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PATXI ZABALETA
EUSKALTZAIN BERRIA

Leitza, 1987-X-25

Juan Oronoz Zabaleta,
Leitzako Alkatea

laun andreak egun on eta ongi etorri bero bat denori eta bereziki
Euskaltzaindiko bazkide guztioi, gaur ospatzen dugun ekitaldi honetara.

Egun haundia da gaurkoa Leitzako herriarentzat, zeren bertako seme
ospetsu batek gaur hemen eginen duen sarrera -hitzaldiarekin emanen
du aurreneko pausoa Euskaltzain bezela-.

Oso gaztegandik jo zuen herritik kanpora, kultura eta Euskal Herriko
askatasunaren bila. Beronen ibilialdia luzea eta kementsua izandu da eta
horrengatik Patxi Zabaleta, Euskaltzain berriaren izena oso ezaguna da
Euskal Herrian orain baino lehenagotik.

Zorionez edo zoritxarrez badago zer egina gaur egun Euskadi mailan
dagoen egoera sozialaeta institutzionala normalitate batera iritsi arte eta
hontaz hain zuzen hitzeginen du Patxi Zabaletak bere azalpenean.

Gure hizkuntza urte askotatko represioaren bitartez leku askotan
desagertua izandu da, eta euskarari eutsiaz aurrera jarraitu dugun lekue
tan, modu askotara izandu gara marginatuak.

Hizkuntza bat biziko bada gaur egun, behar beharrezkoa da hobea
gotzen eta gaurkotzen joatera, egunetik egunera zainduaz.

Lan garrantzitsu honen arduradun, Euskal Herri mailan, Euskaltzain
dia da. Eta badakigu gure hizkuntza ez dagoela esku txarretan.

Baino kontutan eduki beharra dago euskera babestu eta indartzeko
euskaldun guztion indarra behar dugula, eta euskaraz hitzeginez bizi
gainera.

Helburu hori lortzeko irakaskintza beharrezko oinarria da. Eta euskal
irakaskintzan ez dago Ikastolak aldebatera uzterik, zeren herriko iniziati
baren bitartez sortuak izandu dira, eta ezinbesteko Ian garrantzitsua
egiten jarraitzen dute oraindik eta jarraitu beharko dute geroago ere,
ahalik eta Nafarroako Gobernuak beren nortasuna aintzakotzat harturik,
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irakaskintza sailean Ikastolari orokortasunezko irtenbide bat bilatzen ez
duen artean.

Zoritxarrez, Nafarroako Ikastolak eraso baten azpian jaio ziren, eta
gaur egun batez ere Ikastola txikiak ez dira egoera hobegoan aurkitzen.
Ikastola hauen aurka azken urte hauetan eraso gogorrak izandu dira, eta
nahita nahiezkoa da herrialde honetako Aldundian jokaera aldatzea eta
jartzen ari diren oztopoak eta eragozpenak aldebatera utzirik, finantziabi
de aldetik tratamentu berdina ematera estatal eskolari eta Ikastolari,
hauen izakera berezia errespetatuz.

Bukatzeko bihotz bihotzez opa diogu Patxi Zabaleta, Euskaltzain
berriari eta Euskaltzaindia osoari, bakoitzak planteatu dituen helburu
guztiak lortzeko bidea izan dezala, etorkizun on bat euskerari eman
diezaion.

Agur eta zorionak bereziki Patxiri.



PATXI ZABALETA JAUNAREN
EUSKALTZAINDIAN SARTZEA

Leitza, 1987-X-25

Fr. Luis Villasante

EUSKALTZAINBURUAREN HITZAK

Juan Oronoz, Leitzako alkate jaun agurgarria

Guillermo Herrero, Hezkuntza eta Kulturako Zuzendari jauna
Xabier Chorraut, Irufieko Alkate jauna

Euskaltzaindiko jaunak:

Leitzarrak, eta Euskaltzaindiak gaur Leitzan egiten duen batzarre
ospetsu honetan parte hartzera etorri zareten guztiak:

Egun on denoi!

Euskaltzaindiak Leitzan egiten du gaur batzarrea "academico" edo
euskaltzain berri baten sarrera ospatuz. Herriko seme baten sarrera ospa
tuz, alegia.

Egun pozgarria Leitzako herriarentzat, bertako seme den Patxi Zaba
leta jauna gaurgeroztik Akademiaren partaide aitortua gelditzen baita.

Ez nuke neure hitzetan luze egon nahi. Zerbait esatea dagokit,
ordea, euskaltzain berriaren Ian eta merezimenduei buruz. Euskal olerka
ri, idazle, itzultzaile eta irakasle dugu Patxi Zabaleta jauna. "Arturo
Campion" akademiaren sortzaileetatikoa. Baditu bi olerki-liburu: Zorion
tasun baten zainak eta Ezten gorriak. Elaberri bat ere bai: Euskomunia ala
Zoroastroren artalde. Tesina gisako beste Ian bat oraino: "Sobre la estruc
tura del euskara". "Radio Requete"n hitz egin izan du eta aldizkari
askotan parte hartu, hala nola Egin, Anaitasuna, Principe de Viana orriko
"Arnas Berri" sailean, etab.
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Ez dator, bada, esku hutsik Euskaltzaindira, gazte izanarren, euskal
tzain berria. Gainera, ez dut aipatu gabe utzi nahi lege gizon eta gizarte
-gizona dugula Patxi jauna, eta egintza askotan sartua.

Patxi Zabaleta jauna Aita Damaso Intzaren ondorengoa dugu Eus
kaltzaindian. Aita Intza, berriz, Akademiaren lehen aroko euskaltzaina
genuen. Ehun urteak betetzera zihoanean itzali zitzaigun, euskararen
aide hainbat Ian egin ondoren. Nafarra zen, noski, Patxi Zabaleta jauna
nafarra den bezala. BaL Gure Akademiak badu bere Arautegian lege
hori, hots: Euskaltzaindian, ahal dela, egon daitezela euskararen euskalki
guztietako ordezkariak. Zergatik duen lege hau Euskaltzaindiak, ez da
zail asmatzen. Euskaltzaindiak nahi du Euskal Herri guztia bere osoan
hartu, euskararen aberastasun eta bereizgarri nabarrak hobekiago ezagutu
eta kontutan hartzeko. Ez du nahi Euskaltzaindiak eskualde bateko eus
kalkia denen gain jarri eta besteak baztertu. Aitzitik, Euskaltzaindiak nahi
du denekin moldatutako euskara-mota bat aurrera atera eta aitzinatu. Eta
agerian da, bai euskara bere osotasunean ezagutzeko, eta bai euskararen
batasuna egiteko ere, euskaltzainak eskualde desberdinetakoak izateak
zer-nolako garrantzia izan dezakeen.

Eta zilegi izan bekit Leitzan egindako Euskaltzaindiaren beste batza
rre ospetsu bat gogoratzea. Badira 30 urte. 1958ko gabon aurreko egune
tan zen. Orduan ere Euskaltzaindia Leitzara etorri zen, noren eta Orixe
ren Euskaltzaindian sartzea ospatzera. Eta hain zuzen, Orixeren hitzaldiari
erantzun ziona, orain galdu dugun Mitxelena jaun hizkuntzalari jakintsua
izan zen.

Orain, bada, bigarrenez eta arrazoi berberagatik, hots, euskaltzain
berri baten sarrera ospatzeko, etorri da Euskaltzaindia Leitzara.

Eta maizaho-mihitan hartu dudan gaia baldin bada ere, zilegi izango
ahal zait betiko galdea egitea eta galde horri erantzun ematea! "Zer nahi
ote du edo zeren bila ote dabil Euskaltzaindia, euskararen Akademia?"

Galde honi behin eta berriz erantzutea behar-beharrezko dela irudi
tzen zait, zeren Euskaltzaindiaren xede eta helburuak ez baitira beti ongi
hartuak edo ulertuak izaten. Behar da, bada, gauzabera behin eta berriz
errepikatu.

Hemen Nafarroan zen, eta oraindik denbora asko ez dela. Emakume
batek, bere xalotasun eta zintzotasun guztiarekin, hauxe esan zidan: "Zer
zabiltzate zuek euskarakin? Vtz zazute baketan euskara!"

Berehala etorri zitzaidan gogora Sebero Altubek kontatzen diguna
(I). Berari ere bere aitabitxiak guti gorabehera gauza bera esan omen

(I) Ikus Eusko Jakintza. (1949), 185.
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zion: "Etxatak gustetan, eskuera gora ta eskuera berako zerok; karlistak
pe olaxe asi zittuan gerria gertaketan ziarduenian, eta ara zer ekarri
uskuen, Eskualerri guztia galdu ta ondatu. Eskueria bizikok olako zer
bare pe, oin arte bizi izan dan lez".

Bai, hala balira gauzak, gaitzerdi. Baina guk aurreko gizaldietatik
hartu dugun ondasun hau, hura atxikitzeko eta salbatzeko ezertxo egin
gabe, berez bizirik aterako dela gaurko kinka honetan, mende berriko
egoera guztiz berezi eta nahasi honetan, ezin sinetsia da.

Eta, hain zuzen, horretarakoxe sortua da Euskaltzaindia: euskaldu
nen mintzaira hau begiratzeko, lantzeko, sustatzeko eta bizirik ateratzeko.
Euskaraganako ardura eta arrangura eraman nahi du, bada, Euskaltzain
diak euskaldunen bihotzetara.

Eta kasu honi! Herri baten ondasuna da euskara. Eta horrexegatik,
hain zuzen, Euskaltzaindiak ez du nahi guztiona den ondasun hau ideo
logiekin eta aukera politiko jakin batzuekin lotua ager dadin. Denona da
euskara eta Euskaltzaindiak denok irabazi nahi ditu beronen aide, inor
uxatu gabe. Julio Caro Baroja jaun jakintsua mintzatu zen lehengo egu
nean horretzaz (2). "Euskarak -esaten zuen- kultura-munduan politika
kolore gabeko gauza izan behar du".

Gaur-egun halako sentikortasun berezia piztu da bazterretan Ekolo
gia zaintzearen aide. Gaur nahi da, bizitzeko behar dugun mundu-inguru
hau bere mendi, oihan, ibai, arbola, landare, lore, arrain, itsaso, hegazti
eta animali-mota guztiekin, garbi, osorik eta orotariko izaki guztiekin
kutsadura gabe eta ahal dela triskantza eta galerarik gabe atxiki edo gorde
dadila. Bada guk nahi duguna ere horrelako zerbait da, ekologia-suerte
bat da, Jose M." Sanchez Carrionek oraintsu gogoratu digun bezalaxe (3).
Munduan diren hizkuntza ttipi eta handiak, den-denak izan dezatela
berenlekua eta errespetua, gizadiaren altxorraren zati dira eta; denek
osatzen dute gizonak bizitzeko behar duen mundu-ingurua eta inguru
hori galera gabe, osorik iraun arazi nahi dugu. Euskara geure mundu
-inguruaren zati dugu, eta geuri aurrekoek eman ziguten bezala, guk
ondokoei pasaraztea nahi dugu.

Hizkuntzetan munduan den aberastasun hori gordetzea, horra ideal
bat ustez zibilizazio eta kultura gizatiar batek bultzatu behar duena.

Erdaraz nahiz euskaraz mintzo garelarik, ikas dezagun gizonok anai
kiro bizitzen eta errespetua elkarri gordetzen. Halabiz.

(2) Ikus Navarra hoy, 26-IX-87.

(3) Un futuro para nuestro pasado; San Sebastian, 1987.





EUSKALTZAINDIAN SARTZEA

Leitza, 1987-X-25

Patxi Zabaleta

SARRERA

Euskararen aIde historian zehar saiatu diren, eta Ian egin duten,
hainbeste eta hainbesteren oroimenez hasi nahi nuke Euskaltzaindiko
nire sarrera mintzaldi hau. Egoera gogorretan batzu, esker gutxiren truke
gehienak, baina Erromaren aurretik hemen zegoen hizkuntzak iraun
dezan eta gureganaino iritsia izan dadin lortu duten guztiak gogoratu
nahi nituzke. Euskara nondik datorren eta nola 'sortua den inork ez
baldin badaki ere, oraindik zailagoa ote den, nago nola euskarak orain
arte iraun ote duen eta nola bere inguru guztietan Erromako hizkuntza
nagusitu zenean, latina alegia eta bere ondorekoak, nola diot euskarak
iraun ote duen gureganaino.

Eta euskarak gureganaino iraute horetan gu bakoitzaren gurasoek
inork baino esanahi haundiago izan dutela aitortu ondorean, oroitu eta
gogoratu egin behar ere, orain berriro ezkutatu zaizkigun hiru euskaltzai
nak, Aita Intza, Manuel Lekuona eta Koldo Mitxelena.

Grain dela seiren bat hilabete egon nintzen Manuel Lekuonarekin
arratsalde batez. Gela ilun samar batetan, argiak bestan kalte egiten
omen zion, karpeta haundi batzu paperez beteak aurrean erakutsiz irripar
murritza egiten zuen. Idazteko makina portatil edo eramateko horietako
bat zeukan. -Bi behatzez besterik ez dakit idazten, esan zidan; baina
halere hamabigarren tomoa laister argitaratuko didate- eta irriparra egi
ten zuen arrotasun apur batez.

Koldo Mitxelena ere aipatu egin behar nahi ta nahiez, zeren eta
euskara gaurko bizimodurako tresna egokia egiten, hau da euskararen
batasun Iiterarioa egiten, bera izan baita, hain zuzen ere, aintzindaririk
nabarmenena. Euskara idatzia denok berdin erabiltzeko ez du izandu
gure hizkuntzak, beste hainbeste hizkuntzek izan dutena; zera alegia,
estatu bat edo instituzio politiko nagusi bat. Nafarroako erreinua bera
ere, nahiz euskalduna izan, ez zen euskaraz idazten zuen erreinua bilaka-
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tu. Villasante jaunak bere Historia de fa Literatura Vasca liburuan adie
razten du (sarrera hiru) Nafarroako erreinuak hizkuntza ofizialtzat erro
mantzea hartu zuela, Kastillak berak baino lehenago. Baina orain euskararen
batasuna, bere zailtasun, akats eta aurrera edo atzera joan-etorriekin
egindako edo agintxea dagoen zerbait da, beste askoren artean, Mitxele
nari esker.

Baina, halere luzeago egin behar dudan aipamena aita Damaso Intza
deitutakoarena da, zeren eta haren tokian naiz ni euskaltzaindiko kidea
eta ohitura zabaldu bat da akademia bateko kideak lekua utzi dionaren
aipamena egitea.

Ohiturak dakarkidan zor hori pozik beteko dut, Aita Damaso Intza
izenaz ezagutua izan zen nire aurrekoa aipatuz.

Ehun urte betetzeko hogeitazortzi egun falta zitzaizkionean, 1986ko
Irailaren 21.ean hil zen Damaso Intza. Haren jatorrizko izena Migel
Olasagarre Zubillaga zen, Intzan jaioa eta erbesteraturik bizitu zen 32
urtez gainerako gehienak lrufiean igaro zituelarik.

lrufiean, Tuteran eta Zangotzan egin zituen bere ikasketa guztiak eta
1910ean kaputxinoen kide bezala apaiza egin zen eta lrufiean gelditu.
Bertan bizitzekoa zen 1936 arte. Urte horretan Ondarribiko kaputxinoen
fraile etxera joan zen eta gerraren hasieran fraile etxe hartan gertatuta
koengatik lehendabizi atxilotu egin zuten eta gero berriz Ameriketara
joan zedin erabakia harrerazi zioten kaputxinoen buruzagitzari. Amerike
tan, Txilen hain zuen ere, egon zen Damaso Intza 1936tik 1968a arte.
Beraz hogeitamabi urte.

Euskarari buruzko Damaso Intzaren lanak, batez ere gerrate aurre
koak dira. Ondorekoak 1968-tik honuntzakoak ez dira asko, esan bezela
82 urterekin eta gaixoturik itzuli baitzen.

Honela bada batez ere gerrate aurrekoak aztertu beharko nituzke.
Hiru Ian egite edo ekintza azpimarratu beharrak aurki litezke, lehendabizi
aldizkari bat, irugarrengo prantziskotarra izenekoa; 1913ean sortzen da eta
23 urte irautekoa zen; 1921ean aldizkari honek 4.000 harpidedun zeukan.
Azpimarratu beharra dago Nafarroan sortutako aldizkari zela, bertan egi
ten zela, lrufiean hain zuzen ere, eta alegia jende askori iristen zitzaiola.
Sei urte geroago, 1919an, Damaso Intzaren eraginez batez ere, zeruko
argia aldizkari erlijiosoa sortu zen; honek ere 1936a arte iraunen zuen eta
beran ere lrufiean egiten zen. (argia izeneko aldizkaria ez da gauza bera).
Eta Damaso Intzaren euskarari buruzko beste ekintza bat, berriz, "euske
raren adiskideak" deitutako elkartean, edo "euskaltzaindiko" eta "eusko
irakaskuntzako" kide bezela egindako lanak dira. "Euskararen adiski
deak" deitutako elkartea 1925an sortu zen lrufiean eta bere buruzagitzan
Bernardino Tirapu azaltzen da berritu zen hiru aldietan; eta azkenekoan,
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1933an baita ere Ignazio Baleztena. "Euskeraren adiskideak" elkarteari
buruz, Damaso Intzak hamabi orrialdeko historia labur bat idatzi zuen.
Bertan hona zer dioen hasierako urte haietaz ari delarik, "billatu nitun
buru eta zuzendari izateko Larratxe'tar Jenaro jauna, Iruiia'ko alkate izan
berria, Udaletxeko artxibero zana, Olibier'tar Leandro jauna, Apaiztegiko
Euskal-irakasle, Intxaurrondo'tar Migel jauna, Tirapu'tar Bernardino sen
dalari jauna. Lau edo bostak Larratxe'tar jaunaren etxean bildurik, gure
eginkizuna eta eginbideak aztertzen asi giiian. Aldundian giiieuzkan zorio
nez Irujo'tar Manuel eta Baleztena'tar Ignazio jaun ospetsu eta euskaltza
leak. Oiengandik iritsi nuan gure errietako eskoletan euskeraz irakurri eta
idatzi egiten erakusteko baimena. Baita, ikasten zuten aurrei "Aurezki
kutxa"ko libretaz diru-sariak emateko eskubidea ere."

Damaso Intza Euskaltzaindian 1921ean sartu zen, Elizondoko udale
txean egin zuen sarrerako hitzaldia, urtarrilak 27an eta Ramon Olabide
jaunak eman zion erantzuna. Gaia "zuketako" hizketa izan omen zen.

Damaso Intzaren euskara oso argia eta ulerterraza da. Ekintza eta
laneko gizona bezela azaltzen zaigu; euskara erabiltzea da bere .kezkarik
nagusienetakoa, aldizkariak tresna bezela ulertzen ditu, edozein helburu
estetikotatik oso urruti. Horrengatik ez da arritzekoa gerrate aurrean izan
ziren ikastola bakanen bultzatzaile bezela ere agertzea. "euskararen adis
kideak" elkarteak bi ikastola sortu zituen Nafarroan, biak 1927an, elka
rren artea 32 ikaslerekin hasi eta 128 ikasletara iritxi zirenak 68 pertsonen
laguntzaz.

Ikus litekeen bezela joandako garaiak ez dira beti hobeak izan.

Harridura sortu didan zerbait aipatu nahi nuke, Damaso Intzaren
harremanetan ez dut aurkitu Arturko Kanpionekiko erlaziorik, ezta bere
"euskararen adiskideak" elkartearen kondairan aipamenik ere. Etaharri
tzekoa dela diot hori guztia, gogoan izanik Kanpion euskararen inguruko
gora behera guztietan, behintzat Nafarroa eta Iruiieari dagokionez, azal
tzen zaiguna dela.

Ameriketatik etorri ondorean, Euskaltzaindiko kide izaten jarraitzen
du; zaharra da ordurako, 82 urte, oraindikan beste hamazortzi biziko
bada ere; 1968ko Abenduan, etorri berria zelarik, Euskaltzaindiaren urrez
ko eztaiak ospatzeko egiten den Iruiieko biltzarrean bere garaiako beste
euskaltzain batzuren aipamen bitxiak egin zituen eta lehen garaietako
Euskaltzaindiaren lekukotasuna azaldu.

Damaso Intza ez zen literaturgilea, baizik eta gizartean euskara tres
natzat erabiltzea helburu zeukan ekintza gizona. Aldizkarietan egindako
lanetaz "gainera itzulpen batzu argitaratu zituen, eta horien artean, Este
ban Adoingoaren bizitza; egin zituen baita ere erlijioso mailan Ian batzu,
esate baterako Mateo Mujika gotzaiaren aginduz egin zuen kristau ikasbi-
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dea. Eta azkenik aipatu behar da Nafarroako Euskal-Esaera Zarrak,
Nafarroako Diputazioak 1974an argituratua. Liburu honek berak badu
beste argitaratze bat Bilbon 1927an esaera zarrak izenburu soilaz.

Aipatu beharra dago baita ere Damaso Intzak ez zuela ongi ikusi
euskararen batasunerako bidea, edo gutxienez ez zituela inoiz ontzat
hartu nahi izan ortografia ereduak. Nahiz eta bere aditza, euskara batuko
aditzarekin nahiko bat datorren.

Ezagutu nuen aita Damaso Intza, orain dela hiru urte; ordurako
osotara itsuturik zegoen, baina gogoan zituen bere gazte denborako
eginahalak eta saminak. Eta batez ere gogoan zituen euskararen aIde Ian
egindako pertsonak.

Oraingoak bezala zailak ziren denbora haietan zuhurtasunez eta hain
luzaroan Intzak bete zuen tokiak eta haren asmoetako batzurekin bat
natorren honek, hitzaldi honetan nire kezkarik sakonena ukitu (aztertu)
nahi nuke, euskararen etorkizunerako oinarri eta baldintzak. Eta gai hori
Euskal Herriko zati batetik Nafarroako ikuspegitik begiratuta batez ere.
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Argitu nahi nuke ordea aldez aurretik; ez noala ohizko den euskara
ren atzerakadaz mintzatzera, baizik eta gure hizkuntzak bere etorkizun
eta zabalkunderako nahitaezkoak dituen baldintzataz. Euskara bizi egin
daitekeela lehendabizi gu, geu, -gu, gerok- ohartu eta aitortu behar
dugu. Nahiz eta baldintzatua dagoen etorkizun hori; arriskutan alegia.

Euskararen etorkizuna jendearen eta herriaren borondatean oinarritu
beharra daukagu. Borondate hori herri honek duen gizarte oso eta zaba
lean, herri honek dituen ezberdintasun eta diferentzia guztien artean
tinko eta tente eustean eta ezartzean legoke.

Jendearen edo gizartearen borondatea berriz ekonomia eta soziolo
gia eta kultura mailako arrazoinek baldintzatzen edo mugatzen dute. Eta
ondorioz baita arrazoin, gora behera eta arazo politikoek ere.

Gainera gizartearen borondatea gizarteko edo hobeki esateko gizase
meen beharrekin loturik dago. Beharra eta borondatea elkarrekin bizimo
duak lotu egiten dituela gaureguneko edozein pentsamoldek onartutakoa
da.

Gizartearen borondate hori eta gizarteko beharrak, loturik daude
bizimoduko ekonomiaren, kulturaren eta soziologiaren harreman sarean.

Hizkuntza, gizartearenak diren harreman gehienetako tresna bat da,
tresnarik garrantzitsuena, beste tresna eta bitartekoekin uztarturik dagoe
na baina azken finean tresna bat. Tresna denez gero egokia izan beharra
dauka bete behar dituen premiak, helburuak edo egitekoak betetzeko.
Eta premia edo beharrak bizimoduaren egoera bezela aldakorrak dira;
gero eta aldakorragoak gainera. euskara Euskal Herriko bizimodurako
tresna egokia izatea baldin bada ba, lehendabiziko baldintza, bigarrena
tresna beharrezkoa bilakatzea litzateke. Baina guzti hori gizartearen eta
gizarte honetako gizaseme eta emakumeen borondatearen medioz, bitar
tez; ez bakarrik biderik egokiena delako baizik eta bide bakarra delako
ere. Gaur egun, bortxaz edo indarrez euskararen zabalkunderik ezin
liteke lor, gogoan izanik gainera gure gizartean dagoen borroka eta aurka
kotasunak hizkuntza tartean hartu duela. Era berdinean ezin dugu ahaztu
ere, tamalgarria eta harritzekoa bada ere aitortu behar izatea euskarak
etsaiak ba dituela gure artean. Eta ez da askibortxa ez egitea, baizik eta
bortxaren edo inposaketaren irudirik ere, edo aitzaki biderik ere ez da
utzi behar.

Euskararen etorkizunak gizarteko gora behera Soziologia, demogra
fia, eta harreman guztiekin duen zerrikusia Koldo Mitxelena zenak mai
sutasunez adierazi izan zuen eta nik behin baino gehiagotan entzuna diot
euskararen batasunaz ari zenean. Zera esaten zuen Mitxelenak, Bilbo uri
euskalduna izan balitz batasunaren eredua edo oinarria Bilboko euskal
kiak ezarriko zukeela, demografia hutsaren eragina ezin bestekoa irudi-
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tzen bait zitzaion. Eta berdin baita ere, euskararen batasuna biologiarekin
lotzen zuen Mitxelenaren esaldi ezagun hark.

(Hizkuntza), (eta) euskara (hizkuntzaren artean) gizarteko tresna bizi
modurako egokia eta beharrezkoa eta gizaseme emakumeek borondate
eta aukera lipez askez onartzen dutena bilakatzea da -horixe da euskara
ren etorkizuna nahi dugunon helburua. Eta ondorioa berriz gizarteko
m.aila guztietako harreman eta gora beheratan euskararen erabilpena
bilakatuko da.

2. GAUR EGUNGO EUSKARAREN EGOERA NAFARROAN.
EUSKARAREN ERABILPENA

Aingeru Irigaraiek 1935ean (Euskera 1956, 1-42, orr.) Nafarroak zeu
kan egoeraren azalpen edo deskribapena egiten duo Idazle berak 1974ean
eta "una geografia diacronica de euskera en Navarra" izenaz Ian beraren
berritze bat ematen duo Bigarren Ian honetan ordea eta lehendabizikoa
ren erreferentzia berdin berdina eginez mapa bat dakar. Mapa horretan
hiru lerro azaItzen dira Nafarroak euskararen muga non zeukan azalduz,
lehendabizikoa 1778koa Lizarra eta Tafalla ukitzen dituena; bigarrena
berriz Bonaparteren garaiekoa, 1983koa, Irufiea kanpoan utziaz Gofii,
Orobia, Ibero eta Erronkariko harana barruan hartzen dituena; hirruga
rren lerroa, 1935ean Irigaraiek ezartzen duena, Gofiiko harana, Erronka
rikoa eta Ororbia, Ibero eta horrelakoak kanpoan uzten dituena. Iriga
raien liburu hau Jose Maria Sanchez Carrion, Txepetxek 1970ean
egindakoaren azterketa batez hasten da. Baina, Sanchez Carrionen azter
keta bera ere -El estado actual del vascuence en la provincia de Navarra
Nafarroako euskalduntzat hartzen diren 145 herritan euskara duen azter
keta da. (Barranka, Burunda, Araiz, Larruan, Basaburua haundia eta
txikia, Bidasoa, Bertiz Arana, Baztan, Esteribar, Odieta, Ulzama, Imoz,
Atez, Gulina).

Villasante jaunak berak aipatutako liburuan Nafarroan euskarak duen
egoerari buruz ari denean, Irigarai aipatuz, azalpen edo deskribapen
geografikoa ematen du soilik (2.kap.23.).

Baina gaurko egoera ez daiteke azalpen edo deskribapen geografiko
hutsarekin egin.

Gutxiengoen jatorrizko hizkuntzak aztertzerakoan ohizko izan diren
ikerketa geografikoak Estatuko beste hizkuntz politiketan ez badute barne
ondorio zuzenik izan ere, helburuak desberdinak zirelako, Nafarroako
hizkuntz politikan zerikusia izan du bai Foruen Amejoramendurako legean
nola ondoreko euskararen legean ezarri den "zona" edo lurralde konzep
toarekin. Eta ondorio hori benetan tamalgarritzat jo beharra daukagu.
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Mapa linguistiko batek edo azalpen geografiko soil batek izan lezake
helbururen bat edo beste, bai dialektologiaren alorrean nola euskararen
aldaketetan ere, baina gaur egun gizarte maila batetan euskara Nafarroa
osaka ondasuntzat hartzekotan mapak eta ikuspegi geografikoak baztertu
egin behar ditugu, abiapuntu bezela behintzat.

Hona hiru arrazoi esandakoa oinarritzeko: A) Gaur egun euskaldu
nik gehiena dagoen Nafarroako herria Irufiea da; 25.000etik 30.000era,
Irufieko udalak eragindako ikerteta batek azaldu duenez. B) Gainera
Iruiiea Hiriburua da eta bertan herrialde guztiko ekonomiaren, kultura
ren eta gizarteko harremanen erdi-gunea eta bide-gurutzea dago. Admi
nistralgoarekiko harremanak, ekonomiako gorabeherak eta kultura eta
ikasketako arazo eta harremanak han dituzte ez bakarrik bertakoek baizik
eta Nafarroako beste herri ta herriskatakoek ere. C) Gogoan izan behar
da ere Tafailan, Imozko haranean baino euskaldun gehiago dagoela Jada
nik eta Lizarran berriz Larraunen baino gehiago.

2.1.2. Jose Anjel Irigaraik, -lehen aipatutako Irigarairen semea
Euskera eta Nafarroa bere liburuan (Aranzadi 1973), bere bostgarren
kapituluan, gaur eguneko euskararen egoeraz ari denean ez du eredu
bezela mapa linguistiko bat erabiltzen, baizik eta kultura mailan, garai
hartan orain dela hamabosten bat urte zeuden gora beherak dakazkigu.
Orain dela hamabost urte gorputza hartzen hasi ziren ikastolak eta eus
kaldun berrien kopuruak esan nahi bat edo toki bat eskatzen zuen
dagoeneko gure gizartean. Geroztik eta gero eta presa haundiagoz alda
tzen joan da euskararen egoera. Pakita Zabaletak euskal ikaskuntza Nafa
rroan. Normalizazioaren oinarriak izena duen bere liburuan 1985/86 ikas
turteko datuak ematen dituenean eskolaurrean eta oinarrizko heziketa
orokorrean ikastoletan 6.889 ikasle dagoela dio, Nafarroa guztiko % 8.
Eskola publikoetan berriz ikasturte berean 1921 ikasle dago. Orain gutxi
argitaratu diren aurtengo datuen arabera ikastoletako haurrek zazpi mila
ko kopurua osatu dute eta eskola publikoetan euskaraz ikasten dutenak
hiru milara inguratzen dira. Gainera euskararen irakaskuntza 4.509 hau
rrei ematen zaie eskolaurre eta OHO delakoan.

Helduen euskalduntze eta alfabetatzeari buruz lehen aipatutako libu
ruan dagoenez 1984/5ean 2.529 ikasleri ematen zitzaien euskalduntze
edo alfabetze bidea; eta erakusketa hori Nafarroan hirurogei euskaltegie
tan egiten zen horietariko 24 Irufiean kokatuak zeudelarik. Ikasturte
honetako zifrarik ez da oraindik argitaratu baino kopuruan hazkunde
handia ez bada espero ere gero eta uzketa gutxiago ematen dela aipatu
behar.

Komunikabideen harremanak, administralgoaren geroeta eginkizun
zabalagoak, gizartearen beraren mugikortasunak eta Nafarroa beraren
izaerak batasun batera garamazki eta euskara, Nafartar guztion ontasun-
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tzat besterik ez daiteke hartu. Mapek edo azalpen geografikoek ez dute
egia osoa azaItzen helburuak at utziaz eta nahiz ekonomiaren, lanaren
eta administralgoarekiko harremanen munduan gure hizkuntza oraindik
atzera egon emandako datu edo adibideetatik euskararen etorkizuna Nafa
rroan herrialde osoarentzat defendatu behar dugula eta herritar bakoitza
ren eskubidea zaindu behar dugula aterako nuke ondorio bezela.

2.1.3. Joan den udaberrian Tuterako euskaltegi berria inauguratu
zenean eta hiri hartako euskararen egoera aztertzerakoan, orain dela
hogei urteko lruiieko zenbaki berberak agertzen zitzaizkigun: 1985/86
ikasturtean 32 ikasle zegoen orain dela 20 urte lruiieko San Jose Plazako
salsipuedes atererarik gabeko kalean hasi zen ikastolan ziren bezelatsu.
Hirurogei eta hamar pertsona heldu ari ziren euskara ikasten; orain dela
20 urte lruiieko peiiatan ere lehen euskarazko eskoletan holatsuko kopu
rua ari zen.

Euskara tresna da, baina gure herriaren sinbolo eta ezaugarririk
nabarmenena den bezela, Kanpionek hainbestetan errepikatzen zuen modu
ra baita ere herri guziaren ondasuna da eta ondorioz herritar bakoitzaren
eskubidea. Zentzu horretan ezin ahaztu korrikaren lekukoa edo testigu
txoa herribeherako zelai lehorrak barrena doanean askotan euskaraz ikas
teko zaharregiak direnen atzaparretan joaten dela gizaldi galdu baten
itxurara edo nahi baduzue gizarteari galdutako katamaila edo eslaboi
galduaren antzera. Eta horiek ere eskubide dutenak dira, euskara den
ondasunarekiko.

2.2. Euskararen egokitzea

EuskaItzaindiaren bete beharrik nagusiena gaurko bizimodurako eus
kara egokitzea da. Horrekin loturik baditu ere instituzio mailan bere
zereginak bai euskal komunitateari dagokionez eta baita ere Nafarroari
berari dagokionez. Honela adierazten bait dute bai euskal komunitate
autonomo nola Nafarroako hizkuntz lege bereziek.

Lehenik euskararen batasuna· zen beharrezkoa. Gero -hizkuntza
bizia izateaz gainera- zientzia eta teknika mailatako gora beheratan sar
tzea. Hor daude gaurregun Euskal Komunitateko unibertsitateko lanak,
Udako Euskal Unibertsitatea eta beste maila askotako kuIturgintza.

Baina egunerokoa hizketaren premiak, telebista, zinema eta irrati
hizketak sortzen duten premia eta ohitu beharrak, guzti horrek lana
egiten jarraitu beharra dakar.

Euskaldungoa berritzen ari da, euskaraz hitzegiten ari direnen mul
tzoa aldatzen ari da. Baina muItzo horrek gainera hizkuntza minorizatuek
eta gutxiengo batek erabiItzen duteneko arazo guztiak dauzka. Nafarroan
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euskaraz bostetatik batek baino zerbait gutxiagok dakigu, 500.000tik, 90.000ak
gutxi gora behera; baina dakigun horiek ere gure harremanik gehieneta
rako ez dugu euskara erabiltzen.

Orduan ba, Odgen eta Ri'chard, eta beste hizkuntzalari askok esan
zuen bezela hizkuntza bitartekoa izatez gainera, depositua ere baldin
bada kulturarentzat, hain bazterturik dagoen hizkuntzari asko falta zaio
normaltasunera iristeko. Asko falta zaigula ezin ukatua da, bai hikuntza
edo hizketa hitzegina bezela, nola idatzitakoa bezela, nola kultur edukin
edo depositu bezela ere.

3. Nafarroan euskararen egoera zein den aztertzeko ordea, esanda
ko guztietaz gainera, hau da, hitzegiten den hizkuntzaz eta idazten edo
erakusten den hizkuntzaz gainera, hizkuntzari buruz zer pentsatzen den
ere aztertu beharra dago.

Begirada bat eman behar zaio horretarako Nafarroako gizarteari ea
zer pentsatzen ote duen, ea zer asmo ote duen eta ea norainokoak ontzat
hartuko ote lituzkeen eta norainokoak ez. Hau guztia alegia ez da berdin
Nafarroa osoan, baina orokorki eta banaz bestekoan hartu beharra daukagu.

Aipatu beharrezkoa da gainera esandako ikuspegi hori hurrengo hiro
arrazoinengatik:

A) Nafarroako gizartean erakunde edo instituzioen eta komunikabi
deen jarrera ez delako beste hiro probintzietan bezelakoa. Komunitate
autonomoan ez dute behar haina egiten, euskara baztertu egiten da
normalki, politikoek oso gutxitan erabiltzen dute adibidez, baina hala eta
guztiz ere inork ez du zalantzan jartzen euskararen garrantzia eta euskara
erabiltzeko eskubidea, gutxienez agirian eta denen aurrean. Nafarroan
ordea euskararekiko eskubidea ukatzen da eta eztabaidatzen da egunero
eta bizimoduko maila askotan.

B) Gizarteak zer pentsatzen duen euskarari buruz oso garrantzitsua
da, kontuan hartzen badugu horrek zerikusi izagarria izanen duela ondo
rean ematen diren erantzunekin.

C) Eta hirugarren arrazoina berriz zera da, aldatu egin dela, euska
rari buruz Nafarroako erakunde eta komunikabiderik nagusienek pentsa
tzen dutena; Orain dela gutxi arte, euskararen aide ez zeudenek -utz
dezagun "etsaia" hitza beste baterako- gutxietsi edo gutxitzat jotzen
zuten; despreziatu eta askotan parre egin. Orain ordea ez dute aurrrez
aurre eta zuzenki euskararen kontrakorik esaten. Baizik eta euskara batua
ren kontra hitzegiteari eman diote, artifiziala dela, ez dela ulertzen, eta
holakoak; giro horretan lehen ahaztuta zituzten euskalkiak goraipatzen
hasi dira.

Nafarroako euskaldun zaharren artean ere euskarari buruzko eritzia
pixkaheka aldatzen ari da. Badira oraindik Sanchez Carrionek 1970an
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azaldu zuen bezela berena den euskara gutxietxi eta batzutan gorrotatu
ere egiten dutenak; hain zuzen ere beren bizimodurako ez dielako errez
tasunik eman, baizik mugak jarri. Baina inguru urbano edo hiritarretan
euskararen balorapena haunditzen ari den neurrian, Irufierrian batez ere,
balorapen txar hori gutxitzen ari denik ezin uka.

Azkenik badira politikan erradikaldu multzoren bat edo beste euska
ra arrotz bezela hartzen dutenak eta edozein eskakizun, ez baldin bada
behintzat ongi erabiltzen eta azaltzen, inposaketatzat salatzen dutenak.

Eta jarrera guzti hoiek kontuan izan behar dira, hurratsak aurrera
eman nahi baldin baditugu, hersiak gainetik igaro nahi ditugunean gure
puskak han utzi gabe.

3.1. Nafarroako politiko batzuen artean ere, oso nabarmena da giro
berria. Euskara batuaren kontra hitzegiten dute, -batere ezagutu gabe
gehienetan- eta bapatean euskalkien aide agertu zaizkigu. Ez euskalki
horiek ikasten edo erabiltzen dituztelako, ez; baizik eta euskara beraren
aurka hitzegin gabe, eta askotan goraipatuz, euskara batua gaitsetsi nahi
dutelako.

Halere eta inon batuaren beharra argi egotekotan, Nafarroan dago,
euskaldunik gehiena den herrian, lrufiean -25.000-tik, 30.000-ra- euskal
ki bakarra batua besterik ez daitekelako izan. Eta berdin beharko luke
Lizarran edo Tafallan.

3.2. Euskalkien kontra ez doa euskara batua, baizik eta euskaraz ez
hitzegitea. Batuak izan litzake hutsegiteak eta akatsak, baina ez dago
beste biderik euskarak iraun dezan eta aurrera joan dadin.

Nahitanezkoa jartzen ari zaigu Nafarroan azalpen eta esplikaziorik
zabalenak ematea euskara batuaren aide. Behar bada kanpaina baten
moduan eta guzti.

3.3. Euskararen zabalkundeak Nafarroan nahitanahiez elebitasuna
hartu behar du oinarritzat. Elebitasuna berriro ere defendatu beharra
daukagu buru belarri. Badakigu elebitasunak ezin egoneko oreka gogoe
razten digula, ekilibrio mugikor bat bururatzen digula, arrisku bat alegia.
Badakigu diglosiaren itzalak estali egiten duela elebitasunaren ahala edo
posibilitatea, baina gure gizarteak ez du inolaz ere beste biderik ontzat
hartuko. Eta bide hori berriz ahala da, ibiltzeko modukoa.

Liburu batek, argitaratua euskararen borroka izena duen Eusko Jaur
laritzak hiru probintzietako egoeraren definizioaren estadistika ematen
duenean, Arabako probintzian erantzun guztiz ezberdina ateratzen da
beste bi probintzietakoaren aldean. Gehiengo batek, % 34ak beren helbu
rutzat "nahi luketen guztiek ikas dezaten lortzea" dela aitortzen dute.
Beste bi probintzietan berriz erantzunak askoz ere erradikalagoak dira.
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Nafarroan berriz, eta dakigunez batez ere Irufiean helburu hori "nahi
luketen guztiek ikas dezaten lortzea da" gehiengo haundi batek ontzat
hartzen duo Hortik beste hurratsa, gehiengo batek ere onartzen duena,
"nahi duten guztiek erabili ahal izan dezatela lortzea da".

Niri oraingoz teorizazio aldetik oso defendagaitza izan arren asko
rentzat gure eskakizunetan abiapuntu horri erantsi behar gatzaizkiola
deritzait.

Aide batetik hizkuntza tresna denez gero, nahiz kuttuna eta maitaga
rria izan askorentzat, gauza arrunta eta erabiltzeko erraza izan behar
duelako gehiengoarentzat, galdu gabe erabil daitekeena edo gutxi galduz.
Eta horretaz gainera nire iduriz betiko edo jatorriz euskaldun direnak eta
euskaldun berri eta ikastola edo eskolatan euskaldunduak holatsuko egoe
ra batetan elkarrekin topo egin behar dutelako.

3.4. Euskararen aukera, -nahi duenak ikas beza, nahi duenak erabil
beza- gaur egun Nafarroan nonahi defendatu daiteke eta askotan gainera
aurrera atera. Aukera hori ordea bortxaketa edo inposaketa bezela agerta
raz baldin badezakete, nahiz gezurra izan, ez dago deus egiterik.

Aukera, opzioa, askatasunez jendeak egin dezakeen erabakia... hori
dena defendatu daiteke legeei buruz, komunikabideei buruz, ofizialtasu
nari buruz ere; eta baita ere ekonomiako eta laneko munduari buruz
(eperen baten barrenean). Eta hori dugu bidea; gainea bitarteko ekono
mikoak lortzeko ere.

(Eta guzti hau zergatik? Ez ote naiz ari ni neu mugak jartzen? Nire
helburua eta saiaera betire ez da hori, baizik eta bideak bide eta ez hesi
izan ditzagun lortzea. Gaur egun elebitasunak arrazoin teoriko serio eta
garrantzitsuengatik duen prentsa edo irudi txarrak galeraz bait liezaguke
lorpen zehatzak izatea).

(Askatasun edo aukera hori alegia ekonomiakoa) gero eta zailagoa
eginen zaio edonori aukeraren bidetik egiten den eskakizuna ukatzea
Nafarroan.

4.1. Gizarteak euskara tresna bezela bere bizimodurako erabil dezan,
eta horretarako borondaterik izan dezan, tresna horrek egokia izan beha
rra dauka.

Egokitze hori ez dezake eta ezin ahal izan du Nafarroak. Ez diezaio
ke holako lanari ekin ere. Ez Euskal Komunitateak ere. Hori Euskal
Herri osoaren egitekoa da edo eta ez du inork eginen.

Bereizi behar da ordea, tresna beraren egokitzea eta baita ere tresna
hori erabiltzen dutenen jabetasuna. Adibidez latina zientzia eta teknikata
rako hizkuntza egokia zen orain dela ehun urte, medikuek eta batzutan
injenieroek ere latinez ikasten bait zuten, baina ez zen hizkuntza bizia.
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Euskarari dagokionez, behar beharrezkoa da hizkuntza biziaren eta
zientzia eta teknikarako egokitasuna batetaratzea; behar beharrezkoa zai
gu betiko euskaldungo zaharra eta euskaldungo berria harremanetan
sartzea... eta hori egiteke dago Irufierrian; herrietatik etorritako euskaldu
nak eta euskaldun berriak eta/edo eskola-ikastoletatik ateratakoek harre
manik ez daukate; eta horrek kentzen dio indarra euskaldungoaren kopureari.

4.2. Euskaltziandiak, Euskal Herri osoa besarkatzen duen erakunde
bakarra bezela, hizkuntza egokitzeaz gainera, hizkuntzaren etorkizun eta
zabalkuntzaz arduratu beharra dauka, nahiz eta helburu horiek lortzea ez
dagoen bere esku.

Horregatikan, bere esku ez dagoelako holako lorpenik burutzea,
hizkuntza egokitzeaz gainera, euskaldungo ezberdinen artean, herrialde
eta erakunde ezberdinen artean batetaratu edo gutxienez hurbilduko
dituen sarea sortzeko bulkatu egin behar.

Ez ote da ba lortuko egunen batean Europako erakundeek ondasun
garrantzitsu bezela onar dezaten gure euskara eta nazio arteko babesa
izan dezan.

Euskal Herria, euskaldunen herria, euskara daukagunon herria bal
din bada, euskaraz bizi nahi dugun~m herria bilakatzera edo bihurtzera
iritsi behar duo

4.3. Euskal Herriaren osotasuna eta herritasuna azken finean eus
karak, guztion ondasun horrek, definitzen ditu. Osatasun horrek bere
ondorioak ere izan ditu mendeak zehar. Hor dago, adibidez, Gipuzkoak
euskarari eustean, erdian egoteagatik beste herrialdeei zor diena. Herri
erdaldunekin kontaktoa Araban, Bizkaian, Nafarroan eta Iparraldean egi
ten zen; horietan zihoan euskara galtzen bere atzapar luze eta meheak
lurrak dituen mendi, muino eta harrobi guztien izenetan erantsiz... borro
ka horrek Gipuzkoako euskara zaintzen zuen bitartean.

Nafarroak ez baldin badezake bada euskararen etorkizuna beste herrial
derik gabe pentsatu, ez da ere itxurakoa Nafarroarik gabeko euskararen
etorkizuna, oraingoz eta hemen larriago baldin bagabiltza ere.

4.4. Bestalde, hemengo egoeraz ari naizenean, aipatzeko besterik ez
bada ere, Foruen Hobekuntzarako lege foralaren 9garren artikuluan Nafa
rroa zatitu eginen zela ezartzen zen. Eta joan den urteko Nafarroako
euskararen legeak him zati egin du, euskalduna, euskalduna ez dena eta
mixtoa. Halere legearen zabalkunde guztia gobernuaren esku gelditu da.
Horrengatik euskararai dagozkion eskakizun guztiak, erreibindikazio guz
tiak zilegi dira eta egin beharrak etorkizunari begira, aipatutako 9garren
artikulua eta euskararen legea aldatzea lortu arte.
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Lehen aipatu dudan bezela Nafarroako Euskararen legeak, hiru atal
edo gai ukitzen du:

Heziketa, komunikabideak eta koofizialtasuna, nahiz eta beste zen
bait gaietaz aipamenik egiten duen ere.

5.1. Heziketari buruz, hona baldintza, hona gutxienez erabaki behar
litzatekeena: edozein nafartarrek eskubide izatea heziketa euskaraz berak
-edo bere seme-alabek- hartu ahal izan dezaten. Bestela guztiona den
ondasun hori ukatu egiten zaie batzuei. Eta gainera hizkuntzak berak ere
nahitanahiezkoa du, denona bezela onartua izan dad in, denok behar
dugu izan eskuratzeko bidea.

Nafarroako Gobernuak nahi baldin badu egin dezake zabalkundea
bere esku gelditzen bait da Urralburuk Eskola paktua dela eta ahalkera
egonen dela esan du berriro. Horregatik eskakizun edo erreibindikazio
hau ez da bakarrik behar beharrezkoa, legezkoa eta lor litekena baizik.

Nafarroako Gobernuak nahi baldin badu euskaraz heziketa izatearen
opzioa edo aukera ezar lezakelako bai Elizondon, nola Irufi.ean, Lizarran,
Tuteran edo Kaskanten. Orain erne egon behar dugu helburu hau lortze
ko, hezketa euskaraz eta dokainik.

Hau dena ahaztu gabe, noski, Foru Hobekuntzarako Lege Foralak
eta bere ondorioa den Euskararen legeak euskarari ematen dion trata
mendua gaitsesten dugula, Euskaltzaindiak egin zuen bezela.

Baina Nafarroako euskararen legeak Magisterio Eskolako salbuespe
naz aparte ez du irakaskuntza ez unibertsitarioa besterik ukitzen edo
arautzen. Legetik kanpo gelditzen dira ondorioz, bai heziketa bereziak,
nola unibertsitate mailako ikasketa guziak. Horiek denek eskakizun edo
erreibindikazio baten helburu izan behar dute Nafarroako Gobernuak
onartu berri duen Unibertsitate Publikoan eta abar eskuak aske edo libre
dauzka nafartar guztioi euskaraz egindako heziketa edo ikasketaren auke
ra onar diezagun. Honetarako Euskal Herri osoko harremanak sendotzea
ordea ezinbestekoa da.

5.2. Gerora begira nahitanahiezkoa da elebitasuna egiazkoa izan
dadin hiriburari hiriburuaren trataera ematea, Bruselasen antzera adibi
dez administralgoa dagoen hirian, Iruiiean, euskararen egoera ofiziala
trinkotuaz eta sendotzuez. Ez du asko esan nahi Elizondo, Leitza edo
Ezkurran euskara ofiziala izateak, gero Iruiiean dauden erakundeekiko
harremanak ezin baldin badira hizkuntza horretaz baliaturik egin. Koofi
zialtasunari buruz, nahitanahiezkoa da egiazkoa izan dad in eta ez farraga
rrikeria bat kapitaleko elebitasuna ere sendotzea.
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5.3. Komunikabideei buruz berriz, beharrezkoa da gutxienez bai
irrati eta bai egunkari mailan euskararen presentzia orokorra bihurtzea.
Helburu hau ez da Nafarroak bakarrik egin dezakeena, edo hobeki esate
ko Nafarroako erkundeetatik bakarrik lortu behar dena, zeren eta komu
nikabidei dagokienez ere Euskal Herriaren osotasuna eta Euskal Herriko
herrialde eta lurraldeen harremana ezinbestekoa bilakatzen baita.

5.4. Legeetan agertzen diren hiru atal klasiko horietaz gainera ordea
-hezkuntza, ofizialtasuna eta komunikabideak- gizarteak dituen ekono
mia eta kultura mailako harremanak eta batez ere sozial mailakoak ez
dira euskararentzat ukatuak utzi behar, baina euskarak gizartearen boron
datea beste biderik ez dauka hor sartzeko.

Zaila da entrepresetako eta negozioetako munduak euskara sartu
nahi izatea, espainola bera ere kasu askotan baztertzen den bitartean.
Baina da dago horretarako biderik, adibidez abiapuntu bezela zerbitzuak
ematen dituzten erakunde publikoek, ofizialtasuna beraren eraginez ele
bidunak izaten lortzea eta Canada eredutzat hartuz, egokitzapenak egoki
tzapen, esan litezke hainbat urrats eremu hauetako helburuak lortzeko.

5.5. Euskal Herriak estatu bat izan balu, euskararen erabilpena, eta
baita normalizapena ere, eginik egon zitekeen. Baina estaturik ezean eta
gure zatiketa egoera gogoan harturik, hizkuntzari dagokionez, erakunde
harremanak, hau da harreman instituzionalak, baita estatuen arteko harre
manak ba dira ere lortzea helburutzat jo behar dugu. Hau da beste
nazioarteko kasuetan gertazen den bezela euskarari buruzko hitzarmena
egitea ez bakarrik Komunitate Autonomo artean baizik eta estatuen
artean ere ezin ahaztu dugun helburua da nahiz eta urrutiko helburua
iduri.
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PIARRES XARRITION-EN IHARDESPENA

Leitza, 1987-X-25

Jaun andereak,

Atsegin dut eta ohore, Euskaltzaindian azkenik sartua naizen honek,
nere ondotik sartzen zaigun Leitza Juandegi-ko seme honi, ben: sorterri
ko udaletxean, Euskaltzaindiko atea idekitzea eta aita Migel Olhsagarre
Intzako euskaltzainak: joan den urte arte zeukan alkian jarreraztea. Egi
ten dudan urrats honek ordea eskatzen dit -Iabur bada labur- bi hitz
erraitea: bat lehenik zuri, Patxi, zure lagunarte berri honen aurkezpena
egiteko; bestea gero zuei, jaun andereak, eta bereziki euskaltzainkideak,
gure lagun berriaren aurkezteko.

Eta lehenik, zuri Patxi, Euskaltzaindiaz hitz bat erran behar-eta, zer
erranen dizut bada? -Euskaltzain guziek kezka nagusi ber-bera dugula,
hots euskara eta euskararen iraupena eta garapena eta hedapena. Bainan
bestalde Euskaltzain guztiok aski ezberdinak gara, bai adinez- hirur
hogei bat urteren artea baita Pello Salaburu, gutariko gazteenaren, eta
Jose Migel Barandiaran, gure gehienaren artean -bai ofizioz- badaude
gutartean ikerleak eta irakasleak, idazleak eta hizkuntzalariak, apezak eta
fraileak eta ere "prakadunak", erraten ohi zen bezala, edo "Iaikoak",
zentzu orotan adierazten dugun bezala -bai aburuz ala sinestez ezberdi
nak ere- alderdi eta fede eta uste askota~oak biltzen garenez geroz. Ta
horrela izan da, nik uste, Euskaltzaindian, elkargo hau sortu zen lehen
egunetik beretik. Iduritzen zait ordea, saiatzen garela halere guztiok, Paul
Valery poeta frantsesak bere buruari eta bere Akademiako garaikideei
emaiten zien aholkuari jarraikitzen: "Enrichissons-nous de nos differen
ces!; "gure ezberdintasunez duntu, ondu eta aberastu gaitezela!".

Ohar bakar bat oraino egin behar banu, ausartuko nintzateke bada
honen aitortzera: Ezberdintasun bat "ments" dugula -Ziberotarrek dio
ten bezala- gure lagunartean: Nahiz andreak -eta nolakoak! -onartzen
ditugun gure elkartearen goiko eta behereko mailetan, bai ohorezkoen
bai urgazleen bai laguntzaileen lerroetan, euskaltzain tituludunen sailean
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ez dugu oraino emakumezko bihirik sarrerazi. Maila horretan, Euskal
Herriko etxekanderei Euskaltzaindiko ateak hersten zaizkie orainokoan.

Historiazale batek erranen dit menturaz, kontuz ibili behar dugula
gure Euskal Herri honetan gure emakumeekin; ez dakigun gerta Joani
Paulo II.aren egun hauetan, Gregorio VII.aren mendean bezalako zerbait
izigarri: Irufieko apezpikuaren alkiaz jabetu baitzen omen, orduan, San
txa delako kondesa (l).

Dena dela, gai hau beste zenbait bezala eztabaidatzeko ordua etorriko
zaiguke, ondoko egunetan, Euskaltzaindikoei, eta zu bezalako gizona,
Patxi, lege eta arau eta erakunde mota guzietan aditua zauden hori,
baliagarri eta beharrezko izanen zaitugu, ala gure elkartearen barneko ala
gure elkartearen gaineko erregela edo arau batzuren eragina, gure helbu
ru nagusien eretzean, aztertu nahiko dugunean.

Ezen, Jaun andereak, eta ene euskaitzainkideak, hauxe dugu ofizioz
eta ofizialki, Patxi Zabaleta euskaitzain berria, gaur lrufiean bizi eta Ian
egiten duen abokat edo "aitegin" (2) ezaguna, bai eta ere, ezkerreko
alderdi abertzale baten izenean, Irufieko udaletxean zinegotzi sartua
dena.

Bainan hori baino Iehen -nahiz hori ahantzi gabe- zuen lau haurre
tatik bigarrena eta zuen seme gehiena duzue, Leitza Juandegiko nausi
etxekandere ohoragarriak, Patxi, orai dela 40 bat urte sortu zaitzuena.
Hemen bilduak garen guzien eta beren ezin etorria bidaltzen dizueten
Hegoaldeko eta Iparraldeko ainitz adixkideen goresmenak eta zorionak
behar dizkizuet eskaini, eta bihotz bihotzez eskaintzen dizkizuek, zuei
Patxiren gurasoei eta anai-arrebei, haren lagun Koro eta alaba maite
Olatz eta Miren-i bezala.

Zuhaur aldiz Patxi, zinez aspaldi baitu -hogoi urte pasa, nik uste
eta Leitzako Jose Mari Aleman beste adixkide baten bitartez, seguru,
elgar ezagutu genuela, Baiona edo Hazpaneko aide horietan euskalzale
moltzo batzuk egiten genituen batzarre eta bilkuretan; geroztik joan dira
urteak -joan dira neretzat, bainan zuretzat ere bai, Patxi, joan eta joaiten
ororentzat- bainan Euskaltzaindiaren aitzakiarekin maizago elgar ikuste
ko parada izanen dugula engoitik gogoratzea bera atsegin dut.

(I) JOSE GONI GAZTAMBIDE, His/aria de los obispos de Pamplona, S. IV-XIII, T. I.
Pamplona, 1979, 224-228.

(2) P. CIIARRITTON, R. M. de Azkue eta P. Broussain-en ar/eko elkarrizke/a, Euskal
tzaindia, Iker-4, Bilbo, 1986, 295: "altegin", "avocaf', Piarres Broussain-ek asmatu hitza.
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Horiek hola, eta ez dezan nehork erran adixkidetasunak itsutu naue
la, hona hemen bi lerro, egungo gertakariari buruz, Mikel Atxaga kazeta
riak herenegun idatzi dituenak: "Aita Inzaren lekurako egoki aukeratua
izan da Patxi Zabaleta Nafarroan, aho hizkuntza onaren jabe, idazle eta
eskualduntzearen arazoaz kezkatua bait da" (3).

Azken puntu honetatik hasteko, erran nezake -norbaitek hemen ez
baleki-nola 69-70 urteetan ibili zinen lanean Periko Diez de Uizurrunekin,
Principe de Viana aldizkarian eta ber denboran, Nafarroako Ikastolen
liberatu eginkizunetan, bai ta ere, 68-73 urteetan, Arturo Campion eus
kaltegiaren zuzendaritzan, bainan aski zaigu, adixkide ona, oraintxe eman
diguzun hitzaldia entzutea, ikusteko noraino kezkatua zauden euskaldun
tzearen arazoaz.

Alta, aho hizkuntza ona baino hobearen jabe zarela ere, Patxi,
badakigu orai hemen garen guziek; bainan lehenagotik bagenekien, bai
Udako Euskal Unibertsitatean behin, bai Ziberoko Maule herrian Aberri
egun batez beihala, argi eta sutsu mintzatzen entzun zintugun zenbaitzuk.

Gure euskal idazle hoberenetarik zarela ordea, bai hitz neurtuz bai
hitz lauez, hori menturaz gutartean askok ez daki. Gure herri honetan,
behin eta zorigaitzez, ez da asko idatzi -nahiz, orai eta hemen berean,
Leitzan bereziki, erran digutenez, gauzak aldatzen ari diren (4)- eta gure
liburu gutxi horiek ez ditugu ez irakurtzen ez ezagutzen. Zergatik ez
dizuet aitortuko nihonek aspaldian eskuratuak neuzkan Patxiren liburuak
hantxe neuzkala, beste askoren artean, nere liburutegiko apaletan 10,
10-12 bat urte honetan? Oraikoan hargatik hurbiletik, eta buruan buru,
irakurri ditut, hiru obra garrantzitsuenak: Lehena 1972 koa, "Zorion
baten zainak"; bigarrena 75 ekoa, "Ezten Gorriak"; hauek biak olerkiak
eta hirugarrena prosaz 77 koa, "Euskomunia ala Zoroastroren artalde!" (5).

Ez naiz ni, egia erran, ez pertsulari ez olerkari behinere izan, ez
literatura azterketan egundaino biziki higatu. Bakarrik hitz joko politen,
esaldi apainen, irudi deigarrien, gogo pizgarrien zale daukat ene burua.
Eta egun hauetan, "Gorka Trintxerpe" izenordearen gibelean argitaratu
ziren lehen olerkiak berrirakurri ditudanean, aitortu dut zinez zuzen
zabilala "Etor" argitaldaria, "Askatasuna", "Zalantza", "Izarrak erori dira",

(3) "DEIA", Bilbo, 1987-X-23: M. Atxaga, "Euskaltzaindia Berritzen".

(4) Ikus hemen berean, Patxi Zabaletak bere hitzaldian, Leitzako euskal idazleen
kopuruaz dioena.

(5) GORKA TRINTXERPE, Zorion bafen zainak, Etor, Bilbao, 1972; Ezfen Gorriak, Idatz,
Pamplona, 1975; Euskomunia a/a Zoroasfroren Arla/de!, Idatz, Pamplona, 1977.
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"Hitz debekatu, hori, Euskadi", "Euskal Herriko baratzean" "Domuit
Vascones" eta hemen aipa ere ez ditzakedan horrenbeste olerki eder
biltzen dituen liburua sartzen zuelarik, Orixe handiaren, Patxi Altunaren,
Txillardegiren, Koldo Mitxelenaren, Mikel Lasaren eta beste horrelakoen
idazlanen sailean. Bada hor erraztasun bat, zorroztasun bat, musika bat
eta umore bat, ni hasteko, xarmatzen nauena. Olerki horiek berak, eta
gero, oihal beretik, Patxi Zabaletak josi zituen bere bigarren liburuko
neurtitzak, zituzkeen gogoan, ni ez bezala aditua den Juan Mari Lekuo
nak, 1978 ko Jakin aldizkariaren 5. zenbakian, gerla osteko poesigintzan
kritika Ian sakon bat argitaratzen zuelarik. Poesigintzaren etapak muga
tzen zituen lehenik Lekuonak: 1.a. Euzko Gogoaren aroa; l.a "Uhin
Berria", San Martin adixkideak erran zuen bezala; eta 3.a 1968 tik 1978
ra, "Zailtasun garaia". 3. aro honetan sartzen zituen Gandiaga, Lete,
Artze, Koldo Izagirre, Luis Mari Mujika, Patri Urkizu, Mikel Arregi,
Joseba Zulaika eta gure Gorka Trintxerpe hau. Belaunaldi horren bilaka
bidea adierazteko Juan Marik gogoratzen zituen "errepresionaren eragina
aide batetik, herri giroarena bestetik", eta Xabier Lete-ren oihu ezaguna
aipatu ondoan: "Eta poeta, eta poeta..." Mikel Lasak, Patxi Zabaletaren
poema bat irakurri-eta berari egina zion ateraldia errepikatzen zuen:
"Gaur ezin daiteke poesiarik egin surrealismoaren bidetik ez bada" (6).

"Surrealismoaren bide" hori hartu zinuela, Patxi, uste dut, ez baka-
rrik zure olerkietan, bainan ere bai nolazpait zure prosazko ipuinetan:

Ene herriko goibeltasuna
Abestutzen dut saminki,
Ene herriko askatasuna
Itxaroten dut sakonki,
Langileriak izanen ditu
Egun alaiak ugari,
Bin bitartean ene kitarraz
Kantatzen noa, ni, beti..."

kantatu bazinuen behin (7) pertsulariek bezala, historia konda hasi zinen
gero, supazter xokoko gure aitonak iduri.

Ez dut ordea erran gure haur tipiei kondatzeko historiak dituela
idatzi Patxi Zabaletak. "Euskomunia" irakurri dudalarik, oroitu naiz, Patxi,
asko maite zituen Narbaitz kalonje zenak erran zidala, zutaz mintzo
ginen halako aldi batez: "Ez dut uste baden nehor horrelako ateraldi
harrigarririk hoin polliki ateratzen duenik!" (8).

(6) J. M. LEKUONA, "Poesigintza eta kanta gerraostean", Jakin 5, Donostia, 1978.

(7) G. TRINTXERPE, Ezten Gorriak, 54-55.

(8) PIERRE NARBAITZ kalonjea (1910-1983), Baionako bikario jeneral luzaz egona,
euskal idazle ezaguna: Kattalinen gogoetak. San Frantses Jatsukoa, eta beste...
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Ez dakit zuzen zein ipuin, zein mito, zein igarlekeria, zein nobela
motz zuen gogoan, hori erraitean, gure kalonjeak: "Martzelina" ala "Baz
tango gaztea", "Izokiaren jauzia" ala menturaz "Euskabedertasuntxo"?
Dena den, zure ipuin horiek, beste euskal idazle baten, zuk eta nik hain
gogoko genuen Monzon zenaren antzerki bat edo beste gogoratzen dida
te askotan. Haiek bezala naute xoratzen, nere hats laburreko irudimenak
eraman ez nazakeen amentsetako eremuetara eramaiten nautelako (9).
Gaitz bat bakarrik kausitzen diet zure lanei, adixkide Patxi, gaitza hauxe
dute: hamar urte baduela jada zure azken liburu horren argitaratzeak.
Eta beraz egun elkarte berri honetan sartzen zarenaz geroz, zure etxeko
Ian eta kezka guzien artetik zor diguzu -zure lagun Korok eta zure alaba
maiteek barka diezadatela!- zure dohain ederraz baliatuz, poema berriak
ezpada ere -poemagintzarako sasoi bereziak baitira nere ustez- ipuin eta
kondaira berri aberatsak ontzea.

Ixildu aintzin bizkitartean, banuke puntu bat oraino aipatzeko: Badu
orai berrogoi ta zenbait urte -zu sortu aintzin, Patxi,- baziren orduan
ere "errefuxiatuak" Euskal Herrian. Bainan orduan Iparraldeko Euskal
dunak ziren heldu, Alemaneri ihesi beren haurride Hegoaldekoen gana.
Bagenituen horrela ikasle lagun batzu Irufieko Semenario Nagusian
aterbe aurkitu zutenak. Gauza horiek ez dira asko aipatzen, bainan ontsa
oroit naiz, ordukotz abertzale ginen Iparraldeko gaztek, lagun horien
bitartez jakin genituela, ezagutzen ez genituen bainan jada maite geni
tuen, gure Aberriaren bazter batzuetako berriak. Entzun ginuen bada,
beren ziloetan sarturik eta gorderik (;)gon behar zuten urte ilun haietako
abertzale anaiek bazituztela buruzagi argi ta bipilak beren artean, itxaro
penaren sua bizirik zeukatenak: Bizkaia aldean ba omen zen Juan Ajuria
gerra izeneko inginadore famatu bat eta Nafarroako Irufiean gaitzeko
gizona zela, zioten, Jose Agerre delako euskalzale handia (10).

Ainitz urte geroago konturatu nintzen 1940-1945. urteetako Jose
Agerre hori bera zela, 1889 an jaioa lrufiean eta 1919an Euskaltzaindian
sartu izana zen Nafar euskaltzain hura bera. Gero ordea gertatu zitzaion
Jose Agerre-ri, beste euskaltzain bihi bati gertatu ez zaiona: hots bizipi
dez Euskal Herritik urrundu behar izan zuelakotz, bere kargua utz zezan

(9) TELESFORO MONZON (1904-1981), euskal politikari eta idazle aipatua. Haren obren
artetik ikus Menditarrak, 1958, Hazparneko anderea. Behorraren ostikoa. Eneko Bizkai eta
Maria Lorka, 1966, eta beste.

(10) JUAN AJURIAGERRA (1903-1978), inginadore eta Euzko Alderdi Jelzalearen buru
zagia Franco-ren denboran eta gero ere, bera hil arte.

JOSE AGERRE (1889-1962), ikus Euskera VII, Bilbo, 1962, 349.
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eskatu zioten eta haren orde aita Inza izendatu zuten. Jakin dudanaz
Jose Agerre mindu omen zen, bainan ez zuen horrengatik uko egin ez
hizkuntzari ez herriari. 1962 an hil baitzen, arte horretan idazki asko,
prosa ta olerki, argitaratu zuen euskal aldizkarietan, Euzko Gogoa, Egan,
Gure Herria eta beste (11). Eta egun, Jose Agerrek estrainatu zuen alkia,
zuk Patxi Zabaletak hartzen duzun egun honetan, iduritzen zait Irufieko
abertzale handiari Euskaltzaindiak dion zorra ordaintzeko xedea hartu
behar dugula: Tartetxo bat izanen ahal dugu, zuk eta nik, adixkide Patxi,
hor gaindi sakabanatua den haren idazlana biItzeko eta argitaratzeko.
Ongi legoke, lagun zenbaitek argitaratzen hasi berri duten Nafarroako
euskal idazki zahar eta berrien saila osatzeko (12).

Halabiz!

(II) JON BILBAO, Eusko Bibliographia I, Aguerre Santesteban, Jose.

(12) J. M. SATRUSTEGI, Euskal testu zaharrak I, Irufiea, Euskaltzaindia, 1987.
J. M. LARREA & P. DIEZ DE ULTZURRUN, Nafarroako Euskalldazleak I, Pamiela Irufiea,

1987.



PATXI ZABALETA
EUSKALTZAIN BERRIA

Leitza, 1987-X-25

Patxi Aranguren,
hcrriko Erretorea

HOMILIA.

Senideok:

Gaurko honetan, abesti polit bat datorkit burura; Esanahi haundikoa
da. Bere mezua, opa genezakeen edozein giza eta erligio balorekin, lotu
leikena. Honela dio: "Egun senti hura laster altxa dadilia lur gafiean.
Zango azpiak larruturik ta gorputzak ezinduak, beilariak joko dute askata
sunaren lurra; Itxasoan hondaturik galdutako marifiela, fortunazko ontzie
tan sartuko dira kaiara".

Gaur gure ametsa eta nahia hauxe litzateke: Euskalerria aintzakotzat
hartua izango dan egun senti hura laster altxa dadilia. Euskalerriko lur
gafiean, euskara dizdiratsu agertuko dan egun senti hura laster altxa
dadilia.

Denok dakigu hortarako bide luzea eta latza egin beharra daukagula.
Bide honetan oztopoak ugari, galtzorian batzutan, ezinduak askotan, itxa
soan hondaturik galdutako marifielaren antzera nahi bafio gehiagotan.
Hala ta guztiz ere ezin gindezke etsipenaren atzaparretan erori; Baizik
denok alkarturik, itxaropenak eraginda jo dezagun aurrera: Argia nagusi
tuko da, lanaren lanez iritxiko gera kaiara. Bide honetan, Euskalzaindiko
zeratenok izango zerate aurrekari eta gidari, zuen irakaskintza beharrez
koa izango zaigu guztioi. Bafian baita ere, zuek herriaren laguntza, babe
sa eta eragifia behar-beharrezkoa izango dezute.

Horregatik goazen denok baturik, izan dezagun bihotz, leporatu deza
gun bakoitzak gure erantzunbeharra eta ekin dezaiogun bideari garaipena
lortu arte. Kristau geranok ezin dezakegu Ian hau saietsean utzi. Hain
zuzen gure sinismen bizitza, dagokigun herriaren izaeran, kulturan, histo
rian ofiarritzen baita. Guztioi opa dizuedana hauxe da: Orain aitortzea
goazen sinismena egiaztatu dezagula eguneroko ekintzetan. Hortarako
Eukaristi honetan Jaunari argia eta kemena eskatuko diogu.
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ARGITARAPENEN BATZORDEAREN ERREGELA BEREZIEI
PROZEDURAZKO XEHETASUN ERANSKINA (1)

Euskaltzaindiak 1984.eko Urtarrilaren 27an eta Otsailaren 24ean egin
dako batzarretan onartu zituen argitalpen batzordearen erregela bereziak .

Erregela Bereziok zuzenak diren arren, oso orokorrak dira eta zen
bait pundutan zehaztu beharrezkoak, batez ere, ondoko atalotan:

1. Argitaragaiaren onartzea

Aipatu Erregela Berezien 8.1. eta 2. artikuluan "Argitalpen Batzor
deak onartu beharko ditu argitaratu behar diren testu guztiak" esaten da.
Baina ez da esaten zein izango den onartze horren prozedura eta onartze
horren frogagiria "Euskararen Lekukoak" bilduman edo "Lanaren berezi
tasunak hala eskatzen duen bakoitzean" salbu.

Euskaltzaindiaren edozein bildumatan liburu bat argitaratu ahal iza
teko, ezinbestekoa izango da:

1.1. Originala guztiz amaitua eta Argitalpen Batzordearen eskuetan
izatea.

1.2. Argitarapen Batzordearen, edo honek izendaturiko hiru kide
ren "baietz idatzia" izatea. (Argital. Batzor. Erreg. Berez. 8.1.2. artikul.).

1.3. Egile eta Euskaltzaindiaren artean eginikako "Argitalpen Hitzar
men" sinatua buruturik egotea.

1.4. Argitarapen Eragileak gutxienez, bederen, gutxienez bi argile
txe desberdinen aurrekontuak aurkeztu beharko ditu (A.B.E.B. 9. arti
kul.), Argitalpen Batzordeak liburu baten argitalpenari baietza eman ahal
izateko.

1.5. Liburu argitalpenerako Egitasmoaren urteko Aurrekontuan "ema
teke" atalean dirukopuru nahiko dagoela, edo, bestelako dirulaguntza
nahikoa lortu dela, ziurtatzen duen Diruzaintzaren "baietz idatzia" izatea.

(I) Argitarapen Batzordeak, Donostian, 1987-IX-3an aztertutako erabaki-proposamena,
gero Euskaltzainek, Leitzan, 1987-X-23an eta Donostian, 1987-XI-27an onartua.
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"Azken erabakia ezin har daiteke harik eta Ekonomi Batzordeak
-finantziaketa gestioak egin behar baititu- aintzinkontuari bere adostasu
na eman arte" (A.B.E.B. 9. artikul.).

1.6. Koedizioetan, Argitarapen Batzordeak bere baietza eman aurre
tik, © copyright, aurrekontua, inprimategia, aleen kopurua, salneurria,
jabego kontuak, aleen banaketa eta beste erabakirik eta agiri sinatu batean
jarriak egon beharko dute. Eginkizun hau Diruzaintzari dagokio besterik
erabakitzen ez den bitartean. "Harremanetan izatea inprimatzaile eta
salmenta arduradunekin Euskaltzaindiaren agerkari eta liburuei dagokien
aldetik". (Barne Erregelak 16.2.).

1.7. Aurrez presupostatu gabe edo oso garestia gertazen delako, Ian
bat Argitarapen proiektutik kanpo gelditzen bada, baina Argitarapen Batzor
dearen beraren ohizko bileretan, argitaratzea on dela erabakitzen badu,
Diruzaintza argitaratzeko beharrezko diren laguntzak lortzen ahalegindu
ko da.

1.8. Laguntzok lortzen edozein euskaltzainek egin ditzake ahalegi
nak, baina Herri Erakundeei eskaririk egin behar bazaie, eskari hori
egitea, tokian tokiko ordezkariarekin harremanetan, Diruzaintzari dagokio.

1.9. Laguntza osorik lortzen ez denean, Diruzaintzak idatziz esan
beharko du Euskaltzaindiaren Aurrekontuen lepotik hornitu ahal den ala
ez.

2. Argitarapena - Inprimaketa

* * *

2.1. "Inprimategiarekin harremanak Eragileak burutuko ditu eta ez
da beste inor arazo honetan sartuko, salbu Batzordeburua" (A.B.E.B. 10.
artikul.)

Eranskina: "Argitarapenen Batzorde honek hartarako espreski izen
datutako ordezko batek".

2.2. Nahitaezkoa da liburu bakoitzean, egilea testuaz arduratzea.
Beraz, gaiaren arabera, Argitarapen Eragileak, autorearen laguntza izango
duo

2.3. Lana Batzorde batek egina edo bultzatua denean, Batzorde
horren Burua edo Batzordeak hautatzen duen pertsona izango da Argita
rapen Eragilearen laguntzaile.

2.4. Lana ateratzen den lekuan ateratzen dela, dirulaguntzak edo
bestelako zenbait gestiotan aritu denak, hor eten behar du bere betebe
harra, inprimategiko ardura guztia Argitarapen Eragilearen eskuetan utziz.
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2.5. Euskaltzaindiaren argitarapen guztiek © copyright Euskaltzain
diaren izenean eraman behar dute, argitarapen jabegoa berea dela azal
duz, nahiz eta argitarapen horren finantziaketa Erakunde, Elkarte edo
bestelako norbaitek egina izan.

2.6. Arrazoiren batengatik © copyright Euskaltzaindiaren izenaz gain,
finantziatzen duen Erakunde, Elkarte edo Egilearena ere agertu behar
balu, Argitarapen Batzordeak hala erabaki behar du aldez aurretik.

2.7. "Lana onartua izan ondoren, zein bildumatakoa den, eta hango
baldintzak errespetatuko ditu Argitarapen Batzordeak; bildumez kanpora
balitz, argitarapen xehatasun guztiak erabakitzea berari dagokio" (A.B.E.B.
9. artikul.).

2.8. Beraz, letra mota, paper, azal eta liburuaren testura arteko
orrialdeetan © copyright, inprimategia, urtea, Legezko Gordailua, I.S.B.N.,
neurria eta abar, liburu bakoitzean berdintsu atera daitezen, arduradun
berberak ikusirik eta onarturik egin behar dira.

Ardaradun hori Argitarapen Eragilea izango da, eta ardura horretan
Euskaltzainburuari edo argitarapen horren autore / egileari bakarrik obe
dituko dio.

2.9. Argitarapen Eragileak, ardura berezia izango du, bilduma bakoi
tzari dagokion maketazioaren ezaugarriak zehatz zaintzeko.

* * *

3. Argitarapen ondorioak

3.0. Argitarapenen zabalkundea. Euskaltzaindiaren argitarapenak bi
era desberdinez zabalduko dira, alegia:

1. Dohainik eta trukez.

2. Salmenta bidez.

3.1. Dohanik eta trukez. Beste Erakundeek bezala, Euskaltzaindiak
argitaratzen dituen liburuetatik zenbait ale, dohainik banatzen ditu, bai
bere kideen artean, bai Erakunde, Elkarte edo bestelakoen artean ere.

Hona hemen laburki zabalkunde hauen nondik norakoak:

3.1.1. Dohainik:

3.1.1.1. Argitarapen guztiak: euskaltzain oso guztiei.

3.1.1.2. Euskera agerkia + Oroit-/dazkia:
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• Euskaltzain ohorezkoei.

• Batzordekide diren euskaltzain urgazleei.

• Bulegoetako langilegoari.

3.1.1.3. Lekukoak, Iker eta lagon bildumak:

• Batzordekide diren euskaltzain urgazleei.

• Bulegoetako langilegoari.

EUSKERA - XXXIII (2.aldia)

3.1.1.4. Opariak:

Zenbait bisita dela eta, batez ere agintari berriak direnean, Euskal
tzaindiak egindako lanen berri izan dezaten, honelako Iiburu-opariak
egitea komeni da:

• Euska/tzaindia liburua.

• Euskararen Liburu Zuria.

• Euskera - INDEX

• Iker bildumatik bat edo beste.

• lagon bildumatik bat edo beste.

• Argitarapenen kata/ogoa.

3.2. Sa/menta bidez:

Liburuak ere, beste edozein produktuk bezala, merkataritzaren bere
ohizko lege edo arauak ditu, guk ere aintzat hartu beharrezkoak, ez
komertzianteen zentzuan baina bai merkatu horri kalterik ez egiteko
oreka egokia aurkituz.

Alor hau ere zehaztu beharra ikusten da Euskaltzaindiak argitara
ematen dituen liburu-kopurua gaur egun dexentea baita. Horra hemen
erabaki proposamen zenbait:

3.2.1. Sa/neurria:

Publiko-salneurri normala, inpimategiko kostua bi aldiz gehituz eza
rriko zaio.

Erabaki honen oinarria: aIde batetik, liburuak Gordailuan zaintzea,
garraioa, bidaltze-zabaltze gastuak, dohainik banatuak, puskatu edo hon
datzen direnak eta bestetik, banatzaileei eta liburudendei egin behar
zaien beherapena da.



ARGITARAPENEN BATZORDEAREN ERREGELA BEREZIEI PROZEDURAZKO... 45

Gainera, zenbait kasutan, finantziatze horren truke, dirua eman duen
Erakunde edo Elkarteak ere, Iiburu kopuru bat eskatzen du beretzat.
Honelakotan, dohainik argitarapenaren 1/4 arte eman dakioke. Euskal
tzaindiaren salmentetan honako beherapenak egingo dira:

3.2.1.1. % 50

• Liburu egileei.

• Euskaltzain oso eta batzordekide direnei.

• Urtean zehar eskari ugari eta handiak egiten dituzten banatzaileei.

3.2.1.2. %25

• Batzordekide ez diren euskaltzain ohorezko eta urgazleei.

• Urtean zehar eskari ugari nahiko handiak egiten dituzten ikastetxeei.

Ezin izango da bestelako beherapen edo salbuespenik egin, Zuzen
daritzak besterik erabakitzen ez badu, liburuaren merkatuko erregelak
zaintzea denontzat eta Euskaltzaindiarentzat ere, komenigarria gertatzen
delako.

Urtero, udazkenez, Diruzaintzak, Salmenta Arduradunarekin, argita
rapen Gordailua behatuko du, urteko salmenten txostena prestatuz.

Ondorioz, salneurriak egokitu beharra aztertuko da edo eta Egube
rriak edo bestelako ospakizunaren bat dela eta, zabalkunde bereziren bat
egitea komeni den proposatzeko.

