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ANDOLIN EGUZKITZA, EUSKALTZAIN OSOA:
EUSKALTZAINDIAN SARTZEA
Santurtzi,2002-II-23

JEAN HARITSCHELHAR DUHALDE
EliskaltzainbliTliak

JAVIER CRUZ Exp6slTO
SantllTtziko alkateak

INGRESO EN LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA
VASCA / EUSKALTZAINDIA DE D. ANDOLIN EGUZKITZA
Santurtzi, 23-//-02
Javier Cruz Exposito,
Alcalde de Santurtzi

Amigas, amigos:
Hoy me siento satisfecho, como Alcalde de Santurtzi, de poder participar
en este acto entrafiable por el que un vecino de este municipio pasa a ser academico de numero de Euskaltzaindia.
Y digo que supone una satisfacci6n, en primer lugar, porque con este
nombramiento se reconoce publicamente no s610 el esfuerzo y la dedicaci6n
de Andolin en la promoci6n del euskera, sino que se valora su contribuci6n
al fomento y desarrollo de dicho idioma, y su aportaci6n al cumplimiento de
los fines de Euskaltzaindia, tanto por su capacidad de trabajo como por su experiencia y conocimientos. Esta satisfacci6n se convierte en orgullo al ser Andolin el primer santurtziarra, e incluso la primera persona de la Margen Izquierda que alcanza este reconocimiento.
Pero, en segundo lugar, supone para mi, como socialista, un privilegio
poder estar aqui expresando mi compromiso de seguir rompiendo las barreras
y recelos que durante tanto tiempo han distanciado determinadas apuestas ide016gicas del fomento y protecci6n de un bien cultural de valor tan extraordinario como es el euskera.
Y es que un idioma no es un mero elenco de terminos 0 expresiones acogidas a unas normas lingiHsticas 0 la aplicaci6n bien intencionada de un trasiego de palabras mejor 0 peor expresadas en una lengua, sino que es la aceptaci6n como propio dentro de la colectividad, de una manera de apreciar 10
humano. Es reconocer la entidad social y cultural de un pueblo, cuyo origen
se situa en el orto de los tiempos.
EI euskera es una realidad cultural viva, que evoluciona, que enriquece a
otras lenguas vecinas y que se enriquece a su vez con las aportaciones de otros
idiomas; que no pervive en la afioranza del pasado, sino que contempla el futuro con una actitud que habla de esfuerzo, de anhelo, de suefio. Aspira a ser
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un instrumento normalizado en esta sociedad nuestra, rica y plural en su peculiaridad. Un instrumento que huye de toda demagogia, de los corses ideo16gicos, de las aspiraciones totemicas que provocan su asfixia. Los pueblos
miden sus relaciones con la capacidad de comunicarse, tanto entre propios
como con ajenos. Tolerar las tendencias, respetar las culturas, es mejorar nuestra sociedad, nuestro futuro y la herencia de nuestros hijos e hijas.
Por ello el euskera es y debe ser un idioma de todos, para todos; un idiorna moderno y agil; un idioma con el que poder hablar al mundo de solidaridad, de justicia y de paz: eso es vivir en euskera.

XALOTASUNAREN LAUDORIOA
Sarrera-hitzaldia

Santurtzi, 2002-II-23
Andolin Eguzkitza

O. Sarrera

Egunon. Egunon Santurtziko jende ona; egunon senideok, lagunok eta
adiskideok, Santurtzi bertokook eta urrunagotik heldutakook; egunon agintari
jaun-andreok; egunon Santurtziko Alkate jauna; egunon euskaltzain jaun-andreok; Euskaltzainburu jauna, egunon Zuri ere.
Seguru asko ezin igar diezaiokezue zer-nolako ohorea den niretzat, hemen neure herrian, Santurtzi eder honetan, duela hainbat mende erdara nagusi izan den Bizkaiko itsasaldeko herrian Euskaltzaindirako sarrera-hitzaldi hau
egitea, eta seguru asko ez diokezue igartzen ere zelako zirraraz ari naizen, hain
segur gurasoak bertan entzule ez egoteagatik sentitzen dudan kadentasuna bezain handia; haiek baina, Aita Villasantek apur bat beranduago bezala, duela
bi urte baino luzeago egin ziguten agur. Malenkonia hori, haatik, apaldu egiten zait haien ondorengoak gomutatzean eta ikustean, neure anaia-arrebok,
geure lobok, gazteenak baino ez aipatzearren, gure familiako neskatila ederrak, Ainhoa, Irati, Garazi, Arrate eta Nora, denak euskaldunak direnak eta
orobat euskalduna ere den Jon, gure ondorengoetan oraingoz mutiko bakarra.
Eta kadentasun hori era berean zait apaltzen, hainbeste lagun, hainbeste adiskide, hainbeste herritar hemen inguruan batuta sumatzean, Santurtziko udaletxean, euskaldunon hizkuntza ohoratzea helburu daukan ekitaldi honetan. Guztioi halandaze mila esker, edo eta aita Luis Villasantek erabiltzen ohi zuen Jaun
Done Frantsizko Asiskoaren moldeaz esateko, bake eta on guztioi.
Eta hasi -zuen baimenarekin- Aita Villasantek berak duela 51 urte Euskaltzain osoaren kargua hartzeko hitzaldian lapurtar klasikoz esan zituen berba batzuekin hasi eginen naiz, hain baitira egia eta menderdia igaro arren egun
egunekoak:
«Ongi dakusat eta orok dakite, Euskaltzaindia dugula egun, gure herri maitearen ondasunik baliotsuena jagon eta begiratzeko bizi den baltzu, lagunarte eta
elkhargoa. Elkhargo hau, beraz, gure herriarentzat symbola bat bezala bihurtu da,
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euskararen gaztelu eta dorrea bilhakatu da. Bertze aldetik, berriz, ni berhunen galtzarrerat ekharria izaitea, neholatan ere irabazi ez merezi eztutanaz geroztik, eztut omen, sari edo deduzko izendatze bat bezala hartu nahi.
Aitzitik, Euskalherri osoaren aitzinean egun bizkarreratu dudan zor handi eta
responsabilitate larriaren berri ongi dakit. Lanerako deithua izan naizela badakusat. Zuen dei huni, bada, baiezko emaiten saiaturen naiz. Vokazino bati erantzutera behartuak gagozen bezala erantzuteko ahalak eginen ditut. Egungo zor hauk
atheratzeko kezka ta ardura izanen dut, nere etorkizuneko neke-lan-izerdiak euskarari eskainiaz, gure mintzo maite hunen laborantzari nere bizitza lotuaz. Emanen ahal deraut goiko Jaunak hartarako kemen eta adore!»

1. Santurtziko herriari ohore
1.1. Lehenengo eta behin beraz, utz iezadazue gaur batu gaituen herri hau
goraipatzen, ni neu eta hemen gauden gehienok sortzen ikusi gaituen herria,
ni neu eta berton gauden gehienok egin gaituen herria, atzo goizerarte arrantzale-herria izan dena Bizkaiko itsasaldean, Euskal Herriko mendebalde-mendebaldean. Euskaldun askorentzat segurutik erdal herriaren muga egiten duen
tokia, «terra incognita» hasten den aurkientza, eta horregatio Enkarterrietako
beste herriak bezala aspaldi erdaldundua egan arren, sekulan ere bere bizkaitartasunari, alegia, bere herritasunari uko egin ez dian herrixka; izan ere halakoa izan baitzen XIX. gizaldiaren amaiera eta XX.aren hasierararte behintzat, orduantxe biztanleriaren ugaltzeaz batera hasi baitzen Santurtzi handitzen,
eta orduantxe ere banatu baitzen udalerri bitan, gaur egungo Ortuella eta gaur
egungo Santurtzi.

Ez dut hemen orain Santurtziren historia eginen, ezpada Somorrostro Haraneko Hiru Kontseiluen izeneko udalerrian daukala jatorria esateko, hots,
gaurko Trapagaranek, Sestaok eta Santurtzik berak behinola osaturiko udalerrian dauzkala bere sustraiak. Ondoan, jakina, gaur egungo Abanto, Muskiz
eta Zierbena deritzen udalerriek betetzen duten lurraldean, Somorrostro Haraneko Lau Kontseiluak zeuden (Zierbenako Durruma, Muskizko Jaun Done Julian, Abantoko Andre Dona Juliana eta Abantoko Jaun Done Petri euskal izenez bataia nitzakeen kontseiluak, historia eta zantzuak, datuak eta nahikundeak
nahastekatuz, hau da, geure historia, herri guztiek egin ohi duten moduan, berrasmatuz). XIX. mendearen erditsuan, lehenik, Hiru Kontseiluak bananduta,
aipaturiko hiru udalerriak sortuko dira, eta beranduago, 1901ean, Santurtzi izena zeukan herri bakarretik beste bi agertuko dira, lehenengoz Santurtzi-Ortuella aIde batetik eta Santurtzi bera bestetik (Santurce Antigua zeritzon honi
erdaraz), eta geroago, azkenez, gaurko Ortuella eta Santurtzi, azken hau delarik gaur bildu gaituen herria, 1075ean lehen berria dugunetik Done Jurgi
[Sanctis Georgis latinez idatzita dagoen dokumentuan] izeneko eta hementxe,
udaletxearen ondoan, daukagun elizaren inguruan sortu zena, euskaldunon
itsasoa amaitzen den azken bazterrean ia, eta Serantes mendiaren magalean,
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kokagune benetan ederrean. Berba laburrez esateko, Euskal Herriko sartaldeko muturrean dagoen herri polita, gu umeak ginenean behintzat, hala gomutatzen baitut nik bederen.
1.2. Eta Santurtzi aipatu beharrean nago, herri honek eman digulako bizitza, herri honetan hazi eta hezi garelako, herri honetan sortu delako gaurko
ekitaldi hau bururatzeko beharrezkoa izan den indar eta kemena, herri honek
behar duelako ohorea, eta ez nik.

Oraindik ere, Europako Mendebaldeko porturik handienetariko bat berton egon arren, «bonita aldea» deritzogu geure herriari, eta hainbeste urtez
beraren hazkundea anabasa hutsean murgildu arren, hirigintzan hainbeste urtez oihanaren legeak agindu arren, eta herria itsustu eta desitxuratu -gure belaunaldikook gizon eta emakume bihurtu ginen urteetan gutxi gora beheraostera ere hasi da argitzen, ostera ere lehenago zeukan edertasunetik apur bat
irabazten, eta laster baten beharbada atzera berriz agertuko zaigu, umetan genekusan legez, mendiz eta itsasoz osaturiko herri gisa, ondoan hainbeste etekin-sorburu erraldoi eduki arren. Egia da, bestaldetik, baserritarrak beti egon
direna herrian, Kabiezes inguru horretan batez ere, baina zalantzarik gabe,
itsasoa izan da santurtziarrok egin gaituena, gure herriari daukan indarra eman
diona.
1.3. Santurtzi, bestalde, inguruko eta urruneko jendez bete ahala handitu zen. Gure gurasoak, adibidez, Lamiakotik eta Portugaletetik heldu ziren,
Leioko auzunea den lehenengotik aita eta bigarrenetik ama. Baina ez dirateke gutxi hemen, entzule daudenen artean, askozaz urrunagoko arbasoak dauzkatenak. Laster orduan, hemen gaudenon hainbesteren gurasoak legez, garaietako estuasunak eta beharrak gaindituta, gureak ere herrian sartu eta
herriaren ekimenetan dzanga eginda, saiatu egin ziren guri hezkuntza duin bat
ematen: gizaki moduan lehenago, eta euskaldun gisa gero. Halandaze, eta zuzentasunez berba egitearren, ez gara bene-benetan beraien ahaleginen ondorio hutsa baino.
Gerrosteko garaiaz ari gara. Gure etxean, Aberri Egunean, «Eusko Gudariak», «Goazen mendirik mendi» edo «Gora el Irrintzi Intrepido» kantatzeko leihoak ixten ziren garaiak; gure aita zenak ikurrifia zelakoa zen eta zer
esan gura zuen kontatzen zigunean, kalean horrelakoez berba ez egiteko agintzen zigun denbora iluna, eta gure bataio-izenez barik gure ezizen ofizialez
agertu behar genuen denboraldi latza; ni neu jadanik hamabi bat urte edo
neuzkala, herriko ikastola anderefio bakarraren inguruan hainbat familiaren
sukaldeetan hasten zen sasoia, eta Mamariga eta Kabiezesko elizetan dantzatalde eta mendizaletaldeak sortzen ziren tenorea. Labur esanda, aurrera egiteko eta esperantzarik ezari ihes egiteko etengabeko dinamikan murgiitzen
zen gizarte txiki bateko kideak gara, orain garena eta lortu dugun apurra litekeenatzat egin zuena.
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Ezkerretatik eskubitara: Xabier Kintana, Euskaltzaindiko idazkaria; Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua; Javier Cruz Exposito, Santurtziko alkatea eta Miren Azkarate, euskaltzain osoa eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburua.

Zeren nola azal hemen gaur udaletxe honetan gertatzen ari dena gure aurrekoek hainbeste ahaleginez eta izerdiz, hainbeste oztopo eta eragozpen gaindituta erein zutenaren ondorioz ez bada? Zelan esplika gaur egun Santurtzin
bizi diren sei-zortzi mila euskaldunak, haiek, hemen gauden guztion aurrekoek, egin zutena kontutan hartu gabe, haien kemenik gabe, haien indarrik eta eskuzabaltasunik gabe, haien eragozpen guztiak baino handiagoa zen esperantzarik gabe? Balboa, Cabanellas, Eguzkitza, Garrastatxu, Ituarte, Izagirre, Loidi,
Matanzas, de Miguel, Olalde, Onaindia, Riviere, Urteaga, Uribetxebarria, eta
beste hamaika andre-gizonen afanik eta ardurarik gabe? Ez dago azalpenik, eta
horregatik, hemendik, neure belaunaldiko eta ondoko belaunaldietako euskaldunon izenean justiziazkoa baino ez da eskerrak adieraz ditzadan, eta eskerrak
eman justiziaren zentzua eman zigutelako, jendeen eta populuen arteko berdintasuna eta errespetua zer den agerian utzi zigutelako, eta Abraz bestaldeko
Akabuko Puntak Santurtziko arrantzaleentzat bezala, argi eta garbi erakutsi zigutelako zein zen euskaldunon herriaren aide segitu behar genuen bidea.
Eta eskerrak emateko ordu honetan zelan ahantz Juan Angel Etxebarria,
gerrosteko lehenengo santurtziar euskaldun eta euskaltzalea, idazlea eta irakaslea, euskararen suak eraginda sufrimenduz homituriko bizitza eskaini ziona Euskal Herriari? Izan bedi gomuta hau harenganako justizia egiten hasteko lehen pausoa!
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1.4. Eta zer esan Santurtzin bertan aritzen diren euskaldun gazteez, lehenago aipatu ditudan sei edo zortzi mila euskaldun horiez? Eta Santurtzin bezala inguruko herritakoez, goragoko Somorrostroko Hiru eta Lau Kontseiluetakoez bezala, Ibar Ezkerreko beste herritakoez, Barakaldo eta
Portugaletekoez, edota Enkarterrietako beste herri guztietakoez ere bai? Zeren
oraindik orain, betebehar eta lortzekoak arras handiak izateagatik ere, Ian egiten segitzen baitute, eta antza amore emateko prest ere ez baitaude. Egindako
lanaren frogagarri, hara hor Santurtziko euskaldunak, nire gaztaroan %0,1 izatetik %12-14 izatera igaro direnak orain, eta laster gero eta euskaldunago den
gazteriarekin laurdenera ere hel daitezkeenak. Halaz ere, gaur Euskaltzaindiak
ekitaldi honen kariaz Santurtziko herriari egiten dion ohorea, Euskaltzainburu
jaunaren baimenez, hemendik Bizkaiko mendebalde osoari, Euskal Herriko
sortaldeko muturra biltzen duen eskualde osoari zabaltzea gurako nuke, ez baita debaIde hau lehenengo aldia Euskal Herriko eskualde hau ordezkatzen denik euskaltzain osoen bilkuran, gaurkoan Santurtzikoa naizenonen bidez gertatzen bada ere, Enkarterrietako edozein herritako euskaldunen baten bidez
gerta zitekeen gauza baita.
1.5. Eta aurrera segitu baino lehen, aipamen oso neure batzuk egitearren
bide nagusitik apur batez baino ez bada ere urruntzen banaiz, barkamena eskatu gura nizueke, zeren honainoko tartea egin baldin badut, hau da, Santurtzi neure herria eta Bizkaiko Mendebalde osoa ordezkatuko baldin baditut Euskaltzaindian, argi eta garbi utzi beharrean bainago hori guztia hainbeste
pertsona prestu eta onei esker gertatu dela bakar-bakarrik, haiek gabe, haien
laguntza eta federik gabe honaino heldu ez bainintzatekeen, haien eskuzabaltasun eskerga eta borondate onik gabe ezinezkoa izan zitzaidakeelako hementxe berton, neure herrian, gaur hitzaldi hau egiten egon, eta era berean ezinezko izan zitzaidakeelako euskal mundu zoragarri hau aurkitzean eta
ezagutzean sentitu nuen plazera sentitzea.

Eta lehenengo eta behin nire euskarazko irakasleak ohoratu gura nituzke,
seguru bainago nik behintzat Euskal Herrian inoiz egon den onenetariko bat
eduki dudala, Munitibarreko semea den Kepa MalIea, lasai asko esan dezakedalako, 1968an antolatu ziren udako bigarren ikastaro haietan hasi eta behingoan, oraino ere hamabost urte baino ez neuzkanean, lehenengo segundotik
euskararekiko maitasuna kutsatu ez ezik injektatu ere egin zidala. Eta harekin
batera, eta ikastaro haietan zebiltzaten guztien izenean ez nuke Juan Jose Zearreta aipatu gabe utzi gura, ez baitira gutxi, ikasle gisa lehenago eta lankide
moduan geroago eskaini dizkidanak.
Baina ikastaro horiek hasiera izan ziren bakarrik. Segida, eta ez edozelakoa, familia euskaldun bik eskaini zidatelako, 1969ko uda horretan berean
Amorotoko Telleria baserriko Juan Kortabitarte eta beraren familiak (Milagros
emazteak eta seme-alaba guztiek), eta Ondarroako Ixidor Etxeberriarekin batera Olga Iturraspe emazte eta hiztun onak hurrengo urteko udan. Eta sinets
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nazazue, beldur gabe esan dezaket arrazoi askorengatik zori onekoa izan nintzela. Esate baterako, Telleriako etxeko jaun abertzale eta kultuak bazkaldu
edo afaldu aurretik, Argia astekariaren harpidea zelarik, hura nirekin batera
irakurtzen jartzen zelako sarritan, eta Ixidor Etxeberriaren etxeko liburutegi
euskalduna erabiltzeko bezala, hala beraren emazte Olgarekin berbaz luze egoteko aukera paregabea sarri askotan eduki nuelako.
Amaitzeko ez nituzke ezelan ereeuskal gramatikaren kontinentean aIde
batetik, eta idazkuntza eta literaturaren munduan bestetik sartzen lagundu zidatenak ahaztu gura. Hurrenez hurren, aita Justomari Mokoroa, Xabier Kintana eta aita Imanol Berriatua aipatu behar ditut. Lehenengoa, eskoletan frantsesa irakasten zigun bezainbesteko zehaztasunaz, euskal aditzaren sekretuak
argitu baitzizkidan eskolak amaitu osteko 1969-1970 ikasturteko arratsalde gogoangarrietan, eta arratsalde horietako baten ezagutu nuen Xabier Kintanak,
aldiz, geroago aita Imanol Berriatuak ere eginen zuen bezala, idazten hasteko
lehenengo urratsak egiten lagundu zidalako, ohikoa duen eskuzabaltasunaz,
bere adiskidantza eskaintzeaz gain. Azken aipamena, edozelan ere, Gabriel
Aresti zenarena izatea nahiko nuke, zeren Xabier Kintanaren bidez ezagutu
nuen Bilboko poeta handiari zerion kemenak, eta bizitza osoa iparburu izan
zituen justizia eta euskarara gazte jendea erakartzeko zeukan oldarrak zerikusirik asko baitaukate segurutik neure sarrerarekin euskal literaturaren mundu
zoragarrian. Eta irakasletzat jotzea gustatuko litzaidakeen Gabriel ez bazen
euskaltzain osoa izatera heldu, garai beretsuko beste idazle handia ere heldu
ez den bezala, Jose Luis Alvarez Enparantza, Txillardegi, beharbada ulertuko
dukezue orain sentitzen dudan fiimifiotasun-sentimendua.
Amaitu benetan, haatik, beste izen batzuk gomutatuz amaitu gura dut,
haiek ere lagundu besterik ez bainaute egin, eta gazte-gazterik ezagutu nindutenetik egonarri ikaragarriaz aurrera egiteko indarra eman, Euskaltzaindiaren
egoitzaren langileak dira horiek: Rosa Artza zena, Lutxi Alberdi, Begofia
Amondarain, Resu Orbe, Nerea Altuna, Cristina Arana, Josune Olabarria, eta
orobat Bilboko bulegoetan ere Ian egiten duten sei gizonezkoak, Jose Luis Lizundia, Juanjo Zearreta, Ricardo Badiola, Emilio Porras, Pello Telleria eta Prudentzio Garzia. Guztioi bihotzetik mila esker.

