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EUSKALTZAINBURUAREN AGURRA

Maulé -  1976-VIII-22

Supervielle Mauleko hauzapez edo alkate jauna,
Jaun-andreak:
Maúlen, Zuberoako hiriburu huntan, biltzen da egun Eus

kaltzaindia, Euskararen Akademia. Eta biltzen da, hain 
zuzen, Zuberoako seme baten, Jean Louis Davant jaunaren, 
Akademian sartzea ospatzeko.

Guztiok dakizuten bezala, euskara begiratzeko, aitzinatu 
eta sustatzeko ja rria  da Euskaltzaindia izeneko batasun hau. 
Akademia hunek beti izan ditu bere galtzarrean Zuberoako 
semeak, herrialde huntako m andatari eta berri emaile diren 
euskaltzain edo 'académiciens' direlakoak. Ñola ez, hain nor- 
tasun handiko eskualdea izanik Zuberoa? Euskaldunon 
artean ez da ez dakienik Zuberoa euskara molde zahar eta 
bere gisako baten jabe déla; aparteko modu batean xarm ant, 
aberats eta m aitagarri déla bere herri literaturaz, koblaka- 
riez, kantore eta ohidura eta tradizio zaharrez. Arrazoi guzti 
hoiengatik euskaldun guztiontzat tira eta erakarpen handiko 
bazterra da Zuberoa.

1919. urtean sortu zen Euskaltzaindia, Euskararen Aka
demia. Eta sortzetik beretik han ikusten dugu Zuberoako 
seme bat, Aita Pierre Lhande jesuista. Zuberoari eta Euskal 
Herriari hainbeste ohore eman dion gizona. Hain zuzen, heldu 
den urtean izango da jaun  hunen mendebetetzea, hura sortu 
zeneko ehungarren urtea, alegia.
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Aita Lhande izan zen Euskera Euskaltzaindiko aldizkaria- 
ren lehen Zuzendari. Usté dut orduan Aita Lhande irakasle 
zela Frantziako Tolosan, hango Unibertsitatean. Eta Euskera 
aldizkari hori berak gobernatzen eta Toulouseko inprimeria 
batean inprima arazten zuen. Behintzat, lehen zenbaki hoik 
inprimeriaren m arka daukate orri azpian, eta hunela dio 
delako m arka horrek: Toulouse, Imprimerie et Librairie, 
Edouard Privat, rué des Arts, 14.

Aita Lhande gero Parise aldean bizi zen eta han lan gait- 
zak egin zituen giza bihotzak Kristoren federako irabazi 
nahiz.

Aita Lhande hil z„enean, Guillaume Eppherre jauna izen
datzen du Euskaltzaindiak, Zuberoaren m andatari izan 
dadin. Eppherre jauna Altzurukun sortua zen. Berak goberna- 
tu du anitz urtez Gure Herria izeneko aldizkaria. Damurikn 
duela bi urte hil zitzaigun Eppherre jauna ere.

Berriz ere Zuberoaren aulkia hutsik gelditu zen Euskalt- 
zaindian. Eta oraikoan, huts hori betetzeko, Euskaltzaindiak 
Jean Louis Davant jauna, Urrustoiko semea, izendatzen du. 
Eta jaun hunek egun egiten du bere sartze ospetsua gure 
batasunean.

Bere sarrera hitzaldia egingo digu, bada, Davant jaunak. 
Usaia eta ohidura den bezala, 'académicien' berriak 'acadé- 
micien' zahar bat hartu ohi du egun huntan bere eguzaita 
izan dadin. Davant jaunak Pierre Larzabal hartu du ofizio 
horretarako. Beraz, Davant jaunaren hitzaldia bururatu eta, 
Larzabalek ihardespenezkoa eginen du.

Beraz, Davant adiskidea, hirugarrena zara zu Zuberoaren 
aulkia gure Akademian eduki dutenen artean. Lhande eta 
Eppherre jaúnen ondokoa. Aulki hori esku onetan déla bada- 
kit.

Baina Euskaltzaindian ez daude xoilki euskaltzain osoak 
('académiciens titulaires’). Euskaltzain ohorezkoak ere 
badira han. Eta hauen artean badugu bat, Zuberoako alaba 
dena: Mlle. Madeleine de Jaureguiberry. Eta han dirá eus
kaltzain laguntzaileak ere ('correspondants'). Hauen artean 
badira, noski, Zuberoakoak, Zuberoaren m andatari eta berri- 
ketari direnak. Batzuk hilak dirá, noski, beste batzuk gure 
artean ditugu: J. Bte. Constantin, Atarratzekoa; Félix Larrieu, 
Maulekoa; Justin de Menditte, Mendikotakoa; J. Urruztoy,
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Barkoxekoa; Pierre Bordazarre, Atarratzekoa; Marcelin 
Heguiaphal, Maulekoa; Roger Idiart, Atarratzekoa; Jean 
Mirande; Dominique Peillen; J. Larrasquet; Gregoire Epphe
rre —Guillaumeren anaia—, eta abar. Ez dut kontu osoa eman 
nahi izen bat baino gehiago ahantziko zaidan beldurrez.

Eta lehenago ere, Euskaltzaindiarik ez zenean ere, guz- 
tiok dakigu nolako gizon handiak eman zizkion Zuberoak eus- 
karari: Oihenart, Tartas, Zalgize, Maister, Etxahun, Archu, 
Intxauspe, Barreix, Chaho, Abbadie, Sallaberry, etab. Gabel 
eta Lafon bera ere, nahiz eta hemengoak ez izan, guztiok 
dakigu zein atxikiak ziren hemengo euskarari.

Gure aulkietan, herioak kausaturik, hutsak gertatzen 
diren arauka euskaltzain berriak izendatzen dira, huts hoik 
betetzeko. Hala Louis Dassance jauna ere berriki joana zaigu, 
eta harén lekuan Jean Hiriart Urruty apez jaun hazpandarra 
izendatua izan da. Baina jaun  hunen sartzea beste egun 
batean ospatuko dugu.

Eni berriz, egungo ospaketa hunen hastean, eskerrak 
ematea beste lanik ez zait gelditzen. Anitz esker bihotz- 
bihotzez orori: Mauleko jaun merari, Mauleko herriari, hain- 
beste zoko eta tokitarik etorritako jaun  eta anderei, eta egun
go besta eder hau antolatzen lagundu diguzuen guztioi.

Eta zorionak bereziki zuri, egun Euskaltzaindian sartzea 
egiten duzun Davant jaun horri. Iraunkor eta balios izan 
dadila euskararen onetan hartzen duzun kargu eta zerbitzu 
hau, ezen zerbitzua da batez ere. Balios eta ondoriotsua izan 
dadila, bada, zerbitzu hori Zuberoa, Euskal Herri eta euska- 
rarentzat! Halabiz.





JEAN LOTOS DAVANT EUSKALTZAINDIAN SARTZEAN 11

JEAN LOUIS DAVANT 
EUSKALTZAINDIAN SARTZEKO MINTZALDIA

Maulé -  1976-VIII-22 
J. L. Davant

Andereak eta jaunak,
Mintzaldi hau ez nüke hasi nahi, EPPHERRE anai apezak 

aipatü gabe. Altzürükütar familia batetako seme, biak izan 
dira eüskalzale argiak eta süharrak. Biek lan hanitx egin die 
eüskaraz eta eükararen alde.

Gehiena, Guillaume, Eüskalzain osoa zen: ene aitzinekoa, 
ohore handia baita enetako horren ondoko izatea. Elizkizüne- 
tan erauntsi dü haboroenik, eta litürgia xiberotarrez ezari 
daikü, behar ere, bestela frantses hütsiala kondenatürik 
baratzen bai ginen, sail hortan ere.

Gazteagoa, Grégoire, Eüskalzain lagüntzalea, Xiberoko 
berri emaile arrahaiña zen "H erria” kazetan, eta Mauleko 
ikastolaren zürkaitx haitietarik.

Biak diala bi urte joan zaizkü, betiereko bortiala, zonbait 
egun arte, hanitxez goizegi...

# * #

Goizegi zait ere, horien obraren behar bezala ikertzeko; 
merexi lükian zühürtziarekin begistatzeko, hain bat hürrün- 
tilc egin behar bailizate.
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Arren, igaran gizaldi edo menteari bürüz üngüratüko 
gira, beste bi xiberotar eüskalzaleen gana: horik dirá Antoni 
ABADIA URRUSTOIKO (erdaraz Antoine d'Abbadie d'Arrast) 
eta Agosti XAHO Atarraztarra: lehena, ene herritarra; biga- 
rrena, ene am aren kartielekoa, zeren ama sortzez, Altzaiko 
düt.

Biak oso diferentak ziren, desbardin eta despare. Baina 
biek algarrekin lan egin die, eüskararen eta Eüskaldünen 
aide.

Denbora gütiz ikusi behar dügü, xehetarzünetan sartü 
gabe, ñor diren Abadia eta Xaho, algarrekin zer lan egin dien, 
nolakoa den horien eüskaldüngoa, eta oraiko eüskaldüngoari 
zer ekarten dien batak eta besteak.

I

ÑOR ZEN ABADIA

M ila zortzi eh ü n  e ta  h a m a rr ia n  so rtü  zen , Irlan d a k o  
D ublin h irian . A m a, ir lan d esa  zian : an d e re  THOMPSON bat; 
aita aldiz, Mixel edo Arño - Mixel, Xiberoko jaun  ttipi bat, 
Xiberoan ez baitzen jaun handirik. Ezi, artzaingoatik bizi zen
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gure kartiela. Herriarenak ziren lür hanitx, eta ondorioz, jabe 
gotorrik ez zen.

Halere, Frantziako errebolüzione (edo irailtza) denboran, 
Irlandala ihes egin zian Mixel Abadiak. Han ezkontü zen 
andere Thompson batekin, eta sei haur üken zütien: hiru ala
ba eta hiru seme. Gehiena, Antoni zen.

Laster Frantziako Tolosan kokatü zen familia (1820). 
Bakantzak Audaux-eko jauregian igaraiten zütian, Biarnoko 
mügan, Urrüstoitik ham ar kilometretan.

Ikasle izigarri argia izan zen Antoni, bai mintzaje edo hiz- 
kuntzetan, bai zientzia edo jakintzetan. Sorbonan, Arago 
fam atiaren ikasle da. Bere anaie Arñorekin, Etiopiala joaiteko 
prestatzen da gisa oroz: bai ezpiritüz, bai korpitzez. Nil (ibai 
edo) ühaitz handiaren ütürri-sorgiak atzam an nahi dütie. Ez 
dira haietara seküla heltüko; baina, arte hortan, beste zerbait 
kausitüren die, eta ez güti. Jakitatez eta bestela ere, zinez 
aberastüko dira berak eta Eüskal-Herria. Lehenik, Antoni 
Bresiliala igorten dü Aragok. Han astronomiazko eta geogra- 
fiazko berrogei-ta-hamar ikertze egiten dütü, mañetismaren 
gora-beherak ekiaren arabera estüdiatzen dütiala.

Hogei-ta-sei urtetan, Agosti XAHO-ren ezagütziak egiten 
dütü Antoni Abadia-k. Adixkidantzatan sartzen dira, eta alga- 
rrekin agertzen dütie aipatüko dütügün bi obrak.

Ondoko urtean, Etiopiala badoa Antoni. Han atzamaiten 
dü Arño anaia, hura aitzinean joanik baitzen, bidearen egite
ko bezala.

Manatzeko eginik da Arño. Etiopiako politikan sartzen da 
erdiz-erdi, gerlan ere ari da. Aitzindari egiten die hanko bürü- 
zagiek. Güdüka handi bat irabazten dü eta, horren ohoretan, 
"Ras Mikael” deitüko die: erran nahi baita "Mixel printzea" 
(ezi, aita bezala, Arnó - Mixel deitzen da.).

Oso bestelakoa da Antoni. Borroka ez dü maite. Jentea 
xüxenka bortxatü baino, üngürüz bildu nahiago dü, bere 
xedetara heltzeko behar den denbora hartüz. Bestalde, ez da 
hanbat politikaria. Jakintzari baizik ez dü eskerrik: geogra- 
fiari, astronomiari eta leküko mintzajer lotzen da errotik. Sail 
horietan, oso jakintsü eta fam atürik jelkiko da, eta librü 
hanitx izkiribatüren dü.

Zer nahi gisaz, algar osotzen eta lagüntzen die bi anaiek. 
Bere ikertzetan, Arñoz eijerki baliatzen da Antoni jakintsüna.
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Biak Etiopiako negus edo errege den Menelik handiaren 
adixkide dira. Bakoitxak bere gisan lagüntzen die, Etiopiaren 
batarzunari bürüz, bai eta Angles eta Italianoen aztaparreta- 
rik begiratzen.

Horri esker, hontarzün ederrak Etiopiatik ekarten dütie: 
Antoni-ri ja, ederki baliatüko zaitzo, jakintzaren eta eüskal- 
düngoaren honetan.

# # *

Hameka urtez Etiopian erauntsirik, kartieliala ützültzen 
dira bi anaiak (1848). Heben kokatzen zaizkü: Arño, Ziburuko 
Elorriagan; Antoni, Hendaiako Aragorrian (1849an erosi 
zian); eta hirugerrena, Xarles, Baigorriko Etxauz jauregian.

Aragorrian, etxalte handi baten erdian (340 ha), Abadia- 
ko jauregia altxatzen du Antonik (1862-1870). Arxitekta, 
Viollet-le-Duc fam atia dü.

Artean, pe horietako andere batekin ezkontüko da (1859); 
baina haurrik gabe hilen da, lauetan-hogei-ta-zazpi urtetan 
(1897). Jauregiko txapelan ehortzirik da, altare pean, bere 
emaztearekin ( + 1901). Honen gatik, oso behezi zen hain arra- 
ro zian Arño anaiaren ganik. Harén ehortzetan ixilka zen 
izan, gordaxka.

Abadiako leihoetarik, zelüko izarren ikertzen ari zen, ali- 
maleko larga-bista eli batekin. Lan horren jarraikitzeko, Ins
tituí delakoari ützi zian jauregia, üngürüko etxalte are kin.

Hamalau mintzaje bazazkian: ham alau hizkuntza horie
tan izkiribatürik, errantzahar eli bat ützi zütian, jauregiaren 
barneko párete ta arterrietan ederki marrazkitürik: lehen- 
lehenik eüskarazkoak, prefosta.

Zientzia edo Jakintzen Akademian, lagüntzale bezala hai- 
tatü zien; laster Akademikide oso egin zien; eta azkenean, 
Akademia hortako president edo lehendakari ezari zien.

Akademian ez zien nahi zonbaitek, ezi kiristi süharra zen, 
oso gaizki ikusirik baitzen gaiza hori, denbora haietan ere. 
Arren, gorritü behar izan zian Arago handiak. Jakintsü lagü- 
ner erran zaien, bixi-bixia: Jaunak, gure haitiaren egiteko, ez 
dizügü Abadiaren barneko sentimentü eta sinester kasü egin
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behar, baina kanpoko laner bera so egin. Bestelan ere, dohat- 
sü holako sinestea diana. Nik ja, beste hainbeste nahi nikezü!

# * #

Geografiaz eta astronomiaz bezain beste, eüskaldüngoaz 
axolatü zen. Eüskararen amorioa, aitaren ganik zian, segür 
ere, zeren oso eüskalzalea zen Mixel A. bera.

Eüskaraz izkiribatü zian Antonik, bereziki "Zubernoatika- 
ko gutun ba t” (1864). Eüskaratzaz eginik izan ziren azken 
lanen ikertze bat agertürik bazian aitzinetik (1859). Hortan 
Lucien Bonaparte printzearen eüskal lanak laidatzen dütü, 
eta Inchauspe apezaren eüskal aditza ("le verbe basque” ) 
oroz gaiñetik goraipatzen.

Baina izkiribüz baino haboro, aholküz eta diharüz zian 
eükara lagüntü. Lehenik pelotari lotü zen. Bera pelotakari 
eijerra zen eskü - hüska. Eskü jokiaren aide primak eman zü- 
tian, bai eta arrabot edo bota-luziaren aide. Xixtera plaza 
libroan ez zian hain begi honez ikusten. Har gatik hura ere 
lagüntü zian. Urruñako arrabotia bere sakolatik egin zian.

Gero Urruñan hasi zütian koblakarien zoin-haborokak 
(1853-an izan zen lehena), eta berrogei-ta-lau urtez bere 
sosez etxeki zütian. Mügaz haintian ere, koblakarien bestak 
eta eüskaldün jaiak antolatzen zütian.

Eüskaraz ontsa mintzatzen ziren haurrer primak emaiten 
zaitzen Abadiak.

Donibane-Lohitzüneko bestetan , (lauetan-hogei-ta- 
hamabietik) parte handia hartü  zian, jai horietan eüskaldün- 
goa azkarki sartzen ziala. Horra deitzen zütian koblakariak, 
pelotakariak, mügaz bestaldeko dantzariak, Xiberoko maska- 
radak eta pastoralak, HEGUIAPHAL bat errejent agertzen 
zela ordukoz...

Eüskarazko libriak ere akülatzen eta saristatzen zütian 
thai gabe. Eüskaldünek deitzen zien "Aita Abadia” , arrotzek 
aldiz "Eüskaldünen Aita” , eta berak gogo honez oihü egiten 
zaien: "Zazpiak bat!” .
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Horiekin oroekin, Hendaiako mera edo auzapez izateko 
artea ediren zian (1871-1875). Egia erran, herri txipi bat zen, 
diala ehün urte, Hendaiako hiria. Baina txipi ala handi, ez 
zatekian denbora hartan ere alkat hon izatea haiñen aisa.

Ez zen sail hortan ere auher egon Abadia: zübürü eli bat 
egin zütian, karrikan argia ezari, herriko-etxea edo meria 
eraiki, plaja edo hondartza ere antolatü, adelatü...

Politikan, zoin alderditakoa zen? Eskuintiarra zatekian, 
baina errabiarik ez hertsikeriarik gabe. Hain bat erregetiarra 
zela üdüri lüke, baina hortan ere ez da gogor agertü.

Napoleon hirugerrenaren adixkide zen. Honek Abadiako 
jauregian azken harria ezari behar zaion. Baina (hiruetan- 
hogei-ta-hamarrian) gerla galdürik, Inperadoreak hantxen 
behera joan behar izan zian, Biarritzeko maifthiak ützirik. 
Arren, harri bat ments (edo eskaz) baratü da geroztik Hen
daiako Abadian...

Karlista familia eli batekin ere, harrem an tinkak bazütian 
Antonik, bereziki Lardizabal eta Olazabal-tiarrekin.

Zer nahi gisaz, ez zen politikazale beroa. Astronomia eta 
eüskaldüngoa zütian bere amorioak eta inganioak.

Bestalde, oso baketsia zen, hona eta eztia: ez zütian aha- 
rrak  eta ixtoriak maite; haietarik hürrüntzen zen ahal bezain 
beste.

Koblakarien zoin-haboroketan, politikarik ez zian nahi: 
hiruetan-hogei-ta-hamaseian, deus ere gabetarik egon zen, 
nahiz lehen prima merexi zükian, Zadubi-Adema-ren kantore 
bat, "Biba Errepüblika" delakoa: Errepüblikaz trüfatzen 
zelakoz, baztertü zien. Areta, ez zen hüüanik ere gorrietarik 
Antoni ABADIA!

II 

ÑOR ALDIZ AGOSTI XAHO

Oso bestelakoa, besteak ez bezalakoa eta liferenta zen 
Agosti XAHO. Urte batez Abadia baino gazteago, Atarratzeko 
trinketian sortü zen. Hiru anaie ta bi arreba zütian. Aita,
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herri hortako hüxera zian. Mauleko zian aldiz ama, Lagaréde 
anderea, Agostina de Mirande baten alaba. Gehiena zen 
Agosti.

Denbora batez amañiarekin Maúlen bizi izan zen, hau- 
rrian , OIHENART izkiribaño fam atiaren etxen. Ikasle haitia 
izan zen Oloroeko seminario txipian. Baxotik landa, Parisera 
joan zen, Dretaren egiteko xedetan. Hortarako, bere etxe p ar
tea hartü zian. Amak abantallatürik, 12 mila libera hunki zü- 
tian, buxinkaka. Abadiaren arreba batek seroratzean üken 
baitzütian hiru miliu, horietarik hürrün gira...

Halere, sos horri esker, gaiñ-gaiñetik eskolatu ahal izan 
zen Agosti. Denbora librütegietan igaraiten zian, satorra 
bezala librü musurkan, errabiatürik. Ez zian besterik egiten. 
Jatean  ere irakurtzen ari zen: egia erran, aitaren ganik zian 
kostüma hori.

Salbü, Charles NODIER izkiribañoaren ezagützea eginik, 
Dreta bazter ützi zian, eta literatürari lotü zen. Erromanti- 
koen bürietarik baitzen Charles Nodier horrekin oso erroman- 
tiko egin zen Xaho: dena sü eta ke, odei eta txilimista, iñazi 
eta laño, ebi eta dünda, zohardi eta ülünpe,... Orotarik nahas- 
mahas, eta zonbait aldiz axeriaren ezteiak!

Ber denboran, bere frantsesa fiagotü zian, eta ekialdeko 
mintzaje zonbait ikertü (hala ñola, Sanskrita eta Indietako 
beste hizkuntza eli bat).

Ekialdeko errelijioner interesatü zen halaber, eta erreli- 
jionetaz librü harrigarriak izkiribatü zütian.

Hogei-ta-hamalauan, Bizkaiala joaiten da. Gerla da han, 
bi erre-gaiek piztürik: Karlisten gerla. Alderdi batak, Libera- 
lenak, Euskal-Herriko Autonomiak edo Foruak elki nahi dütü. 
Besteak aldiz, Don Carlos-enak, horien etxekitzea hitzemaiten 
dü. Arren, don Carlos-en alde jeikitzen dira Eüskaldunak; 
beren amorea gatik, karlista egiten dira. Areta, ideiaz oso 
zahar gisa, gibeloi eta gibelkari da Don Carlos: baina beren 
Autonomiak edo Foruak begiratü nahi batütie, beste haitürik 
ez die Eüskaldünek.

Libérala da Xaho, ordüko ixkertiarretarik da. Har gatik, 
ikusirik beste alderditik déla Eüskaldünen libertatea, Karlista 
horien aldea hartzen dü. Gisa hortan dü izkiribatzen "Paroles 
d 'un Bizcayen aux libéraux de la Reine Christine" delako 
libria (palabras de un Vizcaíno a los Liberales de la Reina
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Cristina): Kristina erregiñaren liberaler, Bizkaitar baten hit
zak (1834).

Ondoko urtean, Nafarroan ixilka sartzen da, han gainti 
baitabila Eüskaldünen aitzindaria, ZUMALAKARREGI jene- 
ral handia. Don Carlos-ek jakiten dialarik, Xaho hantik ohilt- 
zen dü bertan. Utzüli ordüko, bere historia izkiribatzen dü 
Agostik: Hori da "Voyage en Navarre pendant l'insurrection 
des Basques” . J. A. XAHO de NAVARRE sinatzen (edo izen- 
petzen) dü.

Hor ere, abertzale oso agertzen da Xaho. Karlisten aldea 
etxekitzen dü berriz. Eüskal-Herriko zazpi probintziak beren 
gain, eta algarrekin esküz-eskü, nahi dütü.

Bi gaiza harrigarri erraiten daizkü: bata, Gernika etsaiek 
deseginen diela, Eüskaldünen hiri saintia delakoz, (eta hori 
badakigü ehun ürteren bürian agitü déla); bestea, libertaterik 
ez déla Españan izanen, Eüskaldünak hanko irailtzaren bürü 
sartzen ez direno (eta hau orai, gure begien bistan agitzen ari 
dena).

Harrigarriena, behar bada, Antoni Abadiak egiten daion 
batzarria edo honki jiña: "Voyage en N avarre” libriaren bil- 
düma bat hontzen daio, "Bulletin de la Société de Géograp- 
hie” delakoan. Xaho-ren süsko izkiribia eta gaitzeko abertza- 
legoa (edo herrizalegoa) laidatzen eta goraipatzen dütü azkar - 
ki Abadiak.

Berrogei-ta-lauan, ARIEL kazeta jelkitzen dü Xaho-k. 
Hortik zortzi urtez ariko da literatüran eta politikan.

Mutiko mehats, lüxe bat da, beti xinpleki bezain ontsa 
bezti, eleganta, eijerki mintzo, maitagarria, baina ber denbo- 
ran  ezinago minbera eta gaitzikor. Norbaitek txixtatzen diala
rik, izigarri fiki, zorrozki eta bortizki bere kazetan ihardesten 
daio. Holaz aisa dü etsai zonbait egiten.

Harén artikülü bat norbaiti ez gustatürik, espata eskian 
esplikatü ziren Xaho eta bestea. Etsaia mihian txixtatü nahi 
izan zian Xaho-k, baina besteak artetik saihets ezür batetan 
zauritü zian.

Lespés izeneko bat zian bere inprimazalea. Oso adixkide- 
tü ziren, eta Lespés-en familian bizi izan zen, hil artino, Agos- 
ti. Hor beti lagüngoa ederrena üken zian. Ez zen ezkontü ere.
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Ordaiez, horko seme bati eskola egin zaion. Jüje izatera 
heltü zen Lespés gaztea, eta diala berrogei-ta-lau urte Baio- 
nan hil da. Oso zahartürik ezagütu dü Aita Lafitte-k eta balü- 
ke hortaz zer erran.

Berrogei-ta-zazpian, Eüskaldünen historia bat hasten dü 
Xaho-k, Beltzuntzeko jaun  batekin esküz-eskü. Oso erregetia- 
rra  zen jaun hori.

*  *  #

Ondoko urtean, irailtza da Parisen, eta bigerren Errepü- 
blika nausitzen da han. Baionan aldiz, zelütik zer eroriko 
zaien haidürü dira, ordükoz. Baina ez dira güziak lo. Errepü- 
blikaren aldeko minoría txipi bat bada. Horren bürü, pentsa 
ñor den: gure Xaho debria!

Zeren, oro errepüblikaren alde biltzen dütü: lehenik popü- 
lia, gero arm ada eta jaunak, azkenekoz eliza.

Harispe jeneralari "Gora Errepüblika" oihu eginarazten 
daio, eta apezküpiari kantarazten "Domine, salvam fac Rem 
Publicam” , Jauna salba zazü errepüblika! Oro botzik dira, 
baina ez Xaho. Ezi laster ohartzen da ez déla deus ere kanbia- 
türik, erresumako nausiak baizik. Eta oposizionean sartzen 
da arrunt.

Garda nazionaleko aitzindari ezarten die Baionesek. 
Herriko kontseilian sartzen da, bai eta Paueko kontseilü jene- 
ralean. Han eüskaldün laborari eta artzaiñen dretak, züzenak 
eta eskübideak zaintzen dütu arrahainki. Urte haietan, erre- 
bolta edo jazarkünte bat bezala izan zen, ipar aldeko Eüskal- 
Herri hontan. Ehünka bildu zen jentea, eta borroka gogorrak 
izan ziren, bereziki Atarratzen, Oztibarren, Amiküzen eta 
Mehainen.

Herri lürretako oihanetan kabalen alhareztea eta olheta- 
ko (etxoletako) behar ziren zur eta egürraren hartzea debeka- 
turik zian Napoleon lehenak. Baina, Errepüblika nausitü 
zenaz geroz, lege zaharra bere osoan berriz nahi zien, Xibero
ta r eta Basa-nabartarrek.

Xede horren alde mintzatü zen Xaho, Haritschelhar ja u 
nak Etxahun Barkoxez egin dian librian erakusten daikün 
bezala. Kontseilü jenerala Pariseri legearen xüxentze baten 
galtatzera akülatü zian, eta hola eginik izan zen.
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Berrogei-ta-zortzian, depütatügoala presentatü zen Xaho, 
baina ez zian irabazi. Ondoko urtean berriz erauntsi zian. 
Bozkan ari zelarik, karrosa arroilalat eraili zaion eta bera 
m ankatü zen. Bere etsai batek, Beaumont kunteak, eraiki 
zian, eta egün zonbaitez bere etxen artatü  ere. Baina Xaho hil 
zelako fama kurritü zen. Hogei-ta-hamar mila botz bildü zü- 
tian halere, eta igaitea zonbaitez hüts egin!

Berrogei-ta-hamabian, beste ahaiderik entzünen dü Xaho 
gaizoak. Ariel kazeta debetatzen daio Napoleon-ek, eta gure 
Xiberotar kartsia erresumatik ohiltzen dü. Urte batez Gazteiz- 
en (Vitorian) biziko da Xaho. Aita eritürik, harén gana ützült- 
zea eskatü zian, eta ardietsi ere. Hura hil zaiolarik, Baionan 
kokatü zen berriz.

"Régles de l'orthographe euskarienne” delako bat izkiri- 
batü zian. Eüskal hiztegi bat hasi zian, bai eta eüskaldün kan- 
toreen librü bat. Etxahun Barkoxe ihon ere ez du aipatzen. 
Areta, depütatügoalako bigerren bozketan, Xaho-ren alde 
kantore bat hontü zian Etxahun-ek, bai eta Xaho-ri Lespés 
inprimagian imprimarazi, Haritschelhar jaunak erran  delako 
librian ekarten dian bezala. Hots, algar ezagützen zien 
Etxahun-ek eta Xaho-k.

Haboro dena, Xaho-ren bi anaiek Etxahun-etaz egin zien 
librüxka bat bada nonbait, eta ez hürrün: Pierre de Souhy 
jaunak dü orai horren eskütitza. Arren, Etxahun zertako ez 
dü aipatzen Agosti-k? Bera jauna zelakotz ote? Baina badaki- 
gü jente xeheen aldekoa zela errotik, ez hitzez bera, baina 
obraz ere bai.

Bestalde, oso jaun  txipia higatü zen gaizo Xaho: ahal 
bezala bizi zen bere kazetatik, librietarik eta baten-besteen 
etxen eskola egitetik, üsu ja  zorren pean itorik.

Etxahun-en ganako ixiltarzünak arrazua hau düke, balin- 
ba: bozkan ari zela Xaho. Eta nahiz oro sü zen, eta m arroa 
bezala xüxen koskatzen, zonbait aldiz phürü bazakian gaizen 
üngürütik hartzen: berrogei-ta-zortziko irailtzan, zoin habilki 
jokatü zen, badakigü.

Eta beste behin "L'Eclaireur des Pyrénées” izeneko kaze- 
taren ahürka üken zian ez-da-bada bizi eta bortitz batetan, 
hau erran zian: segürki, Frantziaren batarzüna ez ziala ürra- 
tü nahi, eta federalisma mügaz haintiarentako üzten ziala.
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Aldiz, Zazpiak-Bat nahi ziala badakigü. Taina berrogei-ta- 
bederatzüko bozken mezperan zen, ez-da-bada hori.

Ber gisan, ez dügü ahatze behar, jente hanitxen begietan, 
gaizki egile bat zela Etxahun. Hon baino hobe ote zen, politi- 
kari batentako, horrekin nahasirik bezala agertzea? Ez zait 
üdüri.

Misterio horren beste argi-bide bat, hau date behar bada: 
Xaho-ren püritanisma. Zeren apez kartsü bat bezala bizi izan 
da, emazteen eretzeko bezala, beste sail orotan.

*  *  #

Berrogei-ta-hamazortzian hil zen, berrogei-ta-zazpi urte- 
tan, Baionan. Hanko ilherrietan ehortzirik da, harrizko itxüra 
baten pean. Elizan igaran gabe ehortzi zien:Eüskal-Herrian, 
gisa hortako lehen ehortzeta izan zen hori, Eüskaldun baten
tako ja, üdüri dianaz.

Geroztik, Jainkoan sinesterik ez zialako fama oso nausitü- 
rik dügü. Berriki agertü den librü batetan ere, hontan gira. 
Arren, Xaho-ren izkiribü eli bat hortaz ikertü behar izan dü- 
tüt, eta düda gabetarik erraiten ahal daiziet: Jinkoan sinesten 
ziala Xaho-k. Filosofen Jinkoa da horrena, Voltaire eta Rous
seau bezalakoen Jinkoa, eta ez Jesu-Krist. Gizon handi bate- 
tako üzten dü hau, besterik gabe.

Har gatik, filosofa horietarik berezten da Xaho, erranez 
gizonen librazale direla, Jinko bakotx batetan sinesten dien 
errelijioneak. Salbü, bere denborako apezak, kontserbadore 
zaitzon bezala, bortizki jorratzen dütü. Zientzian edo jakint- 
zan konplitüko da hark nahi dian errelijione orokorra, oekü- 
menikoa...

Halere, eüskararen aide lan egin dü apez eli batekin, eta 
bereziki Inchauspe kalonjearekin adixkide bezala zen.
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ABADIA ETA XAHO: BI ABERTZALE

Hots, oso desbardinak dira Xaho eta Abadia: bai sortzez, 
bai jitez, bai bizipidez, bai sinestez, bai ideiaz. Arren, algarre- 
kin zerbaiten egitera, zerk lehiatü zütian?

Alde batetik, gazte ziren, biak adinak. Bestetik, biak xibe
rotar hüme ziren, eta eüskaldüngoa oroz gaiñetik maite zien. 
Hots, eüskalzaleak ziren errotik eta, egia osoa aitor dezagün, 
abertzaleak ziren, herrizaleak, hots "Zazpiak-Bat” horren 
aldekoak.

"Voyage en Navarre" libriaz Abadia-k egin zian aipame- 
na ikusi dügü. Ondoko urtean, hogei-ta-hamaseian, "Etudes 
Grammaticales sur la langue basque” libria algarrekin agertü 
zien biek. "Zazpi Uskal Herrietako Uskaldüner” eskentürik 
da. Sartzeko hitza, Abadiak sinatzen du, A. Th. D'Abbadie de 
Navarre izenpetürik. Ezi, Nafarroako erresum an da Eüskal- 
Herriaren büria, han gure bihotza, aspaldiko mentetan.

Bai, Eüskal-Herriaren amorioan bildü dira Xaho eta Aba
dia. Areta, ber amorioa balin badie, eüskaldüngoa ez die ber
din ikusten batak eta besteak.

Jauna zen Abadia, nahiz xehea, eta ber denboran kanpa- 
ñakoa. Kiristia zen, apeztiarra zen, xuria zen: eüskararen sal- 
batzeko, apezen gain kuntatzen zian (1). Bestalde galanta zen, 
aharren etsai. Azkenekotz, politikan ez zen hanbat agertzen.

Zerbaitetako zien "Eüskaldüngoaren Aita” deitü. Eta 
geroztik ere, ontsa merexitu dü. Ezi orai artinoko eüskaldün- 
goaren Aita izan da, ipar alde hontan phürü: Eüskaldün- 
fededünen” Aita, kültürzale hütsen Aita, Koblakari zoin- 
haboroken Aita. Hots hego-aldean "apolitica de derecha” deit 
liroien eüskaldüngoa baten Aita. Baina hori gabe, non zate
kian orai ipar aldeko eüskaldüngoa?

III

(1) Areta, apez eüskalzalekin esküz-eskü lanian erauntsi balin bazian Abadiak, 
Elizaren bürüzagiekin ez zen hain ontsa jelki. Seminario handian bere diharüz 
eüskararen irakasteko alki baten eraikitzea eskaintü baitzian, eskübide hori ükatü 
zaien diosesako aitzindariek.

Gobernüko eskoletan bezala, Baionako seminario handian eta Larresoroko 
seminario txipian debekatürik zen Eüskara.
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Aldiz oraiko eüskaldüngoaren profeta dügü Xaho: 
Enbata-ren eta Ehas-en aitzinekoa, beste zonbait alderdi 
aipatü gabe. H iritarra zen, gorria zen, politikazalea zen, 
borrokaria zen: Abertzale politika sozialistaren piper gorria 
eüskaldungoan sartu daikü. Eta piper gorriz azkar agertzen 
zaikü oraiko eüskaldün gazteria, ipar alde hontan ere.

Bai, gatza bezain fi eta sükrea bezain gozo bazen Abadia, 
piper gorria dügü Xaho. Baina saldak, hon izateko, ez dü 
behar ez gatxotx, ez hil. Gatza eta piperra biak behar dütü 
aski azkar...

Ez ote dü Abadia eta Xaho-ren beharra, bi-bien beharra, 
Eüskal-Herriak?

Nahiz nihau, politikan Xaho-tiarra nizan, eta piperrada 
hain bat mingar maite düdan, Xiberotar hanitxek bezala, usté 
düt, bai, zerbait ekarri eta ekarten daiküla Abadiak ere: nik 
ja  ez düt ükatüko. Harén errelijionea phürü, Xaho-rena baino 
nahiago düt...

Biak ez balira izan, ni beldür heben, egün, gure ait- 
etamen eüskara plaiñian gozatzeko partez (edo ordez), frant
ses gaixto batetan tarrapataz ari behar günükiala, txipi eta 
handi hanitx, üsü ari diren bezala.

Arren, Abadiak oihüstatzen zian bezala: "Zazpiak ba t” ! 
Xaho-k kantatzen zian bezala: "Jeiki, jeiki etxenkoak!” Eta 
Santa Grazin dioien bezala: büria altxaten badügü, bizirenko 
da Eüskal-Herria, Allah Goihenaü!
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P. LARZABALEN ERANTZUNA

Maulé -  1976-VIII-22 
P. Larzabal

Jaun Andereak,
Adiskide batek erran daut: "Gogoan har zazu Euskal- 

tzaindirako mintzaldi batek ez duela izan behar lur- 
arrasakoa, gordin edo larri, bainan goratasunetan hegalda- 
kari, udaberriz loratua, hitz orratztatuz apaindua” .

Mintzaldi nekea beraz neretzat, Jean Louis DAVANT 
bezala, nik ere, baserritarra izanez, aize jo rran  baino hobeki 
ikasi bainuen lur jorran.

Lanoetako itzuli-mitzuliak ez dirá gurekoiak. Bat ala ber- 
tzea errexkiago mintza gintazke euskal alorretan aurkitzen 
diren lurpeko, sator eta mamutza gure etsaiez. Bainan jende- 
tasuna ere pixka bat ikasi nuen. Ez nuke nehor hemen atxiki 
nahi burua behera, lurrari so. Hortakotz, lur azala utzirik, 
mintzatuko nitzautzue, pottoken gainetik, abere horien gora- 
tasuna baita nere heinekoa. Eta ere, ba Jean Louis-ek eta ba 
nik, biziki maite baititugu gure aspaldiko pottoka horiek.

# # *

Noiz sortu ote zitzaion Jean Louis-i gure pottoka horien 
alderako kezka eta bihotzmina?

Duela berrogoi-ta bat urte m undurat jin  zen Larrabile 
Zabalainean, laborari familia euskaldun batean.



26 XXII - EUSKERA - 1977

Segur, bera ohart gabean, ttipitatik m aitatu zuen bere 
ingurumen herrikoia. Ezagutu zituen izanez eta izenez bere 
etxeko eta auzoetako jende eta kabalak... Lur oneko ezku- 
rrak, haitz ederraren mentura.

Bere herriko eskola utzi zuen hamabi urtetan, Mauleko 
ikastetxean sartzeko sei urtentzat. Hor erakasle zen Pierre 
CHARRITON jaunak, zirrito batzu ideki ziozkan euskara eta 
euskaldungoari buruz. Bainan eskoletako zer-egin ofiziala 
halakoa zelakotz, ez zirritoak bainan ate-lehioak ziozkaten 
ideki arrotz jakin-gaieri.

Hola ikasi zuen bere arbasoak zirela Galiatarrak, orai 
Frantsesak deituak. Frantzia zela bere aberria, aberri haun- 
dia, sakratua, betierekoa, Afrika eta Azia gaindi zabaldua. 
Aberri horri zor ziola bere atxikimendua, bai-eta, hala beha- 
rrez, bere odola ere.

Mauletik jo zuen Uztaritzeko ikastetxerat, urte batentzat, 
bigarren baxoa preparatzeko. Hor ezagutu eta bere baitan 
ospatu zituen bereziki Pierre LAFITTE eta Etienne SALLABE- 
RRY bi apez euskaltzale bipilak.

Hortik joan zen Angers'eko ikastegirat, handik ateratzeko 
laborari inginadore, hiru urten buruan.

Gorputzez etxetik urruntzeak, bihotzez etxeari hurbiltzen. 
Handik hobeki sentitu eta neurtu zituen Euskal-Herriaren on- 
gaitzak. Sortu zitzaion herri-mina eta bere geroa Euskal- 
Herrian apailatzeko tirria. Ahatik ez zuen hunat itzuli nahi 
eskuak hutsik. Ikas eta ikert ari izan zen, hemen gaindiko lur- 
gintza ñola hobe zitaken zuela buruan. Hango betroin zaldi 
luzeak eta bulones alimalekoak zituen begitan, bainan 
gogoan... gure menditako pottokak.

Halako batez, bere ikastegiko liburutegian aurkitu zuen 
Philippe VEYRIN'en Histoire des Basques izenburutu libu
rua... Behin eta bietan irakurri zuen. Herri-pottoken ezagu- 
tzea eta maitatzea, ez ote da lotua Herriaren ezagutze eta 
maitatzeari?

Nork erran Jean Louis-en atsegina, Angers utzi eta jin 
zelarik Euskal-Herrirat, Garro laborantzako eskolarat, hor, 
urte batez osatzeko bere inginadore ikaskuntza?... "Euskal
dun Gazteria” fedegintzako taldean sartu zen, laket baitzit- 
zaion hortan sumatzen zuen euskaltzale aroa, abertzaletasu- 
nerat ari.
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Adixkide baitzen, Mitikile Goihenetxean bizi zen, Arthe- 
guiet Domintxaineko erretor ohiarekin, hunek ezagutarazi 
ziozkan ABADIA URRUSTOR-koen norbaitasuna eta ere 
Matalazen kondaira gogorra. Apez xahar horrek usu erraiten 
zion: "Jean Louis, populu guziak behar dira m aitatu, bainan 
gure lehen... Bertze edozoinek bezala, euskal populuak ere 
badu bere nortasuna, Jainkoak emana. Horri zor diogu ohore 
eta atxikimendu".

* * #

Horieic hola, Garro-ko urtea arras bururatu gabe, gure 
Jean Louis arm adarat deitu zuten eta hogoi-ta-zazpi hilabe- 
tentzat, Algeriarat igorri, "bakea egiterat” omen. Hori zioten 
orduko Frantziako propaganda iturriek.

Algerian, ikusiaz ikasi zuen ñola eta nolako bakea koloni- 
zatzaileak onhartarazten zuen kolonizatuari.

Hango menditan ere baziren pottokak, araba zamari ttipi 
m ehar miresgarriak. Horien zaint zagon gizon zahar zimel 
batekin, ezagutzak egin zituen eta harén ganik entzun hame- 
ka egi: "Lur hau gurea da —zion zamaltzainak—. Hemen sartu 
zinezten eta zagozte indarraren bidez. Gure zamarien lur 
hoberenak zuenganatu ditutzue. Hetan ezarri zuen zaldiak. 
Gure zamari gaixoak ereman ditutzue zuen gerla egiterat eta 
han hiltzerat. Hemen geldituak, dira bazka hobenetarik baz- 
tertuak, beren lurretan arrotz bilakatuak, arrotzez eta heien 
mint zairan heziak... Ez dakit zuk adoratzen duzun Kristok, 
onhartzen duen holakorik. Ni, gure Allah-ren izenean, ez nita- 
ke jazar baizik zure jokabideari".

Girixtino zintzoa izanez, hitz horiek min egiten zioten 
Jean-Louis-i... Kezka sortzen ere bere baitan: "Bai, zerentzat 
eta norentzat gerla hau?". Maiz, gogorat heldu zaizkion ere 
ARTHEGUIET apez xaharraren  erranak, populu bakotxari 
behar zitzaiola berea eman.

*  #  *

Algeriatik gutarterat itzuli zelarik, mila bederatzi ehun- 
ta-hiruogoiko abenduan, Jean Louis ez zen gehiago lehengo 
hura. Han ereman bizitzak, harra  sartu zion, ordu arte bera 
zen fruitu gaztean.
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Oso gogoetaturik zagon, Algeriako zamaltzainaren erra- 
nez... Han bezala, hemen ere, gure menditako pottokak, gure 
lurrak, gure bizimolde guzia ez ote ziren arrotzen pean eta 
arrotz bilakatzen ari? Utzi behar ote zen euskaldungoa beti- 
kotz suntzitzerat? Ez ote zen hori mito bat, ametskeria bat 
baizik, lekuko jende argitu batzuek hanpatzen zutena eta 
gaurko gure buruzagiek laguntzen, udatiarren ahusagailu eta 
berentzat diru-emangailu?

Orduan, Jean Louis lotu zen, bere zintzotasun guziarekin, 
euskara eta euskal kondaira mamitzen, ikertzen, barnatzen.

Bere jakintza aberatsago-eta bere harritzea, bai eta ere 
bere aserresamurgoa, emendatuz joan ziren... Nolaz ba, bere 
eskoletan, milaka argitasun eman ziozkaten mundu zabaleko 
edozoin populuz, edozoin gizon aipatuz, ixiltasun osoa beira- 
tuz (edo kasik!) euskal populuaren kondairaz eta euskaldun 
gizon famatuez?

Orai —eta berez-bere— behar zuen ikasi Euskaldunak, 
mendez-mende gudukan ari izan direla beren buruen jabeta- 
suna beiratzeko edo berritz berentzeko... Euskal m intzairaren 
lehengotasuna eta aberatstasuna... Gure literaturaren zeriza- 
na eta gaur daukan bizitasuna. Euskal pinturatzale, musika- 
lari, eskultore, arkiteto, industrilari, gerlari eta zernahilari 
famatuen sail harrigarria.

Erlijione ereintzan, Aita VITORIA, San FRANTSES 
XABIER, IÑAKI LOYOLAKO eta bertze hainbertzeen izerdi 
eta lanak.

Nork dakizki gutartean Amerika Hegoan, Euskaldunek 
erabili urrats eta borrokak?... Nork, eskualde hortako nazio- 
netan izan direla larogoi president, gure odolekoak? Nork, 
ELKANO, LEGAZPI eta hainbertze gure itsasturien balen- 
triak?

Gure haurreri, gizon ospetsu bezala aipatzen diozkate 
eskoletan, Charlemagne eta Louis ham alaugarrena, salatu 
gabe ere biek Euskal-Herrian egin zituzten mandilkeriak eta 
odol-ixurtzeak.

Holako mila jakingailu, Euskaldunek behar liuzketenak 
ikasi haurretik eta xortaka, Jean-Louis-ek beretu zituen adin- 
durik eta uhainka.
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Hortarik gizon-berritu zen. Argi eta garbi ikusi zuen zer 
bidé har geroari buruz: Girixtino bezala, izan behar zuela 
gizon eta gizon guzien gizona. Euskaldun seme bezala, euskal- 
dungoaren zerbitzari, hortakotz hautatuz berari egokienak 
idurituko zitzaizkon jokabideak.

* * *

Gaurko egunean, zail da bakarka lan onik egitea... 
Laguntza eske jin zitzaitan Jean Louis eta gogotik eskaini nion 
nere benedizionea eta zerbait gehixago ere. Holaxet, zazpi 
elkartu gienen ENBATA'ren inguruan. Haize zirimola horren 
izen-pean lotu ginen abertzale lanari, nahi baigintuen inha- 
rrosi gure lurra iresten ari diren zuhaitz itzaldun batzu, sala- 
tu eta ahalaz sendatu heien antzukeria, hek ordaindu landare 
gazte emankorrez.

Orduz geroz, gure pottoken irrintzina ozendu zen gure 
mendietan.

Gure gogo-xedeen zabaltzeko, padara on bat ukan ginuen, 
euskaraz mintzatzeko baimena lehen aldikotz ardietsiz, Bia- 
rritzen ezarri zuten udako radiotegitik.

Garai hartan, Jean Louis-ek, asko lan euskaraz atera 
zituen, bai ENBATA kazetaz, bai irratiaren bidez. Idazten ere 
zuen Herrín astekarian eta Branka aldizkarian.

Bere buru-lan gaiak zituen ardurenik. Politika, laboran- 
tza eta kultura. Gai berez, hainitz idazten zuen frantsesez ere.

Hazparneko laborantza ikastegian baitzen zuzendari eta 
erakasle, bere ikasleeri erakasten zioten euskara eta heien 
izpirituak idekitzen euskal kulturari.

Ordukoa eta oraindik inprimatzekoa badauka, "NEKAZA- 
RI” izenburutu liburu bat.

Noizbait ezkondu zen ere. Orai bi haur baditu.
Bere emaztearekin, fedegintzari jarraikia, bere leloa du 

euskal Elizak behar lukeala euskaldunagotu eta bateratu.

#  *  *

Horiek hola, Enbatakoek higitu saltsak, mugitu zituen uli- 
txak.
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Hastapenean, gure ikusbideak, irriz hartuak ziren: "Ha- 
haha, zer xorakeriak!". Geroxeago, umore txarrez: "Xorake- 
ria bazter n a h a s le a k !A z k e n e k o tz , sudur xistuz: "Aski 
xorakeriaü” .

Entzuten gintuen gureak eta asto beltxarenak. Gu beti 
gure ari.

Noizbait, gora maileko buruzagi errespetagarriak erabaki 
zuten gutartean beren errespetua sartzea, onez ez baziteken, 
indarrez.

Mila bederatzi ehun eta hiruogoi-ta-hamabiko Otsailaren 
hogoi-ta-hiruan, ENBATAk muntatu zuen Baionako karrike- 
tan pottoka lasterkada bat, mugaz bertzaldetik hunarat ihesi 
etorrien alde. H orrarat etorri ziren ere, gurekoiek ez ziren 
asko zaldiki. Abere horien artean gertatu ziren uztar eta puta- 
rrak. Mandozain bat altxatu zuten Baionako ospitalerat. Sai- 
hets hezur bat omen zuen arraildua, DAVANT-ek ukaldi bat 
emanik.

Gertakari horren kariarat, tobera bat muntatu zuten 
Baionako auzitegian. DAVANT zen akusatua eta mandozaina 
akusatzalea. Bakotxak zuen pertsulari bat, abokatatzat... Zer- 
nahi entzule...

Mandozainaren pertsulariak kantatu zuen: "DAVANT-ek 
mandozain huni, ukaldi batez saihets hezurra arraildu dio"... 
DAVANT'enak errefera: "DAVANT'ek ukaldirik ez dio eman. 
Ez da lan hortan zikindu” .

Auzitegiko jaun president lehenak, irriz zagon jendea ixi- 
larazirik, DAVANT-i gaztigua eman zion: "Hiru hilabeten 
presondegia "zurziarekin” , eta amanda gotor bat.

Egia erran, auzitik auzirat, DAVANT-i ahuldu zioten aku- 
samendua eta azkenekotz, duela doi-doia zonbait egun, ken- 
du amanda ere. Betikotz ote?

Bertzalde, hemen gaindiko demokrazia ospetsuaren era- 
bakiz, ENBATA debekatua izan zen. Talde bezala, beti debe- 
katurik dago. Urte baten buruan, ENBATA astekaria berritz 
piztu zen. Beti bizirik uzten dute. Noiz artio ote?

Gertatuak gertatu, DAVANT-ek, Enbatatiar lagun zonbai- 
tekin, sortu zuen talde berri bat EHAS (Euskal-Herriko aber- 
tzale sozializtak), Euskaldunak izenburutu bere hilabeteka-
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riarekin. Hortan idazten du gaur eta ere, horren osagailu den 
Zabal aldizkarian.

Liburu bat ere ba dauka, euskaraz berrikitan idatzia eta 
oraino inprimatu gabea izenburu duela: "ABERRI BURRUKA 
ETA KLASE BURRUKA EUSKAL MUGIMENDUAN".

Hirugarren liburu baten gaia ere baluke prest, hau ere 
euskaraz... Bainan betiko deabrukeria!... Dirua du eskas 
horien agertarazteko!

Beraz euskal idazle lantsua dugu gure DAVANT, eta, nik 
segurik, atsegin dut horren irakurtzea. Beti mamitsua, berdin 
errexki idazten du xuberotarrez, lapurdi-benabarrez edo eus
kara batuan. Bere hitzkera derabil erdi bidé batetik, garbike- 
ria ra t erori gabe, zaharkeriak oraikotuz, hala beharrean 
erdara euskaratuz, bainan ez euskara erdalkeriaz saltsatuz.

Bururatzeko, nahi dautzuet salatu zer-nolakoa izan den 
DAVANT'en azken borrokada. Zabaldu zelarik berria, naski 
Euskaltzaindian sartuko zela, Guillaume EPPHERRE Xubero
tar zenaren ordain, oilo kolokak asaldatu ziren, mirua balitz 
bezala xito ta rte ra t jausten. Ez ote ditu DAVANT-ek bero 
lerro-zerrendak tinta gorriz idazten? Ez ote da esku-eskerraz 
zeinatzen? Holakorik ez, Euskaltzaindiko saindutegian! Fuera 
Galtzagorri!

Ororen buru, Euskaltzainek, bozkatzen bidez, pottoka hau 
gure korralerat sartu ginuen.

Eta orain, nere semeetxi maitea, ausartatzen naiz zuri 
kontseilu bat ematerat: "Gu giren mando zaharren artean, zu 
egon beti pottok! Behar den aldi guziez, gure mando-lotik 
iratzartzen gaitutzula! Beti beharria xut, ñola eta zer bidez 
lagut ditzazkegun, kanpotik guri beha daudenak. Gure Eus
kaltzaindia ez dadiela sekulan bilaka, hor bam ean girenen 
ohorategi bat, bainan beti izan dadiela lantegi bat euskal 
populuaren zerbitzari... Segur naiz hori bera déla ere zure 
gogo eta xedea... Beraz, aurrerat, lagun!"
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BITOR GARITAONAINDIAREN OMENALDIA

Zaldibar 1976-III-6  

Valentín de Lasuen

Bizkaiko Diputazioko Lehendakari ordezko jauna
Gipuzkoako Diputazioko Lehendakari ordezko jauna
Euskaltzaindiko Lehendakari jauna eta euskaltzain
Durangaldeko Alkate jaunak
Jaun, Andre eta adiskide guztiok:
Artu egizue nere ongi etorri biotzekoena. Emen bildu 

gera, Garitaonandiko Bitoreri, beren jaiotzako m endeurrena 
ospatzeko. Zaldibarko herriaren izenean, esker mila.

Euskaltzaindiak, bere billera au Udaletxe ontan egiteaz, 
bai On Bitori eta bai gure herriari, guztiz oore andi eta esti- 
m agarria egiten dauskue.

Eta orain, ja rri dausten gaiaz astera noa. BITOR GARI- 
TAONANDIA eta ZALDIBAR, gaiaz. Baina emen, gero azaldu- 
ko detan arrozoiagatik, esan behar det, beste zati bat ezarriko 
deutsat, ZALDIBAR eta on BITOR...

Gaur ehun urte, Zapatariko etxean, goizeko bederatzire- 
tan jaio zan mutiko bat, Juan  Bitor izena ja rri eutsen. Bere 
gurasoak Balerío eta Mari Joxepa. Bere aita, herriko eskola 
maixua. Zortzi urte inguru zitualarik eta amaika urterarte 
bere aitarekin eskolan, eta musika-solfeo ikasten Durangon.

Amaika urtekin Orduñara batxiller ikasten. Opor aldie- 
tan, Bitor Zaldibarrera, bere herritxora. Gero Salamancara 
abade egitera. Andik, berdin, opor aldietan bere herrira, biri-
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garro bat bere egaztadak egin eta gero, bere basoko zuhai- 
tzera biurtzen dan legez.

Apaiz egin ondoren, or doa Zamorako Eliz Nagusira Tenor 
abeslari. Baina 29 urte inguru zituan berriro be Zaldibarrera 
itzultzen danean. Oraingoan Euskalerrian geratzeko. Ainbes- 
te maite duan bere jaioterria berak barruan zituan ames guz- 
tiendako txikiegi da, eta irten beharra dauka. Or doa Donos- 
tiara eta ekiten dio bere lanari. Sekundino Esnaolak Orfeón 
Donostiarra elkartean lan egiñaz. Musika lanak idazten ekin 
eban eta or datoz "OR ZAUDE JESUS” "EZ DAGO ZERURA- 
KO” "NEGARREZ SAGRARIOAN" eta abar, eta abar. Baina 
On Bitor, bitartetxo bat lortzen badau, or doa Zaldibarrera.

Kazetaritza izan zen beste arlo garrantzitsu bat. Nork ez 
dau irakurri edo entzun ARGIA asterokoa, eta ARGIA egute- 
gia? Bera izan zen sortzaileetako bat eta bera Zuzendari, sor
tu zanetik, il arteraño.

Baina on Bitor, barriro Zaldibarrera, Andrés Donearen 
ja ia  zala ta, Meza Nagusiko itzaldia egitera.

Ekin dio bere antzerki lanari. Argitaratu dau Iziartxo, 
Gipuzku eta Bizkaian ainbat aldiz egingo zan antzerkia. 
Donostiako Udaletxeak saritua. Geroago "Aitona ta Billoba” , 
eta jarra ian  "Ongillearen saria” , makiña bat txaloetaratako 
antzerkiak. On Bitor egun batzuk pasatzera Zaldibarrera 
barriro be.

Euskal Literatura eta musikaren alde egiten duen lan guz- 
tiagatik, Euskaltzain laguntzaile izendatu dabe. Merezi zuen 
bai on Bitorrek oore ori.

1.929 urtean, il zen Donostian, 53 urte zituelarik.
Eta orain dator asieran esan detan lez ZALDIBAR eta on 

BITOR. Zergaitik?
Ikusi doguz on Bitorren ekintzak, bere bizitza laburrean: 

musika eta abesbatzak, euskal idazkaritza eta antzerkia.
Begira ñola gaur Zaldibarren iru ekintza orrek ñola 

dabiltzan. Argi eta garbi dago, Garitaonandiko Bitorrek azia 
zabaldu zuana.

Bai guda aurretik eta bai ondoren be, bere antzerkiak egi- 
ñak dira. Orain dala bost-sei urte, Gerediaga Elkarteak eratu- 
ta  Zaldibarren egin zen antzerkiari buruz billera garrantzitsu 
bat.
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Euskal izkuntza eta idaz lanetan, Zaldibarren egon da eta 
badago zaletasun eta indartxo bat. Gazte talde bat indartsu, 
eta aurretik M aortua anai arrebak, zerbait egin zuten.

Musika sailean berriz, KORAL ELKARTEAK, ogeita am ar 
urte onetan zer egin duan badakigu. Ez da egun asko Bilbon 
abeztu dutela.

Pozik dagoz, zerbait Zaldibarrek Garitaonandiari zor dion 
zatitxo bat ordaintzen asiak gerala ikusiaz.

Ez alda izango au, on Bitorrek zabaldu zuen aziaren lan- 
darea?

Eskerrik asko.

"REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA, 
EUSKALTZAINDIA”

Zaldibar, 1976-III-6 

Fr. L. Villasante

Euskaltzaindia tenía prevista para este día una sesión pú
blica, a realizar aquí en Zaldibar, como homenaje a la memo
ria de D. Víctor Garitaonaindia, hijo de este pueblo, por cuan
to hoy precisamente se cumple el centenario de su nacimien
to. Y tal como se programó se piensa realizar et aato. Pero no 
podemos menos de mencionar también un fausto aconteci
miento, que ha de constituir un hito en la historia de nuestra 
Institución y que ha tenido lugar en los próximos inmediatos 
días que han precedido a esta sesión.

Hacía tiempo que nuestra Academia se hallaba necesita
da de que se hiciera la adecuación de su personalidad jurídica 
a la situación legal actual; y las gestiones realizadas para ello 
han tenido el resultado más pleno, feliz y halagüeño que 
cabría esperar. S. M. el Rey D. Juan  Carlos I, por un decreto 
expreso, ha reconocido el carácter oficial y legal de esta Insti
tución, así como sus Estatutos. Es un gesto de la m ás alta sig
nificación, de aceptación de esta realidad que es la lengua
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vasca, traducido en un hecho concreto que estimamos trans
cendental y preñado de consecuencias prácticas. Gracias a 
este respaldo oficial, Euskaltzaindia podrá trabajar de aquí 
en adelante por los mismos fines por los que ha trabajado has
ta ahora, pero con una autoridad, personalidad y eficacia de 
que antes carecía. La desde ahora "Real Academia de la Len
gua Vasca, Euskaltzaindia" puede velar y dar la cara por el 
euskera con otra personalidad y con un rango incluso oficial, 
gracias a este respaldo. En nombre mío y de la Corporación 
agradezco a S. M. este gesto, que el País sabrá estimar en lo 
que vale.

Por cierto que fue el egregio abuelo del Rey actual, S. M. 
Alfonso XIII el que inauguró personalmente el I Congreso de 
Estudios Vascos celebrado en Oñate en 1918, Congreso en el 
que se fundó la Academia hoy expresamente reconocida por 
su augusto nieto. En el discurso inaugural de dicho Congreso 
S. M. Alfonso XIII animó a los vascos a guardar, cultivar y 
transm itir a las nuevas generaciones el euskera. Como hemos 
dicho, una de las realizaciones del dicho Congreso fue la crea
ción de Euskaltzaindia. Esta desde entonces no ha cesado de 
trabajar, en la medida de sus posibilidades, en pro de estos 
objetivos. Ahora su ilustre nieto, coincidiendo en la mismo lí
nea que su abuelo y abundando en los mismos sentimientos 
que él, ha otorgado un pleno reconocimiento legal a Euskalt- 
zaiondia para que más efectiva y eficazmente pueda laborar 
por estos mismos objetivos. Creemos que esta medida reporta
rá  al País frutos benef ciosos y positivosntanto en el or en lin- 
güilstico como en el de la convivencia ciudadana. Por ello 
expresamos al Rey, al Gobierno y al Ministerio de Educación 
y Ciencia nuestro reconocimiento, satisfacción y gozo.

Siendo esta la primera vez que se reúne en sesión nuestra 
Corporación después de la aparición del mencionado Decreto, 
no podíamos menos de evocar aquí el hecho (En la sesión pri
vada que ha precedido a esta pública se ha dado oficialmente 
cuenta a la Academia del fausto evento y ésta ha acordado 
expresar su satisfacción y reconocimiento al Rey y al Gobier
no).

Por lo demás, el resto de la sesión pública discurrirá con
forme al plan previsto, es decir, será un acto homenaje a D. 
Víctor Garitaonaindia.
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BITOR GARITAONAINDIA JAUNA ETA EUSKARAREN
BATASUNA

Zaldibar, 1976-111- 6 

Fr. L. Villasante

Balendin Lasuen Zaldibarko alkate jaunak ongi etorrizko 
hitzak zuzendu dizkio Euskaltzaindian Zaldibarko herriaren 
izenean. Eta nik Euskaltzaindiaren izenean bihotz-bihotzez 
eskerrak bihurtu nahi dizkiot.

Joan den azaroan Lemoan bezala, orain, m artxoaren 
lehen larunbat hontan hemen Zaldibarren batzarre agiri eta 
ospetsu bat egiten du Euskaltzaindiak. Eta bai bata eta bai 
bestea ere Bizkaiko bi semeri gorazarre baña eskeintzeko egi
ten ditu: Lemoakoa Eguzkitzari, Zaldibarkoa Garitaonaindia 
jaunari. Eta bi ospakizun hoien tartean izan zen oraino beste 
bat, Donibane Garazin Barbier jaunari eskeini zitzaiona. Era 
hortara, euskera lantzen eta euskeraren aide lan egiten gai- 
lurtu direnen izenak ohoratu nahi ditu Euskaltzaindiak, eta 
hori egitearekin batean izerdi berria eman nahi dio euskal 
landareari, euskaldunon bihotzetan beti indartsu eta bizkor 
bizi dadin. Bai. Herriko euskerari laguntzeko eta indar em ate
ko kezka honek darabil batetik bestera Euskaltzaindia jaialdi 
hauek antolatzen dituenean.

Bitor Garitaonaindia jauna ñor zen, zer egin zuen eta abar 
esaten ez naiz hasiko. Ni neuk ez nuen jaun  hori ezagutzeko 
zoria izan. Donostiako erromesak Arantzazura etortzen zire- 
nean, hoiekin batean bera ere etortzen zela eta kantuan arit- 
zen zela, hori Arantzazun esan didate. Musikalari, idazle, 
antzerkigile, "Argia” asterokoaren sortzaile eta abar izan 
zela ere denok dakigu. Gure Euskaltzaindiak 1925. urtean 
Garitaonaindia jauna euskaltzain laguntzaile izendatu zuen.

Nik puntutto bat bakarrik ukitu nahi dut, gaurkoa baita, 
eta hori ere oso gainetik eta laburzki: euskeraren batasunare- 
na. Garitaonaindia jaunak Donostiako batzarre batean eman 
zuen bere iritzia hauzi hontaz, eta "Euskera” aldizkarian 
1922an agertu zen. Eta geroago, ia hamabi urte geroago, 
Garitaonaindia iadanik hila zelarik, Azkue handiak bere "Gi-
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puzkera Osotua" izeneko lana atondu zuenean, Garitaonain- 
dia jaunaren  aburua hartzen du oinarri eta aitzakia bezala 
bere lan hortarako. Hala aitortzen digu bere estudio horren 
atari-atarian. Entzun ditzagun Azkueren hitzok: "En la asam 
blea celebrada en esta ciudad —San Sebastián— tomó parte, 
entre otros, aquel simpático y fecundo escritor vasco, hijo de 
Zaldua, Victor Garitaonandia, a quien en plena juventud lla
mó el Señor a mejor vida. Citaré textualmente sus palabras, 
que fueron publicadas en el tomo III, página 100 de nuestra 
Revista". Hitz hoietan Garitaonaindia gipuzkoera osotuaren 
alde azaltzen da; baina gipuzkoera osotu hori zer den beretzat 
garbi eta zehazki adierazten du. Hona hemen Garitaonaindia- 
ren hitzok: "Idazle guzien euskera ori ez da izango gaur egu- 
nian itz edo idazten dan gipuzkoera, baizik osotua, apaindua. 
Orretarako, euskaltzainak lan egin bear dute. Artu, bai Biz- 
kaiko ta Zuberoko ta bai Ñapar ta Lapurdiko izkelgi edo izke- 
rak dituzten edertasun ta obekuntza bereziak eta gipuzkoar 
izkelgiari ezarri" (Euskera 1934-1935, 289). Eta lan hau egi- 
tera ja rri zen, hain zuzen, Azkue.

Nik ez dakit zergatik den (hobeki esan, badakit, zeren ez 
baita hain gaitza jakiten), baina hauxen da egia: Bizkaitarrak 
izan direla euskera batuaren bultzatzailerik handienak. Eus- 
kalkiz bizkaitar direnak, alegia. Bai. Hor ditugu, diodanaren 
lekuko, Garitaonaindia, Azkue, Altube m ondragoitarra, Elei- 
zalde bergararra, Belaustegigoitia, Eguzkitza bera, Angeru 
M adariaga, Zabala-Arana, Urrutia, Larrakoetxea, Krutwig, 
Oskillaso, eta abar eta abar.

Harritzekoa irudituko zaio zenbaiti, baina hala da, eta 
hau ukatzerik ez dago. Arazo hontaz gehienik arduratu  dire
nak bizkaitarrak izan dira.

Eta gauza honen arrazoia ulerterraza da, ene ustez. Biz- 
kaiko euskalkia pixka bat berezia da eta bazterrekoa Euskal 
Herrian. Orduan idazle bizkaitarrak, bere euskalkiari zor 
dion m aitasuna ezertan ukatu gabe, horrezaz gainera tresna 
edo mintzabide zabalago baten beharra sentitzen du, hots, 
Euskal Herri guztian onartua eta erabilia izango den tresna 
nahi eta behar du.

Eta hori ez da gure mendeko kontua bakarrik. Mogel han- 
diak, esate baterako, bere lehen librua "Confesio ta Comunio-
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co Sacramentuen gañean Eracasteac" ez zuen bere jatorrizko 
euskalkian egin. Eta hain zuzen horregatik, liburu hori biz- 
kaieraz egin ez zuelako, zenbait bizkaitarren m arm arrak eta 
esamesak sufritu behar izan zituen eta bere burua zuritu 
beharrean gertatu zen. Hortarako orrialde guttitako liburux
ka bat inprimarazi zuen, eta bertan hauxe dio: "Apenas se 
tuvo noticia en Vizcaya, que salla a luz una Obra bascongada 
y en dialecto Guipuzcoano, baxo del título de Confesio ta 
Comunioco Sacramentuen gañean Eracasteac, y que su Autor 
era un Cura de dicho Señorío, quando se suscitó una conmo
ción como general entre los Eclesiásticos Vizcaynos, con que- 
xas amargas de haber sido preferidos los Guipuzcoanos. ¿Qué 
utilidad podemos sacar, se decían, de una obra escrita en un 
dialecto extraño e intrincado para nosotros? El autor podría 
dar razones poderosas de su proceder, o de la atribuida predi
lección, si fuera del caso el publicarlas" (Nomenclatura de las 
Voces Guipuzcoanas, sus correspondientes Vizcaynas y  Caste
llanas, para que se puedan entender ambos dialectos).

Mogelek baditu bada arrazoi errutsuak jokatu zuen beza
la jokatzeko. Ez ditu hemen agertzen, baina konpreni errazak 
dira. Bere liburua Euskal Herri guztian errazago zabal zedin, 
errazago onartua eta ulertua izango zen euskera modu bat 
erabili behar zuen, eta arrazoi hori guztiz ja to rra  eta bidezkoa 
da. Beste aldetik, ez dago halako leize handirik euskalki bate
tik bestera; lau ttipikeria dira ulertezina sortzen dutenak eta 
neke guti bat hartuz aisa garai daitezke. Eta hortara doa 
Mogelen liburuxka hori: apaiz bizkaitarrek gipuzkera suerte 
hortan egindako libruak erraz uler ditzaketela erakustera.

Nolanahi den, kontu hau ez da oraingoa, aspaldikoa bai
zik. Baina gaur eguneon elkarren arteko har-em anak geroago 
eta beharrago eta hestuagoak direlarik, guztiontzat balioko 
duen tresna bat edukitzea noraezeko eta premia-premiazko 
gauza bihurtu da. Eta Euskaltzaindia euskera batu horren 
alde dago. Eta egongo ez balitz, ez luke bere zeregina eta bete- 
beharra beteko.

Badakit nik zer hoben edo akats egozten zaion euskera 
batu honi: herriko euskeratik aldendua dagoela, gauza asma- 
tua déla, konbentzionala edo artifiziala déla, eta abar.

Baina kontu hau hurbildik aztertzen badugu, laster jabe- 
tuko gara gauza batez: euskalki literarioak ere euskera batu
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batzuk direla, konbentzionalki batuak, eta berak ere tokian 
tokiko euskera bizitik gutiago edo gehiago aldenduak daude- 
la.

Bizkaiera deitzen den euskalkia, herrian erabiltzen den 
eran, ez dago batua, eta desberdintasun handiak ditu tokitik 
tokira. Zoaz Oinatira, eta gero Bermiora, Txoriherrira, Otxan- 
diora, Arratira, Arrankudiaga, Orozko, Durango edo Marki- 
nara, Mallabira eta abar...edo Zaldibarrera edo Leinz aldera, 
Mondragoira, Eibar, Gernika, Bergarara eta abar... Zenbat 
desberdintasun!

Bada, noski, desberdintasun hoien gainetik, bizkaiera lite
rario bat, liburuetan erabiltzeko egina. Baina hori zer da? 
Euskera batu bat, konbentzionalki batua eta onartua. Eta 
ongi dago, eta behar da. Horri eskerrak, bizkaitar guztien 
artean halako zubi bat egiten da. Guztion artean behar den 
lokarri, mintzabide edo tresna egiten da.

Bada orain euskaldun guztien artean zubi eta lokarri 
izango den tresna ere behar dugu, eta hori da, hain zuzen, 
euskera batua. Nahi eta nahi ez toki bakoitzean egiten den 
euskeratik zerbait aldendua egon behar du, baina hori eus
kalki literarioetan ere gertatzen déla esan dugu.

Bai idazteko eta bai eskolan irakatsia izateko ere hizkunt- 
zak nolabait batua egon behar du. Bestela ez da egokia zere- 
gin hoietarako. Eta hemen bi hizkera batukin topo egiten 
dugu: bata, bizkaiera batua, eta bestea euskera batua. Batak 
euskalkiaren barruan egiten du batasuna, besteak euskera 
eta Euskal H erria bere hedadura guztian hartuz.

Orain, euskera eskolara eram an nahi den une hontan, 
gauza guzti hauk argi eta garbi ikustea beharrezko da, oke- 
rrak  gerta ez ditezen.

Nik hiru puntu edo maila ikusten ditut hemen: Lehenbizi- 
koa, tokian tokiko ahozko euskera, herri bakoitzean egiten 
dena. Hau herritik herrira desberdin da, baina hau bakarrik 
da herriko euskera. Bigarrena, euskalki literarioa. Hirugarre- 
na, euskera batua.

Ñola konbinatu hirurak irakaskintzan? Hau dugu gaur 
ongi ikusi eta ik?si beharreko puntua.
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Bidé bat izango da herriko euskeratik hasi, handik euskal
ki literariora pasa eta gero euskera batura. Hau izango da 
beharbada bidé ja to rra  eta gomendatzekoa ikasle guztiak toki 
batekoak eta guztiak euskaldunak direnean eta gainera eus
kera literarioaren bigarren maila hori dagoenean, zeren beti 
ez baitago. Euskalki literariorik ez bada, jakina, herriko eus
keratik euskera batura pasatu beharko da zuzenean.

Beste bidé bat izango da hasieratik euskera batuari lot- 
zea; eta gero, osagarri bezala, euskalki literarioak eta euske
ra biziaren desberdintasunak erakustea. Bidé honek gomen- 
dagarri diru di ikasleak euskaldun ez direnean edo nahasian 
alderdi guztietakoak daudenean, edo batzuk euskaldun (bai
na leku askotako euskaldun) eta beste batzuk sortzez euskera- 
rik bat ere edo oso gutti dakitenak direnean.

Hirugarren kasua edo bidea ere oraino eman daiteke: 
euskalki literariotik hasi eta gero, bai euskera batura eta bai 
ahozko euskeraren desberdintasunak ere azaltzera pasatzea. 
Bidé hau gomendatzekoa izanen da ikasle guztiak euskalki 
berelcoak direnean eta euskalki horrek bere batasun litera- 
rioa egina duenean. Hau ez da beti gertatzen. Ez da ahaztu 
behar Bonapartek euskeran zortzi euskalki mintzatu bereiz- 
ten dituela, baina batuak edo literarioak lau bakarrik.

Beraz, zer bidé behar den hartu, kasu bakoitzean ikusi 
beharko da.

* * #

Bidé berriak urratzen ari da gaur euskera. Edo hobeki 
esateko, gaurko problematika berria gaiak berak bere kol- 
koan dakarren muinaren zabaltze eta hazitze bat baizik ez da. 
Zaharrak barrí, dio bizkaitar esaera batek. Funtsean zaha
rrak dira kezka eta saio hauek, ikusi dugunez.

Bai. Nik esango nuke gaurko bidé berriak, Gareitaonain- 
dia jaunak eta hainbeste bizkaitarrek agertutako kezken eta 
egindako saioen segida eta ondorioak besterik ez direla.

Jakina, beti gertatzen den bezala, gauzek beren eboluzioa 
ekartzen dute eta honek ere berea izan du. Baina euskera 
batuaren hazia Garitaonaindia jaunak erein zuen. Eta hazi 
hartatik etorri da gaurko loratzea.
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Zaldibar, 1976-III-6  

A. Zatarain

Garitaonandia'tar Bittor abadea, soin txikerreko gizon 
andia! Ezagutu neuanean Donosti'ko jesuiten eleizan organis- 
tea zan. Eztarri ederra euan kantateko.

Donostia'n 1921 urtean agertu zan "Argia” asterokoa; 
kaleetan "Argia, periodiko berria" oiu egiten euela gogoan 
dot. Neure aita zanak sortu euan, berak emoten euan dirua, 
eta berak idazten euan lugintza-gaiaz agertuten euen orrialde 
osoaren erdia baiño geiago, zenbait astetan orrialde osoa bere 
bai. Don Bittorr asiera-asieratikako laguntzaille izan zan.

"Argia”ren lelengo artezkari edo diretorea K arrera 'tar 
Jesus abade gaztea izan zan. Baiña denpora laburrean izan 
zan artezkari: gazte-gazterik ill egin zan.

Orduan Garitaonandia ipiñi euen artezkari. Lasterr etorri 
jakazan kardaruak, buruko-miñak eta drogak. Primo de Rive
ra  generala Espaiñia'n aginten ja rri zan, eta Gipuzkoa'n biz- 
kaitar bat, Artzadun generala, berm eotarra bera' ipiñi euan 
"gobernador cívico-militar"; beste iñork batera eduki eztau- 
zan bi kargu orreik bere gaiñ euazan.

"Argia" euskeraz ateratea eragotzi egiñ euan. Don Bittorr 
eta neure aita zana Artzadun'engana joan zirean. Izketaldi 
luze baten ondoren' Artzadun bera euskaldun zanari eskerr' 
"Argia" euskeraz agertuten jarraitzeko baimena lortu euen, 
baiña baldintza bategaz: astero-astero zati berezi bat agertu 
bearr euan, erderaz ezekien irakurleak gaztelaniz ikasteko 
irakurgai batzu: euskerazko berba bakoitzaren ondoan gazte- 
lanizko berbea ipiñi bearr euan.

Biak pozik urten euen gobernadore bikoitzagandik, baiña 
bildur samar. Gobernadore jaunari poz emotearren edo' 
urrengo astean don Bittorr'ek "Argia"ren aurreko orrialdean 
Victoria Eugenia erregiñearen erretratu andi bat agertu euan. 
Eta arpidedun batzuk "Argia" geiago ezeuela artu gura idatzi 
eutsoen. Don Bittor koittadua zelan asmau ezekiala gelditu 
zan.
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Geroago domeketan Donosti'ko Antigua'ko San Sebastian 
eleizako meza nagusira joaten nintzan; domekaero organoa 
don Bittorr'ek joten euan, eta meza-ondorean geure etxera 
bazkalduten etorten zan. Jatorduan eta bazkalondoan "Ar
gia '' izaten zan don Bittorr'en eta neure aitaren berbagaia.

Neure osaba Juan Joxe ezkondu zanean' bazkalondoan 
don Bittorr'ek berak egindako bertso parebat kantau euan. 
Lelengo bi lerroak besterik eztodaz gogoan: "O rtiz 'tar Mari- 
Tere / artu dezu em azte...", "Desde que nace el día" zortzi- 
koaren doiñuagaz.

111 arte "A rgia''ren artezkari izan zan; idatzi bere asko 
idazten euan, eta izen-ordez beti "Garbi" ipinten euan, Gari- 
taonandia eta Bittor izenen lelengo letrakaz egindako izena. 
Bizkaitarra izan arren' beti gipuzkera garbiz egiten euan. Eta 
alan egin bear bere, "Argia” Gipuzkoa'n bakarrik salduten 
zan-da.
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24 ORDUAK EUSKARAZ

1976-111-27 

Fr. L. Villasante

Euskal Diputazioetako Ordezkari jaunak!
Euskaltzaindiko jaun-andreak!
Eta Irrati bidez gure batzarrearen entzule zaituztegun 

guztiok!
Arratsalde on Jainkoak!
Euskaltzaindiak, sortu zenez geroztik, nik dakidala, ez du 

sekula gaur duen bezalako aukerarik izan. Bere batzarre bat 
irrati bidez Euskal Herriko zoko guztietara hel arazteko auke- 
ra, esan nahi dut. Eta gaur baldin badauka, hori da, noski, 
Donostia, Loiola, Iruine eta Bilboko Herri-irratiek eskeini dio- 
telako. Eratzaileei gure esker ona agertu nahi diet, bada. Eta 
ondoren bihoa gure agurrik zintzo eta beroena euskaldun 
guztiei Euskaltzaindiaren izenean.

Beste gertakizun bat ere, gertakizun pozgarri eta handia, 
gogoratu eta ospatu nahi dugu gaur. Dakizuten bezala, Espai- 
niako Erregek, Juan  Karlos jaunak, Euskaltzaindiaren norta
suna aitortzen eta baiezten duen legea eman du. Eta gertaki
zun hau gurekin batean nolabait ospatzera etorriak dira gaur 
euskal Diputazioetako ordezkari jaunak. Izan ere, Euskalt
zaindia lau euskal Diputazioek elkarrekin sortutako erakun- 
dea da. Euskera zaintzeko eta euskerari buruzko arazoetan
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gidari eta bidé erakusle izateko sortua. Orain arte, bere aha- 
len neurrian, egiteko hori betetzen saiatu da, eta hemendik 
aurrera, eman zaion aitor eta onartze honekin, usté dugu 
indar berri batekin arituko déla lanean eta aurpegia atera 
ahal izango duela euskeraren aide. Baina bere zeregin hori 
aitzina eraman ahal izateko, euskaldun guztion erantzuna eta 
laguntza ere behar-beharrezkoa du. Euskaldun guztiok 
laguntzaile eta lankide behar ditu. Eta hauxe da nik, agurtzen 
zaituztedan une honetan, eskatzen dizuedana. Denen zerbit- 
zuan eta denen zerbitzurako dago Euskaltzaindia, baina den
bora berean, denen beharrean ere bai.

Gure batzarreetan euskaltzainburu ordea, Jean Harits
chelhar jauna, izan ohi da Moderatzaile. Berak eman ohi dio 
hitza hizlari bakoitzari. Beraz, orain segitun berak hitz egingo 
du, eta batzarre honetan parte hartuko duten jaunen berriak 
eta xehetasunak emango ditu.

IRRATIGINTZA ETA EUSKARA

1976-111-27 

J. M. Iriondo

Egun on, jaun  eta andre:
OGEITA LAU OBDUAK EUSKARAZ ematen dihardugun 

egun honetan, EUSKALTZAINDIAREN bilkura honetan hitz- 
bidea izatea, iduri zait, lan luze baten ondorioa eta fruitua 
déla. Urte askotako bideurratze baten ondorioa déla sinestu- 
rik nago, KOMUNIKABIDEEI eskaintzen zaien bilkuran, irra- 
tigizon bezala azalduko bait naiz, lehenik.

Honaiño heltzea, harrokeriarik gabe, jardun luze baten 
eskerra bait deritzait.

Irra tig in tz a  e ta  eu sk a ra

Noski, ba dakit ez naitekeela luzaz mintza, gai honetaz. 
Gaiñera, ez zait ere gehiegi gustatzen luzaz aritzea. Egin ditu
gun lanak, hortxe bait daude, lekuko; eta hitzak baiño lan 
bera, hitzezko lana gure kasuan, atsegiñago zait.
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Irratigintza bera, hemen, Euskalerrian, aspaldi xamarre- 
koa dugu, noski. Berrogeita am ar urte-edo ospatu berri ditu 
norbaitek, lantegi orren jardunean.

Hala ere... irratiak euskara erabili, ondotxoz ere geroago 
hasita erabili du gure herrian. Askok gogoan dukete, noski, 
oraintxe 28-30 urte hasi zirela lehen irratsaioak. Euskaraz 
zerbait ematen haste harek, harrera ezin obea izan zuela, zer 
esanik ere ez. Baserri askotan, eta... kale zuloan sarturik 
zegoen baserritar askoren artean, premia gorrizko ziren 
euskal-irr atsaio ak.

Halare, giro horretan zetozen soil-soilik. Baserri-giroan, 
alegia. Baserri kutsaduraz. GARO EUSKAL HERRIARI atxi- 
kiak, eta... giro hari erantzunez, ziñez.

Lotsa zen euskara, momentu haretan. Lotsa zen, eta... 
BASERRIAK ZIRAUEN ARTE EUSKARAK ERE iraungo zuen 
esperantza eta kontsolamendua bakarrik gelditzen zitzaioz- 
kon. Usté eta iritzi hori, arrats zabaldua izan zen gure 
herrian; eta oraindik ere, asko ta askok, horri heltzen bidé 
diote. Baserria omen Euskararen kabi eta bizi-toki bakar. 
Azken-urteak emateko atseden toki..

Gaurregun, usté horiek, gaindituak daude, noski. Euska- 
rak, baserrian bakarrik ez du ezer egitekorik; eta... kaleratu 
beharra zuenez, euskaldunok nahi izan dugun mailla ta 
tamaiñan, kaleratu ere da.

Irratiek baserri-giroari erabat lotzea, ez zen, iñola, euska
ra beraren mugatzea. Halaxe behar zela usté zutenena baizik. 
Hizkuntza beraren ahulezia baiño, gizonena gehiago.

Baiñan, maila hura gabe, gaurkoa ere ezinezko gerta zita- 
keen. Gertatuko zen, seguraski. Kateak, lehen mailla eta 
aurrenengoa ere, beharrezkoa izaten bait du.

Irratigintza eta euskara

Direla hamabost-hamasei urte, edo... bat-bi gehiagoz 
honuzkoa dugu, batez ere, euskara eta irratigintzaren kide- 
tzea. Orain hogeitsu urte, Euskalerrian, parroki babeseko 
irratiak lanari ekin zioten. Eta... lehen baiño ere euskara 
gehiago ematen zen. Baserri-giroari lotuak zegiten ordea.
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Geroago, 1.960-61-62 garren urterantz, aldaketa bat has- 
ten da. Eta ordutik onuntz, giroa lantzen, zabaltzen eta heda- 
tzen joan zaigu. 1.960go urte inguruan, hemen Gipuzkoan, ba 
genituen ham ar irrati inguru. Batzuek indartsuago, besteak 
apalago. Batzuk besteak baiño euskaldunago.

N afarroan ere, ba ziren beste dozenerdi bat. Edo zazpi. 
Bizkaian, lau-bost; eta Araban, bi-hiru.

Mugaz handik ere, hemengo aireak bultzaturik edo eragi- 
nik, euskarazko emankizunak hasi ziren. Noski, hemengoak, 
Madril-en zuten zuztarra. Hangoek, Paris-en. Goitik behera 
zetozen.

Katearen beste maila bat, zalantzarik ere gabe.
Benetan eta serios euskal-alorrari heldu, 1966 eta... piko- 

tik aurrera heldu zaio. Bidé berrietan finkatzen, errotzen, 
sustraitzen, ordutik hasten da. Herri irratien lana, batez ere. 
Hori, ez nuen aitortu beharrik, baiña... ixiltzea ere, benetako 
ez den umiltasun bat déla pentsa zezaken norbaitek.

Lan berriak, larritasunak ere oso berekin ditu. Bidé asko 
egiteko, eta... neurri asko emateko aurkitzean, beti da etsi- 
arriskua. Hala ere, aurrera egin behar zela, eta... aurrera 
egin genuen beti. Eta aurrera egiteko gaude.

Noski, gaur goizeko m ahian inguru batetan, KOMUNIKA- 
BIDEEI buruzko jardunean nere lagunek zioten bezala, orain
dik egiteke dagoen molde asko da. Oraindik urratzeke dagoen 
bidé asko. Baiña, egin ezin daiteken guttiago.

Gizonak eta hizkuntza (hau gizonen ahalmen araberan), 
irratiak eskatzen duen zalapartako eta etenbako berezitasu- 
nera egiten eta gaitzen doaz. Lan askoren eta saiatze luze 
baten ondorioak, lehenago egiteke zegoen bidé asko, idekiak 
ematen dizkigu gaurregun.

Hasiera batetan, pauso bakoitza edre, TABU bat izaten 
zen. Egiten zenuen esperientzia bakoitza, txalo edo... kritika 
gogor baterako bidé.

Hortik sortu ohi, hainbat beldur eta ikara. Eta askotan 
ere, ausardia eta lotsagabekeria. Esamesak eta bakoitzaren 
jorraketak.

Hala ere, txetuaren menduak, asko, itsatsiak daude, 
gaur. Beste giro batetan lan egiten da. Txalo gutxiago eta kri-
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tika gehiago izaten da, agian, gaur. Baiña, hori, bost ajóla du. 
Jendea, entzuteko, ematen duzuna jasotzeko, beste ingurugi- 
ro batean da.

puskara

Noski, sarritan esana dugu lehen ere. Gaurregun, irra- 
tian, edozein gai erabiltzen da. Baldintzapen batzuek gora- 
behera.

KULTUR GAIAK, LIBURUGINTZA, IRAKASKINTZAko 
gaiak, EKONOMIA, ARTEGINTZA, hitz gutxian esateko, 
EDOZER. Gizonen ahálm enaren maillan (irratigizonen mai- 
llan alegia), erabili, edozer erabiltzen da, euskaraz. Ondo edo 
gaizki. Lehengo baserri-giro soilaz gain, beste gai asko en- 
tzungo dituzue. Geroz gehiago izateko nahi eta esperantzaz 
gaiñera.

Baiñan... euskara, zer? Noski, irratigintzan, usté dut 
aldizkarigintzan baiño gehiago, hizkuntz funtzional baten 
moldeak eginak edo... egiten daude. Sarritan, asmatzen dugu. 
Besteetan gutxiago. Baiña, hitz zahar asko, eta... berriak ere 
ugari, zabaldu dirá. Edonork, ahotan darabilzki. Eta... ez 
zaizkio arrotz egiten. Ez beintzat lehen bezain arrotz eta uler- 
gaitz. Ohitura bat sartu da. Eta... hitz eta moldeak egiteke 
daudenarren, sarri, ohitura egiña da. Arrisku eta guzi.

Hemendik aurrekoan, gainditu ez den bidé asko gaindi- 
tzeko eta finkatzeko bidé bat, agian, orixe izan bait diteke: 
ohitura sor, eta... lan egin nahik duenari, bideak ideki. IRRA
DIA, KOMUNIKABIDE denez, zerbait esatekorik duenari 
eskaintzea ere, sekula baiño aregoa, oraingoa bait da.

Irratiak ba ditu bere muga eta ahuleziak. Entzun egiten 
da. Ez ikus. Ala ere, belarriak, gizonarengan, ba du indar ere 
kemen. Eta... askotan ikusten ez dena, ikus ez daitekeena, 
irratiak, etxera daramazu. Hitzak, belarriz ezartzen dizkigu. 
Horrek garrantzia haundia duela, nabari da zalantzarik gabe.

Bestalde, eta... amaitzeko hau, IRRATIGINTZA BERRI 
honekin pare, beste gertakizun bat eman da Euskalerrian: 
gure egunotan bizi dugun kulturgintza. IKASTOLAK, KUL-
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TUR ASTE, ITZALDI, LIBURUGINTZA, ALDIZKARIGINTZA, 
ALFABETATZE SAIOAK, GAU ESKOLAK (1)...