4. Euskera separatak

Euskera agerkarian Ian bat argitaratzen den bakoitzean, egileari Ian
horren 25 separata egingo zaizkio.

Mendeurren, sarrera hitzaldi edo bestelako ospakizun bereziren bat
dela eta, 100 ale emango zaio, ospakizun horretan hizlari izan diren
guztien hitzaldiez osoturik.





1988. URTERAKO EUSKALTZAINDIAREN BATZAR EGUTEGIA

Bilbo, 1987-XlJ-18

Jose Luis Lizundia, Idazkariordea

Urtero bezala, Euskaltzaindiaren batzar egutegia prestatu dut. Horre
tarako, lehendabizi, bibliografia aztertu dut, Aita Villasante eta A. Santi
Onaindiaren Euskal lietaratura historiak, Jon Bilbaoren bibliografia, Eus
kera agerkaria, Boletin de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
Pais, Gure Herria eta Bizkaiko Diputazioaren hemeroteka, arakatu ditut,
besteak beste.

Jarraian Zuzendaritzari aurkeztu diot zirriborroa, zeintzuk mendeu
rren izan daitezkeen garrantzitsuenak azpimarratuz. Azkenik, kargudunen
ohar batzuk jaso ondoren eta haren oniritzia, burutu dut egutegi hau.

1988. urtean mendeurren hauek ditugu garrantzitsuenak, hots:

-1888.eko Apirilaren 7an, Jules Moulier "Oxobi" jaio zen Nafarroa
Behereko Bidarrai herrian. Apeztu ondoren, Baiona ondoko Hiriburu
herrira destinatu zuten eta han Saint Pierre, Barbier, Elissalde, Apeztegi,
Souberbielle, Choribit, Eleizalde, Dassance, Dufau anaiak, Garmendia
eta abarrekin talde egiten zuen eta horri esker sortu zen Gure Herria
aldizkaria. Aldizkari horretan idatzi zituen gehienbat "Oxobik" bere arti
kuluak, poesiak eta baita frogak zuzendu, sailak aztertu etaabar. Gero,
Donostirira igorria izan zen. Eta handik 13 urtetara, Arrangoitzera. "Oxo
bik" bost liburu idatzi zituen: 1. Bihotz, oihu, deMar, nigar. 2. Alegiak. 3.
Heiatik zerura. 4. Haurelhe haurrentzat. 5. Oxalde. Argitaratu gabeak, Gure
Mendiak, Nola gauden eskualdun pastorala eta Urrikalmenduzko parabo
lak. Ez zen bakarrik idazlea, pelotaria eta bertsolari txapelketetan bultza
tzaile ere izan zen. Aipaturiko Gure Herria aldizkaritik landa, Eskualduna,
Almanaka, Herrian eta abar. Euskaltzain oso izan zen eta hori ere, gure
kasuan, azpimarratzekoa da.

-/888.eko Abuztuaren 20an, Uztaritzen sortu zen Louis Dassance
euskaltzain eta euskaltzalea. Parisen "Institut National Agronomique"
delakoan nekazal ingeniari ikasi zuen. 1921ean lehen aipaturiko taldeare
kin, Gure Herriaren sortzailetarikoa izan zen, baita urte askotan bultza-
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tzaile ere. Aldizkari horretan aurki daitezke haren izkribu nagusi gehie
nak, Topet "Etxahun"i, Befiat Mardo, Elissanburu eta Goroztarzu poetei
buruzkoak, Lapurdi zaharreko historiak, bertso zaharrak, pelotarien isto
rioak, Darrigol gramatikazaleaz eta abar. Bereziki bat aipatuko genuke:
Herrien eta herritarren izenak eskuaraz izenekoa. Kanta, Kantu, Khantare
bildumaren egilea ere izan zen. Euskaltzale bezala, "Eskualzaleen Biltza
rra"ren 1921ko sorreratik partaidea izan zen, eta 1925 geroztik elkartea
ren Buru, 32 urtez. 1949an euskaltzain oso izendatua izan zen. 1959an
"Ikas" elkartearen bultzatzailea; 1960an "Conseil de Defense des Lan
gues et Cultures regionales de Paris" erakundeko Buru-ordea, "Musee
Basque"ren adiskideen Buru, Herria kazetaren sortzailetarikoa. Ez zen
izan, agian, idazle oparoa, baina bai euskaltzale purrukatua eta alderdi
horretatik zor dio Euskaltzaindiak bere omen hau.

- 1888.eko Abenduaren 6an jaio zen, Orexa Gipuzkoako herri txikie
neko Hiriartea baserrian, Nikolas Ormaetxea Pellejero "Orixe". Ikasketak
Jesuitetan egin ondoren, laster hasi zen euskal langintzan. 19I5ean eus
kal bertsuak taiutzen hasi zen, Jesusen Biotzaren Deya aldizkarian. Baita
1918, 19 eta 20an Acento vasco, unijicacion de/ /enguaje literario eta abar
lanak RIEV delakoan. Euskaltzaindia sortu eta berehala urgazle izenda
tua izan zen eta handik laster, Euskaltzaindiak, Durangon, antolatutako
bere lehen biltzarre edo "Euskalegunetan"; 1921ean, hitzaldi bi eman
zituen "Eusko olerkitzaz" eta "Eusko olerki neurritzaz". Liburu hauen
egile dugu "Orixe": Euska/ Iiteraturaren atze edo edesti /aburra, 1927;
Santa Kruz Apaiza, Bilbo 1927; Barne Muiiietan, Zarautz 1934; Euska/du
nak, Zarautz 1950; "Kito'n arrebarekin", Guatemala, Euzko Gogoa 1950-54;
Latin izkuntzaren joskera, Bilbo 1966, Jainko bila, argitaratu gabea.

Euskal itzulpenetan ere nabarmendu zen, bereziki literatur Ian fama
tuetan, hala nola: E/ Lazarilla de Tormes; F. Mistralen Mireio, 1929-30;
Misa/ comp/eta, 1943; Conjesiones de San Agustin, 1956; Bergsonen Fil%
gia; San Juan de /a Cruzen poesia batzuk; Sa/mutegia, 1967; ltunberriaren
Ebanjelioren partea, Jaime Kerexeta eta Anizeto Zugastirekin batera,
1967 eta abar. Euzkadi egunkarian ere 1924-34an idatzi zuen eta "Kiriki
fio"ren ondoren, euskal ataleko zuzendaria izan zen.

Euskal olerkigintzan behin baino gehiagotan, parte hartu zuen, Eus
ko Gogoa, Gernika, Karmel, OIerti, Euskera, Yakintza, E/ Dia, Euska/erria
ren a/de eta abarretan. Baina lanik famatuena Euska/dunak poema izan
zen.

Guatemalako exiliotik etorri ondoren, 1957an, Leitzan egin zuen,
euskaltzain oso izendatu ondoren, sarrera hitzaldia.

Laburpena besterik izatea ez duen aipamen honekin, uste dut aski
eta sobera agertu dela "Orixe"Eri zor diogun ospakizuna.



1988. URTERAKO EUSKALTZAINDIAREN BATZAR... - Jose Luis Lizundia 49

• Beste bi mendeurren ere ba ditugu datorren urtean, 1. "Instituto
Vizcaino" delakoaren euskal katedra sonatua, hain zuzen, Bizkaiko Batzar
Nagusiak 1876.eko Urriaren 4ean erabaki zuten sortzea, baina laster,
Foruen galeragatik, Batzarreak suntsitu ziren. Itxoin beharko du 1877.eko
Azaroaren 18ra, orduan erabaki bai zuen Diputazioak katedra hori sor
tzea, gero, hurrengo Otsailaren 15ean iragarriko zena. Bost eta ez nolana
hikoak, gehienak, aurkeztu ziren katedra honen lehiaketara: Pedro Alder
di, Sabino Arana, Resurreccion M." de Azkue, Eustakio Madina eta
Miguel Unamuno. Maiatzaren 29an, Bizkaiko Diputazioko Idazkariak
agertutako diktamenean bi proposatzen ditu azken lehiaketara pasatzeko:
Miguel Unamuno eta Resurreccion M: de Azkue. Beste hirurak estudio
edo titulaziorik ez zutelako, baztertuak gelditzen zirelarik. 1888.eko Ekai
naren 8an erabaki zuen Bizkaiko Diputazioak, Resurreccion M." de Azkueri
ematea katedra hori. Asko idatzi da katedra horretara aurkeztu ziren hiru
gizon ospetsuez, alegia, Azkue bera, Sabino Arana eta Migel Unamunoz.

Euskal katedra horrek badu, bestalde, nire ustez, historikoki zerikusi
rik nahiko. Batetik, Azkueren hizkuntzalari ospea, hor nabarmentzen
hasi zela, esango nuke. Nolabait, egungo euskara, literatura eta hizkuntza
katedrek hor dute beren lekukotasun historiko nagusia. Egun, Euskal
Herriko Unibertsitatean eta baita Euskal Komunitate Autonomoko insti
tutu gehienetan autonomiaren ondotik, katedra ugari ditugulako. Ez ote
luke mereziko euskal katedradunen ospakizunezko bilkura bat egitea?

• 1888.eko Irailaren 7, 8, 9 eta Wean, Gernikan ospatu ziren Euskal
Jaiak (Fiestas Euskaras), Abbadiek sortuak, lehendabizi Iparraldean eta
gero, Nafarroatik, Gipuzkoara eta Bizkaira pasatu zirenak, 1884ean Mar
kinara eta 1886an Durangora. Datorren urtean beraz, Busturialdeko hiri
horretan ospatuko dugu 100. urteurrena. Aurten, Jose Antonio Arana
lankideak utzitako hemeroteka eta zehaztasunei esker bildu ditut zenbait
zertzelada. Lehiaketa ugari izan zen: ezpatadantzari, aurreskulari, palan
kari, musika banda, orfeoi, pintore, erdal eta euskal literaturazkoak. Esan
behar dugu euskal literaturakoa, Felipe Arrese Beitiak irabazi zuela, eta
epaimahaiko literatura sariketetan, Miguel Unamuno izan zela, beronek
irakurri zuelarik euskaraz, Arrese Beitiaren poesia sariatua. Uste dugu,
beste zenbait hiritan bezala, Euskal Lore Joko hauek ere merezi dutela
gure partaidetasuna. Hain zuzen, honetaz eta baita Azkueren euskal
katedr&z hitz egin genuen, ordezkaritza batek, Bizkaiko Diputatu Nagusi
eta Kultura Diputatuarekin, joan den Abuztuan, Zuzendaritzako batzuk
ikustaldia egiten etxe honetara etorri zirenean. Ba dakigu, bestalde, Ger
nikako Udala ere zerbait egiteko prest omen dela.

Azken urteotan Euskaltzaindiak ohitura interesgarria du, alegia, ospa
kizun hauen inguruan, zenbait Jardunaldi antolatzea. Aurten bertan hone-
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la egin duelarik, Martxoan, Euskalduna aldizkariaren inguruan, Lapurdin,
V. Barne Jardunaldiak eginez; Maiatzean, Toribio Etxebarriaren mendeu
rrena dela eta, Gramatika Jardunaldiak, Arrate-Eibarren; Ekainean, Zarauz
ko 7S0. mendeurrena dela eta, Lexikologi VII. Jardunaldiak eta Leitzan,
Patxi Zabaletaren sarrerarekin batera; Licenciado Pozaren IV. mendeu
rrena dela eta Onomastikaz II. Jardunaldiak, Urduiian. Era berean, dato
rren urterako Leitzan finkatu ziren VIII. Lexikologi Jardunaldiak, Mar
txoaren hondarrean egitea, "Otsobi"ren mendeurena dela eta, Nafarroa
Behereko Bidarrain. Agian, beste batzorderen batek egitea nahi izango
ditu Jardunaldi batzuk eta komeniko litzateke mendeurren ospakizunen
inguruetan egitea.

Hain zuzen, "Orixe"ren mendeurrena dela eta, bilera bat izan da hil
honen Sean, Orexan, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako Idazka
ria, Orexa eta Uitziko alkateak, mendeurren hau antolatzeko sortu den
taldekoak eta Euskaltzaindiaren izenean, Juan San Martin. Jakina da,
Orexan sortu baino ez zela egin, handik egun gutxitara Uitzira joan bait
zen bizitzera. Beraz, bi herriotan egingo dira ospakizunak, Orexan momen
tua jarriko zaio eta Uitzin bilkurak. Uitzin lehen monjen ikastetxea
izandakoan, orain Kontzejuak erosia, berriztatzeko asmoa dago. Etxe
ederra da eta bertan, barnetegi gisa, euskal kulturaren zerbitzuetarako
jartzeko asmoa dute, "Orixenea" izena jarri diotelarik. Interesgarria izan
go litzateke Euskaltzaindiak ere, Azaroaren ondarrean, aipatuko egune
tan, zerbait berezi antolatzea "Orixena" deritzon etxe horretan.

Jean Haritschelhar, Euskaltzainburu-ordeak Zuzendaritzako bileran
aipatu zuen, agian, Iparraldean euskaltzain izandako biren medeurrena,
Martxoaren egun berean, elkarturik ospatu daitekeela, "Otsobi"-rena eta
Dassancerenay Bidarrain; zeren eta Uztaritzen askotan bildua baita Eus
kaltzaindia. Kontutan izan behar dugu gainera, Dassance, Abuztuan jaio
zela, garai desegokia zerbait antolatzeko. Bestalde, Euskalzaleen Biltza
rrak ere agian, 32 urtez bere Buru izandakoari, bereziki, zerbait egingo
diola, espero da.

Beraz guzti hau kontutan izanik, 1988. urterako egutegi proposame
na dakartzuet. Hara laburpena:

Egutegi laburpena - 1988

- Urtarrilaren 29an, hileroko batzar arruntak Donostian.

- Otsailaren 26an, hileroko batzar arruntak Donostian.

- Martxoaren, 25, 26 eta 27an, "Otsobi" eta Dassanceren medeurren
ospakizuna, hileroko batzarra eta VIII. Lexikologi Jardunaldiak, Bidarrain.

- Apirilaren 29an, hileroko batzar arruntak Donostian.
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- Maiatzaren 27an, hileroko batzar arruntak Donostian.

- Ekainaren 24 eta 25ean, hileroko batzarrak eta Euskal Katedraren
mendeurren ospakizuna, Bilbon.

- Uztailaren 29an, hileroko batzar arruntak Donostian.

- Iraitaren 30ean, Urriaren 1 eta 2an, Iraileko batzarrak eta oraindik
zehaztu gabeko Jardunaldiak, Gernikan.

- Urrlaren 28an, hileroko batzar arruntak Donostian.

- Azaroaren 25, 26 eta 27an, "Orixe"ren omenez, hileroko batzarrak
eta Jardunaldiak, Uitzin.

- Abenduaren 30an, hileroko batzar arruntak Donostian.

P.D.: Heldu den urtean izango dira, agian, beste bi ospakizun,
D. Manuel Lekuonaren eta Koldo Mitxelenaren ordezko eus
kaltzain oso berrien sarrera-hitzaldiak. Egutegia, beraiekin fin
katu beharko dugu.





EUSKALTZAINDIAREN ARGITARAPENAK

Bilbo, 1987-XII-18

Ricardo Badiota Uriarte
Argitarapenen Eragitea eta Batzordeko ldazkaria

A) EUSKALTZAINDIAK HERAK 1987.URTEAN ARGITARATUAK

A) 1. Euskera agerkaria (1986-2):

P. Xarrittonen Euskaltzaindian sartzea. Lexikologi erizpideak finka
tzeko IV. jardunaldiak. Euskal azentu eta ebakeraz II. jardunaldiak. Atlas
gintza. Euskaltzaindiaren agiriak. Herri-izenei buruzko adierazpenak. Batzar
txostenak eta berriak sailak barnetzen ditu.

2. Euskera agerkaria (1987, l)

Une honetan inprimategian dugu, azken frogetan. Bertan hurrengo
sailak azalduko zaizkigu, hots:

Damaso Intza, Oieregi eta Aita Donostiaren mendeurrena.

P. Topet Etxahunen bigarren mendeurrena.

Gailaburrak, alegia: 1. B. Orpustan eta K. Morvay.

Euskaltzaindiaren Agiriak. Herri-izenei buruzko adierazpenak. Batzar
txostenak (Koldo Mitxelena, Jose Antonio Arana Martija, S. Calleja- X.
Monasterio, A. Sagarna, Juan San Martin, Karmele Rotaetxe).

Eta hilberria: Balendin Enbeita.

3. Linguae Vasconum primitiae

Bernard Etxepare. Patxi Altunak paratua.(Berrargitarapena). Euska
raz inprimaturiko lehen liburuaren (1545) edizio kritikoa.
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4. Euskal testu zaharrak (I)

Euskararen Lekukoak 13. zenbakiduna. Jose M. Satrustegik paratua.
Nafarroako euskararen lekuko da eta, batez ere, hilik dagoen goi-nafar
-hegoaldeko euskalkia aztertu nahi dutenentzat baliagarri gertatu ahal da.
Liburuak berrogeitamar atal dauzka, beste horrenbeste eredu desberdinekin.

Nafarroako Gobernuak babesturiko argitarapena.

5. Cristaubaren icasbidea edo doctrina cristiania

Euskararen Lekukoa 14. zenbakiduna. Dne honetan inprimategian,
azken frogetan dugu.

Fr. Luis Villasantek prestatua.

Inoiz argitaragabeko ikasbide edo dotrina dugu. Liburua Mogelek,
pertsona nagusientzat egitea nahi izan zuen.

Lavieuxvilleren ikasbidean oinarriturik dago, dirudienez. Lavieuxvi
lleren Ian hau Euskararen Lekukoak 11. zenbakiduna dugu. 14. zenbaki
dun honetan, Mogelek, Peru Abarca-rekin batera, pastoral zereginetatik
kanpo euskarak ba duela ahaltasunik ideiak azaltzeko adiera nahi duo
Itxuraz bi kodize daude bat Arantzazun eta beste bat Derioko apaiztegian.

Fr. Luis Villasantek, liburuaren barne, kodize biok erkatu egiten
ditu.

Argitarapen honek Bizkaiko Foru Diputazioko Kultura sailetik diru
laguntza jaso duo

6. Toponimia de la Cuenca de Pamplona. Cendea de Galar

Onomasticon Vasconia-2.

Jose M. Jimeno Jurio jaunak paratua.

Dne honetan, inprimategian dugu, azken frogetan.

lruiierriko leku-izenak biltzen ditu, bai agiri zaharretan daudenak,
bai oraingo toponimia. Zenbait karta edo mapa ere azaltzen zaizkigu
leku-izen bakoitza kokatzeko.

Nafarroako Gobernuak babesturiko argitarapena.

7. lparragirre

Jagon-2. Elkarlanean buruturiko argitarapena, hots:

Paco Rodriguez de Coro, Justo Garate, Juan M.a Lekuona, Manuel
Lekuona (Goian Bego), Jose M. Satrustegi, Endrike Knorr, P. Xarritton,
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Juan San Martin, Jose Antonio Arana Martija (hiru Ian), Federico Zaba
la eta Ander Arana Barefio (index onomasticon).

Jose M: Iparragirreren heriotzearen (1881) lehen mendeurrena dela
eta Euskaltzaindiak buruturiko lanen bilduma.

Liburu honen taiutze, maketatze eta zehaztea Jose Antonio Arana
Martijari zor diogu. Eskerrik asko Jose Antonio lankideari.

Iberduerok babesturiko argitarapena.

8. Hitz-elkarketal 1

Lexikologi Erizpideen Finkapenerako batzordeak 1986.urtean zehar
buruturiko lanaren ondorio eta emaitza dugu argitarapen hau. Liburu
honek laguntza eskaini ahal du egungo irakurle, kazetari, idazle eta
abarreko euskal buru-langileek, euskararen hainbat barne-Iokarriz etxetik
edo eskola bidez eskuratua duten ezaguera sendoagotu beharrean senti
tzen dutenez bereziki, hitz-elkartuak nola erabili eta, haren beharrean
gertatuz gero, nola eratu era artezago batez jakin dezaten.

9. Euskal gramatika. Lehen urratsak-l (Eraskina)

Gramatika batzordeak paraturiko lana. Argitarapen hau lehen liburu
kia: euskal gramatika: lehen urratsak-l osatzera datorkigu, alegia:

hitzen ordena, -ko atzizkia eta deklinabide taulak ematen zaizkigu,
banan banan, ereduzko eta zalantzazko kasu guztiak geratzen zaizkigu
adieraziak, Euskaltzaindiak euskara baturako onetsirik dauzkan formetan
oinarrituz.

10. Euskal gramatika: lehen urratsak-2

Gramatika batzordeak paraturiko lana.

Une honetan, azken frogetan, inprimategian dugu.

Bertan aditz sintagma aztertzen zaigu, alegia: aditza, laguntzailea
nahiz trinkoa, aditz multzoa osatzen duten bestelako osagaiak; perfrasi
multzoak eta abar. Halaber, aditz paradigmak ere agertzen zaizkigu.

II. Oinak

Oinarrizko euskararako batzordeak prestatua (6. argitarapena).

Euskara ikasten ari direnentzat lehen mailako irakurgaiak.

Iberduerok babesturiko argitarapena.
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12. Oinarriak

Oinarrizko euskararako Batzordeak prestaturiko liburukia.

Euskara ikasten dabiltzan ikasleentzat hirugarren mailako irakurgaiak.

Iberduerok babesturiko argitarapena.

13. De la antigua lengua, poblaciones y eomareas de las Espanas

Andres de Poza.

Faksimilez egindako berrargitarapena laugarren mendeurrenean:
1587-1987. Urdufian jaio Errenaisantza denboretakoa.

Poza hizkuntzalaria, abokatua, matematikaria eta astronomoa izan
zen. Bi liburu argitaratu zituen eta beste bat, foruei buruzkoa, argitaratu
gabe daukagu Bizkaiko Foru Diputazioan.

1987.urtean, Euskaltzaindiak edizio faksimil batez; mila ale zenba
tuak atera ditu. Kultur Ministraritzak emandako laguntzari esker argitara
tu du Euskaltzaindiak Licenciado Pozaren la!Jgarren mendeurrenean,
hots, liburua, lehen aldiz, 1587.ean argitaratu baitzen.

Liburuart;il titulua:

De !d antigua lengua, poblaciones y eomareas de las Espanas en que
de paso se toean algunas eosas de la Cantabria.

Andres de Poza hau, Bizkaiko laurerriko abokatua zen XVI. men
dean, Licenciado Andres de Poza: Salamanca-n eta Lovaina-n ikasia,
Europan barrena egin zuen Ian Erregeren aginduz eta haren izenean.
Euskararik ba zekien? Ez dakigu.

Beraren emaztea Orozkokoa zenez zerbait jakitea ez da bat ere
harritzekoa. Hala ere, ba dirudi euskara hurbil hurbiletik ezagutu zuela.
1987.urtean Euskaltzaindiak II. toponimia jardunaldiak direla eta argitara
eman duen Iiburuan azaltzen dira Licenciado Pozaren ideiak hizkuntzala
ritzari buruz. Liburuan egiten du garai hartako Europako hizkuntzen
zerrenda eta sailkapena, oso zehatza eta garai hartako bestek baino
egokiagoa.

Adibidez, Albanierari buruzko datu estimagarriak eskaintzen dizkigu
bertan. Hizkuntza hauek familiaka sailkatzen ditu, eta sailkapena -zabala
eta hedatua- Espainian egin izan den bigarrena dugu eta Europakoen
arteko lehenetarikoa.

Gaztelanian aurkitzen zituen eragin germaniarrak ere aztertzen ditu,
huts gutxi eginez gainera, Eugenio Coseriu hizkuntzalari errumaniarrak
II. onomastika jardunaldietako sarrera hitzaldian adierazi zuen bezalaxe,
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Urduiia hirian. Euskararen inguruan historian zehar mantendu izan diren
zenbait ideia ere Licenciado Pozak eman zituen: hala, euskara eta iberi
koaren artekoerlazioak eta euskara eta Kaukaso aldeko hizkuntzekin
izan daitezkeen ahaidetasunak.

Ideia hauek ez dute gaurkotasunik galdu eta berriki arte izan dira
teoria hauen defendatzaile sutsuak. Licenciado Poza izan zen, bada,
hipotesi hauen aintzindari. Gutxi da dakigu ere Licenciado Pozari buruz,
komeni zaigu jakitea zerbaitegatik eskaini zaiola Bilbo erdi erdian kale
bat. Sarri askotan gertatzen den legez, kalea ezagunagoa da ohoratu gura
edo nahi duen pertsonaia baino.

Garai hartan Europako hizkuntzei buruz jakintsuek ziotena kontutan
izanik, ezpairik gabe esan dezakegu gure Licenciado Poza jakintsua zela,
asko zekiela, xehetasun handi eta anitz ematen bait dizkigu beraren
lanetan. Beraz, Urduiiako seme eta bizkaitar hau unibertsala edo jakite
mailan orokorra zen.

14. Argitalpenen katalogoa. 1987

Euskaltzaindiak berak bere kabuz edo eta beste batzuren laguntzaz
edo babesaz argitaratu dituen lanen zehetasunak dakartzan liburukia,
hots:

14.1. Euskera agerkaria: 45 zenbakitan sailkatua.

14.2. Euskararen lekukoak: 13 zenbaki.

14.3. Iker saila: 4 zenbaki.

14.4. Onomasticon Vasconiae: 2 zenbaki.

14.5. lagon saila: 2 zenbaki.

14.6. Hiztegiak eta izendegiak: 9 zenbaki.

14.7. Soziolinguistika saila: 6 zenbaki.

14.8. Gramatika eta metodoak: 36 zenbaki. Hemen ohariio bat,
metodo sailean:

26 liburuki - 350.000 ale baino gehiago argitaratu ditugu.
Guzti hauek Iberduero enpresak babesturik.

Oraintxe, Iparragirre (Jagon-2).

14.9. Batzu: 37 zenbaki.

14.10 Jokin Zaitegiren itzulpenak: 8 zenbaki.

Orotara: 180 bat argitarapen.
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B) EUSKALTZAINDIAK BESTE BATZUREKIN 1987.URTEAN
ARGITARATURIKOAK:

15. Diccionario General Vasco / Orotariko Euskal Hiztegia (I)

Editorial Desclee De Brouwer, S.A. - Ediciones Mensajero, S.A.

Koldo Mitxelenak paraturiko lehen liburukia.

16. Zure argi kliskak

Felix Zubiagak paratua.

1986.urtean "Felipe Arrese Beitia" olerki saria irabazi zuen lana.
Bizkaiko Aurrezki Kutxa- Euskaltzaindia.

17. Publikoari gorroto

Xabier Mendiguren Elizegik paratua.

1986.urtean "Toribio Altzaga" antzerki saria irabazi zuen lana.

Bizkaiko Aurrezki Kutxa- Euskaltzaindia.

18. Carmen Vasconicum plus quingentis linguis

Gabriel Arestiren "nire Aitaren etxea defendituko dut" olerkiaren
itzulpenak. Patxi Oroz Arizkunek paratua. Europako hizkuntzetara itzulia.

Tiibingeneko Unibertsitateak argitaratua, Eusko Jaurlaritza eta Eus
kal Herriko Unibertsitatearen laguntzaz.

Lehen liburukia, hiru izanen baitira.

Liburuki hau Euskaltzaindiari eskainia dugu.



EUSKALTZAINDIAREN
BATZAR - AGIRIAK





1987-VII-24

Donostian, Gipuzkoako Foru Aldundiaren jauregian, 1987ko uztailaren 24ean
egin du Euskaltzaindiak hileroko bere batzarrea. Goizeko 10 t'erdietan bildu dira:
L. Villasante burua, 1. Haritschelhar buruordea, P. Altuna, P. Charritton, 1.
Hiriart-Urruty, A. Irigoyen, F. Krutwig, E. Larre, F. Ondarra, P. Salaburu, 1. San
Martin, 1. M. Satrustegi eta P. Zabaleta, euskaltzainak. 1. L. Lizundia idazkarior
dea eta J. J. Zearreta Ekonomi eragilea, urgazleak, 1. M. Satrustegi idazkari dela.

1. L. Davant, X. Diharce, E. Knorr eta P. Larzabal jaunek ezin etorria
adierazi dute.

Ohi den otoitzarekin hasi da batzarrea.

Ekaineko bi batzar-agiriak onartu dira.

Eskuarteko gaiak

Hizkuntz Politikarako Idazkaritzatik gutun bat hartu da, orain berritzekoa
den Eusko Jaurlaritzako "Euskararen Aholku Batzorderako" ordezkaria izenda
tzeko eskariarekin. Karguan 1. Haritschelhar jaunak jarrai dezala, erabaki da.
Horrela jakineraziko zaie arduradunei. .

Licenciado Poza-ren mendeurrena Urdufiako Onomastika Jardunaldiekin bate
ra, irailean egingo dela aditzera eman du J. L. Lizundiak. Eugenio Coseriu eta
Carlos Gonzalez Echegaray jaunek euren txostenak prestatuko dituztela hitzema
na dute. Hirugarren hitzaldi baten aipamena ere egin da.

HABEk, Euskalduntzen C mailarako langaiak izeneko bere liburuan sartze
ko, Euskaltzaindiak argitaratutako zenbait lanen baimena eskatu duo Eragozpenik
ez dagoela erantzungo zaie.

Nafarroako Gobernuarekin edukitako azken harremanen berri eman du J.
M. Satrustegik. Harrera onaz bestalde, J. M. Jimeno Jurioren Irufierriko Toponi
mia lanen bigarren alea plazaratzeko diru laguntza lortu da, eta Nafarroako
Onomastika bilketaren jarraipenerako laguntzak ere eskaini dituzte. Ondoko egu
netan prestatuko den hitzarmena laster izenpetzeko asmotan gelditu dira.

J. San Martin Eusko Jaurlaritzako Kultur Kontseilari berriarekin mintzatu
da. Miramar jauregiko egoitzari dagokionez, lehen eskarian aipaturiko beharrez
bestalde, Orotariko Euskal Hiztegiaren lantaldea ere bertan sartzeko gogoa agertu
zion. Talde honek EJIEkoekin dituen zailtasunak arindu beharra aipatu zion
gero, Hiztegiaren argitaletxeekin sortutako tirabiraren berri emanez denbora berean.
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Zuzendaritzak kargudun berriak agurtu ditu. Imanol Murua Diputatu nagusia
eta Jose Luis Telleria Kulturako diputatuarekin mintzatu dira, euskaltzainburua,
buruordea, idazkaria eta diruzaina.

L. Villasante eta 1. San Martin, M. Lekuona euskaltzaina ikusten izan direla,
aditzera eman da.

Urgazleen izendapena

Bi urtetik behin egin daitezkeen izendapen hauek duela bi urte ez ziren egin
eta, oraikoan, batez ere batzordeetan lanean ari direnen artean egin nahi izan
ditu Euskaltzaindiak. Arautegiak dioenez, bi euskaltzainek izenpetuz egin dira
aurkezpenak.

Bertan zeuden hamahiru euskaltzainez landara, E. Kn6rrek P. Salabururi
eman dio bere ahala, eta P. Larzabalek P. Charrittoni. Beraz, hamabost dira
euskaltzain hautesleak. Aurkezturiko hautagaiak, hemezortzi.

Banan-banan eta txartelen bidez egin da bozketa. Gehiengo osoa lortu
dutenak honako hauek izan dira: Xipri Arbelbide Mendiburu, Andres lfiigo
Ariztegi, Jose M. Jimeno Jurio, Jose M. Larrarte Garmendia, Abel Muniategi
Elorza eta Andoni Sagarna Izagirre.

1988ko aurrekontuak

Datorren urteko aurrekontuak aurkeztu ditu gero Ekonomi eragileak. Gastu
arruntek ez dute inolako arazo berezirik sortu eta besterik gabe onartuak izan
dira.

Batzordeen aurreasmoek, alderantziz, diru kopuruaren igokada haundia ager
tzen dute era erakundeen aurrean zaila izango dela dena lortzea, aditzera eman du
J. J. Zearretak. Gero eta gehiago begiratzen da kostuen eta emaitzen arteko
orekari eta zenbait helburu beste une baterako utzi beharrak ote diren ere esan
da. Eztabaida horretan, Nafarroako Gobernuaren partaidetza zertan den galde
tzen da. Asmo onak ukatu gabe, eskuarteko hitzarmen guziak gaurkotu eta
zehaztu ondoren gauzatuko da Nafarroako hitzarmen nagusia, eta horrek bere
denbora eskatzen duela, izan da erantzuna.

Aurrekontuen gorakada orokorraren ehuneko portzentaia bera batzorde guziei
gutxitzea, proposatu du P. Salaburuk, horrela aurkez badaitezke beste aldaketarik
gabe.

Ontzat eman du batzarreak proposamen hau.

Batzordeen bem

Onomastika batzordeko idazkaria den 1. L. Lizundiak irailaren 24, 25 eta
26an Urdufian egitekoak diren Jardunaldietako aurre-Ianen kontu eman du, lanak
eskaini dituztenen zerrenda nahiz euron gaiak aipatuz.
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Batzordeak azken ekainaren 26an onartutako eritzien ildotik, bost zati edo
ataletan sailkatu dira Jardunaldiok, bakoitzeko txostena eta komunikazioak hiz
kuntza eta geografiaren arauera elkartuz.

Eta besterik gabe amaitu da goizeko batzarrea.

Fr. Luis Villasante,
Euskaltzainburua

1. M. Satrustegi,
Idazkaria



LICENCIADO POZAREN IV. MENDEURRENA

Batzar irekia, 1987-IX-23

Urdufiako, "Arana'tar Sabin" Kultur Etxean ospatu da Licenciado Pozaren
omenezko Euskaltzaindiaren batzar irekia. Mahaipuruan bildu dira: L. Villasante,
Euskaltzainburua; J. Haritschelhar, buruordea; Joseba Arregi, Jaurlaritzako Kul
tur Kontseilaria; Tomas Uribeetxebarria, Bizkaiko Foru Diputazioaren Kultur
Diputatua; M." Karmen Garmendia, Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako Idazka
ria; Ana M." Barafiano, Urdufiako Alkatesa.

Kultur Etxeko aretoa jendez beterik dagoelarik, bertan aurkitzen dira baita
ere: A. Irigoyen, E. Knorr, F. Krutwig, P. Salaburu eta J. San Martin, euskaltzai
nak; J. Bilbao, euskaltzain ohorezkoa; R. Badiola, J.A. Etxebarria, J. L. Goikoe
txea, A. lfiigo, J. M." Jimeno Jurio, J. M." Larrarte, J. L. Lizundia, L. M.a Mujika,
A. Muniategi, J. Oleaga, Tx. Peillen, M. M." Ruiz Urrestarazu, A. Sagarna, P.
Uribarren, Mikel Zalbide eta J.. J. Zearreta, euskaltzain urgazleak.

Lehendabizi, L. Villasante Euskaltzainburuak agurrezko hitz batzu esaten
ditu. Euskaltzaindiak~ Euskal Herrian zehar, honako bilkurak egiten dituela azpi
marratuz. Aurten, Licenciado Poza Urdufiako semearen omenez beraren De la
antigua lengua de las Espanas liburu famatuaren argitalpenaren IV. mendeurrena
dela medio. Euskaltzainburuak adierazten du baita ere nola Onomastikazko II.
Jardunaldiak irekitzen diren hemen bertan. Iaz, lehendabizikoak egin ziren Gas
teizen eta aurtengo honetan gai nagusi bezala hau da: "Euskal onomastika egun
euskara mintzatzen ez den tokietan".

Jarraian, Eugenio Coseriu errumaniar hizkuntzalari eta Alemaniako Tiibinge
neko Unibertsitateko irakasleak, hitzaldi oso interesgarria ematen du, gai hau
harturik: "Andres de Poza lingiiista del Renacimiento". Puntuz-puntu, Licencia
do Pozak garai hartako hizkuntzalaritzan izan zituen ikerketak eta jakiteak gorai
patu ditu, bai euskarari buruzkoak, bai Europako hizkuntzen sailkapenean erru
maniera latin hizkuntza zela lehendabizikoz zabalduz.

Ondoren, L. Mitxelena jaunaren gutun bat irakurtzen da, zeinetan beraren
emaztearen gaixotasunagatik, ezin etorri agertzen bait duo Beraren txostena:
"Actividades no registradas de Andres de Poza en Flandes" geroagorako agintzen
duo

Hurrengo, Carlos Gonzalez Etxegarai jaunak Licenciado Pozaren bibliogra
fiaz hitzaldia ematen du, zehatz-mehatz Pozaren lanak arakatuz eta beraiek izan
dituzten berrargitalpenen berri emanez.

Segidan, Euskaltzainburuak, banan-banan deiturik, euskaltzain urgazle berriei
izendapen diplomak banatzen zaizkie: Andres lfiigo, Jose M." Jimeno Jurio, Jose
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M.a Larrarte, Abel Muniategi eta Andoni Sagarnak hartzen dute agiri hori. Xipri
Arbelbidek bere ezin etorria adierazten du.

Azkenik, Joseba Arregi, Jaurlaritzako Kultur Kontseilariak, Jose Antonio
Ardanza Lehendakariaren izenean, II. Onomastika Jardunaldiak zabaltzen ditu,
Licenciado Pozaren mendeurren goratzarre honetan.

Batzarrea amaitu ondoren, II. Mapagintza Erakusketa irekitzen da.



1987-1X-25

Urdufiako Udaletxean, I987.eko Irailaren 25ean egin du EuskaItzaindiak bere
hileroko batzarrea. Goizeko 11 t'erdietan, bildu dira: L. Villasante Euskaltzainbu
rua, 1. Haritschelhar buruordea, P. Charritton, J. L. Davant, A. lrigoyen, E. Knorr,
F. Krutwig, E. Larre, P. Salaburu, 1. San Martin eta P. Zabaleta, euskaltzainak;
1. L. Lizundia Idazkari-ordeak, Idazkari bezala egiten duelarik.

x. Diharce, J. Hiriart-Urruty, P. Larzabal, F. Ondarra eta J. M." Satrustegi
jaunek ezin etorria adierazi dute.

Ana M." Barafiano Urdufiako Alkatesak euskaltzainei bere ongi etorria ema
ten die, ohore bat dela esanez Jaurerriko Hiriaren Udaletxean biItzeagatik.

Uztaileko batzar agiria onartu da.

Heriotzeak eta hutsartea

D. Manuel Lekuona euskaItzainaren heriotzearen berri eman du Euskal
tzainburuak, L. Villasante jaunak, jarraian, euskaItzain baten hutsunea iragarri du,
hautagai proposamenduak hurrengo bi batzarretan aurkez daitezkeela aditzera
emanez, Arautegiaren 33. art. arabera.

Manu Ziarsolo "Abeletxe" euskaltzain urgazlearen heriotzearen berri ere
eman da. Zendu bion senitartekoei Euskaltzaindikoen dolumina agertzea erabaki
da.

a) Euskal azentuaz. 1. L. Alvarez Enparanza "Txillardegi"k U.E.U.ko biItza
rraren izenean gutun bat eman ziola adierazi du EuskaItzainburuak. Gutun
honetan zenbait puntu aztertzen dira euskal azentuaz eta EuskaItzaindiari alor
honetan bere erizpidea ezagutaraz dezala eskatzen dio. Bestalde, L. Mitxelenak
ere gai berberaz, hots, azentuaz, txosten bat prestatuko duela esan dio Euskal
tzainburuari. "Txillardegi"k emandako gutun hau euskaItzainen artean banatu da
eta Donostian egingo den hurrengo batzarrean aztertzea erabaki da. Hala adieraz
biezaio idazkiaren egileari.

b) "Consejo de Universidades" delakoaz. Estatuko "Consejo de Universida
des" delakoaren Emilio Lamo de Espinosa Idazkari Nagusiak gutun batez zenbait
estudio plangintza bidaltzen ditu Euskaltzaindiaren erizpena eskatuz. Akademia
honi zuzenean euskal filologiakoa dagokiolarik, informe hori prestatzea eta bidal
tzea ontzat eman da. Horretarako A. Irigoyenek eta E. Knorrek zirriborroa
prestatuko dute, P. Altuna eta P. Salabururi entzunez. 1. B. Orpustan, B. Oyhar
tzabal eta Tx. Peilleni ere ale bat igortzea interesgarritzat jo da, beraiek zerbait



EUSKALTZAINDIAREN BATZAR-AGIRIAK 67

esateko baldin badute. Urriko batzarrean, aipaturiko lau euskaltzainak bilduko
dira zirriborro hori erabakitzeko.

d) Izendapenak. "Ministerio de Cultura"tik gutun bat igorri dute "Premio
Nacional de las Letras Espafiolas" sarirako Akademia honen izenean epaimahai
kidea proposatzeko. Endrike Knorr jauna izendatu da.

Txomin Agirre eleberri sarirako eta Mikel Zarate saiokorako epaimahaiak
izendatzeko epea iritsi da. Txomin Agirrerako: Jean-Louis Davant, Eusebio Erkia
ga eta Juan Angel Etxebarria hautatzen dira, ordezko bezala, Juan San Martin.
Mikel Zaraterako: Pierre Charritton, Alfonso Irigoyen eta Federico Krutwig.

e) Batzorde gaiak. J. L. Lizundiak, Onomastika Batzordeko Idazkariak, Batzor
de honek joan den 8an, Irufieko Ordezkaritzan, izandako bileraren berri ematen
du, zeinetan Nafarroako Herri Izendegiaren 1.1. zerrendari lehen onarpena eman
da utzi bait zen. Zerrenda honek Zangoza merinaldeko euskal eremu eskualdeko
ibarretako herri, herrixka eta auzo gotorren zerrenda hartzen ditu. Batzordeki
deek lehen onarpena eman zioten, salbu bost herri izen. Hauek gaur batzordeki
deen artean berrikustekotan gelditu dira, Urdufiako Batzordearen bileran ziurta
tzekotan utzi bai ziren. Urriko batzarrerako beste zerrenda bat prestatzekotan
gelditu zen Batzordea.

P. Salaburuk, Baztan-Bidasoako zerrenda prestatzen denean, berak ere parte
hartzea eskatzen duo

f) Eskuartekoak. "Federaci6n de Cajas de Ahorro Vasco-Navarras"ko Idaz
kari Orokor Teknikoa den Agustin Garmendia jaunak gutun bat idatzi du, Euska
diko Kutxa eta beste izen batzuei buruz, itzulpenak eta berauen zertifikatu
ofizialak igortzea eskatuz. Batzarkideen ustez itzulpen soilak egitea ez da gauza
zaila, baina auzia baino lehen zertifikatu gisa ematea ez da prozeduratzat jotzen.

P. Zabaletak bere sarrera hitzaldiari buruz egitarau proposamena ekarri duo
Berau Urriaren 25ean izango Iitzateke Leitzan, bere jaioterrian. Gaitzat: "Euska
raren etorkizunerako baldintzak Nafarroan" hartu du; erantzuna, P. Charrittonek
egingo dio. Babes kontuaz, J. Oronoz Alkatearekin egon dela adierazi duo Zenbait
puntu zehaztu ondoren, honela programatu da: hileroko euskaItzainen bilkura,
azken ostiralean, 23an, izango litzateke Udaletxean; ondoren, Lexiko Erizpide
Finkapenerako VII. Jardunaldiak, eta igandean, eguerdiko 12etan, ospakizuneko
batzar irekia. Zehaztasunak lotzeko P. Zabaleta eta 1. L. Lizundia arduratuko
dira, Leitzako Alkatearekin izatekotan.

E. Knorr euskaltzainari bere tesi doktoregoarengatik zorionak ematea erabaki
da.

J. Haritschelhar buru-ordeak Euskaltzaindiaren Iparraldeko legeztapen ges
tioen berri eman duo "Association" bezala izango du nortasuna eta horrela
iragarri da Irail honen 9ko Journal Officiel de La Republique Francaise delakoan.
Elkarte Kontseiluak sei kide izango ditu, berauetatik lau euskaltzain oso bederen
eta Zuzendaritzan hirutik bi. Azken hau honela geldituko da: Burua, 1. Hiriart
Urruty; Idazkaria, B. Oyhartzabal eta Diruzaina, J. Haritschelhar.
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Orotariko Euskal Hiztegiaren lehen tomoaren argitalpenaz informatzen du
1. San Martin jaunak. Argitaletxekoekin izandako zenbait harreman zehazten ditu
eta baita ere lehen ale horren azal, eta atariko testu ereduez. I. Sarasola eta bere
laguntzaile bat lehen liburukiaren inprenta frogak zuzentzen ari direla, adierazi
du, bestalde. Euskaltzainburuak sarrera-agur bat egitea ere ongi legokeela aipatu
da. Guzti honen berri L. Mitxelena jaunari eta Jaurlaritzako Hizkuntz Politikaren
Idazkariari aditzera emango zaie.

Ete besterik gabe amaitu da batzarrea.

Fr. Luis Villasante,
Euskaltzainburua

Jose Luis Lizundia
ldazkari-Ordea



ONDORIOAK

1. Batzarkideek beren poza azaltzen dute aurtengo Jardunaldiotako helbu
rua lortu bait dute, alegia, egun euskara mintzatzen ez den tokietako
onomastika biltzea eta ikertzea.

2. Gobernu Autonomo eta Foralari eta Foru Diputazioei onomastika iker
ketak bultza ditzaten eskatzea beharrezkoa ikusten dute, batez ere topo
nimiari buruzkoak Enkarterri, Aiara, Lizarrerrian, eta abarretan. Beka
dunak hautatzean Akademi Erakundeen aholkuak kontutan izatea
beharrezkotzat jotzen dute.

3. Euskal Filologi, Geografi eta Historia Sailak onomastikarekiko eremua
kontutan hartzea egoki litzateke, honetan Euskaltzaindiko Batzordeak
orain arte buruturiko lanen berri eta aurrerantzekoen koordinaketa egi
teko prest izanik.

4. Era berean egoki jotzen dugu gure inguruko Kultur Erakundeekin
harremanak izatea.

5. Jabego Erregistro, Artxibategi, Protokolotegi eta abarretara sarrera erraz
tea behar-beharrezkoa da, berau onomastika ikerketarako ezinbestekoa
baita.

6. Herri Administralgoak uneoro begiz jo behar du egitean eta eremuak
finkatzean kontutan izan ditzala izen-ezartze eta toponimia ofizialtzean
errealitate historiko eta linguistikoak.

7. Arreta handiz entzun ditugu merkatal izendegiarekiko komunikazioak,
gure artean berau baita ia-ia landu gabeko eremua.

8. Era berean itxaropen handiz ikusi dituzte Batzarkideek Erdi Aroko
iturri historikoetan azaltzen diren toponimiarekiko zerrendez egiten ari
diren egungo ikerketak.

9. Jose M.a Jimeno Jurioren gidaritzapean prestaturiko Euskal Herriko
toponimia bilketarako gidaliburua estimagarri eta balio handikotzat jo
dute, Ian hau hobegarri izanik oso erabilgarria izango delarik.

10 Ameriketa aurkitzearen V. mendeurrenerako bost urte falta direnean,
premiatsuzkoa ikusten dugu Ameriketan euskal onomastikaz ikerketak
burutzen hastea, kontinente berrian euskaldunen izatea frogatzen duelarik.

11. Era berean II. Euskal Mapagintza Erakusketak sorturiko poza adierazi
nahi dugu, irakurritako ikerketen osagarri bikaina izanik, eta egoki-egoki
jotzen dugu Euskal Herriko beste toki batzutan ere erakusketa egitea.
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12. Azkenik, Jardunaldiok ezin izango genituen egin Bizkaiko Foru Diputa
zioak eta Urduii.ako Udalak babesa ez bazuten eman, Erakundeoi gure
eskerrik zintzoenak azaldu nahi dizkiegularik.

Urreztieta (Avellaneda)ko Juntetxean, 1987, lrailak 26.



1987-X-23

Leitzako Udaletxean, 1987ko urriaren 23an, arratsaldeko 4etan egin du Eus
kaltzaindiak hileroko bere batzarrea. Etorri dira: L. Villasante burua, 1. Harits
chelhar buruordea, P. Altuna, P. Charritton, A. Irigoyen, E. Knorr, F. Krutwig,
F. Ondarra, P. Salaburu, 1. San Martin, 1. M. Satrustegi eta P. Zabaleta, euskal
tzainak. 1. L. Lizundia idazkariordea, R. Badiola eta 1. 1. Zearreta Argitarapen eta
Ekonomi eragileak, 1. M. Satrustegi idazkari dela.

1. L. Davant, X. Diharce, 1. Hiriart-Urruty, E. Larre eta P. Larzabal jaunek
ezin etorria adierazi dute.

Karmen Agirre, herriko Alkatesaordeak, hitz laburrekin ongietorria eman dio
Euskaltzaindiari.

Iraileko batzar-agiria onartu da.

Samin haundiarekin bada ere, Koldo Mitxelena Iker Sailburuaren heriotzea
aipatu beharrean aurkitzen dela, aditzera eman du Villasante euskaltzainburuak,
eta Arautegiaren 33, 34 eta 35. artikuluen arauera hutsunea betetzeko proposa
menak aurkezteko epea irekitzat eman duo Datorren abenduko batzarreraino ekar
daitezke hautagaien izenak.

Jose Estornes Lasa erronkariar euskaltzain urgazlearen hil berria ere eman
da. J. M. Lekuonak egingo du bere osabaren hileta txostena, L. Villasantek
Mitxelenarena, 1. M. Satrustegik Estornes Lasarena eta A. Irigoyenek "Abele
txe"-rena.

Gaiak bultzatuta, egunkarietako hileta iragarpen edo eskelen aipamena egin
du J. San Martinek. Behin edo beste Euskaltzaindiak bere izenean agertu izan
baditu ere, arrazoi askorengatik utzia duela, esan duo Baina horren ordez, zen
duaren argazkiarekin txartelak ateratzea proposatu du, katalandarren ereduari
jarraituz. Aho batez onartu da euskaltzain oso guziei oroigarri hori eskaintzea, M.
Lekuona eta K. Mitxelena aurten joandakoekin hasita.

Orotariko Euskal Hiztegia

L. Mitxelenarekin Orotan"ko Euskal Hiztegiak bere arduradun eta egile nagu
sia galdu duela jakinik, haren lagunekin mintzatu dira Villasante eta San Martin



72 EUSKERA - XXXIII (2.aldia)

beren lantegian. Arazoarekin kezkaturik joan baziren ere, lasai gelditu zirela
elkarrizketaren ondoren, dio euskaltzainburuak. Izan ere, Durangoko Azokarako
aterako omen dute lehen alea, eta datorren udaberrian kaleratzeko asmoa dute
bigarrena. I. Sarasolari dagokionez, Barcelonan hemen baino denbora gehiago
izango duela bere lana burutzeko, aitortu die. J. San Martinek bere aldetik
aurreratu duenez, Sarasolak berak omen dauka inork baino hobeki hiztegi hau
aurrera ateratzeko gakoa, eta bizkortu egingo dela irteera maisuaren argibide
baliotsu asko galdu baditu ere. Mitxelenak berak esandako hitz hauek gogoratu
ditu euskaltzainburuak: "Axular bezala naiz; gerotik gerora nabila".

Argitalpenen Erregela Bereziak

Argitalpen batzordeak aurkezturiko Erregela Berezien zirriborroa eztabaidatu
da gero. Erregelak beharrezkoak direla, esan du euskaltzainburuak; ezin da bakoi
tza bere aldetik ibili. Baina kezka garrantzizko batagertu du berehala: Gehiegi
estutzea komeni al-da? Ez ote da "Lekukoen" bilduma bezalako bat pikutara
joango?

Nola nahi ere, proposamena bere osotasunean irakurri da denentzat eta
datorren batzarrera ekar ditzake bakoitzak bere oharrak, idatzita noski.

Ordenagailuak

Bulego eta batzorde nagusiekiko Ian prozedura gaurkotzeko ahaleginetan,
proposamen zehatzen beharra ikusi zen Angelun. Teknikoekin harremanetan
daude arduradunak eta Ifiaki Ibarra, Atlasgintzako ordenagailuak ezarri dituena,
mintzatu da tresneriari buruz. Galde erantzunen ondoren, orokorki ontzat eman
da proposamena eta teknikoen esku uzten da behar den eran aurrera eramateko
lana.

Eskerrak eman zaizkio lfiaki Ibarrari bere lanagatik.

Ekonomi batzordea

Diruzaintzako batzordearen izenean, J. J. Zearreta mintzatu da. Aurtengo
diru kontuetan partida gehienak normalki doazela orain arte, esan duo Abiada
onari eusteko alferrikako gastuak moztea komeni da. Eta datorren urteko aurre
kontuei dagokienez, hasierako eskari orokorra agertu du lerro batean, eta onartu
tako zerrenda murriztua, harekin parekatuz, bigarrenean.

Eskuartekoak

Bilboko Lurralde Entzutegiko eskari bat aztertu da Euskalerriko Aurrezki
Kutxen Elkarteak duen auzi bati buruz. Esaldi konkretu batzuren edukin eta
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itzulpena zehaztea eskatzen du funtsean. Denen artean eztabaidatu ondoren
finkatu da erantzuna.

Toponimia bilketa zabala egin nahi duela talde batek Nafarroan, aditzera
eman du 1. M. Satrustegik. Eusko Ikaskuntzaren babesean legeztatuko da taldea
eta Nafarroako Gobernuaren diru laguntzaz hornituko. Hizkuntz arloko zuzenda
ritza eta lanen onarpena eskatzen zaio Euskaltzaindiari. Onartu da eskaria.

Monzon zenaren liburutegiaz hasitako jestioak zertan diren, galdetu du
E. Knorr jaunak. Hasieran alarguntsak udapartean lanak hasteko gogoa agertu
bazuen ere, epe hori luzatuz erantzun izan du gero. Nola nahi ere, J. A.
Aranarekin izana dela J. San Martin, aditzera eman du honek, eta urtarrilean
deitzekotan gelditu ziren, otsailean edo fitxak egiten hasteko.

Era berean, Plaza Barriko egoitzaren berriak eskatu ditu E. Knorrek. Batzor
dekoak azken egunetan egonak zirela bi arkitektuekin, eta aurre kontuak egiten
ari direla Diputaziora eramateko. Egun hauetan ekarriko omen dituzte.

Onomastika Jardunaldiak direla eta laguntza eman duten erakundeei eta
lankideei eskerrak emango zaizkie.

Haraneder-en Testamentu Berria zertan den galdetu du P. Charrittonek.
Makinazko lana abantxu amaitua dela esan zaio, eta P. Altunak hartu duela bere
gain· argitalpena prestatzeko lana.

Euskal Telebistak duen euskararekiko arazoaz mintzatu dela zuzendariare
kin, agertzera eman du P. Salaburuk, eta gutunen bat igortzeko edo gogoa agertu
duo Orain baino lehen bialdu zitzaiola eta haren kopia igortzea erabaki da.

Eta besterik gabe amaitu da Leitzako batzarrea.

Fr. Luis Villasante,
Euskaltzainburua

J. M. Satrustegi,
Idazkaria



P. ZABALETA EUSKALTZAINAREN SARRERA

1987-X-25

Leitzako Udaletxean, 1987.eko Urriaren 25ean, eguerdiko 12etan, egin da
P. Zabaleta euskaltzainaren sarrerako batzarre irekia. Bildu dira: L. Villasante
buru, 1. Haritschelhar buruorde, P. Altuna, P. Charritton, A. Irigoyen, E. Knorr,
F. Krutwig, F. Ondarra, P. Salaburu, 1. San Martin, 1. M. Satrustegi eta P. Zaba
leta euskaltzainak; J. L. Alvarez "Txillardegi", J. Apezetxea, 1. A. Arana, 1. M."
Aranalde, X. Arbelbide, P. Arregi, M. Atxaga, R. Badiola, 1. A. Etxebarria,
K. Esnal, 1. Garrnendia Larranaga, 1. L. Goikoetxea, A. Inigo, 1. M.a Jimeno
Jurio, M." P. Lasarte, 1. L. Lizundia, A. Muniategi, 1. A. Retolaza, P. Uribarren,
M. J. Urmeneta eta 1. 1. Zearreta urgazleak. Mahaipuruan egon ziren: G. Herre
ro, Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza eta Kuitur Zuzendaria; J. Oronoz, Lei
tzako alkatea; J. L. Azpiroz eta M. Zabaleta, zinegotziak.

Juan Oronoz alkate jaunak eman du ongietorria Leitzako herriaren izenean.
Leitzarrentzat egun haundia dela esanez, euskal irakaskuntzaren egoeraz, batez
ere ikastoletakoez, kezkatua dagoela azpimarratuz.

Ondoren, L. Villasante Euskaltzainburuak, euskaitzain berriaren merezimen
duak azpimarratu ditu, A. Damaso Intzakoaren aipamena eginik. Akademiak nola
eta zertarako Euskal Herrian zehar honako batzarreak egiten dituen zehaztuz eta
euskara herri osoaren ondarea dela azalduz, amaitzen ditu bere agurrezko hitzak.

J. M. Satrustegi Idazkariak sarrera ospakizunezko bilkurak arautzen dituen
Barne Erregelen artikuluak irakurtzen ditu, jarraian, E. Knorr eta P. Salaburu
euskaltzainek Patxi Zabaleta batzarre salara sartzen laguntzen dutelarik.

Aita Damaso Intza, D. Manuel Lekuona eta Koldo Mitxelena euskaltzain
hilberriak gogora ekarriz, hasi du Patxi Zabaletak bere sarrera hitzaldia. Batez ere,
lehenengokoaren euskal lanak aipatuz, haren hutsartea betetzen baitu, "Euskara
ren etorkizunerako baldintzak Nafarroan" du titulua hitzaldiak. Herriaren boron
datean oinarritu behar bada ere euskararen etorkizuna, borondate hori, kuiturak,
politikak eta ekonomiak baldintzatzen dituela dio. Foru Hobekuntzaren 9. artiku
luak eta Euskararen Legeak aukera txarrak ematen badituzte ere, zeren bere
ustez, euskararen legeztasuna Herrialde osoan defendatu behar baita, nafar oro
ren ondare eta eskubidea izanik. Bost puntutan bilduko lituzke baldintza horiek:
edonor nafarrek, edozein eskualdeetan, euskaraz irakaskintza hartzeko aukera;
benetako elebitasuna Irunerrian, hiriburu zerbitzu ofizial guztiak barne; euskara
ren presentzia gehitzea komunikabideetan; halaber, ekonomi gizarte eta kuitur
alorretan; eta akordio instituzionalak martxan jartzea, bai Euskal Komunitate
Autonomokoak eta bai estatu-artekoak ere.
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P. Charritton jaunak ematen dio erantzuna Patxi Zabaletaren bizitzaz zenbait
xehetasun eman ondoren, euskararekiko lanak aipatzen ditu. Hasi 69-70 urtetan
Principe de Viana aldizkarian eta gaur arte: Nafarroako ikastoletako eginkizune
tan, Arturo Campion euskaltegian eta hainbat idazlan aldizkari frankotan. Zorion
baten zainak, Eztengorriak eta Euskonomia ala Zoroastroren artalde liburuak jo
ditu hiru obra garrantzitsuenak bezala. Euskaltzain berriaren beste zenbait mere
zimendu aipatuz amaitzen du bere txostena.

Azkenik, L. Villasantek izendapen agiria eskuratuz eta erakundearen domina
ezarriz, zoriondu du euskaltzain lagun berria.

Batzarrea amaitu ondoren, III. Mapagintza erakusketa da, bigarrena Urduiian
egin baitzen. Ikus 1987-IX-23ko batzar agiria.



1987-Xl-27

Donostian, Gipuzkoako Foru Aldundiaren jauregian, 1987ko azaroaren 27an
egin du Euskaltzaindiak hileroko bere batzarrea. Goizeko 10 t'erdietan euskaltzain
osoen bileran egon dira: L. Villasante euskaltzainburua, 1. Haritschelhar buru
ordea, P. Altuna, P. Charritton, 1. L. Davant, A. Irigoyen, E. Knorr, F. Krutwig,
E. Larre, F. Ondarra, 1. San Martin, 1. M. Satrustegi, P. Zabaleta eta A. Zavala
jaunak. 1. L. Lizundia idazkariordea eta R. Badiola argitalpen eragilea, euskaltzain
urgazleak ere bertan egon dira, 1. M. Satrustegi idazkari dela.

Ezin etorria adierazi dute, X. Diharce, J. Hiriart-Urruty, P. Larzabal eta
P. Salaburuk.

Urriko batzar-agiria onartu da.

Euskaltzaingaien aurkezpena

M. Lekuona euskaltzain ohiaren aulkia betetzeko bere egunean iragarri zen
legezko epea bete dela adierazi ondoren, bi hautagai badirela aditzera eman du
euskaltzainburuak: J. L. Alvarez Enparanza "Txillardegi", aIde batetik, A. Irigo
yen, 1. L. Davant, P. Charritton, F. Krutwig eta P. Zabaleta jaunen izenean; eta
J. M. Lekuona jauna, bestetik, E. Larre, F. Ondarra eta J. M. Satrustegik aurkez
tua. Datorren abenduko batzarrean egingo da Bilbon hautapena.

Txillardegiren aurkezleek ohar baten bidez jakinerazten dute, oraikoan aurre
ra atera ez baledi, hurrengoan K. Mitxelenaren lekua betetzeko aurkeztaturik
uzten dutela euren hautagaia, bigarren hutsunea betetzeko aurkezpen epea ere
irekirik dagoenez abenduko bilera aurretik.

Argitalpenen Erregela Bereziak

Argitalpen batzordearen Erregela Bereziei egindako prozedurazko xehetasu
nen eraskina zabaldu zen aurreko batzarrean, letozkeen oharrak idatzirik ekarri
behar zirela aginduz. A. Irigoyen, P. Salaburu eta L. Villasanteren zuzenketak
jaso dira. Inprimategi lanetan, egile, batzordeburu eta argitalpen arduradunari
dagozkien eskubide eta eginkizunei buruzko oharrak izan dira aipaturiko batzu.
Bigarren maila batean egile eskubide eta diru laguntzak baldintzatu dira. Gai
hau Erregela berezietatik atera eta berari dagokion proposamen bat eskatu zaio
P. Zabaletari. Izan ere, legezko arauen eta kasu bakoitzean Euskaltzaindiak egile
bakoitzarekin har ditzakeen akordioen arauera taxutuko baita. Arazoa mahai
gainean geratu da beraz.
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Mendeurren, sarrera hitzaldi edo bestelako ospakizun garrantzitsuetan Eus
kera aldizkarian argitaratutako lanen ehun ale egileari ematea onartu da.

Euskaltzainburuak gehigarri baten proposamena egin du, bere aldetik. Zen
bait edizio prestatzea zama haundia da, "Lekukoen" bildumarako batez ere.
Argitaratuko den ere ez dakielarik lana presta lezakeenak, asmo asko geJdi
daitezke bidean. Hori dela eta, norbaitek argitalpen bat prestatzeko asmoa due
nean, lanean hasi baino lehen lanaren gidoi bat ekarriz Argitalpen batzordeari
esatea proposatzen duo Batzordeak, gero, hala baderitzo, prinzipiozko onespen
bat emango dio asmoari. Hasierako onespen hori izanagatik, beharrezkoa da
bestea ere, lana bukatu ondoan. Horrelako aipamenen bat sartzea eskatzen du,
lanen bultzagarri.

Egia da bestalde, onarpen guziekin argitaratu gabe geldi daitekeela Jan hori,
dirulaguntzarik ezean. HaJere aurre-hitzarmen antzeko zerbait egin daiteke. Ideia
bezala ontzat hartzen da eta beste aldi batetan ikusiko da lege gizonen proposa
menarekin batean.

EuskaJ azentuari buruz Txillardegik Udako Euskal Unibertsitatean aurkeztu
riko lana bidali zion Euskaltzaindiari, alar honetan bere irizpidea ezagutarazi
dezan eskatuz, batasunerako prozesua horrela ahalik eta azkarrenik hasi eta
burutu dad in.

K. MitxeJenak, bere aldetik, Jan horri bere erantzuna emateko gogoa agertu
zuen eta, hala beharrez joan zaigularik, zirriborro baten abiapuntu, ohar eta
langaiak agertu dira eskuarteko bere paperen artean. Matilde, Mitxelenaren alar
guntsak, irakurketa eta erdizkako esamesen osotzeko zailtasuna ikusita, gai horrezaz
Mitxelenarekin gehien jardun zuen Maite Etxenikeri utzi zizkion zirriborro guziak.
M. Etxenikek etortzerik ez zuelarik, P. Altunak irakurri ditu hark bidalitako
txosten eta oharrak.

Lan biak irakurri ondoren, gaia gordin dagoeJa uste du Euskaltzaindiak, eta
ikerketa berriak egingo diren neurrian arazoa argitzen joango delakoan, ez du
oraingoz inolako erabakirik hartu.

Eskuartekoak

Xenpelar sarirako epai mahaiko hauek izendatu dira, Herri Iiteratura batzor
dekoen eskariz: A. Zavala mahaiburu, 1. M. Etxezarreta idazkari, J. M. Aranalde,
Mixel Itzaina, 1. M. Lekuona eta A. Muniategi, mahaikide.

Nafarroako Gobernuak itzultzaileen hautatzeko 1. M. Satrustegi izendatu du
mahaiburu eta EuskaJtzaindiak, bere aldetik, ordezko euskaltzain bat izenda
dezan, eskatzen duo P. Salabururen izena eman da.

Bilbo Plaza Barriko egoitzaren berri eman du 1. L. Lizundiak. Arkitektoekin
bildu da batzordefioa eta barneak, kanpoko fatxadarekin zerikusirik badu ere,
balio gutxi dueJa, diote. Solairuz-solairu eman dituzte euren irizpideak, sotanoak
jasango dueJarik autoen sarrera berriaren eragozpen haundiena. Azpi barneko Ian
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horien kostua noren gain joango den aipatu da, erakundeen arteko akordio
beharrak atzeratzen baitu berrikuntza lana.

Orixe zenaren jaiot mendeurrena aipatu du P. Zabaletak. Uitzin egon da eta
Otsanbelaren etxea kultur-etxe eta beste zerbitzu batzutarako erosi duela Kontze
juak, aditzera eman duo Orixenea izena eman diote. Festa, nola nahi ere, ezingo
da Uitzi eta Orexan egun berean egin, joan-etorri luze eta neketsua dutelarik bi
herriok. Hirugarren toki bat aukera daiteke agian. Uitziarrak euren eskariarekin
Euskaltzaindiari gutun bat idaztekotan omen daude. Datorren urteko egutegian
sartuko da.

A. Irigoyenek toponimo ez diren geografiako zenbait izen arrunt aurkeztuko
dizkiola Euskaltzaindiari, esan du, honek bere iritzia eman dezan.

Euskarazko eleberrien "Txomin Agirre" sariko epai mahaikoek aditzera eman
dute, bi Ian aurkeztu direla aurten eta berorien balio maila ikusirik, sari gabe
uztea erabaki dutela.

Orotariko Euskal Hiztegiaren lehen tomoa egun hauetan plazaratuko denez,
bere aurkezpena abenduaren 17an egingo da Bilbon Foru Aldundian. Euskal
tzaindiak urte amaierako bere batzarrea bertan egingo du, biharamonean, aben
duak 18.

Euskaltzaindiko argitalpenen katalogoa banatu da, azkenean, batzartuen artean.
Eta besterik gabe amaitu da batzarrea.

Fr. Luis Villasante,
Euskaltzainburua

J. M. Satrustegi,
Idazkaria



1987-X/-27

Donostian, Gipuzkoako Foru Diputazioaren batzar aretoan, 1987.eko Aza
roaren 27an, arratsaldeko 3 t'erdietan, egin du Euskaltzaindiak bere hileroko
batzarrea. Bildu dira: L. Villasante euskaltzainburua, J. Haritschelhar buruordea,
P. Altuna, P. Charritton, J. L. Davant, A. Irigoyen, E. Knorr,. F. Krutwig,
E. Larre. F. Ondarra, J. San Martin, J. M. Satrustegi, P. Zabaleta eta A. Zavala,
euskaltzainak; J. M.a Leizaola, ohorezkoa; 1. A. Arana Martija, M. Atxaga, R. Ba
diola, 1. Etxaide, J. G. Etxebarria, 1. M.a Etxebarria, 1. Fz. Setien, J. Garmendia
Larraiiaga, 1. Intxausti, M.a P. Lasarte, 1. M.a Lekuona, 1. A. Loidi, A. Zatarain
eta 1. 1. Zearreta, urgazleak; 1. M.Satrustegi idazkari dela.

X. Diharce, 1. Hiriart-Urruty, P. Larzabal eta P. Salaburu euskaltzainek ezin
etorria adierazi dute.

Nekrologi-txostenak

Juan M.a Lekuona urgazleak, bere osaba zen D. Manuel Lekuona euskal
tzain zendu berriari buruzko txostena irakurri du, haren bizitza eta lanez zehazta
sun ugari emanez.

Alfonso Irigoyen euskaltzainak, Manu Ziarsolo "Abeletxe" urgazle zenaren
aipamena egin du hitzez, gero txosten idatzia Euskera agerkarirako aginduz.

Goizeko bilkuraren berri

Euskaltzain osoek goizean egindako bilkuraren berri eman du idazkariak eta,
beste gai batzuren artean, M. Lekuona euskaltzain zenaren aulkirako bi hautagai
aurkeztu direla azpimarratu duo

Argitalpenen Erregela Bereziei egindako prozedurazko eraskina aztertu da,
iritsi diren hiru ohar edo zuzenketak eztabaidatuz. Prozedurazko eraskin honen
testua onartua gelditu da, egile eskubideena salbu. Azken hau, egunotan eman
den lege berriaren arabera, aparte erabakiko delarik.

Goizeko batzar-agirian esandakoak errepikatu beharrik ez dago.

Txostenak

"Stress and pitch" izenarekin, euskal azentuari buruzko txosten bat aginduta
zeukan L. Mitxelenak. Zenbait ohar eta zirrimarra bakarrik egin ahal izan zituen
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zoritxarrez. Berauek, Maite Etxenike irakasleak biribildu ondoren igorri ditu eta
P. Altuna euskaltzainak irakurri. Hurrengo batzar batetarako langai honen gehiga
rria Maite Etxenikeri eskatzea interesgarritzat ikusi da.

"Jean Duvoisin kapitainaren Ian ezezagun bati zenbait ohar" izenburudun
txostena irakurri du 1. San Martinek, Baigorriko zazpi-Iiliak deritzan eleberriari
buruz, hain zuzen. Iiunpean zerk eduki duenari buruz egin dituen azterketen
berri eman du, eta ondorean, literatura mota, bere balioa eta beste zenbait eritzi.
Bukatzean, liburu argitara berriaren ale bana eman zaie batzarkideei.

Eta besterik gabe, bukatu da batzarrea.

Fr. Luis Villasante,
Euskaltzainburua

1. M. Satrustegi,
fdazkaria



1987-Xll-18

Bilbon, Bizkaiko Foru Diputazioaren jauregian, 1987ko abenduaren 18an
egin du Euskaltzaindiak hileroko bere batzarrea. Goizeko bederatzi t'erdietan
bildu dira: L. Villasante burua, J. Haritschelhar buruordea, P. Altuna, P. Cha
rritton, E. Erkiaga, J. Hiriart-Urruty, A. lrigoyen, E. Knorr, F. Krutwig, E. Larre,
F. Ondarra, J. San Martin, J. M. Satrustegi eta P. Zabaleta euskaltzainak. Egune
ko gaiei dagozkienetan, 1. A. Arana "Azkue Biblioteka"ko arduraduna, 1. L.
Lizundia idazkariordea, J. J. Zearreta Ekonomia eragilea, R. Badiola Argitarapenen
eragilea eta Karmele Rotaetxe, euskaltzain urgazleak, J. M. Satrustegi idazkari
dela.

1. M. Barandiaran, J. L. Davant, X. Diharce, J. Gorostiaga, A. Labayen,
P. Larzabal, P. Salaburu eta A. Zavala jaunek ezin etorria adierazi dute.

Azaroko batzar-agiria onartu da.

Eskuarteko gaiak

Iparraldetik datozkeen euskaltzainei denbora emateko, eskuarteko gaiak iku
siz hasi da batzarrea.

Araba eta Bizkaiko Bertsolari txapelketako irabazleei sari bat banatzeko gomi
ta jaso da Bizkaiko Bertsolari-ikasleen Elkarteagandik, abenduaren 20rako. A.
Irigoyen joango ~a Euskaltzaindiaren izenean.

A. Irigoyen~k, bere aldetik, azaroko batzarrean aipaturiko Geografiako izen
arrunten zerrenda banatu du, bakoitzak dakizkikeen aldakiak eta bestelako hitzak
ekartzeko eskariarekin. Bigarren idazki baten bidez, "Leku izenen euskarazko
forrnak Nafarroan" izeneko lana ere zabaldu du, Nafarroako Gobernuak eskatuta
Euskaltzaindia egiten ari den ikerketarako.

"Xenpelar" bertso sariko epai mahaiak bere erabakia aurkeztu du: lehen saria
Olgeta Magikoa izeneko lanak jaso duo "Itxasu" ezizenarekin zetorren eta Algor
tako Joseba A. Santxo Uriarte da bere egilea. Bigarren saria Txekor Zazpikia
rentzat izan da, eta hirugarrena Nere lrratitxoa lanarentzat. Biok Donostiako Joxe
Aierbe Iraola egile bakarrarenak dira. Desegokitzat eman da Euskaltzaindiak
epaia eta irabazleen izenak azaldu aurretik prentsan agertzea.

Nafarroako A. Inigo Ariztegi euskaltzain urgazleak bidalitako gutuna irakurri
da, toponimia lanetan ari dela eta Onomastika batzorderako bere laguntza eskai
niz. Onomastika batzordeko partaide izendatzea erabaki da.
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Ikastolen Konfederakundeak eta EKB-k elkarrekin burutu nahi duten ekin
tzaren berri jaso da, 500 mila firma eta 200 milioi pezeta Seaska eta Nafarroako
ikastolen aide bildu nahi dela esanez. UNESKOra eramango omen dute arazoa
eta horretarako prestatzen ari diren txostenari eransteko Euskaltzaindiari bere
babesa eta oneritzia eskatzen zaizkio. Bat-batean eta azken orduan iritsi denez
txostena, aztertzeko epe bat eskatu dute batzartuek. Hurrengo batean erabakitze
ko utzi da pundu hau.

EuskaItzain berriaren hautapena

Manuel Lekuona zenaren hutsunea betetzeko bozketa egin da gero. Arau
dian nahiz Barne Erregeletan gertakizun honi dagozkion aginduak irakurri ditu
euskaltzainburuak. Bertan bildutako euskaltzainak hamalau dira eta beste zortziek
ezin etorria adierazi dute euren ahala idatzita igorriz. J. L. Davant eta P. Larza
balek, P. Charrittonen izenean bidali dituzte. P. Salaburuk, E. Knorr jaunari
eman dio berea. Euskaltzainburuak jaso dituenak hauek dira: J. M. Barandiaran,
1. Gorostiaga, Iratzeder, A. Labayen eta A. Zavala jaunenak. Hogeitabi orohar,
gehiengo nagusirako hamabi txartel behar direlarik.

Azaroko batzarrean esan zenez, bi dira une honetako hautagaiak: J. L.
Alvarez Enparanza "Txillardegi" eta 1. M. Lekuona. Lehen bozketak ondore hau
izan du: J. M. Lekuonak 13 txartel, Txillardegik 6, eta 3 zuri. J. M. Lekuona da,
beraz, euskaltzain berria.

EuskaItzaingaien aurkezpena

L. Mitxelena euskaltzain zenduaren hutsunea hornitzeko iragarria zen epea
bete dela Arautegiaren arauera, esan du euskaltzainburl:lak. Hiru proposamen
jaso dira artean: J. L. Alvarez Enparanza "Txitlardegi", aurrez emandakoa,
P. Charritton, 1. L. Davant, A. Irigoyen, F. Krutwig eta P. Zabaletaren izenean.
Bigarren hautagaia, Ibon Sarasola, aIde batetik J. Haritschelhar, J. San Martin eta
L. Villasantek aurkezten dute; eta bestetik, 1. M. Barandiaran, E. Knorr eta
P. Salaburuk. Hiru aurkezpen baina bi hautagai dira, beraz, datorren urtarrilean
bozkatuko direnak.

OEH-ren hitzarmen berria

Atzo arratsaldean, abenduak 17, Orotariko Euskal Hiztegiaren hitzarmen berria
izenpetu zen Bizkaiko Diputazioaren jauregi honetan. Euskaltzainburuarekin bate
ra, Eusko Jaurlaritzako Lehendakariak, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza eta
Kultur Sailburuak, hala nola Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako Diputazioetako Kul
tur arduradunek sinatu zuten akordioa. Nafarroako Agintarien partaidetza finka
turik gelditu da horrela ekintza honen etorkizunerako.

Bigarren bilkura batean, OEH-ren lehen tomoa aurkeztu zen Bizkaiko Dipu
tazioaren areto nagusian. M. Karmen Garmendia, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntz
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Politikarako idazkariak bultzatu du hiztegi honen erditze korapilatsua eta bere
ardurapean gauzatu da hitzarmena.

Eusko Jaurlaritzari, Nafarroako Gobernuari eta hiru Diputazioei eskerrak
ematea erabaki da. Era berean Jarraipen batzordeari ere. Hutsune bat badela
esan du P. Charrittonek: frantses Gobernuak ez duela parte hartzen eta 60
urteren buruan ez dela posible hala jarraitzea. Frantziako agintariei liburuarekin
batean eskaria egingo zaie.

* * *

2. BATZARREA

Bilbon, Bizkaiko Foru Diputazioaren batzar-aretoan, 1987.eko Abenduaren
18an, egin du Euskaltzaindiak hileroko bere bigarren batzarrea. Eguerdiko 12etan
bildu dira, lehenengo batzar-agirian agertzen direnez gain, beste hauek: 1. M.a
Leizaola, ohorezkoa; F. Barrenengoa, J. G. Etxebarria, X. Gereiio, 1. L. Goikoe
txea, I. Laspiur, 1. M.a Larrarte, A. Muniategi, J. Oleaga, 1. A. Retolaza eta P.
Uribarren, urgazleak.

Nekrologi-txostenak

Luis Villasante Euskaltzainburuak, Koldo Mitxelena euskaltzain zendu berria
ren txostena irakurri du, haren bizitza eta lanei buruzko zehaztasunak emanez.

Jose M. Satrustegi Idazkariak, Jose Estornes Lasa urgazle zenaren aipamena
egin du hitzez, gero txosten idatzia Euskera agerkarirako aginduz.

Aurreko bilkuraren bern

Jose M. Satrustegi Idazkariak, 9 t'erdietan hasitako euskaltzainen bilkuraren
kontu ematen du, xehetasun nagusiak azpimarratuz.

Dagozkien batzordeen azalpena

E. Knorr eta 1. L. Lizundia, Onomastika Batzordeburu eta idazkariak, Duran
goko Udaletxean, hil honen 7an, Onomastika Batzordeak egindako bilkuraren

. berri ematen dute. Nafarroako herri izendegiaren lanen martxa zehazten da,
lehenengo hiru zerrendak aurkeztu eta aztertu direla azpimarratuz.

1988.urteko batzar egutegia

J. L. Lizundia Idazkariordeak, datorren urterako batzar egut.egiari buruzko
txostena aurkezten duo Iparraldeko "Oxobi" eta L. Dassance euskaltzainen jaiot-
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ehunurteburua dator, aide batetik, eta biok egun berean gogora ditzakegula,
esan duo Nafarroako Uitzi eta Gipuzkoako Orexa herriek euren aldetik Orixe
zenaren mendeurrena ospatu nahi dute eta Euskaltzaindia bertan egotea eskatzen
dute. Bizkaian bi gertakizun aipa daitezke: "Instituto Vizcaino" delakoaren euskal
katedra Bizkaiko Diputazioak sortu zueneko ehun urteak, eta Gernikako Euskal
Jaiak ospatu zireneko mendeurrena. Bi euskaltzain berriren sarrera hitzaldiak ere
urte barruan gerta daitezkeela kontutan hartu da.

Egutegi honen ildotik A. Irigoyenek eskatzen du, euskal katedraren ospaki
zun horretarako Bilboko Udalari eskabide bat zuzentzea, Azkue, Unamuno eta
Arana Goiri-ri monumenturen bat eraikitzeko, eta figuratibo zerbait balitz hain
bat hobe.

Bestelako gaiak

Jokin Zaitegi zenaren liburutegi, aldizkari eta paperen berri eman du J. A.
Arana Bibliotekariordeak. Baionatik ekarritakoen katalogo osoa egin ondoren
"Azkue Biblioteka"-rako zenbait liburu utzi eta beste guztiak Arrasateko Kultur
Etxera eraman direla, aditzera eman duo

Azken egun hauetan Elkanoko Ubarmin eritetxean izan dira, L. Villasante,
1. M. Satrustegi eta J. San Martin, aita Jorge Riezukoa ikusten. Eroriko baten
ondoren gaixorik dago euskaltzain ohorezkoa.

Bigarren Euskal Mundu Biltzarraren amaiera ospatzeko Abenduaren 19an
antolatutako ekitaldirako gomita hartu da Ajuria-Eneatik. A. Irigoyen joango da
Euskaltzaindiaren izenean.

Euskaltzaindiaren inbentarioa banatu zaie euskaltzainei eta 1987ko liburu
salmenten txostena azaldu du 1. 1. Zearreta, Ekonomi Eragileak.