2. Aita Villasanteri gorazarre
2.0. Ez dakit asmatzen ahal dukezuen, zer-nolako sentieraz hartu dudan,
Euskaltzaindian hainbeste urtez bete zuen jesarlekuan, aita Luis Villasante
Kortabitarte fraide frantziskotarra ordezkatzeko kargua, 1951 ko otsailaren
23an izendatu baitzuten euskaltzain urgazle eta urte bereko irailaren 25ean, ostera, euskaltzain oso. Pozaz zalantzarik gabe, nekez jasoko baitut bizitzan hau
bezalako beste saririk, eta era berean beldurrez, bera izanen baita, bat ere zalantzarik gabe, nire neurgailua eta erantzukizun-eskalea betiko. Inolaz ere, ez
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erronka erraza. Eta haatik, esan dudan legez, bene-benetan sinetsita nago zorionekoa ere banaizena, izan dadin bera ezagutu nuen apurrean erakutsi zidan
xalotasun eta lanotasunagatik, izan dadin beraren lagunek, lankideek eta idatzi zituenek orok agerian uzten duten handitasun urguriagatik, hain baita zabala beraren obra, hain baita beraren idazkera labur, zorrotz eta zehatz, hain
baitzen handia erakusten zuen apaltasuna, eta hain baitzuen trebetasunez zuzendu Euskaltzaindia euskarak lemazain seguru eta kementsua behar zuen garai latz eta arriskutsuetan. Horra hor, labur esanda, gorazarre honen zioa.
2.1. Luis Villasante Kortabitarte, honezkero denok ondo badakikezuenez,
garai hartan oraindik Ajangizkoa zen, baina gaur egun Gemikakoa den, Errenteria auzoan sortu zen I920ko martxoaren 22an. Ama aulestiarra zeukan, aita,
aldiz, Balmasedaren ondoko Gaztelako zatia den Mena haraneko Cadagua de
Mena-koa. Oso gazte -sei urterekin- ama hiltzen zaio eta laster, hamaika urte
bete berri, 1931 ko agorrilaren 18an, auzoko, baina Gemikako, eta kaleko laguna zeukan Jose Antonio Gandarias-ekin batera, Arantzazura heltzen da hil
arteko beraren familia izanen den frantziskotarren ordenan sartzeko. Eta Arantzazu hartan ere, Alona mendiaren altzoan kokaturik dagoen anaiarte hori izanen baita hil arteko beraren 57 urteko etxea. Tartean, Foruko komentuan urte
bi ematen ditu Arantzazun hasitako humanitate-ikasketak amaitzeko; gerratean, ostera, urtebete aitarekin Gemikan, eta bonbardaketaren ondoren beste urtebete Zarauzko komentuan abitua hartzearren; 1938tik 1939ra Burgosen dabil
soldadu; Tafallaren ondoko Erriberriko komentuan hurrengo hiru urteak sartzen ditu filosofia eta teologia ikasteko, eta 1942tik aurrera Arantzazura itzultzen da berriz ere. 1944ko irailean, teologian sakontzearren, Comillas-era abiatzen da. Hurrengo hiru ikasturteak, (1944-47), bertan ematen ditu eta bere
doktorego-tesia prestatzen Marfa Angeles Sorazuri buruz. Bitartean, 1945eko
oporretan, abuztuaren 15ean, ordenatu egiten da. 1947tik aurrera hil arteko bere
etxera izanen den Arantzazuko santutegira itzultzen da teologia- eta euskarairakasle gisa aritzeko. Hil, 2000ko abenduaren 2an eginen du, munduan barrena laurogei urte lantsu eta emankor sartu eta gero. Bitartean ia 800 sarrera
dauzkan bibliografia utzi digu, horietatik beste egile batzuen liburuen argitalpenak eta itzulpenak zenbatu gabe, 25 edo berak idatzitako liburuak direla.
2.2. Luis Villasante Kortabitarteren idazlanak begiratzen hasi, beraren berri emateko ahaleginetan sartu, eta hasiera-hasieratik agertzen zaizkio norberari egin zuen obra erraldoiaren norabideak, bi izan baitziren funtsean: euskara
eta euskararen ingurukoak aIde batetik, eta teologia bestetik. Lehen alderdian,
gure artean ezagunena, amaigabe ematen du idatzi zuenaren kopurua, askotxo
erdaraz, hala nola ikasle-garaian euskal literaturaren historiaren berri zehatza
ematen zigun liburu erraldoi hura, ezer ez genekienoi euskaraz zeredozer baino gehiago idatzita bazegoela agerian utzi ziguna; edo Elizalde saileko liburuak,
euskara batuaren berri zehatza eman zigutena, eta gramatikazko irakasgai ez gutxi, hizkuntza batuaren aldeko burruka gori gorian zegoenean eta euskararen
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etorkizuneko esperantzak hain modu zail eta latzean finkatzen ari zirenean. Euskaraz, baina beste norabidean, gure artekoentzat hain ezaguna ez den alor horretan, Angeles Sorazu mistikoaz egindako idazlanak aide batera utzita, gutxi
izan ez zirenak, Luis Villasantek ondu zituen 1erroen kopurua kilometroka neur
liteke, zeren Arantzazu izeneko aldizkarian idatzitakoa arras baita neurgaitza,
eta oinarrizko teologiari buruz, alegia, teologia fundamentalari buruz idatzi zituen lau liburuek (<<Jainkoa», «Jesukristo», «Eliza» eta «Kristau Fedea») eurek
bakarrik 1386 orrialde betetzen baitituzte. Euskararen gaineko liburuetan, edozelan ere, ezin ahantz ditzakegu Axularri eta euskararen auziari eskainitako saio
ederrak. Jose Luis Zurutuza fraide frantziskotarrak eta aita Villasanteren lagun
minak honela dio bere «Villasante Arantzazun» izeneko saioan:
«bere ekoizpen idatzia oparoa da euskaraz nahiz gazteianiaz. Ez zitzaion
kostatzen idaztea, nik uste gozatu egiten zuela: errekastoa zelai artean kantari
doan bezala, haiaxe ateratzen zitzaizkion esaldiak, berezkotasun osoz, aberats
esanmoldeetan eta argiz beteak, pentsaeran bihurgunerik gabe, oztopoak berak ere
-urak harriak bezala- borobilduz eta leunduz ... ».
Aipaturiko ildo bi horiek kontutan hartuta, bizitzaren azkenengo urteotan
idatzitako saio bi aipatuko ditut bata eta bestearen erakusgarri: aide batetik
Erein argitaletxearen «saiopaperak» izeneko bilduman, 1990an atera zuen «Angeles Sorazu. Bizia eta mezua»; eta bestetik Arantzazuko argitaletxean bertan,
eta bestea baino urte bi lehenago argitara emandako «Euskararen auziaz» bataiatu zuen saio interesgarria, Luis Eleizalde sailari amaiera eman ziona.
Eta oroz lehen, batean zein bestean, idazkera da aipatu beharrekoa, hizkuntza erabiltzeko moldea, bere burua adierazteko zerabilen prosa, zeren Luis
Villasante idazlea agerian uzten duena, eta Xx. mendearen idazleen artean
orobat zorrotz eta bipilki markatzen duena, idaztankera hori baita. Idazkera
hori delako, hartan ere, hain gai desberdinak erabiltzeagatik, halako alor urrunak jorratzegatik, saio biak nortasun beraren ekoizpen direla agerian uzten
duena, hain segur sorkuntzazko literaturarik inoiz idatzi ez zuen Luis Villasante fraidea alderdi horretan izan delako sortzaileen, alderdi horretatik egin
diolako euskarari ekarpenik gehien, eta berak hainbeste miresten zuen Axularrek nahi zuen bezala, horrexetan bihurtu duelako euskara bitore eta trebe.
Beraren idazkera hori nolakoa den ikusteko baina, hutsunez eta apurturaz
beteriko gure literatura-tradizioan Arantzazuko fraidearen idazmoldea kokatzeko gauza izanen bagara, prosari buruz pentsatzen zuena, literatur-hizkuntza baten garapenean prosak daukan funtzioari buruz zeuzkan ideiak ulertu behar ditugu aldez aurretik. Honela zioen berak euskarari buruzko saioan (149-51 ork.):
«Lau euskalki literario izan ditu euskarak: lapurdiera, zuberera, gipuzkera eta
bizkaiera. Horrek esan nahi du lau horietan izan dela idazle-mordoxka, eta horiei
esker bakoitzean sortu eta egituratu dela idazmolde edo prosa egiteko tresna.
Lau tradizio orduan? Bai, nahi baduzu. Baina kontuan har dezagun hau: Iparraldea berrehun urtez aitzindu zitzaiola Hegoaideari, eta hori ere ez da ondorio
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gabe, zeren eta hizkera idatzia moldatzeko eta egokitzeko denbora behar baita.
Iparraldea XVI. mendean hasten da hizkera lantzen; Hegoaldea XVIII.ean, Gipuzkoan Larramendi eta honen ingurukoak izan ziren bidea urratu zutenak (Mendiburu, Kardaber az, Ubillos etab.) Bizkaian Mogel, Afiibarro, etab.
Adibidez, Lavieuxvilleren dotrina (lapurtarra) Mogelek bizkaierari egokitu
zuen, baina bata eta bestea elkarrekin konparatuz, aurki jabetzen zara gauza batez: lapurtarrak darabilen tresna ongi trebatua eta egina dagoela; besteak, berriz,
haztamuka, saio edo esperimentu egiten dabilenaren hizkera dirudi. Eta beharko
ibili bide berriak urratzen zebilenez gero!
Dena den, bai Iparraldean eta bai Hegoaldean ere, bakoitza bere euskalkiari jarraituagatik, gainerakoan -eta euskalkiak eskatzen dituen egokitzapen batzuk
gora behera-, sistema berbera nabari da prosagintzan.
Prosagintza-sistema hori, «salvatis salvandis», sartalde osoan hizkuntza landu guztiek erabiltzen duten berbera da, gainera.
Eta aitzin honetan esan dugun bezala, horrek ez gaitu gehiegi harritu behar.
Izan ere, sartalde eta etzinalde guztian bada prosa egiteko modu bat, leku guztietan bat bera dena; xehetasun batzuetan hizkuntza berezien berezitasunari amore emanez, hori bai; baina, hori gora behera, egia da diogun hau, hots: prosa egiteko tankera berbera dela hizkuntza berezien gainetik.
Prosa egiteko modu hori, Mendebaldeko kultura bera bezala, Grezian sortu
zen; gero latinak hartu zuen eta latinaren bidez Mendebaleko hizkuntza landu guztietara zabaldu da. Gure idazle zaharrek, euskalki guztietakoek, bide hori bera hartu zuten. Beraz Europako beste hizkuntzetako idazleak bezalaxe jokatu ziren. Eta
zinez, ez dugu beste biderik. Ez dugu euskara salbatuko bakar-bidetik ibilaraziz
edo beste hizkuntzen errepidea aide batera utzirik.»
Lerro horiek argi uzten dute Villasantek prasari buruz zeukan burutapena,
bi elementuz osatua zegoen kontzepzioa: euskal tradizioa aIde batetik, eta eurapar tradizioa bestetik, alegia, geure baitatik ateratakoa eta gure kultura europarretik datorkiguna. Lehenengoa dela eta, buru-beJarri aritu zen hura ezagutaraziz, hala nola Jehenago aipatu dugun euskaJ literaturaren historia ezagunaren
bidez, edo AxuJarren obra argitaratuz eta berari buruzko hainbeste Ian idatziz.
Bigarrena deJa eta, garbizaJekeria antzuaren kontrako burruka etengabean, eta
bere berea zuen prosa dotorearen Janketan, ez baitago zaJantzarik hori deJa berak darabiJen prosaren Jehen ezaugarria: dotorezia. Rain zuzen ere, horixe da
arestian irakurri berri dudan goiko aipu horretan senti dezakeguna, edo AngeJes
Sorazuri buruz ari delarik, hau da, Villasante fraide frantziskotar fededuna oinarrizko eta barru-barruko bere fedeaz (9-10. ork.) ari deJarik, soma daitekeena:
«Jainkoaren esperientzia bada, beraz, eta horren behar gorria du gaurko kristauak. Zerbait eraginkorrik baldin bada, horixe. Esperientzia hori, bestalde, era
askotakoa izan daiteke: maila arruntean gelditzen dena eta baita maila hori gainditzen duenetakoa ere -eta azken honetarikoa izan zen Sorazurengan azaldu
zena-. Jainkoak guganatzeko dituen bide eta bidexkak konta ezinak dira, eta gu
ez izan inor Hari mugak eta legeak ezartzeko.
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Jainkoa ez da hi!, bada. Birao horrek ez du ez buru eta ez hanka. Jainkoa
bizi da. Eta Haren presentziaren azterrenak Angeles Sorazu gure herritar honen
bizitze eta idazkietan miragarriki islatzen dira».
Ez da zaiIa igartzen zein den dotorezia horren iturria: aIde batetik ekonomia, adierazpenaren Iaburtasuna dei genezakeena, eta horrek berarekin dakarren erritmo azkarra, eta bestetik puntuazio-sistemaren erabiIkera zoliarekin
batera lokailuen dantza arina. Izan ere, bera izan delarik Axularren ezagutarazle nagusia, ez da Sarako erretore nafarraren jarraitzaile sutsua Urdazubikoak zerabilen amasa luzeko perpausetan. Hona hemen, diodanaren erakusgarri
«Euskararen auziaz» saiotik ateratako paragrafo bat, non puntuazioaren jokoak eta sinonimiaren erabileraz bezala, hala errepikaduraz, beharbada Axularrek lortzen zuen tankerako ondorio estilistikoak erdiesten baititu, baina nahiko modu desberdinez (143. or):
«Idatz-hizkerak literatur tradizioz eratzen, osatzen eta sendotzen dira, hots,
idazleek bata besteari jarraikiz. Izan ere, idazleek, normalki behintzat, ez dute
idazten berek edo beren txokoko jendeak hitz egiten duen bezala, beren aurretik
egon diren idazleei jarraikiz baizik. Egia da denetarik egon ohi dela, eta batez ere
gure artean eboluzio normal bat egon ez delako, tradizio hori hautsi, ahaztu, berriz hartu eta gora-behera asko gertatu dela; baina funtsean tradiziobidez sortu eta
osatu ohi dira idatz-hizkerak. Horrek ez du esan nahi, bestalde, hizkera mintzatuari edo biziari idatz-hizkerak ez diola deusik hartzen. Halako oreka lortzen da
biziaren eta tradizioaren artean.»
Testu hau irakurrita, aIde batetik, ez da zaila ulertzea Jose Luis Zurutuzak zioena: errekastoa zelai artean kantari doan bezala, halaxe ateratzen zitzaizkion esaldiak, berezkotasun osoz. Bestetik, Axular maisuarekiko diferentzia ikusteko, ez dugu gorago aipatu dugun Luis Villasanteren beraren
sarrera-hitzaldia baino berbegiratu behar. Hor askozaz ere axulartarragoa zen,
hor perpausak luzeagoak ziren eta loturak egiteko moldeak askozaz gertuago
zeuden Sarako erretoreak zerabiltzanetatik. Hona hemen hitzaldi hartatik ateratako beste aipu luzexka bat diodanaren erakusgarri (93-94. ork), bere-bereak izateko ziren joerak somatzen hasten badira ere:
«Egun arte euskara laborari-arrantzale batzuen hizkuntza bat izan dela erran
dugu. Beraz, dagoen bezala, zivilizazinoko hizkuntza landuen ondoan jarriz gero,
anhitz gauzaren faltan aurkhitzen dela erran beharrik eztago. Laborari-arrantzaleek izan ohi dituzten arazo, harreman ta beharrkizunetarako beharr dena ba-du. Bainan egun euskara bi hizkuntza landu handiri ahurpegi eman beharrean edireiten
da, heiekin aitzinez-aitzin gudukatu beharrean, eta baldin bi erdara hoik nagosituren ezpazaizkio, beharr-beharreko dugu euskarari harmen emaitea, indarrgailuz
hornitzea, ahal den neurrian heiekin berdin dadin, heien abantailak beregana ditzan, bertzeek baino kondizino txarragoko zelako azpiko athera ez dadin.»
Aipu hauetan, bestalde, oso da argia literatura-hizkuntzari buruz, edo aita
Villasantek zioen bezala, idatz-hizkeraren gainetan hark zeukan burutapena.
Antzeko zerbait soma dezakegu ondoko honetan ere (153. or.):
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Prosa-barnean mota bat baino gehiago dago. Euskararentzat, berriz, gure
mendean mota bat bakalTa hartu nahi da, hura bakarrik zilegitzat hartuz. Badira
idatz estilo batzuk esaldi motx eta laburrez baliatzen direnak; beste batzuk periodo luze eta korapilotsuez osatuak. Bada elkar hizketari dagokion estiloa, bada
ipuin eta kontakizunetakoa, bada errefrau eta atsotitzena, bada azalpenetakoa, eta
gero prozeso eta auzietan erabiltzen dena, administralgokoa etab. Euskarak, ahal
dela, denak etxekotu behar ditu. Aitortu behar da Altuberen Erderismos-ek, bere
merezimendu guztiekin, bide bakar, zurrun eta estuegia uzten diola euskarari.
Zemahi gisaz, guk geure tradizio zaharra ezagutu eta aztertu behar dugu eta
harekin zubia egin. Hori eginez, Europako hizkuntza landu guztiekin har-emanetan sartzen gara. Gaur, hemen, hizkuntza bakar-bidetik erabili nahi izatea suizidio-bidea hartzea izango litzateke.»
edo ondoko honetan, non bere ideiak oso modu garbian azaltzen dituen, bere
idazkeran, prezeski, gauzatzea espero zituen ideiak eta burutapenak (55-56. ark.):
«Hizkuntzak tresna batzuk direla esan dugu. Eta tresnak, noiz eta tresnatzat
hartzen baitira, orduan daude beren lekuan eta orduan eta hala betetzen dute bere
betebeharra. Tresnatasun hau ona da, beraz, eta euskararen auzia bideratzeko, beharrezkoa. Askotan hori ahaztu egin dugu, ordea. Euskara hartu izan dugu itxurakeria egiteko, paparrean eramateko domina bezala edo crakustokian jartzeko pitxia bailitzan.

Jean Haritschelhar, euskaltzainburua eta Andolin Eguzkitza, euskaltzain oso berria.
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Baina bada beste tresnatasun-mota bat txarra dena, hizkuntzari, luzarora begiratuz, mesede baino kalte gehiago dakarkiona. Tresnakeria deituko genuke.

Hizkuntza herri baten ondasuna da, guztion ondarea. Orduan ez du inork beretzat exklusiboki hartu behar, beronen jaun eta jabe balitz bczala. Aukera era
ikusmolde partikularren gainean dago hizkuntza. Pluralismo bat dagoen herrian
euskara ezin lot daiteke partikularismo batckin. Euskara zinez maite duenak ahaleginak egin behar ditu guztiona dena beretzat bakarrik cz hartzeko; ez luke honetan hain itsu izan behar. Zoritxarrez, beldur naiz itsutasun hori gure artean zabalduegi ez ote den.»

Utz iezadazue, haatik, Angeles Sorazuri buruzko ondoko aipu honekin
amaitzen, ostera ere bai Villasanteren erlijiotasun eta bai beraren euskara erabiitzeko erakusgarri ezin hobeagoak (63-64. ark.):
«Ama Sorazuren Jainko-bidean halako antinomia edo kontraesan-suerte bat
nabari da, bere bizi guztian zehar berekin ekarriko duen antinomia bat, alegia.
Bere aldetik edo bere oldez beti nahiko eta maiteko du Jainko-bide arruntetik ibiIi eta hortik Jainkoagana joan. Zein da berarentzat bide hori? Jainkoak eta Eliza
Amak fededun orori Kristau Dotrina eta Liturgiaren bidez irakasten diona. Beste
bideak, hots, desarruntak, ohi ez bezalakoak, pribilegiozkoak, beretzat ez ditu
nahi, beldur die.
Nola elkarrekin lotu bi hari-mutur hauek, hots, berak nahiko lukeena eta
Jainkoak beretzat nahi duena? Kontraesan edo ezin konpondu hau nabari da Sorazuren portaeretan. Lotsa cta higuin da bere barneko sentipen goitiarrak eta hartzen dituen faboreak aitorle edo arimako Zuzendariei azaltzeko. Jadanik dakigunez, Jainkoaren borondateari muxin eginez egon zen urte luzetan arimako
Zuzendari gabe, eta dena barneko fabore jainkotiar horiek ez agertzeagatik. Are
gutiago kontatzen zizkien gauza horiek moja lagunei edo beste inori.»

2.3. Testu horretan jadanik, ederto asko somatzen da, nire ustez, Villasanteren izakera eta hala pentsatzeko nola sentitzeko manera. Sorazuri buruz ari da,
baina ez dago zalantzarik bere buruaz ere badabilela, bera ondo ezagutu zuten
guztiek, beraren ondoan bizi izan zirelako, edo beraren ondoan Ian egin zutelako, bat datozelako zalantzarik bat ere gabe, apaltasuna, herriko jende xehearen
moldeen zaletasuna, eta oroz lehen xalotasuna zirela beraren munduan izateko
modu nagusiak, bertute hitza handiosoegitzat jotzeko prest bagaude bederen.
«Bihotz garhikoa zen, eta umetzaroko errugahetasun hura here hartantxe gordetzen zuen» dio bere hogeita hamar urteko lagun eta ordenakide Jose Luis Zurutuzak. Laburtu beharrean egonen bagina halandaze, esanen nuke ez zela oso
urruntzen Asisko Frantziskok proposaturiko eredutik, aipatu ditugunei pobrezia
gehitzen badiegu, bai dirua erabiltzeko arduan, bai jateko moduan, beti ere eta
edonon bere frantziskotar abituarekin jantzia, eta Zurutuzak ere dioen bezala,
bere gelan liburuetatik aparte ezer gutxi homidura gisa. Ordenan ere ez zuen
inoiz kargurik izan, eta argi derragun, ezin zitekeen beraren gaitasunik ezagatik
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izan, Euskaltzaindian buru egin zuen hamazortzi urtean nabarmen utzi zuen legez. Antza, adiurre bizikoa ere bazen, eztanda ere egiten zuena, baina behingoan itzultzen ei zena bere senera. Euskaltzaindian behar zenean ez lano, baizik eta
larderiatsu ere bazekiela izaten badakite hura ezagutu zutenek, baina era berean
une horiek laburrak zirela, eta inoiz ere ez sentimendu gaiztoen iturburu. Aita
Zurutuzari ostera ere hitza emanda, honela zirriborratzen du aita Villasante:
«Giza izaeran apal ikusten genuen, hainbeste sari, titulu eta omenaldik harrobiderik ematen ez ziotela -Eusko Jaurlaritzaren saria Lan Onari, Eusko Ikaskuntzaren Humanitate eta Giza Zientziena, Erakunde honen kide izendatua, Bizkaiko Aldundiaren omenaldia...-. Engainurik gabeko xalotasunez jantzia agertzen
zen, denentzat irekia, Euskaltzaindiaren unerik gogorrenetan ere (heriotza-mehatxua bidali zioten behin!) bere barrua behartu gabe aurrekoarengana hurreratzen
zekiena. Hain zuzen ere, hortxe zuen bere «armarik» onena oztoporik zailenak
gainditu eta ateak irekitzeko. Bere apaltasunean gizon nolabait ausarta zen, ordea: hala erakutsi zuen soldaduskan, beretzat eta fraide lagunentzat lantoki egokiak lortuz; behar zenean, edonora joateko prest egonez; Euskaltzaindian nola sartu aurkitu zuenean (1951), euskaltzainburu gisa (1970-1988) aurkalari sutsuellak
bakebidera ekarri eta beregallatzeall... »

Ondo entzun duzue, «bere barrua behartu gabe aurrekoarengana hurreratzen zekiena». Ba ote dagoke hori baino laudorio eta alabantza ederragorik?
Nekez. Oraindik orain ondo gomutatzen dut niri behin gertaturikoa, euskal hizkuntzalarien artean nengoen baten. Zergatik ez dakidala, aita Villasanteren «la
oraci6n causal» edo «Sintaxis de la oraci6n simple» aipatu ziren, bai eta berak esandako zerbaiti Mitxelenak egindako iruzkin kritiko bat, liburuan bertan
«Mitxelena apostilla...» formularekin hasten ziren oharretako baten agertua.
Eta bat-batean gure arteko batek esan zuen: «Villasante edo ergela da, edo oso
frantziskotarra. Mitxelenaren iruzkinak ematen dizkigu beti, bai eta beraren
ideien kontrakoak badira ere. Fraide katoliko txotxolo hauek... ». Ez dakit egia
esan, berbok horiexek izan ote ziren, baina antzekoak bai, eta esandakoaren
izpiritua horixe zen, zalantzarik gabe. Horra hor diferentzia, harroxko agian
bere garunari eragiteko oso trebea den baten eta izpiritu handi eta eskuzabal
baten artekoa, hau ere inteligentzia ez gutxikoa. Amaitzeko, ekar ditzadan
Edorta Jimenez-ek 2001eko urtarrilean Pergola aldizkarian argitaraturiko artikuluan, «Euskara batuaren emagina hil da», aipatzen dituen aita Villasanteren
zantzu eder bi, gizonaren handiaren erakusgarri gisa:
a) «Villasantek euskara batuarenak Pernandoren egiak balira moduan
azaltzen zituen. Edonork ikusi eta bideratu ahalko zituzkeenak balira
legez».
b) Esan liteke «Villasantek herriak egin zezan eskatzen zion sakrifizio
modura hartu zuela Euskaltzainburu ihardutea.. .Ikasgai ederra, karguei
zelan itzi ez dakien hainbeste ikusten dugun aroan».
Izan ere, bizitza eredugarria benetan. Izan ere, gaur egungo gure gizarte
kanpolarrosa honetan, gaur egungo gizarte agertuzale eta ezerezaren aldeko ho-
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netan, Pastor Izuelak esan wen bezala «hil da karidadea, bizi da mengantza»
lema nagusi darabilen gizarte erkin honetan, egiaz jarraitzeko guraria sortarazten duen nortasuna da Aita Luis Villasanterena. Horrexegatik, urrats bat aurrera eginda eta bere nortasunaren ezaugarririk behinena eskuartean harturik, xaIotas una, ezaugarri horren laudorioa egin gurako nuke, ez ordea Luis
Villasanteren ohorean William Butler Yeats poeta irlandarraren «When You Are
Old» olerkia irakurri gabe, euskaraz «Zaharra zarenean» bezala itzuli dudana:
When You are old
When you are old and grey and full of sleep,
And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep.
How many loved your moments of glad grace,
And loved your beauty with love false or true,
But one man loved the pilgrim soul in you,
And loved the sorrows of your changing face;
And bending down beside the glowing bars,
Murmur, a little sadly, how Love fled
And paced upon de mountains overhead
And hid his face amid a crowd of stars.

Zaharra zarenean
Zaharra zarenean, urdin zure ilea eta loguraz beterik,
sutondoan makurtuz, har ezazu liburu hau,
eta irakur astiro, eta begirada bigunaz egizu amets,
zure begiek behin zutena, eta beraien itzalen ilunaz;
hainbatek zituen maite zure grazia alaiaren uneak,
eta zure edertasuna amodio faltsu edo egiazkoaz,
baina gizon batek maite zituen zugan arima erromesa,
eta zure aurpegi aldakorraren minak;
eta beherantz kulunkatuz suburdina gorien alboan,
murmurika ezazu, apur bat histo, nola Amodioa itzuri zen
eta urrats egin zuen mendi-gailurretarantz
eta bere aurpegia ostendu zuen izar-multzo baten erdian.

3. Xalotasunaren laudorioa
3.0. Hain da ezaguna esaera, ezen erromatarrek jadanik ere bazeukatela
horretarako formula egokia: nihil novum sub sole. Nik ere horrekin egin nuen
topo -ezer berririk ez dagoela eguzkipean- Aita Villasanteren nortasun eta bizitza aztertuta, xalotasunaren laudorioa egin behar nuela erabakitzean, bene-
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tan uste dudalako horretan zetzala gemikar fraidearen handitasuna, eta halaber sinetsita nagoelako, xalotasuna dela gizakiaren ontasuna, eta saindutasuna
bera ere, erdiesteko gako ezin itzurizkoa. Eta koinatua dudan Jazinto Agirreren iradokimenez eta laguntzaz, 1884an Alemaniako Sarre eskualdeko Rissenthal deritzon herrian sortu zen, eta Mtinsterko unibertsitatean irakaslea zelarik, 1940an hiri horretan hil zen Peter Wust filosofoaren berri izan nuen, eta
orobat berak idatzitako liburu eder eta interesgarri batena: «Naivitat und
Pietat», alegia, «Xalotasuna eta errukia».
Liburu horretan, bere bilaketaren mugarri bi aipatzen ditu, berak dioenez, xalotasuna eta errukiari buruz gogoeta egitean sustagarri funtsezkoak
izan zituen bi metafisikalariren aipu bana hain zuzen, Augustin Hiponakoarena bata, gure tradizioko laun Done Augustinarena, Hiponako apezpikua, eta
Johan Gottlieb Fichte filosofo alemanarena bestea. Lehenengoak honela esan
zuen latinez:
«Fecisti nos ad Te. Deus, et inquietum est cor nostrum, donee requieseat in
Te» (Zure irudira egin gintuzun, oi Jainkoa, eta gure bihotza artega dago Zugan
atseden hartu arte).

Alemanak, aldiz, honela zioen euskarara itzulia:
«Handiusteaz hasi ginen filosofatzen, eta gure inozotasuna galdu genuen;
geure biluztasuna ezagutu genuen orduan, eta ordurik geure burua salbatzeko beharrak eraginda filosofatzen dugu»

[«Wir fingen an zu philosophieren aus Ubermut und wir braehten uns dadureh urn unsere Unsehuld; wir erkannten unsere Naektheit, und seitdem philosophieren wir aus Not fur unsere Erl6sung «]

Eta zer da xalotasuna Wust-entzat? Nork bere izaerarekiko duen fideltasuna, harmonia eta maitasuna. Izan ere, maila bi desberdintzen ditu filosofo
alemanak xalotasunean, lehen xalotasuna eta bigarren xalotasuna. Lehenengoa
berezkoa dugun «arimaren bake-egoera» da, «seelische Ruhelage» dio Wustek alemanez, gure naturaz datorkiguna, kontzientziak ematen digun askatasunarekin batera heldu zaiguna. Bigarrena aldiz, heldutasun intelektualak ematen diguna da, lehen xalotasunaren erauzketaren ondoren, jakintsuaren bideak
erabilita, bizitzan eta esperientzian zehar egindako bUITukaz geroztik lortzen
den arimaren azken bake-egoera, ahalegin eta joranez lortua, zeren, Bibliako
pasarte eder hura aipatuz, Wust-ek seinalatzen duen legez, haurrak bezala ez
bazarete bihurtzen, zeruetako erresuman sartuko ez baitzarete. Errukia, aldiz,
xalotasunaren ondotxoan kokatzen du Wust-ek, elementu osagarri moduan.
HOITa hor bada, Luis Villasante Kortabitarte gizakia kokatzeko testuingurua, ororen gainetik gizon xaloa izan zelako aita Villasante, xalo eta errukiorra, jakintsuaren bizitza egiten jakin zuena, zaratarik gabe, espanturik gabe,
harrokeriarik gabe, isiltasun eta apaltasunez, eta Wust-ek ere ondo dioen moduan, benetako jakintsuen modura tragikotasunik gabe eta optimismoz betea,
haurrena bezalako errugabetasunez homitua.
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3.1. Gizakiak bere askatasunean mutur biren artean ibili beharra du, naturaren finkotasunaren eta Jainkoaren mugimendu orekatuaren artean, kontzientziak ematen dion askatasunarekin ibili ere. Gizakia ez dago bere baitan
itxia, jaiotzez geroztik kontzientziaz bizi da eta ezagutzaz aurrera egiten, heriotza delarik beraren bizimodu horren aldatzaile nagusia. Gizakiaren bizitzak,
hain zuzen ere, arriskua dakar berarekin, zeren bizitzaren, filosofiaren eta erlijioaren azkenengo oinarriak ezin azter baitaitezke zehaztasun osoz. Horra hor,
bada, xalotasunaren eta errukiaren tokia, gizakiarengan bakarrik agertzen direnak, natura, gauzen, landareen eta animalien mundua berez itsua delako eta
halandaze kontzientziarik gabea, hots, askatasunik gabea.

Xalotasuna fideltasunarekin ere doa loturik. Lehen xalotasunaren jabea,
haurra, fidela da eta barrutik harmonikoa, h.d., harmoniaz betea, erran nahi
baita, egiatia eta munduarekiko duen lotura ostentzen ez duena, optimismoz
betea. Ez da ustekabe hutsa gizateriaren historiako gizaki handiak hala izatea,
baikor eta xumeak, salbuespenak salbuespen izan diren bezala. Maltzurtasuna
da, izan ere, jarrera honen kontrakoa. Horregatik Villasante bezalakoak, edo
eta historiaren izpiritu handiak, erotzat jo izan dira beti, eta inozotzat.
Baina badago joera horrekin esperientzia eta zuhurtzia ere lotzeko aukera, eta horri deritzo Wust-ek bigarren xalotasuna, alegia, lehen xalotasunari jakinduria gehituz geroztik sortzen zaiguna. Ez dut uste oso erratuta nabilenik,
beraz, baldin eta badiot bigarren xalotasun horren bidez zuzendu zuela Aita ViIlasantek Euskaltzaindia, gure erakundearen zuzendaritzan eman zituen hamazortzi urte latz horietan: errukiz beteriko xalotasunaz. Zeren errukiak esangura bi baitauzka, maitasuna eta mirespena, maitasunaz bestearengana hurbiltzen
baikara aIde batetik, eta miresten dugularik bestetik, berarengandik urruntzen.
Gure barruan bertan ere agertzen da errukia: gu geu garena ontzat jotzen dugunean apaltasunez. Errukia desagertzen da, ostera, adimen hotz eta harroa eta
gizakiaren amodiorako joeraren arteko harmonia apurtzen denean. Errukirik
gabe, hain zuzen, bere sustraiak galtzen ditu gizakiak, isolatu egiten da.
3.2. Hizkuntzalaritza modernoaren sorreratik jadanik hainbat planteamendu zelanbait dilematiko agertzen da, esate baterako, XX. Mendearen hasieran Saussure-k postulaturiko pareak, dela adierazpen-adierazia bikotea, edo
hizkuntza-hizkera bikotea, azken hau gaur egungo linguistikan, gramatika-hizkuntza formapean agertzen dena. Era horretan, argia ikusiz joan gara hizkuntzaren mundu konplexu horretan, eta gauzak espero dugun bezala aitzineratzen badira, garunaren egituraren aurkikundean ere aurreramenduak lortzea
espero izatekoa da. Horregatik zioen Chomsky-k duela hogeita hamar urte baino gehiago, hizkuntzalaritza psikologiaren adar bat dela. Hizkuntza, edo zehatzago berba egiteko, gramatikak gizakiaren izaeran daukan garrantzia kontutan hartuta halandaze, ez da harritzekoa antzeko kontrakar eta pareak
aurkitzea naturaren beste alderdietan. Halako motor dialektiko gisako bat irudika daiteke guzti honetan, elkarren kontra daudela ematen duten kontzeptuak
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elkarrekiko inplikazioaz errazago igar daitezkeelako, naturari buruz proposa
daitezkeen banaketa guztiak kontrolagarriak izanen badira, adar bikoak izan
behar baitute, inoiz ez hori baino gehiagokoak. Era horretan planteatzen diren
arazo eta korapiloak orduan, alderdi biak kontutan hartuta bakarrik jarriko dira
askatzeko puntuan, ez ordea bata edo bestea ezabatuta.
Luis Villasanteren bizitza ikuspegi honetatik, hizkuntzaren arazoen sustraiekin kezkaturiko intelektual baten bizitza izan da, eta kezka horrekin lotuta G. Marcel-ek «misterio» terminoarekin definitzen zuena, h.d., ez sekretua
dena, ezpere sakona eta ezagutzeko zaila dena. Bera ez zen hizkuntzaren bizitzaz kanpotik arduratu, euskara mirespenez aztertzera etorri diren hainbeste
euskalari atzerritarren antzera, ez zen ikusle bat izan, ezpada lehen lerroko jokalaria eta gudalburua, euskararen bizitzari eusteko esperantza agortezinaz
homitua. Horra hor beraren gatazkaren zentzua euskara batuaren sorkuntzan
eta garapenean.
Urdaibaiko ingurualde eder eta bere garaian zelanbait oraindinoko kutsatugabean jaio zelarik, guztiz aberatsa zen amarengandik jaso zuen jaraunspena, aitarengandik hartutakoa guztiz bestelakoa izan arren, inoiz ere zalantzatan jarri ez zuena. Xalotasunaz hartu zuen eman zitzaiona, era naturalean, eta
landuz segitu zuen bizitza agortu zitzaion arte. Hor ikus dezakegu katenbegiaren metafora ostera ere gauzatua, xalotasunaz eta harrokeriarik gabe jaso
baitzuen Bizkaiko euskaldunon altxor linguistikoa, eta apaltasun osoan landu
hil arteko ekintza etengabean. Katenbegia ez baitu munduarekiko lotura besterik adierazten, eta mundu hori ezagutuko dugulako konfidantza. Era horretan hasierako xalotasuna behatzarria izan beharrean, eragozpen eta traba bihurtu beharrean, ez da ulertzapenaren bermea baizik. Xalotasun hori
hauzkaiztasuntzat jo daiteke beraz, zabaltasun eta araztasuntzat, inozatasun eta
irekitasuntzat, fideltasuna azken batean.
Era horretan hizkuntza bien arteko talka, Euskal Herriko gatazka linguistikoa gaztelaniarekin Hegoaldean, eta lehenago gaskoinarekin, baina orain frantsesarekin Iparraldean, gogoetatzearen bidez berkokatzen dugu, eta Txepetxek
dioen legez gure etorkizunaren habe bihurtzen. Testuinguru horretan uler daiteke bakarrik Aita Villasanteren jarrera euskara batuaren aldeko ekintzetan. Ez
dago ezer asmaturik, ez dago espekulazio antzurik, bere lehen xalotasunaz gure
aurrekoek eman zigutena miretsi izan du, eta errukiaz erabili. Errukia ez da gizan apal baten eskertzeko jarrera baizik, bera baino sakratuagoa dena eta dohainik eman zaiona ohoratzekoa. Gorago genioen legez, maitasunaz hurbiltzen
da, eta mirespenaz, ostera, urruntzen. Horrexegatik, esandako guztiaren laburpen gisa, zer ederragorik Kostandinos Kavafis poeta greziar handiaren Thermopylak poema baino, Olga Omatosekin batera grekotik itzulia:
Ohorea bizitzeall
berell Thermopylak mugatu dituztell eta gordetzell dituztellei.
Illoiz ere betebeharrari itzuri gabe;
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zuzen eta artez beren ekintza guztietan,
baina errukiz eta bihotz onaz ere;
eskuzaba/ aberats badira, eta
pobre dire/arik ostera ere apur bat eskuzaba/,
aha/ duten guztia /agunduz;
beti egia erranez,
baina aiherrik gabe gezur egiten dutenentzat.
Eta ohore handiagoa dute merezi
igartzen diotenean (eta askok diote igartzen)
Ephia/tes agertuko de/a azkenean,
eta medoek akabantzan garaituko dute/a.