Irratiaren  indarberritzearekin paretsu ernetzen hasten 
diren landareak dira. Halabeharrez? Irrati-ekintza bera, era- 
gile gertatu delako? Oker banengo, barka.

Eta... besterik ez. Zirri-borro honetan, erdi-historia, erdi- 
amets bezala ibiltzea nahi nuen. Ez dut gehiagorik luzatuko. 
Baiñan, bai gure irratian gaur ahotan dabilen esakun bat 
gogoratuko: EZINA, EKINEAN, EGUNA.

A ntzerkigintza

Gai honi buruzko txostena, Antonio M aria Labayen dolo 
sar idazle ezagunak zuen egitekoa; anaia bat hil zaio ordea 
egunotan. Eta... ezin etorria adierazi digu.

Gure doluminak, familia osoarentzat, saioaren hasieran.
Harén ordez, sarrerakoa, txostena, Iñaki Beobidek egingo 

digu, gaur.
— Lehengo antzerkiaren kondaira laburpen gisakoa en

tzun dugu. Orain goazen gaurkora.
Zer gertatzen da gaurregun, euskal antzerki alorrean? 

Idazle, zuzendari eta antzerkiegile, hemen, jende asko dugu.
— Atzerriko antzerkia itzuli eta emateak, zer ekarri digula 

esango zenukete, zuok?
— Hemengo antzerki tradizionala gibelera utzi eta kanpo- 

koaren bila joateak, ez ote gaitu galdu?
Zer esaten duzue idazleak, eta... zer antzerki-egileok?
— Antzerkiaren krisialdia, bestalde, oso oker ez banaiz, 

mundu osokoa da. Eta hemen ere hórrela gertatzea, ez da 
arritzeko.

— Nolarebait aurrera egiteko, nondik-nora hasi beharko 
gendukela usté duzue?

(1) Bertsolari txapelketak... KANTAGINTZA.
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1976-III-27  

M. Atxaga

Sarrera

Gizona ezin da bakarrik bizi. Izadiarekin, gauzekin, abe- 
reekin, beste gizonekin etenik gabeko harrem anak behar ditu. 
Gaurregun gizonak gero eta urritiago ditu izadi hori eta gizar- 
te hori. Landareak, zomorroak, piztiak eta abereak liburutako 
argazkietan bakarrik ikusten ditu. Horma tzarrez inguraturik 
bizi da gaurko gizona. Irratiko hizlariaren aurpegirik ez du 
ezagutzen. Aldizkarian irakurtzen ari den lanaren idazlea ez 
daki ñor den. Bere etxepean bizi direnen berririk ez du.

Oraindik orain suak hartu  zuen, itsasoaren erdian, itsa- 
suntzi bat. Urez inguraturik zen untzi hura ez zuten lehorrera 
ekarri arte itzaltzerik izan. Itsaso zabaleko ur guztiak alferrik 
ziren. Jendez inguraturik bizi den gizona ere bakarrik bizi da 
askotan, lagunik gabe.

Gutxi asko, gizonak beti izan du harrem anetarako bidé 
batzuren beharra. Tokian tokiko eta garaian garaiko zailtasu- 
nez eragotziak izan ditu harrem an hoiek. Eta tokian tokiko 
eta garaian garaiko komunikabideak asmatu behar izan ditu.

Garaian garaikoak

Euskal Herriak ez zuen herri bildurik, ez zuen etxe sail 
pilaturik, Nafarroa eta Arabako ordekakoez aparte. Han- 
hemenka sakabanaturik zen jendea. Oihuaren bidez, adarra- 
ren, txalapartaren eta abarren bidez hotsegiten zitzaion urru- 
tikoei.

Artze anaiei esker hain ezaguna den txalaparta, urruti 
bizi zirenei hotsegiteko asm atua da dirudienez. Ehizerako, 
batzarrerako, hauzo-lanerako deia egiteko asmatua, hain 
zuzen ere. Euskal komunikabiderik zaharrena berau dugula 
esan dezakegu, beraz.
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Baina guk ezagutu dugun komunikabiderik zaharreneta- 
koa kanpaia dugu. Artean etxean eta eskumuturrean erloju- 
rik ez zenean kanpaiaren bidez jakiten genituen orduak, eta 
kanpaiaren arabera antolatzen genituen lanak, jatorduak eta
lo aldiak. Kanpaiak adierazten zituen jaiak eta igandeak. 
Herrian norbait hil zela hil-kanpaiaren bidez jakiten genuen. 
Su-kanpaiaren hotsak jartzen zituen jendearen belarriak erne 
bonberorik ez zen garai hartan. Berri onen eta txarren zabal- 
tzaile izan dugu urtetan, gaur zaratez nekaturik eta gaixotu- 
rik garen garai honetan gogaikarri bilakatu bazaigu ere.

Eliza, eliz-ataria, alberga, erromeria eta abar ere komuni- 
kabide izan dirá nonnahi eta Euskal Herrian batipat. Leku 
hoietan bildu eta zabaldu izan dirá hango eta hemengo kon- 
tuak: egiak batzutan, gezurrak askotan, zurrum urruak gehie- 
netan. Meza ondoan eta azoka garaian kantatu eta zabaldu 
ohi zituzten, bertsolariak ere, beren bertso-paperak.

Herriaren eritziak eta sentipenak jasotzen eta hotsegiten 
iaioa dugu bertsolaria. Bertso-paperetan kantatu izan dirá 
gerratetako gertaerak, gorabeherak, ezkontza galtzeak, gi- 
zon-hiltzeak, ezbeharrak eta zorion aldiak. Egiazko komuni- 
kabide izan da eta da gaur ere bertsolaria.

K azetaritza

Baina idatzizko komunikabideetan lan egiten dudanez, 
gai honetara bildu eta mugatu nahi nuke neure lantxoa.

Gizonaren oroimenak gogoan ez dituen aitzinako denbora 
haietan, Txinak ba ornen zituen egunkariak Voltairek dioe- 
nez. Eguneroko gertaerak eta pasaizoak idazten zituzten 
Babiloniako historilariak dirá, Flavio Josefo juduaren ustez, 
lehen kazetariak. Demostenesek dioenez, herriko plazan bildu 
ohi ziren grekoak berri bila: agora hura litzateke kazetaritza- 
ren sehaska Samuel Jonshon-en eritziz. Le Clerc-en ustez, 
berriz, Zesarren Erroman aurkituko genuke kazetaritzaren 
sorrera.

Dena den, korreo, eskritura, sal-erosketa, gutunak, esku- 
izkribuak, telégrafos eta abar ditugu kazetaritzaren atari. 
Hoiek ditugu lehen urrats.
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Erdi Haroan ez zen kazetaritzarentzat girorik ez modurik. 
Ahotik ahora berreiatzen dira kontuak. Gazteluetan, benta 
eta ostatuetan nahiko kontu uzten zuten erromesek. Komer- 
tzianteak, istudianteak, fraileak eta gerrariak biltzen ziren 
lekuetan ez zen kontu faltarik.

Bi indar nagusitu ziren XII. eta XIII. mendeetan: Eliza eta 
Unibertsitatea. Elizgizonak eta Unibertsitateko maixuak ziren 
albistearen hedatzaile. Korreoaren edo postaren aitzindari 
izango zen mezularia, berri-emailea: aberatsei, jauntxoei eta 
agintariei gutunak eta esku-izkribuak eram aten zizkien man- 
dataria Alemanian sortu zen.

XV. mendean sortu ziren naziotako ordezkariak. Italiak, 
Alemaniak, Frantziak, Ingalaterrak eta Espainiak beren 
ordezkariak bazituzten. Beste naziotan zer gertatzen zen 
jakin nahi zuen nazio bakoitzak. Gutun eta esku-izkribu 
hauen kopiak egin ohi ziren jendartean zabaltzeko. Ahotik 
ahora bakarrik ez ziren garai hartan  berriak hedatzen, baita 
idatziz ere. Idatzitako lehen orriak garai hartan  hasi ziren 
zabaltzen.

Berri inprim atuaren aitzindari dira esku-izkribu hauek. 
Komunikabideetan sarrerarik ez duten gertaerak eta berriak 
ahotik ahora eta isilkako orrien bidez zabaldu behar izaten 
dira gaurregun ere, behin baino gehiagotan.

Dena den jakin-min, berriak jakiteko gogoa gehitzen eta 
indartzen ari zen garai hartan. Kazetaren eta egunkarien ira 
kurleak eta erosleak prestatzen ari ziren. Egunkari inprama- 
tuaren gosea gero eta nabarm enagoa zen.

Eta hona egunkaria inprimatzeko bidea egin zuen gizona: 
GUTENBERG. Rin hibaiondoan ari zen lanean moldezko 
letrak asmatu zituen gizona. Liburuak inprimatzeko bidea 
asmatu zuen.

Berri interesgarririk edo gertaera nabarmenik baldin 
bazen, gazeta izeneko orrietan inprimatzen eta saltzen zituz
ten. Ez ziren egunero argitaratzen, ez zuten egun jakinik.

Nondik ñora bataiatu zituzten gazetta  izenez? Mika, ita- 
lianoz, gazza  da, eta gazetta  mikatxoa. Mika, gelditzen eta 
isiltzen ez den piztia dugu. Bestalde, liburuen zatu desberdi- 
nak pizti baten irudiz apaindurik hasi ohi zituzten XVI. men-
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deán. Gazetta fam atuaren lehen hizki edo letra mikaren iru- 
diz has zezaketen.

Dena den, kazetak eta kazetariak badute mikaren antze- 
ko egitekoa. Batera eta bestera ibil gelditu gabe, handik eta 
hemendik bildu, harat-honat zabal. Pizti gogaikarri hori da, 
beraz, kazetarien iru di.

Hitz honek merezi zuen zerbait argitzea, euskaldunek 
argitaratu zuten lehen aldizkaria "Euskaldun Gazeta" dei
tzen bait zen, eta, bestalde, hitzetik hortzera esaten dugun hi
tza bilakatu bait zaigu.

Lehen egunkaria, "La Gazette", Parisen sortu zen 1631 
garrenean. Teofrasto Renaudot izan zen egunkari honen aita. 
Lanik gabe zen jendeak neskame eta morroi tokiak non zituen 
berri emango zuen orri bat argitaratzea pentsatu zuen. Baina 
laster zituen Richelieu kardinalaren eta Luis XIHgarrenaren 
idazlanak ere. Kardinala politikaz mintzo zen. Errege, berriz, 
andrearekiko zurrum urru eta esamesez.

E uskal k aze ta ritza

Idazteko eta irakurtzeko grinarik eta ohiturarik ez du 
euskaldunak izan. Hitzak balio zuen euskaldunen artean. His- 
toriarik eta legerik idazteko ohiturarik ere ez zuten izan. Eus
kal Herriak entzule onak eta hizlari bikainak izaD. ditu, baina 
irakurle eta idazle gutxi.

Erlijio borroka sortu zenean idatzi ziren lehen euskal libu
ruak. Euskal aldizkariak, berriz, politikako borroken fruitu 
ditugu. Errepublikazaleei erasotzeko sortu zen EUSKALDU
NAK deitu aldizkaria 1887garrenean. Lafittek dioenez "bai 
gorri deitu ezkertiarrak, bai xuri deitu eskuindarrek" euskal
dunen botoak biltzearren idazten zituzten beren paperak eus
karaz.

Ipar Euskal Herrian eta Hego Euskal Herrian politikazko 
giro bati erantzun nahirik sortu ziren zenbait aldizkari. Eta 
giro horretan sortu zen, bizitza laburra izan zuen, EGUNA 
lehen egunkaria.

Irabazleak idatzi ornen du historia. Bestek idatzi du eus- 
kaldunon historia. Beste batzuk mintzo izan dira gutaz eta
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gure ordez. Euskaldunon abotsa ito egin dute beti. Eta abots 
horren lekuko, distira eta oihartzun izan nahi zuten euskal 
komunikabideak ere itoak izan dirá jaio bezain agudo, han 
eta hemen.

Izan ere agintedunen eta dirudunen esku izan dirá eta 
diraute, oraindik ere, komunikabideak. Munduko indarren 
artean, laugarren maila eskaintzen zaie komunikabideei. 
Egia esan indar bortitza bilakatu dirá komunikabideak. Zori- 
txarrez, ordea, irabazleen, indardunen eta dirudunen esku 
dirá neurri haundi batetan.

Eta bere buruaren jabe ez den Euskal Herri txiki honek ez 
du bere komunikabiderik eta ez du besteren komunikabidee- 
tan sarrerarik.

Besteak beste, bere nortasuna gorde nahirik eta bere 
jabetasuna lortu nahirik borroka diharduen Euskal Herri 
honek, munduko komunikabideetan bere lekua egiten saiatu 
behar du. Gure eritzian, nahian, usteen eta abarren berri 
geuk eman behar diogu munduari. Gurekin zerikusia duen 
munduak izan dezala gutaz guk merezi dugun eritzia.

Bestalde euskarari bururik jasotzen utzi ez zaiolako, ira- 
kaskuntzan eta administrazgoan lekurik eman ez zaiolako eta 
langile eterkinak euskalduntzeko erarik izan ez dugulako, 
gure esku ez diren komunikabideek arroztutako jende asko 
bizi da Euskal Herrian. Jende hori guztia eskuratzeko eta 
gureganatzeko geure esku ditugun komunikabideak behar 
ditugu.

Eta azkenik Euskal Herria euskaldun izango baldin bada 
euskal komunikabideak behar ditugu. Munduak gutaz eritzi 
ona izatea ez da aski. Ezta gure artean ditugun deseuskaldun- 
duak edo euskaldundu gabeak euskaltzaletzea ere. Euskal 
Herri osoa euskaldundu behar dugu. Eta Euskal Herria eus
kalduntzeko bideetarik bat euskal komunikabideak ditugu.

Hortik urtearen haserako garrasia: 1976garren urtea  
euskal kazetaritzaren urtea. Itxurazko euskal aldizkariak egi
teko hainbat irakurle eta kazetari sorturik da dagoeneko. 
Astekarien orduak jo digu. Erdarazkoen inbiririk gabeko aste- 
kariak egiteko garaia iritzi zaigu.

Eta bidé batez euskal egunkari bat egiteko urratsa  eman 
behar dugu poliki-poliki. Ikastoletan dabiltzan gaurko hau-
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rrak  gazte bihurturik ditugu laster. Karrera egiten ari den 
jende asko ari da euskara ikasten eta lantzen. Beren fruitua 
ematen ari dira gau-eskolak.

Komunikabideen beharra dugu euskaldunok, alor guztie- 
tan  geuron buruaren jabe izan nahirik dihardugun une hon- 
tan; bidegurutzean eta guruzbidean geuron geroa hautatu 
beharrean garen garai honetan. Eta lau Diputazioetako 
ordezkarien aurrean ari garenez gero euskal komunikabideei 
lagun diezaiela eskatuko genieke.

EUSKAL KAZETARITZA GAUR ETA BIHAR

1976-111-27 

Joan Mari Torrealday

S a rre ra
Txostentxo honen izenburua, neuk ja rria  izanik ere, zaba- 

legitzat jotzen dut. Mugatuz hasteari hoberena derizkiot, 
beraz.

Gaur eta bihar esaterakoan hona zer ulertzen dudan. 
Gaur, oraina da eneretzat lan honetan. Eta bihar hori ez 
dihoa oso urruti, bihar hurbil batetaz ari bainaiz. Gehienez 
ere zein urte honetan zein bost urte hauen epe barruan sar
tzen den etorkizunaz mintzo naiz maizenik.

Mugatzeari ekinaz esan dezadan, komunikabideak oro ez 
baino kazetaritza aipatzea déla ene lana. Eta kazetaritzan ere 
idatziari bakarrik lotuko natzaio, irratiarena beste norbaitek 
aztertuko duela jakinaz. Mass mediatan aberatsena eta bor- 
titzena —telebista— ez du inork aipatuko hemen, arrazoi sin- 
ple bategatik, gainera: ez dugulako (duguntxoa ahantzi gabe 
ere). Beraz, kazetaritza idatziaren arazoketa da, gaingiroki 
bada ere, hemen zuen aurrean aztertu nahi nukeena*.

Euskal kazetaritza modan dago aurten. Moda igarokorra 
baino zerbait gehiago déla usté dugu. Ezagutzen ditugun 
asmo eta projektu batzuk ezaguturik, etorkizun hobeago 
baten segurantzia du euskal kazetaritzak.
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Urtearen haseran ZERUKO ARGIAK, 1976 urte hau kaze- 
taritzaren urtetzat jo zuen. ANAITASUNAk ere gai bera pla- 
zaratu zuen, geroxeago, gaiaren hedadura zabalduz, halegia, 
euskal komunikabideen arazoa planteatuz. Kontzientzi berri 
honen herroak urrutiago ikusi behar direla esango nuke, hots, 
1960 inguruan hasi zen kultur mogimendu bortitz harén frui- 
tu zoria besterik ez bait da hau: Urte honen hasera bertatik 
baitipat, kazetarion m ahain inguruak eurrez ugaldu dira. 
Euskal Herri osotik hartzen ditugu deiak, eskariak, zazpi pro- 
bintzietatik, huri handietatik, herrixketatik, alfabetatze eta 
gau eskoletatik eta Unibertsitatetik. Irratian  bertan ere behin 
baino gehiagotan egon gara. Azkenekoz, gaur goizeon izango 
dugu m ahain inguru bat aldizkarietako zuzendariok edo anto- 
latzaileok.

Sariak ere ba dira. Ba zen LAUAXETA saria, bi aldiz em a
na, 1964 eta 1965ean. Duela bi urte GEREDIAGAk beste bat 
sortu zuen: KIRIKIÑO  saria Durangon, urteko periodistarik 
hoberenari ematekoa. Donostiako Udaletxeak ere sortu berria 
du beste bat: B IL IN T X saria. Ez déla aski aitorturik ere, ba da 
zerbait, eta gehiago sortuko direlakoan gaude.

Hitzetan eta Saritan ez da dena agortzen. Ez dena eta ez 
garrantzizkoena. Aldizkari nagusietarik hiru arras aldatu 
zaizkigu, urtearekin esan dezakegu: GOIZ ARGI, ZERUKO 
ARGIA eta ANAITASUNA. Itxurazko aldakuntza bakarrik ez 
da; planteamoldeak ere kanbiatu dira, kazetaritza ulertzeko 
eta gizartean duen eginkizuna baloratzeko kategoriak ez dira 
lehengoak. Dinamika berri bat bereganatu du euskal kulturan 
eta euskal gizartean kazetaritzak. Aldien zantzu bat da, 
zalantzarik gabe. Dinamika biziago honek azpitik duen kon- 
tzientzihartzeari arrazoi nagusi bat ikusten diot nik: etorkizu- 
na ireki zaigula ustez, ahalbide zenbait posibleztatu egin zaiz- 
kigula ematen du, eta orduan gure asmamena lanean hasi da. 
Kontzientzi berri hau, biziki politizatua ageri zaigu: euskal 
kazetaritzan, gainontzeko erem utan bezala, politikaren inte- 
resak eta eragin-gurariak nagusitu egingo zaizkigu. Euskal 
politika batek bere komunikabideak behar ditu. Ez ahantzi 
‘ laugarren agintetzat” joa izan déla prentsa bera.

Euskal kazetaritzaren egoera
Daukaguna aipatuz hasteari derizkiot bidezkoena. Euskal 

Herrian, gehien irakurtzen diren euskal aldizkariak hauk
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dirá, alfabetoaren arabera emanak: ANAITASUNA - GOIZ 
ARGI - HERRIA - HITZ - ZABAL - ZERUKO ARGIA.

Baionako HERRIA aparte, gainontzekoen lege kondizioak 
anormalak dirá denak. Hiruren jabegoa frailen eskutan dago 
(frantziskotarrenak dirá ANAITASUNA eta GOIZ ARGI, eta 
kaputxinoena ZERUKO ARGIA.). Lege baimena murriztape- 
nik handienarekin emana dute Hego aldean ateratzen dire
nak: erlijioso gaietarako ANAITASUNAk, erlijioso eta eskual
de gaietarako ZERUKO ARGIAk, eta haseran bederen, baserri 
gaietarako GOIZ ARGIk.

Lege baldintzekin jarraituz, esan dezagun amaitzeko 
Frantziako Estatupean ateratzen diren ZABAL eta HITZ ezku- 
tuan zabaltzekoak direla hemen, nahiz eta, oso oker ez bana- 
go, abonaturik eta irakurlerik gehienak mugaz honunzko 
aldean ukan. (ZABAL eta HITZ, prentsa idatziaren plantea- 
mendu hertsi batetan ez nituen hemen aipatu ere egin behar, 
ba dakit, bata hilabetekaria eta bi hilabetekaria bestea baiti- 
ra. Gure urritasuna konduan ukanik aipatu nahi izan ditut 
hemen.).

Gerra ondoko euskal prentsaren erritmoa, asterokoa izan 
da. Eta asterokotasun hori bera ere nahikoa ahul eta faltsoki 
(Astero atera arren, astekariaren planteamendurik gabe 
askotan.). Inolako laguntzarik gabe bizi izan da, malbizi izan 
da aldizkarigintza. Aide guztietako kondizionamenduak atxi- 
loturik izan dute, gainera. Batzuk aipatzearren, nagusitxoe- 
nak jarriko ditut hemen: baldintzapen linguistikoak, kultu- 
razkoak, ekonomikoak; denak, azken batean, politika bazter- 
tzaile eta negatibo bat iturburutzat dutelarik.

Euskal kazetaritza, gaur egun, agerizko atzerapen eta 
handicap izugarri batekin ateratzen déla plazara, bistakoa 
da. Frantsesek esan ohi duten hemengo kazetaritzaren "pa- 
ren t pauvre" besterik ez da. Erdal kazetaritza da nagusi Eus
kal Herrian. Zenbakiak, xifrak ezagutzea erraza ez bada ere, 
ba dirudi ia 100.000 bat edo saltzen déla CAMBIO 16; MUN
DO, bestalde, gehienbat hementxe saltzen da. Eta ba da beste
rik. Astekarien mailan hori, hots, gure erritmoarekin zerikusi- 
rik duen mailan, zeren eta egunkariaren mailan ez dugu 
asmoa besterik.

Gaur egun kanpoko erdal aldizkariak bakarrik ezagutzen 
baditugu ere, giro eta inguru hautan dabiltzanentzat ez da
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inolako segereturik ba datozela Euskal Herrian bertan hain
beste eta hainbeste aldizkari, astekari erdaraz. Hauzi askoren 
artean, hizkuntzarena izanen zaigu hurbilko etorkizun hone
tan aldizkari berri hauekin planteatuko zaiguna. Euskarari 
zein leku? Zein gai? Zein proportzio? Zein euskara?

Sortzear diren aldizkari hauen bizpahiru alderdi berezi 
aipatu nahi nituzke hemen zuen aurrean:

. Politika taldeek Ínteres handia dute aldizkarigintzan 
esku hartzeko. Projektu horietan politika aski agerian dago, 
bai talde gisa eta, normalago dena, bai joera nabarm en gisa.

. Hizkuntzaren —euskara-erdara— proportzioaren eta ore- 
karen hauzia testuinguru honetantxe ikusi eta neurtu beharra 
dago, ene ustetan. Diglosia nagusituko den, edo elebitasuna 
eta, luzarora, euskara, hori... Euskal Herrian zein politikazko 
mogimendu agintedun bilakatuko den aldez aurretik esatea 
ützateke; azken analisian, hizkuntzaren garaitzapena politi
kazko garaitzapenaren pentzura joango da.

Etorkizun a
Oraingo aldakuntza hauek zerbait esan nahi badute, hau- 

xe adierazten dute gauza guztien aurretik: euskal kazetaritza 
heldu eta profesionaldu -bat premiazko déla, beharrezko, 
urgente. Kazetaritzaren arazoketa, literatur-mota, espresio- 
modu autonomo eta berezi bezala, gerra ondoren, bederen, 
oraintxe planteatzen da maila hautan lehendabizikoz.

Egunkari bat ote datorren ere entzun dugu: Erria. Ditu- 
dan datoekin egunkari horren etorkizun periodistikoan ez dut 
sinesten. Goiz da egunkari batentzako. Zoritxarrez, goiz. Ber
nardo Arrizabalaga kazetariak ANAITASUNAn idatzi duenez, 
"Euskal egunkari batek euskal telebistaren eta irratiaren 
atzetik etorri behar luke, mass media handi hauen bidez eus
kara hedatu eta gero". Catalunyako kasua ez da bera.

Astekarien ordua da gurea. Orain arte ezinean,volunta- 
rismoan, eta am ateurismoan ibili garen mundu horretantxe, 
urrats bat gehiago egin behar dugu. Gure ekonomiazko zan- 
goak bustinezkoak ziren orain arte. Memento honetan egiten 
diren planteoak arras profesionalak dira, bai lege aldetik, bai 
ekonomi aldetik, bai lanmoduaren aldetik, bai hizkuntzaren 
aldetik. Esaterako, ANAITASUNA eta ZERUKO ARGIA infor- 
mazio jeneral bilakatuko dira, oraingo legearen tolerantziaz
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baliaturik. Lanmoduaren aldetik, tituludunak eta liberatuak 
(batez ere hortara emanak) izanen dira aurrerantzean kazeta- 
ritza munduan dabiltzanak, ez orain arte bezala, plurilanetan 
itorik. Euskal kulturan leku garrantzizko bat irabazten ari da 
euskal kazetaritza, egindako kanbioak abiapontu besterik ez 
dira eta.

Eta azkenik esan ditzadan bi hitz, Euskaltzaindian  bildu- 
rik gaudenez gero, kazetaritzak euskal kultur ari eta hizkun- 
tzari ekar lezaizkiokeen onak eta hizkuntzaren egoeratik 
datozkion trabak aztertuz.

Euskaltzaindiak horren arretaz aurrera daram an batasun 
burruka honen lehen zentzuetarik bat, nere ustetan, hizkun
tza standard eta funtzional baten beharrizanari erantzutea 
izan da. Inork hizkuntza-modu horren beharrik nabaritzen 
badu, periodistak egiten du hori: hizkuntza egina, erabilia, 
txikitua, ehioa, bat-batean botatzeko moduko hizkuntza, 
hona kazetariak behar dueña. Hizkera hori gertutzen egin du, 
bai, lanik orain arte ere kazetaritzak, eta askoz gehiago egin 
beharko du aurrerantzean, gaurgero.

Hizkuntzaren alorrean ba da beste pontu bat ere: idaztan- 
kerarena. Euskararen tradizioa nondik ñora ibili zaigun eza
gutzen dugu. Laburki esanda, olerkitik eta saiaeratik. Tradi- 
zio hau déla eta, eta gaur egun periodismoan gabiltzanok 
kazetari baino gehiago idazle garelako (aldizkarietatik gatoz 
gehienok), hizkuntza periodistikoa eta estilo periodistikoa fal
ta  zaizkigu. Gusto surrealista, kolorezale eta espresionista 
(galduz badoa ere) gehiegi dago euskal kultura idatzian. Poe
ten hizkuntza ez da albistariarena. José Azurmendik esango 
lukeenez, "oinezkoen euskara pratikoa” behar luke izan 
kazetarien euskarak. Esan nahi baita, hizkuntza bizia, segu- 
rua, plastikoa, zehatza, arabeskorik eta barrokorik gabea, 
"esku-estilos", José beraren hitzetan. Euskal kazetarien esko
la bat sortu behar genuke. Euskal kazetaritzaren eskola bat 
(gutienez, aldizkari guztiek bateraturik ikastaldi batzuk anto
latu beharko lituzkete. Udako Unibertsitatean hoberena?).

Herri giroan egin du lanik jatorrena; esan bezate ordezka- 
ritza bakoitzean agiriak ematen dituzten arduradunek. Neuk 
jasotako berri, eskutitz, idazki eta erantzunekin bakarrik, 
hiru bat mila fitxa badut.
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Lege b e rria
Aurtengo otsailaren hogeian Madrilgo agintariekBarzelo- 

nan hartutako erabakiak aldatuko ditu gauzak. Edozein hiz- 
kuntzetan ezartzen ahalko ornen dirá jendeen izenak.

Aurrez agintariekin harrem anak izanak genituen. Escrivá 
de Romaní, Errejistrotako agintari nagusiarekin egondu 
ginen 1973-an, eta itxaropen piskaren bat eman zigun. Han- 
dik laster bota zuten kargutik eta ezer egiterik ez genuen izan. 
Oraikoan gauza nundik ñora dabilen jakin nahi nuen, eta 
berri jakingarriak jaso ditut. Madrilgo zuzendari nagusiak 
dionez (Director General de los Registros y del Notariado 
delakoak), orain arteko eragozpenak kenduko ornen dituzte; 
bereizkuntzarik gabe hizkuntza guztietako jende izenak ont- 
zat emango ornen dituzte. (1)

Arazo hau, orai, ez dago gobernuaren eskuetan Korteeta- 
ko erabakiaren zain baizik. Jaso dut prokuradore jaunei bida-
li dieten deia ere. Hiru pundu dakartza: Espainiako edozein 
hizkuntzetan ezartzen ahalko direla izenak, aurrez ipinitakoa 
aldatzen eskubide izango dutela gurasoek, eta 'Boletinean' 
agertzen den biharamunetik balioko duela. (2)

Hau hala izanik, Euskal Izendegiaren  bigarren argitalpe- 
na zabalagoa eta egokiagoa egin daiteke. Hara hemen asmo 
nagusienen laburpena:

(1) Texto de la respuesta del limo. Sr. Director General de los Registros y del Nota- 
nado: “El tratam iento de los nombres regionales que contenían estos preceptos 
desaparecerá cuando entre en vigor el Proyecto de Ley de reform a del articulo 52 
de la Ley, que próximamente habrá de discutirse en las Cortes, pero es natural 
^ e ,  m ientras esta Ley no se apruebe, exista un interregno de cierta inseguridad.

Ley, desde luego, va encam inada a perm itir sin excepción alguna los nombres 
Propios de cualquier región española y no necesita de desarrollo reglamentario 
alguno, por lo que será de aplicación inm ediata.”

<2J Texto insertado en el n° 1492, del Boletín de las Cortes, de 24.IV.1976, pag. 
36055:

Articulo Io. El párrafo primero del artículo 54 de la vigente Ley del Registro 
lvij, de 8 de junio de 1957, quedará redactado en la siguiente forma:

_En la inscripción se expresará el nombre que se dé al nacido. Tratándose de 
1 ®Panoles, los nombres deberán consignarse en cualquiera de las Lenguas Españo-

, Art. 2o. A petición del interesado o de su representante legal, el Encargado 
el Registro sustituirá el nombre propio, impuesto con anterioridad a la vigencia 
e la presente Ley, por su equivalente onomástico en cualquiera de las Lenguas 

españolas."
, Art. 3o. La presente Ley en trará en vigor al día siguiente de su publicación en 

Boletín Oficial del Estado'.
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H elburuak

I. Haste hastetik gure helburuen berri ikasi beharra 
dugu, legearen zirrituak jakin, oztopo egin ez dezagun. Diru- 
dienez, oraingo egoera berriak bidé berriak irekiko dizkigu; 
bidé esan dut, ez basamortu, Izen guziak ezartzen ahal iza- 
teak ez du, noski, bakoitzak nahi dueña egin lezakeenik esan 
nahi. Datorkigun irekitasuna, gaurkoz, hauxe da: orai arte 
guretzat zapalgarri ziren legezko mugak kentzea. Erdarare- 
kin berdintzen gaituztela, alegia.

Erdararen lege mailan sartzen bagara, jakin dezagun zer 
muga dituen erdarak. Berez, persona izena behar ornen du 
izan, jende batentzat egokia. Baldintza hau betetzeko, gura- 
soak eskatzen duen izena ontzat emateko ala baztertzeko 
eskubidea ematen dio legeak arduradunari. Eskubide ez ezik, 
izenaren nortasuna zaintzeko agindua ere bai. (3)

Legezko eragozpen nagusiak aipatuko ditugu:
a) Entzute gogorreko hitzak edo gordinak; edozeinentzat 

lotsagarri gerta litezkeenak; ez egokiak, eta abar. Txerri, alu, 
urde e.a.

b) A r-em een arteko  n ah asm en ik  so rtu  lezaketenak . 
Lehen baziren erderaz, Trinidad, Rosario, Corpus, bietara 
erabiltzen ziren izenak. Azken urteetan legez eragotziak dira. 
Baldintza hunen aldetik, Arana-Eleizalderen izendegiak traba 
asko sortu lezake gaur. Nolabait a hizkiarekin bukarazi nahi 
zituen gizonezkoen izenak, Adelaida  erderazko emakume ize
na, euskeraz gizonezkoena gertatzen zaio; eta Adelaide ema
ten du emakumezkoentzat.

Hitz bietan esateko, mugatua dago gerorako ere gure ize
nen bidea, eta Euskaltzaindiak gero ta  lan gehiago izango du, 
sortu den giroan, eskabide guziei erantzuna ematen.

II. Bigarren argibide bat egokitasun mailakoa, geuk egin 
beharko duguna da. Zer-nolako Izendegia  nahi dugu? Iritzi 
bakar batzu entzun ondorean kezkati gelditu naiz ni. Era 
askotako bitxikeriak entzuten dira:

a) Elizako Santu-izendegia euskeratu behar ote dugu?

(3) Lehen aipatutako iaazkian Madrilgo Zuzendari nagusiak, honela dio:
“El Encargado del Registro Civil en el ejercicio de su función tiene el derecho y 

el deber de exam inar si el nombre propio propuesto para el nacido en la inscrip
ción de nacimiento se ajusta a las normas legales sobre inscripción de nombres...”
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Jende askoren kezka hori da, noski; Margarita ñola esan 
euskeraz, edo Afrodisio eta Hermogenes. Errom atarren izen- 
degia oso sarturik daukagu gure artean; ez genuen gehiene
tan beste aukerabiderik izan. Ateak irekitzean ñor berak duen 
izena euskeraz esan nahia gogoratzen zaio bakoitzari. Hori 
ahal da gure helburua? Izendegi handia egin genezake.

Maila huntan, sartuenik daudenak jasoko nituzke nik; 
herriak erabiltzen dituen euskal kutsuko izenak: Aingeru, Sal- 
batore, Azentzio, Kontxesi, Mikel e.a. Acisclo eta Acacioren  
antzekoak beste nunbait.

b) Mordoilokeria da beste askoren ametsa. Kolestin eta 
Kolestiñe, Celestino esan orde; Acacio eta Acisclo ez bageni- 
tuen gogoko, Akaki eta Akilin, heuren ordezkoak etzaizkigu 
atseginago. Hau ote gure jokabidea?

d) Euskal Izendegia. Aspalditik genuen gure asmo zaha- 
rra, ñor beraren iritzia errespetatuz euskal kutsuko izendegi 
ja to r bat egitea zen. Bidé huntatik jarraituko nuke nik. Eta 
hori egiten joateko iturri frango badugu:

EUSKARA, ERDAL EGUNKARIETAN

1976-111-27
_ . . . . Xabier AranburuEuskaltzainburua
Euskaltzainak
Agintariak
Adiskideok
Euskarak, hego Euskal Herriko egunkarietan, gorabera 

asko izan ditu, gerra eskeroztik beinepein.
Ni, oso zaharra ez izan arren, ikusmira asko ezagutua 

naiz. Adibidez, euskaldun batek, bere familiko bat hil ondo
ren, euskaraz idatzitako eskela argitaratu nahi baldin 
hazuen, derrigorrez beste bat erdaraz ipini behar zuen. Hau 
da: bi eskela; biek ordainduta. Euskaldunari, euskal hizkunt
za erabiltzea, erdaldun batera berea ibiltzea baino bi aldiz 
geiago kostatzen zitzaion.

Erdal idazki edo artikulu batean, euskaratik zetorren hitz 
bat ipintzean, debekatua zegoen, egunkari batean, euskal 
ortografiaz idaztea. Ala, ezin zen txistulari hitza "tx"ekin 
jarri, "ch ''kin baizik. Euskal izen bereziak —Mikel, Koldo,
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Iñaki eta abar— , hoien ordez —Miguel, Luis, Ignacio— idatzi 
behar ziren.

Bestetan, lantxo batean, euskal olerki baten pasartea 
idaztean, zati hori bere itzulpenarekin ipini behar zen. Egun
kari berean, erraxa izango litzake ohar bat frantzesez edo ale- 
mandarrez itzulpenik gabe arkitzea, ohar hura Donostian bizi 
ziren frantzesak edo alem andarrak bidalia bazen,. adibidez, 
beuden batzar batera deia eginaz.

Agirían dago holako gauzak umekeriak besterik ez direla; 
eta gehienetan, nere ustez, goi malletik ez zetozten aginduak, 
baizik zuzendari baten beldurrak, norbaiten presioak, honi 
edo hari gusto eman nahia eta abar.

Esan nahi dut egunkari bakotxetan gauza desberdinak 
gertatzen zirela, eta zuzendari baten eritziak edo beldurrak 
agintzen duela.

Denbora haik joanak ahal dira?
#  *  *

Pixkana-pixkanaka, euskara agertu zen erdal egunkarie-
tan.

Lehenengoa, euskaraz idatzitako lan bat argitaratu zue- 
na, Donostiako "El Diario Vasco” izan zen. 1962ko azaroan, 
Gipuzkoan egiten ziren merkatuen goraberak, bai erdaraz eta 
euskaraz ere, ostegunero ematen hasi zen. Ordutik jarraitzen 
du.

Gero -1966ko ap irilan - "Diario de N avarra"k sortzen 
du bere, hamabostetik hamabosterako "N afar izkuntzan 
orria” .

Urte berean -uztailak  3 -  Donostiako "La Voz de Espa
ñ a '^ ,  Basarri hasiko da euskaraz idazten. Bere lanak egune- 
ro azaltzen dira. Egunkari hau bakar bakarra da Euskal Herri 
osoan, egunero lan bat euskaraz argitaratzen dueña.

1969 an "El Diario Vasco"k, igandeko ebanjelioa bi hiz- 
kuntzetan emango du, urte bete geroago bere euskal orria 
azalduaz.

1971 —maiatzak 3 1 -  Donostiako "Hoja del Lunes" dela- 
koak argitaratuko du, lehenengo aldiz, euskaraz idatzitako 
artikulu bat. Jarraitzen du, eta esan beharra da, Euskal Herri 
osoan, astelenero agertzen diren periodikuen artean, Donos
tiako hau bakarrak euskaraz zerbait ipintzen duela.
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Urte berean, Bilboko "La Gaceta del Norte” orri bat bi 
hizkuntzetan idatzia argitaratzen hasiko da. Lehendabizi 
astearteetan bakarrik, gero ostiraleetan ere bai, eta azke
nean, astean hiru aldiz. Baina egia esan... azken azkenean 
orri hori etzen gehiago argitaratu. Hau 1974 gn urtean gerta- 
tu zen.

Bilboko euskal orria etzen euskaraz bakarrik idatzia, gau
za berak bi hizkuntzetan zetozten.

Orain déla urte ta erdi "La Voz de España”k bere "Igan- 
deko euskal orria” sortuko zuen.

*  #  #

Ez dugu zuzendari bat bakarrik ere euskaraz dakienik. 
Eta hau garrantzizkoa da.

Herri bat ulertzeko, ez da gutxiena herri.horren hizkuntza 
jakitea. Nahiz eta gero hizkuntza horretan ez idatzi, baina 
hizkuntza herri baten adimina, estruktura mentala den ezke- 
roz, bere mintzaira ezagutzea derrigorrezkoa da.

Zuzendariek ez badakite, zenbat kazetari euskaraz min
tzatzen dakitenak ditugu?

Nik eginako estadistika gaizki ez badago (eta hau ere gu
txi gorabera) Euskal Herriko egunkarietan —euskaraz dakite
nak eta ez dakitenak— 178 kazetarik lan egiten dute.

178 kazetarietatik, 7 bakarrik euskaraz mintzatzen dirá. 
Hau da: 100 etik 3,9. Zenbaki tristea noski. Ondorekoak zuek 
atera.

Baina badira kazetari gehiago. Batzuk bere karrera buka- 
tu ondoren oraindik lan finkatu bat arkitu ez dutenak; bes- 
teek irratietan lan egiten dutenak, edo telebistan, eta abar.

Denetatik gaur arte —berriro nere estadistika gaizki ez 
baldin badago— 215 kazetari gaude Euskal Herrian. Eta hoie- 
tatik 10 bakarrak euskaraz dakite.

Esan nahi dut, goizetik gauera, norbaitek asmatuko balu, 
katalandarrak bezala, osorik euskaraz idatzitako egunkari 
bat argitaratzea eta orain arte legeak agintzen duen bezala 
tituludun kazetariak behar balu, Euskal Herri osotik bilatuta, 
ham ar baino gehiago ez lukela sortuko.
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Gaur eguneko Euskal Herriko problemak ez dituzute 
erdal egunkarietako euskal orrietan arkituko. Legez eta 
bidezkoa da esatea, Euskal Herriko dardarak eta zalantzak 
ezagutu nahi duenak, euskal astekarietan bilatu behar ditue- 
la.

Gehiago esango nuke. Badira bai erdal aldizkariak euska
raz dakiten kazetariak dituztenak, ikusi dugunez. Baina 
aldizkari hoien zuzendariak beste lanetan jarriak  dituzte, ez 
euskal orriak idazten.

Susmoa dut, ez ote duten zuzendariek euskal orriak fol
klore gauza bezela erabiltzen: moda bat da, euskaldunak 
kexa ez ditezen...

Nik dakidanez, kazetari tituludun batek bakarrik idazten 
du asteroko euskal orri horietako batean, baina horrek ez du, 
gehienetan beinepein, kazetari modura idazten, elerti-arauz 
edo literato giza baizik.

Aztertu ditzagun orri hoien gaiak: Badira bai aktualitatea 
duten gai batzuk: batezere, liburu berri bat buruz norbaitek 
kritika egiten duenean. Baina gehientan... toberak ñola ziren, 
edesti zaharrak, antziñako abesti bat, herri jokoak, bestetan 
itzulpenak... Eta maizegi, barru-barruan daukagun ohitura 
m adarikatu hori: Euskarari buruz jo ta ke: ortografía déla, ez 
dakit zeinek aditza ez duela ondo erabili, holako hitza gaizki 
esana déla... Askotan pentsatu dut, zer esan ez duenak, beti 
euskara bertan arkitzen duela deusere ez esateko gaia. Ez 
dezagun ahaztu: hizkuntza bat zerbait esateko bidea da. 
Nahiago da barrukoa, azala baino.

Beste gauza, oso desberdina izango litzake, gramatika edo 
filolojia dakien batek, astero zati batean, ohartxo batzuk 
ematea, etimolojia, euskararen berezitazunei buruz, eta abar. 
Baina hori ere ez dugu, eztabaida agorrak baizik.

Ez dut ez inori borondate onik ez duela esango; baina usté 
dut behar dugun bidetik ez goazela.

Baita pentsa dezagun ere, egunkarien jabeak eta zuzen
dariak beste gisara idaztea nahiko luketen.

Nik, gauzak dagozten bezala azaldu ditut. Eta hemen 
dagozte.
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DISCURSO DE SALUDO DEL EXCMO.SR. D. MANUEL 
MARIA LE JARRETA ALLENDE, PRESIDENTE DE LA DIPU
TACION FORAL DE ALAVA, A LA REAL ACADEMIA DE LA 
LENGUA VASCA-EUSKALTZAINDIA EN EL HOMENAJE A D.

ODON DE APRAIZ

Vitoria, 27-X II-1976

Constituye para nuestra Diputación Foral una auténtica 
satisfacción y para su historia un acontecimiento importante 
este 27 de diciembre, fecha en que se constituye en el corazón 
de nuestra sede, en el Salón de las Juntas Generales, la Real 
Academia de la Lengua Vasca.

El motivo es doble, primero porque precisamente en este 
año ha tenido su reconocimiento oficial, y nuestra felicitación 
en su día acordada, hoy la podemos transm itir personalmente 
a sus más altos representantes que nos honran con su presen
cia, y segundo porque el motivo que os convoca a esta reunión 
extraordinaria y pública es homenajear a un ilustre y querido 
alavés, Don Odón Apraiz y Buesa, uno de los m ás antiguos 
miembros de honor de la Academia.

Bienvenidos seáis a vuestra Casa, con la que podéis con
tar cuantas veces sea preciso y entendedlo en sentido literal, 
no como cortesía, pues no en vano hemos de recordar que la 
Diputación Foral de Alava fué cofundadora de vuestra Insti
tución. Es por ello que no hemos dejado de dar nuestro apoyo 
a la Academia cuantas veces nos lo ha solicitado. Presentes 
estuvimos en Sabando en el homenaje a Juan Bautista Gamiz,
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al igual que en Oquendo al celebrar el tricentenario de José 
Pablo de Ullibarri; el Consejo de Cultura sacó a la luz la edi
ción facsimil del inédito Gutunliburua y espera publicar su 
transcripción y comentarios para completar la edición crítica 
y estoy seguro que se llegará a una más estrecha y eficaz 
colaboración.

Comprendemos las dificultades que tiene vuestra ingente 
tarea de defensa del Vascuence, sacarlo de su repliegue histó
rico, actualizarlo, form ar el lenguaje literario unificado, pro
mover su uso; he nacido en las Encartaciones, he vivido, vol
viendo no llegando, en la Llanada Alavesa, pertenezco en con
secuencia a aquellas zonas que a lo largo de los siglos rom an
ceándose ellas han permitido la conservación del Vascuence 
en la Vasconia Interior; no soy vasco-parlante, pero siempre 
he sentido, al igual que la gran mayoría de los alaveses que en 
Vascuence apenas pronuncian otras palabras que el nombre 
de sus pueblos, un profundo respeto y un entrañable afecto 
por nuestra lengua, nuestra por ser un patrimonio irrenuncia- 
ble de todo el pueblo vasco, nuestra aunque no la hablemos y 
en su defensa, y en su conservación y en su cultivo, sin que se 
la apropie facción, partido, ni ideología alguna que compara
da con la milenaria vida del Vascuence apenas tiene la vida 
de la rosa, en su defensa, hoy, como en 1918 siempre tendréis 
el apoyo de la Diputación Foral de Alava.

Sentios todos como quien regresa a su propia casa.

ODON APRAIZ JAUNARI OMENALDIA

Gasteiz, 1976-XII-27  

Euskaltzainburuaren hitzak

Arabako Gobernari Ansuategi jauna
Arabako Diputazioko buru Lejarreta jauna eta gainerako 

ahaldunak
Euskaltzaindiko jaunak
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Eta Gasteiztik, Araba guztitik eta Euskal Herriko eskual- 
de eta toki askotarik gaur hunera bildu zareten Jaun- 
Andreak:

Gasteizen, Arabako hiriburuan, eta Probintziako etxejau- 
regi hunetan egiten du gaur bere batzarrea Euskaltzaindiak. 
Batzarre ospetsu eta agiría.

Hunelako batzarre agiriak egin ohi ditu Euskaltzaindiak, 
ez sarri, baina bai zenbait aldiz, gertaera gogoangarri batzuk 
ospatu nahi dituenean edo sarrera hitzaldi edo omenaldiren 
bat egiteko ordua denean.

Eta Euskal Herri guztia bere erem utzat duenez gero, bat
zarre agiri hoiek ere Euskal Herri osoan bam a egin ohi ditu.

Gaur, bada, Arabak du txanda.
Odón Apraiz euskaltzain jaunari, Euskaltzaindiak duen 

gizon jakintsuenetako bati, omenaldia egitea aspaldi erabakia 
zuen Euskaltzaindiak. Arrazoi bategatik edo bestegatik, 
ordea, atzeratuaz joan zaigu gaur arte, baina azkenean eta 
zorionean heldu da eguna.

Arabaren euskal sustraiak aztertzea: horra zein izan den 
Odón Apraiz jaunaren lanen helburu nagusia. Bere bizitza 
luzean barna Odón Apraiz jaunak erabili duen kezka eta 
ardura. Euskal gauzetaz pixka bat axolatu den edozeinek 
daki zein garrantzitsua eta era berean iluna den puntu hau. 
Euskal Herriko zazpi probintzietarik bat dugu Araba, hegoal- 
dean kokatua. Euskaldun izana eta orain ere euskaldun dena 
bazter batzuetan, baina guztiok dakigun bezala, ia aspaldit- 
xotik gainbehera latza egin du bertan euskerak, halako mol- 
dez non lehengo euskera horren mugak, arrastoak eta xeheta
sunak jakitea ez baita gaur bat ere gauza erraza. Hor ditugu, 
bai, Landazuri eta beste zenbaiten lekukotasunak. Hor dira 
Landuchio, Gamiz, Barrutia, Ulibarri eta beste zenbaitek utzi- 
tako lanak. Hor da euskal toponimia, Araban aparteko modu 
batean oparoa eta ugaria dena, eta hor daude Arabako erde- 
ran  gelditu diren euskeratiko hitzak. Halaz guztiz, eta hori 
gora-behera, Araban mintzatzen zen euskera nolakoa zen eta 
euskeraren mugak mende huntan edo hartan  nun ziren era- 
bakitzeko orduan, istiluak eta zalantzak izaten ditugu. Horre- 
gatik esan dut punturik ilunenetako bat eta argitu beharrene- 
tako bat bihurtu zaigula Arabako euskeraren hauzi hau.



72 XXII - EUSKERA - 1977

Eta berau argitzen saiatu eta ahalegindu den gizonik izan 
baldin bada, Odón Apraiz jauna izan aa gizon hori. Makina 
bat lan ditu argitaratuak, aldizkarietan eta hor hemen 
barreiatuak, eta oraindik argitaragabeak ere bai franko. 
Hainbeste lanen frutua gal ez zedin, Apraiz jaunaren estudio 
guzti hoiek liburu batean bilduak argitaratzea erabaki zen. 
Nahi genuen liburu hori omenaldi egunerako —gaurko egune- 
rako, alegia—, kalean egotea, baina ez da posible gertatu. 
Dena déla, asko luzatu gabe agertuko déla usté dugu. Euske
raren gora-beherak Arabako lur huntan jakiteko gidari ezin 
utzia izango da liburu hau.

Odón Apraiz jauna 80 urte tara  heldua da. Eta bere bizitza 
guztian ez du beste ametsik izan bere herriaren kultura gor- 
de, aztertu eta bultzatzea baizik. Ongi irabazia eta merezia 
du, beraz, Arabako Probintziaren etxe jauregi huntan gaur 
egiten zaion omenaldi hau, ongi irabazia bere herriak gaur 
agertzen dion esker ona.

Eta Arabako Diputazioaren etxean eta Arabako ahaldu- 
nen aurrean gaudenez gero, esan nahi dut Arabako Diputazio 
hau izan zela, Euskal Herriko beste hiru Diputazioekin 
batean, euskeraren aldeko Instituzio hunen sortzaile, eta 
gaur ere berau déla Euskaltzaindi huni gehien laguntzen dio- 
tenetarik bat. Euskaltzaindiaren izenean Arabarekin dugun 
zor hau nahi dut, bada, gaur hemen aitortu, eta eskerrak 
eman.

Beste aldetik, euskaltzaletasunak eta euskera pizteko eta 
lantzeko gogoak geroago eta erro sakonagoak egiten dituela 
Araban, eta bereziki Arabako hiriburuan, pozik ikusten dugu. 
Eta horrek —zer esanik ez—, itxaropenez betetzen gaitu, batez 
ere geroari begira. Izan ere, behinolako euskeraren arrastoak 
aztertzea eta jakitea on da, eta behar da. Baina azken batean 

, guk nahi duguna da Arabaren euskaltasunak segida izan 
dezala, euskera ez dadila hemen betiko gal eta honda. Bizi 
dadila, alegia.

Excmo. Sr. Gobernador
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación y Sres. Diputados
Señores académicos
Señoras, Señores:
La Real Academia de la Lengua Vasca "Euskaltzaindia” , 

en íntima colaboración con la Excma. Diputación Foral de
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Alava, ha organizado esta sesión pública y solemne para ren
dir un justo y merecido homenaje a un ilustre miembro suyo, 
alavés y vitoriano, el Sr. Odón de Apraiz, que ahora justam en
te cumple los 80 años de edad. El Sr. Odón de Apraiz tiene 
tras de sí toda una vida larga y laboriosa, consagrada a las 
tareas de la cultura y de la investigación. Pero sus trabajos 
han tenido siempre un norte y un hilo conductor claro, a 
saber, el tra ta r de desentrañar las raíces euskaldunas de esta 
tierra  alavesa, el llegar a escribir y a trazar, en la medida de 
lo posible, la historia y vicisitudes del euskera en Alava en los 
diversos siglos, épocas, etc. Punto este —como salta a la vis
ta— sumamente interesante y hasta intrigante para cuantos 
nos preocupamos por la cultura vasca y amamos entrañable
mente a esta provincia, parte tan caracterizada de la vieja, 
varia y polifacética Euskal Herria.

No es, sin duda, el Sr. Odón el único alavés que se ha inte
resado por el tema. En nuestro siglo podríamos citar un buen 
número de investigadores, hijos de esta provincia, que han 
laborado y siguen laborando en él, desde Federico Baráibar, 
pasando por Gerardo López de Guereñu, Pujana, Uribarren, 
Barrenengoa, Martínez Aguirre, etc.; y perdóneseme la omi
sión involuntaria de otros nombres que sin duda podrían 
agregarse a esta lista. Pero indudablemente el patriarca en 
todos estos afanes y empeños es actualmente el Sr. Odón. El 
es además miembro correspondiente de nuestra Academia 
desde la fundación de ésta en 1919 y académico de honor 
desde 1968.

Hoy, pues, la Academia quiere tributar un justo homenaje 
al Sr. Odón por esta vida consagrada al esclarecimiento de la 
vasquía de Alava, y en su persona quiere asimismo honrar a 
todos cuantos en esta provincia, bajo cualquier aspecto o con
cepto, trabajan en pro de la lengua y cultura vascas.

La producción del Sr. Odón en gran parte está dispersa en 
multitud de revistas y publicaciones que hoy son de difícil 
acceso para su consulta por el gran público, y parte de ella 
continúa aún inédita. Por todo ello se pensó reunir lo mejor de 
esta producción en un volumen. Y juntam ente con él se acor
dó la publicación de otro volumen de Miscelánea de trabajos 
dedicados al Sr. Odón con ocasión de este homenaje. Hubiéra
mos querido hacer coincidir la aparición de ambos volúmenes 
con este día, pero ello no ha sido posible. De todos modos,
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confiamos que en breve aparezcan ambas obras, las cuales 
han de constituir en el futuro un guía precioso, un instrum en
to de consulta y de trabajo indispensable para todo lo que se 
refiere al tema del euskera en Alava.

#  #  #

Alava herria — "el país de Alava” . Así, con su nombre 
propio, viene citada esta tierra alavesa en la obra vasca clási
ca Gero, escrita en el siglo XVII por Pedro de Axular; se la 
cita —claro está— como una de las componentes de la Euskal 
Herria histórica. Dijérase que Alava ha querido corresponder 
al recuerdo que el ilustre escritor vasco tuvo para con ella, 
abriendo en su honor y con su nombre en Vitoria una hermosa 
librería, que me cupo el honor de inaugurar. Por otra parte, 
todos somos conscientes del florecimiento e incremento que el 
estudio y la preocupación por el euskera han alcanzado en 
Alava, y singularmente en Vitoria, en los últimos años.

Lo vasco es algo que el alavés siente como parte de su 
alma y consustancial a su tierra, ya que por todas partes la 
toponimia, los apellidos, las palabras de su castellano colo
quial y muchos de los nombres que figuran en los documentos 
de los archivos de estos pueblos le están evocando la vieja len
gua que fue el idioma de sus mayores.

Algo me ha correspondido en mi vida andar por esta tie
rra  de Alava. No en vano Aránzazu está pegante a Alava, 
como dice una vieja canción de pandereteras vascas: Arant- 
zazu tik  gora, herri bat Araba = "de Aránzazu para arriba hay 
un país que se denomina Alava". Como digo, me ha corres
pondido venir con frecuencia a Alava, y muchas veces he 
podido comprobar y como tocar con las manos el rico sustrato 
vasco que aflora por todas partes. Por citar un ejemplo, en 
Aránzazu es conocida la peregrinación o rogativa anual que 
hacen a aquel Santuario los pueblos que los propios interesa
dos llaman de "la Láurea” , y que son —si no estoy equivoca
do— Trocóniz, Erenchun, Añua y Eguileta. En vasco, "laurak” 
significa, como es sabido, "los cuatro", y estos cuatro pueblos 
siguen denominando a su confederación "la láurea” , con el 
nombre vasco un tanto desfigurado, es cierto, pero todavía
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reconocible. Y cuántas de estas cosas o parecidas se podrían 
citar!

Asimismo, los vasquistas no pueden olvidar que uno de 
los documentos más antiguos concernientes a nuestra vieja 
lengua es la llam ada Reja de San Millán, del siglo XI, con el 
catálogo de los nombres de los pueblos alaveses, documento 
por el que de m anera tan inequívoca se comprueba la existen
cia de la hache aspirada en el vascuence alavés de aquella 
época.

Pero, en fin, debo ceder la palabra a los ilustres conferen
ciantes, que son especialistas del tema y van a desbrozar ante 
nuestros ojos este mundo maravilloso y fascinante de Alava y 
su sustrato vasco.

Sólo me resta aprovechar esta ocasión para dar las gra
cias de todo corazón a la Excma. Diputación Foral de esta 
provincia por la extraordinaria y generosa ayuda que viene 
prestando tanto a la Real Academia de la Lengua Vasca "Eus
kaltzaindia'' como a todas las iniciativas para la promoción 
del euskera y de la cultura vasca en Alava.

Sí. Gracias por todo. Y gracias también al Sr. Odón de 
Apraiz por sus trabajos y desvelos que, como el presente 
demuestra, no han resultado baldíos, sino que han florecido 
en tantas realidades, iniciativas y empeños esperanzadores 
como son los que en el día de hoy pueden observarse en Ala
va.

Jaun-Andreak:
Orain segitun azkeneko etsaminetan Euskal Irakasle titu

lua lortu dutenei hartako diploma banatuko zaie. Baina hitz 
bat esan nahi nuke titulu hau zer den, ñola ematen den etab. 
ez dakitenen faboretan.

Euskera bizi dadila: hau da, noski, Euskaltzaindiaren hel- 
buru nagusia. Euskera bizi dadin, ordea, ikastolak edo esko- 
lak behar-beharrezkoak dirá. Beste aldetik, irakasteko gai 
izango den jendea gabe eskolak ja i daukate. Irakasle hoiek 
sortzeko eta ugaritzeko premia gorria zegoela ikusiz, orain 
déla lau-bost urte, Euskaltzaindiak titulu hau ja rri zuen. Ikas- 
taroak edo kursilloak ere eratzen ditu, etsaminetan eskatzen 
diren gaiak errezago m enderatu nahi dituztenentzat, baina
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esan beharrik ez dago, kursilloetara joan gabe ere programa- 
ko gaiak ikas daitezkeela eta hori zilegitzat jotzen déla. Gero, 
jakina, titulua lortzeko beharrezkoa da Euskaltzaindiak jarri- 
tako etsamina hoiek pasatzea. Euskaltzaindiak badu bere 
harnean batzorde bat hortarako jarria .

Irakasle titulu huntan hiru maila dira: Gorengoa, Erdikoa 
eta Bekoa. Gorengoa da, noski, denetan zailena, eta oker ez 
banaiz, ez zaio oraindik inori ere eman. Bekoa eta Erdikoa, 
berriz, bai, frankok eskuratu dute.

Gaurko emanaldia ez da, bada, lehenbizikoa. Arrakasta 
handia izan du eta du Euiskal Irakasle Titulu hunek. Hainbes- 
te jende, batez ere gazteak, datoz beronen eske. Horrek esan 
nahi du badela bazterretan kezka eta arrangura bizia gure 
mintzaira ikasteko, eta daukan egoera hitsetik atera eta beste 
egoera hobeago batera jasotzeko. Eta hau guzti hau benetan 
pozgarri da. Bai. Etorkizunari itxaropenez begiratzeko arra- 
zoi handia da inondik ere.

Orain baino lehen ere izan da hemen Gasteizen gizon zint- 
zorik, isil-isilik eta bere kabuz urte luzeetan euskera irakas- 
ten aritu denik. Esate baterako, Presa jauna. Jaun  hoien lan 
isila ez dugu sekula behar aina eskertuko. Bera hemen baldin 
bada usté dut biziki poztuko déla bere ahaleginak ekarri duen 
frutua ikustean.

Gaur, bada, Arabako hiriburu huntan titulu hau jasoko 
duzuen guztioi neure zorionik bizienak eta eskerrik beroenak 
eman nahi dizkitzuet.

A continuación se va a proceder a la distribución de los 
diplomas de profesor de euskera correspondientes a la última 
promoción. Es decir, aquellos que en estos últimos meses han 
superado con éxito el examen para ello requerido, recibirán el 
título acreditativo que confiere Euskaltzaindia, Real Acade
mia de la Lengua Vasca.

En gracia a los que ignoren el modo como funciona este 
asunto del título, quiero decir una palabra al respecto. Hace 
cosa de 4 ó 5 años Euskaltzaindia se vio obligada a crear este 
título un poco por sí y ante sí. Y digo que se vio obligada por
que comprendió que la supervivencia del euskera reclamaba 
la escolarización, y ésta no se podía llevar a cabo m ientras no 
hubiera maestros capacitados en número suficiente para la 
enseñanza del idioma. No había maestros porque no había
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escuelas y no había escuelas porque no había maestros. Había 
que romper este círculo vicioso. Ante esta situación la Acade
mia juzgó que ella debía dar este paso, supuesto que ella es la 
Institución pública creada por las cuatro Diputaciones del 
país para velar por el euskera. Y así lo hizo. El título de euske
ra  se confiere con arreglo a un program a establecido. Abarca 
tres grados: Máximo, Medio, Infimo. Dentro de la Academia 
existe una Comisión integrada por miembros que son todos 
Licenciados en Filosofía y Letras. Y ellos son los que presiden 
los exámenes. La Academia organiza también cursillos para 
facilitar el aprendizaje de las m aterias que se exigen en el 
examen, pero bien entendido que no es obligatoria la asisten
cia a los dichos cursillos sino sólo el superar con éxito el exa
men.

La creación de este título ha constituido un verdadero éxi
to, dado el elevado número de los que anualmente se presen
tan a obtenerlo. Ello es un gran motivo de esperanza de cara 
al futuro.

Quiero felicitar cordialmente y dar las gracias a cuantos 
en este momento van a recibir dicho título. Y aprovecho la 
ocasión al mismo tiempo para dar también las gracias a los 
predecesores de estos nuevos profesores del idioma. A aque
llos como el señor Presa, que en esta misma ciudad, en labor 
callada, abnegada y humilde, durante largos años, sin títulos 
ni diplomas, pero con amor en el corazón y tesón en el alma, 
se han consagrado a la enseñanza del idioma vasco.

ODON DE APRAIZ

Gasteiz, 1976-XII- 27 

Juan San Martin

Gaur omenaldi berezi hau eskaintzen diogun jauna, Odón 
de Apraiz Buesa, lehen euskaltzain laguntzaileetariko eta 
!968tik ohorezko euskaltzain duguna, Gasteizen bertan sor- 
tua 1896ko m artxoaren 5ean.
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Historia zientzietan lizentziatu ondorean doktor tituluz 
jabetu zen jakintza berean, Salamanca-n eta Madrid-en estu- 
diatu ondorean. Egin zuen tesi gaia "El país vasco durante la 
revolución francesa" izan zen. Nik dakidanik inon argitaratu 
gabea. Bai ordea bertako agirien berriak, Gure Herria (1924) 
aldizkarian argitaratu zituenak.

Hamar urtekin hasi zen euskara ikasten, bere kontura; 
lehen aldiz Abendañon udaran familiarekin egiten zituen ego- 
naldietan, hola holako metodoak erabiliaz. Eta bere karrera- 
ko lehen urtea aprobatu zuenean, hamazazpi urte inguru 
zituela, udarako oporrak Aramaion euskara ikasten igarotzea 
izan zuen saritzat. Ondoko zenbait urtetan Aramaionako 
bidea hartu zuen.

Bere ogibidez Instituto mailan Geografía eta Historiako 
katedratiko izana da. Eibarren Errepublika garaian, Errepu
blika ekartzearen eskerrez (1931ko apirilaren 14an Espai- 
nian lehen aldiz Eibarren ja rri bai zen Errepublika) Instituto 
bat ireki zen eta Odón bertara joan zen irakasle. Nik orduan 
ezagutu nuen, mutiko bat nintzala. Hezikuntzan itzal handia 
izan zuen eta herrian ondo ikusia zen. Gerrarekin bukatu zen 
Instituto hura, eibartar ausartak ordainak leporatu behar 
zituzten. Lana eman ziguten etxerako, baina kultura kendu 
ziguten hauzorako. Geroztik, urte askoren buruan, Odón-en 
berririk ez nuen izan. La Laguna eta Reus-en izan zen irakas
le, eta bere azken urteetan, jubilatu arte, Gasteizen bertan.

Euskaltzaindia sortu berrian, 1920an, Odón de Apraiz, 
Euskaltzaindiaren ardurapean linguistika legeak ikastera 
atzerrira bialtzea erabaki zen. Lehen urte horretan, Paris-ko 
Unibertsitatean egon zen. Urrengo urtean, Schuchardt-ek 
Uhlenbeck-egana bideratu zuen eta honek, bere aldetik, 
Jud gomendatu zion eta Zurich-era bidalia izan zen. Ikasle 
argi eta bizkorra zen nonbait, 1921eko ekainaren 27ko batzar 
agirían agertzen denez: "Odón de Apraiz gazte azkar onek 
dasa, Euskaltzaindiaren berekiko nayaren berri baduela. 
Udaran Ondarroan izango dala, ta anditxek erantzungo due
la".

Zurich-tik Turín eta Pramollo (Piamonte) aldera jo zuen 
Paulo Schenermeier-ekin, jaun hau parte hoietako Atlas Lin- 
guistikagintzaren zuzendaria zenez, berakin Linguistika- 
Geografia praktikak egiteko. Ikaskuntza horiek oso balioz- 
koak izan zituen, eta, ondorioz, Euskal-Herriko zenbait pun-
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dutan inkestaginail jardun zen 1924an. Egia esan, ikasketa 
horiek zer ikusi handia izan zuten Euskaltzaindiak elkar 
lanean eratu zuen "Erizkizundi irukoitza"rekin. Ifar Euskal - 
Herriko 20 tokitan egin zituen euskalki azterketarako inkesta 
betetze lanak, eta era berean Euskal-Herriko mendebaldean 
Debarruko 12 tokitan, Euskaltzaindiaren aginduz.

Lan horietako asko EUSKERA aldizkarian argitaratuak 
daude. Beste batzuk ordea, artxibaturik gordetzen dirá. 
Azken urteotan, gai hontaz lanik gehien egiten ari dena Pedro 
Yrizar adiskidea dugu eta, berari esker, aztertu dituen pape- 
retatik dakigu Odón-ek herri hauetan egin zituela lanak: 
Lapurdiko Ainhoa, Sara, Urruña, Donibane Lohizun, Arran- 
goitze, Uztaritze, Hazparne, Bezkoitze, Urketa eta Bardoze; 
Baxenabarreko Heleta, Larzabale, Donibane Garazi eta Aldu- 
de; eta Debarruko Gatzaga, Eibar, Elgeta, Bergara, Antzuola 
eta Plazentzian.

1922an, Gernikan, Euskal Ikaskuntzako Hirugarren Ba- 
tzarretan "Investigación dialectológica del Euskera" zeritzan 
txosten bat aurkeztu zuen (Ikus, III  Congreso de Estudios 
Vascos, liburuaren 95. orrialdea). Baina beste lan asko beza
la, hau ere argitaratu gabe gelditu zen. Orain, bere lanen bil- 
duma zehatz bat egitea kostako da. Baina, dena déla, ongi 
hartuko da Arabako Foru Diputaziokoek laster eskainduko 
digutena.

Zer penagarria izan den gudarekin gure estudioak izan 
zuten burubidea eta zer penagarria gizon jakitun hoiek era- 
man zuten ondorena. Kulturaz heldutasunera iritxiz geroztik 
etorkizun guziaren hondamendia ikusi beharrez. Oraindik 
urteak joango zaizkigu gure kulturak izan duen atzerapen 
handiaz konturatu orduko.

Jon Bilbaoren Eusko Bibliographia, I, 198 horrialdean 
aurkituko dugu argitaratu zituen zenbait lanen berri. Ez lan 
guziak, noski. Argitaratu dituenak aldizkari askotan sakaba- 
natuak daude eta hoietako asko atzerriko aldizkarietan. Hara 
erabili zituen izenordeak: Olarizu, P. de Araizondo, Argitza 
eta Olari. Horiez gainera, estranjerian publikatzen zituen 
lanentzat Ziarpa ere erabili zuen. Kolaboratu zuen aldizkari 
batzuen izenak, honek dirá: Bizkaitarra, Arabarra, Euzkadi; 
Tierra Vasca zirelakoetan euskarazko lanak argitaratu zituen 
1913tik 1936ra bitartean. Gazteleraz eta frantsezez beste
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honako hauetan: RIEV, Euskalerriaren alde, Ateneo, Euskal 
Esnalea, Gure Herria, Yakintza, Mediterráneo, Bol. Real 
Sociedad Vascongada de los Amigos de País eta beste zenbai- 
ten.

Arabako euskarari buruzko lan asko egin zituen Revista 
Internacional de Estudios Vascos-en 1920an hasi eta Ateneo- 
ko "El idioma en Alava - Toponimia alavesa"tik zehar 
1958an Bol. de la Institución "Sancho el Sabio"ren orrialdee- 
tara  arte.

Euskaraz idatzi dituenetatik, nik neuk, guti ezagutzen 
ditut, baina Karmelo Etxegaray-ren omenezko liburuan idatzi 
zuen "Euskal Olerkiaren berezikai ba t” oso lan ederra déla 
esan nezake.

Lan guzien artean, Arabako euskaraz egin zituen ikerke
tak izanen ditugu maitagarrienetakoak.

Arabako euskarak, Bizkaikoaren tankerakoa bazen ere, 
probintziaren ifarraldetik batez ere, bere berezitasunak 
zituen euskalki bezala. Honegatik, Abadiñoko Untzuetak 
Otxandioko Iturzaetaren hitzaldiak bizkaieraz ipini zituen. 
Mediterráneo eta Atlantiko urak bereizten diren lekuan zatit- 
zen dira euskalkiak ere. Olaeta, Otxandio, Ubidea muga dire
la aintzinako Karistio-Autrigon lurraldeetan behinik-pehin. 
Zeren, m utur batetik bestera ezin bai daiteke galga ber-bera 
erabili. Mendebaldera, Aiara partean beste era batekoa zen 
eta hegoaldera aldatuaz joango zen noski.

Gainera, Arabak, bere nortasuna ere agertu du bertako 
zenbait idazleren bidez: Landuchio, Barrutia, Gamiz, Uliba
rri, eta orainagokoak.

Eta orainagokoen artean gure goresmenik handienak 
merezi ditu Odón adiskideak. Honelako gizoneri esker, berriz 
ere zutituko da gure herri gogotsu hau.
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Agintari ospatsu, yaun eta andereak:
Gure lankide eta adiskide-aren goratzarre huntan txoil 

laudatu nai ditut arabar idazle yakintsu honen lan eta artiku- 
lo zehatzak; RIEV. aldizkarian eta Euskalerriaren alde-n 
agertuak bereziki, bai eta beste aunitzetan ere, hala nola geo
grafía linguistikaz Sancho el Sabio delakoan, Historioaz eta 
beste euskal gaietaz ere.

Beste batek bere lanen eta izkiribuen azalpen zehatz eta 
osoago bat egin digu, merezi duen bezela. Goazen orain biga
rren pundura. Beste arabar euskal idazle baten oroitzape- 
nean, Ierro batzu laburzki zirriborratu ditut José Paulo 
Ulibarri-ko aundi harén GUTUN LIBURUA jakingarriaren 
karietara. Baldinba, laster irakur ahalko dugula nago, liburu 
balios horren zati bat edo bestearen kopia garbi bat, utsik 
larrienak zuzenduz behar bada, garai hartako tankera erres- 
petatuz funtsean. Idazle hortaz, zerbait aipatu nai dut erda
raz ere.

ELOGIO DEL ESCRITOR EUSKERICO JOSE PAULO DE ULI-
BARRI

NOTAS BREVES A SU MANUSCRITO GUTUN LIBURUA

El GUTUN-LIBURUA del escritor alavés (de OQUENDO) 
citado, tiene un indudable interés, porque en principio abarca 
los siguientes temas:

1/ Cartas a euskaldunes notorios en aquellas fechas de 
1823-1835, como son, Diego de BASAGUREN, J. Ignacio de 
MENDIZABAL, ZENGOTITA, el lexicógrafo y contradictor de 
los autores del Diccionario geográfico-histórico de las 4 pro
vincias (1802), NOVIA de SALCEDO; el folklorista y etnógrafo
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IZTUETA; el ministro del pretendiente Juan Bautista ERRO, 
etc etc.

2/ Comentarios y  propuestas para introducir el euskera en 
el Ayuntamiento de ABANDO, en las Juntas de GUERNICA y 
en las Escuelas infantiles. Empeño insólito por esos años, ju n 
to con el del escritor Iturriaga, y mucho antes Leizarraga de 
Beskoitze.

3/ Versos y  poesías de valor variable, en su euskera, natu 
ralmente.

4/ Noticias de los aconteceres de la vida pública y de las 
guerras de la Fé y de la I a guerra carlista (1833).

5/ M emoriales a diputados generales y personajes de 
importancia.

6/ Cartas a su esposa Mari-Pepachu, en las que Ulibarri 
m uestra su triste vida y sus desventuras conyugales, hasta el 
punto de estar separados contra la voluntad de él, durante 
largas temporadas.

El gran amor que él le guardaba lo manifiesta con calor, 
hasta detallar íntimas confidencias de alcoba, faceta insólita 
ésta en general, en prosistas euskéricos.

7/ Solicitudes al pretendiente carlista.
8/ Versión al euskara  de Ulibarri, de una Pragmática de 

Carlos V, escrita desde Elizondo, en la que firma, NEU ERRE- 
GE; entre otros temas que citaremos.

Este Manuscrito euskérico, cuya hermosa edición en fac
símile tenemos que agradecer a la Diputación Foral de Alava, 
es digno de que sea analizado y puesto en limpio, siquiera en 
parte o por Secciones, porque emprender la labor de ponerlo 
íhtegramente, aclarando partes dudosas y vocablos artificio
sos y corrigiendo las erratas, sería una tarea ímproba para 
una sola persona.

En el libro hay una larga Exposición dirigida al Presidente 
de la Diputación general de Vizcaya, que está llena de noti
cias sobre la vida de los jóvenes y sobre la guerra. Está firm a
da y reza así: “Orrillan 15gn. urtian. Vizcaitarrac diñue egui- 
teco alan. Agur bada iracurle Euzcaldun maitia, Jaincoac  
emon daizula osasuna yagoteco eracurri dozuna, ala biz, biz 
ala, beti iraun lean (sic)''... Es decir: ...Mayo, 15 del año 
1834. Adiós pues, lector vasco querido, que Dios te dé salud
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para cumplir lo que has leído, que así sea, que sea así, que 
siempre dure...

Este texto comienza así: vizcaico Ecautu yauna eta Buru 
Bakida... que hemos traducido al comienzo, según el mismo 
Ulibarri. En el texto de esta Exposición de 12 folios hay extre
mos sobre la vida de los vizcaínos sobre el alcoholismo, sobre 
el abuso de fumar, y sobre el herdera madariquatua, que en 
balde encontraremos en las Historias. Pues sabido es que 
para perfilar el estado social de un País, aquellas noticias son 
mucho más instructivas que las de batallas y reyes. Dice por 
ej. en ella... "Zoricharrien emon guenduan Españarrac Napo- 
leonen gain edo contra! Ce españar bat il bagaric eucan 
inguela (inglesa?) azpiraturic eta Elesha garallan pede (fede) 
ausleac Aita donzupean España leguez eta bake ederrean bici 
gustioc,...

...Donde se lam enta de que los españoles se hayan levan
tado en contra de Napoleon, pues sin morir un español tenía 
sujeto al inglés...

Extraña idea que nunca hemos leído y que se podrá con
trastar con otras ideas del autor. Al final trae una serie de 
Historias bíblicas noveladas, en verso, con poco sentido críti
co, que titula... Cerua eta m undua euscaratuac.

Una parte muy importante además de las citadas, la cons
tituye un Vocabulario Vasco-español, de 30 páginas, con más 
de 1500 vocablos. Muchas versiones son erróneas, bastantes 
vocablos son artificiosos, copiados al parecer de Larramendi, 
Novia de Salcedo o Aizquibel (fué corresponsal y amigo de los 
dos últimos). Pero contiene otra porción grande de palabras 
que es menester recoger y estudiar despacio, entre ellas pode
mos leer muchas con una tendencia, sino a la batasuna, desde 
luego a una clara aproximación dialectal.

En su euskera hay bastantes fallas de sintaxis, de sujeto 
verbal (que acaso sean erratas), etc. pero digno de estudio, 
Por lo ya indicado.

Daremos algunos ejemplos del Vocabulario... em azkia  edo 
soborno // em azpi edo cohecho // Naidarra  edo decretoa // 
Ecadoy edo Justiziacoac // Urradean edo libertadean// Gomu- 
ta edo oroitza (Memorial) // Berbatokia edo Dicionarioa // ...; 
ue aquí algunos ejemplos de aproximación del navarro- 
iabortano y Vizcaíno... // Apezpicugoa, Obispado // Ipizticu-
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goa, Andigura, Irritsa-ambición (¿?) // Arthaz beguiratua , 
administrador // Aurizkitu-Urduritu, atropellarse // Arpa, 
Arrampa, Calam bre// Ayerua, Seña, am ag o //1Euteman, escu
drinar (?) // Asbera, suspiro // Betizua, indómito (?), huraño // 
Barrendaria, entrometido // (Es acechador) // Cantitu, ablan
dar (Es desviarse) // Auznartu, roer (9). Prop. es rum iar // 
Alhadura, Reprensión // Aurtara, puñado // Acizurria, parera 
// Aozteguia (Agoztegia), Pajar // Aihertu, inclinarse // Amuru- 
sia, Amorantea, galanteo (Prop. es amante) // Aizapia, Vela de 
navio // Arteztea, Dirección // Antzola, retablo de altar // Ala- 
pidia, camino libre (prop. es pastizal) // Aham ena, bocado // 
etc etc.

Por estos ejemplos se ve el interés que tendría que algún 
estudioso pudiera examinar este curioso y nutrido Vocabula
rio, para seleccionar los vocablos legítimos y encontrar posi
blemente el origen de otros de invención en los Diccionarios 
arriba citados.

ODON APRAIZEN OMENALDIA

1976-XII-27

H. Knórr

Jaun-andereok!
Egun omenaldi hau egiten badugu, Baztarrika apez jau- 

nari esker da: hauxe aitortu nahi dut aurrera baino lehen. 
Odón Apraiz jaunak 80 urte egin behar zituen eta aukera ezin 
egokiagoa genuen omenaldi bat egiteko. Ñola egin, ordea? 
Aurrena, Apraizen idazlanak argitara eman. Hórrela banatu 
dugu argitaratze-lana:

I. Argitaragabeak.
II. Zenbait euskaltzalek eskaini omen-lantxoak.

III. Gutuneria.
IV. Argitaratuak (agian hautapen bat).



BATZAR TXOSTENAK 1976 85

Gure nahia hau zen: omenaldi-egun hontarako lehen libu
rua argitaratzea. Ezina gertatu da. Baina ez genuen esku hut- 
sik etorri gura eta horra liburuska hau: onar ezazue, otoi, ait
zindari gisa. Izena du "EL VASCUENCE EN VITORIA Y ALA
VA EN LA ULTIMA CENTURIA (1850-1950)” .

Lan ezin interesgarriagoa, berehala ohartuko zaretenez. 
Egileak 1950. urtean aurkeztu zuen, Gasteizko Aurrezki Kut- 
xak antolatu Lehiaketa batetara. Lan zehatza, Apraizen lan 
guziak bezalakoa. Zenbait datu ezezagunak zaizkigu, beste 
zenbait ezagunak, baina bataz besteko irakurleak eta ikerlan- 
gile hasberriak gogotik irakurriko dute liburuska hau.

Aurreko mendeez dihardu atarían, ondikotz llabur. Jaki
na, ez da hori gaia. Ondoren, Bonaparteren galdakizunaz eta 
Kartaz ari da. Haintzat hartzen dira ere, noski, Broca, Belas- 
ko eta besteren ikerlanak, xuxenketa batzutaz, Gasteiz alde- 
runtz hiruki euskarazkoaz bereziki.

Tarteka marteka, kondaira ilun hontan, Baraibar, Olabi- 
de eta beste euskaltzale gailenez orrialde argiak, baita haien 
lanez. Zuzenak dira Apraizen eritziak toponimia eta patroni- 
miari buruzko orrialde ñabarretan.

Aipagarri da ondoko kapitulua: bertara biltzen dira 100 
urte hortan Gasteizen argitara emanak edo arabar euskaraz 
textuak.

Ondorioan —eta ez da ahantzi behar zein "finsteren Zei- 
ten” ziren haiek-Brecht-enak bezain ilunak bai, behintzat— ez 
dugu nigar-jarioa aurkitzen, hizkuntza galerak eraginda. 
Horixe espero lezake irakurleren batek. Hortan ere berezia 
dugu Apraiz.

Horra, bada, gogoz eta gorputzez erraldoi honen obra. 
Berau eta gainerako obra guziak birrirakurtzean, zimiko bat 
senti dugu bihotz ondoan: ñola arraio ez dira hauek argitara 
eman? Erantzun behar ote da? Alde batetik, baldar zebilen 
gure herria bere kultur zuzpertzean, eta "suertatu” zaizkion 
urte latzak, bestetik. Gure munduko berri ez dakiena harritu- 
ko da, noski: 1.000 pesetako (ordukoak!) saria irabazi ondo
ren, hantxe zetzan ahantzirik. Baina erraz da beste m uturra 
edireiten: Odón Apraiz ez zen Reusen bere gogoz bizi ere.

Amaitzeko, eskerrik asko Arabako Diputazioan eta bere 
buru M. M. Lejarreta Allende jaunari. Lehen ere lana egina
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du bere Kultur Biltzarrearen bidez eta oraingoan ere esku 
zabala erakutsi digu.

Bizi bedi bake onean Araba, bai eta Euskal Herri guzia!

Señoras y Señores:

Hace más de un año que el Padre Baztarrika me comuni
có la idea de homenajear a Don Odón de Apraiz en su 80° ani
versario. Desde el primer momento el propósito me pareció 
excelente e inmediatamente nos pusimos a pensar en cómo 
llevarlo a efecto. Parte principal del homenaje había de ser la 
publicación de cuatro libros que recogieran:

I. Inéditos.
II. Miscelánea ofrecida por diversos euskaltzales.

III. Epistolario.
IV. Trabajos ya publicados por Odón de Apraiz (acaso en 

forma de selección).

Era nuestro deseo tener publicado para el día de hoy el 
primer libro. Ante la imposibilidad, y no queriendo diferir el 
día del homenaje ni que éste transcurriera sin una m uestra, al 
menos, de lo que se iba a publicar, nos hemos decidido a 
publicar en forma de separata "EL VASCUENCE EN VITORIA
Y ALAVA EN LA ULTIMA CENTURIA (1850-1950)".

Es un interesantísimo trabajo, como podrán apreciar 
Vds., que presentó el autor en 1950 a un concurso organizado 
por la Caja de Ahorros Municipal de la Ciudad de Vitoria. Se 
tra ta  de un libro minucioso, como todos los escritos que cono
cemos de Apraiz. Aporta datos nuevos y reúne referencias y 
noticias ya conocidas, de gran valor para  el lector medio y 
para el investigador que quiera iniciarse en este campo.

Tras una introducción sobre los siglos anteriores, que se 
nos antoja excesivamente parca, aunque nos damos cuenta 
de que no cae dentro del objeto de la obra, el autor se centra 
en la encuesta de Bonaparte, y al Mapa que le siguió. Tam
bién se tienen en consideración los estudios de Broca, Velasco 
y otros, con rectificaciones, en particular con respecto a la 
cuña vascófona sobre Gasteiz.
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La historia del triste retroceso del euskara en Araba se 
intercala con unas brillantes páginas sobre Baraibar, Olabide 
y otras destacadas personalidades euskeristas y sus activida
des, más una miscelánea con juicios certeros sobre cuestiones 
de toponimia y patronim ia especialmente.

Merece ser destacado el capítulo en que se recogen noti
cias de los textos en euskara arabarra  o impresos en Gasteiz 
en los cien años que se examinan.

En la Conclusión —y no hay que perder de vista en qué 
"finsteren Zeiten” se escribíaral menos tan sombríos como los 
de Brecht— no se encuentran los llantos desesperados por la 
lengua que alguien podía quizá esperar. En esto también se 
nos aparece cómo singular la figura de Apraiz.

Al releer esta obra, como todos los inéditos de Don Odón 
de Apraiz, ese gigante de cuerpo y espíritu, forzosamente es 
llevado uno a preguntarse cómo es posible que hayan perm a
necido inéditos. La respuesta es obvia: por una parte, el re tra 
so que llevaba nuestro pueblo en el campo de su recuperación 
cultural, y los dolorosos años que le han tocado vivir. Mirado 
desde fuera, resulta chocante que esta obrita perm aneciera 
sepultada en el olvido después de ganar el premio —de 1.000 
pesetas de entonces—, Pero los cabos se atan fácil: tampoco 
Don Odón estaba en el Instituto de Reus de motu proprio.

Quisiera term inar estas palabras agradeciendo de nuevo 
a la Excma. Diputación Foral de Alava, y a su Presidente Don 
Manuel Ma Lejarreta Allende, por la ayuda que a través de su 
Consejo de Cultura nos ha ofrecido para poder llevar adelante 
ésta y otras empresas.

Permitidme concluir con las mismas palabras con que te r
mina esta obrita de Apraiz:

"El Caballero de Bela tenía un lema heráldico que carac
terizaba y daba sentido de continuidad a las hazañas de su 
estirpe. Decía: "Lehen hala, horai hola, gero ez dakit ñola" 
(primeramente así, ahora de estotra m anera, luego no sé có
mo). Los alaveses am antes del "euskera", que no renegamos 
de nuestra progenia, podríamos sintetizar en tres palabras 
nuestro Bizi-nahi, n u e s tra  "v o lu n ta d  de v id a "  y p e rd u rac ió n  
colectiva, a firm an d o  que n u es tro  am or a  la  vieja lengua de los 
vascos es de "a n te s , ah o ra  y s iem pre". Lehen, o ra i e ta  b e ti" .
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LOS ESTUDIOS VASCOS ANTES DE LA GUERRA DEL 36 
(SU ESBOZO VISTO DESDE ALAVA)

Vitoria 27-X II-1976 

J. M. de Barandiarán

En los últimos siglos el pueblo vasco ha sido objeto de sin
gular atención de parte de distinguidos viajeros, geógrafos e 
historiadores. Pero, sobre todo, en el siglo XIX, cuando los 
estudios de la lengua y de la cultura de los vascos entran en el 
curso general de aquellas ciencias humanas que ya habían 
descubierto y codificado sus normas.

La existencia del pueblo vasco planteaba y aún plantea 
diversos problemas relativos al tipo humano que lo forma, a 
sus modos de vida, a sus saberes y técnicas, a su religión, a su 
humanismo y a su proceso histórico. He ahí los hitos que m ar
can las diversas parcelas del campo de los estudios vascos.

La lengua vasca fue la primera categoría de nuestra cul
tura que mereció la atención de los vascólogos nacionales y 
extranjeros. Seiguiéronle la historia y las instituciones. Más 
tarde vinieron los estudios relativos a la antropología de los 
vascos, a sus modos de vida, a su religión y a su etnia en gene
ral.

Fue Guillermo de Humboldt quien, a principios del siglo 
XIX abordó el problema de la lengua y de otros elementos de 
la cultura vasca y lo incorporó al movimiento general de sus 
respectivas ciencias, a la sazón mejor orientadas que antaño 
para estudiar con objetividad las m aterias que les competían.

Después los métodos de investigación fueron ganando en 
precisión y las nuevas teorías parecían mejor asentadas que 
las precedentes. En cuanto al euskera, por ejemplo, se había 
dado un primer avance: de suponerlo como lengua en la que 
las palabras tienen con las ideas y con los objetos una relación
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natural (Astarloa) a considerarlo como lengua cuyo léxico tie
ne con los objetos una mera relación de hecho.

*  #  #

El parentesco de los vascos con diversos pueblos del m un
do fue sostenido por muchos vascólogos que se hacían eco de 
las orientaciones de las ciencias de su época.

Chao y Garat entre nosotros, Alphonse Esquiros en Ingla
terra, Arndt y Rask en Alemania y Charencey en Francia 
representan uno de los movimientos, a veces un tanto lastra
do con ideas preconcebidas y poco objetivas. Chao opinaba 
que los vascos son los residuos de la población de la Atlántida. 
Garat sostenía que los vascos son descendientes de un grupo 
fenicio. Charencey y Arndt creyeron hallar relaciones entre el 
vasco y los idiomas de los grupo ugrafinés y urálico.

El otro movimiento más reciente, pero que tuvo su entron
que en Guillermo de Humboldt y en otros anteriores, entre los 
cuales merece ser citado el historiador Garibay, fue el de los 
vasco-iberistas, como Luis Luciano Bonaparte, Luchaire, 
Campión y Schuchardt, movimiento que no fue, sin embargo 
compartido por otros vascólogos como Bladé, Vinson y Van 
Eys. Hemos de reconocer que tanto unos como los otros basa
ban sus explicaciones en serias investigaciones.

En otros ramos del saber —en el de la cultura popular— 
trabajaron el inglés Webster y Rodolfo Trabitsch. Este investi
gó la etnografía vasca y formó , con materiales recogidos en 
Vasconia, la sala vasca de Etnografía en el Museo Etnográfico 
de Viena.

Paralelamente a la teoría vasco-iberista mantinen otros la 
vasco-camitica que supone emparentado el vascuence con el 
berebere, con el copto y con el nubio. A ella contribuyen unos 
estudios de Schuchardt y de Trombetti. Una opinión parecida 
fue defendida por nuestro Juan  Saint-Pierre en Eusko- 
Jakintza.

A las teorías anteriores hay que agregar la vasco- 
caucásica que supone relacionado el euskera con algunas len
guas de Caucaso. Partidarios de esta teoría son Uhlenbeck, 
Lafon y Bouda que han realizado estudios muy apreciables en 
este campo.
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A principios del siglo XX, mientras en el terreno lingüísti
co el euskera estaba siendo investigado por eminentes espe
cialistas, en otros ramos del saber —en el de la cultura popu
lar, de antropología, historia, arqueología, geología, etc.— se 
hacían importantes progresos, fase avanzada de un proceso 
que culminó en el extraordinario florecimiento de los estudios 
vascos de la tercera y cuarta década del mismo siglo.