Argitalpen Batzordeak eskatuta P. Zabaletak eskuartean duen egile eskubi
deei buruzko bere txostenaren adierazpena egin duo Lege berria aztertzen ari dela
aditzera eman duo

R. Badiola, Argitarapenen Eragileak, bestalde, 1987an Euskaltzaindiak argita
ratutako liburuen zerrenda zabaldu du, eskuartean daramatzanen egoera azalduz.

Eta hitzarmen garrantzitsuaren aipamenarekin amaitutzat eman du gaur Eus
kaltzaindiak 1987ko bere azken batzarrea.

Fr. Luis Villasante,
Euskaltzainburua

J. M. Satrustegi,
Idazkaria
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LIBURUAREN AURKEZPENA

Bilbo, 1987-XII-17

Jose Alberto Pradera
Bizkaiko Foru Diputazioko Diputatu Nagusia

Jaun-andre agurgarriok. Arratsaldeon:

Bizkaiko Foru-Aldundira ongi etorriak izan zaiteze.

Koldo Mitxelena zanaren Orotariko Euskal Hiztegiaren aurkezpena egiteko
batu gara gaur hemen.

Hasieran, haren asmoa Azkueren hiztegia gaurkotu eta zuzentzea izan zan,
baina gem, hogeita hamar urte luzetan jardun eban Ian hori burutzen.

Agindua Euskaltzaindiak emon eutson, eta lana egin eta argitaratzeko Euskal
Herriko erakundeen languntza izan eban.

Erraldoi-lana izan da, eta ikerketa-mailan gaur arte ez dogu euskereari buruz
ko Ian garrantzitsuagorik, eta hori Koldori esker da, bera izan da mundu guztian
zehar euskerea goi-mailan jarri dauana-ta.

Koldo joan jaku, baina bere lanei esker beti izango dogu gugaz.

Eskerrik asko.
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Fr. Luis Villasante

Jose Antonio Ardantza lehendakari agurgarria
Jose Alberto Pradera Bizkaiko Diputatu Nagusia

Nafarroako Gobernuko Ordezkaria
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Diputazioetako ordezkariak

Bilboko Alkate jauna
Koldo Mitxelena zenaren seme Rafael jauna

Jaun-andreak:

Egun zoragarria hauxe, hodei moduko batek goibelduko ez balu: egilea bera
ez baita gehiago gurekin. Hiztegi honek argitara irten behar zuen unean bertan
joan zaigu (G. 8.).

Gaur kaleratzen den obra hau dugu, zalantza gabe, Koldoren ikerketa-Ianak
ekarri digun emaitzarik handienetako bat, handiena ez bada. "Handiena ez bada"
diot, ezen Mitxelenak badu bere izenarekin betiko lotua geldituko den besterik
ere, esate baterako, euskararen batasuna; baina bego.

Euskaltzaindiaren aginduz hartu zuen Koldok beregain hiztegi hau egiteko
ardura. Bada hogeitamar urte baino gehiago hori gertatu zela. Zehazkiago mintza
tuz, esan behar da orduan gu denon gogoan zegoena besterik zela, hots, Azkue
ren hiztegia zuzendua, gaurkotua eta osatua ematea. Mitxelena berehala lanari
lotu zen agindu hori betetzeko asmoz, baina ezarian edo igarri gabe, haren
behatz-artean sortzen ari zena zerbait bestelako bilakatu zen, bai luze-Iaburrean,
bai zabalean eta bai sakonean ere, erabat obra berri bilakatu zen, alegia. Eta
bitartean teknika eta tresna berriak ere azaldu ziren, ordenagailua batipat. Mitxe
lena berandu xamar, baina aski goiz halere, jabetu zen, teknika berriak erabili
gabe gaurko eguneanez dagoela honelako Ian bat egiterik, eta Ibon Sarasola eta
Eusko Jaurlaritzako Informatika Erakundeari esker burutu ahal izan du bere
asmoa.

Obra honen tamainaz jabe zaitezten, esan behar dut gaur kaleratzen den
liburuaren neurriko beste bederatzi guttinaz atera beharko direla oraindik, hiztegi
haundi honi buru emateko. Materiale guztiak bilduak, hautatuak eta bideratuak
utzi ditu Mitxelenak. Beraz, aterako diren tomo guztiak berarenak dira eta
eskubide osoz beraren izena eramango dute.
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Baina hiztegi hau burutzea ez zen posible gertatuko egileak ekonomi aldetik
laguntza izan ez balu. Eta zorionean izan duo 1984ean sinatzen dute akordio bat
Eusko Jaurlaritza, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Diputazioek aide batetik, eta
Euskaltzaindiak bestetik: haiek obra hau diruz laguntzera konprometitzen dira eta
Euskaltzaindia obra egin arazi eta argitaratzera. Nafarroa falta zen, eta, hain
zuzen, gaur bertan sinatu du berak ere obra honetan parte hartzeko bere
atxikimendua.

Eta esan dezagun, laburzki bederen, zer den edo zertarako den hiztegi hau;
honelako hiztegi bat, alegia, zergatik behar-beharrezkoa dugun. Hiztegi honek
euskararen hitzen altxorra edo ondarea bildurik eman nahi digu, euskaraz gizaldiz
gizaldi erabili diren hitz guztiei buruz berri zehatz eta ugariak emanez. Eta gure
hizkuntza horren beharrean zen, alajaina! Bai. Askotan euskal hiztegia baso itxi
eta nahasi baten pare da; hitz askoren sinestamenduak ez ditugu garbi jakiten,
hizkuntzan hitz batek norainoko erroztapena duen neurtzeko modurik ez dugu
izaten, eta, hain zuzen, guzti horri buruz berri zehatz-ugariak ematen zaizkigu
hiztegi honetan: noiztik agertzen den harako hitz hura hizkuntzan, zein idazlek
erabili duten, zein euskalkitan den ezagun, adibideak, adierak, eta abar. Ez dizu
esango "hitz hau ez bedi erabil", "beste hau bai". Ez da arau emailea, historiko
antzekoa baizik. Esanik dago honez gero honekin ere ez dagoela dena egina,
baina hau zen lehenbiziko urratsa eta hurrengoen nolabaiteko oinarria ere bai.
Gerokoak gero egin beharko dira eta egingo dira, Jainkoa lagun.

Egun handia eta benetan pozgarria da gaurkoa. Eskerrak eman nahi dizkiet,
bihotz-bihotzez gainera, gure agintariei obra handi hau esku zabalez lagundu eta
bultzatu dutelako; argitaratzaile Desclee eta Mensajerori, eta Ibon eta lantaldeari,
orain arte egindako lanagatik eta hemendik aurrera argitalpen honi buru eman
arte egin beharko dutenagatik.

Obra handi hau ezin utzizko tresna izango dute herrian ezezik baita atzerrian
ere, hizkuntzalari, ikerlari, irakasle, idaz'le, hitz batean, euskararen ezagupenean
gauzen zolaraino jo nahi duten guztiek. Bai. Zinez egun haundia dugu hau.



PRESENTACION DEL DICCIONARIO
GENERAL VASCO (VOL. 1.")

(Bilbao, 17 de Diciembre de 1987)

Fr. Luis Villasante

Senoras, senores:

Una especie de nube empana la alegria de este acto: que ya no esta el con
nosotros. Se nos ha ido justamente cuando debia iniciarse la publicacion de su
magna obra, que es la obra de su vida. Obra de un alcance y trascendencia para
el futuro de la lengua vasca que yo no sabria justipreciar 0 tasar, pero que sin
duda es muy alto. Obra que Koldo asumio y ha realizado por encargo de la
Academia y que ha sido de larga, muy larga gestacion.

Empecemos por los ya lejanos origenes de este Diccionario. En la sesion
academica celebrada en San Sebastian el 28 de Octubre de 1955 -y fue A.
lrigoyen, aqui presente, quien dio cuenta de ello- se hace saber que ya no esta a
la venta, por haberse agotado, el Diccionario Vasco-Espano/-Frances de D. Resu
rreccion M.a de Azkue en 2 tomos, publicado 50 anos antes, 0 sea, en 1905-1906,
gracias a la ayuda de la Excma. Diputacion de Vizcaya. El mismo Sf. Irigoyen lee
en la sesion un informe subrayando la necesidad de que se vuelva a imprimir
este Diccionario con algunas enmiendas y puntualizaciones, si es preciso. Los
academicos unanimamente asienten a 10 expuesto por el Sf. Irigoyen. En la
siguiente sesion, celebrada en San Sebastian el 25 de Noviembre de 1955,
Michelena presenta una especie de ponencia sobre este tema de la reedicion del
Azkue, y se Ie pide que para la proxima sesion traiga un plan 0 proyecto
detallado. Por extravio seguramente no aparecen las actas de las sesiones siguien
tes. No hay que olvidar que por aquellos afios no se publicaba el organo Euskera
y la Academia no llevaba una vida normal. A buen seguro fue en una de estas
sesiones de 1955 cuando Euskaltzaindia encargo a Michelena la preparacion de la
reedicion del Azkue, pero puesto al dia, 0 sea, corregido, completado etc. Fijaos
en la fecha del encargo. Han pasado desde entonces mas de 30 anos. i.Por que
tan larga dilacion? Michelena se consagro a su labor inmediatamente, 0 sea,
desde el principio, y creo que nunca la deja de la mano. Pero para poder vivir
tenia que dedicarse a dar dases, y cuando, por fin, se Ie abrieron las puertas de
la Universidad, que era su vocacion, se fue a ella, pero sin dejar la responsabili
dad del Diccionario. Este poco a poco fue saliendo de sus manos de tal modo
reelaborado, transformado y agrandado, que ya no era el Azkue, sino obra
enteramente nueva. Llego tambien un dia en que aquello desbordaba las posibili
dades de una sola persona. El autor se convencio de que hoy no se puede hacer
una obra de esta naturaleza a base de fichas y cuadernos, como fue el caso de
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Azkue. Se hacia preciso el recurso al ordenador. Encontro tambien un colabora
dor fiel que trabajara a sus ordenes, Ibon.

Por fin, Michelena hallo (y decimos hallo, que es, segun creo, dar con algo
sin buscarlo), hallo tambien el Mecenas, sin cuya ayuda no hubiera sido posible
realizar la obra: el Gobierno Vasco y las Excmas. Diputaciones Forales de Alava,
Guipuzcoa y Vizcaya; y hoy mismo, precisamente antes de este acto, se ha
formalizado y firmado la adhesion y participacion de Navarra a esta magna obra
cultural. Debo dar las gracias a nuestras autoridades, que, al patrocinar esta
iniciativa, demuestran tener conciencia de su trascendencia y significacion.

Permitidme un desahogo. Creo que en los anos que lIevo al frente de la
Academia este es el dia mas feliz para mi. Siempre fue mi mayor preocupacion
el ver que esta obra, tan necesaria para la lengua y cultura vasca, se demoraba,
sea por unas causas u otras, no siempre faciles de averiguar, pues el autor solia
guardar un silencio cuasi pudoroso sobre este particular.

Debo dar tambien las gracias a los editores Desclee y Mensajero, a quienes
se les adjudico, tras subasta, la edicion. Ellos se daran perfecta cuenta, creo, de
que esta obra no es solo para andar dentro de casa, sino que se Ie debe dar una
difusion internacional 0 mundial, y espero que asi sabran hacerlo.

y ~que es a todo esto el Diccionario General Vasco, cuya publicacion hoy se
inicia? EI propio Michelena escribio en su "Estudio sobre las Fuentes del Diccio
nario de Azkue" (inserto en la ultima reedicion de este, que hizo la Academia en
1983, p. 28): "No sera facil hallar, a traves del ancho mundo, una tradicion lexica
mas abigarrada que la nuestra, confusion casi inextricable de fantasia y realidad".
Efectivamente, la literatura en lengua vasca, a pesar de su volumen mas bien
modesto y a pesar de que en el tiempo se extiende a un exiguo numero de
siglos, ha conocido en su corta existencia frecuentes bandazos, cortes bruscos;
diriase que la nueva generacion queria enterrar a la anterior y comenzar de cero.
Esto hace que el que quiera asomarse a esta literatura se encuentre con un
espectaculo abigarrado, como nos ha dicho Koldo, en el que hasta hoy no era
facil orientarse, al no existir un diccionario general descriptivo como este. No
obstante, y pese a esta impresion incial un tanto negativa, creemos que de entre
la marana emerge un hila conductor 0 linea de continuidad que no es dificil de
percibir.

Dicho con otras palabras, el Diccionario General Vasco quiere darnos, y creo
que 10 consigue, la autentica y genuina tradicion vasca. Pero aqui urge hacer una
precision: cuando digo "genuina y autentica" no quiero decir que Michelena se
proponga, directamente al menos, enunciar juicios de valor: el quiere contarnos
como ha sido, historicamente, el lexico vasco, 0 sea, que palabras se han
empleado; el no nos dira: "Esto se debe emplear y esto otro no"; nos da los
datos, los autores y testigos. Para ella ha tenido que realizar el despojo, practica
mente exhaustivo, con auxilio de la informatica, de los autores vascos. Algun
tope tenia que imponerse, y ha prescindido de los de las ultimas decadas.

Claro que con esto no esta hecho todo. Hara falta el diccionario de los
ultimos aiios, el normativo, el del lexico urbano etc. Pero, sin duda, por aqui
habia que empezar y esto esta hecho, gracias a Michelena y a sus colaboradores
y a los que con su ayuda economica han hecho posible la realizacion de este



PRESENTACION DEL DICCIONARIO GENERAL VASCO - Fr. Luis Villasante 95

ambicioso proyecto. Se calcula que la publicaci6n de la obra completa, que
Michelena ha dejado pnicticamente terminada en sus elementos esenciales, com
prendeni unos 10 tomos poco mas 0 menos como 6ste que hoy se presenta al
publico.

Quiero agradecer a Ibon y al grupo que con 61 trabaja la aplicaci6n y carino
puestos en la obra, carino con el que espero la lIevaran a buen fin, y agradecer
asimismo a cuantos con su presencia han querido homar y realzar este acto.
Creo que su alta significaci6n se 10 merecia.





OROTARIKO EUSKAL HIZTEGIAREN AURKEZPENA

Bilbo, 1987-XlI-J7

M." Karmen Garmendia
Lehendakari jaun txit gorena
herri-agintari prestuak
Euskaltzain agurgarriak
Jaun-Andreak:

Pozez eta atseginez bildu gara gaurkoan, Euskaltzaindiaren gomite-deiari
erantzunez, Euskal Herriaren hainbat eskualdetako kideak: dela norbanaka eto
rriak, dela Herri-Aginte, erakunde eta elkarte desberdinen ordezkari bertaratuak.

Ez da gutxiagotarako, gainera, poz-atsegin hori: egun handia bait da hau,
arrotzik arrotzenak ere uler dezakeenez, euskalgintzaren eremu-alorrarekin era
bateko edo besteko harremana duen edonorentzat; eta egun seinalea, ondorioz, ,
hizkuntz politikaren gurdiari aurrera eragiteko eginbidea geure gain hartua dugu
nontzat ere.

Batzuk eta besteok dituzkegu, jakina, nork geure pozbide-arrazoiak, Euskalari
jakitunak nahiz euskaltzale suharrak seguruenetik izango dituztenak une batez
aide batera utziaz, hizkuntz politikaren ikuspegitiko gogoeta bat edo beste egingo
dizuet, zuen baimenaz, oraingo honetan:

I. Mendeak joan dira, dakigunez, Aita Manuel Larramendik, garaitezina
garaitu ondoan, hiru eleko Hiztegia argitara eman zuenetik. Ez zen gainera, bere
aurretik, aitzindari presturik faltatu izan: Silvain Pouvreau eta Pierre D'Urteren
hiztegi-Ianak aski erakuskari sendoak bait dira, besteak beste, Europa osoan zehar
indartuz zihoan joera baten nondik norakoaz jabetzeko. Corpus Planning dela
koaren aitzindari gutxi aurkituko genituzke etxean nahiz albo-herrietan, egungo
hizkera-moldeaz jarduteko lizentzia izan ahal baneza, Larramendiren parekoak.
Kiderik handienak Ipar Europan lituzke agian, Eskandinabiar munduan, Estatu
tradizio handirik edo inolakorik gabeko herrien hizkuntzei gizarte-erabilera arau
tua bideratu nahi izan zietenen artean. Ezin ahaztuko dugu ordea, halaz ere,
batak eta besteak aski maila desberdineko emaitzak jaso zituztela, begiz jotako
helburua iristeaz denaz bezainbatean. Argi azaldu zen bertan, mundu zabaleko
beste hainbat herrialde eta bazter-zokotan hamaikatxo aldiz agertu den bezala,
corpus-plangintzaren alorreko eginahalak ezer gutxi balio dutela horiekin batean
(aurretik edo ondoren, baina estu-estu loturik) status-plangintzak eratu eta probe
txuz bideratzen asmatzen ez bada. Bere ondorengo hainbatek ere (Afiibarrok,
Aizkibelek, Novia Salcedok edo Harrietek, kasu) izana dute noski, nork bere
neurrian, gertaera mingots horren berri ikasteko aukerarik.
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II. Ez da harritzekoa, horregatik, Resurreccion Maria Azkueren hiztegiak
aro berri bati hasiera eman izana: hitzez ezezik egitez ere batera uztarturik
eraman dira izan ere, azken ehun urteotan, corpus eta status-plangintzak. Hiz
kuntza eguneratzen saiatzen zenak bazituen ondoan, maiz-asko bera ere tartean
izaten zelarik, hizkuntzari gizarte-mailako bizibideak zabaltzen eta sendotzen
saiatuko zirenik. Eta hiztegigilearen lanak, horrela, liburuen esparru mugatutik
eskolara, aldizkari-egunkarietara, olerki-saio eta antzeztokietara ordurarte ez beza
lako oihartzun-eragina eskura zezakeen. Ikustekoa litzateke, aide horretatik, Azkue
ren ondotik plazaratutako hiztegigileak ere (Lopez-Mendizabal, Lhande eta, beran
duago, Plazido Mujika ditudalarik gogoan) noraino ez ote diren, aldez edo
moldez, egungo euskaltzale jantzi edo jantzi-nahion kontzeptu-azalpenezko itur
buru eta hitz-altxor.

III. Oraindik behar bezala aztertu ez ditugun arrazoiengatik erasan eta
urradura sakona jaso zuen ordea, orain hogei-hogeitamar bat urte, mende-hasierako
euskalgintza-molde hark: bistan dago gerrak, eta seguru da gerrate-ondorenak,
eragin nabarmena izan zutela horretan.

Errazegia litzateke ordea, guztiarekin ere, bide-aldaketa osoa arrazoi bakar
horretan oinarritu nahi izatea. Kontua da beste era bateko hiztegiak direla, azken
hamar-hogei urteotan bereziki, gure artean gailendu direnak: berdin gertatu da
hori nola hiztegi orokorretan hala espezialduetan. Gizarte-aldaketa larri, sakon eta
luze-zabaleko honen zurrunbiloan murgildurik, eskuratu berria genuen hizkuntz
eredu bateratua osatzeaz bat eguneroko beharrei, behar berri-berriei kasu gehie
netan, erantzuten saiatu dira hiztegiok. Kintana-Mujiken zein "bostak bat" taldea
ren hiztegiek batetik, eta UZEIrenek bestetik, hainbat behar eta eskabideri eran
tzun baliagarria ematen jakin dute: eskola-munduan zein komunikabideetan,
administrazio-alorrean nahiz beste hainbat gizarte-esparrutan, ez dago zalantzarik
txikiena mesedegarri eta ongile izan direnik eta direnik.

IV. Bada, ordea, kezka bat, urteek aurrera egin ahala euskaldun eta euska
larien artean indartuz joan dena: ez ote dugu orain, samaldan eta tropelka
jardunaz, betidaniko euskal hitz-altxorra behar bezalako begirunerik gabe tratatze
ko arriskua? Eta ez ote du horrek, hiztegigile eta euskaltzale batzuen eta besteen
arteko eritzi-desberdintasunez gainetik, euskaldun-jende osoaren hizkuntz bizita
suna moteldu eta ahulduko?

Azken epaia berari badagokio ere badirudi ez nabilkeela hain oker Euskal
tzaindiak arrisku hori oso kontuan izan duela, aspaldi samarretik izan ere, badiot.

Eta gaur eskuartean dugun Orotariko Euskal Hiztegia, neurri on batean,
belaunaldiz belaunaldiko kultur ondare horren transmisioa ahalik era osatuenean
mantendu eta indarberritzeko tresna egokia gertatuko dela espero dugu denok.

Oso begi onez ikusten dute Herri-Aginteek, jakina, holako asmo-helburua.
Eta badute itxaropen sendorik abiaburu ezin egokiagoa gertatuko dela, oraingo
idazlan zabal hau, bihar edo etzi Euskaltzaindiak, agindua digun eran, bere
Hiztegi Hiritartu Arau-emailea paratzeko. Benetan erabili den euskara biltzen
duenez Orotariko Euskal Hiztegiak oinarri ona dirudi horrek, jakite-a)or horietan
oso jantziak ez garenontzat ere, hurrengo pausoa eman ahal izateko.



OROTARIKO EUSKAL HIZTEGIAREN AURKEZPENA - M.' Karmen Garmendia 99

1983an taxutzen hasi eta Herri-Aginteek Euskaltzaindiarekin 1984ean izenpe
tu genuen hitzarmena hasia da, azkenik, bere frutuak ematen. Eman eta zabal
beza hiztegi honek ere, bizkaitar zindoen haritzak bezala, munduan frutua.

Eskerrik asko.
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Begien bistako gauza batez hasiko naiz: Koldo Mitxelenaren ordez hitz
egiten ari naizela, berari zegokiola egiteko hau, bere hiztegiaren, bere bizitzako
obra nagusienetako baten aurkezpena egitea.

Duela hamaseiren bat urte izan zen. Atera berria nuen Euskal Literaturaren
Historia zela-eta, elkarrekin hitz egitekotan gelditu ginen. Nere liburuaren eraketa
hizpide harturik, bere hiztegiaren arazoa atera zuen: ez zekien bilduak zituen
fitxa eta paperak, liburu nola bihurtu. Antza zenez, organizatzailearen bila zebi
len nigan. Handik egun batzuetara Errenteriako etxean, kaxoiz osaturiko altzari
moduko bat erakutsi zidan, fitxaz-eta, betea. -Hau da asuntua?- esan nion.
-Bai, hau da kontua-, erantzun zidan. Aitortu behar dut harrez gero ez dudala
inoiz euskaraz asunto hitza erabili.

Orduan hasi zen benetan gure arteko harremana. Koldorekin Ian egitea
bihurtu zen nere alderdi profesionalaren ardatza. Berarekin Ian egiteagatik utzi
nuen Barcelonako Unibertsitatea eta joan nintzen Salamancara. Han lagundu
nion bere hiztegia argitaratzeko lehen saio zinezkoan. A-Agindu zatia hartzen
zuena.

Aspaldi aitortu nuenez, berari lOr diot dakidanaren gehiena eta naizenaren
zati nabarmen bat. Berarekiko leialtasunez, esker onezko ordainez-edo, jarraitu
nintzaion Gasteizko Euskal Filologi saila eratzeko mentura menturatuan. Mikel
Zalbidek Mitxelenaren hiztegia kaleratzeko azpiegitura antolatzeko prest banen
goen, Erakundeek behar ziren bitarteko guztiak jartzeko gertu zeudela adierazi
zidanean, ez nuen dudarik egin. Eta nere maisu eta adiskide izan zen Koldoreki
ko leialtasunez jarraituko dut berak hasi eta mamitu zuen obra, ahal dudan
neurrian burura eramaten.

* * *

Baina orobat, nere lankideen ordez ari naiz mintzatzen: Ifiaki Segurola, M.
Jose Kerejeta, Gabriel Fraile, Eduardo Valencia, Blanka Urgel!, Isabel Arrigain
eta Arantza Egiaren izenean.
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Bada Mitxelena irakaslearen lanaren alderdi bat oraindik ia kontuan hartzen
ez bada ere, oinarrizkoa dena: hain zuzen irakasle gisa egin zuena. Izan ere, bere
Gasteizko ikasleak dira bere jakituria zuzen zuzenean, bi, hiru, eta are lau urtez,
eguneroko harremanean jaso duten bakarrak. Hor eman zuen Kolkok, adinaren
heldutasunean, idazlanetan eta hitzaldietan baino areago, bere eskolarik oparoe
na. Ikaslego hori gertatu da bere zientzi hil-burukoa, bere euskal testamentua.
Horregatik, hiztegi honen argitaratzearen eskaintza heldu zenean, ikasle horien
artean hautatu zituen lankideak. Gauzak gertutik ezagutzen dituenarentzat ezin
zitekeen bestela izan. Berak jantzi ditu, azken urteotako berarizko harremanean,
hiztegigintzari eta euskal hiztegigintzari buruzko bere ezagueran eta ikuspuntue
tan. Horregatik esan nuen duela gutxi hau dela, Orotariko Euska/ Hiztegia argitara
emateko Ian talderik aukerakoena.

* * *

Orotariko Euska/ Hiztegiak garai, toki eta mota guztietako euskal hitz-ondarea
bildu nahi duo Obra deskriptiboa da beraz, eta ez arauemailea, ez normatiboa.

Hortaz, gure helburua ez da hitz baten aldaeren artean zein den hiztegi
batuan hartu behar dena erabakitzea, edo zein adiera eta esamoldeetan erabili
behar den adieraztea; are gutxiago zein hitz hartu behar diren euskal hitz-tzat
finkatzea. Gure helburua, aitzitik, hau da: euskaldunak, mende eta euskalkietan
zehar zein hitz eta esapidez baliatu diren, eta no/a baliatu diren horietaz, ahalik
eta osoki eta zehatzen azaltzea. Arauak ematea Euskaltzaindiari dagokio. Baina
Euskaltzaindiak ezin du araurik eman -itxurazko araurik esan nahi dut-, arau
gaiaren alderdi guztiak aski zehazki aztertu ahal izateko argibideak ez dituen
bitartean. Hor kokatzen da, gure ustez, orain aurkezten ari garen Ian honen
egitekoa.

Deskriptiboa izanik, ahalik eta osoena, ahalik eta esaustiboena izan nahi du
Orotariko Euska/ Hiztegi honek. Hortaz, lehenik, aurreko hiztegigileak bildu dituz
ten lekukotasun eta aipu guztiak aztertzen eta sistematikoki ematen saiatu gara.

Baina hori ez zen nahikoa. Jakina denez, Azkueren Diccionario Vasco-Espano/
Francesdelakoa da, argitaratu zenetik, euskal hiztegi nagusia. Berak hasi zuen
euskal hiztegigintzaren etapa berri bat; bera izan da hainbat eta hainbat ikerketa
eta lanen euskarria. Euskara batuaren hiztegiaz egin diren saioen oinarria ere
Azkueren Hiztegia izan da, ezin bestean.

Bere balio ukaezinak zalantzan jarri gabe, ordea, akats nabarmenak ditu
Azkueren hiztegi nagusiak. Lehena, guri axola zaigun aldetik, hau da: deskripti
boa izanik ez zuela euskararen zati bat baizik deskribatzen. Ez dago hemen
aipatu beharrik nola baztertu zituen hainbat euskal hitz, erderatikakoak zirelako.
Baina bada beste alderdi bat hainbeste azpimarratzen ez dena, eta guretzat
besteak adina axola duena: hots, Azkue garbizalea zen -Arana Goiri'tar Sabin
adina, dudarik gabe-, baina garbizaleaz gainera populista zen. Hortaz, Diccionario
Vasco-Espano/-Frances delakoak jasotzen den euskara, herriaren ezpainetan jaso
zitekeen euskara zen; hots, Azkuerentzat, bere Hiztegi nagusia prestatzen ari



OROTAR/KO EUSKAL H/ZTEG/A AURKEZTEAN - Ibon Sarasola 103

zenean, euskara, ahozko euskara zen, berez. (Zehatzago esateko euskaldun ideal
baten ahozko euskara, baina utz dezagun hori aide bat). Era berean, inoiz
kontrakoa esan bada erre, Azkuek ez zuen delako hiztegian gure literatur tradi
zioa, berez, aintzat hartu. Idazleen testuak, ahozko euskara horren ispilu -bere
ustez- ziren neurrian soilik jaso zituen.

Esan gabe doa, bestalde, Azkuerentzat, inoiz edo behin arcaico edo horrela
korik jarri bazuen ere, euskal hitz-ondarea denboran zeharko gorabeheretatik at
dagoen zerbait zela. Euskal hitzak betidanikoak dira berarentzat. Beraz, aski da,
esaterako, hitz jakin bat Rejranes y Sentencias-en ager dadin, B ikurraz, besterik
gabe, eman dezan bere hiztegian.

Eta are noskiago, ez zitzaion burutik pasatu ere egin hizkuntza batean, oro
har, maila eta erregistro desberdinak, hitz landuak etab., daudela. Ez zitzaion
burutik pasa, edo berdin dena, ez zuen horretaz gutxieneko axola agertu.

Akats hauek areagotu egin dira Azkueren ondotik egin diren hiztegi-Ianetan.
Aide batetik haren hiztegia osatzeko egitekoan aritu zirenak, batez ere bitxitasu
nak eta txokokeriak biItzera ahalegindu ziren, gure hitz-ondarearen irudia eta
itxura areago desitxuratuz eta desorekatuz. Idazle zaharrenganik - berriak ez
ziren kontuan hartzen - jasotzen ziren lekukotasunak ere izpiritu horrekin jaso
tzen ziren gehienetan.

Azken urteotan, zorionez eta beharrik, agertzen hasiak dira gure tradizioko
autoreen hiztegia biltzen duten lanak, Axularren Hiztegia, adibidez. Lan hauek
erabat beharrezkoak izanik, bakanak dira oraindik gure artean eta bakartuak
agertzen dira. Hortaz, uste oker bat eragin dezakete: gure literatur tradizio osoa
-edo merezi duena- hor bildua dagoela. Eta euskal hitz-ondarea, hiztegi batua
eratzerakoan kontuan eduki beharko genukeen literatur tradizioa, askozaz ere
zabalagoa eta baliabidez oparoagoa dela ikustea galeraz dezakete.

Beraz, euskara osoa, "aldez eta aldiz osoa", deskribatu nahi bazen, ez zen
nahikoa orain arteko hiztegigintza sistematikoki biltzea. Beharrezkoa zen, orobat,
gure literatur tradizioan landu eta ondu zen hitz-ondarearen bilketa zabal eta
ahalik osoena burutzea, ezein garai edo euskalki arbuiatu gabe, inongo idazle-talde
edo hitz-motarik baztertu gabe. Hots, ahal zen neurrian, tradizioaren irudirik
osoena eta neutroena, aberatsena eta orekatuena ematea zen gure egiteko nagusia.

Horretarako ia hirurehun liburu biluztu ditugu, gehien gehienak muturretik
muturrena, Etxeparerengandik hasita 1970-eraino, hau da, euskara batuaren aroa
hasi zen arte. Euskalki guztietakoak, batez ere lau literatur euskalkietakoak, baina
baita ere bestelakoak, Laudioko bizkaieratik hasi eta erronkarieraraino. Eta orobat
literatur mota guztietakoak, arruntenak nahiz landuenak. Baina beti garai, euskal
ki eta moten artean halako oreka gordetzen saiatuz.

Ia hirurehun liburutako corpus honek lau milioi testu-hitzetako erakusgarri
bat eman digu. Corpus hori, orain arteko hiztegigileen biluzketa ahalik eta siste
matikoena, eta batez ere Mitxelena irakasleak azken hogeitamar urte honetan
bildu zituen gaiak dira Orotariko Euskal Hiztegi honen datu-oinarria.

* * *
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Gaion egituraketari dagokionez, ahalik gutxien aldaratu gara Azkueren Hizte
gi nagusiaren itxura eta moldeetatik, besteak beste, gure artean halako tradizio
bat finkatu duelako. Baina gure helburuari jarraituz, literatur tradizioari oinarrizko
garrantzia eman diogu, ahal zenean hitz bakoitzaren erabileraren historia egiten
saiatuz. Era berean, nabarrnenki gehitu dugu, Azkueren aldean, erabilera-adibideen
kopurua. Hitz bakoitzaren adiera bakoitzean eta esapide guztietan, biluztu dugun
autore bakoitzeko adibide bat ezarri dugu gutxienez, eta, oro har, delako adiera
edo esapidea non eta noiz eta batez ere nola erabiltzen den zehatz azaltzeko,
behar adina argigarri pilatu dugu, ugaritasunaren beldurrik gabe. Horretan ez dugu
inolako zalantzarik izan, eta ez dugu uste inolako gehiegikeriatan erori garenik.

Badugu hori uste izateko arrazoi bat baino gehiago.

Gure artean egia ezin ukatuzkotzat ematen diren hainbat legek eta baiezta
penek oso oinarri ahula dute, eta askotan kontrako adibideak ezin baztertuzkoak
dira, edo gutxienez azterketa merezi dute. Eta ez dira falta kontrako adibideok
ustezko legea oinarritzen dutenak baino ugariago edo pisu handiagokoak diren
kasuak. Premiazkoa zen beraz, euskal estudioei oinarri sendoagoa emango badio
gu, adibide eta kontraadibide horien sarea ikertzailearen eskumenean jartzea,
salbuespenak-eta saihestu gabe.

Bestalde, lehen aipatu dudan literatur tradizioarekiko axolakabekeria, badiru
di ez dugula oraindik erabat gainditu. Oso autore gutxi ezagutzen ditugu, eta
gutxi horiek gaizki ezagutzen ditugu. Egungo idazleen artean oso gutxi dira gure
literatur tradizioaren zentzua dutenak. Askok irudi erabat desitxuratua dute eta
gehienak ez dute inongo irudirik, inondik ere ezagutzen ez dutelako.

Egoera honen aurrean ez genuke ahaztu behar hitz bat ez dela bere defini
zioan ahitzen. Hau da, hitz bat erabiltzeko ez da aski bere definizioaz jabetzea,
are gutxiago zeren itzulpen den jakitea. Hitz bat erabiltzeko bere izateko modua
edo ezagutu behar da, ze testuingurutan agertzeko joera duen, ze lagunarte duen
ohizkoen edo gogokoen, zein joskeratan gertatzen den gozoen, eta halaber,
joskera bitxietan nola jokatzen duen, zer efektu eragiteko gauza den. Hori litera
tur tradizioaren ezaguera osatu eta orekatu batek soilik eman dezake. Euskal
tradizioaren ezaguera-faliagatik ari da gertatzen, gaur egun nabari den gure
literatur eta are hizkuntz katearen etetze edo bestelakotzea. Honekin ez gara
eraberritzeen premia ukatzen ari. Betor hizkuntzaren eguneratzea, betor joskera
ren bortxaketa. Baina gauza jakina da, nonnahi eta noiznahi, tradizioaren ezagu
tzan oinarritzen ez diren eraberritzeek, ikasle hasberriaren ariketa hutsalen etorki
zuna dutela.

Aide honetatik, paratu dugun adibide-ugaritasunak, tradizioaren ezagutze
falta horren hutsunea bete nahiko luke.

Adibide ugari eman dugu, beraz, hitz edo esapide bakoitzaren nortasunaren
berri zabal eta zehatza emateko. Baina ez dago adibide bakar bat betegarri sartua.
Aldez aurreko lanean bildu genituen adibideetatik laurden bat-edo besterik ez
dugu hiztegiratu, aski zelakoan; hau da, gutxieneko maila bederen betetzen
genuelakoan. Hautaketa hori gauzatzen egin digu, eta egingo dugu ahaleginik
handiena, Hori baita gure ustez hiztegi honekin euskaldungoari eskaintzen dio
gun emaitzarik garrantzizkoena.
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Adibide ugaritasun hau da, itxuraren aldetik, Azkueren Hiztegitik gehien
bereizten gaituena. Gainerakoan, esan berri dudan bezala, eragin nabarmena izan
dugu beragandik. Are gehiegizkoa, beharbada, punturen batean. Esaterako, Azkuek
bezala, hitz edo aldaera bakoitzaren ahozko erabilera adierazten saiatu gara, nahiz
eta konturatzen ginen hainbat kasutan argibide horiek ez dutela zentzu handirik,
ahozko erabilera, geografi arazo bat baino areago gizarte maila kontua delako
hainbatetan: hots, hiztun ikasiak eta ez ikasiak ez dira zaku berean sartzekoak.
Halere, eta besterik ezean, ahozko erabilerari buruzko argibideak beti eman
ditugu, horretarako, orain arteko hiztegigileak, Erizkizundi lrukoitzak, Euskalerriko
Atlas Etnolinguistikoak eta abarrek ekarri dutena bilduz. Esan gabe doa biltze-Ian
horren araberako akats eta balioak dituela gure hiztegiak alderdi horretatik.

H-ari ortografi-baliorik ez aitortzean ere Azkueren bideari jarraitu diogu. Ez
da ahaztu behar Ian hau duela 30 urte hasi zela gauzatzen eta egituratzen. Gero
batasunaren kontua etorri zen, baina nolabait beranduegi hiztegi honentzat. Esan
nahi dugu H-a zela-eta ez genuela hainbat hilabete galdu nahi, nahikoa berandu
ari baita bestela ere hiztegi hau kaleratzen.

Azkueren Hiztegian bezala, metahizkuntzatzat erdara erabili dugu. Bi arrazoi
izan ditugu horretarako. Lehenik arazo praktikoa. Euskara ez da oraindik kultur
hizkuntza erosoa, eta zenbait gairi buruz, gutxieneko etekin batez eta erabat
lardaskatu gabe aritzea Ian benetan nekeza da. Alferrik da hori jakingo ez bagenu
bezala jardutea. Eta egia esan, nahikoa zailtasun eta buruhauste dakartza berez
Orotariko hiztegi honek, badaezpadako etekineko beste bat gehi diezaiogun. Horrek
ez du esan nahi euskara kultur hizkuntza eroso eta egoki bihurtzeko ahaleginaren
aurrean txanda pasa egiten dugunik. Hor dago, kontrakoaren frogagarri, Hauta
-lanerako Euskal Hiztegia, aurkezten ari garen hiztegi honen irakurketa normatibo
bat besterik ez dena, eta zeinari Koldo Mitxelenak bere hiztegiari adina ordu edo
gehiago eskaini baitizkio azken urteotan. Euskararen aitzinamenduaren aldeko
suhartasunak, gure indar mugatuak alferrik-edo ez galtzen erakutsi behar digu,
beste ezer baino lehen.

Bigarren arrazoiak garrantzi handiagoa duo Obra hau munduan zeharko
ikerlariak bistatik galdu gabe egin nahi dugu. AIde batetik, nazioarteko homologa
zioa, nolabait esateko, bilatzen dugulako. Bestetik, Azkueren hiztegiarekin gertatu
zen bezala, kanpoko ikerlarien erakarle edo akuilari izan dadin nahi dugulako.
Zorotasun edo ezjakintasun handia litzateke euskal estudioen atzeratasun nabar
mena ukatzea. Gure maila apal hau -Europako apalenetakoa, ez dezagun ahaz
ahalik gehien arintzeko, denen, bertakoen eta kanpokoen, euskaldun nahiz erdal
dunen laguntzaren premian gaude.

Badakigu, dena dela, ez dugula Ian biribil bat eskaintzen, eta inor baino hobeki
konturatzen zen Koldo horretaz. Baten bati gezurra irudituko zaio beharbada,
baina gure lana erlojuaren aurkako lana da. Zera esan nahi dugu, obra honek
bere fruitu guztia eman dezan, euskalari guztien laguntza behar duela. Hainbat
puntu badira, hiztegi honetan, askozaz ere gehiago lant zitezkeenak. Egia esan, ez
dugu horretako denborarik izan, edo nahiago izan dugu pentsatu, euskalariek ere
badutela lan-proiektu honetan esku hartu beharra. lido beretik, argi ikusten ez
ditugun puntuak, eta erabat ilun gertatzen zaizkigunak ere, plazaratu egin ditugu,
guk baino jakintza edo denbora gehiago duen batek argituko dituelako esperan
tzan. Lan bat eskaintzen dugu, baina orobat lana, egitekoa, eskaintzen ari gara.
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Era berean, hainbat huts -idazketa-hutsak nahiz bestelakoak- itzuri zaizki
gula jakinik kaleratzen dugu Iehen liburuki hau, eta horrela joango dira halabeha
rrez besteak. Zenbaki eta kopuru handiak ez gaituzte liluratzen, eta kantitatea
baino areago, kalitatea hartzen dugu aintzat. Dena dela, berrehun milatik gora
erreferentzia, aipu eta adibideren kontrol eta zuzenketak amairik gabeko denbora
eskatzen du erabat egingo bada. Uler beza irakurleak, halako memento batean
bukatutzat eman behar izan dugula eginkizuna, zenbait huts gorabehera.

Gure lana ez da liburuki hau kaleratzean bururatzen. Eta tamalez, umezurtz
gelditu den obra honen gainerako liburukiak prestatzea ez da zailtasun gabeko
lana izango. Baina Koldoren landide-taldekook ongi dakigu hau dela utzi digun
betekizuna.

* * *

Guk dugu gure egitekoa lehenbailehen burutzen interes handiena. Baina
hori dela eta, presaka eta muturka aritzea, Orotariko Hiztegi honen egilearen
nahiari uko eta iruzur egitea litzateke. Ahaleginik handiena eskainiko diogu obra
honi. Baina bururatzearen presa eta premia ez dugu inoiz aitzakiatzat hartuko,
egileak ezarri zion gutxieneko mailaz beherago argitara emateko.

Ezin dut aurkezpen hau bukatu, lan-taldearen izenean, lagundu digutenei
eskerrik zinezkoenak eman gabe. Asko izan dira, eta ezinezkoa da guztien kontua
ematea. Dena dela argitaratzearen azken etapan erabakigarriak gertatu diren
zenbait lagun aipatu behar ditut halabeharrez.
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Lehenik nahitaezko bitartekoak, diruzkoak eta bestelakoak, ipini dituzten
Euskal Erakundeetako (Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernu, Araba, Bizkaia
eta Gipuzkoako Foru Aldundietako) ordezkotza egin dutenei, batez ere Joseba
Arregi eta Pako Garmendiari. Eta bereziki M. Karmen Garmendiari, azken urteo
tan Hiztegi hau dela eta izan dituen buruhausteak gorabehera -horietako zenbait
nik neronek, etsimenezko mementuetan, emanak-, neurriz gaineko ahaleginak
egin dituelako, obra honekikoak, bideratzen.

EJIEKO lagunei, Anton Aiastuiren gidaritzapean, ordenagailuak erabiltzen,
eta tresneria informatikoa egituratzen eta zaintzen eskaini diguten laguntza gogoan
garriagatik. Orobat Fermin Larrea programatzailerari, Ian honen aide agertu duen
atxikimenduaz nabarmenki arindu digulako gure lanaren zailtasunaren alderdi
bat.

Beharrezko genituen zenbait liburu eskuragaitz lortu dizkiguten Endrike
Knorri-i, Eusko Legebiltzarreko liburuzainei, bereziki Mikel Mariazkurrenari, eta
Gasteizko Fakultateko Liburutegiko Marian Eganari ere eskerrik zinezkoenak.

Euskaltzaindiko lagunei, bereziki Aita Villasanteri, Juan San Martin eta Joan
jo Zearretari ere, beti eskaini diguten laguntza eragingarriagatik, eskerrik asko.

Eta amaitzeko Matilderi. Ez noa Koldorengan izan zuen eragin osasungarria
aipatzera, niregan izan duena baizik. Gogoratzen naiz Salamancako denboretan
nola hunkitu ninduen Koldoren hiztegiarekiko zuen ardurak, eta Salamancako
saio hark arrazoi teknikoagatik huts egin zuenean hartu zuen pena biziak. Batek
ez ditu ezagutzen, askotan, hartzen dituen erabakien arrazoi sakonak. Baina
aitortu behar dut Koldoren Hiztegia kaleratzeko azpiegitura prestatzeko eskea
egin zitzaidanean, Matilderen irudi hura erabat erabakigarria gertatu zela nigan.



DICCIONARIO GENERAL VASCO/
OROTARIKO EUSKAL HIZTEGIA (I)

Bilbo, 1987-XII-J7

Jose Antonio Ardanza,
lehendakaria

Euskaltzainburu Jauna, Diputatu Nagusi Jauna, Nafarroako Gobernuko eta
Foru Aldundietako Ordezkariok, Agintari, Euskaltzain, Jaun-Andreok:

EI motivo que nos ha reunido esta tarde aqui ocupa un lugar preemiente
entre los logros culturales de este Pais. Y es que el inicio de la publicacion del
Diccionario General Vasco cobra un significado especial en nuestro proceso de
normalizacion lingiiistica y en el enriquecimiento de nuestro acervo cultural.
Precisamente por ello, las instituciones publicas, Gobierno Vasco y Diputaciones
Forales de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, asi como tambien el Gobierno de Navarra,
conscientes de la importancia y de la urgencia de lIevar a buen puerto un
proyecto como el de este Diccionario General, han prestado su aliento y apoyo
material para su consecucion y manifiestan, su voluntad de seguir haciendolo en
el futuro.

La alegria que significa su presentacion se ve, sin embargo, empafiada por la
ausencia definitiva del profesor Koldo Mitxelena, que nos dejo sin haber tenido
tiempo de ver el primer fruto de una labor a la que 13ntos y tan grandes desvelos
dedico.

Atsegin handia dut gaurko ekitaldi honetan zuekin guztiokin egoteaz. Herri
baten ibilera luzean suertatzen dira, noizean behin, gazi-gozoko mugarriak: zen
bat eta urrunagotik begiratu, hainbat eta habarmenago agertzen diren horietario
koak. Orotariko Euskal Hiztegiaren lehen liburukia argitaratzeak ere baluke, oso
oker ez banago, urteak aurrera joan ahala Euskal Herri osoan halako oihartzun
-marka geroz eta ozenagoa bereganatzeko arrazoirik.

Ez nator bestalde, jaun-andreok, jardun luzean ari izatera: besteak beste,
aurretik hitzegin dutenek aski argi eta zehatz azalduak dizkigutelako ekinaldi
honek, azal eta mamian dituen aitzin-asmo, helburu eta gainerako gora-beherak.

Lauzpabost ohar egin nahi nituzke, halere, gaurko ekitaldiaren amaierako
honetan.
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I. Resurreccion Maria Azkueren hiztegiari, mende hasieran, beharrezko
babesa esku-zabalik ematen jakin zuen Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza nagu
sian bildurik gaude gaur. Eta ez, ezinbestean, zori itsuaren kariaz: lehenaren eta
orainaren arteko katea ez da eten, ekintza honek beronek adierazten digunez;
eta, aurrerantzean ere, eten ez dadin ahalegindu beharko genuke guztiok. On da
guztiontzat, eta are hobe gu bezalako herri batentzat, etorkizuna lehenaldiaren
oreaz moldatzen ikas dezagun.

II. Jadanik azaldu zaigunez urrats sendoa eman nahi da, Orotariko'Euskal
Hiztegia argitara emanez, hizkuntzaren normaItze-bidean barrena. Eta bidezko da,
ondorioz, era batera edo bestera euskarari itxaropenezko geroa ziurtatu nahian
ahalegintzen diren herritar guztiak pauso honekin poz hartzea. Ez horiek bakarrik
ordea: hizkuntz egoeraren normaItzea da izan ere, askoren ustean, euskal gizartea
bera egituratu, orekatu eta bere onera ekartzeko eginbeharrik handienetakoa.
Eritzi horretakoak diren herritar guztiek jakin bezate gogaide dituztela, horretan,
Herri Aginteak.

III. Mitxelena irakaslea gure artetik joana dugun arren badut itxaropen
sendoa Ian balios eta eragingarria izango dela Orotariko Euskal Hiztegia. Horren
berri ongi dakitenek adierazia digute, oraindik asko ez dela, Koldo Mitxelenak
ongi erabakita utzi dituela bideak eta erizpide nagusiak.

Badago beraz zertaz itxaropena izan. Ez dezagun ahaztu, halere, lanaren
hasieran gaudela, argitalpenari dagokionez, oraindik. Geroko geroaren arriskuak
lehenagoko idazle nafar ezagunak ongi argitu zizkigunez, gomendio estua luzatu
nahi nieke, beharrezko begirunez, Euskaltzaindiari eta hiztegiaren lantaldeari:
emaiozue hiztegi honi, gorputz eta arima, behar duen dedikazioa. Lastima handia
litzateke Euskal Herriarentzat behar den denbora, arreta eta jakite-maila garaiz
opa ez izateagatik Ian eskerga hau amaitu ezinik, argitalpena erdibidean, uztea.

Herri-Aginteek emango dizuete aurrerantzean ere, oraindainokoan bezala,
beharrezko diru-babesa: zuek duzue, beraz, hitza! Eta badut itxaropen sendoa,
hasieran esan bezala, eginbeharra handia izanik ere asebetezko erantzuna ematen
asmatuko duzuena.

IV. Ez nuke beste hau ere aipatu gabe utzi nahi: Herri-Aginte gehienok
elkar hartuz eman zaio Euskaltzaindiari, Orotariko Euskal Hiztegia prestatzeko,
beharrezko diru-babesa.

Poz handia da, aide horretatik, Nafarroa ere elkarlan honetara bildu izana:
gaur bertan izenpetutako asmo-agiria da, urrutirago gabe, horren lekuko zuzena.

Elkarlan hau ez legoke beste hainbat alor eta zereginetara hedatu ezinik.
Eusko Jaurlaritzak nahi du bide horretan barrena aurrera egin: Abenduaren
15ean onartu-berria den Dekretuaz emanak ditu, gainera, asmoetatik ekintzetara
ko lehen pausoak.

V. Zorionak eta eskerrak eman nahi nizkieke, azkenik, Orotariko Euskal
Hiztegia bideratzen nola edo hala partaide izan diren guztiei:
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A) Zorionak Euskaltzaindiari, bere sortarauetako eginbehar nagusi bati hain
gogotsu erantzuten saiatzeagatik.

B) Eskerrak lantaldeari, beharrezko profesionaltasunez Orotariko Euskal Hiz
tegiaren langintzari bete-betean erantzuteagatik.

C) Eta gorazarrezko oroi-aipamena, azkenik, bere heriotzera arte Orotariko
Euskal Hiztegiaren iturburu eta zuzendari izan genuen Koldo Mitxelena irakas
leari. Berak erakutsi zigun, inork baino zuhurrago, herri batek bere nortasunean
iraun ahal izateko bizi nahi izatea ez dela aski: bizi-nahiari bizibideak erantsi
behar zaizkiola esan zigun berak, behin baino gehiagotan, ametsetik izate sendo
ko izanera igarotzeko.

Bide asko dira hartarako baliozkoak; eta haietariko gehienak dira, gainera,
beharrezko.

Bide eta bide-zidor gehienetan barrena (edota, nahiago baduzue, aldapa
askotan gora) saiatutako Koldok bat izan zuen, dena dela, begiko: eguneroko
buru-Ian isila. Bere fruituak iraungo duo Orotariko Euskal Hiztegia ez da agian,
jaiotzez azkena izanik ere, azkenik aipatzekoa izango.

Amaitutzat ematen dut jaun-andreok, besterik gabe, Orotariko Euskal Hizte
giaren aurkezpen-ekitaldia.





KOLDO MITXELENAREN OROIMENEZ

Errenteria, 1987-XI-22

Jean Haritschelhar

Duela orai zazpi urte, Euskaltzaindiak bildu zituelarik munduko euskalariak
Gernikan eta Leioan, galdegin zitzaidan zertan ziren, orduan, "Euskarari buruzko
ikerketak".

Aztertu nituelarik berrogei eta hamar urte aintzinago euskarari buruz egin
ziren ikerketak, ohartu nintzan 1950-etik honarat Koldo Mitxelenaren lanen garran
tziaz eta lehentasunaz. Eta egia da liburu eta artikuluen bitartez agertzen zaigula
euskal ikerketan jakintsu haundi eta egiazko maisu.

- Koldo Mitxelenak idatzi duen lehen liburua, onomaztikaz da. Argitaratu
zuen 1953 an Apellidos Vascos deitutakoa. Orai, hirugarren edizioan dago, sala
tzen baitigu zer arrakasta haundia ukan duen. Nehork ez dezake deitura eta
izenez zerbait jakin liburu hori eskuratu gabe. Artikuluetan ere ikus daiteke gure
adixkide zenak sakondu dituen gaiak: "lntroduccian fonetica a la onomastica
vasca", "EI genitivo en la onomastica medievaf', "Notas linguisticas a coleccian
diplomatica de lrache', "Toponimia, lexico y gramatica", "Onomastica y poblacian
en el antiguo reino de Navarra: la documentacian de San Millan".

Fonetika, hiztegia, gramatika, linguistika, beti sakonki eta zuhurki arizan da
Koldo Mitxelena, bereziki onomastika gaian, utziz aide batera bestetan hain ugari
agertzen diren asmakizun zientzia eskasekoak.

- Aspaldidanik maite ukan dute Euskaldunek dialektologia, ikusiz eta azter
tuz euskalkien berezitasuna. Nehork baino hobeki bazakien Koldo Mitxelenak
zer eman zezakeen euskalkien ikertzeak euskararentzat. Aski da irakurtzea zer
idatzi duen horretaz Sobre el pasado de la lengua vasca deitzen den liburuaren
zati batean. Aski da irakurtzea erronkarierari buruz eginikako artikulua: Contribu
cian al conocimiento del dialecto roncales, orai zendua den euskalki horren berriak
jakiten baititugu Koldo Mitxelenari esker.

Nahiz euskara batuaren aide izan den (Omit gaitezen Arantzazuko biltzar
famatuaz) euskara batua beharrezko delakotz erakaskuntzan, komunika bideetan,
administrazioan eta abar, beti esan du eta Euskaltzaindiak harekin, ez zela batere
euskara batua euskalkien aurkakoa eta euskara batua euskalkietan oinarritzen
zela.
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Hortakotz Euskaltzaindiko talde bat lanean dabila Hizkuntz Atlas baten
egiten euskalkieri buruz, Ian zientifikoa beharrezkoa baita.

- Linguistika aipatzerakoan Koldo Mitxelenaren Ian nagusia daukagu gogoan.
Madrilen 1959 ean irakurtu zuen bere tesia Fonerica historica vasca. Liburu
horrekin orduko teoriarik aurreratuena, estrukturalismoa, sartzen zen euskal lin
guistikan. Ez da bakarrik euskal fonetikaren deskribapena, bainan tituluak sala
tzen duen bezala diakronia edo euskal fonemen aldakuntza historikoa azterturik
dago. Gehiago dena aurrehistoriako euskararen bila eta haren berrasmatzera doa
Koldo Mitxelena , osatzen duelarik teoria hori Lenguas y protofenguas deritzan
liburuarekin.

Beti diakronia eta euskararen bilakaera gogoan izanez, testu zaharren bila
doa Erromatarren garaiko Akitaniako idazkietatik hasirik eta bildu ditu Textos
arcaicos vascos delakoan. Liburu bikaina, beharrezkoa euskal fonologiarentzat,
eskupean euskalariek ukan behar dutena. Eta nola ez berriz aipa Sobre ef pasado
de fa fengua vasca, liburu horrek argi eta garbi agertzen baititu Koldo Mitxelena
ren hizkuntz teoriak. Euskalkiak aztertuz eta dituzten berezitasunak ikertuz,
euskararen historiaz eta aurre historiaz baliatuz neurtzen ditu Koldok latinari eta
erromano hizkuntzeri egin diren maileguak eta berdin Erromanoen aurreko Indo
Europearren herexak gure hizkuntzan. Horiek hola, euskararen eta beste hizkun
tza batzuen ahaidetasunari buruz emaiten ditu bere iritziak, baztertuz gehien bat
euskararen eta Kaukasiako hizkuntzen arteko ahaidetasuna.

- Akademia batek, eta nolaz ez Euskaltzaindiak, eginbiderik premiatsuena
du hiztegi baten egitea. Hortakotz galdegin zion Koldo Mitxelenari Ian izugarri
horretan sartzea. Talde bat bere inguruan bildurik eta gaurko tresneria berriaL
baliatuz, sekulan bildu izan den hitz "corpus" bat osaturik dago, euskalki guzieta
ko idazleak hartuz eta ordenadore "memoria" batean sartuz. Orotariko euskaf
hiztegia deituko den hiztegi haundi horren Iehen liburukia (hamar bat izango dira
orotarat) agertuko da, datorren hilabetean Durangoko liburu azokan.

Ez du gure adixkide zenak lehen liburukiaren agertzearen poza ezagutuko.
Dakiguna da, Ibon Sarasolak eta hiztegiko taldeak segituko dutela beren lana
kontutan harturik Koldo Mitxelenaren erabakiak eta urratu duen bidetik ibiliko
direla. Eta hori izanen da zinez Koldo Mitxelenaren hiztegia.

- Ez dezagula pentsa hizkuntzalari bakarrik izana dela Koldo, Maite zuen
literatura, maite zituen idazleak, lehengoak oraikoak bezala eta irakurtu ditu
nehork irakurtu dituen baino hobeki. Idatzi du Euskaf Literatura bat euskal
literaturetan den hoberena, bere iritziak emanez, neurtuz idazle bakotxaren aha
lak eta merezimenduak, aztertuz aide onak eta berdin ere ez hain onak.
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Huna beraz, gaingiroki bada ere, gaur nola ohoratzen dugun Koldo Mitxele
naren jakituriaren bilduma. Nahi nuke esan haren [ama haundia ez dela bakarrik
Euskal Herrian egon. Hedatu da munduan zehar, ezagutua delarik mundu guziko
hizkuntzalarien artean. Salamancako Unibertsitatean Katedradun izana, Euskal
Herriko Unibertsitatean halaber, Parise-Sorbonako Unibertsitateko erakasle izana
da ere. Duela bost urte, 1982ko Ekainaren 15ean, Bordeleko Unibertsitatean
egiten nion ongi etorria "Doctor honoris causa" izendatu ginuelarik eta hauxe
nion:

"Ongi etorri zuri, adixkide ona. Zer poza neretzat eta hemen diren Euskal
dunentzat zure kausitzea egun, Bordeleko unibertsitateko gela nagusi honetan,
gutarteko ohorezko kide eta lagun egina, sortzen baitira ofizialki Euskal Herriko
unibertsitate gazte eta Bordeleko Unibertsitate adintsuaren arteko lokarri bere
ziak. Zurekin Euskal Herria, euskal erakaskuntza, euskal ikerketak eta euskara
ongi hartuak dira, ohoretan ezarriak, goihen gradora iganak. Zu zaude hemen
heien mezulari; har-zkitzu berazneure bihotzetik jinikako goresmenik bizienak."

Gaur, Errenderiko Udaletxeko gela honetan, Koldo adiskidea, omenezko hitz
bertsuak errepikatzen ditut: Bai, Koldo, zurekin Euskal Herria, euskal erakaskun
tza, euskal ikerketak eta euskara ongi hartuak izanak dira, ohoretan ezarriak,
goihen gradora iganak.

Zu izan zira heien mezulari lehena.





ZAITEGIREN FONDOA BILTZE ETA BANATZEAZ

Bilbo, 1987-XII-18

Jose Antonio Arana Martija

Jokin Zaitegi Arrasateko ospitalean bizirik zegoelarik erre zitzaion etxea
1980.eko Apirilaren 2an. Ordurako bere baimena lortuta geneukan eta Euskal
tzaindiaren gordailura ekarri genituen han zeuden liburu, aldizkari eta beste
paper solte pila, su eta uraren hondamenditik salbatuz.

Beste toki batzuetan ere bazeuden Zaitegiren liburu, aldizkari eta paperak,
hots, Baionako Villa lzarra delakoan eta Lemoan, Pelikene Arreseren etxean.
Andra honi bisita bat egin genion Juan San Martinek eta biok 1981.eko Urtarrila
ren 14an eta bertan zeuden liburuak (Platon, Euzko Gogoa, eta abar) Bilbora
ekartzekotan geratu ginen. Urte bereko Otsailaren 19 eta 25ean ekarri genituen
han zeuden guztiak Bilboko gordailura.

Zaitegiren liburu, aldizkari eta paperen hirugarren gordelekua Baionako Villa
lzarra zen. Ordurarte egindakoaz eta Baionakoaz zer egin behar zen erabakitzeko,
bilera bat egin genuen Arrasateko Udaletxean, 1981.eko Otsailaren l1an, Arantza
Akizu, Jose Maria Velez de Mendizabal,· Juan San Martin eta nik neuk, Villa
lzarran zegoena ikusteko bertara joatea erabakiz. 1981.eko Otsailaren 2lean joan
ginen, Ander Barrutiarekin akordio batera helduz, dena Bilbora ekartzeko, eta
hemen dena taiutu ondoren, banaketa bat egiteko.

Baina luzea eta aspergarria izan zen ondoko arazoa, Villa Izarratik hango
fondoak ateratzeko eta muga pasatzeko oztopoak ugari izan genituelako. Azke
nean, Villa Izarrako okerrak zuzendu zirenean, Jose Antonio Ardanza, Arrasate
ko Alkatea, eta Luis Villasante, Euskaltzainburuaren agiriak eskuratu genituen
Baionako ondasun hori Euskaltzaindira ekartzeko. Baina oraindik mugako ara
zoak zeuden konpondu gabe.

Azkenean lortu genuen Baionako fondo guztia ekartzea. 1985.eko Urriaren
8an bildu ginen Villa Izarran, Ander Barrutia, Juan San Martin eta hirurok, eta
han zeuden pakete guztiak zabalduz, inbentario bat burutu genuen eta 168
kutxetan sartu. 1985.eko Urriaren 25ean Euskaltzaindiaren gordailuan sartu ziren
Baionako guztiak, Zaitegiren fondo osoa toki bakar batetan bilduz.

Ordutik hona Ian ugaria izan dugu gordailuan dagoena taiutzen eta behar
den bezala sailkaturik jartzen. Zaitegiren fondo guztia hala sailkatuta geratzen
zaigu:
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I. Liburutegia.

2. Platonen lanak, argitaratuak

3. Platonen lanak, argitaragabeak

4. Euzko Gogoa, bilduma argitaratuak

5. Euzko Gogoa, argitaraturiko eta argitaragabeko tan originalak

6. Beste Zaitegiren argitalpenak

7. Gutundegia

Lehen sailaren Katalogoa egina da hogei kutxetan Baionatik ekarrita eta
lehenago ekarritako liburuekin ere osatua: 1459 dira gm:tira Zaitegiren liburutegi
tik salbatu ditugun liburuak eta horietatik 892 dira Arrasateko Kultur Etxera gaur
igortzen ditugunak. Beste 567 liburu "Azkue Biblioteka"n geratzen dira.

Beste sailetako (217), argitalpen eta paperak ere Euskaltzaindiaren Gordailu
eta Artxiboan geratzen dira. Zaitegiren argitalpenak salgai daude, ateratzen den
diruarekin Ian argitaragabeak kaleratzeko. Beste paper guztiak (originalak, gutu
nak), zenaren borondatea errespetatuz, Euskaltzaindiaren Artxiboan daude, iker
ketak bideratzeko.



ARGITARAPEN INBENTARIOA

1. Euskera Agerkaria

Bilbo, 1987-Xll-18

Rosa Mari Arza

Xabier Gerena

SALNEURRIA
T1TULUAK ALEAK %60 PEZETAK

BEHERAPENAZ

Euskera, 1919-1953 165 14.283 2.356.695
Euskera, 1965-66 288 840 241.920
Euskera, 1969-70 309 840 259.560
Euskera, 1973 114 444 50.616
Euskera, 1974 63 444 27.972
Euskera, 1975 89 444 39.516
Euskera, 1976 125 444 39.500
Euskera, 1977-1 116 632 73.312
Euskera, 1978,1 133 632 84.056
Euskera, 1978,2 489 632 309.048
Euskera, 1979,1 131 632 82.792
Euskera, 1979,2 87 632 54.984
Euskera, 1980,1 832 632 525.824
Euskera, 1980,2 186 632 117.552
Euskera, 1981,1 180 632 113.760
Euskera, 1981,2 96 632 60.672
Euskera, 1982,1 110 632 69.520
Euskera, 1982,2 92 632 58.144
Euskera, 1983,1 120 632 75.840
Euskera, 1983,2 180 632 113.760
Euskera, 1984,1 201 632 127.032
Euskera, 1984,2 206 632 130.192
Euskera, 1985,1 304 632 192.128
Euskera, 1985,2 416 632 262.912
Euskera, 1986,1 379 632 239.528
Euskera, 1986,2 277 632 175.064
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2. Euskararen Lekukoak

EUSKERA - XXXIll (2.aldia)

SALNEURRIA
nTULUAK ALEAK %60 PEZETAK

BEHERAPENAZ
--

Doctrina Christioaren cathechima 162 424 68.688
Linguae vasconum primitiae 1.065 424 451.560
Manual devotionezcoa 181 509 92.129
Mendibururen idazlan argitaraga-
beak I 160 1.047 167.520

Mendibururen idazlan argitaraga-
beak /I 164 632 103.648

Kredo edo sinhesten dut esplika-
tua 539 424 228.536

Lehen Iiburia edo filosofo huskal-
dunaren ekheia (1785) 760 424 322.240

Catechima laburra eta Jesus-
Christ goure Ginco Jaunaren
eragutcia, s.i. 301 424 127.624

Eguia catolicac salvamendu eter-
nalaren eguiteco necesario di-
renac. 401 358 143.558

Koplak 229 358 81.982
Ongui i1tzen laguntzeco itzgaiac 338 424 143.312
Bayonaco Diocesaco Bi-garren

Catichima 626 424 265.424
Euscal-Errijetaco olgueeta ta dan-

tzeen neurrizco gatz-ozpinduba 346 358 123.868
Euskal testu zaharrak (I) 330 1.113 367.290

3. Iker Saila

SALNEURRIA
nTULUAK ALEAK %60 PEZETAK

BEHERAPENAZ

IKER-l: Euskalarien nazioarteko
jardun aldiak 832 632 525.824

lKER-2: Piarres Lafitte-ri omenal-
dia 1.075 1.047 1.125.525

IKER-3: Erizkizundi lrukoitza 729 1.047 763.263
IKER-4: Resurreccion Maria de

Azkue eta Pierre Broussain-en
arteko elkarr. idazketa 308 632 194.656
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4. Onomasticon Vasconiae Saila
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SALNEURRIA
T1TULUAK ALEAK %60 PEZETAK

BEHERAPENAZ

Toponimia de la Cuenca de Pam-
plona. Cendea de Cizur 130 1.047

I

136.110
Toponimia de la Cuenca de Pam-

plona. Cendea de Galar 1.047

5. Jagon Saita

SALNEURRIA
T1TULUAK ALEAK %60 PEZETAK

BEHERAPENAZ

Bertsolari Txapelketa 1982 3.391 424 1.437.784
1parragirre 2.939 1.113 3.271.107

6. Hiztegiak eta Izendegiak

SALNEURRIA
T1TULUAK ALEAK %60 PEZETAK

BEHERAPENAZ

Diccionario Vasco-Espanol-Fran-
ces, R. M. Azkue 1.137 2.943 3.934.791

Voces alavesas
Voce.; bascongadas 168 170 28.560
Zortzi urte arteko ikastola hiztegia 1.230 170 209.100
Euskal Herriko udalen izendegia 7.447 94 700.018
Euskal izendegia 10.087 94 948.178
Merkatalgo izendegia 223 94 20.962
Maiteguzko hitz berriei buruz

Euskaltzaindiaren erabakiak 352 132 46.464
Hitz-Elkarketa/1 234 400 93.600
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7. Soziolinguistika Saila

EUSKERA - XXXlll (2.aldia)

SALNEURRIA
TlTULUAK ALEAK %60 PEZETAK

BEHERAPENAZ

Euskararen liburu Zuria 1.434 424 608.016
EI libro blanco del euskara 6.705 424 2.842.920
Estudio socio-linguistico del eus-
kara

Hizkuntz borroka Euskal Herrian 62 255 15.810
Conflicto linguistico en Euskadi 11 255 2.805
Bases para un futuro plan de ac-

tuacion en favor de la norma-
lizacion

8. Gramatika eta Metodoak

SALNEURRIA
TlTULUAK ALEAK %60 PEZETAK

BEHERAPENAZ

Euskal gramatika: Lehen urra-
tsak-l 1.441 424 610.984

Eglu-l (Eraskiria) 5.327 400 2.130.800
Euskal gramatika: Lehen urra-

tsak-ll
Bergarako Biltzar ondoko eraba-

kiak 1.880 170 319.600
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Hitz egin metodoa

123

SALNEURRIA
TITULUAK ALEAK %60 PEZETAK

BEHERAPENAZ

Hitz egin I: irakaslearen liburua 476 340 161.840
Hitz egin I: ikaslearen liburua 3.715 264 980.760
Hilz egin I: ariketa idatziak 1.099 94 103.306
Oinak 5.238 170 890.460
Ikasle Israelen 5.153 94 484.382
Dier, Xabier eta Amaiaren bihu-

rrikeriak 2.031 47 95.457
San Braulioko eroa 745 94 70.030

Hitz egin II: irakaslearen liburua 3.620 340 1.230.800
Hitz egin II: ikaslearen liburua 2.531 264 668.184
Hilz egin II: ariketa idatziak 4.051 94 380.797
Harriak 3.871 170 658.070
Haizeak eraman ez dituen hilzak 2.148 94 201.912

Hilz egin Ill: irakaslearen liburua 902 340 306.680
Hilz egin Ill: ikaslearen liburua 13.951 264 3.683.064
Hilz egin Ill: ariketa idatziak 7.860 132 1.037.520
Itsasoa eta ni 5.691 170 967.470
Hilz egin Ill: gidaliburua mailaz

maila 3.873 208 805.584
Ipuin beltzak 2.693 170 457.810
Herri ahantzia 4.618 94 391.792
Oinarriak 4.109 198 813.582
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9. Batzu

EUSKERA - XXXIII (2.aldia)

SALNEURRIA
TITULUAK ALEAK %60 PEZETAK

BEHERAPENAZ

Lenengo euskalegunetako itzal-
diak 109 104 11.336

Euskal kantak 1960 156 47 7.332
Agiriak 584 424 247.616
Euskal antzerkia 1980 459 170 78.030
Mikel Zarateren prosa 439 170 74.630
Emeki itxaropendutako egunkaria 340 94 31.960
Karl Marx teoria eta politika 138 170 23.460
Andre zuria 454 151 68.554
Beldur naiz 437 123 54.751
Zure argi kliskak
Publikoari gorroto
Indice de la obra las mil y una

candones populares vascas 293 66 19.338
Sobre la Real Academia de la

Lengua Vasca/Euskaltzaindia 1.634 1.047 1.710.798
Estatutos y reglamento interior

de la R.A.L. V./Euskaltzaindia 739 94 69.466
Juan Bautista Gamiz Ruiz

de Oteo 318 358 113.844
Euskaltzaindiaren historia laburra 472 123 58.056
La fonction de la douleur 140 104 14.560
Laztantxu eta Betargi 40 47 1.880
Goldaketan 239 170 40.630
Adizki berenkoiak Olabide'ren

Itun Berria'n 23 85 1.955
£katxa 25 66 1.650
Lear Errege 254 66 16.764
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Euzko gogoa aldizkaria
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SALNEURRIA
T1TULUAK ALEAK %60 PEZETAK

BEHERAPENAZ

Euzko Gogoa 1950-3/4 24 85 2.040
Euzko Gogoa 1950-5/6 120 85 10.200
Euzko Gogoa 1950-7/8 228 85 19.380
Euzko Gogoa 1950-9/10 51 85 4.335
Euzko Gogoa 1950-11/12 63 85 5.335
Euzko Gogoa 1952-112 131 85 11.135
Euzko Gogoa 1952-3/4 144 85 12.240
Euzko Gogoa 1952-5/6 160 85 13.600
Euzko Gogoa 1952-7/8 134 85 11.390
Euzko Gogoa 1952-9/10 265 85 22.525
Euzko Gogoa 1952-11/12 155 85 13.175
Euzko Gogoa 1954-5/8 33 85 2.805
Euzko Gogoa 1954-9/10 34 85 2.890
Euzko Gogoa 1954-11/12 69 85 5.865
Euzko Gogoa 1955-1/2 19 85 1.615
Euzko Gogoa 1955-3/4 35 85 2.975
Euzko Gogoa 1955-5/12 7 85 595
Euzko Gogoa

1956-1/2 lIbeltza-Otsaila 154 85 13.090
Euzko Gogoa

1956-3/4 Epaila-lorraila 375 85 31.875
Euzko Gogoa

1956-5/6 Orrila-Garagarrila 327 85 27.795
Euzko Gogoa

1956-7/8 Uztaila-Daguenila 361 85 30.685
Euzko Gogoa

1956-9/10 lraila-Urrila 273 85 23.205
Euzko Gogoa

1956-11/12 Azila-Gabonila 386 85 32.810
Euzko Gogoa

1957-1/2 lIbeltza-Otsaila 301 85 25.585
Euzko Gogoa

1957-3/4 Epaila-lorraila 555 85 47.175
Euzko Gogoa

1957-5/6 Orrila-Garagarrila 834 85 70.890
Euzko Gogoa

1957-7/8 Uztaila-Daguenila 802 85 68.170
Euzko Gogoa

1957-9/12 lraila-Gabonila 697 85 59.245
Euzko Gogoa

1958-1 lIbeltza-Otsaila 706 85 60.010
Euzko Gogoa

1958-2 Epaila-lorraila 708 85 60.180
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SALNElJRRIA
TITlJLlJAK ALEAK %60 I'EZETAK

Ill'll ERAI'EN AZ

Euzko Gogoa
1958-3/4 Orrila-Daguenila 499 85 42.415

Euzko Gogoa
1958-5/5 lraila-Gabonila 252 85 21.420

Euzko Gogoa
1959-1/2 lIbeltza-Otsaiia 478 85 40.630

Euzko Gogoa
1959-3/6 Epaila-Garagarrila 869 85 73.865

Eusko Jakintza 1953-1957

Vida vasca aldizkaria

SALNElJRRIA
T1TULlJAK ALEAK %60 PEZETAK

BEHERAPENAZ

Vida Vasca 1974 84 170 14.280
Vida Vasca 1977 91 170 15.470
Vida Vasca 1978 78 170 13.260
Vida Vasca 1979 9 123 1.107
Vida Vasca 1980 17 123 2.091
Vida Vasca 1981 10 123 1.230

De la antigua lengua, poblaciones
y comarcas de las Espafias 798 604 481.992

I. Zaitegiren itzuJpen Janak

SALNEURRIA
T1TULUAK ALEAK %60 PEZETAK

BEHERAPENAZ

Platon 'eneko atarian 200 170 34.000
Platon I 548 170 93.160
Platon II 136 132 17.952
Platon IV 136 132 17.952
Platon V 122 132 16.104
Sopokel'en Antzerkiak 1 439 170 74.630
Sopokel'en Antzerkiak II 61 94 5.734
Euripide'ren Medeie 36 47 1.692



ARGITARAPEN INBENTARIOA - Rosa Mari Arza-Xabier Gerena

Oroitgarriak
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SALNEURRIA
T1TULUAK ALEAK %60 PEZETAK

BEHERAPENAZ

Dominak-Eleizalderen
mendeurrena, 1978

Dominak-S. Altuberen
mendeurrena, 1979

Dominak-A. Campion-en Grama-
tikaren mendeurrena, 1984

Eranskailuak/Pegatinas "Bai
Euskarari"

GUZTIRA 47.249.081





OLGETA MAGIKOA (*)

Doinua: Amurizaren "Deskalabrua"rena

Joseba A. Santxo Uriarte

Getxo

II

Bertsoen giltzaz amets-ateak
berriz zabaltzera noa
senak hortara naroa
berriro ere senti dezadan
bihotz-fereka banoa
plazeraren baltsamoa.
Bertso-doinutan hasi orduko
gogoaren pianoa
paperean arranoa _
hegaz hasi da tajutu nahirik
altxor guztien planoa
plano guztien asmoa

III

Zurubi-mailak bukatu eta
oro ikusten dut lasai
ikustezina ere bai
gogoa baina egon ezinik
oraindik daukat goranahi
izar haundi-nahien anai.
Adimendua dudanez gero
sentipen magikotan blai
hain ditut zentzuak ernai
begiak jotzen duen guztia
bihurtzen baita kantagai
bertso berriaren sustrai.

Bertsorik bertso mailarik maila
igotzen dut zurubia
bi mundutako zubia
igotzen eta argiagotzen
ludiaren irudia
irudiaren ludia.
Hitz-neurturiko jolas bihurtuz
sormenaren justuria
nire esku urduria
dantzan ari da papereratzen
hitz magikoen euria
ametsetan isuria.

IV

Atseginaren altzoan nago
heltzen baita niregana
musika eder bakana
baita lainotan hurbiltzen ere
kantatzen ari den dama
eta eskutik narama.
Bere ahotik eztitan dantzut
melodien karabana
belarrirako laztana
aire berritan edertzen baita
ezein bertsoren izana
apainduz bertan esana.

(*) Xenpelar Saria. 1987, lehen sariduna.
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v
Liluraturik nago aditzen
erritmo bizi arina
txalapartaren berdina
eta zainetan eutsi ezinez
daukat odol irakina
tun-tun setatsuen grina.
Osorik hautsiz osorik betez
bertsoaren diziplina
neurriaren danbolina
jotzen ari da silabakatuz
esaldi-mokil gordina
berba-dantza atsegina.

VII

Malkorik maiko mailarik maila
bajatzen dut eskailera
bi mundutako barrera
bajatzen eta ilunagotzen
galeraren egoera
egoeraren galera.
Hitz-neurtuetan agortuz gero
irudipenen kantera .
lehengoko esku artega
nekez ari da ubideratzen
eskas datorren urbehera
ametsa baita sosega.
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VI

Gozamenaren azken dardarak
nago sentitzen hasia
zirrara gozo-gazia
entzuten baitut usapal baten
hitz-xurrumurru nahasia
edertasun garrasia.
Bere kantutik hitz hoskideak
etengabe doaz ia
parrastaka fantasia
errima batek ereiten baitu
hurrengoaren hazia
armoniaren grazia.

VIII

Bihotz-erdian oraindik daukat
kilika goxo biguna
plazeraren oihartzuna
ate ostean gelditu arren
bertso idatzien luma
magiaren erresuma.
Ez dut barruan nabarituko
bertsogintzaren lurruna
hain hurbila hain urruna
berriro ere zabaldu arte
ametsen ate astuna
neure olgeta kuttuna.
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"NERE IRRATITXOA" (*)

(Doifiua: Aizak i motel mafiontzi...)

Joxe Aierbe lraola

"Ubegi"

Donostia

Luma ongi zorroztuta,
IRRATIA gai artuta,
bertso batzuek jartzera noa
merezi ditu-ta.
Egun osoan piztuta
batzuk erdi zapuztuta,
gauean ere entzuten baitut
oean sartuta.

Goizean esnatutzean,
belarriaren ertzean
artuta entzun, naiz azkar jeiki
ordua jotzean.
Bein bat orrela oitzean,
gaizki gabe gelditzean,
orregatik nik eramaten dut
bafiura sartzean.

Bafiu-zuloko lanetan
goizeko ordu oietan,
badakizute eta ez noa
esatera zertan.
Ibili gabe ezertan
IRRATITXOA an bertan,
zeifien ederki entzuten dudan
ixiltasun artan!

Albiste eta kantuak
edo beste asuntuak,
egifiez pozik pasatzen ditut
antxe minutuak.
Naiz ango pake santuak
minutuak kontatuak,
atea jotzen asten dira ta
orduan kontuak!

Lendabiziko ordena:
"irten aal dan azkarrena",
badakit larri iristen dana
ara datorrena.
Baifia pozik zegoena
errespetatu aurrena;
ifioren onik ezin eraman,
ori da txarrena.

Ala irteten naiz andik
ia jantzi gabetandik,
ifiork kejarik izan ez dezan
ortan neregandik.
Beartu gabe ifiondik
esango ditut emendik,
ondorengoak okerragoak
baitira oraindik.

(*) Xenpelar Saria, 1987, bigarren sariduna.
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Irratitxoa bitarte
aspertuxea naukate,
gu bion aurka, etxe ontan zer,
demontre daukate?
Nik uzte ba'dut nunbaite
kendu egiten didate,
nunbait lotuta erabiltzera
beartuko naute!

Naiko aserre egunez
gauean zer esanik ez,
oe-ertzera eramateko
oitura dudanez.
Atzekaldea emanez,
bear danikan egin ez,
loak artzen nau nere IRRATI
kuttuna entzunez.

Aldamenetik: "aizazu,
bizio txarra daukazu,
gaurko naikoa entzun duzu ta
itzali ezazu.
Ze senar klase zera zu?
Zerbait pentsatu beazu,
kaso geiago egin ezean
alperrik naukazu".
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"Leen, oroitutzen ba'zera
amaika'terdik aldera...
gaur egun ez dan bezelakoa
zan zure joera.
Orain leengoa atzera,
legezkoa da zaartzera,
baina azkeneko noiz egin gendun
goatzen al zera?"

"Nai baldin ba'dezu jakin,
aserre nago zurekin,
orrela ezin bizi gaitezke
biok alkarrekin.
Zure irratiarekin
esango dizlit zer egin:
egunez entzun ezazu baina,
gauean nerekin".

Adiskidetu gaitean,
bizi nainuke pakean;
tresna kaxkar bat dala medio
aserre betean.
Doinu polit bat astean,
ura entzun bitartean,
bion gustua egin daiteke
ederki batean.



"TXEKOR ZAZPIKIA" (*)

(Doiiiua: Ai gure antziiiako...)