3.3. Esandakoak entzun eta gero, agian norbaitek pentsa dezake irrazionaltasunaren aldeko jauginean jausi naizela, eta ez da hala. Arrazoiaren eraginez lorturikoak ez dira gutxi, ezpada gure azken mende biotako aurreramendu guztien funtsa, hala zientzietan, nola gizakien eskubideetan. Horrek ordea
ez du ezabatzen gizaki kontziente eta librearen askatasuna, ez du agortzen gizakiaren barruan dagoen larritasuna, nire aburuz ez baita ezelan ere egia hor
kanpoan deseginez joan garen naturaren objektu horiek bezalakoak garenik, ez
baita nire gardiz inolaz ere ontzat jotzekoa giza-arima kanpoan agertzen diren
elementuekin bukatzen denik, azken batean geure buruaz berba egiteko eta gogoeta egiteko aukera ematen digun hizkuntza ez baita alferrik sortu, geure burua iraganean, orainean eta geroan kokatzeko ahalmena ematen digun pentsamenduaren euskarri den hizkuntza ez baita debalde, edozein dela hori gertatu
den modua, gure espeziean bakarrik gertatu.

Aurrera bizi behar dugu, geure arbasoek eman ziguten hizkuntzaz pentsatzen segi, eta apaltasun osoz geure ondorengoei eman haiek utzi zigutena,
nahi beste landu eta erabilia, geure bizitza egiteko behar den beste, baina beti
ere esperantzaz eta fideltasunez. Bizi, hori da gure naturaren agindua, baina
Miquel Marti i Pol olerkari katalanak bere poema «La vida» dioen legez, beti
ere eta etengabe arriskatuz:
La vida
Res no em distreu i m' afeixuga tot.
Potser mai un d%r tan persistent
no m' havia co/pit.
I Que puc fer?
No espero cap prodigi,
cap canvi inesperat i sorprenent.
De/ pou se' n surt fent-se ma/be /es mans
i potser e1s sentiments.
Nomes vivint,
amb tot e/ rise i tata I' esperalU;a,
recondui'm /a vida.
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Azkenengo lerroak horrela diote: «putzutik ateratzen gara eskuetan min
hartuz, eta agian sentimenduetan. Bizitzearen bizitzeaz bakarrik, arrisku eta esperantza guztiarekin, bideratzen dugu bizitza». Argiago eta ederrago, ezin.
Baina bizi geure neurrian, xalotasuna zuhurtziaz erabiliz, eta ez harroeta maltzurkeriaz, Kavafis-ek irakurritako poeman dioen bezala, eskuzabalak
izanik, egia beti erranez eta gorrotorik gabe gezur egiten dutenentzat. Bada ordua geure barruan begira dezagun, eta kanpolarrosak izan gabe, ezpada errukior eta harrokeriarik gabe heriotzaraino bizi gaitezen, geure ahaleginez jakintsuago bihurtuz, eta segurtasunarekin apal- eta xalotasunean dugula mundu
erkin honetan bizi garen bitartean zoriontasunaren itxaropen bakarra.
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BILBOTIK SANTURTZIRA
Andolin Eguzkitza euskaltzainaren
sarrera-hitzaldiaren erantzuera
Santurtzi, 2002-Il-23
Xabier Killtana Urtiaga

Santurtzi Herriko alkate jauna eta alderdi politikoen ordezkari zareten zinegotzi jaun-andreok, Eusko laurlaritzako kontseilariok, itsas herri honetako
hiritarrok, Euskaltzainok eta hona etorri zareten lagunok: eskerrik asko egin
diguzuen harrera bikainagatik, ohore eta agur guztioi.
Sr. Alcalde y senores y senoras concejales de Santurtzi, representantes de
los partidos polfticos, consejeros del Gobiemo Vasco, ciudadanos de este pueblo marinero, sras. y sres. academicos y amigos todos aquf presentes: muchfsimas gracias por la excelente acogida que nos habeis dispensado, mis respetos y un saludo cordial para todos.
Gure Akademiaren ohiturari zintzoki jarraituz, Andolin Eguzkitza euskaltzain berriaren sarrera-hitzaldi bikainaren erantzuera euskaraz egingo dudan arren, garen tokiko egoera soziolinguistikoa kontuan harturik eta bertoko gogozko euskaldun erdaldunek merezi diguten errespetuagatik ere,
zilegi izan bekit, hasiera-amaieretan bederen, erdaraz ere hitz labur batzuk
esatea.
Todos conocemos esa bonita canci6n que tanto ha popularizado, dentro
y fuera de Euskal Herria, el nombre de este concejo, uno de los siete del valle encartado de Somorrostro. Me estoy refiriendo, naturalmente, a Desde Santurce a Bilbao, cuya melodfa y letra nos son entranablemente familiares desde la ninez. Por otra parte, es justo confesar, que gracias a ella la mayorfa de
los vizcainos tuvimos ocasi6n de aprender, casi sin damos cuenta, nuestras primeras palabras vascas: Sardillafi'eskue, testimonio inconsciente, por otra parte, de la lengua, que todavfa no hace mucho, era la habitual de los habitantes
del puerto de Santurtzi.
Hoy, Euskaltzaindia, La Real Academia de la Lengua Vasca, ha querido
realizar el trayecto inverso, viniendo Desde Bilbao a Santurtzi, Bilbotik Santurtzira. Y como serfa il6gico y totalmente absurdo tratar de vender sardinas
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a quienes han tenido y aun mantienen una excelente tradici6n de pescadores,
que se evidencia en sus magnificos restaurantes, Euskaltzaindia os ha traido
en su cesta algo distinto, un producto que sabemos que os es muy querido:
Euskara freskue.
Esta claro, que, despues de mas de veinte afios de singladura auton6mica, el euskara no es tan desconocido en el Santurtzi actual. Gracias a ello, ha
desaparecido aquella sensaci6n que muchos ciudadanos tenian durante el franquismo, impresi6n muy real, de sentirse privados de algo que, aunque no 10
habian poseido nunca, era tambien patrimonio suyo, ya que sentfan que la administraci6n centralista les estaba robando una parte esencial de la herencia
hist6rica y cultural de su propio pueblo. Afortunadamente no todos se resignaron. De hecho, son muchos los santurtziarras que, gracias a su esfuerzo, al
empefio y sacrificio de sus familiares, a la labor realizada por las ikastolas,
las escuelas publicas y privadas actuales y los euskaltegis, conocen y hablan
perfectamente el idioma originario y mas antiguo de nuestro pais, y tambien
de toda Europa. Y buena prueba de su excelente nivel de conocimientos es,
precisamente, el hecho que hoy conmemoramos: la entrada en Euskaltzaindia
de un hijo de Santurtzi, de Andolin Eguzkitza, euskaldun berria, representante y simbolo de la recuperaci6n del euskara en la margen izquierda de nuestra Ria, y primer academico de las Encartaciones, que pasa a ocupar la vacante dejada por el academico Luis Villasante, a causa de su su fallecimiento.
Lehenago esan dudan bezala, gaur Bilbotik Santurtzira etorri gara euskaltzainok. Hona ekarri gaituen itsasontziak, gainera, Euskal Herria izena dauka. Sinbolo polita eta esanguratsua, nik uste, hona Euskal Herri osoko akademikoak etorri garelako: Arabarrak, Bizkaikoak, Gipuzkoarrak, Lapurdikoak,
Nafarroa bietakoak eta, hobe ez, Zuberotarrak ere bai. Esan liteke, beraz, geure herriko toki guztietako enbaxadoreak bildu garela gaur hemen, Eguzkitza
adiskideari berak ongi merezi duen omenaldi hau eskaintzeko.
Niri dagokidanez, ordea, aitortu behar dut ez dela oraingoa izan Ibaizabalen zehar txango eder hau egin dudan lehen aldia. Gure aitita Luis Urtiagak, gaitzizezez Revertek, Bilboko itsasadarrean Ian egiten zuen, haren seme
Luisek eta Karmelok bezala, merkatalontzi handiak eta gabarrak atoian garraiatzen. Hori dela eta, gure txikitan, Karmelgo ama birjinaren egunean familia osoa bere atoiontzian sartu eta honainoko ibilaldia egiten genuen, baina
egia esan, ordutik hona ia berrogeita hamar urte igaro ditut ibaibide polit hau
egin barik. Horregatik gaurkoak haurtzaroko itsas eta santurtziar gogorapen
pozgarri eta ahantzi xamar haiek erakarri dizkit gogora.
Eta portuan itsasotik lehorrera saito egin dugunez gero, ez nituzke aipatzeke utzi nahi inguru honetako nekazariak, holakoak ez baitira falta Enkarterri aldean ere. Normala bezain bidezkoa izaten da lurra lantzen duenak bere
ahaleginetik fruitu eta uzta ona lortu nahi izatea. Horregatik, gure baserritarrek, ezer egiten hasi baino lehen, lurra ondo goldatu, gero, mokilak hauste-
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ko, narra pasa, ondoren hazi ona erein eta azkenik alorra zenbait aldiz ondo
jorratzen dute. Hori bazekien Bernard Etxeparek ere, gure lehen idazle ezagunak, orain dela laurehun eta berrogeita hamar urte inguru bere poema-liburuan honako hau idatzi zigunean: «Ogirik ez dakusat bUtzen, hazi erein gaberik. Nork zer hazi erein, biltzen dizi komunki».
Baina egia hori baserritarrek ez eze, arrantzaleek ere ondo baino hobeto jakin dute aspaldian, Santurtzi aIde honetan behintzat. Horrexegatik, sardina-baltsak Ibaizabalen bokalean, Abrara sartzen zirenean, bertan hazten zituzten, arrainei bakailao-arrabak edo arrautzak jaten emanez, «masis», deitzen
zenarekin alegia, hor egon eta gizendu zitezen. Ondoren, handik aste batzuk
geroago, lodi-Iodi eta ondo koipetsu zeudenean, beren puntuan alegia, sareekin harrapatzen zituzten. Horiexek omen ziren, ene osaba marinelen arabera
behintzat, Santurtziko sardinak, hau da, kantak gogoratzen dizkigun «sardinas, las de Santurce» famatu horiek, eta ez itsasotik zuzenik arrantzatu ohi
direnak, berton apropos beitaz ederki potolotuak baino. Jakin dudanez, sistirna bera omen darabilte orain japoniarrek ere arrain ederrak eskuratzeko, baina halere, segur naiz ez dutela bertoko sardina mitiko haiek bezalakorik inoiz
lortuko.
Eraman dezadan baina, mailua iltzera. Pasadizoak aide batera utzi eta natorren beraz gaurko mamira. Badakit konparazio guztiek aldean daramaten desegokitasun puntua aski nabarmen ageri dela hemen, neronek sinbolikoki
«uzta» deitu dudana ez baita, kasu honetan, jateko zerbait, itsasoko sardinak
edo baserriko ekoizkinak bezala, euskal gizarte osoaren onerako emaitza kulturalak baizik. Halere, ez genuke ahantzi behar aspaldian esan zitzaigula gizakiok ez garela ogi hutsez elikatzen, eta gure izpirituak ere bere bazka behar
izaten duela. Beraz, mundu osoan bezala, gure Euskal Herrian ere, jakintza eta
kultura txikitandik jorratu beharreko arloak dira, nagusitan hortik atera nahi
diren ondorioak lortuko baditugu behintzat.
Eta txikitan hasi zen etengabeko lantze horren fruitua da, hain zuzen, Andolin Eguzkitza, Santurtziko semea, etxetik hasita, eskola onean hazia, eskola-programetako ohiko irakasgaiez gainera, bere herriaganako maitasuna ere
irakatsi zioten maisu zintzoei esker. Orain Unibertsitateko irakasle elebiduna
dugu, idazlea, eta, batez ere, bera ezagutzen duzuen guztiok nik bezain ongi
dakizuenez, pertsona zintzo, apal eta maitagarria, prestu eta bakezalea, inon
bakezalerik bada. Baina euskarazko eta kalitatezko irakaskuntzaren aldekoa eta
horren praktikatzaile zintzoa delako, badirudi baten batek Bin Laden balitz bezala aurkeztea nahiago lukeela. Eta hau diot pertsona aski ezagun batek oraintsu egin dituen adierazpen tamalgarriengatik, euskara eta terrorismoa sinonimotzat emanez, ikastoletan, eskola publikoetan eta oro har, irakaskuntza
elebidunean, gure hizkuntzaren eta kulturaren aIde lanean dihardutenen Ian ixil
eta bikaina zikindu eta difamatzeko asmo zitalaz. Ene ustez, jaun horrek duen
goi karguagatik diplomazia zer den hobeki jakin eta ahoa sarriago ixten ikasi
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beharko luke, euskaldunon kontra gustu txarreko eta gizabide txarragoko gezur-irainak lau haizeetara barreiatzen ibili barik.
Gure azken euskaltzaina euskaldun berria dela esan dut, euskara galdua
zegoen tokion sortua, baina ez da, lehentxeago iradoki dizuedanez, neguan ustekabez sorturiko perretxiko bakartia, aurretik ongi zainduriko eta maiz jorraturiko baratzeko ondorioa baizik.
Umearen zentzuna etxean entzuna diosku Bizkaiko esaera zaharrak, eta
egia da. Andolinek etxean bertan jaso zituen euskaltzaletasunaren lehen irakaspenak. Gurasoak, Antolin Eguzkitza, Lamiakokoa, eta Celsa Bilbao, Portugalekoa, euskaraz ez zekiten arren, abertzale zintzoak ziren, euskaldun patriota garbiak alegia, eta bertoko balioak estimatzen irakatsi zieten beren sei
seme-alabei: Nekane, Edume, KeItse, Andolin, Josu eta Ifiakiri. Eta bada garaia, hitz bakoitzari bere esangura propio eta egokia emanez, abertzaletasun
hitzaren adierazle-adieraziak inolako konplexurik gabe berreskura ditzagun.
Izan ere, patriotismoa, -horixe besterik ez baita euskaraz abertzaletasuna-,
hau da, nork bere herria eta jendea maitatzea, hemen eta mundu guztian, pertsona prestu guztientzat ohorea izaten da, norberarena mespreziatu edo gorrotatzen den bitartean, inorena neurrigabeki idolatratzea psikiatrari maizago bisita egin beharko lioketenen arazoa izaten den bezala, ea buru-gorroto eta
menpekotasun-konplexua sendatzera laguntzen dien.
Baina Andolinen gurasoak, nolabait esan, euskaldun abertzale aurrekonstituzionalak izan ziren, zorionez, eta pentsatzen eta sentitzen zutenarekin bat
etorriz, euskaltzaletasunaren hazia erein zuten beren ondorengoen gogo-bihotzetan. Euskal sentimendu horiek berek bultzatuko zituzten geroago Santurtziko lehen ikastola sortzera ere. Bereziki gogoratzekoa da, gainera, hori guztiori noiz eta gerra galduaren ondoan eta non eta Santurtziko giro erdaldunduan
egiten jakin zutela, garaiko debeku eta eragozpen guztiak gora behera.
Dakizuenez, Andolinen aita-amak ez dira jada gure artean, duela gutxi
zenduak izanik. IIusioa egingo zien, zer esanik ez, beren seme nagusia euskaltzain ikusteak. Halere, kristau fededun zintzoak ziren aldetik, segur naiz
egun honetan gurekin batera, hortik goitik, betiereko bakeaz inguraturik, irribarrez eta pozik dakusatela Euskaltzaindiak eta Santurtziko herriak gaur beren seme Andolini egiten dioten harrera ona.
Ez genituen, jakina, Antolin eta Celsa bertoko euskaltzale bakarrak, aldamenean beste familia asko ere halakoxeak ziren eta. Horien artean, gainera, letragizon batzuk ere baziren, Genaro Urtiaga idazle eta poeta euskaltzalea
edota Joan Anjel Etxebarria idazle eta greko-latindar klasikoen itzultzailea,
euskaltzain urgazlea ere izandakoa, adibidez. Horiek guztiok, zeinek bere biziaren lekukotasunarekin, lagundu egin diete Andolini eta bera bezalako askori euskal bidea aurkitzen, gure inguruan erdal itzalak nagusi ziren garai zailean. Eta bidezkoa da haiekiko zor hori aitortu eta eskertzea, Andolinek berak
ere ederki egin duenez.
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Santurtzitik Bilbora joan zen ikastera, aita eskolapioen ikastetxera. Hantxe ezagutu zuen Justo Mari Mokoroa tolosarra, frantsesa ongi irakasteaz gainera, bere Genio y Lengua liburu argigarria eskuratu ziona. Beste irakasle euskaltzale batzuk ere izan zituen ikastetxean: Orkoien, Ortigosa edo Valencia
eskolapioak edo Javier Eizagirre irakaslea, bere euskal kontzientzian eragin ez
txikia utzi diotenak.
Gero Deustuko Unibertsitatera joan zen, Hizkuntzalaritza Erromanikoa
egitera, ez baitzen oraindik Euskal Filologiarik gure artean. Garai hartan ezagutu nuen nik Andolin, unibertsitate giroan, geure herriaren egoera ilunaz kezkaturik geunden ikasleok, euskara eta euskal jarduerak bultzatzeko, antolatu
genuen Euskal Kultur Mintegian, zeinen idazkaria Isabel Lertxundi izan zen,
zoritxarrez, auto-istripuan gazterik hila. Gure aldamenean, Alfonso Irigoien,
Karmele Rotaetxe eta Gregorio Monreal irakasle euskaltzaleak izan genituen,
beti ere laguntzeko prest, geroago Patxi Altuna eta Gotzon Garate ere izan ziren bezala. Ordukoxea da, beraz, Andolin eta biok elkarrekin lotzen gaituen
adiskidetasun luze eta sakona, inoiz ere hautsi gabea.
Ez ziren, ordea, unibertsitatekoak Andolin Eguzkitzak euskal munduarekin izan zituen harreman bakarrak. Hizkuntzaz eta literaturaz kezkaturik, ingurumen horretako jendea ere ezagutu zuen. Bilbon Anaitasuna aldizkariaren
inguruan ibili zen, Imanol Berriatua zenarekin tratu handia izanez.
Lehenengo eta behin, bizkaiera ikasi zuen Eguzkitzak, eta geroxeago, bertoko euskara behin ere aIde batera utzi gabe, literatur eredu batuaren aIde azaldu zen. Harrezkero euskara batuan beste euskalki guztietako aberastasunak
txertatzen saiatu da, Bizkaikoak batez ere.
Andolin Eguzkitzak euskara ikasi zuenean, Andima Ibifiagabeitia, Federiko Krutwig eta Gabriel Aresti bizkaitarrekin, Txillardegi gipuzkoarrrekin,
Henrike Knorr arabarrarekin, Jon Mirande zuberotarrarekin eta beste askorekin etengabe luzatzen ari zen jada euskaldun berrien katea. Horretara, horien
guztien ahalegin pertsonalaren poderioz hautsen zen, ordura arteko abertzale
txepel askoren leloa, euskara nahitaez txikitan ikasi behar zelako ipuina, beren alferkeria estaltzeko zerabiltena. Horien etsenpluak inarrosirik, belaunaldi
gazteagoak haiek urraturiko bideari jarraitzea erabaki zuen, eta gero eta segizio handiagoa izan duo
Gabriel Arestirekin harreman estu eta fruitukorrak izan zituen Andolinek
solasaldi, eztabaida eta bidaia askotan zehar. Bera nolabait lotsaz gorritzeko
beldurrez bada ere, ezin dezaket hemen aipatzeke utz, 1970. urtean, urriaren
bukaeran Zuberoara hirurok elkarrekin egin genuen ibilaldian gertatua. Euskaltzaindiak bilera zuen han, bide batez Jean Dominique Salaberri kantu biltzaile zuberotarrari bere Chants populaires du Pays Basque liburuaren lehen
mendeurrenean omenaldia egiteko, eta, hortaz, ekitaldi irekia zen. Egun hartan, gainera, Luis Villasantek Euskaltzaindiaren burutza hartzen zuen.
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Edonola ere, huraxe izan zen Andolinek Maulera egiten zuen lehenbiziko bisita. Bide osoan zehar Gabriel Arestirekin era guztietako euskal gaiak
ukitu eta eztabaidatzeaz gainera, Zuberoara heltzean, Andolinek bileran zeuden euskaltzainekin zein iparraldeko jendeekin euskaraz parra-parra inolako
oztoporik gabe jardun zuen. Txikitandik euskaraz zekiten euskaltzain zahar batzuk ordea, haiekin, zuberotarrekin bereziki, elkar ezin adituz zebiltzan eta
guztiek harriduraz miresten zuten umegorri haren hizkuntz trebetasuna eta
maila ona. Eta hori guztiori inolako harrokeria eta hantusterik gabe egiten zuen
gure Andolinek, hots, berak hainbeste miresten duen xalotasunaz, hori gauzarik ohikoena eta normalena balitz bezala.
Aresti bera ere harri eta zur utzi zuen bidaia honetan Bizkaiko mutur honetako gazte hark eta haren omenez artikulu gogoangarria idatzi zuen Anaitasuna aldizkariaren hurrengo zenbakian: Munstro bat, munstro bi, Euskal Herrian sortzen ari zen belaunaldi berria goresteko. Hura nolabaiteko profezia
izateko zen, harrezkero, Andolinen gisako gazte asko sortu baitziren. Eta ororen oinarrian, berriro diot, irakaskuntza, euskarazko irakaskuntza batik-bat,
funtsezkoa izan da, Joanes Etxeberri Sarakoak duela hirurehun urte ederki iragartzen zuen bezala (l).
Gure hizkuntza baserri giro apaletik atera, horixe zen Eguzkitzak aurrean zuen beste erronka, hain zuzen, eta ez zen txikiagoa euskara bera ikastea
eta batzea baino, hots, gure mintzaira bizimodu modemorako egokitu eta kaletartzea. Ideia hori baina, ez zen hain berria. Lizardik berak ederki adierazia
zuen asmo hori bere «oro-mintzo» bertso sonatuan, euskara noranahikoa nahi
zuela aldarrikatzean. Halere, handik laster helduko zen gerrak guztiz zapuztuko zituen euskaltzaleen asmo onak. Eta frankismoaren azken garaira arte itxaron behar, bide horretan aurrerapausoak egin ahal izateko.
Bere herriarekin ongi sintonizaturik dagoenak sentiberatasun berezia ohi
dauka bere ingurumeneko premiez konturatzeko ere. Horregatik, Andolinek
(I) Honela deitoratzen zuen lapurtar idazleak Euskal Herriak pairatzen zuen eskola gabeko egoera: «Eta oraikoek ere [gazteek] ba/ute ha/ako esku-emaille bat, eta bere hen'ian ba/ituzte esko/ak. bertze jendakiek tuzten beza/a. eztut dudarik. eman /etzakete/a bere izpirituko puntaren frogak. Ordea hune/ako /agulllza fa/taz hanbat adimendu eder. eta gai onak dohakabeki
ge/ditzen dira mendi eta arrokapean ehortziak. esko/etan enp/egatuak izaiteko /aguntzarik izan
gabez. eta eginbide hautara igaiteko biderik ez izanez». Gerotxoago era honetako gonbitak cgiten zizkion euskal gazteriari «..,baldin esko/etako harmen bidez nahi baduzue zuen bethiereko
omena hedarazi, jakin zazue, zuen eginbidea de/a. estudioan behar beza/a enp/egatzea. egiazko
garaitiaren ardiesteko; errekonpentsa berezi bat nahi baduzue ardietsi. /el/'en haziak erain zatzue.
zeren estudioko arbo/atik bilduko baituzue bethiereko omenaren fruitua. Ba/din gutizios bazarete
/oriaz aberasteko. esko/etako urre-meatzetan enp/ega. eta trabailla zaitezte. Ba/din desiros bazarete ohOl'em'en zelai ede/; eta zaba/etan pasaietall ibiltzera, har zazue estudioaren karrosa. Ba/din nihor kausitzen bada zuen artean estimuaren egartsuaz sekeriatua dagonenik. laster egin deza/a esko/ako ithurrira. handik atherako tu egiazko estimuaren usin hondar gabeak, xirripa, eta
hibai usilllsuak. Nahi duzue /audorioen portura hedatu? Sal' zaitezte autoren ulllzian. edo fragatan ... » Joancs Etxeberri Sarakoa, Lan hautatuak. Lur editoriala, Donostia, 1972, 174. eta 190-191.
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euskara bere eguneroko bizitza pertsonalean ez eze, hiriko eta unibertsitateko
giroan ere txertatzeko konpromisoa oso-osoan onartu zuen. Unibertsitateko
ikasketak 1975ean, Franco hil baino hilabete lehenago amaitu ondoren, ikasten segitzea pentsatu zuen. Ikasketetan lorturiko kalifikazioek aukera ona eman
zioten Eguzkitzari kanpoan estudiatzeko bekak lortzeko: Salamankan (197576) Koldo Mitxelenarekin, Alemanian Koloniako Hizkuntzalaritza Institutuan
(1976-78). Estatu Batuetan Iowa-ko Unibertsitatean (1980) eta Californiako
Unibertsitatean Los Angelesen (1986), bertan bere doktoregoa eginez.
Ikerketa-ikasketak egiteko laguntzak eta sariak ere oso ugariak izan ditu.
Hori dela eta, Mitxelena zenak umorez esaten zuen Andolin Guinnessen egoteko modukoa zela, berak behintzat ez baitzuen ezagutzen beste euskaldunik
kanpoan ikasteko hainbeste beka lortu zuenik, eta seguraski arrazoia zuen.
Baina ikasle ez eze, irakasle ere luzaz ibili zaigu Andolin. Euskara, gaztelania, ingelesa, linguistika orokorra, dialektologia erromanikoa, semantika
eta tipologia linguistikoa irakatsi ditu Deustuan, Estatu Batuetan eta Euskal
Herriko Unibertsitatean, aldi berean mintegi eta ikastaro ugari emanez.
Mundu zabaletik egindako ikas-ibilaldietan hitzaldi ugari eskaini ditu hizkuntzalaritzaren eta literaturaren gainean euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta
alemanez. Era berean anitz artikulu idatzi eta argitaratu dizkigu aldizkari espezializatuetan. Liburuak ere ez ditu falta. Batzuk literatur sorkuntzakoak: Lehen orelleall (1978) eta Herioarell itzalpean (1998) eleberriak, Orhiko mendirantz urratsez urrats (1986), Urkidian zellar (1987), Mila urte igaro eta, ura
bere bidean (1993) poema liburuak eta bere poesiaren antologia euskaraz eta
katalanez (2001), eta beste batzuk itzulpenak, mundu zabaleko literatura gurera euskaraz eskaintzeko asmoz, adibidez Konstandinos Kavafis idazle grekoarenen poema-antologia bikaina (1995).
Horiez gainera, Juan Tartasen eta Jon Miranderen idazlanen edizioak ere
prestatu eta berrargitaratu ditu. Kazetari moduan hainbat artikulu eta liburukritika eskaini dizkigu Anaitasunan. Argian, Euskaldunon Egullkarian, Jakinen. Hegats. Maiatz. Zehatz eta beste hainbat agerkaritan. Horrez gainera, Euskal Idazleen Elkartearen lehendakaria eta Eusko Jaurlaritzaren Euskara
Aholku-batzordearen kidea izan da aspaldiko bost urteotan.
Bestalde, 1986. urtetik Euskaltzaindiaren gramatika-batzordean lanean
jardun duo Hortaz, bere merezimenduengatik, gure Akademiak, 1991.an euskaltzain urgazle izendatu zuen. Geroztik exonomastika eta biblioteka batzordeen kide ere izana da.
Hizkuntzetan ere ez dugu edonor Andolin Eguzkitzan: ongi daki mintzatzen gaztelaniaz, euskaraz, alemanez, frantsesez, ingelesez eta katalanez, eta
horiez gainera, trebea dugu italiera, portugesa eta latina ere irakurtzen.
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Baina tira, aski da, noizbait gelditu beharra dago eta. Ez, ez dut aurrera
segitu nahi, behin artikulu, argitalpen, liburu, kargu eta gainerako merezimenduen itsas hondar gabe honetan sartuz gero, ez baitzait erraza gertatuko,
zerbait ahantzi gabe hortik hutsik egin gabe salborik irtetea. Uste dut, bestalde, gure Andolinen apaltasuna nahiko gorritu eta ahalketurik dagoela honezkero. Entzule gehienok, gainera, gure euskaltzain berria nik bezain ondo ezagutzen duzue eta, beraz, alferrik bezain aspergarria izango zaizue aurretik
dakizkizuenak niri errepikatzen entzun beharra. Esan dezadan, beraz, honekin
bukatzeko, eta abar eta abar.
Ikusi dugunez, luzaro ibili zaigu munduan zehar ikasten Andolin Eguzkitza, bere burua jakituriaz eta esperientziaz homitzen. Hala eta guztiz ere, ez
du horregatik galdu bere herriaganako, bere jendeaganako atxikimendua. Euskaltzaletasuna eta abertzaletasuna inoiz kanpora irten ez direnen txokokeria
dela uste dutenek on lukete Andolinen eta bere moduko beste askoren kasu
ugariak hobeki kontsideratzea. Atzerrian ikusi eta ikasiek beren balio propioak ikuspegi zabalagoz estimatzen irakatsi diete guztiei, eta behin formazio ona
lortu ondoren, bertora itzuli dituzte begiak, beren ekarpen intelektualak beren
herriari eskaintzeko. Izan ere, antzeko zerbait sentitu eta adierazi zigun Iparragirrek berak ere bere kanta ezagunean: Herrialde guztietan toki onak badira, bainG bihotzak dio: ZOGZ Euskal Hen'ira!
Andolinengan, bestalde, argi ikus genezake euskarak eta euskal kulturak
normalkuntza bidean azken urteotan lortu duten maila jasoaren islada. Horretarako, adibide gisa, utziko didazue beste pasadizo bat kontatzen, hau oraintsukoagoa, iazko abenduaren 13an Eibarren gertatua. Euskal Idazleen Elkarteak gonbidaturik, Stephen Jay Gould estatubatuar biologo ospetsuak mintzaldi
bat egin behar zuen bertako Armagintza Eskolan. Gaia: neodarwinismoari buruzko gogoetak. Hizlariaren maila eta ospea ezaguturik, jende asko bildua zen
han bera entzuteko. Mintzaldia ingelesez izango zenez gero, aldi bereko itzultze zerbitzua aurrikusia zuten antolatzaileek, baina azken orduko gaizki ulertu bategatik -giza faktorea hemen ere!- itzultzailea ez zen agertu, eta arazoa
konpontzeko, Andolinek berak, aurkezlea zen aldetik, itzulpena ingelesetik
euskarara egiteko eskaini zuen bere burua.
Berbaldi osoan zehar, behin ere hutsik egin eta inolako zalantzarik izan
gabe, gaia beretzat aski arrotz eta ezohikoa zen arren, bikainki azaldu zigun,
Gould jaunaren solasa, terminologia zientifikoa erabateko zehaztasunez errespetatuz. Eta hizlaria bera ere, harriturik, horretaz ongi jabetu zen, ekitaldia
amaitzean, berari zuzenduriko txalo zartaren ondoan, mirespenez eta esker
onez, beste txalo batzuk eskatu baitzituen Andolinentzat, bere itzultzaile-zeregina hain ederki bete zuelako. Ekintza horrek, bat-batean eta ezustean burutuak, ondo ederto erakutsi zigun, batetik, euskararen normalkuntza eta gure
hizkuntzaren zientzi homologagarritasuna, eta bestetik euskara ikasi eta landutako pertsona baten maila, noraino helduak ditugun une honetan. Hori ezinezkoa izango zen orain dela berrogei urte, eta oraingo lorpen bikain horien
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aurrean, pozik egon gaitezke, eta itxaropentsu, euskarak geroan ere ukan dezakeen etorkizunaz.
Horren guztiorren ondorioz, noski, Euskaltzaindiak bere kide egitea erabaki du, Luis Villasante handiak utziriko aulkia betetzeko. Ez da bera Euskaltzaindian egon den Eguzkitza bakarra, gure Akademia sortu zenean ere beste bat izan baitzen, alegia, Joan Bautista Eguzkitza Meabe, Lemoako semea.
Edonola ere, honetara burutzen da, oraingoz behintzat, Gabriel Arestik duela
hogeita hamabi urte, Zuberoarako bidaia ahantzezin hartan Andolinengan jadanik aurrikusi zuena: bidean abiatua zen eta erdal eremutik zetorkeen belaunaldi berriaren goi helburua. Honetan ere, Arestiri aitortu beharko diogu
azti bikain eta igarle goiztiarra izateko meritua, Andolin Eguzkitzak euskal alorrean izango zuen etorkizuna aurresatean, berak, sinbolikoki, Enkarterriko eta,
oro har, Euskal Herri guztiko, belaunaldi gazteago eta ugariago osoa irudikatzen digulako, euskaldun berriena batez ere.
Txomin Agirrek bere Garoaren bukaeran idatziriko hitz gogoangarri haiek
ekar genitzake hona: «ez du hat ere axola hegi eta hegal guztiak igitaiaz moztu arren. Sustraia geldituez gem, garoa egon dan tokian herriz ere garoa dator». Gure ondarrutarrak duela ehun urte zekusan gizartea asko aldatu da. Toki
askotan, egia da, oraindik zutik dago, lehen bezala, antzinako euskal eredu
hura, geure egunotara moldatua. Beste eskualde batzuetan, ordea, bertoko enborrari kanpoko txertoak egin dizkiote Gaztelatik, Kantabriatik, Galiziatik, Andaluzia eta Extremaduratik eta azken orduan Afrika, Hego Amerika, Asia zein
Europaren ekialdetik helduriko jendeek, nork bere kultur ezaugarri bereziekin
gurea aberastu eta osatuz. Egia esan, bere historian zehar Euskal Herriak, iraganbidea izanik, jende askoren pausaleku eta harreratokia izan bada ere, azken bi mende hauetan inoizko jende uholde handiena jaso du, eta horiek guztiok bereganatu eta integratzeko erronka handia daukagu.
Azpian baina, gure herriak lurpean sakon-sakonean sarturik, lehengo euskal erro jator zaharrak bizirik dauzka oraindik, beti iraunkor, gure iragan eta
historiarekin lotzen gaituen lurrari ongi atxikiak, eta oraingo belaunaldi berrioi
ere beren zukua, bere barruko ura eta izerdi bizikorra ematen segitzen diete,
guztiok, bertoko zein kanpokoak, bere azal gainean euskaldun sentiaraziz.
Baina elkar-osatze hori konbentzimenduz, elkar adituz, auzotasun eta
anaitasun giro baketsuan egin beharra dago, eta inola ere ez presio, gogorkeria, mehatxu eta indarkeriapean, aniztasuna eta giza eskubideak errespetatuz, eta ororen gainean, giza bizitza bera bermatuz. Gure herriari bezala, indarkeriazko ekintza itsuek ez diete inolako mesederik egiten euskarari ez eta
gure hizkuntzaren Akademiari ere, eta pertsonen kontrako eraso deitoragarriek ere ez, aurretik beste askok bezala, aste honetan Eduardo Madina gazteak bidegabeki jasan behar izan duenaren antzekoek, eta bai kalte galanta,
gure Herriko bizikidetasun giroa nahasi eta batzuei euskara eta gure kultura
jendaurrean era horretako basakeriekin maliziaz lotu eta uztartzeko aitzakia
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bikaina ematen dietelako. Bidea, berriro diot, bake-bidea da, besteenganako
errespetua, elkar aberastea; hizkuntza, azken buruan, ViIIasantek berak nekatu gabe errepikatu ohi zuenez, gizarte osoaren ondarea izatea nahi badugu
behintzat.
Hortixek helduko zaigu, hain zuzen, gaurko euskalduntasun berria, kale
giroan mamitua, giza harreman zintzoen ondorio gisa, baserria gogoan baina
jadanik testuinguru horretatik halabeharrez urrundurik, iratze-usaina baino hobeki ordenagailu-distira ezagutzen duena, beti etorkizunari adi.
Enkarterriko guraso eta aitita-amama askok amestu zutena egia bihurtzen
ari da. Beren asaba zaharrek zerabilten euskara hura beren iloben ahoan loratzen dakusate orain, eta frankismo garaiko eskola esklusibista, deserrotzaile
eta antieuskaldun hark, etorkinei euskal gizartean integratzeko aukera ukatzen
ziena, hau da, euskara eta euskal kultura ikasiz, bertokotzea, aspaldion beren
seme-alabengan berreskuratzen eta betetzen ari da. A zer nolako harrotasun jatorra erakusten dute etorkin askok beren ondorengoek euskaraz ongi dakitela
esatean. Eta harrotasun hori ez da, soilki, haiena, gainerako euskal herritar guztiona baizik.
Hortxe dira, guztion poztasunerako, kanpoko deiturak dituzten idazle, irakasle, irrati eta telebista-aurkezle, funtzionario, kirolari eta pertsona publiko
gero eta ugariago horiek, eta alderdi politiko guztietako kideak ere bai, euskaraz inolako problemarik gabe berba egiten dutenak, euskara etxean ikasitako guztiek gaztelaniaz ere ederki dakiten bezala. Horixe da, benetako gizarteintegrazioa lortzeko eta aniztasuna errespeta eta praktikatzeko bidea, eta ez,
itxuraz eta ahoz beren burua pluralista agertu arren, gurean de facto erdaldun
elebakar izaten ahalegintzen direnena.
Guztiok dakigu baina, Bibliak fariseu eta lege-maisuez esana: «Saia zaitezte, beraz, haiek esaten dizueten guztia betetzen; baina ez egin egiten dutena; esan, esaten baitute. baina egiten ez». (Mat. XXIII-39). Eta izan ere, predikurik onena norbere eguneroko bizi-eredua izaten da, hori barruan omen
daukagun ideologia eta idealismo pertsonalarekin bat datorrela erakustea. Eta
Andolin Eguzkitzak lekukotasun hori eskaini digu: belaunaldi kontsekuente
baten eredua izan dugu bera, erdaldun jaio arren, euskaraz ikastea eta lantzea
posible dela eta erdal giroan ere euskaraz bizitzeko ahalegina merezi duela
agertu duelako, orain arte posibilitate hori, gure hizkuntzaren kalterako, alderantziz posible izan den bezala, hots, euskal giroan erabat erdaraz bizitzea. Beraz, frogaturik gelditu da aurreko joera eta inertzia historiko kaltegarriak, benetan nahi badugu, norabidez aIda daitezkeela, gure jatorrizko balioak
berreskuratzeko.
Amaitzera noa. Gaur Andolin Eguzkitza, Enkarterriko lehen euskaltzaina,
ohoratzera etorri gara. Bere sarrerarekin baina, Euskaltzaindia bera ere ohoratzen da. Asko da orain arte egin duena baina segur naiz gehiago izango dela
oraindik beragandik jasoko duguna. Erasmo Rotterdamgoak eromenaren lau-
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dorioa idatzi bazuen, Andolinek xalotasuna goretsi digu maisuki, Arantzazuko
fraidea eredu harturik. Biak, zentzu oneko eromen berritzailea eta bizikidetasun hoberako xalotasuna, beharrezkoak direlakoan nago.
Eskerrik asko eta ongi etorri gure artera, adiskide Andolin.
Para terminar, deseo dar la bienvenida a nuestra Academia a Andolin
Eguzkitza, que estoy convencido que no sera el ultimo miembro de Euskaltzaindia nacido en esta zona de Bizkaia. Su trayectoria en el estudio, cultivo
y defensa de la lengua vasca Ie han hecho merecedor de esta distinci6n. He
querido subrayar la honestidad y ejemplaridad de su postura como intelectual
vasco comprometido con su pais, trabajando siempre por su desarrollo cultural, pluralista, armonioso y pacffico. Esto es algo a tener en cuenta y a valorar muy especialmente en la actual situaci6n, en la que algunos todavia se empefian en utilizar la fuerza, la imposici6n y la violencia contra sus adversarios
polfticos, mostrando nulo respeto por los derechos humanos mas elementales,
cuyas lamentables consecuencias, entre otros muchos, ha sufrido esta misma
semana y en esta margen izquierda el joven Eduardo Madina, al que deseo
una pronta recuperaci6n.
Nuestro pais, nuestro pueblo, estan siendo victimas de una sinraz6n que
nos golpea una y otra vez, y ello afecta tambien al euskara y su Academia, ya
que, ademas de causar un absurdo sufrimiento a muchas personas, contribuye
a enrarecer el clima de paz y buena convivencia necesarios para toda comunicaci6n cultural y comprensi6n mutua, al tiempo que es utilizado por quienes tratan de tergiversar las cosas, asociando injusta y malintencionadamente
el uso, la promoci6n y la defensa del euskara con la violencia y unas determinadas opciones polfticas. No olvidemos que la lengua y la cultura deben ser
un patrimonio de toda la sociedad, al margen de cualquier interes partidista,
tal como nos 10 ha recordado acertadamente Andolin Eguzkitza, al citar aqui
las palabras tantas veces repetidas por nuestro llorado academico y ex-presidente Luis Villasante.
Besterik ez. Berriz ere, adiskide Andolin, eskerrik asko, eta ongi etorri
gure artera.
Anitz esker guztioi.