En buena hora llegó la Revista Internacional de los Estu
dios Vascos fundada por D. Julio de Urquijo que fomentó 
poderosamente los estudios de la lengua y de la cultura vas
cas y contribuyó eficazmente a poner en contacto a los Vascó- 
logos de todo el mundo.

La RIEV y las revistas Ateneo  de Vitoria, Euskalerriaren  
aide y  Euskalesnalea  de San Sebastián, los Boletines de las 
Comisiones de Monumentos de N avarra y de Vicaya, Eskual
duna  de Bayona y otras publicaciones hicieron que nuestro 
pueblo tom ara conciencia más precisa de su propia etnia y se 
form ara entre nosotros ambiente propicio para que se produ- 
jero aquel magno acontecimiento que fue el primer Congreso 
de Estudios Vascos celebrado en Oñate el año 1918.

El esfuerzo de Alava y de los alaveses en aquella m em ora
ble asamblea fue de suma importancia. Desde luego el de D. 
Angel de Apraiz que fue el iniciador de dicho congreso y el 
primero que lanzó la idea de su celebración en una conferen
cia que dió en Bilbao. Fue también él quien presentó el plan 
del proyectado congreso en una reunión que, convocada por 
el Ateneo de Vitoria, tuvo lugar en el Instituto de esta ciudad. 
Otra reunión similar se celebró en el Palacio de la Diputación 
Foral de Alava. Y ésta se encargó de la redacción del Regla
mento del Congreso de Estudios Vascos de Oñate.

En el congreso la participación de los alaveses fue muy 
considerable. En prim er lugar, la de D. Angél de Apraiz, que 
trabajó denodadamente durante su celebración con sus con
ferencias y labores de organización; su hermano D. Odón de 
Apraiz a quien dedicamos hoy este homenaje; D. Enrique de 
Eguren, catedrático de la Universidad de Oviedo que ya había 
publicado su interesante libro "Estudio Antropológico del 
pueblo vasco” ; el P. Olavide, ilustre vascólogo; D. Guillermo 
de Montoya, D. José María Díaz de Mendivü, D. Eduardo 
Velasco, ilustre ateneísta, D. Jaime Verástegui, etc...



BATZAR TXOSTENAK 1976 91

Aquella asamblea fue claro exponente de la situación de 
los estudios vascos. D. Julio de Urquijo, en su conferencia 
decía: "el movimiento vascológico extranjero es más impor
tante que en otro momento cualquiera de la historia” . Y fue 
citando a Julien Vinson, director de la Revue Linguistique-, a 
Uhlenbeck, profesor de la Universidad de Leyde; a Linsch- 
man, fundador de la revista berlinesa E uskara ; a Herélle, 
especialista en el estudio del teatro popular vasco; a Alberto 
León; al romanista profesor Saroi'handy; al profesor Gavel; al 
profesor Lacombe y al Lingüista alemán Urtel.

En cuanto al movimiento vascológico dentro de Vasconia, 
el testimonio más fehaciente de su situación fue el mismo con
greso de Oñate, en el que figuraron especialistas en diversos 
ramos de los estudios vascos. Tales fueron: D. Julio de Urqui
jo, D. Angel de Apraiz; los tres de la sección de antropología 
D. Telesforo de Aranzadi, D. Enrique de Eguren y D. José 
Miguel de Barandiarán; los lingüistas D. Arturo Campión, D. 
Luis de Elizalde, P. Raimundo de Olabide, D. Resurrección Ma 
de Azkue; los historiadores D. Carmelo y D. Bonificado de 
Echegaray, D. Eugenio Urroz, P. Romualdo Galdos, P. José 
Adriano de Lizarralde, Teófilo Guiard, D. Gregorio de Mujica, 
D. Pedro Mourlane Michelena, D. Juan  Allende-Salazar, D. 
Juan Carlos de Guerra; artistas e historiadores de las artes, 
como el P. Félix López del Vallado, D. Pedro de Muguruza, D. 
Manuel Ma de Smith, el P. José Antonio de Donosti, el P. José 
de Arrue, D. Domingo de Aguirre (novelista), D. Leoncio de 
Urabayen, etc.

Los estudios etnológicos vascos tenían ya un representan
te e investigador muy calificado en D. Telesforo de Aranzadi y 
para  la arqueología y estudio de nuestros antepasados prehis
tóricos habíamos formado dos años antes nuestro "triunvira
to” Aranzadi, Eguren y yo.

En el citado Congreso de Oñate fue creada la Sociedad de 
Estudios Vascos o Eusko-Ikaskuntza, y en su sección de "Len
gua” se tomó un acuerdo —el 6o— por el que se fundaba la 
Academia de la Lengua Vasca.

La Sociedad de Estidios Vascos estuvo presente en todas 
las manifestaciones importantes de la cultura vasca desde su 
fundación en 1918 hasta la guerra de 1936, organizando con
gresos —de los que uno en Vitoria el año 1926—, cursos de
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verano y numerosas conferencias por todo el país, promo
viendo y fomentando los estudios relativos al país y al pueblo 
vasco mediante subvenciones y publicación de la Revísta 
Internacional de Estudios Vascos, de su boletín y del resulta
do de diversas investigaciones en el campo de la vascología.

Varias agrupaciones culturales y de estudios se crearon a 
la sombra de la Sociedad de Estudios Vascos. Entre ellas 
debemos mencionar el Laboratorio de Etnología y  de Eusko- 
Folklore y el Centro de Investigaciones prehistóricas que 
empezaron a funcionar en Vitoria el año 1921.

Los estudios de etnología vasca casi eran una novedad y 
las publicaciones Eusko-Folklore y Anuario de Eusko-Folklore 
de dicho "Laboratorio de Etnología", por su método de inves
tigación y por el m aterial que daban a conocer, entraron con 
honor y respuetuosa aceptación en los medios científicos de 
muchas naciones de Europa y de América. El "Laboratorio” 
llevaba publicados, cuando estalló la guerra civil, 145 núm e
ros de Eusko-Folklore y 13 volúmenes del Anuario de E. F.

En esta empresa tuvo buena parte D. Odón de Apraiz, 
cuya presencia en las reuniones del "Laboratorio de E." así 
como sus consejos eran acogidos con entusiasmo por los reu
nidos. Incluso tuvo que intervenir en la prensa periódica para 
defender dicho laboratorio y su labor contra las imputaciones 
de un periodista madrileño, aduciendo en su defensa los testi
monios de Hoffman-Krayer, de Krüger, de Graebner, de Dela- 
fosse y de Van Gennep, autoridades de primera categoría en 
el campo de la Etnología, que habían elogiado la labor de 
Eusko-Folklore.

En cuanto al Centro de Investigaciones Prehistóricas Vas
cas, quedó constituido por los tres que habíamos figurado 
como profesores o conferenciantes en la sección de "Antropo
logía” del Congreso de Oñate, por varios profesores del Cole
gio de M arianistas de Vitoria y por D. Tomás de Atauri.

Este movimiento tenía sus antecedentes en Alava. El des
cubrimiento del dolmen de Aizkomendi o Eguílaz al principio 
de la cuarta década del siglo XIX dió origen al estudio de la 
prehistoria en nuestra tierra. A ese dolmen van asociados los 
nombres de varios historiadores y arqueólogos alaveses, con
D. Pedro Andrés de Zabala, D. Ricardo Becerro de Bengoa, D. 
Ladislao de Velasco, D. Julián de Apraiz y D. Enrique de Egu-
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ren. Otros monumentos descubiertos m ás tarde, como los dól
menes de Arrízala, de Cuartango, de Eskalmendi, de Kapela- 
mendi y del puerto de San Juan  y del yacimiento de la dehesa 
de San Bartolomé, nos recuerdan los nombres de varios arri
ba citados, más el de D. Federico de Baraibar.

El Centro de Investigaciones prehistóricas realizó explo
raciones en los dólmenes de Entzia, de Urbasa, de los montes 
confinantes con Guipúzcoa sobre Araya, en la Rioja (Chabola 
de la hechicera) y en las grutas artificiales de Alava, así como 
en otras comarcas de Vasconia.

La enseñanza del vascuence en Alava fue preocupación, 
m anifestada en muchas ocasiones por ilustres vitorianos y 
por entidades, como el Ateneo  de Vitoria. A principios de este 
siglo se dieron clases del euskera en los locales de esta socie
dad. En la revista Ateneo(n° 55, Diciembre de 1917) se da 
cuenta del comienzo de un curso breve de lengua vasca expli
cado en dichos locales. También se daban clases de vascuen
ce en el Instituto de Vitoria bajo la dirección de D. Federico 
Baraibar.

Algo más tarde se organizaron cursos de vascuence en la 
sala-museo que la Sociedad de Estudios Vascos tenía en la 
Escuela de Artes y Oficios, cursos que fueron dirigidos por D. 
Manuel de Lecuona.

Hacia el año 1928 se fundó el "Grupo Baraibar" para el 
promover el estudio del vascuence y de otras características 
del pueblo vasco. Organizó muchos actos (conferencias, lec
ciones y festejos populares) en diversas partes de Alva. Cons
tituyó una comisión pro euskera en Llodio, realizó actos de 
Propaganda en diversas localidades de Alava.

En todo este movimiento fue elemento y artífice de prim e
ra  magnitud D. Odón de Apraiz. El expuso la labor realizada 
en Alava y la situación del euskera en esta provincia en una 
conferencia que dió en 1934 en la sala-biblioteca de la Socie
dad de Estudios Vascos en San Sebastián. Su actividad, siem
pre con la mira puesta en el pueblo vasco y en su lengua, estu
vo distribuida en sus estudios en el extranjero (en París, en 
Zurich, en Turin, etc.), en investigaciones en diversas locali
dades de Vasconia y en numerosas publicaciones que salieron 
a luz en las revistas del país. Pero de esto darán razón más 
detallada otros participantes y compañeros míos en este acto.
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Al hablar del resurgimiento de los estudios vascos en Ala
va durante dos o tres lustros anteriores a la guerra civil, debo 
consignar que existían también por entonces en Vitoria —en el 
Seminario Diocesano— una cátedra de vascuence y una aca
demia de lengua y literatura vascas, llamadas de Kardaberaz 
que estaban dirigidas por D. Manuel de Lecuona. Eran cola
boradores de la Academ ia de la lengua vasca  bajo el nombre 
de Euskaltzaindiaren lagunak.

Todo este movimiento había creado en el país un ambien
te favorable a los estudios vascos. Eran numerosas las locali
dades, en las que los jóvenes, sobre todo, formaron círculos 
de estudio y organizaron cursos y conferencias, como en 
Villarreal, en Araya, en Marquínez, etc. En Laguardia funda
ron la Sociedad de los Amigos de Laguardia y formaron un 
museo local, expresión de la vida tradicional de aquella 
comarca.

Las investigaciones y los estudios vascos en Alava y en las 
demás regiones de Vasconia iban, pues, progresando como no 
lo habían hecho nunca.

Los acontecimientos del año 1936 suspendieron —y para 
mucho tiempo— la fecunda labor de aquella generación que 
afanosamente venía trabajando por conocerse y por llegar a 
un nivel más elevado en el desarrollo de su cultura. La gene
ración actual ha recogido su antorcha: esperamos que la lleve 
triunfante en la carrera. He dicho.

PALABRAS DE DESPEDIDA DEL SR. GOBERNADOR DE 
ALAVA, SR. ANSOATEGUI

Sr. Presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca
Sres. Académicos:
Unas palabras para agradecer vuestra invitación a mí con 

el fin de que asistiera a esta Sesión Extraordinaria de la Aca
demia. Invitación que me llegó a través de D. Enrique Knórr 
Borrás, académico correspondiente y vuestro Delegado en 
esta provincia.

Mi presencia aquí debe ser interpretada como reflejo fiel 
de la voluntad del Gobierno de la Corona, de cumplir el m an
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dato del Rey Juan  Carlos I, que entendió que nada mejor para 
la tutela e investigación de la Lengua Vasca, que el reconoci
miento por el Estado de la labor de esta Institución.

Por otra parte, estoy aquí, para rendir homenaje de cari
ño y admiración a quienes con su esfuerzo, estudio e investi
gación, cuidan parte tan importante de nuestra cultura y han 
hecho posible los trabajos de esta Academia, hoy Real, desde 
aquella memorable sesión del 21 de setiembre de 1.919 en la 
Diputación de Guipúzcoa y en fin para agradeceros vuestro 
trabajo en el fomento de la unidad de una lengua que hablan 
muchos españoles y que es un elemento importante de la Cul
tura  y del acervo nacional.

Hace unos días el Presidente del Gobierno decía:
"En lo cultural debemos congratularnos de que España 

haya nacido y crecido al calor de varias lenguas y esto no hay 
que decirlo de pasada sino ahondar en la idea de que el plura
lismo lingüístico está vigente” .

El Gobierno entiende que de la misma m anera que el 
bilingüismo es en muchas de nuestras regiones un hecho nor
mal en la vida familiar, cultural y social pueda serlo también 
en la vida oficial, ha dicho igualmente el Presidente del 
Gobierno hace unos días.

La lengua es siempre un fenómeno social y solo en ocasio
nes un fenómeno político y las decisiones acerca de su utiliza
ción no deben depender de la ideología del partido o grupo 
que gobierne, sino de razones a la vez más hum anas y prag
máticas.

De su vigencia real como fenóm eno  de com unicación social

"Se pretende en fin, algo tan normal como que todos los 
españoles puedan expresarse en la lengua española que, real
mente hablan y todo ello, con naturalidad sin perjuicio de la 
jengua común que España eligió libremente y sin ninguna 
imposición y que es de hecho su unitario medio de expresión 
hace ya más de cuatro siglos” .

Todo ello quiere hacerlo el Gobierno de forma gradual y 
Progresiva reflejando y animando la evolución natural del 
hecho ideomático, pero sin crear dificultades o traum as a las
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diversas comunidades e instituciones que deban utilizar dis
tintas lenguas. ,

En esta línea, se enmarca el Decreto de 26 de Febrero de
1.976 por el que se reconoce a la Academia de la Lengua Vas
ca, bajo la denominación de Real Academia de la-¿engua Vás- 
ca.

Y en esta línea me comprometo a apoyár yüestfás aótivi- 
dades en esta provincia en cumplimiento deí mandato real 
como ya he expresado a vuestro Delegado en Alava. Habiendo 
sido hechas las oportunas propuestas ante el Ministerio de 
Educación y Ciencia.

Quiero recordar aquí aquellas palabras de D. Ramón 
Menéndez Pidal en Bilbao en el año 1.921 "tenéis la fortuna 
de que vuestro pueblo sea depositario de la reliquia más vene
rable de la antigüedad hispana. Otras tendrán más valor 
artístico, serán más admiradas y codiciadas universalmente, 
pero no hay otra que tenga la importancia de esta lengua sin 
cuyo estudio profundo jam ás podrán ser revelados del todo 
los fundamentos y los primitivos derroteros de la civilización 
peninsular ni podrá ser esta esencialmente comprendida.

En este marco, la Academia de la Lengua Vasca es testi
monio y no sólo fórmula.

Que el año que empieza sea importante para esta Institu
ción y para sus proyectos, para sus inquietudes y sus esperan
zas. Con el deseo de paz en vuestras cosas en vuestro trabajo 
y en vuestro espíritu recordemos aquí la frase del Rey en su 
mensaje de Navidad “que nadie aminore el paso ni desfallez
ca y que todos nos preguntemos si no podemos hacer algo m ás 
por nosotros mismos y por los demás.

Recorramos juntos la nueva etapa de nuestra historia que 
ahora se inicia...

Muchas gracias.
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EUSKARAZKO NEOLOGISMO ETA TERMINOLOGIAREN
INGURUAN

1976-1-2 

X. M endiguren

Euskaltzaindiaren azken lanbileran irakurri nuen txoste- 
naren hildotik, eta bertan aipatzen nuen "d ” puntuari hurbi- 
lagotik helduz, zientzia eta gai desberdinetako euskal termi- 
nologiak planteatzen digun zenbait arazori buruz proposamen 
batzu egin nahi nituzke.

Norbaitek espero lezakeenaz kontrara, ez naiz neologis- 
moei buruzko hizkuntz erizpide kontutan sartuko. Ba da gai 
horretan ni baino eskudunagorik eta hizkuntzalariari bere 
egitekoaren zama utzirik, ni neu eguneroko praxiaren aldetik 
ikusten ditudan gorabehera batzuz arituko natzaizue.

Azken ham ar-ham abost urte honetan entsegu edo saiake- 
ra, artikulu espezializatu sam arrak, era guztietako it zulpe- 
nak, irakaskuntzarako textuak e.a. eurrez agertu dirá eta 
euskara gaurreguneko premien m ailara jasotze lan honetan, 
ahalegin handi bat burutu da neologismo eta terminologigin- 
tzan. Dena legezko urre ez baldin bada ere, oro har, behialako 
terminología hura baino iraunkorragoa eta etorkizun hobe- 
koa izango delakoan nago. Euskaltzaindiak berak ere ez dio 
erabat musin egin elkarlan honetan parte hartzeari, “Zortzi 
urte arteko haurren hiztegia” , "Merkatalgo izendegia” e.a. 
lekuko.
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Hala ere, ahalegin eskerga honen fruitua aski barreiatu- 
rik dago enziklopedia, liburu, aldizkari eta horritan zehar eta 
ezina edota ezinaren hurrengo gertatzen zaigu gisa honetako 
lanetan sarturik gabiltzanoi —aipaturiko terminología horre- 
taz guti asko baliatu behar izaten dugunoi— oraindainokoan 
eman izan diren urrats guztien berri izatea. Eta jakina, batzu
tan informazio ezagatik, lehenago beste norbaitek sortutako 
hitz berriez gainera, beste batzu sortzeari ekiten diogu, bita- 
sunak ez ezik, hirutasunak eta lautasunak sortuz. Noizbehin- 
ka aurrekoen m arkak ondú ere ontzen dira, baina sarritan 
nahaspideak areagotzea besterik ez da lortzen. Bestalde, hiz- 
kuntzalari trebe izatea ere ez dgo edonoren eskutan eta hau- 
takizunen aurrez aurre, nolabaiteko erizpidez baliatzen gara 
eta hizkuntzari hizkuntzarena ukatzen ez diogunean zientzia- 
ri zientziarena ukatzen diogu, hots, nori berea emanez ibil- 
tzea eskatzen duen zuzenbidetik nekez ibili ohi gara.

Mitxelena jaunak oraintsu gogorazi digunez, Euskaltzain
dia ere "bat bitan banatua" delarik, nik ez dakit beronen zein 
alderdiri dagokion hemen aipatu ditudanok kontutan hartzea 
eta ahal den neurrian erremediobidean jartzea. Dena den, 
euskarari dagokionean, etorkizunean baino ekarkizunean 
gehiago sinesten dugunon izenean, argigarri edo lagungarri 
gerta litezkeelakoan, proposamen batzu egitera ausartzen 
naiz:

Ene ustez, Euskaltzaindiak berak burutu edota bultzatu 
beharreko eginkizunak lirateke ondorengo hauk:

a) Euskal editorialetxe edo euskal liburu bildumen ardu- 
radunekin, euskal textugintzako talde teknikoekin, aldizkari 
zuzendariekin, e.a. harrem anetan ja rri eta terminologi bilke- 
ta  eredu bat proposatu beharko luke.

b) Pertsona egokiren bat hautatu beharko luke Euskal
tzaindiak lan honetan eragile izan dadin, eta eginkizun hau 
burutzeko beharrezkoak diren bitarteko eta laguntasuna 
bilatzen ahalegindu beharko luke.

Agían, hizkuntzalariz eta zientzi alor desberdinetako jen- 
de adituz osoturiko kontseiluren bat beharko luke inguruan, 
linguistikazko garantía ez ezik zientziazkoa ere izan dezan lan 
horrek.



BATZAR TXOSTENAK 1976 99

c) Oraindainoko terminologiaren eta neologismoen biltze 
sistematiko bat egin ondoren, galbahetu eta forma egokienen 
edo gomendagarrienen proposamena egin beharko litzateke.

d) Hitz zerrenda horik textuinguru egokitan eta oharrez 
horniturik, argitara em atearen ardura hartu  beharko luke 
Euskaltzaindiak bere gain; horretara idazle, textugile, euska- 
ratzaile, irakasle eta editorialetako zuzentzaileen eskuetara 
hel daitezen.

e) Hitz berriak sortzea guztion zeregina —idazleona bati
pat— bada ere, lehen aipatutako eragileak eta beronen kon- 
tseiluak eginkizun garrantzitsu bat dute honetan: informazio 
zehatz eta iraunkor bat eskuratzearena eta bidé bat gomen- 
datzearena.

Hemen aipatu ditudan puntu hauentzat zailtasun bat bai
no gehiago sortuko da agian. Zenbaitek beste era batetara 
ikusiko ditu gauzak eta agian, beste bidé batzu proposatuko 
dizkio gaurko euskararen hazkundeari. Nik neuk, egia esan, 
proposamen konkreto hauei baino balio handiagoa eman nahi 
nioke arazoaren planteaketa soilari. Hala ere, haikunde hut- 
saletan gal ez gaitezen, soluziobide jakin batzu proposatzeari 
derriorrezko eritzi diot. Proposamen hau ez dut egin Euskalt
zaindia inolako agintekeriatan sar dadin, baizik eta egunetik 
egunera areagotzen ari den kaos batí argibideak eman die- 
zaizkion, eta batez ere irakaskuntzaren inguruan lanean ari 
diren guztiei behar-beharrezko laguntasun bat eman die- 
zaien. Hemendik urte batzutara zer gerta litekeen ez dakigu, 
eta orduan zer egingo dugun ere ez zaigu gehiegi axola.

Gaurko egoerari erantzunen bat em atea beharrezkoa 
dugu, eta Euskaltzaindia da erantzukizun hau bere gain hartu 
behar dueña, ene ustetan. Nik neuk, textugintzan, kazetari- 
tzan, itzulpenak egiten eta ikastolan gabiltzanonm undua eza
gutzen dudan neurrian - e ta  aski ongi ezagutzen dudalakoan 
nago— goitik beherako inposamen ez baina, bihotzez eskertu- 
ko genukeen laguntasuna izango litzatekeela aitortzera 
ausartzen naiz.
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1976-1-2

Elhuyar

EUSKAL MATEMATIKA HIZTEGIAREN AZTERKETA

'1. Lan honen helburua

Zorionez, badugu gaur Euskararen hil kanpaiak entzun 
usté zituztenen usteak gezurtatzeko arrazoirik.

Oraindik urte asko ez direla amets bat iruditzen zitzaizki- 
gún ikastolak, editorialak eta are euskarazko zientzi lanak, 
hezurmamitzen eta ugaritzen ari gara.

Ahalegin gartsu askoren» poderioan, gure hizkuntzaren 
eskasiak gainditzen ari gara.

Betoz hemendik aurrera ere Euskara gaurkotu eta landu- 
ko duten beste lan asko, denak izanen bait dirá beharrezkoak. 
Ihardun honetan ordea, noizean behin, eginik dagoenari begi- 
ra tu  bat eman beharra izaten da, hutsuneak bilatzeko, des
berdintasun gehiegiak sor ez daitezen irizpideak batzeko, egi
teko dagoena zer den garbi ikusteko.

Azken urteotan Matematika gaiak euskaraz lantzen ihar
dun duenik izan da eta ez da falta zer azterturik, baturik, 
orrazturik.

Arlo hau ere batasun haize osasuntsuek garbitu beharko 
luketela usté izan dugulako, hizkuntz arazotan euskaldun 
guztiok gidaritzat dugun Euskaltzaindiak orain arte egin 
denaren azalpen ulergarri bat eduki behar duela usté izan 
dugulako, egin dugu lan hau.

Badakigu hizkuntz arazotan arauak eta erregelak azken 
finean eraginkorrenak ez badira ere, akademia bat ez déla 
erabakiak hartzera bortxatu behar. Ez zaigu horrelakorik 
burutik pasa ere. Oso kontutan izan dugu, hori bai, Aita Villa
sante euskaltzainburuak, 1975eko urtarrilean, txosten bate- 
tan  ziona: "Lehen mailako eskola-hiztegia... bukatzean, beste 
batekin hasi baino lehen, orain arte irakaskintz arloan egin 
denaren azterketa eta bibliografía bat osatu beharko litzate
ke, eta lan hoiek denak edo behintzat kontuzkoenak eskume- 
nean eduki, eta orduan hasi goi mailako hiztegi-gintzan".
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Gure asmoa, m atem atika Euskararen finkatze lana erraz- 
teko eta aurreratzeko, gaur dugun egoera argitzea izan da.

Autore desberdinen lanak aztertzerakoan, batzutan bata- 
sun osoa ikusten da, beste batzutan, aldiz, erdarazko hitz 
batentzat hiru edo lau baliokide erabiltzen dira. Badago erda
razko hitz baten baino gehiagoren baliokide bezala erabili den 
euskarazko zenbait hitz ere. Beste batzutan erdarazko hitz 
arrunt sam arrentzat ere ez da oraindik euskarazko baliokide- 
rik sortu. Egoera hauxe azaltzen da lan honetan.

2. A zterketa m eto  doa

M atematika hiztegia, hizkuntza modernotan oso zabala 
da noski, mailaren aldetik mugaren bat ez bada ezartzen.

Euskara arlo honetan orain arte oso ahula izan bait da, 
oso zaila eta alferrikakoa litzateke mugarik gabe M atematika 
hizkuntza osoa aztertzea.

Zuhurrena horrelakotan beheko mailekin bakarrik hastea 
dirudi. Halaxe egin dugu guk.

Espainiako irakaskuntzan E.G.B. deritzanaren zortzimai- 
letan ezarri genituen mugak, oraingoz ikastolatako irakas- 
kuntz m ailaren premiak direlako arreta handiena eskatzen 
dutenak.

Arlo hau hórrela mugatu ondoren, ikastolatako irakasle 
talde baten laguntzaz baliaturik, E.G.B.ko zortzi mailotarako 
gaztelaniazko textutan azaltzen den M atematika hiztegi bil- 
keta bat egin zen.

Talde horren eginkizuna hauxe zen:
—Gaztelaniazko textuliburutako M atematika hitzak bildu, 

zein liburu eta orrialdetatik jasotzen ziren adieraziz.
—Hitz soilak ezezik, expresio osoak ere kontutan hartu, 

baldin bere osotasunean esangura berri bat adierazten badu- 
tp- Esaterako "mínimo común múltiplo" delakoan "mínimo” , 
'común” eta "múltiplo” hitzez gainera "mínimo común múl

tiplo” bera ere kontutan hartu  behar zen.
—Bereziki M atematika hitzak ez izan arren, behaztopa sor 

dezaketen hitzak ere jaso.
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Bestalde, euskarazko hitzen bilduma bat egin zen 
ELHUYAR talde ak eskura ahal izan zituen iturri guztietatik.

Iturri hauk zeintzu diren eta bakoitzari ezarri zaien giltza 
edo ikurra lanaren aurkezpen honen atzeko gehigarrian ikus 
daiteke.

Liburu argitaratuak ezezik, ikastoletan multikopiaz era
biltzen diren lanak edo ta inoiz argitara nahiz erabili gabeak 
ere kontutan izan dira hemen. Azken hauen artean J.M. 
Goñik egindako ikastola fitxak eta Joxe Mari Agirrek 
Leuwen-en egindako lan bat aurkitzen dira.

Euskal herri osoa gogoan izatekotan ez zen aski Euskara 
eta Gaztelania parekatzea; Frantsesa ere hartu  egin genuen.

Erdarazko 2 500 hitzek gutti gora behera, euskarazko 
1 900 ingururekin zituzten baliokidetasunak nabarm endu 
behar ziren eta horretarako ordenadore bat oso tresna baliot- 
sua izan zitekela pentsatu genuen. Gure adiskide Claude 
Harlouchet-i, SETISA etxeko zuzendaritzari eta bertan lan 
egiten duten guziei ezker burutu ahal izan dugu azkenean lan 
hau.

3. H itz ze rren d ak

Ordenadore aren inprimagailuak eman dituen bezala 
azaltzen ditugu. Bata Euskara oinarri bezala hartu ta, hots, 
euskarazko hitzak azaltzen dira lehen zutabean alfabeto 
ordenean, eta beste zutabeetan gaztelaniazko eta frantsesez- 
ko baliokideak.

Beste bietan gaztelaniazko eta frantsesezko hiztegiak 
hartzen dira oinarritzat eta hurrengo zutabean euskarazko 
baliokideak aurkitzen dira.

Euskarazko hitzen alboan parentesi artean zein iturritatik 
jaso diren adierazten duten giltzak azaltzen dira.

Esaterako ALDE (IH) ikusten dugunean badakigu hitz hori 
Ikastola Hiztegia deritzanetik jasotakoa déla.

Azken zutabean, berriz, zenbaki batez hitz bakoitza
E.G.B.ko zein m ailatan erabiltzen den adierazten da.

Batzutan 0  ikurra ipini da hitz hori maila jakin batetara- 
ko egina ez den iturri batetatik jaso denean.
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4. A zterketak  ag ertzen  du en  zenbait p rob lem a

a) Erdarazko hitz batentzat euskarazko baliokide bat bai
no gehiago dagoenean.

Hitz arrunt xam arrekin gertatzen da hau. Autore gehie- 
nek erabili behar izan dituzte kontzeptuok eta orduan bakoit- 
zak irtenbide bat bilatu du. Kasu desberdinak aurkituko ditu
gu atal honen barruan eta bakoitzak erantzun modu desber- 
din bat eskatuko du:

a-1) — Autore guzti guztiak ados badaude hitzberdina 
erabiltzean kontzeptu berdina adierazteko, hitz hori onartu 
beharrezkoa da. Hórrela

0075 anchura largeur zabalera (F-S)
zabalera (S) 
zabalera (AS) 
zabalera (M -l)

a-2) — Erdarazko hitz batentzat autore desberdinek 
euskarazko baliokide desberdinak erabili badituzte, gehienek 
erabili duten hari lehentasun bat eman. Hórrela

0129 aplicación application aplikazio (AG)
aplikazio (TX) 
aplikazio (F-5) 
aplikazio (F-4) 
atxikidura (IH) 
aplikazio (JRE-A228)

a-3) — Bi irtenbidek edo gehiagok pisu berdintsua bal- 
din badute kasu bakoitzean ikusi beharko lukete hizkuntzala- 
riek eta m atem atikalariek zer erabaki: bat hautatu, bati 
lehentasuna eman, forma desberdinak erabiltzeko aukera 
utzi... Hórrela

0638 curva courbe makurki (TX)
makurki (ZH) 
kurba (ZH) 
kurba (LK)

a-4) — Inondik berdintasunik ez bada ageri, behar 
bada erabaki bat ematea gerorako utzi beharko den gauza 
izanen da, nolaz eta irtenbide bati egokitasun berezi bat ez 
zaion ikusten. Hórrela
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0250 capacidad quantite ahalmen (ZH)
kapazidade (F-2) 
barnera (LA) 
edukiera (S) 
edukiera (S) 
edendura (AS)

a-5) — Desberdintasuna hitzaren forman bakarrik 
dagoen kasutarako ortografiagatik, atzizki bat ala beste era- 
biltzeagatik eta abar erabaki orokorrak bilatu beharko dira.

Berez zientzi hitz askorekin gertatzen zaigun gauza da 
hau eta J.R. Etxebarriak Euskaltzaindian aurkeztu berria 
dion lan batetan azaltzen diren irizpideak oso gogoan izate- 
koak lirateke gure ustez. Hórrela

kalkulo 
kubo
trukagarri 
elkargarri 
pundu 
kintal

orden — ordenu — ordena

b) Euskarazko hitz bat erdarazko hitz baten baino gehia- 
goren baliokide bezala azaltzen denean.

Horrelakotan euskarazko hitzaren semantika mugapen 
falta bat nabari da.

Teknikoen iritzia oso gogoan hartzekoa izanen da hitz bati 
mugak ezartzerakoan. Hórrela

0260 banaketa (F-4) distribución
0261 banaketa (FL-1) división
0262 banaketa (MH-3) división
0263 banaketaz (F-5) por extensión
0264 banaketaz (LA) por enumeración
0265 banaketaz (MH) por enumeración

edo
0332 berdin (FL-1) igual
0333 berdin (LA) regular
0338 berdin dadeko

elkarbide (AG) relación idéntica

kalkulu
kubu
trukakor
elakarkor
puntu
kintale
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0343 berdintza (LA) igualdad
0344 berdintza (M-4) ecuación

edo
0352 berezi (FL-2) despejar (1 incog. en ecuación)
0353 berezi (M-4) disjunto
0357 berezkunde (HEM)diferenciación
0358 berezkune (KdM) elongación

Tamalez horrelako nahasketak sarri aurki daitezke 
zerrendetan.

Gaitz hau txarrenetakoa delakotan gaude eta lanik asko 
ematen dueña.

Azkar eta gogor ekin behar zaio lan honi, elkar ulertu 
nahi badugu behintzat.

c) Erdarazko hitz batek euskaraz baliokiderik ez duenean.
Problema hau konpontzeko alferrikakoa litzateke balioki

deak sortzen soil soilik ibiltzea, hitz zerrendak egitea alegia.
Hutsune hauk betetzeko gaiak landuz hitz horien balioki

deak beren textuinguruan agertzea litzateke egokiena.
d) Bada horrelako hitz zerrenda batetan ager ez daiteken 

beste problema handi bat: M atematika ikurrez idatzitako 
expresioak, esaterako:

5. A m aitzeko

Lan hau prestatu dugunok, Euskarak M atematika arloan 
duen egoera hobeki ezagutzeko zertxobait balio izanen duela- 
koan ahalegindu gara, baina badakigu hau gauza hutsa déla.

Honetan geratuko bagina hobe genuke paper mordo hau 
zimur-zimur egin eta zakarren ontzira botako bagenu. Aurre
ra  jarraitzeko lehen urratsa baldin bada ordea, bere eskasean 
asko balio du.

Goazen beraz bigarren urratsa eta hurrengoak egitera: 
Hutsuneak betetzera, hiztegia aberastera, okerrak zuzentze- 
ra, iritziak batzera...
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Lan zaila eta arretaz egitekoa, poliki eta azkar. Poliki, 
erabilkera eta arauaren artean etendurarik ez dadin sor; 
azkar loak ez gaitzan har.

Poliki eta azkar honi neurria hartuko dion zuhurtziaren 
bila Euskaltzaindiarengana jotzen dugu eta eskean gatozkio. 
Gure hizkuntzak, gure ikastolek duten premia larri horri 
erantzun egokiena eman ahal izan diezaiogun, behar diren 
batzordeak edo lan sailak izenda ditzala eskatu nahi genioke, 
gaiaren eta hizkuntzaren aldetik prestatuenik dauden espe- 
zialistei dei eginez.

Zihur gaude hala izanen déla eta laster ikusiko dugula 
argiturik, gaur ilunpetatik ateratzeko burrukan ageri zaigun 
m atem atikarako zientzi euskara.

6. Iturburuen ikurrak

(AG) : Joxe Mari Agirrek, Belgikan, multzo teoriaz pres- 
taturiko baina argitara gabeko liburua.

(A-n) : Anaitasuna aldizkaria, n. zenbakia.
(AS) : IKUS M -l ikurra.
(AT) : M. Zalbideren "Azaleko tensioa" artikulutik 

jasotako hitzak.
(AV) : Mitxelenaren "Apellidos vascos” (Txertoa) libu- 

rutik ateratako zenbait hitz.
(DU) : Donibaneko 2. Udako Euskal Unibertsitatea.
(DU-1) : Donibaneko 1. Udako Euskal Unibertsitatea.
(BK) : Batasunaren Kutxa (Lur).
(EB) : Euskera Batasuna (Irakur sail)
(EH) : IKUS M -l ikurra.
(EHH) : Euskal H erriaren Historia (Etor-5).
(En) : Etor saileko n. liburua.
(FL-1) : EKT taldeak argitara emaniko "Fisiko Gaiak I ” 

liburua.
(FL-2) : EKT taldeak prestatu baina argitara gabeko "Fi- 

sika Gaiak I I” liburua.
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(F-n) : Federazioaren bidez argitara emaniko m atem ati
ka liburua, n. mailakoa.

(HEM) : 55Hizkuntza, etnia eta marxismoa" liburua, J.
Azurmendirena.

(IH) : 55Ikastola Hiztegia” , Gordailuk argitara emana.
(JLS-n) : 55Jakin Liburu Sorta''ko n. liburua.
(JRE-An) : J. R. Etxeberriaren artikulua Anaitasuna n. zen-

bakian.
(JS-n) : Jakin Sortako n. liburua.
(KDM) : 55Kinematika eta Dinamika" (Larresoro).
(LA) : Larresorok prestatu riko  m atem atika hitz-

zerrenda bat.
(LK) : Lurraren Kondaira (Irakur Sail).
(LH-n)
(LH-n) : Lur Haspenak, n. liburua.
(LMH) : López M end izabalen  "d icc io n a rio  Vasco-

Castellano).
(M) : 55Munibe" aldizkaria (batzutan fetxaz homitu-

rik dator.).
(M-l) : Euskaltzaindiak, azken erabakien faltan, eskuar-

tean zuen matematika hiztegia.
(M-2) : Larresorok prestaturiko hitz zerrenda bat.
(M-3) : J. M. Goñik E.G.G.ko 3. mailako fitxetan darabi-

len hiztegia.
(MH1) ; IKUS M-H.
(MH-3) : IKUS M-H.
(M-H) : Larresorok prestatu riko  m atem atika hitz-

zerrenda bat.
(PISIA) : Jauregi'tar Gabrielek, izen horrekin, 1935ean 

prestaturiko liburua.
(9) : Euskaltzaindiak, erabat aztertu ondoren, argita

ra  emaniko "8 urte arteko Ikastola Hiztegia” .
(Tx) : Larresororen azken m atem atika hiztegia.
(UI) ; 5 5Uraren Indarra" liburua, J.R. Etxeberriak egi

na.



(ZH) : Elhuyar taldeak prestaturiko 2 100 zientzi hitze-
ko hiztegia.

(?) : Geuretzat anonimo dena.
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7. Addenda

M ateriala ordenadoraz pasatzetik bukatu ondoren, alde 
batetik zenbait hutsune aurkitu dugu (eskutartetik itzuritako 
hitzmultzoak gehienik) eta bestetik m aterial berria ere iritxi 
izan zaigu; ordenadore lanak ordurako eginik zeudenez, gehi- 
garri baten bidez alboratzen ditugu beste guztiok, gaztelania 
euskara ordena soilean, zerrenda nagusiaren osagarri asmo- 
tan.

Direlako gehigarriak, honako hauk dira:

(Go) gehigarria:

(Ne) gehigarria:

(Arr) gehigarria: 

(GA-1) gehigarria:

J. M. Goñik hitz konposatu gehienak eus
kal zutabean agertzen ez zirela ohartuz, 
eta hitz konpostu hoien banan banako ata- 
lak halaz ere bildurik zeudela kontutan 
hartuz, 150en bat hitz jaso ditu.
Luis Eguiak eginiko NEURRIZTIA liburu- 
tik jasotako hitz zerrenda. Euskara gazte
lania ordenerako, liburuak berak azken 
aldean duen "iztegi berezia''z balia liteke. 
Iñaki Arrarte Paris-en eginiko —baina 
oraindik argitara gabeko— liburutik bildu- 
tako zerrenda.
Gerra aurrean eginiko matematikazko 
lehen liburutik jasotako hitz zerrenda. 
Liburua López M endizabal'dar Ixaka'k 
Tolosan 1913. urtean egina da.

(GA-2) gehigarria: 1920.urtean  Bizkaiko D iputazioaren 
laguntzaz argitaraturiko liburuko hitz 
zerrenda.

(GA-3) gehigarria: 1930.urtean Bilbaon argitara emaniko 
Euskal Zenbakiztia liburutik bildutako 
hitzak.
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(GA-4) gehigarria: "Zenbakizti-lengaien ikastia" liburutik 
(1933) bildutako hitz zerrenda.

(M-5) gehigarria: J. M. Goñik ikastolatarako, 5. urterako
prestaturiko fitxen hiztegia.

(M-6) gehigarria: J. M. Goñik ikastolatarako, 6. urterako
prestaturiko fitxen hiztegia.

(M-7) gehigarria: J. M. Goñik ikastolatarako, 7. urterako
prestaturiko fitxen hiztegia.

(M-8) gehigarria: J. M. Goñik ikastolatarako, 8. urterako
prestaturiko fitxen hiztegia.

(ZA) gehigarria: Zatarain 'darr Anbrosi'k bidalia digun
bere hitz zerrendan, erdarazko baliokide- 
rik ez dakarrenez euskara soilean —bidali 
bezala— ipintzen duguna.

CO ROM INAS'EN IR IT Z I B A TI BURUZ

1976-11-6 

A. Zatarain

Aita Villasante'k, bere "Palabras vascas compuestas y 
derivadas" liburuan auxe dio:

Sufijo -ola. Se emplea aún como palabra suelta, signifi
cando "fábrica” , "ferrería" (B,G) y también "m orada", 
"tienda de cam paña" (L). Véase Azkue, Dic. sub verbo. —Mi- 
chelena apostilla: "Está claro que ola se refiere primero a una 
construcción pastoril (creo que me lo tradujeron por la muide- 
ra en Isaba) y secundariamente "herrería” . El carácter pasto
ril salta a la vista en Artola, Vildosola, Anzuola, etc.” CF. 
MICHELENA, Apellidos Vascos.

Como sufijo, es usadísimo en Toponimia, donde a veces 
tiene el sentido de ferrería: Mirandaola, Goikolea, Bengolea, 
etc. (Nombres de antiguas ferrerías de Legazpia (Guipúzcoa), 
pero otras muchas veces parece tener un sentido genérico de 
lugar: Azaola, Iraola, Elorrola, Sasiola, Loiola, Sarasola, 
Arrióla, Arrola, Urrexola, etc.
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Entre los vocablos neológic os formados con este sufijo, 
son un tanto conocidos Indarrola = central eléctrica (lit. fá
brica de fuerza), Margóla = tintorería (lit. fábrica de color), 
Ikastola = escuela vasca (lit. fábrica o lugar de aprender).

Distinto es el caso de Txabola y Etxola. Txabola es clara
mente un préstamo, que luego se ha extendido al castellano a 
partir de nuestro país, como puede verse en Corominas. Etxo
la puede ser contracción de etxe-xola, expresión por otra par
te, atestiguada en Noelak de Etcheberri (véase edición Akeso- 
lo, p. 50). Ahí, en último término -ola es el lat. -ola. (Debemos 
estas indicaciones a L. Michelena.)

Emen Corominas'ek "itxuraz" ziona gauza zigurtzat jot- 
zen da. Corominas'ek auxe dio:

CHABOLA, 1891 'barraca ', 'albergue provisional’. Del 
vasco txa(b)ola 'choza', 'cabaña' (también etxola y etxabola), 
palabra ya algo antigua en vasco, 1630, si bien es probable 
que este idioma la tom ara del fr. antiguo y prov. ‘jaole' 'jau
la ', 'cárcel' (hoy geóle, procedente del lat. CAVEOLA 'jaulita'), 
alterándola en su forma y en su sentido por influjo del vasco 
etxe 'casa'.

Beraz Corominas'ek "probablemente” dio, eta "probable
m ente” itzak gaztelaniz eztu zigurtasunik adirazten. Real 
Academia'ren iztegiak dionez: probablemente: Con verosimi
litud o fundada apariencia de verdad. (Alemaneraz ere 
wahrscheinlich = egi-itxurakoa; Wahrscheinlichkeit = proba
bilidad: euskeraz agizkotasuna esan genezake.)

Corominas'ek zalantzaz diona Aita Villasante'k zigurtzat 
jotzen du: "claram ente". Real Academia'k ere bai: chavola = 
chabola (Del vasco chabola, y éste del fr. geóle del lat. caveo- 
la, jaula).

Onen kontra bi gertaera aipatuko ditut:
1) Latiñezko CAVEOLA'tik euskeraz KAIOLA eratorri da, 

eta kaiola'k eztu txaiola'rik sortu;
2) Prantzesezko geóle'tik, obeki esateko "geolier” = pre- 

sozaiñ'etik euskerak noizpait "jaulierra” atera du: ikus 
Azkue'ren kantu-liburuan: C. V. 408:

Jaulierra, othoi, beha,
egidazu plazera:
zu, othoi, goan behar zitzaitzat
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ene adiskidetara 
ea zergatik ageri naien 
ilunpe triste huntara.

"Jaulierra es palabra tom ada del francés geolier (carcele
ro)."

Jaulier itza Azkue'ren eta Lhande'ren iztegietan eztago, 
beraz eztiduri asko zabaldu danik.

Ola ardientzako-edo aterpea edo etxetxoa baldin bada 
gauza aski argi dago. Salaberri'ren kantu-liburuan onakoau 
dago:

“Olha.- J 'a i traduit ce mot par: Chálet, bien que ce der- 
nier mot ne rende pas le sens complexe de la locution basque. 
Le olha est une propriété d'une nature toute particuliére: 
dans la Coutume de Soule, écrite en 1520, on la désigne sous 
le nom béarnais de cuyaláa, en français cayolar. Le droit de 
cayolar consiste principalement: Io dans la propriété d'une 
cabane pour abriter les pasteurs et fabriquer des fromages 
justem ent renommés, d ’un pare entouré de clótures pour les 
agneaux; 2o dans le droit de parcours pour les bétes ovines, 
sur une étendue trés-considérable. Ces cayolars sont des pro- 
priétés indivises; chaqué part ou portion s'appelle tchotcha; 
l'étendue du droit de parcours, pour chaqué cayolar, est dé- 
signé sous le nom de bullta. Il y a en Soule plus de 80 cayo
lars : leurs bullta sont fixées par un usage immémorial''.

Salaberri'k Etxahun'en lenengo bertsoa onela idazten du: 
Belhaudiko bortian Orgambisk'olha,
Bere deskantsiala han ardiak alha:
Goizan igorten tie olhape behera,
Artzan-hor gaizua emanik gida,
Arratsan íitzültzia gomendatürik untsa.

Sur la montagne Belhaudi est le chálet d'Orgambideska: 
Les brebis y paissent tout á leur aise;
Le m atin on les envoie vers le bas de la montagne, 
Apres leur avoir donné pour guide le chien de berger 
et leur avoir recommandé de revenir le soir.

Emen ola itzaren jatorrizko adirazpena zabaldu egin da. 
Gaztelanizko cabaña itzari ere gauza berbera gertatu zaio; 
ona Real Academia'k zer dion:
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cabaña. (Del lat. capanna, choza, de capere, caber) f. 
Casilla tosca hecha en el campo, generalmente de palos entre
tejidos con cañas y cubiertas de ramas, de paja o de hierbas, 
para refugio o habitación de pastores, pescadores y gente 
humilde. 2. Número considerable de cabezas de ganado. 3. 
Recua de caballerías que se emplea en portear granos, real. 
Conjunto de ganado trashum ante propio de los ganaderos que 
componían el Concejo de la Mesta.

cabañal, adj. Dícese del camino o vereda por donde pasan 
las cabañas. 3. (Salamanca) Cobertizo formado con maderos 
y escobas para cobijar el ganado.

Onela garbi dago, neretzat beiñipeiñ, ola itzak aterpea 
adirazten duala, eta beste adirazpen guztiak ortatik sortu 
dirala. Beraz Azaola, Elorrola, Sasiola eta gaiñerakoetan ola 
atzizkiak ola esan nai duala, naiz adirazpen jatorrean, naiz 
adirazpen zabalean.

Indarrola "jakitunen'' batek sortua da, itxuraz, euskaldu
nik geieneri ''indarr-etxe'' entzuten baitzaie. "M argóla” ere 
sasi-jakitunen batek sortua izan bear du, eta gaizki egiña, iño- 
laz ere. Oñati'n bada "M argóla” izeneko toki bat, eta aspaldi 
eztalarik an ladrilluak egiten ziran; "olak” edo aterpeak 
neronek ere ikusi edun ditut. Agian marga - ola. Real Acade- 
m ia'k dionez "m arga” = karaitza eta buztiña erdi-bana naa- 
sirik dituan lurra da, beraz ladrillugintzarako egokia gerta 
liteke. Margo kolorea danekoak Hervás'en izena beste inda- 
rrik eztu; agian gaizki entzundako edo gaizki aditutako itzen 
bat. Geroztik ongi sortutako zenbait itzi Aita Villasante'k " te r
minacho” esaten dielarik ¿nolatan onartzen du errorik gabe
ko itz ori?

Indarr-etxe aipatu dut, euskaldun askok "central eléctri
ca” adirazteko baitarabilkie. Beste antzeko bat ere Aya'n bein 
baiño geiagotan entzun dut: indar-txabola, "caseta de trans
form ador” . Orra erriak, Euskaltzaindiaren berririk ere ezta- 
kiden euskaldunek sortutako itz egokia eta jatorra. Gogoratu 
alemanezko Kraftwerk ere, gure indarretxe'ren antzera egi
ña. Oraingo "jakitunek” Zentral nukleara sortu digude; agian 
egokiago zitekean kizigun-indarretxea, alemanezko Kern- 
kraftw erk ("popular und unexakt vltom/cra/fwer/c" Hans Die- 
ter HECK'en "Lexikon der Technik” liburuak dionez).
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Ola itzak beste adirazpen bat ere badu aspalditik: burdi- 
ñola, beraz burdiña egiteko aterpea. Alemanez ere gauza ber
bera gertatu da: Hütte itzak "cabaña” naiz "fábrica siderúr
gica” esan nai du, beraz Hütte = ola; Eisenhütte = burdiñola. 
Prantzesak eta ingelesak lenengo adirazpenaz artu dude: fr. 
hutte, ing. hut; polskerak berriz (polonierak alegia) bigarren 
adirazpenaz artu du: huta.

Ola zer dan garbi jarriz'kero' txabola itzaren jatorria 
ikustea errez da. Ardi-saldo edo artaldea etxean sartzen bal- 
din bada' etxola itza sortzen da, etxe-ola. Eta etxeari azpiko 
aldetik aterpe bat erasten baldin bazio' etxabe-ola, etxabola, 
txabola. Etxola itzak asierako e letra galtzen duanean' txola 
xola ateratzen zaizkigu. Lhande'ren iztegian garbi dagode:

ETXA-bola N hutte
ETXE-(e)ola Io chaumiére, cabane, tente. Artzainen etxo

la. 2o hutte de chasseurs, construite en branchages. ETXE- 
(e)olatxo. ETXE-(e)oleta, hutte de chasseur.

XOLA LN (H) cabane, chaumiére. Betlengo xolan sorthua 
(contra, de etxola); xolatxo L (Hb) petite cabane.

Azkue'k Duvoisin aipatzen du; ona latiñezkoa eta Duvoi- 
sin'en itzulpena:

Cant. 1-4: Nigra sum sed formosa, filiae Jerusalem, sicut 
tabernacula Cedar, sicut pelles Salomonis. Oi Jerusalemeko 
alabak, beltza naiz, bainan ederra, Zedarreko cholak bezala, 
Salomonen larru-olhak bezala.

Azkenik aipa dezadan Usurbil'ko Agiñaga'nLastola izene
ko etxe bat badala. Agian jatorriz lastoa gordetzeko aterpe 
bat zitekean, gazt. pajar, eta ez Lhande'k usté zuan bezala 
lastoz estalitako aterpea. Pailler, eta ez chaumiére.

Etxeberri'k auxe dio:
Ilkhi direnean dute 
bazterrera behatu, 
eta aparte an etxe 
xola bat nabaritu

neretzat garbi dago bertsoaren neurria betetzeko dagodela 
etxe eta xola ia adirazpen berberaz. Or eztago itz-jatorria adi- 
razi nairik.



EUSKAL ADITZEN HIZTEGI BATERAKO OHAR ZENBAIT

1976-VI-25 

P. Lafitte

114 X X I I - EUSKERA- 1977

Egungo gai hunek hartze lakeen hedadurarik ez diogu 
emanen. Osoki zabal bagineza, hitzaldia luzegi loakiguke.

Zenbait ohar aski bekizkigu, nolako lanari buruz euskala- 
riak deitu nahi ginituzken erakusteko doia.

Hizkuntza guzietan aditzak ditu emaiten neke gehienak.
Har dezagun frantsesa: aditz frantsesaren morfologiak 

badu nornakiren izitzekoa: badauzka 96 irabia-joko (cuadro 
de conjugación). Bainan ez usté izan zazpi mila eta sei ehun 
forma horiek dakizkienak frantsesa badakiela. Beharrik for
ma horiek oso gogoan izan gabe, mintza ditake frantsesez, 
bakutxa dakizkienez baizik ez baita baliatzen. Haatik ezagu
tzen ditugun formak, ongi mintzatzekotz, ez ditugu ñola nahi- 
ko erabiltzen: jakin behar dugu modu eta aldi bakotxak noiz 
nolaku balioak ukan ditzazken, bai eta noiz nolako laguntzai- 
leak edo osagailuak on-hartzen dituen.

Ez da beraz harritzeko frantses hizkuntzalariek nahi bai- 
tute aditz frantsesaren erakaskuntza errextu.

Entsegu gisa, Larousse Paris-eko liburutegiak argitarat 
eman du Dictionnaire des verbes français par J. eta J.O. 
Caput. Entsegu bat da. Eskasak baditu han-hemenka. Bainan 
bidea erakusten du, eta bidé horri jarraikiz usté dut ondoko 
egunetan lan ederrik aterako den sail hortan.

Liburu hori ikertzen ari nintzelarik, bururatu zait euska- 
rak ere on lukeela xede bereko lan zerbait.

Egituraz euskara eta frantsesa desberdinak izanez, ez dut 
usté Caput bi anaien aurkezpena ongi luaken euskal- 
aditzarentzat. Nahi-t-ez burtxaturak gintazke sail hurren 
egokitzerat.

Agian norbaitek aurkituko du asmatu dudan agerbidea 
baino hoberik.

Anartean huna ñola ikus nezaken Euskal aditzen hiztegia.
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Hastean, aintzin-solasa eta hitz batzuen laburpen zerren-
da.

Gero hiru zati.
I—Lehen zatian, morfología: gramatiketan bezalako 

idatz-joko-taulak; bakutxa bere zenbakiarekin. Aditz 
frantsesaren morfologia baino biziki laburragoa lita- 
ke gure a.

II—Bigarren zatian, moduen eta aldien balioak, hemen 
ere zenbakiak ezar, behar orduan beien aurkitzea 
errexa izan dadien.

III—Hirugarren zatia izanen da hiztegi izena hartze 
dukeena. Hemen usaiako hiztegietako aditzak abede- 
ka aurkeztuko dirá, A-tik azken Z-erat.

Lehen lerroan agertuko dirá, aditzaren erroa edo sus
traía, gero aditz-izenarfin te edo tze atzizkia, gero participioa, 
gero etorkizunaren m arka (ko edo en), azkenean emanen da 
DU edo DA, erakusteko zoin aditz-laguntzaile eskatzen duen. 
Aditzak balin badu bere irabiatze bakuna, morfologian dau- 
kan zenbakia erroaren ondutik hausitzen da.

Itun a zenbait adibide: 
urrun, urruntze, urrundu, urrunduko, DU 
Etor (334), etort(z)e, etorri, etorriko, DA 
jin, jite, jin, jinen DA
Eraman, (423) eramate, eraman, eram anen (gu) DU 
galka, galkatze, galkatu, galkatuko DU
Bainan aurkezpen labur horren ondotik, joskerak behar 

ditugu aipatu, eta lau motakoak izan ditzake
a) aditza beharrezko osagailurik gabe dago, nahiz eratxik 

dakioken aditz-ondo zerbait (construcción absoluta)
Adibidez: noiz nahi jaten du.

b)joskera bakun zuzena: osagailu bat nominatiboan 
jarraikitzen zaio aditzari edo predikado bat.

Adibidez: liburua hartu du; gizon freskua da
c) joskera bakun zeiharra: osagailu bat badu aditzak, bai

nan ez da nominatibo huts-gira bera, predikadoaz den bezen- 
batean.
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Adibidez: aitari natorkio; adixkideekin samurtu 
da
Piarresen kontiak mintzatu dira; aita- 
tzat daukate.

d)joskera hainizkuna (múltiple): aditza asko osaigailuz 
lagundua dago:

Adibidez: hezur bat eman diogu zakurrari
Huna eman aditza ñola agertzen ahal ginuken
eman (342) ama(i)te / eman /  emanen(gu) / DU
Joskera motza: badaki emaiten, ez da zekena; haizeak 

ematen du; bikotzak ematen dautzun bezala egizu mintza- 
tzean eleak berak ematen du; emak hor!; emazu hortik.

Joskera bakun zuzena: bere liburu guziak eman ditu; zaz- 
pi jantziak emanen dituzte; noiz emanen duzu hitzaldia; kasu 
emazu; 9 urte em aten du.

Joskera bakun zeiharra: errege bati eman den bezala; 
ja tera  eman; erakusterat eman; edanari emana; em aztetarat 
emana; aitari ematen dio; dena aita da; emagun egia déla ez 
denetik nork emanen?; bi gauza horiek elgarri emanak dira.

Joskera hainizkuna: emozu begi egiteko horri; liburua 
eman diot Pellori; emazu liburua m ahainaren gainean; bikia 
eman ginuen hazitako berex; emagun lege hori beharrezko 
bezala; harén errana egiatzat eman zuten; gizona m urruari 
kontra ematen dute; haurrik ez eman jostatzen, itsas-hegi 
hortan: leku gaixtoa da; nori berea eman behar zaio; abisu 
eman zigun holakorik ez egiteko; ailema denek euskara begi
ra  dezagun.

OLAGINTZAKO ITZA K

1976-VI-25 

J. Garmendia Larrañaga

JAUNAK
Eskulangintzari buruz ez naiz idatzi zaarra. Ta orduan 

esaten genuen gauzetako bat auxe zen: eskulangillea ez déla
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makinapean bizi izan. Sarritan ez duala argindarrik erabili, 
baizik bere burua izan duala motor. Aipatutako lantxo berean 
adierazten genuan ere eskulangillea jabetzen zela bere erort- 
zeaz, ots, ezin zala salmentan pareatu lantegi andi ta  aurrera- 
koiagoarekin, naiz-ta bai, bein baño geiagotan, lan-gaiaren 
ontasunean.

Orrela-ba, zenbait lantegi txiki, mota aietakoak, zenbait 
lankera, izkutatzen dijoaz, orain bat eta gero bestea, eta 
beraien eskutik, bat-batean, bizimodua, gauza ta izen anitz 
erabat betiko aaztu ta galtzen.

Eta, izkuntza aldetik, azkeneko gogorapen onen garrant- 
zia aintzartuaz bereala irakurriko dizkizutet egun, gutxi era
biltzen diren edo batere erabiltzen ez diren izenen lerrotxo 
bat, 25 izen ain zuzen, denak antzinako gure ola edo burdin- 
langintzarekin zer ikusia izan zutenak.

Itz auek neure gai onen txarteltegikoak dire, berreun 
baten artetik aukeratuak. Denak, orain ikusiko ditugunak eta 
berdin astirik gabez ixilean gelditzen direnak, itz-artean edo 
gazteleraz idatzitako bere kontestoan dijoaz. Esan nai dugu 
beraz, ez dirala an-emenka, bakarka eta bere esanaiaren 
ezjakiñean arkitutakoak. Aita Villasanteri irakurri dugu — 
Características de la obra 'Gero' de Pedro de Axular''en—, “A- 
rraina uretan denean da arrain, hitza ere, esaldi barruan 
atxemaiten duzunean, orduan eta orduan bakarrik, dakizu 
zuzen eta zihur zer den” .

Adierazi nai genuke ere bilduma ontarako, ta  erizpide 
bateri jarraituaz, ez dirala gogoan artuak izan iztegi gisara 
prestatutako lanak, Mogelen “Perú Abarkan” eta 1960 
garrengo V garren "Euskeran” , Xabier Zubiaurreren "Mogel 
eta burdigintzan” arkitzen direnak, adibides. Zubiaurreren 
lan au, Larramendi eta Mogelen oinarritua batezere, Juan 
San M artinen bidez eskuratua dugu.

Eta orain sar gaitezen gure gaurko gaian.

AGUA PALANCA
"Agua palanka izeneko barra  andi bat” .
("Una barra  grande llamada "agua palanca")
(Leitzako Ibero oleko inbentario edo arkibidetik jasoa. 

.1860 garrengo ekainaren 28koa. Egun nere eskuetan).
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ALDABARRAK
“Boga, boba edo boa burkoetan tinkatzeko egurrak, alda- 

barrak zeritzaten. Aldabarrak ziriz ermotzen ziren."
("Los tablones o m aderas para sujetar la "boga", "boba"

o "boa" en las "burkoak" recibían el nombre de "aldaba
rrak". Los "aldabarrak" se afianzaban por medio de cuñas” ).

Eugenio Zubeltzuk emandako berrietatik jasoa. Ibarreko 
"Azkue la nueva” kobre ontzitegian lan egiña dugu Zubeltzu.

Mogel: Aldabarrak: Puntales del "boga” ("Perú Abarka” )
Azkue: Aldabar: "Puntales que sostienen el mazo de 

ferrería” .

ARDIE
"Azkue la nuebako zepuak tinkatzen zituzten zurak, 'ar- 

die' izenarekin ezagutzen ziren. Olaren zolairu azpian arkit- 
zen ziren 'ardiek'.

("Los cepos de la ferrería "Azcue la nueva” iban sobre 
una m adera conocida por 'ardie'. La 'ardie' quedaba por 
debajo de la planta de la ferrería").

Félix Etxeberria, Berastegiko arotz edo zurgiña izan duak 
esana. Félix Etxeberria, ta berdin ere bere gurasoak, "Azkue 
la nuevako” arotzak izan ziren.

ARIA
"Aria izeneko beste esku-aga bat, gabiko txingurak sart- 

zeko” .
("O tra-barra-para entrar-meter-los yunques del M artine

te, que se llama "aria").
Leitzako Ibero oleko arkibidetatik jasoa. 1860garren 

ekainan 28koa. Egun nere eskuetan.

ASTUA
''Zankalatraba esertzen zen pertzkillea zuraje baten gañe- 

ko ool batetan. Zuraje onen izena, astua. Bi anka zituan eta 
70 zentimetro goibean".



BATZAR TXOSTENAK 1976 119

("El 'pertzkillea' tomaba asiento a horcajadas en una 
tabla dispuesta sobre un bastidor de m adera con dos patas y 
70 centímetros de altura, llamado 'astua').

Ibarreko "Pertz-olan” pertzkille izan zen Emilio Portalek 
esana.

ARZAYA PALANCA

"Artzaia palanka izeneko burdin aga bat” . 
("Una barra  llam ada "arzaya palanca” .) 
Aipatutako Iberoren arkibidetik artua.

BERUA EMAN

"Kobrezko ontziak sutegira eram ate onek 'berua eman' 
zuan izena. Bañan lantegian ontzia otzean lantzen zen. Ontzi 
lantzearen eginkizunetan batí 'berua eman' izena ematen 
bazitzaion ere” .

("Ese llevar a la fragua —las piezas de cobre— recibía el 
nombre de 'berua eman'. Pero en el taller se forjaba con la 
vasija en frío, si bien uno de los cometidos de esta sección 
recibía el nombre de "berua eman").

Emilio Portalek, Ibarreko "Pertz-olan” pertzkillea izanak, 
eta Karlos Bikandi, Amorebietako "Bernakolean" errebatido- 
rea izanduak emandako berriak.

CHACURRAS

"Iltzeentzako bost iltze-eredu, bakoitza bi zatiz osatua: 
zatien izena: "txakurra".

("Cinco claveras para clavo con sus dos piezas llamadas 
“chacurras” .)

Leitzako Ibero oleko arkibidetatik artua.



DURMIENDA

"Inaziori, antepara, kurpilla ta  durmiendan egindako 
bost eguneko lanarengatik...”

"Auspotegiko durmienda berria antolatzen".
("A Ignacio, por cinco días que trabajó en la antepara, 

rueda y durmienda...)
("En prepara la nueva durmienda de la barquinera (...)''.
Bizkaiko "Sarrikolearen '' 1797 garren urteko langintza 

kontuetatik.
Mogelek eta Azkuek: Durmiendea: "La pieza mayor de la 

ferrería; sirve de apoyo a todas las demás".
Baiñan argitasun gutxi ematen digute auek.

EGAZPIDE

"Lanean eta ikazkintzan asi zela Egazpide deitzen dion 
ondoko ta berari dagokion lekuan".

("Que había empezado a trabajar y hacer carbón era 
tocante y perteneciente de corte que llama Egazpide” ).

Azkue: Hegastegi: alero de la casa. Egatz: ladera de mon
te. Alero de tejado. *
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EGAZPIDE

"Aipatutako Inturia olaren txarakadiak eta Egazpideak” .
("De los jarales y Egazpides de la dicha herrería de Intu- 

ria").
Berastegiko udal agiritegitik artua. 1651 garrengo ilbelt- 

zaren 25 koa. Berastegi eta Elduaiengo erriek Pedro Aranalde 
ola-gizonarekin izan zituzten eztabaidatatik jasoa.

ENDAL ARRIE

"Eta 'endal-arrie' zuen izena 'endala' punpatzen zen bur- 
din edo arriak” .
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("Y el hierro o la piedra donde rebotaba el "endala" reci
bía el nombre de "endal-arrie'').

Félix Etxeberriak esana.
Mogelek: "D endal-arria'': Piedra bajo el "dendal''.
Azkuek: "Dendalarri": Piedra sobre que se fija el "den- 

dal",

ENDALA

"Endala zeritzan burdinki bat zeramaten gabi-oñek 
m uturretan, ardatz ortz duna ikutzen zutela” .

("Los extremos de los "gabi-oñek" en contacto con el eje 
dentado llevaban un ferrado denominado "endala").

Félix Etxeberriak esana.
Mogelek: Dendala: Apoyo del "gabigun" : Sostén del 

mazo.
Azkuek: Dendal: Apoyo del mazo y su sostén en las ferre

rías.

EPAIPIDE

"Elizaraun barrutian Berastegi ta  Elduaiengo erriek 
dituzten sarobeen oar-idatzia eta oola bakoitzak berez epaipi- 
de tartean dituanak auek d ira” .

("Memorial de los seles que tienen las villas de Berastegui 
y Elduayen en el término y jurisdizión de Elizaraun y entre los 
epaipides que tiene cada herrería de por sí son las siguien
tes:")

Berastegiko Ansonea baserrian arkitutako paperatatik. 
Ixaka López Mendizabalen iztegian: "Epaipide" : "Terre

no comunal en el que es lícito a los vecinos el aprovechamien
to de árboles, argomas, etc” .

ESTAKA

"Errebatitzeko 'estaka' batzuek eta neurri ezberdiñeko 
burni malluak erabiltzen zituzten.
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"Txingure tankeran bukatzen dan burni-aga bat dugu 'es- 
taka'.

("Para el quehacer de batir contaban con varias 'estakas' 
y martillos de hierro de diferente tamaño.

La 'estaca' es una barra de hierro rem atada en una espe
cie de yunque'').

Emilio Portalek esana.

FESTA - BURNIAS

"Plazaola, Berines, Olloquiegui ta Inturiako olak bederat- 
zi kintal burni ordaintzen zuten bakoitzak 'festa-burni' edo 
zerga bezala, 1615 garrengo urtean” .

("Gomo 'festa-burnias’ o impuesto pagaban el año 1615 
las ferrerías de Plazaola, Berines, Olloquiegui e Inturia a cada 
nueve quintales de hierro” ).

Gipuzkoako Agiritegitik. 2064 garren paper-xorta. 72 
garren orrian. 1615 garrengo illaiaren 29 an.

FESTA - BURNI

"1628 garrengo urtean Lorentzo Elussak bere gain artu 
ta  kobratu zuan Inturia, Ollokiegi, Berines, Mustar, Ameraun 
eta Plazaola oletako ola-gizonek 'festaburni’ deritzen zaion 
zergaren irutatik bi ordainduaz emandako burni totxoa” .

("El año 1628, Lorenzo de Elussa se hizo cargo del hierro 
tocho cobrado de los ferrones de las ferrerías de Inturia, Ollo
quiegui, Berines, Mustar, Ameraun y Plazaola, por las dos 
terceras partes del tributo llamado 'festaburni').

Gipuzkoako Agiritegitik. 2055 garren paper-xorta. 137 
garren orria. 1628 garrengo abenduaren 30 an.

GABI - OÑE

"bere m uturrean gabia edo mallu andia eram aten duan 
abea” .

("El tronco que en su extremo lleva el m artillón” ).
Félix Etxeberriarengandik jasoa.
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GUZUR - ASCAS

"Bere urak kurpil pota edo paletara botatzen zituan erre- 
ten zuzen edo zeartuak artzen zuan izena".

("Se llamaba así al canal vertical o inclinado que encau
zaba el agua hacia las palas de la rueda hidráulica” ).

Joaquín Almunia: "Contribución de la Real Sociedad Vas
congada al progreso de la siderurgia española a fines del siglo 
XVIII (1771-1793)," 14 garren deia.

GUZURRASCA

"Kurpil zizkuduna izango da, 21 oineko erdi lerroa due
ña, ta  zizku batean sartua dago, erri-izkeran aska perpendi- 
kular edo guzurraskan sartua zirkunferentziaren laurden 
batean” .

("Tendrá la rueda, que ha de ser de cajones, 21 pies de 
diámetro y estará metida en un cajón, o en lo que bulgarmen- 
te se llama asea perpendicular o guzurrasca en la cuarta par
te de la circunferencia").

Gipuzkoako Batzar Nagusiko liburutik artua. Donostian, 
1806 garren urtea, uztan 2 tik 12 ra. Oietan doitutzeko asma- 
tua.

Mogelek: "Guzur-askea” : Pesebre falso.— Larramendik 
aipatzen du.

Azkuek: "Guzurraska” : "cierto aparato de herrería” .

KOPAKO - GABIA
"Bi gabi zeuden burni-urtegian; berdiña edo txapako 

gabia eta borobilla edo "kopako gabia” .
("En la sección de fundición había dos martillones, el pla

no y el circular” ).
"Pertz-ola" eta "Bemakoleako" neure zeazketatik.

pa la n k a  SARDE
"Burni-aga motz bat, 'palanka sarde' deitua” .
("Una barra  corta llam ada 'palanca sarde”).



Ibero oleko arkibidetik artua, 1860 garrengo ekainan 28 
koa.

PERRAIKI
"Mea biltzeko perraiki bat".
("Un 'perraiki' para recoger vena'').
Zegamako Goenolearen paperetatik. Oñatiko Protokolo 

Agiritegitik. 3394 ko Sinatura, 20 garrengo orrian. 1787 
garrengo otsaillaren 6an.

Azkuek: "Perraol” : "pala de m adera que sirve para 
aplastar y amoldar panes delgados de maiz” .

Azkuek: "Pelaki": "tableta con mango en el centro, que 
sirve para recoger broza, escoria y otras cosas” . Zalduendan, 
"pelaiki” izenez ezagutua” .

"Pegakie” , Berastegin, elurra kentzeko erabiltzen zutena.

SUACHURRA
"Atxur andi bat, suatxurra deitua.”
("Un azadón que llaman 'suachurra').
1787 garrengo otsailaren 7 an, Zegamako Goenolean egin 

zen maisterkintzatik jasoa. Oñatiko Protokolo Agiritegitik. 
3394 ko Sinatura, 20 garrengo orrian.

TOMAS
"Eta 'Tomas' izena zuan gabi txiki batera eram aten” .
("Y las llevaban a un martinete pequeño llamado 'To

más'.)
"Azkue la nueva” eta "Bernakolean” neurek egindako 

zeazketatik.

PERTZKILLEAK
"Pertzkilleak izenarekin ezagutzen ziren lantegiko mai- 

xuak” .
("Los oficiales del taller eran conocidos por el nombre de 

"pertzkilleak”).
"Pertz-olako” pertzkillea izan zen Emilio Portalek esana.
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Donostia, 1976-X-29
Ibón Sarasola

Duela urte bete baino gehiago Gipuzkoako Aurrezki Kutxa 
Probintzialak, Ager elkartearen eraginez, euskal Hiztegi 
Arauemaile Entziklopediko baten moldaketa gomendatu 
zigun. Informe honen helburua, zer egin den eta zer egin nahi 
den laburki aditzera em atea da.

Hiztegi arauemaile baten betebeharra ez da, hiztegi des- 
kriptiboetan gertatzen den bezala, hitz bakoitzaren bariante 
eta erabilmolde guztien berri ahalik zehatzen ematea. Hiztegi 
arauemaile batek, aldez aurretik hizkuntzaren ondasun lexi- 
koari buruzko gogoeta sakon bat suposatzen du eta ondorioz, 
ondasun horren sistimatizatze eta sailkatze lan bat. Euskara 
kultur hizkuntza bihurtu nahi badugu, hots, Lizardik hain 
ongi adierazi zuen nahikunde hura, gure hizkuntza larrekoa 
noranahikotzekoa hain zuzen, errealitate oparo bilakaturik 
ikusi nahi badugu, nahi-ta-ezkoa dugu bigarren urrats hori, 
hizkuntza idatziaren batasunaz hasi genuen prozesoari kon- 
plituki buru emateko. Hildo honetan ikusten dugu bost urtez 
euskal hiztegi arauemaile bat tankeratzen egingo ditugun 
ahaleginen zentzua.

Ahalegin honetan aurkitzen ari garen behaztopak ez dira 
txikiak. Lehenik Mitxelena irakasleak bere "De lexicografía 
vasca” Fointes Linguae Vasconum-en 16. zenbakian argitara 
zen artikuluan aipatzen dituenak hartu  ditugu gogoan. Gure 
egitekoa kultur hizkuntza bati dagokion hiztegia prestatzea 
delarik, ezin gaitezke gehiegi balia euskal hiztegigintzak urte- 
ren buruan gauzatu duen tradizioaz. Gure lan lexikografi- 
koak, ikuspegi honetatik, hiztegiak baino areago izendegi soi- 
lak dira: adibidez haietatik batek ere ez du ematen hiztegi 
arauemaile batek ezin bazterrera duen informazio bat, hitzen 
gramatik kategoriarena hain zuzen. Bestalde euskal hiztegi ia 
guztiak erdara-euskara ala euskara-erdarazkoak dira. Beraz, 
hitz baten euskal definizio prestatzean, tradizio gabezia gorri 
baten aurrean aurkitzen gara. Batasunaren Kutxa-ri dagokio- 
nez, hiztegi aintzindari horren balioa gutxietsi gabe, adierazi
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behar dugu gehienetan hitzaren zentzuaren adierazpen anbi- 
guoegi bat ematen digula egiazko definizio baten ordez.

Euskal hiztegien artean fidagarriena eta osatuena, eta 
gure egitekorako baliagarriena, Azkueren Diccionario Vasco - 
Español - Francés da, eta hori hartu  dugu gure lanaren lehen 
etaparen oinharritzat. Baina Azkueren hiztegiak ez ditu gain- 
ditzen euskal hiztegigintzari buruz aipatu ditugun akatsak, 
eta bestalde ematen duen informazioa egiaztatu, zuzendu, 
zehaztu eta osatu egin behar zela ikusi dugu. Horretarako, 
aide batetatik Azkueren hiztegiari buruzko lan kritikoez 
baliatu gara, batez ere Lafon etra Mitxelena irakasleenez, 
bereziki bigarrenaren Estudio de las fuentes del Diccionario 
de Azkue obra oinarrizkoaz. Bestetik literatur tradizioko idaz
le garrantzitsuenen hustutze lexikoak egin ditugu, mostra 
nahiko hedatuak erabiliaz. Sortaldeko tradizio zaharrari 
dagokionez Etxeberri Ziburukoa eta Etxeberri Sarakoa sakon- 
ki aztertu ditugu eta halaber Xurio. Axularri dagokionez Aita 
Villasantek prestatu duen hiztegi guztiz bikaina erabili dugu 
eta Leizarragarentzat Arestik bildu zuen izendegia. Etxepare, 
Oihenart, Materre, Tartas, Haraneder eta beste zenbait 
lapurtar ere aztertu ditugu baina sakontasun gutiagoz. Oro- 
bat, eta Mitxelenari esker. Silvain Prouveauren hiztegi argita- 
ragabea miratzeko aukera izan dugu. Sartaldeko tradizioari 
dagokionez, Agirre Asteasukoa, Lardizabal, Juan Antonio 
Mogel, Iztueta, Frai Bartolomé eta Krispin Beobide ia exhaus- 
tiboki aztertu ditugu, eta sakontasun gutiagoz Kardaberaz, 
Mendiburu, Ubillos, Añibarro, Astarloa, Uriarte, Iturriaga eta 
Arrue. Lapurtar modernoari dagokionez batez ere Duvoisinen 
Biblia ikertu dugu. Literatur lanez gainera beste zenbait lan 
ere m iratu ditugu, hala ñola Aita Uriartek Bonaparte print- 
zeari idatzi zizkion gutunak. Jardunaldi honen ondorioz 
25.000-ren bat erreferentzia bildu ahal izan dugu.

Baina argi dagoenez, gomendatu zaigun egotekoan ezin 
gaitezke muga arbasoengandik jaso dugun ondasun lexikoa- 
ren sailkatze-lanera. Hizkuntza bat sistima bizi bat da, eta 
beraz, aldakortasuna du halabeharrezko legetzat. Aldakorta- 
sun horren bilakabidea, hizkuntzaz baliatzen den gizartearen 
komunikatze-beharkizunek gidatzen dute. Azken urteotan 
euskal gizartearen egiruan, denok ongi ezagutzen dugun 
aldakuntza funtsezko bat gertatu da, eta gure hizkuntza funt- 
sezko aldakuntza horretara egokitzen saiatzen da gaur egun.
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Euskararen eguneratze-prozeso honen ondorioz aurrera  bida- 
tuz doan hizgintza berriak ikerketa sakon eta orokor bat 
eskatzen du, egitura lexiko orok beharrezko duen barne kohe- 
rentzia deusezta ez dadin. Esan gabe doa eginkizun hori hartu 
dugula gure hiztegi arauem ailearen helburu nagusitzat. Hildo 
honetan eta lehen urrats bezala egungo literaturgintzan pro- 
betxagarri aurkitzen dugun guztia ñtxaratzen ari gara, dgoe- 
nekoz 9.000-ren bat erreferentzia jaso ditugularik. Bestalde 
egiteko berean ari direnekin harrem anetan ja rri gara, berezi
ki euskal zientzi hiztegia lantzen ari den Elhuyar taldearekin. 
Era honetako harrem anak aurrerantzean sendotzeko eta uga- 
ritzeko asmo finkoa dugu.

Hiztegia tankeratzen hasteko orduan, ba zen aidez aurre
tik erabaki behar genuen zerbait: zer hizkuntz eredu behar 
genuen hartu oinharritzat?

Puntu honetan bi iritzi edo aukera nagusi azaltzen zitzaiz- 
kigun. Lehenak, arazoari ikuspegi filologiko huts batetatik so 
eginik, lapurtar klasikoaren tradizioa eta bereziki Leizarraga- 
ren hizkuntz eredua oinharritzat eskatzen zuen. Bigarrenak, 
gaur egun euskararen indarra Gipuzkoa eta Bizkaian dagoela 
kontutan harturik sartaldeko literatur tradizioan oinharritzea 
proposatzen zuen. Bi jokaeron alde positibo eta negatiboen 
azterketak ikus arazi zigun delako ikuspegiak ez zirela berez 
kontrajargarriak, askok usté duten bezala, elkar-osagarriak 
baizik. Puntu honetan ba da arazo bat euskaldunak behar 
adina gogoan hartzen ez duguna: hizkuntz mailena hain 
zuzen. Lehenago adierazi dugunez, mintzaira bat kultur hiz
kuntzaren kategoriara jasotzeak, harén ondasun lexikoaren 
sistimatizatze bat eskatzen du, eta sistimatizatze horretan 
hitz bakoitzaren denotazioaz gainera beraren konnotazio- 
multzoa eduki behar da gogoan. Exemplu bezala gaztelania 
hartzen badugu, ikusten dugu adibidez "sacam uelas", "den
tista" eta "odontólogo" hitzak dituela, eta nahiz hirurak 
esannahi berbera duten, hots, denotazio berbera, hirurak ez 
dirala hitz berdin eta trukagarritzat hartzen, konnotazio des- 
herdinak dituztelarik bakoitza hizkuntz maila bati dagokiola- 
ko. Inguruko kultur hizkuntzak latinera jo izan dute hitz kul- 
toak eratu behar zituztenean, eta rusoak búlgaro zaharrera, 
adibidez. Gure kasoan eta nere iritzian, maila standarda sor- 
taldeko literatur tradizioan oinharritu beharko genuke, beha- 
rcezkoa duen koherentzia eta osatasuna euskal filologiak
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prestatu dituen lanabesez ematen diogularik. Eginkizun hone
tan  Mitxelenaren Fonética Histórica Vasca baztergaitza ger
tatzen zaigu. Lapurtar klasikoak, latinaren edo búlgaro zaha- 
rraren  papera jokatuz, m aña kultoago horren eraketan lagun
du beharko liguke. Hórrela, adibidez, "hertsi" eta "itxi" for
mak ez lukete elkarren etsai izan behar elkar-osagarriak bai
zik gaztelaniaz "estricto"/"estrecho'', "plano''/"llano” edo 
"am plio"/"ancho"-rekin eta gainerako kultur hizkuntzetan 
antzeko bikoteekin getatzen den bezala. Hórrela jokatuz usté 
dugu Euskaltzaindiaren iritziak zuzenki interpretatzen eta 
betetzen ditugula, eta gure ondasun lexikoak eskaintzen diz- 
kigun posibilitateak areago probetxatzeko aukera dugula.

Ondasun hori ahalik gehien probetxatzeko arazoan, argi 
dago denontzat euskaraz deribazioaren eta konposizioaren 
bidez hitz berriak sortzeko duen ahaltasuñnez ere ahalik 
gehien baliatu behar dugula. Horrek hizkuntzaren aurrizki 
eta atzizkien estudio taxuzko bat eskatzen du, gauzak bere 
onetik atera ez ditzagun eta aipatu dugun inkoherentziatik 
begiratu gaitezen. Gaur egun eta Aita Villasanteren Palabras 
vascas compuestas y  derivadas-i esker ba dugu egiteko horre- 
tarako abiaburu nahiko egoki bat.

Aipatu berri dugun euskararen doai hori déla eta, ba ditu
gu hainbat hitz, garbizaletasun edo garbizalekeriak eraginik, 
gauzak bere onetik aterata sortu ditugunak, edo berez ez 
zegokien esannahi bat hartzera bultzatu ditugunak. Arazo 
honetan, Euskaltzaindiarekin batera, nahiko zabalki jokatu 
behar déla usté dugu, baina kasu desberdinak desberdinki 
tratatuz. Ez da hau honi buruzko teoría oso bat aditzera em a
teko mementua, ez lekua, baina gure jokabidearen ardatz 
nagusien argigarri, exenplu batzuk emango ditugu. Lehenik, 
"abesti” baztertu gabe "kan ta” hitz zaharrari lehentasuna 
emango diogu, baina baita ere "idatzi”-ri "izkribatu"-ren 
aurretik, hau ere baztertu gabe, lehenak euskal idazleen 
artean izan duen harrera  onagatik. "Eskola"/"ikastola" eta 
antzekoeri dagokionez, azken bolada honetan egiten hasi 
garen bereizketa semantikoari guztiz onuragarria derizkiogu, 
hizkuntzaren aberasbidea besterik ez baitigu ekarriko. "Le
hendakari” eta beste zenbait hitzek izan duten harrera onak 
haien erdal ordainak baztertzeko eskubidea emten digula 
usté dugu, nahiz azken hauek zenbait deribatuetan erabili 
beharko ditukegun. "Txadon” eta antzekoak, arrazoi berbe-
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ragatik guztiz baztergarriak iruditzen zaizkigu. Azkenik, eta 
honekin beste arazo batetara hurbiltzen gara, "buruhandi” 
bezalako hitz bat, guztiz ja to rra  bada ere, ezin daiteke inolaz 
ere "megalocéfalo''-ren ordaina izan, konnotazio jakinez kar- 
gatuegia gertatzen delako.

Sail hau bukatzeko, azken bolada honetan gure izkribue- 
tan hain ugari erabiltzen ditugun erdarazko hitzen arazoa 
geratzen zaigu. Puntu honetan gure iritzia finkoa da. Gaur 
egun baserritarrak ez dute jadanik eüskaldünen heren bat ere 
osatzen, eta hauen artean gehienak giro guztiz hiritar batetan 
bizi dirá. Euskal gizarte hiritar eta industriatu honek, sartal- 
deko kultura modernoa bere ñabardura eta aberastasun 
osoan adierazteko adina hitz behar ditu, ez bat gehiago baina 
ez bat gutxiago ere. Berez sor ez ditzazkeenak, erdarei maile- 
guz h artu  beharko dizkie nahi-ta-ez. Puntu honetan, 
garbizaletasun-gehiegikeriak ez luke ondorio bezala gure hiz
kuntza baldartzea eta m urriztea baizik ekarriko. Bere ahal- 
menak desarroilatuz euskara ordainezko hitz egokiak sortuz 
doakeen era, mailegu hauetatik zenbait baztertzeko aukera 
izango dugu. Beste zenbait gureganaturik gertatuko zaizkigu, 
beti eta nonnahi gertatu den legez. Mailegu horiei dagokio
nez, ez dizkiegu, zenbaitek hobe asmoz egiten duten bezala, 
euskal hitz jtorrentzat nahi ez ditugun lege fonetiko dialekta- 
lak ezarriko, hórrela jokatzea itxurakeria alferren engainaga- 
rrian  erortzea besterik ez bailitzateke izango. "Estudiatu” 
forma onhartuko dugu beraz, eta ez "ixturiatu” . Erdal hitz 
bat saihesteko ez dugu esannahi berdintsu baina diferenteko 
euskal hitz baten hedadura semantikoa bortxatuko, hortik 
anbiguokeria, nahasm endua eta gabildea baizik ez baikenuke 
aterako. Hain zuzen gure egiteko halabeharrezkoa hitz 
bakoitzaren barruti semantikoa ahalik zehazkien eta exak- 
toen mugatzea da, hori baita hain zuzen kultur hizkuntza 
bilakatu nahi duen m intzaira ororen lehen betebeharra. Guzti 
honek ez du esan nahi, ez urrik eman ere, gaztelaniazko hitz 
bakoitzaren euskal ordaina ematen arituko garenik.

Azken argibide bat beharrezkoa iruditzen zaigu. Gure hiz
tegia ez da burutua izan euskara kultur hizkuntza bilakatzen 
saiatzen ari direnengan soilik pentsatuz. Gure artean hain 
usu erabiltzen den maila ia folklorikoan aritu nahi dutenent- 
zat ere baliagarri izan behar du. Horretarako, eta zehaztasu- 
nak ekarriko lizkigukeen zailtasunak saihesteko batez ere
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perifrasietara eta artxisememetara jotzen dugula ikusirik, 
erdaratik hartu  behar den malegu bakoitzaren adierazpe- 
nean, harén balioa duen perifrasi bat emango dugu, eta ahal 
den guztietan, harén artxisemema. Hórrela, adibidez, "esko
la", "kolegio", "akadem ia", "unibertsitate” eta abar saihes- 
tu nahi dituztenentzat, horien artxisemema den "ikastetxe" 
ezarriko dugu. Berdin "itxasontzi” , "eserleku” , "lantegi” eta 
abar, dagozkien kasuetan.

Hiztegiaren gauzatze materialaz hitzegin aurretik, azpi- 
m arkatu nahi dugu ez dugula inolako grinarik gure iritzi pert- 
sonalak bertan ezartzeko. Aitzitik, euskal hiztegigintzaz aidez 
edo moldez arduratzen diren guztiek gure ahaleginean parte 
har dezaten nahi dugu. Hildo honetan, gure ihardukiaren 
berri Euskaltzaindian zehatz eta periodikoki emateko asmoa 
dugu. Horretarako, egokiena delakoan, honako bidé hau hau- 
tatu dugu. Lana sei hilabeteko ham ar epetan zatitu dugu. 
Epeotako lana zazpi prestaeratara bilduko da, lehengo biak 
hiztegiaren lehen etapa osatzen dutelarik. Lehen etapa hone
tan ohizko lexikora mugatuko gara, honen posibilitateen eza- 
guera taxuzko batek, bigarrenean gertatuko zaizkigun behaz- 
topak, hala ñola maileguen arazoa, egokiago gainditzeko 
aukera emango digulakoan. Prestaera guztietan, aurkezten 
den hitz bakoitzari dagokionez, harén formaz gainera, izenen 
kasuan konposatuetan hartzen duen forma, adibidez "lepa", 
"lepo"-rentzat, eta aditzen kasuan sustraiaren forma ez kon- 
jukatuak, adibidez "h a r” , "hartu” , "hartzen” , "hartuko” , 
adieraziko ditugu. Ondoren, bidezko dadinean, hitzaren gaz
telaniazko, frantsesezko eta ingelesezko ordainak. Halaber 
gramatik kategoria, maila, eta esannahi nagusia, sekunda- 
rioak eta figuratuak, definizio ahalik zehatzenen bidez. Azke
nik erabilmoldeari buruzko oharrak eta exenpluak, eta, ahal 
den neurrian, sinonimoak, antonimoak eta artxisemema.

Lehen prestaera 1977ko apirilaren 15ean jarriko dugu 
Aurrezki Kutxaren eskuetan, berehala inprim atua izan dadin 
eta m aiatzaren bukaera baino lehen euskaltzainen eskuetara 
hel dadin. Euskaltzain bakoitzari bi ale bidaliko zaizkio, bata 
gorde dezan, eta bestea oharreztaturik itzul dezan. Ohar-lan 
hori errazteko, aleen orriak bi zutabetan moldatuko dira, 
bata beterik eta bestea hutsik, hitz bakoitzari dagozkiokeen 
oharrak gure proposamenaren ondoan bertan egin ditezen. 
Ale oharreztatu hauek, lanaren abiada behaztopa ez dadin,
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urriaren hasierako itzuli beharko lirateke, lau hilabeteko epe 
baten ondorez beraz. Bigarren prestaera irailaren 30ean 
entregatuko da, azaroaren erdialderako euskaltzainen eskue
tan gerta dadin eta m artxoaren 15erako beren oharrak itzul 
ditzaten. Ohar-sail hauk aztertu ondoren bigarren etapari 
ekingo diogu, bost prestaeratan eta ihardukibide beraz balia- 
turik. Azkenik 1980aren abuztuaren 30ean hiztegi osoa 
Aurrezki Kutxaren eskuetan jarriko dugu, berehala lehen 
argitarapen oso eta publikoa egin dezan.