Joxe Aierbe lraola

Donostia

Beiak umea laister
egingo omen du,
aitonak esan du,
zer gerta ere iiior
ez bedi aldendu.
Une larri oietan
nola ez lagundu!
Aurreratua dator
ez dabil berandu,
egiten asi eta
ederra egin du!

Denborarekin nago
naiko kezkatuta,
denak kontatuta
zazpi iIIabeterik
oraindik ez du-ta.
Miatzen aritu naiz
eskua sartuta,
bizirik dago baiiia
oso larrituta,
kontuz, onek laguntzak
bearko ditu-ta!

Bazkaltzen asi eta
erdi bukatuan
giiian momentuan,
orro txiki batzuek
entzun genituan.
Ikullura joan giiian
denok segituan,
txekorra jaioa zan
naiz erdi ituan,
Ian guztiak bakarrik
egin bai zituan!

Beiak egindakoa
zala nola esan?
Ain txikia bai zan,
ao-zulotik aize
amasa ar zezan.
Bere onera azkar
asko etorri zan,
txikia izan arren
osasuna izan,
andik ordubetera
zutikan jarri zan.

(*) Xenpelar Saria, /987, hirugarren sariduna.
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Emen alperrik gaude
orrenbeste lagun,
zer egin beagun:
bear diran amarrak
prestatu ditzagun.
Argia itzalita
aldegin dezagun,
ifior bixtan ez dala
etzango da ordun,
ea guk bitartean
bazkaldutzen degun.

Auzoan badaukagu
txit andre laiala
eta bereala,
berria eman nion
aal nuan bezela:
- Biberoi bat derrior
bear genduala...
- Aur txikiren bat jaio
al zaizute ala?
- Ez, -esan nion- txekor
batentzako zala.

Ez dakit sinistu zun
nik esandakoa,
ez da aritzekoa,
baifia denboraz eman
zidan baiezkoa.
- Nunbait izan bear du
nola alakoa,
ez da izango, noski,
gaurko modakoa,
Axier'ek txikitan
ibilitakoa.

Manta batez estali
ez dedilla oztu
eta au ez aaztu:
amaren esneari
ur pittin bat naastu.
1m ordutik iru
ordutara juxtu,
biberoikada ori
bearko du ustu,
txikia izatea
beste gaitzik eztu.
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Albaiteroa bear
degu nunbaitetik,
dei aldamenetik,
baita etorri ere
azkar nunbaitetik:
- Esnea eman baifia,
biberoi batetik...
- Gure etxean ez da
aspaldin ortatik.
- Ez baldin badezute
ekarri auzotik.

Sano itxurakoa
da nere ustean
jaten ikastean:
pentsua eman lasai
azpilla betean.
Nai duan aifia esne
bien bitartean,
pixua kontrolatu
papertxo batean,
kilo bat irabazi
bear du astean.

Aitona txoraturik
dago berarekin
eta zaintzen jakin,
ondo konpontzen dira
biak alkarrekin.
Ikusten duanean
biberoiarekin
saItoka beregana
giro da arekin,
ez du ezer jakin nai
beste ifiorekin!

Neurriz arkume bat
aifia aide-aide,
zerbait badu aide:
jale izugarria
eta pozik gaude.
Aitonak mantentzen du
baifia ez debalde,
- Zenbat kostako ote da?
- egiten du galde.
lfioiz ez da egingo
berrogei erralde!



HILBERRIAK





KOLDO MITXELENA ELlSSALT
(1915-1987)

Rilbon, 1987, XlJ-18

1987ko Urriaren lIn zabaltzen da berria, berri latza: ustegabean eta ia
supituki hil zaigula Mitxelena (G.B.). Albiste honek beronek bazterretan altxarazi
duen oihartzunak aditzera eman du -erarik adieragarrienean eman ere- Mitxele
nak euskal kulturaren munduan duen izenaz eta balioaz guztiok jabetzen ginela.

Hemen ezin dugu egin azalpen labur eta trinko bat baizik. Egan aldizkaria
Koldori eskainitako zenbaki berezi bat prestatzen ari da. Eta hor dira, bestalde,
Eugenio Ibarzabalek (1) eta Martin Ugaldek (2), duela zenbait urte, argitaratutako
liburuak. Aipagarri dira, baita ere, Haritschelhar adiskideak Bordeleko Unibertsi
tatean 1982. urtean egindako hitzaldia (3) eta Antonio Tovar jaunak Ossian Saria
Koldori eman zitzaionean eginikakoa (4).

Koldo Errenterian jaio zen. Haren familia, ekonomi aldetik, ez zen, dirudie
nez, lasaiegi bizi. Aita saskigilea zen. Ama, berriz, jatorriz, Iparraldekoa. Pobrea
izanik ere, orduan "bachillerato elemental" deitzen zena Donostiako Institutuan
egin ahal izan zuen Koldok.

Berberak aitortu duenez, haur eta gazte denboran, erabat uzkur eta lotsati
zen; gero, berriz, adinarekin eta hartutako masailekoekin beldurra eta lotsa,
bi-biak galdu omen zituen (5).

21 urte zituelarik, gerra lehertu zen, Espainiako gerra zibila. Koldo gudari
joaten da. Legutianoko erasoan, Bizkaiko kanpainan etab. parte hartzen duo
Santander aldean presQ hartzen dute. Kartzela ezagutzen du, kartzela luzea: 6
urte. 1943an kartzelatik irten eta Madrilen lanean hasten da; baina handik hiru
urtetara berriro sartzen dute kartzelan: oraingoan 16 hilabeterako. 1947an askatua
izan zen.

(I) EUGENIO IBARZABAL: Koldo Mitxelena, Erein, San Sebastian, 1977.

(2) MARTIN DE UGALDE: Hablando con los vascos, Editorial Ariel, Barcelona, 1974.

(3) Universite de Bordeaux III. Allocutions prononcees Ie 15 Juin 1982 dans I'Am-
phitheatre Renouard.

(4) Gasteizen 1983.eko Otsailean izan zen.

(5) IBARZABAL, o. cit., 20. orr.
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Esan behar da kartzelako Ufteak ez zituela alferretan igaro: ikasketak egiteko
baliotsuak gertatu zitzaizkiola, alegia (6).

Libre irten zenean, bizimodua irabazteko, klaseak ematen zituen Donostia
edo Donostia inguruan.

1949an Matilde Martinez de Ilarduya arabar andrearekin ezkontzen da. 1951.ean
Chisicas-etan Lizentziatura lortzen duo

Euskaltzaindiari dagokion aldetik, 1950ean urgazle eta 1953an euskaltzain oso
izendatua izan zen (7). Sarrera-hitzaldia, ordea, handik 8 urtera egin zuen,
1961ean. Errenterian izan zen. Hitzaldi-gaia: "Euskal iztegigilleak XVIl-XVIIIgarren
mendeetan". Neronek egin nion ongi-etorrizko erantzuna (8). Urte batzuk lehe-

(6) Emilio Alarcos Llorach-ek Abenduaren lean ABCn egindako artikuluan ("Res
ponso en soledad por Luis Michelena") Francisco Jorda-ren izena dakar historia-aurreko
gauzetan jakintsu eta Koldoren kartzela-lagun bezala.

(7) Egia esan, batzar-agirietan ez dut aurkitu izendapenaren berri. 1953-V-29ko batza
rrean euskaltzain oso da jadanik. Ikus "Euskaltzaindiaren Batzar-Agiriak 1949-1964" Euskera
ren bir-argitaipenean (1937-1953), 28. orr.

(8) Ikus Euskera (1961), 5-29.
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nago, 1957an, eta Leitzan, Orixe Euskaltzaindian sartzean, Koldok egin zion
erantzuna, euskal azentuaz, hain zuzen (9).

Mitxelena Euskaltzaindian sartu zenean Inazio M." Etxaide zen euskaltzain
buru. Akademiaren egoera ez zen narmala. Batzarreetara euskaltzain guti etor
tzen zen; batzuk, exilioan zeudelako, ez zuten etortzerik. Egoera hura erremedia
tzen laguntzeko, pentsatu zen Arautegi eta Barne-Erregelak berritu eta beroietan
aldakuntza batzuk egitea. Arautegi eta Barne-Erregelen berriztapen hori 1954ean
egin zen eta horretan Koldok parte handia hartu zuen. Aldaketarik nabarmenena,
berriz, honako hau izan zen: euskaltzainen kopurua 12tik 18ra igotzea eta etor
tzerik ez zutenen ordezkoak izendatu ahal izatea. Horrela, ordezko gisa, izenda
tuak izan ziren bai Arrue eta bai Lojendio ere.

1956an egiten da Euskaltzaindiaren gerra ondoko lehen Kongresoa Arantza
zun eta Koldo han izan zen.

1958an egiten da beste bat Bilbon eta bertan Mitxelenak txosten bat aurkez
tu du: "Euskal-itzak zein diren". Horren ondorioz, hurrengo urtean, 1959an,
aterako da Euskaltzaindiaren agiria euskal itzei buruz (10). Mitxelenak bultzatuta
ko gauza izan zen hura. Berak ikusten zuen Hegoaldeko euskal literaturan
zegoen nahaspila gainditzeko, behar-beharrezko zela oinarrizko puntu hau argi
tzea, eta hala egin zuen Euskaltzaindiak. Erabaki honen arabera euskal hitzak
dira euskaran sustrai sendoak dituzten guztiak, nondiknahi heldu direlarik, bestalde.

Agiri hura orduan halako mukertasun batekin hartu bazen ere -eta nik
bezain ongi edo hobeki daki hori Alfontsok-, gero, urteen joanean, beste punta
ko joerak azaldu zirenean, Koldo berdin agertu zen horien aurka. Berak gogoz
aitortzen zuen gure hizkuntzak mailegu berriak hartzeko duen eskubidea eta bai
premia ere; baina behar ez denean zabarkeria hutsez beti erdara jakin batera,
hots, gaztelaniara, jotzea, hori ez zuen onartzen. Hori, Mitxelenaren ustez, euska
ra kolonialismo baten pean jartzea zen. Hizkuntzek, eta bereziki hizkuntza tti
piek, beren nortasuna zaindu behar dute.

Baina, guztiok dakiten bezala, Mitxelenaren izena euskara batuaren ekintzari
gelditu da lotua. Zalantza gabe, ekintza edo oldar honek arnasberri ekarri dio
euskarari. Mitxelenak bazekien aldez aurretik ekintza honek sesioak eta iskanbi
lak sortuko zituela, baina zilegi ote zen sesio batzuen beldurrez egin behar zena
egin gabe uztea?

Jakina denez, 1968an, eta Arantzazun, aurkeztu zuen euskara batuaren aurre
-asmoa (11). Hurrengo urteetan Ian guztiz emankorra egingo du Aditzaren bata
sunean, Herri-izendegiarenean, etab.

(9) Ikus Euskera (\958), 29-44.

(\ 0) Ikus Euskera (\959), 216.

(\ I) Ikus Euskera (\968), 203-219; IBARZABAL, o. cit., 169.
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Handik hamar uriera, 1978an, Bergaran egiien du Kongresoa Euskallzaindiak
Aranizazuko Agiria birresieko. Han ere parie harizen du Miixelenak (12). Eia
parie harizen du, noski, hurrengo urieeiako erabakieian: "H" leiraren erabilerara
ko erregela zehaizak emaierakoan (13), Erakusle edo demosiraiibo baiuak auke
raizean (14), busiidurei buruzko erabakian (15), eiab.

Deklinabide koniuan, Miixelenak deklinabide mugagabeari Hegoaldean ema
ien ziizaion baino kasu gehiago emaieko eskaizen zuen; "-a" bukaera duien
hiizeian "-a" hori manienizeko; kasu insirumenialari (-z leiraz adierazien denari)
erabileran sarrera gehiago eman zekiola, eiab.

Euskal Herriko Hizkuniz-Allasa, horra Miixelenaren besie ameis zahar bai,
gaur zorionean marixan dena. Neurri baiean berak abiarazi zuen. Besieak besie,
beraren aholkuz, 1981ean ikasiaro bai aniolaiu zuen Euskalizaindiak Deban,
irakasleak kanpoiik ekarriz, langile gazieak bilkeia-laneiarako presia ziiezen
amoreagaiik.

Eia, azkenik, hor dago Orotariko Euskal Hiztegia. Beronen egilea obra handi
hau kaleraizen hasi behar zenean joan bazaigu ere, luzarora begira, berau izango
da Koldori osperik gehiena emango diona, nik usie. Euskallzaindiaren aginduz
egindako lana da, gainera. Berrogeiamargarreneko hamarkadan eman zion Eus
kallzaindiak Koldori agindu hau, baina orduan gu guziiok gogoan geneukana
zerbaii apalagoa zen, hois, Azkueren hiziegia zuzendua, osaiua eia gaurkoiua
emaiea. Eia zinez, hori da funisean, nahi baduzue, oraingo hau ere, baina, jakina,
lehengoaren luze-Iaburrak eia zabalak izugarri haundiiu dira; hain haundiiu, non
aiera zaion obra guziiz berria eia besielakoa baiia.

Ez dugu penisaiu behar, halere, hiziegi honekin dena eginik dagoela. Hiziegi
hisiorikoa da hau; lehengo hiizena baiez ere, eia, jakina, azken orduko hiizena
ere egin beharko da. Ez da arau emailea, eia hori ere ezin besiekoa dugu.
Orduan zeriarako da Hiziegi handi hau, hamar iomo gUllinaz beieko duen
Hiziegi hau? Euskaraz erabili izan diren hiiz guziiei buruz berri zehaizak eia
iesiiganizak jakiieko. Ez da gUii. Nolanahi ere, hemendik behar zen hasi, eia hori
bildua eia bideraiua uizi digu Koldok. Eskerrak berari.

Linguisiika arloan lehen mailaiako jakinisuizai aiioriua zen Miixelena, bai
erresuman eia bai aizerrian ere. Donosiiako "Seminario de Filologia Vasca Julio
de Urquijo"ren sorizaileeiarikoa izan zen (16).

(12) "Arantzazutik Bergarara", Euskera (1978), 467-477.

(13) Ikus Euskera (1979), 659-695.

(14) Ikus Euskera (1979), 629.

(15) "Kontsonante busti-palatalen grafiaz Euskaltzaindiaren Agiria", Euskera (1979),
91-92.

(16) IBARZABAL, 0 cit., 154 orr.
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Fr. Luis Villasante

Baina oroz gain Mitxelenak Unibertsitatea zuen bere bokazio. Nahitaezko
dut, bada, hitzerdi bat bederen berak maiteen zuen alderdiaz esatea. Euskal
Herrian Unibertsitate publiko bat ez egonaren mina eta arantzea zekarren beti
bihotzean kokatua. Azkenean amets hori ere ikusi du egia bihurturik -beste
amets asko bezala, adibidez, Estatutua-. Unibertsitate-mailako irakaskuntzari eskai
ni zion bere biziaren parterik onena: Donostiako EUTGn, Salamancan, Parisen
eta azkenik Euskal Herriko Unibertsitatearen sorreran; nahiz eta Salamancan oso
ondo kokaturik egon, dena utzi eta hemengoari bere lehen urratsetan, urrats
zailetan, laguntzera etorri zen. Eta beti zegoen gertu orientabide-eske zetozkionei
laguntzeko. Euskal Herriko Unibertsitateak ere, Koldoren merezimenduak aintzat
harturik, omenaldi ospetsua egin zion jubilatu zenean (1984-8-5).

Euskaltzaindian, berriz, Iker Sailburu genuen Koldo eta Hiztegi Batzordebu
ru ere bai. Denok aho batez aitortzen genuen haren maisutza, eta auzi zail eta
korapilatsuetan berarengana jotzen genuen. Gaineratu behar dut lehenago, Lojen
dioren garaian, hots 1963an, Idazkari, edo orduan esaten zen bezala, Zadorlari
izan zela.

Ez noa Mitxelenaren liburu, artikulu eta liburuei buruzko txostenen zerren
da ematera, luzea baita eta, gainera, puntuz-puntu Symbolae delakoan eginik
baitago. Hamar folio bi zutabetan betetzen ditu bibliografia honek Symbolae
bilduma horren aurrenengo tomoaren hasieran (17).' Bakarrik aipatuko dut, aipatu
bakarrik gure literaturan izan duen oihartzunagatik, berrogeitamar eta hirurogeiko
hamarkadetan Egan aldizkarian egin zuen lana. Euskarazko gauzarik doi-doi
agertzen zen garaian, hor aritu ziren Guatemalako Euzko Gogoa eta Donostiako
Egan elkarren lehian. Mitxelenaren artikuluek arrakasta handia zuten beren idaz
tankera arina eta bihurri antxekoagatik; zer esan nahi zuen ulertzeko, esaldi asko
bizpahiru bider irakurri behar izaten bazenituen ere. Kritikari bezala zorrotza
zen. Patxi Altunak orduko eta geroagoko artikulu eta liburuen txosten batzuekin
1972an, guztiok ezagutzen dugun antologia moduko bat agertu zuen (18).

"Doctor honoris causa" zen Mitxelena Bordeleko eta Barcelonako Unibertsi
tateen izendapenez. Sari eta ohorezko domina asko jaso zituen: Ossian saria,
Alfonso errege jakintsuarena, Menendez P;Jal ikerketarena, Eusko laurlaritzak
jarritako euskal letrena, etab. Real Academia Espafiolan urgazle zen.

Egungo egunean euskarak dituen bihurgune eta arazo latzetarako so egile eta
gidari bat behar zuen; gidari zolia bezain jakintsua, eta Mitxelena baitan hartakoa
aurkitu duo

(17) "Bibliografia de Luis Mitxelena" in Symbolae Ludovico Mitxelena septuagenario
oblatae, 1985; Pars Prior, 9-19 orr. Obra hau azaldu ondoren argitaratu dira, baita ere,
Lengua e Historia (col. Paraninfo); Palabras y Textos eta, azkenik, Editorial Noguer-ek
agertutako eta lankide askoren artean eginiko El Pais Vasco Iiburuan euskal Iiteraturaren
historiari buruzko lana, Mitxelenak egina.

(18) Mitxelenaren Idazlan Hautatuak, Etor, Mensajero, Bilbao 1972.





JOSE ESTORNES LASA

(1913-1987)

Udazken epelean itzali zen Donostian, 1987ko urriak II, Jose Estor
nes Lasa nafar euskaltzalea. Erronkariko Izaban sortua 1913ko apirilaren
l7an, Zaragozan 1932an hasitako Merkatalgo ikasketak amaitzerik ez
zuen izan denbora nahasien zurmnbiloak eraginik bizian.

Gudarien Comandante izendaturik hogeita him urtetan, Santofiako
espetxeko apopilo zen hogeita Iauetan. Handik atera ondoren eta Catalu
nia aldean gudukatuta, Frantziara jo zuen gerra amaitzean eta handik
Venezuelara 1940ean.

Bigarren gaztaroa izan zuen Hegoameriketan. Luz Miangolarra Goros
tiaga gernikarrak him seme alaba eman zizkion aita familiakoari. Zarago
zan hasitako ikastaroaren hogeita hamargarren urteburuan, 1962an alegia,
Zuzentza ikasketak amaitu zituen Caracas-ko Unibertsitatean, eta hurren
go urtean itzuli zen Euskal-Herrira.

Euskaldunon txapel haundi zeharkatuaren azpian, amets asko, asmo
ugari eta etengabeko ekintzen gordailu eta eragile zen bum menderakaitz
hura.
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Bospasei urteren buman beste helbum gogor bat leporatu zion bere
borondate hezikaitzari. Honela idatzi zidan 1969ko abenduaren 17an:
"Aurten oso lantzu nago Legeak ikasten asi baitnaiz emengo Lege
Ikasguan. Egunero, arratsaldeko zazpietatik amarrak arte. Eta orrela bost
urte". Donostiako Zuzentza lehen urteko ikastarotik abiatu zen ikasle
gazteekin klasera joaten eta doktoradutza lortu zuen.

Betaurreko lodiska haiek erdi itxitako begirada kementsua azaltzen
zuten izpiritu ernearen ezaugarri.

Euskaltzaindiko urgazle zen. Imiieko "Euskal Herriaren Adiskideak"
elkargoaren bum izan zen. Nafarroako Kultura Akademia sortu zuen.

Idatzitako liburuen izenburuak hauek dira: La Real Compania Gui
puzcoana de Navegacion de Caracas (1948); Como aprender vasco facil
mente (1960); Metodo elemental de vasco (1961); Erronkariko uskara (1968);
Los Vascos y la Universidad (1970); Nuestro Pirineo y la difensa de la
naturaleza: Belagua (1973); Un gudari navarro en los frentes de Euzkadi,
Asturias y Cataluna (1979).

Abertzaletasunak ekintza politikoetara bultzatu bazuen ere gehienik,
bizitza osoan mantendu zuen hizkuntzarekiko kezka bizia eta Erronkari
ko mintzairaren lekukotasuna suspertzen ahalegindu zen beti.

Biziak badu, bestaJde, zeharbiderik eta, "astearte eta hamahimko"
gizona zela, esan ohi zuen berak askotan, eta ezin ukatua da astearteare
kin gertatu zela 1987ko urriaren 13 hura, Koldo Mitxelenaren mundu
honetako azken bidaia amaitzeko zain zegoelarik Joseren zerraldoa, kotxe
berbera baitzen; eta, aida ezinez, arratsaldeko garai berean gertatu ziren
euskaltzale bion hileta eJizkizunak Errenteria eta Donostian. Adiskide
askoren gogapenak erdibitu baziren ere, gorputzez ezin banandu denbora
berean bietan egoteko.

Baina, haJa beharren gainetik haunditu ohi zen Jose eta gure herriko
gertaera traketsak ikusita, honeJa idatzi zidan behin: "Dena deJa, zerbait
egin behar dugu. Lenengo gauza da zer gertatzen den jakitea. Gero zer
egin pentsatzea. Azkenean garaille aterako da gure Euskalerria. (1. Lagun)".
Goian bego itxaropen haundiko erronkariarra.

1. M Satrustegi



MANUEL ZIARSOLO GIRONELLA
(1902-1987)

Abeletxe pseudonimoa erabili izan duo Bilbon jaio zen 1902-garren urtean.
Gerra ondoan Euskaltzaindiak urgazle izendatu zuen. Gerra aurrean eta ondoan
hainbat aldizkaritan euskaraz idatzi izan du: Euzkadi, Ekin, Euzko, Gudari, Erri,
Jagi jagi, Bizkaitarra, Euzkerea, Anaitasuna, Tierra vasca, Euzko gogoa, Karmel,
Olerti, Egan, ..., eta Zeruko argian-n Gazi-gazak umorezko atala egiten zuen.
Eguna egunkaria, gudarien artean ere zabaltzen zena, euskara hutsez sortu zenean
artezkari egin zuten eta suntsitu zen arte iraun zuen zuzendari lanetan. Gerra
ondoan, gartzela kontuak iragan eta gero, Txinpartak Euskaltzaindiaren Bilboko
Erribera kalean ari zen taldekoentzat teatro gidoiak prestatzen zituen.

1956-garren urtean Eguberri aizeak tituluarekin azpian, Barrutia-ren Acta para
la nochebuena-ren adaptazioa zela, lehenengo saria eman zioten Egan literaturaz
ko aldizkariaren inguruan ari zirenek. Gero Gabriel Aresti-k ikertu zuen XVIII
-garren mendeko gabon teatro hori.
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Gogoan izan behar da gerra ondoan garairik ilunenetan egin ziren saio haiek,
bai teatro lanak herririk herri emanik, eta bai euskarazko klaseak eta hitzaldiak
Erribera kalekoez gainera beste leku batzuetara zabaldurik, euskalduntzearen eta
alfabetatzearen hasiera hasierakoak direla.

Beste titulu batzuen artean Jai aurrekoa, Bermio'ko portuan, Sorgiiiak Etxabu
ru'n, Jai arratsalde baten, Afal ordua, Artzaiiaren ametsa, Agur Donibane, Goiz
otoia, Atsoa gaztetu bear dogu, Parisera gogo txarrez, Saku jantzia, Gabon gabone
tan, Eztegu t'erdi, Bertsolari sariketa, Katalin errotako, eta Gogozar Berbizkunde
goizean, aipatuko ditugu.

Goian bego.

Alfonso lrigoien



AlTA PEDRO ARANGUREN
(1903-1988)

Fraide frantziskotarra, Legazpin (Gipuzkoa) jaioa, euskaltzale tina, Euskal
tzaindiaren aldizkarian eta bestetan ere inoiz lankide izana. Arantzazun bere
ikasketak egiten ari zenean, Erizkizundi lrukoitzerako Aita Aingeru Madariagari
erantzunak eman zizkion bere jaioterriko testigu bezala. Apaiztu ondoren Cuba
-ra bidalia izan zen eta han zenbait urte egin zituen. Handik itzuli zenean,
Arantzazun Guardian, Donostian Kustodio etab. izan zen. Arantzazuko eliza
berria zela eta, erantzukizun larria beregain hartzea egokitu zitzaion.

Aita Pedro Astarloa euskal idazle frantziskotarrari buruz hitzaldi bat eman
zuen Donostian, gero Egan-en argitaratu zena. Ikus Egan (1957), 5-6, 309-327.

Idazle horren berorren liburuan ageri diren adizki guztien bilduma eginez,
txosten bat prestatu zuen Euskera, Euskaltzaindiaren aldizkarirako. Ikus Euskera
(1951),59-160.

Eta, azkenik, Euskaltzaindiaren "Lekukoak" sortan bada liburu bat: Lavieuxville
-Harosteguy (Iparraldekoa), 1985ean berriz agertua. Liburu honetan ageri den
hiztegia prestatzeko, hitzak titxetan jartzea berak egin zuen.
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Zarauzko komentuko artxiboaren zaindari bezala, prest egon ohi zen beti
xehetasun-eske zetorkionari laguntzeko.

Zarautzen hila da Aita Aranguren fraide on eta jatorra. (G.B.).

Fr. Luis Villasante



GRAMATIKA





"PARTIZIPIO PERFEKTU-IZAN-ADITZ
LAGUNTZAILEA" egituraren inguman:

(Uztapideren Lengo egunak gogoan eta
Lasarteren Gordean neuzkanak)

Imanol Zurutuza

UZTAPIDE. Lengo egunak gogoan

Bi tomotan banatutako ia 700 orrialdetako Uztapideren historia hone
tan 127 aldiz topatu dugu bilatzen genuen egitura hau (part. peif. -izan
aditz lagun.) eta ez da gutxi, uste baikenuen ez zela batere erraz gertatu
ko idazlea egitura hori erabiltzera behartuko zuen testuingurua atzema
tea. Bagenuen susmoa, dena dela, honelako estilo autobiografikoa izan
zitekeela egokiena egitura horren erabilerarako, eta beraz, egitura horre
kin topo egin nahi baldin bagenuen, mota honetako testuetara jo beharra
zegoela, eta ustez behintzat igarri genion.

Hala ere, 700 orrialde hauetan zehar kontaketa-mota ezberdinak
erabiltzen ditu Uztapidek, nolabait esatearren estilo ezberdinak lantzen
ditu, eta hortik, esaterako, 23 eta 30. orrialdeen arteko une horretan
aztergai dugun egitura bederatzi aldiz agertzea eta ondorengo 30 orrial
deetan, aldiz, behin ere ez.

Baina, gehiago luzatu gabe, adibideen zerrenda osoa emango dugu
ondoren. Horren ostean saiatuko gara zerbait komentatzen.

Adibideen zerrenda

1. Basarrik ere esan izan zidan: (I, 23. orr).

2. Garoa, bi ganadu-pare uztartu ta zortzi gurdi ekarri izan gifiuzen
arratsalde batean. (I, 24. orr.)

3. Eibartar batek bafio geiagok esan izan dit neri: (I, 25. orr.)

4. Bein bafio geiagotan amak bialdu izan gifiuzen goizean, "Tira, gosal
tzeko perretxikoak ekarri!" esanda. (I, 25. orr.)

5. Emeretzi urterekin ezkondu zan, berak esan izan zigunez. (I, 28. orr.)
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6. Guk, alako gauzarik batere pentsatu gabe, esan izan genduan: (I,
29. orr.)

7. Ez dakizute, gizarajoak, gerra zenen gauza txarra dan! Nik bezela
ikusita bazendukate, etzenduteke orrelakorik esango! -erantzun izan
zigun. (I, 29. orr.)

8. Ogei seme-alaba azi ditugu -esan izan zuan-. (I, 30. orr.)

9. Danak etziran izango gazteak, bafia semerik gazteenak, beintzat,
justuan ezagutu zuala esan izan zuan bere aita. (I, 30. orr.)

10. Guk ardiak, onen-onenak, saldu egin izan ginuzen, sorora sartzen
zirala ta beste gabe. (I, 64. orr.)

11. Ogei bildots utzi ta zortziranobajatu izan ziran. (I, 66. orr.)

12. An ardiak ere galdu izan ziran inoiz. (I, 66. orr.)

13. Arekin inoiz jarri ta denbora errez pasa izan genduan. (I, 75. orr.)

14. Arto zuritzeak ere egin izan ziran. (I. 81. orr.)

15. Sega jotzen ere larri ibilli izan nintzan inoiz. (I, 82. orr.)

16. Ederki kostata pikatu izan nuen sega, ta gaizki ganera. (I, 83. orr.)

17. Arekin denbora errez pasa izan nuan nik; zenbaitetan ezta ezergatik
ere. (I, 85. orr.)

18. Zutik 10 egin izan det, ba, nik bidexiur txar samarrean ere, gari
jotzen ibillita, oso loak beartuta, antxe morroi nengoala. (I, 87. orr.)

19. Illurre-ondokoak badira belar batzuk oso ezagunak, eta an, aren
ondoan, asko zeuden, ta ortik zetorren izena izango zala pentsatu
izan nuan nik. (I, 89. orr.)

20. Autobusarekin estaziotik errira aietako anaia bat ikusi izan det eta
olaxe. (I, 96. orr.)

21. Askotan pentsatu izan nuan, gure ofizioa bano txarragoa uraxe
izango zala. (I, 96. orr.)

22. Trumoia ta tximistak asita, inoiz bildur ederrak pasa izan ditugu
mendian. (I, 106. orr.)

23. Bein arkerak oso gutxitzen diranean, aaria bertara bialdu izan gen
duan. (I, 110. orr.)

24. Aiak animali aundiak ibilli izan zituzten. (I, 112. orr.)

25. Gure aitak ere ia beti alaxe eman izan zizkan, ta ez det uste tranpa
aundirik egingo zuanik. (I, 114. orr.)
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26. Nik egin izan det: andik Uztapidera ordu ta erdiko bidea zegoan;
(I, 145. orr.)

27. Agitako aitona beso motz ura ikusi izan genduan, ba, esku batekin
laian. (I, 160. orr)

28. Guk beti orrenbeste ta geiago ere egin izan genion alkarri. (I, 163, orr.)

29. Gero nik ere baso koxkor batzuek erosi izan nituan, (I, 164. orr.)

30. Bafia batere bildurrik edo kezkarik gabe bertsolari oso ona ezin izan
leikela pentsatu izan det nik. (I, 168. orr.)

31. Korrida ari dan denboran, bandeja pasa izan dute, zezen bat-edo
palta dala, (I, 172. orr.)

32. Aiek morroi edo orrela ibilli izan ziran. (I, 179. orr.)

33. Txirritarekin ere jardun izan omen zan ura, (I, 181. orr.)

34. Beti tzozoetan-da ibilli izan zan. (I, 186. orr.)

35. Mostradorean egon izan zan beste batzuetan. (I, 187. orr.)

36. Iturzaeta orrekin bertsotan egin izan nuan nik. (I, 187. orr.)

37. 1 ez aiz izango utsena, nik aditu izan dedanez! (I, 201. orr.)

38. Nerekin bakarrik ez det ikusi nik ori; geiagorekin ere gertatu izan da
orrenbeste. (I, 213. orr.)

39. Saiburu bere lengusuak esan izan zuan, bazuala sasoia amar oin
errez egiten zituana; (I, 230. orr.)

40. Ikusi izan· genduan an irurogei baso sagardoko erronda-ta atetatzen.
(I, 250. orr.)

41. Nik aditu izan det, Urrestin sagardoa zegoala, bein kaleko gazteren
batzuk toriatzen asi omen zitzaizkan, (I, 254. orr.)

42. Gurekin ere txuleta-jan ederrak egin izan zituzten. (I, 254. orr.)

43. Beti pozik gelditu izan gifian guo (I, 254. orr.)

44. An ardoa eman izan diote gorputz jasotzera joaten danari. (I, 301.
orr.)

45. Bafia lenbiziko asiera meza nagusiarekin eman izan zitzaion, oitura
dan bezelaxe. (I, 304. orr.)

46. Arekin ere gustora ibilli izan nintzan. (I, 304. orr.)

47. Orreri beti esan izan zioten, bein ori trabajadoreetatik etxera erreti
ratu zanean, eta orrek abisatzen zidan neri. (I, 305. orr.)



156 EUSKERA - XXXIIl (2.aldia)

48. Getarian pesta geiago ere egin izan dira. (I, 311. orr.)

49. Bein baiio geiagotan Basarrik esan izan zidan, urte guzian egiten
genduan bazkaririk onena edo gustokoena, antxe egiten genduala,
(I, 316. orr.)

50. Bazkari arekin geiago ere asi izan ziran bertsotan. (I, 316. orr.)

51. Idiazabalen, plazaren erdian, kiosko bat dago, eta anditxikan kantatu
izan degu, orain aspaldi onetan beintzat. (I, 325. orr.)

52. Neguan dira ango pestak, eta batzuetan bero-usai aundirik gabe
jardun izan gera. (I, 325. orr.)

53. Beste gaiierako pestak ere antxe egin izan dira. (I, 325. orr.)

54. Sokatira ere ikusi izan degu polita, ezkonduak ezkongaien kontra,
errikoak danak. (I, 325. orr.)

55. Ernaniko Mikel Toledo majiiia bat bider joango zan onezkero,
berak esan izan duanez. (I, 328. orr.)

56. Guk ostatuan askotan bazkaldu izan degu, eta ango apaizaren etxean
ere bai. (I, 332. orr.).

57. Arekin kantatu izan genduan iiioiz lrunen; (I, 333. orr.)

58. Baiia gu, jendea ugaltzen dijoan beze1a, gure saioa egin eta aide
egin izan degu. (I, 334. orr.)

59. Garagarillaren ogei ta lauan Segurara joan izan giiian. (I, 335. orr.)

60. San Juan egunean pestak leku askotan egin izan dira, (I, 335. orr.)

61. Gu, San Juan egunean, beti gonbidatu izan giiiuzen kapea artzera.
(I, 337. orr.)

62. Azkeneko urte auetan Lasarterekin joan izan naiz, ta arrezkero ere
askotan joan naiz. (I, 341. orr.)

63. Erriko jaiak ez dirala ere joan izan gera. (I, 341. orr.)

64. Basarri ta biok joan izan giiian perretxikoak jateko aitzakian ere.
(I, 341. orr.)

65. Arek ere egin izan du bertsotan iiioiz. (I, 341. orr.)

66. Oiek danakin kantatu izan det nik Ernaniko plazan. (I, 344. orr.)

67. Astibia ere ikusi izan degu kanpo artan sasoi ederrarekin, laste
egurrak mozten. (I, 345. orr.)

68. Sokatira ere ikusi izan degu kale batekoak beste kalekoen kontra.
(II, 11. orr.)
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69. Gazteakin ere ikusi izan ditugu sariketak. (II, 12. orr.)

70. Eibarko Iskua esaten zaion ori ere ikusi izan degu esku batekin bera
bafio gizon aundiagoen kontra. (II, 12. orr.)

71. An Uztapidetik ere etorri izan nintzan, da onera Oiartzunera etorri
ta gero ere jarraitu diot joateari. (II, 21. orr.)

72. Orrelaxe, Asteasura allegatuko nintzan, eta an Pello Mariren etxean
jan izan genduan beti edo geienean. (II, 23. orr.)

73. Atano irugarrenak ere jokatu ziola aditu izan det nik, bafia uztargi
lleak irabazi ziola. (II, 23. orr.)

74. Batzuetan tabernan geldituko gifian, eta Batistaren etxera ere joan
izan nintzan. (II, 24. orr.)

75. Guk lenako oiek Naparroako Donezteben ikusi izan gifiuzen, Mariez
kurrenak ekarrita. (II, 38. orr.)

76. San Pedrotik urrengo igandean Arriarana joan izan gifian. (II, 39. orr.)

77. Gu, inoiz egun bat leku batean pasatu-eta, biaramonean beste erri
batera joateko edo erri batean bertan bi eguneko joanak-edo oian
gaudela, diana askotan jo izan digute guri, eta segituan jaikitzeko
gogoa ematen dio arek gazteari. (II, 42. orr.)

78.. Aizkolariak ere egin izan dituzte, Errekalde zana beintzat; (II, 42. orr.)

79. Bertsotan, ura bafio leku txarragoetara, joan izan gera gu ere.
(II, 44. orr.)

80. Agoztuaren ogei ta lauan, San Bartolome eguna, Amezketara joan
izan gifian. (II, 45. orr.)

81. Gu ere ara arrimatu izan gifian, eta an maian jarriko gifian. (II, 47. orr.)

82. Bertan bazkaldu eta bertan apaldu ere egin izan genduan. (II, 58.
orr.)

83. Pelota-lekuan beste zerbait pesta bazegoan, pelota-partidua edo aiz
kolariak, aiek ere ikusi izan ditugu. (II, 61. orr.)

84. Orkestina, txurrero bi anaiak eta beren lagunak ikusi izan nituan.
(II, 62. orr.)

85. Dantza-sariketa ere ikusi izan degu Zegaman; lau sari ziran da bi
bikote. (II, 63. orr.)

86. Ari txapela erantsi izan zioten danek, eta umore ederreko gizonak
dira aiek. (II, 69. orr.)

87. An izan diranak, danak ez da aitatzen ere errez, bafia Zarauzko
Izagirre ere etorri izan da. (II, 69. orr.)
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88. Neroni ere antxe egin izan zidaten omenajea txapeldun atera nin
tzanean, (...)

89. eta beti gogoan eduki izan det ori. (II, 70. orr.)

90. Santa Fetan egiten dira erriko festak, Urriaren seian, eta orduan ere
joan izan gera. (II, 76. orr.)

91. Denbora baten, San Tomas egunean, Abenduaren ogei ta batean,
Azpeitira joan izan gifian bertsotara. (II, 83. orr.)

92. Agerre arri-jasotzalle zanak ere egin izan zuan zezen-plazan. (II, 99. orr.)

93. Eleizako lanak beti Arruan egin izan gifiuzen; konparazio baterako,
lenengo komunioa eta konfirmazioa eta orrelako gauzak. (II, 103. orr.)

94. Ez da befiere bertsolaririk egin izan. (II, 112. orr.)

95. Orduan joan izan gifian Txapel, Zepai eta irurok; batean beintzat
izan gifian. (II, 113. orr.)

96. Txikito lraeta ere ikusi izan degu bere buru zuriarekin. (II, 114.
orr.)

97. Ta Eibarren dan aberatsena zala esan izan zuten lenago beintzat eta
orain ere ez da izango pobreena. (II, 120. orr.)

98. Berastegin ez degu pentsatu izan bertakoak ez geranik. (II, 122. orr.)

99. Billaprankan edo Ordizian leku geiagotan ere egin izan degu.
(II, 127. orr.)

100. Teatroko saioak ere askotan egin izan ditugu, eta frontoian ere bai.
(II, 127. orr.)

101. Gu beti pozikan gelditu izan gera aren tratuarekin; gure gustoa
egiten zuan arek. (II, 129. orr.)

102. Larraitzko zabal artan ere jardun izan degu bertsotan Zepai ta ni
biok. (II, 132. orr.)

103. Arte aundi aren azpian kantatu izan genduan. (II, 133. orr.)

104. Ara ere Zepairekin joan izan nintzan. (II, 134. orr.)

105. Zepairekin joan izan nintzan ara ere. (II, 136. orr.)

106. Teatroan edo antzokian ere egin izan degu. (II, 143. orr.)

107. An ere askotan kantatu izan genduan. (II, 143. orr.)

108. Xoxokan ere bai, izan-izan gera. (II, 159. orr.)

109. Ondarroara joan izan gera bertsotara. (II, 171. orr.)
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110. Ibili-aldi galantak egin izan ditugu ifioiz, bazkari ori egiteko;
(II, 172. orr.)

111. Bertako aizkolariak ere ikusi izan ditugu an. (II, 185. orr.)

112. Orrera jeneralean Lasarterekin joan izan naiz, erriko semearekin.
(II, 199. orr.)

113. Aiuntamentuko balkoitik egin izan genduan goizean saio bat eta
arratsaldean bestea. (II, 209. orr.)

114. Nik aditu izan diotet, koadrilla bat sartu omen zan ixil-ixilik Ultza
mako bentan, (II, 213. orr.)

115. Antzokia edo teatroa ederki betea ikusi izan degu: baita ateak zaba
lik utzitzen ere, kanpoan jende asko gelditu sartu ezinda ta aiek
entzun zezaten. (II, 231. orr.)

116. lfioiz, arkume-jan bat eginda, ilda bafio gaizkiago egon izan naiz ni
ere. (II, 269. orr.)

117. Larogei aatek irurigei ta emezortzi arrautza egin izan zituzten, eta
ura izaten zan edertasuna, goizean txabolako atea idikitakoan!
(II, 278. orr.)

118. Eizean ere ibilli izan gifian ifioiz. (II, 295. orr.)

119. Uztapiden izaten nintzanean, beti ollagorretan ibilli izan nintzan.
(II, 304. orr.)

120. Eizean gustora ibilli izan gera ifioiz alako giroarekin. (II, 305. orr.)

121. Garrantzirik geieneko gauzak danak ondo ikusten, egun bat bear
dala aditu izan det nik. (II, 315. orr.)

122. Apaiz jaun bati bein sermoian aditu izan nion: Gizonak etxeko
burua eta andreak etxeko biotza; eta zerbait esan zuan. (11,316. orr.)

123. Gizon umoretsua zan; bertsotan ere jardun izan zuan. (11,319. orr.)

124. Nik askotan esan izan det Palazioko nagusi beltz arek etzuala artean
il bear. (II, 322. orr.)

125. Antxe Zepai zana eta biok, aspertu ezifiik egon izan gifian. (11,330. orr.)

126. Len ere esan izan det, eta Txirrita eta biak amazazpi erritan izan
zirala urte baten esan oi zuan Lujanbiok, gauza aunditzat bezala.
(II, 348. orr.)

127. Ez du illero egingo ori, bafia nik neronek ere, Dagonillean beintzat,
amabost bat plaza egin izan nituan. (II, 348. orr.)
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Zer adierazten digu part. peif. -izan- aditz lag. egiturak?

Badirudi partizipio perfektua eta aditz laguntzailearen artean "izan"
partikula kokatzeak aditzaren erroak adierazten duen "ekintza" hori behin
baino gehiagotan gertatu izana adierazten duela. Horrela:

1. "Basarrik ere esan izan zidan", beraz, "Baserrik ere esan zidan,
behin baino gehiagotan".

2. "Garoa, bi ganadu-pare uztartu ta zortzi gurdi ekarri izan giiiu
zen arratsalde batean", beraz, " ... behin baino gehiagotan ekarri izan
giiiuzen arratsalde batean zortzi gurdi".

3. "Eibartar batek baiio geiagok esan izan dit neri", beraz, "behin
baino gehiagotan esan ere".

Baina gertatu ohi da erregelak ez direla askotan oso zehatz betetzen
eta kontra-adibide ugari agertzen dela. Uztapideren kasuan ere aurkituko
dugu horrelakorik: aIde batetik, ustez testuinguru egokirik ez dagoen
lekuan agertuko zaigu zenbaitetan egitura; bestetik, ustez testuinguruak
egitura eskatuko lukeen lekuan, zenbaitetan ez da araua beteko.

a) Testuingururik ez - egitura bai:

88. "Neroni ere antxe egin izan zidaten omenajea txapeldun atera
nintzanean". ("Eta beti gogoan izan det ori" jarraitzen du).
Dirudienez omenaldi jakin batetaz ari da, Bar Ignacio hartan
egin ziotenaz, eta hura behin bakarrik egin zioten, gerora
besterik egin izan badiote ere. Beraz, logikoago dirudike "Nero
ni ere antxe egin zidaten omenajea...".

122. "Apaiz jaun bati bein sermoian aditu izan nion"; "bein aditu
izan nion" hori nahiko ulergaitz gertatzen zaigu goiko azalpe
nari jarraiki. Logikoago dirudike "Apaiz jaun bati bein aditu
nion".

Hala ere, zenbaitetan Uztapidek egitura hau "noizpait" zentzua adie
razteko ere erabiltzen duela uste dugu, hots, ez derrigorrez behin baino
gehiagotan, baina behin bai gutxienez. Horrela "iiioiz" aditz-Iagunarekin
agertzen diren kasuetan, 57. adibidean esaterako:

57. "Arekin kantatu izan genduan iiioiz Irunen"; geure ustez ez da
argi geratzen Uztapidek behin baino gehiagotan kantatu izan
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zuela esan nahi duen ala, "behin behintzat bai, gehiagotan ez
naiz akordatzen" zentzuan ez ote duen erabiltzen.

Beraz, hori kontutan, araua aldaturik geratuko litzateke, hots, azter
tzen ari garen egiturak ez luke adieraziko "behin baino gehiagotan gerta
tu izana", baizik eta "behin behintzat edo, gehienetan, gehiagotan gertatu
izana".

b) Testuinguma bai-egiturarik ez:

62. adibidean honela irakur daiteke: "Azkeneko urte auetan Lasar
terekin joan izan naiz". Grain arte dena ondo, baina jarrai dezagun
irakurtzen: "ta ni arrezkero ere askotan joan naiz".

Esaldi honen bi atalak gonbaratzen baditugu ondorengo ondorioak
atera ditzakegu:

- Testuingurua emanagatik ez da beti "izan" partikula ageri.

- Horren arrazoia, zenbaitetan bederen, "izan" horren funtzioa bete-
tzen duen elementuren bat agertzea izan daiteke (ikus: "askotan").

Adibide ugari aurki dezakegu:

i. "Gure atarian askotan ikusi nuan pasatzen Migel Txiki bera".
(I, 149. orr.).

ii. "Bein banD geiagotan aditu nion berari..." (I, 29. orr.).

iii. "Sariketetan-da sarri presentatu da ori bera ere" (II, 14. orr.).

iv. "Arrezkero makina bat bider joan naiz Manuelekin Amezketa-
ra" (11.52. orr.).

v. "Markina~Etxebarrira ere joan gifian bitan edo geiagotan" (II, 179.
orr.).

vi. "Beti antxe jan degu, Agifiazpifiean" (II, 9. orr.).

vii. "Bakarren batean, Lasturren edo olaxe, Kortatxorekin jardun
genduan" (I, 174. orr.).

viii. "Jardun asko egin degu ango bertsolariakin". (I, 215. orr.).

Luzea litzateke zerrenda, baina adibide bakar batzuk bakarrik ema
ten ditugu hemen. Ikus daitekeenez, zenbaitetan aditzlagunak, zenbaite
tan objetu zuzen anizdunak (ikus. viii), derrigorrezko egiten du aditzaren
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ekintza behin baino gehiagotan gertatu izana (literalki ii adibidearen
kasuan), eta beraz "izan" partikulak ez luke ezer berririk aditzera emango.

Hala ere, adibideen zerrenda arretaz begiratuz gero, erraz ikus daite
ke eman berri ditugun adibideen gisakoak (aditzlagun berberekin alegia)
ugari direla "izan" partikula daramatenak ere: (ikus; 4, 21, 25, 28, 34, 35,
43 e.a.).

Esan dezagun, beraz, ez dirudiela Uztapideren kasuan behintzat
egitura honen erabilera oso sistematikoa denik. Hala ere ugari erabiltzen
du, eta gehienetan nahiko hurbiltzen zaio geure hasierako hipotesiari.

Aditzlagunen agertze maiztasuna

(4, 49)
(35, 52)
(122)
(94)

(25, 28, 34, 43, 47, 72, 89, 93, 101, 119)
(12, 13, 15, 22, 57, 65, 110, 116, 118, 120)
(21, 56, 77, 107, 124)

2 aldiz
2 aldiz
behin
behin

Gorago aipatu dugunez, askotan, baldin eta aditzlagunen batek (edo
objetu zuzen anizdunak zenbaitetan) "behin baino gehiagotan" zentzua
ematen badigu, Uztapidek ez du "izan" partikularik erabiltzen. Baina
ikus dezagun zein den aditzlagunen agertze maiztasuna araua betetzen
denetan ("izan" horren ordezkari gerta litezkeen aditzlagunak bakarrik
aipatuko ditugu):

Beti 10 aldiz
lfioiz 10 aldiz
Askotan 5 aldiz
Behin baino
gehiagotan
Batzuetan
Bein
Befiere

Ikus daitekeenez ez dira ugari aditzlagun hauek geure adibide zerren
dan. Gainera, gogoratu gorago ikusi duguna, hots, aditzlagun hauek
agertzearekin (bi azkenak aparte utziz) zenbaitetan "izan" partikula desa
gertu egingo dela, Uztapideren kasuan bederen. Horregatik, adibide gehie
netan ez dugu "behin baino gehiagotan gertatu izana" marka eman
diezagukeen aditzlagunik.

Partizipio perfektoaren arauerako agertze maiztasuna

Hogeitamabi partizipio perfektu ezberdin aurkitu dugu aztertzen ari
garen moduko egituretan parte hartzen. Horietatik hamabost bakarrik
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agertu zaigu behin baino gehiagotan. Hona hemen partizipio horiek
maiztasunaren arauera:

Egin

Ikusi

Joan

Esan
Ibilli
Aditu
Kantatu
Jardun
Pasa
Pentsatu
Egon
Eman
Bialdu
Etorri
Gelditu

24 aldiz (14, 18, 26, 28, 36, 42, 48, 53, 58, 60, 65, 78, 82, 88,
92, 93, 94, 99, 100, 106, 110, 113, 117, 127)

15 aldiz (20, 27, 40, 54, 67, 68, 69, 70, 75, 83, 84, 85, 96, 111,
115)

15 aldiz (59, 62, 63, 64, 74, 76, 79, 80, 90, 91, 95, 104, 105, 109,
112)

13 aldiz (1, 3, 5, 6, 8, 9, 39, 47, 49, 55, 97, 124, 126) r,
8 aldiz (15, 24, 32, 34, 46, 118, 119, 120)
6 aldiz (37, 41, 73, 114, 121, 122)
5 aldiz (51, 57, 66, 103, 107)
4 aldiz (33, 52, 102, 123)
4 aldiz (13, 17, 22, 31)
4 aldiz (19, 21, 30, 98)
3 aldiz (35, 116, 125)
3 aldiz (25, 44, 45)
2 aldiz (4, 23)
2 aldiz (71, 87)
2 aldiz (43, 101)

Gainerako hamazazpiei dagokienez bakoitza behin bakarrik agertzen
da:

Ekarri (2), erantzun (7), saldu (10), bajatu (11), galdu (12), pikatu (16),
gertatu (38), asi (50), bazkaldu (56), gonbidatu (61), jan (72), jo (77),
arrimatu (81), erantsi (86), eduki (89), izan (108), erosi (29).

"han" partizipio perfektuaren kasn berezia

Aurreko zerrendan ikusi ahal izan dugunez behin bakarrik erabiltzen
du Uztapidek "izan izan-lag." espresioa, 108. adibidean ageri den kasuan:
"Xoxokan ere bai, izan-izan gera".

Aipagarri iruditzen zaigu hau, adibide hau aurkitu dugun inguruko
orrialdeak antzeko testuinguruz josirik daudelako:

- "Pare bat aldiz-edo izan gifian an ere" (II, 158. orr.).

- "Urnietan ere izan gera dozen erdiren bat aldiz" (idem.).

- "Andoaifien ere askotan izan gera" (II, 159. orr.).

- "Lenengo Zepairekin, gero Basarrirekin, gero Lasarterekin eta Laz-
kanorekin izan naiz" (idem.).

- "An Basarrirekin eta Lasarterekin izan naiz" (idem.).

- "Sorabillan ere bai; iru bat aldiz-edo izan naiz"(idem.).
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- "An ere Lasarterekin izan naiz" (idem.).

- "Billabonan ere izan gera" (idem.).

- "Or ere Lazkao-Txikirekin izan naiz" (idem.).

Zerrenda amaigabea litzateke. Geure ustez, testuinguru guzti hauek,
goian aipatu dugun 108. adibidekoak bezalaxe, "izan izan-lag". egitura
eskatzen dute. Dena dela, gertatzen den kakofonia dela eta Uztapidek
"izan-lag." erabiliko du goiko adibide horretan izan ezik.

Orainaldia-Iehenaldia

Bildu ditugun 127 adibideetatik 57k orainaldian dute aditz laguntzai
lea eta gainerako 70ek lehenaldian.

Aditz laguntz. main.: 3, 18, 20,

Aditz laguntz. lehen.: 1,2, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21,

22, 26, 30,31, 37,38, 41, 44,

48, ,51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60,

49, 50, 57, 59,

62,63,

61, 64,

65, 66, 67, 68, 69, 70, 73,

71,72,

77, 78, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 94, 96, 98,99,

74,75,76, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 91, 92, 93, 95, 97,

100, 101, 102, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116,

103, 104, 105, 107, 113, 117, 118, 119.

120, 121,

122, 123,

124, 126,

125, 127.

Atera al dezakegu ezer garbirik guzti honetatik? Uztapide bere bizitza
kontatzen ari zaigu, era kronologiko batetan, bai, baina atzera-aurrera
ugari eginez. Atzera-aurrera horiek azalduko digute neurriren batetan
orainaldi/lehenaldi alternantzia horren nondik norakoa, aipatzen den ger
taerarekiko hurbiltasun/urruntasun kronologikoaren arauera hautatzen baita
hemen bata nahiz bestea (hala ere, ikusiko dugunez, hori ez da era guztiz
sistematikoan gertatzen).

Goiko eskeman ikus dezakegunez, lehenengo 17 adibideek, hirugarre
nak izan ezik, lehenaldian dute aditz laguntzailea. Izan ere, Iehen lehe
nengo kontakizunak ditugu denboran urrutien hedatzen direnak, bertan
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Uztapide amona zenaren garaiko gertaerak azaltzen ari zaigularik, Uztapi
de baserrian bizi zen garaikoak, gerra garaikoak... Ergoienera etorri berrita
koak gehienez.

Adb. Erreferentzia tenporala

1. "Orduan, berriz, Baserrirekin asko ibiltzen nintzan bertsotan" 
Ergoienera etorri berritan, alegia.- (leh.)

2. "Egurra ta garoa ere egoki ziran; etxetik bertan" - Uztapide
baserriaz ari da, han bizi zen garaiaz.- (leh.)

3. "Pagadi ura ezagutzen zuten eibartarrak ere, perretxikoak biltzera
etortzen baitziran. Eibartar batek bano geiagok esan izan dit neri: 
Pagadi ura bota duanak etzeukak salbaziorik!" - Berak Uztapidetik aldegin
eta geroztikako kontuak dira, antza, pago botatze kontu horiek. Are beran
duagokoak "eibartarren esate horiek" - hortik honako honetan, besteetan
ez bezala adtz. lag. orainaldian agertzea.- (or.)

4. Amak gosaltzeko perretxiku bila bidaltzen zitueneako.- (leh.)

5. Amonaren kontuak.- (leh.)

6. Amonaren garaiko kontuak.- (Ieh)

7. Idem.- (leh.)

8. Idem.- (leh.)

9. Idem.- (leh.)

10. Uztapiden oraindik, artzantzan ibili zen garaiko kontuak.- (leh.)

11. Idem.- (leh.)

12. Idem.- (leh.)

13. Morroi ibili zen garaiko kontuak - "Emezortzi urte nituan da
morroi joan nintzan baserri batera: Olaberri."- (leh.)

14. Idem.- (leh.)

15. Idem.- (leh.)

16. Idem.- (leh.)

17. Idem.- (leh.)

Orain artekoak bere azalpen logikoa baduela dirudi. Ondorengo adi
bidean, ordea, ustekabeak harrapatzen gaitu. Izan ere, morroi garai horre
tako kontakizunekin ari zaigula, honela dio Uztapidek 18. adibidean:
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18. Idem.- (or): "Zutik 10 egin izan det, ba, ... antxe morroi nengoala".

Hau da, geure ustez, urruntasun tenporala = aditz. lag. leh. / hurbilta
sun tenporala = aditz. lag. or. eskema hausten duen lehen adibidea.
Aurrerago gehiago ere topatuko dugu.

19. "Ogei ta bat urte nituala, ..." - (leh.).

20. "Orain Ernanin bizi dira aren semeak. Transportea daukate;..."
(or.) - kasu honetan orainaldia justifikatuta dago zalantzarik gabe, aspaldi
ko kontuetatik, Aranoko alkateaz aritzetik, kontu berrietara igaro baita
hemen Uztapide, alegia, Aranoko alkate haren semeen berri ematera,
seme horiek ondo hazitutako garaikoak, nahiko berri berriak beraz.

21. Egurgintzan ibili zen garaiko kontuak.- (leh.)

Hona hemen geure ustez irregulartasuna agerian jartzen duen biga
rren adibidea:

22. "Trumoia ta tximista asita, ifioiz bildur ederrak pasa izan ditugu
mendian."- (or.)- baina aurreko adibidean aipatutako garai beretsuaz ari
zaigu, oraingoan berriro ere artzantzan ari bazaigu ere. (Honek lukeen
esplikazio bakarra "ditugu" horretan legoke, alegia, "bildur ederrak pasa
izan genituen" + "bildur ederrak pasatzen dituzte oraindik ere artzainek,
ez pentsa" = "bildur ederrak pasa izan ditugu", baina urrunegi joatea
Iitzateke hau beharbada).

Aitzitik, ondorengo hiru adibideak, garai horretantxe bertan kokatzen
direlarik, aditz lag. lehenaldian daramatela ageri zaizkigu: (ikus. 23, 24, 25)
Ondorengo adibidea ere ez dirudi esandakoari zuzenean lotzen zaionik:

26. 1934. urtean gaude. Ikaskintzan ari zaigu oraingoan Uztapide:
"Nik egin izan det: andik Uztapidera ordu ta erdiko bidea zegoan"- (or.)
(Ez digu adierazi nahiko, bada, geroztik ere askotan egin izan duela?!)

27, 28 eta 29 adibideek ere lehenaldian dute aditz laguntzailea, logika
ri egokituz, garai beretsuko kontu zaharrekin ari baitzaigu Uztapide.

30 eta 31. adibideetan aditz. lag. or. dugu berriro ere, baina bietan ere
erabilera geure hasierako urruntasun / hurbiltasun (kronologikoa) bereiz
ketaren arauerakoa da:

30. "Pentsatu izan det nik"- (or.)- pentsatze hori, aspaldian hasita
koa izanarren, hots, lehen aldiz "hori" pentsatu zueneko garaia urruti
koka badaiteke ere, gerora ere errepikatu izan da, askotan, Uztapide
idazten ari den egunetan ere (horrela pentsatzen du oraindik ere, alegia).
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31. "Bandeja pasa izan dute"- (or.)- Lasturreko San NikoJasetako
jaietan gertatu ohi zen, eta gertatu ohi da zenbaitetan orain ere, bandeja
pasatu beharra falta zen I den zezena zeJa I deJa eta.

32, 33, 34, 35 eta 36. Adibideak Uztapide bertsotan hasi berri inguru
ko garaikoak ditugu eta JehenaJdian ageri zaigu aditz Jaguntzailea, Jogikari
jarraiki.

Hemendik aurrera, Azpeitiako eta Donostiako txapeJketak aipatuz,
bete betean sartzen zaigu Uztapide bere bertsoJari-bizitzan, eta horren
inguruan arituko zaigu batez ere. Nahiko zaila gertatuko zaigu epeaJdi
horretan errefentzia tenporaJik aurkitzea, eta ezingo dugu gehiegi zehaztu
zenbaiterainokoa den sistematizazioa, azken batean "hurbiJtasun I urrun
tasun" kontzeptu hori subjetibotasunaren mende geratzen baita hemen.
Ikus ditzagun azken bi adibide hauek:

104. "Ara ere Zepairekin joan izan nintzan."

112. "Orrera jeneraJean Lasarterekin joan izan naiz, erriko semea
reakin."

Ez dago zaJantzarik hemen Uztapiderentzat (eta edonorentzat) Zepai
rekin bertsotan aritu izan zeneko garai Lasarterekin aritu izan zenekoa
baino askoz ere urrunagoa deJa, eta hortik "joan izan nintzan I joan izan
naiz" alternantzia... Baina bestaJde, ez dugu ahaztu behar Uztapidek hau
idazten duenean, hots, kantutik erretiratuz geroztikako garai horretan,
Lasarterekin kantatu duen azkeneko aJdia ere nahiko urrun geratzen deJa,
eta orain arte ikusitakoaren arauera ez JitzatekeeJa arraroa izango "Orrera
jeneraJean Lasarterekin joan izan nintzan" irakurtzea... Baina Uztapidek,
zaJantzarik gabe, iragana eta orainaren arteko zubia eraikitzen du "Lasarte
rekin joan izan naiz" horrekin, zaiJa gertatzen baita zenbaitetan iragana
iragan deJa guztiz onartzea.

Ezezko esaldiak

BaJdin eta "izan" partikulak aztergai dugun egituran "behin baino
gehiagotan" (edo gutxienez behin) gertatu izana adierazi nahi badu, hona
hemen adibide bitxiak, izan ere esaJdia ezezkoan baitago hauetan, hots
aditzak adierazten duen ekintza ez da behin ere gertatu, eta haJa ere
"izan" hori ageri zaigu:

94. "Ez da befiere bertsoJaririk egin izan".

98. "Berastegin ez degu pentsatu izan bertakoak ez garenik".



168 EUSKERA - XXX111 (2.aldia)

Lehenengo adibideari dagokionez, beste hau egokiago ez ote litzate
keen pentsa dezakegu: "Ez da befiere bertsolaririk egin".

Bigarrenari dagokionez, berriz, ez ote genuke pentsatu beharko Uzta
pidek beste hau esan nahi zuela: "Berastegin beti pentsatu izan degu
bertakoak garela."?

Dena dela, ez dezakegu gauza haundirik esan. Gehienez ere nahiko
arraro gertatzen zaigula egitura hau ezezkoan ikustea, eta bi adibide
besterik ez dugula topatu.

LASARTE. Gordean neuzkanak

Lasarteren Hburuan Uztapiderenean baino askoz ere adibide gutxiago
topatu dugu. Hona ondoren zerrenda.

Adibideen zerrenda

1. Ainbesterafio poztu izan nau / Leitza'koa izateak (45. orr.).

2. Askotan entzun izan dira emen gazteen artean (90. orr.).

3. Idientzako ta beientzako perrak ere eskuz egin izan gifiuzen (123.
orr.).

4. Ifioiz erre izandu / gifiuzen eskuak (126. orr.).

5. Egin izan gifiuzen / itxurantzekuak. (126. orr.).

6. Entzun izan diotet / nai bafio geiori (218. orr.).

7. Zerua urdin daguanean, / gure Emio mendira, / berak dei egin
baHt bezela, / egon izan naiz begira (229. orr.).

8. Emio mendin gurutz aundi bat / beso zabal ikustean, / pentsatu
izan det: Jaunari ari / zaio guretzat eskean (229. orr.).

9. Gauean ontza baso-zulotik / jardun izan da oiuka, / gaur ura ere
ixilik dago, / nunbait 10 goxua dauka (240. orr.).

10. Ni askotan arriturik egon izan naiz emengo mutil koxkorrei
begira (243. orr.).

11. Gabon-illunabarrean, kantu goxo batzuek abestuaz, kalez kale
ibilli izan dira, eta biltzen zuten dirua erriko gaixoentzako izaten zan (287.
orr.).
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12. Nik entzun izan det subeak ez duela urean eitzen, da zerbait
izango da (327. orL).

13. Andik beti pozik etorri izan dira bertsolariak, eta ez da oraingo
oitura, ori; (329. orr.).

Hamairu aldiz besterik ez zaigu ageri egitura hau Lasarteren liburuan,
Uztapiderenean topatu genituen 127 haien aldean. Hamairu horietatik,
bestalde, zazpi bertsotan ditugu (pentsa daiteke beraz "izan" hori bertsoa
"bete" beharrak behartua izan litekeela) eta sei bakarrik hitz-lauan.

Ikus ditzagun ondoren "izan" partikulak eman ohi duen "behin baino
gehiagotan" zentzu hori ematen dutelarik hura ordezkatzen duten zenbait
adberbio eta objetu zuzen anizdunen adibideak:

- Geroztik amaika bider itzegin badegu ere (29. orL).

- Geroztik amaika Ian egin dut (74. orL).

- Geroztik milia biderrez / zutaz oroitu naiz errez (137. orL).

- Len ere amaika gelditu dira / bizia bertan utzita (252. orL).

- Amaika une goxo pasa degu bodega-txulo artan (277. orr.).

- Euskalerrian amaika saio / egin ditugu geroztik (298. orr.).

- Altxerrik ori aurten / askotan egin du (234. orL).

- Nik itxu zar bat askotan ikusi det Donosti'ko kale-ertz batean
(185. orr.).

- Bixitak egin dizkiot (45. orr.).

- Guk ola jokatu degu beti, eta beifiere ez degu aserre bat izandu
alkarrekin. (294. orr.).

Partizipio perfektuaren arauerako agertze maiztasuna

Entzun 3 aldiz (2, 6, 12)

Egin 2 aldiz (3, 5)

Egon 2 aldiz (7, 10)

Gainerakoei dagokienez bakoitza behin bakarrik agertu da: poztu (1),
erre (4), pentsatu (8), jardun (9), ibili (11), etorri (13).
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Adberbioen agertze maiztasuna
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Askotan
Beti
lfioiz

2 aldiz (2, 10)
behin (13)
behin (4)

Gainerako 9 adibideetan ez dugu adberbiorik. (1).

Orainaldi-Iehenaldia

Uztapideren kasuan ez bezala, orainaldia da nagusi Lasarteren kasuan.
Izan ere, hamairu adibideetatik, hirutan bakarrik dugu aditz laguntzailea
lehenaldian, 3, 4 ta 5. adibideetan, hain zuzen.

Ezezko esaldiak

Ez dugu ezezko esaldirik aurkitu egitura aztertuaren arauerakorik.

(I) Beti ere hemen "adberbio" hitza erabiltzen dugunean "behin baino gehiagotan edo
gutxienez behin" zentzua adieraz dezaketen denborazko adberbioetaz ari gara, hots, ez
adberbio kontzeptuaren zentzu orokorrean.



COORDINATION SANS COPULE ET REDOUBLEMENT
EXPRESSIF A LABIALE DANS CERTAINES LANGUES

DE LA RUSSIE PRE-SLAVE

Bougival, 4-XI-1987

Michel Morvan

A) COORDINATION

Se fonder sur l'existence d'une conjonction de coordination da en
georgien pour appuyer l'idee d'une parente avec la conjonction basque
(e)ta "et" constituerait une erreur, car une telle copule existe egalement
en russe populaire, 011 da est utilise largement pour i en russe classique,
alors qu'elle a en principe Ie sens affirmatif "oui" ou bien encore Ie sens
restrictif "mais", par exemple dans da niet "mais non!". II conviendrait
d'ailleurs de s'assurer de maniere decisive s'il s'agit a coup sur du meme
da que la copule en question. On pourrait donc estimer que Ie georgien a
emprunte la conjonction da au russe. C'est en tout cas ce qui se passe
pour certaines langues finno-ougriennes telles que Ie komizyriene qui
utilise aujourd'hui Ie russe da "et" exactement de la fa<;on dont Ie
finnois, de son cote, a emprunte au germanique la conjonction de
coordination ja encore visible dans Ie gotique sous la forme jah, plus
rarement ja (on notera au demeurant que ja est aussi l'affirmation en
germanique, ce qui est un argument en faveur de l'origine commune du
russe da "et" et du russe da "oui, mais ").

Ces faits sont tres importants dans Ia mesure 011 ils peuvent indiquer
que certaines langues non-indoeuropeennes ne connaissaient peut-etre
pas la coordination a l'aide d'une conjonction. II faut alors rechercher
quels pouvaient etre les autres procectes de coordination. Cela nous
amenera aussi a poser Ie probleme de l'origine du basque (e)ta et a nous
demander si ce n'est pas la egalement une structure assez recente,
empruntee a quelque langue indo-europeenne a l'instar de ce que nous
venons de relater a propos du georgien et du zyriene. Comme il est fort
peu probable qu'il faille y voir un emprunt au latin et etant donne que la
forme de base est tres vraisemblablemenr ta precectee souvent d'un
e-qu'il faut bien appeler prothetique, peut-etre aurait-on interet a se
tourner precisement vers la Russie et a examiner, d'autre part, comment
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procectent les idiomes finnoougriens situes encore aujourd'hui entre Ie
Plateau Central et les Monts de 1'0urai.

J'ai choisi plus particulierement Ie komi-zyriene en utilisant I'ouvra
ge d'Istvan Batori intituIe Wortzusammensetzung und Stammformverbin
dung im Syfjiinischen (1) tout a fait precieux pour ce type d'investigation.

a) La coordination contrastee:

Afin d'exprimer un concept global, un collectif, on peut trouver en
finno-ougrien un couple complementaire dont les deux membres ne
sont pas exactement sur un meme plan notionnel strict (voir paragraphe
suivant). Ainsi I'idee de visage sera rendue en hongrois par Ie terme orca
qui est considere comme une contraction d'un compose orr "nez" + szaj
"bouche", d'ou nez-bouche = visage. De meme, en vogoul (ougrien de
l'Ob), on aura rwl-sam compose de rwl "nez" et de sam "oeil", d'ou
nez-oeil = visage (la notion de l'oeil n'a rien d'etonnant ici bien entendu,
elle est justement celle que contient Ie fran~ais visage ou Ie collectif
allemand Ge-sicht, et il va sans dire que I'on songe immectiatement au
basque begitarte). L'ostiak, voisin du vogoul, a la meme formation que ce
dernier avec rlOt-sem. En zyriene nous trouvons de nouveau nez-bouche
dans Ie couple nir-vom et en votiak bouche-nez dans Ie couple im-nir.
Istvan Batori cite encore I'estonien qui possede bouche-yeux avec Ie
terme suusi/mad qui se decompose en suu "bouche" et si/mad "yeux".

b) La coordination parallele

Un autre type de coordination complementaire fait appel a la notion
de parallelisme. Celui-ci est realise a I'aide d'une juxtaposition pure ou
bien d'une juxtaposition avec sufftxes s'il s'agit de cas obliques d'un
paradigme de declinaisons: zyr. ki kok = main-pied, acc. kiste kokse,
elatif kisis kokSis, abessif kitem koktem, etc. Dans ce type de coordina
tion, on retrouve des choses connues, comme par exemple zyr. ai mam
= pere-mere = parents, dont la structure est similaire a celle de l'expres
sion basque aitama(k) = les parents, la presence de la marque de pluriel
-k n'etant qu'un epi-phenomene. I. Batori fait remarquer que I'on a aussi
la possibilite d'utiliser une periphrase comitative, comme l'indique avant
lui deja Fokos-Fuchs (2). Par ex.: hgr. Jefj felesegevel "homme avec sa
femme", fi. mies vaimoineen "id.". Le basque aurait ici une formule telle
que gizon bere emaztearekin. On peut avoir au demeurant un comitatif
non terminal dans un cas comme celui-ci: vot. anaiien atai d'uiiuo zke
"avec rna mere mon pere demande quand" (trad. lid.) ou anai "mere"

(I) Ural-altaische Bibliothek, XVII, Wiesbaden, 1969.

(2) Unili es altaji 6sszehasonlito szinttan., NyK 64: 29.
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(notez la tres grande proximite avec Ie basque anai "frere alne") est suivi
du comitatif -en tandis que atai "pere" ne porte pas de suffixe (notez la
proximite avec Ie basque aita "id.").

II est extremement interessant de constater que dans certains cas, Ie
finnois remplace la copule ja "et" empruntee comme je l'ai rappele au
germanique, par un suffixe -kin dont la valeur semantique est it peu pres
"aussi". II a frequemment une valeur emphatique, mais on peut estimer
qu'il a dO posseder it I'origine un sens tres voisin de celui du suffixe
basque -kin "avec" auquel il pourrait bien etre apparente.

Le vote utilise egalement Ie suffixe -en comitatif: t.fi£)en til "fumee et
feu", Htt. fumee avec feu. Bien entendu ceUe utilisation d'un suffixe sur
un seul des membres, ici Ie premier, d'un couple complementaire ou
redouble est classique. II peut s'agir de tout cas de declinaison, cf. par
ex. Ie basque mendiz mendi "de mont en mont" avec l'instrumental.
L'uti!isation d'un possessif est une autre maniere d'enoncer un couple:
en zyriene on peut avoir Ie possessif suffixe -a, en vote -0: zyr. luna voi
"jour et nuit", !itt. nuit son jour; neja vudi "fleche et arc", litt. arc sa
jleche; sunisa jem "fil et aiguille", !itt. aiguille son fil ; vot. nuno-vin "frere
alne et frere cadet", !itt. frere cadet son frere aine. II est vraisemblable,
comme I'a ecrit K6vesi (3), que la fonction premiere de zyr. -a et vot -0

est copulative et qu'elle n'est devenue possessive qu'ensuite: ainsi d'i/'aa
baba (Wichmann, MSFOu 38:128) signifiait "enfant et femme", d'otl
"enfant avec femme" comme hgr. toska mort signifie "homme avec
barbe" (4). On aurait pour la meme expression en hongrois gyerekes anya
"enfant-avec femme".

II arrive que Ie possessif soit suffixe aux deux membres du couple:
zyr. sunisa jema "fil et aiguille", rut'sa keiina "Ie renard et Ie loup", vot.
nuno-vino "les freres", etc. L'instrumental peut servir dans ce cas de
coordinateur: zyr. vijen nanen vaji "je lui apportai du pain et du beurre"
(nan "pain" + instr.-en + vij "beurre" + instr.-en); vot. urom kariskil'l'am
ad'amiien gondiren "d'amitie se lierent l'homme et l'ours" (ad'amiien
~~. .

Pluralisation marquee: Ie couple coordonne peut etre muni de la
marque du pluriel suffixee it chacun des membres (marque -t): mordv.

(3) A. K6vESI, MAGDA: A permi nyelvek osi kepztJi. Budapest, 1965, pp. 39-64.

(4) B. A. SEREBRENNIKOV, NyK 63: 202 (
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at'at-babat "Ie vieux et la vieille"; pat'at-sazort "la soeur a'inee et la soeur
cadette". Parfois, cette fonction peut etre remplie par Ie duel, par ex. en
ostiak (marque -nen, -lJen); akarnen purisnen "un chien et un cochon"
(akar "chien" + puris "cochon").

Le redoublement de la marque a pour fonction de bien mettre en
relief l'idee de coordination (5). Cette derniere ne devait etre apparente
primitivement que grace au premier membre, seul porteur du suffixe.
Pour eviter une confusion avec l'idee de subordination, Ie suffixe a
affecte egalement Ie second membre du couple.

II semble donc que la richesse de ces systemes asyndetes aille bien
dans Ie sens d'une anteriorite structurelle par rapport aux mecanismes a
copules. Outre Ie ja du finnois et Ie da des langues permiennes, les
emprunts al'indo-europeen et au russe en particulier ont fourni encore i
au zyriene et i et no au vote (votiak) qui valent respectivement "et" et
"mais" en russe. La structure primitive sans conjonction caracterisant ces
langues a donc regresse en faveur de la structure indo-europeenne et
zyr. ki-kok "main-pied" (= membres du corps) devient ki i kok "main et
pied"; bat'mam "parents" devient bat' imam "pere et mere"; nila-zonma
"fille-gan;on" devient niv da zon "fille et garc;on", etc. L'inconvenient de
l'introduction de la conjonction de coordination etrangere reside dans Ie
fait qu'elle bloque un processus en cours, celui de la fusion des deux
membres du couple qui tendaient ane plus faire qu'un, tout comme l'a
reussi a peu pres sans difficulte majeure Ie basque avec aitamak ou
gurasoak "parents" dont on ne distingue parfois meme plus la composi
tion (on estime generalement chez les bascologues que gurasoak est un
compose signifiant "Ie vieux et la vieille", cf. bsq. atso "vieille"). Or ce
procecte est tres createur de mots et ron peut craindre ainsi une sterilisation.

II resulte de cette premiere partie du present article que I'on sera
amene inevitablement aposer la question de l'existence d'une structure
sans copule en basque qui aurait fonctionne de maniere exclusive. II ne
fait aucun doute qu'une telle structure fondamentale etait propre au
basque ancien comme Ie prouvent des exemples assez nombreux dans Ie
basque actuel. Doit-on pour autant affirmer que la conjonction (e}ta est
un emprunt? Et si oui, un emprunt aquelle langue? Ou bien (e}ta a-t-il
existe dans un premier temps comme suffixe uniquement? On Ie trouve
en effet souvent en finale (eta suspensif, etc.). Le debat reste ouvert.

Bien entendu les formations asyndetes ne sont pas une preuve
decisive de la parente du basque avec I'ouralien, car on les recontre dans

(5) P. RAVILA, FUF 27: 49.
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bien des langues, y-compris en georgien. En russe meme, on aura. par
ex. chlebsol "pain et sel", en vieil indien mitra-varona, etc. II se peut
toutefois que leur utilisation soit moins systematique que dans les idio
mes preindoeuropeens. Les composes que nous venons d'etudier ont
une superiorite sur la simple coordination a l'aide d'une conjonction: ils
ne representent pas seulement une juxtaposition "pere et mere", "main
et pied", etc., mais ont une valeur d'abstraction collective ou d'hyperony
mie: les parents, les membres du corps, les freres et soeurs... On consta
te done de ce point de vue une convergence au moins typologique entre
Ie basque et les langues ouraliennes.

B) LE REDOUBLEMENT EXPRESSIF

Le classique du redoublement expressif est Ie redoublement du
meme terme sous une forme identique en tous points ou alternant sa
voyelle: ce sera par ex. Ie modele tip-tip ou tip-tap d'origine onomatopei
que. II existe dans de nombreuses langues du monde, on serait tente de
dire presque dans toutes les langues. Sa fonction consiste a imiter les
bruits ou bien a renforcer une idee, a souligner, mettre en relief, insister
sur quelque chose. La encore Ie basque utilise largement cette structure:
beti-beti "absolument toujours", urrun-urrun "tres loin", dirdir- "scintiller,
trembler" (cf.le turc tir tir "trembler"). Le redoublement peut au demeu
rant servir de pluriel, mais c'est une evolution facile a comprendre, et un
sujet dont on ne debattra pas ici. Dans les langues finno-ougriennes on
rencontre bien sur ces structures: vot. tupti-tapti "trottinant"; zyr. spurk
spark "en un instant", diil-diol (onomatopee d'un bruit), etc. Mais
encore une fois, on trouverait des choses semblables en zoulou ou en
vietnamien.

Plus surprenante est la structure finno-ougrienne a alternance con
sonantique initiale ou Ie second membre du couple-redoublement com
mence par une labiale qui n'est pas ajoutee, mais prend litteralement la
place de la consonne initiale du premier membre (alors qu'il s'agit bien
du meme mot redouble). II peut y avoir cependant alternance vocalique
en meme temps, mais Ie cas Ie plus interessant pour nous est constitue
par Ie couple simple a alternance consonantique (6):

zyr. tore-bore "bavard"

tirli-mirli "betise, absurdite"

t'siri-piri "tres petit"

kirt's-virt's "au petit bonheur, au hasard"

(6) I. BATORI, op. cit., p. 51.
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II est clair que les formes ci-dessus, et plus particulierement les
formes a labiale m- a l'initiale du second membre, pour lesqueIles on
peut encore citer Ie zyriene taran-maran "imitation de paroles de priere
incomprehensibles", nous incitent vivement a un rapprochement sugges
tif avec des structures basques teIles que nahas-mahas "melange, confu
sion" ou itzuli-mitzuli "tours et detours" (ici la consonne labiale est
rajoutee parce que Ie mot commence par une voyeIle). La presence
d'une affriquee, d'une chuintante ou siffiante ne gene absolument pas Ie
procecte et l'on sera meme ici extremement proche d'un couple basque
tel que sius-mius(ka) "parler en douce, a mi-voix en surveillant les
voisins" du bas-navarrais de Baigorry (Azkue, Diet., II, p. 222):

zyr. t'sukil-mukil "tordu"

sil'/'e-mil'l'e "bricoles, chose sans importance"

siledni-moledni "aplatir, lisser" (ici avec modification du vocalisme).

II n'est pas exclu cependant que d'autres langues aient connu ce
procecte d'alternance consonantique a labiale. II n'en demeure pas moins
vrai que nous sommes en presence d'une zone de localisation du pheno
mene tres importante. EIIe se situe en Europe de l'Est comme s'il y avait
la un "noyau dur" avec peut-etre un certain degre d'interpenetration
entre Ie finno-ougrien et Ie slave? Comme c'est Ie premier qui est
substratique par rapport au slave, on est en droit de penser que, dans Ie
cas qui nous occupe, Ie slave serait l'emprunteur, car il s'agit d'une
structure visiblement archai'que, si l'on en croit ce que nous avons
observe par ailleurs a propos de la coordination sans copule et compte
tenu du fait 'que nous avons affaire a des langues reputees pre
indoeuropeennes. II va de soi que je considere la similitude de structure
du redoublement labialise du zyriene et du basque comme un argument
en faveur de I'hypothese de parente genetique entre Ie basque et Ie
finno-ougrien.
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Txanka bertsolariaren bitartez

Bidarte, 1986-X-9
Txi/lardegi

Orioko eta Zarauzko euskarak ez dira guztiz gauza bera. Eta artikulu
sail honetan Zarautz dugu aztergai (1).