AND OLIN EGUZKITZA-REN SARRERA HITZALDIAN,
EUSKALTZAINBURUAREN ONGI ETORRIA
Jean Haritschelhar.
euskaltzainburua

Santurtziko alkate jauna,
Santurtziko zinegotzi jaun-andereak,
Kultura Sailburu anderea,
hemen dauden beste agintariak,
euskaltzainkideak.
Jaun-Andereak, eguerdion.
Nola egon eskerrak eskaini gabe gaurko ekitaldi honetan. Bilbotik etorri
gara untziz, Euskal Herria deitu untzian, bi alboetan laguntzaile genituela bi
traineru; leihorratu gara Santurtzi-n arraunlarien eta dantzarien artean iraganez, aurreskuarekin ongi etorri beroa ukan dugula. Euskaltzaindiaren izenean
eskertzen ditut besta eder hau apailatu duten guziak.
Dakidanez lehen aldikotz etortzen da Euskaltzaindia Santurtzira. Lehen
aldia eta ezin ahantzizkoa, bai harreraren aldetik, bai ere entzun ditugun mintzaldien aldetik. Zorionak beraz euskaltzain berriari, hari esker bizi baitugu
gaurko egun zoragarria.

* * *
Senor alcalde, senoras y senores concejales yoy a tratar de hablar en espanol para agradecer esta acogida especial y marayillosa que se ha hecho a
Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca. No es para lucirme, tampoco para «lucir la pantorrilla» como se dice en el canto conocido. Gracias a
Vds. esta acogida ha sido una de las que no se pueden olyidar: llegada en barco acompanado por las traineras, danzas, aurresku, etc. como 10 decfa en euskera. En nombre de Euskaltzaindia les doy las mil gracias.

* * *
Grain pasatuko gara, bi mintzaldiak entzun-eta ekitaldi ofizialera. Hala
ere nahi nituzke bi hitz erran gure euskaltzain berriaren agurtzeko. Iraganari
begira, banoa 30 urte gibelera Baionako euskal kultur asteak sortu genituelarik Baionako euskal erakustokian. Sortzaileetarik biga gaude hemen, Pierre
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Charritton jaun euskaltzaina eta nihaur, euskal erakustokiko zuzendaria nintzela orduan. Bi urtez segidan egin ziren eta gero sortu genuen Udako Euskal
Unibertsitatea lau urtez egon zela Iparraldean, bi urtez. Donibane Lohizuneko
Maurice Ravel Lizeoan, bi urtez Uztaritzeko Landagoien deritzan etxean Hegoaldera joan aitzin.
1970. urtean gaude, lehenbiziko kultur astean, mintzaldi asko izan zirela,
entzuleak ere, gehienak Hegoaldekoak. Mintzaldiak bukatzen zirenean hasten
zen galderen garaia. Eta hona non, lehen mintzaldiaren ondotik xutitu zen mutiko txar mehar bat bere galderaren egiteko. Erantzuten zitzaion eta beste nehork ez baitzuen deus galdegiten berriz xutitu zen bigarren galdera baten egiteko. Egun guziez eta mintzaldi guzien ondotik, mutiko bera -hamazazpi urte
zituen orduan- arizan zen galdezka. Ez bainekien nor zen, galdegin nion Hegoaldeko adiskide bati nola deitzen zen mutikoa. Holajakin nuenAndolin Eguzkitza deitzen zela eta haren ezagutza egin nuen orduan, duela beraz 32 urte.
Euskal kulturaz hain gose eta egarri zen mutiko mehar harek bide eder
bat egin du geroztik. Estudioak eginik Euskal Herrian, Alemanian, Estatu Batuetan, doktore da eta Euskal Herriko Unibertsitateko erakasle. Denek entzun
duzuen bezala mintzaldi eder eta mamitsua eman digu bere Euskaltzaindiaren
sarrerako, Xabier Kintana euskaltzainak erantzuten ziola modu berean.
Grain euskaltzain berriari doazkon domina eta diplomaren emaitean, galdegiten diot areto hauetan den jende guziari xuti dadien ohi den bezala.

IKERSAILA

GRAMATIKA
1. Gramatika batzordeak emandako irizpenak dira hurrengook.
2. Euskaltzaindira iritsi diren hizkuntza-kontsulta batzuei Gramatika batzordeak eman dizkien erantzunak jasotzen dira atal
honetan.
3. Eman den erantzuna ez da, nolanahi ere, araua. Euskaltzaindiak gramatika osoa egin bitartean sortzen diren hainbat galderari Gramatika batzordeak ematen dizkien erantzunak dira,
eta beraz, batzorde horren iritzia da, kasuan kasuko gaia argitzeko emandakoa.

Jesus Mari Makatzaga,
Gramatika batzordeko idazkaria

ZER DDT EGLU-REN KONTRA?
Areatza (An"atia), 1998-VII-24
Rudolf P. G. de Rijk

Nahiz zuen guztion aitzinean mintzatzeko abagune hau ohore handitzat
daukadan eta bihotzondoa Bizkaiko txoko zoragarri honek biziro alaitzen didan, ez nator osoro kezkarik gabe nire hemengo eginbeharra dela eta. Dakikezuenez, zuen aurreon EGLU-ren (Euskaltzaindiaren Euskal Gramatika Lehen Urratsak-en) kritika egitera agertzen banaiz, ez naiz neure kabuz
honetaratua, Gramatika batzordeak berak eskatuta ez ezik, hertsatuta ere bainago. Ezbaialdi luze bat ukan dut: izan ere, egoki ote da euskaldun jatorrentzat bereziki burututako gramatika hau gehienaz ere euskaldunberri motela
izatera iristen naizen honek kritikatzea? Zalantza horretan murgildurik nirauen harik eta Eugene Ionesco-ren esaera bat topatu arte. Frantses antzerkigile sonatu horrek esanaren arabera, eskolako maisua ez baina obraren ikaslea izan behar du kritikariak. Hori egia bada, edonork hainbat eskubide daukat
nik EGLU-ren kritikaria izateko, aspaldidanik haren ikaslea naiz eta. Pentsaera horrek Gramatika batzordeko adiskideen deiari erantzuteko oztopoak hein
batean kendu dizkit, eta horra zergatik ikusten nauzuen mahai honen ostean
jesarrita.
Txosten hau paratzerakoan, halabeharrez gogoratu zitzaidan orain duela
hogeitsu urte Iiburu bi kaleratu zirela elkarri dagozkion izenburuak zituztenak.
Baten izenburua «Zer dugu Orixe-ren aIde?», eta bestearena: «Zer dugu Orixe-ren kontra?». Aspaldiko idazti haiek gogoan nituela, oraingo honetan ere
halako txosten bi mami litezkeela bururatu zitzaidan: «Zer dut EGLU-ren
aIde?» bata, eta «Zer dut EGLU-ren kontra?» bestea.
Aldekoa, ordea, ez dut egin. Idazteko astirik ere izango ez nukeen liburu lodi-Iodia izango litzatekeelako aIde batetik, eta Gramatika batzordeak berariaz galarazi didalako bestetik. Gramatika batzordekoei ez zaiela interesatzen beren lanen laudoriorik entzuterik gaztigatu baitzidan batzordeko idazkari
jaunak gutun batean.
Beraz, Gramatika batzordeak berak hala nahirik, EGLU-ren kontrakorik
besterik ez duzue entzungo nire gaurko txostenaren luzeran. Holandarrok
omen dakigunez, argi eta garbi mintzatuko naiz, hitz-erdika ari gabe. Batzue-
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tan zorrotzegi edota gordinegi mintzatzen naizela ere iruditzen bazaizue, kontuan har euskal gramatikaren etorkizunari begira hobe beharrez ari naizela, ez
eta inola ere batzordeak bururatu duen lana gutxietsi edo arbuiatu nahian. Baldinba ez zait murriztuko hementxe ditudan adiskideen kopurua mintzaldi hau
bukatutakoan!
Zerbaitekin hasi behar eta partitiboarekin hasiko naiz. EGLU-n zehar, partitibo deitura honen azpian -ik tankerazko atzizki guztiak bildurik ikusten ditugu. Euskal gramatikalarien tradizioari darraion jokabide hau nahasgarritzat
daukat. Zehazkiago esateko, hutsik, alferrik, zintzilik, damurik, eginik, izanik
eta beste nahi adina besarkatzen dituen adberbio mota eratzen duen atzizkiari
bederen beste deitura bat emateari gomendagarri deritzot oso. Egia esan, baliteke -ik tankerazko atzizkiak oro, ablatiboa edo gauzatuz, aitzinako euskara
batean iturburu batekoak izatea, hori bai. Gaurko euskaraz den bezainbatean,
hala ere, oso funtzio ezberdina daukate adberbiokoek eta besteek, eta komeni
ere zaigu bestelakotasun hori deitura ezberdinez ohartaraztea.
Orain, banoa EGLU-ren lehen liburukiaren zenbait pasarteri iruzkinak jartzera, 97. orrialdearekin hasiz.
Inor eta ezer izenordainak aztergai dituela, honela mintzo zaigu EGLU:
«Baiezkako perpausetan ere zilegi litzateke honetarako izenordain mugagabeak erabiltzea...»

Hor, alegiazko adizkiaren zergatia ezin dut ulertu: zilegi da edo ez da zilegi, baina «zilegi litzateke»? Nolako baldintzapetan, arren?
Gainera, bi izenordain mugagabeak aipatu badira ere, ematen diren adibideak inor-ekikoak baizik ez ditugu, inor baiezkako perpausetan beste norbait adierazteko erabil daitekeela erakustearren, alegia. Horrela, inor-en erkide bizigabea den ezer-k erabilera bera ote daukan egon daiteke irakurlea, eta
EGLU-k, argitasunik eskaini gabe, isil-isilik dirau.
Txotxakeria ematen du agian erantzuki honek, baina interesatua bezala
mintzatzen natzaizue. Hain zuzen ere, ordu luzeak eman ditut aurten ezer-ekiko etsenplu horiek bilatzen, azkenean bat, eta bat bakarra, aurkitu arte. Gisa
honetako ikerlanak egitea, berriz, Gramatika batzordearenganik igurikitzen
dut; horretarako ezarria baita, eta horretarako baliabideak ere baititu, Korpus
elektroniko eta guzti, bere kabuz ari den ikertzaile arrunta bainoago.
Orrialde bertan eta hurrenengoan badut beste esankizunik. Inor izenordainaren beste erabilera bat azaltzean, hamazazpigarren mendeko adibideak
aurkezten dira soilik. Ea erabilera hori gaurkoz baliagarria den galdetu behar
du nire antzeko irakurle ezjakinak. Hurrenengo orrialdean, deus-en izentasuna frogatu behar duten hiru aipamen zahar-zaharrek gauza bera galdearazten
dute. Deus erabiltzen duen ekialdeko lankide baten etsenpluak hor jarri behar
ziren, dudarik gabe.
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105. orrialdetik hasita, bihurkariak ditu aztergai EGLU-k. Eta harrigarri
dena, bi orrialde adote baizik ez zaizkie eskaintzen. Ataltxo honen bukaeran,
alabaina, aitortzen da, kako artean bada ere, badela hemen «istilu bat, egiatan
azterketa sakonagoa merezi lukeena», istilu hori egitura inpertsonalei dagokiena delarik.
Bejondeiola EGLU-ri! Inpertsonalak aldi baterako utzirik, bada egiatxo
bat ohartarazteko gogoa daukadana. Bihurkarien erabilera dela eta, istilu bat
ez, mila istilu badira azterketa sakonagoa merezi luketenak.
Hastekoz, EGLU-k 106. orrialdeko lehendabiziko lerroan baieztatzen duena ez da zeharo egia. Ez da egia beti eta derrigorrez atzera begiratu behar dugula perpausean, bihurkari baten aurrekoa bilatzeko. Delako aurreko hori atzekoa ere izan daiteke, honako etsenplu hauek erakusten digutenez:
(1) a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nere buruak ere ematen dit franko Ian. (Labayen, TOE I, 92)
Zeure buruak egin zaitu esklabo, ez beste inork. (Saltarelli, 113)
Neure buruak kezkatu eta izutzen nau.
Bere buruak liluratzen du nfre anaia. (Saltarelli, 113)
Zeuen buruek zoratzen zaituztete.
Neure buruak gidatu nau.