Badakigu hiztegi arauemaile baten izanlegea hitzegileen 
eta bereziki idazleen multzoak opa dezaion harreran  datzala. 
Horiek ez badute bereganatzen, alferlanean aritu izango 
gara. Arriskuari buru ematen diogu, baina berehalako arra- 
kasta erraza bilatu baino, nahiago dugu etorkizuizunari begi- 
ra  aritu. Jokaera horrek gure lanaren efikazia murritz ez 
dezan, beharrezkoa da gure ihardukia oinharritu duten ikus- 
pegiak eta aurkeztu zaizkigun problemei eman dizkiegun 
irtenbideak jendaurrean aditzera eman ditzagun, euskal 
aldizkariren batetan publikatzen hasi nahi dugun artikulu 
labur sail baten bidez. Punto honetan Pompeu Fabraren ira- 
kaskintza hartzen dugu. Converses Filologiques artikulu-sorta 
erabakikorra izan zen katalana kultur hizkuntza bihurtzeko 
azken pausoa suposatu zuen Diccionari General de la Llengua 
Catalana-ven arrakastan.

Gogo onez desiratzen dugu gure lana zurikeriarik gabe 
epaitua eta kritikatua izan dadin, baina kontutan hartuz ez 
garela euskararik ederrena edo goxoena edo garbienaren bila 
ari, eta are gutxiago ari garela protoeuskara eraiki nahiean. 
Gure eginbidea, eta hontaz ohartuki konturatzen gara, askoz 
ilunagoa eta eskergaitzagoa da, eta zenbaitentzat beharbada 
askoz prosaikoagoa, gure eginbidea kukur hizkuntza bat erat
zen ahaleginean lehiatzea baita.

PROYECTO DE D IC C IO N A R IO  N O R M A TIVO  ENCICLO PED I
CO VASCO

Hace ya más de un año que recibimos de la Caja de Aho
rros Provincial de Guipúzcoa, a través de la Sociedad Ager, el 
encargo de realización de un Diccionario Normativo Enciclo
pédico Vasco. El presente informe tra ta  de explicar en pocas 
nneas lo que hemos hecho y queremos hacer en este sentido.
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La misión de un diccionario normativo no es, como suce
de con los diccionarios descriptivos, la de dar cuenta lo más 
detallada posible de todas las variantes y usos de cada pala
bra. Un diccionario normativo supone previamente una pro
funda meditación sobre el patrimonio léxico del idioma y, 
como consecuencia de ello, una labor de sistematización y 
clasificación de dicho patrimonio. Si queremos ver concreta
do el deseo tan  bien expresado un día por Lizardi, convertir el 
euskera en idioma de cultura, nos es absolutamente necesario 
dar este segundo paso que completará el proceso que comen
zamos con la unificación del idioma literario. Justam ente en 
esa dirección vemos sentido al trabajo al que dedicaremos 
todos nuestros esfuerzos a lo largo de cinco años.

Las dificultades que estamos encontrando en nuestro 
cometido no son pequeñas. Tenemos, en prim er lugar, las 
expresadas por el profesor Mitxelena en su artículo "De lexi
cografía vasca", publicado en el n° 16 de Fontes Linguae Vas- 
conum. Siendo nuestra intención el elaborar el diccionario 
correspondiente a un idioma de cultura, la tradición lexico
gráfica vasca no nos sirve demasiado en esta labor: la mayo
ría de los trabajos lexicográficos vascos, más que auténticos 
diccionarios, son simples vocabularios; no aportan, por ejem
plo, información en lo referente a las categorías gramaticales, 
básica para nuestro trabajo. Por otra parte, los diccionarios 
vascos son interidiomáticos, es decir, castellano-vasco, 
francés-vasco, o viceversa. Por lo tanto, a la hora de estable
cer la definición de cada palabra, nos encontramos con una 
absoluta falta de tradición. Por lo que respecta al Batasuna- 
ren Kutxa, sin dejar de subrayar su importancia como diccio
nario precursor, hemos de indicar que, en lugar de auténticas 
definiciones, nos aporta, en muchos casos, simples aproxima
ciones de valor dudoso.

El más completo y fiable de los diccionarios vascos y, por
lo tanto, el más valioso para nosotros es el Diccionario Vasco - 
Español - Francés de Azkue. Dicha obra es la que hemos utili
zado como base para la prim era etapa de nuestro trabajo. 
Pero el diccionario de Azkue no supera las deficiencias que 
acabamos de hacer notar y, por otro lado, hemos visto la con
veniencia de verificar, corregir, precisar y completar la infor
mación por él facilitada. Para ello, nos hemos servido funda
mentalmente de los trabajos críticos realizados por los profe
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sores Lafon y Mitxelena, dedicando una particular atención 
al Estudio de las fuentes del Diccionario de Azkue de éste últi
mo. Asimismo, hemos realizado vaciados léxicos de los princi
pales autores de nuestra tradición literaria, utilizando para 
ello m uestras lo suficientemente amplias. Por lo que respecta 
a la tradición continental antigua, hemos estudiado con espe
cial detalle a los Etxeberri de Ziburu y Sara, así como a Xurio. 
En lo referente a Axular, contamos con el excelente y exhaus
tivo vaciado léxico del Padre Villasante y, para Leizarraga, 
con el completo vocabulario confeccionado por Gabriel Aresti. 
Estudiamos también, aunque con menor detenimiento, la 
obra de Etxepare, Oihenart, Materre, Tartas y otros escrito
res labortanos. Asimismo, y por amabilidad del profesor Mit
xelena, hemos tenido oportunidad de consultar el diccionario 
inédito de Silvain Pouvreau. En lo que concierne a la trad i
ción literaria peninsular, hemos estudiado casi exhaustiva
mente la obra de Agirre el de Asteasu, Lardizábal, Juan  Anto
nio Moguel, Iztueta, Fray Bartolomé y Crispin Beovide y, con 
menor profundidad, Cardaveraz, Mendiburu, Ubillos, Añiba- 
rro, Astarloa, Uriarte, Iturriaga y Arrue. De los escritores en 
labortano moderno, nos hemos limitado prácti ámente al aná
lisis de fragmentos amplios de la traducción de la Biblia efec
tuada por Duvoisin. Aparte de la producción literaria, hemos 
trabajado con otros materiales de interés, como la correspon
dencia enviada por el P. Uriarte al Príncipe Bonaparte. Como 
consecuencia de esta actividad, hemos obtenido unas 25.000 
referencias lexicográficas.

Pero, como es evidente, el trabajo que nos ha sido enco
mendado no puede limitarse a la sitematización del patrim o
nio léxico que hemos heredado de las generaciones anterio
res. Una lengua es un sistema vivo que tiene, por lo tanto, la 
mutación por norma inexorable. Son las necesidades de 
expresión de la comunidad que se sirve de una lengua las que 
dirigen el sentido de dicha mutación. La sociedad vasca ha 
sufrido en las últimas décadas una transformación conocida 
Por todos, y nuestro idioma tra ta  ahora de adaptarse a los 
cambios que dicha transformación ha supuesto. Como conse
cuencia de este proceso de adaptación y puesta al día del eus
kera, asistimos a un fenómeno de desarrollo lexical que exige 
Una labor de revisión profunda y general que elimine el riesgo 
de las incoherencias estructurales inherentes a todo desarro-
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lio. Sin lugar a dudas, hemos considerado esta labor como 
una de las tareas primordiales a realizar. En este sentido y 
como primera actividad, estamos realizando una selección de 
todo aquello que nos parece interesante en la actual produc
ción literaria vasca, habiendo recogido hasta el momento más 
de 9.000 referencias. Asimismo, nos hemos puesto en contac
to con personas que están realizando una tarea similar, en 
particular con el grupo Elhuyar, que trabaja en la confección 
del léxico científico vasco. Tenemos el propósito decidido de 
increm entar en un futuro próximo este tipo de contactos.

A la hora de comenzar a estructurar el diccionario nos 
tuvimos que enfrentar a una cuestión previa: Qué modelo 
idiomático habíamos de adoptar como base de nuestro traba
jo? Se nos presentaban dos opciones fundamentales. La pri
mera, basada en puntos de vista puramente filológicos, pro
pugnaba como base la tradición labortana clásica y, en con
creto, el modelo idiomático de Leizarraga. La segunda, 
teniendo en cuenta que en la actualidad son Guipúzcoa y Viz
caya las áreas de mayor vitalidad del idioma proponía basar
se en la tradición literaria peninsular. La confrontación de los 
aspectos positivos y negativos de ambas tendencias nos hizo 
ver que, al contrario de lo que muchos opinan, dichas opcio
nes no se excluyen, sino que se complementan mutuamente. 
Respecto a este punto, existe una cuestión que, en nuestra 
opinión, no es tenida en cuenta suficientemente por lo lexicó
grafos vascos: es la que se refiere a los niveles de lenguaje. 
Como hemos indicado, el elevar un idioma a la categoría de 
lengua de cultura exige una labor de sistematización de su 
patrimonio léxico, y en esta sistematización se ha de tener en 
cuenta, además de la denotación, el conjunto de connotacio
nes de cada item lexical. Si tomamos como ejemplo el caste
llano, nos encontramos que posee palabras como "sacamue- 
las” , “dentista" y "odontólogo" que, aunque significan lo 
mismo, es decir, aunque tengan la misma denotación, no se 
consideran palabras idénticas e intercambiables, ya que, al 
poseer connotaciones diferentes, pertenecen a distintos nive
les idiomáticos. Las lenguas de cultura circundantes se han 
servido del latín cuando han sentido la necesidad de crear un 
léxico, y lo mismo ha hecho el ruso, valiéndose, por ejemplo, 
del búlgaro antiguo. En nuestro caso, y según nuestra opi
nión, deberíamos adoptar, para el nivel standard, el modelo
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desarrollado por la tradición literaria peninsular, empleando 
los instrumentos que la filología vasca actual aporta para 
completar y dar a dicho modelo la coherencia que necesita. 
Para esta tarea, la Fonética Histórica Vasca, del profesor Mit
xelena, sigue siendo una obra fundamental. El modelo labor- 
tano clásico debería jugar un papel similar al que hemos 
señalado para el latín y el viejo búlgaro, cooperando a la crea
ción de nuestro léxico culto. Así, por ejemplo, las formas 
"hertsi" e "itxi", en lugar de excluirse mutuamente, han de 
complementarse, como lo hacen en castellano los dobletes 
"estricto"/"estrecho", "plano'7"llano'' o "am plio"/"ancho” 
y, en otros idiomas de cultura, dobletes similares. Creemos 
que, obrando de este modo, interpretamos y cumplimos 
correctamente las directrices de la Academia de la Lengua 
Vasca, y aprovechamos al máximo las posibilidades de utili
zación que nos ofrece nuestro patrimonio léxico.

Sobre lo que no existe discusión es sobre la necesidad que 
tenemos de explicitar al máximo las grandes posibilidades 
que para la formación de nuevas palabras nos brindan en 
euskera la composición y derición. Ello exige un serio estudio 
de nuestros prefijos y sufijos que nos impida sacar las cosas 
de quicio o caer en incoherencias similares a las que hemos 
mencionado. Obras como la del Padre Villasante, Palabras 
vascas compuestas y  derivadas, constituyen un buen punto 
de partida para la consecución de nuestro propósito.

Como es sabido, existe en euskera una serie de palabras 
que, por imperativos puristas, han sido creadas llevando más 
allá de límites razonables estas posibilidades creativas del 
euskera, o a las que se ha hecho tom ar acepciones que de por 
sí no les correspondían. Respecto a ellas, y de acuerdo con la 
Academia, creemos que deben ser juzgadas con criterios que 
superen el estrecho y siempre problemático punto de vista de 
la corrección lingística y atiendan otros factores como el de 
su aceptación por parte de los escritores. El problema es deli
cado y exige un tratamiento individualizado en cada caso.

Queda, por último, la cuestión de los préstamos de otras 
lenguas, de los que tanto uso estamos haciendo en estos últi
mos años. Nuestra opinión en este punto es terminante. Hoy 
en día los baserritarras no suponen ya ni un tercio de los vas- 
^ohablantes y la mayoría de éstos se desenvuelven en un 
ambiente netamente urbano. Esta sociedad vasca, urbana e
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industrial, necesita tantas palabras como las que precise para 
expresar la civilización occidental moderna con toda su 
riqueza y en todos sus matices, ni una más, pero también ni 
una menos. Las que no pueda crear por recursos propios 
habrá de conseguirlas irremediablemente por préstamos. En 
esta cuestión, los excesos puristas no nos acarrearían más 
que un idioma torpe y falto de recursos expresivos. A medida 
que el euskera vaya desarrollándose, irá  creando equivalen
tes efectivos para algunas de estas palabras. Otras quedarán 
integradas en su estructura léxica, como ha ocurrido siempre 
entodas partes. Por lo que respecta a estos préstamos, no les 
aplicaremos las leyes fonéticas dialectales que hemos recha
zado para las palabras genuinamente vascas en la unificación 
literia, pues ello supondría simplemente caer en la tram pa de 
las falsas apariencias vasquizantes. Para evitar el préstamos, 
no forzaremos el campo semántico de una palabra vasca de 
significación parecida pero diferente, pues ello traería como 
consecuencia sólo la ambigüedad y la confusión. Justam ente, 
nuestra labor consiste, por definición, en precisar y limitar lo 
más posible el campo semántico de cada palabra. Esta es la 
prim era condición que ha de cumplir todo idioma que quiera 
convertirse en lengua de cultura.

Creemos necesario una última aclaración. Nuestro diccio
nario no ha sido concebido pensando únicamente en aquellos 
que tra tan  de hacer del euskera un idioma de cultura. Ha de 
servir igualmente para aquellos que entre nosotros, tan  fre
cuentemente, desean utilizar un nivel de lenguaje casi folkló
rico. Para ello, y teniendo en cuenta que para esquinar las 
dificultades que nos acarrea una expresión exacta nos servi
mos principalmente de perífrasis y archisememas, en la defi
nición de cada préstamos utilizaremos perífrasis de valor 
equivalente e indicaremos, siempre que sea posible, el archi- 
semema correspondiente.

Antes de pasar a los aspectos materiales de la confección 
de nuestro diccionario, hemos de señalar que no tenemos nin
gún interés en utilizarlo como una plataforma para imponer 
nuestras opiniones personales. Al contrario, deseamos que en 
esta empresa participen lo más intensamente posible todos 
aquellos que de alguna m anera se interesan por los problemas 
lexicográficos vascos. Concretando este deseo, tenemos inten
ción de dar a la Academia cuenta detallada y periódica del



BATZAR TXOSTENAK 1976 137

desarrollo de nuestros trabajos. El mecanismo que hemos ele
gido para ello es el siguiente: Hemos divido el trabajo en 10 
períodos semestrales, de los que derivarán siete entregas en 
dos etapas. En la prim era etapa, que absorberá las dos prime
ras entregas, nos limitaremos al léxico tradicional, en la segu
ridad de que un conocimiento exacto de las posibilidades que 
éste nos ofrece nos perm itirá afrontar más correctamente, en 
la segunda etapa, cuestiones más delicadas como la referente 
a los préstamos. En todas las entregas, de las palabras pre
sentadas se indicarán, para los sutantivos, su forma normal y 
la adoptada para derivados y compuestos y, en el caso de ver
bos, todas sus formas finitas. A continuación, siempre que sea 
oportuno, sus equivalentes en castellano, francés e inglés; su 
categoría gramatical, a nivel de acepciones principales, 
secundarias y figuradas, por medio de definiciones lo más 
exactas posibles. Por último, observaciones acerca de su uso y 
ejemplos de utilización, sinónimos y antónimos en la medida 
de nuestras posibilidades, así como el archisemema, siempre 
que sea posible. La prim era de las entregas se realizará el 15 
de abril de 1977. Inmediatamente se imprimirá, de forma que 
antes de finales de mayo pueda llegar a manos de los acadé
micos. A cada uno de ellos se le enviarán dos ejemplares, uno 
para su uso particular y otro para que nos lo rem ita con las 
observaciones y correcciones que juzgue convenientes. Para 
facilitarles esta tarea, los ejemplares se compondrán a dos 
columnas, una con nuestra propuesta, reservándose la otra 
Para las correcciones. Por lo que respecta a esta primera 
entrega, y para que la m archa del trabajo no se vea perturba
da, los ejemplares corregidos deberían volver a nuestras 
manos antes del primero de octubre, es decir, tras un período 
de cuatro meses.

La segunda entrega se realizará el 30 de septiembre de 
1977. Llegará a los académicos hacia mediados de noviem
bre, debiendo ser entregados antes del 15 de marzo de 1978. 
Así podremos utilizar las correcciones para la redacción de 
las cinco entregas de la segunda etapa, que igualmente se 
entregarán con una periodicidad semestral. En esta segunda 
etapa, utilizaremos el mismo mecanismo de consulta que en 
la primera. Finalmente, el 30 de agosto de 1980 pondremos el 
trabajo completo en manos de la Caja de Ahorros Provincial 
de Guipúzcoa para su inmediata publicación.
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Sabemos que la justificación de un diccionario normativo 
reside justam ente en su aceptación por el conjunto de hablan
tes en general y de escritores en particular. Si éstos no lo 
adoptan como suyo, nuestro trabajo habrá sido estéril. Afron
tamos este riesgo, pero en lugar de buscar el éxito fácil e 
inmediato, preferimos realizar una labor con proyección de 
futuro. Para que estos presuñpuestos no malogren la viabili
dad de nuestro trabajo, pensamos que es necesaria una tarea 
complementaria, al margen de la específica del diccionario: 
la de divulgación de los criterios que hemos utilizado para la 
resolución de los problemas que se nos han ido planteando, a 
través de artículos en alguna de nuestras revistas. En este 
punto seguimos el ejemplo de Pompeu Fabra, cuya serie de 
artículos Converses Filologiques fué decisiva para el éxito de 
su Diccionari General de la Llengua Catalana, que consagró 
definitivamente al catalán como lengua de cultura.

Deseamos sinceramente que nuestro trabajo sea criticado 
y juzgado sin contemplaciones, pero teniendo en cuenta que 
no tratam os de establecer el modelo idiomático más depura
do, ni el más popular, ni el más castizo, y que mucho menos 
tratam os de reconstruir el protovasco. Nuestra labor, y somos 
conscientes de ello, es mucho más oscura e ingrata, y quiza 
para algunos más prosaica. Consiste simplemente en aportar 
todo nuestro esfuerzo en el establecimiento de un idioma de 
cultura.

KOSKA ETA ENTTERKA HELETAN

1976-IX-24 

P. Lafitte

Herri guzietan ohidurak ez dire berdinak hi-ka mintza- 
tzeko.

Asko tokitan haur ttiki-ttikieri ez zaie hi erraiten, zu edo 
xu  baizik.

Geroxago, adimendu adinerat heldu-ta hasten zaie ío-ka 
ala no-ka.
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Bainan zenbait etxetan, seme-alabak tarru tu  direnean, 
berriz ere zu edo xu  entzun behar dute. Gazteen arteko ohidu- 
rak ere pondu horri buruz desberdinak dira.

Uztaritzen, konparazione, euskaraz, adin bereko muti- 
koek ez dute elgarri to erraiten, ez badira kartier edo hauzo 
berekoak.

Bainan bada han-hemenka bitxiagorik et txosten labur 
huntan Heleta-ko berezitasun bat nahi nuke aipatu.

Heleta da Baxenabarre Arberuko herri pollit bat.
Horko etxe batean, bazituzten lau seme eta hiru alaba. 

Familia horren ikusten izanik, laster ohartu ginen bi mutikori 
íoka mintzatzen zirela, neska bati noka, eta bertze haurreri 
zuka.

Haur bakotxari galde eginik zenbat urte zituen, konturatu 
ginen adinetik ez zela heldu aitamek egiten zuten berexgoa.

Mixterioa ezin xilatuz, am ari eskatu genion argi gaitzan. 
Ihardetsi zaukun:

—Bestek bezala guk ere kiskari hi erraiten dakogu eta ent- 
terkari zu\

Ordu arte enetzat koska hitzak hiru gauza erran nahi 
zituen: ogi gaizki errea; aharien arteko balkada, eta jende 
bortitz tematsu erroska bat.

Heletako etxeandereak gauzak haxean eman zauzkigun.
Entterka da presuna bat fina, lerdena, ederra baino polli- 

tagoa, itxuraz bederen eztia, goxoa, geldia, ixila, beralza; 
horrek ez du erran nahi ez duela maleziarik; barne handia 
badauka, luzakor bainan ez ahanzkor.

Kuskak aldiz arruntago emaiten du kanpuz, hazkarrago, 
bortitz aire batez, gura mintza, jestua errex, guti aski jauzte- 
ko, ez haalik irurikorra, bezperako hasarren bultak aise 
ahanzten.

Etsenno Salaberry jaun kalonjeak, Helebarra delakotz, 
sakunkiago argitu gaitu psikologiazko bi hitzez.

Harén arabera, entterka  da "introvertido"; eta kuska 
‘‘extrovertido” .

Ez da harritzeko aitamek berex dezaten beren haur 
bakotxaren eite sakona, bainan nork asmatuko zuen eite 
hurrek manatuko zuela hika ala zuka mintzatzea?
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EUSKAL IZENDEG IAZ

1976-IV-30 

José Ma Satrustegi

Bigarren argitalpena
Datorren azaroan egingo du lau urte "Euskal Izendegia” 

oinarriturik argitaratu genuela. Lege giroak bultzaturik, 
muga estuetan egin genuen gure lana orduan. Dakizuenez, 
erdal itzulpena zuen izenik ezin zer sartu euskal zerrendan, 
jaiot-agirietan baztertuak baitziren. Eta itzulpenik etzutenak, 
nundik zetozen garbi esanez. Hala ere, oztoporik aski sortu 
digute gure izenek denbora huntan.

Hori delata Arana-Eleizalderen zerrendako izen gehienak 
baztertuak gelditu ziren, eta berdin han hemenka ikusten 
ziren beste zerrenda batzu. Azken orrietan, bigafren maila- 
koak izan balira bezala sartu genituen herriak zebiltzanetari- 
koak.

Iruiñeko "Vasconia” diruetxeak Euskaltzaindiaren izen- 
degi ofiziala bezala argitaratu zigun, eta berrogei ta ham ar 
mila ale banatu dirá. Errekesta oso ona izan duela esan deza- 
kegu eta, azken aldi huntan, eskasten hasia da. Berriz argita- 
ratzeko prest daudela jakinarazi didate. Hau da, hain zuzen 
ere, egun nekarren berria.

Lau urte huntan, beste aide, egosketa handia izan da izen 
hauen ingenian . Legegizon batzuen aurrean hutsaren pare 
zen gure izendegia; gauza barregarriak jaso ditugu: denborá 
asko ez duela, Ainara deitu nahi zuten hautxo bati 'Golondri
na' ezarri zion Gipuzkoako epaile jakintxu batek. Gehienek 
hala ere on hartu  dute, eta dagoen eran idazteko, Euskalt-
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zaindiko agiria eskatzen dute. Bata bestez, aurrerakada ezin 
amestua nabari da liburuska argitaratu zenetik.

- Geure idazki zaharretako bildumak,
- Izen herrikoiak

- Aurreko izendegietan arrera ona izan zutenak. Euskal 
izen mordotxo bat besterik izango ez badugu ere, gure norta- 
suna ezin du galdu lanak. Azken denbora hauetan aurpegira 
botatzen diguten akatsa, erdalkeria hutsean gabiltzalakoa da. 
Txarra bazen garbizaleen gehiegizko berriketa, geureaz 
ustutzen gaituen gehiegizko erdarazaletasuna ez dakit hobea 
den.

Kriterio bat behar beharrezkoa dugu: nundik datozen 
usain usnaka ibili gabe, jator antzekoak jaso egingo nituzke 
eta, komeni etzaizkigunak utz. Gorka, Ander, Iker, Jurgi, eta 
abar, sartu; Errapel (Rafael) eta antzekoak baztertu, mendie- 
tan  dabiltzen gazteei errapel izenak beste zerbait ekartzen bai 
die gogora.

Izendegiaren lana ez da bat batean egitekoa; hainbeste 
mendez bazterturik egondako itsaskina, berri berritik hasten 
denaren pare jo dezakegu. Giro ederra sortu zaigu eta hori 
asko da. Beste alde, ez da laboratorio eta asmakizun hutsez 
egitekoa ere; herriarekin batera joan behar dugu, eta azken 
hitza zein hartu eta zein utz, berak du. Gure eginkizuna 
geroari begira gauzak zentzuz eram atea da.

Kristau herriko izen guziak euskeraz ikusi nahi lituzkete- 
nek, beste zerbait nahi dute; ez da euskal izendegiaren egite
koa munduan zehar diren izenen biltzea. Margarita itzulpena 
nahi duenari, hitz hori erdara purificatua déla eta bere horre- 
kin gelditzeko esan dezaiokegu lotsaren gorridurarik gabe. 
Datorkigun giro berrian euskal eragina harnean daram anak 
izen ja to rra  aukeratuko du, eta itzulpenaren beharrik ez du 
izango.

Aldaketak

Duela lau urte egindako lanak bere akatsak bazituen.
a) Bi aldetara idatzi izan genuen zenbait hitz. Hala Ley- 

re/Leire, Idoya/Idoia, Amaya/Amaia. Oso sartuak daude hitz 
hoiek Nafarroan, eta ezin gogortasunez moztu.
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b) Bigarren istilu bat H-rena izan zen. Aritz/Haritz, Har- 
kaitz/Arkaitz. Aurrekoaren arrazoin bera zuen alde batetik, 
hizki hori ontzat ematen ez dutenena, beste alde. Arazo txa
rra  izango zen talde bat Izendegiaren aurka agertzea.

d) Hirugarren pundu bat j  hizkiarena. Hemen ez da idaz- 
kera kontua bakarrik; esaera ere bai. Jon/Ion, Jurgi/Iurgi, 
Jasone/Iasone, eta beste zenbait.

Orain da zer komeni den erabakitzeko garaia.
Garrantzi gutxiago izanagatik, Codes/Kodes, Coro/Koru 

ala Koro, eta halakoren bat edo beste ere badugu; bainan, 
beste aldera. K-rekin idatzi genituen eta erantzunak aurka 
agertu dira.

Azkenekotz, Mari, Pedro, Juan, eta beste halakoren baten 
oztopoa ugaritasuna da. Hogei, eta gehiago aldaketa duen ize- 
narekin zer egin! Zein aukeratu? Perú, Peyó, Piarre, Beti, 
Betiri...

Egungo gure erabakia izango da:
1) Bigarren argitalpenari baimena ematea.
2) "Vasconia" diruetxeari eskaintzea.

EUSKAL IZE N D E G IA R E N  AZKEN ORRAZTAPENAK

Donostian, 1977-11-24 

J. M. Satrustegi

Igazko apirilaren 30eko Batzarrean Euskaltzaindiak era- 
bakitako neurrian "Euskal Izendegiaren" bigarren argitalpe- 
na prestatzen ahalegindu naiz. Denon gogoa da apain eta txu- 
kun ateratzea eta, hortarako, urriaren 29an bildu zen "Eus
kal Izenen" batzordea, aurrez zabaldutako orriei emandako 
erantzunak aztertzeko. Ortografía eta idazkera kontua zen 
gehien bat gure arazoa. Bikotasun eta ezbeharrak zuzentzen 
joatea, batez ere.

Geroztik, aurtengo urtarrilaren 4an onartua izan da Kor- 
teetan herrialdeetako izenei buruzko erabakia. Hori delata, 
gure lana lenbait lehen argitaratzeko garaia oraintxe déla 
uste dugu. H itz?urre bat egin diot, eta hau da:
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"Errejistroko araudiaren 54gn atala aldatzen aurtengo 
urtarrilaren 4an Korteek onartua duten Legeak, aurreko lege- 
gintzan baztertuak ziren herrialdeetako izenak erabiltzeko 
eskubidea ematen du.

Erabaki hau agintariek Erregeakin lehenago Barzelonan 
bildurik, 1976ko otsailaren 20an ontzat emandakoaren ondo- 
rea da.

1977ko urtarrilaren 8an B.O.-ak dakarrena, hau da:
"Errejistro Zibileko araudiak, 54 gn atalean, espai- 

niarren jende izenak gazteleraz ezarri beharra finkatu 
zuen. Alderdi ezberdinetako herrialdeek heurekin dara- 

, maten sentipen herrikoi sakonaren aurka dago erabaki 
hau, bakoitzaren adierazgarri diren jatorrizko izenak, 
etxean eta kanpoan, ezaugarri ofizial bezala jaiot hiz- 
kuntzan erabiltzea eragozten bait die.

Oraiko Lege honek egoera hori zuzendu nahi luke, 
norberaren duintasunak eskatzen duen neurrian, beste 
mugarik gabe izena aukeratzeko eskubidea aitortuz, 
aide batetik; eta Espainia guzian mintzatzen diren hiz- 
kuntzak zaindu eta bultzatzen ahaleginduz, beste aide, 
denak bait ditugu geure jatorrizko ondasun herrikoien 
atalak.

Horrexegatik, eta Espainiako Korteek ontzat emana 
duten legearen arabera, legeztatzen dut:

1 art. Mila bederatzi ehun eta berrogeita hamazaz- 
piko ekainaren zortzian egindako araudiak, 54gn ata
lean, lehenbiziko zatian dakarrena, beste era hontara 
idatzita geldituko da:

Jaiotz-agirían sortu berriaren izena ezarriko da. 
Espainiar direlarik, Espainiako hizkuntzaritako batean 
ipini beharko dirá izenak.

2 art. Norberaren ala legezko ordezkari baten eska- 
bidez, Errejistroko arduradunak erabaki honen aurretik 
ezarritako pertsona izena Espainiako beste edozein hiz
kuntzetan duen antzekora aldatuko du. Aldaketa kitorik 
egingo zaio.

3 art. Lege hau B.O.-ean argitaratzen den biharamu- 
netik hasiko da bere eginkizuna betetzen.
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M adriden mila bederatzi ehun eta hirurogei ta 
hamazazpi-ko urtarrilaren lauan emana.

Arau berri hauek atal bi dituzte orai berriztatzen dugun 
"Euskal Izendegia" era ezberdinean ukitzen dutenak. 
Herriak ahoan ibiliarren, lehen Errejistro Zibileko liburuetan 
sartzerik ez zuten izenak erabiltzeko bidea ematen du, alde 
batetik. Jaio berriaren lehenbiziko izendapenari dagokio neu
rri hau eta herri izenak aukeratzeko çskubide osoa ematen 
du. Hori delata, lehenbiziko argitalpenean sartzerik izan ez 
zuten bostehun izenekin ugaritu dugu honako hau.

Legearen bigarren atalak ematen duen eskubidez, beste 
alde, aurrez ezarritako izenen aldaketa, edozein jatorrizko 
izenei buruz emana da, eta euskal izen jatorrekin edo ohitu- 
raz euskalduntzat hartuak direnekin zer ikusi haundirik ez 
du, eta euskaratu beharraren arazoa sortzen du askotan. 
Errejistro Zibileko arduradunei neurri batean lana arindu 
nahiean, herriak gehienik ibili ohi dituen izen batzuen gazte- 
lerazko ordaina —ez noski itzulpena— ezarri dugu "Euskal 
Izendegiaren" bigarren argitalpen hontan.

Gure Izendegia, hala ere, ez da berez egutegi orokorraren 
itzulpena edo euskaratze bat izan behar, ezaugarri berezitzat 
euskaldunon asmabide zorrotza adierazteko bitxikerien bil- 
duma balitz bezala. Ez da, beste alde, antxiñako zaharkeria 
eta aldaketa guzti guztien zerrenda egosgaitza, antigualeko 
tresna baten antzera ere. Geroari begiratuz Euskaltzaindiak 
bere gain hartu  duen eginkizuna, izen gaurkotuekin pertsona 
izendegi euskalduna egiten joatea da; herri joera jatorrei beti 
irekia, hala ñola gure arbasoen kultur emaitza den kondaira, 
literatur, mitología eta herri ohiturei. Gero ere egiten joango 
den liburu irekia izango da, beraz".

Lehenbiziko argitalpena egin zenetik, bost urtez alegia, 
bost mila fitxatik gora jaso dugu, eta bostehun izenekin ugari
tu dugu zerrrenda. Oraikoan badira mila eta berrehun pertso
na izen liburuska honetan.

Behar beharrezkoa deritzaigu izen bakoitzarentzat agi- 
riak egiten ibili gabe, Errejistrotako arduradunei idazkien bat 
bialtzea, zerrenda ofizialeko izen guziak ontzat hartu ditzaten 
eskatzen. Ez déla zerrenda itxia ere esan beharko zaie. 
Hemen ez direnen agiria egin lezake Euskaltzaindiak, agert
zen doaren guzien bilduma egiten duen bitartean.



ANGIO HITZAREN ZENTZUAZ

1976- VI1-30 

Juan San Martín
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Txosten honen bidez, Angio hitzaren zentzuaz, lehendik 
zekigunaren gainera ez dut ezer berririk agertu nahi. Ezta 
hori nere asmoa. Izatekotan ere lehengo bera gehiago indar- 
tu. ANGIO hitza argi dator Azkue zenaren hiztegian: dehesa, 
lugar de pasto acotado : pátiz, lieu de pacage entouré de bor
nes; hark Bergaran, Lenitzen eta Oinatik jaso zuenez (1). Mi- 
txelenak gauza bera esango digu Apellidos vascos liburuan, 
Angiozar deituraz ari delarik (2). Baina, hala ere, nik ere 
zalantzak izan nituen, Angiozarri buruzkoan, Elgetako mono- 
grafiagintzan niharduala; eta hizkuntzarentzat historiak 
ezertarako balio baldin badu, hemen utziko dut helburuaren 
argitasunerako erabili nuen materiala.

ANGIO hitza urri ezagutzen da, Azkuek nonbait mende- 
baldeko euskalkian soilik aurkitu zuen, Angiozartik hurbil 
hain zuzen. Elgetar gehienak "Aingeruzar” bezala erabiltzen 
dute, eta Eibarren bertan ere zaharretarik ez gutik. Kontuan 
izanik Angio guti ezaguna déla eta Angiozarko parrokia San 
Migel Arkangeluaren izenekoa déla, Angiozar ala Aingeruzar, 
zalantza izatekoa zen eta honek eram an ninduan puntu hau 
arretaz aztertzera.

Era honetako zalantza izan zuen Iñaki Linazasorok ere, 
bere La otra Guipúzcoa liburuan agertzen denez. Hara bertan 
zer dion: " Guardando fidelidad a la toponimia, Anguiozar sig
nifica "viejo pastizal". Los lingüistas, en cambio, consideran 
sofisticación de "Aingeru Zar" o "Angel Viejo", como en su 
conversación habitual, la llaman los indígenas. Pudiera ser 
un arcaísmo definitorio, basado en el patronazgo de San 
Miguel Arcángel." (3)

(1) R.M. de Azkue, Diccionario Vasco-Español-Francés (Bilbao, 1905).
(2)L. Michelena, Apellidos vascos (San Sebastián, 1953), 42 orr.
(3)1. Linazasoro, La otra Guipúzcoa (Zarauz, 1959), 117 orr.
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Behar bada San Migel Arkangeluaren antzerakoa izatetik 
sortu zezakean nahaste hau. Baina bazen besterik ere. Saindu 
izenetan "-zar" atzizkidunak ezagutzen nituen eta behar 
nuen horiek ere begiratu. Oso ezaguna da Trebiñoko San 
Martín de Zar, Arabako eskualdean egonagatik bere kondepe- 
kotasunak Gaztelaniarentzat eram an zuen lurraldea. Bertan, 
XIII. mendean ba ornen zen Zahar (h ta  guzi) izen soilez eza
gutzen zen toki bat, oraingo San Martín de Zar-etik ez hain 
urruti, G. López de Gereñuren lanetan agertzen denez (4). 
Honez gainera badira Araban bertan Santa Teodosia-zarra 
(San Vicente de Arana) eta San Cristóbal-zarra (Okina). Ifa- 
rraldeko Baxe-Nabarren bada Donazaharre (St.-Jean-le- 
Vieux) deritzan herrixka bat erromaniko ataridun eliza due
ña. Gipuzkoa partean, nik dakidanik, San Juan-zar izeneko 
baserri bat bada Lenitzeko Gatzagan. Eta Bizkaian badira 
Ereñozarko San Migel edo Ereñozar (erdaraz San Miguel de 
Ereñozar esan ohi dena) (Ereño), Santa Marina-zar (Zaldibar) 
eta Santiago-zarra edo Santiozar (Lemoa). Azken hau muino 
baten gainean dago, eta hara, eibartar mendizale adiskide 
bati behin zer gertatu zitzaion: handik igaro beharrean aur- 
kitzen zenez, baina toki haiek ongi ezagutu ez, galde egin zuen 
hango baserri batean: —Aizu; hemen, Santiago-zarra nun da? 
Baita ongi erantzun ere: -Santiago-zarra? Hura aspaldi hil 
zen. Baina toki izenak oraindik han jarratzen  du.

Hoiek ikusirik eta elgertar gehienei "Aingeruzar” entzun, 
nork ez zituen zalantzak izango?

Dena déla, ongi aztertzea merezi zuela iduritu zitzaidan 
eta hauek dirá agiri bilketaren ondorioak.

Angiozar, agirietan, hamabosgarren m endearen erdialde- 
ra  agertzen zaigu lehen aldiz, deituraz eta elizaurre (anteigle
sia) bezala.

Angi hitza Fr. Pedro Astarloak dakar Urteco domeca gus- 
tietaraco verbaldi icasbidecuac liburuan, eta Aita P. Arangu- 
renek jaso zuen durangoar idazle honi buruzko hitzaldi 
batean, gero "Egan” aldizkarian argitaratuko zena (5).

(4) G. López de Guereñu, "Mortuorios” o despoblados. Boletín de la Real Socie
dad Vascongada de los Amigos de País, XIV (1958), 208 orr.; eta egile beraren 
Pueblos alaveses. Bol. Sancho el Sabio, XIII (1969), 73 orr.

(5) Fr. P. Astarloa, Urteco domeca gustietaraco verbaldi icasbidecuac (Bilbao, 
1818), bigarren liburuaren VI orrialdean. Eta, P. Aranguren, Aita Astarloa, euskal 
ldazlea, Egan, vol. IX (1957), 5-6 zenbakiaren 320. orrialdea.
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García Carraffa anaiak El Solar Vasco-Navarro delako 
heraldikazko lanean, Garostegi deituraren arma agiriak ema
tean, “Anteiglesia de Anguipia, jurisdicción de la villa de 
Elgueta" (6) aipamena dakarte. Ez du ez urterik eta ez agiri 
iturririk ematen, baina seguruenik Angiozar bera da eta ez 
beste.

Elorrioko hiru baserrik dute Angio izena (orokorrez inoiz 
Angioak esan ohi direnak), herritik Gazetara bidean. Elorrio 
bertatik Angiozarrerako bidean hain zuzen. Gainera, alde 
horretxetan du Gipuzkoak Hibaizabalko uraldera duen lu rral
de bakarra, Sagasta deritzan baserriarekin. Honegatik, Elo- 
rriok nahikoa etxeko du, edo izan du, hitz hori. Baina Beasai- 
nen dugunagatik ezin holakorik esan. Angio, Beasaingo errota 
baten izena ere bada, eta bertatik hurbil Angiozar izeneko 
toki bat (7). Beraz, hitz hau, noizbait hedatuagoa izana da.

Hain urri eta hain inguru berezian aurkitze honek, Elgeta- 
ri dagokionez, bere arrazoiak izan ditu. Gogoan izan 1928. 
urtera arte Angiozar Elgetaren hauzoa izan déla, gaur egun 
Bergarakoa bada ere. Jakinekoa da Gipuzkoako baso eta 
larradi guziak herrienak zirela oro. Lehengo mendeetan 
herri-lurrak eta herri-basoak zirenean, herri izen berak ere 
esan nahi zabalagoa zuenean, zeren lurrok, batez ere larra- 
diok, artzaingoaren aldi hartan  herri askorenak izaten ziren 
eta geroago ere hala jarraitu  du. Abereak libre bazkatzen 
ziren gaberako bakoitza bere saroi edo kortetara itzultzeko. 
Baina Erdi-aroaren azken partetik bestelakoa izan da Elgeta 
eta Elgetaren barneko genuen Angiozar bera.

Elgeta, 1335ean izendatu zen hiri bildutzat (''Carta- 
puebla'' delakoa hartuaz), eta Mondragoe bezala, Gasteizko 
foruarekin onartua (beraz, zergetatik libre), Bizkaiko mugan 
eta Gaztelako erregea Bizkaiarekin hain ongi konpontzen ez 
zen garaian, erraz konprenitzekoa da zergatik eman zizkion 
eskubide bereziok. Hala ere, Elgeta zegoen tokian zegoelako, 
ezin zuen hiria jendez hornitu. Izan ere, XII. menderako sar- 
tuaz joan ziren urindarrez eraginikako burdinolak eta hauei 
eta hauek bere inguru sortzen zuten eskulangintza eta merka- 
talgoari esker lortzen zuten garai hartako hiribilduak behar

(6) A. y A. García Carraffa, El Solar Vasco-Navarro, tomo tercero (3a edic., San 
Sebastián, 1967), 375 orr.

(7) S. de Mágica, Geografía General del País Vasco-Navarro (t. Guipúzcoa. 
Barcelona, 1916), 84 eta 521 orr.
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zuten jendetza. Baina Elgeta mendi lepo batean eta Angiozar 
hegal baten maldan, ez zuten burdinolak mugitzeko hainako 
hibairik. Honegatik, hiria jendez hornitu ezinak, handik laste- 
rrera, 1376an, toki hartan  hiri-bildua osatuko bazen, erre
geak lurraldea mugatzearen pribilejioak eman behar izan 
zituen. Hau da hain zuzen angioa, eta hemendik sortzen zaio 
izen hori. Elgeta herri kaskotik aparte dagoen harana da 
Angiozar, Elgeta berak baino lurralde handiagoak eta baserri 
gehiago dituena. Angi edo larradi mugatu hau, izatez herri- 
lurra zen, baina Elgeta edo bere lurraldean bizi zirenentzat 
berezirik. Gipuzkoako larradietan edozein herritako abereak 
sartzea libre zen bezala, Elgetan beste inongorik ezin sar zite- 
kean. Honela zion erregeren eskubideak: “...el dicho término 
mandamos vos que non consintades á ningunos que entren á 
pacer con sus ganados." (8).

A. Cillán Apalategiren La Comunidad Foral de Pastos en 
Guipúzcoa (9) delako liburua begiratzen badugu, Hondarri- 
bian bakarrik aurkituko dugu holako eskubide berezirik. 
Gipuzkoako mugen bi m uturretan hain zuzen, lurrak zaintze- 
ko balira bezala.

Baina, Angiozarrek lur eskubide horiek lortuezkerozkoa 
ote du bere izena? Hala dirudi. Agirietan Angiozar lehen aldiz 
aurkitu dudana, 1448an da, Mondragoe hesipean ja rri eta 
erre zuten elgetarretako baten deitura bezala, Juan  de 
Anguiozar (10). Bigarren agiría elizaren aipamenezkoa da, 
1487koa. Geroztik maiz aipatzen da, bai hauzo bezala eta bai 
bertako deitura bezala. Eta Elgetan aurkitu ditu dan herriko 
Ordenanzarik zaharrenak 1510. urtekoak dira eta "valle de 
Anguiozar" bezala azaltzen da (11).

Bildu ditudan agirietatik eman nezakean argi bakarra 
hau da: Angiozar hauzoaren izena XIV. mendean lurren esku- 
bideetatik deituaz sortutakoa daitekeala. Eta, hitzaren zen
tzua, bere etimologia alde batera utzirik, Azkue eta Mitxele-

(8) J. San M artín, Elgueta con Anguiozar y Ubera (San Sebastián, 1975), 148
orr.

(9) A. Cillán Apalategui, La Comunidad Foral de Pastos en Guipúzcoa (San 
Sebastián, 1959).

(10) J. C. de Guerra, Oñacinos y  Gamboinos, rol de banderizos vascos (San 
Sebastián, 1930), 24 orr.

(11) J. San M artín, Elgueta..., liburuaren 148/158 orrialdeetan argitaratzen 
“ira  1567ko Ordenanzak; 1510ekoei zatia falta zaielako utzi ziren argitaratu 
gabe, baina 1567koa bertatik ateratako kopia berdina da.
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nak eman dioten bera déla, jabetasun berezia duen larradi 
mugatua. Elgetako toki berezi honetan agertzen denez behi- 
nikpehin.

Otoi: argi gelditu bedi argitasunok izenaren tokikotasuna 
eta bere esan nahia edo zentzuna adiarazten dutela, baina 
bere etimologia, jatorri edo nondikakoa beste gauza bat déla 
eta aparteko estudio bat eskatzen duela.



GRAM ATIKA
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ASKO E TO R R I D IR A  ALA ASKO E TO R R I DA?

1976-IV-30  

Zatarain.

Bere "Sustrai bila" liburuan Alvarez jaunak au dio:
"1.6 - Mugagabe edo indeterm inatua noiz erabil.
Ohar bat aurretik.
(Emen nik bi oarpen egingo nituke:
1) "mugagabe" eztut usté "indeterm inatu" itzaren itzul

pen ona danik, "m ugagabe" itzez-itz "ilimitado" baita; "in 
determinado" ZEIÑ adierazten eztuana danez'kero' "zeinga- 
be” esatea egokiago litzakela esango nuke;

2) "noiz erabil" dio Alvarez'ek. Itxuraz "noiz erabillibear 
dan" adierazi nai zuan. Altube'k zionez' aditzari -i, -tum utu- 
rrak kentzea "ezan" eta "edin" aditzekin bakarrik egiten da; 
esate baterako' etor dedin, ekar dezan, sar dediñ, eska dezan. 
Beraz "iñoiz etorri izan da, zerbait ekarri edun du, noiz erabi- 
Ui duan, atzo ibilli zan" esan eta idatzi bear dirá, aditzari 
m uturrik moztu gabe.).

"Euskeraz, beti ezkeroztik, bi taldetan banatu ditu eus
kaldunak, lumeroeri dagokionez, gauzak eta ideiak: hiztune- 
kiko ezagunak eta mugatuak batetik (ETXEA /  ETXEAK); eta 
hiztunekiko ez-ezagun edo mugagabeak bestetik (ETXE). 
Horregatik gure deklinabidea: hirukoitza, eta ez bikoitza.

"ETXE” hitza aipatu dugun ezkero, ekin dizaiogun berari. 
Lumeroari gagozkiola beti, españolak eta frantsesak bi talde 
bereizten ditu:

"Batean: CASA (la, una) = MAISON (la, une)
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"Bestean: CASAS (las, dos, tres, cien, pocas, muchas, 
cuántas?) = MAISONS (les, deux, cent, peu de, beaucoup de, 
combien de?).

"Horregatik, ERDERAZ ESKOLATUAK GARELAKO, eus
keraz ere BIKETA HORRI EUSKAL BIKETA BAT AURKITU- 
NAHI IZATEA. (Euskaldunak ez bait daki artikulua erderaz 
berex doala; eta euskeraz loturik). Alegia: erdal estrukturari, 
kopiakeria bat eginez, euskal sasi-estruktura bikoitz bat 
erantsi nahia. Kalko edo berdinkeria hau, hain zuzen, 
hizkuntza-estruktura truke bat den aldetik, zuzenki doa eus
kal gunaren kontra eta gaitzetsi egin behar da.

"Euskerazko lumero-estruktura HIRUKOITZA baita. 
Oraindik ere gure indeterminatua eta gure plurala berezten 
ez dakitenek, ez dute ez euskaldun intelektual izenik merezi, 
eta ez gutxiagorik ere. Zeren-eta gure hizkuntzaz mintzatzen 
eta idazten egokiro jabetu ez den euskalduna, besterik izan 
bait diteke apika; baina ez euskaldun intelektuala eta Euskal 
Herriaren aintzindari kultura-gainean. Hau esan beharrik ba 
ote dago oraindik?" (Sustrai bila, 40-41 aa).

Asiera orren ondoren' eziñ ukatuzko egi aundiren batzu 
espero zitezkean. Eta ona zer dion:

Andoniri bi LIBURUAK galdu zaizkio.
"Hitzegiten ari direnek badakite zein diren bi liburu 

horiek; bestela hau galdetuko lukete: 'zein bi LIBURU?'
"Baina eman dezagun orain beste hau:
—Andoniri bi LIBURU galdu zaizkio. (Bego horretan orain- 

goz 'zaizkio' hori).
"Hitzegiten ari diranek hau konprenituko dute: bi direla 

galdu diren liburu horiek, baina zein liburu ote ditezkean ez 
dakitela.

"Lehenengo esakuntza, beraz, 'mugatu-anitza' dugu 
(=plurala); eta bigarrenean, BI ALE IZANIK ERE, 'mugagabe' 
(=indetermenatu) bat.

d) Eman dezagun orain:
—Zenbat ADISKIDE ikusi duzu?
Ez dakigu ez ñor diren adiskide oriek, ez xehetasunik bat 

ere. 'Adiskide' hitzak, beraz, mugagabe izan behar du.
e) Eman dezagun:
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—GUDARI asko hil zen urte hartan.
Berriz ere: 'asko' izanagatik ere, hizketan ari direnek ez 

dakite xuxen ñor diren gudari horiek; hitza, hortaz, mugaga- 
be gisa doa: 'gudari', ez 'gudariak'.

Mugagabe edo indeterminatuak, beraz, ez du ezer ikuste- 
korik BAT / ASKO erdal zatiketarekin: erdal biketa hori erau- 
zi egin behar dugu euskeraz. Mugagabe izatea ala ez izatea, 
beste honi datxeko: EZAGUNA / EZ-EZAGUNA izateari datxe- 
ko hain zuzen.

Arreta ja rri ezkero, bestalde, hau erreparatuko dugu: 
euskerazko indeterminatuari artikulurik eza dagokiola erde
raz.'' (Sustrai bila, 42-43 aa).

Garbi dago azkenik dion ori orrela eztana: gaztelaniz voy 
a casa esatean guztiek badakie mintzo danaren etxea aipatu 
dala. Eta euskeraz ere berdiñ: etxera noa esaten dudanean' 
jakiña da nere etxera noana. Eta oietan eztago gaztelanizko 
"artikulurik", eta euskerazko "zeindungarririk" ere ez.

"Andoni'ri bi liburu galdu zaizkio” eta erderazko “A 
Antonio se le han perdido dos libros", "Antoine a perdu deux 
livres” berdin berdiñak dira auzi oni buruz: zein liburu galdu 
zaizkion ezta adierazten.

"Andoni'ri bi liburuak galdu zaizkio", "A Antonio se le 
han perdido los dos libros", "Antoine a perdu les deux livres" 
gai oni buruz berdin-berdiñak dira: arako bi liburuak, los dos 
libros de m arras, les deux livres en question.

Itxuraz Alvarez'ek beste zerbait eztu ikusi: euskerazko 
batzutazko zenbait itz erderaz plural-itxuraz naiz singular- 
itxuraz erabiltzen dirala, eta euskeraz berriz batzu-itxura 
naiz bakarr-itxura aditzak ematen diela. Ona adibide batzu:

"¿Qué amigo has visto?" eta "¿qué amigos has visto?” 
"Quel ami as-tu vu?” "Quels amis as-tu vu?” oietan visto eta 
vu batentzat naiz batzuentzat berdin da; euskeraz alderantziz 
da: "¿Zeiñ adiskide ikusi duk?” eta "¿zeiñ adiskide ikusi 
dituk?” aditzak adirazten du adiskide bakar bat ala adiskide 
batzu aipatzen ditugun.

"Ha dicho una palabra” eta "ha dicho muchas palabras” ; 
'ü a dit un mot” eta "il a dit beaucoup de mots"; "itz bat esan 

du" eta "itz asko esan ditu” .
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Gaztelaniz batzuetan “muchos" ordez "mucho" esaten 
da; prantzesez “beaucoup” bietara erabiltzen da, eta euske
raz “asko" ere bai. Erderaz izenari -s gibel-letra erantsiz 
bereizten ditude, guk aditzaren bidez:

“Ha comido mucho pan" eta “ha comido muchos panes"; 
“il a mangé beaucoup de pain” eta “il a mangé beaucoup de 
pains" (emen belarriak ezin bereizi dezake); "ogi asko jan  
du” eta “ogi asko jan  ditu".

“Ardo asko edan du" eta “ardo asko edan ditu” bi gauza 
dirana ikusten eztuanak' euskeraz eztaki ongi.

Aipa dezagun Alvarez beraren adibidea: gudari asko hil 
zen urte hartan. Au gaztelaniz bitara esan diteke: aquel año 
murió mucho combatiente, naiz aquel año murieron muchos 
combatientes. Prantzesez ere berdintsu joka liteke: Ce matin 
il est mort beaucoup de combatants naiz Beaucoup de camba- 
tants sont morts ce matin. Euskeraz ere bai: Urte artan guda
ri askok il zan, naiz gudari asko il ziran. Euskeraz ezin dugu- 
na asko itzari batzu-itxura ematea da: gudari asko il zan ezta 
euskera, eta gudari askok il ziran ere ez.

Alvarez'ek diona, alegia "biketa hori erauzi egin behar 
dugu” eta beti asko da idatzi' idazle orrek ''intelektual” izena 
sekula-santarako ukatuko baldin badit ere' ezin onets nezake. 
Arau ori beti erabilliko bagenu' sekulako astakeriak idatzi 
bearko genituke. Esate baterako:

Atzoko biltzarrera euskaltzaiñ asko etorri zan. Eztago 
gaizki, baiña “euskaltzaiñ asko etorri ziran" ere ongi dago, 
nere ustez obeki. Baiña itz egiten duana ere euskaltzaiña eta 
biltzarrera etorria baldin bada, eta Alvarez'ek nai duan beza
la mintzo bada' onako aldrebeskeria esan bearko du: atzo 
euskaltzaiñ asko etorri nintzan. Eta ori ontzat emango duan 
euskaldunik eztago. Ori ontzat emango lukenak' besterik 
gabe' euskaldun eztala adieraziko bailuke.

Itxuraz' gure zeintze-atzizkiak eta erderazko artikuluak 
jatorriz zer dirán eztu ikusi Alvarez jaunak. "Este hombre” , 
“ese hombre", “ (aqu)el hombre” = "ille homo” = “il uomo” 
euskerazko gizon au, gizon ori, gizon a dirá, loturik gizonau, 
gizonoi, gizona; prantzesez eta bizkaieraz berdiñ: “onako 
gizon au" — "cet homme-ci", "orrako gizon ori" ('prantzesez 
ori'ren ordekorik ezta, eta beste izkuntza askotan ere ez), "a- 
rako gizon a” = "cet homme-lá".
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Alvarez'ek au dio: "euskerazko indeterm inatuari artiku- 
lurik eza dagokio erderaz” . ¡Noski!: artikulua ortarakoxe bai- 
tude, zeinduntzeko (1). Alvarez'ek aipatzen duan bat ikus 
dezagun: Nere etxean izan zen, gaztelaniz eta prantzesez 
estuvo en mi casa eta il fú t  á ma maison, beraz artikulurik 
gabe, baiña beste erdera batzuetan artikuluarekin da: "fu 
stato nella mia casa” , "ele foi na minha casa” . Ona olerkari 
portugaldar batek idatzia:

Ai! astros da minha térra
Quem me dera o vosso alvor! (Francisco Gomes d'A- 

morim, O desterrado) 
eta italiar batek:

Questa barca rattoppata 
E il mió trono imperial,
La mia culla, la mia bara
II mió talamo nuzial. (G. Pennacchi, II marinaio)

Obe dugu, beraz, erderak utzi eta euskaldun jatorren eus
kera ikastea.

Alvarez'ek beste liburu batean onako au dio:
"Erderakada” esan ohi duguna, estruktura-aldaketa da: 

geure estruktura alde bat uzten dugu, bitxikeritzat jorik, eta 
atzerritar estruktura "logikoa” onartzen, bai fonetikan, bai 
semantikan. Hau guztia, jakina, oharkabean gertatzen da: 
hizkuntzaren erroa Inkontzientean dago, aurrerago erakutsi- 
ko dugunez. Baina oharkabean gertatuagatik eta gertatzeaga- 
tik, pentsakera-aldaketa sakon baten zantzua dira. Alegia: 
atzerritarrek berezten dutena, berezkuntza logiko eta egokit- 
zat hartzen dugu, eta eutsi egiten diogu; atzerritarrek berez
ten ez dutena, aldiz, bai fonetikan eta bai semantikan (eta 
honi buruz ari naiz bereziki liburu honetan), "beharrik gabe- 
ko berezkeriatzat” hartu  eta bazterrera. Hau gertatzean, 
beraz, geure etnia-pentsakera berezia galdu, eta hizkuntza 
berriari lotzen gatzaizkiola esan daiteke. (Hizkuntza eta pent- 
sakera, 25a).

Ontan Alvarez'ekin zearo batera natorr, eta adibide 
nabarm en bat aipatu nai dut emen. Idazle zaarrek orrelakoak 
idatzi zitudela eta besterik gabe' idazle batzu onelakoak idaz- 
ten asi zaizkigu:

(1) Ageri danez' zeinduna eta zeingabea erderaz ere badira, euskeraz bezalaxe.
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"Perú etor dedin nahi dut, eta etor dedin etor dedila esan
go diot".

Au erderaz bezelaxe pentsatu eta idatzia da: ''Quiero que 
venga Pedro, y para que venga le diré que venga". Que venga, 
que venga, que venga: iru aldiz aditz-joko berbera. Prantze- 
sez ere berdintsu: "Je veux que Pierre vienne, et pour qu'il 
vienne, je lui dirai de venir” ; vienne, vienne bi aldiz berdiñ. 
Euskeraz iru aditz-joko erabiltzen ditugu: "Perú etortzea nai 
dut, eta etor dediñ' etortzeko esango diot” . Etortzea nai dut, 
etor dediñ, etortzeko esan: iru jokaera (2).

Alvarez'ek diona garbi-garbi dago emen: erderatikako 
itzulpen kaxkar bat euskera "klasiko” eta bikaintzat sartu nai 
digude. Eta orrelako erderakdak idazlerik onenek ere egiten 
ditude; ona bi ale:

"Ezpatatik hilarazi zuen” (Duvoisin) "II fit mourir par la 
glaive” (Crampón) "II fit périr par la glaive" (Bible de Jérusa- 
lem) "Y mató a cuchilla” (Cantera-Pabón) "Y mató a espada” 
(Straubinger) "Hizo morir a espada" (Martin Nieto) "Occidit 
autem Jacobum fratrem  Joannis gladio” (Vulgata). Olabide'k 
ja torr euskeraztu zuan: "Bizia ere Yakob'i, Yon'en anayari, 
ezpataz kendu zion. (Act. Apo. 12,2.)

"Eta... deliberatu nuen... liburutto baten... egitera” "E tje 
me décidai á faire un petit livre". "Y me decidí a hacer un 
librito". (Axularr, 6) Egitea bear zuan.

"Ordea gero eskatu zeikanean Iondone Ioannes Baptista- 
ren buruaren, galdu zuen iuramentuak indarra, etzen konpli- 
tu behar". "Quand on lui fit la demande de la tete de S. Jean 
Baptiste...” "Cuando se le hizo petición de la cabeza de S. 
Juan Bautista...” Emen burua bear zuan. (Axularr, 172.9

"...Hala balira nahi zendukeien gauza batzuk." "...algu
nas cosas que quisiérais que fuesen así” . Emen hala izatea 
nahi zenukeien gauza batzu bear zuan. (Axularr, 108.)

Berriz diot: idazle bakar batekiñ ere ezin piatu gindezke. 
Alvarez'ek berak usté duan baiño ere arrazoi aundiagoa du.

(2) hil zedin galdatu zaroen bere biziari (Duvoisin, III Reg. XIX, 4) petivit animae 
suae ut moreretur.
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E R R E T O R IK A  K LA S IK O A R E N  E R A G IN A  A XU LA R R E N  
A IP A M E N E N  ITZU LPEN ETA N

1976-V-28 
J.A. Letamendia

Axularren berezitasuna itzul lanetan bi dohainetara bildu 
ohi dute gure kritikariek: aipamenaren mamia hondarreraino 
xurgatuz ederki ornen daki moldatzen batetik euskararen iza- 
teari, eta bestetik irakurleen adimenari, sarri itzulpenaz bai
no areago glosaz edo perifrasiaz hitz egin behar genukeelarik.

Hala ere Salamancan eskolatu eta gero Saran predikari 
genuenaren erretorika zaletasuna ezin ahazturik itzulpena 
desbideratzen duen hirugarren testoinguru bat ikutu nahi 
nuke gaur hemen, baldin lehen testu ingurutzat irakurlegoa- 
ren kultur maila eta bigarren bezala gaiaren haria hartzea 
zilegi baldin bazait.

Erretorikazko gogo honi jarraikiz aldakuntzak salatzen 
ditugu itzulkizunen harrem an logikoetan, baita isilguneak eta 
eraskinak ere Leizarragak bere translazionetan ez bezala, ez 
baitigu Sarakoak hain hertsiki hartzen harako "ñola Iainkoa- 
ren manu expresa den harén hitzari deus edeki eztakion ez 
eratxeki” hura. Bereziki arretaz aztertzekoak ditugu latinez- 
koa oinarri harturik obratzen dituen hedadurak, anplifika- 
zioak. Testua zabaltzeko prozeduretan egitura bikoitzak eta 
hirukoitzak erabiltzen ditu maizenik. Isokolonaren enplegu 
hertsi honek ondorenak izango ditu adierazkarrien mailan ez 
ezik baita mam iarenean edo adierazienean ere, baldin eta 
itzulkizuna berak eskuartean ari duen isokolonaren banaketa 
sintagmatikoari makurtzen ez bazaio. Bestela esan, egitura 
irukoitzez ari baldin bada latinez hitz edo aditz bakarra dena 
hirutan emango du, eta egitura bikoa baldin bada bitan itzuli- 
ko digu. Aipatuez gainera badira birresatea dakarten figurak 
ere, hala ñola anaforak, paronomasiak, aliterazioak, eta 
abar. Maisu dugu Axular, bestalde, hizkuntzaren morfologiaz 
eta sintasiazko gaitasun izkutuei eginbide poetikoa ematen. 
Obraren elkarrizketa taiuak ere zer ikusi handia duke apos
trofo eta inperatiboen erabilkuntzan, hiztunen perpausak 
zuzen ala zehar bidez ematean, eta gramatikazko pertsonen 
jokoetan.
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Esanak esan eta inoiz autoritatezko aipamena apaingarri 
hutsa besterik ez bada ere batzuetan itzuli ere gabe uzten 
digularik, beste zenbaitetan hitzen bati dagozkion burutapen 
etimologiko eta gramatikaletan ere mugilduko zaigu beraren 
adiera zehatzaz argiro jabe gaitezen.

Lantxo honetan agertu nahi nukeena itzultzailearen ezin 
ukatuzko estilo nahia da, eta, gorago adierazi dudanez, bero
nen erretorika zaletasuna axola handiko eragile bezala hartu 
beharra itzulpena makurtzen duten beste arrazoien artean, 
eta hauek ukatzeko inolako asmorik gabe, noski.

Lehen hurbilbide bezala Gero-ren aurreneko kapituluan 
datorren honako zatia hartuko dugu; gainerakoak ere hasera- 
ko heren partean bilduriko eredu batzuk baizik ez dira izan
go, ez liburu osoan.

"Erran genezake Ebanjelioko aberats hark 
bezala: Anima, habes multa bona, posita in 
annos plurimos,requiesce, comede, bibe, epula- 
re (Le. 12). Dezagun ian eta edan; dezagun pau
sa eta atsegin har; zeren berdin eztugu deusen 
eskasik, eztugu egun hautan eskean ibiltzeko 
perilik."

Mamia aztertzeari ekinez gero bi zati ikusten ditugu jato- 
rrizko pasartean: baieztapen bat haseran, habes multa bona, 
posita in annos plurimos, eta ondoren lau inperatibok osaturi- 
ko multzoa: requiesce, comede, bibe, epulare\ bigarren atal 
hau aurrekoari kontsekutibo edo ondorio bezala lotzen zaiola- 
rik isilpeko juntagailu batek erantsia, ergo bat adibidez izan 
litekeenak. Era bereko partiketa ikusten dugu euskarazkoan 
baina alderantziz emana: inperatiboak (subjuntiboak) lehenik 
eta ondoren atseginaren zergatikoa zeren kausalak lotua. 
Axularrek inversio delakoaz baliaturik pasartearen harrem an 
logikoak irauli dizkigu. Latinezkoan "aberats zara, ezazu 
atsegin hortaz” esaten zaigu, euskarazkoan berriz "dezagun 
atsegin har, zeren berdin ez dugu deusen eskasik” . Solaskide 
entzulea ere bestela ematen zaigu; latinezkoan, bere nortasu- 
na bikoiztuz arimari ari zaio aberatsa, Axularrek berriz plu- 
raleko lehen pertsona darabil beste giro eta kolore bat em a
naz hizketari. Litotez ere baliatzen da ezezka emanik latinez 
alderantziz datorren mezua: "eztugu deusen eskasik, eztugu 
egun hautan eskean ibiltzeko perilik” . Latinezkoan habes
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aditzaren osagarri zuzena zerbait on da, multa bona, euska
raz aipatzen zaizkigunak ordea ez dira halako gutizigarriak: 
"eskasia" eta "eskean ibiltzeko perila” . Denborarenak ere 
bestela datoz. Latinezkoaren mugak azken gabe luzatzen 
dira, in anuos plurimos, euskaraz berriz denbora hurbilari 
mugatzen zaio, "egun hau tan” , kontraesan bikoitza eskai- 
niaz: egunak/urteak, asko/hauek (gutxi, beraz).Latinezkoan 
batere irudirik ez dugu, Axularrenean berriz "eskean ibilt- 
zea" aipatzen zaigu aurretik datorkigunaren hedadura gisa, 
deusen eskasik ez izatearen ondoko anplifikazio bezala. Biga
rren partean latinez per incrementum  indartuz doan inperati- 
bo bilduma dago climax bezala epulare duelarik: requiesce, 
comede, bibe , epulare. Axularrenean ez dugu honelakorik, 
eta paralelismo bikoitzaren bidez erabakiko du itzulpena: ian- 
edan/pausa-atsegin har.

Epulare da inolaz itzuli gabe uzten digun laugarren hitza, 
latinezkoan bortitzena dena hain zuzen ere. Zergatik hori? Ez 
ote zuen euskal kiderik aurkitzen? Arrazoia beste zerbaitetan 
bilatu beharko dugu hitz berbera beste nonbait ederki itzul- 
tzen digunez. San Lukasen induebatur purpura et bysso: et 
epulabatur quotidie splendide pasartean ez du horrelako 
debekurik eta "beztitzen zela ongi eta othuruntzatzen hobe
ki” itzulikatzen digu; horra bada hitzaren ordaina bikain 
emana. Isiltze hori, beraz, errazago argituko dugu sintagma 
mailan gertatzen den paralelismo retorikoaz paradigma lexi- 
koan litekeen eskasiaz baino. Eta erretorika ahotan dugunez 
gero sar gaitezen adierazleen mailan semantikakoak alde 
batera utzirik.

Zati honetan lehen begiratuaz banaketaren simetria 
bikoitza ageri zaigu nabarmen. Binako bidez eraiki den egitu- 
ra  hau ez dugu latiñezko testuan, eta nolabait aditzera emate- 
kotan honelako zerbait azalduko genuke:

dezagun A eta B
I

dezagun A ' eta B'

eztugu -ik

eztugu ... -ik
II
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Leñen multzoa (I), latinezkoan bigarren zetorrena, isoko- 
lon osoa dugu atal berdinak baititu bi perpausetan. Silaben 
kontua ez da berbera, hau ordea axola handikoa ez izateaz 
gainera aldekotzat ere har dezakegu azken atalak luzatzea 
ontzat ematen baitute erretorika zaie jatorrek frenuaren edo 
galga delakoaren legea eredu hartuz gero. Eta mamiari berri- 
ro gagozkiolarik haserako aditzek (ian, edan) ekintza adieraz- 
ten badute ere sosegu adiera dakarte ondokoek (dezagun pau
sa eta atsegin har), silaba luzatze hori alderdi semantikoaren 
lagun gertatuaz. Antzeko zerbait dugu bigarren multzoan (II) 
ere, latinezko lehenengoari dagokionean, dispositio-ren arau 
berari jarraikiz azken perpausa nasaiki luzatzen duelarik.

Simetría eta paralelismo sen hau zeugmaren erabilkun- 
tzan ere dugu nabarmen. Egitura argia da lehen multzokoa, 
Aux(A, B): laguntzailea ez da partizipio bakoitzaz berraipat- 
zen bikote bakoitzaz baizik. Laguntzaile bakar batez ederki 
egin zezakeen lau partizipioena (dezagun ian, edan, pausa eta 
atsegin har), honek ordea paralelismoa puskatuko zukeen zati 
biak bakar batetara bilduz gero.

Erretorikan diren bestelako eginbideen bila hasita hortxe 
ditugu paronomasiak (ian, edan, har), bir-anafora (dezagun... 
eta, dezagun... eta) lehen multzoan, eta anafora soila bigarre- 
nean (eztugu). -ik morfema errepikatzea homeoteleuton genu- 
ke, hitza erabiltzea bidezko balitz ere.

Pasarteak zabaltzeko eta luzatzeko joera hau ez da idaz- 
learen nahiaz kanpo gertatzen den hala beharra; beste edo
zein zatitan aurkituko ditugu antzeko prozedurak. Datorren 
eredu honetan adibidez, azken zatia guztiz libreki itzultzen du 
b eta r hotsen aliterazioak lortzearren, behar hitza oinarri 
aldakaitz bezala harturik zaharrek conversio zeritzaketena 
izango dugu.

"Bada fintasunaz, bere hitzaren leial, eta iabe 
izaiteaz, ezta zer erranik. Respicite filii nationes 
hominum, et scitote, quia nullus speravit in Domino 
et confusus est. Quis enim permansit in mandatis 
eius, et derelictus est? Aut quis invocavit eum et 
despexit illum? (Eccli. 2). Beha ezazue munduko 
ienderazino guztietara, eta edirenen duzue eztela 
egundaiño, launa baithan fidatu denik galdu, eta 
ez BERE BEHARREAN, BEHAR DEN 5IIDEAN,
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HURA BEHARTU DUENIK, BERE BEHAR DUEÑA 
GABE, GELDITU. (85)

Hurrengo honetan trebeki itzulia dugu San 
Agustinen adierazi eta adierazle joko bihurria, bai 
muinari dion errespetuagatik bai adierazkarrien 
mailan aurkitu dizkion kidetasunengatik berdin- 
tzen gaitza litzatekeen itzultzaile artezia erakut- 
siaz:

“Festinare debet ad Deum conver- 
tendo dum potest unusquisque, ne si 
dum potest noluerit, omnino cum volue- 
rit, non possit (August. Serm. 17 ad fra
tres in eremo. Tom. 10). Bat bederak 
behar du konbertitu eta egin laster Iain- 
koagana, ahala duenean. Zeren ahala 
duenean, nahia eztuenak, benturaz gero, 
nahi duenean, eztu ahala izanen (135)

Maisu gailen ageri zaigu similikadentzia hirukoitzak 
antolatzen odistis eta expulistis aditzak euskaraz ematera- 
koan:

“Quid venistis ad me hominem, quem odistis et 
expulistis a vobis? (Gen. 26). Zertara ethorri zarete 
orai enegana, lehen gaitzetsia, alfer-etsia, eta 
zeuenganik egotzia, erabili duzuen gizon batenga- 
na? (142)

Berriro ere hirugarren atala, eta zeuenganik egotzia, 
luzeago eman digu galgaren legea déla eta. Gauza bera egingo 
du soilagoa den beste adibide honetan, hirugarren ataleko 
silabak luzatzeaz gainera bokalismoa ere (e-a aurrekoetan) 
disimilatzen duelarik:

" Omnis piger in aegestate est (Prov. 2). Nagia 
beti da behar, eskas eta errum es." (26)

Nagia beti da

be-har es-kas eta e-rru-mes
1 2 1 kas 1 2 3

1 2 3
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Diogun, haatik, atal luzeenak aurretik dakartzaten pasar- 
teak ere badirela, orain datozen zati bietan ikusiko duguna- 
ren arabera. Hemendik aurrera isokolon batzuk aztertuko 
ditugu. Lehenengoan egitura paraleloak antolatzeko legea 
-aren eta -a similikadentziak izango dira.

“Pigritia est nutrix aegestatis, dio Senekak (Se- 
nec. Lib. de benef.). Nagitasuna da nezesitatearen 
eta probeziaren unhidea eta haz-am a.'' (26)

nagitasuna da

i-

ii-

1 2

nezesitatearen eta probeziaren

unhidea eta haz-ama

Oraingo similikadentziak -ik eta -na izango dira:
“Vigilate itaque, quia nescitis diem ñeque 

horam  (Mt. 25). Zaudete prestik eta iratzarririk, 
zeren eztakizue eguna eta ez orena” (36).

Z audete

ze ren  e z ta k izu e

prestifc eta iratzarrirífe

eguna eta ez orena -II

Hurrengoan -atu similikadentziaz gainera onhest eta 
modest paronomasiak izango ditugu:

"Qui modestus est in senectute, cum aetateplu- 
rimum iubetur, non magnam suae modestiae mer- 
cedem arbitror habiturum  (Chrys. Hom. 50 in cap. 
24 Mt. T. 2). Eztut usté presuna zaharrak, probe- 
txu anhitz izanen duela bere zahartzean onhest, 
modest, pausatu eta sosegatu izaitez.” (119)
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Eztut usté presuna zaharrak, probetxu anhitz izanen due
la bere zahartzean

i-

II-

onhest m odest

pauatu eta soseg atu izaiteaz

Datorrena egitura hirukoitza izango dugu, Axularrek 
arrunt erabilia dakigunez. Sintagma hirukoak antolatzeko 
akabantzak -tzeaz, eta -tzen izango dira:

" Quod ferrum  (utile est), an quod movetur, an 
quo nemo utitur? Nunc quidem illud splendet ac 
argento simile est, hoc autem rubigine consumitur. 
(...) (Chrysos. hom. 35 in Acta Apost. tom. 3). (...) 
Zein burdina, zokhoan datzana, ala erabiltzen 
dena? Segur da, guztiak erabiltzeaz, manaiatzeaz 
eta ezkuztatzeaz ontzen, argitzen eta fintzen direla, 
eta bai alfer eta geldi egoiteaz ere, galtzen, desegi- 
ten, eta herdoiltzen.'' (23)

Zein burdina, zokhoan datzana, ala erabiltzen dena? Segur 
da, guztiak

I-

II-

erabiltzeaz m anaiaízeaz eta eskuzta tzeaz

on tzen argitzen eta fin tzen

direla,
eta bai alfer eta geldi egoiteaz ere,

I II- galízen desegi ten eta herdoilízen

Xinahurriaz ari den zati ezaguna eredu jakingarria dugu 
Axularren eginbideak ikertzerakoan, vias, sapientiam  eta 
cibum  hitzen hedadurak esan nahi handikoak dira bere idaz-
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tankera ezagutzeko. Egitura bikoitzak eta hirukoitzak izango 
ditugu, baina bigarren hauek azkenerako utziko ditu berriro 
ere frenuaren araua ezarri nahiz. Bestalde, anplifikazio 
horiek aski libreak direlarik ere ohar gaitezen, hurrengo adi- 
bidean ere ikusiko dugun bezalaxe, considera adierazlerari 
dion begirunea, berbera erabilten baitu euskaraz ere: konsi- 
dera (itzazu).

“Vade ad formicam, o piger, et considera vias 
ejus, et disce sapientiam quae, cum non habeat 
ducem nec praeceptorem, parat in aestate cibum  
sibi (Prov. 6). Zoaz, nagia, xinhaurriarengana, eta 
konsidera itzazu harén bideak eta bidexkak, ioan- 
ethorriak eta itzul-inguruak, nekeak eta trabai- 
lluak, eta ikhasiko duzu zuk ere ñola behar duzun 
aitzinerat eta bethiere bizi, ibili eta gobernatu. 
Hark erakuslerik eta kidaririk gabe, berak bere 
buruz biltzen du udan, neguaren iragaiteko behar 
duen mantenua, bazka eta bihia." (22)

Zoaz nagia xinahurriarengana eta konsidera itzazu harén

bideak eta bidexkak 
1 2

ioan - ethorriak 
1 2

itzul - inguruak 
1 2

nekeak eta trabailluak 
1 2

eta ekhasiko duzu zuk 
ere ñola behar duzun

aitzinerat eta bethiere 
1 2

bizi, ibili eta gobernatu 
z 2 3

Hark erakuslerik eta kidaririk 
1 2

gabe

...biltzen du... mantenua, bazka eta bihia 
1 2 3
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Aurreko ereduetan deklinabidea bezala, inperatiboak eta 
subjuntiboak ere bidé egokia dira similikadentziak lortzeko 
bai partizipio moztuetan bai aditz laguntzaileetan. Trebea da 
Axular hizkuntzaren morfologiaz eta sintasiaz baliatzen itzul- 
pena eder lan bihurtzeko. Lehengo zatian bezala oraingoan 
ere espresioaren mailan convertí eta konberti adierazleekin 
jolcatuko du: ageri denez Axular, nahi duenean, guztiz lotzen 
zaio latiñezko testuari adierazleak berak ere hartzeraino, bes- 
te zenbaitetan aldiz ez digu aipamena itzuliko ornatus eta 
erudiziozko agerbide huts bezala darabilelarik.

“Non tardes convertí ad Dominum, et ne diffe- 
ras de die in diem  (...) (Eccli. 5) Konberti zaitezi, 
bekhatutarik iltki zaitezi; eta eztezazula berant, 
eztezazula egunetik egunera luzat. (51)

konberíi

bekhatutarik iltki

eta eztezazula

eztezazula  
egunetik egunera

ZAITEZI

ZAITEZI

BERANT

LUZAT

-I

-II

Ondoko subjuntibo jokoa, aurrekoan ez bezala, aho kora- 
Pilo bihurria gertatzen da zinez:

“Substrahe pedem de domo proximi tui, ne 
quando satiatus oderit te (Prov. 25). Gíbela ezazu 
zeure oiña adiskidearen etxetik, ez han maiz ibil, 
ase eztezazun, higuin etzakitzan, eta gaitzets 
etzaitzan." (27)

ez han maiz ibil

I-

II-

III-

ase EZTEZAZUN

higuin ETZAKITZAN

gaitzets ETZAITZAN
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Gero-ren prediku tankera déla eta nahiko erabiltzen da 
apostrofoa erretorikazko prozedura gisa. Latinezko aipame- 
nean baldin badator puztu eta hanpatu egingo du Axularrek, 
beste batzuetan ordea, latinezkorik ezean, sartu egingo du 
Axularrek itzulpena biziago gerta dakigun. Gauza bera dio- 
gun hirugarren pertsonatik bigarrenera pasatzeaz. Era 
berean, pasartea koloretsuago bihurtu nahiz anakronismoak 
ez dira eragozpena, eta, 315.ean San Agustini pilotariak eta 
dantzariak aiparazten dizkion bezala, m atatiarrak giristino 
bilakatu dizkigu hemen Sarako erretoreak. Pasarte honetan 
latinezko aipamena atxakia hutsa da zati guztiz berri bat mol- 
datuz apostrofoak, paronomasiak {izena, izana), anaforak (za - 
kizkidate... zakizkidate ... zakizkidate), similikadentziak (le- 
gearen, fedearen; mantenatzen, sostengatzen), eta egitura 
paraleloak, kasu hemen silabazkoari, bere gogara antolatze- 
ko.

" Omnis qui habet zelum legis, statuens testa- 
mentum exeat post me (2 Mach 2). Ea giristinoak, 
giristino izenarekin, izana duzuenak, bertze egiteko 
guztiak utzirik hurbil zakizkidate, iarraiki zakizki
date eta egiazko legearen eta fedearen m antena
tzen eta sostengatzen, lagun zakizkidate." (3)

Ea giristinoak, giristino izenarekin, izana duzuenak, bertze 
egiteko guztiak utzirik

I- hurbil ZAKIZKIDATE

II- iarraiki ZAKIZKIDATE

eta egiazko le-qe-a-ren  
1 2  3 4

eta fe-de-a-ren  
1 2  3 4

m an-te-na-tzen  
1 2  3 4

eta sos-ten-qa-tzen  
1 2 3 4

1 2

III- lagun ZAKIZKIDATE

l 2
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Aipamen batzuk itzuli gabe uzten dituelarik eta beste bat
zuk bere kabuz eta askatasun osoaz bihurtzen baditu ere, zen- 
baitetan oso hestu heltzen dio hitzaren esan nahiari, eta 
honen ñabardura bat edo etorkia aztertzen geldituko zaigu. 
Pasarte batetan, adibidez, Zakeok díoena do déla argitzen 
digu, orain aldia galegia, ez dabo etorkizuna.

"Etzuen hala egiten Zakeo aberats hark erra i
ten zuenean: Ecce dimidium bonorum meorum do 
pauperibus, et si aliquem defraudavi reddo qua- 
druplum  (Le. 15). Neure onen erdiak emaiten 
derauztet probei, eta baldin nehor i^ganatu badut, 
bihurtzen dut laur doble. Eztu erraiten dabo, em a
nen dut, ezta geroko mintzo, presentean erraiten 
du, do, emaiten dut.” (166)

Beste batetan denbora joan doala esaten digu, eta lehen- 
bai-lehen ekin behar diogula on egiteari, “instanter, fite, pre- 
senteon” , esaten digu latinezkoa errepikatuz:

"Beraz huneletan: Quodcumque potest facere  
manus tua instanter operare. Quia nec opus, nec 
ratio, nec sapientia, erit apud inferos quo tu prope
ras (Eccl. 9). Orai, denbora aitzinean duzuiño, egi- 
zu ahal dagizuna: eta orai ere, Instanter, fite, pre- 
senteon." (101)

Aurrerago orobat egiten digu foeneratur  aditzaz:
“Foeneratur Domino qui miseretur pauperis 

(Prov. 19). Probeari emaiten dioenak, Iainkoari 
emaiten dio. Eta emaiten ere, ñola? Foeneratur. 
Zensuan, interesean, irabazian, obliga arazirik 
bezala, prinzipala irabaziarekin bihurtuko dioela." 
(150)

Guzti hauetan aipamenaren eginbidea, noski, argudio iza- 
tea da, berak dioskunaren sostengu eta habe izatea. Azken 
honetan "dam u" latinez contritio déla argitzen digu, contero- 
tik erakarria, eta honek xehatzea eta porroskatzea adierazten 
duela:

"E ta barreneko penitenzia haur, bihotzezko 
damu eta dolore haur (zein latinez deitzen baita 
contritio, a verbo contero, erran nahi baitu, xehat
zea, zathitzea, porroskatzea.” (133)
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"TAR", "KO", "ENEKO" IZEN-DEITURETAN

1976-V-28 

J. L. Lizundia

Gure artean sarri gertatu da gauzatxu batzurengatik izu- 
garrizko eztabaida beroak sortzea, letra bat déla, neologismo 
bat déla, erabilkera bat déla, etab. Gauzak baretu direla usté 
dut, baina " ta r"  atizkia erabili edo ez erabili delata, euskal- 
dunon artean iskanbilak izan dira. Sabindarrak alde guztie
tan zorioneko " tar"  hori sartzen, beste batzuk horren ordez 
"ko" edo "eneko" jartzen. Inoiz entzun dugu ñola Azkue eus
kaltzainburu ak esan zuen: "Este Sabino que nos quiere con
vertir al País Vasco en una T artaria” .

Hasteko "apellido” hitza esateko "deitura" erabiliko dut, 
eta ez "abizen” , neologismo honen premiarik ez baitzegoen, 
bestea izanik. Hala dakar Azkuek bere hiztegian: "Deithura 
(BN.Sal.L.S.), deitura (AN-b(baztan), apellido, nombre de 
familia, appellation, nom de famille” .

Beste pundu bat. Txosten honek ez du holako tesis berri 
bat, dotore, sakon eta zehatz bat izan nahi, eskualde batetako 
errefleju bat baizik, zeren gerta daiteke bestalde, beste 
eskualde batetan berdin ez izatea, bereizketa berberak ez egi
tea, edo-ta bereizketa horik ez ezagutzea. Atlas Linguistiko 
ganorazko eta zehatz bat ez dugun bitartean, erdi ilunetan 
ibiliko gara, literaturetatik kanpoko mila fenomenu eta abe- 
rast^sun ezagutu gabe.

Sabino de Arana-Goiri-ren "Obras Completas” irakurtzen 
ari naiz eta denari, liburu osoari, gainbegiratu bat batzutan, 
azterketa sakon bat beste batzutan egin arren ez dut aurkitu 
bere "Arana-Goiri'tar Sabin” erabilkeraren arrazoinketarik. 
782. horrialdian "Tratado Etimológico de los apellidos euské- 
ricos” kapituluan "ko” atzizkiari buruz hau dio: "El sufijo ko, 
según veremos en la Segunda Parte, indica localización, 
actual o habitual, en el tiempo o en el espacio. (1) "Eta horri 
oineko oharrak: "Fácilmente se comprenderá que, considera
do ko como sufijo de procedencia, no podría engendrar apelli
dos ambiguos de locales y personales, pues que los lugares no 
son capaces de proceder” .
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Nik usté, eta usté bat besterik ez déla, hemen oinharritzen 
zela, eta ene ustez o inharrijatorra, “ko" horren kontra joate- 
ko. Kontutan har Sabinoren garaian hirugarren karlistada 
ondoren, "fuerismo romántico” azken boladan euskaldunek 
“ko" atzizkia erabiltzen zutela maizetan. Lehenago ere bai, 
noski, baina erdarazko "de”ren parean: Pedro de Astarbe, 
Pablo de Gorosabel,... Fenomeno horren harnean eta atzetik, 
euskal noblezitasuna, eta euskal deituren lokatibotasuna zeu- 
den. Kasu bat, beste askoren artean aipatzekotan, 1886. 
urtean, Durangon egin ziren "Fiestas Euskaras” haietako 
diplometan agertuko nuke: "Euren Aurrena: Pedro Ampuero- 
koa.- Sekretariua: Pedro Astarbe-koa".

Deitura, famili-izena zenetik Aranak ez zuen "ko” onhar- 
tu nahiko, "gens” zentzu gehiagokoa " ta r” izanik, "de” hori 
jatorrago itzultzen zuelakoan. Pundu honetan usté dut zuzen 
ibili zela, ez ordea, bere jeneralizazioan.

Gure inguruko adibide batzu

Oiz mendi zabalaren inguruko herrietan, bai Durangal- 
dean, bai M arkinaldean, " ta r” "ko" eta "eneko" ongi bereiz- 
ten dira. M arkinaldea diogunean, bai gaur Bizkaiko M arki
naldean, beraz Artibai hibai arrokoan, eta bai Gipuzkoako 
M arkinaldean, Deba arrokoan gabiltza.

Nahiz eta ni abadiñarra izan, eta gure herrian ongi 
bereiztu, ñola ibarreko herri bat den, bidé nagusi eta industri, 
nahiko nahastua, Oiz mendiaren hegalean dagoen herrixka 
baten aipamena egingo dut, nere em aztearen herria, Garai. 
Bertan Goiherri hauzuneko agure zahar batekin egin ditut 
frogak, Gregorio Miota, 78 urtekoa, mutil zaharra, ia erdara- 
rik tutik ere ez dakiena, eta herritik oso gutxi aterea, gazta- 
roan albo herrietako errom erietara ez bada. Hiru exenplu 
nabarm endu dizkiot, Garain hiru etxe daude deitura oraindik 
jatorriz etxearenaz bat datozenak, bi Goiherri hauzoan ber
tan: Duñabeitia eta Larrínaga (Larriña) eta beste bat Aiartza 
hauzoan: Guena edo Aiartzaguena baserria.

—Duñabeititarrak oso dantzari fam atuak izan dira beti.
—Baiña Juan  ez dot entzun dantzaria izan danik.
—Zein, Juan  Duñabeiti, hau azkenengoa da pepelo sama- 

rra, ez hau ez da izan ez dantzari ez ezer.
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—Ñor izan da gaur goizean ganauekin sarataka ibili daña?
—Juan Duñabeitiko. Horrek etxien ez dau sarata asko ata- 

rako baina bai soluen.

—Zu, Gregorio, Larriñakuek Larrinaga daukie apellidue, 
baiña etxaun zaharrak ez euken holán.

—Ez lehen Urien-Larrinaga, ze bere ama zan etxanderie 
(Bizkaiko foruan maiorazgo sistema ez da zertan jarraitu , 
berdin geldi daiteke semerik zaharrena, naiz erdikoa etxeko- 
jaun, ene aitita semerik gaztena zen, eta emakumea ere bai) 
eta aita Uriendarra zan, Perú Urien, gero etxeko izenaz geldi
tu dirá barriro. Gaurko Larriñakuek, batzuk Larriñarrauek 
dirá, fiñek, baiña Uriendarrauren bat be urtengo dau, jokula- 
rien bat. Perú Uriengo oso jokularia izan ei zan.

—Aiartzaguenekuek be etxien gordetan dabe apellidue, 
horrek be etxauntza handikuek dirá eh!

—Bai, Felipe Gueneko gizon biergiñe izan da beti eta gastu 
gitxikue. Guen bietatik (bi etxe bai dirá) keiek bakarrik urte- 
tan dabela kanpora esan da beti, Guendarrak be aurreskulari 
onak izan dirá, zeuk be ikusiko zendun Felipe Gueneko 70 
urtegaz aurreskua ajil egiten.

—Guenekuek Aiartzaguena dauke apellidue etxetik dato- 
rrena. Zuek abadiñarrok Aiartzaguena esaten dozue, ze beste 
Gueneko bat daukazue, Geredijaguenekue.