Hala ere, Orioko euskara motaren azterketak argi handia egin dezake
Zarauzko eta kostaldeko hizkerari buruz.

Hots, bigarren honetarako, eta Aita Zabala biltzaile porrokatuari
esker, badugu lekuko fidagarri bat: Txanka. Orion jaioa, mutilzar geldi
tua, eta gurasoz eta bizilekuz beti oriotar huts egondua, eredu ona izan
dakiguke.

Txanka bertsolaria, bestalde, ez da batere aspaldikoa: 1890-1961. Eta
beronen obran gaurko hizkera zehazki ageri ez bada ere, aurreko belau
narena bederen soma dezakegu.

Oso urri dira pottoak Txankaren bertsogintzan; eta euskal silaba
aztertzeko oinarri sendoa ematen digu, beraz.

Bidenabar, gainerantzean, beti ere zalantzan dauden sintaxi puntuno
xumeren bat argitzen saiatuko gara ondoko lerro hauen bidez.

Gure jarraipidea, horrela, hau izango da:

1. Silabaketa kostaldeko gipuzkeraz.
2. Mugagabearen erabilpenaz.

1.1. Bokale bikoitzen laburketa.

Kostaldeko gipuzkeraz, eta beti ere lekukotzat aukeratu dugun Txan
ka bertsolariaren lanen bidez ikus daitekeenez (ikus Axentxio Txanka
Bertsolaria, Auspoa 59, 1966), aspaldiko bokale bikoitzek bokale bakarra

(I) Ikerlan hau, Zarautzi buruzko beste batzurekin batera zen argitaratzekoa.
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eman dute Orioko mintzairan; eta Hegoaldeko beste zenbait hizkeratan
gertatzen den bezala (Nafarroa garaian, esate baterako) antzinako bikoiz
tasun harren arrastorik ez dago.

-1i!ZJ (= aha!).
akordatutzen al zera, (8), 24 (alegia, 8 silaba, orrialdea).
akordatzen al zera, (7), 20.
al dezuten azkarrena, (8), 59.

-I aril (= ahari).
gaiiera ariya (6), 96.

-I aztul (= ahaztu).
etzaizkit aztu, (5), 33.
neri aztuko (5), 21.

-lien 1 (= lehen).
guk lengo lege zarrari, (8), 51.
zeiiek lenago, (5), 55.
lendabiziko, (5), 22, 24, 56.
len, (1), 81, 26, 28, 136, 135.
lenbizi, (3), 72, 72, 99, 122.
lengo, (2), 26, 30, 96, 138.

-Imail (= mahai).
maia betia, (5), 79.
ostatuko maiera, (7), 104.
mayian, (3), 140.

-I nastul (= nahastu).
nastu ote dan, (5), 65.
= nastua, (3), 122.

-ltxarl (= txahar).
txarrik, (2), 51.
txarrikan, (3), 25.

-Izarl (= zahar).
neska zar bat erten zait, (7), 102.
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barku zar erdi, (5), 111.
barku zarra ta, (5), 112.
zarrak ana, (4), 28.
ardi zarraren gibe/a, (8), 70.
zartu da/ako, (5), 31.
zartzera, (3), 37, 44.
bei zar bat aurten, (5), 61.
erropa zarrakin, (6), 98.

1.2. VI h Vz hiato zaharren diptongaketa

Aldakuntza hau gertatu da normalean:

VI . hVz -+ VI V2

-~ (= aho).
auko zu/ua, (5), 39.
bere autik, (4), 130.

-Ibeil (= behi).
bei asko, (3), 96.
beiak, (2), 28, 39, 104.
beyikan, (5), 39.

-Ibein. beinl (= behin).
bein bear genduben au, (7), 14.
bein ere, (3), 20.
noizik bein, (3), 97.

-I eunl (= ehun). Gutxitan. Ikus aurrerago.

-[lQl] (= lohi).
/oi zuluan sartuta, (6), 104.

-I nail (= nahi). Ez beti. Ikus aurregago.

-[@ (= ohi).
oitua zera, (7), 28.
oitura dan beze/a, (7), 118.

179
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1.2. 1. Fenomeno bera gertatzen da bokale arteko Ir/, Idl edo Igl
ezabatu denean:

oixen da, (3), 22.
oik ana, (3), 28.
motiboik gabe, (5), 31.
San Pedroi, (3), 22.
arrotzen ai dira, (6), 31.
Joxemaitarrak, (5), 48.
aiskire, (3), 116.
konfesoriai aitortu, (8), 109.
birjinai, (=:= ari) (3), 109.
Ir/ren galera horretan hurbil dago zubereratik.

1.3. Bokale bikoteen ahoskera

Ikus ditzagun bana-bana gerta daitezkeen 20 kasuak; bokalerdien eta
bokale osoen arteko iiabardurak oraingoz, corpus-aren urriaz, aztertu
gabe uzten ditugularik.

-IAEI
Ez da agertzen.

-C11J
Jatorriz diptongo denean, diptongo gisa eta silaba bakar batez ahos

katzen da; eta gauza bera tarteko Ihl edo Idl desagertua denean.

Adibidez:

naiz kasik iya (= nahiz), (5), 33.
naiz uste arren, (5), 23.

Hala ere, harrigarria da na.i silababikoaren maiztasuna.

Egin dezagun lerrokada bikoitz bat:

Inail (1)

eman nai dizke, (5), 30.
naian, (2), 118.
naiago, (2), 119.
ga/du nai, (3), 125.
naigabe, (3), 13, 95.
bota nai zuben, (5), 91.
so/data nai du jaso, (7), 102.
nai, (1), 101.

Ina.il (2)

nai dubenak aditu, (8), 50.
nai dubenak, (5), 49.
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Oharraraztekoa da, honi buruz, beste gipuzkoar bertsolari batzuk ere
"nari" bisilabiko bat erabiltzen dutela garai bertsuan.

Normalean, hitz batez, ai multzoa diptongatu egiten da, bai jatorriz
ko kasuetan, bai ondoriozkoetan.

-IAOI
Esana dugunez, kasu bakarrean (au = aho) diptongaturik agertzen da

normalean.

-IAU!
Ez da agertzen.

114-ko baraubakin (5 silaba) ulertezina da; 4 silaba espero zitezkeen
eta.

ea edo ia ahoskaturik ere (bear eta biar, eman dezagun), bi silaba
ditugu beti: ertzian, aitzian, beltzian, bestiak, a/dian, etab.. Hitz batez: ez
da diptongaketarik gertatzen.

Bi berezkuntza egin behar dira: Goiherrin bezala -(e)nean atzizkia,
edo antzekoak, -(e)nen agertzen dira:

asten naizenen, (5), 116.

Eta, bestetik, Ir/ren erozketaz hitz haseran sortzen den ea hiatoa,
Ijal silababakar ahoskatzea:

ea.ku.tsi.yo.zu (5), 35.
eaman dute sei bandera, (8), 48.
eamango zitun, (5), 51.
eantzita (3), 51.

Fenomeno hau beste euskalkitan ere gertatzen da, goi-nafarreraz
bereziki:

jantzi i= yantzi (NG, Oiartzun; jantzi I erantzi).
jan i= yan (NG, Lakuntza: jan I edan).

Diptongatu egiten da; baita ondoriozko diptongoa denean ere:
ein (= egin), bei (= begi), etab.
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Hiato egiten da.
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Normalean diptongoa dugu, eta silaba bakar bat, beraz.

Berezkuntza nagusia e.un da (= ehun); oraindik ere maiz silaba bitan
ahoskatua:

milia bost egun, (5), 113, 114, 115.
milia seiregun, (5), 115.
milia lareun, (5), 107.
milia ta bederatzieun da, (10), 47.
milia bederatzieun eta, (10), 24, 26.

Nahiz batzutan diptongoa aurkitu:

beratzireun da, (5), 54.
bederatzireun, (5), 75.

Maizenik, hitz batez, e.un silababikoa dugu.

Hiatoz ere agertzen dira beste bi hitz hauek:

le.un: mingaiia leguna, (6), 125.
ne.ur.tu: neurtu ditut, (5), 36.

Normalean diptongoa dugu; are /g/rekiko forma (degu) erabiltzen
denean ere:

sobrante deula, (5), 28.

ia bikoteak hiatoa ematen du, are iya gisa ere:

Gorostiyako, (5), 15.
Kantabriyak, (4), 19.
Donostiyako, (5), 47.
abiyatutzen, (5), 41.
abiyatzeko, (5), 11. (nahiz abitu, bakanka, 104).

Nahiz euskara zaharrean -ar morfema markatua izan: iIr, eta autono
moa; Txankaren ahotan hiatoa sendo agertzen da:

Donostiarren, (5), 34.
Donostiarrak, (5), 43, 48, 52, 56, 77.
Getariarrak, (5), 69, 91, 92, 93.
Getariarrai, (5), 44.
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Joera bera agertzen da baita erdaratikako hitzetan ere:

Veneziatik, (5), 109, 112; Veneziako (5), 114.
Turkiyatarra, (5), 112.

Edo beste hauetan:

estudiyatzen, (5), 111.
estudiante, (5), 113 (kanta ezagunean ere hiatoz esaten da).
biaje ori, (5), 55; edo biraje, (3), 135.

Harrigarriak, agian:

Azpeitiyako eta Azkoitiyako formak, 107.

Baina garrantzitsuena agian 1atinezko esa1dia:

per omnia sekula, (7), 106; om.ni.a adierazgarri horrekin, 1atinez om.nja
entzuten baita.

Hiatorako joera ezin daiteke sakonagoa izan.

Norma1ean hiatoa dator: i.e edo i.ye.

Berezkuntza bat: So.la.be.rrie.ta (5), erda1 esakeraren eraginez segurki.

Erdaratikako mai1egu batzuk ez dute duda izpirik uzten:

kontzientziya, (5), 41.
pazientziya, 66, 102, 5 si1abatan.
sufiziente, (5), 113.

Erabat erdalahoskeraren aurka.

soziedadia agertzen da behin, dena de1a, diptongoz eta 5 si1abatan.

Hemen ere hiatoa sortzen da: io edo iyo.

Adibiderik onena Orio izena da: Oriyo, (3) beti. Baita deklinabidea
barrena eta hitz-e1karketan ere:

Oriyoko, 19, 24.
Oriyotarrak, (5), 24, 40, 58, 79.

Ana Mari Etxaidek egokiro azpimarratu duenez (ikus Castel/ana y
Vasco en eI habla de Orio, 1968; 48 orr.), erdaratikako hitzik norma1enak
ere iristen ditu joera fonetiko nagusi honek:
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meriyo, 19.
desapiyoka, (5), 50.
propiyo esan" 55.
Inazio, (4), 108, 109, 110.
menospreziyo, (5), 114.
estudiyoko, (5), 115.
opiziyo, (4), 125.
Galbario, (4), 131, 131.
periodikuetan, (7), 84.

Corpusean ez dago daturik.
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Normalean hiato ematen du, eta oa edo ua ahoskatzen.

Belareekin, halere, /k, g, j/, oso maiz gertatzen da diptongo goranzkoa.

Joan aditza da Jekukorik onena:

I;u.an I (belarea) (2)

ezin juan gindezke (7), 46.
juan dirade, (5), 49.
balijuake, (5), 51.
guazeneko, (5), 59.
orain guaz esatera, (8), 93.
zijuakiyon, (5), 110.
lasai juango gera, (7), 126.
jartzera guaz bertsoak, (8), 131.
berdeletara juanda, (8), 20.
zijuazela, (5), 41.

I;wan I (1)

juan giiian, (4), 45.
obe du ez juan, (5), 48.
juan dan urteko, (5), 65, 73.
joateko, (3), 68.
juango litzake, (5), 77.
juan zaizkiyola, (5), 29.
juan ziiiezke, (4), 32.
juango zaizkitzu, (5), 37.

Monoptongazioz ere gertatzen da:

ensaiora juna, (6), 86.
jun dan, (2), 34.
jun giiian, (3), 42.

Normalena, dena deJa, hiatoa da:

Gipuzkoako txapela, (8), 45.
oker juak (= joak), (4), 84.



KOSTALDEKO GIPUZKERAREN BERR!... - Txillardegi 185

egualdera, (5), 109 (= hego aldera, jakina) diptongoa, belareekin batez
ere, posible izanik:

Gipuzkuatikan, (5), 42.
lenguan bezela, (5), 30.

-IOEI
Ez dago daturik.

-[Ql]

Normalean diptongoa, are bigarrenkaria denean ere:

oixen da, (3), 22 (= horixe da).
motiboik gabe, (5), 31.

-ioul
Ez dago daturik. Baina diptongoa genuke, ikusiko dugunez.

-IUAI
Hiatoa normalean, uba forman eskuarki:

munduban, 21.
neguba, 21.
orduban, 24.
San Juan, (3), 82, 82, 83, 84, 85.

Erdaratikako hitz batzutan, /kwa/ multzoa zegoelarik bereziki, dip
tonga goranzkoa atxiki du:

kuadril/a, (3), 25, 34, 35, 41, 43, 44, 46, 49, 51, 55, 64, etab.
igual, (2), 121, 90; nahiz batzutan i.gu.al ahoskera posible izan eta bide
beretik euskal hitz hau:

egualdi, (3), 133, 77, etab.
aguantatzeko, (5), 112.

-IUEI
Era berean, hiatoz ahoskatzen da eskuarki. Honen argigarri onak

dira adizkiak: genduben (20), ezkenduben (20), dubenik (22), dubenak (37),
etab. Era berean: zubek, 27.
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Erdaratikako hitzetan ere, hiatorako joera nagusiturik agertzen zaigu:

- su.er.te (3):
ziranian suertatu, (8), 58.
suerte txarra, (5), 63.
suertiaren, (5), 70.
suertia, (4), 79, 116, 119.
suerte, (3), 129.
suertian, (4), 24

Eta zubererazko silbi!rte delakoa gogoratzen zaigu.

- kon.tsu.e./o, (4), 130.
konsue/ua, (5), 55.

- Ma.nu.el (3), 27, 56.

Honen arauera, beraz, markatuak dira lwei ahoskatzen direnak:

- ne.u.rriz fue.ra.ko, (6), 63.

- buel.ta, (2), 68, 69, 103, 110, 111, 32, 33, 54 (nahiz bu.e/.ta., (3), 134)

- fuer.ti.a (3), 112.

-illlJ
Ahoskera monosilabikoa datxekio:

deskuidatu, (4), 20.
kuidadorikan, (5), 124 (nahiz Lu.is ere agertu, 111).

Monosilabikoa dela soma daiteke, gero ikusiko dugunez.

Eta, horren arauera, eta gipuzkeraz normaltzat eman daitekeenez,
taula hau lortzen dugu:

A E I 0 U

A a H D (D) D

E H e D (D) D

I H H i H H

0 H H D 0 D

U H H D H u
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Joera segitzen ez duten hitz bakan batzu badaude; edo-ta noiztenka
baizik segitzen ez dutenak: na.i; e(r)aman, e(r)akutsi, e(r)antzi; e.un,
Ie. un, ne.ur.tu, so.zie.da.de, buel.ta, fuer.te, fue.ra., e.gual.di, kua.dri.lla,
i.gual, a.guan.ta.tu; baita koloka ikusten dugun joan hitza: jo.an, ju.an,
juan, jun. Hots, hitz markatu hauetan nabarmen dira bi maiztasun: bela
reena eta maileguena.

1.4. Boka1e-bikote berak azentu unitate desberdinen artean

Azentu-unitate desberdinen artean, hiatoa izango dugu gutxienez
goiko taulan H agertzen den kasuetan. Honen bidez unitateen arteko
mugak ezartzeko argia izango dugu.

Oso gutxitan gertatzen da laburketa:

onra aundiyak, (5), 19.
etzanda antxen, (5), 20.
nola antxo, (4), 23.
eztira asko, (5), 41, 64.
kopa artuta, (5), 72.
gustora asko (5), 77.

korrika emen, (5), 14.
inola ezin, (5), 19.
nola etorri, (5), 27.
burla egin, (4), 20.

Eta bide beretik gainerakoetan.

1.4. 1. Interesgarrienak, beraz, hitz barruan diptongo ematen duten
bikoteak dira:

Hemen hiato batzu gertatzen dira, nahiz legerik ezin eman:

nola izaten, (5), 21; baina nola izaten dan, (5), 29.
ezta izaten, (5), 41; baina etzala izango, (5), 32.
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Josepa liiasi, (6), 14; baina osaba ilIobak, (5), 27.
onela ikusi, (6), 14; baina onela ikusten, (5), 82.

Aukera Iibro dagoela dirudi, hitz barruan diptongatzea beharrezkoa
bazen ere. (Horrelako zerbait gertatzen da na.i / nai bikotean: naiz kasik
iya, (5), 33; baina bota nai zuben, (5), 91.

Hemen ere aukera bide dago:

nola ume, (4), 20.
mil/a urte, (4), 54, 75.
baina:
zuk ala usteko, (5), 32.

Normalean laburketarik ez:

uste etzuten, (5), 44.
uste eztala, (5), 78.
kaje-esnia, (5), 39.
bire erdiyan, (5), 55.

Hitz barruan gertatzen denaz bestaldera, diptongatzea ez da beharrezkoa:

ere ipurdi (= heure), (5), 15.
asarre izugarriyak, (8), 19.
gure ijituak, (6), 26.
gure inguruban, (6), 81.

baina:

beste iru, (3), 42.

Gauza bera: hiato gerta daiteke, usuenik hau gainera; baina dipton
gatzea posible delarik:
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zure ustiak, (5), 23.
nere ustetan, (5), 28.
beste urte bat, (5), 41.

baina:

nere ustez, (3), 63.

Gauza bera:

/engo istori, (5), 24.
arro ibilli, (5), 27.
ondo ikasten, (5), 70.
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garbi irabazi, (6), 85.
komeri izugarriyak, (8), 33.

1.4. 2. Hots, eskuin aldean klitiko bat dagoela soma dezakegunean,
joera nagusia gailentzen da; eta diptongoa dugu normalean. Hauxe da
aditz laguntzailearekiko kasua:

emate'izkizut, (5), 25.
dek/aratze'itut, (5), 34.
ibil'ituzte, (5), 35; baina
merez'ituzte, (5), 51; baina

de.si.o'i.zu.tet, (5), 19.
egingo'itugu, (5), 26.
ikusiko'ira, (4), 30.
sendatuko'izka, (5), 32.
bi.a/.du.ko'u.kar.ta, (6), 99.

is.ti.ma.tu.ko'u, (5), 110.

ez.ti.yo'u.bi.ar, (5), 67.
ga/du'itugu/a, (5), 31.
borratu'itugu, (5) 22.

billatze'ue/a, (5), 71.
arrapatze'ute, (5), 136.
deskuidatu'ida, (5), 20 (= deskuidatu
dira).
Presentatu'ian, (5), 51 (= presentatu
diran).

1.4. 3. Adierazgarriak dira oso gratia batzu, bi bokaleen laburketa
ren seinale seguru baitira:

txu/et aundiyakin, 138; baina txu/eta aundiya, 138, baita neurriak erakus
ten dituen bitasunak:

kopa aundi eder ori, (7), 85.
baina kopa aundi, (4), 85, 86.
txa/opa ta arraun, (5), 89;
baina txa/opa aundiyan, (4), 89.
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bentaja aundiyan, (5), 70.
bi bandera aundi, (5), 76, 79.
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Berriro ere, hiatoari eustea ala diptongatzea libre agertzen da, hitz
barman laburketa derrigorrezkoa delarik.

1.5. Erakusleen arazoa

Nafarrera garaian bezala, erakusleek izenarekin unitate bakar bat
egiten ote duten pentsa liteke. Kasu horretan bokale bakarra genuke aa
eta 00 kasuetan.

Hots, ez da horrelakorik gertatzen; eta erakusleak unitate berezia
sortzen duela pentsa daiteke.

[@]

lastima auxe, (5), 24 (nahiz behin: marka au, (3), 27).
motibo ori, (5), 19, 32.
Oriyo ontan, (5), 21, 23, 31, 39, 70, 76.
Oriyo ortan, (5), 28.
funtziyo ori, (5), 56.
bertso onekin, (5), 59.
deseo ori, (5), 129.
bertso oriyek, (5), 32.
triiiero ortan, (5), 51.
kaso orretan, (5), 71, nahiz bakanka laburketa aurki badaiteke ere:
funtziyo ortan, (4), 45.
funtziyo ori, (4), 87. ("funtziy'ori" idatzita).

Normalean, hitz batez, hiatoa dugu, eta bi silaba.

1.6. Beste kasn bitxi batzn

-iru

Izenarekin bat ote doan pentsa liteke (Ultzaman bezala):

iru illabete, (5), 114 (lwi/ diptongoaz).
iru itxasontzi, (5), 111.

- /a/ren erorketa

Fenomeno hau oso normala da gipuzkeraz; eta partitiboa ere iritsi
du: faltik, markik, etab.

Gauza bera aurkitzen da Txankarengan.
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urte askuan, 19.
urte askuan, 116.
sei urtian, 22.
bi eguneko birian, 137.
bi urteko kartzela, 105.

Baina batez ere mailegu paroxitonoetan agertzen da garbiki: kopa,
txuleta, txalopa, bandera, marka, bentaja, biba, bandera, kuadrilla, paliza,
bur/a, azaiia, karroza, postura, tamaiia, dama, korrida.

Euskal hitz bakan batzutan ere gertatzen da: gauza, gora, estropa,
paroxitonoak. Hauekin batera era beste, markatua itxura denez.

Kasu horietan guztietan diptongo bat sortzen da e eta o-ren elkarke
tan; eta a-ren ezkerretan, ezabatu egiten da:

amaika or/ako, (5), 32.
postura ortako, (5), 35.
txalupa ona, (4), 62.
txuleta onak, (4) 23.
sei bandera eder, (5), 27.
kuadrilla ederra, (5), 49.
paliza ederra, (5), 49.

Azpimarragarria izan daiteke) agian, bikote horietan adjektibo dela
eskuin aldeko elemendua.

2. MUGAGABEAREN ERABILPENAZ

2.1. Deklinabidea

Egia ote da mugagabe zaharrari, mugagabe bikoitza nagusitu zaiola,
eta denborazko hitzetan singularrari dagozkion atzizkiak gailendu zaizkiola?

2.1. 1. Denborazkoetan

Ikus dezagun Txankaren ilara:

urte askotan, 46.
urte askotan, 78.
sei urtetan, 38.
iru urtetan, 38.
bi egunetan, 42.
sei igandetan, 59.
iru urtetan, 85.
bi egunetan, 66.

Espero zitezkeen formak dira nagusi, berrikuntza esan ohi den baino
gutxiago hedatua delarik.

Berex jarri behar dira bi hauek:

iru bat egunian, 133.
amar bat egunian, 139.
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2.1. 2. Lekuzkoetan

Daudenak sail normalekoak dira:

toki askotan, 40.
erri askotako arraunlariyak, 43.
erri askotatik, 55.
sei erritako arraunlariyak, 89.
sei erritako premiyorikan, 90.

2.2. Erakusleekiko komuDztadura

Mugagabea multzokaria denez, normalean singularra espero daiteke:
gogora dezagun Ebanjelio zaharren itzulpena, "hiru egun hartan ehortzia".

Txankaren hizkeran ere horixe da modu nagusia:

bi urte ortan, 35.
sei urte ontan, 48.

Behin agertzen da hau:

sei urte oitan, 35.

Baina orrialde berean "bi urte ortan" dagoenez, Irl bat gaizki iraku
rri ote den pentsa daiteke.

2.3. "Bi anauDiaD"

Honetan arraun-joko berezi baten aurrean gaude:

bi arraunian Sarasua da nagusi, 59.
bi arraunian Oriyon dago
Guipuzkoako txapela, 45.

Mugagabea zertan agerturik ez dago kasu horretan.

2.4. Mugagabea eta aditza

2.4. l. Mugagabe egiazkoa eta aditza

Singularra espero daiteke, eta singularra aurkitzen da Txankaren
hizkeran:

askok zeukan inbiriya, 89.
kontuba pranko orrek ekarri dit neri, 95.
buru-austia pranko pasa zun lenbizi, 99.
zenbaitek morroi ona nai luke debaide, 103.
jendia pranko bazan, 120.
askok dakina, 136.
kuadri//a asko aurrera zaie pasatu, 44.
ipurdikua artu du prankok, 55.
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gizon askori aditu diyot, 63.
jendia frankok ikusi zuan, 63.
askori etzaio ajola, 65.
zenbait gizonek beti izaten du, 65.
egun orretan askok egin du, 66.
jendia pranko arritu da, 69.
jendia prankok pasiatu du, 73.
askok du letuba, 84.
kontu oiek aditu dizkagu askori, 86.
kanpotarra're asko zitzaigun juntatu, 86.
makiiia bat persona ibilli da dantzan, 87.

Hauen ondoan salbuespen gisa agertzen dira pluralezko batzu:

gizon askotxo gertatzen dira, 19.
arrazoi asko jarri dituzte, 34.
zenbat tresabi dauzkagun, 39.
ikusten dira zenbait arraunlari, 82.
askok irabaztia zeukaten buruban, 81.

Oso bitxia da behin agertzen den forma:

bedeinkazio eder askoa / guztiok artu genduan, 93.

Singularra nominatiboraino ere heldu dela dirudi.

2.4. 2. Zenbakariak eta aditza

Teorian, eta euskara zaharrean dudarik gabe (ikus Refranes y Senten
cias honi buruz) singularra espero bazitekeen ere, askok arkaikotzat
jotzen du modu hori.

Hots, Txankaren bertsoak aztertuz, mugagabe zaharra bizirik dagoela
ikusten da; eta pluralezko komunztadura ez dagoela osoki nagusiturik:

eraman dute sei bandera, 48.
Sarasu orrek kendu diote / aurten ere bi bandera, 50.

Hala ere, plurala agertzen da maizenik:

ikusi dira amalau mutill, 23.
jarri biar dizket itz-pi, 38. ( izpi hobe legoke).
dauzkagu zazpi, 38.
dauzkagu amabost bandera, 44.
iru bandera sartu dituzte, 49.
amar milia duro / badauzka berekin, 98.
abitzerako ditu / bost traje erosi, 99.
bi urte pasa zituben, 113.
iru il/abete... pasa zitun, 114.
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Euskal ebakeraz ll. jardunaldiak

Durango, 1986-V-29

Karmele Rotaetxe

Drain dela gutxi, gure lengusin barritsu batek Bilboko Jantoki txina
tarrez ziharduela, Elkano kaleko jaubearen "elebitasun berezia" gomuta
izan zigun. Egia esan, delako gizonak, bere jantokitik aide egiten dugu
nean, "agul eta gelo alte" esan ohi duigu, integrazio froga eskaintzeko
asmoz edo bere espainolezko berbaldia amaitu duela erakusteko. Eta
berbaldi honi bUruz, lengusinak gaineratu: "Pero habla castellano en
chino".

Hau anekdota hutsa da eta anekdotatzat hartu behar. Baina, ohartze
koa da gaur eta hemen interesatzen zaigun gaia orduan eta minutu pare
baten zabalduta geratu zela. Goazen ba pausaka aztertzen gure txinota
rrak egiten duena:

- Aide batetik, euskarazko soinuak bere hizkuntzaren soinuei hurbil-
tzen dizkie eta:

/aguRetagelOaRte/ esan ordez

/aguletageloalte/ dio.

Hau da, euskarazko sekuentzia fonikoaren zati edo soinu batzuren
ordez, beste batzu ahozkatzen ditu. Jakina denez, "Hitzaren Fonologia"
deritzanak soinuen arteko oposizioak erakutsi behar ditu, soinu horren
/onema-balioa egiaztatzeko. Delako oposizioak katearen pundu berberan
jazo behar direla gomutaratu behar dugu, oraingoz, azentuaren funtzioa
bertan ez datzala ulertzeko.

Beste aldetik, goiko anekdota horretan "Habla castellano en chino"
esaldi horrek zer esan gura du? Aipatu dugun trukeagatik ez genuke
esango, zalantza barik, "habla euskara en chino". Esan gura duena zera
da: gizon txinatar horrek, gazteleraz berba egiten duenean, txineraz izan
go balitz legez egiten duo Eta, espainolezko berbak ebakitzen dituenean,
goian aipatutako trukez gainera nabarmena agertzen dena hau da: espai
nolezko berbak erabili arren, hizkuntza horren gramatika arauak ondo
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gauzatu arren, gizon horren jardunako estalkia, azala, "azaldaketa" (Azkue
ri jarraituz) ez da sekula izaten gaztelanu batek erabiliko lukeena. Hemen
deitzen dugun "estalkia" edo "azaldaketa" azentuagaz eta entonazioagaz
lotuta dago, hain zuzen; fenomeno bi hauek katea fonikoaren zatiei edo
segmentoei ez dagozkie eta, horregatik, hizkuntzalari batzuek "supraseg
mentalak" dei egin diete. Guk, hemen segmentalak ez direla esango
dugu, beste izenik eman gabe. Fenomeno hauei bumz, ezaguera prakti
koa denok dugu (lengusinak legez) eta, behin baino sarriago, delako
hiztun batek "kanpoko azentua" duela esaten dugu, adibidez. Kontua da
euskaldun berrien artean sarriegi gertatzendela hori eta Euskaltzaindiak
berriro batu gaitu hemen (orain lau urte, Azkoitian egon ginian) euskara
ren bereizitasun ez-segmental hauei argi apur bat ekartzeko.

Euskaldun berri askok erakusten dute, "atzerritar azentu" hori arra
zoi bigatik azal daiteke:

a) Dugun eta, mendeetan zehar, eduki dugun hizkuntz-kontaktoagatik:
gure gizartean gaztelera (edo frantsesa) menperatzen da eta interferen
tziarik boteretsuena segmentalak ez diren fenomenuetan agertzen da.
Horregatik, hizkuntza askotako Plangintza ("Language Planning" deritza
na) eratzen denean, arduradunek kontutan hartzen dituzte ("Corpus
Planning"-aren barman) "Rules of Ponctuation" and "Spelling"-en zeha
tzak (1). Delako erregelei esker, hain zuzen, ikasleak ikasi ahal ditu
azentuak eta entonazioak dituen ondorioak bai grafian, bai eta ebakeran.
Gure artean, horrelakorik ez da egin.

b) Oraintsu arte, euskararen irakaskuntza idatzitako hizkuntzaz batez
ere kezkatu da, euskara batua idazteko hizkuntzarako sortu zelako. Baina,
inoiz ere ez da larregi azpimarratuko hizkuntza naturalak ez direla gra
matika erregelen multzoak bakarrik, ez eta segmento fonikoei dagokien
aginte multzoa ere, soilik. Gizon-emakumeok ditugun hizkuntzak (hau
da, hizkuntza naturalak eta ez artifizialak) hizkuntza biziak izanez gero,
ahoz erabiltzen ditugu jatorriz, lehenbiziz eta batez ere. Idatzitako hiz
kuntzagaz parekatuta, ahozko hizkuntzak duen lehentasuna adituteko,
gogan eduki behar ez dagoela haurrik berba egin baino lehenago boligra
foa erabiltzen duenik. Azentua eta entonazioa ahozko hizkuntzari dagoz
kio eta fonologiaren sailean sartzen dira, euren ondorioak bai gramatikan
eta bai pragmatikan ageri arren. Esan daiteke ez dagoela hizkuntzarik, era
batez edo beste batez, azenturik eta entonaziorik ez duenik (doinuen
hizkuntzez (2) ez naiz ari), munduko hizkuntzak ezagutzen ditugun

(1) Ikus, adib. MOSHE NAHIR: "Status Planning and Corpus Planning in Modern
Hebrew", in J. MAuRAls (ed.) Po/itique et Amimagement Linguistiques. Gouvernement du
Quebec, 1987, 257-316 Of.

(2) Hau da, doinuak, soilik, eragindako aldaketak dituen hizkuntzak (txineraren eus
kalkiak, serbo-kroata, etab...)



AZENTUA ETA ENTONAZIOA: HARREMANAK - Karmele Rotaetxe 197

neurriz, jakina. Zoritxarrez, ahozko euskara gutxi (edo txarto) ezagutzen
dugu, deskripzioak falta zaizkigulako. Euskarari buruz, dogma batzuek
irauten dute, hizkuntzaren benetako egitura ezkutatuz. Baina, azentua eta
entonazioa finkatzeko, dogmek ez dute baliorik eta deskripzio gehiago
beharko genituzke, derrigor. Bestalde, bistan dago edozein deskripziok
-bere helburua lortzeko- finkatu behar duela, lehenbiziz, zer diren
fenomeno bata eta bestea. Hori dela eta, II. Jardunaldi hauetako eztabai
dak ireki baino lehenago, argi eta garbi eduki behar dugu, gutxienez,
zelan ageri diren azentua eta entonazioa beste hizkuntza askotan (eta ez,
soilik, espainolean edo/eta latinean), eta ze funtzio bete duen batak eta
besteak (3). Jakite honek baimendu behar diguna hau da: a) azentua eta
entonazioa beste fonologiaren fenomenuetatik aislatzea; b) azentu eta
entonazioa, parean jarrita, fenomenu biren arteko aldeak argitzea. Horre
tarako, onartu behar da euskal azentua zelakoa den jakiteko, aldez aurre
tik jakin behar dela zen den azentua Hizkuntzalaritza Orokorrean. Hori
dela eta, hauxe da erabiliko dudan eskema:

I.-Azentua; 1.1. Hizkuntzalaritza Orokorrak ematen duen azalpena. 
1.2. Euskal azentuaren gauzatzea. - 1.3. Grafiari eramateko proposamena.

2.-Entonazioa; 2.1. Hizkuntzalaritza Orokorrak ematen dituen azal
penak eta gure aukeraren arrazoiak. - 2.2. Euskal entonazioa.

3.-Azentuaren eta entonazioaren arteko hartuemonak; 3.1. Fenomeno
biak nahastuteko arrazoiak. - 3.2. Bereiztuteko beharrak.

Bestalde, aurkeztuko ditudan ideiarik nagusienak ez direla berriak
aitortu behar dut (4) eta Euskaltzaindiaren barruan ere azaldu ditut (5).
Baina, ordutik hona, nire hipotesia aldatzeko arrazoirik ez dut ikusi.

1. AZENTUA

Linguistika orokorrean, azentuaren estudioa Fonologian sartu ohi da
eta, Fonologiaren barruan, Azentologian.

Erabiliko dudan terminologiaz, zer edo zer esan behar: soinua "soni
do", "son" edo "sound" adierazteko gordeko dut, eta fonema (behar

(3) KARMELE ROTAETxE: Estudio estructural del euskara de Ondarroa. L. Zugaza.
Durango. 1978. 2.0.2.1 eta 2.2 Kapit.: 140-206 orr.

(4) -: "Laccent basque (Observations et hypotheses)" in La Linguistique. Revue
Internationale. International Review, 1978-2, Paris, New York: 55-77.

"L'accent basque". Abstract, in Language and Language Behavior Abstracts, 13/4, 1980.
San Diego, Ca.: 964, ref. 05118.

(5) -: "Euskal Prosodiaz", in Euskera, XXVI, 2. ald., 1981-1: 381-396.
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izatekotan) "fonema", "phoneme"... adierazteko. Jakina denez, hiru para
metro bereizten dira soinu bakoitzean: fisika-arloan, luzeera, bibrazio
-anplitutea eta bibrazio-frekuentzia. Perzepzioari dagokionez, honela etor
tzen zaizkigu: lehena, iraupena, bezala: bigarrena, intentsitatea edo indarra
(eta hitz hau gordeko dut): hirugarrena, goiera bezala eta, honetan lehen
biziko fundamentalaren frekuentziaz gainera, tinbrea eta doinua sartzen
dira; horregatik eta ohituragatik, doinua gordeko dut hirugarren parame
tro hau izendatzeko. Beraz:

- Fisika ... luzeera; bibrazio-anplitutea; bibraz. frekuentzia.
- Perzepzioa ... iraupena; indarra; doinua.

Inziso gisa, azpimarratu gura dut zientzia guztietan preminazko dela
terminologia. Eta funtsezko nozioak izendatzen dituen goiko hauetan
doinua soinuaren parametro (eta konpontzaile) bat izanez gero, ezin
dugu hitz bera erabili entonazioa deitzeko, fenomenu ezberdin biren
aurrean gaudelako. Esaterako, soinu bakoitzean doinua dugu baina ez
dugu entonaziorik, hau beste zerbaiti dagokio eta (ikus. beherago).

- Zelan gauzatzen da azentua? Ez dago mila bide: edo azentuak
soinu baten parametroei zer edo zer kentzen die (iraupenari edo indarra
ri edo doinuari, edo denei) edo, alderantziz, azentuak soinuari zer edo
zer gehitzen dio eta, berriro, izan behar da edo iraupena, edo indarra,
edo doinua. Munduko hizkuntzak aztertuak izan diren neurriz, bigarren
prozedura hau erabiliena dugu; hori dela eta, gehigarri hau hartzen duen
soinuak inguruko soinuen artean gailetzen da eta gailendu hitza gordeko
dut "destacar" edo "mettre en relief' adierazteko, gailentze hitza esp.
"prominencia", ingl. "prominence" edo fr. "proeminence", izanik.

Geroago ikusiko denez, entonazioak doinua erabiltzen du melodia
ren aldaketak lortzeko. Azentuak erabiltzen duen parametroa, ordea,
hizkuntza batetik bestera desberdina izan daiteke: gazteleran, adibidez,
indarra da; frantsesean, berriz, doinua. Nahiz eta hizkuntza bi horietan
hitz bera erabili, "acento" edo "accent", ingelesak, esaterako, baditu hitz
bi azentu-mota desberdin horiek izendatzeko: "stress", lehen kasuan,
"pitch", bigarrenean. Baina, parametro hauek ez dute banaka funtziona
tzen eta, aspalditik Maurice Grammont-ek erakutsi zuen indarraren gai
lentzeak erakartzen duela beti iraupenarena eta sarritan doinuarena, alde
rantzizko erakarrera jazo barik:

"L'intensite entraine toujours avec elle la duree et souvent la hau
teur; la reciproque n'est pas vraie" (6).

(6) M. GRAMMONT: Les vers fran,ais, ses moyens d'expression, son harmonie, Paris,
1913. S. KARCEVSKIJ-ek aipatua "Sur la phonologie de la phrase", in TeLP, 4 (1931):
118-228, eta 201 bereiziki.

Behar bada, horregatik ere, indar-azentua benetako azentutzat hartua izan da, askotan.
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Nire hipotesiak parametroen arteko erlazio hau oinarritzat hartzen
duo Hori dela eta erakutsiko balitz oinarri teoriko hau zuzena ez dela,
beronengandik datozen ondorioak egokitu beharko lirateke.

Hizkuntza baten azentuz eta entonazioz arduratzen den azterketak
argitu behar du, aIde batetik, azentu-parametrorik garrantzitsuena zein
den eta, beste aldetik azentu-gauzatzeak eta melodiaren gora-beherak ze
hartuemonetan gelditzen diren. Hau lortzeko, abiapuntutzat onartu behar
da -teoriaren mailan, behinik behin- fenomenu bi direla, bakoitzak bere
markoa duelarik. Gure hizkuntzaren kasuan, baina, diferentzia hau egitea
ez da erraz izan eta, behar bada, ez dela oraindino erraz onartzen.
Betidanik, fenomeno biak nahastuta ageri dira. Adibidez, Altube-k E/
acento vasco liburuan "entonaci6n" edo "acento" erabiltzen ditu, hitz
biren arteko alderik -edo, behintzat aIde teorikorik- egin barik (7) eta
Azkue-k parentesien artean sartzen du ("la entonaci6n") "el acento"
aipatzen duenean (8).

Dirudienez, gaurko egoera ez da asko aldatu eta ez da aldatuko
behar ditugun oinarri teorikoak onartu arte eta hauei dagozkien defini
zioak adierazi arte. Zeren, oinarri batzuk finkatu ta gero, ikerlangileak
ondorio berdinetara hel daitezke edo ez; dena dela, eztabaida dezakete.
Baina, oinarri teorikorik gabe, ezin hel daitezke ondorio berberera, ez eta
eztabaidarik eduki.

1.1. Oinarri teorikoak

Azentuari dagokionez, goiko lerrook oinarririk garrantzitsuenetariko
bat finkatu dute: azentua da soinuen parametroei esker marko baten
barruan jazoten den gailentzea. Hortaz, Paul Garde-ren definizioa nirea
egiten dut Ian honetan, beste aurreko lanetan egin nuenez:

"mise en valeur d'une syllabe -unite accentuable- dans Ie cadre du
mot -unite accentuelle-" (9).

Definizio honetan, nabarmena dena hau da: nahiz eta azentua silaba
batean (geroago zehaztuko dugu hau) jausi, bere efektua hitz bati (hau
ere zehatzago ikusi behar da) dagokio. Ikusten denez, hain zuzen ere,
goiko definizioan gauzak ez dira "a priori" emanak. Adibidez, jakin behar

(7) ALTuBEtar Seber: £1 acento vasco (en la prosa y en el verso), Bermea, 1932, 219
orr.

(8) R. M. DE AzKUE: "Del acento tonica en algunos de sus dialectos", in Euskera, VI,
1930: 282-297, 282 bereiz.-

(9) P. GARDE: L'accent, Paris, P.U.F., 1968, 53 orr.
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da zein den hizkuntza bakoitzaren barman unitate azentugarria ("unite
accentuable") eta, hizkuntza askotan, silaba baldin bada ere -definizioan
aipatzen denez- beste hizkuntza batzuetan segmento txikiagoa dugu,
mora, hain zuzen. Euskarari aplikatzeko orduan, pundu hau erabaki
behar da. Bestalde, azentudun unitatea ere ("unite accentuelle") ez dago
a priori emanda. Adibidez, gure hizkuntzarik gehienetan grafiari dago
kion unitatea (hitza) baino txikiagoa ez bada ere, bistan dago handiagoa
izan daitekeela; horrela, hizkuntza batzuetan azentua hitzari dagokio
(gazteleran, adib. "celebre" / "celebre" / "celebre"...) eta beste batzue
tan, frantsesean legez, hitz-taldeari: "Monsieur" baina "Monsieurjean"
eta "Monsieurjeandubois". Bigarren kasu hau izatekotan, hitz-taldearen
berbak hartuemon estuetan egon behar direla suposa daiteke.

Bistan dago, euskal azentuaz mintzatzeko, jakin beharko dugula zein
den edo izan daitekeen azentuaren markoa. Zeren, aipatu dugun gailen
tze hori erlatibo nozioa baitugu, unitate azentugarria beste batzuren gai
nean gailentzen delako, sortzen den kontraste bati esker. Hain zuzen,
azentuaren garrantzirik handiena bere funtzio kontrastiboan datza eta
hau, marko batean gertatzen eta gertatu behar delako, funtzio demarkati
boa ere ba dugu. Hori dela eta, azentudun unitate batean -marko
batean- sortzen diren kontrasteek eragiten duteazentu-egituratzea edo
azentu-itxuraketa izendatu genuena (10) "configuration accentuelle" bihur
tzeko. Beste moduz esanda, funtzio kontrastibo horregatik, marko bateko
unitate azentugarri guztiek -gailendurik daudenek eta ez daudenek
moldatzen dute azentuitxuraketa. Euskal azentuaz arduratzean, konzeptu
hau ere zaindu beharko da, nahiz eta' gure estudioetan berria izan.

Beste oinarri batzuk argitu ditugu hemen: gailentzea unitate azentu
garrian jazoten da; azentua ohartzen da kontraste baten bidez eta kon
traste honek bere markoa duo Gainera, badakigu hizkuntza batzuetan
azentua fibre izaten dela (gazteleraz...) eta beste batzuetan, toki finko
batean. Oinarri guztiak batuta gero, azentu deskripzio batek finkatu behar
ko ditu:

a) Unitate azentugarria: silaba? mora?

b) Azentuak bereiziki erabiltzen duen parametroa, indarrak doinua
eta iraupena dakartzala kontutan edukiz.

d) Azentudun unitatea: hitza? hitz-taldea?

e) Hitzaren edo hitz-taldearen barruan, ze tokitan kokatzen den
unitate azentugarria: toki finko batean -beti bat delako (frantsesean
bezala) edo arau batzuren bidez finkatu ahal dugulako (latinean bezala)
edo, alderantziz, toki mugikor batean (gazteleraz bezala)?

(10) K. ROTAETXE: "Euskal Prosodiaz", op cit.: 384.
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Roman Jakobson-ek dioenez, azalpen batek zera hartu behar du
helburutzat: barianteen zehar, inbarianteak argitzea. Euskal azentuari dago
kionez, delako "inbarianteen" bila joan behar da zehatz indibidualetan ez
itoteko.

Orain hamar urte, euskarari buruzko lehenbiziko espektrogramak
aurkeztu eta aztertu nituen (11). Azentuari buruz orduan atara nuen
hipotesia, gaur ere -beste espektro berriak aztertuta gero- mantenitzen
dut (12).

Hortaz, goiko itaunei erantzuten saiatuko naiz:

a) Espektrogramei esker, euskararen unitate azentugarria si/aba dela
eta ez mora ikus daiteke. Euskararen azentua doinuzkoa zela hain sarri
tan aipatua izan delako, egiaztapen hau egin behar zen.

b) Silaba bat gailentzeko erabiltzen den parametroa indarra da espek
trogrameen azterketek erakusten dutenez. Hain zuzen, Ian honegaz aur
keztuten ditudan 2.2.0.0. eta 2.2.0.1. espektrogrametan, goiko kurba inda
rrezkoa da eta bistan dago a bokalak -ostaabe berbakoa- inguruko
bokalekaz gonparatuz, indartsuagoa dela, dagokion kurba-zatia altuago
doalako. Egia da Ondarruko berba honetan kontrakzio bat jazoten dela,
euskal ebakeran hain sarritan gertatzen denez. Baina kontrakzio honek,
hain zuzen ere, silaba horren azentua indarrezkoa izan behar dela froga
tzen du, Mitxelena-k aspalditik eta hizkuntza-historiaren arauera erakutsi
zuenez (13). Doinuaz, geroago arduratuko naiz. Eta iraupenari dagokio
nez, fonemen azterketak argitzen duena ohartzen da: iraupena ez da
ezaugarri pertinentea, beste ezaugarriek, automatikoki, ekarritako bat bai
no (14). Jakina, Paul Garde-k dioenez (15), belarrira parametro guztiak
"en vrac" etortzen zaizkigu eta, ez da erraz jakiten, makinarik gabe, zein
den parametrorik nagusiena.

(II) K. ROTAETXE: Op. cit. in (3): 58-59-61-69-153-154.

(12) Eskaini didan laguntzagatik, eskerrak eman behar dizkiot Hizkuntzalaritza Oroko
rreko Sailean lankidea eta adiskidea dudan Maitena Etxebarria Irakasleari.

(13) L. MICHELENA: "A propos de I'accent basque", in BSLP, 53 (1957-58): 204-223.

(14) Honetaz, cf. adibidez: KARMELE ROTAETXE: "Interpretacion silabica en la lengua
vasca", in Estudios ofreeidos a Emilio A/areos Lloraeh, V. Univ. de Oviedo, 1980. Lan
horretan, la (tza)/laa (tza) oposizioa aztertu nuen eta bigarren faa zatiak silaba bi dutela
agertzen da, espektrograma batzuri esker; ez dago bokal luzerik ez eta geminadarik.

(15) P. GARDE: Op. cit. in (10): 52.
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d) ri erantzuteko -hau da, azentuaren markoari buruzko itaunari
jarritu diodan taktikaz hitz bi esan behar aurretik. Ohitura denez, intere
satzen den hitza kontesto foniko berezi batean sartu behar da, balio
metalinguistikoa emateko asmoz eta entonazioaren efekturik at lagateko;
horretarako tokirik onena erdikoa da eta Ondarruko inkestetarako erabili
dudan kontestoa: IOstabe ...difiot/ izan da. Hori dela eta, interesatzen den
berba mugatuta geratzen da, baina entonazio gabeturik. Pentsa daiteke
baina, mugatzailea, aktualizatzailea edo artikulua, hau da -a, enklitikoa
delako, berez, azentugabeturik dela, enklitiko guztiak bezala. Espektrogra
men azterketek erakusten dute hitz-oinaren, edo basearen, silaba bat
gailetzen dela eta gailentze hau indarrak ekarritakoa dela, lehen esan
denez: ikus daiteke 2.2.0.0. espektroko landril-ren silabak (16).

Bidenabar, eta honetan datza nire iker-Ianaren alderik jakingarriena,
honetaz ohartu naiz: singularrean, artikulua kokatzen den silaba altua da;
silaba horren frekuentziaren armonikoak gorantz doaz, nahiz eta indarra
handitu barik. Horrek esan gura du, silaba horretan, azentu-oihartzuna
dugula eta oihartzun hori doinuak ekarritakoa dela (ikus. 2.2.0.0. espek
trograman landrional taldeko soinuen armoniko-joerak, batez ere/i/tik
lo/ra pasatzean).

Silaba bi baino gehiago dituzten unitateetan, azentua duen silabatik
eskumaldera doinua mantegitzen da silaba guztietan. Horregatik entzuten
dugu ladiskidel edo /Iengusinal edo Ibatasunal edo laurrerakadal eta ez
dugu inoiz ere entzuten ladiskidel ez eta ladiskidel ez eta ladiskidet,
gazlererazko azentuagaz. Baina, arrazoi berberagatik -doinua mantengin
tzen ez dutelako- euskera (edo, behinik behin, bizkaiera) entzuteaz
ohiturik ez dutenengandik entzuten da sarritan IEuskadfko Ezkerra/ edo
IHerri Batasunal eta mila eta mila antzeko adibideak. Eta euskal berbak
erdarazko esaldi batean sartzen direnean, erdal azentuari jarraitzen diote:
"Trabaja en Euskalduna" edo "tiene el titulo de EuskaltzAindi" edo "voy
a Donostia".

Ohar honek esangura du azentu-oihartzuna zabaltzen dela sapalda
batean ("plateau accentuel" deritzana, eta frantses esakera hau ingelesez
ere gordetzen da), azentudun silabatik eskumara azentu-markoa agortu
arte. Azalpen honen bidez, hobeto ulertzen da -eta justifika daiteke
zergatik hain sarritan aipatu den euskal azentua doinuzkoa den eta
zergatik S. Altube-k, adibidez, esan zuen:

(16) Gaitza da erabakitzea ea r bibranteak "esbaribatiko" bat sortzen duen -hori adie
razteko i (?) txikerra jarri dut-ala i bokalak lotzaiki bat sortzen duen 0 bokaleraino. Dena
dena, dri silaba da indartsuena espektro honetan, hau da, bigarrena hemen ere, orain baino
lehenago aurkeztu ditudan espektrogrametan legez.
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"la palabra vasca es impulsivamente isotonica, 0 sea que todas las
silabas se pronuncian con igual fuerza impulsiva" (17).

edo

"(...) la definicion del acento euskerico; en este idioma, el tono
de las palabras aisladas normalmente pronunciadas es de una unifor
midad casi absoluta" (18).

Gauzak horrela izanez gero, indar-azentua duen silabak eta doinua
mantegitzen duten hurrengo silabek (hau da, lehenaren eskuman daude
nak) ematen diote entzuleari -denen artean- azentu-itxuraketa. Hori
dela eta, azentu-markoari dagokionez, parametrorik handiena doinua dugu.
Ohar daiteke, hain zuzen ere, doinuari esker lortzen den azentu-oihartzuna
sapaida ("plateau") bat legez errealizatzen delarik, unitate batetik bestera
zabal daitekeela, azentudun hitz-talde bat emateko, hau da, azentu-markoa
gauzatzeko. Hau gertatzen da izena eta izen-lagun atributuaren artean,
adibidez. Hurrengo sintagmak fume ona/ edo /etxe ederra/ etenik gabe
entzuten dira eta me edo /txel silabetik aurrera doinua geratzen da
/umeomi/ eta /etxecterni/ emateko. Azentu-marko hau ederto ikus daite
ke 2.2.0.0. espektrograman: doinuari esker, /andriona/ unitate bakar bat
izango balitz legez agertzen zaigu; aurretik eta atzetik mugatuta, hemen
dugu azentuaren markoa. Baina, bestalde, /ostabe/ unitateak bere markoa
du eten baten bidez amaitzen delarik.

Nahiz eta inguruko hizkuntzetan azentu-oihartzun fenomenu hau ez
jazo, errusieran jazo ei da eta japonieran, adibidez, antzeko gauza dugu
kontrako sapalda bat izanez, hau da, eskumatik ezkerrerantz. Baina, eta
guretzat harritzekoa ez da, japonierari buruz ere -euskarari buruz legez
askotan esan da azenturik ez zeukala (19).

(17) ALTuBEtar Seber: Observaciones aJ tratado de MoljoJogia Vasco de D. Resurrec
cion M. de Azkue, Euskera-tik atera izan zuena, Bermeo, 1934.

(18) -: Op. cit. in (7): 21 orr.

(19) E. POLIVANOV: "La perception des sons d'une langue etrangere", in TCLP, 4:
79-98 orr. Iker-Ian horretan, argi ta garbi egileak dio: "La conviction regnait chez les
savants russes qu'en japonais iI n'y avait pas d'accent du tout". 87 orr. Bestalde, cf. nire
hipotesia hobeto ulertzeko N.S. TRUBETZKOy-ek dioena Mie-ko (Nagasaki-n) japonierari
buruz: "La mise en relief accentuelte peut embrasser toute une suite de prosodemes, de
sorte que cette serie de prosodemes, peut eventueltement former un mot tout entier", in
Gmndzuge der PhonoJogie, J. Cantineau-k Principes de PhonoJogie, itzulpenetik, Paris, 1967:218.
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Azaldu dudan fenomenua -oihartzuna- ditudan datuekin ez da plu
ralean jazoten. Hau da, pluralizatzailea -g, forma baten egituran sartuta
gero, jesartzen den silabaren armonikoak beherantz doaz (ikus. 2.2.0.1.
espektroko landrakl eta onakl berbetan azpimarratutako silabak). Azen
tuari dagokionez, pluraleko morfema honek oso ondorio berezi eta garran
tzitsu bat duela esan daiteke, hemengo euskalkietan, behintzat. Enklitiko
delako azentu gabeko izanik, bereizitasun bi ditu: aide batetik, ez du
azentu-oihartzunik hartzen eta, beste aide batetik, Ondarroan, behinik
behin, hitzaren azentua, bera, atzeratu egiten du, aurreko silabara bial
duz. Horrela, 2.2.0.1. espektroan, armonikoei dagokienez, landragonagdil
talde honetan, lanl silabatik aurrera armonikoak beherantz doaz; eta,
indar-kurbari dagokionez, hartzen badugu, orain, landragl unitatea lehe
nengo silaba bigarrena baino indartsuagoa dela agertzen da.

Hortaz, pentsatu behar da azentu-itxuraketa morfologiagaz lotuta
dagoela gure hizkutzan eta azentu-markoa finkatzeko morfema bakoitza
ren efektua kontutan eduki beharko genukeela. Arrazoia hau da: base edo
hitz-oin bati lotzen zaizkion morfemak (hizkuntza eransle baten aurrean
gaude) atzizkiak direlarik, bakoitzaren efektuak aida dezake hitztaldearen
muga eta azentu-itxuraketa. Nahiko aspaldidanik aurkeztu nuen morfemen
banaketan -azentuari begiratuz- izen forma batean sartzen direnek ez
dute efektu berdinik (20). "Grosso modo" baina, efekturik handiena eta
pertinenteena pluralegilearena da.

Hitz batez, hona nire ondorioak:

- Unitate azentugarria silaba da.

- Euskal azentua indarrezkoa da, baina.

- Azentu-oihartzun bat ageri da, doinuaren bitartez, azentudun sila-
batik eskumara, eta oihartzun hau sapalda batean ("plateau") zabaltzen
da, singularreko formetan.

- Pluraletan, bereizi behar dira lehen-denborazko kasuen formak eta
beste guztiak, mofologiari dagokionez eta, jakina, azentu-itxuraketari dago
kionez. Leku-denborazko formen itxuraketaz ez naiz hemen arituko (21).
Beste pluraleko formen egitura, jakina denez, honela da: Hitz-oina (edo
Basea) -a -g-funtzio marka, -g- konpontzaile hau pluralegilea izanik. Des
kripzioak erakusten du pluralegile honen silabak (ezin naiz hemen sartu
morfonologiaren zehatzetan) ez duela oihartzunik hartzen eta bere esku
man dauden silabek ere ez.

(20) K. ROTAETXE op. cit. in (3), 4 Kap.: Sistema acentual en formas Iigadas nominales.
4.1 Kap.: Clasijicaci6n acentual de los moifemas eta honi buruz datozen observaciones.

(21) Aldeak ikusteko, cf. op. cit. in (3), 3.10 kap. morfologiarako eta 4 kap. morfemen
banaketarako.
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- Bisilabadun hitzetan, -goren efektu atonizatzaileak hitzaren azentua
atzera bidal dezake: landril hitzak bigarren silaban azentua dakar, baina
landrakl lehenengoan.

- Euskaran, azentu-markoa hitz-taldea izan daiteke beti. Hiztegiko
unitate ezberdinek talde bat eratzeko gramatikari edo/eta pragmatikari
dagokien zenbait baldintza bete behar dute: adibidez sintagma bat era
tzea (andriona). Bestalde eta esan denez, markoak azentudun silaba
(gai/entzea) besarkatzen du eta bere barruan mantenitzen den soinupara
metroa doinua izanez, doinua dugu markoaren lokarria. Horregatik entzu
ten diren hitz-taldean erritmo-taldeekin lotuta daude, zalantza barik.

- Pluraleko formetan singularrekoetan baino eten gehiago ager dai
tezke pluralegilearen efektuagatik.

- Azkenez eta goiko e) itaunari zera esan behar da: azentu-itxuraketa
aldean utzita, hiztegi baseak badauka azentua eta ditudan datuen araue
ra, hitzik gehienetan bigarren silaban -ezkerretik kontatuta- jausten da,
nahiz eta hitz batzuetan lehenbiziko silaban egon. Aztertu dudan euska
ra, azentuaren kokaguneak bereiz dezake zenbait oposizio: Ibaso/baso/;
Itxistu/txistU/; Ihonek/honek/; ...(22).

1.2.1. Euskal azentu motak

Oraintsu azaldutako azentua ez da bakarra gure hizkuntzan. Behin
baino sarriago aipatua izan denez (23), lau azentu mota bereiz daiteke
euskaran. Batzuren ustez, egoera honek aukera bat eskatzen du azentu
bakar bat irakaskuntzan eta mass-medietan eredutzak eskaintzeko, euska
ra barietateen arteko aukera bakarra egin zen bezalaxe. Nire ustez, baina,
badago zer edo zer uniformitate hori baino garrantzitsuagoa dena: irakas
Ie bakoitzak ezagutu beharko luke bere azentua zelan gauzatzen den
errealizazio hau bere ikasleei irakasteko gauza izateko. Argi dago, baina,
horrelako prestakuntza ez dela gaur egun ematen ez Eskoletan ez eta
Fakultateetan. Gauzak honela izanez gero eta moten arteko aukera
egitekotan, azaldu dudan motaren aIde nago, arrazoi bigatik: a) soziolin-

(22) - op. cit. in (3): 161-162.

(23) L. MICHELENA: "A Note on Old Labourdin Accentuation", in ASJU, 6: 110-120,
1972.

N. HOLMER: £1 idioma vasco hab/ado, San Sebastian, 1964.
W. JACOBSEN: "Nominative-Ergative Syncretism in Basque", in ASJU, 6: 67-109, 1972.
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guistikari dagokiona: azentu mota hau Mendebaldekoa da eta bere eske
mari begiratzen badiogu (eta ez ebakera indibidual bati), hau da, Foneti
ka hutsetik Fonologiara igarotzen garenean pertinentea zer den topatzeko,
orduan eskema hau hiztunik gehienok duguna da; b) hizkuntz barruko
arrazoiak: azentu mota honen ezaugarriok euskal azentuaren bereizitasu
na azaltzen dute. Aide batetik, indar azentua delako, historian zehar jazo
diren kontrakzioak eta gaur egun oraindino gertatzen direnak (ikus. espek
troetan, ostabe berba, "ostera bere" adierazteko) aditu ahal ditugu; bes
talde, doinu oihartzunak dituen ondorioek erakusten digute zergaitik
hain sarritan (24) aipatua izan den doinuaren garrantzia gure hizkuntzan.
Gainera, doinu oihartzun hau ez da jazoten inguruko hizkuntzetan eta
euskarak berezkoa duela pentsatu behar da.

1.3. Grafiari eramateko proposamena

Goian esan denez, nire Estudio estructural del euskara de Ondarroa
liburuan azentuari buruzko euskal morfemek dituzten propietateak azal
du nituen. Arazo horretaz, zehatz eta mehatz hor aritu nintzen eta, ez
dut hemen astirik azalpen luze horiek errepikatzeko, kritikarik izaten ez
den bitartean, behinik behin. Zelan edo holan, baina, proposatuko dudan
notazioa ulertzeko beharrezkoak dira.

Bestalde eta jakina denez, azentua notatzeko, diakritiko batzuk era
biltzen dira, benetako azentuaren gorabeherak erreflejatzeko gauza ez
direla izaten jakin arren.

Gure kasuan, diakritikoen bidez erabilkeran jazoten diren azentu
itxuraketa motak (singularreko eta mugagabeko sekuentziak vs. plurale
koak edo leku-denborazko singularren sekuentzien itxuraketak etab. (25)
bereizi beharko ditugu. Hitz batez esateko, hau da diakritikoek erakutsi
behar dutena: itxuraketa mota biren arteko aldea; jakina denez, sekuen
tzia batzuetan doinu oihartzuna geratzen da eta beste batzuetan, ez.
Diferentzia hau jasoteko, diakritiko tipo bi erabiliko dira. Gainera, jakin
badakigu berbarik gehienetan azentua bigarren silaban jausten dela, baina
beste batzuetan, lehenean, eta aide hau ere agertu behar da. Estudio
estructural del euskara de Ondarroa delakoan proposatu nuen notazioak

(24) Ez bakarrik AZKUEK eta ALTUBEK, lehen esan denez, ikus. baita ere: 1. BASTE

RRETXEA "Estudios sobre entonaci6n vasca segun el habla de Guernica" (1), in Fontes
Linguae Vasconum, 18: 353-393, eta (11) in id. id., 21: 289-338, 1974 eta 1975.

(25) K. ROTAETXE op. cit. in (3): 555-563.
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ekonomia-erizpideak bilatzen zituen batez ere, diakritiko bakar bat eskai
niz: diakritikoa, hain zuzen, azentu-eza adierazteko.

Nire oraingo ikuspunduz, diakritiko bi erabili beharko lirateke: azen
tu-eza adierazteko eta azentua adierazteko. Diakritiko hauek erabiltzeko
arauak hauek dira:

A.I: 'ikurra azentudun silaban ipini behar da. Izan daiteke lehena
edo bigarrena (baso/bas6; txistu/txistu, etab...).

A.2: maileguzko hitzak aidean utzita, diakritikoa duen silabatik aurre
ra doinua mantengitu behar da, ahozkatzean, hitza edo hitz-taldea amaitu
arte: adib. giz6nari forma honetan doinu sapalda ("plateau") sortzen da
azentutik aurrera; gauza berbera esan gura dugu giz6nek mugagabeko
ergatiboan, edo giz6nak singularreko ergatiboan edo gizonagatik (azken
honen pluralez, geroago arduratuko naiz), idazten ditugunean.

A.3: maileguzko berbek aparteko tratamendua merezi dute. Dirudie
nez, hauek oihartzunik ez dute edukitzen: adibidez, Ize basol formak eta
ergatibo singularreko Ibasoakl formak edo hitz honen beste formek
gaztelerazko azentua dute.

A.4.: 'diakritikoa agertzen den silabak ez du azenturik ez eta oihartzu
nik, ez silabak berak, ez eta bere eskuman dauden beste guztiek, berba
amaitu arte. Ad.: giz6nei edo lagunekin forma idatzita hauek ahozkatu
behar dira azentu-oihartzun barik nei silaban, lehen kasuan, eta ne silaba
tik aurrera (hau kontatuta), bigarren kasuan.

A.4.I: salbuespen bat egin behar da hemen. Dirudienez, -gatik mor
fema kontuan, bigarren azentu bat ("acento secundario") edo ohartzen
da. Paradigma honen azentua aztertu nuenean (26) -diakritikoa erabili nuen
honetarako. Adibidez, gix6nakaitik idatzitako forma honetan, -diakritikoak
zera adierazten zuen: aurreko silaba (na) azentu barikoa izan arren kai
silaban eta honen hurrengoan (tik) doinua ez zela behean geratzen, beste
pluraleko formetan jazoten denez (ikus. goiko lagunekin). Baina, diakriti
koa erabiltzeko beharra eztabaidagarria da, ekonomiaren aldetik. Azken
baten, lagunakatik edo lagunengatik idaztean ere ez dago akats handirik
pertinentea den gailentzea gordetzen den neurrian. Notazio hau gorde
tzekotan, irakurtzeko arau batek zera esan beharko luke: unitate berbe
ren diakritiko berdin bat silaba bitan agertzen denean, erdiko silabak ez
du doinua mantenitzen.

(26) - op. cit. in (3): 3.09 kap.: 498-509.
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2. ENTONAZIOA

EUSKERA - XXXIll (2.aldia)

2.1. Entonazioa Hizkuntzalaritza Orokorrean

Entonazioaren funtzioa ez da azentuarena. Entonazioak ez du kon
trastetik bilatzen hitz batean, ez eta hitz-talde batean. Entonazioaren
bidez -eta hau hizkuntza guztietan- esaldi motak bereiztuten ditllgu.
"Esaldi" hitza eta ez "perpausa" erabiltzeko badago arrazoirik. Azken
hau gramatika-nozioa dugu eta lehena, ordea, pragmatikari dagokio eta
hemen interesatzen zaiguna da. Pragako hizluntzalariek aspaldidanik era
kutsi zutenez, esaldi batean zati bi bereizten dira: tema/rema edo min
tzagaia/galdegaia. Bestalde, "esaldi/perpausa" oposizioari dagokionez, bes
te hizkuntza batzuetan "enoncelphrase" edo "utterance/phrase" etab.,
gauzatzen da.

Ez da esan beharrik hizkuntza guztietako hiztunok zenbait bide
dugula benetako zalantza (ala sasi-zalantza) batean garela adierazteko,
"deklarazio" bat (baiezkoa edo ezezkoa) egiten ari garela adierazteko edo
agindu bat ematen ari garela komunikatzeko. Baina ditugun him esaldi
mota hauek hitzek soilik ez dituzte bereizten. Ahozko hizkuntzan, hitzek
eta hitzordenak egiten ez dutena entonazioak, hain zuzen, egiten duo
Adibide batez baliatuko naiz: Frantsesezko honelako hitzen katea bat/qui
vois-tu Marie/ eta, bada ez bada ere, aurreratu gura dut /qui tu vois
Marie/ ordenagaz gauza berbera izango litzatekeela, him esaldi izan
daitezke:

1) /Qui vois-tu, Marie?/

2) /Qui vois-tu? Marie?/

3) /Qui vois-tu? Marie.!

eta Ingelesezkoari bardin gertatzen zaio:

/what do you say Mary/

1') /What do you say, Mary?/

2') /What do you say? Mary?/

3') What do you say? Mary.!

edo Gaztelerazkoari:

/que dices Mary/

I") /Que dices, Mary?/

2") /Que dices? Mary?/

3") /Que dices? Mary.!
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eta baita ere Euskarazkoari:

Izer esan duzu Miren/

1"') /Zer esan duzu, Miren?/

2"') /Zer esan duzu? Miren?/

3''') /Zer esan duzu? Miren./

Kasu guztietan, honako honetaz ohar gaitezke: esaldi mota bakoitza
ri dagokion entonazioa jartzen ez dugun bitartean, ez dago mezurik. Beste
zer edo zer erakusten digute goiko adibideok: mezu desberdinak adieraz
teko, esaldiaren zati baten doinua aldatu behar da.

Hizkuntzalaritza Orokorrean doinu aldaketa horretaz eztabaidatu egin
da. Hizkuntzalari batzuren eritziz, entonazioaren aldaketak "continuum"
batean jazoten dira eta, beraz, ez dira fonologikoak. Beste batzuk, ordea,
esaldiaren zati baten aldaketak "diskretoak" direla uste dugu eta, ikus
pundu honetatik, entonazioa fonologiari dagokio, nahiz eta hiztunen artean
errealizazio bat baino gehiago agiri: funtsez, baina, hizkuntza baten barruan
guztiok eskema bardin batzuk gordetzen ditugu. Askotan, gainera, eta
problemari oso "grosso modo" begiratuz, eskema minima batzuk hiz
kuntza desberdinetan aurkitzen dira. Aipatutako adibideei buruzko kur
bak, gutxi gorabehera, honela izango lirateke (27):

1. Lau hizkuntzetan: zati bi ditugu; lehena goitik behera doala eta
eten ahul bat izanez gero, bigarrena gorantzeko joera duelarik, sostengi
tzen da.

2. Lau hizkuntzetan: lehen zatia goitik behera joan eta gero, eten
handiago bat dugu eta bigarren zatia behetik zeharo gora doalarik (inge
lesez erditik gora).

3. Lau hizkuntzetan: lehen zatia goitik behera; gero eten handi bat
(onartu behar da hiztun bik haztzen dutela hitza, hemen) eta bigarren
zatia goitik behera zalantza barik.

Ohar interesgarri batzuk atara daitezke hemendik:

a) Entonazioaren markoa ez da azentuarena. Entonazioak esaldia
du markoa.

b) Erabiltzen den parametroa doinua da beti.

(27) Kurbak orain baino lehanago aurkeztu ditut, ikus. op. cit. in (3): 170-206 eta in
(11).
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d) Esaldiaren barruan entonazio-talde batzuk sortzen dira, askotan
joera oposatua dutelarik; hau da, esaterako, "deklaratibo" esaldiaren kasua,
temari eta remari dagozkien kurbak (entonemak) konsideratzen direnean,
batez ere.

2.2. Euskal Entonazioa

Azterketan aurkitu ditudan kurbak beste hizkuntzetarako aurkezten
direnakaz gonparatuta, ez da aIde handirik ikusten. Funtsezko eskemak,
gutxi gora behera, geratzen dira, hizkuntzaz hizkuntza, deklarazio bat
egiteko, itaun bat egiteko edo agindu bat emateko. Dena dela, ohar bat
egin behar da euskararen entonazioari buruz: Ondarroan hartu nituen
datuetan, galdegaia eta aditzaren artean etenik ez dago inoiz, unitate biok
talde erritmiko bat egiten baitute; horregatik, pragmatikaren aldetik, uni
tate bakar bat bezala funtzionatzen dute. Adibidez, Ondarroako esaldi
honetan Isapatun beran aitaz zinea dul, hau da "Iarunbatean bere aita
gaz zinera doa" eten bat ohartzen da Isapatunl eta Iberanaitazl taldeen
artean, txikiagoa ala handiagoa izan daitekeena, erritomoari begiratuz. Eta
Iberanaitazl eta Izineadul taldeen arteko etena derrigorrezkoa da, esal
diaren zati nagusi bi bereiztuteko. Baina Izineadul talde bat delako,
Izineal eta Idul-ren artean ezin da etenik sartu. Gauza bera ohar daiteke
IJuan Etxebarria Ondarrun bizi reI esaldia entzuten denean: etenik baka
rra IJuan Etxebarrial esanda gero dator, besterik izan gabe. Ez da harri
tzekoa: entonazioaren zatiak -eta hauek ekartzen dituzten etenak- hiz
tunak komunikatzen duenagaz lotuta doaz eta, aIde horretatik, galdegaiak
-tematik at delarik- rema eratu behar duo

Ondoko espektrograman (ikus. 2.7.0.) larratoi orda/, hor eta da uni
tateen artean ez dago etenik. Gauza bera dugu 2.2.0.0. espektroan: ento
nazioaren bigarren zatia lonadal dugu etenik gabe; arrazoi horregatik
2.2.0.1. espektroan lonagdisl irakurtzen da, eten barik.

Badirudi ere entonazioaren gorabeherak ez direla, gure hizkuntzan,
oso markaturik. Interesatzen dena, halere, aldaketak eta etenak dira. Ez
dut hemen kurba-motarik aurkeztuko, orain baino lehenago egin nitue
nak mantengitzen ditudalako. Kurba joeraz soilik arduratuko naiz:

a) Esaldi asertiboa

Kurbak zati bi ditu: lehena gorantz doana (tema) eta bigarrena (rema)
beherantz oso doinu graberik hartu barik:

Igaur goizean i= i= erosketa egin dutl esaldia horrela ebakitzen da. Eta
galdegaia Igaur goizeanl izango balitz, ebaketa honela izango litzateke:
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/erosketa 4=- 4=- gaur goizean egin dutl

EUSKERA - XXXIII (2.aldia)

Kasu biotan, lehen zatia gorantz doa eta bigarrena beherantz, etena
(4=- 4=-) izan eta gero.

Eta, honelako zati batzuren barruan, zenbait hedatze sar daitezke:
izen-sintagmari dagokionez, esaterako, erlatiboa hedatzea dugu. Orduan,
eta printzipioz, erlatiboa eta dagokion sintagmaren artean ez dago etenik.
Hau erlatibo determinatiboetan argi ta garbi entzun daiteke. Baina, erlati
bo apositiboa denean -eta honelako erlatiboak ere euskaran baditugu
eten txiki bat egin ahal da. Abididez, eta 4=- *' eten nagusia eta *' eten
txikiago bat adieraziz, honelako etenak (eta melodiaren aldaketak) ditugu:

/erosi doten orixu 4=- 4=- txarra da/, /erosidotenorixu/ talde bat izanik, edo

/dendanerosidotenorixu 4=- *' txarra da/, lehen taldea /dendanerosi
dotenorixu/, izanik. Baina:

/orko orixu *' neuk erosi dotena 4=- 4=- txarra da/, /neukerosidotena/
erlatibo apositiboa izanez.

Enumerazioetan, zera ohartzen da: sintagrna bakoitzaren artean ete
nak izaten dira, lehen sintagmak duen melodia bera errepikatuz, eta,
esaldi asertibo guztietan legez, etenik handienak zati bi ematen dizkigu.
Esan gabe doa, ternan sartzen diren sintagma guztiak gorantz doazela
("anticadencia", Navarro Tomas-en hitzez baliatuz) eta reman sartzen
direnak beherantz, lehen esan dugunez. Hona hemen Ondarroako esaldi
honetan jazoten diren eten txikiak eta eten nagusia:

/ogixe 4=- esni 4=- azukri *' taorixu 4=- 4=- danakaroture/

Euskara batuan antzeko esaldi honek eskema berberari jarraituko
lioke: .

/ogia 4=- ardoa *' eta okela *' *' denagustatzenzaitl

b) ltaunak

b.l. Zuzenak izaten direnean, kurba behetik gora doa eta esaldia
oso luzea izaten ez denean ez da etenik entzuten. Garrantzitsuena dena
kurbaren joera da:

/kaferikartukoduzu/
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Bestalde, lehenbiziko silabaren eta azkenaren arteko doinuaren aldea
handiagoa edo txikiagoa izan daiteke: hemen "continuum" baten aurrean
gaude eta hiztunaren expresibitateak zerikusi handia du aide horren
neurrian. Baina hiztun guztiok gorde behar duguna kurbaren joera da.

b.2. Ga/derazko moifema bategaz hasten diren esaldiak, beste hiz
kuntza askotan bezala, doinuaren gailurra morfema horretan egoten da.
Euskaraz, nire ustez, kurba geroago beherantz doa baina azkenengo zatia
ez doa oso behera. Aide horretatik, euskara gaztelerari baino frantsesari
gehiago hurbiltzen zaio.

bo3. Zehar itauna:

Nahiz Ondarroako:

Ipreuntateoste =1= =1= zeindenJonl esaldian nahiz /itaundu didate =1=

nor den Jonl beste honetan eskema bera ikus daiteke. Zati bi ditugu:
lehena goitik behera, etena eta gero bigarren zatia behetik gora doana,
baina galdera zuzenean baino beherago gelditzen da.

bA. Askotan, galdera zuzeneko egitura duten esaldi batzuetan itau
na bera berba bati (eta ez aditzari) dagokio. Adibidez, 2.803. espektroaren
azterketan, hau nabaritzen da: Ixuanl berba ahozkatu ta gero, eten luze
bat dugu, tematik rema isolatzeko. Rema hau eten horren ondoren dator
eta, itauna delako, armoniko guztiak gorantz doazela bistan dago. Baina
joera hau batez ere larin/-eko lal silaban nabaritzen da; eta egia esateko,
itauna da ea Juan "arin" datorren ala ez, IJuan arin dator?/ esaldi
horretan.

d. Azkenez, esklamaziokoek eta agintzeko esaldiek goitik beherako
kurbak edukitzen dituzte:

IEtorri honal eten barik ahozkatzen da eta aipatutako kurbaren
joerari jarraituz. Gauza bera Ondarroako honetan:

Izelakotxikixel

Berriro esaldi mota hauetan lehen aipatu duguna jazoten da. Mintza
gaia edo tema izatekotan, hau ahozkatuta gero eten luze bat dugu galde
gai taldea (edo rema) ahozkatu baino lehenago. Hau ikusten da 2.9.
espektroan: IJuan =1= =1= etorriarin/. Rema honetan, ez dago hitz bakar bat,
bi baino. Baina entonaziorako, letorriarinl entonema bakar bat da eta,
jakina, ezin pentsatu etenik jazoten denik.
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3. AZENTUAREN ETA ENTONAZIOAREN ARTEKO HARTUEMONAK

3.1. Fenomenu biak nahastuteko arrazoiak

Ikusi ditugun fenomenu biak nahastuteko arrazoirik handiena hone
tan datza: batak eta besteak doinua erabiltzen dute gure hizkuntzan.
Gainera, azentu oihartzunak sortzen dituen erritmo taldeak esaldiaren
barruan mantengitzen dira. Egia esateko, hizkuntza gehienetan hitzaren
azentua aldatzen da esaldi baten barruan sartuta gero, A. Belie esan
zuenez aspaldidanik:

"II n'y· a aucun systeme accentologique de mots isoles qui ne
change un peu de nature dans la phrase, etant donne que dans la
phrase les accents de mots doivent s'adapter it I'accent phraseologi
que. Mais cela ne signifie pas qu'i1s changent fondamentalement"
(28).

Zalantza barik, .azentua gauzatzeko doinua erabiltzen duten hizkun
tzetan (euskaran legez) sortzen den "adaptazio hori" (Belie-en hitzez
baliatuz) edo "moldaketa" hori erraztuten da. Gainera, ez da ahaztu
behar euskara hizkuntza eranslea dela eta gure "hitzak" (zer edo zer
deitzeko) benetako sintagmak direla.

3.2. Bereiztuteko beharrak

Baina, halan eta guztiz ere, fenomenu biak behar den moduz uler
tzeko bereizi behar ditugu. Gainera, nahastuteko arrazoiak esaldi aserti
boetan, batez ere, jazoten dira. Agintzeko esaldietan, adibidez, fenomenu
bien arteko aldeak argiago ikusten dira. Aipatua izan den azkenengo
espektroan (ikus 2.9. esp.) zera ikus daiteke: mintzagaia (edo tema) den
berbaren /Juanl eta galdegaia (edo rema) den taldearen letorriarinl
artean eten handi bat dugu eta eten hau entonazioari, bakarrik, zor
diogu. Bestalde, letorril hitz horretan azentudun silaba Itol da, duda
barik, eta esaldian sartua egon arren, silaba horrek bere indarra gorde
tzen du, espektroaren goiko kurbak erakusten duenez. Baina, jakina,
doinua entonazioari moldatu behar zaio eta, ikusten denez, doinu oihar
tzunaren armonikoak beherantz doaz informazio mota bi adierazteko: a)
hiztunak zer edo zer agindu duela eta, ondorioz, entzuleak agintekera
dagoela mezuan aditu behar du; b) hiztunak mezuaren amaiera ematen
diola.

(28) A. BELIC: "Accent de mot-Accent de phrase", in TCLP, 4 (1931): 183-187.
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Hain zuzen ere, hizkuntza erabiltzen dugu gizon emakumeok gizar
tean elkarrekin komunikatzeko. Eta komunikazioaren unitateak esaldiak
dira; hiztunok hauek moldatzen dizkiogu errealitateari edo adierazi gura
dugunari, erritmo eta melodiaren bidez. Moldaketa hau ondo egiteko,
komunikazio gaitasuna (eta ez gramatika gaitasuna) beharrezkoa da: NORK?
NORI? ZERTAZ? NON?€£l-NOiZiFltaunei dagozkien erantzun zuzenak
emateko., Entonazioak Pragmatikari. jarraitzen dio. Ikusi dugun azentua
(ez naiz ari izan azentu expresiboz), ordea, baldintza hauetatik at azter
daiteke eta aztertu behar da.