Bigarrenez, izenondorik edota erakuslerik onartzen al dute bihurkariek?
Hau da, ontzat ematekoak al dira honako hauek?
(2) a. Bere buru gaixoa bota zuen itsasora.
b. Nik hala esan nion neure buru triste honi: ...
Hirugarrenez, hiztunak zalantzak izan ditzake, EGLU-k argitzen ez dituenak. a ala b?:
(3) a. Zer diozu zeure buruaz?

b. Zer diozu zutaz?
(4) a. Neure buruarekin haserre nago.

b. Neurekin haserre nago.
(5) a. Neure buruarengatik ez dut hori esan.

b. Neuregatik ez dut hori esan.
Laugarrenez, zer gertatzen da posposizioak jokoan daudenean? Nondik
nora here huruaren kontra bai, here huruaren gainean bai, baina *here hurum'en azpian ez?
Bosgarrenez, zer jazoten da bihurkariekin izen-sintagmaren barruan? Eskuetan neure argazki bat badaukat, hau neure buruaren argazkia izan al daiteke?
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Seigarrenez, aurrekorik gabeko erabilera logoforikoaz zer esan? Irnitagarria ote, Mitxelenaren erabilera hau (MEIG VII, 37):
(6) Nik, egia esan, begi zorrotzak izan ditut hutsak ikusteko (batez ere,
huts horiek geure buruarenak, neronenak barne, direnean),...
Galderak nahi adina gehi litezke, baina orain artekoak aski dira erakusteko bihurkariei buruz Ian seriorik prestatzen saiatu ere egin ez dela EGLU.
EGLU-k elkarkariei orrialde gehiago eskaini arren, guztiz azalekoa geratzen da hauen trataera. Elkarkari baten aurrekoak perpausean zein funtzio bete
dezakeen, zeharo aztertu gabe uzten da, esaterako. Bata bestea dela eta, hiru
adibide huts ernaten dira, besterik deus ez. Horren aurrekoaren nolakotasunaz
ezer ere ez dugu ikasten. Batzuk besteak eta bizkaierazko bakoitzak bestea ez
dira aipatu ere egiten.
173. orrialdean hasten den «bat» zenbatzailea eta «a» artikulua izenburudun atal luze sarnarra ez zait inondik ere gogobetegarri, aski axolagabeki
taxutu dela iduritzen baitzait. Bai gure testuetan bai gaurko hiztunengan
hain korapilatsua den kontua ahalik argien uzten ahalegindu behar zukeen
EGLU-k, eta ez «aurretik esandakoa biltzen eta ordenatzen saiatu» bakarrik.
Atalaren izenburua bera ere ez da aproposegi. Hor aztertuko diren esaldi
gehienetan behintzat, zenbatzaile barik rnuga-hitz edo artikulua dugu bat hori:
ondotxo baitakigu ez dela haizerik zenbatzen ari haize izugarri bat ahotan hartzen duena. 180. orrialdean bat zenbatzailea daukaten aiparnen batzuk ernan
nahi ditu EGLU-k. Etsenplu hoberik aurki zezakeen: (320)a eta b izan ezik,
beste guztiek bat artikulu dutelako susrnotan nago eta.
176. orrialdea behin eta berriz irakurrita ere, ez nago batere ziur ondo
ulertu dudala, hain zait estonagarri aditu uste dudana. Generikotasunaz ari da
EGLU hor. Hizkuntzalaritzan generikotasuna bereizgarri edo tasun jakin bat
izanik, badakigu gutxi gorabehera zer den, eta ez dirudi adigai aldakorra denik. Baina, aldakorra balitz ere, zer? Tratorea erosi dut esaten dute euskaldun batzuek, besteek, aldiz, tratore bat erosi dut. Ezberdintasun hau, generikotasunari buruzko irizpide ezberdina dutelako dela sinetsarazi nahi al digu
EGLU-k? Alegia, tratorea dioena, zerbait generikoa erosi duelakoan dagoela? Hobe dugu aurrera pasatzea.
189. orrialdeak dakarren aiparnen zerrendak ernaten dit aukera EGLU-n
zehar rnaizegi nabaritzen den joera batez haserretzeko: gauzatxo xinpleenak
ahalaz eta adibide bihurrienen bidez azaltzekoaz, alegia. Orrialde hau belzten
duten sei aiparnen luzeak ez dira deusetako on. Zein irakurle dago horien beharretan bat eta bi ez beste zenbatzaileak izenaren ezkerreko aldean kokatzekoak direla jabetzeko? Hernen ere, beste orrialde askotan bezala, arauaren kontrako aiparnenak soilik lirateke interesgarriak, hala nola, Lafonek behin
Leizarragaren testu batean atzernandako soraio hamarrak. 224. orrialdean,
asko-ren balioak aztertzean, zenbatzaile honek aditzondoaren balioa har deza-
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keela erakusteko, edozein perpaus iragangaitzez balia zitekeen EGLU , Itziar
asko ibiltzen da adibide hartuz, esaterako. Alderantziz perpaus iragankor bat
adibide hartuz, ordea, okerreko bidea hautatu du EGLU-k. Argi baitago horrek
asko daki bere adibidean jakin aditz iragankorra nor-sintagma baten beharrean dela, eta hori asko bera baizik ez dela. Adibide horretan, beraz, asko izensintagma dugu, ondorengo adibideetan den bezalaxe.
Liburukiaren erdi-erdiraino heldu gara irartoker, edo inprenta-hutsik aipatu gabe. Izan ere, gutxi dira, eta daudenak erraz zuzen ditzake irakurleak,
gehienetan behintzat. '
Irakurleen nahasbide izan daitekeen trukaera bat aipatu beharrean nago
hala ere: 279. orrialdea eta 282.a elkarren tokian gertatu baitira.
346. orrialdera helduaz batera, gauza serioetara hurbiltzen gara, hor lekudenborazko kasuak lantzeari ekiten baitio EGLU-k. Bada, hor hasten den atal
luzean zehar auzi bakar bat hartuko dut eztabaidagai: -ko atzizkiaren izaera
eta jokabidea.
Dagoeneko salatu ditudan hutsegiteak huskeria hutsal hutsak dira nire begietan, orain jorratzera noan kontuaren aldean; kontua dela atzizki hau lekuzko kasuen artean sartzeko erabaki galgarria.
Badirudi burubide honekin EGLU bera ere ez dela oso lasai gelditzen.
Bestela, nondik nora hainbeste aitzaki-maitzaki bere burua zuritu beharrez?
Honetaz doan 347. orrialdeko paragrafo luzearen azken lerroak baizik ez ditut irakurriko, luzetxo gerta ez dakigun: «". hiztunak batetik non eta nongo
kasuen arteko ahaidetasunaren edo erlazioaren kontzientzia galdu eta kasu berritzat dauka, eta gramatikalariak bestetik halakotzat onartua aspaldidanik nongo delako kasu hori, norako eta nondikako ez bezala.»
Hauek oro ezer frogatzen ez duten sasiarrazoiak ditugu. Hiztunak -edozeinek?- kasu berritzat daukan edo ez daukan, ez nik, ez EGLU-k, ez dakigu inondik ere. Gogorarazi nahi nuke, bestalde, gramatika deitzen duguna ez dela, ez eta
hurrik eman ere, hiztunen iritzien ispilua; normalki oharkabe dirauelako, doi-doia
jakite bat izenda daitekeen hizkuntz gaitasunari buruzko teoria bat baizik, EGLUren hirugarren hirugarren liburukiaren sarrerak aski ederki adierazi digun legez.
Gainerakoan, «dirua edo bizia» oihukatzen digun bide-ohoin baten antzera ari zaigu EGLU: gure atzizkia nongo-ren ordezkaritzat edo kasu berritzat hartzeaz osterantzeko aukerarik ez balego munduan.
Azkenik, egia bada ere orain arteko gramatikalariek atzizki hau lekuzko
kasutzat jo izan dutela, egia ere bada ez zutela horretarako inongo arrazoi sakonik. Aitzitik, beren garaiko umeak izanik, gure morfosintaxia Latinaren ereduzko kasu-sistema bati moldekatzeaz besterik ez baitzitzaien bururatu aha!.
Oraintsu arte horrela gertatzea ezinbestekoa bazen ere, gaurko hizkuntzalaritzaren aurrerapenen aitzinean zinez lotsagarria eta etsigarria dugu EGLU
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ere galbide horretan barrena abiatzea, behinolako gramatikalarien oinatzei jarraitzeko aitzakian. EGLU-k aukeratua duen bidea galbidea bada, atzizki hau
zer den galdetu behar dugu berriro. Bada, atzizki honen sekretu guztia honetantxe datza: adizlagunei eransten zaien izenlagungilea izatean. Berriz diot:
adizlagunei eransten zaien izenlagungilea dugu. Adizlagunei bakarrik, ote? Bai
jauna, bakar-bakarrik.
Hemen, bi gauza dira kontuan hartzekoak, ordea. Lehen-Iehenik behar dut
ohartarazi ez dudala adizlagunen multzoa EGLU-ren modura mugatzen. Honek aditzondotzat dauzka gaur, hemen, honela eta antzekoak, une honetQ11,
leku honetan, gisa honetara eta abar bezainbeste adizlagunak baitira niretzat.
Kontuan hartu behar da gem, adieraziaren aldetik mintzo naizela, ez azaleko
formaz, zeren eta -ko atzizkiaren aurrean kasu-marka batzuek lekua husteko
lizentzia baitute.
Inesiboaren kasuan, hau berau Mitxelena zenak erakutsirik badakigu, baina kontua bukatu gabe utzi zigun irakasle hark, ez baitzen konturatu beste
kasu-marka batzuekin berdin gertatzen zela, nahiz ez den derrigorrezko moduan, aukerazkoan baizik. Izan ere, euskalkiz euskalki eta are hiztunez hiztun
ezberdin izan daitezkeen baldintzak beteta, -ko-ren aurrean isilpean utz daitezkeen kasu-markak bost dira: inesiboa, elatiboa, adlatiboa, soziatiboa eta instrumentala.
Inesiboaz den bezainbatean, ez dut deus esan beharrik, -ko atzizkiak maiz
samar -an gehi -ko ordezkatzen duela EGLU-k ere ezagutzen baitu, Mitxelerengandik ikasita edo. Beste lau kasuez, ordea, hitz bi esango ditut, elatiboarekin hasirik.
-ko atzizkiaren aurretik elatiboa kentzeko joera hegoaldean hasi zela eta
gero eta sendoagotuz doalakoan nago. Adibide bat aipa dezadan. Har ezazu
nire bihotzeko agur gartsua edo halako zerbait idatz dezakegu guk eskutitz
bukaeran, baina orain ia berrogei urte San Martin jaunak aita Onaindiari egin
zion gutun batean nere biotzetiko agur gartsua jarri zuen. Bibliaren itzulpenak ere txit interesgarriak dira kontu honetan. Lukas-en lehen kapitulutik hartutako de domo David hura, Daviden etxetikako nahiz etxetiko-ren bidez euskaratu dute iparraldeko itzultzaile guztiek, hegoaldekoek, berriz, etxeko edo
jatorriko itzuli dutelarik, -tik gabe. Joan-en seigarren kapituluan aipatzen den
panem de coelo, ordea, zerutiko nahiz zerutikako ogia-ren bidez guztiek itzuli dute, oraintsu arte, behinik behin: 1980-ko Itun Berriak eta 1994-ko Elizen
arteko Biblia-k zeruko ogia ezarri dute eta.

Adlatiboari doakionez, -rako-ren ordez -ko bakarrik agertzea hain gauza
arrunta da non eta EGLU-k uste baitu berrikeria dela -rako darraion izen-sintagma batekin erabiltzea. Oker dago, noski. Leizarragaren Testamentu Berrian
honelakoak aurkitzen baititugu: gure r;uetaratco bidea (I Thes. 3.11), Jerusalemeratco bidea (Lk. 13.22) eta itsassoraco bide aldean, itsasorako bidea Haraneder, Duvoisin eta Uriartek ere bazerabiltela.
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Inesiboa ez ezik, bai eta e1atiboa eta ad1atiboa ere, -ko atzizkiaren aurrean kenduzkoak dire1akoa ez dugu gramatika1ari baten joko hutsa, egun oroko
hizkera argitu aha1 digun u1erkera bat baizik. Teoria honek, esate baterako,
erraz u1ertarazten digu Bilboko trena beza1ako sintagma bat hirutara nola har
daitekeen: Bi1bon dagoena, Bi1botik datorrena edo Bilbora doana.
Gorago azaldu denaren ondoren, argi dagoke -tako nahiz -etako formak
agertzea lekuzko kasu-marka bat ixilpean utzi delako seinalea dugula, baina
pluralean ere -ko hutsa ikusten dugunetan bestelako kasu-marka tartean dela,
soziatibo nahiz instrumentala. Begira diezaiogun orain Orixeren esaldi bati:
(7) a. Ez da bihotzaldi handiekiko poeta. (Euskal Esnalea 1927, 192)
Guk, beharbada, beste esamo1de bat nahiago genuke
(7) b. Ez da bihotza1di handiko poeta.
Beraz, soziatiboa ere -ko-ren aurretik kengarria dugu. Beste adibide bat
EGLU-k berak eskaintzen digu bere Eraskina-ren 54. orrialdean:
(8) a. Jantzi gorriarekiko gaztea
b. Jantzi gorriko gaztea
Instrumentalazko kasu-marka, gehien-gehienetan ezin-utzizkoa de1arik,
sintagma batzuetan, ha1a ere, aukerazkoa dugu, hala nola, indar handi(z)ko,
zorione(z)ko , gaitze(z)ko, izugarri(z)ko eta abar. Leizarragaren Testamentu Berrian ere bada etsenp1urik: bai alliantzazko arkha (Apok. 11.19), bai alliantzako arkha (Hebe,t. 9.4) aurkitzen baitugu.
Hemen zehaztatu dudan hurbilkera hau ontzat ematen bada, ez daukagu
inondik ere lau -ko ezberdin bereizteko beharrik, EGLU-k egitera behartua den
bezala. (Ikus Eraskina, 49. orrialdean.) Badira, bai, aipatu ez ditudan xehetasun batzuk; baina oro har, -ko-ren erabi1pen guztien kontu ematen ez dago ino1ako zailtasunik.
Gure atzizkiaren auzia amaitutzat emanik, ia aipatzea ere merezi ez duen
okertxo bat aipatzera noa 374. orrialdean aurkitzen dena: ardura izenondoa ez
da inoiz adlatiboa izan, erdaratikako mailegua da eta.
392. orrialdean, arimarako forma agertzen da, Fray Bartolomek erabilia.
Forma honetaz harritu egiten da EGLU «arima, ezer bada, bizidunetan bizidunena» delakoan.
Ni, ordea, harridura horretaz harritzen naiz. Ez al daki EGLU-k betidanik arimatik arimara esan dela, eta gaur ere horrela esan behar dela, sekula
ez *arimagandik arimagana? Ez al daki EGLU-k hizkuntza batek aintzat hartzen dituen kategoriak ez direla nahitaez gaurko jakintzarenak, ez eta jakintza
hori teologia denean ere?
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Lehengo liburuki honekin bukatzeko, beste arlo bat aipatuko dut soil-soilik: maila aditzondoena. Hauei lau orrialde eskaini zaizkie; halarik ere, dagokien joskerari buruzkorik deus gutxi ikasten dugu. Zoritxarrez, zenbait gertakari biziki interesgarri gelditu dira aipakizun, hala nola, oso aditzondoa
doakion sintagmatik kanporatua
(9) a. Paula, Malentxo ana ezarren, oso zen emakume itxurazkoa ta maitagarria. (Ag., Garoa, 171)
b. Inspektorearen erantzuna azkarra izan zen oso. (B. Atxaga, Obabakoak,44)
c. Baina orain bestela da oso. (B. Atxaga, Obabakoak, 218)
Gainera, ez zaigu zehazten zein den arruntena: izugarri borroka latza ala
bon'oka izugarri latza.
Eraskina delako liburukiaz ez naiz luzaz arituko, hor eztabaidagai bakarra -ko atzizkiari buruzko zatia izango litzatekeelako, eta honetaz aski mintzatua naiz. Soilki ohartaraziko dut 69. orrialdeko logela ez dela etsenplu egokia [aditzoin + izena] egiturazko izen elkartua aurkezteko, zeren eta, 10 forma,
lotu-ren aditzoina bada ere, izen gisan askotaz usuago erabiltzen baita.

Bigarren liburukiaren 27. orrialdeko bazkal ostean etsenplua ere ez dugu
adibiderik egokiena, ez baitakigu bazkal forma hori bazkaldu-ren aditzoina ala
bazkari-ren forma elkartua den.
Bigarren liburukiaren 45. orrialdean, hitz egin eta antzeko esamoldeen
egitura ezagutzeko garrantzi handiko baieztapen bat egiten da: honako bi perpaus hauek esanahi ezberdina dutela, alegia.
(10) a. Ez du hitzik egin. (= ez du ezer ere esan)
b. Ez du hitz egin.
Niri, ordea, bestela esan didate hiztun batzuek: (10)a-k, alegia, bi esanahi
omen ditu, bata (lO)b-ena bera delarik.
Liburuki honetako hiru lekutan esaten zaigu jakin aditzak ez duela nori
sintagmarik onartzen, eta hortaz honako esaldi hauek txartzat jotzen dira:
(11) a. Aitak egia jakin dio. (EGLU II, 47)
b. Berehala jakin dio egia osoa. (EGLU II, 59, 62)
Zergatik gaitzesten dituen EGLU-k, ordea, ez dut ikusten. Orotariko Euskal Hiztegiak dakartzan sei aipamenen arteko bi honatuko ditut:
(11)

baita bere ciur jaquin deutsat, gordeten dabela sarri bere gosaarija, (Mogel., Peru Abarka, 10)
d. Saulek au ere jakin zion, eta eskua ezarri naiez egunoro zerraikion.(Lardizabal, TZ I, 26)
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Bigarren liburukiaren 51. orrialdean hasten den «Sail aldaketak» deritzan
zati interesgarriak ematen dit aukera merezi duten arretaz perpaus inpertsonalen gainean eta bereziki horien arteko subjetu bizidunen gainean berba egiteko. Ekingo diot, beraz, gai honi EGLU-ren atal horren barruko 56. orrialdea
irakurrita, ez dago dudarik EGLU-k subjetu biziduneko perpaus inpertsonalak
txit begi gaiztoz ikusten dituela. Hauek direla eta, inguruko hizkuntzen eragina aipatzen du, eta azkenik, kupidagabeko dekretu baten medioz zilegitasuna
erabat ukatzen die batere salbuespenik gabe. Entzun EGLU-k dioena: «Baldintza bat bete behar da, dena dela: nor-nark motako aditz oinaz osatzen dugun perpausean, objetu funtzioa betetzen duen izena minus bizidun motakoa
izanen da, esan nahi baita ez dituela izaki bizidunak adieraziko, bizigabeak
baizik. Horrelakoetan bakarrik zaigu zilegi euskaraz dut adizkia da motara aldatzea, balio inpertsonala emanez.»
Debeku hau erabatekoegia dela konturatzeko, EGLU bera irakurtzea aski
dugu: hiru orrialdez lehenago honako adibide hau ematen baita: Noiz hiltzen dim
zerriak zuen herrian? Oraingo honetan, galdera hau bitara interpreta daitekeela
baieztatzen du EGLU-k, inolako itzuli-mitzulirik gabe. Beraz, perpaus inpertsonalen auziak EGLU-k egin duen baino astiroago aztertzea merezi du, eta, zuen
baimenarekin, azterketa honi hasiera bederen emango diot hementxe bertan.
Subjetu bizidun perpausetara mugatuko naiz, bestelakoak ez baitaude auzipean. Areago, erabiliko ditudan aipamenetan azaleko subjetua gizakia izanen
da beti, sarritan lehen nahiz bigarren pertsonaz adierazirik.
Hasteko, beti legez, «Divide ut imperes». Esanahiaren arabera, hiru multzotan sailkatuko ditut perpausok: inpertsonal pasiboak, inpertsonal elkarkariak eta inpertsonal bihurkariak.
Aurren-aurrenik, Azkue eta Villasanteren gaitzespenak gorabehera, hiruoi
jatortasuna ukatzeko arrazoi sendorik ikusten ez dudala aitortzen dut. Inguruko hizkuntzen eragina barik, euskal sintaxiak betidanik izan duen berezko
ahalbidea ez ate digute erakusten? Badakit, bai, hizkuntza erromanikoetan se
hizkiaz omaturikako perpausek hiru adierazpenok badituztela. Honek ez du
inola ere esan nahi, ordea, euskal perpaus horiek erdal perpaus hauen eredura eratu zirenik. Gramatika orokorren barruko tresneria batek sortu dituela bai
batak bai besteak aise gertagarriago deritzot nik.
Oraintxe bereizi ditudan hiru multzoak banaka jorratuko ditut, jokoan daudekeen debekuak edo ez baitute ezinbestez denetan berdin izateko beharrik.
Inpertsonal pasiboekin hasiko naiz, gaur goizekoak izan gabe euskal literaturan zehar beren lekua izan dutela erakutsiz.
Buruenik, hana hemen bere tesi oraindik argitaragabean Adolfo Arejita
doktoreak aipatzen dituen etsenplu klasiko batzuk:
(12) a. Iltean il nin<;an, da aztu nin<;an. (Lee. 191)
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b. Concebitu nin~am maldadeetam. (Ikus, A.Unzueta, Nuevos datos ... FLV XIV-39, 332)
c. Saldu nintzen dirutan, asco sari handitan. (Azkue, Cur. Doc. Euskera VI(1925), 60-6
d. Israeltarrac berac ... ecusi ciran Ydisco baten !chura bat eguin...
(Mg., C.B., 92)
e. Ez zaree icusten fiesta, Plaza ta onelaco olgantzeetan. (J.J.Mg.,
Bas.Esc,. 101)

Jesu Christoren Lau Evangelioac Batera Alcarturic izenburua dakarren
Afiibarroren liburua argitara eman duen Maria Pilar Ciarrusta andreak ere aipamen bi eskaintzen dizkigu, liburuari egindako sarreran:
(13) a. Bata eroango da, ta bestea gueldituco da. (Afiibarro, J.CL.£., 379)

b. Eta euretaric beste iiiora biraldu etzan Elias, ezpada ... (Afiibarro, J.C.L.E., 267)
Zer esanik ez, Leizarragaren Testamentu Berrian eta beste zenbait idazle
zaharren obretan ere badira etsenpluak, esaterako:
(14) a. Orduan e~aguturen dut ecagutu ere naicen be~ala. (l Cor. 13.1 2; Lz.)
b. Hilen speran~az eta resurrectioneaz ni acusatzen naiz. (ActAp.
23.6; Lz.)
c. Bata recebituren da, eta bercea utziren. (Mt. 24.40/41; Lz.)
d. Bata harturen da, eta bercea utziren. (Lk. 17.34/35/36; Lz.)
e. Baina gomitatu aicenean, habil, iar adi azquen lekuan. (Lk.
14.10; Lz.)
f. eta gui~onaren Semea tradituren dela crucifica dadin~at. (Mt.
26.2; Lz.)
g. Balinetan vide gabe acusatu baguira ... (B. Etxepare, XIII-26)
h. Erho edo deus guti etsten bazare,... (S. Pouvreau, Philotea, 213)
Urrengo aipamenak ez dira hain aspaldikoak, Txirritarenak baitira, 1860.
urtean jaio eta 1936. urtean hil zen bertsolari famatuarenak:
(15) a. Urrengo larogei urtean ni ez naiz aztuko Kantabriko partean.
(Txirritaren Bertsoak 1/,59)
b. Pixka batian ez naiz aztuko sartuagatik lurpian. (A. Zavala, Txirrita,242)
Bi esaldi hauek, iaz laurogeita hamalau urterekin zendu zitzaigun Maria
Dolores Agirre andreak nekerik gabe ulertzen bazituen ere, gaurko hiztun
gehienentzat zeharo adiezin bihurtuak ditugu. Hori dela eta, gisa horretako perpausak debeku baten bidez baztertzea egoki litzatekela uste dut. Ez noski, jatorrak ez direlakoan, hizkuntza bera aldatu egin zaigulako baizik.
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Debekua behar dugu, bada, baina nolako debekua? Oraindik ere zerriak
bi modutara hil badaitezke, ezin esan, behintzat, azaleko subjetua ez dela bizidun motakoa izan behar. Giza-subjektuaren kontrakoa ere ez, honako esaldi
hau ere bitara har daiteke eta
(16) Heriotzera kondenatuak nola hiltzen dira Texas-en?
Hortaz, irteera bakarra lehen eta bigarren pertsonen kontrako debekua
ezartzea dugu. Goazen orain bigarren multzora, inpertsonal elkarkarienera.
Gure hizkuntzak elkartasuna adierazteko baliabide zehatzagoak ukanez
gero, ez da batere harritzekoa inpertsonal hauek berandu samar agertzea. Badaiteke nire ikerketa motzegi izatea, dena dela, aurkitu dudan etsenplurik zaharrena 1848an jaiotako Beovide idazlearena izan da:
(17) Elizako lanak bukatzian, agurtu ziran ta laztandu iru Santuak. (Bv.,
AsL., 135)

Geroxeago, Domingo Agirreren eta Joseba Etxeitaren lanetan bereziki ez
dira inondik ere bakanak bigarren muItzoko inpertsonalok:
(18) a. Onenbestegaz agurtu gara,... (Ag., A.L. 36)
b. Non ikusiko gara biar? (Ag. A.L. 72)
c. Riktrudis ta Adalbaldo uste-ustean barik neure etxean ezagutu ziran. (Ag. A.L. 141)
d. parra-irri gozoz agurtu ziran,... (Ag., G., 41)
e. Gizadi guztiak uste eban ezkonbarriok guztiz maite zirala. (Etxta, E.E 1912, 173)
Gipuzkeraz, bai eta gaurko idazle batzuen lanetan ere badira etsenpluak:
(19) a. Anaiak bezela maite ziran. (Alz., Bern., 44)
b. Ez dira egunero ikusten, Maitek ezin duelako. (Urretabizkaia,
Sat., 74)
c. Bitan bat, Maria Luisa: ez gara ikusten ala gehiegi ikusten gara.
(Urretab., Asp., 7)
d. Pabiloiaren atean agurtu ginen. (B. Atxaga, Obabakoak, 129)
Oraindaino aipatu diren perpausak ontzat emateak ez deritzat euskarari
kaIte egingo dionik nolanahi ere, ez dut uste hain usu erabiItzen den elkar hitza erabilera honek suntsiaraziko duenik, oso aditz gutxik onartzen dute eta.
Kontua da ez direla inpertsonal elkarkariak edozein aditzekin eratu aha!'
EGLU-rekin batera, honako adibide hauek txartzat ematen ditut nik ere:
(20) a. *Gizon horiek hilgo dira. (EGLU I, 112)
b. *Horiek erretzen dira. (EGLU I, 112)
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c. *Gu jantzi egingo gara. (EGLU I, 112)
d. *Mike1 eta biok ikastolan jo gara. (EGLU II, 56)
Behar dugun debekua honelatsuko zerbait dateke: Perpaus iragankor baten
aditz nagusia zinez bere objetu zuzena aldatu egiten duenetakoa badugu, perpaus hau ezin inpertsonal dezakegu elkarretasuna adierazteko, eta bestela bai.
Hau legetzat harturik, agurtzen gam, ezagutzen gam, ikusten gam, laztantzen gam eta beste batzuk onargarriak lirateke, erretzen gam, hiltzen gam,
jotzen gam, zauritzen gam eta abar, aldiz, gaitzesgarriak.
Hirugarren multzoa inpertsonal bihurkariek osatzen dute. Hona hemen
idoro ditudan aipamenik zaharrenak:
(21) a.
b.
c.
d.

Zeren e<;agutzen bainaiz <;ordun <;ure aldera. (E.Z., Man II, 26)
Ene ezin hautsizko fideltasunaz emaiten natzaizu. (S.P., Phil., 70)
Beira zaite ispilu andian. (El. 73)
Debru nere etsai higuinari eman hatzaio. (Dh. 146)

Hurrenengo hauek Adolfo Arejita doktoreak Mogelen idaztietan topatutako batzuk ditugu:
(22) a.
b.
c.
d.
e.

Acusetan naz, Jauna, ... (Mg., CO, 22)
Acusetan danian bat... (Mg., CO, 177)
Beguiratu zan ofietara. (Mg., Ip., 99; Altz.)
Beguira zaite ispillu andi baten. (Cat. Elg., 224)
Curutceco eriotziaz esquini jacon gugaitic bere Aita Jaincuari.
(Cat. Elg., 235)
f. Gorde biar zaree nescatilletaric. (Mg., P.A., 107)
g. Egun guichijan zara icusico indar galantac arturic. (Mg. P.A., 65)
h. Icusi zanian arerijo loy ta donga

a bere echeti campuan.

(Mg.,

CO, 115)
I.

Ta katigaturic ikusi zanian, asi zan orruaz. (Mg., Ip., 65; Altz.)

Beste hemeretzigarren mendeko aipamen batzuk:
(23) a. Ze umiltasun andiaz imini cinean Yudegu gogor-amorratuen escuetan. (Afiib., EL 3, 173)
b. Ichi zaite jausten emendic bera. (Afiib., i.CL.E. 196)
c. Emacumea alan aguerturic ikusi zanean, icaraturic (Afiib.,
i.CLE. 229)
d. Ta Simon Pedroc janci eban bere sofiecoa ta bota zan ichasora.
(Ibid. 434)
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e. Amar ayetatik bat, txit sendatu ikusi zanean, itzulita ... (Lardizabal, TB, 75)
f. Ematen natzaizu osoki eta behin bethicotz. (Joannategi, S.Bi, 386)