Garaiko Goiherri hauzokoen izenak eta deiturak, 1, Fran
cisco Sagastasoloa: Patxi Tromoita edo Patxi Etxetxua, etxea- 
ren izena: Tromoita-Etxetxuaga; kasu honetan ez zaio Patxi 
Tromoitako deitzen, zeren etxe horretan jaioa ez baita, Arroi- 
ta rra  da beste hauzo batetako baserrian baizik. 2, Anjel Etxei- 
ta, Lapitte baserrikoa, Anjel Lapitte eta Anjel Lapitteko. 3, 
Juan Totorikaguena, Aldatza baserri-etxekoa (Juan Aldatx ez 
Aldatz, Juan  Aldatzeko). 4, Markos Zabala, Askaiturrieta 
baserri-etxekoa; Markos Askaiturrieta, baina ez Markos 
Askaiturrietakoa, bertako semea ez baita, baserria, ezkondu 
zenean, erosi zuen. 5, Orueta, baserria hutsik dago, baina 
bertan Legorburutarrak bizi ziren Galdakao eta Abadiñora 
jaitsiak. 6, Larrinaga Matias, Larrinaga baserrikoa, Matias 
Larriña eta Matias Larriñako. 7, Juan Duñabeitia, Duñabeitia 
baserrikoa, Juan  Duñabeiti, Juan Duñabeitiko. 8, Tiburzio
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Urizar, Duña-iturria baserrikoa, Diburzio Duñe eta Diburzio 
Duñeko. 9, Pedro Maortua, Duña-urrusti baserrikoa; Periko 
Urrusti edo Periko Urrustiko. 10, M argarita Etxeita, Etxeita 
baserrikoa, M argarita Etxeiteko. 11, Gregorio Miota, Solabiz- 
kar baserrikoa, Gregorio Solabizkarko, eta albokoa, Julián 
Solabizkar, Julián Solabizkarko. 12, Julián Berriozabalgoitia, 
Urien baserrikoa; Julián Urien eta Julien Uriengo. 13, Sabin 
Atutxa, Urien-azpikoa baserrikoa, Sabin Uriengo, Sabin Azpi- 
ko. 14, Nikolas Alberdi, Etxeitabe baserrikoa, Nikolas Etxei- 
tabe, Nikolas Etxeitabeko. Ez dira behin ere erratuko bai tar, 
bai ko edo izena hutsean erabilkeran. Erregularitate eta 
bereizketa zehatza egiten dute beti. "Tar", aspaldian kalera- 
tuak badira ere jatorri edo gens haretarikoak badira ongi 
konserbatzen da oroitzen naiz oraintsu Bitor Legorburu Gal- 
dakaoko alkatea hil zutenean, Gergorio Solabizkarkok ñola 
esan zidan: —O ruetarra zan hori ez da? —Bai, aita Oruetakoa, 
—Bai, aitaz ez naz asko akordetan, baina osabia eta aitita 
hazelakoak ziren!

"eneko"ren kasua
"eneko” atzizkia oso gutxi erabiltzen da Garaian, baserri 

etxeak baitira ia denak. Baina Abadiñon, baserri toponimoak 
pixkat galduta edo kaletxeak ugariago diren lekuan, "eneko” 
atzizkia erabiltzen da gehiago. Esate batetarako Perulanda 
baserrikoak, gaur botata dago eta etxe berriak eginda, Lizun
dia dute deitura nik bezalaxe, baina ez gara kasta berekoak, 
egun behintzat. Heurak Motxoienekoak dira, Motxoiena ize- 
naz ezagutzen baitzen etxea, eta beraz Motxoitarrak, gu 
berriz, Lizundiatar Etxenausitarrak.

Interesgarria litzateke "ena” "enea" "nea" "ene" "ene
ko" atzizki horren frekuentzia euskal toki-izenetan. Nafa- 
rroan eta Iparraldean asko dira, baita Gipuzkoaren Ifar- 
Ekialdean, ordea gainerako Gipuzkoa eta Bizkai gehienean ez 
da asko ikusten, baina berriz Txori-herrin oso ugari agertzen 
da: Uribene, Lopene, Eredune, Alkatene, Alasone, etab.

Azento diakritikoaz
Azkenengo batzarrean, Imanol Laspiur lagunak Eibarko 

azento diakritikoaz mintzatu zen. Askotan, guk ere azentu 
hori berdin egiten dugu, nahiz eta eibartarren ia bukaerak eta 
gure ie-k, batzuetan guri azento diakritikoak faltarik egin ez.
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Gaurkora etorrita, konturatu naiz bai baserri-izena deitu- 
ratzat eta deigarritzat erabiltzen denean, bai famili-izena dei- 
tu ra tz a t erabiltzen direnean, eta  biak bat direnean: 
D uñabeitia-D uñabeiti kasurako eta etxearen, baserri- 
etxearen izena, azentu diakritikoa desberdina déla.

Duña-beitije, baserriaren izena esateko; Dúñabéiti izen 
eta deitura esateko.

Antsúa, baserriaren izena esateko; Antsua, probalariaren 
izena esateko.

Munióz baserriaren izena; Múnioz bertako gizona.
Etxebarri Izurtzako baserri bat; Etxébarri bertako mutil- 

zaharra.
Lebaríjo etxearen izena (Abadiñon); Lébario, bertakoaren 

izena eta famili-izena biak batera. Askóndo Mañariko baserri 
bat, bertako semea Askondo.

Probalarien munduan ibili nintzanean konturatu nintzen 
ñola Markinaldekoak, bai Deba Arro eta bai Artibai Arrokoak 
eta Durangaldeko probagizon gehienak apellidutik deitu 
beharrean, baserri etxearen izenaz ezagutzen zirela, eta ez 
hainbeste Txori-Herrikoak. Azento diakritikoa agertuz beti: 
Ikeríja - Ikerija; Lekunberri - Lékunberri (Elgoibar-en, Azka- 
ra íe  bidean); Errekálde - Errekalde; Anittú - Anittu eta abar.

Ondorio gisara
Batzuk " ta r” hori itsu itsuan hartu  dute, eta Sabinori 

jarraituz, deituretan, eta deitura biez ene ustez okerrago dena 
erabiltzen dute, garai batetako moda bat gainditu gabe. Beste 
batzuk " ta r” horrek duen zentzu jatorra, zentzu jentilizioa ez 
dute ikusten eta sustraitik arbuiatzen dute.

Ez bata eta ez bestea. Ez da zertan erabili " ta r” hori dei
turak izenpetzean eta egile izenetan, baina bai jatorria, lina- 
jea adierazteko, eta hau argi ikusten da etxearen izena, deitu- 
rarena berbera denean, eta hasieran biak ziren bat beti.

Azentu kontuan ere, diakritiko bereizketa kontuan izango 
nuke, eta deituretan, hasieran azentuatuaz esan: Etxebarri, 
Askondo, Agirre, Ardantza, Ertzilla, t.a.

Gioia erabilkeran jendeak majo anka sartén du, eta gehia
go oraindik Mujikaren "Apellidos Vascos” delakoan, deiturak 
ñola elkartzen diren ere ez daki, zeren gauza bat da bi base-
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rri, etxe bi, linaje bi nahi baduzue elkartzea: Urien eta Larri
naga, Urien-Larrinaga; Momoitio eta Duñabeitia, Momoitio- 
Duñabeitia; Agirre eta Etxanobe, Agirre-Etxanobe, gioiaz 
elkarturik, baina gioiaren ondoren maiuskulaz, eta beste bat, 
Sabino Aranak ere honela dakar, baina gero Sabinok berak, 
Ugalde-bekoa eta Gabika-gojeazkoa, gioiaz dakartza, baina 
bigarrena minuskulaz hasita, eta ongi bereizten du. Neronek 
ere, eta lehenago egun baterarte ez nuen Sabinoren 863. 
horrialde hori irakurrita, hórrela bereizi ditut.

Mujikak Gametxo-Goikoetxea, Gametxo deitura eta Goi- 
koetxea deituraren elkartzea déla esaten du lasai. Ez daki 
dirudienez Gametxo hauzoan, Ibarrangeluan, (Ibarrola pinto- 
reari baserria erre zioten hauzoa hain zuzen ere) dagoen 
Goiko-Etxea déla, eta kasu horretan ez déla berak dioena.

Deitura luzeak gehienetan bizkaitarrak izaten dirá, eta 
gaur askok laburtu egin dituzte. Ez dakit laburtzea bidezkoa 
den, baina laburtzen denean nondik laburtu behar den ere 
jakin behar da, eta horretan egin dirá zenbait astakeria. Ez 
dakit ñola arraio egin lezaken deiturei buruzko lan bat hauzo 
eta baserri-etxeen poblamenduaren berri ez dakien batek. 
Baina poblamendu kontu honek, berak eskatzen du txosten 
bat, eta interesgarria da izen bereko herri edo herrixkak dire- 
nean bereizkuntza ñola egin jakitea.

"H'IKAKO ADITZ-JOKOETAN

1976-IX-24 

A. Zatarain

O ihanarte'ren "Atsotitzak eta Neurtitzak" liburuan Alva
rez jaunak aditz-jokoetako "h" letra jatorrizkotzat jotzen du, 
eta ez agertzeari "fenomenu" esaten dio. Gertabide au argit- 
zea da txosten onen asmoa.

Ona Alvarez'en itzak:
54—Auko zori gaitzari, eta onari aiduru (Egon hakio tinko 

gaitzari, eta itxaron ona. "Auko” hori egon berboaren sint.
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bat da: hagokio, hagoko, aoko. Beste anitzetan bezela, eta 
Oihanarte ez da honetan bakarra, bigarren pertsonaren 
agintze-berboetan "H ” dalakoa galdu egiten da).

669—Sentona, agorrilan bidez bahoa, uk eureki ekitakoa. 
(Sentona itza gaizki dago: sentoña da; ikus BIEB 4-231. Z.)

N669—"uk” , baina “bahoa” . Bestetan “oha” dator (61, 
349). Aldera daitezke bestalde, atsotitz hau eta lehenago iku- 
sitakoak (175, 584, eta 606 bereziki).

Fenomenu hau, lehen hedatuago, nórmala izan da zube- 
reraz gaur arte. Aski da, gonbarazio baterako, "Kantika espi- 
ritualak” arakatzea (1846).

Har ditzagun “Jujam entiaz” eta “Iferniaz" parteak (20- 
21-22 orr.)

Eta hauek ditugu: ikaraturen iz, hark ezariren ai, egonen 
iz, orhit adi, abilana, desabüsa adi, izana, ikharadi, izan adin, 
erregla itzak, Jesüsek har ezan.

Baina baita hauek ere: lotsa izan bahiz gizonarentzako, 
zühür bahiz.

Lafonek oharrarazia du lege hau berau Etxepare-ren eta 
Leizarraga-ren izkribuetan (Ikus “Homenaje” , I, 440).

Garbi dago Alvarez'ek emen ikusi duan “fenomenua" 
zearo alderantziz gertatu dala, ots, ikako aditz-jokoetan "H” 
sartuberria dala, etajatorriz  ots-aldatze-gertaera bat besterik 
eztala; gaztelaniz esateko' “fenómeno fonético” . Aipatzen 
dituanak “ba-” dudenak baitira.

Au garbienik 175 esaeran agertzen zaigu:
175—Gaitza, hunki ator, bakar bahator.
Lenengoan ator, bigarrenean bi a oiek bereizteko h bat. 

Fonetismo utsa.
Ezta ere egia, naiz Lafon'ek esana izan' “H”rik eza 

aginte-jokoetan bakarrik agertzen danekoa; edozein jokotan 
agertzen baita. Alvarez'ek N669 oarpenean aipatzen dituan 
amaiketatik lau agintezkoak dira, eta zazpi bestelakoak. Ona 
Uhlenbeck'ek ontaz idatzia:

“ Oft stehen im frz.bask. formen mit und ohne h im anlaut 
neben einander, wodurch ein starkes schwanken in der ort- 
hografie verursacht wird. (...) Im allgemeinen wird auch das 
h-praefix der 2 pers. sing. bei Liz. und Dech. weggelassen. Ich
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verzeichne z.b. au(Mt.9,22), augu (Mt.35,37sqq.), autela 
(Mt.4,6), eraüen (Mt. 25,27), aiz (Mt. 3,14. 8,29. 14,33), ezaiz 
(Mt.2,6. 5,26. 5,33), incén (Me. 14,67), ezatzayo (Mt. 7,3), 
atzaye (Mt. 13,10), athor (Mt. 8,9. 14,29. 19,21), arreit (Mt. 
8,22. 9,9. 19,21), ezago (Mt. 22,16), atza (Me. 14,37), adi (Mt. 
2,20. 5,24. 6,6. 9,5. 9,6), adin (Mt. 8,8), ezadin (Mt. 5,25), 
ezadingát (Mt. 4,6), oha (Mt. 8,9, ohá (Mt. 8,13. 8,15. Me. 
1,44. 7,29) (...). Aus Dech. notiere ich içaneniz, inçan, eçan 
(beguireçan), agoen, adi. Eine ausnahme ist der imperativ 
habil (bei Dech. und Liz Mt.4,10. 5,24. 8,4. 9,6. 20,14. 21,28. 
Lc. 5,24 und ofters), wáhrend im indicativ deselben verbums 
das h bei Liz. fehlt (...). Nach ba, bai w ahrt Liz. das personal- 
praefix h-, vgl. bahau (Mt. 5,29), baihau (Mt. 5,41), bahaiz 
(Mt. 4,3. 4,6. 14,28), baheça (Mt. 5,39), bahadi (Mt. 5,23), 
bahaquian (Mt. 25,26), u.s.w. So hat auch Dech. bahiz.

Euskeraz esanik: Iparr-euskalkietan maiz agertzen dira 
asieran "H" duden formak eta eztudenak alkarren ondoan, 
eta ortatik idazkeran aldakuntza edo zabukada aundiak sort
zen dira. Bigarren pertsona bakarraren H-aurreizkia ere 
Lizarraga'k eta Etxepare'k arauz kendu egiten dude. Arauz 
kontra habil aginte-jokoa agertzen da, baiña gertatze- 
jokoetan aditz ori Lizarraga'k "H ''rik  gabe dama. Ba eta bai 
ondoren "H" nor-aurrizkiari eutsi egiten dio Lizarraga'k, eta 
Etxepare'k ere bahiz badu.

Ain zuzen ere' Alvarez'ek Lafon'i ikasirik diona alderant
ziz.

Oihanarte'ren esaeretan ediren ditudanak bi sailletan 
banatu ditut:

A - Aginte-jokodunak'.

1 Ago Jainkoareki, Jainko dukek hireki 
33 Arraika ahuntzari, agozke kaparrari 
61 Atsoa lehia duna hiltzera? Oha atzerrira bizitzera 

103 Bizi adi ongi onareki, eta ezadila alborota gaxtoareki
139 Eneko, atxeko hi hartzari, nik demadan ihesari 
219 Haur maite haz aite, eztenara hig' aite 
226 Helgaitz herenagati ezaizela ordeinatzeaz axolati 
213 Haz nezak egunko aragiaz, atzoko ogiaz, eta xazko 

arnoaz, eta atxeterrak bihoaz
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235 Hil adi, alaba aite
240 Hiri zionat Alaba, adi ezan Alabaizuna 
398 Prestatzen ezadila ari, gero burhasik eskatu behar 

itzaukeonari
438 Zori onari irekok athea, eta gaitzari auko beha 
543 Aiz kortes guziekin, eta nabasi gutirekin 
545 Ardi bilha adi, nahiz bake: otsoak jan  ezake
584 Erregal' adi eure doiareki, et' utzak nekatzera zoroa 

bere thusto nahiareki
668 Sendo nahi dituka begiak? Lot itzak eure erhiak 
606 Gaxtoen artean ezin biziz bahabila, oha bertze m un

du baten bilha
677 Urthearekila, iragan dateeno, kexa ezadila
690 Eskerrak iztadan, zeren neure haziendari on daritza-

dan
725 Auko bihardrano
877 Emazte: ave-mariak joitean, aiz edo etxean edo ber 

bidean
795 Idi ber ari adondora akio
872 Begira adi oldar bat aserreti, bethi ere ixilezko etsai 

gordeti

B - aginte-joko eztiranak:
33 (agozke)

219 (aite(ke))
148 Errak egia, urka aite
149 Erradak noreki biz' izan, nik hiri gero nolako izan 
340 Noren ari aiz? Lo datzanaren
394 Otso larrurik jauntz eztezala, entzun nahi ezpaduk 

otsoa izala
398 (itzaukeonari)
424 (ezezaguke)
450 Uhalde, ñola aiz hola aberastu kolpe batez? - Traido- 

re izatez
545 (ezake)
585 Ezagutu nahi ut hobeki, adiskidetu baño lehen hireki 
606 (bahabila)
669 (bahoa)
756 Ez ezaguanak egar ezala (Ez hazaguanak, jasan  

hazala; "hazagu" = ezagutzen hau, sint. Alvarez'en oarpena) 
854 Minez ago ander-aurena, eztun sendi neskatoena
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859 Eztezala desohora ahal iroena xora
865 Sentona: agorriletan bidez bahoa, uk eskuetan ekita-

koa
873 Zor hueneti deus ere hon duk kornatu bat ere

Zalgitze'ren esaeretan:
15A rraika ahuntzari, aihagozke gapharrari 
17 Begira adi ur bareti, nihaur niaitek lasterreti 
35 Ago neskaxia ago; ukhanen dun haritz edo phago 
77 Kidia kidiareki, hábil euriareki

149 Domingo, egik emazte, atzi lo, berak iratzar hiro 
184 Haur maite haz aite, ezten ara higa aite

Bela'ren esaeretan:
29 Hil adi, laida adi 

Tartas / Jenkoaren manü saindiak euskaraz:
4 Aita eta ama ohora itzak, bizi izan lüzezki
5 Gizon hiltzale ezitz izanen obraz, ez borondatez
6 Lutsurios ezitz izanen gorpitzez, ez konsentimentuz

Leizarraga / Euskal protestantismoa zer zen:
Zergatik harén sortzetik bertan, heriora ethorten aiz 

harén bizitzearen historia gauza utzirik? (101 a) 
iezantzat, gentzantzat (103)
Baina zer aditzen duk hik, eta mintzo aizenjarten horrez? 

idoki audana (123). Aizen orhoit Sabbath-egunaz trabailatu- 
ren aiz (130). ZERUETAN AIZENA... (155) zeruetan aizena 
(157) eskatzen aizen ogiaz... eskatzen atzaio (161)

Etxepare
Doc. Christ.: gomenda adi (6 bertsoa, len. lerroa) orhit adi 

(6,3) ioan adi (7,1) norekila mintzo izan (7,4) han agoen (7,4) 
orhit adi (8,1) Elizara izanian (9,1) ñola izan (11,2) ezaiala
(19.4) ñola huyen guardatu (30,3) ezin aite (38,2) nahi ezu- 
keyena (38,3)

Ham ar manam.: izena (1,2) ohora itzak bizi izan luzeki
(1.4)

Iudi. gen.: bethi oha galduya; gomenda adi
.• Mossen Bernat Etx. kantuya: iakin bahu (1,1) egon ahal 
jntzanden (1,2) gaztigari intzan, orai adi gaztiga (18,1) alba- 
heça escusa (18,3) gaztiga iro ihaurk berze guzia (19,1).
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Contrapas: Heuscara ialgui adi, ohi intzan (2,1) hábil, 
egon bahiz (6,1)

Garbi dago euskal aditzean ikako jokoetanjatorriz "H ''rik 
etzala, eta geroztik ots-gertaera utsez sartuak dirala oraiñ 
agertzen diranak.

Oihanarte'ren esaeretan hi, hik, hire, hireki 14 aldiz 
agertzen dirá (7, 139, 141, 149, 2312, 232, 234, 239, 240, 
313, 335, 553, 621), eta eure, eurei, eureari, eureki, 20 aldiz 
(59, 141, 168, 169, 349, 402, 458, 569, 573, 574, 578, 584, 
598, 669, 672, 677, 870, 874). 141 esaeran biak alkarren 
ondoan ditugu: Erakuts itzatak eure lagunak, nik gero hiri 
eure athunak.
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OINATIKO ARRAZOLA ETXEKO MANUSKRITOAK

1976-11-6 

Jerardo Elortza

Orain déla hilabete batzuk, Oinatiko Olabarrieta hauzoko 
Arrazola etxean aurkitzen diren manuskrito batzuren fotoko- 
piak eram an genizkion Aita Villasanteri Euskaltzaindiaren 
liburutegirako. Orduan, izkribu hauei buruzko lantxo bat 
eskatu zidan euskaltzainburuak, eta ondorengo txosten hau 
duzue nik egin ahal izan dudana.

1. Izkribuen kondaira laburra

Manuskrito hauk ez ziren, ikusiko dugunez, erabat ezeza- 
gunak. Lehendabizi, Aita José Adriano Lizarralde frantzisko- 
ta rra  konturatu zen, duela berrogei ta ham ar bat urte, idaz- 
tion balioaz. Arrazola etxera sarritan joaten ornen zen, eta, 
hango liburu eta paper zaharrak arakatzen ziharduela, inpri- 
matu gabeko bi liburu hauk aurkitu zituen. Errepublika (1)

(1): Errectore-aren m anuskritoa Donostian zegoela, Zabaletak Fausto Aroze- 
nari idatzitako (1954-VI-21an) eskutitz baten zatirik interesgarrienak jartzen 
ditut, izkribu hauei buruzko gauza batzuk argitzen laguntzen dutelako:

"Como indicaban en mi artículo de la revista OÑATE de 1951, pertenece el 
manuscrito al médico D. Luis Arrazola, domiciliado en la casa llam ada también 

ARRAZOLA" del barrio de Olabarrieta de esta villa; pero quisiera que V. me lo 
devolviera a mí, el día que se proponga hacerlo, ya que no he terminado aun de 
recoger todos los apuntes consiguientes a una completa revisión de su texto, cuyo 
estudio comencé en 1934 (Zabaletaren paper zaharren artean ez dugu oso baliaga- 
rri izan dakiguken horrelako lanik aurkitu). En aquella época se lo presté al finado 
P- Olabide, que se hallaba en Aranzazu como refugiado, a consecuencia de la diso
lución de la Compañía... Unos años antes el finado P. Lizarralde me extrajo del
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garaian Leonardo Zabaleta apaizaren eskuetara pasatu eta 
bere ardurapean urte askotan egon ziren. Oinatiko apaiz 
honek gerra aurretxoan Arantzazun zegoen Aita Olabideri 
utzi zion liburu horietalco bat. Gerratea igaro ondoren, berriz, 
Donostia aldera abiatu zitzaigun Olabidek erabilitako hau. 
Mitxelenak garai hartan ezagutuko zuen, bere Fonética Histó
rica Vasca-n maiz aipatzen bait du. Zabaet hil zenean, 
manuskritoen jabeak, Luis Arrazola jaunak, biak bereganatu 
egin zituen, eta, harrez gero, gutitan atera dirá Arrazolako 
etxetik. Aita Villasantek ere, epe labur batez, bat eskuratu 
ahal izan zuen, baina ia berehala itzuli behar izan zion jabea- 
ri.

Euskarazaleentzat —eta oinatiarrontzat bereiziki— hain 
interesgarriak izan zitezkeen idaztiok betiko gal ez zitezen, 
Oinatiko Liburutegiko Batzordeak fotokopia batzuk ateratzea 
erabaki zuen. Hórrela ba, Arrazola jaunari baimena eskatu- 
rik, orain Euskaltzaindiko, Arantzazuko eta Oinatiko liburu- 
tegian dauden kopiak atera ziren ihaz.

2. Xehetasun batzuk

A) Izena, neurria, etab.
a) "Errectore Jaun baten instruccinuac ezconduric vizi 

dan Adisquide batentzat bere eta bere Familiaren gobiernu 
oneraco Jaungoicoaren Legue santubagaz conforme” .

478 orrialde (239 folio) eta lau orri hutsik. 140 x 220 
mm.

archivo del mismo convento una escritura de 1781, en la que aparecía la firma del 
P. Guardián de la época Fr. Pedro de Arrazola, por si concordaba con la de "Pedro 
Arrazola" que figura en el manuscrito y que acaso pudiera ser la de su autor; pero 
no resultaron iguales. Es pues de autor desconocido, si bien de su texto se deduce, 
que fue escrito a fines del siglo XVIII, puesto que habla de la revolución francesa, 
como de suceso reciente. Poseo otro volumen manuscrito calcado del anterior 
(hain berdinak ez direla ikusi dugu), al parecer de época algo posterior, de buena 
letra, bien encuadernado y conservado, pero de un vascuence menos trabajado y 
de menor pureza de lenguaje. Varía el título, que es literalmente: "OSABA BATEN 
[NSTRUCCINUAC BERE ILLOBA EZCONDU ETA NECAZARI BATENTZAT BERE 
ETA BERE FAMILIAREN GOBIERNU ONERACO JAUNGOICUAREN LEGE SAN- 
TUAZ CONFORME" (titulo hau ez dago hitzez hitz aldatuta). Es del mismo propie
tario y siempre han estado juntos en su biblioteca".
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Tinta marroiaz txukun idatzirik.
Larruzko azalez hornituta.
M arrazkirik gabe.
Egoera onean.
Hemendik aurrera "Errectore” (E) deituko diot.

b) "Osaba baten instruccinuac bere Illoba Ezcondu eta 
Necazari batentzat bere eta bere Familiaren gobiernu onera- 
co Jaungoicoaren Legue santubagaz conforme".

440 orrialde (220 folio) eta bi orri hutsik.
140 x 220 mm.
Tinta marroiaz idatzirik; letra berdina du, baina handia-

goa.
Larruzko azalez hornituta.
M arrazkirik gabe.
Egoera onean.
Hemendik aurrera "Osaba" (O) deituko dut.

B) Aurkibideak

Errectorearenak ez dakar aurkibiderik eta neuk atera 
behar izan diot; besteak, berriz, ba dakar bere "Tablia” . Orri- 
ka num eratuta daudenez gero, orriaren lehen aldeari "a ” dei
tuko diot, eta "b” bigarrenari.

a) Errectore manuskritoaren aurkibidea

Jesús, María, eta Josef (Sarrera).....................  Ib
Vizi bedi Jesús .......................................................  4a
Religinua .................................................................  4a
Eliza Santa, Católica, Apostólica, Erromacua 18b
Jesús Divinoc eracutsi euscun Sinistia...........  27a
Martirio san tuba ................................................... 42b
Eliza Santatic campora vizi dirianac ..............  46b
Guizonaren azquen F in a ..................................... 49b
Jesu Christo gure Jauna bitarteco bacarra, 
azquen Fin santu au anchiquetaco ..............  55b
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Animaco Etsaiac: Diabruba ...............................  57b
Orazinua..................................................................  58b
Orazino Mentala ................................................... 70b
Humildadia ............................................................  76b
Jaungoicoaren aurrian ibiltia............................  92b
M unduba ................................................................. 97a
Sacramentu Santubac..........................................  122a
Sacramentu Bautismocua...................................  129a
Sacramentu santu Penitenziacoa .....................  133a
Indulgenziac...........................................................  184b
Meza Santuco Sacrifizioa, eta Sacramentu
Comuniocoa............................................................  189b
Matrimonio santuco Sacramentuba ................. 218a

Liburu hau amaitzeke dagoela dirudi,besteak bukaeran 
daduzkan azken hitzak ez bait dakartza.

b) Osaba manuskritoaren aurkibidea

Jesus, Maria, eta Josef (Sarrera).....................  la
Vizi bedi Jesus ....................................................... 2b
Religinua ................................................................. 3a
Guizonaren azquen F ina ....................................  46a
Animaco iru Etsaiac ............................................ 54a
D iabruba ................................................................. 54b
Oracinua ................................................................. 55b
Humildadia ............................................................  63b
M unduba ................................................................. 80a
Araguia ...................................................................  102a
Aspereza ..................................................................  106a
Necazaritzaia.......................................................... 109a
Gurasuac................................................................. 127a
Matrimonioa........................................................... 131a
Progim uac .............................................................. 1 79a
Mingaia...................................................................  197a
Curutzia ..................................................................  202b
Fina (Azkena) ........................................................  219b
Matrimonio aren gañeco Gueigarria................. 219b

Liburu biek antzeko gaiak darabiltzate, baina hedadura, 
taxukera eta idazkera desberdinez.
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C) Noiz idatziak izan ote ziren

Argitaratu ez zirenez gero, manuskrito hauek ez dute 
idatzi zireneko urterik ipintzen. Hori jakiteko, testo barruan 
dauden datuez baliatu behar. Bi gauza dirá, batez ere, hontan 
lagun diezaguketenak. Batetik, Frantziako Iraultza gertaki- 
zun hurbil bat bezala agertzen da manuskrito bietan (E. 41a 
eta 0. 29/30). Beraz, honi jarraiturik , XVIII. mendearen 
ondarrekoak edo XIX.aren hasierakoak izanen lirateke. 
Frantziako gertakizunekin batera Euskal Herriko matxinadak 
eta Espainiako gerrak eta nahasteak ere aipatzen dirá. Joan 
zen mendearen hasierak —eta aurreko urte batzuk ere bai— 
horrelako giro bat eduki zutenik ezin uka.

Bestetik, errom atarrek Jerusalen birrindu zutenekoa ja r 
tzen duenean, ''judeguac'' mila zazpirehun eta hanbat urte 
m unduan zehar sakabanatuta dabiltzatela dio Errectoreare- 
nak; besteak, ordea, mila zazpirehun hirurogei eta hainbat 
urte. Baina, noiztik kontatu behar diren urte horik ez du 
Osaba-renak garbi esaten: Jesukristoren heriotzaz gero ala 
Jerusalen deseginduta gero (E. 47a, 0. 21b-22a).

Bestalde, Inkisizioa oraindik tente dagoela ageri da (E. 
39a, 0. 32b). Beraz lehen esan dudan inguru horretan idatzi- 
ko ziren. Osaba-rena, beharbada, geroxeagokoa dugu. Judu- 
tarren kontu horrek, idazkera desberdinak eta beste xeheta- 
sun batzuk hori pentsarazten didate. Zabaletak ere susmo 
horixe zeukan (1). Dena den, asko jota ere, 1820. inguruan 
mugatuko nuke Osaba-rena, eta urte batzu lehenago bestea.

Ba dirá behar den bezala konprobatu ez ditudan beste 
datu batzu ere. Horik ondo ezagutzen direnean, ene ustez, 
zehatzago jakin ahal izanen da izkribu hauen urte-muga.

3- Egileari buruz

Arazo honetaz ere ez dakigu ba gehiegi. Errectore manus- 
kritoaren hasierako orrialdean hau dator: "Arrazola Eche/O- 
labarrieta/Oñate/Pedro de Arrazola” . Oinatiko Arrazola base-
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rria  aspaldidanik izan da maiorazko eta jauntxoen etxea (2). 
Bertako semeren batek idatzi ote zituen eskuizkribuok? Ez lit
zateke harrigarri izanen. Autorea, betalde, frailea edo apaiza 
zela garbi dago: tituloak eta barruko beste pasadizu batzuk 
hori adierazten digute. Sasoi hartako Arantzazuko goardiana 
Arrazola bat zen, baina ez Pedro —Zabaletak dioen bezala 
(1)— Francisco baizik. Gainera, manuskrito bien letra berdina 
izan arren, ez da lehen orrialdeko Pedro de Arrazola horrena. 
Pedro hau geroko jaberen bat ala delako nekazari edo iloba 
ote dugu ba? Hori ere daitekeena da, egilea pasarte askotan 
benetako osaba legez azaltzen bait da (0.161b). Egilearen ize
na jakiteko, orduko Arrazolatarren artean aztertu beharko 
litzateke.

Darabilen euskarari bagagozkio, aurrerago ikusiko dugu- 
nez, oinatiarra edo Oinatin luzaro bizi izandakoa zela pentsa 
dezakegu. Istudioak Oinatin egin zituela, berak aitortzen 
digu; non, ordea? Unibertsitatean ala Arantzazun? Autorea- 
ren arazo hau ere, sakon aztertuz gero, erabaki daitekeela 
pentsatzen dut.

4. Manuskritoen hizkuntzaz

Hauxe dugu, agian, punturik interesgarrienetako bat eta 
alde askotatik azter dezakeguna: euskalkia, aditzak, joskera, 
esaerak, etab. Ezagugarri nabarienak azaltzen ahaleginduko 
natzaizue.

A) Euskalkia
Egilea oinatiarra edo Oinatin luzaro bizi izanda

koa déla esan dut arestian. Horren frogarik bortitzena 
izkribu hauetan erabiltzen den euskalkia da, noski. 
Gaur egunean Oinati aldean mintzatzen den euskara 
eta manuskritoetakoa ez dira berdin berdinak, jakina, 
idazti gehienetan bezala, forma literarioak agertzen 
direlako manuskrito hauetan ere. Bestalde, ordutik

((2): Ikus, Félix Ma Ugarte: "Papeles, libros... y demás trastos viejos” , Oinatiko 
Liburutegiko Agerkaia, 5. zenbakia, 1974.eko Abendua, 3. orrialdean.
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hona txantxikuarren "berbetia” aldatu, bereizitu eta, 
gauza askotan, pobretu egin déla, ausardia handiegi- 
rik gabe, pentsa dezakegu.

Berdintasunak ikustekotan, lehenik aditzera jo 
beharko dugu, hori izaten bait da gehienetan euskalki 
baten ezagugarri mugatzailea. Egun, oinatiarrok 
darabilgun aditza Bizkaikoaren antzekoa da; baina ba 
dirá desberdintasun nabarmenak, gipuzkeraren kut- 
suz batzutan edo bertako aintzinako bitxikeriak dire- 
lako bestetan. Oinati Gipuzkoa eta Bizkaiko euskal- 
kien arteko muga-mugan eta mendiz Arabatik oso 
hurbil dagoela ez dugu ahaztu behar.

M anuskritoetan azaltzen den aditza funtsean bizkaiera 
klasikoa da. Haatik, Oinatiko forma bereiziak ia beti agertzen 
dira. Adibidez: pluraleko forma batzuk "-i” bukaeraz osatzen 
dira oinatieraz. Arrazolako liburu horietan horrelako erak ba 
ditugu: zarai, daucai, eucain, baleucai, etab.

Aditzaren izen-formak konela osatzen dira gure herrian:
a) Partizipioan -n edo -i bukaera duten aditzek: -ten, - 

teko, etab.
b) Partizipioan -tu edo -du bukaera duten aditzek: - 

ketan, -ketako, etab.
c) Aurrekoak bi silabadunak badira (sartu, kendu): -tzen, 

-tzeko, etab.
d) Bukaera -au baldin badute (errezau, pentsau), -itteko, 

-itten eta antzekoak. Azkenengo hauk gehienetan 
erdaratik datozen hitzak izaten dira.

Eskuizkribuetan honela daude:
a) eguiten, ecarten, esaten, erantzuten, ausiten, es quin

ten, ereiten, eresten, jaguiten, itzulten, ebaten, etab.
b) billaquetan, gertaquetan, asperquetan, aguinquetan, 

parcaquetan, gueiquetan, jarraiquetan, erreguquetan, 
escaquetan, aiquetan, eta anchiquetaco, sinisquetia, 
aitaquetia, bialquetaco...

c) sartzen, artzen, artzeia, quentzeia, sartzaca, quentza- 
ca, etab.

d) amaitan, salvaitan, arrapaitan, honraitan, tentaitan, 
adoraitan, errezaitan, eta beste asko.
Azken forma hau piska bat aldatu déla, ikus ezakegu.
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Gaur egunean erabiltzen ez den bosgarren forma bat 
ere ba dator: -e letraz bukatzen diren aditzak honelako 
formak hartzen dituzte: betetan, gordetan, gordetaco, 
etab.

Aditzaz gain beste Oinatiko kutsu batzuk ere aipa daitez-

a) Bokal luzeak edo bikoitzak: aazturic, banaan, beeratu, 
edaaten, jaachi, maats, leen, mee, quee, eta beste ba
tzuk.

b) -dui atzizkia -di erabili beharrean, landare mueta 
baten ugaritasuna adierazteko: arantza dui, nar dui, 
etab.

c) -a organikoa: arbola, eliza, eriotza, familia, gaiztaque- 
ria, gauza, jaquinduria, naguiqueria, premina, vizitza, 
etab.

d) -e letraz bukatzen diren hitz batzuk: anae, arrae, cam- 
pae, due. Azkena ezik, beste hirurak hórrela esaten 
dira oraindik Oinatin.

e) Oinati eta inguruetako hiztegia asko darabilte idazti 
biek. Hitz batzuk, kaletarrontzat ezezagunak direnek, 
Aita Izagirreren hiztegian begiratuaz (3), baserritarren 
artean bizirik dirautela, konturatu naiz. Hona hemen 
adibide batzuk:
albeni (hebra de hilo) 
aisuari (Iz.: jangauzia) 
anchitu (arrapatu, lortu)
batiatu (bataiatu; orain ez da hórrela esaten, baina 

batiuak geratu da) 
beguitanzino (Iz.: begitantziñua eiñ: figurarse que exi- 

te lo que no existe) 
chori malo (espantapájaros, m áscara de carnaval) 
chiquin (txiki) 
chipitu (despedazar) 
edarra (herrada) 
illunquera (arratsa) 
emun (emon, eman)
errime (Azk. B-mond: firme, robusto, fuerte)

(3): "El vocabulario vasco de Aránzazu-Oñate y zonas colindantes", Fr. Cándi
do Izaguirre O.F.M., A. Villasantek prestatutako argitalpena, Anuario de Filología 
Vasca "Julio de Urquijo", tomo IV, 1970, Donostia.
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erru (Iz.: erru onekua, erru txarrekua: persona de 
buena o mala herencia. Baita ere: m arca o señal) 

etzin (etzan) 
guizur (gezur, guzur)
lotsari (Iz.: lotzáari ederra artu dau: ha pasado buena 
vergüenza)
puzunia  (Iz: pusúniau: enconarse) 
susuma  (Iz.: susúmia eemun: causar asco, repugnan
cia)
urrin (urrun, urruti)
ur amilla (Iz.: or etorri da uramilla: aguas grandes, 
riada)

f) -n letraz amaitzen diren hitzak. Orain ez dirá erabil
tzen, baina oraintsu arte bai, dirudienez. Izagirrek 
eskribaun ba dakar. M anuskritoetan christaun (asko- 
tan), escribaun eta billaun ageri dirá.

B) Morfologiazko beste gauza aipagarri batzuk
a) -oso atzizkia. Beste leku batzuetan erabili arren ez dirá 

hainbeste entzuten honelako hitzak: baquioso, eroso, 
erremañuso (Azk.: erremaiño, B-mond: defecto físico), 
nekoso, etab.

b) -ro atzizkia: andiro, dongaro, ederquiro, gogorquiro, 
etab.

c) Aditzean: ba dirá hemen ere hain arruntak ez diren
formak: albadedi, naguiala, bequio, badeiozube,
baleutsai, daiquedazu, neiquio, zeusquien, leusquezun, 
etab.
Sintetiko-erak ugari azaltzen dirá: dacuscu, geucan, 
bazeuca, balequie, dacarde, eroian, diñot, dirau, dara- 
biltzu, garabilgu, deriztezu, zeritzon, baguegonzen, 
baletoz, nuatza, nebillela, darraiquio, dirudie, dariela, 
derautsan eta beste asko. Oro har, gaur Oinatin dara- 
bilgun aditza baino zabalagoa eta aberatsagoa da bi 
liburu hauetakoa.

d) Bizkaia aldeko euskalki baterako, gaur behintzat, 
arrotzak diren hitzak eta erak ere ba ditugu: aide, 
agitz, asipena, asabac, egunoro, eni (neri), guizarte, 
ichascor, irago, sierpe (suge), urlia eta berendia eta 
horrelakoak.
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e) Erakusle bitxi bat: onerian, orrerian, arerian honela- 
ko, horrelako, halako erakusleen ordez ez dut nik bes- 
te inon ikusi. Erakusle mueta hori liburu bietan ugari 
dager; lehengo hirurak eta beste ondorengo hauk: one- 
riaren, onerianac, onerianentzat liburuetako orrialde 
askotan sakabanaturik daude.

C) Idaztankeraz
Bere garaiko beste idazle batzuei bezala, honi ere erdal 

joskera nabari diezaiokegu. Batzuetan gaztelaniaren eta lati
naren kutsua nabarm ena da. Beste batzuetan, aldiz, esaldi 
jatorrak eta borobilak botatzen ditu. Esaldi luzeak egiteko 
trebetasunik ez zaio falta, hartarako izenorde erlatiboaz maiz 
baliatzen delarik (zein, zeñetan, nun, etab.). Bere helburua 
didaktikoa denez gero, ideiak behin eta berriz errepikatzen 
ditu, noizean behin irakurtzeko astuntxo bilakatzen bada ere. 
Adierazi nahi dueña garbi gera dadin, antzeko hitzaketa adi- 
bideak pilatzen ditu bata bestearen atzetik. Irakurlea oso ika- 
sia ez déla konturatuta harén pentsamoldera egokitzen ba 
daki, esaerak, nekazaritzako ejenpluak eta urreko gertakizu- 
nak erabiliaz. Garai hartako euskal literaturako beste apaiz 
eta fraile batzuen antzera, bere xede nagusia dotrina irakas- 
tera zuzentzen du, eta horregatik edertasunaren atzetik baino 
argitasun bila ari déla esango nuke. Halere, idaztankerari 
begiratzen baldin badiogu, izkribu bien artean alde handia 
dago.

D) Manuskrito bien arteko diferentziak
Errectore-arena bestea baino garbiago eta txukunago 

idatzirik dagoela, erraz ikus daiteke. Horra adibide batzuk:

E. 4b.—"... autortu eu
tsan  Adaneri escuvidia, 
Paraisoco fruta mueta guz- 
tietatic jaateco; bat bacarra 
ucatu eutsan, bere Leialta- 
suna gauza guichian ecusi- 
ric, Zeruco Gloriara andic 
jausoteco asmuagaz, erio- 
tzaric, eta beste naibague-

0. 3b.—"... emun eutsan 
licencia, an egocen fruta 
mueta guztiac jateco; bat 
bacarra ucatu eutsan, bere 
leialtasuna gauza guichian 
probauric Zeruco Gloriara 
andic jasoteco asmo, fin eta 
deseoagaz, eriotzaric, eta 
beste naibaguetasunic bate-
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tasunic batere irago baga
ric ala berac, ñola, bera- 
gandic sortuco zirian, ondo- 
rengo guztiac: baita  ere 
esan eutsan, jaaten beeben, 
ucaquetan  eutsan, fru ta  
bacar artatic, illgo zala (au 
zan esatia) andic aurrera 
vizi iarco ebela Animaco 
eta Corputzeco eriotzaren 
bendian, eta, eriotza onec 
beragaz dacarren, naiba- 
gu e tasu n  be ticuen , e ta  
Mundu onetaco beste nai- 
baguetasun mueta guztien 
bendian".

E. 6b.—''... eta beriala- 
tic artu eben asmua, dese- 
guinquetaco Guizonac Dia- 
brubaren emvidiagaz bere 
burubari eguin eutsan caite 
m adaricatu oneic; eta ala 
aiquetara emun eusten gure 
lenengo Guraso onei, bial- 
duco ebela Zerutic beren 
Salvatzallia, zeñac etaraco 
zituban Diabrubaren ben- 
detic, eta ideguico eusten 
beren desobedienciac ichi 
eusten Zeruco atiac''.

re irago eta sufridu bagaric 
ala berac, ñola beragandic 
sortuco zirian guztiac: baita 
ere notificau eutsan, sufri
du b iarco  z itu b a la  ala 
berac, ñola bere Ja to rri 
guztiac eriotza, eta dacus- 
cun beste naibague, eta 
negar garri mueta guztiac, 
bardin descuidaitan bazan 
jaaten, ucatu eutsan, fruta 
bacar arta tic” .

0. 5a.—” ... eta beriala- 
tic determinau eben dese- 
guinquetia, Diabrubac Gui- 
zonagan  eguin  z itu b an  
obra, eta caite madaricatu 
oneic; eta ala ofrecidu eus
ten gure lenengo Gurasuai, 
b ialquetia Zerutic beren 
Salvatzallia, zeñac librauco 
zituban Diabrubaren escla- 
vitudetic, eta ideguico eus
ten, beren desoedienciac 
ichi eusten, Zeruco atiac” .

Honelako zati berdint- 
suak gutitan agertzen dira. 
Askotan, ba, zein den jato- 
rragoa igartzea ez da erra- 
za.

55. Garai hartako pentsamolde eta giroaren lekuko

Nahiz eta liburuen gaia erlijiozkoa izan, lantzean behin 
beste sail batzuk, zeharka ez bada ere, urratzen dira. Han 
hemenka ematen dizkiguten berri laburrak bildu eta taxutuko
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balira, joan zen mendearen hasierako giroa hobeki ulertuko 
litzateke. Orain ez dut giro horren azterketa zehatz bat egite
ko asmorik, aipagarrienak jasotzeko besterik baino.

Frantziako Iraultzaren aldi nahasi harek makina bat kez- 
lcabide emanen zien elizgizonei. Hauek aide guztietatik etsaiz 
inguratuta ikusten zituzten beren buruak. Euskal Herrian 
bertan izandako m atxinada eta nahasmenduak gauza gaizto- 
tzat jotzen zituzten (4). Gizarteko egiturak nolabait aldatu 
nahiean zetorren jokera harén aurka jartzen da izkribu hauen 
egilea. Ez zaio inolako aurrerapen, berrikuntza eta aldakun- 
tzarik gustatzen; nahiago luke, gauzak daudenetan geldituko 
balira, hartarako Inkisizioaren método ikaragarriak erabili 
beharko badira ere (5).

Horregatik, bere ilobari ematen dizkion aholkuetan, bizi- 
modu latz eta hestu bat proposatzen eta gomendatzen dio: 
kanpotik datozen ohitura, janari, jantzi eta modak animaren 
osasunerako kaltegarri (6) direnez, zeharo baztertu behar 
ditu, bere burua ondatu nahi ez baldin badu. Liburuetako 
jakinduria bera ere mesfidagarria da baserritar batentzat. 
Beraz, nekazariari irakurtzen ikastea komeni arren, dotrina 
eta elizako liburuak erabiltzeko izanen da. Idazteak, berriz, 
ez du aparteko garrantziarik (7). Oinatiko Unibertsitateko 
estudianteek zeramaten bizimodu alai eta arduragabeaz ika- 
raturik, seguraski, baserritarren seme-alabek ikasketak egin 
ditzaten, ez du aurrerabide handirik ematen. Hala ta guztiz 
ere, semeren batek ikasteari ekiten badio, gurasoak kontuz 
ibili beharko dirá, galbidean eror ez dadin (8).

Herri xehearen sineskeriei eraso gogorrak egiten dizkie. 
"Gaizquin” , "beguizco” , "cutunguilla” eta bestelako supers- 
tizino edo "sorguinderiac” indar handia zuten, dirudienez, 
baserriko jendearen artean, biziki jorratzen ditu eta (9). Ara- 
zo honi buruz adibide harrigarri eta bitxiak ipintzen ditu. 
H artara, sail honetan eta beste batzuetan, orduko ohitura, 
eritzi, pentsamolde eta sinesteen lekuko eta ispilu ditugu 
Arrazolako manuskritoak. Gure historialariak orain arte ez

(4): Ik. Zati hautatuak, 14, E. 41a/b.
(5): Ik. Zati hautatuak, 15, O. 31b-32a.
(6): Ik. Zati hautatuak, 18, O. 174a/b-175a.
(7): Ik. Zati hautatuak, 16, O. 165b-166a.
(8): Ik. Zati hautatuak, 18, O. 174a/b-175a.
(9): Ik. Zati hautatuak, 19, E. 98/99.
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dira euskarazko liburuez asko baliatu. Sarritan datuak hain 
u rri ditugunez gero, liburu eta manuskrito zahar hauk astin- 
tzea komenigarri izanen litzaiguke. Izkribu hauek —eta garai- 
kide diren Añibarro, Astarloa, Mogel, Frai Bartolomé, Agirre 
eta abarrenek— argibide baliotsuak eskura diezazkigukete. 
Esate baterako, lehen ezarri ditugunetatik at, ba dira hemen 
bi aipamen interesgarri Nafarroaz (10).

Beste puntu batzuk ere azter zitezkeen (iturriak, garaiko 
idazleekin konparaketa, ortografía, etab.), baina gaurkoz aski 
izanen dugula, usté dut. Bukatzeko, liburu bietatik aukeratu- 
tako irakurpuska batzuk datoz. Idazten hain guti erabili izan 
den euskalki baten bereizitasunak ezagutzen lagun dakizuela.

Zati hautatu batzuk

E. la .- "Beti, neure biotzian josiric zaucadan Aisquidia, du- 
tsudan amorío eguiazcuac obligaitan ñau, zuri ondo vizi iza- 
teco aviso batzubec emutera; eta, Jaungoicuac emunic zuri 
aimbeste capacidade, usté dot, artuco dituzula aviso oneic 
gogo eta vorondate onagaz, zugana amorioz betericaco biotz 
batetic urtenac dirían leguez; ez dot usté, ofendiduco zariala 
iñolaco moduz aviso oneicatic; zergatic, capacidade onecua 
bazara ere, eziñ ain ondo ezagutu zeique zeure aciertubac eta 
uts eguitiac, ñola zure oneraco eta gobiemuraco Jaungoicuac 
bere providencia santubagaz ifiñi izan dituban Christaun aic, 
zeñetatic bat zeure Gurasuacaz batera, eta aicaz ostian usté 
dot, naizala neu.

Baduaza ñire egunac; eta ni illagatic ere, vizico naitzatzu 
liburu onetan, emuten deutsudala ala zeuri ñola zeure Jato- 
rria i avisu eta conseju santu oneic, zeñac milla bider obeto 
eracutsico deutsube Guizarteco barrí, España guztia zeuc 
gulleriaz eta curiosidadez inguratuta baño".

E. 27a.- "Itzain batee bere Idiacaz cargaren batburd ian  nun- 
baitera eruan gura dabenian, lenengo guertaquetan dau bur- 
zilla, ondoren eraazten deutsa bere punta bietan chirricac, 
gañian ifínten deutsa burcam a zabala, ezarten deutsa deri- 
tzon carguia, Idac uztarrian lotzen ditu, eta onela carguia

(10): Ik. Zati hautatuak, 17, 0 . 170a, E. 112a.
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eruan eraiten deuste, bera idi aurreco dala: orobat Jaungoi- 
cuac gugaz eguiten dau, salvazinoco videtic eruan biar dogun 
carguia eruan eraiteco...”

E. 41ai/b.- "Ecusi dituzu, ñire Aisquidia, Machinada negar 
garrizco oneic Franziaco Erreinu guztian, Españan ere bai... 
ateetan Vitorian eta Vilvaon: beñere bada ez zaite nastu one- 
laco Machinadetan, besteric onetaraco puztubagaz, edo 
laguntasuna eguinagaz; eta bai jaquingo bazeu besteren ba- 
tzuben asmua Machino jaguiteco, azpitic emun biarco dozu 
contu demporaz, gaitza eragotzi daiquianari, eta contu emute 
au eguin biarco dozu zeure Confesore, Errectore edo beste 
Guizon juiziosoren baten bitartez; bacoitac bada bere aldetic 
daña eguiten ez badau, su oneriana itzunguiteco, indarra artu 
baizen leenago, eguiten dau pecatu” .

O. 31b-32a.- "Ordiac, eta Lujuriosuac, Icazquinac, Atsuac, 
Caldara guiñac, eta Capadoriac gaurco egunian tra ta itan  
ditube Misterio altu oneic euben Lagun batzuben asuntuac 
baliran leguez; onelacuacandic igues eguizu beti, nere Illoba; 
eta Eliza Ama Santaren siniste eta doctrina bagueco Persona
ren bat iñoiz etorrico baliz zeure Echera, portau zaite onela- 
cuagaz, San Juan Evangelista eta Apostolubac contuban ifin- 
ten gaituben moduban, diño bada: bardin badator zubecana 
norbait, eta (eracutsi deutsubegun) doctrina au ez badacar, ez 
eguizobe emun entradaric Echera; eta ez eguiozube ere eguin 
Diosalic.

Españan ere pecatu m ortalaren azpian dago bat obligau- 
ric, emutera contu aimbat lasterren Inquisicinoco Tribunale 
santura, entzun ezquero edo jaquin ezquero, Personaren 
batee esan edo eguin dabela Fede santuco Misterioren baten 
contra gauzaren bat: Ho! eta zeinbat Zapo eta Suga dagozen 
orain beren zuluetan sarturic, atrevitan ez diriala ezertara 
Tribunale santu onen vildurrez! Jaungoicuac bada conservau 
daguiala aimbat luzaruen:, cergatic Murralla au quendu 
ezquero, ascoren Fediac eta Salvacinuac peligrauco peligrau- 
co (sic) leuquie” .

E. 64a.- "Esan zeiquet orain, Aisquidia: Jauna, oneic onela 
diriala, nic escatu neiquio aren Divina Magestadiari, bein- 
guan eguin naguiala Santu andi bat; bada au, aguirian dago,



BATZAR TXOSTENAK 1976 193

dala gauza ona ñire Animiaren salvazinoraco: ez iñolaco 
moduz, Aisquidia, orerian escavideric, erantzuten deutsut; 
zergatic ori escaquetia izango lizateque, Jaungoicua tentaitia, 
escatubagaz, bere grazia santubaren ordena sobrenaturalian 
gu salvaitaco daucan, videtic urtenic, zugaz eguin daguian 
batere premina bagueco milagro bat, escatuco bazeutza 
leguez, emun daguizula zeure Necazaritzaco ofizioan urte on 
bat eta aberatsa lurreco frutubetan, zeu batere necatu baga- 
ric, Lurra m aniatan, ereiten, jorraquetan, eta premina dirían 
beste languei mueta guztietan..."

O. 148b.- "...duda bague Buetria andiagua da Erlia baño, 
Erlambua ere andiagua da, eta Erlabiua andiagua eta ederra- 
gua da Erlia baño ¿eta Erliac bere ezebereztasun eta chiquita- 
sun guztiagaz emun oi daben frutu eder eta gozuaren compa- 
racinuan, zer frutu emuten daube Buetra, Erlambo, eta Erla- 
bio ooneic (sic) beren galantasun eta anditasun gueiagogaz?"

O. 148b.-149a.- "Zeuben Umien Bautizuetan ez eguizube 
urten zeuben Gurasuen reglatic campora, jo eraguiten dituzu- 
bela Organuac, edo bota eraguiten dituzubela Boluac..."

O. 158a.- "Ea bada, ñire Illoba, zubec Señar eta Emazte, 
emuten dozubela puntu onen gañian zeuben Familian mode- 
racinoco egempluba, apartau eguizube zeuben Umeen Ezpa- 
netatic, bañan chiquin chiquitanic, Ardaoa eta Ardaoaren 
Senide maitiac dirían, Pipia eta Zigarrua, eta euqui eguizube 
cuidadu andia, probau ez daguien Ardao eta beste Licoreric, 
amazortzi edo ogeu urte cumplidu arteraño..."

O. 162b.- "...Aizpac Aizpacaz eta Anaiac Anaiacaz ere izango 
lituquie milla bat beren arteco llaneza indezentiac.

Nescatillac gueiago dagoza esponiduric beren arazotasun 
gueiago eta erropa sueltua mediante, edozein modutan dabil- 
tzela batez ere ezcutubetan: puntu au ñola dan aiñ delicadu- 
ba, zeñian Beguiac idetia Umiai dan vizioa viztzeia, Gurasuen 
Prudenciac atajau biar ditu inconveniente oneic beren Umee- 
tan guztiz urrinetic, ezercho eurai aiquetara emun bagaric 
milla Legua videtic” .

O 165b-166a.- "Umiac ala Semiac ñola Alabac Oguia alperric 
jaten dauben bitartian chiquitanic bialdu biarco dituzube
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Escolara, iracurten ondo icasi arteraño (Semiac Muticuen 
Errico Escolara, eta Alabac, zeuroc Echian ez eracutsi enian, 
M aestriaren Escolara, eta ez iñolaco pretestoz beste Lecuta- 
ra); onela Echian emungo deutsube baquia, e ta ja ten  dauben, 
Oguia izango da berentzat zerbait provechosua: bai, guztiai 
emun biarco deustezube Escolac, iracurten icasi arteraño, eta 
au ondo, ondo, baña guztiz ondo; eta iracurten icasi ezquero, 
beriala erretirau biarco dituzube Echera ala Semiac ñola Ala
bac eta ifini biarco dituzube bertatic Necazaritzaco Oficioan, 
Estudioai jarra itu  biarco deustenacaz osteriango, guztiac... 
Ondo iracurten icasi ezquero, eta Echera erretirauric erscri- 
bitan ifinitzaca, bertatic Ume bacoitzari entregauco detsazu- 
be bere Doctrinaco Eusquerazco Cartilla, eta icasi eraguingo 
deustezube ondo Doctrina guztia, Aita Astetec eracutsiric itzi 
eben, moduban, llana bat edo beste icasi eraguiten deutezu- 
bela Eguzari egun bacoitzian, eta oneitan egercitau ere era- 
guin biar deustezube beren iracurtia, ordeitu eta aztu ez 
dequien, eta jaquin daguien sentidubagaz iracurten Eusque- 
razo Liburu devotoren batzubec” .

O. 169a/b.- "Ez dozube ere bialdu biarco onelaco Semia edo 
Semien faltan Alabia iñolaco pretestuz Erritic edo Echetic 
campora Erderaz edo Guizarteco barri icastera, edo (subec 
esaten dozuben leguez) Habilidadiac artzera; au izan oi da 
zubelacuen artian Diabrubaren engañu manifiesta bat... 
Españan iñoizco demporan sortuco baliz negar garrizco liber
ta ria , bacoitzac gura daben Legue edo Religino moduba gor- 
detaco, eragotzi biarco deustezube zeuroen Umiai (posible 
dozuen guztia) acomodaitia, eguiaz Christau Catholico Apos- 
tolico Erromanuac ez dirían Personacaz, eta euqui biarco 
dozube cuidadu guztiz andia, Echian sartzen dituzuben Ser- 
vitzari eta Jornaleruacaz, izan ez ditezen Eregiac, edo, Chris- 
taunac izanagatic, viziosuac, galdu ez dequizuben onein videz 
zuben Umiac, eta biarbada zeuroc ere galdu ez zaitezten".

O. 170a.- "N afarruan Bastango Partidan iñorc ez dauca 
lizenziaric, juntaitaco bere Bazter eta Echiari beste Echeric, 
ez da ere estatubat Lur Partida barruban ez ezcontzaz, eta ez 
beste edozein Tituloz; eta entzueria daucadanez, Eche Jaunac 
iñun obeto vizi ez dira an baño: cuidadu bada, ñire Illoba, 
zure Familian guertatu ez dedin, Echalde bat bacarra euca- 
nian ondo iragotia, bi daucanian ez aiñ ondo, eta guztiz gaiz-
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qui iru edo lau Echalden Jabe izatera etorten bada, egunoro 
esperienciac eracusten deuscun leguez".

E. 112a.- "Nafarruaco Erreinuban dago, Aisquidia, Roncal 
deritzon, Valle bat; da laburra emuten dituban frutubetan. 
Personac vizi izateco baño, Ganau lecu obiaguac dira Valle 
onetaco Erriac eta Bazterrac: emengo Gentiac daucai Oial 
Fabrica bat, non ioten dituben bertaco Ganauben uliac Capu- 
chinuen habitubaren coloreco Oial batzubec, baña arguiago 
edo sarjago ioac; eta daucai ifinita Leguia, Abade, Religioso 
eta Religosacaz ostiango beste guztiac ala Guizacumiac ñola 
Emacumiac ala Chiquinac ñola Andiac ala Pobriac ñola Abe- 
ratsac jantzi ditezela bacarric Oial mueta onegaz eta ez beste- 
gaz; eta aiñ gogorquiro gordetan daube Legue au, zeinda, 
campotic Valle arta ra  naiz dala aldaeraz, naiz dala ezcontzaz 
duazen, guztiai gorde eraguiten deustei Legue au gura eta 
gura ez; eta bestela bialquetan daube etorri zan videtic, iza- 
nagatic ere Emacume aberats, buru iritzicoa, eta modara 
jantziten oituricaco bat; ala vizi dira Jente oneic beti jantzi 
modu bategaz, eta beti m odara” .

O. 174a/b-175a.- "Emun biarco deustezube Estudioac aimbat 
Semeric guichienai, baña Necazaritzaia aimbat Semeric 
gueienai; euracaz obeto eta nasaiago erabilico dozube zeuben 
Labrantzaia, emen Echalderic ascotan ecusten dogun leguez; 
eta, eurai Estudioac emuten gastauaco zeuquienagaz, eta 
Mirabiac eta Jornaleruac jango leusquezubenagaz, acomo- 
dauco zituquie decencia onian Necazaritzatic: ezin bada 
emun zeiquie zeuben Umiai Necazaritzaia baño destino obia- 
goric.

Estudioac edo Soldautzaia jarraiquetan deutsuben Semia- 
caz Ho! eta zein cuidadu andia euqui biarco dozuben, galdu 
ez ditezen, eta, beren Lagunai Echera vidia emunic, galdu ez 
deguizuben Echeco Emacume guztiac, zeuroen Alabac a(u)- 
rrenengo diriala, eta orobat dituzuben beste Seme guztiac 
beren egemplu donga, Alperqueria, eta vizio mueta guztiac 
mediante; bada Estudiantien eta Soldaduben Queripeiac 
bacarric zabalquetan dau Eche inguruban, sufridu ezin lei- 
quian lezco, Tufo guztiz atsa...

Gurasuac batez ere zuben Oficiocuac ifini oi ditube beren 
Umiac Estudioetan, Fraile edo Abade izango dirían, ustian;
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artzen deuste Ume oneic beren Estudio andiac, edo (obeto 
esatiarren) Estudio andien pretestuagaz Asto andi batzubec 
eguinic, emuten dirá Alperqueriara eta vizio m ueta guztieta- 
ra; beren Conseju eta egemplu dongacaz corrompitan ditube 
Errico Gazte inozentiac; eta onela eguingo dirían gara egui
nic, eta daquie zer eguin; Fraile izatia gura ez daube, eta, 
Abade izateco, batetic Capellaniaric edo Beneficioric aguiri ez 
da, eta bestetic Oficio altu eta santu onetaraco Alperqueriari 
eta vizioai aficionauric dagoza, Abade eguinic ere aldapa 
andia daucaila, onac izateco.

Ha! ñire Illoba biotzecua, Frailien eta Abadien plazac 
gueitubagaz baño guichitubagaz juateco presenteco dempo- 
rac obiaguaz dirá ascuen iritzian, baita ere obiaguac, izango 
dirían, Frailien eta Abadien suertia edo Mundu onetaco vizi 
moduba estutubagaz, nasaitubagaz juateco baño; eta gueroco 
dempora obiaguen m ateria onetaraco traza guchi dago... 
Semiac jarraitu  gura baditu berte Estudioac Erritic campora, 
instante artan bertan, zeñian manifestaitan deutsuben arta- 
raco pretensinua, ifini biarco dozube Necazaritzan, batere 
beragaz disputan jardun bagaric".

E. 98/99,- ''...¿eta ñora guaza Odei demporaco guizur sinis- 
queta oneicaz, bardin Odei aserriac ecusi oi dirien alderen 
batetic aurquiquetan bada, iñorc ondarric ez dequion, Leze 
andiren bat, ñire gazte demporan Oñatin Estudioetan nebille- 
la, entzun oi neben leguez Gaiztazuluaren izena daucan Leze 
bategatic? entzuten neben bada, Leze onetan Diabrubac vizi 
diriala, sartu eta urten ibilten diriala batez ere Odei aserria 
daguanian, urlia Arzainegaz eta berendiagaz au guertatu 
zana eta bestia, eta beste onelaco milla bat Atso ipuiñ Ume 
artian ere dempora irago garrí esaten Christaun batee esaten 
lotsatu biar leuquiana... bardin Atso zarquinen bat eta arpe- 
gui zatarrecoa esquían badabil, beriala dau bizcarrian, gaitz 
guztiaren Eguilla, Sorguina, eta Gaizquina izatia; eta Errian 
ots au banaturic batzubec guztiz gaizqui eta gogorquiiro a rt
zen daube beren Echeetan Esqueco au, eta beste batzubec (eta 
dirá gueienac) emuten deutsai, daben, izen donguiagatic 
bacarric eta Jaungoicoari beguiratu bagaric, daucaina eta ez 
daucaina, autortu eraguiten deutsaila ez dirían milla bat gau
za eta guizur ia bildurrez, ia asuari ugariaguac izango ditu- 
ban pozian ¿nun dirá onen ondoren Aquelarreco barriac...?
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Aurren bat, edo guei anditaco Ganau Guel ederren bat 
goizetic gavera ondo ezen bategaz ecusten badaube, zer dau- 
ben ez daquiela; beriala esaten daube, Beguizcua daube; eta 
ondoren asiten dira, azterrenac etaraten, ñor izan al dite
quian, Beguizcua eguin deustena, jaquitiarren; eta laster, eta 
inguru asco emun bagaric, joten daube Beguiz eguin dabena- 
gaz; Aurra osasun onian eguala Sorguin izenecoren batee 
ecusi beben gaisotu aurrian, bera da, Aurra galdu deustena 
Beguizcuagaz; eta orobat Ganau Guela gaisotu aurrian ecus- 
tera juan  dirianetatic batee ecusteko demporan esan ez 
beben: San Antonioc bedeincatu daguiala: bera eta ez beste- 
ric da, Beguiz eguin deutsana; au onela jaquinic duaza, 
beguiz eguin deustela, usté daubenagana, garbitu eraguiten 
deutsai bere escubac; eta güero edan eraguiten deuste ur au 
Aur edo Ganau Guel gaisuari, sendatu ditezen; eta (gueiago 
daña) ascoc beren Aurrai sartu oi deuste Colcuetan Icatzac, 
iñorc Beguiz calteric eguin ez deguien...”
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EL VASCO KOKOR “ GARGANTA” Y ALGUNOS TERMINOS 
VEGETALES EN VASCO Y GEORGIANO
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Existen en vasco varias palabras con la significación de 
"garganta" (georg. qeli): son zintzur, zinzur, eztarri y kokor. 
Se constata en los diccionarios que la máxima extensión 
corresponde a zintzur, presente en cinco de los siete dialectos 
vascos (1), con la variante fónica zinzur en uno de ellos: AN, 
G, R, S, zintzur ; BN zinzur. El vizcaíno, que en general se dife
rencia bastante de los demás, tiene en este caso su voz propia, 
eztarri, que se extiende en parte al AN y G, y que, inesperada
mente, surge también al otro extremo del dominio vasco, en el 
vallecito del Roncal (2). En Lapurdi y, nuevamente, en el Ron
cal vive también, con el mismo significado de "garganta" el 
ya mencionado kokor. De acuerdo con nuestra técnica de des
cribir el léxico dialectal vasco (esta técnica o método se pro
pone en un artículo que estamos preparando junto con éste), 
tenemos aquí, en todas estas designaciones un tipo 7-lf-21, es 
decir: un isomorfismo completo en 4 de los 7 dialectos vascos, 
una variante fónica en el quinto: dos dialectos se diferencian 
en su léxico completamente (son alomorfos). El caso, por lo 
demás, se complica con la presencia en el Roncal de todas las

(1) Seguimos aquí la clasificación dialectal establecida por Azkue.
(2) Como es bien sabido, el dialecto roncalés presenta características propias 

muY peculiares y diferentes del resto.
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tres designaciones y con la extensión mencionada de la pala
bra "propiamente'' vizcaína fuera del marco occidental.

Una vez establecida la geografía de las voces en cuestión, 
pasemos a intentar un sondeo etimológico, deteniéndonos 
especialmente en kokor.

Con respecto a zintzur, zinzur, con que empezaremos, 
debemos decir, en primer lugar, que Yu.V.Zytsar, en un traba
jo que está preparando actualmente, quiere proponer la eti
mología de "nuez" para dichas palabras; supone para  ello 
que zintzur significó originariamente "nuez", sin ser diferen
te del vasco intxaur, intzaur (cfr. la semejanza fónica de 
ambas palabras). En su opinión, la base semántica en que 
apoyarse es: 1) en español una parte de la garganta se deno
mina la nuez, la nuez de Adán (cfr. fr. pom m e d'Adam)', 2) que 
esta parte de la garganta, si no la principal, es muy visible y 
pudo, por extensión, pasar a significar toda la garganta (una 
extensión análoga puede establecerse por los diccionarios 
sobre las voces vascas begi "ojo", musu, aho "boca” que 
pasaron probablemente a significar "cara", etc.); 3) final
mente porque "garganchón", en el diccionario de P. Múgica 
(3) es zintzur e igualmente intxaur (una indicación directa). 
Sin embargo, por causas bien claras, no tratarem os aquí del 
aspecto fonético de esta etimología.

Por lo que respecta al vizc. eztarri, todavía no existe, que 
sepamos, ningún intento de aproximación etimológico. Lo 
mismo cabe decir, según parece, de kokor. Esta última pala
bra tampoco tiene explicación. Pero ya que se ha tratado con 
respecto a zintzur "garganta" (en la hipótesis de Zytsar) de 
términos vegetales, con nuez como punto de partida, y dado 
que/kokor en vasco también significa "garganta", es muy 
natural, a nuestro modo de ver, que busquemos también 
nosotros el origen de kokor en términos del mundo vegetal 
(éste es, digámoslo de paso, de prim era importancia en opi
nión de Jan  Braun, para la hipótesis vasco-caucásica).

Añadamos que se puede notar también la semejanza del 
vasco txintxur "garganta", "nuez de Adán" con el georgiano 
cincaqvi "buche, bocio", "nuez de Adán anormal", cfr. vasc. 
intxaur "nuez" con una / a / interna, como en georgiano. Aquí,

(3) Plácido MUGICA BERR0ND0, Diccionario Castellano-Vasco, Bilbao, 
1973.
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como en el vasc. kokor y georg. kakal-i, se percibe una vez 
más la ligazón existente entre la "garganta, nuez de Adán” y 
la "nuez” vegetal.

Para el lado vasco podemos concluir de todo ello que, en 
particular, los términos kokor y zintzur (txintxur, etc.) en el 
sentido de "garganta” (puesto que este último procede de 
"nuez” ) son evidentemente de formación tardía en la lengua, 
lo que no es posible decir del vasc. eztarri "garganta” . Es 
interesante com parar con esto un hecho de la geografía lin
güística de Vasconia: las zonas marginales de Vizcaya y Ron
cal, que por las leyes de las áreas marginales deben ser arcai
cas y en buena medida lo son realmente, conocen precisa
mente eztarri (en Roncal también kokor y zintzur). Mientras 
tanto, el centro está ocupado por zintzur (Guipúzcoa y ambas 
Navarras) y kokor (Lapurdi y Zuberoa). ¿No indica todo esto 
que zintzur y kokor son también formaciones tardías?

Sin salir de los límites del propio idioma vasco sería inte
resante, a nuestro modo de ver, analizar en este contexto, 
ante todo, el vasc. kokots, conocido principalmente en el sig
nificado de "m entón” (también "hocico, je ta", etc.), cfr. tam 
bién formas como kokotz "m entón” , vizc. okotz "id.” , okotz- 
ille "barba” , lit. "pelo del mentón", kokotxa "mentón de m er
luza” , etc. En todas estas acepciones, es evidente la proximi
dad del vasc. kokots y kokor "garganta” ; en el aspecto formal 
/ts/ y /tz/ pueden considerarse en kokots, kokotz como un sufi
jo etimológico precedido antes por una /r/ que posteriormente 
cayó, pero que se conserva en la forma sin sufijo kokor (desde 
luego kokots *kokor-ts). Los significados "garganta” y
"m entón” pueden considerarse ligados en el plano de una 
traslación o extensión por metonimia, pero, como veremos 
enseguida, es preferible pensar en una metáfora, teniendo 
como punto de partida una tercera significación: "un peque
ño objeto redondo, cabeza o bola de alguna substancia” . Y ya 
esta ligazón nos da la posiblidad de postular una forma 
común *kokor(ts) con el significado común de "garganta, 
mentón” , que se podría admitir para las comparaciones sub
siguientes. Sin embargo, ni kokots ni kokor están agotados en 
sus significados con los arriba aducidos. Esto, por una parte, 
nos obliga a abstenernos de extraer todavía el prototipo 
correspondiente hasta estudiar todas las significaciones de 
las palabras en cuestión. Por otro lado, ello nos da pie para
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poder ensanchar y precisar el aspecto semántico —al m enos- 
de este prototipo que intentamos reconstruir. Pasemos, pues, 
al análisis de todo el semantismo de nuestras dos palbras.

Además de lo dicho, el vasc. kokots en roncalés y suletino 
significa también "botón (vegetal)", "cáliz de la flor"; el vasc. 
kokor, además de "garganta” , tiene el significado de "cum 
bre, cima (de monte)" (4).

¿Qué puede unir entre sí a estas significaciones, aparente
mente tan dispares, como "garganta” y "cumbre, cima” ? ¿O 
a las de "m entón” y "botón” , "cáliz de la flor” ? Y sin embar
go sí que hay algo que las une, porque están realmente unidas 
en el cuerpo de las respectivas palabras, según puede verse 
por los artículos correspondientes en los diccionarios vascos.

Pero el problema no para aquí. Entre las acepciones que 
constituyen kokots —y que lo configuran como algo precisa
mente íntegro, como un cuerpo— aparece también la de " re 
pollo” , la de "cabeza” o "cabezuela” , la de "m alla” , la de "o- 
rificio o boca de un embudo de piedra para moler el grano” . 
¿Cómo puede explicarse este nudo de valores semánticos? 
¿Cuál es el significado primario o primitivo de que partir?

A nuestra m anera de ver, los valores como "mentón"- 
"repollo”-"cabeza”-"botón, abrote” pueden ser unidos —y 
parece que es la única posibilidad de hacerlo— tan sólo en el 
caso de admitir como punto de partida la acepción arriba 
mencionada de "un pequeño objeto redondo, cabeza o bollo 
(de alguna substancia), cabezuela” , "saliente” . La acepción 
de "botón” , formada sobre esta base, da ya pie para la de 
"cáliz de la flor", que con sus membranas parietales y  su fo n 
do, al abrirse, ofrece la posibilidad de engendrar a su vez 
valores opuestos a los de "saliente", "montículo” , es decir 
"pequeño hoyo” , "depresión” , "orificio” etc., y en nuestro 
caso explicaría los significados de "m alla" y "orificio o boca 
de embudo", que, en el último caso presenta una notable 
semejanza en su forma con el cáliz de una flor. Tal es, en 
nuestra opinión, la explicación de kokots en su conjunto.

A diferencia de kokots, con sus numerosos significados, el 
vasc. kokor comprende sólamente las significaciones de "gar-

(4) M endi kokorra "la cima dei m onte", indica Azkue bajo kokor.
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ganta '' y "cima". Sin embargo, estas dos significaciones son 
tan dispares que, para unirlas hipotéticamente, tenemos que 
admitir simultáneamente dos supuestos entrelazados: 1) uno 
para "garganta, nuez de Adán” que debe ser resultado de 
traslación por semejanza desde algún objeto como "m anza
n a” o "nuez", 2) otro que presuponga la procedencia de este 
mismo significado ("m anzana" o "nuez") y del de "cim a” , 
partiendo de una tercera significación: "saliente” , "pequeño 
objeto redondo” , "cabezuela” o "bollo” de alguna substancia. 
Como vemos, esta última significación es la misma que hemos 
tenido que postular ya para la base del complejo kokots. Y 
vemos que la acepción de "nuez” o "m anzana” (posterior
mente, "nuez de la garganta" "garganta") juega también 
en esta última reconstrucción de kokor casi el mismo papel 
intermediario que el que ha jugado la acepción de "botón, cá
liz” en la reconstrucción semántica de kokots.

Resulta así que para la protoforma vasca de *kokor-ts hay 
que suponer el significado de "cabezuela” o "bollo” de algu
na substancia y que a causa de las bifurcaciones respectivas 
de kokor y kokots tenemos que asentar los significados inter
mediarios de *"nuez", "m anzana” y de "cáliz de flor", este 
último conservado y atestiguado (5).

El vasc. kokots "botón, cáliz de la flor” se parece mucho 
al georgiano kokor (kukur-i) "botón, brote, cáliz” . Esta seme
janza es aún mayor a la vista de la forma básica *kokor-ts. El 
vasco kokor, en la significación intermediaria de "nuez” que 
reconstruimos, se parece igualmente al georg. kakal-i "nuez” , 
donde /i/ es sufijo, N  una alternancia de /r/, y el vocalismo /a/- 
/a/ acusa la acción en el pasado de la asimilación como posi
blemente ocurre también en el vasc. kokor. Es posible que el 
georg. kokor "botón" y kakal-i "nuez” tengan también un 
mismo origen. De ser así podríamos com parar su protoforma 
con el vasc. *kokor-ts; y en todo caso llama la atención el que 
las acepciones de "nuez" y "botón" se expresen en georgiano 
Por formas muy parecidas, y que en vasco formas similares 
entren en un complejo común antiguo.

(5) Cfr. Eztia aldiz liliaren kokotsetik elkhitzen dien zuhatzareki "la  miel (se 
obtiene) del jugo que extraen del cáliz de la flor" (Azkue, bajo kokots).
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ZENBAIT EUSKALTZAINDIKOK EGINIKO GUTUNA

EUSKALTZ AINDIARI:
Euskeraren batasuna dala ta, eztabaida bizi eta kaltega- 

rriak  sortu dirá idazleen artean eta garai egokia dala usté 
dugu, orain arte eman dirán urratsak behar bezelako oharpe- 
nez aztertzeko.

Bitartean, idazki hau izenpetzen dugunok, gai honi buruz 
onurakorrak deritzaizkigun irizpide batzuk azaldu nai ditugu.

I. Lehndakariak Zaldibarren esan zuen bezela, batasuna- 
ren aitzakian ezdira euskalkien Literatur-saillak landu gabe 
utzi behar. Euskalki guztientzat hau beharrezkoa ba da, Zibe- 
roko eta bereziki Bizkaikoendako areago, bi euskalki eder- 
aberats hauek, erdi-aldeko giputz eta nafar-lapurtar-etatik 
berexien daudenak baitira. Euskaltzaindiaren literatur- 
txapelketan, bai euskalki batez eta bai euskalki batez eta bai 
euskera bateratuaz idatzitako lanak, bardin ontzat eman 
beharko lirake, epai-mayekoak beraz, elburu horretara auta- 
tuz.

II. Eskolatze arloan, izkuntza bizirik dagoen tokietan, lee- 
nengo ikastaldiak eskualdeko izkeraz irakatsi behar dirala 
usté dugu, nahiz gero euskera bateratuan abiatu eta jarraitu .

III. Batasun kontu hontan, korapillo aundiena ezta grafía 
hau edo hura erabiltzea, euskera xuxen eta propioaz idaztea 
baizik.

Esaldi batzuk, esan-erran, izango-izanen, eta bestelakoen 
era bata ala bestea bardin erabiltzeak ezdio batasunari bate- 
re kalterik egiten.
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Halaber, -II- eta -ñ- soiñuak ezdira baztertzeko, Iparral- 
deko izen askotan ere zabalduak daudelako. -H- izkia erabilt- 
zeko berriz, txoilik diptongoa austen dan kasuetan eta izen 
ordetan adiaraztea, bidé erosoena dala deritzagu.

Gure irizpide hauek Euskaltzaindian, begiramen aundie- 
narekin azaltzen dizkiogu, ontzat artuko dituelakoan.
Damaso Intza 
Aingeru Irigaray 
Josu Oregi 
Karmelo Etxenagusia 
Agustín Zubicaray 
Fernando Artola 
Polikarpo Iraizoz 
José Ma Lojendio 
Xabier Aranburu 
Xabier Lete 
Mikel Zarate 
Xabier Peña

José Miguel Barandiaran 
José Antonio Loidi 
Arantza Idiazabal 
Lino Akesolo
Ignacio Eizmendi - Basarri 
Lourdes Iriondo 
Santiago Onaindia 
Juan  Gorostiaga 
Eusebio Erkiaga 
J. A. Irigaray 
J. B. Dirassar

ENE ERITZIA ZENBAIT EUSKALTZAIN ETA LAGUNTZAI- 
LEK FIRMATURIKAKO GUTUN URRIKO BATZARREAN 
T R A T A T U K O  D E N A Z  E T A  E N E  E R A B A K I -

PROPOSAMENDUA

Bilbon, 1976-X-19 

Alfonso Irigoyen

Euskaltzaindiaren urrengo batzarrerako deia hartu  duda- 
nean bilkura berezi batez zerbait ikusi dut, gutun bat bidali 
baitute zenbait Euskaltzain eta laguntzailek. Batzarrera bai
no lehen zer zen jakiten arduratu naiz eta irakurtzeko modua 
izan dut denoi bidaltzeko baitzegoen Aita Villasante-ren eri- 
tziaz batera . Hona hem en ene eritz ia ere erabaki- 
proposamendu bat eginik:

I. Euskaltzaindiko literatur-txapelketetan euskara batuan 
ez dauden lanak ere hontzat hartzeaz ni beti aldeko izan naiz 
eta inoiz batzarren batean edo bestetan esan ere egin dut 
arrazoia honela agertuz: teoriaz behintzat gerta daitekeela 
euskalki batean izkribaturikakoak literatur-balio handiagoak 
izatea eta halako kasuetan batez ere horri eman behar zaiola
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axola. Beste alderdi batetik, ordea, oso oker ez baldin banago 
epai-mahaiekoak ez dirá eskualde batekoak bakarrik izan 
orainarte, Euskaltzaindiko ohiturari beha bagagozkio. Horrek 
ez du esan nahi inondik ere Euskaltzaindiak euskara batua- 
ren bidea bultzatu behar ez duenik.

II. Eskolatze arloan irakaslearen pedagogia egokiak eta 
zentzu honak izan behar du gidari azken finean euskara 
batua m endera erazteko ikasleari. Euskaltzaindia Euskalt- 
zaindi bezala ez dut usté horretan sartu denik. Eta sartu egin 
behar ote du? Hori beste arazo bat da. Euskal gauzetan aski 
aditua den Ministerio a eta harén adarra bagendu, harén esku 
egongo litzateke nolabait bidé batzuk zabaltzea, aldezaurretik 
arakatze-lan sakona bultzaturik. Behar dugun bezalakorik ez 
dagoenez gero pedagogian adituak direnen eskuetan utzi 
beharko dugu nolabait. Oraindik eztabaida mundu batean 
bizi baldin bagara firmatzaileek diotenez —eta eztabaidaren 
luze labur konkretoaz ez diote ezer—, denborari leku eman 
beharko zaio argi egin dadin irakaskintzan ari diren ofiziodu- 
nenganik, eta ofiziodunenganik diot eta ez talde edo taldeska 
mila arrazoi diferentegatik sorturikakoren baten izenean, 
besterik gabe, mintza daitezkeenganik. Leku batzuetarako 
egokiak diren bideak beste batzuetarako ez lirateke, agian, 
hain honak eta guzti hori zehatz eta mehatz aztertu behar da. 
Ni neu ere irakaskintzaren barrenean ofizioz sarturik banago 
ere ez naiz haurrekin ari. Dena déla, ene ustez zentzu honik 
gabe pedagogia bideak ezagutzeak berak ere ez du balio. 
Lehen lehenik haurrak maite izan behar dirá, beren adinean 
ezagutzen duten edo dituzten hizkera eta guzti. Euskaltzain
diak orainarte egin ez dueña eta ene ustez egin behar ez due
ña eta egingo ez dueña euskalkiak eta hizkerak erabiltzearen 
kondenazioa zabaltzea da. Tradizioz erabili izan direla, nork 
ipini du edo ipin dezake eragozpenik bere mailan erabili ez 
daitezen? Edozein modutan ere haziaz batera neska-mutilak 
goragoko m ailetara heltzen direnean euskal autore klasikoak 
euskalki batean baino gehiagotan irakurri beharko dituzte eta 
horrek mesede handia egingo die euskara batu aberatsago 
baten jaube egin daitezen.

III. Euskara zuzen erabiltzea beharrezkoa da eta hala 
beharrez beti izan da, baina ondo ez dakienak ondo ikasi eta 
beregana dezan arte ez du sekula inongo euskalki tan  eta ezta 
batuan ere ondo egingo, Euskaltzaindiak hortaz mila erabaki
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har baditza ere. Diodana, jakina, gure elkargoaren ahaletarik 
ate dago, guztion —eta ez dut usté inor asaldatuko denik 
denon eritzi bezala azaltzera ausartzen baldin banaiz— gogo- 
rik biziena bada ere.

Halaber -11- eta -ñ- arazoaz Azkue-ren hitzak ekar ditza- 
gun gogora, ez baita orain korritzen duen joera azkenengo 
gerra ondoan asmatu, aspaldiko denboretan eta lehengo lepo- 
ko burutik baino.

Ardi galdua elaberrian (1) J. J. Arin ta J. M. Zuazti apez- 
kide gipuzkoarrei zuzentzen dien hitzaurrean dio: "Oroitzen 
naiz, beste orraztaldi (reparos) batzuen artean, auxe maizenik 
egiten zenidatela: "¿Zergatik idasten dezu baina, zinez, gai
nera, Gipuzkoan baiña, ziñez, gaiñera esaten degunezkero?” 
Giputzera, zerbait beste izkelgietatik geituz, Euskalerriko 
izkera izatea nai nukelako; ta  beste izkelgi askotan maitte, 
gixon, bilddur, illak, itxasoa bezela (ez maite, gison, bildur, 
ilak, itsasoa), baina, zinez, gainera ebaki oi dalako. Ikusi 
bitez, onetarako, oraintsu Oñatin erakutsi nituen ta  aurki 
agertzekoak dirán bi irakaskizunak: De Fonética vasca (2). In 
ta  il, iñ ta  ill esan oi dituzte ta litzazkete agitz giputzak beren 
izkelgian; idatsi, ordea, orok berdin dagigun. Arau onen 
bidez, izkera osoaren legeak osotasuna galdu gabe, oro 
batean ja rri gindezke” .

Eta Euskera aldizkarian ikus daiteke (1922, IV, 49-62 
orr.) Azkue-ren beraren "Cuestiones fónético-ortográficas” 
lana, darabilgun gaiaz azken aldean, ondore bezala, Euskal- 
tzaindiari erabaki-proposamendu bat egiten diona. Daraman 
fetxa 23-4-1921 da eta zazpi egun geroago aurkeztatu zuen 
Euskaltzaindiaren batzarrean. Honela dio:

"En su virtud, tengo el honor de presentar a mis compa
ñeros el siguiente proyecto de

“Proposición. La Academia, al mismo tiempo de recomen
dar el uso de letras tildadas que indiquen nuestros lindos 
diminutivos orgánicos, tan  originales y característicos de 
nuestro idioma, y velando por la uniformidad siquiera de la 
lengua escrita, aconseja:

(1) Bilbon, 1918, VI-VII, boskarren nota.
(2) Ikus Primer Congreso de Estudios Vascos, Bilbao 1919-1920, 456-480 orr. 

Hemen t, d, l eta s tildedunen ordez tt, dd, 11 eta x  erabili behar izan dira.
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" I o. No se haga uso de estas tildes, ni de la cruz aspada 
que a una ha reemplazado, sino cuando los vocablos envuel
ven la significación arriba indicada; no escribiendo aginddu, 
itto, gixon, ixuri, egiñ, ill, gatx, itxi e itxu, sino agindu, ito, 
gizon, isuri, egin, il, gaitz, itzi, itsu.

"2. Cuando algún vocablo sea de uso común en un dialec
to, como lo es, por ejemplo, itxaso en bizkaino, se tenga como 
ley el uso de s palatalizada, sin que haya necesidad de escri
bir itsaso como en otros dialectos".

Gerra ondoan Nazario Oleaga gure sekretario jaun  izan 
zenak Azkue-ren bideari jarraitzen zion horretan (Ikus "Eus
kaltzaindiaren batzar-agiriak” , Euskera I (1956), 317-329 
orr.), 1953-garren urtean Euskera ale txiki bat agertu bazen 
ere eta 2 7-garren orrialdean "Algunos acuerdos de la Acade
mia vasca" tituluaren azpian hogei Ierro badakartza ere, 
beren artean bi urrengo hau diotenak darabilgun gaiaz: "Res
pecto a las variantes baño, baino o baiño será preferible escri
bir esta última en los dialectos meridionales".

1. Argi eta garbi dago, itsu batek ere erraz ikus baitezake, 
Ierro bi horiek ez direla batasunari begira kokatu hor, bitasu- 
nari begira baino.

2. Argi eta garbi dago, itsu batek ere erraz ikus baitezake, 
Ierro bi horiek ez direla izkribatu Euskaltzaindiari aldezau- 
rretik kontsonante palatalez ikertze sakon bat eskainirik, 
Azkue-k 1921-garren urtean egin zuen bezala, eta, orduan 
ere oraindik balio baitzuen, orain ere balio duen bezala beza- 
laxe. Zeren maingu eta txaingu hitz egiten baita Ierro bi horie
tan, milatik bederatzirehun eta laurogei ta  hemeretzi, nola- 
bait esateko, tinta-ontzian utzirik.

3. Ez da esaten zein batzarretan hartu zen hontzat eta 
ñola, baina edozein modutan ere ez zen gauza serioa izan, 
zeren Nazario Oleaga gure sekretario jaunak ez baitzuen 
hontzat hartu  eta lehengoan ja rra itu  baitzuen. Begien bistan 
dago ohitura hori zuenen batek edo bestek esan zuela: bestek 
egin dezala nahi dueña, guk geureari jarraituko diogu ta  
batasuna hor konpon.

Aita Villasante-k bidali dituen oharretan Euskaltzaindiak 
ez duela ofizialki ezer erabaki Arantzazuko batzarrea eginez 
gero hain konsenso zabal batez azken bolada honetan korri- 
tzen duen joeraren gainean esaten da gutxi goiti beheiti, eta,
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Mitxelena-k han azaldu zuen orduko bere eritzia besterik ez 
ornen dago (Euskera XIII (1968), 208 orr.). Epe bat behar 
ornen da batasunerako hon den idazkera hau onartzen, 
zabaltzen eta finkatzen den ikusteko. Baina barka biezat esa
ten baldin badut aski eta gehiegi déla —eta gu euskaldunon 
etsai batek baino gehiagok barre egingo luke baleki— berrogei 
ta hamabost urte luzeko epea, jasan  dugun berrogei urteko 
garizuma bortitza baino luzeagoa, hain zuzen ere esku artean 
darabilguna Euskal Herri osoan jadanik inoiz baino konsenso 
zabalago batez inguratua dagoen arazoa baita.

Azkue-k ez zuen proposatzen bidé hori bere jaioterrian 
palatalizaziorik egiten ez zelako, inon egiten baldin bada han 
eta inguruetan egiten baita, eta ez bakarrik -in- eta -il- egitu- 
rena, baita -it-, -iz-, -ind, -int-, eta abarrena ere.

Gure herrian badago Azkue-zale agerturik eta harén ize- 
naz baliaturik bere jokoa egiten duenik, harén pentsatzeko 
modua ezagutzen ez badu ere. Ez dut esan nahi, ordea, 
Azkue-k edo beste edozein jakintsuk, den handienak ere, esa- 
nikako oro hontzat hartu behar dugunik luze-laburrik, zuzen- 
okerrik eta neurririk hartu  gabe, hala jokatzea unibertsitate 
mundukoa ez baita.