Dena dela, fenomenu bi hauek ahozko hizkuntzari dagozkio, esan
denez. Eta euskararen ezaguera, hizkuntza bizi baten ezaguera den neu
rrian, erdi ezaguera izango da azentuari eta entonazioari buruzko arau
praktiko batzuk ematen ez diren bitartean. Horregatik eta amaitzeko,
eskertu gura diot Euskaltzaindiari II. Jardunaldi hauek antolatzeagatik.
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HITZ HASIERAN AGERTZEN DIREN
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Alfonso Irigoien

Nafarroako gobernuak eskaturik Euskaltzaindia egiten ari den lanari
dagokiola, hau da, hiri, herri eta auzo izenen euskal formak finkatzeari
dagokiola, ortografiazko arazo bat agertu da, lehen ere kasuren baten
ondo erabaki gabe gelditu zena, Bizkairako 1urreta eman baitzen, eta
ondorioz herrialde zabaletan lau silabatan ahoskatu beharrean hirutan
egiteko arrisku nabarmena baitago, erdarazko Yurreta forman gertatzen
den bezala, bertakoek l[diJorreta, eta urrunagokoek Ixorreta ere bai, eta
abar, esaten dutela.

Bizkaian erdaraz Yurre den formarako, ordea, Igorre eman zen, ber
takoan artean ezaguna dena ontzat harturik, ahoskatzerakoan DJ-aren
kontrako -g- bat sortu baita, Nafarroako Igantzi-ren kasuan bezala, erdaraz
Yanci, edo Agoitz-enean bezala, erdaraz Aoiz, berez *Aioitz batetik baile
torke, latinezko Aionis patronimikotik, hau da, Aio formaren genitibotik (1).

Arabakorako Ihurre utzi zen, erdaraz Yurre, gogoan izanik Donemi
liaga Kukullako kartularioan 1025-garren urtean horrela agertzen dela, h
aspiratu eta guzti, egungo eguneko euskaldunen lekukotasunik ez dugula.
Gipuzkoako Olaberria herrikorako, ordea, 1urre (2).

(*) Euskaltzaindiari egiten zaion proposamena, ikertu eta gero ondo baleritza agiriko
zerbait adieraz lezan.

(1) Euskaltzaindia, Euskal Herriko udalen izendegia, Bilbao 1979.

1kus baita ere II. Euskal mundu biltzarrera iaz aurkeztatu nuen lana, "Algunas cuestio
nes relacionadas con la [j) en lengua vasca".

Arratian beste batzu lorre hiru silabatan ematen dute.

(2) Euskal Herriko autonomi elkarteko herrien izenak - Relacion de las poblaciones de
la Comunidad autonoma del Pais Vasco, Hizkuntz politikarako idazkaritza, Eusko Jaurlaritza
- Euskaltzaindia, Gasteiz 1986.
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Nafarroan, alabaina, badira beste kasu batzu ere. Yabar erdarazkoa
inguruko euskaldunen artean lyebarre moduan ebakitzen da, i- eta -a-ren
artean OJ bat garaturik eta aurreko i-ren ondorik -a- > -e- bihurturik, eta
gainera -e paragogikoa ere itsatsirik, inesibo kasuan ahoskatzeko beha
rrezko den epentetikoa hain zuzen ere. Hori orduan labar moduan eman
zen, OJ-aren garatzea eta kondizio horietan -a- > -e- bilakatzea ez baitira
hizkuntza normalizatuan idazterakoan aintzat hartzen eta inesibo kasuan
nahi ta nahi ez labarren esan behar baita. Baina labar hiru silabakoa da
eta bitan emateko arriskua dago idatziriko letrak duen eraginez, jadanik
forma ere, iadanik erara ahoskatzen dena, hiru silabatan esaten baita,
edo josi, jausi, jautsi, jaso, jasan, jaiki, jalgi, jantzi, eta abar, bitan.

19antzi bera ere zenbaitek lantzi esaten du, ontzat eman zen forman
bezala hiru silabatan.

Baina badira gehiago ere erabaki beharreko direnak: erdaraz Yaben,
Yelz (Lizoain), Yarnoz (Elortzibar), erakoak. Lehenengoaren kasuan hiru
silabatan ematen omen dute bertako euskaldunek, leben eginik. Beraz
normalizaturik laben, hiru silabatan ahoskatzeko, eta ez bitan.

Arabako Yurre-ren kasuan lhurre euskarazkoan agertzen den -h- boka
lartekoa zaharra da, etimologikoa, baina labar, laben, eta abar, formetan
eman bageneza ziurrenik ez Iitzateke, 19antzi erara finkatu zen lantzi
aldagarrian ere ez litzatekeen bezala, XIV-garren mendean Eanri doku
mentatzen baita (1366, PN-XIV, F. Pamp.-Mont., 531 orr.) (3), eta bide
horretarik *Eiantzi forma jatorrizkoa bazela suposa baitezakegu, 1068-garren
urteko Eiaurrieta zaharra erdaraz OJ-aren eraginez Jaurrieta eta bertako
euskaldunen artean OJ galdurik Eaurta den antzera (4).

Hala ere -h- bokalartekoa halako kasuetan erabiltzea badirudi argita
sunerako gendukeen bide egokienetariko bat litzatekeela. Silaba bereizi
behar dela besterik ez luke adieraziko. Horrela lhabar eta lhaben emango
genituzke. Eta beste alderdi batetik lhurreta, edo ta zuzenduz gero lhorre
ta, ez baitago arrazoirik 19orre ontzat hartu zelarik, -0- duela ez ipintzeko,
halakoetan -h- etimologikoa ontzat harturik, Zuhatzu eta antzekoetan
ontzat hartu zen bezala, ikus Nafarroarako: erdaraz Zuazu, Arakil-en,
bertako euskaldunek Zubetzu, normalizaturik Zuhatzu.

(3) JUAN CARRASCO PEREZ, La Poblacion de Navarra en el siglo XIV, Pamplona 1973.

(4) Leire-ko Bezerro zaharrean 1068-rako Eiavrrieta biltzen du Zierbide-k, "Indice
completo de top6nimos citados en el Becerro Antiguo de Leire", FLV, IX (1977), 137 orr.
Ikus baita ere Michelena, Fonetica historica vasca, 9.7, adic., 517 orr., eta Apellidos vascos,
n.O 590b, eta neure En torno a la toponimia vasco y circumpirenaica, §72, 232 orr.

Yaurrieta XIV-garren mendean (1366, PN-XIV, F. Sang., 475 eta 503 orr.).
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Erdaraz ere Huici aspaldidanik h- duela idatzi izan da, bestela, hasie
ran u- duela, Bizi irakurtzen baitzuten, eta ez Uici, egungo egunean
irakurriko gendukeen moduan. Berdin gertatzen da huevo hitz arruntare
kin, aldamenean ovulo duela, ez batean eta ez bestean sekula ahostatu ez
den h-rik gabe.

Guzti honetan oinarri harturik Euskaltzaindiari izkribu honen bero
nen bidez proposatzen zaio lhabar eta lhaben moduko toponimoetan -h
bokal arteko grafiak euskarazko grafiatzat eman ditzan.

Eta denbora berean Bizkairako lhorreta, eta Gipuzkoako Olaberrira
ko lhurreere ontzat har ditzan, 19orre eta 19antzi dauden bezala utzirik,
eskatzen zaio.
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I. SARRERA

Nire Ian hau ez dut uste garrantzizkoa denik, ez gaiagaitik gaur egun garran
tzi haundikoa, baizik eta egilea ikasle bat baino ez naizelako. Dena dela-ta ilusioz
egina dago eta nire herria pittin bat hobeto ezagutzen badugu helburua beteta
egongo da, honen gainera hurrengo lanetarako baliabide bada ba, askoz hobe.

II. TOPONIMIAZKO LANEN GARRANTZIA

Berezko garrantzia

Jende askok uste du toponimiak bakarrik balio duela norberaren abizena edo
herrien esangura jakiteko, baina toponirniak hau baino garrantzi haundiagoa
dauka. Linguistikaren zati bat izanda hizkuntza bakoitzaren arlo asko argitzen
ditu, adibidez: Historiko, etnografiko, ekonornikoak etab.

Toponimiaren azterketa adierazgarri bat da jakiteko gure historia eta iragana,
zeren eta toponirnian "fosilizatuta" daude aintzinako hitz asko eta.
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Aparteko garrantzia

229

Euskaldunok baditugu beste arrazoi gehiago eta lehenengoa da gure euskera
hilzorian dagoela eta dena izango dela gutxi bizirik edukitetzeko. Beste arrazoi
batzu hauek dira:

a) Aintzina gure herria noraino zabalduta zegoen jakiteko.

b) Hitz askoren oinarria aurkitzeko.

e) Euskeraren hasierak susmatzeko.

Gaurko arrazoiak

a) Gure lurraldeak aldatzen doaz, pinuak sartu dira Iehen beste zugaitzak
zeuden lekuetan, eta gaurko gazteriak ez dakigu zer den pago bat edo intxaur
bat, bakarrik pinuak ezagutzen ditugu.

b) Lantegiak urte batzutan ugaritu ziren eta gazteriak nekazaritza utziz
lantegietara behar egitera jo zuen, horren ondorioz gazte askok baserri-hizkuntza
galdu duo Baina gaur egun dagoen langabeziarekin atzera baserrira jo beharko
dogu.

e) Industrializazio honek emigrazioa ekarri du eta honekin erdara. Zamu
dion orain 30 urte bakarrik euskera egiten zen lekuan gaur egun ia ia bakarrik
erdara entzuten da.

Horregatik ahalegin guztiak behar izango dira euskera salbatzeko.

III. METODOA

Lan hau prestatzeko erabili dudan metodoa hauxe da:

1. Datuak biltzeko metodoa

a) Zamudioko udaletxeko artxiboak aztertu ditut liburu hauek begiratuz:

Herriko Kastastroa.

Libro de Cuentas Municipafes. 1786. urtean hasita.

Libro de Justicia. 1820. urtean hasiz.

1936. urteko zentsoa.

1954. urteko Amillaramiento de fa riqueza rUstica (Liburu hau oso interesga
rria izan da zeren eta solo eta lur zati gehienen izenak agertzen dira bertan eta.
Penagarria izan da ez edukitzea beste bat lehenagokoa, konparaketa bat egiteko
aldaketak ikusiz.
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Declaracion de Fincas Rusticas. 1891-2 Carpeta VIII apart. B.

b) Derioko Seminarioko artxiboan liburu hauek begiratuz:

Aetas Ayuntamiento. 1689-1820, Zamudio 5-11.

Visitas de Montes y Plantios 1631-1804, 6-III legajo 25.

c) Baserri, auzo, erreka eta mendi izenak kontrastatuta daude jendeak dei
tzen dien izenekin. Ikusi ahal dira nolako diferentziak dauden izen ofizial eta
ahoz-ahokoen artean.

Azaltzeko metodoa

a) Izenen zerrenda alfabetozko erara eta non agertzen diren.

b) Mapa, non agertzen diren erakutsiz.

IV. ZERGAITIK LAN HAU ETA EZ BESTE BAT

a) Bertakoa naizelako eta horregaitik apartekoa delako niretzako.

b) Zamudion euskera galtzen doalako eta zerbait salbatzeko.

c) Azken 20 urteotan aldakuntza haundi bat sufritu duelako Zamudiok eta
Txori-Herri guztiak.

d) Beste Ian sakonago batzutarako langungarria izando dan esperantzan.

V. GEOGRAFIA ETA HISTORIAZKO JAKINGARRIAK

Txori-Herri osatzen duten herrietako bat da Zamudio, Bilbotik 7 kilometro
tara dago gutxi-behera eta bere mugak hauek dira: Iparraldera: Derio; hegoalde
ra: Galdako; Sortaldera: Lezama eta Sartaldera: Sondika eta Loiu. 20,01 km2

dauzka eta bertan 4000 biztanle inguru bizi dira, hauetatik ia erdiak kanpotik
etorritakoak.

Gaurko auzoak 4 dira nagusi, ttipiagotan banatuta:

Sandolin:

Artea
(Arteaga):

Anotxe (Arenolza)
Pinoa (Pinoaga)
Lecumbiz

Dainoak (Danos)
Jule (Fula)
Geldo (Gueldos)
Artea (Arteaga)

San Martin:

Santimami:
(San Mames)

Elexalde (Ugaldeguren)
Abarkotxe
Txaldine

Bistalegre
Maurikebaso
Galbartu· (Galbarriartu)
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1900. urtean honela banatuta zeuden: Arenolza, Ugaldeguren, Gueldos eta
Danos. .

Iturrizak dina Zamudiok "Cargadero del encinal' esan nahi duela, teoria bat
baino ez da baina egia esan "Zamu" Zama-tik etor daiteke eta aintzina arteekin
beteta egon zen Zamudio. Gaurko izenetan askotan agertzen da "Artea" izena.

Gernikako biltzarretan 42. jarrilekua zeukan.

IX. mende azkenean Galindo Ordonez de Gabiriak (Fortunio Garces Nafa
rroako erregearen iloba) eraiki zuen Zamudioko "San Martin de Arteaga" eleiza
eta bere ondoan dagoen dorrea. Eleiza hau XVIII. mendean oso apainduta
zegoen, "Marques de Malpica"-ren babespean aurkitzen zelako. Markes hau
arreta haundiarekin arduratu zen eleizaren jagoteaz. Iturrizak dina "En su epoca
apenas habia otra Iglesia mas lucida en Vizcaya" (bere denboran eskaz zegoen
beste eleiza xarmantagorik Bizkaian).

Eleiza eta dorrez aparte ola bat zeukan, 4 errota eta 5 basaliza (Santimami,
San Bartolome, San Migel, Santomas eta Sandolin).

XIII. mendean gatazka izugarri bat egon zen Ganguren mendian (Zamudio
gainean), Ordofio Fortun Sanchez de Zamudio eta Ochoa de Mandagilis alderdi
batetik eta Diego Perez de Leguizamon, Juan lfiiguez de Arbolancha eta Pero
Sanchez Oreya bestetik burrukatuz. Gatazka honen ondorioz Zamudioko ban
doan 80 gizon hilik eta 22 zauriturik geratu ziren, bestean ordea 2 hil ziren
bakarrik.

Gaurko Zamudioren ekonomia nekazaritza, abelzaintza, pinudi eta industria
txikietan datza. Azken 20 urteotan industria ugari eraiki dira gure inguruetako
herrietan, komunikabide on eta Bilbotik hurbiltasunari esker (edo kalte).

1850. urte inguruan Zamudioren jakingarriak hauek izan ziren Madoz-ek
dinoenez:

"Zamudio-Casa solar en la anteiglesia de su nombre, partido judicial de
Bilbao, provincia de Vizcaya. .

Zamudio: Anteiglesia con Ayuntamiento en la provincia de Vizcaya, partido
judicial de Bilbao (1 1/2 legua), Audiencia Territorial de Burgos (30), Capitania
General de las Provincias Vascongadas (a Vitoria 11), di6cesis de Calahorra (29):
Pertenece a la merindad de Uribe y tiene el 42. 0 voto y asiento en las Juntas de
Guernica. Situado en llano, con clima saludable; la combaten los vientos E. y O.
Se compone de 4 barrios diseminados que se titulan Arenolza, Danos, Gueldos y
Ugaldeguren, los cuales reunen 135 casas, hay escuela de primeras letras concu
rrida por 37 ninos y 8 ninas, y dotada con 1.064 reales de fondos municipales y
retribuci6n de los alumnos, Iglesia parroquial (San Martin) servida por 4 benefi
ciados de presentaci6n del Marques de Malpica; 5 ermitas dedicadas-a S. Martin,
San Bartolome, San Miguel, Santo Tomas, San Antolin. El termino confina: N.
Derio y Gamiz; E. Lezama; S. Galdacano, Echevarria y Begona, y O. Sondica y



232 EUSKERA - XXXIII (2.aldia)

Lujua: dentro de su circunferencia se encuentran montes poblados de encinas,
robles y argomas, aprovechandose sus maderas para construcci6n y carboneo.

EI terreno es arcilloso y arenisco, y en su mayor parte de mala calidad; Ie
bafia un riachuelo tributario del rio Nervi6n.

Caminos, en mal estado. EI Correo se recibe de Bilbao. Producci6n: Trigo,
maiz, legumbres y frutas; cria ganado vacuno y lanar; caza liebres, zorras,
gardufias y sordas; pesca de truchas, anguilas, loinas y bermejuelas.

Industria: una ferreria y 4 molinos harineros.

Poblaci6n: 139 vecinos, 659 almas.

Riqueza imponible: 438,391 reales.

EI presupuesto municipal asciende a 6.678 reales que se cubren por reparte
vecinal."

VI. OHAR BATZU

1. Hemen agertuko diren izen guztiak Zamudio barruan dauden leku,
mendi, baso etab. deitzeko erabiltzen diren izenak dira.

2. Guz ez dogu bereizten "z" eta "s" beti esaten dogu "S", horregaitik
zalantzan nagoenean "s" ipiniko dut.

3. Berdin gertatzen da "TZ" eta "TS"-rekin.

4. Izen bakoitzaren ondoan laburratz bat ipiniko dut zein auzotan dagoen
adierazteko.

5. Izen bakoitzaren azepzioak batera joango dira non agertzen diren azalduz.

6. Azkenean datorren mapan garrantzi haundien baserriak agertuko dira.

7. Izen ofizialak liburuetan agertzen diren moduan eta ahozkoak entzuten
diren erara ipiniko ditut.

8. II-A 25-25V; AA 1791 58v-60 eta honelako laburratzak agertzen direnean
erreferentziak dira datua non dagoen adierazteko.

II-A; I-b etab. sinaturak dira.

25-25v folioen zenbakiak (v = vuelta).

VII. LABURRATZAK

Libro de Cuentas Municipales = CM

Libro de Justicia = J
Censo = C
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Amillaramiento Riqueza Rustiea = ARR
Catastro General de Zamudio = CZ
Declaraeion Fineas Rustieas = DFR
Aetas Ayuntamiento = AA
Visitas Montes y Plantios = VMP
Ahozkoa = AH
San Antolin = SA
San Martin = SMr
Santimami = SM
Artea = A
Geldo = G

VIII. TOPONIMOEN ZERRENDA

IZENA

- ABARKOTXE (ahozkoa) (baserria)
"Abaroeoeehea" 19-6-1840 J lIB 6
"Abareoeehea" VIII B 1891-2 folio 16-17
"Abareoeehe" 1900 erraldoan

AUZOA

San Martin hauzoa

"ARR" (baserria) San Martin auzoa
"ARR" (baserria) San Martin auzoa
"ARR" (baserria) San Martin auzoa

Danos (Dainoak)
Danos (Dainoak)

San Antolin auzoa
San Antolin auzoa
Artea auzoa

"ARR"
"ARR"
"ARR"

- ABARCOECHE BARRI
- ABARCOECHE BECOA
- ABARCOECHE GOICOA

- ABATECONDO
-ABASOETA
-ABOA ALDE
- ABOA (ahozkoa) (baserria)

"Aboa" VIII B 1891-2 folio 181-2
- ABOATXU (ahozkoa) (baserria)

"Aboaehu beeoa" AA 1808 folio 246-246v
"Aboaehu" VIII B 1891-2 folio 179

- ABOACHU GOICOA "ARR" (baserria) Danos (Dainoak)
"Aboaehu de arriba" AA 1808 folio 246-246v Danos (Dainoak)

- ABOCOMENDI "ARR"
- ACHARTE "ARR"
- ACHEDULECES "ARR"
- ACHUTEGUIASPI "ARR"
- AGUINAGA OSTE "ARR"
-AGOSTETA BAUZARRA "ARR"
- AGARRE (ahozkoa) (baserria)

"Aguirre" AA 1808 folio 246-246v
"Agarre" VIII B 1891-2 folio 170

San Antolin auzoa
Artea
Santimami
Geldo
Artea
San Antolin
Dainoak
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- AGINA (ahozkoa) (baserria)
"Aguinaga" VMP 1757 folio 90v
"Aguinaga" VIII B 1891-2 folio 130

- ALBANTXA (ahozkoa) (baserria)
"Arbolancha" AA 1808 folio 246-246v
"Alvorancha" 1900 erraldoa

Artea

Desagertuta

"ARR"

"ARR"

"ARR"
"ARR"
"ARR"

"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"

Artea
Artea
Artea

Artea

Artea
San Antolin
San Antolin
San Antolin
San Antolin
San Antolin

Artea
San Antolin
S. Antol. San Mart. Santirna.
San Antolin
Anotxe

Artea

Pinoa
Pinoa
Santirnarni
Santirnarni
Santirnarni
Artea
Santirnarni
Artea
Dainoak
Artea
Artea

San Antolin
San Antolin
Artea
Artea
Artea
Santirnarni
San Antolin
Pinoa

-ALCETA
- ALCHACOERROTA
-ALDARRA
- ALDASI EN QUERECHO
-ALDATXA
-ALDAYCHU
-ALDAZA
- ALEGRI (ahozka, baserria)

"Alegria" AA 1808 folio 246-246v
- ALEGRIALDE "ARR"
- ALEGRIASPI "ARR"
- ALPERSOLO "ARR"
- ALZABASO "ARR"
- ALZETACOSOLOA "ARR"
- AMARSULO "ARR"
- AMBECOSOLOA "ARR"
- AMECONDO LATA "ARR"
- AMEKOETXEBARRI (ahozka, baserria)
- AMESCOERROTA "ARR"
- AMESTOLA "ARR"

"Arnestola" (basoa) 1 1852
- AMESTUY (basoa)
-AMESTUY DE

MENDINAGOSI
-AMETXE
- ANDICOBASO
- ANDICOARESTU

SOLONDEGUI
- ANDICOARUSTU

SOLALDEGUIALDE "ARR"
- ANDICOSARRATU "ARR"
- ANDICOSOLO "ARR"
- ANDICO YANGA "ARR"
- ANDIKOTXE (ahozkoa, baserria)

"Andicoechea" VIII B 1891-2 folio 64
"Andicoeche" 1990 erraldoa

- ANIMAS "ARR"
- ANIMAS DE OLARTE "ARR"
- ARAMBEALDE "ARR"
- ARAMBE BARRI (baserria) "ARR"
- ARAMBE ONDO "ARR"
- ARAMBURU (herri baso) VMP 1778 folio 104 v
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"ARR"

"ARR" 1954

"ARR"
"ARR"

"ARR"
"ARR"
"ARR"

San Antolin
Artea

Artea

Artea
Artea
San Antolin

Anotxe
Artea
Artea, San Antolin
Artea
Anotxe

Anotxe

Dainoak

Artea
Santimami

Anotxe

Anotxe

San Antolin
San Antolin
Artea
Artea
San Antolin
Anotxe

"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"

- ARAMBURUALDE "ARR"
- ARAMBURU BARRI (baserria) "ARR"
- ARAMENDI (ahozkoa, baserria)

"Aramendi" 1936 erraldoa
- ARANBASOBERESI
- ARANBE (ahozkoa, baserria)

"Arambe" VIII B 1891-2 folio 42
- ARANBURUBEKOA (ahozkoa, baserria)

"Aramburu" VMP 1756 folio 90
"Aramburu becoa" VIII B 1891-2 folio 61

- ARANBURUGOIKOA (ahozkoa, baserria)
"Aramburu Goicoa" VIII B 1891-2 folio 59-60

- ARANE (ahozkoa, baserria)
"Arana" VMP 1756 folio 90v
"Arane" 1900 erraldoa

- ARANGOITIALDE
- ARBOLAGOIKO GANA
-AREAGA
-ARECHETA
- ANOTXE (ahozkoa, auzoa)

"Arenolza" I-B 1987 folios 277-8
- ARESTEGUI "ARR"
- ARESTI (ahozkoa, baserria)

"Aristi" 1936 zentsoa
- ARESTI OSTE
- ARGANDIA (ABARLETA)
- ARGINENE (ahozkoa,

baserria)
"Arguinena" AA 1808 folio 246-246v
"Arguifiena" 1900 erraldoa

- ARIMEBASO EN
SOLONDEGUI

- ARIMEBERESI
- ARIZURIETA GOICOA
- ARKOTXE (ahozkoa,

baserria)
"Arcona" VMP 1756 folio 90
"Arcocha" 1936 zentsoa
"Arcoeche"

- ARMIMETICO EN
ITURRIONDO

-AROSTICHU
- AROSTICHUETA
-ARPELSOLO
-ARRAIZ
- ARRISURIETA (Arzurieta)
- ARRITUGANA
-ASTOBIETA

"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"

San Antolin
San Antolin
Artea
Artea
Artea
San Antolin
Artea
Artea
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- ARTATZA (ahozkoa, baserria)
"Arteaza" AA 1808 folio 246-246v
"Artatza" VIII B 1891-2 folio 152

- ARTATZA (ahozkoa, baserria)
"Artatza" VIII B 1891-2 folio 40
"Artazaga" 1900 erraldoa

- ARTATZA BARRENA edo BARRANGOETXE
(ahozkoa, baserria)
"Artazabarrena" AA 1808 folio 246-246 v
"Barrengoeche" VIII B 1891-2 folios 34-5

- ARTAZABURU "ARR"
- ARTZAZALDE "ARR"
- ARTEA (ahozkoa, baserria eta errota)

"Arteaga" VIII B 1891-2
- ARTEALDE "ARR"
- ARTECHEALDE "ARR"
- ARTESARRI (ahozkoa, baserria)

"Artazauri" AA 1808 246-246v
"Artasarri" VIII B 1891-2 folio 162
"Artazar" VIII B 1891-2 folio 159
"Artazarri" 1900 erraldoa

-ARTAZARRIONDO "ARR"
-ARTETA "ARR"
- ARTETXENE (ahozkoa, baserria)

"Arteche" AA 1808 folio 246-246v
- ATXENE (ahozkoa, baserria)

"Arechaguena" AA 1808 folio 246-246v
"Arechagana" VIII B 1891-2 folio 89
"Arechenaga" 1900 erraldoa
"Arechena" 1936 zentsoa

- ATXETA (ahozkoa, baserria)
"Amairuarecheta" II B 1840 folio 9-9v
"Maisuarecheta'; IV-AF 1872 (certificado)
"Amairu-Arecheta" 1936 zentsoa

- ATXUTI (ahozkoa, baserria)
"Achutegui" AA 1808 folio 246-246v
"Achuti" 1936 zentsoa

- AURREKOTXE (ahozkoa, baserria)
"Aurreragueldo" AA 1808 folio 246-246v
"Aurrecoechea" IIA 1821 lusticia
"Aurrecoche" VIII B 1891-2 folio 155
"Aurrecoeche" 1900 Erraldoa

- AURTENECHECHO
ALDE "ARR"

- AURTENTXE (ahozkoa, baserria)
"Aurteneche" AA 1808 folio 246-246v
"Aurteneche" VIII B 1891-2 folio 32

EUSKERA - XXXIII (2.aldia)

Pinoa

Pinoa
Pinoa
Artea

San Martin
Pinoa
Geldo

Geldo
San Antolin
Pinoa

Lecunbiz

San Antolin

Geldo

Geldo

San Antolin
Pinoa



"ARR"
"ARR"

"ARR"
"ARR"
"ARR"
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- AURTENTXE-GOIKOA edo TORRENE
(ahozkoa, baserria)
"Aurteneche goicoa" VIII B 1891-2

- AURRECOLARRA "ARR"
- AURRECOSOLO "ARR"

-AURREDIE "ARR"

- BARESTARRENE
- BASACOECHE
- BASACOECHE

LEGUSUALDE
"Basacache Legusualde"

-BASARRETA
- BASATXU (ahozkoa,

baserria)
"Basuchu" VIII B 1891-2 folio 83

- BASOBIRIBIL "ARR"
- BASOLUCE "ARR"
- BASOSAETA (herri baso) CM 1786 folio 1-23
- BASOSARRA "ARR"
- BASTARRETXE (ahozkoa, baserria)

"Basterreche" VMP 1756 folio 90v
"Bastarreche" VIII B 1891-2 folio 56

- BASTEGUI (basoa) 1844 J II A folio 2-2v
"Berastegui" 1853 J II A folio 51-51v

- BASTINE (ahozkoa, baserria)
"Bastiena" VIII B 1891-2 folio 116
"Bastine" 1936 zentsoa

- BARRANGOTXE (ahozkoa, baserria)
"Barrenengoechea" CM 1799
"Barrenengoechea" J 1846 II A folio 18-18v
"Barrenengoa" AA 1808 246-246v
"Barrangoeche" VIII B 1891-2 folio 142

- BEASKOTXE (ahozkoa, baserria)
"Beascoechea" AA 1808 folio 246-246v
"Beascoechea" VIII B 1891-2 folio 75

- BEASKOETXE (ahozkoa, baserria)
"Beascoechea" CM 1789
"Beascoechea" VIII B 1891-2 folio 97-98

- BECOALDECOSOLOAC "ARR"
- BECOBASO "ARR"
- BECOBERESI "ARR"
- BECOBERESIBARRENA "ARR"
- BECOBEROA "ARR"
- BECOSARRATU "ARR"
-BECOSOLO "ARR"
- BECOSOLOBRANA J 1852 II A folio 44v-45

"Becosolobarrena" ahozkoa
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Pinoa

Ga1bartu
Artea

Artea

San Antolin
Artea

Artea

San Antolin

Ugaldeguren

Artea
Artea

San Antolin
Anotxe

Geldo

Santimami

Geldo

Lecunbiz

Ugaldeguren

San Martin
Artea, San Antolin
San Martin, San Antolin
San Antolin
Santimami
San Ant., Santimami, Artea
San Antolin, Artea
Geldo (Hormetxe)



"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
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- BEKOTXE (ahozkoa, baserria)
"Becoeche" 1936 zentsoa

- BELASOLO "ARR"
- BENTAKOZUBI (ahozkoa, baserria)

"Bentacozubia" AA 1808 246-246v
"Bentacosubi" VIII B 1891-2 folio 122

- BENTACOZUBIA (Zubia) AA 1790 folio 42v
- BENTACOZUBIA (basoa) VMP 1765, 97
- VENTACOSUBIA (harrobia) CM 1789
- VENTASUBIALDE "ARR"
- VENTASUBICOBERESI "ARR"
- BERENGOBASO "ARR"
- BERESDURA "ARR"
- BERESEGU "ARR"
- BERESIALDE "ARR"
- BERESIBARRENA "ARR"
- BERESIBECOA "ARR"
- BERESICONAUSIE "ARR"
- BERESOCOSOLOA "ARR"
- BERESIE "ARR"
- BERESIONDO "ARR"
- BERREAGA "ARR"
- BERREAGAMENDI (basoa) J 2822 II A
- BERREAGA GOICO

MENDIE
- VERRIZBECOA
- BERRIZ ERDICOA
- VERRIZ GOICOA
- BESTEALDECOSOLA
-BIDEASPI

- BIDE BARRI (baserria, ahozkoa)
- BIDEBARRI ASPI "ARR"
- BIDEBARRI GANA "ARR"
- BIDEBARRI MASTI ASPI "ARR"
- BIDEBARRIONDO "ARR"
- BIDEBITARTE "ARR"
- BIDECOECHEALDE "ARR"
- BIDEGANETA "ARR"
- BIDEONA "ARR"
- BIDEONDO "ARR"

- BIDETXE (ahozkoa, baserria)
"Bideche" AA 1808 folio 246-246v
"Videche" 1936 zentsoa

- BISTA ALEGRE (ahozkoa, baserria)
"Vista Ona" 1867 VII D pleito
"Vista Alegre" 1885 I E folio 303-4
"Vista Ona" 1890 I E folios 404-5 419

EUSKERA - XXXIII (2.aldia)

Artea

San Antolin
Santimami

Santimami
Santimami
Artea
San Antolin
Santimami
San Martin
San Antolin
Artea
Artea
San Antolin
San Antolin
Geldo
Geldo
Geldo

Geldo
Artea
Artea
Artea
Artea
Artea

Artea
Galbartu
Galbartu
San Antolin
Santimami
Santimami, San Antolin
San Antolin
San Antolin
San Martin
San Antolin, Artea,
San Martin, Galbartu

Artea

Santimami
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"Vista Alegre" 1891 I E folios 225-226
"Vista Ona" 1900 I C folios 174-77
"Bista Ona" 1890 IX 0
1984. urtean aldatzen da "Zamudio Vista Ona"
"Estaci6n de Derio" gatik IX T

- BOLALECU "ARR"
- BOLINAC "ARR"
- BOLINGO "ARR"
- BOLIBURTIALDE "ARR"
- BOLIBURRUTIA "ARR"
- BOLLUBURRE BEKOA (ahozkoa, baserria)

"Bolibar becoa" AA 1808 folio 246-246v
"Bolivar de Abajo" 1842 II B folio 33-33v
"Bolluberbeco" VIII B 1891-2 folio 47
"Bollibar becoa" VIII B 1891-2 folio 48
"Bollubar becoa" 1900 zentsoa
"Bolibar becoa" 1936. zentsoa

- BOLLUBURRE GOIKOA (ahozkoa, baserria)
"Bolivar" VMP 1756 folio 90v
"Bolivar de arriba" AA 1808 folio 246-246v
"Bolibar goicoa" VII B 1891-2 folio 46

- BOLLURTXU (ahozkoa, baserria)
"Boliburua menor" VMP 1757 folio 90v
"Bulliburtichu" 1842 J
"Bolliburtichu" 1842 II B folio 31v-32-32v
"Bolluburtichu" VIII B 1891-2 folio 49
"Bulluburtuche" 1936 zentsoa

- BULLURTI (ahozkoa, baserria)
"Boliburtia" AA 1808 folio 246-246v
"Bolluburti" VIII B folio 50 1891-2
"Bolluberti" VIII B folio 51 1891-2
"Bulluberti" KATASTRO

- BOLLUBURTUALDE "ARR"
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Artea
San Antolin
San Antolin
San Antolin
San Antolin
Anotxe

Anotxe

Anotxe

Anotxe

Anotxe

Anotxe

-CABILDO
- CACASECOECHE ALOIA
- CADALSO OSTE
- CARALSOOSTE
-CALTXE ALOE
-CALZADA ALOE
- CALZADA ASPI
-CALVIANOI
- CAMINO PECOMASTIE
-CAMPILLO
-CANTERAS
- CANTERAS (basoa)
-CANTERETA

"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"

Artea
Artea
San Antolin
San Martin
Artea
Artea
San Antolin (Sta. Marina)
Artea
San Antolin
Artea
San Antolin
San Antolin
Artea



"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"

"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"

"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
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- CARABIALDE edo
ARAMBEALDE

-CARABIE
-CASALARRI
-CASALLARI
- CASTANABACARRA
- CASTANASABALAGA

(basoa)
-CASTANETA
- CASTILLO ALDE
- CELADAGOYENA
-CELAYA
- CELAYA (basoa)
- CELAYA ECHEONDO
- CERRADOVIEJO DE

CANTIZARRA
- CINTEABASO
-COMENSOLO
-COMPORTA
- COMPORTAONDO
- COMPORTASOLO
-CORRALA
- CORTAEDERRA
- KOTXOZULO (ahozkoa)

"Cosorrosulo" AA 1808 folio 245v
"Cochorrosulo" AA 1809 folio 254v
"COSORROSULO" CM 1809
"Cochosolos" 1894 I B folio 25-27

-CRUATEGUI "ARR"
- CRUCEBAROA "ARR"
- CURCULESALLE "ARR"

"Curcullusalle" "ARR"
-CURUBIO LANDA (basoa) AA 1791 folio 58v

- DONAMENDI (basoa)
"Dafioondo" AA 1793 folio 112

- DANOS (auzoa) 1853 II A folio 52-52v
- DERIBI (ahozkoa, baserria)

"Deribay" CM 1799
"Deribi" AA 1808 folio 246-246v
"Derivi" 1820 J II A
"Deribai" 1847 J II A folio 23v
"Deribay" 1853 II A folio 54-54v
"Deribi" 1900 erraldoa
"Deribay" 1986 zentsoa

- DERIBI ALDE "ARR"
- DERIBI BARRI "ARR"
- DERIBIKOETXEBARRI (ahozkoa, baserria)

"Deribicoechevarri" VIII B 1891-2 folio 80

EUSKERA - XXXIII (2.aldia)

San Antolin
Artea
Aborkotxe
Abarkotxe
San Antolin

San Antolin
San Antolin
San Antolin
Artea
San Antolin, Artea
Artea
San Antolin

Pinoa
Artea
Santimami
San Martin
San Martin
San Martin
Artea
San Antolin
Pinoa

Artea
Artea
San Antolin
San Antolin

Daino

Daino
Ugaldeguren

Ugaldeguren
Udaldeguren
Ugaldeguren
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- DEURICALDE "ARR"
- DITXINE (ahozkoa, baserria)

"Ditxine" Katastroa
"Dichiena" 1900 erraldoa
"Dichine" 1936 zentsoa

- DOLLETXE (ahozkoa, baserria)
"Dolareche" 1786 F A folio 114v
"Dollareche" AA 1798 folio 93v
"Dollareche" VIII B 1891-2 folio 69
"Dollara-eche" 1900 erraldoa

- DOMARTINE (ahozkoa, baserria)
"Domartinene" VIII B 1891-2 folio 84

- ECHACHUA (herri landa) CM 1787
- ECHACHUA BENTA CM 1786 folio 1-23

Artea
Santimani

Elexalde

Ugaldeguren

Elexalde

241

Orain datozen izen asko "etxe" hitzarekin konposatuak daude, asko eta asko
ikusten da etxearen garrantzia lekua adierazteko edo erreferentzia bezala.

- ECHANE BURU "ARR" Artea
-ECHEALBO "ARR" Auzo guztietan
-ECHEALDECOA "ARR" Santimami
-ECHEAURRE "ARR" Auzo guztietan
- ECHEAURRES "ARR" Artea
-ECHEAURRECA "ARR" San Antolin
- ECHEAURRECO "ARR" Artea
- ECHEAURRECO BERESIE "ARR" Santimami
-ECHEAURRECOEURTUA "ARR" Santimami
- ECHEAURRECO

CHANQUELA "ARR" Galbartu
- ECHEAURRECO

GOSTENECHE "ARR" San Antolin
- ECHEAURRECOBASO "ARR" Santimami
- ECHEAURRECO

LUBARRIE "ARR" Geldo
- ECHEAURRECO SOLO "ARR" Santimami
- ECHEAURRECO SOLOA "ARR" Artea
- ECHEAURRECO SOLOAK "ARR" Santimami
- ECHEAURRE SOLO "ARR" San Antolin
- ECHEAURRIA "ARR" San Antolin
-ECHEASPI "ARR" Auzo guztietan
-ECHEASPIA "ARR" Geldo
- ECHEASPI BECOA "ARR" Artea
- ECHEASPI ERDICOA "ARR" Artea
- ECHEASPI GOICOA "ARR" Artea
- ECHEASPI SOLOA "ARR" Artea
- ECHEASPICOSOLOALDE "ARR" San Antolin
- ECHEASPICOSOLOLUCE "ARR" Santimami
-ECHEAUSTE "ARR" Artea



"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"

"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
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- ECHEVARRIALDE
- ECHEVARRIONDO
- ECHEBARRENA
-ECHEBURU
- ECHECOARESTU
-ECHECONDO
- ECHEGANECOA
- ECHEGOYENA
-ECHEGOYENECO

ORTUE
-ECHERRE
-ECHEONDO
-ECHEONDOA
- ECHEONDOAC
-ECHEONDOS
-ECHEONDOCOSOLOA
-ECHEONDOCOSOLOAC
-ECHEOSTE
-ECHEOSTEA
- ECHEOSTEBECOA
-ECHEOSTECOORTUE
-ECHEOSTECOSOLOA
- ECHEOSTE GOICOA
-ECHEOSTE

MADARIARTE
CHANQUELA "ARR"

- ECHURTU "ARR"
- EGUIDUALDE "ARR"
- EGUIDUE "ARR"
- EGUILUZ (errota-etxea) "ARR"
- EGUILUALDE (harrabia) "ARR"
- EGURUALDE "ARR"
- ELEXALDE ETXEBARRIA (ahozkoa, baserria)

"Elejalde Echevarria" 1872 I A folio 59
- ELOROI (ahozkoa, baserria)

"Elorduy" VMP 1756 folio 90v
"Elordui" 1789 CM folio 49-59
"Elorduy" VIII B 1891-2 folio 119
"Elordi" KATASTRO

- ELOROIKOERROTA (ahozkoa, baserria)
"Elorduy Errata" VIII B 1891-2 folio 120
"Molino Elordui" AA 1808 folio 246-246v
"Elorduy errata" 1936 zentsoa

- ELORRI "ARR"
- ELORRIA ANOIA (baserria, ahozkoa)

"Elorriaga andia" 1900 erraldoa
- ELORRIA BEKOA (baserria, ahozkoa)

"Elorriaga becoa" AA 1808 folio 246-246v

EUSKERA - XXXIII (2.aldia)

Artea
San Antolin
San Martin
San Antolin, Artea
Artea
San Antolin
San Martin
Artea

Geldo
Artea
Santimami, Artea, San Antol.
Artea, San Martin
Artea, San Martin
San Martin
Artea, Santimami
San Antolin
Auzo guztietan
San Antolin
Artea
Santimami
Artea
Artea

Santimami
San Antolin
San Antolin
Santimami
Santimami
San Antolin

c. San Antolin
Artea

Maurikebaso

Maurikebaso

San Antolin
Geldo

Geldo
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Anotxe

Santamami
San Martin
Artea

Geldo, San Antolin
Geldo

Geldo
Geldo
Geldo
San Antolin
Geldo

- ELORRIALDE "ARR"
- ELORRIAGA ALDE "ARR"
- ELORRIBURU "ARR"
- ELORRICHUETA GOICOA "ARR"
- ELORRIA ERDIKOA (baserria, ahozkoa)

"Elorriaga erdicoa" 1900 erraldoa
- ELORRIGAN "ARR"
- ELORRIA GOIKOA (baserria, ahozkoa)

"Elorriagagoycoa" AA 1808 folio 245-246v
"Elorriaga goicoa" VII B 1891-2 folio 143-4

- ELORZA "ARR" Artea, Santimami
- ELORZA (basoa) "ARR" Santimami
- ELORZA ALDE "ARR" Santimami
- ELOSUA "ARR" Santimami
- EMETICO SARRATUCHU "ARR" San Antolin
- EPURU edo TROCABURU "ARR" San Antolin
- ESPURU "ARR" San Antolin
- ERASOALDE "ARR" Artea
- ERDICOBERESI "ARR" San Antolin, San Martin
- ERDIOCOSOLOA "ARR" San Antolin
- ERMITA ALDE "ARR" Geldo
- ERMITA ALDE "ARR" San Antolin
- ERMITABURU (basoa) 1853 J II A folio 52-52v Geldo
- ERMITASPI "ARR" San Antolin
- ERMITE ASPI "ARR" San Antolin
- ERMITABASO "ARR" San Antolin
- ERMITEBERESI "ARR" San Antolin
- ERMITAONDO "ARR" San Miguel (Daino)
- ERRECACOETA "ARR" San Antolin
- ERRECACHUETA "ARR" San Antolin
- ERRECAMUNE "ARR" San Antolin
- ERRECARTE "ARR" Santimami, Artea
- ERRECALDE "ARR" Artea
- ERRECAONDO "ARR" Artea
- ERRECHU (beresie) "ARR" Artea
- ERREKALDE (baserria, ahozkoa) Artea

"Recalde" 1.936 zentsoa
- ERREKATA (baserria, ahozkoa)

"Errequeta" VIII B 1891-2 folio 65
"Errequetas" 1900 erraldoa
"Requeta" 1936 zentsoa

- ERROTALDE (ERROTAALDE) "ARR"
- ERROTAAURRE "ARR"
- ERROTABARRI (baserria, ahozkoa)

"Rottabarria" AA 1793 folio 112
"Rotabarria" AA 1808 folio 246-246v
"Errotabarria" VIII B 1891-2 folio 131
"Errotabarri" 1900 erraldoa

-ERROTABARRI ALDE "ARR" Artea



"ARR"

"ARR"
"ARR"

"ARR"
"ARR"
"ARR"

"ARR"
"ARR"
"ARR"

"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
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-ERROTABARIDAURRECO
CHATELA "ARR"

- ERROTABARIDONDO "ARR"
- ERROTABURU "ARR"
- ERROTACHU "ARR"
- ERROTACHUALDE "ARR"
- ERROTACHUALDIA "ARR"
- ERROTACHUONDOCOSOLO "ARR"
- ERROTALDE LUBARRI "ARR"
- ERROTAONDO "ARR"
- ERROTATXANKELA (baserria, ahozkoa)

"Errota chanquela" VIII B 1891-2 folio 108
- ERROTATXU (baserria, ahozkoa)

"Rotachu" AA 1808 folio 246-246v
"Errotachu 1900 erraldoa

- RECACHUETA
-RECALDE
- RECAUSOLAK
-REQUETA

ALDECOGASTAl"IUDI
- ROTACHU ZUBIA CM 1786 folio
- ROTACHOALDE
- ROTACHUALDE
- ESKERTZA (baserria, ahozkoa)

"Esquerrizaga" AA 1808 folio 246-246v
- ESKERTZA GOIKOA (baserria, ahozkoa)

"Esquerrizaga de arriva" VMP 1757 folio 90v
"Escarrizaga goicoa" 1900 erraldoa

-EZCURRA
-ESCURRAGA
-EZCURRALDE
-ESQUERRALCOALDE
- ESQUERZACOALDIE
- ESPERANTZA (baserria, ahozkoa)

"Esperanza" 1900 erraldoa
-ESTATAALDE

(ESTRATAALDE)
- ESTARTA OLAMUNOA
- ESTARTA ASPI
- ETXANDI (baserria, ahozkoa)

"Echeandia" AA 1808 folio 246-246v
"Echandi" VIII B 1891-2 folio 187
"Echeandi" 1900 erraldoa
"Echandi" 1936 zentsoa

- ECHACHUA (benta) 1900 erraldoa
- ETXEBARRI (baserria, ahozkoa)

"Echevarria" CM 1789
"Echevarrigueldo" AA 1808 folio 246-246v

EUSKERA - XXXIII (2.a1dia)

Artea
Artea
Santamami
San Antolin
San Antol., S. Martin
San Martin
San Antolin
Santamami
Artea
Galbartu

San Antolin

San Antolin
San Martin
Santimami

San Antolin
San Antolin
San Antolin
San Martin
Galbartu

Galbartu

Artea
Artea
Artea
Galbartu
Galbartu
Elexalde

San Martin
Artea
Artea
Daino

Elexalde
Geldo
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"Echevarria" VIII B 1891-2 folio 154
"Echevarri" 1900 erraldoa

- ETXEBARRI (baserria, ahozkoa) Anotxe
"Echevarria Aranolza" AA 1808 folio 246-246v
"Echevarrine" VIII B 1891-2 folio 53
"Echevarri" 1900 erraldoa

- ETXEBARRINGO (baserria, ahozkoa) Oaino
"Echevarribengoa" VIII B 1891-2 folio 178
"Echevarrena bengoa" 1900 erraldoa
"Echevarri bengoa" 1936 zentsoa

- FUENTENE (baserria, ahozkoa) Lecunbiz
"Fuentene Lucundis" VIII B 1891-2 folio 95
"Fuentena" 1900 erraldoa

- GALBARRIARTU (herri basoa) VMP 1734 folio 73Gaibartu

"ARR"

"ARR"
"ARR"

- GALBARRIARTUCOBERESIE "ARR"
- GALBARRIARTUBERESI "ARR"
- GABARTU (baserria, ahozkoa)

"Galbarriartu" VMP 1756 folio 90v
"Galbarreta" Katastroan

- GALBARTU BEKOA (baserria, ahozkoa)
"Galbarriartubecoa" AA 1808 folio 246-246v

- GALBARTU ERDIKOA (baserria, ahozkoa)
"Galbarriartu erdicoa" 1900 erraldoa

- GALBARTU GOIKOA (baserria, ahozkoa)
"Galbarriartu de arriva" VMP 1757 folio 90v
"Galbarriartu goicoa" VIII B 1891-2 folio 106

- GALLARRE (baserria, ahozkoa)
"Gallarraga" AA 1808 folio 246-246v
"Gallarra" VIII B 1891-2 folio 4
"Gallarraga" 1900 erraldoa
"Gallarre" 1936 zentsoa

- GARAYALOE "ARR"
- GAREAGA "ARR"
- GASITUALOE "ARR"
- GASTANEZABALE (baserria, ahozkoa)

"Gastafia9abalaga" VMP 1666 folio 19
"Gasttafiazavalaga" VMP 1735 folio 74
"Gastafiasabalaga" (benta) CM 1786 folio 1-23
"Gastafiasavalaga" AA 1801 folio 148 v
"Castafia Zabala" VIII B 1891-2 folio 41
"Gastafiazabala" 1840 J
"Castafiza-baga" 1900 erraldoa
"Gastana-zabala" 1936 zentsoa

-GASTANABACARRA
- GASTANABACARRA

CHIQUITO
- GASTANABACARRETA

Galbartu
Galbartu
Galbartu

Galbartu

Galbartu

Galbartu

Artea

Artea
Artea
Artea
Anotxe

San Antolin, Artea

Artea
Artea
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- GASTANACHIQUERRA "ARR" San Antolin
-GASTANACHU "ARR" San Antolin
- GASTANADIBECOA "ARR" Artea
- GASTANADI CHIQUERRA "ARR" Galbartu
- GASTANADI GOICOA "ARR" Artea
- GASTANADI NAGOSI "ARR" Santamami
-GASTANADI NAGOSIE "ARR" Santamami
- GAZTANASABALAGA (harrobia) CM 1789 Anotxe
-GASTANAZABALAGA (harrobi mendia) AA 1791 folio 51
-GASTANAZABALAGA AXPE "ARR" San Antolin
-GASTANECHURRIETA "ARR" San Antolin
-GASTANURI "ARR" San Antolin
- GASTO (baserria, ahozkoa) Artea

"Gacituaga" AA 1808 folio 246-246v
"Gasituaga" VIII B 1891-2 folio 174
"Gasituaga andia" 1900 erraldoa

- GASTOTXU (baserria, ahozkoa) Artea
"Gasitoachu" VIII B 1891-2 folio 175
"Gasituaga Chiquia" 1900 erraldoa
"Gacituachu" 1936 zentsoa

- GUELDOS (auzoa) 1897 I-B folio 277-8 Geldo
- GERRANE (baserri, auioa) Anotxe

"Guerrene" VIII B 1891-2 folio 90
"Guerrena" 1900 erraldoa
"Gerrene" 1936 zentsoa

"ARR"
"ARR"
'''ARR''
"ARR"
"ARR"
"ARR"

- GUERREALDE
- GUERRENEALDE
- GOICOARESTI
-GOICO BASO
- GOICOBERESI
- GOICOCHIMINCHO
- GOIKOETXE (baserria, ahozkoa)

"Gocoechea" VMP 1756 folio 90v
"Goicoechea" VMP 1757 folio 90v
"Goicoechea Aranolza" AA 1808 folio 246-246v
"Goicoechea" VIII B 1891-2 folio 54
"Goicoeche" 1900 erraldoa

- GOIKOTXE (baserria, ahozkoa)
"Goicoechea Gueldo" AA 1808 folio 246-246v
"Goicoechea" J 1822
"Goicoeche" VIII B 1891-2 folio 158

- GOICO GANECOARESTI "ARR"
- GOICO GASTANURI "ARR"
- GOICOLARRA (basoa) "ARR"
- GOICOLUBERRIE "ARR"
-GOICOMENDI "ARR"
-GOICOMENDIA "ARR"
-GOICOMENDI ESPALDA "ARR"

Santimami
Anotxe
San Antolin
Artea
San Antolin
San Antolin
Anotxe

Geldo

Artea
San Antolin
San Antolin
San Antolin
San Antolin, Artea
San Antolin
Artea
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"ARR"

"ARR"
"ARR"

"ARR"
"ARR"
"ARR"

"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"

San Antolin

Artea
Artea
Galbartu
Santamami
San Antolin
Auzo guztietan
Geldo
San Antolin
San Antolin
Pinoa
Santimami
Artea
Santimami
Anotxe

- GOICO MONASTERIO ONDO
(Gastainadie)

- GOICO ORTUE
-GOICORTU
- GOICOORTUREBIDE
- GOICOSARRATU
-GOICOSOLO
- GOICOSOLOA
- GOICOSOLOAC J 1850
~ GOICOSOLOBURU
- GOICOTROZOA
- GOIKOITURRIE
- GOYORTUALDE
- GOIRIBARRALDE
- GOLLORTUONDO
- GORTATA (baserria, ahozkoa)

"Gortetta" VMP 1743 folio 78
"Gortteta" VMP 1749 folio 81v
"Gorteta" VMP 1750 folio 82v
"Corteta" VMP 1760 folio 93v
"Goztueta" CM 1786 folio 1-23
"Goztaeta" (herri baso) AA 1799 folio 129
"Gorteta" AA 1808 folio 246-246v
"Kortaeta" CM 1799
"Gortata" 1936 zentsoa

- HORMETXE (baserria, ahozkoa)
"Hormaeche Gueldo" AA 1808 folio 246-246v
"Hormaeche" VIII B 1891-2 folio 153

- YANGA "ARR"
- YANGABERESI "ARR"
- YANGABERESI HOSPITAL "ARR"
- YANGA BURU "ARR"
- YANGA ECHEBARRI "ARR"
- YANGA SOLO "ARR"

- IABITI (baserria, ahozkoa)
"Jarabeiti" VIII B 1891-2 folio 7
"Jarabeitia" VIII B 1891-2 folio 6
"Jarabeitia" 1936 zentsoa

- IABITI AURREKO (baserria, ahozkoa)
"Iarabeytia delantera" AA 1808 folio 246-246v
"Jarabeiti aurrecoa" VIII B 1891-2 folio 9
"Jarabeitia aurre" 1936 zentsoa

- IANGA (baserria, ahozkoa)
"Janga" 1936 zentsoa

-IBARRALDEA "ARR"
- IBERRE (baserria, ahozkoa)

"Ibarra (abajo)" eM 1789
"Ibarra becoa" VIII B 1891-2 folio 172

Artea (Geldo)

San Antolin
San Antolin
San Antolin
San Antolin
San Antolin
San Antolin

Daino

Danio

San Antolin

Artea
Daino



"ARR"

"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
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- IBERREALDE
- IBERRE GOIKO (baserria, ahozkoa)

"Ibarra de arriva" VMP 1757 folio 90v
"Ibarra goicoa" 1900 erraldoa

- IBERREONDO "ARR"
- ICOALDE "ARR"
- IKOBALZA "ARR"
- ICOSARRATUE "ARR"
- ICUSTIBISULO "ARR"
- IDUNZABALES "ARR"
- IDURURUETA BARRENA "ARR"
- IFERNU SAGASTI "ARR"
- IGARTUA "ARR"
- IGUERTU "ARR"
- IGILIS ATZEKOA "ARR"

"Eguiliz de atras" VMP 1756 folio 90v
"Iguilizasecoa" AA 1808 folio 246-246v
"Iguilis Orticoa" VIII B 1891-2 folio 110
"Iguilis Ache" 1936 zentsoa
"Higuilis-atxecoa" Katastroan

- IGILIS AURREKOA (baserria, ahozkoa)
"Eguiliz de adelante" VMP 1756 folio 90v
"Iguiliz delantera" AA 1808 folio 246-246v
"Iguilis Aurrecoa" VIII B 1891-2 folio 94
"Iguilis Aurre" 1936 zentsoa
"Higuilis Aurrecoa" Katastroan

- IORTUCHUE (Janda)
- IKETXETA (baserria, ahozkoa)

"Icazaga" AA 1790 folio 38v
"Iquesaga" VIII B 1891-2 folio 107
"lcazaga becoa" 1900 erraldoa
"Iquecha becoa" 1936 zentsoa

- IKETXETA GOIKOA (baserria, ahozkoa)
"Icazaga goicoa" 1900 erraldoa
"Iquecha goicoa" 1936 zentsoa

-IPINCHI
-IRASOLO
-YREDOY
- IRIONDOARENECHEA
-IRUSULO
- ISLABE 1846 J IIA folio 17
- ITURRIA (baserria, ahozkoa)

"Iturriaga" AA 1808 folio 246-246v
- ITURRIALDE "ARR"
- ITURRIASPI "ARR"
- ITURRIBECOA "ARR"
- ITURRIBECOSOLO "ARR"
- ITURRIBURU "ARR"
- ITURRIGOICOA "ARR"

EUSKERA - XXXIII (2.aldia)

Daino
Daino

Daino
Santimami
San Martin
Santimami
Daino
Satimami
Artea
San Antolin
San Antolin
Lecunbiz
Santimami

Santimami

Santimami
Santimami

Santimami

Santimami
Santimami
Santimami
San Martin
Artea
Geldo
Elexalde

Artea, San Antolin
Artea
Artea
Santimami
Galbartu
Artea
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- ITURRICOSOLO
- ITURRICHO ALDE
- ITURRICHUALDE
- ITURRIGANA
- ITURRIGORRI
- ITURRI ONDO

-JARO
- JARO ERRECHU
- JULE (baserria, ahozkoa)

"Fula" AA 1808 folio 246-246v
"Fulla" VIII B 1891-2 folio 185-6
"Fulle" 1900 erraldoa

"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"

"ARR"
"ARR"

Artea, San Martin
Santimami
Santimami
Santimami
Santimami
San Antolin, Santimami

San Antolin
Artea
Daino

- KAKAKOTXE (baserria, ahozkoa)
"Cacasacoechea" AA 1808 folio 246-246v
"Cacachecoechea" VIII B 1891-2 folio 18
"Cacasocoeche aurrecoa" 1900 erraldoa

- KALTXO (baserria, ahozkoa)
"Cadalro" AA 1808 folio 246-246v
"Caralso" VIII B 1891-2 folio 85-6
"Caraltzo" 1900 erraldoa

San Martin

Lecunbiz

Etxe honetan plaka bat dago hau azalduz: "Jose de Cadalso. En quien las
armas y las letras de Espana tuvieron valeroso paladin. Dio su vida en el sitio de
Gibraltar el ano 1782". Los amigos del Pais y el centro cultural bilbaino en
memoria de su linage vizcaino.

Nahiz eta Jose de Cadalso espanol poeta Cadiz-en jaioa bere arbasoak
bizkaitarrak ziren eta etxe hau bere familiakoa zen. Cadalsok poesia batzutan
Bizkaiari bere "patria" esaten dio.

-QUERECHO
- QUERECHO CEYAL edo

PICAYA
- QUERECHO MINTEGUI
-QUREJETA

"ARR"
"ARR"

"ARR"
"ARR"

Artea
Artea

Artea
Santimami

"ARR"

"ARR"
"ARR"
"ARR"

-LABABURU
- LABAKOTZE (baserria, ahozkoa)

"Labecoechea" CM 1789 folio 49-59
"Labacoechea" VIII B 1891-2 folio 76

- LACUNETA "ARR"
- LANDETA "ARR"
LANDETXE (baserria, ahozkoa)

"Landeche" CM 1789
(Maisueche) 1900 erraldoa

-LANZARRA
- LANQUISELANA
- LAPURRETA ALDE

Santimami
Elxalde

Artea
Artea

Elexalde

Santimami
Santimami
Santimami
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Abarkotxe

Abarkotxe

Abarkotxe

Artea
Artea
San Antolin
San Antolin
Artea
Geldo

"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"

- LARRABEITI BEKOA (baserria, ahozkoa)
"Larrastibecoa" AA 1808 folio 246-246v
"Larrabeiti becoa" 1900 erraldoa

- LARRABEITI GOIKOA (baserria, ahozkoa)
"Larrabeitia asecoa" AA 1808 folio 246-246v
"Larrabeiti goicoa" 1900 erradoa

- LARRAGOITI (baserria, ahozkoa)
"Larragoiti" 1840 J II B folio 4

- LARRACHU "ARR" Santimami, Artea
- LARRAJAUREGUI BERESIE J 1843 II B folio 42
- LARRAKOTXE (baserria, ahozkoa) Anotxe

"Larracoechevarria" 1789 Cm
"Larracoeche" 1936 zentsoa

-LARRANECHETA
-LARRANETA
-LARRASETA
- LARRENSOLO
- LARRANX ZUBIA CM 1799
- LARROSE (baserria, ahozkoa)

"Larrauz" AA 1790 folio 38v
"Larranz" 1842 II B folio 23
"Larroz" Katastroan

- LARROSE BEKOA
"Larrausbecoa" AA 1808 folio folio 246-246v
"Larranz becoa" 1900 erraldoa
"Larros becoa" 1936 zentsoa

- LARROSE GOIKOA (baserria, ahozkoa
"Larraus de arriba" AA 1808 folio 246-246v
"Larrausgoicoa" VIII B 1891-2 folio 137-8
"Larranz goicoa" 1900 erraldoa
"Larras goico" 1936 zentsoa

- LARROSMENDI "ARR"
- LARROSOLO "ARR"
-LATASOLO "ARR"
- LATA ASPI "ARR"
- LATASARRETA 1855 IIA folio 60v-61
- LECETA "ARR"
- LECUMBARRI "ARR"
- LECUMBERRIALDE "ARR"
- LECUMBERRIOSTE "ARR"
- LECUNDIZ ALDE "ARR"
- LECUNDIZCO-SOLO-

BARRENA "ARR"
- LEGARASPI "ARR"
- LEGASU (baserria, ahozkoa)

"Legazua" CM 1789 folio 49-59
- LEKANDENE (baserria, ahozkoa)

"Lecandona" 1900 erraldoa

veldo

Geldo

Geldo
San Antolin
Santimami
Artea
Geldo
San Antolin
San Antolin
Artea
Artea
San Antolin

San Martin
Artea
Artea

Artea
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- LEKONBARRI (baserria, ahozkoa)
"Lecumbarri" AA 1808 folio 246-246v
"Lecumberri" 1936 zentsoa

- LEKUNBlZKOERROTA (baserria eta errota,
ahozkoa)
"Lecundiz errota" 1936 zentsoa

- LOAGA BASO "ARR"
- LOAGAALDE BERESIE 1852 IIA folio 50
- LOBAGA ALDE "ARR"
- LOBAERDIKOA (baserria, ahozkoa)

"Loagaerdieda" 1899 I-C folio 132-35
- LOBAKOERROTA (baserria, ahozkoa)

"Loaga errequeta" "ARR"
"Loaga errequeta VMP 1756 folio 90v
"Loagabrequeta" VMP 1757 folio 90v

- LOBALDECOSOLOA "ARR"
- LORRECHUETA BARRENA "ARR"
- LUBARRI (LUBERRI) "ARR"
- LUBERRIE "ARR"
-LUBARRIYE "ARR"
- LUBARRI ASPI "ARR"
- LUBARRI BECOA '"ARR"
- LUBERRICO SINTUDI "ARR"
- LUBARRIGOICOA "ARR"
- LUBERRITA (baserria, ahozkoa)

"Luvarrieta" VMP 1756 folio 90v
"Lubarrieta" AA 1808 folio 246-246v
"Lugarrieta" Katrastroan

- LEKUNBIZ (baserria, ahozkoa)
"Lucundis de avajo" VMP 1757 folio 90v
"Lucundiz" AA 1808 folio 246-246v
"Lucundis" VIII B 1891-2 folio 87-92-3
"Lucindiz" 1900 erraldoa

- LUCUBE "ARR"
- LUCUNAGA (herri basoa) VMP 1707 folio 59
-LUQUINAGA CM 1786 folio 1-23
- LUQUERRI "ARR"

- MACASTI "ARR"
- MADARIA (baserria, ahozkoa)

"Madariaga de Gueldos" CM 1799
"Madariaga" VIII B 1891-2 folio 156-7

- MADARIAGA (baserria, ahozkoa)
"Madariaga Aranolza" AA 1808 folio 246-246v
"Madariaga" VIII B 1891-2 folio 43

- MADARIA BEKOA (baserria, ahozkoa)
"Madariagabecoa" 1870 I-A folio 38
"Madariaga abajo" VIII B 1891-2 folio 44
"Madariaga becoa" 1936 zentsoa

Daino

Lekunbiz

San Antolin
San Antolin
San Antolin
San Antolin

San Antolin
San Antolin

San Antolin
San Antolin
Auzo guztietan
San Antolin
Artea
Artea
Artea
Santimami
Artea
San Martin

Lecunbiz

Artea

Artea

Artea
Geldo

Anotxe

Anotxe

251
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Galbartu

Maurikebaso
Maurikebaso

Galbartu
Elexalde
Artea
San Antolin
San Antolin
Artea
Artea

Artea

Artea

Artea

San Antolin

San Antolin
San Antolin
Artea

"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"

"ARR"
"ARR"

"ARR"

- MAGALARTE (baserria, ahozkoa)
"Magalarte" VMP 1756 folio 90v

- Tejera de MAGALARTE 1789 CM
- MALPICA ZUBIA 1873 XI-I
-MANDARTE
-MARILLU
- MARILLU GOICOA
- MARTIN SOLO
- MASTAIGANE CHIQUERRA
- MAURICABASSO (herri beresie)

VMP 1650 folio 5v
- MAURIKEBASO (baserria, ahozkoa)

"Mauricabasso" VMP 1668 folio 21v
"Mauricabaso de Montero" VMP 1756 folio 90v
"Mauricabaso" CM 1789
"Mauricabaso de Monasterio" CM 1799
"Maruricabaso" CM 1787 folio 23-35
"Maurica baso" 1900 erraldoa
"Mauricobaso" VIII B 1891-2 folio 121
"Mauriquebaso barri" 1872 I-A folio 56v

- MENDIBARRENA "ARR"
- MENDIGANA (harrobia) CM 1788 folio 35-45
- MENDIKOBARRI (baserria, ahozkoa)

"Mendico barri" 1936 zentsoa
- MENDIKOZAHARRE (baserria, ahozkoa)

"Mendicoa" AA 1808 folio 246-246v
"Mendico" 1900 erraldoa
"Mendico sarra" 1936 zentsoa
(Mendicoa etxearen basoetan ikatza ateratzen zen J 1845)

- MENDINAGORRI "ARR" Artea
- MENDINAGOSI BARRENA "ARR" Artea
- MENDISOLO (basoa) "ARR" San Antolin
- MINTEGUI "ARR" San Antolin
- MINTEGUIBARRENA "ARR" San Antolin
- MINTEGUIETA "ARR" San Antolin
- MOLINAGA "ARR" San Antolin
- MONJABASO "ARR" San Antolin
- MOJASOLO "ARR" San Antolin
- MONTENEGRO "ARR" San Antolin
- MONTEQUIYO "ARR" Artea
-MOSQUILE "ARR" Artea
- MOSTRIKAURI (baserria, ahozkoa) San Antolin

"Mustricauri" VMP 1757 folio 90v
"Mostricourre" 1936 zentsoa

- MOSTRICAURI ZUBIA CM 1789
- MUNENSAGASTI
- MUNIGORRIETA
- MUNUSDEGUI ONDOCO

SOLO
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- MUSDI (baserria, ahozkoa)
"Munurdey" AA 1808 folio 246-246v
"Munurdegui" 1842 J II B folio 31v-32-32v
"Musdegui" VIlI B 1891-2 folio 52

- MUSOEY "ARR"
- MUSOEYALOE "ARR"

Anotxe

Anotxe
Anotxe

Artea
Oaino

Oaino

San Antolin
San Antolin
San Martin
Geldo (orain Oerio)

Artea

San Antolin

San Antolin
Artea
San Antolin

Artea
Artea
Artea
San Antolin
Artea
Artea
San Martin
San Martin
San Antolin

San Antolin
Elexalde

Santimami
Santimami
Santimami
Santimami

"ARR"
"ARR"
"ARR"

"ARR"

"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"

"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"

"ARR"

-OCINE (Osine)
- OCHIMALZAGA
- OJINAGA ALOE
- OLABURUETA (baserria, ahozkoa)

"Olaburueta" AA 1808 folio 246-246v
- OLAMUNEKOERROATA "ARR"
- OLAMUNEA (baserria, ahozkoa. Errota)

"Molinorolaburiaga" AA 1808 folio 246-246v
"Olamuniaga" 1900 erraldoa

- OLAMUNOA (arbolar de Aguirre
y Olamunoa) "ARR"

- OLAMINECO SUBI IC 1900 folio 193-6
- OLAREA (baserria, ahozkoa)

"OIariaga" AA 1808 folio 246-246v
"Olarea" Katastroan

- OLETXE (baserria, ahozkoa) Oaino
"OIeche de OIaburiaga" AA 1808 folio 246-246v
"Olaeche" 1900 erraldoa
"Oloche" 1936 zentsoa

- OLASARRE ALOE "ARR"
- OLAZARRONOO "ARR"
- OLOKOTXEBARRI (baserria, ahozkoa)

"Olariaco-Echevarri" 1936 zentsoa
- OLOSTE (baserria, ahozkoa)

"Oloste" VMP 1756 folio 90v
- OLOSTEALOE
-OLOSTEKOZUBIA IX G 1884
-ONDINAOA
-ORIVE ALOE
-ORTUE
- OTAEBAKIETA
-OXINAGA CM 1786 folio 1-23
- OXINAGA ZUBIA CM 1788 folio 35-45
- FAOURA (errotachu) "ARR"
- FAOURA CM 1799
-FAOURAS
- FAOURAGO GASITANAGOSIE
- FAOURAGOSOLOAK
- FAOUREBASO

-PAGOITA
- PALAZIO (baserria, ahozkoa)

"Palacio" VIlI B 1891-2 folio 71
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-PENA NEGRA
- PINOA (baserria, ahozkoa)

"Pinuaga" 1842 II B folio 35v-36
"Pifiuaga" VIII B 1891-2 folio 23
"Pinuaga" 1900 erraldoa

- PINOONOO por VIDECRUCE
- PIXONE (baserria, ahozkoa)

"Pisoena" AA 1808 folio 246-246v
"Pisuena" VIII B 1891-2 folio 73-4
"Pisoena" 1900 erraldoa

- PLAYA BARRI
-PRESABURU
-PRESAGANA

"ARR"

"ARR"

"ARR"
"ARR"
"ARR"

San Antolin
Pinoa

Artea
Elexalde

San Martin
San Antolin
San Antolin

- RECACHUETA "ARR"
- RECAUSOLAK "ARR"
-REQUETA

ALOECOGASTANUDI "ARR"
- ROTACHU ZUBIA CM 1786 folio 1-23
- ROTACHOALOE (Rotachualde) "ARR"

San Antolin
Santimami

San Antolin

San Antolin, San Martin

Oaino

Anotxe

San Antolin
Artea
San Antolin
Geldo
Geldo

San Antolin
Galbartu

"ARR"

"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"

- SABALE (baserria, ahozkoa)
"Zabala" AA 1808 folio 246-246v
"Zabale" VIII B 1891-2 folio 55

-SACONA
- SAGARRETXE (baserria, ahozkoa)

"Sagareche" 1936 zentsoa
"Sagarretxe" Katastroan

- SAGARMINAGA
-SAGASTI
-SAMANICA
- SAN BARTOLOME
- SAN BARTOLOME ALOE
-SAN BARTOLOME ALOE

BIDEASPI "ARR" San Antolin
- SAN BARTOLOME BASO J 1852 II A folio 44-44v
- SAN BARTOLOME ONOO "ARR" San Antolin
- SANDIKE (baserria, ahozkoa) Oaino

"Sandoyca" VMP 1751 folio 84
"Sandoicas" VMP 1754 folio 86v
"Zandoica" VMP 1757 folio 90v
"Zandoyca" AA 1808 folio 246-246v
"Sandoica Asecoa" 1841 II B folio 20
"Sandique" VIII B 1891-2 folio 177
"Zandico" Katastroan

- SANDIKE AURREKOA (baserria, ahozkoa)
"Zandoycadelantera" AA 1808 folio 246-246v
"Sandique-Aurrecoa" 1936 zentsoa

- Termino de <;ANOOYCA VMP 1664 folio 16v (herri basoa)
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- Exido comun llamado ELORRIA que esta sobre las casas
de Sandoyca VMP 1709

Geldo

Elexalde

San Antolin
Artea
Daino
San Martin
San Martin

Santimami, Artea
San Martin
San Martin
Anotxe

San Antolin
San Antolin
Artea
Santimami
Geldo
San Antolin
Artea, S. Martin, Santimami
Artea
Artea
Artea

- SANDOICA ALDE "ARR" Artea
- SAINOANE (baserria, ahozkoa) Artea
Sainoane etor daiteke San Joanne-tik? Liburu batzutan

agertzen da San Juanilla
"San Juanilla" AA 1793 folio 112

- SAN MARTIN (herri basoa) CM 1786 folio 1-23Elexalde
- SAN MARTIN BERESIE 1847 II A folio 25-25v Elexalde
- SAN MIGUEL (baseliza) CM 1788 folio 35-45
- SANPAULE "ARR" Artea
- SANTA MARINA "ARR" San Antolin
- SANTA MARINA DE GANGUREN (basoa) AA 1791 folio 58v-60
- SANTA MARINA CALZADA

ASPI "ARR"
- SANTO TOMAS ALDE "ARR"
-SAN TOMAS (baseliza) 1 A 1869 folio 28-28v
-SARASAALDE "ARR"
- SARATZA (baserria, ahozkoa)

"Zarazaga" AA 1808 folio 246-246v
"Zarachaga" VlII B 1891-2 folio 5
"Sarachaga" 1900 erraldoa

- SARRATU (baserria, ahozkoa)
"Sarratu (Madaria Goikoa)" 1900 erraldoa

- SARRATUCHIQUERRA "ARR"
- SARACHAGA ALDE "ARR"
-SARACHAONDO "ARR"
- SENDIKONE (baserria, ahozkoa)

"Sindicuena" VMP 1756 folio 90v
"Zindicoena" AA 1808 folio 246-246v
"Sendicuena" VIII B 1891-2 folio 99
"Zandicuena" 1900 erraldoa
"Sandicoene" 1936 zentsoa

- SEROTXE (baserria, ahozkoa)
"Ceroraeche" 1799 CM
"Seloreche" VlII B 1891-2 folio 66
"Ceroeche" 1900 erraldoa
"Seroeche" 1936 zentsoa

- SERRAPIA "ARR"
- SINTEDO "ARR"
- SOLOAGU "ARR"
- SOLOARTE "ARR"
- SOLOBARRENA J 1853 (Barrangotxe-Geldo)
- SOLOBARRENACOBERESI "ARR"
- SOLOBARRIA "ARR"
- SOLOBECOA "ARR"
- SOLOBITARTE "ARR"
- SOLOBURU "ARR"
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"ARR"
"ARR"
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-SOLOCOECHE "ARR"
- SOLOCHIQUI "ARR"
- SOLOGURENETA "ARR"
- SOLOLUCE "ARR"
- SOLOLUTIE "ARR"
- SOLONDEGUI "ARR"
- SOLONDO (baserria) "ARR"

"Solaondo" VIII B 1891-2 folio 146
"Zalondo" 1900 erraldoa

- SOLOPE "ARR"
- SOLOPEA "ARR"
- SOLLONE (baserria, ahozkoa)

"Zolloena" AA 1808 folio 246-246v
"Zolloane" 1900 erraldoa

- SULOAGA "ARR"
- SULUETA CHIQUERRA "ARR"
- SUMULTXU (baserria, ahozkoa)

"Zumelzu" 1789 CM
- SUMUNTRIQUIO "ARR"
- SUSUNTEGUI "ARR"
- SUTEGI (baserria, ahozkoa)

"Zutegui" 1900 erraldoa
"Sutegui" Katastroan

- TAILERI (baserria, ahozkoa)
"Thejeria" AA 1808 folio 246-246v
"Tegeria" VIII B 1891-2 folio 63
"Telleria" 1900 erraldoa
"Tejeria" 1963 zentsoa

- TEJERIA ITURRI ALDE "ARR"
- TEJERIA ITURRI ONDO "ARR"
- TELLEREALDE "ARR"
- TELLERIALDE "ARR"
- TORRE LARRAGOITI (baserria, ahozkoa)

"Torre Larragoiti" AA 1808 folio 246-246v
- TRINCHERA GANE "ARR"
- TROCABURU edo EPURU "ARR"
- TROCASOLO "ARR"
- TROYALDE "ARR"
- TRUIU (baserria, ahozkoa)

"Truyalde" 1936 zentsoa
-TRUYALDE
- TRUYASU OLARIAGA ALDE
-CHANGO
-CHANQUELA
-CHANTELA
- CHICOMENDI
- CHILIMBASO
- TXANTXINONE (baserria, ahozkoa)

"Chanchinone" 1900 erraldoa
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San Martin
Artea
San Antolin
Artea, San Antolin
San Antolin
San Antolin, Artea
Geldo

San Antolin
Santimami
Anotxe

Artea
San Antolin
Elexalde

San Antolin
San Antolin
Anotxe

Anotxe

San Antolin
San Antolin
Artea
San Antolin
Abarkotxe

Santimami
San Antolin
San Antolin
San Antolin

San Antolin
San Antolin
San Antolin
San Martin
Artea, Santimami
Artea
Artea
Artea
San Antolin
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Santimami

Santimami

San Martin
San Antolin

Anotxe
San Antolin

Artea

San Antolin
San Antolin

Santimami

San Antolin
San Antolin

San Antolin
San Antolin
San Antolin
San Antolin
San Antolin
Geldo
Artea
Artea
San Antolin
Anotxe

"ARR"

"ARR"

"ARR"

1891-2 folio 13-14
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"

-TXARAKA
- TXOSNA (baserria, ahozkoa)

"Chosna" VIII B 1891-2 folio 62

- UGAERRECA "ARR"
- UGALDEGUREN (Auzoa) 1897-B folio 277-8
- UGALDEGUREN (beresie) 1841 II B folio 22
- UGELDUNE (baserria, ahozkoa)

"Ugaldeguren" VMP 1756 folio 90v
"Ugaldeguren del Patron" VMP 1756 folio 90v
"Ugaldeguren de Quintana" VMP 1756 folio 90v
"Ugaldeguren" AA 1808 folio 246-246v
"Uguldune" Katastroan

- URBITARTE GOICOA
- URIBE (baserria, ahozkoa)

"Uribe" CM 1789
"Uribe atras" AA 1808 folio 246-246v
"Uribe Asecoa" 1841 II B folio 20
"Uribe Ostecoa" 1900 erraldoa
"Uribe" 1936 zentsoa

- URIBEALDE "ARR"
- URIBE AURREKOA (baserria, ahozkoa)

"Uribe delantera" AA 1808 folio 246-246v
- URIBE AURREKOA

"Uribe Aurrecoa VIII B
- URIBEOSTECOALDE
-URIBE SOLO
- URIBITARTE
- URQUIDI (basoa)
-URQUIETA
- URRENSOLOS
- URRESTEALDE (Gastainadi)
-URRETA
-URRUSTI
- URTINE (baserria, ahozkoa)

"Urtiena" VMP 1757 folio 90v
"Urtine" 1936 zentsoa

-USINE
- UXINA (baserria, ahozkoa)

"Oxinaga" AA 1808 folio 246-246v
"Ojinaga" VIII B 1891-2 folio 26
"Oginaga" 1900 erraldoa

- UXINABEKOA (baserria, ahozkoa)
"Usuna becoa" AA 1808 folio 246-246v
"Usenabeco" Katastroan

- UXINAGOIKOA (baserria, ahozkoa)
"Usunaga de arriva" VMP 1756 folio 90v
"Usunaga goicoa" VIII B 1891-2 folio 113
"Usinaga goicoa" 1900 erraldoa
"Usena-goicoa" 1936 zentsoa
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- VIDAL (baserria) 1900 erraldoa Elexalde

San Antolin
San Martin

San Antolin
Artea
Geldo
Geldo
San Antolin
San Martin

"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"
"ARR"

-ZABALA "ARR"
- ZARAZA BARRI "ARR"
- ZARARETA (herri basoa) CM 1799
- ZOLONDEGUI (basoa) J 1820 II A folio zenbaki gabe
- ZUBIAURRi "ARR" Santimami
- ZUBIETA (baserria, ahozkoa) Geldo

"Zuvieta" VMP 1757 folio 90v
"Zubieta" AA 1808 folio 246-246v

- ZUBIETA ALDE
- ZUBIETAURRE
-ZULOAGA
-ZULOAGA BARRENA
- ZULUETA CHIQUERRA
- ZUMELZUONDO

IX SAILKAPEN LABURRA

Gehienetan toponimiazko izenek zerikusia daukate inguruko lur,
abere, zuhaitz, gizon etab. Horregaitik sailkapen labur bat egingo dot
bakoitzari dagozkion izenekin.

LUR

Orografia

ADATXA, BASOBIRIBI, ERRECAMUNE, IRUSULO, MENDIGA
NA, MUNIGORRIETA, SULOAGA, TROCABURU, LUBARRI, AGA
RRE. etab.

Minerologia

ARRISURIETA, ACHARTE, CARABIE, GELDO, GACITUAGA,
IKETXETA etab.

ABEREAK

ASTOBIETA, KOTXOZULO, CURUBIO LANDA etab.

FLORA

ARANE, ARECHETA, ARESTI, ARANBURU, ARTEA, ARTA
TZA, BERESIALDE, ELORDI, EZCURRA, GASTANEZABALE, IKO-
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BALZA, LARROSE, MAOARIA, MACASTI, PINOA, TXARAKA, AGI
NA etab.

GIZA BIZITZA

ARGINENE, ABATECONOO, ARIMEBASO, BENTAKOZUBI,
BOLALECU, OOMARTINENE, KALTXO (Cadalso), MARTIN SOLO,
MAURIKEBASO, MONJABASO, SINDICUENA, CERORAECHE, MIN
TEGUI, OLAMUNE, BOLINGO, ZUBIETA etab.

