongo da. Hitzaldi bat Euskaltzaindiko Idazkaria den
Juan San M artin jaunak egingo du. Eta bestea José Antonio
Arana M artija jaunak.
Bukatzeko, eskerrak em atea beste lanik ez zait gelditzen.
Eskerrak antolatzaileei eta omenaldi hontan modu batera
nahiz bestera parte hartzen duzuen guztioi.
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HIL-BERRIAK
LOUIS DASSANCE (1 8 8 8 -1 9 7 6 )

1888-ko ab u ztu aren 20-ean, U ztaritze-Irigoienean
D assance-tarreri seme bat sortu zitzaien. Luis em an zioten
izena. D assance-tarren familia lekuko zaharrenetarik da.
Aspalditik em an ditu notari eta kargudunak, bai eta fama
handiko apez euskalzale bat: Pierre-M érele Dassance,
Pamiers-ko apezpikutzat galdegina.
Luis gazteak lehen eskolak Uztaritzeko freretan egin
zituen, bigarren m ailakoak Larresoroko Seminario ttipian,
laborantzakoak Instituí National Agronomique Pariseko ikastegian, hortik "ingenieur agronom e” ateratu baitzen.
Gaztean, bere lanetarik landa, laket izan zuen bidez eta
xendraz oihanetan gaindi ihizin ibiltzea, bazter guzien ezagutza eginez, ohartuz bai hegazkineri, bai landare berezieneri, geroxago euskaraz em an bahar baitzauzkun xehetasun
andana bat.
Pilota ere gogokoa zuen, beregainki joko garbia; bainan
erreboteaz bazuen kezka frango, gal zadin beldurrez. Federazioneko lehen lagunetarik izan zen eta harén gain ezarri zuten
erretuteko legeen batetaratzea, ordu arte herri batetik bertzera desberdin baitziren eta zenbait aldiz makur-bide.
14-eko gerla piztu zenean, 28 urte zituen; bere adinekoekin joan behar ukan zuen gudu burtitzetarat, eta bi medaila
eman ziozkaten lanferari erneki buru-egin sari.
E txerat itzuli-ta laborantzari berriz ere lotu zitzaion hortzez eta haginez; laster nekazari buruzagiak ohartu ziren
harén seriosari, eta ofizioko batasunetan egin zioten leku, bai
Euskal herrikoetan, bai departam endu guzikoetan. Hemen ez
dugu horko lanez xehetasunik em anen, luzegi bailiteke.
Uztaritzen berean ere egin du zerbitzu. Bere herria ongi
ezagutzen zuen; harén ixtorioa konda zezaken aspaldiko
m endetarik hunat auzoz-auzo, kasik etxez-etxe. Liburuxka
bat ere atera zuen Uztaritze zaharraz: "Ustaritz: ses assemblees, son tribunal” gerlatik landa, 1914-an herriko axuant
eman zuten eta hogei urte atxiki; 1939-an berriz auzapez
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bertze hogei urtetako; 1959-an berak utzi zuen kargu hori
gazteago bati.
Orotan zer nahi zerbitzu erainaik, ez da harritzeko esker
onez ohoreak egin baitiozkate: "Legión 4 'h o n n eu r" delakoaren gainerat, h am ar bat m edaila eta kurutze ukan ditu bere
merezim enduen gatik.
Bainan Luis Dassance jau n a laborarien eta h erritarren
interesen bezain atxikia zen euskal kulturari.
1921-ean Saint Pierre, Barbier, Elissalde, Moulier, Apezteguy, Choribik, Christophe Dufan bere dixkidekin sortu zuen:
"Gure H erria" kulturazko agerkaria. Eman ditake hartaz
a rta hartu duela hil arte, aste huntan jalgi zenbakian irakur
baititake harén azken artikulua, Barbier zenaz. Errebixta
hortan aurki ditazke naski harén izkiribu nausi gehienak:
—hor agertu dira harén hitzaldi andana bat;
—hor aipatu ditu Topet-Etxahun, Beñat M ardo, Elissanburu eta Goroztarzu poetak;
—hor em an du Lapurdi zaharreko berri;
—hor publikatu asko bertsu zahar;
—hor ikertu pilotaren ixtorioari doazkon pondu batzu;
—hor ezagut arazi Darrigol gram atikazalea;
—bertzeak bertze...
1921-ean, orduko gazte multzo batekin, eskualzaleen
Bützarrean sartu bazen sortu, 1925-ean Jean Archepare
m edikuaren orde ezarri zuten buru, 32 urte kargu hortan
egon beharra, harén denboran izan baitira batasun horren
egunik ederrenak, lagunak ostera bilduz, gazten arteko eukal
sariketak bertsolariak, teatrolariak sustatuz.