Eta azkenik h grafíaz hau bakarrik esango dut: hasteko 
Euskaltzaindiak bokalen artean erabiltzea begi honez ikusiko 
zukeela esan bazuen ere, gorago jo nahi zutenen saioak ere ez 
zituela gaizki ikusiko esan zuen, eta, begi honez ikuste hutsak 
hain konsenso handia sortu baldin badu ñola esan diezaieke- 
gu orain bidé horretan barrena abia erazi ditugunei begi gaiz- 
toz ikusiko dugula, konsensoa apurturik anarkia eta gugana- 
ko fidantziaeza sortu gabe. Arazo hau lehen Euskaltzaindia
ren eskuetan bazegoen orain Euskaltzainditik ate dago.

Esan dudan guztiaren ondoan Euskaltzaindian urrengo 
erabaki-proposamendu hau egiten diot urriko batzarrerako:

1. Azkue-k 1921-garren urtean Euskaltzaindian egin zion 
erabaki-proposamendua eta Mitxelena-k Arantzazuko batza
rrean  eman zuen eritzia hontzat harturik, ortografía zuzen 
bezala gomendatzea.

2. Honelatsu eman daiteke jakitera: Euskaltzaindiak 
hontzat hartzen ditu ñ, 11, tt eta dd kontsonante palatalen gra- 
fiak balio adierazkorra duten kasuetan. Egituraren bidez, 
aurreko i- bokala déla medio, leku batzuetan sortu diren pala-
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talizazioetarako, ordea, -in-, -il-, -it-, -int- eta -ind- erabili 
behar dira, palatizaziorik egiten ez den lekuetan bezalaxe. 
Halaber erdaratikako hitzetan, despalatalizazioaren bidez 
sortu den grafía hontzat harturik, hala ñola Espainia, gaztai- 
na, teila eta abar. Halaber ez dira erabili behar x  eta tx, sibi
lante palatalak seinalatzeko ditugun grafiak, egituraren 
bidez, aurreko i- bokala déla medio, sortu direnean, hala ñola 
aizea, itsua, gizona, eta ez axea, itxua, gixona, azkenengoa 
gizon txikia edo kaskarra adierazteko erabiltzen ez baldin 
badugu, halako hitzak hipokoristikotzat har baitaitezke. 
Toponimian, ordea, historia hurbileko egituraren bidez sortu- 
rikako palatalizazioa ez baldin bada, i- gabeko kontsonante 
palatalen grafiak erabiliko dira, hala ñola Mañana, Amallo- 
bieta, Mendexa, Etxaleku, eta abar, baina Markina, Abadino. 
Ortografía lege hauek berdin balio dute edozein euskalkitan 
eginikako izkribuetarako ere.

Geroago Euskaltzaindiak h grafiaren arazoaz zehatz eta 
mehatz hitz egin beharko du, daram an bidea eta duen kon- 
sensoa gogoan harturik eta orduan finka edo baiezta daitezke 
ortografiaren beste puntu asko ere, jadanik bateratsu erabilt
zen direnak euskarazko izkribuetan.

GUTUNEKO IRIZPID EEI ZENBAIT OHAR

Arantzazun, 1976-X-7 
Fr. L. Villasante

Iritzi azaltze edo proposamen gisako gutun bat hartu dut, 
Euskaltzaindian zuzendua. Egia esan, 1976. urteko agorra- 
abuztuan (sic) egina déla jartzen badu ere, ene eskuetara irai- 
laren 23an heldu zen. Berandu, beraz, iraileko batzar-gaietan 
sartzeko.

Proposamen hunen azpian, oker kontatu ezbadut, 23 jau- 
nen izen-deiturak datoz. Hoietarik 7, euskaltzain osoak dira. 
Gainerakoak laguntzaile direla usté dut; eta "usté dut" esa
ten dut, zeren izen batzuk enetzat irakurgaitz baitira.

Nolanahi den, begirunerik handienaz —baina baita laino- 
tasun eta zintzotasun guztiaz ere— gutun labur huntan azalt
zen denari buruz neure iritzia agertu nahi dut. Hobeki esan,
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hala egitera behartua nago, zeren Euskaltzaindiko jaun mor- 
doska batek Euskaltzaindian azaltzen dion irizpidea baita.

Hasiera-hasieran hau dio delako gutunak: "Euskeraren 
batasuna dala ta, eztabaida bizi eta kaltegarriak sortu dira 
idazleen artean eta garai egokia dala usté dugu orain arte 
eman dirán urratsak behar bezelako oaarpenez aztertzeko” .

Bai, egia da eztabaidak eta haserreak sortu direla euske
raren  batasuna déla eta. Kaltegarriak izan direla eztabaidok 
gaineratzen du gutunak. Eztabaidek beti dute alderdi txar 
bat, zatikatzaile eta berezle direnez gero. Gure artean gertatu 
diren zatiketok beste edozeini hainbat edo gehiago min em a
ten didate neri, eta zatiketa hoiek gainditzea nahi nuke. Ñola 
ordea? Hor dago koska.

Eta gero galdera hau egingo nuke: Euskeraren batasuna 
bezalako hauzia eram an ote zitekeen aurrera eztabaida gabe? 
Eta beste galdera oraino: Zilegi ote zaio Euskaltzaindian egin 
behar duen egitekoa egin gabe edukitzea batzuren batzuk 
minduko edo haserretuko direlako beldurragatik? Hunelako 
edo antzeko eztabaidak nik usté dut hizkuntza denetan gerta
tu direla. Hor da katalanren kasua. Orain déla hirurogeiren 
bat urte hartu zuen katalanak batasun bidea. Eta nolako ezta
baida zaratatsuak ez ziren sortu! Gaur, jakina, eztabaida hoik 
ahantzirik daude. Eta hor gelditu da orduan egindako urrat- 
saren mesedea.

Badirudi gure gutunak eztabaidon alderdi txarra  baka
rrik ikusten duela. Alderdi txar hori nik ez dut ukatzen. Baina 
alderdi onik ez ote dute izan? Gaur ezin ukatua da, nik usté, 
batasunaren hauzia piztu zenetik, euskeraren beraren pizte 
bat ere nabaitu déla, euskal literatura ugaritu déla, euskera- 
ganako kezkak herrian erro sakonagoak egin dituela, gure 
eskolatuen artean askok euskeran bere arreta jarri duela, 
euskerari buruzko estudio eta azterketak gehitu direla, eta 
abar. Ez dut esaten dena batasunaren hauziagatik izan déla, 
baina neurri handi batean baietz esango nuke.

Atarían eztabaida kaltegarriak aipatu ondoan, gutunaren 
mamia hiru ataletan banatua dator: I Euskalkiak lantzearen 
alde, II Eskolatzeari buruz, III Grafiako zenbait punturi 
buruz.

Lehenbiziko atalean Zaldibarko ene hitzaldia aipatzen da. 
Egia esan, ni ez nintzen han lehenbiziko puntuaz aritu, biga-
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rrenaz baizik. Dena déla, eta aipamen hortarik haría hartuz, 
pixka bat nahasian joango dirá ene oharrak lehen eta biga
rren puntuei buruz.

Zaldibarren, bada, euskal irakasleari gaur hiru bidé edo 
aukera aurkezten zaizkiola esan nuen, hots: 1) Tokian tokiko 
euskera, herriko euskera landugabea, alegia. 2) Euskalki lite- 
rarioa. 3) Euskera batua. Eta garbi esan nuen, gainera, eus
kalki literarioak ere euskera batu batzuk direla, tokian tokiko 
euskera mintzatutik gehiago edo gutiago aldenduak. Eta gau- 
zak hórrela izanik, kasu bakoitzean, eta kasu bakoitzeko ait- 
zingibel konkretuak kontuan hartuz, ikusi beharko du irakas- 
leak zer egin: edo tokiko euskeratik hasi, handik euskalkira 
pasatu eta handik euskera batura; edo tokiko euskeratik hasi, 
handik euskera batura eta azkenik euskalki literarioen xehe- 
tasunak eman; edo euskalkitik hasi eta gero euskera batura 
pasatu, edo alderantziz, etab. etab. Ez dugu ahantzi behar, 
ginera, Euskal Herriak lau euskalki literario dituela, eta Eus
kal Herriko eskualdeak zazpi direla. Orduan euskalki literario 
berezirik ez dutenetan ñola beteko da gutun horrek eskatzen 
dueña?

Ez dut usté, bada, eskolatzeaz denaz bezan batean, gutu- 
nak agertzen duen irizpide zurrun hori, bere zurruntasun 
horretan behintzat, bidé ona bezala jo daitekeenik. Kasu 
bakoitzean beharko da ikus zer egin. Gainera, badirudi ja to r 
ez den aurre-iritzi bat dabilela hor lanean. Aurre-iritzi hau, 
alegia: Euskera batua, hizkera artifizial bat déla, eta euskal - 
kia déla herriko euskera. Baina euskalkia ere —euskalki lite- 
rarioa, eskoletan irakas daitekeen bakarra—, euskera batua 
bezala, eta munduko eskoletan irakasten diren hizkera guz- 
tiak bezala, hizkera batu bat besterik ez da, konbentzionalki 
bateratua, eta toki bakoitzeko aho-hizkeraz bat ez datorrena.

Gutun huntan gogo edo nahi bizi bat agertzen da euskal- 
kiak lantzearen aide, eta guztiz ere Bizkaiko eta Zuberoako 
euskalkiak lantzearen aide, biak bazterrean egonik, erdiko 
euskalkietarik urrunduago daudelako. Nik ez dut deus gogo 
horren kontra, eta Euskaltzaindiak ere ez, noski. Aditz 
laguntzaile batua onartu zenean, garbi utzi zen puntu hau. 
Orduko erabakiak hara zer dion: "Ikusi direnak Úrake, Eus
kaltzaindiaren iritziz, oraingoz euskera idatziaren batasune- 
rako aditz jokorik egokienak. Batasunari begira hartzen da,
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beraz, erabaki hau, euskalkiei dagozkien forma bereziak 
arbuiatu gabe” (Ikus Euskera, 1973, 11 or.).

Nahi nuke jakin, haatik, zer den gutun hunen egilearent- 
zat bizkaieraz idaztea. Izan ere, badirudi, hitz agerriz esaten 
ez bada ere, halako uhertasun bat edo oker adituren bat 
dagoela hemen ere. Badirudi, alegia zorioneko "H ''a  erabilt
zen baldin baduzu, orduan euskera batuan ari zarela, eta 
beraz bizkaiera utzi duzula. Ez da hori hitz agerriz esaten, 
baina beharbada irakurle guti ohartuak ondorio hori aterako 
luke.

Orain, bada, azken urte hauetan, nik dakidala, egin dira 
bizkaieraz zenbait liburu Euskaltzaindiak gomendatutako 
idatz-arauak onartuz eta era berean Bizkaiko euskalkiari leial 
egonez. Hunako hauk behintzat gogoan ditut: Zarate jau n a
ren Ipui antzeko, Antonio Bilbaoren Pentsakizunak, Félix Bil- 
baoren Ipuin-Barreka (bigarren edizioa).

Irigoien jaunak ateraberri duen Sorterriaren alde ere, 
nahiz eta propioki bizkaieraz ez egon, jatorrizko euskalkitik 
ez dago bat ere urruti. Eta liburuok Euskaltzaindiak gomen
datutako idatz-arauak betetzen dituzte.

Bego, bada, garbi hau: Euskaltzaindiak erakutsitako idatz 
arauek ez dutela euskalkia baztertzea eskatzen.

Gutunean esaten da gero Euskaltzaindiaren Literatur 
Txapelketetan ohar bat ja rri beharko litzatekeela: bai euskal- 
kiz, bai euskera batuan idatzitako lanak onartuko direla, ale
gia. Baina ba ote da orren beharrik, Txapelketa hoietan eus
kera batuan idatzi behar déla ere esaten ez denez gero? Arau 
batzuk gomendatzen dira bakarrik, eta arau hoik, edozein 
euskeratan idatziz ere, gomendatuak daude.

Gainera, Txapelketen oinarrietan espresuki sartu zen 
klausula bat, hunako hau esanez: Lanak epaitzerakoan litera- 
tur balioari kasu gehiago egingo zitzaiola, euskera moldeari 
baino. Nahikoa garbi dago, bada, kontu hau, ene ustez.

Gainerakoan, bistan dago Euskaltzaindiak berak gomen
datutako arauak babestu behar dituela, munduko edozein 
Akademiak egiten duen bezala.

Ez ote dago guzti huntan —lehen esan dudan bezala— azpi 
usté bat: ''H ”a euskera baturako bakarrik delako ustea? Bai
na ez da hori hórrela. Ortografi arauak hizkuntza osorako
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dira, bistan da. Bestela oztopoak, zailtasunak eta eragozpe- 
nak, kendu edo gutitu beharrean, elkarren gain pilatzen ari 
gara.

Eta pedagogía aldetik usté dut zozokeria egitea edo 
behintzat bidé txarra  hartzea déla lehenik haur ttipiari hartu, 
esate baterako, "H” gabe idazten irakastea, eta gero, zerbait 
hazi edo tarrotu denean, hitz hura euskera batuan "H”kin 
idatzi behar déla esatea. Horrelako zozokeriarik ez dut usté 
inongo hizkuntz atan egiten denik eta ez dago arrazoirik guk 
egin dezagun. Frantsesez, esate baterako, ez zaio haur tipiari 
lehenik "puá" (pronunziatzen den bezala) idazten irakasten, 
eta gero, tarrotu denean, hitz hura bera "poids” ortografía 
ofizialaren arabera idatzi behar déla jakin arazten. Eta gazte
laniaz ere inork ez luke egingo "hom bre” hitza lehenik "H ” 
gabe idazten irakatsi, gero bigarren edo hirugarren mailan 
”H” a sar arazteko.

Eta ez dakit guk zergatik egin behar ditugun horrelako 
gauzak.

Delako gutun huntan esaten da batasun hauzi huntan 
”H”ak ez duela horrenbesteko garrantzirik, baina gero, 
azken batean, badirudi dena dihoala hortara.

Nik ere aitortzen dut, noski, batasunaren hauzian beste 
anitz puntu dagoela beharbada garrantzi handiagokorik, bai
na puntu hunek ere badu berea. Eta arrazoia: Hizkera litera
rioak hizkera idatziak dira batez ere. Eta hizkera idatzien jaz- 
kera, ortografía izan ohi da. Hizkera hoik eskolan irakatsi 
behar dira. Eta haurrei hitzak ortografiak eman ohi dien jaz- 
keraz sartzen zaizkie begietan barrena, eta axolarik handiena 
du hitzok beti jazkera berberaz jantzirik ager daitezen. Hain 
zuzen ere, hemen datza erraztasunaren sekretua: hitzak beti 
era berdinez idatzirik egotean. Hori aspaldi esan zuen Eleizal- 
dek, Oinatiko batzarre fam atuan, batasunari buruz egin 
zituen hitzaldietan, hain zuzen. (Ikus "Metodología para la 
restauración del Euzkera” , I Congreso de Estudios Vascos, 
434-435 or.).

Eta euskalkiek, hizkuntza beraren zatiak direnez gero, 
ortografía berbera erabili behar dutela, hori Sabino Arana 
berak irakasten du, eta begien bistako gauza da, gainera. 
Huna hemen Sabino Aranaren hitzak: "Lo razonable es, pues, 
que dentro del Euskera se construyan, por de pronto, tantos
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dialectos como regiones hay dentro de Euskeria que han sido 
políticamente distintas en la historia, y que cada uno de esos 
dialectos se forme con los elementos gramaticales y lexicoló
gicos más puros que hoy se encuentren esparcidos en los dife
rentes subdialectos y variedades de la respectiva región. Pero 
esta demarcación interdialectal que propongo ¿supone tam 
bién diversidad de ortografía? En m anera alguna” (Lecciones 
de Ortografía del Euskera Bizkaino, 25 or.).

Sabino Aranak ortografían buruz hemen diona guztiz 
zentzuzkoa da. Eta Euskaltzaindiak gomendatu dituen idatz 
arauak ortografían buruz dirá, batez ere; eta hoiek, agi 
denez, hizkuntza osoarekin dute zer ikus, euskalkiekin ere 
bai.

Euskeraren barnean hesiak handitzen, paretak diren bai
no sendoago egiten eta gogortzen ibiltzea, hori bai déla 
denontzat kaltegarri eta heriotzerako bidea hartzea! Separa- 
tistak eta separatzaileak izan ditugu eta baditugu orain ere 
euskeraren barnean, eta puntu hori ukitzen du Irigoienek 
bere azken liburuan (Sorterriaren aide, 11 or., 13 or. etab.). 
Hots: bizkaitar baino gehiago bizkaitarrista direnak, eta 
gipuzkoar baino areago gipuzkoarristak, etab. Badirudi hoiek 
euskaldunak elkarrengandik nahi dituztela banandu, aldeak 
diren baino handiagoak egin, leizeak sakondu. Baina agerian 
dago Euskaltzaindiak ezin duela bidé hori gomendatu.

Bidé hori hartuz —zatikatzaileen bidea, alegia— bizkaita- 
rrak  berak aterako lirateke kaltiar. Bigarren mailako euskal
dun bezala geldituko lirateke, trena galduko lukete, eta azke
nean, hor geldituko litzateke beren euskalkia hesi hertsi 
horren barnean katigatua eta itoa. Horrelako etorkizunik ez 
diot neure herriari opa. Eta nik Zaldibarren esan nuenez, biz- 
kaitarrek aspalditik begi ernea izan dute huntan, eta horrega- 
tik berak izan dirá beti euskera batu zabal baten eregilerik 
eta bultzatzailerik handienak. Hor daude, diodanaren lekuko, 
Garitaonandia, Azkue, Eguzkitza, Eleizalde, Altube eta han 
aipatu nituen beste asko. Eta lehenago, Mogel, Txomin Agirre 
etab., jatorrizko euskalkiaz gainera, beste euskera mota zaba- 
lago bat landu zutenak.

Eta hunenbestez, lehen eta bigarren atalei buruz neure 
iritzia eman dúdala usté dut. Hel diezaiogun orain hirugarre- 
nari. Grafiari buruz bi usté edo nahi azaltzen ditu gure gutu-
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nak: 1) Ll eta Ñ  idaztearen alde, eta 2) H letra, diptongoa 
hausten den kasuetan eta izen ordeetan bakarrik erabiltzea- 
ren alde.

Huna hemen bi puntu hoiei buruz esan behar dudana:
Euskaltzainburu naizen aldetik eta naizeino, eta Euskalt

zaindiak besterik agintzen ez duen bitartean, harén arauak 
edo agiriak gordetzea da ñire eginbidea. Horra, bada, bi pun
tu hoiei buruz Euskaltzaindiak orain arte esan dueña:

1) Ll eta Ñ-ri buruz hunako hau aurkitzen dut 1954.eko 
urriko Euskera zenbakian, 27. orrialdean: "Respecto a las 
variantes baño, baino o baiño será preferible escribir esta úl
tima en los dialectos meridionales".

Ikusten denez, hemen LL-ren hauzia ez da aipatzen. Bai
na biak kasu berean daudela usté dut.

Beraz, Euskaltzaindiak gomendatzen du letra hoien 
aurretik beti i idaztea. Beraz, gaur ere zenbait aldiz ikusten 
ditugun idazkera itsusi eta dorpe hauk: baña, olio, Salbatza- 
lle, oñ, Euskaltzaindiak ez ditu gomendatzen.

Azkuek ere hori erakusten du: ¿"hori, alegia, ez déla kendu 
behar. Ikus, esate baterako, zer dion Diccionario Vasco Espa
ñol Francés delakoan, OIN hitzean: "La prueba concluyente 
de que se debe escribir así y no, como muchos lo hacen, o, es 
que en muchos lugares dicen Oiñe "el pie", en vez de Oiña\ 
siendo de advertir que la A no se transform a en E sino des
pués de i y de u. Miñe por Miña "el dolor"; Biribille "lo redon
do"; Eskue "la mano". Oñe "el pie", Lastalle "el mes de octu
bre, lit. de las pajas", no se dirían, si no sonara en ellos la 
vocal i. Debe, pues, escribirse oiña, lastailla, baiña, maílla, 
gorgoilla, etc., y no oña, lastalla, baña, malla, gorgolla".

Beraz, batasunerako kaltegarri dena, i hori kentzea da. 
Hemen bada batasun bat, eta i hori kentzeaz batasunaren 
kontra ari gara.

1954.eko agiria, i gordeaz gainera, Ñ eta LL idaztearen 
alde dago, baina muga bat du: Hegoaldeko euskalkietaz baka
rrik  ari déla, alegia.

Ondoko urteetan, berriz, guztiok dakigunez, Arantzazuko 
batzarretik honuntz, planteamentu berri bat egiten da: istilu 
hauek euskera eta Euskal Herria batasun bat bezala hartuz 
erabaki nahi dira. Beraz, arau bat nahi da guztiontzat balio
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lezakeena. Eta ez da inor gaur planteamentu edo urrats 
hunen bidezkotasuna eta are beharra eta abantaila ere uka 
lezakeenik. Behintzat, beti zatikaturik ibiltze hori garaitu 
nahi baldin badugu, planteamentu orokor hoik beharrezkoak 
ditugu, eta gaur noraezekoak dira.

Arantzazuko batzarrean, bada, Mitxelena jaunak Eus
kaltzaindiaren aginduz batasunari buruz prestatu zuen txos- 
tenean hauxe dio:

"a) Idatz dezagun, gutxienez, iñ eta ill, ñ eta 11-ren ordez, 
hitz adierazkor (expressif) horietakoak ez baldin badira beint- 
zat (-ño atzizkia daram atenak eta): baiña, baiño, oillo, etc., ez 
baña, baño eta olio. Hitz-azkenean, gainera, beti -in, -il: gain, 
zail.

b) Hobe, ordea, il, in idaztea soil-soilik, aski bait litzake 
hori edozein ohar dedin i hori déla medio, bere euskalkian, 
hurrengo l eta n bustiak direla: giputzen artean, esaterako, 
ibili, baina, gainetik, laino, min-ondo idazten dena ibilli, bai
ña, gaiñetik, laiño (edota baña, gañetik, laño, miñondo) iraku
rri ohi déla” . (Ikus Euskera 1968, 208 or.)

Mitxelena Jaunaren gomendio huntarik sortu da gure 
artean (Hego Euskal Herrian esan nahi dut) azken urte haue
tan Ñ eta LL ez idazte hori. Eta bere arrazoi errutsuak ditu 
joera hunek euskaldun guztion artean idatz batasuna lortze- 
ko.

Orain, egia esan, Euskaltzaindiak, nik dakidala, ez du 
huntaz agiririk edo erabakirik eman. Euskaltzaindian zuzen- 
du zaion azalpen huntan hunela esaten da: "LL eta Ñ soiñuak 
ez dira baztertzeko” . Baina hemen ez gara soinuez ari, idazte- 
ko formaz baizik. Idatz dezagun denok berdin, eta ahozka 
beza bakoitzak bere euskalki edo tokiko euskeraren arabera: 
hori da bidea.

Beraz —eta puntu hau buka dezadan—, Euskaltzaindiak 
huntan zerbait gomendatu badu, i hori beti ja r  dadila gomen- 
datu du. Ginerakoan, batasun bidea Euskaltzaindiak hartu 
zuenez geroztik, Mitxelenaren gomendio bat dago, eta ez bes
terik. Arrazoi berririk azaltzen ez den bitartean Euskaltzain
diak ez luke, ene usté apalez, huntan ezer erabaki behar. Epe 
bat behar da batasunerako on den idazkera hau onartzen, 
zabaltzen eta finkatzen den ikusteko.
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2) Eta goazen azken puntura, H-arenera. Hemen, bai, 
bada Euskaltzaindiaren agiri bat. (Ikus Euskera 1968, 250 
or.). Ez noa agiri hori hitzez-hitz jartzera, ezaguna denez 
gero. Delako gutun edo adierazpen hunek hunela dio: "H 
izkia erabiltzeko berriz, txoilik diptongoa austen den kasue- 
tan eta izenordetan adiaraztea, bidé erosoena dala deritza- 
gu".

Beraz, badirudi eske hau egiten zaiola Euskaltzaindian: 
hunek erabaki dezala, alegia, H letra bokalen artean eta ize- 
nordeetan bakarrik jartzea.

Ohar xoil hauk datozkit gogora, eta hunekin bukatzen 
dut. Euskaltzaindiak hori erabaki edo gomendatzeko arra- 
zoiak, nun dirá? Delako gutunak ez ditu ematen. Eta hori era- 
bakiz edo gomendatuz, zer irabaziko luke Euskaltzaindiak 
edo Euskal Herriak edo euskerak? Ene ustez, deus ez. Eta 
arrazoiak ematen ditut: H bat bakarra inoiz eta inolaz ere 
ja rri nahi ez dutenek ez lukete obedituko, eta gehiagoren aide 
daudenek ere ez, noski.

Beraz, oraingoz hauzi hau bat ere ez ukitzea hobe. Lehen 
esan dudan bezala, epe bat behar da, denbora bat, alegia, 
eztabaidak ema daitezen, zentzua bihur dadin, eta gomendio 
gisa eman ziren arauak finkatzen diren ala ez ikusteko.

Bitartean, hobe da gauzak dauden bezala uztea, zeren 
erremedioa ez baitago gure eskuan.

Nik neure aldetik beste zertxobait ere gaineratuko nuke. 
Euskaltzaindiak, ene ustez, beharko du egunen batean H-dun 
hitzen katalogo edo zerrenda egin, eta gida moduan irakasle- 
ikasle, idazle-irakurleei eskeini. Hori egiteko, ordea, ez dakit 
garaia heldu den. Ez dakit, alegia, hori egiteko behar lirate- 
ken oinarrizko azterketa eta estudioak behar den bezain beste 
helduak diren. Baina horren beharra badugu, ene ustez.
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URTEBIKOAREN PLANGINTZA 
(Egoera - Lanak - Asmoak - Helburuak)

1977-1978 
Fr. L. Villasante

Bi urterako plangintza? Epea motxegia izanik, ez ote da 
nahi-eta-nahi-ez ikuste laburrekoa izango? Bai, hala da. 
Gaur, batez ere, Euskaltzaindiak urrunago ere begiratu beha
rra du. Plangintza bat luzaroagorako ere egin behar du, ale
gia.

Badirudi aro berri baten aitzinean gaudela. Ondoko 
urteetan, oker ez banaiz, zereginak alde guztietarik hibaika 
etorriko zaizkigu, uholdeka. Baliteke orai arteko gure egitu- 
rak ttipiegi gelditzea eta berriztatu behar izatea, gainera 
datozkigun eginbeharrei erantzungo baldin badiegu.

Horregatik, nik hemen orai egin dezakedan plangintza 
hau baino sakonagorik ere beharko da egin. Hotz-hotzean 
ikusi zein diren euskeraren aldetik ditugun premiarik eta 
zulorik nabarmenenak. Eta ikusitakoan, zulo hoik estaltzeko 
bideak bilatu. Adibidez, zenbait lagun istudio jakin batzuk 
egitera bidali, hortarako bekak emanez. Hori Euskaltzaindiak 
hasiberri hartan egiten zuen. Edo lan konkretu batzuk zenbai- 
ti agindu, ordainduz, noski. Etab.

Egia esan, Euskeraren Liburu Zuria —beherago aipatuko 
duguna— hunelako zerbait izango delakoan gaude. Oinarrizko 
azterketa eta plangintza nagusi bat, alegia, ez bi urterako, epe 
luzeagorako baizik, euskerari buruz ditugun huts nabariak 
betetzen joateko. Eta Liburu Zuri horretan egingo denaz gai
nera, epe luze baterako plangintzek ez ligukete kalterik egin
go, mesede baizik, inork egin nahi balitza.

Edozein modutan ere, ni hemen urtebikoari lotzen natzaio 
xoilki. Eskuen artean ditugun lan eta asmoen egoera gogoa- 
raz, lan hoik bana-banaka aipa eta bakoitza bururatzeko zer 
behar den galde: hori da ene xedea.

Txosten hau gertatzeko, Idazkariak eta Idazkari ordeak 
bidalitako oharrak ikusi ditut. Eskutitzak ere jaso ditut zen-
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bait batzorderen Idazkariengandik. Santam aría jaunak ahoz 
ideia batzuk agertu zizkidan. Etab. Guztiei eskerrak eman 
nahi dizkiet.

LEGEZKO NORTASUNA
Joan den urtean Euskaltzaindiak urrats handi bat eman 

du bere legezko egoeraren gaurkotzea eginez. Erregek Dekre- 
to berezi baten bidez Euskaltzaindia onartu du. Urrats hunen 
ondorio batzuk laster ezagutu dira, baina, jakina, oraino asko 
dago egiteko.

Orai badirudi beste aurpegi batekin mintza daitekeela 
Euskaltzaindia euskerari buruzko arazoetan, batez ere Esta- 
tuak berak jarritako kargudunekin. Eta badirudi poliki-poliki 
Euskaltzaindiak euskal arazoetan mintza-lagun edo "inter
locutor” izatera heldu behar duela Estatuaren aurrean. Bi- 
deratu beharreko istilu asko dago eremu huntan, batez ere 
Irakaskintza kontuan. Egia da Irakaskintza eta Pedagogía ez 
direla gure eremuko sailak, zuzenean behintzat. Baina hiz
kuntzaren normatiba ematea, bai, gure arazoa da. Eta Eus
kaltzaindiak lan egin behar du haintzat hartua izan dadin. 
Gure tituluen balio arazoa ere hor da.

Poliki-poliki joan beharko dugu, bada, gauza guzti hauk 
behar den egoeran jartzera.

POLITIKA GIROAREN ALDATZEA
Badirudi politika giroaren aldatzea ataurrean dugula. 

Badatoz politik alderdiak, etab. Euskaltzaindiak pozik ikusten 
du euskerari giro berri huntan zabaltzen zaizkion aukera eta 
ate berriak.

Eta egoera berriak berekin dakartzin eskabideei erantzu- 
tera lotu beharra dauka. Baina bere lan hori egin behar du 
alderdien gainetik et ate egonez. Izan ere —lehenago ere behin 
baino gehiagotan esan dut hau—, hizkuntza herri baten ona 
da, guztiona, eta Euskaltzaindia ere herri baten Instituzioa 
dugu, herri hunen hizkuntza zaintzeko eta aitzinatzekojarria. 
Beraz, goi maila batean egotea dagokio beti ere, kultura eta 
jakintzari dagokion mailan, alegia.
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Ez dugu ahantzi behar politika zatikatzaile eta berezle 
izan ohi déla, eta guk mundu horren gainetik mantendu behar 
dugula bai Euskaltzaindia eta bai euskera ere. Hain zuzen, 
denonak izan daitezentzat. Alderdi bati —edozein Alderdiri— 
gauza hauk lotzea, gaitzik txarrena izango litzateke.

EUSKERAREN KOOFIZIALTASUNA
Hori ere ba ornen dator. Edozeinek ikus lezake zer-nolako 

premia berriak eta lan handiak ekarriko dizkigun horrek, 
koofizialtasun hori titulu hutsa baino zerbait gehiago izango 
baldin bada behintzat. Ba ote daukagu tresna bera gertatua 
eta egoera berri huni erantzuteko eran jarria?

Egia da azken urteotan lan handia egin déla, baina egite
ko dagoena beti da gehiago. Hiztegi egokiak falta zaizkigu. 
Batzuk bidean edo irten hurran ornen dirá. Betoz zorionean. 
Oinarrizko gramatikak ere behar ditugu. Eta beharbada ez 
dirá egiten, hoik egiteko aitzinetik egin behar liratekeen 
azterketak egin gabe dauzkagulako. Etab.

Hemen ere esan daiteke Ebanjelioko hura: Uzta handi da, 
baina langile guti (Mt 9, 32).

Orai ikusten da ordu onean heldu ziola Euskaltzaindiak 
batasunaren hauzi huni. Azken urteotan zenbait pauso 
garrantzitsu eman dirá bidé horretan, baina oraindik falta 
zaiguna ez da guti.

Euskaltzaindiak ezin dezake dena berak bakarrik egin, 
baina nolabait lan guzti hunen gidari izan behar du. H orreta
rako behar-beharrezkoa da gure Elkargoa lan-tresna bizko- 
rragoa bihurtzea. Bestela, gure aroak egotziko dizkigun ardu
ra  eta zereginekin aurki gainez eginak eta gaindituak geldit- 
zeko zorian egongo gara.

Gero eta gehiago gure lanari serioski lotzeko garaia heldu 
zaigula usté dut.

DIRU EGOERA ETA ORDAINKETAK
Diru egoera ere badirudi orai pixka bat lasa ia joa déla. 

Batzarrera etortzearen saria euskaltzainei ematen hasiak
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gara. Orai arte ohituak ginen lanak urririk egitera eta inoiz 
kostuak nork bere sakeletik pagatzera ere. Baina, jakina, 
egoera horretan, luzarora begiraturik, instituzio batek ezin 
iraun lezake, eta lan handirik egin ere ez.

Horregatik, diru aldetik ere, poliki-poliki modu normal 
batean lan egitera joan beharra dago.

ETXE BERRI BILBON

Esaten didatenez, aurki Bilboko gure etxe zaharra utzi 
edo aldatu beharrean gertatuko da Euskaltzaindia. Dirudie- 
nez, edifizio guzti hura zaharkitua dagoelako bota nahi du 
jabeak, gero beste bat egiteko, noski. Eta bien bitartean 
kalean geldituko ginateke. Horrelakorik gerta ez dakigun, 
Euskaltzaindiaren Zuzendaritza jestio batzuk egiten dabil. 
Arenalean Lan Kide Aurrezkiak edifizio bat eraiki behar 
ornen du. Gure asmoa da Euskaltzaindiaren etxea edifizio 
horretan jartzea.

Gure Idazkariak dioenez, Euskaltzaindian beharrezkoa 
zaio Bilbon aurpegi berri bat erakustea, orai bere nortasuna 
aitortu zaionean. Eta etxe nagusi edo zentrala Bilbon behar 
du. Euskal Herrian euskara salbatuko baldin bada, Bilbo kon- 
kistatu beharra daukagu, edo bestela Bilbok zapalduko gaitu. 
Beraz, orai da ordua. Gure egoera berri hunengatik ez da 
nekeza izango Diputazio bakoitzari hiru miloi eskatu eta bi 
lortzea —besterik ezean bi edo hiru urtez ordaintzen joateko, 
baina bereziki etxe erosketarako, beste presupuestoetarik 
aparte—. Lan Kide Aurrezkiak behar dugun kreditoa emango 
digu; berberak urteoro emango digun miloitik ordaintzen jo a
teko. Hala hitz egin nuen Ormaetxearekin eta ongi zeritzan 
(Idazkariaren oharra).

Ribera kaleko etxea, guretzat hainbeste oroitzapenez 
gantzutua, ez genuke utziko, halere.

OINATIKO "OLAKUA" TORRETXEA

Oinatiko Udaletxeak hango torretxe lirain bat, XV. men- 
dekoa, "Olakua” izenekoa, eskeini dio Euskaltzaindian, jabe- 
tasuna eman gabe, noski, baina bai bere lanetarako erabil
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dezan. Hasieran pentsatu zen Mitxelenaren Hiztegi lanak egi
teko lantegia bertan jartzea. Baina hori ezingo balitz ere, bes- 
te gauza askotarako ez zaigu gaizki etorriko etxe hori. Orain
dik, ordea, Oinatiko Ayuntamentuak bertan egin behar dituen 
obrak egin gabe dauzka.

Titulu etsaminak, ikastaroak etab. egiteko leku egokia 
izango litzateke hau. Lan bereziak egin nahi dituenak bertan 
izango luke lekua bake-baketan egin ahal izateko. Deba 
harroko euskerari buruz artxibo bat ere denboraz agian ber
tan ja rri ahal izango da. Atlas Linguistikoa egiteko lantegi 
nagusia ere —inoiz hori egitera heltzen baldin bagara— behar
bada han egongo litzateke ongi. Etab.

MITXELENAREN HIZTEGIA
Azkueren Hiztegi handia gaurkotzeko ardura egotzi zion 

Mitxelena jaunari Euskaltzaindiak, orai déla zenbait urte. 
Lan huni buru ematea izango da beharbada gaur Euskaltzain
diak eskuen artean darabilen arazorik garrantzitsuena. Mit- 
xelenak gai asko bildurik eta zati asko eginik ere badauzka. 
Baina lan handi hunen azken redakzioa egiteko laguntzai- 
leak, lan gela bereziak, astia eta behar bezalako giroa behar 
ditu, eta hori guztiori han Salamancan ez dauka.

Orai arte egin ditugu zenbait ahalegin arazo huni soluzio- 
ren bat bilatzeko, baina ez dute atarram entu onik izan. Orai, 
ordea, badirudi arazo hau ere konpontzeko bidean sartu déla. 
Martin Mateo jaunak Filosofía eta Letratako Fakultatea Bil
bon jartzea eskatu du, eta dirudienez, hori badator; Mitxele
na, berriz, nahi dute Euskal Filologiako sailaren buru izan 
dadin. Hori hala gertatzen baldin bada, Bilbon bertan ipiniko 
da Hiztegi hau bururatzeko lan gela, behar diren laguntzai- 
leekin. Banco Bilbaori eskea egiteko asmoa dago, diru aldetik 
lan guzti hau babes dezan. Eta itxuren arabera, Banku hunek 
pozik hartuko du bere bizkar, Hiztegi hunen finanziazioa.

Beraz, hórrela daude une huntan Hiztegi huni buruzko 
kontuak.

HIZTEGI ARAU EMAILE ETA ENTZIKLOPEDIKOA
Horra beste lan handi bat, gaur noraezekoa bihurtu zai- 

guna. Egia esateko, Euskaltzainditik kanpoko gazte batzuen
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kabuz ideia hau erne eta abian hasi zen. Diru aldetik Gipuz
koako Aurrezki Kutxak babesten du. Hiztegigilea, berriz, 
hasiera batean Gabriel Aresti, baina orai Sarasola jauna 
dugu. Joan den urriko 29an Sarasola jaunak Hiztegi hunen 
aitzin asmoa agertu zuen Donostiako Diputazioan egindako 
hitzaldi batean. Han esan zuenez epeka joanen da lana eginez 
eta euskaltzainei zatiak pasatuaz, hauek beren oharrak egin 
ditzaten. 1980ko abuztuaren 30a ja rri du Ibón Sarasola ja u 
nak Hiztegi osoa Aurrezki Kutxaren eskuetan jartzeko. Eus- 
kaltzainek geure oharrekin lagundu beharko diogu Sarasola 
jaunari ohar edo argibide eske datorkigunean.

Ibón Sarasolak hau zion bere txostenean: "Gogo onez 
desiratzen dugu gure lana zurikeriarik gabe epaitua eta kriti- 
katua izan dadin, baina kontutan hartuz ez garela euskararik 
ederrena edo goxoena edo garbienaren bila ari, eta are gut- 
xiago ari garela protoeuskara eraiki nahiean. Gure eginbidea, 
eta hontaz ohartuki konturatzen gara, askoz ilunagoa eta 
eskergaitzagoa da, eta zenbaitentzat beharbada askoz prosai- 
koagoa, gure eginbidea kultur hizkuntza bat eratzen ahalegi- 
nean lehiatzea baita".

Bai. Lan prosaikoa baina beharrezkoa: Euskera arrunt 
eta norm alaren bideak eratzea.

EUSKERAREN LIBURU ZURIA
Huna hemen beste obra handi bat, eta ia kasik egina 

dagoena, gainera. Dakizuten bezala, Lan Kide Aurrezkiak 
babesten du diru aldetik obra hau. Siadeco Elkarteak bere 
gain du lanaren egitea, baina betiere Euskaltzaindiaren gida- 
ritz apean.

Obra hunek hiru zati edo atal izango ditu: 1) Euskeraren 
aldeko egintza zein arrazoitan oinarritzen den erakustea; 2) 
Euskeraren egoeraren aztertzea; 3) Dagoen egoeratik beste 
egoera hobe batera eramateko plangintza edo programazio 
bat egitea.

Lehenbiziko partea, bera bakarrik, liburu oso bat izango 
da. Eta liburu hori eginik dago. Erderaz behintzat. Bertan 
hamasei autorek parte hartu  dute. Orai euskal itzulpena egin 
nahi da. Maiatzerako edo hor nunbait liburua kalean egotea 
nahi litzateke. Bigarren eta hirugarren parteaz beste liburu
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bat egingo da. Hau Siadecok zuzenean prestatzen du, eta esan 
digutenez, oso aurreratua dago berau ere.

Dudarik gabe, obra hunen agertzeak eta agertu ondoko 
eraginak ondorio larriak izango ditu, bai euskal kontzientzia 
azkartzeko, eta bai euskararen aldeko lanak plangintza oro- 
kor baten barnean eramateko ere.

EUSKALTZAINDIAREN LIBURU SAIL A
Euskeraren Liburu Zuriaz Euskaltzaindiak liburu sail 

berezi bati hasiera eman nahi dio. Beraz, zenbait liburu, 
azterketa lan —batez ere Euskera aldizkarirako luzeegi dire- 
nean eta batasun bat dutenean— liburu sail horretan atera 
ahal izango dira.

Qrai baino lehen ere maiz agertu dira Euskera aldizkaria- 
ren orrietan benetazko liburuak: Morfología, Erderismos, El 
Acento Vasco, La Vida del Euskera, Voces Alavesas, Lexicón 
del Euskera dialectal de Eibar, L'oeuvre poétique de Pierre 
Topet-Etchahun, etab. Baina horrelako lan luzeak aldizkarian 
ateratzen direnean, aldizkariaren beraren m artxa trabatua 
eta bestelako gutunak atzeratuegi gelditzen dira. Beste batuk, 
hala ñola Añibarroren Voces Bascongadas Diferenciales, 
aldizkaritik aparte atera ziren, baina soilak, eta orduan 
horrelako lanak galduak eta umezurtz bezala gelditzen dira, 
inongo bildum atan ez daudelako.

Horregatik, eta ez horregatik bakarrik, baita zenbait lani 
irtenbide bat bilatzeagatik ere, batzarre batean pentsatu zen 
liburu sail hori sortzea. Lehen alea Liburu Zuria izango litza
teke. Bigarrena, beharbada, Etxegintza Hiztegia. Gero hor da 
Leizarragaren obrak bir-argitaratzeko asmoa ere, Lafitte jau 
naren oharrekin edo. Oinatiko Félix Ugarte jaunak ere badu 
fitxa mordo ikaragarria Oinatiko toponimiari buruz, artxiboe- 
tako dokumentuetarik aterea. René Lafon jaunaren lanek ere, 
inoiz baten batek bildu eta gertatuko balitu, sail huntan argi
taratzeko modua izango lukete. Etab.

Baina, jakina, edizioetako mundu hunek bere estruktura- 
zioa edo antolamendua nahi eta behar du, guk ez duguna. 
Orai arte edizio lanetan dugun esperientzia ez dut usté guztiz 
zoriontsua izan denik. Batzorde bat beharko da ze liburu argi
tara  erabakitzeko. Eta gero pertsona batzuk inprimeriekin 
har-em anetan egoteko, eta proba zuzentzearen erantzukizu-
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na bere gain hartzeko. Hoiek berek edo beste batzuek zabalt- 
zearen, harpidedunak egitearen eta salmenten ardura hartu  
beharko dute. Arazo korapilotsua da, beraz, eta premiak eta 
beharrak gainera datozkigun neurrian, beroiei erantzuteko 
era bilatu beharko da.

"EUSKERA” ALDIZKARIA
Hau da, guztiok dakigun bezala, Euskaltzaindiak bere 

sortzetik duen agerkaria, bere erabaki, txosten, batzar-agiri 
etab. argitaratzeko. Azken urteotan urtean behin agertu izan 
da, beraz urtekari bezala, eta inoiz bi urte batean ere agertu 
izan dira. Gehienetan beranduegi eta atzeratuegi ibili da, eta 
hutsak ugariegi azaltzen dira harén orrialdeetan. Horregatik 
nion edizio lanetan dugun esperientzia ez déla guztiz ona. 
Inprentekin ere ez dugu zorion handirik izan. Orain beste bat 
hartu  da —hirugarrena—, eta Rikardo Badiola jauna izango da 
inprenta arazoen arduradun. Gainera, badirudi hemendik 
aurrera urtean bi zenbaki ateratzeko aukera izango déla, eta 
gure aldizkaria —noizbait— txukun, garbi eta behar bezala eta 
bere garaian aterea ikusi ahal izango dugula.

Euskera aldizkariaren lehen garaian —gerra aurrekoan, 
alegia—, 18 tomo agertu ziren. Gerra ondoan, berriz, hogei 
agertuak dira jadanik. Baina gerra ondoko tomoen numera- 
zioan ez da jartzen  hau bigarren aroa déla jakiteko seinalerik, 
eta orduan badirudi lehenbizikoa izan ez balitz bezala geldit- 
zen déla. Horregatik San M artin jaunak usté du jarri beharko 
litzatekeela bigarren aldiaren aipua, aurreko garaia ere hor 
déla gogoarazteko.

Baita ere esaten du San M artinek lehen aldiko lanen Aur- 
kibideak egin ziren bezala, sasoia déla bigarrengoarenak ere 
egiteko, eta gero biak, bai lehen aldikoak eta bai bigarren 
aldikoak ere, batera argitaratu. Aurkibide hoiek ikertzaile eta 
ikasleen lana asko errezten dute.

Beste gauza bat, Euskera aldizkariaren batzordeko bilku- 
ran erabaki zena: aldizkari horrek bibliografi saila behar due
la, eta bertan Euskaltzaindian egileek erregalatzen dizkioten 
liburuen aipamena egin behar déla. Eta zinez usté dut horren- 
beste esker merezi dutela liburuak erregalatzen dizkiguten 
jaunek. Gainera, zerrenda hoiek beste bentaja bat dute: eus
kal bibliografi lana erreztutzea. Eta hori nere ustez urteoro
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egin behar litzateke, eta ez hiru urtetik hiru urtera edo, zeren 
atzerapen horrrekin aide batetik gero eta zailago baita egitea, 
eta bestetik beranduko aipamenak bere balioaren gehiena 
galtzen baitu. Orai bibliografi sail hori errebistarako egitea, 
noren lana da? Liburuzainarena ote? Ez dakit, baina erabaki 
beharko da zerbait. Ez dut usté gauza hain zaila denik. Liburu 
bat ematen digutenean, atera berorren fitxa, eta urtearen 
buruan fitxa denak inprimategira eram an: hori da guztia.

EUSKALTZAINDIAREN LIBURUTEGIA
Euskaltzaindiaren etxeko liburutegia behar bezala orde- 

natu eta katalogatzea, eta fitxeroak egitea ikerketak egin nahi 
dituztenei erraztasunak emanez: horra beste asmo bat zaha- 
rra , baina orai arte burutu ez duguna.

Ni mintzatu nintzen gure Ordenako Aita Kandido Zubiza- 
rretarekin; Aita hau espezialista da lan hunetan —bibliotekak 
apailatzen, alegia—, eta bera prest zegoen gurea katalogatze- 
ko eta ordenatzeko, beharbada laguntzaileren batekin; baina 
gero etxe aldatzearen istilua sortu zen, eta aldatzea egiten 
denerako utzi da kontua.
DONOSTIAKO ORDEZKARITZA ETA BULEGOA

Euskaltzaindiak hemen Donostian Gipuzkoako bere 
Ordezkaritza du eta zenbait batzordek bertan lan egiten dute. 
Axolarik handiena du guretzat Ordezkaritza hau ongi eratu- 
rik egoteak. Ordezkaritzako lanen arduradun bat behar 
genuen eta horren bila genbiltzan aspaldi. Azkenean aurkitu 
da behin-behinean behintzat kargu hau hartuko dueña: Ara- 
nalde jauna. Ongi etorria eta eskerrak eman nahi dizkiot.

Ordezkaritzako lanaz gainera, bi batzorde dabiltza hemen 
lan berezi baña egiten: bata Matematikazko hiztegia, eta bes- 
tea Gramatikazkoa prestatzen, alegia. Gramatikazko batzor
de hori usté dut aski geldo ibili déla bolara batean, baina orai 
bizkortu da. Edozeinek ikus lezake zer garrantzia duen guret
zat, gram atika gaiak euskeraz erabili ahal izateko, hartako 
terminologia bat hautatua eta ahal déla finkatua edukitzea, 
eta hori da gram atika batzorde hunen xedea. Matematikazko 
batzordea, berriz, esan didatenez, gogotik ari da lanean, 
Elhuiar taldearen laguntzaz. Etxegintza hiztegiko batzordeak 
ere hemen Donostian egiten du bere lana, baina hortaz behe- 
rago esango dut zerbait.
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BESTE ORDEZKARITZAK
Donostiakoaz gainera, Euskaltzaindiak baditu beste 

Ordezkaritza batzuk ere: Arabako hiriburuan bat eta Nafa- 
rroakoan beste bat. Baina egia esateko, hauk ez daude orain
dik behar bezala taxutuak. Usté dut beharko déla poliki-poliki 
hoien egitura eta lan moldea pentsatu. Baita bada Baionan 
beste bat zabaltzeko asmoa ere. Orai arte, ordea, ez da asmo 
hau bururatzeko biderik izan.

HIZTEGI ESPEZIALIZATUAK BULTZATZEAZ
Euskera irakaskintzarako gaitze edo egokitze lan huntan 

hiztegi espezializatuak noraezeko tresnak dira. Aipagarri da, 
hemen, Jakin Taldeak argitara duen N atur Zientzien Hizte
gia. Baina Jakintzen eremu hau zabala da, baztergabea. Zata- 
rain  eta beste jaun  batzuk ofizioetako izen berezien hiztegia 
prestatzen ari dira. Jakina, Euskaltzaindiak ezin du inolaz ere 
berak bakarrik itsaso zabal hau inguratu. Bestelako taldeen 
lana bultzatu behar du, eta, ahal den neurrian, denen artean 
koordinazio, batasun eta bat-etortzea bilatu. Badakit ez déla 
gauza erraza, baina behar-beharrezkoa da hizkuntzak oina- 
rrizko batasun bat eta joera nagusi batzuk gorde ditzan. Bes- 
tela, lan guzti huntatik aurrerapena atera beharrean, nahas- 
pila segi daiteke. Eta nahaspila horrek euskal irakaskintzaren 
ondorioa eta kausitzea arriskutan jarriko luke.

Eta ikus dezagun orai, laburzki izango bada ere, zenbait 
batzordetako lanen egoera.

ETXEGINTZA BATZORDEAREN EGOERA
Batzorde hunen egoerari buruz hau esan nezake.
Alde batetik José Miel Zumalabe jaunak egina du Azkue- 

ren  hiztegitik eta beste leku batzuetarik hartutako hitzen bil- 
duma guztiz ederra eta galanta. Baina, jakina, herriko euske
raren  hitzak dira hauk, eta gaur Arkitekturak baditu hitz 
berri edo tekniko asko, herriko euskeran ez daudenak, eta 
euskeraz ñola esan behar diren jakin behar direnak. Lan hun
tan  ari da orai batzordea. Zumalabe jaunak eskutitz batean 
hau esaten dit: "Bestalde adierazi nahi nizuke astean behin 
biltzen garela, Elhuyar-en bulegoan, José Mari Aranburu, 
Andoni Sagarna, Iñaki Azkune eta neroni (beraz Arkitekto 
bat, bi Ingeniero eta Apareilari bat) hiztegi hau aurrera era-
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mateko asmo sutsuarekin. Plangintza osotu dugu eta gaiaren 
alderdi guziak sartzen dirá (Materialak, Lanabesak, Teknolo- 
gia, etab.). Jadanik bukatuak ditugu Materialen atalean 
ZURAK, HARRIAK eta METALAK. Esperantza dut benetan 
burutuko dugula, oraingo huntan, zahar xam arra den helbu- 
ru hau” (abenduak 27, 1976).

PERTSONA IZENDEGIA
Badakizue euskal izenen eske etortzen zaizkigula Euskalt- 

zaindira. Eskabide huni erantzuteko Euskaltzaindiak izen 
zerrenda bat prestatu behar izan zuen 1966. urtean, eta gero 
beste bat zabalagoa 1972an. Orduko ege egoera kontuan iza- 
nik egin ziren izendegi hoik. Orai, berriz, legea aldatu denez 
gero, euskal izen gehiago jartzeko aukera dago. Lehen-bai- 
lehen edizio berria eta zabalagoa egin beharko da.

Sail hau guztiz korapilotsua déla badakit. Neurgea, beste 
aldetik, eta bere hedadura guztian ezin har daitekeena, orai- 
kotz behintzat. Begien aurrean dut edizioa gertutzen ari den 
Satrustegi jaunaren  txostena. Bertan hau dio: "Hipokoristi- 
koekin erabaki bat hartu  beharra izango da. Izen bakoitzak 
aldakuntza asko izan ohi du eta liburu gotorra egin laiteke 
denak sartuz; baina folklorekeria eta errespeto gabeko izen
degia egingo genuke” .

Nik ere hala usté dut. Gaztelaniaz, esate baterako, Paco 
eta Pepe ez dirá izen ofizialak bezala hartzen; beste maila 
batekoak dirá. Guk ere aukera bat egin beharko dugu. Badira 
gure artean izen asko etxe giroan edo lagun artean erabiltze- 
ko on direnak, baina guztiok ohartzen gara etxe edo lagun 
maila hortarik kanpoan ez daudela ongi.

Gure izendegi horretan sartzen diren izenik gehienak eus
kaldunak dirá, hots, jatorriz euskaldun direnak edo hartakot- 
zat jotzen direnak. Baina, jakina, goizago edo beranduago 
beste problema bati ere heldu beharko zaio, alegia: jatorriz 
euskaldun ez diren izenak baina gure artean arrunt erabili 
ohi direnak, ñola euskaldundu behar diren. Esate baterako, 
Francisco, Martín, Cirilo, Claudio, Crispín, Ambrosio etab. 
Izen hoik eta hoik bezalako beste asko, euskeraz ñola dirá? 
Hori ere finkatu beharko da. Badakit istilu larria déla, eta 
dena bat batean egiterik ez dago. Oraikotz gure izendegia, 
kasu bat edo beste kentzen badugu, ez da horrelako izenekin 
sartzen.
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ADITZ BATZORDE AREN EGOERA
Batzorde hunek lan ederra burutu zuen aditz laguntzai- 

learen batasuna eginez. Gero, berriz, aditz sintetikoaren bata- 
sunean ari da. Huntan ere lanik gehiena egina du. Batzordea- 
ren azken bileran, ordea, eztabaida batzuk edo zalantza bat
zuk sortu ziren, eta geroztik ez da kolperik eman, Altuna ere 
Salam ancara joan baita. Baina lan hau mugiarazi behar da.

Altunak hara zer dioen: "Sintetikoari banagokio, zer esan 
zuk ez dakizunik? la  osoro finkaturik gelditu zen eta azken 
ixkanbilak zerari zegozkion: inon eta inoiz agertzen ez diren 
adizkiak asmatu behar ahal ditugun, bai ala ez, eta asmaturik 
onartu ala ez onartu. la  guztion azken iritzia izan zen, asmat- 
zen ibili gabe (zenbait jende ez baita hitz berri asmazale), 
gehienez ere, euskal literaturan agertzen direnak eman eta 
kito, ez zatekeela besterik egin behar. Agertzen direnak bilt- 
zeko lana norbaiti egotzi zitzaion. Xabierri?" (urtarrilaren 
8an egindako eskutitza).

Dena déla, hau bultzatu beharra dago. Arrazoi bat dago, 
gainera, horretarako: Gipuzkoako Diputazioak miloi erdi 
pezeta eskeini dizkigu Aditz Sintetikoaren argitalpena egite
ko.

HERRI ETA HERRITARREN IZENDEGIA
Lan huntan ari den batzordeko Idazkariak —Lizundia ja u 

nak— argitasun hauk eman dizkit:
"Lehen zerrenda biak onartuak dira eta 1976ko Euskeran 

argitaratzeko daude.
Onartutako zerrendetan eskualde hauk datoz: Gorbeial- 

dea (Araba), Durangaldea (Bizkaia), Leintz-Oinati (Gipuzkoa), 
Sakana (Nafarroa, Iruineko merindadea), Erro-Aezkoa (Nafa
rroa, Zangoza-Agoitz merindadea). Lehen zerrendakoak guz
tiak.

Bigarren zerrendakoak: Aiara (Araba), Lea-Artibai (Mar- 
kina, Bizkaia), Debarroaren behealdea (Gipuzkoa), Larraun 
eta beste bost haran (Nafarroa, Iruineko merindadea) eta 
Erronkari-Zaraitzu (Nafarroa, Zangoza-Agoitz merindadea).

Orai eskualde hauk zabalduko dira: Mendebaleko Lauta- 
da (Araba), Urolaldea (Gipuzkoa), Busturia (Gernika-Bermeo,
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Bizkaia), Baztan-Bidasoa (Iruineko merindadea, Nafarroa), 
Elortz-Esteribar (Nafarroa, Zangoza-Agoitz merindadea).

Eta horretara ia aurten zatika onartzen dugun Hego Eus
kal Herri gehiena. Laguntzaile gehiago behar ditugu herrie- 
tan, batez ere "trabajo de campo" egiteko.

Iparraldeko fitxak banaturik daude, eta beren autono- 
miaz lanean dihardue. Gainera han Dassance-ren lan estima- 
garria egina dago".

HERRI MAILAKO EUSKARA EDO OINARRIZKO EUSKARA
Aita Berriatuaren txostena hebraieraren berpizteari 

buruz entzun ondoan, hemen ere, Israel-en bezala, euskera 
molde bat ikas erraza, hango "Ivrit qalá" horren antzera, ia 
ez ote den eratu behar galdetu zen. Asmo hau aztertzeko eta 
beharbada aurrera eramateko batzorde bat ja rri behar zela 
Bilbon, esan zen. Euskera erraz hau ez litzateke izango euske
ra  traketsa edo nolanahikoa, noski, ja to rra  baizik; baina, hori 
bai, zerbait edo beharbada hagitz murriztua.

Zinez, Berriatuak planteatu digun problema ez da txan- 
txetakoa, serioski hartzekoa baizik. Euskal Herrian euskaldu
nak miloi erdi edo hor nunbait dira; euskerarik ez dakitenak, 
berriz, bi miloi, eta dakitenek ere askotan oso euskera murrit- 
za dute. Ñola euskera ikasarazi guzti hoiei? Hizkuntza bere 
ipi-apa guztiekin ikastea eta menderatzea ez da berriketa; izi- 
garriko lana da, eta oso gutik egin dezake lan hori. Besteei ere 
zerbait eskeini beharko diegu. Bestela euskerak ez luke etor- 
kizunik.

Mourguiart jaunak darabilzkin kezka eta asmoak ere 
agian ez daude Berriatuak azaldu dizkigunetarik oso urruti. 
Beharbada ez legoke gaizki Berriatua jauna eta batzorde hun- 
tako izango direnak jaun harekin har-em anetan izatea.

IKER ETA JAGON SAILEKO LAN BATZUEN BEHARRAZ
Iker lanen beharraz mintzatu zaigu Mitxelena jauna gure 

batzarre batean, oraindik denbora asko ez déla. "Hizkuntza
ren aldetik euskal istudioei zor diegun neurrian eta mailan ari 
ote gara, ordea? Ez dut usté", zion berak. Euskaltzaindiak 
bere itzala gorde nahi baldin badu, ezin bazter dezake sail 
hau. Konta ezinak dira hizkuntzaren eremuan aztertu eta
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argitu gabe ditugun hauziak edo egin gabe dauzkagun zeregi- 
nak. Hoietako batzuk aipatzen dizkigu berak, gainera.

Adibidez:
—Euskeraren azentu edo doinu berezia aztertzea.
—Herriko euskera bera ahal den zehazkiena eta osokiena 

paperetan jasotzea. Etnologoek lan ederra egin digute hune
tan, baina hoik beren ikuspuntutik ari dirá. Hizkuntzalariak, 
berriz, hitzak hitz diren aldetik hartzen ditu, eta egikizun hau 
nork hartuko du Euskaltzaindiak hartzen ez badu?

—Zenbait lekutako hizkerak galzorian daude, eta aspaldi- 
daniko bereizkuntzak galtzen ari dirá. Horregatik hizketa eta 
bereizkuntza hoien biltzea lehen-bai-lehen egin beharra dago. 
Bihar beranduegi izanen da.

—Hiztegi lanetan, berriz, Mitxelenak salatu duen m akurra 
hau da: hizkuntza egungo premietarako egokitzean aintzina- 
koek egin zuten lana ez déla behar aina kontutan hartzen. 
Esate baterako, gramatika saio berrietan, Harrietek, Etxebe- 
rrik  eta bestek egindako lana ez dirudi ezagunegia denik.

—Gero, gram atika arloan badira hain beste eta hainbeste 
istilu argitu gabe daudenak. Esate baterako, eguzki aldeko 
euskalkiek batzutan -ra eta beste batzutan -rat erabili ohi 
dute. Zer bereizkuntza dago, ordea, batetik bestera? "Nola- 
koa den igerri diodala usté dut” —dio Mitxelenak—, "baina 
igertzea ez da frogatzea” .

—Sartzen bada, sar badadi; sartzen (sartuko) balitz, sar 
baledi... Non daude mugak bataren eta bestearen artean?

—Sintaxisa ere ia osoa egiteke daukagu. (Huneraino Mit- 
xelenaren txostenetik).

Iker sailaren eta Jagon sailaren arteko mugak ez dirá beti 
garbi egoten. Segitun aipatuko ditudan lan hauk ez dakit 
zuzen zein sailetakoak diren; baina beharrezkoak edo behint
zat oso komenigarriak ditugula, ene ustez, ez da dudarik:

—Salgai dauden euskerazko liburu guztien katalogoa osat- 
zea eta argitaratzea. Lan hau oso aurreratua zegoen eta azke
nean hor bidé bazterrean gelditu zen. Hain zaila ote da buru- 
ratzea?

—Euskal aldizkarietako lanen fitxagintza. Istudio mailan 
ari direnena, noski.
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—Idazkariak beste hau ere aipatzen du: Adiztegi batua 
argitaratzea, baina maiztasun handiko formekin soilki.

—Ikaslarientzat zenbait lan gertatzea euskal hizkuntzaz 
eta literaturaz, bibliografiarik premiazkoena emanez.

—Lafitte jaunaren oroigarriak magnetofoiz jasotzea.
—H letrari eta letra hunekin adierazten den soinuari 

buruz azterketa edo monografía moduko lan bat egitea, behar 
bezala oinarritua, noski. Guztiok dakizute nolako eztabaidak 
sortu diren gure artean letra hunen aitzakiaz, batzuk alde eta 
beste batzuk kontra. Baina egia esan, puntu huni buruz azter
keta sakon eta behar bezalakorik ez da agertu. Eta ene ustez 
oso komenigarria litzateke. Lan horrek beharko luke ixurki 
bat —nolabait esan—jakintza mailatakoa, eta beste bat prakti- 
kotasunari begiratuaz: letra hunen ortografía erakustea, eta 
abar. Gainera, hunelako lan batek arrakasta izango luke 
memento huntan, gaia nolabait modako bihurtu da eta. Orai, 
betiko kontua: Lana nork egin, ordea? Hor dago koska.

Hemen aipatu ditudan lan batzuk beharbada Euskaltzain
diak lagun jakin batzuei agindu beharko lizkieke, ordainduz, 
jakina.

BATZAR TXOSTENAK
Eta azken puntua: batzar txostenena. Bai Iker saileko eta 

bai Jagon saileko puntu asko ere tra ta daitezke hoietan. San
tam aría jaunak esaten zidan hainbeste gauza ditugula noiz 
erabakiko begira, batez ere irakaskintzak eskaturik. Erabaki- 
ko baldin badira, ordea, aurretik oinarrizko azterketak egin 
behar dira. Berak usté du zenbait txosten-gai aitzinetik hau- 
tatu eta zenbaiti agindu beharko litzaiokeela, oinarrizko pun- 
tuen gainean argia egiteko, eta gero, argia egin ondoan, segi- 
tun erabakietara pasatu. Hunelako puntu bat aipatu zidan, 
gainera: ñola izendatu behar diren letrak euskeraz. Gauza 
jakina da Sabino Aranak izen hoik ezarri zituela. Aranarenak 
dauden-daudenean hartu, ala beste gisa batekoak? Nolanahi 
den, M atematikak euskeraz irakasteko, puntu hau erabakia 
edukitzea beharrezko omen da. Eta hórrela daude beste istilu 
asko, batez ere irakaskintzak eta euskeraren ofizialtasunak 
erabakitzea eskatuko digutenak. Estatúen edo erresumen ize
nak: horra beste gai bat erabaki beharrekoa, eta batzarrean 
tratatua, gainera, baina oinarrizko puntuetan batasunik ikus-
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ten ez zelako — geron iritzietan, esan nahi dut—, hor gelditu 
zen erabaki gabe. Baina nahi-ez-nahi, premiak eskaturik, hori 
eta beste gauza asko ere bir ikusi eta erabaki beharrean egon- 
go garela usté dut. Axular-ek esanak balio du hemen ere: "Ze
ren  untziak, nahi ezpadu ere, berekin baitaram a. Hala gara- 
matza, bada, gu ere egungo uholdeak. Ezta pausatzerik, ezta 
gelditzerik, eta ez trikatzerik '' (Ikus. Ax 40). Hain zuzen, hori 
gertatzen zaio gaur Euskaltzaindian. Zorionez ala zoritxarrez 
ez dakit. Baina ezin diogu geure eginbideari uko egin.

Gainerakoan, eta beti bezala, euskaltzain oso nahiz 
laguntzaileoi batzarreetarako txostenak prestatzeko erregua 
egin nahi dizuet.

PROPOSAMENA: EUSKALTZAINDIAREN EPE LUZERAKO 
ETA EPE LABURRERAKO PLANAZ

M. Lasa

Azken urteotan gero eta gehiago eta nabarmenago ari 
gara ikusten euskararen normaleztapenarantz abiatzeko 
gurari biziaren agerpenak. Horien artean aipa ditzagun, 
exenplu gisa, besteak beste:

— Euskararen ofizialtasuna eskatzeko berroki egin diren 
kanpainak.

— Ikastolak izan duen arrakasta Euskal Herri guztian 
zehar eta beronen dinamika irakaskuntzaren maila 
berriak urratsez urrats menperatzeko: aurreskolatik 
hasi, E.G.B., B.U.P. eta Profesional Ikastegietaraino, 
oraingoz bederen.

— Euskara kultur hizkuntza bilaka dadin, han hemenka 
lanean diharduten taldeen ahalegin sistematikoak.

— e.a.
Normaleztapen joeraren sinalagarri dira ere erakunde 

beronen baitan, azken urteotan bereziki, sortu diren arazo eta 
lan berriak, hala ñola, euskararen batasunari buruzkoak eta 
hiztegigintzakoak. Guztionek, Euskaltzaindiak normaleztape- 
naren alderdia hartu  duela adierazten digu.
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Normaleztapen hitzarekin zera adierazi nahi dugu, hale- 
gia, hizkuntzaren oztopo gabeko erabilketarantz, gizarte zere- 
gin guztietan, abiatzea, Ninyoles-ek erabiltzen duen zentzu 
berean. Aide honetatik hizkuntza normaleztapen borondatea 
asimilapenari jazarri geniezaiokeen jarrera  kontrakor baka- 
r ra  da, luzera begira tarteko soluziobiderik ez dagonez gero. 
Dena den bata ala bestea hautatu ondorio oso desberdinetara 
eraman gaitzake.

Normaleztapenak problema izugarri konplexuak dakarki 
eta bidé honetatik abiatuz gero hizkuntzarekiko ja rrera  dile- 
tanteak ezin onar ditzazkegu.

Hala eta guztiz ere Euskaltzaindiaren egungo egoera kon- 
traesankorra da hein handi batetan. Badirudi aide batetik 
normaleztapen politikaz ohartzen eta onartzen hasi déla eta 
bestetik ez déla ausartzen politika horren ondorio guztien 
erantzukizuna beregain hartzera. Egia esan, arazoaren kakoa 
nahi izatean bezainbat ahal izatean datzalarik, ez da batere 
harritzekoa ja rre ra  zalantzakor hori.

Hain zuzen ere hemen azaltzera goazen proiektu proposa- 
mena, egoera kontraesankor hori gainditu asmotan egina da.

EUSKERA aldizkariari begiradatxo bat bota besterik ez 
daukagu plangintza asmo ezaz konturatu ahal izateko. Gerra 
ostean bederen, urtetan eta urtetan, iraute huts soil batetan 
dirau; bakarrik azkenengo ham ar uteotan eta bereziki A. 
Villasante Euskaltzainburuaren zuzendaritzapean ageri dirá 
lehenengo aldiz plan gisako zerbaitzuk: ia urteoroz ageri da 
EUSKERA aldizkarian beronen txostenen bat eginiko eta egi- 
tekoaren (bere hitzak erabiliaz) lanen kontu errendatzeaz. 
Dena den INERTZIA baten eragina edo nabari zaie: urtez urte 
eta behin eta berriro errepikatzen dirá asmo eta lan berberak. 
Hau guziau oso ulergarria da eta arestian aipatu dugunez 
egoera jakin baten ezinbesteko ondorioa besterik ez da.

Guztion azken jomuga Euskaltzaindia sendotzea delarik, 
gure proposamenak beronen jestiogintzarako tresna egoki 
baten beharra azaldu nahi du, hau da, plangintzarako tekni- 
ka batzu eta berau posible egingo duten baldintzapenak ezar- 
tzeko eman behar diren urratsen zertzea. Ikus ditzagun bi 
atalok hurrenez hurren bereizturik.
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1. EUSKALTZAINDIAREN PLANGINTZA

Ez gara hemen arituko beronen beharraz, edozein era- 
kundentzat behar hori nabaria denez gero.

Plangintza moeta bi bereizten ditugu:
. Epe luzerako plana.
. Epe laburrerakoa edo Jestio Plana.

1.1 EPE LUZERAKO PLANA
E.L.P.ean erakundeak epe jakin baten barnean ongi defi- 

niturikako politiken arauera iritsi nahi dituen helburuak eta 
horik lortzeko behar dituen baliabideak ezartzen dira, helbu- 
ru eta baliabideok orekatuz, noski.

E.L.P. edozein erakunderentzat jestio tresna inportaga- 
rrienetariko bat, harén etorkizun hurbilaren nondik norakoa 
zuzentzen duelarik eta ahal den neurrian eskupean hartzen.

Hemen egitekoaren kantitateari baino garrantzi handia- 
goa ematen zaio alderdi kualitatiboari, politikak m arkatzeari, 
e.a. Esan gabe doha, ingurumen aldakorrari egokitu behar 
zaiola, aldian aldiz berrikusiz eta berrukituz.

Industrial entrepresek ohituraz, E.L.P.ren barruan hiru 
elementuok hartzen dituzte kontutan:

— Planaren epemuga edo horizontea, gehienetan 5 urteta- 
koa.

— Oinharrizko politik, helburu eta estrategia orokorren 
definitzea.

— Epemugaren barnean burutu nahi diren lanen zerren
da, beroien bukaera datak markatuz.

— Planaren egokidura testa (erdaraz test de coherencia 
deritzana) helburu eta baliabideen arteko egokitasuna 
neurtu ahal izateko. De facto “Presupuesto de Explota
ción” soil bat izan daiteke.

Euskaltzaindiaz den bezainbatean eta kontutan harturik 
teknika hauk egiteko ohiturik eza eta epe laburrean egin 
beharrekoen premia larria, eta oraingoz, E.L.P. soil bat beste
rik ez luke izan behar, jestio plana edo epe laburrerakoa 
zehatzkiago egin ahal izateko baliagarri izan daitekeen neu-
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rrian, ez besterik. Hau kontutan harturik, guri dagokigunez, 
bi atalok behar ditu bere bbaitan:.

1. Oinharrizko politiken definitzea. Hemen ezinbesteko 
deritzagu zalantzarik gabeko normaleztapen politika 
bati dagokien xehetasunak argi eta garbi aipatzeari. 
Honetaz kanpo, jakina, egon daiteke beste zenbait oin
harrizko politika eta pentsatu beharko da zeintzuk 
ezarri.

2. E uskaltza ind ian  dagozkion eginkizun edo lanen 
zerrenda ahalik eta osoena, inungo baldintzapen eta 
denbora mugarik kontutan hartu gabe. Hemen gehien- 
bat axola zaiguna, irudimena askatzea eta adimena 
xorroztea da lehenengoz. Gero has gindezke lan 
bakoitzari berari dagokion lehentasuna ematen, epe 
laburrerako jestio planean sartu behar direnak auke- 
ratzeko.

Honi begira eta aitzin-explorazio gisara, aztertu 
ditugu "Euskera" aldizkariko ale guztiak, beraietan 
inoiz agertu edo aipatu diren lan eta asmoen bilduma 
egiteko asmoz eta egin ere egina dugu.

1.2 EPE LABURRERAKO PLANA EDO JESTIO PLANA
Euskaltzaindiaren egungo egoera kontutan harturik 

E.L.P.ri baino garrantzi handiagoa ematen diogu Jestio Pla- 
nari. Zehaztasun handiz egina behar du izan.

Merezi du jestio plana osatzen duten atal nagusiak puntuz 
puntu aipatzea.

1. Jestio Planak besarkatzen duen epe barnean egiteko 
erabaki diren lanen zerrenda zehatza, lan bakoitzari 
bere arduraduna egokituz, epe bat jarriaz (urtea ez ezik 
amiera hila ere bai). Lan hauk E.L.P.an eginikako 
zerrendatik aukeratzen dira lehentasun eta premien 
arauera.

2. Lan bakoitzari kostu estimatu bat egotzi behar zaio, 
ordainketa hilen arauera lerrokatuz pagakizun guz
tiak.

3. Euskaltzaindiak itxaro dituen dirusartze guztien 
zerrenda egin behar da, sarrera hilaren arauera lerrokatuz.

2 eta 3 puntuko diru sar-irteerak alderatuz "Cuenta de
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Explotación” soil bat egin daiteke planaren finantzal oreka 
lortu artio.

Jestio planak besarkatu behar duen epeak laburra izan 
behar du: gehienez jota, urtebetekoa. Bestalde planari zehatz 
jarra itu  behar zaio, hiruhilabetekariz kontrolak eginaz.

1.3 PLANGINTZARAKO BATZORDE BEREZI BAT
Jestio tresna hauk instituzionalizatuz gero PLANGINTZA 

BATZORDE berezi bat sortzea egoki izango litzateke. Agian 
E.L.P.ren ardura eta J.P .rena organu desberdinengan behar
ko litzateke banatu, lehenengoa esate batetarako Euskaltzain 
osoen eskuetan utzirik eta bigarrena organu eragile baten 
eskuetan, beronen buru euskaltzain oso bat izan daitekelarik, 
modu honetan bilen arteko lotura egon dadin.

Hala eta guztiz ere ez gara oraingoz xehetazun tekniko 
gehiegitan sartuko.

Momentuz erakunde puntu hauk baino premia handiago 
dute gure eritziz, asmo hau aurrera ateratzeko eman behar 
diren lehen urratsetaz mintzatzea.

1.4 PLANGINTZAREN ABIABURUARI BURUZ
Gauden egoerak zirkulu hertsi (círculo vicioso) baten iru

dia dakarkigu burura. Zirkulu edo katai honek hiru maila ditu 
bata bestearekin hertsiki loturik:

— Helburuk edo egin beharreko lanak.
— Profesional liberatuak.
— Finantza baliabideak.
Eta egia esan orain arte ez dugu jakin ahal izan nondik 

kataia apurtzen has.
Helburuez mintzatu garelarik, lanen ardura beregain har

tuko duten profesionalez ere zerbait esatea komeni da. Eus
kaltzaindiaren ohiko funtzionamenduerak baztertu gabe, ba 
dirudi beste moeta berri baten beharra eskatzen digula goian 
aipaturikako ekintza planifikatuak. Ez da posible beti, eta 
batez ere lana askarki egitea nahi bada, hutsaren truk arit- 
zea, aitzitik beharrezkotzat jotzen dugu lan berezi batzutara- 
ko profesional liberatuez baliatzea, Euskaltzaindia eta profe- 
sionalaren arteko kontratu gisako formula baten bitartez.
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Euskaltzaindiak diru baliabide ugariagoak eskuratzen dituen 
arauera lan moeta hauk egiten ahal dirá eta egin ere gero eta 
gehiago egin beharko, luzamenduten ibili gabe gauzak aurre
ra  atera nahi baditugu.

Dena den dinamika berri bati hasera emateko, esan gabe 
doha, egungo ostoporik handiena finantzal baliabide eskasia- 
ren aldetik datorrela. Beraz E.L.P. eta J.P. egin aurretik ezin- 
bestekoa dirudi Batzorde Ekonomikoa sendotu ondoren kan- 
paina gogor bati hasera ematea, ikerketa prospektibo bat 
ahalik eta realistena egin ahal izateko.

Gure ustez B.E. euskaltzain eta laguntzaile ez diren eta 
gestiolari jitea duketen lagunez osa beharko litzateke. B.E.ak 
gaurdanik lanean hasi beharko luke, hiruzpalau hilabeteren 
buruan plangintza egin aurretik etorkizuna garbi xam ar ikus 
dezagun.

Beraz laburki esanaz, proposatzen duguna zera da:
— Euskaltzaindiak, hizkuntza normaleztapenaren aldeko 

politikari dagokion ekintza plan bat egiten has dadila, 
horretarako E.L.P. eta J.P. deritzaten jestio tresnez 
baliaturik.

— Guztiau aurrera eramateko egutegi bat proposatzen 
dugu:

— Martxoa, Apirila, Ekaina:
— E.L.P. eta J.P.ren lehen hurbilpena.

— B.E.ren sendotuz gero, Euskaltzaindiaren 
finantzal iturbiiruek ugaritzeari buruz eta jes
tio planak besarkatuko duen epeari buruz 
itxaro ditzakegun diru-sarreren aitzinkontu 
bat egin dezan.

— Euskaltzaindiko lagunekin harrem anetan ipi- 
ni, pertsonen disponibilitatea nolabait, eta beti 
J.P. definitiboari baldintzapeturik, zenbaite- 
rainokoa izan daitekeen aurrez ikusi ahal iza
teko.

— Uztailean:
— E.L.P.ri azken ukitua eman eta orobat J.P.ri. 

Tresna hauk modu egoki batetan erabiltzeko 
behar diren organu teknikoak sortu Euskal- 
tzaindiaren baitan.
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BATZAR AGIRIAK 

1976 - I - 2

Donostian, G ipuzkoako D iputazio  ja u re g ia n , 1976ko  u rta rr ila re n  2an, 
arra tsaldeko  lau re ta n , b ild u  d ira : L. V illasan te  buru, J. H a ritsc h e lh ar  
buruordezko, A. A rru e , A . Irig o yen , P. L a fitte  eta  J .M . Satrustegi euskal
tza in  ja u n a k ; P. A ltuna , J .M . A ran alde , J. A ran bu ru , I .  B e rria tu a , S. G a r
m end ia , J. In tx a u s ti, X . K in tan a , E. K n o rr, J .M . Lekuona, J. A. L etam en - 
dia , J. L. L izu n d ia , X . M en d ig u ren , K. S an tam aría , I .  Sarasola, P. U rib a -  
rre n  eta J. J. Z earre ta  laguntzaile  ja u n a k , J. San M a r t in  id a z k a ri déla.

Dassance, D a va n t, D ih arce , Ir ig a ra y , L a rre , L arzaba l eta  M itxe le n a  
ja u n a k  ezin e to rr ia  ad ia ra z i dute.

Ohi den o to itzarek in  hasi da b a tza rra .
U rriko  eta azaroko b a tza r ag iriak  onh artu  d ira.

a) H A R -E M A N A K :

L ib u ru  za in ak  azaro an  eta abenduan h a rtu  d iren  liburuen  b e rr i em an  
du. G. L a rrañ ag a , D ih arce , L. M . M u x ik a  eta  I .  Sarasola Euskal- 
tza in d iko ak  em an d ituzte beren lib u ru ak; Jak in , Gero, E kin , a rg ita ld a r ia k  
arg ita ra tu  d ituzten  lib u ru  b erria k , eta horiez g ainera beren lanen  separa- 
ta k  A. Irigo yen , J. G ara te , J. A. Loidi B izkarrondo , A. T o v ar eta  J. M .  
Satrustegi ja u n a k . 1975eko  u rrila re n  31ko  b a tza rre an  erab ak i zen bezala, 
hem endik a u rre ra  h artze n  d iren  lib u ru en  zerre n d ak  ap arte  em ango d ira :  
egile, titu lu , n eu rri, o rria ld e  eta  abar, f itx a  osatuaren zerrend a ap arte  
emango da, geroago gauza bera EUSK ERA a ld izk aria n  b i a ld iz ager ez 
dadin. Beraz, au rreran tzean , " H a rtu  d iren  lib u ru a k ” bere sail berezian  
arg ita ra tu ko  d irá  EU SK ER A  X V I eta X V I I I  (1971  eta 1973) zenbakie tan  
agertu zen bezala.

Lem oako u d a le txe ari e ta  B izkaiko D ip u ta z io ari eskerrak em atea e ra 
b ak i da, J. B. E g uzk itza  zenaren om enald irako  em an zizk igu ten  lag un tza- 
gatik.

b) G O IZEKO  B IL K U R A R E N  B E R R I:

E u ska ltza in b u ru ak  em an du goizeko b ilk u ra re n  b erri. Donostiako  
o rd ezkaritza  osatzea urrengo b a tza rre rak o  u tz i da.

Ira k a s le  titu lu e ta rak o  ep ai-m ah a ia  eta  bere lag un tza ileak  gehitzea, 
u rriko  b a tza rre a n  erab ak itako az gainera , hauek izendatzen  d ira : B izka i- 
rako  M ik e l Z ara te  eta  X ab ie r Gereño; N a fa rro a ra k o  P atx i Zab aleta eta  
M aria n o  Ize ta ; G ipuzkoarako  José M a r ía  A ran a ld e , M ik e l A txaga eta Sal- 
bador G arm end ia , e ta  hauez g ainera G ipuzkoako Ikas to la  Fed erazio tik  
berek izendatzen  duten  bat.

E u skara ren  irak as k in tza  eskoletan sartzeaz ere h itz  egin da, baina  
ezerta riko  e ra b a k ir ik  h artu  gabe.
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Aditz batzordekoekin  zenbait puntu  aztertu  d ira , ad itz  s in tetikoari 
b uruz, eta gai honetaz ad iarazp en ak egin d itu  P. A ltuna jau n a k .

d) ELK A R G O A R E N  1976 . U R TE K O  A IN T Z IN -K O N T U A :

J. J. Z earre ta  lagun tza ilearen  txostena. E u skaltza ind iak  bere eg inki
zunetarako  behar lukean  presupuestoaren estudio bat agertzen du, 1976 . 
urteko ek in tza ri b eg ira tu rik . S ailketa nagusia: E uskaltza in  eta E uskal
tza ind iko  langile gastuak, 4 .0 8 8 .0 0 0 ,—; bulego e ta  lan -g a i gastuak, 
6 4 3 .8 0 0 ,—; arg ita lpenak, 7 0 0 .0 0 0 ,—; b a tza r gastuak, 6 0 8 .0 0 0 ,—; ike r- 
ku n tzarako  lagunak, 8 1 0 .0 0 0 ,—; egiteko lan ak , 1 .9 9 0 .0 0 0 ,— ; liburu teg ia ,
8 6 0 .0 0 0 ,—; batzorde autonom oei laguntza, 2 9 4 .0 0 0 ,— ; O ro tara , u rte  guz- 
tikoa, 9 .9 9 3 .8 0 0 ,—; pezeta. Ondorean sail b ako itzari dagokion xehetasu
nak agertzen ditu.

e) EUSKARAZKO N E O L O G IS M O  E TA  T E R M IN O L O G IA R E N  IN G U R U A N

X. M en d ig u ren  lagun tza ilearen  txostena, u rrileko  b ilku ra n  ira k u rr i 
zuenaren  g eh igarriz , azken u rteo tan  a teratzen  a r i d iren  saiaera lib u ru , 
enziklopedia eta ab ar kontuan  h a rtu rik , erab ili d iren  h itz  b e rriak  sakaba- 
n a tu rik  daudenez, m a iz , h itz  b e ra ren tza t bi, h iru  eta lau  erakoak a te ra 
tzen d ire la  in fo rm azio  fa ltag a tik  eta h a la  gerta ez d ad in  h itz  eta esakuntza  
b errien  h izteg iaren  b eh arra  azaltzen du "Z ortz i u rte  arteko h au rren  h iz te 
g ia", "M e rk a ta lg o  izendegia” , e.a. bezalako hiztegien p rem ia , h itzen  bate- 
ra tzerako  lag un g arri izango dena.

H itzen  b ilketa  honetarako Ja k in  eta E lh u y a r ta ldekoek laguntza em an  
dezakete, I .  B erria tu a k  A naitasuna a ld izk aria n  em an d ituen  zerrendeta- 
tik , Z. A rg ia -koak gauza bera eginaz, J. M . Lekuonak L itu rg ia  gaietakoa  
eta X. M en d ig u ren ek Saioka lib u ru etarako  jasoak, guziekin  h iztegi b erria  
osatzeko.

f) 1975 U R TE K O  B A TZA R R E TA R A  E T O R R I D IR E N E N  Z E R R E N D A  ETA  
1976 UR TE K O  B A TZAR E G U T E G IA

Id a z k a ria k  em an du 1975ean  b a tza rre ta ra  e to rri z irenen  b erri, izen- 
deitura  zerrend a osoa ira k u rria z : euskaltzain  osoetatik 15; eta ezin eto- 
r r ia  ad ia raz i zu tenak 6; ohorezko euskaltza inak 5; eta euskaltza in  lagunt- 
za ileak  64. Gehien jo a n  z iren a  U lib a rrire n  omenez egin zen b a tza r berezi- 
ra , 32 , eta gutien m artxoko  b a tza r a rru n te ra , 17.

O ro tara , 1975ean  b a tza rre ta ra  ag ertuak  84 . 19 7 3 a n  64 agertu ziren  
eta 1974an  55.

Id azka ri-o rd e zko ak  aurtengo b atzarre n  egutegia ira k u rr i  du. Bi m en- 
deurren  ospagarri gogoratu ditu , B ito r G aritaon an d ia  Z a ld ib arren  1876an  
sortua eta In d a lez io  B izkarrondo "B ilin tx "  u rte  berean  Donostian h ila . 
H oien  g orazarrez b a tza r b ereziak egingo d ira .

Jean-Louis D a v a n t ja u n a re n  sa rrera  h itza ld ia , Zuberoan IV . Udako  
Euskal U n iberts ita te  egunetan, eta Odón A pra iz ohorezko eu skaltza in ari
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A rab an  egiteko d iren  om enald i eguna izango d irá  beste b a tza r bereziak. 
G ainerakoan , ohi den bezala , Donostian egingo d irá  b a tz a r a rru n ta k .

Beraz, proposatu e ta  onhartu  den egutegia honako hau  da: U r ta r r ila 
ren  2an  Donostia , a rru n ta  (gaurko hau h a in  zuzen); O tsailaren  6an  Donos
tian , a rru n ta ; M a rtx o a re n  6an  Z a ld ib arren  (B izkaia), irek ia ; M a rtx o a re n  
26an  Donostian, a rru n ta ; A p irila re n  30 an  Gasteizen, irek ia ; M a ia tz a re n  
28 an  Donostian, a rru n ta ; E ka in a ren  25ean  Donostian, a rru n ta ; U z ta ila 
ren  21ean  (¿?), irek ia ; A buztuaren  22 an  Zuberoan, irek ia ; Ira ila re n  24 an  
Donostian, a rru n ta ; U rr ia re n  29 an  Donostian, a rru n ta ; A zarearen  26 an  
D onostian, a rru n ta ; e ta  A benduaren  29an  Bilbon, a rru n ta .

h) M A T E M A T IK A  EUSK AL H IZ T E G IA R E N  A Z T E R K E T A

M ik e l Zalbide, E lh u y a r taldeko ja u n a k  m atem atikazko  euskal h izte - 
giaren  azterketazko  txostena aurkeztu  du, g azte lan iaz, frantsesez eta eus
ka ra z , m a ilaz  m a ila  ja r r ia ,  o ra in  arte euskara id a tz ia n  erab ili d iren  hitzen  
b ildum a. L an aren  h e lburua, azte rketa  m etodoa, h itz  zerrend ak , azterke- 
ta k  agertzen duen zen b ait problem a, e ta  am a ie ra  ir itz ia  ad iarazten  d itu . 
L ib u ru  m a rd u l batean  o rd en atza ileak  em an bezala  jasotzen d irá  h itza k , 
alboan nondik  jasoak d iren  ad iarazten  duen g iltza ja rr ia z . Lan  baliosa da 
irak as k in tza  testuen lag un g arri.

L ib u ru a , E lh u y a r ta ld eak  E u s k a ltza in d ia n  eskaintzen dio, eta eske
r ra k  em aten zaizkie.

i) B A K O IT Z A K  D A K A R R E N E T IK

B urugoak ad itzera  em an  du J. Zaitegi ja u n a k  ebakuntza izan  duela  
eta b a tza rk id eak  laster gure artean  ikusteko gogoa agertu  dute.

I .  Beobide lag un tza ilea ren  an a ia ren  h erio tzaren  b e rr i em an da eta 
gure d o lum inak agertzea e ra b a k i da.

Ohi den o to itzarek in  b ukatu  da b a tza rra .
Euskaltzainburua Idazkaria
LUIS VILLASANTE Juan San M artin

1976 - II  - 6

D onostian, G ipuzkoako D ip u tazio  jau re g ia n , 1976ko  otsailaren  6an, 
arra tsaldeko  lau re tan , b ild u  d irá ; L. V illasan te  buru , J. H a ritsc h e lh ar  
buruordezko, A. A rru e , E. E rk iag a , A. Irig o ye n , P. L a fitte  euskaltzain  ja u 
nak; J. M . A ran a lde , X . A ran b u ru , M . A txag a, S. G arm end ia , X . K in tan a , 
E. K n o rr, J. A. L etam endia , J. L. L izu n d ia , J. A. R eto laza , A. Z a ta ra in  eta  
J. J. Z earre ta  laguntzaile  ja u n a k , J. San M a r t in  id a zk a ri déla.

Dassance, D a va n t, D ih arce , L arre  eta L a rza b a l ja u n e k  ja k in a ra z te n  
dute ezin e to rri d ire la .