X KONKLUSIO GISA

1) Lehenengo bokala galtzen da e-rekin hasten diren izenetan adib.:

Rota - Errota gaitik Rotatxu - Errotatxu
Reka - Erreka gaitik Recalde - Errecalde

2) Izen konposatuetan lehenengoa -0- rekin amaitzen bada eta
bigarrena etxe-rekin hasten bada "etxe"-k lehenengo "e" galtzen du
adib.:

Arkoetxe .- arkotxe
Barrangoetxe .- barrangotxe
Beaskoetxe - beaskotxe

3) "S" eta "Z" nahasten dira eta batzutan "S"-rekin agertzen dena
gero "Z"-rekin datoL

(4) Gehien agertzen diren sustraiak hauek dira:

ETXE
SOLO
MENDI
BASO
BERESI

Ikusten dogu nolako garrantzia zeukaten gure gizartean etxeak eta
bere inguruko lurrek, toponimo gehienek etxearen lekua adierazten dute
orografia edo lekuzko adberbioak atzizki bezala erabilita. Gehien erabili
tako atzizkiak hauek dira:

ONOO
ALBO
AURRE
ATZE
OSTE

ASPI
BURU
BARRENA
PE
GANE
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Adib: Etxeondo, Exeaspi, Solobarrena, Solope, Mendigane, Mendi
bum, Beresibarrena, etab.

5) Baita ere bere basoetan zeukaten zuhaitzek eman zuten izena
baso hauei, honela askotan agertzen dira Artea, elorri edo gastaina sus
traiak, edib.:

ARTEA,ARTETA,ARTETXENE
ELORRI, ELORRIALDE, ELORRIBURU, ELORZA
GASTANABACARRA, GASTANACHU, GASTANAZABALAGA.

Orduko zuhaitzak izan beharko dira, ze oraingokoekin Pinu sustraia
baino ez dago eta.

Esan behar dot nire gogoa Ian sakonago bat egitea zela, baina
denbora [alta gaitik ez da izan posible. Geroako neuk edo beste batek
denboraz eta gogoz hartzen eta sakontzen badu askoz osatuago geratuko
da.

Azkenez Maite Arino-ri eskertu ze bere laguntza gabe ez zen izango
posible lantxo hau eta.



JAIZKIBEL MENDIKO IZEN ZAHAR BATZUK

Donostia, /987-VIl-24

J. San Martin

Badira hiru urte Jaizkibel mendiko itsas-hegalean, Hondarribia parte
tik, Harri-aroko aztarnategiak aurkitu nituela eta bi urte igaro dira Aran
zadi Zientzia Elkartearentzat haien memoria idatzi nuenetik. Baina, memo
ria hori, ez dut aurkeztu toki-izen jatorren faltaz.

Lan neketsua leporatu nuen ahal den zuzenen egin nahiaren kezkaz;
aspaldi eremu bihurtu zen mendian ez bait da erraza toki-izen jatorrak
aurkitzea.

Galdetu nituen baserritarrak eta artzainak, guarda eta arrantzaleak;
baina, hala ere, zalantzaz beterik utzi nindutenberen ahozkera desberdi
negatik. Begiratu ditut liburuak, aztertu ere bai Udaletxeko agiritegia.
Baina, agiri zaharrak urri; eta ez naiz guztiz konformatu, zeren beldur
naiz oker eman nezakeena betiko oker geldituko ote den.

Hala ere, ahoz eta agiriz jaso ditudan iturriak, eta horien bidez lortu
ditudan erizpideak, interesgarriak iduritzen zaizkit onomastikarako, zeren,
Erdiaroko aztarnak ez ezik, behar bada erromarrenak ere aurkitzen direnez.

Batxiller Zaldibiak bere Suma (1560) delakoan Pomponio Mela-k
aipatzen zuen Atlantika Pirineoaren itsas-hegalean zen Venus-en tenploa
Jaizkibelen izango ote zen eritzia agertuz (1) eta Adolf Schulten-i buru
kominik aski eman zion horrek (2).

Ez Schulten eta ez geroztikakoak, nonbait ez dira ohartu hark 1926.
urtean San Thelmo ermitan egin zituen azterketa haietatik urrutira gabe
bazela Comoz (Comuz eta Comus bezala ere agertzen dena), izenez

(I) BACHILLER JUAN MARTiNEZ DE ZALDIBIA: Suma de las cosas Cantabricas y guipuz
coanas. Lehen argitalpena, F. Arocenaren sarrera eta oharrez 1944. urtean egin zen.
Jasotzen dugun aipamena ikus 16. orrialdean.

(2) ADOLF SCHULTEN: "Venus Marina" (T. Aranzadik itzulia), RIEV, 1927, XVIII.
373-380. orr.
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erromar kutsudun baserri bat. Behar bada gaskoinaren bidez letorke,
baina hor dago, Olearso mendia ziteken maldan.

Oraingoz aztergai utziko nuke, zeren bestek esan beharrik ez dut
holakoetan zuhur jokatu behar dugula. Hala erakutsi zidan Kornuz ondo
ko baserri eroriaren izenak ere. Pekunia bezala jaso nion gure esneduna
ri, baina 1787ko Censo-an eta 1857ko Nomenc/ator-ean aurkitu nuen argi
eta garbi: Perukenea.

Itsas ertzean bertan badira Kapeluta eta Kapelu, latin kutsua dute
nak, baina hondarribiarrek txapelari kapelua deitzen diotenez arrokak
toki haietan hartzen dituzten berezko erosio formegatik izan daiteke.
Bestalde, historiaren agiriek ez digute erakusten paraje horietan kaperarik
izan denik.

Mendi izenaren lehen etimologia Baltasar Etxaberi zor diogu, "Aizqui
bel que se interpreta en Bascuenc;e, espaldas de sierra" (3). Eta, badirudi
ondo zebilela.

Inoiz entzuna dugu, nola daitekeen Jaizkibel (Haizkibel) bai Honda
rribian, bai Pasaian eta baita Lezon ere, guzietan haitz-gibel baldin bada,
gibeItzat zein aIde hartzen ote duten.

Nere eritziz, aurkitu ditudan azternategi egoitzak kontutan harturik,
duela zortzi edo hamar mende familia asko bizi zen mendiaren gailurre
tatik itsasaldera, proportzio garrantzitsu batean denbora haietarako, eta
hortik zetorkion izen hori.

Jaizkibelen lehen fonema bera, zalantzarik gabe, zahartasunaren leku
ko dugu, aintzina erabiliko zuten H aspiratua J bihurturik fosiltzean. Oroi
erdarazko Fuenterrabiak F hortik duela.

Gainera, mendigibeleko biztanleen aintzinakotasunez kontutan har
tzekoa da 1625ean Isastik zioena, alderdi horretako Artzu eta Justiz
baserriak espreski, Hondarribiko lehen biztanleetakotzak jotzeaz (4).

Jaizkibelen, abelzaintzak eta harrobiak garrantzia izan zuten azken
mendera arteko ekonomian, 1627.eko agiri batean irakurri dudana leku
ko: "Montes prados pastos agua yerbas canteras... Ganados mayores y
menores de todo jenero..." eta zuhaitzen salketa debekaturik zegoen (5).

(3) BALTHASAR DE ECHAVE: Discursos de la Antigiiedad de la lengua cantabra, Mexico,
1607, 32. orriaren atzekaldetik.

(4) ISASTI: Compendio historial, 458-459. orr.

(5) Udaletxeko Agiritegian, Ikus: Seccion B, Negociado I. Serie I, Lib. I, expo 20.
E;jecutoria contra ellugar de Pasajes sobre el dis/rute de los montes de Jaizquibel, expedido en
Valladolid en 2 de enero de 1627.
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Aurkitu dudan agiririk zaharrena Jose M: Lakarraren Vasconia Medie
valean dator, larraldatzeaz edo trashumanziaz, Aralardik gure egunokarte
datorren ohituraz hain zuzen, eta zenbait saroi aipatzen dira; hara zer
dioen: "San Miguel Excelsis enviaba sus ganados a pastar a los yerrnos
de Fuenterrabia 'en termino clamado Jog, e los seles que se claman
Mugin(:a, Andialove, Gaiztanos, Leyurieta, Lei(:anavar' (ano 1371)" (6).
Horietarik azken hirurak baizik ez ditut atzeman, eta hirurak itsas-hegalean
Pasaia eta Hondarribiaren mugan, gaur egun Gaztarrotz, Leuta eta Lexa
nabar bezala ezagutzen direnak. Oroi garai haietan Pasaia (San Juan
aldea) Hondarribiarena zela.

Gaztarrotzen baserri bat ezagutu da duela urte gutira arte, baina
hiruretan badira harpetxeak (harpeak, zizelez landurik handituak eta kan
pokaldera horrna eraikiak egoitza egokitzeko). Agiri denez, harpetxe diren
egoitza horiek, Neolitos aldiaren jarraipenezkoak dira, toki horietan aur
kitu ditudan suharrizko tresneriaren arabera.

Guzi horrek abelzaintzazko ekonomia adierazten digu, baina lehen
lehenagotik bazen nonbait ihiza eta bereziki arrantza, Harri-arotik etenik
gabe zetorren bizitza, zeren Marla eta Bioznar deitzen diren tokietan
haize-agerian aurkituak ditudan aztemategiek hala erakusten bait digute.

Toki izenetara itzuliaz, gauzak zehatz egingo banituen, ahozko bilke
taz gainera bibliografiak eskaintzen zidanaz ere jabetu naiz, besteak bes
te, Florentino Porturen monografian oinarriturik (7). Era berean, baserri
guziak fitxatuz, XVII. mendetik (guti batzuren aipamen zaharragoak ere
bai) 1969an Udalak egin zuen mapakoetara arte. Orain, Jaizkibel itsas
-hegal horretako baserrien zehetasun gehiago dut.

Baserri guziak fitxatze horren ondorioz honako hau aurkitu dut: etxe
izenak, XVIlI. mendeko agirietan -eche-az gainera, -egui, -tegui, -degui;
eta -coa, -cua bezala datozela. Baina, -nea, -enea, ez dela agertzen
XVIII. era arte. Denbora berean, Echeberri aurkitzen da eta ez Echebe
rria; artikulurik gabe, Lapurdin bezala.

Horiek izan dira, arkeologiaz bestalde, aspaldi eremu bihurtu zen
tokian izen jatorren bila burutu behar izan ditudan lanak.

Zuontzat aspergarri ez izateko, muga dezadan txosten hau Jaizkibel
itsas-hegaleko izen zaharretara; baina lehenik mendi gailurretik itsal
-hegal~ra aurkitzen diren baserri guziena emango dut.

(6) JOSE M.' LACARRA: Vasconia Medieval. Historia y Filologia, 19. orr.

(7) F. PORTU: Fuenterrabia. Notas hist6ricas y curiosidades hasta 1969.
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A1txakoa

Lehenik deitura agertzen da, Migel de A/chacoa 1598. urtean (8).

A/chacoa azpicoa eta A/chacoa garaicoa etxeak aipatzen ditu Isastik
1625. urtean (9). A/chacoa de abajo eta A/chacoa de arriba agertzen dira
1787ko zentsoan (10). A/chaco-chiqui baizik ez 1857an (11). A/txakoaundi
eta A/txako-txiki bezala ezagutzen dira gure egunotan.

Artzu

Hemen ere, lehen lehenik, deitura agertzen zaigu, Tomas de Arsu
1598. urtean (12). Eta Arzu, etxea, 1625ean (13). Gainera, Isastik dioenez,
leinu honetakoak, Justizkoekin batean, Hondarribiko lehen biztanleeta
koak omen ziren (14).

Kondairak dioenez, Martin de Arzu 1280. urteko hesian heroetzat
jotzen da, baina uste hori XVII. mendetik dator.

Baserria, itsasaldera, muino baten lepoan kokaturik dago. Era berean,
ekaldeko muinoan Kornuz eta mendebaldekoan Justiz; hirurak dira garran
tzitsuak itsas-hegalean.

Arzu-errota Gipuzkoako Nomenclator-ean agertzen da, 1857.ean. Gaur,
zaharrek oraindik Artzu-errota bezala ezagutzen dute, baina gazteek "EI
Molino".

Artzu baserri ondoan haizeolen zepak aurkitu ditut.

Etxe-txiki

Eche-chiqui, 1857an, eta Etxetxiki 1969an Udalak egin zuen mapa
batean.

(8) F. PORTU: aipatutako fiburuan 60. orrialdean.

(9) ISASTI: a. lib., 91. orr.

(10) Archivo Municipal, Floridablanca kondearen aginduz egin zen Iehen zensoaren
kopia.

(11) Nomendator de fa Provincia de Guipilzcoa, 1857. urtean Diputazioak argitaratua.

(12) F. PORTU: a. lib. 60. orr.

(13) ISASTI: a. lib., 91, 137 eta 458. orr.

(14) IsAST!: a. fib., 458-459. orr.
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Garaikoetxea

lraurgui 0 Garaicoechea dakar Isastik, 1625ean (15). Eta Garaicoechea
soilik 1787ko zensoan eta 1857ko Nomenc/ator-ean. Inoiz Goikoetxea
bezala ere nahasturik dator agirietan.

Gaztarrotz

Hondarribia eta Pasaiaren mugan, azken honen partean, baina aitzi
na hartan Hondarribiarena zen. Baserri eroria. 1371. urteko agirian Gaiz
tanos (16). Benta zen eta duela urte batzuk erre egin zen.

Bertatik hurbil harpe-egoitza zaharrak daude eta suharrizko tresneria
aurkitu dut. .

Justiz

Baserri hau, gaur egun hiritik urrutien aurkitzen dena da, Jaizkibelen
itsas-hegalean. 1613. urteko aitonenseme agiri batean aipatzen da lehen
aldiz, erregeren arma-kronikagile zen Diego de Urbina-k emaniko diplo
ma horietako batean. Agiri horretan esaten denez, 850. urtean Nafarroa
ko errege Santxo Abarka ihizan ari zela baserri horretako alaba ederra
ezagutu eta amorante bihurtu omen zen, esanaz: "Guztiz ederra zera"
eta hortik omen etxearen izena (17). Gure artean esan beharrik ere ez
dago etimologia hori faltsoa dela eta izena bera patronimiko horietakoa.

Arestian esan bezala, leinu honetakoak, Artzukoekin batean, Honda
rribiko lehen biztanleen arteko ziren, Isastik dioenez (18). Eta, Serapio
Mugica-ren ustez Euskal Herrian etxe bakarra omen Justiz izenekorik (19).

Jatorri honetakoa zen Habanako alkate eta Kontadore jenerala, Juan
Jose Justiz y Umpierrez, 1761ean "Marquez de Justiz de Santa Ana"
titulua eman zitzaiona.

(15) ISASTI: a. lib., 91. orr.

(16) J. M. LACARRA: Vasconia Medieval. Historia y Filologia (Donostia, 1957), 19. orr.:
"seles que se claman Mugin«a, Andialove, Gaiztanos, Leyurieta, Lei«anavar".

(17) A. YA. GARciA CARRAFFA: £1 Solar Vasco-Navarro, lomo IV, 302. orr. Conde de
L1obregat, Fuenterrabia. Noticias historicas (2." ed.), 10. orr. Eta F. Portu, aipatutako libu
ruan, 9. orr.

NILS M. HOLMER: £1 idioma vasco hablado (1964), 110 eta 158. orr.

(18) ISASTI: a. lib, 458-459. orr.

(19) S. MVGICA: Geogra./ia del Pais Vasco-Navarro. Guipitzcoa tomoaren 756. orr.
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Baserria. 1481ean Cornoz deitura agertzen da, Joanes de Cornoz eta
Esteve de Cornoz, Udaleko agirietan (20). XVII. mendean Jaizkibel men
diaren ifarralde guzia zen Cornuz, edo beste izen batez Muguirio, Isastik
dakarrenez (21). Isastik, Cornuz eta Cornus, bukaeran z nahiz s-rekin
bietara ematen du, baina Pepita Aginagak eman zidan 1658ko eskuizkri
bua, aitonensemetzaren onespenezkoan Cornuz dakar. Joan zen mendea
ren erdialdea geroztik inoiz Gornus bezala nahasturik aurkitzen dugu
agirietan. Erromar izena dirudi, behar bada muino edo itsas-punta adie
razteko. Atzizkia ordea, Gaskuinan eta Euskal Herrian aintzinatik hain
hedaturik den -oz edo -otz. Baina, oraingoz ezin dezaket uka Gaskoin
jatorria.

Erromarren garaian bazen Nafarroan Cornonium zeritzan hiri bat
Los Arcos inguruan, batzuk Mendabiaren ifarraldean Erdi-aroan ezagu
tzen zen Cornonio-rekin zerikusia zuen ustea agertu izan dute (22).
Bestalde, Cornuquiz Bizkaiko toki izen bat zen 1070. urteko agirietan
agertzen denez Lope lfiigez kondeak San Millan-era emana (23).

Larrezuri

Baserri honen agiririk ez dut aurkitu 1969. urteko mapan baizik.
Baina etxea, oso berria, zutik dago.

Legia

Joanes de Leguia 1598. urtean aipatzen da, eta 1631. urtean Guada
lupeko Andre-Maria elizaren maiordomoa Leon de Leguia zen. Etxearen
agiririk ez dut aurkitu Floridablanca-ren zensora arte, eta honetan bi etxe
daude: Leguia eta Leguiassar.

(20) Arch. Munic. Ref.: Secci6n C, Negociado 5. Lib. 1, Exp. 2 Carta Real Ejecutoria
obtenida por la ciudad de Fuenterrabia contra la Universidad de Iron. 30 foliodun kuaderno
inprimatua.

(21) IsASTI: a. lib., 91. orr.

(22) 1. CARO BAROJA: Los Vascones y sus vecinos, 41 eta 47. orr. Eta M. A J. PEREX
AGORRETA: Los Vascones (EI poblamiento en epoca romana), 147. orr. eta XllI. lam.

(23) L. SERRANO: Cartulario de San Millan, 210-211 orr.
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Lakarraren Vasconia Medieval delakoan dator Lei~anavar, 1371. urtean
(24). Harpetxe eta azternategirik aberatsenetakoak hemen aurkitu ditut.
Baina izen jatorra aurkitzeko ere burukominik handienetakoak toki honek
eman dizkit, Lakarraren testuan aurkitu arte. Adibidez, 1969ko mapan
borda Lizanobar dator, baina ahoz jasoak: Loxonar, Lixonar, Lexonar,
Lixonabar, Lixanabar, Bixanar, Bixonar eta abar. Baina Jabier Aranburu
adiskideak eman zidan bere amari maiz entzuna zion esaldi bat (oroi
Jabierren ama, Celestina Sagarzazu, igaz hil zela 95 urte beterik, eta
horrek berez aintzinatasuna ematen bazuen, are gehiago esaldiz zetorre
nez); anai-arreben arteko haserreren bat sortzen zenean, elkarregandik
ahalik urrutien bereizteko esaten omen zien: "zoazte, bata Mendelura
eta bestea Lexanabarrera". Mendelu, Bidasoa ertzean lrunekin muga
egiten duen auzoa da eta Leizanabar Pasaiarekin muga itsasaldean, Turrui
lla puntaren ondoan. Tokiaren koordenadak: 1. 0 49' 20"; 43. 0 21' 33".
Toki horretan, baserri bihurtutako borda bat ezagutu da mila bederatzie
hun eta berrogeitaka urteak arte. Abelzaintza zuten bizimoduz. Gaur,
harpean hasiaz eraikitako borda eroria da, baina inguru horretan urte
osoz bizi dira behorrak eta betizuak.

Leiurieta (Leuta)

Lehen borda zena, orain mendizale egoitza Lago-Rodriguez Salis
familiarena. Hau ere harpetxe handitua da eta lehen gizonen aztarnak
aurkitu ditut,Neolitos garaikoak. Egoitzaren jabeen ustez Lekueta du
izen jatorra, Udaleko mapak, 1969an, Legueta dakar, baina artzainei eta
Maximo Sagarzazuri (Maximo honek larogei urte beteak ditu, Hondarri
biaren toponimiazko mapa du, berberak egina 1925ean nola zen oroituz),
Leuta. Lakarraren Vasconia Mendieval-aren 19. orrialdean Leyurieta zeri
tzan saroitzat (sel) dakar.

Martierreka

Antroponimo hau Kornuz eta Artzu baserrien artean itsasorantza
doan errekaren izena da. 1625ean Isastik aipatzen du etxe izen bezala
(25). Hor zen nonbait Sein errota. Eta inguru haietako baserrietan orain-

(24) J. M. LACARRA: a. lib., 19. orr.

(25) ISASTl: a. lib., 91. orr.
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dik ere kontatzen dute duela berrehunen bat urte nola ebatsi zituzten,
itsas-lapurrek, bi neska. Ordutikakoa omen honako bertso hau:

Martierreka-Jauregi

gure neska ederrak

eztira ageri.

Florentino Portuk ere jasoa dakar. bere monografian (26).

Bada beste erreka bat, Justiztik mendebaldera, Munaundi eta Martiz
hegien bitartean Martizko erreka deritzona.

Martiz (Martitz)

Leiurieta edo Leutaren antzerako tokia da, hegi batean, itsasotik
150en bat metrotako alturan ekialdera aurkitzen den harpetxea, 1. 0 50'
38"; 43. 0 22' 03" koordenadetan, gerora borda bihurtzeko handitua. Due
la hogeitahamabost urtera arte bizi izan zen familia bat (Kornuzko andrea
da hor sortua). Suharrizko tresnak aurkituak ditut.

Patronimiko honen antzerakoa agertzen zaigu 1638. urtean, Martich,
Floridablanca-ren Censo-an, eta geroztik Martichenea baserria mendiz
bestalde, hau da, Jaizkibelen hegoaldetik. Lezon ordea, kaletik hurbil
Martizkonea etxea, behar bada Martizetik datorrena.

Murisenea (Muixenea)

Kornuz ondoan erorita dagoen baserria. 1787ko zensoan Murisenea,
1841eko padroian Musienea, 1857ko Nomenclittor-ean Musenea eta Udalak
1969an egin zuen mapan Muixenea. Hau ote da Lakarrak 1371kotzat
ematen dituen izenen arteko Muginra? Litekeena.

Nojuronea (Nujumnea)

1787an Nojuronea zena, 1969an Nujurunea zen eta gaur ere hala
ezagutzen da baserri hau. Baina 1857ko Nomenclittor-ean Lujurunea-goya
bezala dator.

(26) F. PORTU: a. lib., 184. orr.
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1523. urteko gertarietan aipatzen du E. Garibaik "caseria, Hamada
Percara" eta "casa de Percara" (27). Floridablanca-ren aginduz egin zen
Censo-an eta geroztik Percazenea eta Perkasenea dator.

Perukonea (Perukenea)

Baserri eroria l<.ornuz ondoan. Isastik aipatzen du 1625. urtean Iraur
gui azpicoa 0 Peruzo (28). 1787ko zensoan Peruconea, baina 1857ko nomen
klatorrean Peruquenea. Udaleko mapan Perukenea dator, baina ahozkeraz
Pekunia ere jasoa dut.

Saraberdi (Salaberdi)

Kornuztik hurbil hegoalderago dagoen baserria. Oraindik bizi dira.
1841eko padroian eta 1857ko Nomenclator-ean Saraberdi bezala dator eta
1969an, Udaleko mapan, Salaberdi. Hondarribian, 1638rako aurkitzen dira
Salaberria deiturak, baina ezin dezakegu ziurtatu Saraberdi edo Salabertik
datorrenik, bitartean zubi egingo duen agiririk ez badugu.

Talaya

Higergo puntatik hurbil dagoen baserria. 1857ko Nomenclator-ean
dator Talaya eta Udalak 1969an egin zuen mapan Atalaya. Ahozkatzean
Talaya erabiltzen da.

MIKROTOPONIMIA

Itsas-bazterreko toki izenak, agiri zaharretatik eta ahoz jasotakoetatik,
zerrenda polita eskaintzen du F. Portuk bere Iiburuan (29), Higer-etik
hasi eta Pasaiako mugaraino. Hara hemen hitzez-hitz: Faro, Atal Erreca,
Capeluta, Errechiqui, Errota, Sein edo Martierreka, Archo, Artzuko portu,
Arasca, Argorri, Marla, Capelu, Sorchipi, Sisurco, Biosmar, Erentzin chaba-

(27) E. GARIBA v: Compendia historial, 2. tomoa, XXX. lib.

(28) ISASTI: a. lib, 91. orr.

(29) F. PORTU: a. lib., 184. orr.
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la, Erentzin Aundi, Yscuru, Motelu. Horko Sorchipi, Txotxipi bezala jasoa
dut eta Biosmar, Bioznar. Instituto GeogrMico y Catastral-eko 1:5.000
mapetan Turrulla deitzen dena da Bioznar, 1.0 50' 00"; 43.° 22' 20"
koordenadetan. Turrulla punta, Motelu deritzanaren hurrengoa da mende
baldera, Pasaiarekin mugan.

Higer (Higuer) bera, gaskoina da ageri denez. Higerren puntan itsa
sora sartzen den irlaren izena Amuitz da eta Itxasoco nabigacionecoa
liburuan aipatzen da: "Hondarrabiaco Iguere" eta "Amuisco puntaren
Irlaren gainnetic" (30).

Beste izen zerrenda bat, handik eta hemendik bildurik, Jose Mari
Etxaburu "Kamifiazpi" adiskideak ematen digu bere liburuan (31).

Itsas-ertzaren luzera guzian aurkitzen dira aintzinako gizonen aztarnak.

Beste izen ezaugarri batzuk zaizkigu Portuk ematen duen iturburu
zerrendakoak (32), beraietatik Jaizkibel mendiaren itsas-hegalekoak, gutie
nez honako hauek dira: Artola, Ayardi, Martis, Munuaundi, Justizko
-erreka, Arzuko-erreka, Ansaan, Borbide eta Gaztarrotz.

Florentino Portuk Jaizkibelgo berri asko ematen ditu eta ezinezkoa
zaigu gaur hemen biltzea. Bukatzeko, honako hauek baizik ez ditut
aipatuko: 1798. urtean herriaren mugarrietara egindako bisitan Estillaundi
eta Gorotardegui aipatzen ditu Aldarraunza-kin batean (33). Eta orrialde
berean harrobiak: Erriestueta (nik Arriestueta bezala jasoa). Lamiarrieta
eta Arribaldieta.

Azternategietako bat, Zezendegiko harpea, zeinetan gordetzen zen,
1903an, "Sofiu" izengoitiz ezagutzen zen gizon bat (34).

Azternategiak ere, ez dira gauza berria Jaizkibelen, Iskulin lepoko
dolmena ezaguna bait da, eta handik hurbil zen Santa Barbarakoa ere,
ostatu berria egiterakoan hautsia, eta bertatik ez hain urruti badira harres
pilak (Cromlech) (35). Bestalde, Santa Barbara zeritzon ermitondoan

(30) M. HOYARZABAL, P. DETcHEVERRY: Liburu hauda Itxasoco nabigacionecoa (Baia
na, 1677), 10. orr.

(31) ETxABuRu'TAR JOSE MARl "Kamifiazpi": Ondarrabiako kondaira, 231-233. orr.
Liburu berean, 152-159. orr., baserri izenak ere sailkatzen ditu, INAKI LINAZASOROREN:
Caserios de Guipuzcoa, liburukoen arabera. Eta, zein bata eta zein bestea, ez dira gomenda
garri. Oso gaizki bilduak daude.

(32) F. PORTU: a. lib., 208. orr.

(33) F. PORTU: a. lib., 179. orr.

(34) F. PORTU: a. lib., 308-310. orr.

(35) S. C. N. ARANZADI: Carta arqueo/6gica de Guipuzcoa, 209-212. orr.



JAIZKIBEL MENDIKO IZEN ZAHAR BATZUK - J. San Martin 271

1611. urtean eginikako akelarreak zirela ta Inkisizioak zenbait pertsonari
jarritako auziak hots handia izan zuen. Ikus ageriak Porturen liburuan (36).

Erentzin, Burkaitz eta Aunzbizkar dira beste toki aipagarri batzuk.
Mikrotoponimiaz ahoz jasotakoa askoz ere zerrenda handiagoa da, baina
ahozkatze desberdinegatik ez dira hain fidagarri eta oraingoz nahiago dut
argi daudenez eta agiriz frogatu ahal direnez baliatu.

Instituto Geognifico y Catastral-ak 1:50.000 eskaladun mapan, Turri
lla ez dakar behar duen tokian. turrilla edo Turrulla delakoa Pasaia
partean da, Mote/u atzekaldean, Hondarribiaren mugatik bertan. Mapa
berean Marla den tokian jartzen da Bioznar. Baina, Bioznar, Marlatik
Turrullara bitartean itsasora irteten den puntarik luzeena eta zorretzena da.

Itsas ertz horretan, erdaldun eta kanpotiarren eraginez, arrantzarako
edo igerirako aukerakoak diren zenbait leku gaizki erabiltzen hasiak dira
eta hondarribiar gazteen artean oso zabaldurik entzuten dira honako
hauek: "Las Bafieras" lzkiraputzu-ren ordez; "EI Molino", Artzuerrota-ri;
eta, "Malarranas", Kape/uta-ri.

Mikrotoponimia honetan ezer berezirik aurkitzekotan, begirada bate
tan, Sein antroponimoa litzake bitxienetako bat (37). Gure mende honen
hasieran ba omen zen Martierrekan Sein izeneko errota (38), baina
jatorriz Oiartzungoa nonbait, han etxe bat denez eta hemen, Hondarri
bian, XVIII. mendera arte ez zaigu agertzen Sein deitura (39), eta etxerik
ez da izen horrekin.

Otoi, izen hauek, Gaztarrotz eta Turrulla ezik, Hondarribiko parte
koak soilik dira Jaizkibelen itsas-hegalean.

(36) F. PORTU: a. lib, 61-74. orr.

(37) L. MICHELENA, Apellidos vascos (Ed. 1953), 15, 49 eta 99. orrialdeak ikus. Antro
ponimoen artean aipatzen du sei(n), "nino", Akitaniako epigrafiak eta Oiartzungo etxea
gogoratuz. Baina, Hondarribiko han ez da agiri zaharretan aurkitzen.

(38) F. PORTU, a. lib., 184. orr.

(39) 1. C. GUERRA, Ensayo de un padron historico de Guipitzcoa, segitn el orden de sus
.rami/ias pobladoras (1928) liburuak dakarrenez. Ikus 547. orr.





HERRI-IZENEI BURUZKO
ADIERAZPENAK





IPAZTER HERRIKO UDALETXEARI ERIZPIDEA

Ipazterreko Udaletxeak herriko izenaz egin digun galderari erantzunez hau
esan daiteke:

Euskaltzaindiak Euskal Herriko udalen euskarazko izendegia egiterakoan Ipaz
ter forma ontzat hartu zuenean kontuan izan zuen inguruetako euskaldunek nola
deitzen dioten. Hain zuzen ere leku guztietan lehenengo -z- ahoskatu gabe
ematen dute, hau da Izpazter formaren ordez Ipazter eta aldagarriak, txistukaria
ren disimilazio regresiboa gertatzen delako, eta arrazoi horregatik euskaldunen
ohitura errespetatu zen.

Beraz, erdaraz Ispaster, ortografiazko ohitura gorderik, eta euskaraz Ipazter,
aldagarrietarik bat hautaturik.

Bilbon 1988-1-15
Alfonso Irigoien

Euskaltzain osoa eta Onomastika batzordekidea





IKAZTEGIETA

Jose Luis Lizundia Askondo jauna, Euskaltzaindiaren Idazkari-ordea eta bere
Onomastika Batzordeko Idazkari denak, ondoko Diktamen hau ematen du:

Batzorde honek bere azken bilkuran, hain zuzen, joan den astelehenean,
Iruneko Ordezkaritzan egindakoan, beste gai batzuren artean, orain arte udal
batetan elkartuta egon diren hiru herrien hiriburuaren izena, lehenago ofizialki
orduko Administrazioak lcazteguieta ezenarekin ezagutzen zuena, euskal grafia
akademikoan IKAZTEGIETA dela onartu zuen.

Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako Idazkaritzat babestu eta
Euskaltzaindiak prestaturiko Izendegian: Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Herri
lzenak/Relacion de las Poblaciones de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco,
herri horren euskal deitura: lKAZTEGIETA da.

Eta hala adierazteko eta bertako Udalbatzari bidaltzeko, izenpetzen du Bil
bon mila bederatziehun eta laurogeita zortzigarreneko Martxoaren hamazazpian.

On Ikusia.
E. Knorr

Batzordeburua





LEKU IZENEN EUSKARAZKO FORMAK
NAFARROAN

Bilbao, 1987-XII-IO

Alfonso Irigoien

Nafarroarako Euskaltzaindia prestatzen ari den udal eta auzune ize
nen zerrenda dela-ta hona hemen neure tesian sartu nuen txatal bat,
erdaraz hitz egiterakoan -oz bukaera dutenak nola ahoskatzen diren eus
karaz gaiari dagokiola, dirudienez, batzordeko azken batzarre bitan entzun
genduenez, batzuetan txistukari afrikariaren lekuan frikaria ere erabiltzen
baitute batzuk, seguru asko egungo eguneko erdararen eraginez, zeren
halakoetan lehenago Erdi Aroko erromantzeak ere afrikaria izan bai
tzuen, Nafarroako Ekialdean -Erronkari inguruetan eta abar- eta Aragoi
aldean izan ezik. Edozein modutan ere bertako euskaldun lege zaharreko
gehiagori galdetu beharko litzaioke arazo honen egoitza zein den argi
finkaturik geldi dadin, eta, ondorioz, aha1 denik eta tradiziozkoen diren
formak hautatzeko posibilitatea izan dezagun, gero zabal erabil litezen
Herrialde hark ezarri berri duen legearen arauera. Honela dio:

"Segun me informa Francisca Arregui, que conoce bien el habla
vasca de Areso, Navarra, en dicha localidad dicen Urr6tz, Urr6tzen, 'en
Urroz', Mad6tz, Mad6tzen, 'en Madoz', Im6tz, Im6tzen, 'en Imoz', An6tz,
An6tzen, 'en Anoz', bisilabos con acento en la segunda silaba, tanto en
lengua vasca como en castellano, en cuya area no aparece la diptonga
cion en -ue-, como ocurre en Sagwets, Sagwersen, 'en Sagiies', utilizando
en este caso en lengua vasca la forma romanica diptongada, naturalmen
te la unica que conocen, cuya -s final tiene como realizacion su africada
correspondiente -ts, igual que en Saiets, Saiersen, 'en Sayes'. En trisilabos
el acento sigue recayendo en la segunda silaba, Azpiotz, Azpiotzen, 'en
Azpiroz', Almandotz, Almandotzen, 'en Almandoz', este ultimo con acen
to diferente en castellano aunque no lleve diptongacion, si bien en este
momenta se esta desarrollando en el interior de Navarra, no fuera,es
decir, ni en Guipuzcoa, ni en Alava, ni en Vizcaya, etc., una tendencia,
no generalizada aun, pues en Tafalla y en zonas de habla vasca como
Areso no ha penetrado, a acentuarlo como Almandoz, 10 que no ocurre
con Oronoz, en este caso con acento agudo en todas partes sin vacilacion
alguna, Eskirotz, Eskirotzen, 'en Esquiroz', Bidangotz', Bidangotztm, 'en
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Vidangoz', cuya forma castellana tiene el mismo acento que las vascas
occidentales, no de la vasca propia del Roncal [Bidank6ze}, que como
hemos visto esta de acuerdo, por otra parte, con el de las formas
romanicas navarro-aragonesas en -ues, escrito -uasse en la Edad Media,
al parecer con -e paragogica en area donde una vocal no femenina en
cuanto a la mocion de genero habia caido normalmente en posicion
final, cuyo modelo podemos ver en Beraskoitz, hoy Beskoitze, fOTma
oficial Briscous, localidad donde nacio Lei<;arraga, que vivio el siglo XVI,
sin duda patronimico de Berasko < Belasko, con sufijo -itz mas aumento
de -e no perteneciente al mismo, la cual procede de la vocal epentetica
necesaria para la declinacion del caso inesivo, etc. Michelena e Yrigaray,
BRSVAP, XI (1985), p. 411, sefialaron que "Berascoiz puede proceder de
Belasconis con perdida de -n- intervocmica, y esta podria ser la etimolo
gia de Briscous, ...mejor que la propuesta por Rohlfs, RFE 36, 235 s.
(Veriscus + -ossu)". Lo mas probable es que por ser el Roncal, bajo el
punta de vista historico, area de habla vasca, se hayan impuesto aun en
romance formas no diptongadas en -ue".



ONOMASTIKAZ II. JARDUNALDIAK

(Urduiia, 1987-IX-23,24,25,26)

Fr. Luis Villasante

EUSKALTZAINBURUAREN SARRERA-HITZAK

Joseba arregi, Kultura Kontseilari jaun agurgarria
Tomas Uribe--Etxebarria jauna, Bizkaiko Kultur-Diputatua

Ana Mari Barafiano andrea, Urdufia hiriko alkatesa
M.a Karmen Garmendia andrea, Hizkuntz Politikarako Idazkaritzaren

arduraduna.

Eugenio Coseriu, hizkuntzalari jaun jakintsua
Euskaltzainkideak

Urdufiarrak eta Jardunaldi hauetan parte hartzera etorri zareten guz
tiok: Agur denoi!

Euskaltzaindiak bere galtzarrean dituen batzordeetan bada bat Topo
nimi-, eta orain, egokiago, Onomastika-Batzordea deitzen duguna. Ego
kiago esan dut, zeren Onomastika izenaz hobeki inguratzen baita batzor
de honek azterkizun duen eremua. Bai pertsona-izenak, bai toki-izenak,
bi-biak sartzen dira onoma hitzaren azpian.

Batzorde honek aurrenengo Jardunaldiak, jakina denez, iaz eta Gas
teizen egin zituen, Eusko Jaurlaritzaren laguntzaz antolatuak. Arrakasta
ezin hobea izan zutela uste dut. Jardunaldi haietako Ian eta agiriak aurki
kalean ikustekotan gaude.

Oraingo hauek bigarrenak ditugu, bada.

Aurrenengoak Onomastikaren eremu zabalari orotariko gain-begiratu
bat emateko izan ziren. Beraz, disziplina honetako -nolabait esan- pro
blemak zein diren, sail honetan langile edo biltzaile izan nahi dutenak
nola behar duten joka, beste lurraldetan zer egiten den, etab ikusi: hori
egin nahi zen eta egin ere zen orduan. Hitz gutiz eta laburzki esateko,
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sail honetan Ian egiteko bere burua jantzi nahi duenarentzat behar diren
erizpide eta jokamoldeak azaldu ziren. Hori behar-beharrezkoa da, zeren
borondaterik onenaz, baina behar bezalako jakintzarik gabe, alor honetan
makurrak egiten direla egunoro ikusten baitugu.

Bigarren Jardunaldi hauetan hasi gara gaia nolabait mugatzen. Eta
hara zein den oraiko hautatu dugun esparrua: Gaur euskaldun ez diren
eskualdetako euskal toponimi edo onomastika. Izan ere, gaur euskaldun
ez diren baina behiala euskaldun izan ziren lekuetako Onomastikak
baditu bere problema berezi-bereziak, kontutan hartu beharrekoak dire
nak. Horiek nahi ditugu, bada, aztertu oraingo Jardunaldi hauetan.

Bai. Esparru honetako ikerketek zailtasun berariazkoak dituzte. Eus
karaz landara beste hizkuntza batzuk ere tartean ditugula jakin behar da.
Euskal izen batzuk beste hizkuntzara itzuliak izan ziren, beste batzuk
aldatu, itxuragabetu, aldrebestu etab. Gauzak argitzea ez da beti erraz
izaten. Metodologia bat hotz-hotzean erabili beharra dago.

Onomastikako mundu honen azterketak duen garrantziaz ez dugu
luzaz hitz egin beharrik. Bakar-bakarrik esango dugu herri baten eta
hizkuntza baten kulturaren alderdi esanguratsuenetakoa dela Onomasti
ka. Eta herri hori Euskal Herria eta hizkuntza hori euskara denean,
azterketok guretzat duten nondik-norakoa berez ulertzen da.

Bigarren Jardunaldiok Urdufiako hiri honetan egiten dira. Urdufia,
Bizkaiaren maiorazgoa, "la ciudad del Sefiorio". "Tierra llana, villas y
ciudad": horrela adierazten zuten aintzina Bizkaiko lurraldearen edukina.
Zilegi izan bekit gure fraide lekeitiar batek, Modesto Sarasolak, ateratako
histori-Iana hemen aipatzea (1).

Zer dela eta egiten dira hemen Jardunaldiok? Licenciado Poza, Bil
bon kale ezagun bat duena, hemengo semea zelako, eta aurten, hain
zuzen, 400 urte betetzen dira haren liburua De la antigua lengua, pobla
ciones y comarcas de las Espaiias, Bilbon, Mathias Maresen inprimategian
agertu zenetik. Euskaltzaindiak uste izan du ez zuela urte-muga hau
igarotzen utzi behar jaun honen oroitzapena egin gabe. Horra zergatik
etorri den Euskaltzaindia Urdufiara, eta zergatik egin nahi izan dituen
Jardunaldi hauek Poza jaunaren oroitzapenetan.

Poza jauna euskararen apologista bat izan zen, noski, nahiz eta
apologista huts-soila baino gehiago ere baden. Apologista haiek izen
-lerrokada aski luzea betetzen dute euskararen kondairan: Etxabe, Zaldi
bia, D'Iharce de Bidassouet, Irizar y Moya, Perochegui, Larramendi,
Erro, Astarloa, etab. Beren modura, baina Ian eskergarria burutu zuten

(I) La ciudad de Orduna y su vizcainia, Bilbao 1954.
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etxekoen eta kanpokoen oharpena euskararuntz abiarazteko. Horien artean
lehenbizikoenetakoa Poza jauna dugu.

Ez naiz ni hemen hasiko Licenciado Poza jaunaren bizitzea, obrak
eta nortasuna arakatzen. Ni baino gaiago diren jaunek egingo dute hori
Jardunaldi hauen sarrera-ekitaldi honetan.

Urdufiako Jardunaldi hauek badute, gainera, zerbait apartekorik, orain
arte gure biltzarretan ezagutu ez dugun zerbait: gure artean baitugu
Eugenio Coseriu, errumaniar hizkuntzalari jakintsua. Euskaltzaindiak gomit
egin zion, eta berak, Licenciado Pozaren izenean egiten zirela Jardunal
diok jakin zuenean, baiezkoa eman zigun, berak bere ikerketa-lanetan
behin baino gehiagotan Poza jaunarekin topo egin duela esanez. Eskerrak
eman nahi dizkiot bihotzez bere etorreragatik eta Jardunaldiotan parte
hartzeagatik. Ohoragarri da guretzat honelako jaun ospetsua gure artean
izatea.

Eta esan beharrik al dago? Eskerrak ematen dizkiet halaber Jardunal
diotan parte hartu nahi izan duten guztiei: antolatzaileei, Urdufiako uda
lari eta aparteko modubatean bere laguntzaz eta itzalaz Jardunaldi hauek
babesten dituen Bizkaiko Foru Diputazioari. Eta ez dut aipatu gabe utzi
naW Pozaren liburuaren argitalpen berria faksimilez aterea, eta hori ate-

.ratzeko lagundu digun Madrilgo Kultur Ministeritza.
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Jardunaldiok Urdufian egiten dira, hots, gaur-egun euskaldun ez den
eskualde batean -nahiz eta gaur ere, segur aski, berreuskalduntako ez
guti bertan egon-. AIde honetatik ere Jardunaldion kokalekutzat aukera
tu den tokia aproposa gertatu da, ezen euskaldun izandako tokien Ono
mastikaz ari da Biltzarra.

Hara zer dioen Aita Larramendik bere Hiztegiaren hitzaurrean: "EI
Licenciado Andres de Poza, aunque de Ordufia, en que hoi apenas se
habla Bascuence, eruditissimo, y diestro Bascongado, en su Tratado
Castellano y Latino de la antigua Lengua de Espafia, y Balthasar de
Echabe en otro semejante, defiende valientemente este asunto" (hau da,
euskara dela Espainiako hizkuntza zaharra) (2).

Ikusten duzuenez, Aita Larramendiren garaian Urdufia doi-doi edo
ozta-ozta zen euskaldun, atzeraka zetorren ordurako hizkuntza hau hemen,
beste toki askotan bezala (3). Dena den, Poza jaun famatuaren sortzaile
dugu Urdufia.

Eta beste gabe, ospakizun honetan mintzalari izango diren jaunei
pasatzen diet hitza.

(2) Diccionario Trilingiie. Prologo 2." Parte. Cap. IX, p. LXXXVI.

(3) Dena dela ozta honek zerbait balio duela pentsa daiteke. Agian izango zen
auzoren bat oraindik euskaldun zena.



KOLDO MITXELENAK URDUNAN
TELEFONOZ ESANA LICENCIADO

POZARI BURUZ

"Ha aparecido nueva documentaci6n sobre el Licenciado Andres de
Poza en el Archivo General de Indias, Sevilla, que conocemos gracias a
la generosidad de Jose Garmendia Arruebarrena que nos ha cedido la
documentaci6n.

Segun los nuevos documentos el Licenciado Poza alega meritos ante
el representante del Rey de Espana en Flandes, por 10 que resulta que
cuando a Andres de Poza se Ie suponia estaba estudiando en Salamanca,
era ya licenciado por esa Universidad y actuaba en Flandes como agente
de la monarquia espanola, hecho que detalla textualmente. Ello no
permite sacar conclusiones sobre las ideas lingiiisticas del Licenciado
Poza, excepto que su trato con los flamencos supone el conocimiento de
esa lengua.

De una manera general puede decirse que la biografia de Andres de
Poza nos es muy poco conocida. Cuando trata de la lengua vasca se deja
entrever que si sabia vascuence. i.Sabria desde Orduna? No. Casi con
toda seguridad podia saber a traves de su mujer que era de Orozco. Dan
fe de esto unos disticos latinos en honor de ella que el Licenciado
incluy6 en su libro."





ONOMASTIKAZ II. JARDUNALDIAK

Urduna, 1987-1X-25

Fr. Luis Vi/lasante
Euskaltzainburua

Amaierako hitzak

Jaun-andreak:

Gauza guztiek izaten dute beren azkena, eta haJa gertatu zaie gure
JardunaJdi hauei ere. Uste dut urrats bat eman deJa beroietan gure
herriaren aJtxorra -guztiz ere orain euskaJdun ez diren eskuaJdeetakoa
arakatu baita. Lan baJiotsuak aurkeztu dira eta aspalditik idatzirik den
dokumentazioa ikertzearen bidetik sartu direnak gero eta gehiago direla
ikusi da. Horrek bide ona aurkitzen asmatu dugula, esan nahi duo

Ekologia zaindu nahi den une honetan, herri baten eta hizkuntza
baten altxorra den onomastikari ere kasu ematea guztiz da bidezko eta
beharrezko.
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Gizarte-modua zeharo aldatu den mende honetan hainbeste izen
arras galtzeko zorian dira. Horrek, ordea, biltze eta jasotze Ian horien
premia premiatsuagoa bihurtu duo

Eskerrak eman nahi dizkiet Jardunaldion parte hartzaile, antolatzaile
eta babestaileei. Gainera, Jardunaldi hauek loturik egon dira Licenciado
Pozaren liburuaren laugarren mendeurreneko ospakizunaz. Guztien gogoan
geldituko da ospakizun hura, Coseriu, Gonzalez Echegaray eta abarren
hitz jakintsuez gantzutua egon baitzen. Azkenik, eskerrak beren lagun
tzaz gauza guzti hauek egiteko ahalbidea paratu diguten agintari jaunei.



ENCUESTA TOPONOMASTICA

Jose Maria Jimeno Jurio

O. INTRODUCCION

0.1. CARACTER Y FINALIDAD

0.1.1. Pensada para Navarra, concretamente para las zonas central y
meridional. Aplicable a otras areas del Pais Vasco.

0.1.2. Recoge nombres comunes (romances y ~uskericos) de realida
des geofisicas y otras, con que son designados ciertos parajes.

0.1.3. La encuesta tiene caracter auxiliar e instrumental, para orien
tar a los investigadores en la recogida de materiales.

0.2. METODOLOGIA

0.2.1. Estudio previo: Recomendable conocer, siquiera superficial
mente, la realidad fisica, hist6rica, socio-econ6mica y topono
mastica del espacio a estudiar (lugar, municipio, comarca),
mediante:

A. Consulta de bibliografia.
B. Acopio de materiales toponomasticos fundamentales (Catas

tros y otras fuentes).
C. Estudio de planoss y mapas (Vgrr. el del "Instituto Geogra

fico y Catastral).
D. Inspecci6n del territorio para tener idea de elementos

referenciales.

0.2.2. Encuestador. Vecinos de la localidad, labradores conocedores
directos del terreno; preferibles los de mas edad y buena
memoria. De no conocerlos personalmente, conectar con ellos
a traves de amigos, parientes 0 conocidos. Merecer su confian
za mediante actitud de respeto, prudencia y delicadeza.

0.2.3. Realizacion: Dedicarle el tiempo que haga falta, evitando moles
tias a los entrevistados.
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A. Repasar listados de top6nimos y la encuesta, sobre plano.
B. Observaci6n del terreno desde un punta dominante, reco

rriendo los parajes mas representativos 0 significativos, 0

visitando detenidamente el territorio.

1. ENCUESTA

1.1. LOCALIDAD (Nombre).

1.1.1. Entidad: Lugar, villa, anteiglesia, ciudad.
1.1.2. Concejo.
1.1.3. Ayuntamiento.
1.1.4. Comarca, Valle (Cendea, Quin6n); Cuadrilla, Merindad.
1.1.5. Provincia (Herrialde).

1.2. FECHA DE LA ENCUESTA: Dia, mes, ano.

1.3. INFORMANTES: Nombre, apellidos. Ano de nacimiento. Profe
si6n. Lengua en que se hace la entrevista.

2. TOPONIMIA MAYOR

2.1. NOMBRE DE LA POBLACION.

2.1.1. Oficial.
2.1.1. Euskerico. Forma popular.
2.1.3. Antiguo (Variantes. Ano. Fuente documental).
2.1.4. Populares de los pueblos pr6ximos.

2.2. GENTILICIO.

2.2.1. De la localidad.
2.2.2. De los pueblos vecinos.

2.3. APODOS.

2.3.1. De la localidad.
2.3.2. De los pueblos vecinos.

3. TOPONIMIA URBANA

3.1. NUCLEO URBANO

3.1.1. Villa (Hiri, Iri, (H)uri).
3.1.2. Lugar, pueblo (Herri).
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3.2. SUBDIVISIONES INTERNAS.

3.2.1. Barrios. Cofradias.
3.2.2. Calles (Dinda, Inda; Kale, Karrika). Nombres.
3.2.3. Calleja (Belena, Mokarte, Zeharkale). Nombres.
3.2.4. Plazas (nombres)
3.2.5. Portales (de murallas).
3.2.6. Rincones con nombres tradicionales.
3.2.7. Fuentes publicas.
3.2.8. Espacios yermos interiores (Larratz).

3.3. CONSTRUCCIONES

3.3.1. Iglesias (Parroquiales, conventuales; Basilicas, ermitas).
3.3.2. Palacios (Jauregi) (Titulo. Nombre popular).
3.3.3. Casas (Etx, Etxa, Etxe) (Nombres tradicionales).
3.3.4. Caserios de extramuros.

3.4. INMEDIACIONES DEL CASCO URBANO (Corseras, Coseras)

3.5. PARAJE (termino, parte, endrecera).

4.0RONIMOS
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4.1. ALTURAS.

4.1.1. Sierra.
4.1.2. Montafia, monte (Mendi).
4.1.3. Monte arbolado (Oihan; Baso).
4.1.4. Penascal. Acantilado en montana (Barga).
4.1.5. Acantilado en rio (Atx, (H)aitz, Ripa).
4.1.6. Altura, colina, cabezo (Poyo, Muno, Muru; Kasko, Kasku).
4.1.7. Collado (Ate, Mendate, Arrate, Garate; Lepo, Lepaka).
4.1.8. Pico, punta (Moko; Buru).
4.1.9. Punta, cumbre (Kasko, Kasku).
4.1.10. Cresteria rocosa.
4.1.11. Espinazo (Cantero; Bizkar, Bizker).
4.1.12. Penon saliente (i,Troska?).

4.2. LADERAS.

4.2.1. Ladera; Lorna ((H)egi; Magal).
4.2.2. Ladera norte; Umbria (Opaku, Paco; lIun, Illun; Iparragerri).
4.2.3. Ladera sur (~Bizkaia?).

4.2.4. Ladera Este (Carasol); Solana; Iguzkitza).
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4.2.5. Ladera frontal (i.Bular?).
4.2.6. Ladera, pendiente, cuesta (Costalado; AIda, Aldapa).
4.2.7. Precipicio (Amildegi; Epeintza; Erroiz, Erroz).
4.2.8. Escarpa (Malkor).
4.2.9. Ribazo (Ezponda, Ezpuenda; Margin).

Ribazo sobre el rio (Erripa, Ripa; (H)aitz).

4.3. HONDONADAS.

4.3.1. Valle (Aran, Ibar).
4.3.2. Desfiladero (Foz; Botxe, Poche; Meaka, Miaka).
4.3.3. Barranco (Arro, Arro).
4.3.4. Barranco seco (lrra).
4.3.5. Barranco, hondonada, vaguada (Sakana).
4.3.6. Hoyo, agujero (Zulo).
4.3.7. Cueva (Le(i)ze).
4.3.8. Sima (Torka, i.Osin?).
4.3.9. Rincon, rinconada (Zoko, Xoko).

4.4. LLANADAS.

4.4.1. Llano, llanura (Plana, Playa, Zelai).
4.4.2. Vega (Landa).
4.4.3. Planicie (Zabal).
4.4.4. Campa (Zelai).

5. HIDRONIMIA

5.1. AGUAS CORRIENTES.

5.1.1. Agua (Rio; U(h), Ur, Ug...).
5.1.2. Fuente (Hurri; Tur).

Caiio (Chorro; Txirri).
A. Fuente de aguas termales (Urbero. Ibero).
B. Fuente de agua sulfurosa, salada (Agua negra; Agua batue-

co. Gesal).
5.1.3. Abrevadero (Aska, Ganbela, Arganbela).
5.1.4. Lavadero, Lavador.
5.1.5. Regata (Rigacho, Regacho; Cequia. Erreka).
5.1.6. Regata salada (Gesal erreka).
5.1.7. Arroyo (Lasa, i.Latsa?).
5.1.8. Rio (Agua; Ur. ..).
5.1.9. Isleta (Mejana).
5.1.10. Terreno aguanoso (Busti; Madura, Padura).
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5.1.11. Espacio interfluvial (Ugarte, Urbitarte).
5.1.12. Espacio contiguo al rio (Ugalde).
5.1.13. Confluencia de dos rios.
5.1.14. Vado.
5.1.15. Paso 0 vado de piedra (Arri pausu).
5.1.16. Canal de riego.
5.1.17. Castilla para regulacion de riego (Almenara, Torreta).
5.1.18. Erosion por curso de agua (Aguallevau).

5.2. AGUAS ESTANCADAS.

5.2.1. Laguna natural (Laku, More).
5.2.2. Balsa, charca (Badina, Idoi).
5.2.3. Pantano, embalse artificial.
5.2.4. Estanque (Alberca).
5.2.5. Cienaga.
5.2.6. Paraje embarrado (Lohi, Lohitegi).
5.2.7. Pozo (Butzu, Putzu).
5.2.8. Salinas (Gesale; Getze).

6. SUELO

293

6.1. CAUDAD DEL SUELO.

6.1.1. Tierra (Lur). Tierra roja (Lur gorri); Tierra frondosa?? (Nobe-
la; Nobla).

6.1.2. Arena (Area).
6.1.3. Arcilla (Busta, Bustin; Bustinzuri).
6.1.4. Marga (Tufa; Tufarro).
6.1.5. Canto rodado; Cascajo; Grava (Kaskailu; Legar; Angorri).
6.1.6. Peiia ((H)aitz; (H)aitzgorri, (H)aizkorri, (H)aitzgibel).
6.1.7. Gradas de piedra (Arrnaila, Armela).
6.1.8. Pedrera (Arridi).
6.1.9. Piedra (Harri).
6.1.10. Pizarra (Losa, Arlausa).
6.1.11. Piedra de yeso; Yesal (Gisu, Kisu; Igeso).

6.2. DESTINO DEL SUELO

6.2.1. Inculto.
6.2.2. Selva. Bosque (Oihan, Baso).
6.2.3. Monte desarbolado (Raso).
6.2.4. Lugar (Leku. Metaleku = Lugar de "metas"; Dantzaleku =

lugar de baile).
6.2.5. Lugar de ajusticiamientos (Justicia; Justitzieta; Urka, Urkamendi).
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6.3. AGRICULTURA (Nekazaritza).

6.3.1. Roturas en comunal (Rotura; Lubarri, Luberri).
6.3.2. Parcela; Suerte; Quiiion (Kiiiu, Kiiioa).
6.3.3. Pieza (Alor). Pieza labrada, barbecha; Rastrojera.

Pieza angulosa (Artola); Pieza de ordio (Ordial); Pieza de
cebada (Alcaceral).

6.3.4. Viiia (Ardantze). Viiia joven (Majuelo).
6.3.5. Olivar (Olibadi).
6.3.6. Semillero (Mindegi).
6.3.7. Regadio.
6.3.8. Acequia, canal, fila.

Turno de riego (Ador; Aguada).
6.3.9. Huerta (Baratze; Ortu).
6.3.10. Cebollar (Tipula baratze).
6.3.11. Era de trillar (Larrain).
6.3.12. Finca cerrada con muro (Cerrado).
6.3.13. Remate de tapial (Barda, Bardal).
6.3.14. Cierre-empalizada de caiia 0 carrizo (Abrigo; alar).
6.3.15. Monton de piedras y matas (en orillo 0 dentro de pieza)

(Markuero; Artegi).

6.4. GANADERIA.

6.4.1. Lieco (Faitio; Landa, Sarda).
6.4.2. Yermo; Pastizal en monte (Aborral; Larre; Larraz).
6.4.3. Prado; soto proximo a corriente de agua (Euntze, Onze,

Unze, Unzu).
Dehesa (Espil, Ezpil; Izpil. Soro).

6.4.4. Prado tallazon (Talluntze).
6.4.5. Prado; Labrantio (Soro).
6.4.6. Corraliza (Acampadera, campadera; Egido).
6.4.7. Majada; Majadal.

Soto para dula de ganado mayor.
Soto para vacuno (Dehesa boyeral).
Soto para lanar.
Pastos para ganados de cerda.

6.4.8. Faceria (Facero; Placerta, Pacero).
6.4.9. Piedras saleras (para ovejas) (Gazarri).

7. CONSTRUCCIONES

7.1. EDIFICIOS RELIGIOSOS.

7.1.1. Iglesia (Eliz, Elex, Eleiz).
7.1.2. Basilica, Errnita.
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7.1.3. Camposanto, Cementerio (Cimitorio).
7.1.4. Cruz, Crucero (Gurutze).

7.2. CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS.

7.2.1. Borda; Bustal.
7.2.2. Corral (Gorte, Korta, Korte; Ikorte; Likorte).
7.2.3. Majada (Sel; Saroi, Sario).
7.2.4. Casa-corral (Artzara).
7.2.5. Choza (~Sosa?).

7.2.6. Cabana.
7.2.7. Caseta en era (Baltegi).
7.2.8. Pajar para menuceles (Malkartegi).
7.2.9. Senal de prohibici6n de acceso a vinas (Kapana).
7.2.10. Abejera (Erlegi; Erletoki).
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7.3. DEFENSIVAS (Arqueologia).

7.3.1. Castillo (Gaztelu; Muru) (ADVERTENCIA: Los top6nimos
"Gazteluzar", "Muruzar", "Murugain"; "Torraza", "Castilla
zo" y similares, denuncian frecuentemente yacimientos
prehist6ricos).

7.3.2. Torre (Dorre).
7.3.3. D6lmenes, Menhires. Vestigios arqueol6gicos.

7.4. CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES.

7.4.1. Molino (Errota, Rueda).
7.4.2. Presa (Ubarka, Ugarka).
7.4.3. Nevera.

7.5.0TRAS.

7.5.1. Pared (Horma; Parete).
7.5.2. Moj6n; Muga.

8. HAGIOTOPONIMOS

8.1. RELIGIOSOS.

8.1.1. Top6nimos precedidos de "Juan done", "Juande"; "Dona"
(Senor San; Santa).

8.1.1. Titulares de basilicas.
8.1.3. Advocaciones de Dios, Cristo, la Virgen.
8.1.4. Nombres de Santos.
8.1.5. Calvario. Crucero.
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8.1.6. Parajes a los que hacian rogativas (frecuentemente indican
emplazamientos de primitivos lugares de culto 0 solares de
ermitas desaparecidas).

8.2.0TROS.

8.2.1. Lamias.
8.2.2. Brujas (Sorgin).

9. FITONIMOS (Flora)

9.1. GENERALES.

9.1.1. Arbol; Arboleda.
9.1.2. Arboleda donde se cobija el ganado.
9.1.3. Selva (Baso).
9.1.4. Espesura (Sarri).
9.1.5. Grupo de arboles, de matas (Molso).
9.1.6. Planta (Min).
9.1.7. Vivero de plantas (Vivero; Mindegi).
9.1.8. Tronco (Enbor).
9.1.9. Rama (Abarra, Adarra).
9.1.10. Copa de arbol (Adaburu).
9.1.11. Mata; rama menuda (Barda).
9.1.12. Hoja (Hosto).
9.1.13. Palo (Makila).

9.2. ARBOLES (Zuhaitzak).

9.2.1. Alamo, Tiemblo; Alameda, Chopera (Lertxun, Lertxundi; Txo-
podi, Txopaldi).

9.2.2. Haya, Hayal (Bago, Pago; Bagadi). Olor a haya = Bagurrin.
9.2.3. Aliso «H)altza).
9.2.4. Arce (Astigar; Azkar).
9.2.5. Encina; Encinal (Arta, Arte; Artadi).
9.2.6. Bellota (Artazi).
9.2.7. Fresno, Fresal (Lizar; Lizardi; Leizar, Leixar, Lexar, Lexartza).
9.2.8. Mimbre, mimbral (Zumer; Zumadi).
9.2.9. Jara, Jaral (Txaraka; Txarakadi).
9.2.10. Olmo, Olmedal (Zubar, Zugar, Zumar).
9.2.11. Pino, Pineral (Pinu; Pinadi). Pinabete (Abeke).
9.2.12. Quejido, Melojo (Ametz; Ameztoi).
9.2.13. Roble pedunculado; Robledal (Aritz, Arizdi; Aretx, Aresti).
9.2.14. Robe pirenaico (Ametz).
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9.2.15. Sauce, Sucedal (Sarats; Sarasti).
9.2.16. Tejo (Agin).
9.2.17. Tilo (Ezkia).

9.3. ARBOLES FRUTALES.

9.3.1. Almendro; Almendral (Almendrolar).
9.3.2. Avellano; Avellanar (Urretx, Urresti; Urritz, Urrisdi).
9.3.3. Castano (Gaztain).
9.3.4. Cerezo (Gerezi).
9.3.5. Ciruelo (Aran).
9.3.6. Higo; Higuera; Higueral (Biku; Bikudi).
9.3.7. Manzano; Manzanal (Sagar; Sagardi).
9.3.8. Manzano silvestre (~Sagarko?).

9.3.9. Manzanicas de pastor (Carcabolla; Sagarmin).
9.3.10. Nogal; Nogalera (Etxaur, Itxaur; Etxaurdi, Itxaurdi).
9.3.11. Pera (Udare). .
9.3.12. Peral silvestre (Madari).
9.3.13. Vina (Ardantze).
9.3.14. Moscatel (Moskatele).
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9.4. ARBUSTOS Y MATAS.

9.4.1. Acebo (Gorosti, Korosti).
9.4.2. Argoma; Argomal; Aulaga (Ota; Otaka; Otadi; Hilaga, Hilagar).
9.4.3. Boj; Bojeral (Ezpel; Ezpeldi).
9.4.4. Brezo; Brezal (lIar; Elar; lfiar; Illarraka; Zarranka).
9.4.5. Chaparro; Chaparral (Txapar; Txapardi).
9.4.6. Enebro (Ginebro; Ipuru).
9.4.7. Endrina (Aranan; Patxaran).
9.4.8. Espino, Espinal (Arantze; Aranzedi. Elorri; Elordi).
9.4.9. Helecho; Helechal (Iratze; Garo).
9.4.10. Gatuna ("Ononis campestris". Abriojo).
9.4.11. Hiedra (~Untz?).

9.4.12. Junco; Juncal (Ihi, In(t)za; Txunku; Txunkadi).
9.4.13. Carrizo; Carrizal (Lezka; Lezkadi).
9.4.14. Matorral (Parrale; Sasitza).
9.4.15. Mimbre; Mimbral (Zume, Zumera).
9.4.16. Retama (Isats; Isasti).
9.4.17. Zarza; Zarzal (Barda; Berro; ~Sasi?).

9.4.18. Tamariz (~Milazka?).

9.5. HERBACEAS (Belarrak) y otras.

9.5.1. Hierba (Belar; Bedar).
9.5.3. Ortiga (Asuin, AchUn, Ajun; Asuntze).
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9.5.4. Grama (Atsomuturra).
9.5.5. Amapola (Mitxingorri).
9.5.6. Fresa (Maguri).
9.5.7. Lenteja (Txindila).
9.5.8. Trigo (Gari; Ogi).
9.5.9. Cebada; Ordeo (Aleaeer).
9.5.10. Avena (Olozaga).

10. FAUNA

10.1. AVES (Hegaztiak).

10.1.1. Alimoehe (Saizuri, Zaizuri).
10.1.2. Gallo (Oilar).
10.1.3. Gavihin (Algorraz; Gabirai).
10.1.4. Leehuza (Ontza).
10.1.5. Milano (Miru).
10.1.6. Cuclillo; Cueo (Kuku).
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10.2. MAMIFEROS (Ugaztunak).

10.2.1. Asno; Burro (Asto).
10.2.2. Buey (Idi).
10.2.3. Caballerias (Abere; Abrios).
10.2.4. Caballo (ZaIdi).
10.2.5. Cabra (A(h)untza).
10.2.6. Cerdo (Urde, Zerri).
10.2.7. Cerdo montes; Jabali (Basurde).
10.2.8. Mulo (Mando).
10.2.9. Murcielago (Agofiiri; Mifiarri; Saguzar).
10.2.10. Oso (Artza).
10.2.11. Lobo (Otso; Otsategi).
10.2.12. Raton (Sagu).
10.2.13. Tejon (Azkon).
10.2.14. Vaea (Behi). Vaea montes (Betitsu; Mendibehi).
10.2.15. Zorro, Raposo (Asari, Azeri).

10.3. INSECTOS

10.3.1. Abeja (Erle).
10.3.2. Hormiga (Txinurri).
10.3.3. Mosquito (Etxo).
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11. VIALES

1.1. CAMINOS.

11.1.1. Camino (Carrera; Carra; Bia; Bide; Kamio).
11.1.2. Camino real.
11.1.3. Camino vecinal.
11.1.4. Camino sendero; Senda.
11.1.5. Camino de arrieros (Mandazai bide).
11.1.6. Atajo; Alcorce.
11.1.7. Carretera.
11.1.8. Carretil; Hijuela.
11.1.9. Calzada (Galtzada).
11.1.10. Cruce de caminos; Encrucijada (Bida gurutz(eta».
11.1.11. Canada.
11.1.12. Via ferrea.
11.1.13. Autopista.
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11.2. PASOS.

11.2.1. Pasaje (entre dos caminos).
11.2.2. Pasadizo (Ataka).
11.2.3. Paso (Ate; Pausu).
11.2.4. Paso alto; Portillo (Garate).
11.2.5. Paso estrecho; Portillo (Ataka).
11.2.6. Paso dificultoso, malo (Pausu gaiz). En corrientes fluviales,

V: 5.1.14, 15.
11.2.7. Puente (Subi, Zubi, Jubi).
11.2.8. Cierre con palos (Langa).
11.2.9. Escalera (Eskailera).

11.3. SENALIZACION DE DISTANCIAS.

11.3.1. Legua.
11.3.2. Media legua.
11.3.3. Cuarto legua.
11.3.4. Kil6metro.

11.4. SERVICIOS.

11.4.1. Portazgo; Cadena; Fielato.
11.4.2. Posada (Ostatu).
11.4.3. Casa-Venta.
11.4.4. Estaci6n de tren. Apeadero.
11.4.5. Paso a nivel.
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12. INDUSTRIA RURAL
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12.1. AGRICOLA-GANADERA.
Ver: 7.2 (Construcciones agropecuarias).

12.1.1. Molino de agua (Rota; Errota; Bolu, Bolun).
12.1.2. Molino de viento (Aiz errota).
12.1.3. Molino baffin.
12.1.4. Carbon.· Carbonera.
12.1.5. Salinerias (Getze).

12.2. CONSTRUCCION.

12.2.1. Adobe; Adoberia.
12.2.2. Homo (Labe).
12.2.3. Homo de yeso (Gisu labe; Kisu labe).
12.2.4. Cantera (Arrobi; Argaitz).
12.2.5. Cantera de yeso (Kisu arrobi).
12.2.6. Teja; Tejeria (Teila; Tellegi; Telladi; Telleri).
12.2.7. Calera
12.2.8. Fabrica (Ola).

13. ADJETIVOS

13.1. NUMERALES.

13.1.1. Uno (Bat). Unico, solo (Bakar(ra), Vgr.: Olibo bakarra).
13.1.2. Dos (Bi. Vgr.: Bi erreka).
13.1.3. Tres (1m. Vgr: 1m mugarrieta).
13.1.4. Cuatro (Lau).
13.1.5. Siete (Zazpi. Vgr.: Zazpi itxaurreta).

13.2. COLORES.

13.2.1. Blanco (Zuri, Xuri, Churi. Vgr.: Bustinzuri).
13.2.2. Negro (Beltz. Vgr.: Lurbeltz).
13.2.3. Rojo (Gorri. Vgr.: Bustingorri).

13.3. CALIFICATIVOS.

13.3.1. Afilado; Puntiagudo (Zorrotz. Vgr.: Mendi zorrotz).
13.3.2. Abrigado (Beroki).
13.3.3. Ancho (Zabal. Vgr.: Soro zabal).
13.3.4. Corto (Motz, Mocho. Vgr.: Itxaur motza).
13.3.5. Grande (Andi. Vgr.: Etxandi).
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13.3.6. Largo (Luze. Vgrr.: Mendi luze).
13.3.7. Malo (Txar, Char; Gaisto. Vgr.: Belar txar; Pausu gaisto).
13.3.8. Nuevo (Barri, Perri. Vgr.: Bide berri + Auritzperri).
13.3.9. Mayor, Principal (Nagusi, Nausi, Ausi. Vgr. Zizur Nagusi;

Ardantze autxia).
13.3.10. Pequeno (Txiki, Txipi. Vgr.: Olaz txipi).
13.3.11. Redondo, Circular, C6nico (Biribi!. Vgr.: More biribil; Men

di biribil).
13.3.12. Viejo (Zahar, Zar, Char. Vgr.: Errotazar).

14. SITUACION

14.1. ORIENTACION.

14.1.1. Cara a... (Agerri, Agerru, Agirre. Vgr.: Oiz agirre; San
Migel agerru).

14.1.2. Cara al Norte (Iparragerri, Iparragerru).
14.1.3. Caracierzo.
14.1.4. Carasol (naciente/de mediodia).
14.1.5. Hacia (AIde. Vgr.: Egoa/de; Iruna/de).

14.2. SITUACION RELATIVA.

14.2.1. Al lado de (Ahiu; AIda. Vgr. Errota/de).
14.2.2. Cerca de; Junto a (Ondo. Vgr.: Zubiondo).
14.2.3. Alpar de (Pare; Parean).
14.2.4. En medio de; Entre (Arte; Erte. Vgr.: Mendarte; Sasierte).
14.2.5. Dentro de; Parte interior (Barna; Barne).
14.2.6. En medio; En el centro (Erdi, Herdi. Vgr.: Erdiko bidea;

Aurten, Aurtenetxe).
14.2.7. Orillo (Baster, Bazter).
14.2.8. Parte de abajo; Debajo de (Be, Pe. Vgr.: Bidepe; Larrainpe).
14.2.9. El de abajo, Inferior (Barren, Beiti. Vgr.: Ollobarren;

Berriobeiti).
14.2.10. Parte inferior (Azpi).
14.2.11. Parte de arriba, superior, alta (Buru, Puru. Vgr.: Aizpuru).
14.2.12. Parte de arriba; Encima de; Mas alto que (Gain, Gana;

Goiti; Garai).
14.2.13. Parte delantera; Delante de (Aintzin; Aurre).
14.2.14. Parte trasera; Detras de; A espaldas de (Gibe!. Vgr.: Irigi

bel; Oste.
14.2.15. A la entrada de (Sartu; Sartzean).
14.2.16. A la salida de; Al final (Buru. Vgr.: Iriburu).





BATZAR TXOSTENAK





LA BIBLIOGRAFIA Y EL EUSKERA

Donostia / San Sebastian

24-VII-1987

Jon Bilbao

Tengo que agradecer de verdad el honor que Euskaltzaindia me
hace hoy con este nombramiento. Me hubiera gustado preparar bien este
discurso de agradecimiento. Pero no me ha sido posible. Llevo muchas
semanas corrigiendo pruebas de imprenta y la verdad es que me encuen
tro muy cansado. Hay algo dentro de mi que me dice: Ya esta bien de
corregir y recorregir. No importa hacer una ficha bibliognifica porque
cada libro, cada articulo, es una aventura agradable, pero corregir fichas a
maquina y luego las galeradas de imprenta, una tras otra, resuelta dema
siado cansado. Especialmente cuando uno se pone una fecha tope. Y yo
estaba dispuesto a traer hoy aqui, fuera como fuera, el tercero y ultimo
volumen del Suplemento 1976-1980. A este volumen he afiadido, en
papel azul, para que no haya confusion, el final del Suplemento 1961-1975
que Aufiamendi dejo sin publicar. Solamente he traido un ejemplar, el
primero que ha sido encuadernado precisamente para presentarselo a
Vds. Con ello, aunque sea con retraso, he cumplido un compromiso que
me habia hecho a mi mismo. Este compromiso consistia en dar fin a mi
etapa en solitario, para pasar a un nueva etapa en la que bibliografia
fuera un servicio permanente y actualizado a la comunidad intelectual,
tanto a la de nuestro pais como fuera de el.

Bibliografia es el vehiculo para dar a conocer al mundo de la cultura
10 que se produce en el campo de los estudios vascos. No hacer biblio
grafia es no dar a conocer nuestra labor, es quedarnos al margen del
mundo de la cultura. Y en este mundo intelectual, hoy mas interdiscipli
nario que nunca, la bibliografia ocupa un lugar prominente por muy
modesta que en si sea la labor bibliognifica.

Mi amigo Lizundia titulo esta charla mia "La bibliografia y el euske
ra". La verdad es que yo estaba tan agotado con la correccion de
galeradas que no sabia que decir aqui y no se me ocurria titulo alguno.
Pero esta sugerencia de Lizundia me da la oportunidad de tratar de un
tema importante.
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Hoy la produccion de euskera es cuantitativamente importante y en
muy diferentes campos del saber. No seria justo, creo yo, privar al que
no sepa euskera el conocer, al menos, los temas que se tratan en el
campo de la literatura en lengua vasca, tanto creativa como dictactica. De
ahi que hace algunos meses pidiera a algunos miembros de Euskaltzain
dia, y concretamente a Jose Antonio Arana Martija, el que se hiciera
responsable de la traduccion al espanol de los titulos de los trabajQs
escritos en lengua vasca. Esto no es ninguna novedad puesto que ya 10
hizo Vinson a fines del siglo pasado. Pero creo que debemos intentarlo
de nuevo. Quiza un primer ensayo podriamos hacer con el Anuario de
Eusko Bib/iographia correspondiente a 1986 y que esperamos prepararlo
durante los meses de septiembre y octubre para publicarlo a fines de
noviembre proximo.

Pero antes de entrar en el tema de los proyectos debo dar cuenta de
la situacion actual de Eusko Bibliographia.

El pasado ano con el objeto de afianzar la labor bibliografica y de
convertirla en un servicio publico decidi fundar una Asociacion de Eusko
Bibliographia en la cual participaran de alguna manera las instituciones
culturales tanto de nuestro pais como de fuera de e1. Debe quedar claro
que no pretendemos ayudas economicas de las instituciones culturales
sino cooperacion bibliografica.

La financiacion la aseguramos mediante convenios bilaterales entre
la Asociacion Eusko Bibliographia y las instituciones financieras del pais
y de fuera de eI. Actualmente estan en marcha convenios bilaterales con
el Gobierno Vasco en Vitoria de una parte y con el Gobierno de
Navarra de otra. Tenemos tambien buenas perspectivas de realizar con
venios con instituciones de fuera del pais, pero no creo conveniente
mencionarlas todavia.

EI proceso bibliografico tiene las siguientes fases:

1) Investigaci6n. Normalmente la investigacion se hace en las biblio
tecas. En nuestro caso 10 hacemos en bibliotecas y en casa. Digo que en
casa porque tenemos un convenio establecido con el Programa de Estu
dios Vascos de la Unidad de Nevada en Reno, por el cual nosotros
adquirimos todo 10 que sobre temas vascos aparece en Europa con 10
cual podemos llevarnos los materiales a casa y hacer nuestro trabajo en
las horas que mas nos convenga. A cambio de esa retencion de materia
les vascos, incluimos en cada libro una ficha bibliografica de color verde.
Ello permite a Reno estar al dia en bibliografia vasca y controlar los
envios.

Este servicio de fichas bibliograficas abreviadas en las que solo se
especifica el autor, titulo, lugar de impresion y ano podriamos tambien
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enviarlas aqui a las instituciones que colaboran con nosotros. En contra
partida, las instituciones podrian indicarnos los materiales que por una u
otra raz6n se nos escapen.

2) La segunda fase consiste en pasar a maquina, a ordenador 0 a
cualquier otro sistema la ficha bibliografica completa con las indicaciones
de imprenta, editor, coautores, paginas, tamano, etc., al igual que las
clasificaciones de materias, lugares geogrillcos, etc. Tambien copias de
estas fichas podrian ser enviadas a las instituciones que 10 deseen.

3) Pub/icacion. Todas las fichas bibliograficas apareceran en los
Anuarios correspondientes y seran acumuladas y reorganizadas para ser
publicadas en un cuerpo conjunto cada 5 anos.

Boletin

Para el publico en general estamos estudiando la posibilidad de
pubIicar cada dos meses durante el ano academico un boletin bibliogrill
co en los que vayamos registrando 10 que recojamos. Todo dependeni
del numero de personas con las que contamos. Es posible que este
proyecto 10 tengamos que demorar hasta 1989 pues con la plantilla actual
el ano 1988 10 tendremos que dedicar a la preparaci6n para la imprenta
del Suplemento 1981-1985 con 10 cual, si todo va bien, a principios de
1989 estariamos al dia en materia de bibliografia de los estudios vascos.

De otra parte se precisa tambien investigar materiales que no han
sido registrados en la bibliografia publicada hasta la fecha. Este material
consiste tanto en obras como en articulos de revistas cuyo vaciado no se
ha realizado. Tenemos muchos trabajos recogidos pero aun no procesados.

La pretensi6n de la Asociaci6n Eusko-Bibliographia es que 10 vasco,
como materia de estudio, entre en los circuitos intelectuales internacio
nales como algo vivo en si mismo y con un area geogratica muy superior
a la que hoy ocupa el pueblo vasco. S610 asi podremos llegar a explicar
nos la supervivencia de nuestro pueblo en este lugar en que vivimos.

Hay otros proyectos presentados a diferentes instituciones como la
Bib/iografia Vasco-Americana con vista al 5.0 Centenario del Descubri
miento de America, el CataIogo del Patrimonio Bibliografico Vasco, de
forma que los materiales citados en Eusko-Bibliographia sean de facil
acceso, pero no es cosa de citarlos ahora.

Finalmente espero que el honor que me ha concedido Euskaltzain
dia sea un aliciente para los bibliograticos j6venes. En nombre de ellos
pues, y en el mio propio millesker berriz.





J. DUVOISIN KAPITAINAREN LAN EZEZAGUN BATI ZENBAIT
OHAR

Donostia, 1987-XI-27

Juan San Martin

Gure literaturaren historian zerk eduki du inork igarri gabe estalirik
Duvoisinen Baigorriko zazpi-/i/iak? Galdera bat baino gehiago egina dut
horretaz nere buruari. Eta, gaurkoan, zenbait ohar eskaini nahi ditut
iragan otsailean liburu honi taxutu nion aintzin solasaren jarraipenez,
zeren ondo merezia bait du mende bat geroztik datorkion zabalkundezko
ezagupena. Ez bait dugu ho1ako prosarik sobera.

Iragan Urtarrilean eman zidan Piarres Charritton euskaltzain adiski
deak Duvoisin kapitainaren Ian ezezagun honen berria. Handik laster,
berak eta Jean Haritschelharrek eskuratu zizkidaten Euskal Erakustokian
duten Revue de Basses-Pyrimces et des Landes aldizkariko zenbait orrialde
(1884-1885. urteetakoak)fotokopiaturik. Azter nitzan utzi zizkidaten, bai
na ez da izan beren 1aguntzarik gabekoa, bereziki P. Charrittonen aldetik.
Beraz, bijoaz berentzat nere eskerrik kartsuenak.