1949-an euskalzain oso izendatua izan zen Dassance ja u 
na, eta orduan arruitzekoa gertatu zen. Euskalzain berriaren
sartzea Danostian egin beharra baiginuen, kazeta guziek aintzinetik nasaiki aipatu zuten gertakaria. Jende hainitzek eto
rri gogo zuten jai hortarat, mugaz bi aldetarik. Lapurtar
andana bat baginen Dassance jau n aren segi. Diputazioneko
plazarat hurbiltzen, gure harritzea: Karrikak soldaduz
beteak! Zerbitzarik orduan auxe atera zuen: "Errak, Luis,
ohore handitan errezebituko hie!” Bainan Oleaga etorri zi-
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tzaikun biderat: "Gobernadoreak ez gaitu uzten!" itzuli ginen
jin-bidez, eta Baionan egin zen sartzea, ondoko egun batez.
1957-an Ikas batasuna bultatu zuen euskara eskoletan
sar-arazi nahiz.
1960-ean "Comeil de Defense du Langues et cultures
regionales de Paris" deitu elgargoko buru-orde ezarri zuten.
Haste-hastetik Baionako "Musse Basque” delakoa onhartu eta lagundurik, harén adixkideenhuru ere egin zen, euskal
kultura-bide hoberenetarik zitzaiolakotz.
Anartean Dassance jau n a ari izan da toki-izen bilatzen,
Lapurdiko dantza-jautzi x aharren xerkatzen, kantu biltzen.
Jakin behar da Kanta, kantu, khanture bildumak hainitz zor
diola, eta Azkueren Cancionero handiaren edizione berrian
harén oharpen baliosak badirela.
1944-ean "H erria” kazeta sortu zenetik hunat Dassance
jaunak beti lagundu duela badakigu eta ondar astekaraino
jarraik i zaiola.
Ahanztera ginuazin Alm anakan ere izkiriatzen zuela eta
haste-hastetik Euskararen egunak ez duela izan sustatzale
hartsuagorik.
Baina bera ñor zer zen Luis Dassance jauna?
"Gizona” zela erraitea aski déla usté dugu, gizonki ere
m an baitu bere bizi guzia, zuhurtzia handirekin, beti denen
zerbitzuko, denekilakua eginez, zuzenki barnan arraiki,
pazientzia legetzat harturik, jainkua lagun. Ezen fededuna
zen. Ez zuen bere fedeaz espanturik egiten, bainan ez zuen
izkutatzen: Laket zuen elizan ibiltzea eta aitortzen zuen eus
kal liturgia berriak barna hunkitzen ziola bihotza.
Apirilaren 13-an elizakoak hartu ta, biharam un goizeko
oren batean pausatu da ezagutza osoan, ezti-eztia, bere
andreak eta bortz haurrek inguratzen zutela.
M undu bat bildu da harén ehorztetarat urtzirale sainduz,
eta oraino gehiago harén hil-m ezarat. Bazko beharam unean,
departam endu guzitik bainan bereziki Euskal-herriko alde
gehienetarit.
P. L.
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GABRIEL ARESTI SEGUROLA (1 9 3 3 -1 9 7 5 )

1975eko ekainaren 6an hil zen Gabriel Aresti euskaltzain
laguntzailea Bilbon. Hiri honetan sortua zen 1933ko urriaren
14an.
Euskaldun berri esan ohi denetakoa zen. Hamasei urtekin
hasi zen euskaraz ikasten eta hogetabat zituenerako hasia zen
Guatemala-ko "Euzko-gogoa" aldizkarian euskaraz idazten.
Ogibidez Profesor M ercantil zen eta hontaz zuen bere lanbidea. 1957an Euskaltzaindiko laguntzaile izendatua izan zen.
EUSKERA, Euzko-gogoa, Egan, Olerti, Zeruko Argia, Anaitasuna eta beste zenbait aldizkaritan idatzi zuen euskaraz.
Maldan behera (EUSKERA, 1960),
Harri eta Herri
(1964), Euskal Harria (1967) eta Harrizko herri hau (1970)
poesia liburuak idatzi zituen, eta antzerki sailean beste hauk:
Mugaldeko herrian eginikako Tobera (Egan, 1961), Justizia
txistulari (Egan, 1965),Etxe aberatseko sem e galdua eta
Maria Madalenaren seme santua (Egan, 1963), ... eta gure
heriotzeko orduan (Egan, 1964) —geroztik, lau lanok, R. Saizarbitoriak Lau teatro Arestiar deritzan liburuan bildurik
argitaratu zituen, 1973. urtean, hitzaurre batekin—, horiez
gainera beste bosgarren bat ere bai, Beste m undukoak eta
zoro bat (1969an "Euskal Elerti 69" bildumazko liburuan,
329/402 orr.). Horiez gainera, beste lan berezi batzuen artean
Malgizonen abenturismoa (1972), M undu-m unduan (1965)
eta Hiztegi tipia (1973) A-tik D-ra arteko hiztegia.
Azterketa lanik sakonenen arteko zituen "Flexiones ver
bales empleadas por Leizarraga de Briscous” eta "Léxico
empleado por Leizarraga de Briscous” Principe de Viana Mintegiaren "Fontes Linguae Vasconum”en 11 eta 13 zenbakietan (1972-1973).