Ohi den o to itzarek in  hasi da b a tza rra .
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Abenduko eta u rta rr ile k o  b a tza r ag iriak  onhartu  d ira . 
E uskaltza inb u ru ak, José E txean d ia  laguntzaile  aren h il b e rria  em an

du.

a) H A R -E M A N A K

Donostiako uda le txeak  ad itzera  em aten  digu, u rta rr ila re n  28ko b a tza 
rre a n  E u sk a ltza in d ian  2 0 0 .0 0 0 ,— pezeta em atea erabak i zu te la , aurtengo  
d iru  laguntzaz. Gure eskerrak agertzea e rab ak i da.

J. A. A ran a  M a r t ija  ja u n a k  ad itzera  em aten  digu, 19 73 an  E u skal
tza in d iak  A rrasateko  b atzar ondorean G ern ikako  u da le txeari ka leren  b ati 
Sebero A ltube izena ja rtze ko  eskaria egitea erabak i zuela, eta eskari 
honen ondorenez u rta rr ile a n  G ern ikako  p laza b a ti "A u d ito rio  Severo A ltu 
be'' izena ja r r i  zaio la. G ernikako u d a le txe ari eskerrak em atea erab ak i-  
tzen da.

Jesus U rib e -E tx eb arria  irakas le  ja u n a k  Bilboko Escuela O fic ia l de 
N au tica  d e lakoari euskararen  irak as k in tza  ja rtze k o  egin dion eskariaren  
b erri em an digu.

Baionako I.U .T . ( In s titu í U n ivers ita ire  du Technologie) d elakoak ere 
euskarazko klaseak ja r r i  d itu , astean h iru  oren.

Bilboko Escuela de Id io m as-en  frantsesa edo inglesa bezala ja rtz e n  da  
euskararen  irakaskin tza .

Eskoletan bilinguism oa e ram an  n ah i duten erag atik  eta honen ingu- 
ru an  joko tx a rra  egiten a r i d iren  E u skaltza ind iko  zenbait lag un tza ileg atik , 
K in tan a  ja u n a k  ag irían  bere protesta agertzea eskatzen du.

L ib u ru za in ak  u rta rr ile a n  h artu  d iren  lib u ru en  b erri em an du. Gero eta  
Ja k in  a rg ita ld a ria k  beren  sa ile takoak b id a li d izk igute, eta hauez gainera  
H aritsch e lh ar, D ih arce  (Ira tze d e r), e ta  K in tan a  ja u n a k  zenbait lib u ru ; eta  
N . A lzo lak eta X. Gereñok separata eta a ld izk ari. Eskerrikasko guztiei.

E. E rk iag a  d iru za in  ja u n a k  kontuen b erri em an du, U z ta ile tik  Abendu- 
ra rte ko a . E ra  o ro karrez, denera: zegoena, 2 4 0 .9 9 9 ,6 7  pezeta; gehitua, 
8 4 7 .1 8 3 , 41 ; u rr itu a , 9 0 1 .5 4 3 ,5 1 ; dagoena , 1 8 6 .6 3 9 ,5 7  p e ze ta .  Banku  
eta ku txe tan  d irua  ñola dagoen b an atu rik , e ta  sarreren  eta u rritzeen  zer- 
tze lad a rik  a ip ag arrien en  b erria k .

b) G OIZEKO  B IL K U R A R E N  B E R R I

E u skaltza inb u ru ak em an du b ilku ra  honen b erri. Donostiako ordezka- 
ritz a re n  buru A. A rrue ja u n a  izendatzen  da. Id a z k a r ir ik  o ra in d ik  ezta au r
k itu . Batzordeko Ir ig a ra i, S an tam aría , Zum alabe e ta  S. G arm endia .

E .G .B .-ko irak as k in tza ra ko  m atem atikazko  azpibatzordea: Jesus M a 
Goñi, Karlos S an tam aría , M ik e l Zalbide eta José M ig e l Zum alabe ja u n a k ;  
ko n tseilariak , J. L. A lvarez E n paran tza , J. L. D a va n t e ta  abar.

B ito r G aritaon an d ia , "A rg ia " re n  sortzaile eta E u ska ltza in d iaren  
urgazle zenaren omenezko b iltza r ire k ia  egin en dá bere ja io te r r i  zen Zald i- 
b arren , m artxo aren  6an, la ru n batez. Bertako  a lka te  den Lasun, A rrue
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apaiza, Z a ta ra in  eta Beobide jau n e n  h itza ld i la b u rra k  izango d irá  B. G ari- 
tao n an d ia  zenaren  b iz itza  eta lan eri buruz.

Donostiako h e rri ir ra t ia k  m artxo aren  27 an  hogetalau ordu  euskaraz  
em an n ah i du eta gure b a tz a rra  ir ra t iz  em atea eskatu du eta  baiezkoa  
em an zaio.

E uskaltza ind iko  etxea (Bilboko R ibera 6koa) " ru in a "  d ek la ra tu  n ah i- 
dute, eta zerb a it pentsatu  b eh arra  agertu da.

G ipuzkoako Ikasto len  E lka rte -B atzak  b ilingu ism oari buruzko Sym po- 
sium  bat era tu  n ah i du aurtengo udarako , ongi irte tzen  bada b i u rte r ik  
behin egitekotan. Sym posium  honek bi parte  azte rtu  n ah i d itu , bi h izkun- 
tze ri buruzko  a ld erd i tekn ikoak eta irak as k in tza n  eram an  b eh ar d iren  
bideak. H o netarako  batzorde tekniko  bat izen datu  dute. Lan kide  A u rrez-  
k ia ren  d iru  laguntzaz eram ango dute eta E u skaltza ind iaren  babesa eska
tu  dute eta baiezkoa em aten zaie. G ainera , lehen parteko  h izkun tzaren  
tekniko  a ld erd ia  E u skaltza ind iak  bere gain  h artzea  eskatzen dutenez, 
S iadeco-rekin  g ertzatzen  a r i garen sozio-linguistikazko lan arek in  b a lia  
gindezke. Gure burugoaren  eta irak as k in tza  m a ila re n  h ar-e m a n e tan  ja r -  
tzeko L izu n dia , San M a r t in , A ran alde , Letam en d ia , A ltuna , S. G arm end ia , 
Atxaga e ta  L asp iurren  izenak em an d irá .

A. Irig o ye n  ja u n a  pertsona izen ak euskaraz ere onhartzearen  eskariaz  
m in tza tu  da, b a ina  gaurko g a ie ta tik  irte tzen  denez urrengo batean  tra ta -  
tzeko uzten da.

d) O IN A T IK O  ARRAZO LA E T X E K O  E Z K R IB U E TA Z

G erardo E lo rtza re n  txostena, O inatiko  A rrazo la  etxeko eskribuetaz, 
eu skaltza inburuak ira k u rr ia . O inatiko  euskaraz id a tz itako  bi lib u ru  hoien  
xehetasun guziak em aten  ditu , n e u rria k  eta e rab iltzen  d ituen  ga iak  ad ia- 
ra z ia z . X IX . m endearen  hastapenetakotzat jo tze n  d irá , eta g ara i h a rta tik  
gaur egunerako h izkera  a ldaketen  b e rri ere em aten  du.

e) C O R O M IN A S 'E N  IR IT Z I  B A T I BURUZ

A. Z a ta ra in  ja u n a re n  txostena, -ola  a tz izk ia ren  esan nah iaz, 
Corom inas-en ir itz ia  eta  zenbait h izteg itan  hontaz d akarren a.

f) E U S K A L T Z A IN D IA R E N  A R T X IB U R A K O  E R R E T R A T U A K  E T A  
M A N E T O F O N O -Z IN T A K

Niko las A ltzo la ja u n a re n  txostena, J. L. L izu n d iak  ira k u rr ia . E u skal
tza ind iko  b ileretan  eta  honen inguruan  jasotako  argazk i eta m agnetofoiz  
hartu tako  gaiez artx ibo  berezi b a t anto la tzea eskatzen du, h au  b ideratze- 
ko ir itz ia k  em anez.

g) B A K O ITZA K  D A K A R R E N E T IK

Id a z k a ria , Z a ta ra in  ja u n a k  "E l D ia rio  V asco"n  h a in  desegoki id a tz i 
duen a rtik u lu  batean  E u sk a ltza in d ian  dagokion eran tzun a eskatzen ziola, 
eta 1968ko  u rria re n  5eko ag irían  "begi onez iku stea" eta geroago 1970e-
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ko u zta ila ren  29koan  ''k o n tse ilu "tza t h a rtu  zen ari buruz, m in tza tu  da. 
Id a z k a ria k , bere ustez, 1970eko  otsailaren  28ko ag irían  argi gelditu zela  
ad ierazten  du.

Euskaltzainburua Idazkaria
LUIS VILLASANTE Juan San M artin

1976 - III - 6

Z a ld ib arren  (B izka ia ', H e rrik o  etxean, 1976ko  m a rtx o a ren  6an, goize
ko h am a ika  t'e rd ie ta n , b ildu  d ira: L. V illasan te  buru, A. Ir ig a ra y , P. L a f it 
te, E . L a rre  eta J. M . Satrustegi euskaltzain  ja u n a k ; L. Akesolo, N . A lzó la , 
J. M a. A ranalde , X . A ran bu ru , M . A. Astiz, M . A txaga, I .  Beobide, J. B e rro 
ja lb iz , J. A. E txe b a rria , B. G andiaga, J. G arm end ia  K ortad i, J. M a. Ir io n 
do, E. K nórr, J. L. L izundia , S. O naind ia , J. M . T o rrea ld a y , P. U rib arre n , I .  
de U rqu ijo , I .  Zaiteg i euskaltzain  lag untzaile  ja u n a k , J. San M a rtín  idaz-  
k a ri déla.

A rru e , Dassance, D a va n t, D ih arce , H a ritsch e lh ar, L arzaba l eta Olasa- 
gerre (In tz a 'r  Dam aso A.) ja u n e k  ja k in a re z te n  dute beren ezin e to rria .

O hi den o to itzarekin  hasi da b a tzarra .

E uskaltza inb u ru ak ad itzera  em an du, Z a ld ib arren  b iltzen gare la , 
aidez a u rre tik  ad ia raz ia  zegoenez, B ito r G aritaon an dia  euskal idazle eta  
E u skaltza ind iko  laguntzaile  izan  zenaren  ja io tza ko  ehungarren  u rteb u ru a  
betetzeko, b a ina b ita rtea n  E u ska ltza in d iaren  legezko n ortasunarekin  
jab etze a  izan  dugunez, honi buruzko kontu  em atea besterik ez déla ora in - 
go Euskaltza ind ikoen  b ilera  lab u r hau , ondorean G aritaon an d iaren  ome- 
nezko b ilera  ire k ia re k in  ja rra itze k o . E u skaltza inb u ru ak txosten b at ira k u 
r r i  du, nortasunaren  b eh arra  eta hau lortzeko  ja r ra itu  d iren  b ideak ag er
tzen d ituena. 1970 . urteko u rta rrile k o  b a tza rre an  erab ak i zela nortasuna  
lo rtzearen  a rd u ra  E uskaltzaind iko  lege-gizonen esku uztea eta urte  bere- 
ko m artxoko  b a tza rre an  A rrue ja u n a k  em an z itue la  lehen u rra tsa k  nondik  
ñora behar zu tenaren  argitasunaz, lehenbizi gure A rauteg ia  b erritu az. E ta  
geroztik eten gabe ja r ra itu  déla gai hau . 1971ko  abenduan eta 1972ko  
u rta rrile k o  b a tza rre tan  azte rtu  eta onartu  zela A rauteg ia , eta 1972 ap iri-  
lekoan  b iron artu . B ereala "Educación y  C iencia"ko  M in is te rioan  presen- 
ta tu a  izan  zena. E ta  geroztik O reja eta A rrue jau n ek , batez ere, b u ltzatu  
dutela eginkizun hau. O tsailaren  9rako  m in istro  ja u n a re n  deia izan  
genuela eta M a d rid -e ra  jo a n  zela honako batzorde hau: E u skaltza inb u 
ru a , id a zka ria , idazkariordezko a, A rrue eta Satrustegi jau n e k . M in is tru a k  
orduan  ja r r i  zigun b a ld in tza  b aka rra , a u rre tik  "R e a l"  eram atea , Espai- 
niako A kadem ia guziak beren izena h a la  dute lako , eta ondoko egunetan  
bere id a zka ri teknikoak d eituak izango ginela zenbait puntu begiratzeko. 
O tsailaren  16tik  18ra , M in isterioko  id a zk a ri tekn ikoarek in  zenbait puntu  
azte rtze ra , E u skaltza inb u ru a, id a z k a ria  eta idazkario rdezko a jo a n  z ire la . 
A rau teg iaren  sa rrera  egiten lagundu eta A rau teg iaren  form azko gauza  
batzu k iku tu , hori izan  zela egun haietako  eginkizuna, eta G obernuak B a r-  
celonan otsailaren  20 an  izan  duen M in is tro  Kontsejuak onartu  duela Eus
ka ltza in d ia re n  nortasuna, R eal A cadem ia de la  Lengua Vasca. "E u ska l
tza in d ia "  izenez. O ndorean onartze honek em aten  digun eskubidea eta
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aurpegi b e rria re n  ad iarazp en a egiten du. R eal A cadem ia de la  Lengua, 
R eal A cadem ia G allega, R eal A cadem ia de la  H is to ria  edo beste edozein  
A kad em iaren  m a ila n  ja rtz e n  g a itu a la  eta hem endik izan  genezazken alde  
onak erakuts iaz. A rau teg ia , E u ska ltza in d iaren  h is to ria rek in , M in is te rio  
b erak  a rg ita ra tu  nah i du, euskaraz eta erdaraz .

O ndorean, id a zk a ria k  ad ierazten  du A rauteg iko  iku tu  h oriek  zer izan  
diren. E sp a in itik  kanporako  erresum an  alde hontako  E sta tuak sartze rik  
ez duenezkero, ba ina  g a lerazterik  ere nah i ez dutenez, eg itura  partean , 4. 
artik u lu an , parentesisean dauden pro b in tz ia  eta d epartam endu  izenak  
kentzen d ira , euskalki guziak soilik uzteko; eta 16. a rtik u lu a n  h irib u ru en  
izen ak kentzea, h auek a ip atu  gabe, h ir ib u ru e tan  o rd ezka ritzak  sor daitez- 
ke la  soilik ja rtze ko . H o rrez  g a inera , 8. a rtik u lu a n  pasatzen d ira , idazka- 
r ia re n  esku uzteko, gure erako m in teg ie tan  ohi den bezala . A rau teg iaren  
sa rrera  M in is tro  ja u n a re n  egitekoa denez, lehengo gurearen  hobekuntzaz- 
ko a ld aketa  batzu k  egin za izk io . B ehark izu n  h o ietarako  han  b e rta tik  kon- 
tsu lta tu ak  izan  z iren  zu zen d aritzako ak  eta A rru e  ja u n a , e rab ak i zeh atzak  
h artu  baino lehen.

E rreg eri, Gobernuko le h e n d a k a ria r i eta M in is tro  ja u n a r i b a tza rra re n  
izenean  eskarrak  em atea  erab ak i da, e ta  era berean  lag un tza  em an digu- 
ten M . O reja  eta J. L. Los Arcos jau n e i.

Id a zk a rio rd e zk o a k  h a rtu  d iren  zorionen zerren d a  ira k u rr i du. E ta, 
guzien a rte tik , eu skaltza in ik  zah arren ag an d ik  h a rtu  dugun gutuna ira k u 
r r i  du, A ita  Dam aso In tza -ko are n a .

N a fa rro a ko  Foru D ip u tazio ak  Iru ñ e a n  E u ska ltza in d iaren  o rd ezkaritza  
ja r tz e a  o nartu  du, Principe de V ia n a -re n  "C a m a ra  de Comptos" etxean  
ja rtze k o . O rd ezkaritza  honen buru, lehendik  izen da tua  zen bezala, b erriz  
onartzen  da J. M . Satrustegi eu skaltza in  ja u n a  izatea.

*  *  *

E uskaltza ind ikoen  b a tza r ondorean, B izka i eta G ipuzkoako D ip u ta - 
zioetako o rdezkari, D u rang ald eko  zenbait alkate, "E ducación  y C iencia"- 
ko B izka i e ta  G ipuzkoako o rd ezka riak , " In fo rm a c ió n  y  T urism o "ko  B iz
kaiko O rd ezk aria , "R e a l Sociedad Vascongada de los Amigos del País"  
delakoaren  G ipuzkoako b u ru  den J. I .  U r ia  bere eta Juan  R am ón de 
U rqu ijo -ren  izenean. E ta  h erriko  ag in ta riek in  batean, u d a le txearen  au rre - 
ka ldean , "P laza  D iputación  de V izc a y a "  izen arek in  h a rr ia  ire k ia n  ja rtze a . 
E ta  eguerdiko h am ab i eta lau rd en etan  udaletxeko b atzarteg ian  b ile ra  ire 
kia , h itza ld i lab u rrez  h e rr ia r i begira.

B alentin  Lasuen a lkate  ja u n a re n  ong i-e to rria  e ta  h itza ld ia , "B ito r 
G aritaon an d ia  eta Z a ld ib a r” izenez. O ndorean E u ska ltza in b u ru ak  Eus
k a ltza in d ia re n  agurrezko  h itza k , e lkargoaren  legezko n ortasunaren  aipa- 
m ena eginez, nortasuna lo rtu  duenetik  lehen b a tz a rra  Z a ld ib arren  denez, 
eta azken ik  B ito r G aritaon an d iak  euskara b a tu ra  em an  zituen u rra tsa k  
a d iarazten  d itu .
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A. Z a ta ra in  laguntzaile  ja u n a re n  e to rri ezinez, id a zk a ria k  irak u rtzen  
du h a rk  b id a li duen id azk ia , "G a rita o n a n d ia 'ta r B itto r neure gogoan" ize- 
nekoa. José A rru e  apaiz ja u n a k , "B ito r G aritaon an d ia  idazle eta ka ze ta 
r i ' '.  E ta, azkenik, Iñ a k i Beobide lag un tza ile  ja u n a k , "B ito r G aritaon an dia  
an tzerk ig ile" . G uztiak jaso d ituzte  entzuleen txa lo  beroak.

B ilku ra  bukatzean, Id a zk a ri-o rd e a k , B izkaiko  A u rrezk i K u txa k  onhar- 
tu  b erri duen "B ito r G arita o n an d ia " A n tzerk i S aria  irag artzen  du. K u txa  
honek E u sk a ltza in d ian  babesten dion sariketa  honetarako 1 0 0 .0 0 0  peze
ta  ja rtz e n  d itu , eta lan ak  b idaltzeko  epea U zta ila ren  22 an  am aitzen  da.

H e rrik o  b ib lio tekan  B ito r G aritao n an d ia ren  m usika eta idazlanen  era- 
kusketa irek i da, E liza u rre an , B ito r G aritaon an d ia ren  omenezko oro ita- 
r r ia  agertu  da, eta ondorean Zald ib arko  K o ra l E lka rtea k  "A g u r Ja u n a k"  
ka n ta tu  du e ta  ta lde berekoek D u rangaldeko  "D a n tza ri-d a n tza "  eskaini 
dute.

Anaitasunezko b azkaria , e ta  arra tsaldeko  bostetan, p a rro k ian , e lkar- 
m eza, Zald ibarko  k o ra la k  G aritao n an d ia ren  m usika lan ak kan ta tuaz.

Euskaltzainburua Idazkaria
LUIS VILLASANTE Juan San M artin

1976 - III - 27

Donostian, G ipuzkoako D iputazio  jau re g ian , 1976ko  m a rtx o a ren  
27an , eguerdiko ordu batean, b ildu  d irá : L. V illasan te  buru, A. A rru e , X. 
D iharce (Ira tzeder), A. Ir ig a ra y , P. L a fitte , L. M itxe le n a  eta J. M . Satrus
tegi euskaltzain  ja u n a k ; G. A lfaro  (L an tz iri), P. A ltuna, X . A ran bu ru , M .  
Atxaga, K. Esnal, J. Estornés Lasa, N . E txan iz , J. Fdez. Setien, J. G arm en 
d ia  K o rtad i, S. G arm end ia , J. I .  Goikoetxea (Gaztelu), J. In tx au s ti, J. M . 
Irio n d o , X. K in tan a, E. K n ó rr, J. A. Letam endi, J. L. L izundia , J. Oleaga, 
M . Ruiz U rres tarazu , J. M . T o rrea ld a y , I .  de Urqu ijo , eta A. Z a ta ra in , eus
k a ltza in  laguntzaile  ja u n a k , J. San M a r t ín  id a zk a ri déla.

Dassance, D avant, H aritsche lh ar, L a rre , L arza b a l eta Lojendio ja u n a k  
ezin e to rria  ad ia raz i dute.

Donostiako eta Loiolako H e rr i I r ra t ia k  an to la tu  duten " 2 4  o rduak  
euskaraz" delakoaren program ako  sail b a t b a tza r honekin  hornitzen  
denez, gai berezitza t h au ta tu  d irá  "K o m u n ika  b id eak" eta, beren eskariz, 
gurekin  ditugu E uskal H e rrik o  lau  D iputazioetako  ordezkariak .

M ah a ib u ru a n : E u skaltza inb u ru  ja u n a , lau  d ip u tatu  ja u n a k , A rabako  
D ip utazio tik , Iz . de O pakua, H agurah ingo  a lkate ja u n a ; B izka iko tik , M en - 
dib il, G ordexolako a lka te  ja u n a ; G ipuzkoakotik, A iestaran, Orioko a lkate  
ja u n a ; eta N a fa rro a tik , Itu r ra ld e , Baztango a lkate jau n a ; J. M . Satrustegi 
m o deratzaile  eta id azka ria .

E u skaltza inb u ru aren  agurrezko h itzak  ire k i dute b a tza rra . Eguneko  
b eteb eh arra ri ja ra m o n  eginez, E u skaltza ind iko  b atza rra  lehen ald iz e m a 
ten déla irra tiz  eta une gogoangarri h on ta tik  b e rriz  ere ad itzera  em aten  
du oraintsuko E u skaltza ind iaren  nortasun onartzea. E ta, lau  D iputazioe-
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tako  o rd ezkarie i esker ona eraku ts i ondorean irra ti-e n tzu lea k  agurtzen  
ditu.

José M a r ia  A yestaran  G ipuzkoako d ip u tatu  ja u n a k  eta Julio  Itu r ra ld e  
N a fa rro a k o  d ipu tatu  ja u n a k  agurrezko  h itza k  ira k u rr i d ituzte, euskara  
eta E u skaltza ind iaren  lan a  goratuaz, eta d ip u tatu  n a fa rra k  errep ika tzen  
du euskarak em aten digun an aitasuna eta E uskaltza ind ia  lau  D ip u taz io ak  
batean  duten  instituzio  b a k a r b ezala  em aten  digun e lkarganako  lo tu ra . 
O ndorean, A njel Ib áñ ez de O pakua Arabako d ip u tatu  ja u n a re n  ordez M . 
Ruiz U rres tarazu  ja u n a k  ira k u rr i du a rab arren  agurra .

J. M . Satrustegi euskaltza in  ja u n a k , m u gazand ik  M ad a le in e  Jaureg i- 
b e rr ry  andere euskaltzain  ohorezkoari gaur bertan  egiten zaion om enal- 
dia gogoratzen digu eta  honegatik m ugazandiko  euskaltzain  batzuen eto
r r i  ezina, beren a rtean  H a ritsc h e lh ar b uruordezkoarena eta g a ixorik  a u r
k itzen  den J. M . Lojendiorena. Eguneko gaia  ad ierazten  du, K om unika  
b id eak e ta  gai honi buruz jard u n g o  d iren  euskaltzain  laguntzaile  b errien  
izen ak eta  berek sa rre ra  gisa d aka rte n  txosten izenburuak aurkezten  ditu .

Hasteko, J. M . Irio n d o  Loiolako H e rr i Ir ra t ik o  sp e a k e r -a r i em aten dio 
hitza : " Ir ra t ig in tz a  eta euskara" izeneko txostena ira k u rr i  du honek, eus
k a ra  ir ra tia n  n o iztik  eta zer m a ila ta n  erab ilia  den ad iarazten  dueña. 
N e k a za ria re k in  pentsatuaz hasi zen  aspaldiko lan  h u ra  ora in  kaleko  
zab a lku n d eeta ra  gehiago b eg iratuaz d a to rre la , lehengo txo larte  tip i ha iek  
ia  egun osoz euskaraz em atera  arte.

G exan A lfa ro  ja u n a  (Gezan L a n tz ir i bezala ezagunagoa duguna) ifa -  
rra ld e ko  ka ze ta ri eta ir ra t i-h iz la r i denak m ugazandiko  b e rr ia k  em aten  
d izkigu , "E u sk ara  Ip a r  E uskal H e rrik o  ir ra t ia n ” izeneko txostenaren  
bidez, zer m a ila ta n  erab iltzen  den euskara Baionako ir ra tia n  eta zelako  
eragozpenak au rk itzen  d ituzten  ad iarazten  du.

M ik e l A txag a k a ze ta ri e ta  Zeruko A rg ia  asterokoaren zu zen daritza - 
koak "K o m u n ikab ideen  b e h a rra "  izeneko txostena agertzen du, a in tz in a - 
ko eta tik  hasiaz ka ze ta ritza re n  h is to ria ra  eta hem end ik  gaurko egunak  
arte  e k a rr i duen b idea, honen b eh arra  eta euskarazkoaren  zabalkundea  
h aztearen  n e u rria  euskara b era ren  b eh arra  gehitzen denez.

A naitasuna a ld izk a ria re n  zu zen dari den Joan M a r ia  T o rrea ld a y  ja u 
n ak  "E u skal ko m unikab ideak gaur eta b ih a r"  aztertzen d itu , ku ltu ra tzea - 
re n  au rre rap en ak  euskal a ld izk a r ie i em an d ien erag ina eta gure asteka- 
r ia k  ñola b ehar d iren  e rd arazko ak  b ezain  onak izatea , b a in a  ka ze ta ritza  
pro fezion aliza tu  b eh arra  agertzen du eta ir ra t iz  eta telebistaz lan  gehiago  
egin b eh arra  agertzen du.

Azkenez, X ab ier A ran bu ru  "L a  Voz de España"ko  ka ze ta ri eta Donos
tiako  Asociación de la  Prensa e lkarteko  buru  denak "E u skara , erda l egun- 
k a rie ta n "  gaidun txostena, a ld i b atean  euskarak izan  zituen  eragozpenak, 
honen h istoria eginaz, eta euskarazko lan ak  a rg ita ra tzen  d ituzten  egunka- 
r ie n  izenak eta hauen  no iztikakoa m a rk a tzen  d itu . Euskal H e rrik o  215  
titu lu d u n  k a ze ta rie ta tik  h a m a r b a k a rr ik  d ire la  euskara d ak itenak. B a ita  
ere, aztertzen  d itu  erda l eg u nkarie tan  euskaraz e rab iltzen  d iren  gaiak eta 
erak , ka ze ta ritza re n  b e rri em ate tik  baino lite ra tu ra g in tza tik  hurbilago  
daudenak.
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J. M . Satrustegi ja u n a k , zenbait oharren  artean , h a rtu  d iren  agurren  
b erri em aten du.

Id a z k a ria k  goizeko b ileraren  b e rri em aten du. Otsaileko eta m artxo a - 
ren  6ko b a tza r ag iriak  onartu  d ira . Zald ibarko  udaletxeko ag in tarie i eske
rra k  em atea, B ito r G aritaon an d iaren  om enald ia  antolatzeko em an ziguten  
laguntzagatik; E u skaltza ind iaren  legezko nortasunez Z a ld ib arren  Eus
ka ltza in b u ru a k  ira k u rr i  zuen txostenaren kopiak zabaldu  d ira ; N a fa rro a 
ko Foru D ip u ta z io ari eskerrak em atea E u ska ltza in d iaren  o rd ezkaritza  
ja rtze a g a tik , eta erabagi bezala , o rd ezkaritzaren  buru  J. M . Satrustegi 
ja u n a  izendatu  zen, batzordea izendatzea gerorako u tz iaz; M . O reja ja u -  
nagandik  euskal izeneri buruz h a rtu  den o h arra  ira k u rr i  da; o ra in arte  
aztertu tako  ad itz s in tetikoak aztertu  eta onhartu  ziren, M itx e le n a  ja u n a k  
egindako o h a rra k  kontuan  h artu ta . Lan  honi segida em ateko fa lta  d iren  
aditz sintetikoen zerrend a batzordekoen eta euskaltza in  osoen artean  
zabalduko da beren  o h a rra k  egin d itza ten .

Id a zk a ri-o rd e a k  irakas le  titu lu rak o  egongo d iren etsam inen b e rri 
em an du, eta Gasteizen Odón de A p ra iz  euskaltza in  ohorezkoari egingo 
zaion om enald iaren  b erri, zeren om enald i honetan E u skaltza ind ia  izango  
da Arabako D ip u tazio aren  Consejo de C u ltu ra -re k in  batean  anto la tzaile .

José M a r ia  O la izo la, G ipuzkoako d ipu tatu  eta  k u ltu ra  saileko buru  
denak h itz egin du, duela denbora guti M ad rid -eko  Ateneo-an euskarazko  
h itza ld i b atera  ñola jo a n  zen eta tekn ika  h iz teg ia ri buruzko  gaidun h itza l- 
di h a rta tik  argi ikusten zuela euskara ez déla b ase rrita rre n a  b a k a rr ik  eta 
gazte kem entsurik eta  ja k itu n ik  b adela  euskararen  in d ar-b e rritze ko  lan e
tan , eta honek em aten  diola eu skarari itxarop en  b e rri bat. H itzo k , bere 
a ita  eta gure lag untzaile  zen José O la izo laren  o lerki b a t ira k u rr iz  bukatu  
ditu.

A m aitzeko, X ab ie r D iharce " Ira tz e d e r"  ja u n  euskaltza ina eta Beloke- 
ko A batak m ugazand iko  euskaldunen agurrezko h itza k  eskaini dizkigu, 
eta J. M . Satrustegi eta L. V illasan te  ja u n e k  Donostia eta L iolako H e rri 
Ir ra tik o e i eta " 2 4  o rduak eu skaraz" an to latzen  lagundu duten guziei 
eskerrak em anez bukatzen  dute.

E uskaltzainburua Idazkaria
LUIS VILLASANTE Juan San M artin

1976 - IV - 30

Donostian, G ipuzkoako D iputazio  ja u re g ia n , 1976ko  ap irila re n  30ean , 
arratsaldeko  lau re tan , b ildu d ira : L. V illasan te  buru, J. H a ritsc h e lh ar  
buruordezko, X. D ih arce , P. L afitte , E . L a rre  eta J. M . Satrustegi euskal
tza in  ja u n a k ; J. M . A ran alde , X . A ran b u ru , M . A txag a, J. G arm endia  
L arrañ ag a , S. G arm end ia , J. In tx a u s ti, E. K n ó rr, I .  Lasp iur, J. L. L izundia , 
J. A. R eto laza, J. Zaitegi, A. Z a ta ra in  eta J. J. Z earre ta  lag un tza ile  jau n a k , 
J. San M a r t ín  id a z k a ri dala.

A rrue, D a v a n t, L a rza b a l eta Lojendio ja u n a k  ezin e to rria  ad ia raz i 
dute.
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Ohi den o to itzarekin  hasi da b a tza rra .
M a rtx o k o  b a tza r ag iría  o n artu  da.
E u skaltza inb u ru ak, Louis Dassance euskaltza in  ja u n a re n  h il b e rr ia  

em an du eta m ugazandiko  euskaltzainen esku uzten du h arén  b iz itza  eta  
lanen  xehetasunak em atea. J. H a ritsch e lh ar ja u n a k  P. L a fitte  ja u n a k  hon- 
taz id a tz i duen txostena ira k u rtze n  du, jo a n  zaigun euskaltza in k idearen  
gizontasuna, dohainak eta euskaltzaletasun kartsua , b a ita  ere euskaraz  
eginak z ituen  la n ik  berezienen b e rr i em anez.

E u ska ltza in b u ru ak  arau teg iaren  33 eta 34 . a rtik u lu a k  agintzen dute- 
n aren  arab era , au lk i baten hutsunea agertzen du, eta  hau  betetzeko izk ri-  
buzko proposam enak eg itearen deia ag erraraziz . Beraz, proposam enduak  
bi b a tza rre ta n  au rkeztu  ah al izango d irá , d ato rren  m aia tzekoan  eta ekai- 
nekoan.

J. M . Satrustegi ja u n a ri, jo a n  b eh arra  agertu  duenez, bere txostena  
lehen p arte an  irak u rtzek o  eskubidea em aten  zaio, h a r-e m a n a k  gerorako  
utziaz.

a) EUSK AL IZ E N D E G IA  G AURKO TZEAZ

Satrustegi ja u n a k  pertsona izenen lege b erritzearen  asm oak agertzen  
d itu , e ta  ondorean euskal izendegi b e rritze ra  erab ili d ituen  aburu ak aza l- 
duaz. Bere asmook ongi ikusiak izan  d irá  eta bidé beretik  ja rra itz e a  eska
tzen zaio. B erak, bere a ldetik , lehengoaren g eh igarriz  zerba it eskaini 
dezatekenei laguntza eskarizko deia egiten die. Oraingo b erri hau ere B an 
co de Vasconiak a rg ita ra tze a  o nartu  da.

b) H A R -E M A N A K

L an kide  A u rre zk ia k  1 .0 0 0 .0 0 0 ,— pezeta em aten  d izk igu  u rteko  sari- 
tzak, eta gure eskerrik  beroenak agertzea erab ak itzen  da.

Lau  D ip u tazio e i eskerrak em atea, ir ra t iz  2 4  o rd u ak  euskaraz izan  
z irenean  em an ziguten laguntzegatik .

D urangoko  udale txeko  eta " In s titu to  de Estudios R io janos" delakoa- 
ren gutuna gure nortasun  lortzeag a tik  zorionak em anez.

A u rten  ere, A ndim a Ib iñ ag ab e itia  sa ria ren  an to lake ta  gure esku uzten  
da eta de iak  egitea erab ak itzen  da.

M a ia tz a re n  23 a n  G ipuzkoako Ikasto len  E lka rte -B a tzak  L io lan  anto la t- 
zen duen leh iake tarako  sei E u skaltza ind iko  m a h a ib u ru ra ko  eskatzen  
digute. H onako hau ek izendatzen  d irá: J. M . A ran alde , J. A. Retolaza, J. 
M . Irio n d o , J. A. Letam en dia , J. G o iko etxea-M aiza , e ta  M . A txaga jau n a k .

G erediaga e lk a rte ak  U rk io lan  anto la tzen  duen leh iake tarako , beste 
honako hau ek izendatzen  d irá : E. K norr, N . A lzóla, X . M en d ig u ren  ja u 
nak.

H A R T U  D IR E N  L IB U R U A K

G ipuzkoako Ikasto len  E lka rte -b a tza k  em an d ituen  E .G .B .-ko  eskola 
lib u ru ak: M a tem a tika  2, 3, 4  eta 5 .m a ilako ak ; Sa ioka , p ro iektu ak  eta



254 XXII - EUSKERA 1977

gaiak -2 , osagarriak eta a rik e ta k -2 , p ro iektu ak  eta ga iak -3  (ikas turtearen  
lehen erdia), osagarriak eta a rik e ta k -3  (ikas turtearen  lehen erdia), osaga
rr ia k  eta a r ik e ta k -3 ; Gida liburua 4 eta 5; Esperientzi arloa ( I I .  N a tu r  
Zientziak), lanerako  fitx a k -4 ; Euskara  - 6; Irakur  2, 3 eta 4; Asto baten  
m aluza  (ipu iak); "Beleko" eta biak (ipu ia); Kristau ikasbidea  3, 4  eta 5. 
m a ilak ; Kristau ikasbidea-1 eta 2 (lanerako ikasleen o rriak ; lib u ru  bakoi- 
tzetik  bosna ale em aten dizkigute, E u skaltza ind iak  bere orraztapena  
em an dezaien, h izteg ia taxu tu , idazkerako  akatsak zuzendu eta abar. Bes- 
te lib u ru en  artean  a ip ag arri da F lorentino Castaños G ara i irakas leak  egin
dako bere doktor lan a  "L a  form ación  del p lu ra l en la lengua vasca".

d) G O IZEKO  B IL K U R A R E N  B E R R I

E uskaltza in  osoak eta EUSKERA a ld izk aria re n  zu zen daritzakoak b il
du d ira , EUSK ERA X X  (1975 ) inp rim ateg iak  laster arg itara tzeko  zorian  
dago. Lan  batzuen  za i egotetik izan  du a rg ita ra tze are n  atzerapena, eta 
hem endik au rre ra , ja rr ita k o  eperako hartzen  ez den lan a  urrengo u rte ra - 
ko uztea e rab ak i da.

“ E u skaltza ind iaren  lib u ru  sa ila" sortzea erabak i da, zenbait arg ita l-  
pen bereziren tzat. H onako sail honetan sartuko da Euskararen liburu 
zuria-, Siadeco-ren laguntzaz eta Lankide A u rrezk ia ren  d iru  laguntzaz  
osatu beharrezko  lan aren  lehen p artea  da.

EUSKERA X X I (19 76 ) osatzeko lan  hauek h au tatzen  d ira : E u skal
tza in d iaren  nortasuna onartzen den R eal Decreto delakoa (Boletín O fic ia l 
del Estado, núm ero 73, 25 m arzo  1976); E. L a rre  ja u n a re n  sa rrera  h itza l- 
dia eta J. H a ritsc h e lh ar ja u n a re n  eran tzun a; A. T o v ar ja u n a re n  "Las  
vocales en la  lengua vasca"; Larresororen  (L 'em ploi de L 'in d e fin i en sou
le tin "); eta beh ar bada besteren b a t gai nagusien arteko; B a tza r txostenak  
gai lab u rre n  arteko; E u skaltza ind iaren  ag iriak ; eta B e rria k ; H a rtu  d iren  
lib u ru ak  eta euskaltzainen  helbideak.

H o rrez  gainera , E lh u y a r taldekoen h iztegi teknikoa, M . Zalbide ja u 
nak au rkeztu a  eta etxegintzako h iztegia, J. M . Zum alabe ja u n a k  gertatua, 
arg itaratzeko  b ideak egin.

e) A ZE N TO  D IA K R IT IK O A  E IB A R K O  EU SK A R A N

Im a n o l Lasp iur ja u n a re n  txostena, E ib a rren  erab iltzen  den azento  
d iakritiko az . S arre ra  gisa, lan  honen b ilke ta ra  zerk  e ram an  zuen eta e ra 
b ili duen m etodoa agertzen d itu , eta ondorean, h itzez h itz , E ib a rren  ñola  
bereizten d iren  zenbait p lu ra l eta singu lar azentuz b a lia tu r ik , eta le tra  
berdinez idazten  d iren  h itzak  e lkarreg an d ik  azentuz ñola bereizten diren; 
azkenez, b a ita  ere denboren b ere izketarako  azentua ño la  erab iltzen  den, 
lehena, o ra in a  edo geroa ad iarazteko.

E lk a rr izk e ta  ja k in g a rr i bat irek i da Lasp iur ja u n a re n  adierazpenen  
ondotik, B izkaiko  zenbait p arte tan  eta b a ita  Zuberoan ere, azentu  d ia k r it i
koaz an tzera  jo ka tzen  déla agertuaz, baina E ib arko a  ag iri berezitza t jo  da.
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f) ASKO E T O R R I D IR A  ALA ASKO E T O R R I DA?

Anbrosio Z a ta ra in  ja u n a re n  txostena, Larresorok duela sei u rte  Sus- 
trai bila lib u ru an  em an  zituen  iritz ie n  azte rketaz "asko e to rri d ira "  eta  
"asko e to rri d a"  esald iak aztertzen  d ituena, zenbait exenplu eta adibide  
agertuaz.

Ohi den o to itzarekin  b ukatu  da b a tza rra .

Euskaltzainburua Idazkaria
LUIS VILLASANTE Juan  San M artin

1976 - V - 28

Donostian, G ipuzkoako D ip utazio  jau re g ia n , 19 76 ko  m a ia tza ren  
28an , arra tsaldeko  lau re ta n  b ildu  d ira : L. V illasan te  buru , J. H a ritsc h e l
h a r buruordezko, A. A rru e , J. L. D a va n t, X . D ih arce , A. Ir ig o yen , P. L a f it 
te, J. M . Satrustegi, euskaltza in  ja u n a k ; M . A txaga, I .  B e rria tu a , J. G a r
m end ia  L arrañ ag a , J. In tx a u s ti, X . K in tan a , E. K n o rr, J. A. L etam en d ia , J. 
L. L izu n d ia , J. A. Loidi, J. A. R etolaza, J. Zaiteg i, A. Z a ta ra in  eta J. J. Zea- 
rre ta  laguntzaile  ja u n a k  J. San M a r t ín  id a zk a ri déla.

L a rre , L a rza b a l eta Lojendio ja u n a k  ezin e to rr ia  ad ia raz i dute.
Ohi den o to itzarek in  hasi da b a tzarra .
A p irileko  ag iria  o nartu  da.

a) H A R -E M A N A K

M a d rid -e tik  Revista de la  U n ivers idad  Com plutense d e lakoak bere 92. 
zenbak ia  igortzen digu "L a  poesía ac tua l"  (I) izenekoa, eta urrengo zenba- 
k ira ko  euskal e leb errie ri buruzko  lan  b a t eskatzen digute e ta  d a to rren  
u rtea re n  lehen p arte rako  a n tze rk ia r i buruzkoa. L an  hontaz ñor a rd u ra tu -  
ko den ezta erabagi.

Id a z k a r i ordezkoak In s titu to  de Ciencias de la  Educación  d e lakoari 
buruzko  b erria k  em an  d itu . B ilingüism o eta B iku ltu ra lism o z T arrag o n an  
egingo d ituzten  b ile re ta ra  X. M en d ig u ren  joango da gure izenean eta  
hurrengo b a tza rre a n  em ango digu b erak  beren albistea.

Ja k in  a rg ita ld a r ia re n  eskaria , A x u la rre n  Gero-re n  arg ita lp en  b erria , 
itzulpenez eta oharrez eginen dutena, in p rim a teg ira  sartu a  dute la eta  
E u ska ltza in d iaren  babespena eskatuaz. O nartu a  izan  da.

G asteizko u da le txeak , urteko  laguntzaz, E u s k a ltza in d ia n  2 0 0 .0 0 0 ,— 
pezeta em atea e rab ak i du. Gure eskerrak agertzea e ra b a k i da.

G ipuzkoako A m nistiaren  E lk a rte a k  erregeri egiten dion eskariaren  
b e rr i em aten  digu, era  berean  E u ska ltza in d iak  ere am nis tia  eskaria egin 
dezan. G ai hau  ezta E u ska ltza in d iaren  helbu ru etako a ba ina  zenbait ir itz i 
jaso  ondorean euskaltzain  oso guztiei galdezka idaztea  e rab ak i da.

L ib u ru za in a k  D. Peillen, X . Gereño, J. A. A ran a  M a r t ija ,  C. U ria rte , 
Lauroko ikasto lak e ta  Banco de B ilbaok em andako lib u ru  eta a ld izkarien  
b erri em an du.
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J. J. Z earre ta  ekonom i erag in tza a rd u rad u n ak  1976ko  lehen h iru  h ila - 
beteko d iru -kon tu ak, ku txa  eta bankuetan  guztiz zegoena, 1 8 6 .6 3 9 ,5 7  
p ezeta ; g eh itu a , 4 4 5 .6 0 0 ,0 6 ;  u r r itu a , 4 1 6 .2 6 1 ,7 9 ;  e ta  d agoena, 
2 1 5 .9 7 7 ,8 4  pezeta. O ndorean g eh itu -u rritu en  ze rtze lad arik  a ip ag arrien en  
xehetasunak em an d itu  eta d iru -e txee tan  ñola b an a tu rik  dagoenaren  
b erri.

b) G OIZEKO  B IL K U R A R E N  B E R R I

G ram atika  batzordea izendatu  da, J. A. Letam en dia  id azkari, P. A ltu- 
na, J. In tx au s ti eta Jesús A rzam endi jau n e k  osatua, eta beste ondorengo  
hauek kontseilari saileko: A. O m aetxebarria , F. M en d izaba l, J. H a r its 
chelhar, L. M itxe le n a , A. Irigo yen , I .  B e rria tu a , X. K in tan a, P. L a fitte , X. 
Gereño, J. L. A lvarez E n paran tza , J. B asterretxea, J. R. E txe b a rria , A. I r i -  
garay , L. V illasan te , J. J. Z earre ta  eta X. M en d ig u ren  jau n a k .

Aurtengo b iltza r irek iak : A buztuaren  22 an M aú len  D a v a n t ja u n a re n  
sa rrera  h itza ld ia , P. L a rza b a l ja u n a re n  eran tzu n ak in . Ira ila re n  lehen p a r 
tean, Donostiako E uskal festetan, B ilin txen  omenezko b ilera . E ta  Odón 
A praizen  om enezkoa A zarorako  atzeratzen  da.

d) EUSKARA G EO R G IAK O  U N IB E R T S IT A T E A N

X ab ier K in tan a  ja u n a k  txosten lab u r baten  bidez em an du Georgia 
aldean euskara eta euskal k u ltu ra r i buruz zer lanetan  ari diren. G reta  
T xan tlad ze  andereak in  dituen h ar-e m a n e ta tik  ja k in  du Xota D zid zig u ri 
akad em ik id earen  eta Tabagua irakas learen  laguntzaz, Tbilis iko  U niber- 
ts itatean , ira ilea n  hasita , euskara as ign atu ra tzat o fiz ia lk i eza rriko  déla, 
G. T xan tlad ze  irakas le  d e larik . H o rrez gainera , D zid zig u ri eta Tabagua  
jau n e n  ardu rapean  Euskaltzaleen  E lka rtea  e ra tu  b erri déla Georgian; 
beronen helburua, Euskal H erriko  h izkuntza, h is toria  eta ku ltu ra  ezaguta- 
raztea  izak i.

Zorionak em aten gutun  bat idaztea e rab ak i da.

e) E R R E T O R IK A  K L A S IK O A R E N  E R A G IN A  A X U LA R R E N  A IP A M E N E N  
IT Z U L P E N E T A N

Juan  Antonio Letam en dia  Perez de San Rom án euskaltzain  lag u n tza i
le b erri den ja u n a re n  txostena. Gero lib u ru are n  barna itzu lpen  za tiak  bere 
m u inean  zelan e ram an ak  zituen aztertzen  du, e rre to rikaren  errekursoez  
ñola b alia tzen  zen agertuaz. Latinez ja r r ir ik  dauzkan  esaldiak hartzen  
ditu o in arri eta hauek euskaratzean  itzu ltza ilea ren  ezin ukatuzko  estilo 
nah ia  agerraraziz . A xu larren  erre to rika  zale tasuna axola handiko eragile  
bezala h artu  b eh arra  itzu lpena m aku rtzen  duten beste arrazo ian  artean , 
eta hauek ukatzeko inolako asm orik gabe. L iburuan  zehar au rk itu  dituen  
esaldien h ildotik  agertu  d itu  Letam endiak bere lekukotasunak.

f) "T A R " , "K O ” , "E N E K K O " IZ E N -D E IT U R E T A N

J. L. L izundia  ja u n a re n  txostena. " - ta r"  " -k o "  eta eneko" S. A ran ak  
ñola erab ili zuen eta A zkuek zer usté zuen agertu ondorean g aur egun
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o ra in d ik  D u ran g a ld ean  ñola  erab iltzen  denaren  b erri em aten du eta bata  
bestegandik ñola bere izten  d ituzten . Pertsona soila denean eta pertsona  
fa m ilia re n  ja to rr ia r i  lo tu rik  erab iltzen  denean, h erriko  jen d eag an d ik  
zuzenki jasotako  ag irien  adibidetasunez em an  d itu . B a ita  ere d e itu ra  eta 
to k i izenetako azentu d iakritiko az , d e itu ra  e lk a rtu  eta d e itu ra  luze b a t
zuen arteko bere izkuntzaz ere m in tza tu  zen.

Ohi den o to itzarek in  bukatu  da b a tza rra .

E uskaltzainburua Idazkaria
L UIS VILLASANTE Juan San M artin

1976 - VI - 25

Donostian, G ipuzkoako D iputazio  ja u re g ia n , 1976ko  eka in aren  25ean, 
arra tsaldeko  lau re ta n , b ildu  d ira : L. V illasan te  b uru , J. H a ritsc h e lh ar  
buruordezko, A. A rru e , I .  Irigo yen , P. L a fitte  eta J. M . Satrustegi euskal
tza in  ja u n a k ; X . A ran bu ru , M . A txaga, J. G arm en d ia  L arrañ ag a , S. G a r
m end ia , X. Gereño, J. In tx au s ti, E. K n ó rr, J. A. L etam endia , J. L. L izu n 
dia, X . M en d iguren , J . Oregi, J. M . T o rrea ld a y , P. U rib a rre n , J. Zaitegi, A. 
Z ata ra in  eta J. J. Z earre ta  lag un tza ile  ja u n a k , J. San M a r t in  id a z k a ri déla.

D a va n t, D iharce, L a rza b a l eta L a rre  ja u n e k  ezin e to rria  ad ia raz i dute.

Ohi den o to itzarek in  hasi da b a tza rra .
M a ia tze ko  ag iria  onartu  da.

a) H A R -E M A N A K

Loiolako eta Donostiako h e rr i irra tie n  izenean, A. A rreg i eta J. R. 
Beloki ja u n a k  d itugu egun gurekin, " 2 4  o rd uak euskaraz" deitu egunaren  
b e rri em ate ra  e to rriak . Beloki ja u n a k , egun h a rta n  bildu zenaren  eta gas- 
ta tu  zenaren  b erri em an  digu eta ondorean, A rreg i ir ra t i  zu zen dariak  
superabit d irua  eskuz em aten dio euskaltza inburu  ja u n a ri. Anoetako ja ia l-  
dian b ild u tako  d irua : 1 .2 1 0 .8 0 0 ,—; gastuetan em ana: 8 5 6 .9 9 4 ,—; Eus- 
ka ltza in d ia re n tza t geld itu  dena, guztiz: 3 5 3 .8 0 6 ,— pezeta. Beren lan  ede- 
rra g a tik  eta laguntza honegatik b atzark id eo n  eskerrak agertzen zaizk ie .

Azpeitiko u da le txeak  lehen "K arm elo  E txe g a ra y"  lite ra tu ra  sarike ta - 
rako  ep ai-m ah a ia  eskatu digunez, euskarazko ipu iak  eta o lerk iak epaitze- 
ko, ja u n  hauek izendatzen  d ira: Ip u i sarike tarako , J. Oregi, J. A. L e tam en 
d ia  eta S. G arm en d ia ; O lerk i sariketarako , A. A rru e , J. M . Lekuona eta J. 
San M a rtin .

Ibón  Sarasola eu skaltza in  lag un tza ilea ren  gutuna, G ipuzkoako  
A u rrezk i-K u txa  P ro b in tz ia lak  Euskal H iz teg i A rau em aile  E ntziklopediko  
bat taxutzeko  proposam ena egin diola eta o nartu  duela ad ia raz iaz . Bost 
urtez lanbide hontaz aritzeko au kera  izango duela eta E u ska ltza in d iak  
gom endatutako id azkeraz  eram ango duela eta gainera bere lan aren  b erri 
eginala ad itzera  em ango digula ad ia raz iaz . Pozik ja k in  da b erri hau.
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Gipuzkoako Ikasto len  E lka rte -B atzak , E uskaltza ind iaren  babespean  
eta I.an  K ide A u rrezk ia ren  d iru laguntzaz, u z ta ila re n  2 0 tik  22 ra  eratuko  
du Igo Sym posium E leb itasunaz, Donostiako Apeztegian.

J. J. Z earre ta  ja u n a k , irakas le  titu lu rako  egingo d iren  ikastaro  eta 
esam inen b erri em an du. U zta ilaren  29an  B izka ian  eta u rria re n  2an  I fa r  
Euskal H e rria n  izango d ira  esam inak. H o rre ta rak o  ikastaroak Deustuan, 
S antutxun, A rrasaten, Gasteizen, Donostian, Lazkaon, Iru ñ e a n  eta Dona- 
paleun izanen d ira.

A. Irig o yen  ja u n a k  Escuela O fic ia l de Id io m as-ek  titu lu  kontuan  d ara - 
m an lan aren  b erri em an du.

"Z ortz i u rte  arteko  Ikasto la  H iz teg ia '' aurkeztu  da, G ipuzkoako D ipu- 
tazioaren  d iru  laguntzaz a tera  dena.

E uskal ka ze ta ritzare n  p rem ia nab arm en a azaltzen da. O raingo titu la - 
zioak gaztelerazko ka ze ta rien tza t p en tsaturik  egina dagoenez euskaldun  
k azeta ritzaren a  zelan bete eta o fizia ltasun a ld etik  zelan  b ideratu . Gai 
hontaz lantzeko batzorde bat izendatzea pentsatu da eta honako ja u n  
hauek izendatu  d ira : X . A ranburu , M . A txaga, J. M . T o rrea ld a y  eta J. M . 
Irion d o  batzordeko; G exan L an tz ir i eta J. R. Beloki batzorde kontseilari.

Siadeco-k d a ra m a n  sozio-linguistika lan aren  b e rri em an da, lehen  
partea bukatua da eta o rraztap en ak em aten  a r i d ira , eta b ig arren  partea  
hasia da. Lehen p artearen  lan a  zertan  datzan , kap itu luen  titu lu a k  eta la n 
kideen izenak em an d itu  idazkari-ordezkoak .

K. S an tam aría  ja u n a k , E lh u y a r ta ldekoek prestatu  duten Z ientzia- 
tekn ika  h iztegia b ildua D iputazioak a rg ita ra  dezan proposam endua egiten  
du. Ongi h a rtu  da.

Jakin  a rg ita ld a r ia k , E u skaltza ind iak  babesten duen Gero-ren  a rg ita l- 
pen b erria ren tzako  laguntza eskaria aurkezten  du.

Donostiako udale txean  bertako  ka le  eta  p lazeri euskarazko izenak  
ja rtze ko  eskaria. H onetarako , ora in  erdaraz  daudenen zerrenda b ia ltzen  
digu.

G aurko egutegien bidez ja k in  dugu Bilboko u dale txeak, u rteko  d iru  
laguntzaz, E u sk a ltza in d ia ri 2 0 0 .0 0 0 ,— pezeta em atea erab ak i duela.

H A R T U  D IR E N  L IB U R U A K

L ib u ru za in ak  em an du h a rtu  d irenen b erri. E m aileak , Jakin  A rg ita l- 
daria , A rdatz-R ap id , S. A. lan teg ia , Centro N acion a l de In fo rm ac ió n  y  
D ocum entación C .S .I.C ., Bando de B ilbao, Donostiako A u rrezk i K u txa  
M u n iz ip a la k , Iñ a k i O labeaga ja u n a k , J. B azterre txea  ja u n a k  eta N iko las  
Alzóla G erediaga ja u n a k .

b) G OIZEKO  B IL K U R A R E N  B E R R I

Id a z k a ria k  em an du goizeko b ilku ra re n  b erri. Louis Dassance zenaren  
hutsunea betetzeko proposam endu epea g au r betetzen da, eta  Jean  
H ir ia r t -U rru ty  ja u n a re n  aurkezpena soilik agertu  da, J. H aritsche lh ar, P. 
L afitte  eta L. V illasan te ja u n a k  aurkeztua.
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A raban , han p iztu  den giroagatik , euskaltza in  bat izendatzeko prem ia  
agertu da, eta urrengo baterako  kontuan  eduki beh arra  ag irían  ja rtz e a  
erab ak i da.

Gipuzkoako A m in istia  E lka rtea re n  eskariari buruz, b ertan  behera  
uztea erab ak i da, gai hau gure arau teg iaren  helburuetakoa ez denezkero.

B adio la ja u n a  E uskaltza ind iko  lankideen  arteko h artzea  erab ak i da.

d) B IL IN G U IS M O A  E T A  B IK U L T U R A L IS M O A

X ab ie r M end ig u ren en  txostena T arragonako  Sym posium nari buruz. 
“B ilinguism oa eta B iku ltu ra lis m o a '' izenburupean T arrag o n an  ospatu  
b errria  den Sym posium nari buruzko txosten lab u r b a t em an du. Gisa 
honetako k u ltu r ek in tze tan  E u skaltza ind iaren  esku h artzeak  duen  
g arran tz ia  azp im a rka tu  du lehendabizi; eta ondorean, b ertan  em andako  
h itza ld i b ako itzaren  laburpen  b at eskaini du. T riad u k , ka ta lan  irakas le - 
goaren prestakuntzaz eta Torresek ka ta lan  h izku n tzaren  n orm alizazioaz  
esandakoei oso in te resg arri e ritz i zien  gure arazoarekiko  duten zerikusia- 
gatik  eta m a ila  honetako lanetan  a ri d iren  ka ta lan ek in  h arrem an etan  
ja r tz e a  oso o n u ra g a rritza t jo  du.

e) EUSKAL A D IT Z E N  H IZ T E G I BA TER AKO  O H A R  Z E N B A IT

J. H a ritsc h e lh ar ja u n a k  ira k u rr i  du P. L a fitte  ja u n a re n  txosten in te 
resg arri hau. H izku n tza  gehienak, hontaz zen b ait exenplu em an n ah iaz  
oraintsu Paris-eko Larrousse-k a rg ita ra  b e rri duen I. eta J. P. Caput-en  
Dictionnaire des verbes frança is  lib u ru ak  hontaz daroan  ideia eta m eto- 
dologiaren b erri em aten  du, ta rte k a  ad ierazpenak eza rriz , euskal ad itzen  
hiztegia ñola b ehar duen azalduz. Gogoz entzun da lan  ja k in g a rr i hau.

f) O LA G IN TZA K O  IT Z A K

J. G arm en d ia  L arrañ ag aren  txostena. E sku lang intzekin  batean  bil- 
duaz jo a n  den tx a rte lte g itik  h au ta tu  dituen h itzak. Guztiz hogetabost h itz, 
berreun baten a rte tik .au ke ra tu a k . H itz  b ako itza  bere xehetasunekin  em a
ten du, non eta nori jasoa den, eta h itz beraren  esan n ah ia  erab iltzen  den 
kontestu b arn ean  agertuaz. G ainera , batzuetan , L a rram en d i, M ogel edo 
beste n orba itek  jaso zuenaren  konparaketaz. In te res g arria  euskal h iztegi 
tekn ikoaren  h orn ig arri.

E uskaltzainburua Idazkaria
LUIS VILLASANTE Juan San M artin

1976 - VII - 30

Donostian, G ipuzkoako D iputazio  ja u re g ia n , 1976ko  u z ta ila re n  
30ean, arra tsaldeko  lau re ta n , b ildu d irá: L. V illasan te  buru, J. H a ritsc h e l
h ar buruordezko, A. A rru e , J. L. D a va n t, X . D ih arce , A. Irigo yen , P. L a f it 
te, E. L a rre  eta L. M itx e le n a  euskaltzain  ja u n a k ; P. A ltuna, I .  B e rria tu a , X .
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Gereño, J. In tx au s ti, X . K in tan a, E. K nórr, J. L. L izundia , J. Oregi, I .  S ara 
sola, J. Zaiteg i, A. Z a ta ra in  eta  J. J. Z earre ta  laguntzaile  ja u n a k  J. San  
M a rtín  id a zka ri déla.

Ir ig a ra y , Larzaba l, Lojendio, Satrustegi eta Z ava la  jau n e k  ezin etorri 
ad ia raz i dute.

Ohi den o to itzarek in  hasi da b a tzarra .
Ekaineko  ag iria  o nartu  da.

a) H A R -E M A N A K

Carlos Sistiaga Gipuzkoako A u rrezk i K u txa  Probintzialeko zuzendari 
ja u n a re n  gutuna ira k u rr i da, "D icc ion ario  N o rm ativo  Enciclopédico del 
E uskera" delako lan  b a t burutzea finanzia tzen  duela. Lan  hau lehenago
G. A resti zenaren  esku u tz i zu tela, b a ina  hau  h il zenez gero, Ibón  Sarasola  
euskaltzain  lag un tza ilea  izendatzen  dutela. Lana zertan  datzan  eta buru- 
tzeko eram ango d iren  bideei buruzko agerpen publiko bat egin nah i dutela  
datorren  ira ilea n  eta E u ska ltza ind ia  bera b ertan  presente izatea nah i 
dutela. Oso pozik eta ontzat h artu a  izan  da. E ta , ah a l bald in  bada, ira ileko  
azken ostiralez (24an ) izatea eskatuko zaio A u rrezk i K u txari.

B izka iko  D ip u tazio aren  gutuna, lehen em ana denen d iru  laguntzaz  
gainera 1 5 0 .0 0 0 ,— pezeta gehitzea erab ak i dute la ad itzera  em anez. B eraz  
1976an , B izkaiko D ip u taz io ak  2 5 0 .0 0 0 ,— pezeta em an dizkigu.

N a fa rro a ko  Foru D ip utazio aren  gutuna, aurtengo presupuestotik
2 0 0 .0 0 0 ,— pezetako laguntza em aten d igu la ad itzera  em anez.

Hoiez gainera  h iru  udale txeren  gutunak ira k u rr i d ira , bere d iru la -  
guntzak ad itzera  em anez: E lgo ibarrek, 2 5 .0 0 0 ,— pezeta; Legutianok,
5 .0 0 0 , eta O rd iz iak  beste 5 .0 00 .

Gasteizko "Excursionista M a n u e l Ira d ie r "  e lkarteak , u rtero  M a iru le -  
gorretako lezan egiten duen eu skal-ja ian  E u skaltza ind ia  saritzea erabaki 
du, euskal ku ltu ra re n  alde egiten a r i den lan ag atik . E u skal-ja i hau d a to 
rren  igandean izango da, A buztuaren  lehen egunean. Id a z k a ria  izen da
tzen da saria jaso tze ra  joateko.

B izkaiko  D ip u taz io ak  gaur G ern ikan  izango duen b ilk u ra ra  gom ita- 
tzen gaitu , errege Fernando ka to likoak B izka iko  Foruak zin egitearen bos
tehun u rteb u ru a déla eta. T elegram a b id a li zaie, gure b a tza r eguna delako  
joanezin a  agertuaz eta gure a tx ik im en d ua aza lduaz. "B. G aritaon an d ia"  
1976 an tzerk i sarike tarako  ep ai-m ah aia  izandatzen  da, honako ja u n  
honek osatuko dute: I .  Beobide, I .  Sarasola, P iarres Larzabal.

Abuztuko b a tzarra , D a v a n t ja u n a re n  sa rrera  h itza ld iz , M aú len  izanen  
da, abuztuaren  22an  (Igandez). Goizeko lO etan  M eza , l l ,1 5 e ta n  b ile ra  
H e rriko -E txean , eta ondorean b azkaria  Hóstellerie  du Cháteau delako  
ja te tx ea n .

EUSK ERA, XX , (1975 ) zenbakia aurkeztuko  da. Iz a n  duen atzerapena- 
ren  arrazo iak  ad ia raz i ondorean, au rreran tzean  prueba zuzenketa orduan  
g eh ig arririk  ontzat ez h artzea  erabaki da. In o rk  bere la n a r i g eh ig arririk  
erantsi nah i badio, urrengo zenbakian ata len  bat gehituaz izango da. B a i
ta  ere lan ak  zelan b eh ar dutenaren  n orm ak zabaltzea erab ak i da, in p ri
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m e ria  lan a  errazteko : Folioan m akin az id a tz ia k , Ierro  b at huts ik  utziaz. 
N o rm a  hoiek E uskaltza ind iko  guziei zabalduko zaizkie.

Jak in , Gero, eta A. Ir ig a ra y  jau n a re n g an d ik  h a rtu  d iren  lib u ru en  b erri 
em an du b ib lio tekario ak .

b) G O IZEKO  B IL K U R A R E N  B E R R I

Goiseko b ilk u ra re n  lehen p artean , eu skaltza in  b e rria  izendatzeko  
honako euskaltza in  hau ek e lkartu  d ira : V illasan te , H a ritsch e lh ar, A rrue, 
D a va n t, D iharce, Ir ig a ra y , Irig o yen , L a fitte , L arre , Lojendio, M itx e le n a  
eta San M a rtin . E ta  beste hauek bozetarako  poderioak em an dituzte:

Satrustegik (bera A rgentinan  denez gero) V illasan teri; L arza b a lek  
(e to rri ezinez) H a ritsc h e lh arri; eta Z ava lak  (lan p e tu rik  dab ile lako , eto rri 
ezinez) San M a rtin i.

Joan zen h ilean  presentatu  zen aurkezpen b a k a rra  Jean H ir ia r t  
U rru ty  ja u n a  izan  zen. Bozetara jo k a tu  da eta 15 botoak bere a lde izan  
ditu. Beraz, H ir ia r t -U rru ty  ja u n a  euskaltza in  izen datua  gelditzen da.

Jean  H ia r t-U rru ty  ja u n a  H azparn e A b ittuene-n  sortua da, 1927ko  
otsailaren l i a n .  H azp arn en , B aionan eta  U zta ritzen  egin z ituen  lehen  
ikas taro ak  b a tx ile ra to a  artio , geroztik Baionako sem inario  h an d ian  bost 
u rte  eta E rro m an  h iru . Teología eta Soziologiako lizen zia tu rak  han  irab a z i 
ditu. Apez egin zen 1 9 5 la n . E u skararen  alde egin dituen lan etan , Eskual- 
tzale B iltzarreko  sarike tak  irab a z i izan  d itu ; G azte  h ilab e tekarian , zuzen- 
d ari zenbait u rtez; H erria -ren  zu zen dari o rdea h iru  u rtez; Gure H erria  eta  
E txea  a ld izk arie tan  id a tz i du. S ailak: H azparn eko  m isionisten buruzag i 
izana, Sem inario  h an diko  irakas le  ohia, e ta  ora in  Ip a r  Euskal H e rr i b a r
neko pasto ra laren  zuzendaria .

Id a z k a ria k  ad itze ra  em an du A u rrezk i K u txa  P ro b in tzia lekoak egin 
d ituzten  eska in tzak , E u sk a ltza in d ian  bere arg ita lpenetan  laguntzeko. 
H o rrez  gainera , u rteroko  "C iudad  de Irú n "  lite ra tu ra  sariketetako  epai- 
m a h a irak o  E u skaltza in  b a t o fiz ia lk i izendatzea n ah i dute, lehendik  
m aha iko  d iren  eu skaltza in e ta tik  edo b e rr ire n  b a t izendatuaz. Lehendik  
daudenetatik  hauek izendatzen  d ira : Ip u in  sarike tarako , A. A rru e  eta Poe
sía sarike tarako , J. San M a rtín .

B igarren  p artean , b i b ilku ra  egin d ira , ad itz s intetikoa aztertzekoa eta  
k a zeta ritzare n a . M itx e le n a  ja u n a k  em an du ad itz B atzordearen a, Eus- 
ka ltza in  eta batzordekoak egin duten b ile ra  honetan, I .  B e rria tu a  ja u n a k  
sistem atikoki g erta tu  duen ad itz zerre n d ari zenbait oharpen egin zaizk io - 
la , o ra in d ik  erab ak i zehatzik  h a rtu  gabe. J. L. L izundia  ja u n a k  em an du  
ka ze ta ritza  b atzo rd earen  b ilku ra re n  b e rr i. B ertan  azte rtu  ziren  zenbait 
pundu, bai gaurko euskal ka ze ta ritzare n  egoeraz, e ta  b a ita  epe la b u rre ra  
eta luzera  gure ka ze ta ritza re n  egoera n orm alizatzeko  ba ld in tzetaz.

d) A N G IO  H IT Z A R E N  ZE N TZU A Z

San M a rtin e n  txostena, E lgetako zen A ngiozar o in a rri h a r tu r ik  eta  
A zkueren H izteg iak  d a ka rren a  A N G lO -ren  esan n ah ia ren  arab eraz, Elge 
tako toki izenaren  lekukotasuna eta h ir ib ild u tik  izena sortu zezakean
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usteaz honen lehen ag in a re n  b erri em aten du, h itza  hobeto ezagutzearen  
lagungarri.

e) OKA E T A  ELGE F O R M E N  JA TO R R IA Z  Z E N B A IT  GOGOETA

A. Irig o yen  ja u n a re n  txostena, Oka eta Elge fo rm en  ja to rr ia re n  nondi- 
kotasuna eta hoien zenbait a ld akun tza  eta geografizko edaduraz. E ta  
batez ere Euskal H e rrik o  M endebalean  ugariago agertzen déla aipatuaz.

Ohi den o to itzarekin  bukatu  da b a tzarra .

Euskaltzainburua Idazkaria
LUIS VILLASANTE Juan San M artin

1976 - VIII - 22

D A V A N T  JA U N A R E N  E U S K A L TZ A IN  SARRERA H IT Z A L D IA  E T A  LAR- 
ZABAL JA U N A R E N  IH A R D E S P E N A

M aú len , 1976ko  abuztuaren  22an . H iriko  elizan  em an zen e lkar  
m ezaren  ondotik, goizeko h am a ika  t'e rd ie tan  h erriko  etxean  b ildu  d irá , 
bertako hauzapez den Supervielle ja u n a  buru  d elarik , L. V illasan te  eus
k a ltza in b u ru a , J. H aritsch e lh ar buru  ordezkoa, A. Ir ig a ra y , A. Irigo yen , 
P. L afitte , E. L a rre  eta P. L arzaba l euskaltzain  jau n e k ; M . Jaureg iberry  
andere ohorezko euskaltzaina; N . A lzóla, J. L. A lva rez  E n p aran tza , P. 
A ndiazabal, I .  B erria tua , P. B o rd azaharre  "E tx ah u n ", P. D u n y-P étré , J.
B. E tcheberry , M . Hegiaphal, R. Id ia r t , M . Itç a in a , R. Kam blong, X . K in ta 
na, E. K n ó rr, J. L. L izundia , X . M end iguren , S. O naind ia , M . Ugalde, P. 
U rib arren , J. Zaitegi, J. J. Z earre ta  euskaltzain  laguntzaile  jau n e k  San 
M a rtín  id a zk a ri déla. E uskaltzaind ikoez gainera h iriko  ag in ta ri eta popu- 
lua.

D iharce, H ir ia r t-U rru ty , Satrustegi eta Z ava la  jau n e k  ezin e to rria  
a d iaraz i dute.

Supervielle hauzapez ja u n a re n  agurrezko h itzek in  hasi da b iltza r ire 
k ia . V illasante euskaltzainburu ja u n a k , b iltzark id eak  agurtuaz eta egungo 
b atzarre  honen pro gram a ad iaraz i ondorean Zuberoako euskaltza in  eta  
idazle zah arren  oro itza e k a rri du: Lhande, Eppherre, eta beste euskal- 
tzainkideen  arteko eta lehengo idazle ospetsu h a ie ta rik , Tartas , O ihenar- 
te, d ’Abbadie, Chaho eta abar.

Ohi den bezala, bi euskaltzainek lagundurik , Jean Louis D a v a n t eus
ka ltza in  b e rr ia  sartu da batzarreko  saloian, eta ekin dio bere sa rrera  hi- 
tza ld ia ri. Z ub erotar euskal idazleei buruzko gom uta o ro ko rraren  ondo
rean  d 'A bbadie eta Chaho zirenen b izitza  eta lan eri buruzko az te rk e ta ri 
lotu zen. E rrom an tiko  horiek gure h erriko  lite ra tu ra n  eta ide ie tan  izan  
zuten arra kas ta  azp im arkatzen  du, d ’A bbadie o lerk i egunak anto la tuaz  
eta Chaho p o lit ik a ri bezala.

O ndorean P. L arzab a l euskaltzain  ja u n a re n  ihardespena, h itza ld i 
lab urrez J. L. D a v a n t ja u n a re n  b izitzaz eta ekintzaz: la b o ra ri ing in iadore,
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historia  ike rtza ile , zenbait lib u ru ren  egile, ira k a s k in tza ri lo tu rik  dagoena  
eta eu sk arari an itz oren eskain ia eta o ra in d ik  bere g azta ro tik  zerba it 
gehiago espero genezakeala, E u ska ltza in d ian  sartzea geld irik  egoteko ez 
denezkero.

E u skara ren  alde o ra in  arte  egin d ituen  lan en  esker erakuts iz eta  
au rrerako en  pozgarriz , euskaltza in bu ru ak d ip lom a em an dio.

J. L. D a v a n t ja u n a k  b atzark id een  txalo  b ero ak jaso ditu .
B a tz a rra  bukatzean  h erriko  etxeak aperitib  b atera  gom itatu  gaitu , eta  

ondoren anaitasunezko b a zk a ria  izan  da H o ste lle ria  du Cháteau delako  
ja te tx ea n .

E uskaltzainburua Idazkaria
LUIS VILLASANTE Juan San M artin

1976 - IX - 24

Donostian, G ipuzkoako D iputazio  Jaureg ian , 1976ko  ira ila re n  24an , 
arra tsaldeko  lau re ta n  b ildu  d ira : L. V illasan te buru, A. A rru e , J. L. 
D a va n t, X . D ih arce , A. Irig o yen , E. L a rre , P. L a fitte , L. M itxe le n a  eta J. M . 
Satrustegi euskaltzain  ja u n a k ; P. A ltu na , J. M . A ran alde , M . A txaga, J. A. 
E txe b a rria , S. G arm end ia , J. In tx a u s ti, E. K n ó rr, J. M . Lekuona, J. A. 
Letam en d ia , J. L. L izu n d ia , J. A. R etolaza, J. Zaitegi, A. Z a ta ra in  eta J. J. 
Z earre ta  euskaltza in  laguntzaile  ja u n a k , J. San M a r tín  id a z k a ri déla.

H a ritsch e lh ar, Ir ig a ra y , Lojendio eu skaltza in  ja u n a k  ezin  e to rria  
a d ia ra z i dute.

Ohi den o to itzarek in  hasi da b a tza rra .
U zta ileko  e ta  abuztuko b a tza r ag iriak  o nartu  d ira.
P. L a fitte  ja u n a k  las ter jo a n  b eh arra  agertu  du  eta, eguneko gaietan, 

bere txo stenari a u rrea  em an zaio.

a) KOSKA ETA ENTTERKA HELETAN, PIA R R E S L A F IT T E  JA U N A R E N  
T X O S T E N A

H e rr i guzietan o h itu rak  ez d ira  b erd inak  hi-ka  m in tzatzen  eta H e le ta -  
ko o h itu raz zenbait ad iarazp en  em aten  d itu . H e rr ir ik  gehienetan h a u r tti-  
p ie ri zu  eta h au r helduagoeri hi egiteko oh itu ra  da, baina H e le tan  ad inak  
ez du ezer ikustekorik. Hango fa m ilia  b atean  azterketa  egin ondorean  
ja k in  zuen koskari hi eta e n tte rk a ri zu  esaten ziotela. E ta, han, entterka  
" in tro v e rtid o "  da eta koska  "e x tro ve rtid o " .

b) H A R -E M A N A K

E ducación y  Ciencia-ko M in is terg oaren  gutuna, E u skaltza ind iaren  
nortasunez, h is toriaz eta arau teg iaz egingo duten  lib u ru x k a  Bilboko  
Im p re n ta  In d u s tr ia l S.A. in p rim ateg ia ren  esku uzten  dute la eta gure esku
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lib u ru xka  honek behar d ituen  ed ergarriak  h au tatzea . E d erg a rri hautape- 
na N . A lzó la G erediaga eta J. San M a rtin e n  esku uzten da, eta hauek ja r r i - 
ko d ira  in p rim a teg ia re k in  h ar-em anetan .

D iru  laguntza em an  duten udaletxeen  b erri em an  da: Iru iñ e a , B ara - 
kaldo, Tolosa, Z a ld ib ar eta Beasain. A zpeitikoak ordea, aurtengo presu- 
puestoak beterik  d itu e la  eta helduden u rterako  uzten duela.

Donostiako u da le txearen  gutuna, 1976ko  o tsailaren  26ko R. D. dela- 
koa ko n tuan  h a rtu r ik  euskararen  irakask in tza  ja rtz e a re n  alde d ituzten  
asm oak agertuz eta gure babesa eskatuz.

Caracas-ko E uskera Lagunen E lka rtea  delako bazku n ak babesten  
duen "A n d im a Ib in ag ab e itia "  sarirako  epai m ah a ia  izendatzen da: A. I r i 
goyen, J. A. E tx e b a rr ia  eta J. A. Letam endia  ja u n a k .

Euskal H e rrik o  A rkitek toen  Kolegio O fiz ia laren  proposam ena, a rk itek -  
tu ra  h iztegia a rg ita ra tze  b ideetan ja rtze ko , Zum alabe euskaltza in  lag u n 
tza ile  ja u n a k  egin zuen h iz teg iari o rraztapena em atea, h orta rako  izenda- 
tua den batzordeak E lh u y a r ta ld ea  eta  A rkitek toen  kolegioaren laguntzaz.

P. L a fitte  ja u n a k  ad itze ra  em aten digu, Baionako apezp ikuak b ikario  
general izendatu  duela H ir ia r t -U rru t i  gure euskaltzain  laguna euskaldu- 
nez a rta  hartzeko.

J. M . Satrustegi ja u n a k  Iru iñ ek o  u da le txeak euskararen  alde d ituen  
asmoen b e rr i em an du, eskoletan euskararen  irakask in tza  sartzeaz eta  
bere babespean ikasto lak sortzeaz.

B izkaiko  eg u nkariak  besterik ad ia raz i badute ere, E u ska ltza in d itik  ez 
zen inor jo a n  B izkaiko D ip u taz io ra  Gobernazioko m inistro  ja u n a  in fo rm a- 
tzera. O har hau ag irían  ja rtz e a  erab ak i da.

d) G OIZEKO  B IL K U R A R E N  B E R R I

H e rr i ta  h e rr ita rre n  izenen batzordeko id a zk a ri den J. L. L izu n d ia  ja u 
nak goizean ikusi eta o nartu  d iren  izenen b e rri em aten du, B izkaiko Lea- 
A rtib a i a rro ak  eta D eba a rro aren  behe aldea. D enbora fa ltaz , A rabako  
A iara  eskualdekoa eta  N a fa rro a n  M end ia ldeko  sei h a ra n  eta E rro n ka ri-  
Z ara itzu  u rrengorako  u tz i d ira . D ena déla, egin denaren  b e rri edo naiz  
o ra in d ik  egin gabe gelditzen denaren b erri ja k in  n ah i duenak lau  probint- 
zietan  guk ditugun o rd ezkaritze tan  aurk itu ko  du.

e) "H " IKAKO ADITZ-JOKOETAN, Z A T A R A IN 'D A R  A N B R O S I'R E N  
TX O S TE N A

H ikako  fo rm etan  " h ” le tra re n  -erab ilkerari buruzko b erria k  em an  
ditu , idazle za h a rra k  o in a rri h a rtu r ik  eta hoietaz Lafon eta Uhlenbeck-ek  
em an zituzten  a rra zo ia k  aztertuz.

O ndotik izan  den e lk a rrizk e ta n , M itxe le n a  ja u n a k  arrazo ia  em aten  
dio, lehendik gauza ja k in a  zenez.

Ohi den o to itzarek in  b ukatu  da b a tzarra .

Euskaltzainburua  
LUIS VILLASANTE

Idazkaria  
Juan San M artin
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1976 - X - 29

Donostian, G ipuzkoako D ip u tazio  ja u re g ia n , 1976ko  u rria re n  29an , 
arra tsaldeko  lau re ta n , b ildu d irá : L. V illasante buru, J. H a ritsch e lh ar  
buru  ordezko, A. A rru e , J. L. D a va n t, X . D ih arce , J. Ir ia r -U r ru t i ,  A. I r i 
goyen, P. L a fitte , E . L a rre  eta J. M . Satrustegi euskaltzain  ja u n a k ; J. L. 
A lvarez E n paran tza , P. A n d iazabal, J. M . A ran alde , X . A ran bu ru , M . 
A txaga, N . E txan iz , J. A. E txe b a rria , J. Fdez. Setien, J. G arm end ia  K o rta - 
di, J. In tx au s ti, J. M . Ir io n d o , X . K in tan a, E. K n o rr, J. A. L etam endia , J. L. 
Lizundia , L. M . M u jik a , J. A. Retolaza, E. S a laberri, I .  Sarasola, J. M . 
T o rrea ld a y , P. U r ib a rre n , A. Z a ta ra in  eta J. J. Z earre ta , euskaltzain  
lag untzaile  ja u n a k , J. San M a r t ín  id a zka ri déla.

A. Ir ig a ra y , P. L a rzab a l, J. M . Lojendio, L. M itx e le n a  eta  A. Z ava la  
ja u n e k  ezin e to rria  a d ia ra z i dute.

Ohi den o to itzarek in  hasi da b a tzarra .

a) H A R -E M A N A K

G ipuzkoako D ip u ta z io ari, bere leh en d akaria ren  h erio tzag atik , gure 
atsekabea agertzea e rab ak i da.

D ip u taz io aren  gutuna ira k u rr i da, G ipuzkoako Escuela U n ivers ita ria  
del Profesorado de Enseñanza G eneral Básica delako eskola honetan Eus
k a l H izku n tza re n  k a te d ra  sortzeaz, probin tziako  eskoletarako irakas leak  
gertatzeko. Ira k a s k in tz a  hau  1 9 7 6 -7 7  kursoan  hasiko da, E u sk a ltza in d ia 
ren  laguntzaz e ra tu rik . Lehen kurso h onetarako  2 5 0 .0 0 0 ,-  pezetako  
laguntza eskain iaz. E skerrak  em atea e rab ak i da.

Durangoko X I.  E uskal L ib u ru  eta Disko A zokarako gom ita h a rtu  da, 
G erediaga E lk a rte a re n  p arte tik . Azoka hau b ih ar arra tsaldeko  7 re tan  ide- 
kiko da, eta b ertan  em ango zaio E u sk a ltza in d iari U rk io lako  euskal ja ie ta -  
ko superabit d irua .

E tzi goizean, U dako  Euskal U n iberts ita teko ak b iltz a r b a t anto latuko  
dute D urangoko U d ale txean , goizeko lO etan , eta  E uskaltza ind iko  n orba it 
bid a ltzea  eskatzen dute.

Beobide, L a rza b a l eta Sarasolak osatzen duten ep a i-m ah a iaren  eraba- 
giz, “ B itor G arita o n an d ia "  an tze rk i saria  Urrutiko in txaurrak  izeneko  
la n a ri em aten  zaio. Bere egilea Alegiko Xefe B a le rd i ja u n a  da. S aria  b ih ar  
b ertan  em ango da B izka iko  A u rrezk i K utxan .

J. A. E txe b a rria , Ir ig o ye n  eta Letam en d ia  ep ai-m ahaikoek , "A n d im a- 
Ib iñ a g a b e itia "  sa iaera saria  Jakue izenordez d ato rren  Espainolak eta eus
ka ldunak X V I - XVII. m endean  lan aren  eta  H aur besoetakoa  izenekoen  
artea n  banatzea  e rab ak i dute.

A lfabetatzekoak b iltz a r b a t izango dute etzi arra tsaldeko  bostetan  
D urangoko u da le txean . E u ska ltza in d itik  n o rb a it jo a tea  n ah i dute.

Bilboko Im p re n ta  In d u s tria l, S. A. in p rim ateg ian  a u rre ra  doa E d uka-  
zio eta Z ientzia  M in is te rg oaren  enkarguz eginen duen E uskaltza ind iaren  
lib u ru a , eta honetarako  b eh ar z ituen  ed erg arri eta proba zuzenketen  
lag un tza  em an  zaio. L ib u ru  aski han d ia  eta  ed erra  izanen da.
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Linguistikako bosgarren b a tza rre ta ra ko  deia, M o ntréa l-ko  U nibertsi- 
tateko Jacques D . G irard  id a zk a ria k  egina. B a tza r hauek 1978ko abuztua
ren 21etik  26 ra  b ita rtea n  izanen d ira .

M ad rid -eko  U niversidad  Com plutense-tik bertako  a ld izkarirako  eus
ka l e leberria ri buruzko lan  baten eskaria egiten digute.

J. J. Z earre tak  em an du d iru -kon tu en  b erri, ap irile tik  ira ile ra  b ita rte - 
koa: G uztira , zegoena, 2 1 5 .9 7 7 ,8 4  pezeta; eh itua, 2 .4 5 0 .6 3 2 ,5 5 ; u rr itu a , 
1 .6 3 0 .0 2 4 ,3 7 ; eta dagoena , 1 .0 3 6 .5 8 6 ,0 2  p e ze ta .  O ndorean, d iru a  ñola  
dagoen b an atu rik  eta sa rrera  eta u rritu en  zertze lad arik  a ip ag arrien ak  
agertu ditu . B aita ere, d irua  em an dutenen zerrenda ira k u rr i du, b ako i
tzak em an dueña aipatuz, azkenengoa Laudioko U d a lb atzarra ren a . 
Izendegia  berritzeko  eta hornitzeko  batzordea izendatzen da: J. M . 
Satrustegi, A. Ir ig a ra y , J. H aritsch e lh ar, A. Irigo yen , J. L. L izundia, M a r ia  
P ila r Lasarte, M . M . U rres tarazu  eta E. K n ó rr-ek  osatua.

Irak as le  titu lu e i buruz, J. L. A lva rez E n p aran tzak  dio, titu lu ok erreze- 
gi ez ote diren  em aten. Lehen saioen b erri em an da, eta e lk arrizk e ta  ondo
ren irakas le  titu lu a  lortzeko zer eskatzen den. Ikus, EUSKERA, X V I I ,  
(1972 ) zenbakiaren  2 2 0 /2 2 5  o rria ld ee tan  arg ita ra tu tako  arau ak .

E uskaltza inb u ru ak agur berezi bat egiten die lehen ald iz b a tza rre ra  
d atorren  J. Ir ia r t -U r ru t i  ja u n a r i eta era b erean  aspaldiko ald iz agertu  
diren E. Salaberry , P. A n d iazabal, J. L. A lvarez E nparantza eta L. M . 
M u jik a  jau n e ri.

Ondorean, J. Zaitegi ja u n a re n  eritasu n aren  b erri em an du, oraintsu  
b iz ita  egin dion id a z k a ria ri b e rri gehiago em aneraziz. H onek agertzen du 
Zaitegi ja u n  adiskidearen gogo b a k a rra  euskarara itzu liak  dituen P laton- 
en e lk arrizk e ta  a rg ita ra  gabeak a rg ita ra tu rik  ikustez déla eta ongi m erezi 
duela a rg itara tze  b ideetan laguntzea. E u skaltza inburua, J. M . Satrustegi 
eta id a zka ria  astearte arra tsa ld ez bisita b a t egitekotan gelditu  d irá .

b) G O IZEKO  B IL K U R A R E N  B E R R I

Goizeko lehen b ilku ra  kargu  berrien  hautatzeaz izan  da, A rau teg iaren  
28, 29 , 30  eta 31. a rtik u lu a k  eskatzen duten a rau ra . B ildu d iren  euskal
tza in  osoak: L. V illasante buru, J. H a ritsc h e la r buruordezko, A. A rru e , J. 
L. D avant, X. D iharce, J. Ir ia r t -U r ru t i ,  A. Ir ig a ra y , A. Irigoyen , P. L afitte , 
E. L arre , J. M . Lojendio, J. M . Satrustegi, A. Z ava la  eta J. San M a r tín .  
Hoiez gainera, beren poderío izk rib u a k  b id a li d ituzte, P. L arzab a l ja u n a k , 
J. H aritsche lh ar ja u n a ri eta L. M itx e le n a  ja u n a k  J. M . Satrustegi ja u n a ri.  
Beraz, 16 boto d ira  bozketarako. E ta  kargu  bako itza  bozketara jo  ondo
rean , lehengo beraiek b erriz  gelditzen d ira  nagusitasun osoa erdietsi 
ondorean. H au  da: L. V illasante B uru, J. H a ritsch e lh ar buruordezko, J. 
San M a r t in  Id a z k a ri, E. E rk iag a d iruza in .

Ondorengo b ilku ran  D urangoko uda le txeak  ik u rriñ a r i buruz egin 
digun gutunezko galderaz, arazo hori gure egitekoa ez déla eran tzutea  
erab ak i da.

Izendegia hornitzeko, nah iz behar d iren  zuzenketa egiteko E uskal
tzaindiko  guziei dei egitea e rab ak i da, bako itzak b e ra ri deritzan  o h arrak
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bia ltzeko , n ah iz  J. M . Satrustegi ja u n a r i edo n ah iz  E uskaltza ind iko  bule- 
gora.

D a to rren  u rr ia re n  7an  X a lb ad o r b erts o la ria ri om enald ia  egingo zaio  
U repelen eta h a ra  jo a n  n ah i dutenei deia eta beren izenak em atea.

Tolosako e lkarte  guztiak b ild u rik  eratzen  duten "E uskal K u ltu r Ika s -  
ta ro a "  delako erakun d erako  E u skaltza ind ia  ere beste zenbait e lkargore- 
k in  batean laguntzaileen  arteko  iza tea  eskatzen digute, guretako zenbait 
ere h iz la r i edo irakas le  izango d irenez. E ra tze  hau  aurtengo azaro aren  
16tik  helduden urteko  m a ia tza ren  2 6 ra  artekoa izanen da, euskaraz eta  
erd araz  era guzietako ga iak  iku tuz . Laguntasun hau  onartzen  da.

E u sk a ltza in d ian  ir itz i edo proposam en gisa 23 ja u n e k  izen peturik  h e l
du den gutuna ira k u rr i da. E ta  honi buruz eu skaltza inburuak egin dituen  
zenbait ohar. O ndorean, A. Irig o ye n  euskaltzain  ja u n a k  gai hontaz em an  
dituen ir itz ia k  eta azken ik  bi punduko proposam endua. Id a zk io k  eu skal
tza in  oso guztien a rtean  zab ald uak d ira , ba ina  eskatzen duten lag u n tza i
leen artean  ere kopia b aña zabaltzea erab ak i da.

d) U M E  E U S K A L D U N E N  A LFA B E TA TZE A

José Antonio R eto laza ja u n a re n  txostena. H a u rre n  h izkuntzazko  zen
b a it teo ría  agertu  d itu  eta ondorean K ili-k ili-re n  bidez egin duen lana  
a d ia raz i eta b e rta tik  jaso d ituen  esperientzia g arran tz itsuak  agertu.

e) O IN A T IK O  ESKU IZ K R IB U A R I BURUZ O HAR Z E N B A IT

A. Irig o yen  ja u n a re n  txostena, O inatin  lib u ru  zah ar baten  la rru zko  
aza laren  b arn etik  au rk itu  d ituen  izkrib u  b a tzu ri buruz. L ib u ru a  X V . m en- 
dekoa da, ba ina  esku-izkribu  horiek, idaz tan keraz , X V I. m endekoak. E ta  
horien  testuen arg itasunak em aten  ditu .

f) B A K O ITZA K  D A K A R R E N E T IK

X . K in tan a  ja u n a k  b erak  eta Im a n o l B e rria tu a  ja u n a k  Israe len  zehar 
egin duten jo a n -e to rria re n  b erri em an du. Hango H izku n tza  A kadem ia - 
koekin egonak d ira  eta E u skaltza ind iarek iko  h ar-e m a n a k  nah i omen  
d ituzte, besterik ezean e lk a rren  lanen  b erri a ld izk aria k  tru ka tu z . O ntzat 
h artu  da EUSKERA hango A kad em iaren  boletinaren  trukez em atea.