Aintzin solasaren azken partean nionez, Charritton ohartu zen Azkue
eta Broussainen arteko elkarridazketan (1). Broussainek 1911ko Azaroa
ren 20 eta 29ko gutunetan aipatzen ziola Baigorriko zazpi-li/iak. Gainera,
lehen gutunean zjonez, berriz argitaratuak izan omen ziren Donapaleuko
Journal de Saint-Palais aldizkarian (2). Baina es dut izan hori ziurtatzeko
aurkerarik. Beraz, bada oraindik zer aztertu. Azkuek, Abenduaren 4koan
agertu zion ipuinok eskuratu nahia eta Urtarrilaren lean idazten zion
Broussainek, bizkaieraz, honako hau agertuz: "Duvoisin'en ipuinak (Bai
gorriko zazpi-/i/iak) ez dodaz aztu. Eskuetan daukadaz, bano atzenengo
egun onetan erazopeturik, ez dodaz oraindino osoro aratu. Burutik buru
irakurri-ta, zenbait egunen buruko bialduko deutsudaz, Urquijo'ren bitar
tez. Bera laister juango da Bilbo'ra edo norbait idoroko dau, bere ordez
ipuin orrek zuri eroateko" (3).

(1) P. CHARRITTON, Resurreccion Maria de Azkue eta Pierre Broussainen arteko elkarri
dazketa. Iker-4, 1986.

(2) P. CHARRITTON, aipatutako lanean, 299. orr.

(3) P. CHARRITTON, aipatutako lanean, 299. orr.
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Iritsi ote zen Azkueren eskuetara? Ezetz esango nuke. Ez baitu inon
aipatzen eta bere liburutegian ere ez dira aurkitzen aldizkariok. Bai ordea
Urkixorenean. Hala agertzen da klasifikaturik duela hiru urte Urkixo
Mintegiak, Julio Urkixo ber-beraren oharrez, berrargitaratu zuen Julien
Vinson-en Bibliografiaren 769. orrialdean (4).

Dirudienez, Urkixo ez zen ohartu bi hizkuntzetan argitaratua zen Ian
hura Duvoisinena zenik, ez eta ere frantsesezkoa euskarazkoaren itzulpe
na zenik, bestela oharren bat egingo zion. Baina, bestalde, itxura denez,
bere eskuetara ez zen iritsi Broussainek Azkueri eskaini ziona; bestela,
harrigarria litzateke Julio Urkixok ez aintzat hartzea.

Urkixok, soil soilik, Vinsoni jarraitzen dio. Revue des Basses-Pyrenees
et des Landes, Parisen 1883tik atera zena Paben urte bat lehenago atera
zen Revue historique du Beam et de la Navarre-ren jarraipenezkoa zela.
Horrek erakusten digu, hutsa, hutsik egotekoan, Julien Vinsonen biblio
grafiakoa dela.

Bestalde, Vinsonen katalogatze horretan, bereziki aldizkariei dagoz
kienetan, ez da harrigarria holako hutsak agertzea, aldizkariok berez
dakarten sakabanatze joeragatik. Baina, ulerkaitza zera da, ipuin bakoitza
ren tituluak ematea eta egilearenik ez. Gure mitologiako Tartaro oso
ezaguna zuen Vinsonek, zeren horietariko hiru bildu bai zituen Le Folk
lore du Pays Basque liburuan (5). Gainera, liburu horren hitzaurrean
aipatzen du Pabeko Album pyreneen zeritzanean, 1841ean, artikuluak ida
tzi zituela J. Duvoisinek.

Nik dakidanez, Jon Bilbao izan da lehenengoz ohartu zena Les sept
jleurs de Baigorry euskaraz eta frantsesez idatzia zela eta bere egilea Jean
Duvoisin (6).

Lehenago zatika argitaratutako Ian honek liburu batean bildurik ema
tea merezi zuen, eta hala egin dut. Prestaketak bukatzen ari nintzela izan
nuen Patxi Altuna adiskideak hain txukun argitaratu duen Laborantzako
/iburua-ren berria; hitzez hitz zehatz azterturik, hizkuntz jakintza mailara
ko benetan baliagarria. Nere argitalpen honetan ordea, ez dut holako
pretensiorik izan. Hitzaurrean esango nuen bezala, Baigorriko zazpi-/i/iak,
hizkuntz jakintza aldetik ez noski, baina literatur balioz hari zorrik gabea
iduritzen zitzaidala, fikzio edo sorkundezko lanak euskararen alorrean
hain urri ditugunez gero.

(4) Bibliographie de 10 Langue Basque, Donostia, 1984. Vinsonek 1898an Parisen
argitaratu zuena bera Urkixoren oharrez.

(5) JULIEN VINSON: Le Folk-lore du Pays Basque, Paris, 1883 (Les Litteratures populares
de toutes les nations saileko XV. liburua), 46-50. orrialdeetan.

(6) JON BILBAO, Eusko Bibliographia, III, 75. orr. (1973).
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Liburu polit honetan, fikzioz gainera lapurtar idazleen prosa jatorra
ageri da. Aurten bete dira ehun urte Jean Arbelbidek Bokazionea Lillen
argitaratu zuenetik (7). Aspaldi dela, hura eskuratzean ohartu nintzen
zein naharo erabiltzen duten lapurtarrek kontatzeko era argi bezain ere
dugarria, estilo aldetik. Hori iduritu zitzaidan J.-B. Elizanbururen Piarres
Adame (1888) irakurtzean ere, eta orain Duvoisinen Baigorriko zazpi
Iiliak (1884-1985). Horietatik badugu zer ikasirik. Horien irakurketazko
ezagutza gomendatuko nieke beren zilborrera begira dabiltzan gipuzkoa
rrei. Idazten, lapurtarrak, bi mende lehenago hasi zirelako ote?

Oraindik ere, horien kutsua nabari da gaur egungoetan. Besteak
beste, horregatik argitara genituen 1. St.-Pierreren "Ikusiak" Egan-en (8),
Holako erraztasunez iduritzen zaizkigu Jean Etchepare mirikuaren lanak,
Charrittonen prestaketari esker (9).

Liburu honetan aurkitu dut deabruak euskararik ikasi ezin zuenaren
lehen aipamena. Tartaroak harzuloan gorderik zuen gizon bat salbatzeko
euskaldunek laguntza eskaintzean, honela zioten: "mintzatuko gare debruak
berak ezin ikasi duen mintzaiaz" (ikus 42. orrialdean). Uste hori oso
zabaldua zen nonbait, Julien Vinson, Rodney Gallop eta Philippe Veyrin
ek beren liburuetan diotenez. R. M. Azkuek ere hala jaso zuen Doniba
ne-Garazin. Baina 1611.urtean Hondarribian sorginak epaitzean, lekuko
batek aitortu zuen, Jaizkibel mendiko akelarrean deabrua gaskoinez min
tzatu zitzaiela Donostia eta Pasaiakoei, eta euskaraz Irun eta Hendaia
koei, Serapio Mujikak aurkitu zuen agiriak azaltzen digunez (10). Beraz,
lekukotasun horren arabera hausten da lehengo uste hura. Euskara ikasi
ezinezko hizkuntza izatearen uste hura ongi zetorkien ikasi nahi ez
zutenei eta holako leloekin kalterik asko egin digute.

Tartaroaren pasarte horrtan Nibelungoetako kondairaren oroitza dator
kigu, zeren "haren larrua burdina bera bezain gogorra da, armaz ezin
zilatuzkoa; ahotik eta begitik baizen ez dakioke deus egin". Aintzinago
begiraturik Akiles-engana garamatza. Bestalde, Tartaroak, klasikoen ziklo
peak bezala, begibakardun ziren. Hemen, haren kontra jarri zen Ganetxi
ki hendaiarra Testamentu zaharreko David-en gisa agertzen zaigu, habai
lez lurrera eraisteko.

(7) J. P. ARBELBIDE, Bokazionea edo Jainkoaren deia, Lille, 1887.

(8) Egan, 1984ko 5-6 zenbakiaren 11-40. onialdeetan.

(9) Lau liburukitan argitaratzeko prestatu dituenetatik bi agertuak dira: I - Euskal
gaiak eta II - Mediku-solas, Elkarrek emanak 1984 eta 1985ean.

(10) S. MUGICA, "Los Gascones en Guipuzcoa", Homenaje a Carmelo de Echegaray,
11. orr. Donostia, 1928. Gai honetaz Egan-en argitaratu nuen lantxo bat. lkus 1986ko 3-4
zenbakiaren 121. orr.
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Baina bada ohizko kondairetatik bereizten denik ere. Athano deritza
na, adibidez. Pertsonaia hau herriz abiatzen delarik, toki bakoitzeko
gizarte giroaren berri ematen digu eta aide horretatik gauza bitxiak ager
tzen dizkigu.

Liburu honen edukina zehaztu behar banu eten gabeko adibideetan
sartu beharko nintzateke, baina irakurle bakoitzak bere adibideak atera
ditzake. Hala ere, argibide batzuk eman beharrez aurkitzen naiz izenaren
jabe ez den aldizkari batek agertu dituen kaxkarkerien aurrean. Argitalpe
na pixka bat iluna bada, ez da ortografia gaurkotzea zertan den gauzatzen
ez dudalako. Aintzin solasean argi diot Euskaltzaindiak gomendaturiko
arauetara jotzen dudala, eta horiek 1968an Arantzazuko batzarretan eman
zituenak dira, eta ez beste.

Lana inoiz argitaratu gabea izan bazen, esan beharrik ere ez dago, ez
nuen bide hori hartuko. Baina, ortografia zaharra nola erabili zuen jakin
nahi duenak hara jo ezinik ez duo

Kontsonante ondoko h-ak kentzea bera (izen propioetan ezik), arau
haien ondorioa baizik ez da. Hau ez baita edizio kritikoa. Eta, ortografia
gaurkotze hori hizkuntza guzietan egiten dena da.

Orrialdeen barrenean atsotitzak direla esanak agertzen diren oharre
tan ere, argiaren jabe direnen ustez, pekatua egin dugu. Hor ba, pekatari
non agertzen den Duvoisin, oharrok ber-berak eginak zirenez.

Holako portaerak behartu nau txosten honen izenburuan Duvoisin
kapitaina jartzera, zeren argia dutenok Broussain apeza zela uste bai
zuten. Baina, Broussain midikua, izatekotan ere, auzapeza izan zen
Hazparnen.

Elezahar berrituak direla diot liburuaren aintzin solasean, hala zio
nez, eta arrazoiz gainera, Jon Etxaide adiskide minak Alos torrea elebe
rrian. Bestela, nondik sortu zen eleberria hitza? Hori zen roman erabil
tzeko erarik jatorrena Piarres Lafitte zenaren ustez. Eta elezaharraren
iturburuak zer diren kontatzen ez naiz hasiko; argia duenak bidea egin
dezala. Gure elezaharren bilduma naharoa Jose Migel Barandiaranen
lanetan aurki ditzake.

Alegietako abereak hor agertzen zaizkigu elkarrekin mintzatuz, gerta
karietatik kontseilu jarraigarriak eskainiz. Baina baita ere hor daude lar
abere eta etxe-abereak elkarren arteko dohainak erakutsiz. Baina nork ez
du ezagutzen Tartaroan edo Bitartaroan euskal mitologiaren lekukotasu
nik? Horiez gainera Ithurralabarenean laminen lorratzik? Mariturrik beza
lako aurpegiz bere edertasunak eta misterio sakona erakusten baitigu
(11). Bestalde, mundurik mundu irtengo den Athano, Grimm anaietan
zein gure ahozko literaturan abereak irten ziren bezalatsu.

(11) J. M. DE BARANDIARAN, Dbras comp/etas, I. tomoa, 1972. (Tartalo eta Torto ikus
223-226. orrialdeetan).
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Egituraz, Canterbury-ko ipuinen gisara, edo Decameron eta Heptame
ron bezala agertzen dizkigu. Ipuinok, haiek bezala, moralizanteak dira,
baina ez Pizkunde garaiko kontzeptuz, baizik erromantikoen garaiko egi
lea mendearen seme. Bitxitasun horrek bere grazia eta balioa ematen die
kontakizunei, eta gure literaturan toki berezia merezi duo

Kontalekua, Baigorriko Etxauz jauregia; eta, urte garaia, artazuriketa
koa. Baina, kontalariak ez dira zazpi, zortzi baizik. Zortzigarrena Etxauz
ko aitoralaba. Horregatik galdetzen dut ezer ikustekorik ote zuen L. L.
Bonaparte printzearekin han egin lehen bilerak. Duvoisin kapitainak prin
tzearekin lehen ezagutza 1856ko Uztailaren 19an egin zuen Baionan, eta
handik laster, Abuztuaren 7an egin zuten beste bilera hura, lankide
izango zituenekin, Baigorriko Etxauzen. Horren xehetasunak eman nituen
duela zortzi urte Bruno Etxenikeri buruzko txostenean (12).

Printzeak, lankide izango zituenekin, ikerketak antolatzean, hemengo
laguntzaileek edo Duvoisin berak proposaturik, ipuin bilketazko asmorik
erabili ote zuten? Zer nahi ere, printzeari beharrezko zitzaiona, eredu
zaharrean oinarritzea zen, euskalkien arteko bereizkuntzak jasotzeko eta
denetarako Bibliazko itzulpenekin baliatu zen.

Zazpi-liliak zenbaki magikoz mugatzea intentziozkoa ote? Oroi, astea
ren egunak zazpi direla eta aste oro zortzitik zortzirakoa; kartetan zazpi
koa bereizgarri dela; zazpi hilean datorrela uzta.

Zazpikunak badu zerbait berezi. Klasikoengandik datorkigun miste
rioa da, zeremonia magikoen alorretan galtzen zaigu bere haria, Frazer
ek zioenez (13).

Juan Mari Lekuonak aditzera eman zidan euskal kanta zaharretan
bazegoela horren aztarnarik, zazpigarren muga igaroz beste zerbait bere
ziagoa lortzeko; horren adibideetariko bat Berdabioren kantetako lehen
bertsoa dela:

Horren susmoa hartzen diogu "Amorosa konbentuan" delako kanta
ren lehen bertsoaren hasieran, zortzigarrena gauza berezitzat agertzeaz:

Zazpi eihera baditut erreka batean,
zortzigarrena aldiz etxe saihetsean; (14)

(12) J. SAN MARTIN, "Bruno Etxenike", Euskera, XXIV (1979), 561-568. orr.

(13) J. G. FRAZER, The Golden Bough, 1922.

(14) FR. MICHEL, Le Pays Basque, Paris, 1857, 268. orr. (Itzulpen eta oharrez ikus
F. MICHEL-A. IRIGARAY, Poesias populares de los vascos, Donostia, 1%2, 95. orr.
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Behar bada aintzinatik fosilduta gelditu dena, apaingarriz erabilia,
"Urtsuak zazpi leiho" delakoan agertzen zaigu, Azkueren bildumako
hirugarren bertsoan:

Zazpi errota berri,
zortzi jauregi zuri:
orien guziengatik
nik ez Urtsuara nari. (15)

Baina, misteriotsuena, Juan Marik aipatu zidan Berdabiorena da.
Tradizioak dioenez, ontzako urreak falsifikatzen zituen Berdabiok eta
horregatik eduki zuten lrufieko presondegian, non egin zuen hirurehun
eta hirurogeitabost bertsotako kanta, egunero bat osatuz, Manuel Lekuo
nak zioenez (16). Hara hemen hasierako bertsoa:

Berdabioren xaldiak
lau ankak dittu txuriyak.
Saito batian irago zuen
zazpi estatuko esiya;
beste bat igaro balu,
seguru zuen biziya.

Zenbaki bitxiok, oraingoz hor gelditzen zaizkigu misterioaren ilunpean.

Behar bada, ez dute ezer ikustekorik nire zalantzak. Gainera, hala
beharrezko gerta diteke, ezertariko asmorik gabe. Zeren, bestalde, zer
zen zazpikhun, Duvoisinentzat? Ikus ditzagun Bible Saindua-ren hitzak:
"Ene haurra, ez erain gaizkia bidegabearen hildoan, eta hura ez duzu
zazpikhun uztatuko" (17).

Dena dela, zazpi-lilien ondotik dator zortzigarren bat eta ondo bere
zia gainera, Etxauz jauregiko aitoralaba denez. Eta erantzun zehatzak hor
gelditzen dira edonorrentzat aztergai.

Duvoisin, lehendik gure literaturaren historian idazlerik gorenetakoa
bazen, orain, bere ohizko alorretatik kanpora, sorketaz ere Ian eder bat
burutu zuela jakiteaz, oraindik goragoko maila bat hartzen du, hitz-laxo
eredugarria· duen Baigorriko zazpi-liliak delako eleberri honekin.

(15) R. M. AZKUE, Cancionero popular vasco, 1057 orr. Eta egile beraren Euskalerria
ren Yakintza, II. tomoko 348. orr.

(16) MANUEL LEKUONA, Idaz-Ian guztiak, 1978, I. tomoa, 480. orr.

(17) Ecc\. VII, 3.



SOBRE EL ORIGEN Y PARENTESCOS DEL PUEBLO EUSKARO
Y SU IDIOMA

LA CRUZ (*)

1. 27 Enero
2. 3 Febrero
3. 10 Febrero
4. 17 Febrero
5. 24 Febrero
6. 3 Marzo
7. 10 Marzo
8. 17 Marzo
9. 31 Marzo

10. 7 Abril
11. 14 Abril
12. 28 Abril
13. 5 Mayo
14. 12 Mayo
15. 19 Mayo

1935, n.o 327, p. 2
1935, n.O 328, p. 2
1935, n.O 329, p. 4
1935, n.O 330, p. 6
1935, n.O 331, p. 2
1935, n.O 332, p. 3
1935, n.O 333, p. 4
1935, n.O 334, p. 6
1935, n.O 336, p. 6
1935, n.O 337, p. 6
1935, n.O 338, p. 2
1935, n.O 340, p. 8
1935, n.O 331, p. 6
1935, n.O 332, p. 8
1935, n.O 333, p. 6

E/oy (Ignacio M.o Echaide)

(*) Articulos tornados del sernanario cat6lico La Cruz de Donostia/
San Sebastian.





SOBRE EL ORIGEN Y PARENTESCOS DEL PUEBLO
EUSKARO Y SU IDIOMA

Cuestion de actualidad.-Nuestras pretensiones.-El vasco
iberismo.- Puntos oscuros de esta hipotesis.-Supuesto parentesco
con los bereberes y uralo-altaicos.-Abandono de estas opiniones.

Las revistas euskericas muestran esta temporada creciente interes
por los problemas que atanen al origen y parentescos del pueblo vascon
gado. Creemos prestar un servicio a los lectores haciendo un pequeno
resumen de estas cuestiones, sin pretensiones cientificas. EI que sobre
elias posea alguna cultura, perdeni el tiempo leyendo estas lineas, solo,
buenas para quien carece de tiempo para dedicarse al estudio de tales
disciplinas 0 a la lectura de revistas especializadas. Y no espere el lector
un resumen exento de defectos; quizas no haya cosa mas dificil que
hacer un buen resumen, maxime si se trata de cuestiones de suyo
complejas.

A ello contribuira nuestra escasa preparacion, Si, como ha dicho un
ilustre euskerologo, para hacer un vocabulario bueno, es preciso, previa
mente, escribir el diccionario, para hacer un buen resumen de las com
plejas cuestiones que vamos a tratar, seria necesario ser capaz de escribir
un tratado extenso.

Previas estas excusas, hijas de nuestro amor propio, entremos en
materia.

* * *

A principios del presente siglo gozaba de predicamento la hipotesis
del vasco-iberismo.

Espana habia sido ocupada primitivamente por iberos y celtas; de
los celtas se podia afirmar que no eran los vascos; hay demasiadas
supervivencias y huellas de su civilizacion para poder sostener tal dislate.
Luego... resultaba, c6modo por 10 menos, suponer que nuestras arcaicas
raza y lengua, eran la de los iberos, el pueblo historico mas antiguo de la
Peninsula.

Se suponia que los iberos procedian del Asia, de las regiones de
Caldea 0 Asiria, de cuyos habitantes sumero-acadios eran parientes,
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siendo los representantes actuales de ese grupo los filandeses y mogoles
que debian ser, por tanto, parientes de los vascos.

Los iberos, segun estas teorias, habian entrado en Espana por el S.,
a traves del Africa, cuyos bereberes son restos suyos y por tanto, debie
ran ser; asimismo, parientes de los vascos.

No obstante, ya que en esta epoca la teoria vasco-ibera tenia sus
puntos oscuros. Se decia, en primer lugar, que los vascos no eran raza
pura, descubriendose en ella hasta tres elementos antropol6gicos. Se
explicaba esto diciendo que la raza vasca procedia de mezcla de la ibera
con una braquicefala, grande, de ojos claros, y cabello rubio. Por otra
parte, se reconocia que los iberos no eran la primitiva poblaci6n espano
la, pues, aunque llegaron a la Peninsula en tiempos prehist6ricos, 10 fue
con posterioridad a otras razas.

La causa del vasco-iberismo ha sido, a no dudarlo, el escaso conoci
miento que se tenia de los iberos. Sus inscripciones en monedas, piedras
y metales estaban sin descifrar, a pesar de la semejanza del alfabeto
ibero con el fenicio y aun con el griego primitivo.

Pero el supuesto parentesco, muy inmediato, que resultaba entre
vascos y bereberes era desconcertante, ya que no resultaba justificado ni
por la antropologia ni por la lingiiistica.

Todo ella indujo a estudiar mas a fondo el problema. Las conse
cuencias que de estos estudios se dedujeron modificaron profundamente
las opiniones antiguas. Pero de esto hablaremos, Dios mediante, en otro
articulo.

E/oy

EI vascuence.-De la ignorancia a las hipotesis mas peregrinas.-De
Larramendi a Astarloa y de Astarloa a Cejador.-Teoria del significado de
las letras.-EI idioma del Paraiso y el progenitor de todos los idiomas.-Las
etimologias de Humboldt.

Antes de entrar en el terreno de las rectificaciones al vasco-iberismo,
queremos despojar el terreno de ciertas cuestiones que pertenecen a
epoca anterior y trataremos de hacerlo en el presente articulo.

Habiendo vivido el pueblo vascongado en la mas crasa ignorancia de
sus cosas, especialmente el idioma, hasta el siglo XVIII, se hizo de
pronto con un caudal de pretensiones infantiles y ridiculas. EI iniciador
mas destacado (aunque, quizas, tuvo precursores) es Larramendi, autor
meritisimo de la primera gramatica vasca, que aun se consulta con
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provecho. Este jesuita, autor tambien de un diccionario, tenia la preten
sion de que palabras de origen castellano, incorporadas al vascuence, que
podnin contarse por miles, eran realmente vascas, siendo el castellano el
que habia recibido este caudal del vascuence.

Cuando una ruta se toma equivocadamente, conduce a los mayores
extravios y las modestas observaciones de Larramendi quedaron tamafii
tas ante un sistema que se fue esbozando cada vez con mas nitidez y
que culmino con Astarloa y Erro a principios del siglo XIX, con la
hipotesis llamada "paradisiaca", esto es, que el vascuence era el idioma
hablado par Adan y Eva en el Paraiso; con la pretension, ademas, de
suponer al euskera un idioma tan perfecto que, no ya solamente sus
silabas, sino hasta sus letras tenian un sentido trascendente y que corres
pondia a ideas fundamentales; asi, combinando las letras, se reunian los
atributos carrespondientes a un ser u objeto; teoria que, de ser cierta,
resultaria maravillosa, pero que jamas pudo ser demostrada.

Cada siglo que pasaba se daba un nuevo paso en los dislates y todos
los anteriores, con ser tan notorios, fueron superados y adornados con
grandes alardes de erudicion por el ex-jesuita aragones, Julio Cejador, el
cual, no solo aceptaba los principios de Astarloa y Erro respecto del
significado de las letras, sino que estaba penetrado de la conviccion de
ser el vascuence madre de todos los idiomas; hipotesis, por cierto, bien
atrevida, si se atiende al escaso aire de familia que muestran unos
idiomas respecto de otros, para que puedan todos considerarse como
hijos de la misma madre.

Claro esta que estas corrientes eran propicias a todo 10 que supusie
ra extension del vascuence y como pretension modesta se podia aceptar
el condenarla como idioma primitivo de la Peninsula Iberica. Por ende
favorecia al vasco-iberismo.

No hay por que decir que Astarloa y Erro fueron portaestandartes
de esta escuela y puestos a estudiar la toponimia de la Peninsula actual y
del tiempo de los Romanos, hallaban nombres vascos en todas partes,
por medio de etimologias disparatadas. No obstante, es labor que no se
puede despreciar del todo. Aunque no hubiesen hecho otra cosa que
fomentar el estudio y estimular la critica, ya seria algo.

En la epoca de Astarloa florecio el sabio vascofilo aleman Humboldt
que, sin aceptar el metodo disparatado de aquel, participo, no obstante
de sus opiniones, en cuanto a la extension de la toponimia vasca en la
Peninsula. Claro esta que no dio por vascos todos los nombres que
Astarloa suponia serlo, pero admitio que en toda la Peninsula habia
repartidos nombres vascos, en la epoca de la denominacion romana.

Ahora bien las teorias modernas no admiten, segun veremos mas
adelante, tal expansion de la raza vasca y las pruebas parecen muy
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s6lidas. Hay, pues, contradicci6n entre las conclusiones de la arqueologia
y etnologia y las etimologias de Guillermo Humboldt.

Desde luego, muchas de estas pueden rechazarse a carga cerrada.
Ocurre con los sabios extranjeros que no dominan suficientemente el
vascuence ni conocen debidamente el Pais Vasco; asi que, a pesar de su
formidable preparaci6n en la ciencia lingiiistica, se equivocan a menudo.
Pero hay otras muchas etimologias que parecen razonables; tal vez exista
alguna refutaci6n de las mismas, pero no las conocemos. Hemos visto la
rectificaci6n de alguna particular, explicandola por el ibero en vez del
vascuence, pero un estudio general no y nos parece indispensable.

E/oy

"ace diez aiios y hoy.-Los iberos son camitas.-Los vascos procede
mos de un gmpo franco-cantabro.-La cultora capsiense y su expansion por
Africa y Europa.-Confinamiento del gmpo franco-cantabro.-Limites de su
zona de ocupacion.

Hace diez aiios, las teorias acerca de los pobladores de la Peninsula
Iberica se habian modificado profundamente, con relaci6n a las que
expusimos en el primero de estos articulos.

A los iberos se les clasificaba ya como camitas y se sostenia su
parentesco con los bereberes. Los iberos, entrando por el sur de la
Peninsula, se extendieron por ella 'y por el sur de Francia, lIegando
tambien grupos etnicos emparentados con ellos, a Baleares, Cerdeiia e
Halia. Se decia, tambien, que los iberos se superpusieron, en todos los
territorios europeos, a poblaciones anteriores de distinta raza.

En cuanto a los vascos se clasificaron entre los pueblos pre
indogermanicos y pre-ibericos; son estos pueblos, en la Peninsula, los
cinetas y oestrimmios en Portugal y quizas los astures y algunas tribus de
Cataluiia y en la Peninsula y parte de Francia, unos pueblos, de los que
proceden los vascos, en epoca remota que quizas alcance al eneolitico.
Es decir, que los vascos seriamos un resto hist6rico de un grupo de
pueblos pirenaicos.

* * *

Vamos a exponer, ahora, el punta en que se hallan estas cuestiones
en el momenta actual. Nos referimos, desde luego, a las opiniones mas
aceptadas y dentro del grado de certidumbre que se pude asignar a cada
una. De las teorias que vamos a exponer, unas ofrecen seguridad casi
absoluta y otras muy dudosa; unas merecen aceptaci6n, sin dintingos,
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por parte de todos; otras son calificadas, por algunos de "bellas teorias".
Pero, en un resumen como este, es imposible hacer comentarios sobre
los fundamentos de cada hipotesis y sobre sus puntos flacos.

Es indudable que, sobre la faz de la tierra, se dan pocos fenomenos
que merezcan lIamarse nuevos. La historia de la Peninsula Iberica es,
fundamentalmente, la misma siempre. Invasion de razas nordicas por el
Pirineo e invasion de razas africanas por el estrecho de Gibraltar. Lo que
en la historia se produce con los celtas e iberos, godos y arabes, se da
tambien en la prehistoria y asi, despues de la primera poblacion del
paleolitico inferior, se notan dos grupos etnicos caracteristicos en la
Peninsula. EI Pirenaico procendente del norte y el Capsiense de origen
africano. Estas dos cuIturas del paleolitico superior se extienden: el
pirenaico, desde Asturias por el Pais Vasco actual, penetrando en Fran
cia, hasta Ariege (al par de Andorra, proximamente) y Dordogne (parale
10 45° debajo del Perigeux). Asi como esta cuItura franco-cantabra apare
ce aislada, la Capsiense se extiende a partir de Palestina y Fenicia hasta
Espana, por el norte de Africa, alcanzando a Sicilia e Italia. En Espana
su zona es la costa andaluza y parte del este de la Peninsula. Mas tarde
el Capsiense se extiende por toda la Peninsula, penetra en Francia y
lIega hasta los paises escandinavos. EI grupo franco-cantabro queda reclui
do en su zona. No parece sino que son del mismo temple que los vascos
de los periodos historicos, que no han sabido extender su lengua y su
cuItura, sino mantenerla a atrincherada en los montes de su pais, dilu
yendose en los pueblos vecinos los que osaron franquear esos Iimites.

Ya nada mas nos toca apuntar, en un resumen como este, hasta la
aparicion de los pueblos historicos. Pero esto quedara para otro articulo.

Eloy

La desecaci6n del Sahara.-La cuItura de Almeria.-Espansion de los
iberos.-Los celtas.-Antigiiedad y caracteres del pueblo euskaro.-Los cuatro
pueblos vascos de la epoca romana.-Limites generales del Pais Vasco y de
cada grupo.

Es sabido que el Sahara no fue siempre un desierto. Cuando la
sequedad 10 convirtio en tal, los habitantes de esa region hubieron de
desplazarse. LIegados estos camitas a Espana, se establecieron en Alme
ria durante el neolitico final. Se cree hoy que los iberos proceden de este
grupo de Almeria (no obstante, hemos de advertir, que hay autores que
dan por debidamente demostrada la procedencia africana de los iberos)
que mas tarde se expansiono par 'la Peninsula, lIegando a ponerse en
contacto con el grupo franco-cantabro, en el eneolitico, en Cataluna y
Aragon. Los iberos penetraron, tambien, en el sur de Francia, tanto en
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el sureste oriental, como en la Aquitania, que formaba parte, segun
hemos dicho, de la zona de establecimiento del grupo franco-cantabro.
Parece que los iberos han dejado huella de su entrada en Aquitania, en
la toponimia de esta region. Asi, el rio Adour se explica par el ibero
Atur. Siendo, pues, tan estrechos los contactos establecidos, entre vascos
e iberos, nada de particular tendria que el vascuence estuviese fuerte
mente influenciado por el idioma de los iberos.

El otro pueblo historico es el celta, bien conocido como poblador de
otros paises de Europa. Su entrada en Espafia parece que tuvo lugar el
siglo IX antes de J. C. Los celtas, procedentes del Rhin y de Suiza, se
establecieron en las regiones de Narbona y Tolosa, desde las cuales
irrumpieron en Catalufia. Tambien parece que penetraron algo por el
Pirineo Vasco. Seiscientos afios antes de J. C. hubo una nueva invasion
de celtas por Roncesvalles, celtas que debieron establecerse en la actual
provincia de Logrofio y en la de Burgos, en contacto con los vascos.

* * *

El grupo etnico del que procedemos los vascos, ocupa, pues, segun
estas teorias, el actual suelo vasco y buena parte de los que Ie rodean,
desde tan remota antigiiedad como el paleolitico superior. Desde enton
ces se presenta con los caracteres inalterables que han de distinguir al
pueblo vasco en la Historia. Su aislamiento, 0 impenetrabilidad par los
pueblos vecinos, su mengua por las zonas perifericas y la adopcion de las
culturas vecinas en la medida de sus aptitudes y necesidades. Asi como
hoy el pueblo vasco, da pocos inventores audaces y pocos genios de la
ciencia, pero en el terreno pnictico se aprovecha de los inventos de
todos y los hace base de industrias florencientes, tambien en los perio
dos prehistoricos debio mostrar el grupo franco-cantabro un poder igual
de asimilacion para las artes y probablemente para el lenguaje.

Las teorias suscriptas por la ciencia de hoy no pueden ser mas
favorables a nuestra vanidad, en punta a pureza y antigiiedad de la raza.
En 10 que tienen de depresivo, a saber, escasez de cultura original, atraso
con relacion a otros pueblos, falta, en general, de fuerza expansiva y
mengua del territorio donde domina, nada nuevo nos revela. Todo va
como en la epoca historica conocida.

* * *

Los romanos nos dieron a conocer cuatro pueblos, tenidos par
vascos. Los vascones, los vardulos, los caristios y los autrigones, nom-
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bres tal vez latinizados y que, a primera vista, no tienen el menor sabor
vasco. El caracter vasco de los autrigones es, tal vez, dudoso.

Supuesto que este grupo fuese vasco, los limites generales del pais
vasco serian pr6ximamente: de Santona, en la provincia de Santander, al
oeste de Villarcayo en la provincia de Burgos; Briviesca, en la misma
provincia hasta los montes de Oca, rio Tiran y rio Ebro hasta Alfaro,
cogiendo la parte de la actual provincia de Navarra, al sur del Ebro. Por
la parte alta de la provincia de Huesca los vascos lIegaban hasta Jaca.
Carecemos de datos sobre la penetracian del pueblo vasco en Francia,
pero, es de suponer, que su base seria el Pirineo desde el par de Jaca
hasta el Cantabrico, penetrando algo mas, seguramente, que en la actua
lidad, en el territorio de la republica vecina, pero, quizas, no mucho, a
causa del establecimiento de los iberos en la Aquitania, de que ya hemos
hablado.

Los autrigones eran los mas occidentales y limitaban con los caris
tios, aproximadamente, por el Nervi6n, Orduna, Miranda de Ebro y rio
Ebro. Los caristios venian a ser los actuales vizcainos y su limite oriental
era la desembocadura del Deva. Su territorio comprendia Vizcaya, algo
de Guipuzcoa y la mitad occidental de Alava. Los vardulos, Guipuzcoa y
la mitad oriental de Alava. Los vascones Navarra y la parte alta de
Huesca, hasta Jaca.

Con esto queda expuesto 10 que hoy se sabe, 0 se cree saber, del
origen de los vascos hasta su aparician de la Historia. Pero queda intacto
el problema del parentesco. De ello nos ocuparemos en otro articulo.

Eloy

La cuna probable del g{mero humano.-Los desplazamientos de los
pueblos.-Lingilislica y geografia.-EI Robinson vasco.-Los vascos en Asia.-EI
Caucaso.-Ausencia de nombres vascos en la cordillera.-EI rio Araxes y el
lago Urmia en Persia.

Hemos expuesto hasta ahora 10 que se cree hoy saber acerca del
origen de los vascos. Pero ni la Historia, ni la Etnologia nos han dado
atisbo acerca del parentesco con otros pueblos. Ahora bien, si ni los
libros sagrados, ni la ciencia profana invitan a creer que los vascos sean
originarios del pais que· hoy habitan, antes, por el contrario, cada vez
parece mas cierto que ha sido Asia la cuna del genero humano; si, por
tanto, el pueblo vascongado procede del Asia en ultimo termino, parece
imposible que no hayan quedado parientes suyos en algun punto del
globo. Desconocer estos parientes es, pues, desconocer el origen mas
remoto del pueblo vascongado. No hay duda de que entra en 10 posible
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que un pueblo se desplace en su totalidad. Cabria que, al ocurrir la
dispersion blblica originada por la confusion de lenguas, el grupo que dio
origen al pueblo vascongado se hubiese desplazado en su totalidad. Pero,
es forzoso confesar que esta hipotesis tiene poco de verosimil. Los
pueblos se desplazan, en general, por ser demasiado numerosos; pero,
en tal caso, queda siempre una parte, quizas la mayor, en el punta de
origen. La guerra hace tambien emigrar a los pueblos, pero es raro que
determine la emigracion total. Los mismos conquistadores suelen tener
interes en retener una parte de la poblacion vencida, aunque sea en
calidad de esclava, para explotarla en provecho suyo. Otra parte suele
resistir, generalmente, atrincherada en las montanas 0 resignandose a
vivir en las zonas mas esteriles desdenadas por el vencedor.

Al guardar silencio la Ristoria y la Prehistoria acerca del parentesco
de los vascos, se ha interrogado a la lingiiistica y a la geografia. Es decir,
se las habia ya interrogado mucho antes de que los estudios prehistori
cos hubiesen podido dar alguna luz sobre el asunto.

y ~que es 10 que dicen la lingiiistica y la geografia? Rasta ahora muy
poco y todo hace temer que durante mucho tiempo, el Robinson vasco
-segun frase feliz de Campion- siga en su isla desierta.

Porque, no solamente han dicho muy poco hasta ahora estas cien
cias, sino que no parece probable que en mucho tiempo puedan decir
nos algo.

* * *

Ya hemos visto que en los ingenuos tiempos de Astarioa y Erro, se
creyo que la geografia daba un arsenal de datos sobre la expansion del
pueblo vascongado. Y aunque la critica desvanecio aquellos suenos,
quedo siempre una tendencia a hallar en los nombres geograficos senales
del paso de los vascos. Y claro es que siendo Asia la cuna del genero
humano, alli se buscaban principalmente los nombres vascos. Los que
hayan sido discipulos del que fue Director del Instituto de San Sebas
tian, don Rufino Machiandiarena, recordaran la satisfaccion ingenua con
que manifestaba haber en Asia un monte denominado Arroka-choriena.
La cual, ciertamente, si probaba que alli habia habido vascos, probaba
ademas que hablaban un vacuence tan castellanizado como los que
ahora dicen "cuchilloa" 0 "derrigorrian".

En tiempos relativamente recientes se ha puesto de moda la hipote
sis del Caucaso, quizas por ser region mal conocida y a la cual se puede
cargar en cuenta las hipotesis mas atrevidas. A la verdad, la geografia de
ese pais no se muestra muy complaciente con los partidarios de la
hipotesis. En los buenos mapas no se encuentra, en todo el Caucaso, un
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nombre que se pueda explicar como vasco, si no se acude a las sutilezas
de Astarloa y Erro. Es un poco mas abajo, en el norte de Persia donde
se halla el rio "Araxes", ellago "Vrmia" y el pueblo del mismo nombre,
que tanto entusiasmo han producido en los que tienen facilidad de
convencerse. Hay tambien un rio "Nastu" y se ven tambien los nombres
de "Sardari", "Bilkabar", "Ardabu", "Sail", etc., que podrian interpretar
se con facilidad por el vascuence.

Continuaremos esta materia en el proximo articulo.

Eloy

Nombres vascos en las cinco partes del mundo.-El caso de Africa.-Seme
janza de los idiomas africanos.-Un metodo que debe recusarse, por probar
demasiado.-Como puede volverse una tortilla.-Metodo IOgico para inter-

pretar los nombre geognificos.

En nuestro ultimo articulo haciamos referencia a los nombres vas
cos del norte de Persia; con ellos se quiso dar por explicada la proceden
cia asiatica del pueblo euskaro y por sefialado el pais de origen de
nuestra raza.

Pero los que tal razonamiento hacian, no se fijaban en que podia
estirarse como una goma. En efecto; nombres vascos hay en todas
partes. Vna mirada al azar por el mapa nos descubre Kolari, Saari, Ijo,
Abo, Eura, Jauski, Ukkola, Onki, Onto, Etseri, Unari, Kyyrola, Sal/an,
Utsjoki, Parkano, Heinola, Kujala, etc., etcetera; en Finlandia: Ore, Orre;
en Noruega: Arno, Iggo, Arbaga, A by, Nas, Ero, MalO, Onsola, etcetera;
en Suecia. Koschiki, Osaka, Akita, Ogaki, Osatspe, Usu, Omagari, Ururi,
Amakusa, Otsu, Sendai, Tokote, Ubagai, Okuppe, Koruaga, Matsu, Arno;
Ischikari, Oi; Oki, Neba, Nabari y otros innumerables; en el Japan,
Kahiu, Otaki, Mungaroa, Otamatea, Karbi, etc., etc., en Nueva Zelanda,
Aracuan, Urave, Urabina, Sapucaiarocoa, etc. en el Brasil. Pero donde
hay una verdadera invasion de nombres vascos (y no creo que quedaria
mos muy orgullosos si se acreditase el parentesco) es en Africa. Y hay
que advertir que los problemas ligiiisticos son, en Africa, relativamente
sencillos, pues, como hace observar un historiador aleman, los idiomas
de la costa oriental y occidental tienen tanto parentesco y semejanza que
probablemente, pueden entenderse entre si todos los pueblos. He aqui,
ahora, unos cuantos nombres vascos de las mas diversas regiones del
Africa, tornados al acaso, Garo, Shaski, Gaus, Ukara, Gosi, Ille, Gabero,
Ukama, Olgarua, Obe, Ekusi, Mutilo, Ligazi, Mugari, Larde, Gogoi, Naros,
Berea, Taiku, Kusika, Neu Mugaro, etc., etc., etc.
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Esto probaria que los vascos eramos parientes de todos los pueblos
y de todos las razas y claro esta que, si bien se mira, asi es en ultimo
resultado. Pero 10 que prueba demasiado, no prueba nada. La semejanza
en los nombres geograticos con un solo pueblo, probaria, tal vez, algo; la
semejanza con todos, 10 que unicamente prueba es la inutilidad de tales
comparaciones.

Hay mas; la tortilla puede volverse al reyeS y la semejanza de
nombres daria lugar a que, con igual derecho, los Filandeses, los Norue
gos, los Suecos, Neozelandeses, Brasilefios, Africanos, etcetera; sostuvie
ran que habian sido en un tiempo pobladores del territorio vasco.

Y es que la semejanza de nombres, por si sola, no prueba nada. Un
metodo que funde sus conclusiones en esa semejanza, sin otras investi
gaciones previas, es completamente recusable. En efecto. Supongamos
que un naturaiista, habitante de los tropicos, hace una exploracion por
tierras polares. iQue pensariamos de el, si pretendiese relacionar la flora
polar, con la tropical que el conoce, con preferencia a la de los paises
proximos, v. gr., Suecia y Noruega! Pues el mismo dislate comete quien
pretende nombres geograficos por el lenguaje de un pueblo lejano. Hay
que empezar por ver si esos nombres pueden explicarse satisfactoria
mente por el idioma actual del pais 0 por el de otros pobladores
historicos anteriores. Solo en el caso de que este examen de resultado
negativo, cabra acudir a idiomas de otros paises, camenzando por los
mas proximos. Y aun suponiendo que ningun idioma del mundo y solo
el vasco explicase tales nombres, no se tendria una prueba definitiva de
no ser muchos en cantidad esos nombres y adecuados a los lugares que
los \leven.

No es ese, desgraciadamente, el criterio con que juzgaron muchos
estas cuestiones. Se vieron nombres vascos en Asia, seguramente casua
les, y se dio por resuelta su oriundez, sin tratar de explicarlos por persa,
el armenio y otros idiomas vecinos, que es por donde se debia haber
empezado.

Y nada mas cabe decir sobre la geografia en un resumen sin
pretensiones cientificas. De la lingiiistica nos ocuparemos, Dios men
diante, otro dia.

Eloy
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Utilidad de la Filologia.-EI grupo Ario.-Pueblos y lenguas que compren
de.- Comparacion de estos idiomas.-Clasificacion de las lenguas del Glo
bo.-EI euskera no encaja en ninguno de estos grupos.-Dificultad de la

labor y tentativas realizadas.

La Filologia es una ciencia que ofrece infinitos recursos para descu
brir el parentesco entre los pueblos. Uno de los ejemplos mas notables
es el que se refiere a la raza Hamada Indo-europea; Indo-germanica 0

Aria, cuya existencia ha sido revelada exclusivamente por aqueHa ciencia.
EI descubrimiento ha sido tanto mas maravilloso, cuanto que ha puesto
de relieve el parentesco indudable entre pueblos tan diversos y desparra
mados como los CeItas, Germanos, Griegos, Latinos, Eslavos, Polacos,
Bohemios, Lituanos, Letones, Armenios, Indos e Iranios. EI calificativo
de Indo-germanos con que se ha senalado a estos pueblos esta tornado
de los dos pueblos mas destacados de esta raza, europeo el uno, asiatico
el otro. EI nombre de "Arios" es el se daban a S! mismos los Indos e
Iranios, que, que significa "los senores, los honorables", nombre que
revela una vanidad nacional 0 de raza, no pequena.

Pues bien, el parentesco de esta numerosa y dilatada familia de
pueblos, se ha puesto de manifiesto comparando los idiomas. As! tene
mos que PADRE se dice PATER en latin y griego, pitar en sanscrito, patar en
zendo, fadar en gotico, ahair en gaelico. Madre es mater en latin, meter
en griego, matar en sanscrito, matar en zendo, mati en eslavo, muter en
germano, mathair en gaelico. Hermano es FRATER en latin,fretor en griego,
bhatar en sanscrito, bratar en zendo, brothar en gotico, brathair en
gaelico, brat' en eslavo. Hermana es soror en latin, svasar en sanscrito,
svister en gotico, sister en ingles. Schwester en aleman, siur en gaelico,
soeur en frances, sestra en eslavo. Hija es ducater en griego, duhitar en
sanscrito, daugdhar en zendo, dauhtar en gotico, dear en gaelico, daugh
ter en ingles. No solo se han comparado las palabras, sino la estructura
de los verbos. As!, por ejemplo, las seis flexiones del presente de
indicativo del verbo ser son en sanscrito asmi, asi, asti, smas, stha, santi,
en lituano esmi, essi, esti, esmi, este, esti, en zendo ahmi, ahi, asti, hmahi (1),
sta, henti, en dorico emmi, essi, essi, esmes, este, enti, en antiguo eslavo
yesme, yesi, yesto, yesmo, yeste, somte, en latin sum, es, est, sumus, estis,
sunt, en gotico im, is, ist, sijum, sijuth, sind y en armenio em, es, e, emq,
eq, en, etc.

Por estos procedimientos comparativos, ha sido posible agrupar las
lenguas del Globo y por ende, las razas. He aqui un resumen de los mas
compendiosos de la agrupacion de idiomas; se dividen estos en jafeticos

(I) Debe ser algun error en la edici6n.
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o arios, semiticos, malayo-polinesicos, uralo-altaicos, camitas y otros gru
pos menos definidos. EI primero comprende las ramas india (sanscrito,
pakrito y pali), irania (zendo, phelvi, parsi, armenio anliguo), celtico
(gales, cornico, armoricano, iriandes, gaelico de Escocia), italica, ilfrica
(albanes) windica (lituanio, borusiano, leton, bulgaro, ruso, esloveno,
croativo, servio, polaco, bohemio) y teutonica (gotico, anglo-sajon, holan
des, frison, danes, sueco, noruego, islandes). La familia semitica com
prende el arabe, etiope, hebreo, samaritano, cartagines, caldeo y siriaco.
La malayo-polinesica el malayo, javanes, tagalo, visaya, etc. La uralo
-altaica las lenguas turca, samoyeda, lapona, permica, magyar, ostiaca,
vogula, etc. La Camitica, las lenguas egipcia, copta, bereber, somalf, etc.

En ninguna de estas familias, ni en otras menos definidas puede
encajar el vascuence, en el estado actual de los conocimientos. Nuestro
idioma, por si solo, forma un grupo aparte que, si es escaso en importan
cia por el numero de los que 10 hablan, filologicamente puede parango
narse con las mas extendidas mientras permanezca inclasificado.

Se comprenden, pues, los esfuerzos realizados' para relacionar el
vascuence con el inmenso caudal de idiomas patrimonio de la Humani
dad. Ciertamente, dada la extension enorme del campo a recorrer (en
Europa, solamente, se hablan cerca de cuarenta idiomas "principales",
sin contar innumerables variedades y dialectos; en Africa son 264 las
lenguas sudanesas y 114 los dialectos y 182 las lenguas bantues y 119 sus
dialectos; en America las lenguas indigenas se han catalogado en 76
"familias") es muy poco 10 que se ha estudiado hasta el presente y
creemos que es aun menos 10 que se ha profundizado. De las tentativas
de que nosotros tenemos noticia hablaremos, Dios mediante, en el
proximo numero.

Eloy

Labor filologica escasa.-Dificultades de la comparacion de idiomas.-Defec
tos que notamos en los trabajos de. los filologos extranjeros.-Idiomas con
los que se ha comparado el vascuence.-El Ibero.-Inscripciones ibericas.
Una declaracion iberica para uso de los sabios.-Relaciones no menos

academicas, entre el Ibero y el Vasco.

Prometimos en nuestro ultimo articulo, a los lectores, darles una
idea de los esfuerzos que se han hecho para comparar el vascuence con
otros idiomas. Desgraciadamente, nuestra tarea sera relativamente facil,
pues, es poco 10 que se ha hecho y muy escaso 10 que tiene algun
merito.
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La dificultad de estos trabajos estriba en que no se conocen a fonda
los idiomas. Una persona que domina dos idiomas se da cuenta inmedia
ta de todos los rasgos de parecido y de todas las diferencias que tienen.
Tal nos ocurre a nosotros con el castellano y el vascuence.

Pero en este mundo no abundan las personas que dominan el
vascuence y otro idioma que no sea el castellano, el frances y a 10 sumo
el aleman. Pero el conocimiento de estos tres idiomas es de escaso
interes para descubrir los parentescos del vascuence, aunque en otro
orden de cosas sea muy uti!.

Los sabios europeos dedicados a la filologia, ni dominan el vascuen
ce, ni, en general, los otros idiomas con los cuales interesa comparar el
vascuence. Nosostros podemos apreciar su labor en 10 que al vascuence
se refiere; y asi, nos admiramos de que comparen con idiomas caucasi
cos 0 uralo-altaicos a palabras vascas cuya oriundez castellana trasciende
a la lengua. Les vemos, tambien, etimologizar excesivamente y demasia
do atrevidamente, haciendonos recordar a Astarloa y Erro. En cuanto al
Nubio, al Georgiano 0 Estoniano, nada podemos decir, pero suponemos
que ocurrira algo de 10 propio.

Hace treinta afios el vascuence se habia comparado ya con el celta,
las lenguas americanas, turco, lenguas caucasicas, japones, eslavo, egipcio
y berberisco. De 10 que entonces se sabia podra juzgar el lector por 10
poco que se ha hecho en estos ultimos afios, de 10 cual daremos una
idea. Pero la escasez y mediocridad de la labor realizada hasta ahora
constituye la mas fuerte esperanza de que el problema vasco se resuelva
algun dia; es un problema en que, creemos, esta todo por hacer.

Uno de los idiomas con el que mas interesaba, en un tiempo,
comparar el vascuence, es el Ibero; y aun ahora resultaria de indudable
interes esta comparaci6n y no porque se crea ya en el parentesco de
ambos idiomas, sino porque juzgamos muy probable que el vascuence
haya asimilado mucho del Ibero.

Pero este idioma es completamente desconocido; ni aun los signos
de su escritura se conocen suficientemente.

Desde luego, la impresi6n es de que Ibero no tiene el menor
parentesco con el vascuence; para que el lector se forme una idea,
copiamos, a continuaci6n dos inscripciones iberas representadas con las
letras de nuestro alfabeto que se cree, 10 mas probablemente, que
corresponden al alfabeto ibero. Advertimos al lector que prescindimos de
los tildados especiales de ciertas letras, por carecer de ellos nuestras
linotipias. Por otra parte tomarse tal trabajo es una labor completamente
inutil ya que en estos articulos nadie va a hacer un estudio serio. EI
lector a quien interesen podra verlos transcritos y fotografiados con el
mayor cuidado en libros y revistas esoecializadas.
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La lamina de plomo de Castell6n dice as!:

zirtaims: airiemth: sinektn: urcecerere: aurinikiceai
asthkieeaie: ecariu: aduniu: kduei: ithsm: eosu: shsinpuru
krkrhniu: qshiu: iithgm: kricarseuse: lttheraicase
argtco: aicag: i/cepuraies: iithsiniecarse

Y la placa de bronce de Luzaga:

aregratoks. caruh. cecei
grtca. lutacei. augo. irasikea
erca. uela. tcerseks, sh
ueisui. mlaihonoe
cecis. carigoe. cecis
sdn. qrtean. elasachn
caruh. thces. sa. qrtca
thiuhreigs

Parece imposible que sobre una lengua desconocida se haya preten
dido formar una gramatica. No obstante, nada hay imposible para los
fil610gos. As!, Hugo Schuchardt descubri6 los siguientes posiblos sufijos
de declinaci6n iberica (1907; Memoria presentada a la Academia Impe
rial de Ciencias de Viena):

Singular

Genitivo -n (- m)
Dativo -i (- e)
Instrumental -s
Agente -c (- k)

Plural
Normativo -ce
Genitivo -cen
Dativo -cei (- ceai)
Instrumental -cis?

Claro esta que inmediatamente han surgido quienes han comparado
esta flamante declinaci6n con la vascongada. Nosotros no vamos a tomar
nos ese trabajo hasta tanto que sepamos que el trabajo de Schuchardt
tiene un uno por ciento de probabilidades de ser exacto.

Schuchardt vela entonces relaciones indudables entre el Ibero y el
Vasco. Suponemos que esta indubitabilidad tendni las mismas probabili
dades de certeza que la declinaci6n arriba citada.
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Pero nos hemos extendido demasiado con el Ibero y hemos de
dejar para otro dia el ocuparnos de otros idiomas.

Eloy

Comparacion del vascuence con el Celta, el Japones y las lenguas
Camiticas.

Vimos en el anterior articulo que es muy poco 10 que se sabe del
Ibero. EI CeIta es mas conocido puesto que aun sobrevive en ciertos
idiomas de Inglaterra, Francia, Escocia e Irlanda. No obstante, es muy
poco 10 que se ha estudiado este idioma en relaci6n con el vascuence, tal
vez por comprenderse, a priori, que ningun resultado fundamental iba a
obtenerse de comparar el vasco con un idioma indogermanico. Es cierto
que parentesco alguno no iba a descubrirse, pero importa mucho cono
cer 10 que ha podido tomar el vascuence de un idioma que ha sido
vecino suyo largos arios.

En este sentido s610 hemos visto indicada la posibilidad de que el
sufijo vasco de dativo I, guarde parentesco con el indogermano, tambien
de dativo, AI, y que algunas palabras como mardo-blando procedan del
CeIta.

No seria imposible que pago-haya proviniese tambien del Celta,
pues, aunque esa palabra se encuentra tambien en el griego (ceIta y
griego guardan estrecha relaci6n dentro del grupo indogermanico), es
mas verosimil que nos viniese esa palabra de los CeItas vecinos. De
origen indogermanico es, tambien, indudablemente, la palabra vasca
ama-madre, propia del grupo europeo y procedente de epoca anterior a
su desmembraci6n en europeos del norte y del sur.

* * *

Un idioma que despert6 enorme curiosidad por su parecido con el
vascuence, fue el japones. En efecto; el numero de palabras parecidas en
ambos idiomas es enorme, pero el significado, en la mayor parte, es
distinto. Hay tambien un buen numero de palabras parecidas en la forma
y en el significado, pero se ha comprobado que la mayor parte son de
origen chino. Quitadas estas, son contadisimas las palabras vascas y
japonesas que pueden compararse (Lissarrague cita diez y nueve) y aun
estas no ofrecen una semejanza concluyente como puede juzgarse por
los siguientes ejemplos:
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Japones

me
uchi
nushi
tori
musuko
bakari

Vasco

erne
eche
nausi
chori
mutiko
bakarrik
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Significado

hembra
casa
amo
pajaro
chico
s610

Otras palabras presentan aun menor parecido. El verba japones,
muy impreciso, tampoco puede parangonarse con el vasco.

En la isla de Oshima parece Que existe la palabra ama-madre. Pero
ya hemos visto mas arriba Que a esa palabra se Ie puede atribuir mas
16gicamente otro origen.

La falta de parentesco entre el japones y vasco se podia haber
sospechado hace muchfsimo tiempo, ya Que ni San Francisco Javier, ni
los posteriores misioneros vascos hicieron alusi6n al parentesco entre
ambos idiomas.

* * *

Otro mito deshecho ha sido el del parentesco entre el vasco y las
lenguas camfticas. Schuchardt hizo, hara mas de veinte alios, estudios
comparativos entre el nubio y el vasco (palabras y verbos). Pero, poste
riormente, se ha puesto en claro Que el nubio no pertenece al grupo
camita, cuyo representante mas tipico es en bereber. Y el vasco, compa
rado con el camftico (en especial el verbo), no ofrece la menor analogfa.
Con esto perece el ultimo baluarte del vasco-iberismo.

Eloy

EI vascuence comparado con las lenguas americanas, las uralo-altaicas y las
caucasicas.

Ya dijimos en anteriores artfculos Que la comparaci6n del vascuence
con las lenguas americanas data de hace muchfsimos alios; pero desde
entonces este asunto ha progresado poco. Uhlenbeck estudi6 los verbos
americanos y hara cosa de diez alios volvi6 sobre el asunto manifestando
Que el paralelismo entre el verba tchoutktche y el vasco es mas completo
de 10 Que se habia supuesto en un principio. La fuente de Que se ha
valida para estos estudios comparativos ha sido seguramente el "Hand
book of American Indian Languages" de M. Boas.
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Mucho mas juego ha dado el supuesto parentesco del vascuence
con las lenguas uralo-altaicas. Uhlenbeck que estudiaba este asunto, al
propio tiempo que Schuchardt las relaciones del nubio con el vasco,
negaba todo parentesco de nuestro idioma con los uralo-altaicos.

No obstante, poco despues, Rodolfo Goutman publicaba un vocabu
lario ugrio-fines-vasco. Los idiomas incluidos en este vocabulario son el
lapones, ostiaco, fines, estoniano, livoniano, magar y leton. Las palabras
comparadas son pocas mas de sesenta; a continuacion elegimos la mas
sugerentes y por elias podd juzgar el lector las escasas perspectivas que
ofrece ese trabajo.

Vasco

garratz
irritu
kopeta
kurri
lema
musu
suge
upel
zital
zozo
garbatu
kopetadun
titi

Ugrio-Fines

garas (lap.)
iritama irwitama (eston.)
kopona (mag.)
kurg (est.) kurki (fin.)
lemm (est.)
muzu (est.)
siug (est.)
hup, hupa (est.)
zitaline, zitane (est.)
soza (est.)
kalVan (fin.)
kopea (fin.) kobe (est.)
tit'[' (est.)

En la lista anterior hemos prescindido del tildado especial de algu
nas letras de las palabras magyares, estonianas y finesas por las mismas
razones indicadas al tratar de las inscripciones ibericas.

Muy poco despues Henrich Winkler volvia sobre el asunto, exten
diendo el estudio a algunas otras lenguas uralo-altaicas como el sanoye
do y turco, pero se pronunciaba de modo radical por la negativa de todo
parentesco con el vasco. Para ello estudiaba la composicion euskera, los
pronombres, numerales, verba y sintaxis (en particular el relativo). En
cambio parece dejar entrever que no es imposible un parentesco entre el
vasco y las lenguas caucasicas.

Y puesto que citamos estas lenguas, hora es ya de que nos ocupe
mos de elias, pues, hoy por hoy, parece que son las que tienen menos
improbabilidades de hallar un entronque con el vasco.

EI problema caucasico es dificil por tratarse de lenguas imperfecta
mente estudiadas y numerosas. En un territorio relativamente reducido
se pueden distinguir unos cuarenta idiomas.
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Uhlenbeck, que ha estudiado estos idiomas form6 tambi6n un voca
bulario. No obstante, el autor no parece muy seguro de su trabajo. A
continuaci6n copiamos algunas palabras del mismo (las que ofrecen
mayor parecido) para que el lector juzgue de la semejanza con el vasco.

Vasco Castellano Caucasico

su fuego

arri piedra

belar hierba

garagar cebada
sagu raton

orein ciervo

azeri zorra

otso lobo

zakur perro

aizpa hermana de
hermana

tcu (lakiano)
tcua (georgiano)

khiru (avaro)
earu (Iakiano)

balax (ingouch)
balaxi (geor.)

gerger (kurino)
zugo (kab.)

irem (iug.)
iremi (geor., mi
greliano y lazo)

ejer (avaro)
sor (andO
sare (kur.)
ziru (dido)

botco (andO

dzogor (Iazo)

aahiissa (abchaso)

gose

begi

zimel

eten

egost

hambre

ojo

marchito

romperse

cocer

khasi (lakiano)
gas (kurino)
kasi (rut.)

berig (tchetcheno)

semeli (georg.)

attun, attur (kur.)
atas (agul.)
etidz (dzek)

igaz (kur.)
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No descubre tampoco ningun horizonte, ninguna comparacion recien
te entre varios sufijos vascos y caucasicos meridionales.

En resumen, el posible parentesco entre el vasco y las lenguas
caucasicas ofrece hoy pocos argumentos positivos, pero es, indudable
mente, el que presenta menos caracteres negativos.

Terminaremos el presente articulo diciendo que, a nuestro juicio,
los trabajos que hoy se hacen para comparar el vasco con otros idiomas
(yen particular con los caucasicos) fracasan, en parte, por falta de base y
de preparacion necesaria. Indicaremos en otro articulo cual es el metodo
(largo y laborioso en extremo) que debe seguirse para lIegar a resultados
positivos.

Eloy

Accion del tiempo sobre los idiomas.-Comparaciones geologicas.-EI choque
del latin con los idiomas blirbaros.-La mina del latin.-EI castellano com

parado con el latin.

Habiamos prometido en el articulo anterior, a nuestros lectores un
bosquejo del plan a seguir para realizar una comparacion provechosa del
vascuence con otros idiomas. Pero, antes de abardar esta cuestion, que
sera la ultima de esta serie de articulos, queremos esbozar una c1asifica
cion especial de los idiomas, segun el deterioro que la accion del tiempo
ha ejercido sobre los mismos. Tratandose de un idioma que se supone
milenario, este aspecto de la filologia parece que no ha de carecer de
interes.

Todo envejece en el mundo, pero en cada instante hay seres jove
nes, maduros y ancianos. Esto no se refiere solo a los seres vivos, sino
tambien a los seres inanimados. Hay montanas viejas y jovenes y hay
lIanuras jovenes y viejas, segun que los agentes erosivos hayan ejercido
durante mas 0 menos tiempo su accion; y hay finalmente, idiomas casi
pulverizados par la accion del tiempo y otros que conservan con escasa
alteracion sus formas primitivas.

Las montanas jovenes tienen aun las formas abruptas que tomaron
al nacer; sus laderas son generalmente de fuertes declives y el transito de
la montana al valle es brusco y repentino. Pero, con el transcurso de los
siglos, los agentes erosivos desgastan sus cumbres y sus laderas, los
detritus llenan los valles y las jovenes montanas se convierten en monta
nas viejas de formas redondeadas y suaves, con declives moderados y
tninsito insensible de la montana al valle.
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Las llanuras j6venes conservan una gran altura sobre el cauce de los
rios, que forman en ella profundas gargantas. Pero, segun van enveje
ciendo, el arrastre va disminuyendo su altura y su nivel va bajando al de
los rios, quedando, unicamente, aqui y alli cerros, testigos, que ponen de
manifiesto el primitivo nivel de aquellos lugares.

Cosa parecida ocurre con los idiomas. En su origen han sido perfec
tos, como salidos de la mana de Dios, l6gicos, de gran riqueza de formas
gramaticales, de arquitectura grandiosa, de formas majestuosamente defi
nidas. Pero con el transcurso del tiempo, se desgastan las formas, dismi
nuye la abundancia en las conjugaciones, la riqueza filos6fica amengua,
se pierden silabas, se corrompen 0 mueren las declinaciones, se mezclan
vocablos y hasta formas gramaticales de unas y otras lenguas y muchas
veces se camina al monosilabismo.

Estos fen6menos de erosi6n, en los idiomas se yen clarisimamente
en el choque entre el latin y las lenguas germanicas a que dio lugar la
invasi6n de los Barbaros, choque en el cual icosa asombrosa! pereci6 la
lengua mas civilizada, dando origen a los idiomas, latinos modernos y no
perecieron las lenguas de los pueblos barbaros. Pero tampoco estas
pueden jactarse de no haber sufrido los efectos destructores del tiempo y
de la lucha con otros idiomas. El lenguaje de los ostrogodos, en tiempo
de Teodorico, tenia una perfecci6n, una riqueza de formas y una sonori
dad que ya no posee el aleman. Se distinguian el nominativo, acusativo y
vocativo, existia el dual y una forma pasiva de conjugaci6n sin verba
auxiliar.

Pero ~que son estos estragos, en comparaClOn de los que sufri6 el
latin para pasar a los idiomas latinos actuales? T6mese el castellano, que
es, ciertamente, uno de los que menos han sufrido por parte de los
agentes erosivos y n6tense las perdidas sufridas en la conjugaci6n y la
desaparici6n de la maravillosa declinaci6n latina, modelo de elegancia y
vigor. En su lugar han quedado unas pocas preposiciones, incapaces, en
la mayor parte de los casos, de precisar el pensamiento. Y no obstante,
el castellano ha conservado la longitud de las palabras, la variedad de la
acentuaci6n y una rotundidad grandiosa en los sonidos que Ie hacen uno
de los idiomas mas aptos para la grandilocuencia, asi como uno de los
menos adecuados para las dukes intimidades familiares y estridente en
boca de los uinos.

Terminaremos esta materia, Dios mediante, en el pr6ximo numero.

Eloy
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Los efectos de la erosion en los idiomas, puestos de manifiesto en el
catalan, frances e ingles

Si del castellano pasamos a la lengua de Oc, hallaremos mas acen
tuado el desgaste. Las palabras catalanas son, en general, mas breves que
las castellanas y abundan mucho las de una sola silaba.

Pero nos parece imitil hacer un examen detenido de este idioma,
teniendo al lado otro en el que la accion destructora del tiempo se
muesta con una intensidad mucho mayor atm. Nos referimos al frances.

En el frances todas las palabras son de pronunciacion aguda. Ello
indica que se han perdido todas las silabas, que seguian a la acentuada.
Pero el frances no se contenta con esa supresion, sino que, min, de la
ultima silaba que conserva, suprime en la pronunciaci6n, cuanto puede.
Y asi, ninguna consonante final suena, a excepcion de la f, I, m, n y r, y
aun para estas hay no pocas excepciones, como, por ejemplo, la palabra
fusil, en la que no se pronuncia la I. La misma n final, ya no es una
consonante propiamente dicha, sino una nasalizacion tenue que remata
la palabra, de consistencia harto fragil para que no acabe por desapare
cer. Aparte de esto, hay supresiones mas importantes, como el final ent
de la tercera persona del plurar de los verbos y el caso tipico de boeuf
(plural boeufs) que tiene mas letras pronunciadas en singular que en
plural. Las vocales, por su parte, se han fundido y los grupos ai, ei, eu,
oeu, au, eau, eo ou y oi suenan como vocales unicas.

Estas supresiones han afectado profundamente a la conjugacion, en
la cual, si bien en la estructura se distinguen todas las personas, en la
pronunciacion no se pueden distinguir las tres primeras del singular.
Pero aun hay algo mas grave; y es que las conjugaciones se estan
abandonando y existe el temor de que, con los aiios, el verba frances
sufra una depauperacion anaIoga a la del verba ingles. l.Quien dice ya
nous ouvrimes, que vous parlassiez, que nous vendissions, etcetera? Sobre
el abandono de estas formas se ha escrito mucho en Francia; pero toda
la literatura que corre sobre el particular no puede evitar la repugnancia
que el frances mas ilustrado siente por su empleo.

Si del frances pasamos al ingles, aun se encuentra un idioma mas
destruido. Casi no hay gramatica; de conjugacion solo quedan vestigios,
ha desaparecido el genero y la tendencia al monosilabismo es manifiesta.
En los poetas ingleses, como Milton, es corriente encontrar versos ente
ramente compuestos por monosilabos. Sin embargo, esas palabras no
eran monosilabas en el antiguo Sajon 0 Aleman de donde proceden, en
los cuales poseian ademas desinencias de casos y tiempos que se han
perdido con los aiios. Si el idioma ingles no tuviese un caudal tan
enorme de voces latinas importadas, seria ya, seguramente, una lengua
monosilabica. Pero la necesidad de emplear esas voces, patrimonio de
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una civilizacion refinada, voces que, en su mayoria, constan de muchas
silabas, frena la tendencia del pueblo Ingles al monosilabismo.

Tocanos ahora examinar al vascuence en este aspecto. Pero hemos
dedicado demasiadas lineas al preambulo y el articulo se .alargaria excesi
vamente si abordasemos esta cuestion en el presente numero y por ella
10 dejamos para el siguiente.

£Ioy

El vascuence y el acento.-Confracciones en ellenguaje vulgar.-EI fenome
no de la hipertrofia.-Sufijos redundantes.-Redundancias en la conjugacion
y en el lexico.-La carencia de genero.-Canicter arcaico de la conjugacion.

Examinemos ahora las seiiales de erosion que presenta el vascuence.

Creemos, ante todo, que sera tarea ociosa el desvirtuar la especie de
que en el euskera todas las palabras son agudas; aunque 10 fueran, no
seria esta seiial infalible de desgaste, mientras no se probase que estas
palabras constaron anteriormente de mas silabas. No es el caso del
frances en el cual se conocen perfectamente las palabras llanas 0 esdru
julas de las que se han derivado las agudas actuales. Por otra parte, de
existir esa perdida, no seria imposible hallar, en alguno de los dialectos,
rastro de las silabas perdidas, en especial en aquellos en que la acentua
cion aguda esta muy lejos de ser la regIa general. Pero en ningun
dialecto se halla rastro de la supuesta perdida.

Pero, como decimos, 10 de que las palabras en vascuence son todas
agudas, no pasa de ser un mito, mito con el cual Larramendi no estuvo
conforme puesto que escribio una prosodia mas 0 menos verosimil del
euskera.

La acentuacion, en el vascuence, varia de unos dialectos a otros;
palabras que son agudas en unos, son graves 0 .esdrujulas en otros de
pronunciacion mas musical. Pero, aun en aquellos dialectos en que las
palabras son, ordinariamente, agudas, el enfasis y la admiracion atrasan
el acento. Tal vez sea esta la unica norma de distribucion del acento en
el vascuence, porque es 10 cierto que los dialectos que retrasan mas el
acento, tienen un modo de hablar mas enflitico.

En vascuence se contraen enormemente las palabras en el lenguaje
vulgar, al modo del Ingles. Se dice eskuk por eskubak, biatzoik por biatz
oyek, bakit por badakit, artuzazu por artu ezazu, loin por 10 egin, etc., etc.
Pero esto solo en el lenguaje vulgar; jamas ha trascendido a la escritura.
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Al lado de este fenomeno se presenta en el vascuence uno diame
tralmente opuesto: la hipertrofia, que ha ido prolongando las palabras
innecesariamente, con el transcurso del tiempo. La sufijacion y la conju
gacion son buenos testigos. El sufijo -kuntza equivale a -kun y a tza
separados; -entzako significa 10 mismo que -entzat; gabe, gabetanik y
gabetanikan significan 10 mismo que -ga; -ikan 10 mismo que -ik; -tikan
10 mismo que -tik; begiratu significa 10 mismo que begira; kendu 10
mismo que ken; -tzaile 10 mismo que -Ie; -roki, -kiro y -toro, 10 mismo
que -ro, -ki y -to, etc. En conjugacion hay, es cierto, contracciones; asi
det, dezu du fueron en un tiempo deut, deuzu, deu; hoy en unos sitios
han perdido la u (det, dezu) y en otros la e (dut, duzu, du). Pero, al lado
de estos casos, poco extendidos, se encuentra la hipertrofia. Asi en naiz
la i y la z son redundantes e inutiles; en zaitez, gaitez, zaitezte y ditez es
redundante la ultima z; en nintzaion es redundante zai; dirade significa 10
mismo que dira; gerade, 10 mismo que gera, etc. En muchos sustantivos
se adivinan tambien senales de hipertrofia; iratza debio ser mas primiti
vamente ira; zaunka, zaun; gorosti, goros, etc., etc.

El vascuence no tiene genero; no es posible saber como en el caso
del ingles, si 10 ha perdido 0 si no 10 poseia originariamente. Si algun dia
se encontrase un idioma pariente del vascuence, con genero, tendriamos,
en contra del vascuence, una prueba de desgaste por la accion del
tiempo.

Resumiendo esta cuestion, podemos decir que, por los caracteres
arriba anotados, no es posible establecer, categoricamente, si el vascuen
ce debe clasificarse entre los idiomas viejos (no desgastados) 0 entre los
nuevos (empobrecidos). Pero si se puede afirmar rotundamente, que
difiere esencialmente, en este aspecto, de los neolatinos. Pudiera ser que
en ciertas partes de su lexico y de su gramlitica haya sufrido notables
deterioros, hoy dificiles 0 imposibles de descubrir; pero la maravillosa
arquitectura de su verbo, unico quizas en el mundo, denota una cons
truccion arcaica y primitiva en la cual el huracan de los tiempos apenas
ha dejado huella.

£Ioy

Plan para una comparacion provechosa del vascuence con o1£os idiomas.-EI
vascuence mal conocido.-Necesidad de un diccionario.-Hace Calta un impul
so personal.-Depuracion del lexico.-Palabras de origen latino.-Estudio

comparativo con otros idiomas vecinos al vascuence.

Estamos llegando ya al cabo de este trabajo, que ha resultado
mucho mas extenso de 10 que nos habiamos supuesto al acometerio,
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temiendo haber abusado excesivamente de la paciencia de nuestros
lectores. Faltanos, unicamente hacer, segun habiamos ofrecido, un bos
quejo del plan a seguir por realizar una coinparacion provechosa del
euskera con otros idiomas.

Lo primero que se necesita para comparar el vascuence, con otros
idiomas, de cuyo tronco hay que suponer se ha desprendido hace miles
de afios, es conocerlo. Y el vascuence no es suficientemente conocido,
ni en su gram<itica, ni, aun menos, en su lexico.

El mejor diccionario que tenemos data de hace treinta afios. Todos
reconocen que aquel trabajo, que entonces parecio prodigioso, hijo del
genio del sefior Azcue, es incompleto y que faltan por catalogar miles de
voces. Es mas, hay ya voces recogidas en cantidad asombrosa, por unos
y otros euskerografos, pero el diccionario no ve la luz.

A nuestro juicio, ella se debe a que falta un impulso personal. Una
corporacion docta podra hacer una lista oficial de voces admitidas en un
idioma, pero no un diccionario como el de Azcue (yes el tipo necesario
al fin que estudiamos) que representa el enorme trabajo de fotografiar
(permitasenos la expresion) el lenguaje de cada pueblo y region del Pais
Vasco y el de extraerlo de inscripciones y escritos antiguos. Nadie hay
tan desinteresado que se preste a la realizacion de una empresa tan
colosal bajo el marchamo anonimo de una corporacion. Y la obra ha de
ser personal, porque necesita un criterio unico y una corporacion no
puede hacer sino un conjunto eclectico. Pero, aun cuando la cuestion de
criterio fuese de importancia secundaria, la labor unipersonal, 0 por 10

menos la direccion y organizacion unipersonal, 10 impondria la fuerza
misma de las cosas. Las corporaciones acostumbran, en casos parecidos,
nombrar una comision 0 ponencia; pero dentro de esta ponencia siem
pre es uno el ponente.

El vascuence esta muy poco sobrado de lexico para que puedan
despreciarse esas miles de voces que hoy faltan catalogar; y tanto como
el conocimiento de las palabras mismas interesa el conocer su situacion
geografica y su extension, para poder juzgar de la pureza del origen y de
cuMes son las formas mas arcaicas.

Cuando tengamos reunidas todas esas voces que pertenecen hoy 0

han pertenecido al euskera, vendra otra labor no menos importante (que
aun no se ha acometido metodicamente) y es determinar su origen. El
vascuence ha tornado del latin e idiomas latinos miles de voces que hoy
forman una masa inmensa de su lexico. Al decir esto, no nos referimos
solo a las palabras que cualquier vascongado reconoce como extrafias,
v. gr.: paseatu (0 su equivalente en el pais vasco-frances, promenatu); ni
aun siquiera a otras admitidas por un uso antiquisimo como prakak,
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txapel, olio, ari (camero), abitu, etc., etc., sino a otras en que es mas
dificil descubrir el origen, como ocurre con ingure, pleta, dilista, etc., etc.

Esta invasion es la mas importante en nuestro idioma, pero no la
unica; hay influencias del arabe, como 10 prueba la palabra alkandora y
en el curso de estos articulos hemos visto muchos casos de penetracion
indogermanica, no latina. Ello prueba que otro tanto habra ocurrido con
cuantos idiomas se han puesto en contacto con el vascuence; y asi
habria que estudiar la influencia del ibero, del celta, gotico, gascon, etc.
De no proceder de este modo nos expondremos a perder lamentable
mente el tiempo y hasta a errar el camino, creyendo hallar parentesco
entre el vascuence y otros idiomas, siendo asi que comparamos palabras
que no son de origen vasco.

EI error cometido no tendria quizas mucha importancia, si el llllme
ro de palabras extrafias fuese corto en el euskera. Pero habra que
calcular que constituyen la mitad poco mas 0 menos de su caudal actual.

Terminaremos, Dios mediante, en el proximo articulo.

Eloy

Influencias extrafias en la conjugacion vasca.-Invasion exotica en la sufija
cion.-Depuracion del idioma vasco.-Seleccion de las formas mas arcaicas

.-Quienes han de dar la solucion del enigma vasco.

Si del lexica vascongado pasamos a la gramatica, hallaremos no
menos influencias, exoticas. Ni el verbo, que es 10 mas arcaico y robusto
del vascuence, ha podido librarse en absoluto.

Asi, puede notarse la introduccion del tratamiento de tercera perso
na (berori) por influencia del castellano, en las partes del Pais Vasco en
contacto con este idioma y no en las restantes, si bien es cierto que esta
introduccion no ha alterado en nada las flexiones verbales, limitandose a
emplear las de tercera persona, en vez de las de segunda, con personas
de respeto.

Pero con gran anterioridad (pues la introduceion del berori-usted es
relativamente reciente) experimento el verba vascongado una alteraci6n
mas profunda, que el estudio de su morfologia no permite poner en
duda; es la conversion, a semejanza del frances, del plural de segunda
persona, en singular respetuoso; zu que originariamente significo voso
tros, paso a ser el equivalente al castellano vos 0 al frances vous y las

_flexiones de segunda persona del plural pasaron a ser del singular; la
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segunda persona del singular i, quedo relegada al trato familiar, asi como
la conjugacion correspondiente.

EI frances emplea el mismo pronombre vous y la misma flexion del
verba para significar usted y para significar vosotros; pero el vascuence no
procedio asi; llevado de ese prurito de distincion que Ie conduce muchas
veces a adoptar palabras castellanas para distinguir casos que en otras
lenguas se designan por una sola palabra, reservo zu para el nuevo
significado singular y creo zuek para el plural; y no solo creo zuek, sino
todas las flexiones verbales correspondientes a este nuevo pronombre.

En donde se nota de una manera enorme la influencia extrafia es en
la sufijaci6n. Se puede dar casi por segura la oriundez extrafia de todos
los siguientes sufijos: ada, ala, ari, ka, kada, keta, ko,. kolo, kor, kote,
kun, dura, duri, era, eri, ero, eria, go, gu, i/a, i/o, izun, je, men, mentu; na,
or, pen; so, tara, teri, tra, tsu, txo, tza; tzu, zio y las innumerables
variantes de estos. Es posible, tambien, que ekin no sea vasco y es muy
viejo (opinion del Principe Bonaparte) atribuir origen Italiano a gan y
toda su familia (gana, ganano, ganontz, gandik, etc., etc.). Aun hay otros
sufijos sospechosos.

Puede, pues, muy bien suponerse que un cuarenta 0 cincuenta por
ciento de la actual sufijacion del euskera es de origen extrafio, segura
mente, casi toda de origen latino. Y esta absorcion no se ha hecho sin
arte. EI vascuence tenia, a no dudarlo, una sufijacion no muy abundante,
pero logica. EI latin abundante pero amirquica. EI vascuence tomo la
sufyacion latina regularizandola en buena parte y metodizandola.

* * *

Hecha la depuracion de lexico vasco y de sus sufijos y flexiones
verbales, cuando esta labor este terminada, tendremos un conjunto de
voces cuya oriundez vasca tendra las probabilidades de un tanto por
ciento muy elevado. Aun quedara el trabajo de comparar las formas de
igual significado para seleccionar las mas arcaicas y estas seran las que
utilmente podran compararse con las de otros idiomas en los que, a su
vez, se haya realizado un proceso semejante.

La labor que se esboza en tan breves palabras es de muchos lustros.
Pero no seguir este camino, es dar palos de ciego.

La lingiiistica y la antropologia han de darnos un dia la solucion del
enigma vasco, sirviendo los resultados de la una para confrontar los de la
otra. Ambas ciencias apenas han dado aun mas que los primeros pasos
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en el descubrimiento del origen de nuestra raza, pero tenemos fe grande
en el porvenir. Los desalentadores resultados hasta ahora obtenidos
(sobre todo en el terreno de la lingiiistica) no tienen mas causa, a
nuestro juicio, que la excesiva impaciencia en abordar el problema, s,in
tener ninguna base seria que permitiese esperar resultados razonables.

E/oy
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