Beste honako lan hauk euskararatu zituen: B. Brecht-en
Xixtima zoriontsu bat (1968an Bilboko Kriselu taldeak errepresentatua), T. Meabe-ren 14 alegia (1968an, M eaberen gaztelerazko orijinalaren ondotik bere euskal itzulpena eta baita
ere R. Salvat eta X. Alonso M ontero-ren katalanez eta galegozko itzulpenez), F. Marcos da Portela-ren Nekazariaren
dotrina (1969), Nazim Hikmet-en Lau gartzelak (1971), F.
García Lorca-ren Seis poem as galegos (1974an lau hizkuntzaz
M adrid-en argitaratua), Castelao-ren Nós (1974an, hau ere
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Madrid-en lau hizkuntzaz argitaratua) eta V. Paz-Andraderen Prarito matricial (1975ean Coruñan argitaratua, bost hizkuntzatan, portugesa gehituaz).
Azkenez Asterix-en liburuak itzultzen ari zen, lau kasik
bukaturik utzi zituen eta 1976an argitaratu dira Jesús M ari
Arrietak osaturik.
Euskal poesia berriaren eragilerik handiena izan zen, eta
antzerkian ere ahaleginik asko egin zuen bidé berriak aurkitzearen alde. Jaso zituen saririk aipagarrienak hauk ziren:
poesian, "Loram endi" izenekoa 1959, "Orixe” 1963, "Lizardi" 1966 eta "J. M. Ip arrag irre" 1968; eta, antzerkian, "T.
Altzaga” 1961.
Langile borrokatua zenez, Euskaltzaindiaren eskariz,
nahiz beregandikako eskaintzaz, lanik anitz egin zigun. Eus
kara idatziaren batasun bidearen urratsetan, idazlerik gehienon gogoak eskatzen zuen bidea m arkatzeko eta bultzatzeko,
talde baten eskariz, X. K intanaren laguntzarekin Batasunaren kutxa (1970) deritzan liburua gertatu zuen. Baina, geroztik, Euskaltzaindiko aditz b atuaren batzordeko kontseilarien
artetik langileenetako bat izan zen Gabriel.
Euskal literaturak gure gizaldiko idazlerik hoberenetako
bat galdu du; Euskaltzaindiak egiazko laguntzaile bat. Adiskide m aitea, bego atsedenean.
J. S. M.

JOSE ETXEANDIA BEASKOA (1 8 9 7 -1 9 7 6 )

Ibarrangeluako Akorda hauzoan jaioa 1897an eta D uran
gon hila 1976ko urtarrilean. Apaiza. Durangon egin zituen
bere lehen ikastaroak eta ikastaro nagusiak Comillas-en,
Derecho Canónico doktoradutza bete arte. Lehenengo Nabarnizen eta gero Durangoko Santa Anako parroko. Bietan eus
kaldun agertu zen. Gerraondoko urte ilun haietan, N. Alzolak
dionez, abertzale zahar batek esan omen zion Don Jose-ri:
"Zure moduko abadeak balegoz hemen, obetuau juengo lei-
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txeke euskera kontue Durengoko eleixetan” . Esaldi honek
adierazten digu euskaldun predikari jato rra.
Gainera, gerraondoko lehen bertsolari saioak eratzen
lagundu zion Euskaltzaindian, eta zen modukoa zenez, ber
tsolari txapelketen epai-mahaiko bere burua agertzeaz garai
hartako giroan asko lagundu zion euskarari. Eta 196lean
Euskaltzaindiak bere laguntzaileen arteko izendatu zuen.
"T av ira” zeritzan aldizkaria sortu zuen Durangon
1959an. Argitaratzez ez zuen epe m ugaturik, ahal zenean
agertzen zen. Bertan idatzi zuen euskaraz eta erdaraz, baina
baita ere besteei idatzarazi, Olazaranek Durangoko euskalidazleei buruz egindako lanak aipagarriak dira, N. Alzóla
Gerediagak ere argitaratu zuen lan garrantzizkorik eta J. L.
Lizundiak aldizkari honetan egin zituen bere hasierakoak.
Lan horiez gainera zenbait libururen egilea genuen. Erdarazkoak: Heroísmo y Martirio (Buenos Aires, 1943) eta La
persecución en el País Vasco (Barcelona, 1945); euskaraz:
Kristiñau-Ikaskizuna (Bermeo, 1947) eta Domund Domekan
euskaldun guztiak euki bear daben asmoa (Bermeo, 1950).
Gaurko ikuspegitik bestela hartzen bada ere, ukatu ezinezkoa zaigu José Etxeandia zenaren nortasuna eta bere tinkotasunak euskara hain baztertua zen garai hartan gure hiz
kuntzaren alde egin zuen mesedea. Jokaera zintzo honen jabe
zen euskaltzalea, G. B.
J. S. M.
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