J. In tx a u s ti ja u n a k  Gero-ren  seigarren argita lpena au rkeztu  du, 
Jakin -ek  a rg ita ra tu a  E u skaltza ind iaren  babesez eta G ipuzkoako A u rrezk i 
K u txa  P ro b in tz ia laren  d iru  laguntzaz.

g) EUSKAL H IZ T E G I A R A U E M A IL E  E N T Z IK L O P E D IK O A R E N  PRO JE K- 
TOA

O ndorean, D iputazio  bereko saloi nagusian b ild u rik , D ip utazio aren  
izenean Juan Egia buruordezko déla eta A yestaran  ja u n a  A u rrezk i K u txa  
p ro b in tz ia la ren  izenean, Karlos Sistiaga A u rrezk i Kutxako zu zen daria  eta  
E u skaltza ind iko  zu zen d aritzako ak  m ah a ib u ru an  d irela hasi da b iltza r
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idekia, Ibón Sarasola euskaltzain  lag un tza ileari G ipuzkoako A u rrezk i Ku- 
txak babesturik gom endatzen zaion H izteg i A rau em ailearen  asm oak zer 
diren  aurkezteko.

Julio Abad M a ta  ja u n a k  egin du b iltza r honen aurkezpena eta ondo
rean  Ibó n  Sarasolaren m in tza ld ia , euskaraz eta erd araz , H izteg i hau  zer 
litzaken  eta bere asm oak nolakoak d iren agertuaz. M in tza ld ia re n  bukae- 
ran , E uskaltzaind iko  id a zka riak  L. M itxe le n a  ja u n a re n  gutuna ira k u rr i 
du, bera ezin e to rriaz  idazkiz bere ir itz ia  agertuz. L. V illasan te  euskal
tza inburu  ja u n a k  agurrezko h itzak , h iztegiaren  p rem ia  la rr ia  agertuz. 
Jesús M a r ía  A yestaran  ja u n a k  A u rrezk i K u txa ren  izenean agurrezko h it 
zak, eta azkenik Juan  Egia ja u n a k  D iputazioaren  izenean.

B ukatzean  Ibón  Sarasolaren m in tza ld ia  idazk iz  zabaldu  da b a tza rk i-  
deen artean.

Euskaltzainburua Idazkaria
LUIS VILLASANTE Juan San M artin

1976 - XI - 26

Donostian, G ipuzkoako D iputazio  jau re g ian , 1976ko  azaroaren  26an , 
arra tsaldeko  lau re tan , b ildu  d ira: L. V illasante buru, A. Irig o yen , P. L a f it 
te, E. L a rre  eta J. M . Satrustegi euskaltzain  jau n a k ; J. M . A ranalde , X. 
A ranburu , M . A txaga, J. G arm end ia  L arrañ ag a, S. G arm en d ia , J. M . 
Irio n d o , E. K norr, J. A. Letam endia , J. L. L izundia , L. M . M u jik a , J. A. 
Retolaza, A. Z a tara in  eta J. J. Z earre ta  euskaltzain  lag un tza ile  ja u n a k , J. 
San M a r tín  id a zka ri déla.

Ohi den o to itzarekin  hasi da b a tzarra .
U rriko  ag iría  onartzean, Irigo yen  ja u n a k , bere txosteneko O inatiko  

esku -izkrib uari buruzkoan  m endeak gaizki ja r r i ta  daudela , X V  eta X V I  
m endeak a ld eran tz iaz. Zuzen ja rtz e a  eskatzen du.

E uskaltza inb u ru ak, Antonio A rrue eta Fernando A ire  "X a lb ad o r"  ja u -  
nen h il b erria  em an du, ondorean Antonio A rrue euskaltzain  zenaren  nor- 
tasunez txostentxo bat ira k u rria z . E ta  fa m ilia r i gutunez atsekabea ag eí- 
tzea eskatzen du.

E uskaltza inburu  ja u n a k , arau teg iaren  33 . a rtik u lu a k  eskatzen duen  
bezala, euskaltza in  oso baten hutsartea agerrarazten  du, izendapen b erri-  
rako proposam enak eskatuz.

J. M . A ranalde ja u n a k  X alb ad orren  nortasunezko txostena ira k u rr i
du.

a) H A R -E M A N A K

A benduaren 19an A rrasaten  J. Zaiteg i euskaltzain  lag untzaile  ja u n a ri  
egingo zaion om enald iaren  b erri em an da. E u skaltza ind ikoei b erta ra  jo a -  
teko gom it egiten zaie.
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EUSK ERA, X X I (1976 ) zenbakia inp rim ateg ian  sartzeko gertu dagoela 
ad itzera  em an da.

Euskarazko lite ra tu ra  sariketaz, urteroko  lib u ru xka  baten  arg ita ra -  
tzea p rem iazko a ikusten da, b ako itzaren  xehetasunak eta  arau teg ia  ager- 
tuz.

M ad rid -eko  U niversidad  Com plutense-koak, lehenago euskal elebe- 
r r ia r i  buruzko  lan  b at eskatu ziguten eta o ra in  an tze rk ia ri buruzkoa.

B izkaiko D iputazioko leh en d akaria ren  gutuna, bertako  Junta de Cul
tu ra  de V izcaya-rako  euskaltza in d iaren  o rdezkari bi eskatuz. A. Irigo yen  
eta X. Gereño izendatzen  d irá.

M in is te rio a k  a rg ita ra tu  duen "Sobre la  Real A cadem ia de la  Lengua  
Vasca" lib u ru aren  ale b at erakuts i da, o ra in d ik  ez dakigu zer m oduz  
zabaltzeko asmoa duten.

L ib u ru za inak  h a rtu  d iren  liburuen  b e rri em an du. E m aile  d iren  N. 
Alzóla, J. M . Satrustegi eta P. E txeb erria  ja u n e i eta Gero a rg ita ld a r ia ri eta  
D urangaldeko  G erediaga E lk a rte a ri eskerrak em atea erab ak i da.

b) EUSKAL IZ E N D E G IA  U G A R IT Z E A Z , G AURKO TZEAZ E T A  A R G IT A L - 
PE N  B E R R IA Z

J. M . Satrustegi ja u n a re n  txostena. G ai hontaz jaso zituen ir itz ia k  eta  
o h a rra k  ad ia ra z i ondorean bere aburu ak agertu d itu , era berean goizeko  
b ilku ra n  egin d iren  azterketen  b erri em anez. H is to rian  zeh ar eta ohituraz  
eto rri za izk igun  izenez g ainera h a in tza t h artu ko  d irá  gure lite ra tu ra n  eta  
m ito lo jian  e rab ili d iren ak ere.

d) G O IZEKO  B IL K U R E N  B E R R I

Goizean, euskaltzain  osoak, izendegi batzordekoak eta irakaslego ba- 
tzo rdekoak b ildu  d irá . Izen d e g iari buruzkoan  J. M . Satrustegi ja u n a k  
em anak d itu  zenbait argitasun. Irakas lego  batzordean  etsam ina egunetaz, 
ikastaroetaz, ahozko etsam ina eg itearen kom enientziaz eta batzordeko  
esku-arteko gaietaz m in tza tu  d irá.

e) E U S K A L T Z A IN D IA R I, A N T Z E R K I S A R IK E T E R I BURUZ

P iarres  L arza b a l ja u n a re n  txostena, E m il L a rre  ja u n a k  ira k u rr ia . Bere  
zenbait ide ia  gai hontaz ad ia raz i ondorean an tzerk i batzorde b at izenda- 
tzeko p rem ia  agertzen du, eta bera ien  a rtean  txostenaren  kopiak zabalduz  
gero b a tza r baterako  deia egin, ide iak  b erritu  eta b ateratzeaz bidé b erria  
m arkatzeko .

f) O DO N DE A P R A IZ E N  O M E N E Z K O  BA TZA R R A

E u skaltza inb u ru ak ad itzera  em an du, dato rren  hileko b a tza rra  Gas- 
teizen izango déla, Odón de A pra iz  ohorezko euskaltza in  ja u n a re n  om e
nez, b erak  80  u rte  aurten  bete d ituelako. B a tza rra , A rabako Foru D iputa - 
zioan e ra tu a  izanen  da, abenduaren 27an.
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H . K n ó rr-ek  em an d itu  b a tza r honen xehetasunak: Egun h orretan  
lehen lib u ru  b a t aurkeztuko  da, O. de A praizen  lanen  b ildum a. Geroago 
b igarren  lib u ru  bat, o ro tariko  lanez o m en ald itza t eskaintzen zaiona, b iak  
A rabako K u ltu r Kontseiluak a rg ita ra tu ak .

B a tzar eguneko h itza ld iak , asmoz: E u skaltza inb u ru aren  agurra; J. M . 
B aran d ia ran  eta  L. M itxe le n a  jau n e n  txostenak.

O ndorean, irakas le  titu lu  b e rr ia k  banatzea.

g) O R O TA R IK

J. M . Ir io n d o  ja u n a k  Banka edo d iru -e txean  h iztegi berezi baten  p re 
m ia  agertu du. H ontaz, A u rrezk i K u txa , E lh u y a r ta ldea eta inguru  horie- 
tan  ke zka tu rik  dabützanei eskaintzearen ir itz ia  agertu da. Adibidez, beste 
batzuen artean  José Agustín A rrie ta , A u rrezk i K utxa P ro b in tz ia lak  bere  
enplegatuen artean  euskararen  irakasku ntze tarako  izendatua duenaren  
bidez, R. B adio la, E uskaltza ind ian  itzu lpen  lan etan  d ia rd u a n a ri "Banco  
de B ilbao"k ban ka h iztegi b a t euskaratzeko b id a li d ionaren bidez, etab. 
Donostian b ilku ra  bat egingo da eta J. M . Irio n d o  izendatzen da E u skal
tza in d iaren  izenean b e rta ra  joateko.

J. M . A ran alde  ja u n a k , h e rrie tan  X a lb ad o rren  om enald iak egiten hasi 
d ire la  eta h e rr iz  h e rri egin b eh arrean  Euskal H e rr i oso m a ilan  egiteko  
asmoa dagoela agertu  du eta h orre ta rako  E u ska ltza in d iaren  babesa 
eskatzen du. O ntzat h artu  da. B a ita  ere, X a lb ad o r euskaltzain  laguntzaile  
izendatzeko proposam en h u ra , arau teg iaren  araberaz.

E uskaltzainburua Idazkaria
LUIS VILLASANTE Juan  San M artin

1976 - XII - 27

Gasteizen, Foru D iputazio  jau re g ian , 1976ko  abenduaren 27an , goize
ko l i t a n ,  b ildu  d ira: L. V illasan te  buru, J. H a ritsc h e lh ar buruordezko, J. 
M . B a ra n d ia ra n , A. Ir ig a ra y , A. Irigo yen , P. L a fitte , E. L a rre , eta J. M . 
Satrustegi euskaltzain  ja u n a k ; N . A lzóla, I .  B a z ta rr ik a , J. A. E txe b a rria , J. 
Fernández Setien, J. G oikoetxea M a iza , J. M . Irion d o , E. K n ó rr, J. L. 
L izundia , P. M a r tín , J. A. Retolaza, M . Ruiz U rres tarazu , P. U r ib a rre n  eta 
J. J. Z earre ta  euskaltza in  laguntzaileak, J. San M a r tin  id a zka ri déla.

D a van t, D ih arce , H ir ia r t-U rru ty , L arzaba l eta  M itxe le n a  ja u n e k  ezin  
eto rria  a d ia raz i dute.

Ohi den o to itzarek in  hasi da b a tzarra .
Azaroko b a tza r ag iria  o nartu  da.

H A R -E M A N A K

E uskaltza inb u ru ak b ig arren  deia egiten du, arau teg iaren  33 . a rtik u -  
luaren  arab eraz, A. A rrue zenaren  hutsunea betetzeko proposam enak  
eskatuz.
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P iarres  L a fitte  eta Jean  H a ritsc h e lh ar ja u n e k  P iarres E yh eram en d y  
euskaltza in  lag u n tza ilea ren  h il b e rria  ad itzera  em an dute. Iza te z  m au le ta - 
r ra  zen eta euskara ikasteko zenbait m etoduren  egilea.

E u ska ltza ind ia , bere bulego lan etan , inoren  m u ltikop ia  aprobetxatuaz  
eto rri da b a ina  o rain  bere ja b e a k  eskatu duenez, m u ltikop ia  b e rr i bat edo 
serokopiagin tzarako  m a k in a  erostea e rab ak i da. B eharren  arab eraz  eta  
presupuestoak ikusiaz erosketa hau  egitea bulegokoen esku uzten da.

G uad ian a de Publicaciones, S. A. gure lite ra tu ra re n  h is toria  lab u r bat 
eskatzen digu, H istoria  de las litera tu ras p e n in su la re sn  no caste llanas  
p artea  osatzeko. H iru ro g ei p lanako  lan a  izan  b eh ar du eta 19 77 are n  lehen  
p arte an  en tregatua izan  b ehar du. Lan  honegatik, ohi den bezala , salm en- 
tako %-etik 10a  ordainduko  du.

Donostiako M ag isterio  eskolan, D ip u taz io ak  sortu zuen euskal kate- 
dra hornitzeko, b erta rako  zu zen dari izen datu  zen J. A. Letam en d ia  eus
ka ltza in  lag un tza ilea ren  b igarrengo b a t izendatzea erab ak i du  D iputazio  
berberak . H o n taz  b igarrengo h au  izendatzeko G ipuzkoako D ip u taz io ak  
egiten digun eskaria iku s irik , eta E u sk a ltza in d ira  eto rri d iren  eskaintzak  
aztertu  ondoren José Antonio M u jik a  Casares proposatzea erab ak i da.

H onen bestez b u k a tu tza t em aten da barne b a tza r hau, D iputazio  bere- 
ko saloi nagusian  Odón de A p ra iz  Buesa euskaltza in  ohorezkoaren hom e- 
nezko b ilera  idek iaz ja rra itz e k o .

O DO N D E  A P R A IZ  E U S K A L T Z A IN  O H O R EZK O A R E N  O M E N E Z

E guerd iko  h am ab ie tan , A rab ako  Foru  D ip u tazio aren  B a tza rre  Oroko- 
rre n  aretoan  bertako  leh en d akaria , A rabako  gobernadorea eta euskal
tza in  b uru  ja u n e k  m a h a ib u ru an  d ire la , E u skaltza ind iko ak, a ra b a r ta lde  
h an d i bat eta euskara irakas le  titu lu  b erria k  h artu ko  dutenek b ildu d ira . 
Z o ritx a rrez , b ertan  b ildu  den jen d e tza  guztia  ezin izan da sartu . A pra iz  
ja u n a  ondoez tx ik i b at em an da ezin agertu izan  da, b a ina  beren  ilobak  
daude bere ordez.

Foru D iputazioko  leh en d a ka ri den L e ja rre ta  ja u n a k  agurrezko  h itze- 
kin  idek i du Gasteizko seme ja to rra  den Odón de A pra iz ja u n a re n  om enal- 
dizko b ile ra  idek i hau.

E ra  berean, euskaraz eta erdaraz, V illasan te  euskaltzain  ja u n a k  a d ia 
ra z i du egun zerek e k a rr i g a ituan  G asteizera. O. de A pra iz  ja u n a r i gogoz- 
ko ag u rra  eskain i ondorean A rabako ag in ta riak  eta bertako h e rr ia  agur- 
tzen d itu , A rab ak  h is torian  zeh ar eu skarari ze r eskaini dion gogoratuaz.

O ndorean, José M ig e l B a ra n d ia ra n  euskaltza in  ja u n a k , X X . mende  
honen lehen p artean  Gasteizen euskal Jak in tzaz  egin ziren  lan eri buruzko  
h itza ld i la b u r bat.

L. M itx e le n a  euskaltza ina zen beste h itza ld i b a t em ateko tan , baina  
bere e to rri ezina a d ia raz i ondorean, A. Ir ig a ra y  eta J. San M a r tin e k  h itz  
egin dute.

A. Ir ig a ra y  euskaltza in  ja u n a k , J. P. U lib a rr i a ra b a r id a z le a r i buruz  
zenbait o har, O. de A p ra iz  ad isk idearen  omenez.
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J. San M a r t in  euskaltzain  ja u n a k , Odón de A pra iz  ja u n a re n  b iz itza  eta 
lan eri buruz.

E. K n ó rr euskaltzain  laguntzaile  ja u n a k , Odón de A pra izen  obretarik  
lehen p arte a  aurkeztu  du, El vascuence en Vitoria y  Alava en la últim a  
centuria  (1 8 5 0 -1 9 5 0 ) d eritzana , eta  b iltzark id een  artean  zenbait ale 
zabaldu  d ira . Lan hau lehen tomoko za ti b at omen da. Arabako Foru D ipu- 
taz io aren  asmoa da, h iru  lau  tom otan, O. de A pra izen  lan  a rg ita ra  gabeak, 
arg ita ra tu en  b ildum a, gutunak eta azken  tomo batean bere omenez zen
b ait eu skalarik  b id a li d ituzten  lanezko b ild um a burntzea.

O ndorean, aurtengo euskal irakas le  titu lu en  d ip lom ak banatu  d ira , 
g uztira  323.

A rabako gobernadore b e rr ia  den Ansuategi ja u n a k , bukatzeko, b ilt- 
zark id eak  agurtu  ditu.

B a tza r ire k i honen ondorean H osta l Ira d ie r -e n  anaitasunezko bazka- 
r ia  izan  da, eta guziak agurtzera  h a ra  agertu da Odón de A pra iz ja u n a .

Euskaltzainburua Idazkaria
LUIS VILLASANTE Juan San M artin



BERRIAK





BERRIAK 275

OINATIKO OLAKUA TORRETXEA

Bilbon, 1976ko M aiatzaren 7an.
Oiñatiko Udalbatzarren Lehendakari eta Alkate jaunari,
Oiñatira

Agur t'erdi!
Euskaltzaindiak, joan den hilaren 30ean, Donostian, 

Gipuzkoako Diputazioan egindako bilkuran beste gai batzuen 
artean, alboko txosten hau onhartu zuen, horko eta zuon "0- 
lakua" dorretxe hori dela-ta. Baita ere onhartu zuen zu buru 
zareen Udalbatzar horri formalki eskabide hau egitea: "01a- 
kua", Oiñatiko Herriaren etxea, Euskaltzaindiarentzat eskat- 
zea, alboko txosten horretan agertxen diren xedeetara eta 
horretarako behar diren pausuak ematen hastea, Udalbatzar 
horrek ontzat hartzen baldin badu gure eskabidea.

Atsegin zait gure batzarraren albiste hau zuoi aitzen ema
tea, gure eskabidea onhartuko duzuelakoan.

Har zazue, zuk eta zure Udalbatzarkideek gure Elkargoa
ren eskerrik eta agurrik zintzoena,

A. Luis Villasante - Euskaltzainburua

Bilbao, 7 de mayo de 1976.- Sr. Alcalde - Presidente del 
Ayuntamiento de Oñate.- Oñate.

Saludo.- La Academia, en sesión celebrada el pasado día 
30 en San Sebastián, Diputación de Guipúzcoa, adoptó entre
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otros el acuerdo de aprobar la adjunta moción relativa a la 
casa-torre de Olakua de esa villa y de su propiedad.- Asimis
mo se acordó solicitar formalmente lo siguiente a esa Corpo
ración municipal de su presidencia: Pedir para la Real Acade
mia de la Lengua Vasca, la casa "Olakua” de la pertenencia 
del municipio de Oñate, para los fines mencionados en la 
adjunta moción, y en el caso de que la Corporación municipal 
aprobase nuestra petición iniciar los oportunos trámites para 
su consecución.- Pláceme dar cuenta de lo acordado en nues
tra  sesión a Vds., en la confianza de que aprobarán nuestra 
petición.- Reciban Vd. y sus compañeros de la Corporación 
municipal el sincero agradecimiento y saludo de nuestra 
Institución.- Firmado: Fr. Luis Villasante.- Presidente.-

r

DESTINO QUE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA, 
"EUSKALTZAINDIA” PIENSA DAR A LA CASA-TORRE 

"OLAKUA” , SITA EN OÑATE

Euskaltzaindia tiene su sede o casa central en Bilbao y 
Delegaciones en las capitales de provincia del País Vasco.

No obstante, el poseer una casa propia en una villa como 
Oñate —especialmente vinculada con el origen de la misma 
Academia, que se creó aquí en 1918—, villa equidistante de 
las diversas provincias de este lado del País, le resultaría de 
indudable utilidad, provecho y rendimiento cultural. Entre 
otras razones porque Oñate puede brindar para las tareas del 
espíritu un clima de paz y tranquilidad que en las capitales 
hoy es difícil hallar.

En concreto, he aquí el destino que Euskaltzaindia se pro
pone dar a la Casa-torre mencionada, en caso de que el Ayun
tamiento de la villa le haga donación de ella:

1. La empresa cultural de más envergadura que Euskalt
zaindia trae entre manos desde hace muchos años es la elabo
ración y publicación de un magno Diccionario Vasco funda
mental, que inicialmente se basaría en el de Azkue de 1905, 
pero que lo rebasaría, remozaría, pondría al día y en realidad 
vendría a ser una obra nueva, un instrumento de consulta
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imprescindible para cuantos se interesan, por cualquier con
cepto, del idioma vasco. Esta tarea la Academia la tiene enco
m endada a su miembro Dr. Luis Michelena, catedrático de 
Salamanca, quien, para poder llevarla a cabo, tendría que ser 
exonerado por unos años de su cátedra y dedicarse a este tra 
bajo, que realizaría con la ayuda de dos (o más) personas que 
trabajarían bajo su dirección. Creemos —y el Sr. Michelena es 
de la misma opinión— que la mencionada Casa-torre es un 
sitio ideal para dar cima a esta gran obra cultural, que todos 
los cultivadores del euskera esperan y solicitan con ansia por
que sienten necesidad de tal instrumento.

Reconocida ya la personalidad jurídica de la Academia 
por el Estado, ésta puede gestionar del Ministerio el que al Sr. 
Michelena se le conceda la excedencia para que pueda consa
grarse a este trabajo.

2. Una vez que se diera cima al Diccionario, se podría 
acometer otro viejo proyecto, también pendiente, a saber, el 
Atlas Lingüístico del Euskera, que en el país vascofrancés se 
está ya llevando a cabo, pero que en este lado está todo aún 
por hacer. El mismo Sr. Michelena con un equipo de colabora
dores podría formar la plantilla directora de este trabajo, y 
creemos que Olakua podría servir también de centro para 
este menester.

3. Al mismo tiempo, o sea, sin tener que aguardar a que se 
realicen estos dos grandes empeños culturales, Olakua podría 
servir también para los siguientes fines (o para algunos de 
ellos):

a) Im partir cursillos a los aspirantes al título de profesor 
de euskera.

b) Celebrar los exámenes de los que aspiran a la obtención 
de dicho título.

c) Albergar el archivo de las Campañas de Alfabetización 
que la Academia organiza para enseñar a leer y escribir en 
euskera a las personas mayores, que, sabiendo hablar el eus
kera, carecen de la necesaria escolarización para leer y escri
bir en dicha lengua.

d) M ontar una biblioteca especializada que recoja todo lo 
referente a la historia y al euskera de los pueblos de la cuenca 
del Deva, zona que reviste particular importancia y que care
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ce de una biblioteca de este tipo. Dicha biblioteca estaría 
abierta al público estudioso.

La existencia en Oñate de un centro de estas característi
cas serviría, sin duda, para despertar entre los hijos del pue
blo vocaciones, abrir rutas y enseñar el modo de trabajar en 
este campo a más de un elemento joven. La Academia tendría 
en cuenta el dar preferencia, en igualdad de condiciones, a 
hijos del pueblo, a la hora de elegir colaboradores o ayudan
tes para algunos de estos trabajos.

Naturalmente, la puesta en m archa de todos estos traba
jos traerá consigo ulteriores desarrollos y actividades que hoy 
por hoy no es posible especificar con más detalle.

30 - IV  - 76

JOK IN  ZAITEGI

Gizon batek euskeraren alde bere bizitza osoa erre baldin 
badu, gizon hori Zaitegi jauna izan da. Horregatik, gaurko 
omenaldia, bere jaioterriak eta euskaltzaleek egiten dioten 
gorazarre hau, alegia, ongi irabazi eta merezia du, inork iza- 
tekotan, Zaitegi jaunak.

Gaurko gazte askok beharbada ez dakite zuzen ñor den 
edo zer egin zuen Zaitegik. Eta hunekin ez dut esan nahi hori 
ez dakitelako errudun direnik. Bakoitza bere garaiko semea 
izan ohi da, eta beste denbora bateko kontuak nekez jakiten 
ditu. Ez dakitenek jakin dezaten ere beharrezkoa zen, bai, 
jaialdi hau eratzea.

Gerra ondoko urte latz haietan, euskeraz ezer egiterik ez 
zegoenean, gau beltzaren erdian, izar bat agertu zen, nun eta 
Guatemala-n. "Euzko Gogoa” aldizkaria esan nahi dut. Eta 
hara bildu ziren euskeraren alde zerbait egin nahiez zebiltza- 
nak.

Ekonomi aldetik begiratuaz, dirua errekara botatzea 
bezala izan zen aldizkari hura han eta orduan ateratzea. Bai. 
Diruaren atzetik ibili balitz, gure Zaitegik egin dituen guztiak 
erokeriatzat, kijotekeriatzat jo beharko genituzke. Zorionean 
Arrasate hunek, ekonomi aurrerapenen eta komentzien senti-
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dua hain zoli eta bizkor duen herri hunek, bestelako semeak 
ere badaki ematen.

Neurri handi batean Zaitegiren eraginari zor zaio oraingo 
euskal berpizte hau. Gero hor ditugu olerki lanak, exegesi 
lanak eta Greziako pentsalari handien obrak euskeraz jartzen 
eta argitaratzen beregain hartu  duen lan eskerga... Eta guzti 
hori berak bakarrik, inoren laguntasunik gabe, herbesteko ogi 
garratza jaten  zuen bitartean. Benetan horrelako seme erral- 
doiak Arrasatek bakarrik eman ditzake, Garibai, Bañez eta 
Severo Altuberen herriak, alajaña!

Zaitegi adiskidea: Usté dut beharturik nagoela Euskalt
zaindiaren izenean eskerrak zuri em atera eta aitortza hau 
egitera. Bakoitzari berea zaio zor, eta zurekin Euskal Herriak 
duen zorra nolabait aitortzeko beharrezkoa zen gaurko egun 
hau.

Zaitegi adiskidea: hau zeuk jakingo duzu nik baino hobe
ki, noski, baina iruditzen zait bizitza ez déla gozoegia izan 
zurekin. Guruzbide latza izan duzula. Arantzak loreak baino 
ugariago. Saminak, nekeak eta atsekabeak maizago bildu 
dituzula, atseginak baino. Baina horrek ez du zure zuzentasu- 
na hautsi. Beharbada findu eta sendotu egin du. Eta zu baitan 
harritu  nauena eta miretsi dudana izan da idealari leial ego- 
ten agertu duzun zintzotasun hori, eta sinestean beti erakutsi 
duzun ermotasuna. Gizaki aldetik ere, dohain eder hoienga- 
tik, ispilu eta eredu zaitugu egungo Euskal Herriko gizaldi 
berriarentzat.

Guzti hunengatik, bada, neure izenean eta guztion ize
nean: Eskerrik asko!

Fr. Luis Villasante 
Arrasaten, 1976, abenduak 19
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76-V-25 
Xabier Kintana

Duela urte pare bat, Jan  Braun poloniar hizkuntzalaria 
Bilbora etorri zen, Euskal Akademiaren bulegora hain zuzen. 
Jaun hau euskara ikasteko bibliographia bila zetorren eta guk 
geuk ahal genuen neurrian geure laguntasuna eskaini genion.

Euskaraz gainera, irakasle honek georgiera ere ba zekien 
eta, neronek ere hizkuntza hori ikasten niharduela jakitean, 
Georgiako euskalari baten izen-bizilekuak eman zizkidan.

Harez gero Greta Txantladze andrearekin postazko 
harrem anetan hasi nintzen. Andre gazte hau, kaukasiar hiz
kuntzetan espezializatua, euskara ikasten ari zen eta horreta
rako, jakina, zenbait liburu, grammatika, estudio eta hizte- 
giak behar zituen. Neronek ahal nuen guztia bidali ukan diot, 
eta berak, ordainez, antzeko materialeak igorri dizkit georgie- 
ra ri buruz.

Oraintsu jakin erazi didanez, Xota Dzidziguri akademiki- 
dearen eta Tabagua irakaslearen laguntzaz, Tbilisiko Uni- 
bertsitatean, Irailean hasita, euskara asignaturatzat ezarriko 
da ofizialki, Greta Txantladze irakaslea delarik.

Horrez gainera, Dzidziguri eta Tabagua jaunen ardura- 
pean, Euskaltzaleen Elkarte bat eratu berri da Georgian, 
beronen helburua Euskal Herriko hizkuntza, historia eta kul
tura ezaguteraztea izanki.

Ene ustez, Euskaltzaindiak, bai Tbilisiko Unibertsitateari 
eta bai Xota Dzidziguri akademikideari bere eskerrak adiera- 
zi beharko lizkieke gutun banaz, hórrela gure herrien arteko 
kultur loturak sendoago egiteko nahia erakutsiz.

Bilbotik, 76-VI-l
Tbilisiko Unibertsitateko
Errektore jaunari
Georgiara (SESB)
Jauna:
Euskaltzaindiak, Xabier Kintana akademikideari Greta 

Txantladze euskalariak esandakoaren arauera, zera jakin du,

EUSKARA GEORGIAKO UNIBERTSITATEAN
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zure ardurapeko Unibertsitate horretan, datorren ikastaroan 
hasita, euskal estudioak emanen direla, horien karguan gora- 
go aipaturiko andre a dagoelarik.

Biziki pozten gaitu, noski, gure hizkuntza eta kulturagatik 
duzuen interesak, eta, horregatik, gutun honen bidez, zuri, 
Unibertsitate ari eta Greta Txantladze andre ari geure agur eta 
eskerrak helerazi nahi genizkizueke. Bidé batez, zuen zerbi- 
tzutan jartzen gara euskal hizkuntza eta literaturari dagokien 
guztirako.

Izan bitez René Lafon euskaltzainarekin hasi zirén eta 
orain aurrera doazen pausook gure Herri bien arteko harre- 
manak sendatzera eta haunditzera lagunduko dutenak.

Bihotzez, Euskaltzainburua

Bilbao, l-VI-76

Monsieur le Recteur
de l'Université de Tbilissi
Georgie (URSS)
Monsieur le Recteur:
L'Académie de la Langue Basque a appris par l'intermé- 

diaire d'une correspondance entre l'académicien Xabier Kin
tana et la bascologue Mme. Gréta Tchantladzé, que dans l'U- 
niversité aux destinées de laquelle vous présidez un enseigne- 
ment de la langue basque sera donné á partir de la prochaine 
année universitaire.

Nous sommes heureux de l'intérét que vous portez á notre 
langue et notre culture et, par cette lettre, nous désirons 
adresser le témoignage de notre gratitude á l'Université ainsi 
qu'á Madame Gréta Tchantladzé. Nous nous mettons á votre 
disposition pour tous renseignement relatifs á la langue et á la 
littérature basques.

Dans l'espoir que ces liens tissés en premier pas par le 
regretté académicien René Lafon seront noués encore plus 
étroitement entre nos deux peuples, nous vous adressons nos 
trés cordiales salutations.

Président de l'Académie de la Langue Basque
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Bilbotik, 76-VI-l
Xota Dzidziguri jaunari
Georgiako Zientzi Akademia
Tbilisira (SESB)
Jauna:
Euskaltzaindiak, Xabier Kintana akademikideari Greta 

Txantladze euskalariak esandakoaren arauera, zera jakin du, 
zerorrek, Tabagua irakaslearekin eta gorago aipaturiko 
andrearekin batera, Euskaltzaleen Elkarte bat eratu berri 
duzula Georgian, hor gure Herriaren hizkuntza, historia eta 
kulturaren berri emateko.

Gutun honen bidez¿ Euskaltzaindiak zuri, zure lagunei eta 
Georgiako Herri osoari bere eskerrak eman nahi dizkizue, 
gureganako erakutsi duzuen begikotasunagatik. Bidé batez, 
jakizue zeuen zerbitzutan gaituzuela gure hizkuntza eta lite- 
raturari dagozkien gauza guztietarako.

Jadanik Réne Lafon euskaltzainarekin hasitako eta orain- 
go pauso berri hauen bitartez, gure Herrien arteko kultur 
harrem anak gero eta sendoago eginen direlako esperantzan, 
bihotz bihotzez agurtzen zaitu

Euskaltzainburua

Bilbao, l-VI-76
Mr. Chota Dzidzigouri
Académie des Sciences de Georgie
Tbilissi (URSS)
Cher monsieur:
L'Académie de la Langue Basque a appris par l'intermé- 

diaire d'une correspondance entre M. Xabier Kintana et la 
bascologue Madame Gréta Tchantladzé que vous méme, 
Mme. Tchantladzé et le professeur Ilia Tabagua avez fondé 
une association destinée á faire connaitre dans votre pays, la 
langue, l'histoire et la litterature basques.

Par cette lettre nous desirons vous feliciter de cette initia- 
tive et apporter notre témoignage de gratitude á tout le peuple 
georgien pour la sympatie qui nous est donnée. Nous nous
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mettons á votre disposition pour vous aider dans la mesure de 
nos moyens pour tout ce qui concerne la langue et la littératu- 
re du Pays Basque.

En esperant que ces contacts déjá entrepris par le regretté 
académicien René Lafon seront plus nombreux dans l'avenir 
et qu'ils serviront á tisser des liens culturéis entre nos deux 
peuples, nous vous adressons nos trés cordiales salutations 

Président de l'Académie de la Langue Basque

UME EÜSKALDÜNEN ALFABETATZEA

Donostia, 1976-X-29 
José Antonio Retolaza

AGURRA
Agur, eta arratsalde on jaunak:
Euskaltzaindia, sortu zanetik, gure euskerea zaintzen eta 

bizkortzen alegindu da. Euskereaganako gaur errian dagoan 
zaletasuna ta jakingurea, zati on baten, berari zor jako.

Euskeraren aide aspalditik lanean diardudan onek orain 
arte egin dodanaren barrí dakartsuet. Ez da teori-lan sakon 
bat, ez; nik orain arte egindakoen kontu-emote bat baiño.

Ñire arazoaren alderdi onak guztiontzat lagungarri izan 
daitezela; eta oraindik egiteko diranetan, guztion eritxiak eta 
alegiñak mesedegarri izan daitezela.

EUSKEREAK, GAURKO MUNDUAN IRAUTEKO,SENDOTU 
BEARRA DAU

Gaurko munduan, edozein izkuntzak bizi al izateko sen- 
doa izan bear, edo sendotu egin bear.

Gure euskereak dakarren  atzerapenagaitik , aldean 
daroan makaltasunagaitik, eta aurrean eta inguruan dituan 
arriskuakaitik, sendotu bearra dau.

a) Dakarren atzerapenagaitik
Orain arteko politika ta gizarte egoeraren erruz gure eus

kerea ez da, jakintza arloetan batez bere, bear dan beste lan-



2 8 4 XXII - EUSKERA - 1977

du. Erlejiñozko arloa dogu naiko landua, naiz-ta gure egune- 
tako teknika zeaztasunik bage.

Euskaldun askoren ezpanetan, gaur, euskerea, ez da gau
za jakintza biderako. Ta orra or gure eginkizuna: Jakintza ta 
teknika guztietarako egokitu euskerea. Gaurko munduan tek
nika da nagusi edozein arlotan. Euskerea bere, bizi al izan 
daiten, gaurko erara atondu bearra daukagu.

b) Aldean daroan makaltasunagaitik
Euskalkiek, alkarren osogarri izan ezkero, euskeraren 

aberastasun bat dira. Baina euskalkietan alperreko banake- 
tak eta zatiketak egiten ba'doguz, kaltegarri dira. Gaiñera 
gaur, eskolarik ezaz, euskaldun asko ta askok zatiketa oneik 
erdi oker darabillez, edo ez bear dan moduan. Guzti orregai- 
tik, indargarri leitekezan euskalkiek, kulturarik ezagaitik 
batasunerako m akalgarri biurtzen dira.

d) Aurrean eta inguruan dituan arriskuakaitik
Frantzera ta Gaztelera izkuntzak, euren kultura zabala- 

gaitik, politikagaitik eta mundu guztian dituen lokarri sen- 
doakaitik, gure euskerea itoteko arriskua ekarten dauskue. 
Guztiok dakizuenez, gizarte ta  politika egoerea dala-ta, gurea 
iya azkenetan egon da bein baiño geiagotan. Gaitzeko arrisku 
aundiak izan ditu: euskerazko eskolarik eza, euskerazko 
gizarte komunikabiderik eza eta euskeraren bearrik eza bizi- 
teko, beste batzuen artean.

Onelako egoera larrian aurkitzen dirán euskaldunak, 
iraungo ete dabe euskaldun? Iraungo ete dau gure izkuntza 
onek ondorengoen ezpanetan?

EUSKEREA SENDOTZEKO EGIN DIRAN eta EGITEN DIRAN 
ALEGIÑAK

Aitatu ditugun akats eta arriskuei aurrea emoteko sendo- 
tu bearra dau euskereak arin be arin.

Gu baiño len alegindu dira beste batzuk orretan, euren 
aldilco premiña ta almenen neurrian.

Lengo euskal idazleak, asikeratik banan banan artuta, 
kezka aundia agertzen dauskue euskerea dala-ta. Guzti orreik 
aitatu barik, erakunde baten barruan lan egin dabenak bere 
askotxo dira.
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Gure artean egin dirán euskeraren literaturari buruzko 
liburuetan dozue orrezaz naiko zeaztasun.

Kezka barría izan ez arren, euskeraren batasuna da gure 
egunotan geien arduratzen gaituna. Gure euskal gizarteak 
onetan artu dauan kontzientzia urtepide itxaropentsua izan 
daiteke. Euskerea sendotzeko, premiñazko bidé dogu euske
raren  batasun orí. Baiña batasun orretara daroezan maillak 
sendotzea be premiñazkoa jaku. Au da: milla zati eginda 
dagozan euskalkiak batuaz, euskerea sendotu egiten dogu. 
Eta ortik, euskalkiei ez eze, batuko dan euskera osoari bere 
indarra ta bizitasuna etorriko jakoz.

Euskerea batzeko lanean diardugu danok. Batzuk, bata
sun ori elburu urrena lez artuta; beste batzuk, elburura eltze- 
ko lagungarri dirán bestelako lanetan: bakotxak etxe an eta 
erri inguruan ikasitako bidea aukeratu bear dau. Nik, neure 
bizimoduagaitik-edo, ume euskaldunak euren euskalkietan 
alfabetatze arazoari ekin dautsat.

Ñire arloa ondo bete ezkero, besteak artu daben arloa be 
gero ta  landuago agertuko dala ondo dakit. Adibide bat ipin- 
teko auxe esango neuke: alkarlanean edo auzolanean diardu- 
gula euskeraren arloan... Irabazle, ñor? Euskerea bera.

ALFABETATZE A, ORRETARIKO BIDE BAT

Gaurko euskaltzaleak alfabetatze itzaren esangurea oso 
zabalean darabille. Nik, ostera, argiago edo zeatzago nai neu
ke. Era bateko edo besteko kulturaren jaube egiteari, kultu- 
ratze edo eskolatze deituko neuskio. Euskera bera jatortasun 
eta erreztasun aundiagoz erabilten ikasteari, barriz, lantzea. 
Eta azkenez, etxean eta gizartean belarriz ikasitako izkuntzea 
begiz ikasi eta oiñarrizko lege ta  arauez erabilten erakusteko 
arazoari, orrexeri deituko dautsot alfabetatzea.

Alfabetatzea da, ba, izkuntza-lantze ta kulturatze guztien 
oiñarria.

Euskalkietan bananduta dago gaur euskera bizia. Gure 
euskaldunak darabillen euskerea indartzeko alfabetatzea da 
beiñengo arazoa.
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Bakotxak bere euskalkian artutako erreztasuna ta argita- 
suna, batuago batentzat laguntza be izango dalakoan nago, 
bai teknikaz eta bai jokabidez izkuntza bat bera dalako.

Alfabetatu ez dirán euskaldunak, euren euskerea zatitu, 
moztu, naastu, itz-esakeretan murriztu, eta azkenean bizitza- 
rako makaldu eta eskaztu egiten dabe.

Orrelako euskeraz diarduenak batasunera nekezago eldu- 
ko dirá eta batasunari aberaztasun gitxiago emongo. Eta 
orretara ari dirán eüskaldünen akatsak zuzendu eta utsuneak 
beteteko, sustraitik, umeekandik astea onena.

Guzti au dala-ta asi nintzan, ba, umeak euskalkiz alfabe- 
tatzen.

UMEEN ALFABETATZE ONEN HISTORIA

Ez usté, orain eta azkenengo urteotan alfabetatze deritxo- 
guna, asikeran bat -batera asmatu nebanik, ez, jardunaren 
erakutsiak gogoan artu ondoren baiño. Ona emen, urrenez 
urren, egindako bide-urratsak:

SORRERA
Orain dala amaika urte M adrid'en nintzan Sikopedagojia 

ikasten. Ta antxe, eskolan, egun batean, umeentzat aldizkari 
bat argitaratzea bururatu jatan.

Aldi aretan, Euskalerrian, utsune aundi bat egoan umeen 
euskera-arloan. Ikastola batzuk izan ezik, ta  oneik be oso git- 
xi ta oztopo askogaz, ez zan besterik ezer umeentzat. Nik, 
barriz, milla gauza barruan umeei esateko. Ta orra, 1966 
urtean aldizkaritxoa argitaratu neban.

Personaje bageko aldizkari bat utsa da, umeentzat. Orre- 
xegaitik, personajea ta izena bera be asmatu egin behar izan 
nebazan. Personajea onetara sortu ta  jantzi neban: ume eus- 
kalduna, euskerazalea, jainkozalea, abertzalea, baikorra, 
euskeraz ez ezik beste izkuntza batzuk be jakiñarren euskal- 
dunakaz beti euskeraz egiten ebana. Izena be ezarri neutsan: 
Kili-Kili; umeen belarrientzako egokia. Izena ta gogoa bera 
be, personaje onek emon eutsazan aldizkariari.
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Arrera ona izan eban. Ezin obea. Lenengo zenbakian 80 
bat ale bakarrik atara  nebazan. Baiña andiklasterrera 2.000 
inguru zabaltzen nebazan Bizkai-alderdi guztietan.

Eskoletan sartzea, euskeraren alde zerbait esateko, eziña 
zan orduan. Eskola aurrean-edo itxaroten neutsen nik umeei. 
Autoari begira jarten  nintzan, ibilli eziñik egoala itxura egi- 
ñaz. Umeak, jakiña, urreratu  ta ingurutu egiten ninduen. 
Orduan, euskeraz egiñik, neskato edo mutiko bizkorren baten 
izena ta zuzenbideak gogoan artzen nebazan... eta laster kar- 
tatxo bat egiten neutsan. Aren poza! Beraren izenean karta 
bat eldu! Ñor ete zan beragaz gogoratzen zan Kili-Kili izeneko 
ori!

Urrengo batean, lagun batzuen izen-zuzenbideak eskat
zen neutsazan, aldizkaria bialtzeko asmoz. Beste guztiak bere 
beingoan eskatuko eusten... Eta alantxe egiten nebazan "ar- 
pidedunak".

ALDIZKARIAREN ARRERA

ALDIZKARIAREN BAIMENAK

Aldizkaria ez zan ezkutukoa. Bilbo'ko San Antón parroki- 
ko Euskal-Katekesia agertzen zan beraren jabe. Baiña ez 
egoan lege barruan. Baimena eskatzeko bildur nintzan.

Bein, Ondarru'ko Imanol Oruemazaga abadeari ale bi 
arrapatu eutsezan etxean Franco'ren poliziak. Eta "revista 
clandestina" lez agertu eben aren "sum ario”-an. Euskalerri- 
ko mapea agertzen neban, bertan eskursiñoa nundik ñora 
izango zan esanaz. Egia esateko, ibillera ori atxakia baiño ez 
zan; ñire asmoa umeai Euskalerriko mapea erakustea zan... 
Poliziak igarri! Orduan, benetan bildurtu nintzan, ez orren- 
beste ñire buruagaitik, Kili-Kili'ren etorkizunagaitik baiño.

Ori dala-ta, Bilbo'n orduan sortu-barria zan "Euskeraza- 
leak” alkartera jo neban, babespe billa. "Euskerazaleak" 
ondo artu ninduan, obeto ezin, eta aren bidez Madrid'eko 
Ministerio de Información y Turismo'ra jo neban baimen 
eske... Baiña, gaur arte! Galerazo, ez; baiña baimenik emon 
bere ez. Gero be sarritan  jo dogu bertara, baiña daña alpe- 
rrik. Oraintsu be jo dogu... ta  itxaropena ez dot galdu.
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ALDIZKARIA ATARA EZIÑEAN, BESTE ARAZO BAT: ALFA
BETATZEA

Aldizkariaren 5 garren zenbakian burutasun on bat euki 
neban. Kili-Kili personajea onelan agertu neban: ogean gaixo
rik, osagillea aurrean eukala, eta au esanez: "Osagille onek 
ezin dau igarri ñire gaixoa; batean eztarriko gatxa dodala, 
bestean, bularrekoa... Baiña barrurago, biotzean dot nik 
miña; biotzeko larria dot nik, EUSKERAREN larria. Ara: 
udan erririk erri ibilli nenbillela, zuok, euskaldunok, erderaz 
egiten dozuela ikusirik, otzikara bat sartu ja tan  biotzean, eta 
axe dot nik barruan. Baiña kartatxo bat egingo ba'zeuste, 
aurrerantzean beti euskeraz egingo dozuela esanaz, beingoan 
osatuko nintzake".

Erantzuna itzelezkoa izan zan. Egun osoak emoten neba- 
zan kartak irakurten eta idazten. Zenbat ikasi neban! Karta 
orreik irakurriez ainbat gauzaz konturatu nintzan. Ba- 
nenkian jakin, umeak ez ekiela irakurten eta idazten euske
raz, baiña ez nenkian zertan eta zergaitik egiten eben ainbes- 
te uts. Sakondu barik neukan beintzat arazo ori. Benetako 
agerpen bat izan zan niretzat. Eta umeen euskeraren egoera 
tristea konpontzea premiñazkoa zala-ta, "Sariketa Nagusia” 
izenaz alfabetatze kanpaiña bat asmatu, eratu, iragarri ta 
aurrera eroan neban. Ta oían, aldizkaria (baimena ezagaitik) 
argitaratu eziñean, alfabetatze arazoan sartu  nintzan buru- 
belarri.

UMEEN EUSKERAREN EGOERA ta ALFABETATZEA

Ume areik belarriz eta agoz ba-ekien euskerea, baiña 
begiz, ez.

Sikolojiak dirauskunez, entzun-irudimena bakarrik edo
ta entzun eta ikus-irudimenez batera jakin daiteke izkuntza 
bat. Berba egiteko, naikoa dogu entzun-irudimenez jakitea. 
Irakurteko ta  idazteko, ikus-irudimenez jakin bear. Belarri 
utsez dakienak, entzun, ulertu ta itz egiten ba-dakie, baiña 
idatzitakorik ez dabe ulertzen; au da: idatzitako irudiak ez 
diñotse ezer, ta  ondo ikusiarren ezin dabe ulertu, naiz-ta 
erderaz irakurten jakin, norberak entzuteko lez irakurten ez 
ba'dabe. Ta or dago untzea: berba egiten dogunean "nasai- 
eran” egiten dogu (erderaz "forma relajada” esaten daña).
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Idazten dogunean, ostera, "literario” eran. Ume oneik "in- 
biot" esaten dabe, baiña "egin bear dot" ikusiko dabe idatzita 
beti. Ta orrelako asko ta asko. Belarriz ikasitakoa ta idazten 
daña ez dirá, ba, bardin-bardiñak.

Kili-Kili'ri kartak egitean "nasai-eran” egiten eben ume 
areik, eta erdal-ortografiaz, besterik ez ekielako.

Ona emen egiten dabezan uts batzuk:
1. Ez dabez berbak egoki banatzen. Batzutan bi-iru berba 

alkartu egiten dabez; beste batzutan bat erdibitu.
2. Moztu, laburtu egiten dabez berbak. Ez dakie, ba, oso- 

rik erabilten.
3. Erdal ortografiaz idazten dabe. Abots batzuk erdal- 

ortografiaz idatzi ezin dabenean, eurak asmatzen dabez era 
barriak.

4. Erdal-joskerarako jokerea dabe. Ez orrenbeste berba 
egitean.

5. Aditz-jokoan larri be larri dabiltz.
6. Iztegi-arloan oso pobre. Berba jatorrak  aztu, eta erdal 

itzak erabilteko jokerea dabe, konturatu barik egin bere.
7. Esakeretan, urri ta eskas.
8. Euskeraz itz egiteko be lotu-antzera dagoz. Bildur dirá. 

Ez dirá euskereaz jabetu eta barru-bildurrak, konplejoak, 
daukez.

Batean, euskeraz ez dakiela esango dabe, bestean gatxa 
dala, eziña dala... Azkenean erderaz egin eta kito!

Uts eta oker oneik zuzentzeko arazoari deritxot nik alfa- 
betatzea.

Euskerea sendotzeko eta b a tu ran tza  joateko bear- 
bearrezkoa deritxot nik alfabetatze eginkizun ori. "Nasai 
eran” egiten dauanari Gramatika-erak garbi erabilten irakas- 
tea, batasun bidean jartzea da. Ez da izango bidé bakarra, 
baiña bai onenetarikoa.

Bat edo batek esango daust zergaitik ez asi alfabetatze 
lana batua deritxon euskera mueta orretan. Ona emen ñire 
erantzuna:

Belarriz dakiena begiz irakatsi bear ba'dautsegu umeai, 
ezpanetan darabillen euskerea bera edo antzekoa idatzi bear 
dautsegu. Esate baterako: "Sagarrak ekarri DOTZETAS” esa
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ten dauan bizkaitar ume bati DAUTSADAZ (edo "deutsadaz” ) 
erabilten irakastea, alfabetatze lana dogu. DOTZETAS esaten 
dauanari DIZKIOT edo DAUSKIOT erabilten irakastea, oste- 
ra, beste lan bat da. Kili-Kili'ren egitekoa ez da umeai euske
rea irakastea, umeak dakien euskeraz alfabetatzea baiño.

Biak batera egin leitekezala?
Ume bati oiñez ibilten eta bizikletan ibilten, biak batera, 

irakatsi leitekiozala? Bai, noski... Baiña bidé orreik ez dira, 
orregatiño, pedagoji-biderik onenak. "Ezagunaren bidez ez- 
ezagunera" jo bear dala dirausku pedagojiako arau batek. 
Bidé errezenera jo  bear dogula bere ba-dirausku. Sikolojiak, 
barriz, "izkuntza-konplejorik” sortuko ez daben bideak 
jarraitzeko agintzen dausku.

Kili-Kili'ren liburuxkatan lenengo aldiz euskeraz irakurri 
eta ulertu egiten dabela umeak konturatzen diranean... areen 
poza!

IKASTOLARA EZ DOAZENENTZAT SORTUA

Berba egiten, etxean eta gizartean ikasten da. Irakurten 
eta idazten, eskolan. Gure umeak, nun?

Ikastolen arazoa alfabetatzea baiño geiago da. Baiña nun 
ikastolak? 1968 urtean zenbat ikastola ziran? Gaur be, 1976 
urte onetan, zenbat ume euskaldun dira eta zenbat ikastola?

Bosteun milla ei gara euskaldunok Euskalerrian. Bostetik 
bat joaten ei da eskolara etxe bakotxetik. Onelan ba'da, 
100.000 ume euskaldun doguz Euskalerrian eskolara joateko 
sasoian. Euretatik zenbat ete doaz ikastoletara? 20 milla? 
Geiagorik ez.

Geienak ba, ikastolatik kanpoan dagoz. Kili-Kili'ren alfa
betatzea, ikastolara ez doazen umeentzat asmatua da, ikasto- 
larik ezaren utsunea betetzeko sortu zan.

SARIKETA NAGUSIA

"Kili-Kili Sariketa Nagusia” ikasketa bat da, joko aundi 
baten barruan asmatua. Ikasketa ori maillaz eta ikastaroz 
eratuta dago. Ikastaldiak, modu askotara daroaguz aurrera. 
Batzutan, erderaz "cursos a distancia” deritxogunaren antze- 
ra. Beste batzutan, arduradun eta laguntzailleak doguzan
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lekuetan, onein bitartez milla modutara. Oraintsu, erriko 
eskoletan be sartuak gara.

Euskalduna izan ezkero, edonor sartu daiteke ikastaro 
oneitan. Eta bere burua alfabetatuz baita saria irabazi be. 
Maisu bearrik ez, orretarako, ez eta talento aundi edo diru 
bearrik ere. Gogoa da, izan, bearrezkoena. Eta umeentzat 
asm atua izan arren, nagusientzat be balio dau ikasbide onek.

Urtero, udagoienean, txartel aundi baten bidez dei bat 
egiten dogu Sariketa barría iragarteko. Aldi berean txarteltxo 
batzuk zabaltzen doguz, Sariketan sartu  nai dabenak izen- 
zuzenbideak bertan ezarri dagiezan. Gero, liburuxka batzuk 
emoten dautseguz. Liburuxka oneik bete egin bear ditue 
eurak, eta guri bialdu. Orduan, zuzendu egiten doguz, pun- 
tuak ja rri eta merezi dabenei saria emon. Eskursiño bat iza- 
ten da geienetan sari ori.

IK ASM AILLAK, IKASTAROAK eta IKASLIBURUAK 

Ona emen:

1.° MAILLA : UMEEN MAILLA

Umeen maílla, 1.° ikastaroa (7 urtekoentzat), 1.°, 2gn, 3gn LAN ta  LAN liburuxkak 
Umeen maílla, 2gn ikastaroa (8 urtekoentzat), 4gn, 5gn, 6gn LAN ta  LAN liburuxkak 
Umeen maílla, 3gn ikastaroa (9 urtekoentzat), 7gn, 8gn, 9gn LAN ta  LAN liburuxkak 
Umeen maílla, 4gn ikastaroa (10 urtekoentzat), lOgn, l lg n ,  12gn LAN ta  LAN liburuxkak

2gn. MAILLA : Gaztetxoen MAILLA

gaztetxoen maílla, 1 ikastaroa (11 urtekoentzat), 1.°, 2gn, 3gnEKIN ta  EKIN liburuxkak 
gaztetxoen maílla, 2gn ikastaroa (12 urtekoentzat), 4gn, 5gn, 6gn EKIN ta  EKIN liburuxkak 
gaztetxoen maílla, 3gn ikastaroa (13 urtekoentzat), 7gn, 8gn, 9gn EKIN ta  EKIN liburuxkak

3gn MAILLA : GAZTEEN MAILLA

Gazteen maílla, 1.° ikastaroa (14 urtekoentzat), 1.°, 2gn, 3gn JARRAI liburuxka 
Gazteen mailla, 2gn ikastaroa (15 urtekoentzat), 4gn, 5gn, 6gn JARRAI liburuxka
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Lenengo maillan auxe da elburua: umeak belarriz dakien 
izkuntzea begiz be ikastea. Eskolan erderaz ikasi dabe irakur
ten eta idazten. Bai erderaz bai euskeraz, bardin-antzekoa da 
teknikea. Oían ba, irakurriz eta kopiatuz, oitu daitezela eus
keraz bere umeok. Irakurri, entzuteko lez egin bear dabe, 
entzun-irudimena ta ikus-irudimena alkartu daitezan. Idatzi, 
liburuxkan dagoana, dagoan lez, kopiatuz. Euskal-ortografia 
erreza da. Ekiñaldi onen bidez berbak osorik erabilten eta 
banan banan eta erdibitu bage idazten ikasten dabe. Iztegi ta 
esakeretan aberastu egiten dira, neke aundi barik, berez 
berez. Aditz-jokoan, bizkortasuna ta  sendotasuna lortzen 
dabe. Euskera erreza ipinten ba'jake aurrean, igarri barik, 
errez, bizkor eta pozik ikasten dabe, aurre-eritxi edo prejuizio 
guztiak galduaz.Bide oberik ezin, aurrera egiteko. Au da ba, 
ñire eritxiz, alfabetatze benetakoa.

Bestelakoa da elburua bigarren maillan: dakien euskeraz 
jabetzea, gaztetxook. Euskaldun izan, ba-dira, ta euskerea 
ikasi bearrik ez dauke. Berba egitean gram atika-arauak era- 
billi egiten dabe?. Baiña arau orreikaz ez dira jabetu. Biga
rren mailla onen arazoa orixe dogu, ba: arauetaz jabetzea. 
Ori lortu ezkero, orrein euskerea sendo geratzen da.

Bigarren mailla burutu ezkero, gaztetxoa alfabetaturik 
dago, egon, baiña alan bere irugarren mailla bat dot asmatze- 
ko gazteentzat; bakoitza norberaren euskalkitik besteen eus- 
kalkietara zabaldu daiten eta euskera baturantza begira ja rri 
daiten.

MAILLA BAKOTXAREN ELBURUA

IKASLIBURUAK

"LAN ta LAN" izeneko liburuxkak erabilten doguz lenen
go Maillan; "EKIN ta EKIN" orriak (orriak oraingoz, gero 
liburuxkatan batzeko asmoz) bigarren Maillan; eta "JARRAI' 
izena eroango daben liburuxkak irugarrenean (oneik oraindi- 
ño argitaratu bage).

LAN eta LAN liburuxkak ez dira eskoletarako egiñak, ezta 
ikastoletarako bere. Eskoletan sartzea eziña zan; ikastoletako 
zeregiñak, barriz, alfabetatzearen gaiñetik egon bear leukez. 
Gure liburuxka oneik umeak eurak iñoren laguntasunik bage
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etxean-edo betetzeko asmatuak dira. Errez errezak, edozei- 
ñek betetzeko modukoak.

Liburuxka orreik batez bere kopiatzeko asmatuak dirán 
ezkero, eta ikasleak, txiki ta  aundi, adin guztietarikoak izaten 
dirán ezkero, sikoloji-edaderik ez dot orrenbeste aintzakotzak 
artu.

Liburuxka orreen euskerea, euskalki-euskerea da, lenago 
esan dogunagaitik.

Irakurgaiak eta idazlanak, kultura arlokoak dira, euskal 
kultura-gaiak batez bere. Matematika, Jeometria-ta erabi- 
lliaz gaiñera, euskal Historia, euskal Jeografiata  abar erabil
ten dodaz. Ñire ásmoa ez da M atematika ta  Jeometria irakas
tea. Ori eskolan ikasten dabe. Baiña ba-da, M atematika eus
keraz erabilli daitekela erakustea. "Sum au, errestau , 
m ultiplikau''-ta esatea baiño, "batu edo batuketa, kendu edo 
kenketa, bider edo biderketa" esatea errezagoa, egokiagoa ta 
euskeraz jatorragoa dala. Jeografia be, geurea ba-dogula; 
Euskalerriko mapea be ba-dala... iparralde, egoalde, sortal- 
de... ta guzti!

Baita Historia be, eta euskal Gramatika ta euskal Litera
tura. Onelakorik, eskolan, entzun be ez dabe egin sekula gure 
umeak.

Onetara, umeen biotzetan euskal nortasuna ta  euskal 
kontzentzia biztutea izan da ñire asmoa. Kontzentzi onek, 
gero, euskerea landutera ta  m aitatzera eragingo dautse-ta.

EUSKALERRIAN ZABALDU EGIN DA KILI-KILI SARIKETEA

Ipar-Euskalerrian, Lapurdi'n ain zuzen be, Seaska Elkar- 
tekoak asi ziran zerbait egiten, baiña nik pasaporterik ez-eta 
ara joan eziñean bertan bera geratu zan. Ego-Euskalerrian, 
barriz, zabal-zabal agiri da. Bizkaia'n sortu zan, baita zabal
du be, len esan dodanez. Urrena, Naparroa'n, Diputaziño'ko 
Principe de Viana'ren bidez, 1970 urtean. Gipuzkoa'n gero, 
Euskeralagunak Elkartearen bidez 1971 urtean. Eta azkenez, 
Araba'n, Diputaziñoaren bidez 1973 urtean.

Azken urte oneitan amazortzi bat milla umek diardue 
urtero Sariketan. Gitxi gorabera onelari bananduta: 7.000
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Bizkaia'n, 6.000 Gipuzkoan, 4.000 Nafarroan, 500 Araban 
eta berreun bat atzerrian.

Ezaguna da, beraz, Kili-Kili Euskalerrian. Prensak eta 
telebisiñoak zabalkunde aundia egin dauskue oraintsu, baiña 
orain artekoan ixilleko lana egin dogu, kanpairik jo bage, bil- 
durrez.

Amar urte oneitan berrogetaz milla umek izan dabe 
artuemona Kili-Kili'gaz. Fitxeroetan, guzti orreen izen- 
zuzenbideak daukaguz.

ERAKUNDEA

Zuzendaritza Bilbo'n dago. Ordezkaritzak: Nafarroa'ko 
eta Araba'ko Diputaziñoetan, eta Gipuzkoa'n Eibar'ko Euske- 
ralagunak Elkartean.

Errietan, erri askotan beintzat, arduradun bat—edo izaten 
dogu, ta  beronen laguntzailleak. Arduradun eta laguntzaille 
oneen zeregiña auxe da: zabalkundea egin, eskabideak jaso, 
kuadernoak banandu, iñoiz umeak batu ta  kuadernoak betet- 
zen lagundu, liburuxkak bete ondoren zuzendu, puntuak jarri 
eta sarri askotan eskursiñoak eratu eta egin. Leku batzutan, 
baita dirua billatu be, euren gastuak ordaintzeko. Arduradu- 
nik ez dagoanean, geuk leporatzen dogu lan guzti ori, korreo 
bidez egiñaz.

DIRU-LAGUNTZA, NUNDIK?

Umeak eurak ez dabe ordaintzen, edo beintzat, ez dabe 
ordaindu bearrik. Ume orreen gurasoak, geienak, ez dabe 
euskal kontzientzirik... Dirua eskatzen ba'dautset, orduan ez 
dirurik eta ez euskerarik... Ta nik ume orreen euskerea nai. 
Naiz ta  arazo onetan lan egiten dogunok euskereagaitik baka
rrik jardun, dirurik jaso bage, Kili-Kili'ren gastuak aundiak 
izaten dirá. Zabalkundea, fitxeroak, ikas-libüruxkak, sariak, 
lantokiko tresnak, ibillaldiak-eta ez dirá dirurik bage egiten.
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Lenengotan, egia esan bear ba'dot, neure boltsillotik ata- 
raten zan daña. Laster, Bilbo'ko euskaltzale jatorren artean 
berez berez sortu ziran Kili-Kili'ren lagunak, eta esku- 
erakutsiak egiten eustezan. Baiña geroago be, naiz-ta Euske- 
razaleak Elkarteak borondate guztiaz lagundu, beti izan 
dodaz diru-problemak Bizkaian. Orregaitik ibilli bear izan dot 
beti limosna eske. Orain, Bilbao Aurrezki Kutxa dot laguntze- 
ko prest. Gipuzkoan Aurrezki Kutxa Probintzialak laguntzen 
daust lenengotatik. Nafarroan eta Araban Diputaziñoak. 
Eskerrak euroi.

ONDORENAK
Ez dakit noraiño izan dan onuragarri Kili-Kili arazoa. Bai

ña au bai esan neike: 60.000 LAN ta LAN liburuxka zabaltzen 
dirala urtero, eta liburuxka oneik bein eta barriro irakurriak 
izaten dirala. Liburuxka oneikaz ez da jazoten euskal aldizka
ri ta  liburuai, zoritxarrez, sarri-askotan jazoten jakena: erosi 
ta  irakurri bage liburu-tokietan gordeak izatea, edo zakarre- 
ta ra  jaurtiak. Liburuxka oneik kopiatu egin bear dirán ezke
ro, bein eta barriro irakurriak izaten dira. Eta umeak baka
rrik ez, etxekoak bere irakurle izan oi dira, askotan. Kontura
tu bage, oneik be alfabetatu egiten jakuz.

Gaur gazte dirán askok, um etan Sariketan jardun eben. 
Asko-gitxi, euskeraz idatzi izan dabe. Eta konturatu dira eus
keraz idaztea ez dala eziña, ezta gatxagatxa be. Orduko 
lenengo pausuari eskerrak, orain aldizkari ta  liburuak irakur
ten asi dira. Soldadutzara doazan mutillak ez dabe aurrerant
zean erderara jo bearrik izango ezkongaiari kartea egitean. 
Ikastoletan-eta lanean diarduen andereñoai euskera arloan 
noiz eta zelan asi ziran itanduten ba'dautsezue, batek baiño 
geiagok Kili-Kili'ren Sariketan asi zirala erantzungo dautsue.

Kili-Kili dala-ta gure errietako gazteai arazo bat emon 
jake: umeak batu, alkartu, eta alfabetatuaz batera umeok 
beste gauza askotarako gertu.

ESKERRAK
Batera naiz bestera lagundu dausten guztiei ñire esker 

ona erakutsi nai dautset. Baita zuoi bere, entzule jaunok!
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EUSKALTZAINDIARI ANTZERKI SARIKETA DELA ETA

Zokoa, 1976-IX-3 

P. Larzabal

I
Antzerki sariketa dela-ta, huna ohar batzu:
- Antzerkiak izan ditazke haurrentzat:

. edo haurrak berak jokolari.

. edo adinekoak jokolari.
- Oroentzat idatzi antzerkiak, izan ditazke:

. edo egiazkoak, erran nahi dut egiazko gizabizia 
(gaurkoa, lehengoa) azaltzen dutenak.

. edo irrigarriak, dramatikoak, bietakoak, eta abar.
- "Zertaz eginak” aipatuz, izan ditazke:

. edo elezkoak bakarrik.

. edo, asko abesti, dantza edo musikez gorpuztuak 
(hauk gehienetan ez dira idazlariarenak eta, antzerkiko 
bazter-lan batzu izan ditazke).

- "Nolaz eginak” aipatuz, izan ditazke:
. edo guti gertalditakoak, baitan elkarri ongi-josi 

gertaldiz moldatuak (Beraz, idazteko nekeak).
. edo hainitz gertalditakoak, lokarri mehez elkarri 

lotuak (beraz, idazteko errexak).
- Izan ditazke hainitz jokolaritakoak. Beztidura, apaindu- 

ra, tresnadura asko eskatzen dutenak.
(Gehienetan, holakoak dira errexak idazteko, bai

nan nekeak eta garestiak muntatzeko).
- Izan ditazke gaurko edo pastorala zahar modukoak.

# # *

Horiek hola, "Bitor Garitaonaindia” 1976-ko antzerki 
sariaren baldintzetan antzerki mota horiek guztiak sar ditaz
ke.

Ñola epaitu lan hoin desberdinak?
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Epai-mahainaren egitekoak dirá:
a) Hurbildik ikertzea ean epaitzeko antzerkiak, ondo 

betetzen dituen sariketaren oinharriak.
b) Ean zer balore daukan literatura aldetik (Ez dantza, 

musika, edo kantuen aldetik).
c) Zer balore, “ñola gorpuztua" den aldetik (zatiak elkarri 

tinki lotuak —denak beharrezkoak, betegailu hutsik gabe— 
elkarhitzketa onak).

d) Zer balore gaia aldetik (Ez dadiela izan hutskeria edo 
ustelkeria, bainan zerbait funtsezko dakarrena).

Horiek dirá Euskaltzaindikoek ikertu behar dituzten sus- 
trai larrienak.

III
Bainan, Euskaltzaindiaren egitekoa balinbada epaitzea 

“zer-emana’’, ez da "ñola emana" (Mimika, apaindura, bezti- 
dura, ahozkatzea, argia, kantua eta abar). •

Bizkitartean, nola-emanak ere garrantzi handia du eta 
hortaz ere behar liezke sariketak (saria zuzendari hoberenari, 
talde, jokalari, apainduragile honerenari).

Nere iritziz, sariketa haukien sortzale eta zatikazale, izan 
behar lukete ANTZERKILARIEN BATASUN'eko buruek. 
Hauek baitira egokienak, holako lanarentzat.

Ikus ditakena da, ean BATASUN horrek BEHÁR luken eta 
NAHI luken euskaltzaindiaren laguntza eta zer modutakoa.

IV
Bere sailetik atera gabe eta bere sariketako lana hobeki 

betez, Euskaltzaindiak lagunt ditzazke antzerkilariak.
Hortarakotz, gure sariketako baldintzak behar gintzuke 

apailatu, pentsatuz ez bakarrik idazlanari, bainan ere hura 
muntatuko duen zuzendariari.

Adibidez, "Bitor Garitaonaindia” sariketaren oinharriak, 
ez balitz beranduegi, osa nintzazke, hunelako baldintza ba- 
tzuez:

1. Iraupena: Bi ordu inguru.
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2. Jokalariak: Mintzo direnak: Hamar inguru (Mintzo 
gabeak bertzalde).

3. Gaia: Edozer, ororentzat on dena (Beraz ez haurrentzat 
bakarrik).

4. Taulagaineko apaindura:(Aldaketa gutikoa).
5. Dantza, kantu, musika: Guti eta antzerkiaren gorpu- 

tzari ongi lotuak.
6. Saria: (Lehen hiruen artean zatikatua).
Holatsuko jokabidea hartuz, Euskaltzaindiak hurbilagotik 

zerbitza lezake antzerki kultura.

V
Baldintzen osatze hortaz bertzalde, antzerki sariketak 

behar gintuzke gehiagotu... Nolaz hori?
a) Erran gabe doa, behar déla beti errespetatu diru-sari 

emaileen nahia... Bainan, ez ote lezake askotan Euskaltzain
diak ardiets sari eskaintzalearen ganik, gure eskuetan izan 
dadin zonbateri, zeri eta zonbateko saria eman? Duguna ber- 
tzela zatikatuz eta, ahalaz gehiagotuz, lan zabalagoa eta 
zuzenagoa (hau diot epai-mahainekoeri buruz) egin lezakegu.

b) Antzerki sariak behar gintuzke ere aldizkatu, gisa har
tako sariketak moldatuz, mota guzitako antzerkilariak 
laguntzen ditugula, irrati eta telebixtakoak barne.

Planteamendu huni esker, guti duguna lagunt dezakegu 
emendatzen eta eskar duguna, sortzen.

Asko alapide badira, ez baita oraino hetan gure antzerki- 
gintza sartua (adibidez: fiktizio-jakintza, psiko-eritasun, etzo- 
tismo eta abar).

VI
Beharrezkoa ere ginuke antzerkitegi bat, bere fitxa, lan- 

toki, harrem an guziekin. Bainan ote dugu gaur, lan horren 
ongi eramateko ahalmenik?

Noizbait ere sortu behar ginuke gutarteko "IdazlariEsku- 
bideen" batasun bat, gure antzerkigintzaren onetan... Gaur 
ditugun era hortako batasun arrozek, lapurtzen bagaituzte, 
laguntzen baino gehiago.
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VII
Hitz laburrez eta helburutzat, gaurkotz gure ahalmenetan 

dena eta eskatzen dutana da:
Euskaltzaindiak izendatu "Antzerki Batzorde'' batek, 

ikert eta atera dezala planteamendu berri bat, sariketeri 
buruz, gogoan hartuz, bertzeak bertze, hemen dioztanak.

HIL BERRIAK 

ANTONIO ARRUE JAUNA HIL ZAIGU

Euskaltzaindiko bilkura eta lanetan beti lankide txintxo 
eta jarraikia izan dugun ANTONIO ARRUE jaunak betiko utzi 
gaitu. Gutien usté genuenean, gainera.

Egia da aspalditxotik aipatzen zuela bere on-eza edo gai- 
sotasuna, baina kezka ematekoa ez zela gaineratzen zuen 
beti. Goian bego gure lagun zaharra! Zor zaizkion ainakoak 
izango ez badira ere, bihoaz Ierro motx hauk harén oroitzape- 
netan.

Asteasu-n jaioa zen, 1903. urtean. Estudioak Lekarotz-en 
eta Oviedo-ko Unibertsitate an eginak zituen. Lege gizona. 
Donostiako "Julio de Urquijo'' Euskal Filologi Mintegiaren 
fundatzaileetakoa. 1954.ean euskaltzain oso izendatua. Hiz- 
lari trebea euskeraz. Euskaltzaindiko hainbeste euskal jaial- 
ditan eskeini digu bere hitz ederraren emaitza. 1976ko aza- 
roaren 17an hil zen.

Lanak: Guztiak aipatzeko bat ere asmorik gabe, honako 
hauk behintzat gogoan ditut: Egan aldizkarian anitz urtez 
m antendu du bere sail jakina: "Jan-Edanak". Hortaz gaine
ra: Juan  Bautista Agirre euskal idazleari buruz hitzaldia 
(Egan, 1954); Gerriko euskal idazleari buruz hitzaldia {Egan, 
1956); Azkueri buruz hitzaldia {Euskera, 1957); "Loramendi" 
olerkariari buruz hitzaldia (Euskera , 1960): Perú Abarka-ren 
edizio berriari hitzaurrea (Kuliska Soría-n); Euskeraren bata- 
sunaz hitzaldia (Euzko Gogoa, 1956); "Cuatro Poetas Vascos
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actuales (Iratzeder, Mirande, Gandiaga, Aresti)'' hitzaldia 
(Euskera, 1963-1964). Eta abar.

Ageriko lan hoietaz kanpora, ordea, distirarik ez duten 
lan ixil, izkutu baina guztiz beharrezkoetan zutabe sendo eta 
leíala izan du beti Euskaltzaindiak Arrue jaunagan; esate 
baterako, jestioak egiteko orduetan.

1964. urtean Gero-ren edizioa euskeraz eta erderaz argi- 
taratzeko Barcelona-ko Juan  Flors-ek ja rri zizkigun baldinki- 
zunak beteko baziren diru mordoa behar zen —Euskaltzain
diak ez zuena—, eta Arrue jaunaren jestioei esker eskuratu 
zen.

Lege gizon zen aldetik, Euskaltzaindiaren Arautegia 
berriztatze lanean gogotik lagundu zuen. Eta are gehiago 
oraindik, Euskaltzaindiaren nortasuna Gobernuak aitor 
zezan. Guzti horrengatik Euskaltzaindiak sekulako zorra du 
berarekin.

Lagunduko ahal digu orain ere zerutik! Halabiz.
Fr. L. Villasante

XALBADOR

Euskaltzaindiak doluminak eta zorionak har bitza aldi 
berean Xalbador dela-ta,. Doluminak, ñola ez, euskarak gal
du baitu beraren erabiltzailerik hoberenetako bat, hitzaren 
egiazko artista bat, nehor guttik bezala eleeder paregabea 
egin duen bat. Noizko ote dauka ordaina gure Jainkoak?

Har bitza, ordea, zorionak, guttiz, baina garaiz, bere bai
tan hartu zuelako Euskaltzaindiak idazle hau. Eta bihoazkio 
eskerrak idea hori izan zuenari, Aita Zabala nik usté. Horre- 
gatik ere zordun zaio Euskal Herria jesuíta langile honi.

Bai, zorionak Euskaltzaindian, garaiz beregana Xalbador 
deitu zuelako. Guttiz, hori bai, baina garaiz, hil baino minutu 
batzuk, edo segundo batzuk lehenago, baina lehenago, jakin 
zuen urepeldar haundiak Euskaltzain izendatzen zutela. 
Harén emazteak bazekien lehenagotik ere, eta senarrak ere 
bazekien bere maiteak segereto bat bazuela egun hortarako, 
baina hiltzeko ordurarte ez zuen jakin zer zen.
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Azken arnasak eman baino lehentxeago, senarrak bere 
segereto bat kontatu zion emazteari, eta honek berea senarra- 
ri. Beraz jakinda hil zen Euskaltzain izendatu zutela. Harga- 
tik, guttiz bederen, garaiz ibili zen Euskaltzaindian, zorionak. 
Ongi zinatua gelditu zen hórrela, bertsolari paregabearen 
Omenaldia eta heriotzea batera ospatu zituen egun haundi 
hura: 1976ko hazilaren 7a.

Eta zer esan nik zueri orain, euskaltzain lagunoi, Xalba- 
dorrez? Ba al ditaike zuen artean norbait, bere 56 urtetan 
heriotzak lurperatu digun bertsolari haundia ñor zen eta zer 
zen ez dakikenik? Bazitaiken gaur hemen norbait nik baino 
hitz suharragoz Xalbadorren aipamena egin zezakeena, ure- 
peldarra eram an digun lege berak egun hauetan bertan eman 
ez baligu: Gure Antonio Arrue Jauna, urepeldarraren miresle 
haundia eta bertsolarien ezagutzaile ona. Baina haien abo- 
tsak lurrak jan  ditu eta guk esan beharko esatakoak, gu ere 
haiek bildu dituen lege berak biltzen gaituen arte.

Nere gisara askotan pentsatu dut egun hauetan, beste 
akadem itan gertatzen ote den artzai bat elkartean sartzerik. 
Eta gertatzen ez bada, zer pentsatuko ote luketen guregatik, 
ham aika urtetan eskola utzi zuen artzai bat gurean sartu  
dugulako. Ez ote lukete beren baitan halamoduzko erruki- 
hitzen bat esango, honela: "Zer nauzu? Herri ttipietako aka- 
demiei ez dago gehiago eskatzerik?"

Hoiek dira nere buru darabilzkitan pentsamenduak. Eta 
nere baitan irri egiten dut, hórrela pentsa dezaketen guzien- 
tzat burlazko irri bat. Bai bait dakit bestetan ere ez dagokela 
Xalbador baino idazle hobe askorik eta, baita ere badakit, 
haietan horrelakorik gertatzen ez bada, gure herriak daukan 
edo Xalbador sortarazteko izan duen indar harrigarri bat gal- 
dua daukatela. Ezer badata, hori baita gure Xalbador: 
H erriaren fruitu paregabe bat.

Eskola izeneko sasi-eskola hori ham aika urtetan utzi zuen 
harek non aurkitu zuen bere maila hortara irixteko beharrez- 
ko izan duen eskola? "Doahina eta lana", biak behar dira. 
Doahinaren jabe zela gure urepeldarra, ez dago dudatzerik. 
Baina, lana? Non landu zuen doahina?

Esan dezadan bidenabar, eliztar naizenez pozkarri bait 
zait, Elizak baduela zenbait meritu hortan. Eskola hamaika 
urtetan utzi zuen arren, "katixim ari jarraik i nontzaion buru-
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raino” aitortzen digu. Eta horrekin batera, beste hau ere esa
ten du: "Bidenabar erran dezadan gure jaun ertora euskalza
le ona zela; katiximarekin batean entseatzen zen guri euska
raren  ere erakusterat". Hor Xalbadorren eskola, euskaraz 
irakurtzen eta idazten ikasteko bederen. Eta erakusketa hori 
euskalzaletasunez egiten bada, horra hor "haur euskalza- 
lea” , urepeldarrak berak bere burua deitzen duen bezala.

Beraz badugu haurra bere hizkuntzaz baliatzeko gai 
dena. Eta bertsolaria, nork eskolatu behar du? Besterako ez 
zuen eskolarik eta hontarako haré guttiago. Zeinek pitz arazi, 
beraz, harén baitako "pindar" hura? Zeinek ''u fa tu '', berak 
dioen bezala, "arte tan  bakarrik atera dituen gar zirristak" 
atera zitzan? Eskola hori herrian bakarrik izan zuen. Herria 
izan zuen bere "errienta". Baina herria esanarekin denak 
esaten baitira eta inor ez, aita ditzadan izenez "pindar” hura 
gehienik ufatu zutenak. Kantu euskaldunak ikasten hasi 
zenean, ''handik eta hemendik bildu kopia batzuetarik" ikas
ten zituen, eta "hauetarik gehienak, izeba M arianak eskura- 
tzen zauzkitan” esaten digu. Horra hor eskolatzailetarik bat.

Beste bat Pierre Bidondo zen. Aldudarra zen eta Urepele- 
ko mendietan anaiaren ardiak zaintzen ibiltzen zen. "Hau 
pertsuzale porrokatua zen eta bera kantu egile pullita" dio 
Xalbadorrek. Gerra ihes hemendik ibilia zen nunbait eta 
hemengo bertsolarien berri hari ikasi zion bere lagunak eta 
haien bertsorik famatuenak ere bai. Beren arteko kontuetaz, 
hala dio urepeldarrak: "Berak ere mahiz pertsulariak zituen 
mihian; bainan harek aipatzen ez bazituen, nik ekartzen nuen 
heietaz elea". Hala, "gizon horrekin elekatzen nintzan guziz, 
hautemaiten nuen nihaur pertsulari izaiteko tirria bizi bat". 
Hor beste eskalatzaile bat, hor gure bertsolariaren egiazko 
"errienta".

Eta zer esan delako Joxe Tolosa zaldibiar hartaz, harek 
eram an bait zuen Urepeleko tabem etara bertsoká artzeko 
ohidura hura? Ez al zuen harén eskolak leherrazi lehen aldiz 
Xalbadorren ezpainetan nola-halako bertso hura, "kasik 
nihaurrek nahi ez nuela" urepeldarrak esango duen bezala? 
Har Xalbador bertsolariaren eskola.

Hoiek eman "arta ri"  esker ez zen "pindar hura ilaundu", 
berak dion bezela. Beraz herriari gatzaizkio zordun Xalbador 
dela-ta. Horrek eman duen fruitua dugu. Indar horrek irau-
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ten duen bitartean ez du gure kulturarik inperialisten erasoak 
zapalduko eta berriz ere izango ditu Euskaltzaindiak berega- 
na deitzeko moduko artzaiak.

Joxe Mari Aranalde

PIERRE EYHERAMENDY 
(1891 - 1975)

Pierre Eyheramendy Maúlen sortu zen 1891-eko aben- 
doaren 28-ean. Sort-herrian egin zituen bere lehen eta biga
rren mailetako ikasgoak. Baionalco apezgaitegian ondarra 
eskolaturik, 1920-eko otsailaren 28-an apeztua izan zen.

Alduderat izendatu zuten behin, 1920-eko m artxuaren 
lehenean; gero Bidarrairat 1924-eko uztailaren 15-ean.

Urte hetan Baionako "Musee Basque” erakustokian eman 
zituen euskara-erakuspen batzu, eta ager-arazi zuen liburux
ka bat: Methode pratique pour aprendre le basque, Paris, 
Maisonneuve, 1929 (142 p.p. 19, 5 cms.).

Ikas-bide hori euskararen ikasteko lehen mailakoa zen.
Bertze bi liburu egin zituen eta polikopiaturik baliatzen 

zituen, korreoz asko urtez eman zuen erakaskuntzako. Mail 
goragotakoak ziren.

1929-ko uztailaren 26-an Donazaharreko bikario eman 
zuten, hor egon baitzen hamabi urte.

1941-eko abuztuaren 30-ean Mugerreko laborari ume- 
txurxtegian ezarri zuten arima-zain 1953-an gure herria-n 
lantxo bat eman zuen erdaraz: "Enquete geographique et 
demographique sur Saint-Jean-le-Vieur” XXV, pp. 328-337.

Euskaraz ez dugu usté behin ere deus ere ager-arazi 
duen.

1959-an Biarnuratjoan zen Jurancun-eko bekario bezala.
1968-an utzi zuen apez-lana eta hanbo-ko "Arditeya” 

deitu apez-xahartegian sartu.
Hor hil da 1976-eko abenduaren 25-ean.
Euskalzain laguntzale zen, Xubero-ko urgazletarik bat.

P. Lafitte
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ISAAC LOPEZ-MENDIZABAL (1879 - 1977)

Otsailaren 27an, bere sorterrian hil zaigu I. López- 
Mendizabal jauna. Gizon gurgarria, euskal kulturagintzan 
gurgarririk bada.

Ixaka López-Mendizabal, larogetahamazortzi urtera hur- 
bildu zelarik joan zaigu. Tolosan jaioa zen, 1879garren urte
ko apirilaren 11 an. Ikerlari, idazle, eta euskal irakasle m ai
lan lan ugari egina zen. Gerrara arte izan zuen inprimategia- 
ren zuzendaritzan ere ez guti; baina, behar bada, bere bizitza- 
ko lanik probetxugarriena, praktikoena, irakaskintzarako tes- 
tugintzan eman zuen. Lan handiagoetarako ikasia bazen ere, 
euskaltzale kementsua-zenez, beste inor baino lehen ohartu 
zen heziketarao liburu beharrez eta lan xehe ta praktiko hoiei 
gogotik heldu zion. Honegatik, lehen aldiko ikastolak, gerra 
aurrekoak ez ezik baita gerra ostekoak ere, hasierako mate- 
riala izan zuten bere emaitza horri esker.

M endizabaldarren inprimategia hemeretzigarren men
dearen lehen partean hasia zen, 1826tik aurkitzen ditugu 
bere berriak. Mendearen azkenaldera Eusebio López izan zen 
(Ixakaren aita) inprimategiaren jarraitzaile. Beraz, Ixaka 
bere haurtzarotik bizi izan zen liburu arteko giroan. Lehen 
ikastaroak Tolosan bertan bete zituen eta handik Deustuko 
Unibertsitatera joan zen Filosofía eta Letrak ikastera, eta 
1897an Salamanca-n esaminatu zen. Ikasle azkarra zen non
bait eta Filosofía eta Letrak bukatu ondorean Madrid-eko 
Unibertsitatera joan zen Legeak ikastera. Deretxoko Fakulta- 
de hartan bukatu zuen karrera, 1900ean. Gainera, Madrid- 
eko Unibertsitate hartan  hartu  zituen doktor tituluak ere, 
1899an Filosofía eta Letretakoa eta 1903an Deretxokoa. Bere 
tesiak hauek izan ziren: "Cantabria. La guerra cantábrica y el 
País Vasco en tiempo de Augusto", 80 orrialdeko lana, eta 
"Fueros de Guipúzcoa".

Euskaltzaindia sortzean, 1919an, bere laguntzaile izen
datua izan zen, eta 1957tik euskaltzain ohorezko izendapena 
zuen. Baita ere, Instituto Americano de Estudios Vascos-eko 
laguntzaile eta Herri-Lagunak Elkarteko bazkide (R.S.V.A.P.- 
ekoa).

Euskal kulturako zein aldizkaritan idatzi duen baino erra
zago genuke non idatzi ez duen aipatzea. Gure mende hontan
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oso aldizkari guti izanen bai dira Ixakak, euskaraz edo erda
raz, bere zenbait lan argitara ez dituenak. Adibidez, ikus Jon 
Bilbaoren Eusko-Bibliographia-ren V. tomoko 215-216 orrial- 
deak, eta bertatik ohartuko gara Ixakaren etengabeko lan- 
gintzaz.

Hala ere ongi deritzagu bere libururik aipagarrienak hau- 
tatzea, nere Escritores euskéricos (1968) liburuan jaso nitue- 
nak behinikpehin.

Euskarazko liburuak, haurren irakaskintzarako prestatu 
zituenak, honako hauek dira: Aita Santu Amargarren Pio'ren 
dotriña laburra (1907), Zenbakiztia edo Aritmetika  (1913), 
Umearen laguna (1920) eta irakurgai hontatik atera zuen ira 
kurtzen ikasteko Martin Txilibitu (1931) deritzan liburuxka, 
Nekazaritza (1929), Seaska-Abestia (1932) eta Erleak, beren 
bizitza eta oiturak (1933). Liburu guziok Tolosako bere inpri- 
mategian argitaratu zituen eta geroztik ere, gehienok, zenbait 
aldiz argitaratuak izan dira.

Baita ere, Tolosako inprimategian atera zituen, euskara 
ikasteko método hauek: Manual de conversación castellano- 
euskera (1908) eta ¿Quiere usted hablar en euskera? (1932). 
Gainera, bigarren hau, M. Mendiskoren laguntzaz frantzeze- 
ra  itzulia ere argitaratu zuen, Voulez-vous parler le basque? 
(Donibane-Lohizun, 1938). Bestalde, Bilbon, El Euskera. El 
idioma vasco (1915) hitzaldia eta Tolosako bere etxean Dic
cionario vasco-castellano, castellano-vasco (1916), geroztik 
hainbeste aldiz argitaratuko zena eta gure egunotan zerbait 
gehitua oraindik salgai aurkituko duguna.

Anaiarteko gudu m adarikatuak bere inprimategia desegi- 
nik eta bere burua herbesteraturik ikusi zuenean ere, kemen- 
tsu ja rra itu  zuen euskal ikerketan eta euskararen alderako 
lanetan. Hainbeste aldizkaritan argitaratu zituen lanak ditu
gu lekuko. Baina ez aldizkarietan bakarrik, liburugintzan ere 
jarra itu  zuen. Deserritua izan zen garaiko lanak ditugu hona
ko hauek: La Lengua Vasca (Buenos Aires, 1943) eta Gramáti
ca vasca abreviada (Buenos Aires, 1954). Baita ere, hitzaldien 
separatak, Argentinako hiri nagusi horretan eman zituen hi
tz al dienak.

Hizkuntzatik aparteko lanak ere argitaratu zituen Buenos 
Aires-ko Ekin argitaldarian, Breve Historia del País Vasco 
(1945) eta El País Vasco. Descripción general (1946).
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Guzi hoien ondotik eta urte askoko lana burutuaz, 1958an 
argitaratu zuen Buenos Aires-ko argitaldari hortan Etimolo
gías de apellidos vascos, 25.000 deituraren esan nahiaz, 800 
orrialdeko liburua osatzen dueña.

Emaitza eder hau burutu zuen Ixaka, zahar eta itsutua 
etorri zen bere aberrira, bere lur maite honetan ehortzi nahi 
zuelako. Beste ordainik ez zuen espero. Goian bego, gure lan- 
kide kartsua.

J. S. M.
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