Eta azkenik, gure garaiko aipamen batzuk:
(24) a. Ur-ertzean begiratu naiz. (Ibifi., Virgil, 34)
b. Norbaiti eman nintzan maitearen maitez. (Xalbador, Odol., 341)
c. Ez ginen inportanteak sentitzen. (Urretabizkaia, Asp., 23)
d. Ez zen sekula erabat ematen, beti gordetzen zuen nitasunaren
mugekin lokarri bat. (Urretabizkaia, Asp., 30)
e. Carmen ezagutu ez banu, ni ere ez nintzan libratuko. (Urretabizkaia, Asp., 32)
Horien guztien kontra debekurik eraiki behar ote du EGLU-k? Utikan!
Nahiz eta askotan bere burua erabiltzeaz argitasun garbiago lor daitekeen, egitura inpertsonalaz ere baliatu nahi bada, ez dut inolako arrazoirik ikusten aukera hori galarazteko.
Euskara batuan ere, bihurkaritasuna adierazteko bi aukera egotea ez zait
batere kaltegarri iruditzen, bai ordea, aberasgarri.
Epai honekin inpertsonalen auzia amaitutzat emanda, har dezagun atsedenalditxo bat huskeria batzuk aipatuz.
50. orrialdean, merezi eta baUo aztergai direnean, zalantzatan dabil
EGLU: «gaur egungo erabilera nahasia da; ez dugu jakiten benetako nork ez
dutenak bezala ala nor izuna sailekoak bezala erabili behar ditugun» dio, eta
hortaz, bi aukerak ontzat ematen ditu:
(25) a. Horrela jokatzeak ez du balio.
b. Horrela jokatzea ez du balio.
Liburuaren 99. orrialdean, aldiz, zalantza horiek zeharo desagertu dira.
Hor esaten baita halako predikatuek aditz izena absolutuan uzten dutela, adibide hau emanez:
(25) c. Ez du balio horrenbeste Ian egitea.
Gehiegi al da gramatika bati bere buruarekin ados egoteko eskatzea?
Huskeria bila nabilenez gero, aipa ditzadan orain zenbait adibide oker:
418. orrialdeaan ez dakusat (52)b adibidea zertara datorren, 445. orrialdeko
(27)a ez da gura ukan-en adibidea, ez eta hurrenengo orrialdeko (28)i izan laguntzailearena, ez eta 512. orrialdeko (96)b menpeko perpaus barruko omenena ere.
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Beste huskeria bat: 454. orrialdean, behar izenak singularreko kasu-marka baizik ez duela hartzen dio EGLU-k. Ahaztu zaio esatea, haatik, iparraldean beharretan ere usu erabiltzen dela, adibidez:
(26) a. Gu, aldiz, haren beharretan gare... (Arb., Igand., 65)
b. Etzirena oro Jainkoaren beharretan? (Arradoy, San Frantz. 312)
c. Gizonak, bethi emazteen beharretan! (Larzabal, Iru, 18)
d. Mintzoa asmatu eta landu bearretan aurkituko da. (ViIIasante,
Jainkoa, 72)
Gramatika batean aurkitzea harrigarri zaigun sintagma bat agertzen da
458. orrialdean zenbait argitasun batzuk.
Irakurleen kaltetan, ezin-i buruzko aipamenak oro norakorik gabe desagertu zaizkigu 461. orrialdetik.
Huskeria ez, garrantzi handiko kontua baizik, azkenerako utzi dudana: ari
aditzarena, alegia. Eta deliberatuki diot «ari aditza», EGLU-k 158. orrialdean
bai adiztasuna bai eduki semantikoa ukatzen dion arren aditza delako. Aspektuari dagokion aditza, prozesu edo ekintza baten jarraidura adierazten duena;
hasi aditzak menpeko aditzaren prozesu edo ekintzaren hastapena adierazten
duen bezala.»Ari naizela, ari naizela» hasten diren PeIIo Errotaren bertsoak
gogoan dituztenek ondotxo dakitenez, bere eskuko aditza ere izan daiteke, gutxi gorabehera Ian egin esamoldearen esanahikidea delarik. Egia da, morfologiaren aldetik ari eta hasi ez dira berdin portatzen, hasi bezalako aditz normalean forma burutuak direnak, ari-ren kasuan orainari baitagozkio. Bai hala
da, eta zer? Honelako aditzak ezagunak dira hizkuntza askotan, Latina barne,
eta preterito-presenteko aditzak deitu ohi dira. Gure hizkuntzan bertan ere ez
dira gutxi: balio, behar, bizi,falta, gura, kosta, merezi, nahi, opa eta abar. Aditzak direnez, geroaldia ohizko moduan adierazten dute: beharko, biziko, faltako, eta abar. Bai eta ariko ere. Bere esanahikidea ari izango sasikoa dugu,
Azkuek munduratua, jatorragotzat zeukalako. Baina Axularek, Pouvreauk,
Kardaberazek, UbiIIosek Mendiburuk, hots, Azkuez lehenagoko idazle guztiek
ariko erabiltzen zuten ez eta behin ere ari izango. Eta horrek garrantzia badu.
Ari, EGLU-k uste duenez, aditza ez balitz, ari izango ezinbestez izango litzateke forma zaharrena. Baina alderantziz gertatzen da.
Forma burutuak, horiek bai, izan-en bitartez eratzen dira: ari izan da. Aspektu burutua zuzenkiro ari-ri ere eransten zaiola dio EGLU-k. Baina aritu-k
beste aditz bat dela dirudi: aritzen da, aritu da, arituko da, ari-ren formak ari
da, ari izan da, ariko da direla. Izan ere, esanahi berdintsuko aditz arrunt bat
aldean daukate preterito-presenteko aditz askok: bizi eta bizitu,falta etafaltatu, kosta eta kostatu, merezi eta merezitu, opa eta opatu.
Ari-ren funtzioaz ere zerbait esan nahi nuke. EGLU-k behin eta berriz aldarrikatzen du aspektu puntukaria adierazten duela. Baina egia al da hori? As-
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pektu puntukaria adieraz baleza, honako perpaus honek guztiz normala izan
beharko luke:
(27) Bonba hori oraintxe lehertzen ari da.
Ez da normala, ordea, arras bitxia baizik. Zergatik? Hain zuzen, -tzen +
ari perifrasiaren esanahia aditz izenak adierazten duen ekintzaren jarraia delako, EGLU-k berak 440. orrialdean aitortuko duenez. Esanahi horrekin, ordea, ezin daiteke puntukaria izan, puntukaritasunaren aurkako bat baizik.
Hirugarren eta laugarren liburukiei buruz ez dut deus esatekorik, arta handiz mamituak baitira. Hauxe bai esango dut, ordea: hirugarren liburukiaren zati
batzuk irakurtzean ez dudala oso ondo ikusten gramatika ala lexikografia lantzen ari den hor EGLU. Gainera, bi liburuki hauei buruz, esaera zahar bat gogorarazi nahi nuke: Etxean gatza ugari dagoela eta, ez dezazula bazkaria gehiegi gazi. Zertara diodan hori? Bada, orain eskumenean daukazuen Korpusaz
baliatuz, hitz eta esamolde bakoitzaren erabilpenak erraz eta erruz eskura daitezkeelarik, ez dira hargatik inola ere aipamen guztiok EGLU-ren testuan sartu behar. Askotxo badira, egokienak eta ohargarrienak soil-soilik sar bitez
EGLU-ren orrialdeetan, irakurleari bestela asper eta nekagarri gerta dakioke,
eta ez du testua behar den arretaz irakurriko.
Bukatzera noa. EGLU-ren kontra dudana laburbildurik, hona hemen erantzukirik nagusienak: Bihurkarien eta elkarkarien trataera motza, artikuluaren
gaineko nahaskeria batzuk, -ko izenlagungilea kasu-markatzat hartua, maila
aditzondoen joskera aztertzeke gelditua, subjektu bizidun perpaus inpertsonala erabateko moduan gaitzetsia, eta ari bezalako preterito-presenteko aditzik
ez ezagutzea.
Hasieran esan dudanez, mintzaldi hau EGLU-ren aldekoa izan balitz, ez
nuke berehalakoan bukatuko, baina kontrakoa izan eta bukatua da.
Beraz, Jaun-Andre agurgarriok, ondo esanak gogoan hartu eta gaizki esanak barkatu.
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DIALEKTOLOGIA

ERREXILKO EUSKARA DUELA 200 URTE
Patxi Altuna

Egun hauetanxe beteko dira 200 urte sennoi hau Errezilko parrokian egin
zenetik: ikus nola dioen ene sarrera honen ondoren «Sennon de la Visitacion, 2
de Julio de 1802», eta hitz horiek ez dira eneak. Hori idatzi zuenak mesede egingo zigukeen hori bezala bere izena ere ezarri baligu. Ez zuen egin eta ez dakigu nor zen. Sennoia Errezilen egina dela ere ez dut nik asmatu: eskuizkribuak
bamean dakarren orrialdetxoan hori idatzi zuenak bazekiela pentsatzen dut.
Irakurtzen hasi aurretik ere urte gehiegi direla pentsatuko du gaurko euskaldun askok hain aspaldiko paperak'arretaz eta gogoz irakurtzeko. Nik ere
halaxe deriztet irakurri eta gero ere, sennoiaren gaiari eta edukiari bakarrik
begiratuz. Baina ez da izan gaia eta edukia eragin nauena sennoia hemen aldatzera eta aztertzera. Azalak eragin nau, ohi ez bezala, hizkerak, eta horrek
eragingo duela uste dut -hala nahi dut bederen- beste euskaldun gazte asko
ere, artikulua eskuetaratzean..
Sennoiaren argazki antzeko bat egin eta erakutsi nahi izan diot irakurleari. Badakit ez zela horrenbeste behar, are ez zuela horrenbeste merezi. Hori
eredugarri diren obrekin, klasikoekin eta, egin ohi baita. Baina horiek ere ez
dira ugari izaten eta testu baten azterketa egiten irakatsi nahi izan diot bide
batez irakurleari.
Ez dut askoz gauza gehiago esateko. Baina bat bai. Gaia, esan bezala, gaurko gustokoa ez izan arren, -tz- kontsonante multzoa iruditaratzeko era hain traketsa izan arren -zein autorerengan ikasi ote zuen hori?- eta azkenik garai hartako sennoiak -eta geroagoko batzuk- bezala luzea izan arren, uste dut hitzen
eta perpausen azpian datzan sintaxia miresgarria irudituko zaiola irakurleari.

SERMON DE LA VISITACION, 2 de Julio de 1802
«Exurgens Maria abiit in montana cum festinatione in civitatem Juda: et
intravit i domum Zachariae et salutavit Elisabeth», Luc. c. 1.
1) Adanec bere gaizquiaren, edo Jaunaren Leguean eguin zuan uts arrigarriarequin galdu zuan berectaco, eta gurectaco guztioc behar degun Jauna-
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ren laguntasuna, eta adisqueretasuna; eta Adanen uts hau ateracteagatic, eta
gurectat irabazteco hargatic guc galdu guenduen Jaunaren gracia, eta graciac
dacarren escua, eguin zan Guizon Jaungoico Semea.
III bague vici beharrac ciran gure Guraso Adan eta Eva, eguin ezpaliote
beren Jaunari eguincioten charqueria. Eguin cituan gure Jaungoicoac Adan, eta
Eba, eta biac Ceruraco; eguin horduco eman cien lurrean ongui vicicteco behar zuten gucia, dio bada eman cien lurreco Paradisua, Ceruco inocencia, justicia originala, eta gracia; ezctuten horduan gaicteraco macurtasunic batere, eta
gauza onac chit ongui eguin cizaquen beren inocencian, eta zuten graciarequin
batean; eta baldin onela vici izan balira beti eramango cituan beren Eguille
Jaungoico maitagarriac emengo Paradisotic Ceruco Paradisora, eta eramango
cituan erioran (?) orctera gabe, eta emango cien etemidade gucico atseguin
contentua, eta beti betico gloria.
Arbola orretatic jaten badezu, esan cion Jaungoicoac lendabicitic Adani,
galduco dituzu nic naiez ematen dizudan inocencia, eta gracia, galduco dezu
cere vicitza, eta actenean ill beharco dezu cere hume, eta ondorengo guciaquin, eta Jesus eta bere Ama ez, bafia beste guciac vicicten asi horduco gueldituco dira zure pecatuaren loitasunean, ichusturic, eta galduric.
2) Eta norc esan ectezaquean Jaunaren aguincte onec bildurtuco eztuela Adan, eta quenduco cictaiola Arbolaren onduan ibilteco gogo guztiac, eta
ectuala aren frutaric probatuco mundu guciagatic ere? Bafia cer guertatuzan?
Jaunaren esanaz eguinaz, eta Jaunagandic uste cituan Ceruco, eta lurreco ondasun andiez casoric eguin bague jaten deu Arbolaco fruta.
Ah! numbait Adan! eta orren guchi beguiratuco cinduan cere buruari, eta
guri tristeoi! Eta orren laster galduco guinduzun, eta bocadu bategatic! Ah!,
zori tristeco guizona!, bada zu izanic ceruraco jauta (?), laster aurquituco cera
andic desterratua, eta zuc ill bague vici behar cenduana laster galduco dituzu
Ceruco doi guciac, eta juango cera lurra bonaneactera, eta ongui neguaturic,
izarditan goicetic arratserafio, eta cere burua narrugorrian ecusiric lotsaturic
aurquituco cera, eta juango cera baztar illumbatera, cere corpucta nolaerebait
picu ostoz estalctera; bafia an ere ecusten zaitu cere Jaungoicoac.
Aguincten dio Jaungoicoac Adani atera daquiola Paradisotic, eta juan derilla pecatuari dagocan sentenciac diona eguitera, edo lurra maneatuz nequezco izarditan bere jan-edana, eta gafieraco gauzac eguitera. Ateractenda Adan
isill-isillic Paradisotic berequin bere Andre Eba daramala.
3) Ah!, cer trucada Adan pecatariarenctat eta gure galduenctat! Ecusi
zuan Adanec cer zan Paradisua, eta ecusten deu guero aren toquian ematen
zaion vicitoquia, eta ecusten deu trocada gaisto onetan harc, eta guc galcten
guenduena; bada trucada gaizto onetatic datozquigu izaten ditugun heritasunac, naigabeac, quezcac, humeen esquergabetasunac, erioctac, eta gafieraco bidegabeac.
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Eta bitartean cer eguingo ote zuan haren Andre gaiso Eva mimberiac?
Cer eguin cezaquean? Negar eta negar, bada Paradisotic ateractean esango
zuan malcua ceriola: (Ah!. nere tristea!. ni izanic naturalezaren graciaz jancia,
eta: d. hamar lerro beherago). Norc arindu ninduen ni Paradisuan bacarric, senarra uctiric, ibillcteco? Ni egon banintz onen beguietan, edo onen vistan,
etzan assico nerequin icteguiten baztarrean zeguan suguea, edo onen ichuran
etsai madaricatua. Bana arindu ninztan bacarric ibillcteco, eta Paradisoco baztarrac ecusten nebillela, han aguertu cizatan baztarrean ceguan etsai enganaria, eta onec ongui nai ciralaco eguiten nere zori gaistoan haren esana.
Ecusten det Arbola eta Arbolaren fruta; ecusi orduco iduricten zait guztiz eder gozua. Beguien ondoren anztan laster nere jan gura edo gogo gaistua;
eta biai cerraguiela nere escu ara banD lenago erreric guelditu behar zeuquena. Artucten det nic neronec eta jaten det Arbolaren fruta. Jan eracicten diot
nere senarrari jan horduco, idiquicten dira Senar Emazteen bien beguiac. Certaraco ote? Galduac guerala eta galdu ditugula gueren hume guztiac ecusteco
4) Ah! nere tristea! Ni izanic Naturalezaren, eta graciaren doi ederrez
jancia, eta apaindua, nic ill bague Cerura zucen-zucen juan behar nuena, ni
gaicteraco macurtasunic batere baguecoa, norc esan cezaquean nic abec guztiac nere naiez galdu behar nituena? Orretara naiz ni? Bada orain aurquicten
naiz illumpez beteric, eta Jaunaren maldicioac esaten dirala, emendic aurrera
izango diturala, ecin asma al-adina lan, neque, onace, eta erdiracte gogorrac.
Ah, infemuco etsai enganaria! Eguin dezu zuc inorc ere ecin eguin lezaquean gauzaric charrena! Bada gal-eraci diezu biai, eta guri guztioi Ceruco sarrera, eta gracia. Contentuz aurquicten cera cere irabaci gaisto orrequin? Bana
cheon ezazu: eztira izango zuc uste dituzun adi(na) irabaci, cergatic zure irabaci gaisto onec ere izango (deu) bere erremedioa, edo zucen bidea.
Andre batez valiotu cera guizona galducteco; beste Andre batec gal-eracico dizu cere irabaci gucia. Andre onec ebaquico dizu cere burua, eta bici ceran artean auspez lurraren gainean ibilli beharco dezu. Cergatic Andre etorquizun onec izango deu Seme bat, zuc eta Infemuco guciac.bafio escu eta indar
gueiago duana; eta Seme onen izana ceruac, lurrac, eta Infemuco guciac belauniko errespetatuco dutena.
5) Ecusiric, bada, gure Jaunaren amorioac aurquicten guinala gucioc pecatuaren esclavo, erruquituric gure miseriaz determinatu izan zuan, escogictea
bere Amactat munduan izan dan eta izango dan Doncellaric garbien bat, Andre guztien artean pareric baguecoa, Jaunaren privilegioz Adanen mancharic
baguecoa, santutasun gucien virtutea, eta santidadea, animaco edertasuna besteric eztuen edertasuna, bere burua eguzquiaz inguratua, bere corpucta ceruco
izarrez eta aingueruz apaindua, bere ofiazpian illarguia ceucan bat cerictana
Maria: biralcten zuala onetaraco bere Empirioco Princeperic andienetatic bat,
bere indartasuna, edo San Gabriel Ainguerua; cefiec, etorriric Virgifia gucien
Virgina ceguan toqui(r)a, errespeto andiz beteric esaten dio:
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«Agur Maria graciaz betea, Jauna da zurequin, bedincatea cera zu Andre
guztien artean». Eta virgifia guztien Virgina, baiez bat ecin emanic becela Jaunac berac escacten cion gauza baten gafiean, gorrituric, eta lotsaturic becela,
eranzun cion: «Nola izango da posible, baldin guizonic ezagucten ez badet»?«Ez deiquizu eduqui bildurric», eranzun cion horduan Aingueruac, «bada Jaunaren vorundatea da izanderilla Espiritu Santuaren obraz, eta virtutez zure entrafia garbietan concibitua Trinidadeco bigarren Persona, Aita Etemuaren Semea, munduaren erremedioraco; eta hau izango da zuc batere virgifiidaderic
galdugabe, eta zugandic jaiocten dana, deituco zaio Jesus, Santua, edo Jaun
andiaren Semea». Horduan pozturic, eta animaturic becela, entregacten zuala
bere viotz, eta vorundatea bere Jaunari, eranzun cion: «Bada orrela bada, ona
Jaunaren Esclava, eta eguin beri bere vorundatea.
6) Hz onec atseguifi, contentuz bete cituan Cerua eta lurra, han eta emen
bici ciran guciac. Eta infemu guciac icaraturic, nun Trinidadeco bigarren Persona Ceru guciac idiquiric, eta Corteco Aingueru guciac laguncten ciotela, jachin dan Maria Santissimaren entrafiatara. 0 Cerua, eta Lurra arricteco dan
Misterioa!, eta guizonac beren Jaunaren zor dioten amorioa!
Baita instante onetan ere adiraci-cictaion beste berri guztiz eder bat. Nola
aren lengusu Isabel aurquicten zan aurdun sei illabetecoa; bada edade andicoa
izanagatic, eztala Jaungoicoarenctat batere imposibleric,eta izango zuala seme
bat dana milagroz betea. Berri onequin berriro pozturic, largacten deu bere
echea, eta irteten da bere Esposo Joserequin Judaco ciudadera juateco deseoz,
allegacten da Hebrona berac daqui cenbait nequerequin; badijua zucen zucen
Zacariasen echera, sarreran topacten Isabel Leengusu maitea, eguiten diote alcarri laztan.
Eta Virgina icteguiten asi horduco, nun sei illabeteco aurra bere Amaren
sabelian aurquicten dan pecatuco catetic libratua, eta santificatua; eta belaunico jarriric adoracten deu bere, eta gure Redem ptorea, bada icteguiten ezpacequien ere, esango zuen beregain: Ona nun datorren Jaunaren Bildotsa, munduco pecatu guciac quencten dituana.
Eta Isabel onen Amac ecusiric bere sabeleco aurraren poza, eta contentua, esanzuan: Bedincatea cera Andre gucien artean eta bedincatua zure sabeleco frutua! Nundic nora neri onembeste mesere! && Jaungoicoa etorri zan
Cerutic lurrera guri Ceruco bidea, edo leguea eracusteagatic. Hau sermoico
puntua. &. Ave Maria.
7) «Exurgens Maria abiit in montana cum festinatione in civitatem Juda;
et intravit in domum Zachariae, et salutavit Elisabeth», Luc.
Gure Jaungoicoa guizon eguitea, edo guizon eguifiic mundura ctea, noiz
nai izan zan gurectaco mesere, eta ondasun andia. Noiz, bada, edo cer sasoiez
mundura zan gure Jesus maitagarria?Agusto cerictan Erromaco Emperadorearen azquen aldeco egunetan. Eta nola aurquitcen zan horduan mundua, edo
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rnunduco gendeac? Baque andian, eta ondasun andiz beteric, esaten deu Isaias
Proph.; bada guelditu da, esaten deu, rnundua bere odol isurce gogorretatic,
bere guer aldiac ernaten diozcaten ondasunequin pozez bete da rnunduco nagusia, eta escu artean dacarren eguitecoan, agueri bere bioctean aurquicten
zaion atseguifi contentua.
Jesus jaio z~meco baciran berroguei urte, eta gueiago Errornaco Ernperadore zala horduco nagusi Agusto Cesar; urte orietan gucietan izan cituan Agusto Ernperadoreac here guer aldi andi gogorrac, bafia horduraco bucatu cituan
guciac, eta horduranaco bere etsaiac garaituric, edo vencituric, baquetan ceguan
Cesar. Jesus Jaungoico guizona lurrera zaneco; eta aurquicten zan Cesar rnunduaren iru zatietan aurquicten ciran Reinu, edo baztar aberatsaren Jaun, eta Jabe
bacarra, eta guer aldi berriric viztu ectidin, edo vizten bazan ere, artu cituan
Agustoc berac bide, eta neurri guztiz onac, zucenac, eta bear becelacoac; eta
jaquifiaren gafiean egoteco, eta cer ondasun izancezaqueen bere behar dernporan, aguindu zuan ecusi cerilla, nor ciran, cernbait ciran, eta nolacoac ciran escupean aurquicten ciran guizonac, eta andreac; Ian onetaraco billatu cituan guizonic onenac, eta oriec eguin zuten guztiz ongui, zucen, eta behar becela
Agustoren esana, eta icasi zuten Agustoc jaquin nai zuena. Arte gucian issillic
ceguan lurra, eta gueldiric rnundua. Orra nola aurquicten zan rnundua, eta orra
nola cebillen rnunduco Nagusia isill issillic, baquetan eta behar becela.
8) Ezta rnisterio, esaten deu San Basilioc. Aguilla derictan egaztien erreguifia egoan dabillenean, issillic eta gueldiric daude gafieraco egazti guztiac,
eta lurrera Erregue Jesus Jaungoico guizona cerutic cetorrenean, issillic egon
behar zuten rnunduco erregue guztiac, eta gueldiric orien armac; bestela ectan
chit erraz Jesusec eguitea eguin behar zuana, ezta rnunducoac ere Jesus onegandic icasi behar zutena icastea.
Legue zarreco gauzac eracustera biralduzuan leen gure Jaungoicoac aingueru bat, bafia biraldu zuan legueac escacten zuan eran, edo era guztiz izugarri batean; bada bidaldu zuan baztar guztiac icaracten cituen trornpeta izugarri batequin suz, quez, drurnoiez, eta chirnbistaz betericaco odoi icaragarri
batean. Guelditu zan odoi hau Sinai cerictan rnendi gafiean, eta israildar guztiac azpico aldian ilcear cirala gueratu ciran. Eracusi cien aingueruac beren
Jaunaren leguea, bafia eracuste hau, leen esan deran becela, leguearen eraco
eracustea zan, bada Israeldarren leguea, legue bildurrezcoa zan, eta guztiz icaragarria.
9) Jesu, eta hau gucia cergatic? Cergatic aren vihoctac aurquicten ciran
arriac becela gogorturic, inorc ere eguiten ectuala beren Jaunaren esanic? Bada
Jesus jaio zaneco, ecin conta al adifia ciran rnunduan aurquicten ciran guizon,
andre, eta zar gazteac, eta Isrraeldarrac, eta beste cernbait atera, eta gafieraco
guciac infemucoaren escupean vici ciranac ciran, eta profeta Davidec dionaz,
Isrraldarrac ciran nor zan Jaungoicoa cequiten gendeac. Gentillen Jaungoicoac ciran arrizko, eta zurezco idoluac, gaiztoaren ichura, edo figura ichusiac;
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guztiac eguiten zuten orien Etsaiac nai zuana, eta onec nai zuana zan gaiztaqueria, eta ifiorc ere ez beren Jaunaren esanic eguitea. Guztiac atera ciran Ceruco bidetic, esaten deu Profeta Davidec, guztiac galdu ciran beren Jaungoicoarenctaco; eta Ceruraco, orien artean, ectan inor ere gauza onic behar becela
eguiten zuenic.
Bafia gaur ezteu gure Jaungoicoac biralcten mundura Aingueruric. Jaungoicoa berbera dator orretaraco, eta (bafia eracuste hau, leen esan deran becela) dator guizon eguifiic. Orra San Juan Evangelistac dionaz, munduco guciac
beren Jaunari zor dioten amorioa! Bada Aita Etemuac emandie munduco guciei ongui naiez eta emendic icasi dezaten Ceruco videa, edo leguea, bera adifiaco, berequin beti daducan, eta bere burua becifi maite duan Seme bacar maitea. Aitac Semeari artu eraci cion gure corpucta, odola, eta loizco naturaleza,
ematen cigula gure senidetaco, eta senide onac becela guri laguncteco, eta bere
hictez, lanez, eguifiez guri Ceruraco bear deguna eracusteco, berac irabaz diezegun bere nequez, odolez, tormentuz, eta eriotz gogor batequin gure pecatuen barcamentua, eta actenean gurequifi gueldicteco Sacramentaturic, eta berari Ceruan beguira gaudela etemidade gucian atseguifi contentuz beteric
vicicteco.
10) Etorri ninztan ni guizon eguifiic, esaten zuan bein Christo gure jaunac, guizonac izancezaten nere laguntasuna, eta gracia, eta icasi cezaten ceruco Leguea, edo videa. Etorri ninctan ni Guizon eguifiic munduco galduac zucenctera, munduco zor guztiac ateractera, munduco guizon galduen, eta nere
Aitaren artean paqueac eraguitera, eta munduco guciei nere Ceruco bide, edo
legue garbi bat eracustera: hau gucia, bada, beste asco gauzaren artean, eguitera etorri nunctan guci gucia pozez, eta atseguifi andiarequin, cergatic nic nere
Aitari dioan amore andiarequin, maite ditut, berac ongui naiez eguifiac diran
munduco galdu gaisuac.
Atozte, bada, guztioc, esaten digu, hictez hitz, eta gogo dezutenac, cergatic ni naiz zuen Maisua, eta Maisu onac becela nic lagunduco dizutet, eta
eracusico dizutet Ceruraco videa. Atozte nequea, gosea, egarria, izardia, eta
negarra dezuten guciac, nic arinduco det zuen beharra eta premia: nic emango dizutet nere odola zuen egarriac ichunguicteco, goseac quenducteco, nere
Corpucta zuen gosseac quenduc(t)eco; bada nic zuequin beti vici nai det, cergatic guztioc aurquicten ceraten nere goguan, eta vioctean sarturic becela; eta
zuec guztioc Cerura eramateagatic, eta emengo Leguea eracusteagatic, aurquicten naiz nere amorioan suan erreric becela; eta zuen pecatuacgatic asarraturic aurquicten bada ere nere Aita Etemua, nic artuco ditut zuen pecatuen
carga guztiac, nic pagatuco ditut zuen zor guztiac Curuce batean, eta nic bigunduco det nere Aitaren colera, edo assarratasuna.
11) 0 Aita Etemoaren Seme bacar Jesus maitagarria! Jesus, Aita Eternuaren espillu garbia! Jesus, Aitaren izate, edo sustancia guciaren echura, eta
figural Jesus, Aitac, eta Espiritu Santuac duten izate ber berarequin aurquic-
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ten dan Jaungoico Guizona!, eta Jaungoicotasun eder hau, arguia illunpetic,
vicicta erioctatic, eta erocein gauza ecer ecetic atera lezaqueana, neri osca, neri
eracusi naiez, neri ongui naiez, eta Cerura eraman naiez! Eta ni, oni casoric
eguin gabe onen iguesi, etsai batec sequicten baIit becela! Ah! nere gogortasuna! Bana berandu bada ere ezagucten det nere esquergabetasuna! Bada erdiratu dirate nere viotz gucia zure itz leunac! Cergatic maite nazun Aitac becela itz eguiten dirazun!, eta eztaquit cer eguin ere zure gauzaric chiquienac
ere eguiteagatic! Leenago hau eguin gabez pena, eta damu andiarequin aurquicten naiz. Guel bitez, bada, barcatuac oraindanoco nere pecatuac, eta barcatuac diralaco pozarequin, suplicatuco diot Ceruco Erreguinari:
O! Jerusalengo Alaba ederra! Jaunaren ciudad escogitua! Izar guztien,
illarguiaren, eta eguzquiaren arguia illundu lezaquean arguitasuna!
Aita Eternuaren Alaba, Semearen Ama, eta Espiritu Santuaren esposa!,
eta iruroc arpeguiz arpegui beti beguiracten dioten edertasuna!

o Jaungoico Salvadore, amore ederraren, eta guztion Ama! Bada cuructearen onean cere Semeari beguira dolores beteric ceundenean, berac Ama
eguin cinduan!
o cer consuelo, eta dicha, onelaco Ama bat Ceruan iduquictea! Zu cera,
bada, gurectaco Ceruco Atea!, eta zugana datocenanctat, beti idiquia!
Guztioac gatoz, bada, zure mantupera, edo amparora gure erremedioaren
billa, cergatic egarriric itocten dan batec iturrico ur frescoa deseacten duan becela, ala guztioc zugana juateco, egarriric urturic becela aurquicen guera. Bada
zuc cere bular gozua zure Semeari eracusi ezquero bereala aren assarre justoa
gozatuco da.
HIZKERAREN AZTERKETA
1)

Azaletik hasita:
bedincatea vs. bedincatua 6
Ah nere tristea! 4
Ah cer trucada...gure galduenctat! 3
eta, edo guztien aurrean koma ipintzen du;
-tz- multzoa beti -ct- idazten du; inoiz edo behin -zt-:
gurectaco, berectaco, ateractea-, orctera, actenean (denak Ian)
ectuala 2, uctiric 3, corpucta 5, cictaion 6, ...
ninztan 3, anztan 3.

2)

Hitz-aItxorra; non agertzen den forma bakoitza:
orretatic 1, onetatic 3; adisqueretasun 1; gabe 1, bague 2; bonaneatu2; izardi 2; baztar 2; behar 1; abec (hauek) 1; mesere 6...

3)

cere darabil beti hutsik egin gabe erreflexibo gisa::
«Galduco dezu cere vicitza» 1; «ill beharco dezu cere...»1;
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Baina hor bertan «gueldituco dira zure... loitasunean».
«Eta orren guchi beguiratuco cinduan cere buruari?» 2
«cere burua narrugorrian ecusiric...» 2
«ecusten zaitu cere Jaungoicoac»2
«gal-eraci dizu cere irabazi guzia» 4
«ebaquico dizu cere burua» 4.
«contentuz aurquicten cera cere...? 4
4) Adizkerak: gipuzkerazkoak ditu erabat; ez da zer jarri guztiak; zenbakiak non agertzen diren esan nahi du, numero gabeak maiz agertzen direla:
IZAN: da (maiz) - dira (maiz) - ninztan - zan (maiz) - ciran I
zait 4 - cizatan 3 - cictaiola 2 - cictaion 2,6 EDIN: derilla 5 - beri 5 - daquiola 5 - bitez 11.
* EDUN: det (maiz) - deran (nik) 9 - deu (maiz) - dezu- (maiz) - duana 4,
diturala (nik) 4 - dituzu 1- dezute 10 - dizutet 10 dirazu-(niri) - dirate 11 - dioan (nik hari) 10 - diozcaten (hari) 7
zuan (passim) - zuala (ectuala) 2,5 - cituan (maiz)
ninduen 3 - guinduzun 2 - cinduan (2)
ciralaco 3 (= zida-) - cion 1 - cien 1 - cioten 1 - cigula 9
cenduana 2 - guenduena 3
* EZAN:dezaten 9 - diezegun (=diezaigun) 9
- cezaten IOcizaquen (haiek haiek) 1 - lezaquean(a) 4,11 - cezaquean 4,7
cheon (itxaron?) ezazu (5)
EGIN: ez deiquizu (=degikezu?) eduki bildurric (5) (=ne timeas)

FORMA SINTETIKOAK:
dacarren 1 - diona 2 - dagocan 2 - daramala 2-ceguan 3,5 -nebillela 3ceriola 3 - datozquigu 3 - zeuquena 3 - cerraguiela (=zerraikiela) 3 - (Agusto)cerictan 7 - cerictana 5 - daducan 9 - atozte 10 - cequiten 8.
5)

SINTAXIA:
LOKAILUAK:
bada (kausala):
eman cien... gucia, bada eman cien... 1 Ah, zori tristeco guizona , bada... laster aurquituco cera... 2
ecusten deu...galcten guenduena, bada datozquigu...3
...negar eta negar, bada esango zuan 3
...galdu behar nituena,
, bada... aurquicen naiz... 4
...eguin dezu...charrena, bada galeraci diezu biai... 4
Ez deiquizu eduqui beldurric, bada Jaunaren vorundatea da..5
ola... aurquicten zan aurdun, bada eztala...imposibleric... 6
...asi horduco, nun... adoracten den..., bada esango zuen beregain... 6
Noiz bada edo cer sasoiez mundura zan...? .. 7

ERREXILKO EUSKARA DUELA 200 URTE - Patxi Altuna
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bada (ilatiboa): bada orrela bada, Ona Jaunaren esclava! 5
...ecusiric bada ... , determinatu izan zuan... 5
cergatic (kaus.)..eztira izango..., cergatic...gaisto auec izango bere..4
...beharco dezu, cergatic...Andre ...onec izango deu..4
...atseguin andiarequin, cergatic nic...maite ditut...10
Atozte bada, cergatic ni naiz zuen Maisua... 10
baina (adbersat.): ...bere Ama ez, baiia beste guciac. 1
Norc esan ectezaquean...? Bana cer guertatu zan? 2...juango cera... ,
baiia an ere ecusten zaitu...2
...izan cituan, baiia orduraco bukatu cituan...7
6)

MENDERAGAILUAK:
· osagarriak (-ela, -na):

Eta norc esan ectezaquean... bildurtuco eztuela ? 2
aguincten dio...atera daquiola... eta juan derilla 2
...nark esan, galdu behar nituena? 4
...adiraci cictaion berri.. bat: nola...Isabel aurquicten zan (=zela)..6
...aguindu zuan ecusi cerilla nor ciran...7
· moduzkoak (-ela):

antzan laster nere X edo Y, eta biai cerraguiela nere...3
aurquicten naiz esaten dirala (didala)...
Jaunaren maldicioac esaten dirala,.. .izango diturala (-dala) 3,7,7
determinatu izan zuan escogictea...., biralcten zuala onetaraco 5
· baldintzazkoak (ba, baldinba):

jaten badezu, ...galduco dituzu... 1
Nola izango da posible, baldin guizonic ezagucten ezpadet? 5
baldin onela vici izan balira, eramango cituan... 1
egon banintz..., etzan assico...3
vici beharrac ciran..., eguin ezpaliote... charqueria... 1
...onen iguesi, etsai batec seguicten balit becela! 11
- kontzesiboak (nahiz eta, izanik (ere), ba...ere...):

...zu izanic ceruraco jauta (sic!), laster aurquituco cera...2
...icteguiten ezpacequien ere, esango zuan...6
...guer aldi berriric... vizten bazan ere, artu cituan...7
...asarraturic aurquicten bada ere... , nic artuco ditut...9
· kausalak (-elako, -rik, zergatik + -n)

Agertu cizatan eta onec ongui nai ciralaco eguiten..aren esana 3
Ecusiric..., erruquituric gure miseriaz, determinatu izan zuan 5
Bada zuequin vici nai det,...cergatic guztioc aurquicten ceraten 10
...cergatic ...Aitac becela itz eguiten dirazun. 11
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• erlatibozkoak (zein, nun)
Ainguerua, ceiiec etorriric...ceguan toquira, ... esaten dio: 5
Eta infernu guciac icaraturic, nun...jachindan... entrafietara...6
...icteguiten asi horduco, nun...aurquictendan...libratua...6
...esango zuan eregain: Ona nun datorren ... Bildotsa 6
...Orra nola aurquicten zan... eta orra nola cebiIlen...7
• helburuzkoak (-tzeko, -agatik):
...emango dizutet...ichunguicteco, ...quenducteco,... quenducteco; 10.
...eramateagatic eta.. .leguea eracusteagatic aurquicten naiz 10
...guer aldi berriric viztu ectidin... artu cituan...7
- denborazkoak (-eko)
.. .Jesus jaio zaneco, baciran... 7
...baquetan ceguan Cesar,... Jaungoico guizona lurrera zaneco...7

7)

«ITXURAZKO» OKERRAK:
Virgifia...baiez bat ecin emanic..., eranzun cion... 5 (VIRGINAK)
...eta zugandic jaiocten dana, deituco zaio Jesus. 5 (DANARI)
...entregacten zuala...vorundatea bere Jaunari, eranzun cion...5
(ZIOLA)
...zuc vici behar cenduena, laster galduco dituzu..2 (CENDUENAC) norc esan... quenduco cictaiola... gogo guztiac..? 2 (ZITZAIZKIOLA)
...orren guchi beguiratuco cinduan cere buruari...? 2 (ZENION)

8)

ESALDI LUZE EDERRAK:
«Berri onequin berriro pozturic largacten deu bere echea,
eta irteten da... Judaco ciudadera juateco deseoz,
aIIegacten da Hebrona, berac daqui cembait nequerequin,
badijua zucen-zucen Zacariasen echera,
sarreran topacten Isabel leengusu maitea,
eguiten diote alcarri laztan» 6
«0 Aita eternuaren Seme bacar Jesus maitagarria!
Jesus, Aita eternuaren espillu garbia!
Jesus, Aitaren izate, edo sustancia guciaren echura, eta figura!Jesus,
Aitac eta Espiritu Santuac duten izate ber berarequin aurquicten dan
Jaungoico guizona, eta Jaungoicotasun eder hau garbia illumpetic, vicicta erioctatic, eta erocein gauza ecer ecetic atera lezaqueana,
neri osca, neri eracusi naiez, neri ongui naiez, eta cerura eraman
naiez!
Eta ni oni casoric eguin gabe onen iguesi, etsai batec seguicten baIit
becela!
Ah nere gogortasuna!» 11

ONOMASTIKA
IRIZPENAK
Atal honetan udalek eta administrazio batzordeek, baita beste administrazio desberdinek Onomastika batzordeari egindako irizpen eskaerak biltzen dira. Gogoan izan behar dugu EAEn herri
edo kontzejuaren izena aldatzeko irizpena eskatu behar zaiola
Euskaltzaindiari. Irizpenak eskatutako hizkuntza edo hizkuntzetan ematen dira.

Mikel Gorratxategi,
Onomastika batzordeko idazkaria

BARRENDEGIEN IZENDEGIAK (1)

Onomastika batzordea

Gasteiz, 2002.eko uztailaren 4an

1)

Trebiiiu (Ihuda) (2)

Herritar izena: trebifiarra
Izen ofiziala

Euskal izena

Aguillo
Ajarte
Albaina
Afiastro
Araico
Arana
Argote
Armentia
Arrieta
Ascarza de Trevifio
Bajauri
Burgueta
Busto
Cucho
Dord6niz
Dorofio
Franco
Fuidio
Golemio
Grandival
Imfruri
La Puebla de Arganz6n

Agilu
Axarte
Albaita
Aiiastro
Araiko
Arana
Argote
Armcntia Trebiiiu
Arrieta
Askartza Trebiiiu
Baxauri
Burgeta
Bustu
Kutxu
Dordoniz* (3)
Doroiiu
Franku
Fuidio
Golernio*
Grandival
Imiruri*
Argantzon

(I) Udal izenez gain auzo nagusiak ere ageri dira.
(2) Ihuda izen historikoa ez da baztcrtzen, baina Trebiiiu gomendatzen da.

(3) Izartxoa dagoenean datu nahikorik ez dagoela adierazi nahi da.
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Izen ofiziala

EuskaI izena

Ladrera
Lano
Marauri
Mesanza
Moraza
Moscador de Trevino
Muergas
Obecuri
Ochate
Ocilla
Ogueta
Ozana
Pangua
Pariza
Pedruzo
Samiano
San Esteban de Trevino
San Forrnerio
San Martin Galvarin
San Martin Zar
San Vicentejo
Saraso
Saseta
Taravero-San Andres
Torre
Trevino
Uzquiano
Ventas de Moraza
Villanueva de Tobera
Villanueva de Oca
Zurbitu

Ladrera
Lanu
Marauri
Mesantza *
Moraza
Moskator
Morgas
Obekuri
Otxate
Ozilla
Ogeta
Ozana
Pangua
Paritza
Pedruzo
Sallliano
San Esteban
San Forlllerio
San Martin Galbarin
Sanlllartinzar
San Vicentejo
Saratsu
Saseta
Taravero-San Andres
Torre
TrebiIiu
Uzkio
Morazako bentak
Billa
Villanueva Oka
Zurbitu

Atezabal
Caricedo
Dueso
Faido
Granado
Gurbandiz
Meana
Tarayta

Atezabal
Caricedo
Dueso
Faidu
Granado
Gurbandiz
Meana*
Taraita

87

BARRENDEGIEN IZENDEGIAK

Izen ofiziala

Euskal izena

Kuadrilak
Cuadrilla de Abajo
Lauria
Somoayuda
Tobera

Beheko kuadrilla
Lauria
Somoihuda
Tobera

Partzuergoak
Busturia (4)

Busturia
Murturiak
Arcefia
Ama
Nunuri
Uribarri
Ventas de Armentia

Artzeiia
Arna
Nunuri
Uribarri
Armentiako bentak

2)

Villaverde Turtzioz

Herritar izena: billaberdetarra
!zen ofiziala

Proposamena

Altura (La)
Campo (EI)
Capitana (La)
Hoyos (Los)
Iglesia (La)
Laiseca
Matanza (La)
Mollinedo
Palacio
Villanueva

Altura (La)
Campo (EI)
Capitana (La)
Hoyos (Los)
Iglesia (La)
Laiseca
Matanza (La)
Mollinedo
Palacio
Villanueva

(4) Urarte, Granado, Laiiu, Albaita eta Pariza herriek osatzen zuten.

HERRI·IRIZPENAK

D. Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca y secretario
de la Comision de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca /
EUSKALTZAINDIA,

CERTIFICA:
Que el nombre del concejo de Roitegui del municipio de Arraia-Maeztu
en su forma euskerica academica actual es Erroitegi. Asimismo, que el gentilicio de dicho pueblo es erroitegitar.
Que la forma usada en euskera era Erroitegi como se puede ver en la
obra de Gerardo Lopez de Guerefiu Toponimia Alavesa seguido de Mortuorios 0 Despoblados y Pueblos Alaveses, editada por esta Real Academia, donde figura bajo las formas Erroitegui y Herroitegui en el siglo XVI. Prueba
de este uso la tenemos igualmente en la toponimia menor donde aparece
Erroitigabidea en el vecino concejo de Sabando. La desaparicion de la e- inicial, que en la documentacion castellana se confunde con la preposicion «de»,
es un fenomeno comtin en el Pafs Vasco y se ha aplicado a la practica totalidad de los nombres que empiezan por er- (Errekalde>Recalde, Errenteria>Renteria, etc.).
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a veintisiete de enero de dos mil dos.
B.V.

Andres Iiiigo Ariztegi,
Presidente de la Comision
de Onomastica

Mikel Gorrotxategi,
Secretario de la Comision
de Onomastica

Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca y secretario de
la comision de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca / EUSKALTZAINDIA,

CERTIFICA:
Que el nombre de la junta administrativa de Guevara. perteneciente al
municipio de Barrundia, en su forma euskerica academica actual es Gebara
y que el gentilicio de dicho pueblo es gebarar.
Que Gebara es un toponimo euskerico, documentado al menos para el
ano 1257 bajo la forma Guevara, tal como consta en la obra de Gerardo Lopez de Guerenu Toponimia Alavesa seguido de Mortuorios 0 Despoblados y
Pueblos Alaveses, editada por esta Real Academia.
Que, a la luz dela documentacion obtenida en las investigaciones de la
toponimia menor, se demuestra que el nombre Gebara era utilizado en habla
vasca, tal como se constata a traves de los siguientes testimonios: Guebarabidia (<<el camino de Gebara») recogido en el ano de 1694 en Argomaniz; Guevarabide en 1598 en Elburgo y en 1793 en Arrieta; Guevarabidea en 1711 en
Lubiano y Maturana, y en 1778 en Mendijur; Guevarabidia en 1718 en Mendijur, en 1708; en Etura y en 1716 en la propia Gebara: Guevaraeguia (<<La
ladera de Gebara»); finalmente Guevarazabala (<<EI llano de Gebara») en 1708
en Etura y Gebara. La razon de la alternancia de by ves meramente grafica,
puesto que el sonido representado por v no ha existido en euskera por 10 que
las form as con dicho grafema de los toponimos vascos (Vermeo, comun en
otras epocas) no son etimologicas.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a veinticuatro de abril de dos mil dos.

Mikel Gorrotxategi,
Secretario de la Comision
de Onomastica

Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca y secretario de
la comisi6n de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca / EUSKALTZAINDIA,

CERTIFICA:
Que el nombre de la junta administrativa de Nane/ares de la Oca, perteneciente al municipio de [rwia de aka, en su forma euskerica academica actual es Langraiz Oka y que el gentilicio de dicho pueblo es langraiztar.
Que Langraiz es una forma propuesta a partir de Langrares, documentada en la Reja de San Millan, en el afio 1025, tal como se recoge en la obra
de Gerardo L6pez de Guerefiu Toponimia Alavesa seguido de Mortuorios 0
Despoblados y Pueblos Alaveses, editada por esta Real Academia; y Langreiz,
que se documenta, en el afio 1124, en la donaci6n del monasterio de Santiago situado mas al oeste, en el nacedero del Nervi6n (Cartulario de San Millan, pag. 238-239). Aunque la forma propuesta en su dfa no estaba claramente
atestiguada por razones extralingiifsticas el top6nimo en cuesti6n ha alcanzado gran aceptaci6n entre los vasco hablantes.
Respecto a la segunda parte del nombre, aka, hay que recordar que es
un nombre comun en rfos de la zona vasca y adyacentes. Baste recordar al rfo
que discurre por Urdaibai 0 el que pasa por Mungia que mas adelante adquiere el nombre de Butroe, asf como al de la Comarca de Montes de Oca en
Burgos, en zona de antigua habla vasca. Por 10 expuesto, es aconsejable que
aka se escriba con graffa unica para ambos idiomas.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a cuatro
de junio de dos mil dos.

Mikel Gorrotxategi,
Secretario de la Comisi6n
de Onomastica

Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca y secretario de
la Comision de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca / EUSKALTZAINDIA,

CERTIFICA:
Que el nombre euskerico de la junta administrativa de Leciiiana del Camino, perteneciente at municipio de Lantaron, en su forma euskerica academica actual es Leziiiana Lantaron y que el gentilicio de dicho pueblo es leziiianar.
Que de acuerdo ala normativa de la academia en el caso de pueblos homonimos, como es el de Leciiiana del CamillO y Leciiiana de la Oca, en los
casos en los que sea necesario diferenciarlos se pospondra el nombre del municipio 0 de la comarca, dependiendo del uso de la zona, por 10 que en este
caso se recomienda Leziiiana Lantaron, frente a Leziiiana Oka.
Que aunque la forma recomendada es Lezirzana, la falta de estudios pormenorizados de la toponimia de la zona nos impide saber a ciencia cierta eual
era la forma utilizada oralmente por los habitantes de la zona antes de la perdida del euskera. De esta forma, y teniendo en cuenta que la perdida de la consonante nentre vacales es una de las caracterfsticas de la fonetica vasca, tanto en
palabras de origen euskerico (par ejemplo ardoa ha salido de *ardano), como en
prestamos latinos (cadena y arena han dado katea y area en euskera). Este fenomeno es muy habitual en toponimia. Asf 10 confirman, por ejemplo, los casos
de las localidades de Aramaio (Alaba),Otxandio (Bizkaia), Argomaiz (Alaba),
Lazkao (Guipuzkoa), Galdakao (Bizkaia) 0 Dorrao (Navarra) entre otro. No obstante, en el caso de Leziiiana esta por confirmar que se usase la forma *Leziiia.
Por ello, ante la falta de testimonios, se reeomienda la forma Leziiiana.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a cuatro
de junio de dos mil dos.

Mikel Gorrotxategi,
Secretario de la Comision
de Onomastica

Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca, academico correspondiente y secretario de la comisi6n de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca / EUSKALTZAINDIA,

CERTIFICA:
Que el nombre del concejo de Opel/ora, perteneciente al municipio de
Aiara/Ayala, en su forma euskerica academica actual es Opellora, y que el
gentilicio de dicho pueblo es opel/orar.
Que la denominaci6n original de dicho lugar es Opel/ora, como se ve en
la obra de Federico Barrenengoa, Onomastica de la Tierra de Ayala donde,
entre otras cosas, manifiesta: «A partir de 1750, para designar al pueblo, se
hace frecuentemente el nombre de «La Costera» , que hasta esta fecha figuraba como «Opel/ora». Desde 1830 es siempre «Costera», sin articulo. Sin
embargo, el patron de la parroquia sigue siendo San Miguel de Opel/ora, pOl'
10 menos hasta 1899». En cualquier caso, la vitalidad del nombre se ve en el
hecho de que a un nino exp6sito Ie pusieron en 1861 el apellido Opel/ora.
Con todo hay que recordar que Costera es una forma que tambien fue usada
en euskera como 10 demuestra el top6nimo Costeramendieta documentado en
1770 por el investigador Felix Muguruza.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a veinticuatro de abril de dos mil dos.

Mikel Gorrotxategi,
Secretario de la Comisi6n
de Onomastica

Andres INIGO ARIZTEGI, academico de numero, presidente de la comision de Onomastica de esta REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA 1EUSKALTZAINDIA Ydelegado de dicha institucion en Navarra, en contestacion a la solicitud realizada en escrito fechado el 12 de junio de 2002
(registro de entrada en la delegacion de Navarra de Euskaltzaindia de 25 de
junio de 2002) por la secretaria de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, referente al Recurso Contencioso-Administrativo numero 1.052/01 interpuesto por el ayuntamiento de Orcoyen
contra el Acuerdo de 13 de agosto de 2001 del Gobiemo de Navarra y en virtud del acuerdo tornado por la comision competente de esta Real Academia
en sesion celebrada en la delegacion de Euskaltzaindia de Vitoria/Gasteiz el
dia 4 de julio de 2002,

CERTIFICA:
Que, a la luz de la documentacion obtenida en las investigaciones de toponimia menor, se ve claramente que el nombre documentado como Orcoyen
era utilizado en lengua vasca, tal como se constata en los casos datados tanto en la propia localidad como en otras del entomo. Prueba de ello son, entre
otros, los toponimos obrantes en la base de datos de la obra Toponimia y Cartograjfa de Navarra del Gobiemo de Navarra, como Orcoyenzabal, en el propio pueblo en los anos 1864 y 1903; Orcoyenbidea, en Arazuri en 1903; Orcoyen bidea, en Arazuri en 1790; Orcoyen videa, en Berrioplano en 1927;
Orcoyen videgafia, en Loza en 1852; Orcoyen celaya, en Loza en 1927, etc.
Que, como es habitual, en la documentacion antigua los nombres aparecen escritos en la graffa de la epoca 0 en la del idioma 0 idiomas oficiales.
Se debe a ello el hecho de que el mencionado nombre se haya transcrito de
muy diversas formas: Orcheien en 1141, Orcheyen en 1145, Orkeian en 1099,
Orkeien en 1151, etc. (ver Nomenclator euskerico de Navarra, publicado par
el Gobiemo de Navarra, p. 155), ademas de las formas citadas anteriormente
Orcoyenzabal, Orcoyen bidea, Orcoyen celaya, etc.; es decir, que a pesar de
ser nombres euskericos eran transcritos segun la graffa de las lenguas utilizadas en su momenta en la documentacion (latin, romance ...), y no, claro esta,
de acuerdo con las normas ortograficas actuales propias de la lengua vasca,
las cuales, como es sabido, son modemas.
Que, respecto a su origen, cabe senalar que, al igual que ocurre con infinidad de toponimos de toda Espana, el nombre no es transparente, es decir,
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su etimologfa no es diafana como 10 es, por ejemplo, la de su vecino Ororbia
(<<el vado del ciervo»), pero se trata del nombre de una localidad modelado y
utilizado en lengua vasca, como 10 demuestran los testimonios de toponimia
menor arriba citados. Entra, sin duda, en el grupo de E/duaien. Labaien, etc.,
nombres de localidades actualmente vascOfonas. Cabe sefialar, por otra parte,
que su origen no es romance, dado que la existencia 0 dataci6n del nombre
de este pueblo es cronol6gicamente anterior a la implantaci6n del castellano,
pues, como es sabido, se trata del nombre de una localidad que todavfa en
1863, cuando el prfncipe Luis Luciano Bonaparte public6 su conocido mapa
Carte des sept provinces basques. montrant /a delimitation actuelle de l' euscara et sa division en dia/ectes, sous-dia/ectes et varietes (Drawn, Engraved
& Printed at Stanford's Geografhical Stablishment, Londres, 1863), era de habla totalmente euskerica. Esto quiere decir que los naturales de dicha localidad y los de los pueblos de los alrededores han venido usando el nombre en
euskera durante siglos, antes de que la lengua ancestral se perdiese, independientemente de que se escribiera de una u otra manera y de su procedencia,
sin duda tambien euskerica.
Que la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia estableci6 la
forma Orkoien como denominaci6n de la localidad y orkoiendar como denominaci6n de los naturales de la misma, es decir, como gentilicio. Cabe, asimismo, indicar que no hay diferencia de pronunciaci6n entre las formas vasca y castellana de dicho nombre.
Que el propio Gobiemo de Navarra, a traves del Decreto Foral 149/1991,
de 18 de abril (BON n." 54 de 29-IV-199l), aprob6 la denominaci6n oficial
unica de top6nimos menores arriba citados, sobre la base del nombre del mencionado pueblo bajo la forma grafica Orkoien; a saber, Orkoienbidea en Arazuri y Orkoienxabal en Orcoyen (publicados en la obra Toponimia y CartograJfa de Navarra del Gobiemo de Navarra, tomo LVIII, pags. 106 y 152
respectivamente).
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Pamplona, a cinco de julio de dos mil dos.
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Andres lfiigo Ariztegi,
Presidente de la Comisi6n
de Onomastica

SECRETARfA DE LA SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca y secretario de
la comision de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca / EDSKALTZAINDlA,

CERTIFICA:
Que el nombre de la junta administrativa de Oeeca, perteneciente al municipio de Aiara / Ayala, en su forma euskerica academica actual es Ozeka y
que el gentilicio de dicho pueblo es ozekar.
Que Gebara es un toponimo euskerico, documentado al menos para el
ano 1257 bajo la forma Guevara, tal como consta en la obra de Gerardo Lopez de Guerenu Toponimia Alavesa seguido de Mortuorios 0 Despoblados y
Pueblos Alaveses, editada por esta Real Academia.
Que, a la luz dela documentacion obtenida en las investigaciones de la
toponimia menor, se demuestra que el nombre Gebara era utilizado en habla
vasca, tal como se constata a traves de los siguientes testimonios: Guebarabidia (<<el camino de Gebara») recogido en el ano de 1694 en Argomaniz; Guevarabide en 1598 en Elburgo y en 1793 en Arrieta; Guevarabidea en 1711 en
Lubiano y Maturana, y en 1778 en Mendijur; Guevarabidia en 1718 en Mendijur, en 1708; en Etura y en 1716 en la propia Gebara: Guevaraeguia (<<La
ladera de Gebara»); finalmente Guevarazabala (<<EI llano de Gebara») en 1708
en Etura y Gebara. La razon de la altemancia de by v es meramente grafica,
puesto que el sonido representado por v no ha existido en euskera por 10 que
las formas con dicho grafema de los toponimos vascos (Vermeo, comun en
otras epocas) no son etimologicas.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a veinticuatro de abril de dos mil dos.

Mikel Gorrotxategi,
Secretario de la Comision
de Onomastica

Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca y secretario de
la comision de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca / EUSKALTZAINDIA,

CERTIFICA:
Que el nombre euskerico de la junta administrativa de Payueta. perteneciente al municipio de Peiiacerrada / Urizaharra. en su forma euskerica academica actual es Pagoeta y que el gentilicio de dicho pueblo es pagoetar.
Que Pagoeta es claramente un toponimo euskerico, documentado en el
ano 1257 bajo la forma Fayoeta, tal como se documenta en la obra de Gerardo Lopez de Guerenu Toponimia Alavesa seguido de Mortuorios 0 Despoblados y Pueblos Alaveses, editada por esta Real Academia. Dicho nombre es
un compuesto de pago «haya» y el sufijo locativo-pluralizador -eta.
Que aunque la forma recomendada es Pagoeta, la falta de estudios pormenorizados de la toponimia de la zona nos impide saber a ciencia cierta cual
era la forma utilizada oralmente por los habitantes de la zona antes de la perdida del euskera. Por ello, ante la falta de testimonios fidedignos, se recomienda la forma Pagoeta que recoge Labayru, como se puede ver en la obra
antes citada.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a 1 de
junio de dos mil uno.

Mikel Gorrotxategi,
Secretario de la Comision
de Onomastica

Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca y secretario de
la comision de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca / EUSKALTZAINDIA,

CERTIFICA:
Que el nombre de la junta administrativa de Puentelarra. perteneciente
al municipio de NNN, en su forma euskerica academica actual es Puentelarra
y que el gentilicio de dicho pueblo es puelltelarrar.
Que dicho lugar se documenta como Larrate en el ano 853, Puente-Larrt
(seguramente por Puellte Lan'ate) en 1299, Puentellarad en 1607 y Puente
Larra en 1798, tal como se recoge en la obra de Gerardo Lopez de Guerenu
Toponimia Alavesa seguido de Mortuorios 0 Despoblados y Pueblos Alaveses,
editada por esta Real Academia. Nada seguro se puede decir sobre Lan'ate,
que quiza es un toponimo euskerico, atestiguado tambien en el cercano Barron, asf como en Subijana de Alava, aunque igualmente podrfa estar relacionado con ellatfn ratis, del que surgio la antigua palabra romance rad(e) con
el sentido de «bosque 0 dehesa».
Que Zubilarra es una forma no documentada, formada incorrectamente
mediante la traduccion del generico puente, en euskera «zubi», manteniendose sin alterar el nombre propio Larra, de origen y significado oscuro, aunque
la traduccion correcta, en el caso de querer darla deberia ser Larrazubi.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a seis de
junio de dos mil dos.

Mikel Gorrotxategi,
Secretario de la Comision
de Onomastica

EUSKALTZAINDIAREN IRIZPENA
SOPELAKO HERRI IZENAZ (*)

Euskaldunek mendez mende erabilitako izena eta egun erabiltzen dena,
bai herrian bertan baita ingurukoetan ere, Euskaltzaindiak aspaIdian hobetsi
zuena Sopela da, Sopelanatik euskal fonetikaren legeei jarraituz eratorria, euskaraz, bai toponimian baita hiztegi arruntean ere, bokalen arteko n erori edo
desagertu baitzen, Koldo Mitxelenilren Fonctica Historica Vasca liburuan ongi
azaltzen den moduan.
Bokalen desagertze hau ez da soilik leku izenetan gertatu hitz arruntetan
ere bai, berba hauek euskal hitz jatorrak edo beste hizkuntzetatik hartutakoak
diren kontuan hartu barik.
Toponimoetan, eta herri izenei mugatuz, nahiz eta joera hau leku izen
guztiekin gertatu, besteak beste hauek ditugu: Galdakao (Galdacano), Lemoa
(Lemona), Aramaio (Aramayona), Lazkao (Lazcano), Zestoa (Cestona), Arroa
(AlTona), Minao (Minano), Dorrao (Torrano) , Zolia (Zolina) ...
Berba arruntetan ere suma daiteke aldaketa hau eta gaur egun ardaua edo
ardoa eta gazta esan arren ardandegi, ardantza, gaztanbera eta gaztanur esaten da, aintzinean n zegoela eta hitzak *ardano eta *gaztana zirela adieraziz.
Esan bezala maileguetan (beste hizkuntzatatik hartutako berbak) ere ikus
dezakegu jarrera hau, eta adibide batzuk baino ez aipatzearren latinetik aintzinatik hartutako hitz hauek ditugu: katea, area, koroa, ohore, balkoi, ... gaztelaniaz oraingoz jatorrizko n daukatenak: cadena, arena, corona, honor, halcon,...
Euskaltzaindiak ez zituen hizkuntz osoari ez zegozkion tokian tokiko aldaketa fonetikoak onetsi herri izenak emateko, eta ondorioz ez zituen Zestua,
Lemoize edo Arguia, onartu Zestoa, Lemoiz eta Arrigorriaga baizik, bai ordea
euskara osoaren legeen arabera eratuak dauden izenak.
Kontsonanten erorketa hau ez da ostera, kasu guztietan gauzatzen, ez da,
esaterako, atzizkietan egiten: Perurena, Osabene, .. ezta egun -n-izandaere atzinako -nn- (n geminatua) zenean ere, bai beste hizkuntzatik hartutako hitzetan:
(*) Onomastika batzordeak, 1987.eko urriaren 28an, eman zuen izcn honen gaineko irizpena. Aipatutako testua, 1987.eko Euskera agcrkariaren 32.zenbakiko 427.orr. ikus daikete.
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anhue edo Joan/Doniane; baita euskal hitz jatorretan ere: anaia, unai, ene,
arrano, etab. Gogoratu behar aitzinean bai euskarak bai latinak grafikoki irudikatutako -nn- soinua zutela.

Beraz, Sopela da egun ofiziala den Sopelana herriko euskal izen jatorra
eta hau bere deklinabidea: Sopelako, Sopelatik, Sopelan, Sopelako eta Sopelara. Bestalde gentilizioa sopelaztar da.
Amaitzeko gogoratu behar da Euskararen Erabilera Arauzkotzeko Oinarrizko Legearen to. artikuluaren arabera, toki izenen jatorrizko idazkerari men
egingo zaiola, izenok oso desberdinak ez direnean salbu, VilOria / Gasteiz,
Arrasate / Mondragon esaterako.
Bilbo, 1997ko urtarrilaren 28an

Mikel Gorrotxategi Nieto,
Onomastika batzordeko idazkaria

DICTAMEN DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA
VASCA / EUSKALTZAINDIA SOBRE EL NOMBRE VASCO
DESOPELANA

El nombre utilizado secularmente, hoy en dia en uso, par la totalidad de
los vasco hablantes del municipio de Sopelana, asi como los limftrofes, nombre dictaminado pOl' Euskaltzaindia, es Sopela, forma derivada de Sopelana
pOl' perdida de consonante n entre vocales, de acuerdo con las leyes foneticas
del euskera, como se explica correctamente en el libro de Luis Michelena Fonetica Historica Vasca.
La perdida de la consonante no se da solo en la toponimia sino tambien
el lexico comun, sean palabras patrimoniales del euskera 0 prestamos de otras
lenguas.
Dentro de los toponimos, y limitandonos a los nombres de municipios tenemos, entre otros: Galdakao (Galdacano), Lel1loa (Lel1lona) , Aral1laio (Aral1layona) , Lazkao (Lazcano), Zestoa (Cestona), Arroa (A rrona) , Dorrao (Torrano), Zolia (Zolina), Miiiao (Miiiano) ...
En el lexico comun se puede detectar este proceso y aunque las formas
para vino ardoa, ardaua y queso gazta carecen de 11 intervocalica en los compuestos sf aparece, diciendose ardandegi, ardalltza, gaztanbera y gaztallur, denotando claramente la existencia de la n y las antiguas formas *gaztana y *ardano.
Como se ha dicho, este proceso tambien se da en los prestamos y pOl'
ejemplo tenemos estas palabras tomadas del latin: katea, area, koroa, ohore,
balkoi, ... que en castellano mantienen la 11 original: cadena, arena, corona, honor, balcon.
La Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia no admitio las
variantes locales producidas par fenomenos que no son generales a la lengua,
como podrfa ser el caso de Zestua, Lemoize 0 Argiiia pOI' Zestoa (Cestolla),
Lemoiz y Arrigorriaga, sf en cambio, los nombres formados de acuerdo a las
leyes de la totalidad del euskera.
Esta perdida de consonante no se da en todas las situaciones, no ocurre
pOI' ejemplo en los sufijos: Perurena, Osabene, ni en los casos en los que la
actual n fuese una -nn- (n geminada), ya fuesen estas palabras propias del eus-
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kera: anaia, unai, ene, aITano... 0 prestamos: anhue, Doniane (Juan). Hay que
recordar que en la antigtiedad tanto el euskera como el latin disponian del sonido representado por -nn-.
Por 10 tanto Sopela es la forma euskerica del actual municipio de Sopelana, siendo su declinaci6n la siguiente: Sopelako, Sopelatik, Sopelan, Sopelako y Sopelara. Asimismo el gentilicio es sopelaztar.
Finalmente hay que recordar que de acuerdo con el articulo 10 de la Ley
Basica de Normalizaci6n del Uso del Euskera se respetara siempre la grafia
originaria de los top6nimos, excepto en el de aquellos en los que esta sea sensiblemente diferente como Vitoria / Gasteiz, Arrasate / Mondragon.
Bilbao, 28 de enero de 1997

Mikel Gorrotxategi Nieto,
secretario de la Comisi6n
de Onomastica

Mikel Garrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca y secretario de
la comision de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca / EUSKALTZAINDIA,
CERTIFICA:
Que el nombre de la junta administrativa de Uza-Apreguindana, perteneciente al municipio de Urkabustaiz, en su forma euskerica academica actual
es UnzalUntzaga-Apregindana y que los gentilicios de las localidades que la
componen son untzagar y apregindanar.
Que Untza / Unza, pronunciado Unzaa,es un toponimo euskerico, documentado al menos para el ano 1257 bajo la forma Unf,;aa, tal como consta en
la obra de Gerardo Lopez de Guerenu TopOlzimia Alavesa seguido de Mortuorios 0 Despoblados y Pueblos Alaveses, editada par esta Real Academia.
La razon de la doble vocal final y su acentuacion estriba, muy probablemente en la elipsis de la -g- intervocalica. Tal es, entre otros, el caso de Maltzaga > Maltzaa, fenomeno comun a las hablas occidentales del euskera.
En los que respecta a Apregindana, aunque la forma recomendada es Apregindana, la falta de estudios pormenarizados de la toponimia de la zona nos
impide saber a ciencia cierta cual era la forma utilizada oralmente par los habitantes de la zona antes de la perdida del euskera. De esta forma, y teniendo
en cuenta que la perdida de la consonante nentre vocales es una de las caracterfsticas de la fonetica vasca, tanto en palabras de origen euskerico (por ejemplo ardoa ha salido de *ardano), como en prestamos latinos (cadena y arena
han dado katea y area en euskera). Este fenomeno es muy habitual en toponimia. Asf 10 confirman, por ejemplo, los casos de las localidades de Aral1laio
(Araba/Alava), Otxandio (Bizkaia), Argol1laiz (Araba/Alava), Lazkao (Guipuzkoa). Galdakao (Bizkaia) 0 Dorrao (Navarra) entre otro. No obstante, en el
caso de Apregindana esta par confirmar que se usase la forma Apreginda. Por
ello, ante la falta de testimonios, se recomienda la forma Apregindana.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a uno de
junio de dos mil dos.

Mikel Gorrotxategi Nieto,
secretario de la Comision
de Onomastica

MIKEL GORROTXATEGI NIETO, euskaltzain urgazlea, Euskal Filologian lizentziatua eta Euskaltzaindiaren Onomastika batzorde idazkari denak,
ondoko

DIKTAMEN HAU EMATEN DU:
Elkargo Akademiko honek prestaturiko eta onartutako Euskal Hcrriko
Udalcn Izcndcgian, bere 594 zenbakia daraman izena, eta orain arte Administrazioaren erabilera ofizialean Urduliz deitua, euskal aldaera ofizialean Drduliz dela. Bestalde, herritar izena urduliztar da.
Eta hala adierazteko eta bertako Udalbatzari bidaltzeko, izenpetzen du
Bilbon bi mila eta bateko abenduaren lauan.
O. J.

Andres Ifiigo Ariztegi,
batzordeburua

Mikel Gorrotxategi,
Onomastika batzordeko idazkaria

LITERATURA

LITERATURA IKERKETA BATZORDEKO LANEN
LABURPENA
2002-V-15

Lourdes Otaegi. idazkaria

Jakina denez, Literatura Ikerketa Batzordea eratu eta hiztegiaren hiztegisarrerak lantzen hasi zen 1993an. Orduz geroztik batzordekideek idatzi dituzten hiztegi-sarreren biltze, zuzentze edo bateratze lana eta hizkuntza nahiz
erredakzioaren orrazketa premiak betetzeko zeregina eman dio Euskaltzaindiaren Zuzendaritza Batzordeak LIB batzordeko idazkaria den Lourdes Otaegi Imazi, eta horretan dihardu Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren ardurapean, lan-jardunaldi erdiz 2001-2002 ikasturtean zehar.
Hiztegiak izango dituen 623 hiztegi-sarreretatik (19 artikulu luze, 97 ertain eta 507 laburretatik) 537 eginik zeuden 2001 urte amaieran eta 86 falta
ziren idazteko. 2002 urtean amaituko direla espero da, atzerapenik ez bada.
Horregatik, dagoneko eginiko artikuluen biltze eta zuzentze lana bizkortu eta
suspertu nahi da. Batzordeak lanean dirauen artean egitea hobesten da, horrela partaideen arteko harreman zuzen eta aktiboak dirauenez, hobeki ekin ahal
izango zaiolakoan hiztegi-sarreren edukiaren bateratze lanari eta erredakzioaren orrazketari.
Horretarako, lehenik, dagoeneko osatuta dauden hiztegiaren atalak hartuz
eta besteak osatu ahala, honako prozedura hauxe burutuko da:
1. Artxibo informatikocn biltcgia osatu, horretarako falta diren testuak
artxibo inforrnatikoa bilakatzeko prozesuari ekin zaio.

2. Bilera aktetan daudcn zuzcnketak bcgiratu eta artikuluetan jasota
dauden ala ez egiaztatu eta bertsio berrituen biltegia eratu.
3. Tcstuan egin daitczkecn bcstelako hobekuntzci ekitcn zaic jarraian.
Hobekuntza horiek lanaren egiturari, edukiari nahiz idazkera eta erredakzioari buruzkoak izaten dira.
4. Ondoren adieraziko diren epetan adieraziriko berrikuste-prozesu hori
eta ondoren, tcstuak inprimatu eta batzordcari aurkeztuko zaizkio
atalez atal, behin-behineko bertsioa den horri behin-betiko onespena
eman diezaion, beharrezko diren zuzenketa eta oharrak jaso ondoren.

110

EUSKERA • XLVII, 2002, 1

5. Hiztegiko sarrera guztiak idatzirik, berrikusirik eta osaturik daudenean, hiztegiaren hitz-sarreren zerrenda proposamena egingo zaio Hiztegi Batuaren Batzordeari eta, haren oharrak eta oniritzia jasotakoan, finkatutzat emango da literatura hiztegia eta haren araberako azken
zuzenketa prozesuari ekingo zaio, terrninologia eta erredakzio aldetiko azken taxua emateko helburuz.
Prozesua beteko duten atalen egunkaria honela antolatu da:
1. epea: Historia eta Estetika
(3 artikulu luze, 27 artikulu ertain eta 72 artikulu labur)
2. epea: Erretorika
(4 artikulu luze, 8 artikulu ertain eta 114 labur)
3. epea: Antzertia
(l artikulu luze, 6 ertain eta 88 artikulu labur)

4. epea: Metrika eta Ahozko literatura
(6 artikulu ertain eta 95 artikulu labur)
5. epea: Kritika literarioa (osatu gabea)
(11 artikulu luze, 50 ertain eta 138 labur)
6. epea: Atal guztien hiztegi sarreren zerrenda proposamena egin
Hiztcgi Batuaren Batzordeari eta azken egokitzapena terrninologia finkatzeari eta erredakzio bateratzeari dagokionez.
Literatura Ikerketaren Batzordearen idazkaritzako lehenengo hiru epeak
2001-2002 ikasturtean zehar betetzeko helburua dugu begiz jota. Azken hiru
epeak 2002-2003 ikasturtean osatzekoak dira.
Zuzendaritza Batzordeari urrian aurkezturiko egitasmoaren arabera !ehen
epea betetzeko xedeaz, horretako honako urrats hauek eman dira:
1. cpca: Historia eta Estctika
(3 artikulu luze, 27 artikulu ertain eta 72 artikulu labur)

• Juan Krutz Igerabide, Jon Kortazar eta Luis Mari Mujikak landuriko 102
(3 artikulu luze, 27 artikulu ertain eta 72 artikulu labur) hiztegi sarrera
biltzea zen lehen jomuga, horretarako, egileekin banak hitz egin, bildu
eta bertsio inforrnatikoen eskea egin zitzaien. Bataz beste, 10 artikulu
falta ziren eta LIB Batzordearen artxiboetatik paperezko bertsioak atera eta bertsio informatikoa idatzi da. Honela finkatu zen irailean zehar
atal honetan landu beharreko corpusa.
• Ondoren, hiztegi-sarrera horiek aurkeztu ahala izandako harrera eta iruzkinak batzordeak eginiko aktetan jasotzen direnez, azken hauek bananbanan atera eta artikuluak berriztatu diren konprobatu da, eta egileari
ohartarazi zaio zuzenketak egin beharra bazegoen.

LITERATURA IKERKETA BATZORDEKO... - Lourdes Otaegi

III

• Bigarrenik, txostenen erredakzioari eta egiturari buruzko oharrak egiteari ekin zaio, izan ere egile bakoitzak bere molde, ordena eta hizkeraz
jantzi baititu artikuluok, baina hiztegi bateratua burutzekotan, erredakzioaren hainbat fiabardura berdindu beharrak dira, hala nola:
1. Informazioa emateko moldea. Egitura honetara ekartzen saiatu naiz
hiztegi sarrera horiek:
a) Definizioa eta hitzaren jatorria edota adierak, ereduez homiturik
hala badagokio.
b) Diakronia eta literatura orokorraren arloan izan duen garapena.
c) Euskalliteraturari buruzko aipamena, ereduak eta egileak aipatuz.
2. Bestetik, hamar urte hauetan aldatuz eta finkatuz joan den euskara
batuaren eredura moldatu dira artikuluak, eta hizkuntzaren zuzentasunaren eta egokitasunaren aldetik egin beharreko oharrak egin.
3. Erredakzioari dagokionez, hizkera neutralizatzeko eta objektibatzeko
saioa egin da, lehen pertsona singularra eta plurala baztertuz eta aditzen arloan, aditz hipotetikoen nahiz presente historiko eta antzerakoen erabilera zainduz. Gisa berean, esaldi luzeegiak zatitzen eta
ideiak argitasunez adierazteko adieraz moldeak proposatu dira.
4. Horretaz gain, iritzi pertsonalegiak edota zehaztasun nahiz froga gutxiegikoak egileei ohartarazi zaizkie.
• Bilketa lana egin eta lehen azterraldia egin ondoren egileekin bilerak
egin dira Ian horiek berrikus ditzaten eta eginiko oharrak argitzeko. Lanbilera horiek banaka eta bakoitzaren lanei lehen azterraldia eman eta
gero egin ditut:
Urriaren 19an: J. K. Igerabiderekin Donostiako ordezkaritzan.
Azaroaren 23an J. Kortazarrekin Donostiako ordezkaritzan.
Abenduaren 27an L. M. Mujikarekin Donostiako Irakasle Eskolan.
Bilera horietan lehen azterraldiaren araberako zuzenketa eta oharren berri
eman zaie egileei eta urtarrilerako euren azken bertsioa biltzea espero da.
Gisa berean, dagoeneko eginak dauden lanen biltze eta informatizatze
prozesua dinamizatu da batzordekideei Donostiako ordezkaritzako ordenadore zentralean sortu den LIB Batzordearen lanen biltegi informatikoa osatzen joateko.
Lehen hiruhilekoan eginiko lanari jarraituz, Juan Kruz Igerabidek urtarrilaren 18an bidali zuen bere artikuluen bigarren bertsioa eta hiztegi alorreko
zertzelada bat edo beste gora behera, behin-behineko itxura hartua dute. Luis
Mari Mujikak Otsailaren lean entregatu zituen bigarren bertsioko lanak eta
horrenbestean behin behineko bertsioa osatua dute. Jon Kortazarrek, aldiz
oraindik eskuartean ditu lehen hiru hilabetekoan eginiko zuzenketak eta bertsio berriztatuak.
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2. epea: Erretorika
(4 artikulu luze, 8 artikulu ertain eta 114 labur)
Urtarrilean Xabier Altzibarrek landuriko txostenen bilketa lanari ekin zitzaion. Gehienak erretorika atalari dagozkio, beste batzuk Kazetaritza generoari buruzkoak dira eta prosaren alorreko beste zenbait ere baditu. Hona hemen
emaniko urratsen zehaztapena:
Zerrenda osatu eta egileak urtarrilaren 20an bidali zituen dokumentu guztiak. Hiztegi sarrera horiei dagozkien aktak hartu egin zitzaizkion gomendioak jaso dituen eta eskaturiko zuzenketak egin diren konprobatu.
Ohiko prozesua laburtuz, azterraldi honetan epe hauek burutu ditut:
- Irakurraldi soila egin: hiztegi eta ulertze mailaz ongi jabetzeko. Irakurri eta «xuxen»z baliatuz eguneratu egin nituen zenbait gorabehera ortografiko, morfosintaktiko eta beste. grekeraz>grekoz, hitz-joku> hitzjoko, errez>erraz, sintasi>sintaxi, neurtitzezko poesia> neurtitza edo
poesia neurtua...
- Arlo jakin batekoak diren artikuluei sistematizazio modu bat ematen
saiatu: Esaterako erretorikaren alorreko gai guzietan, etimologia, definizioa eta sailkapenari buruzko informazioa ordenatu behar zen. Eta
euskal literaturaren alorreko adibideak osatu.
- Hiztegi gaiak aipagarriak dira: esaterako «Figura» ordezkatu egin dut
«irudi» hobetsiz, inoiz edo behin «figura» ere utzi dut, baina beti bestea aldean duenean. Baliabide multzo nagusiak honela izendatu ditut:
Dikzio edo Hitz-irudiak, Pentsamendu-irudiak eta Tropoak. Bestalde,
Dikzio edo hitz-irudien artean bi sail nagusi: Errepikapen-irudiak eta
Egitura-irudiak. Bestalde, zenbait hitz oraindik zalantzan daude, hala
nola: litotes/litote, calembour/ calambour/calambur/ kalanbur, klise/ klitxe, kolumna/zutabe, kazeta/egunkari...
- Inforrnazioa emateko era: Baliabide erretorikoen taula bat egin da, gida
izateko erabiltzailearen gida izateko helburuz: ERRETORIKAn aipatzen diren baliabide guztiak bilduz. Taula horretan, grekoz, latinez eta
euskarazko baliokideak (baldin badaude) edo sinonimoak esplizitatzen
saiatu naiz.
- Erredakzio gaiak: Artikuluen sarrerak (ia guztiak) aldatu ditut, literatura hiztegi batzuk begiratu eta gero. Artikuluen sarreretan, bi datu sartu
ditut sistematikoki:
- etimologia grekoa eta latinoa
- sailkapen orokorrean zein multzotan sartzen diren eta zein beste irudirekin duen zerikusia.
6. Edukiak: Aktetan zeuden ohar guztiak errepasatu ditut eta batzuk aintzakotzat hartu eta osatua dago lana. Bestalde, erretorikaz idatzi diren artiku-

LITERATURA IKERKETA BATZORDEKO... - Lourdes Otaegi

113

lu guztiak (Altzibarrenak eta besteenak) batera aztertu ditut eta denak berdintzen eta koordinatzen saiatu naiz.
7. Estilo aldetik zenbait moldaketa egin dira artikuluetan, tankera informatibo eta neutroaren zerbitzutan. Aipamen ironikoegiak, pertsonalegiak edo
subjektiboak ekidin nahi dira.
8. Martxoaren amaieran itzuli nizkion lehen azterraldia amaituz.
Batze eta aztertze lanaren egoera martxoaren amaieran honako zen:
Osaturiko hiztegi atalak: Erretorika eta Literatur Historia.
Bildutako egileak: J.K. Igerabide, L.M. Mujika, J. Kortazar eta X. Altzibar: 201 hiztegi sarrera guztira.

3. epea: Antzertia
(1 artikulu luze, 6 ertain eta 88 artikulu labur)
Hirugarren epean, Antzerki arloko hiztegia osatzea da helburua Patri Urkizuk eta Txomin Peillenek osaturiko atala. (94 artikulu guztira: artikulu luze
1, 6 ertain eta 88 artikulu labur). Ohiko prozeduraren arabera, artikulu zerrendak bidali, aktak atera eta lehen azterraldi osoa eman ondoren, maiatzaren
19ko Literatura Batzordearen bileran aurkeztu ziren atal honi zegozkion zenbait nomenklatura arazo:
a) Lehen multzoa antzerkia egiteko lekuaren izendapenei buruzkoa da:
antzezleku, antzeztoki, agerleku, agertoki, eta bestetik antzoki, eszena, eszenatoki, eszenategi, eta abar. Proposamenak hiru hitz nagusi
hautatzea da: antzokia, eraikuntza izendatzeko, bestetik aktoreen mugimenduen gunea agertokia izatea eta azkenik, eszena ere onartzea bi
zentzu dituenez (agertokia, antzerki ekitaldia osatzen duten agerraldiak). Gainerakoak hitz nagusietara igortzea proposatzen da, hots,
agertoki eta antzokira.
b) Bigarren multzoa herri-antzerkiari dagokio, hots, galarrotsak, zintzarrotsak, kabalkadak, karroxak, tobera-mustrak eta astolasterrak bezalako antzerti motak biltzen dituen multzoari. Izen generikorik ez dago
gure hiztegian, eta horren ondorioz, bi joera nabaritzen da dagoeneko
idatzita dauden artikuluetan: aIde batetik, horietako bakoitzaren deskripzio xehea egiten da, aldioro denek komuna duten jatorrizko osagaia, bigarren ezkontzaren aurkako herri arau moralaren azalpena
emanez, bestetik, antzerti mota hauen hitz generikotzat «astolasterrak»
terminoa erabiltzen da beste artikulu multzo batean eta erabilera honek badu tradiziorik euskal literatur historietan (Mitxelena 1957, Juaristi 1987, Urkizu 2000). L. Otaegik batzordeari eginiko proposamena honakoa izan da: euskal hitz generikorik ez dagoenez eta
zenbaitetan erabili dena (astolasterrak) nahasgarria gertatzen denez,
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generikotzat «Xaribariak» terrninoa hartzea, frantses mailegua, antzerki horiek azaldu eta deskribatu dituzten autore frantsesek erabilitako terrninologia geureganatuz; izan ere, dagoeneko hainbat euskalliteraturaren historiatan, liburu eta artikulu teorikotan, testuliburutan,
hiztegi eta entziklopedietan erabiltzen baita adiera hori emanez. Eztabaidatu ondoren, batzordean erabaki da «xaribariak» hitza sortzea hiztegi sarrera generikotzat, «xaribari fartsak» hiztegi sarrera sortzea «Tobera-mustrak», eta «astolasterrak» biltzeko eta «astolasterrak»
terminoa Zuberaako antzerki mota jakin eta konkretua izendatzeko
erabiltzea. Ondorioz, multzo honekin zerikusia duten hiztegi sarrera
guztiak nomenklatura honetara egokitzea erabaki da.
Antzerki atalaren moldaketa eta lehen azterraldia ekaineko 21eko bileran
aurkeztu da.
Uztaileko zereginari dagokionez, Erretorika eta Literatur Historiaren atalak erabat osatzeko Patxi Salaberri, Gorka Aulestia eta Juan Mari Lekuonaren
lanak biltzea eta lehen azterraldia ematea falta da, bestalde, Metrika eta Ahozko literaturari atalari dagozkion 111 artikuluak informatizatu eta aztertu ahala, Genera eta Azpigeneraak atala ere osatuko da, gehiena bildua eta aztertua
da dagoeneko, zenbait artikulu luze eta labur izan ezik, oraindik idatzi gabe
daudenez (10 inguru).
Hurrengo ikasturterako egiteko geratuko dira Metrika eta Ahozko Literatura (111 artikulu) eta Poetika, kritika eta narratologiari dagozkion atalak izango dira (175 artikulu) eta ikasturte honetan jorratu diren artikuluen inguruko
xehetasun eta azken ukituen epea.

EUSKALTZAINDIAREN
BARNE-HISTORIA

EUSKALTZAINDIAREN BARNE-HISTORIAZ
Xabier Kintana
idazkariak

Gure Hizkuntzaren Akademiak aspaldidanik ikerketa eta arautze arloan
egiten dituen lanak eta euskara sustatu eta jagoteko asmoz ematen dituen pausoak gem eta ezagunagoak dira, eta horiek gure gizartean sorrarazten duten
oihartzunak eta dituzten aplikazio zabalek aski ongi erakusten digute jendeak
zer nolako interesa duen gure egitekoez.
Badira, ordea, gure erakundearen historian hain ezagunak ez diren puntuak, beraren sortze, jardunbide eta bilakaeraren gorabeherei buruzkoak, horhan-hemenka gutun argitaragabe, artikulu eta dokumentu sakabanatuetan barreiatuak. Horietan guztiotan nolabait Euskaltzaindiaren bame historia dei
genezakeena datza, maiz, zoritxarrez, aski ezezagun eta gaizki adituen eta ulerkera okerren iturri, eta, horrexegatik, gure ustez, bame historia horretako zokomokoak argitu eta gure argi-ilunak islatzea egokia bezain komenigarria litzateke. Beraz, xede horrekin, zenbaki honetan hasi eta hemendik aurrera osatuz
joan nahi genukeen atal honetan, Euskaltzaindiaren ibilbide historikoa hobeki
ulertzeko lagun dezaketen era guztietako agiriak eta lekukotasunak agertzen
hasiko gara, P. Xarrittonek oraingoan argitaratzen dituen dokumentu baliotsuak
lehenbiziko urratsak izanik.

MANEX HIRIART-URRUTY ETA PIERRE BROUSSAIN·EN
ARTEKO GUTUNAK (1894-1906)
Pierre Charritton

AURKEZPENA
Duela dozena bat urte, Piarres Broussainen paperak eskuratu berri nituelarik jabearen aIaba Jenofa Broussain-Leroy zenaren Lehuntza Nagileko selaurutik, artikulutxo bat idatzi nuen Euskera agerkari honetan, «Piarres Broussain-en
paperak» izenarekin argitaratu zena, 1979-1eko zenbakiaren 167-170. orrialdeetan. Horrela laburzki aipatzen nuen delako paperen historia eta eduki aberatsa.
Geroztik nihonek baliatu nituen lehenik paper haiek doktoregoko tesi baten
egiteko, Bordeleko Unibertsitatean aurkeztu nuena eta 1985ean argitaratu zena,
honela, erdaraz, Pierre Charritton, Pierre Broussain, sa contribution aux etudes
basques, Editions C.N.R.S.
Anartean, hasi nintzen, Broussain-en aItxor aberatsetik zenbait gutunen bereizten, hala nola Sabino Arana Goiri-rekin erdaraz gurutzatu zituenak: Obras
Completas de Sabino Arana Goiri, Sendoa, Donostia, 1980, Hiriart Urrutyk
Broussaini euskaraz igorri zizkion bizpalauak: Maiatz, Baiona, 1982-2 eta ere
Albert Constantin-ek bidali 17ak: Bulletin du Musee Basque, Bayonne, 1989.
Baina, orozgainetik, Jose Antonio Arana Martija, Azkue Bibliotekako zuzendariari esker, Azkue-ren gutundegia ikuskaturik, gogoratu zitzaidan Resurreccion Maria Azkue eta Piarres Broussain-en arteko elkarridazketa paratzea
eta horrela Arturo Campionek, Luis Eleizaldek Broussaini eta Broussainek aita
Lhanderi bidali zenbait mezuz aberasturik Euskaltzaindiaren IKER 4 sailean,
1986an argitaratu zen, 380 orrialdetan, gure lehen euskaltzainek elgarri igorri
zizkioten 165 gutunen aItxor oparoa.
Geroztik ordea, Azkue Bibliotekako gutundegia gero ta gehiago ontuz eta
haziz joan da, bere baitan hartzen zituela, aitzinekoez gain, besteak beste, Georges Lacomben kopiak edo Piarres Lafitteren jatorrizko idazkiak. Horra beraz
zergatik Euskaltzaindiko Argitalpen batzordeari erabaki duen, aItxor hori baliatuz, Euskera bere agerkarian sail berri baten irekitzea, Xabier Kintana gure idazkariak dioen bezala, Euskaltzaindiko barne-historiaren elementuak elkarretaratzeko gisan.
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Lehen aldi honetan, aurkezten ditugu beraz Azkue Bibliotekan dauden
Broussain-en gutundegiko 30 gutun, Manex Hiriart Urruty zenak bidali zizkionak, 1894etik 1906era, Piarres Broussaini berari.
Aitor dezagun berehala letra horiek, gutiz gehienak -30etarik 26- frantsesez idatziak direla, baina uste dugu idazki horiek, Jean Pierre Ouret Baionako apezpikutegiko artxibozainak bildu dizkigun oharretako datuek argiturik, hobeki ezagutaraziko dizkigutela ez bakarrik euskal literaturaren historian sartzen
diren izen zenbait baina gure kulturaren beste osagailu asko ere bai.
Dena dela, irakur arau, ohartuko da irakurIea, lehen 8 gutunak, 1894-1895
artean igorriak Broussain oraino medikuntza eskoletan Parisen zegoelarik idatziak, euskal ortografiaz eta Hiriart Urrutyk Eskualduna astekarian astez aste argitaratzen zuen Jean Ithurry-ren euskal gramatikaz dihardutela.
Ondotik datozen 12 gutunak, 1901- 1903 artean bidaliak, lehenik Eskualzaleen Biltzarraren lehen urratsak dituzte aipu, baina gero Broussain Hazpamen
miriku bezala kokatzearekin hasten dira elizaren eta euskal katiximaren aurkako
erasoak bai eta Eskualduna-ren bamean, J. Etchepare mirikuarekin, «freretako»
Juvenal Salletarrarekin edo «misionestegiko» aita Jaretekin Hiriart Urrutyk darabiltzan gatazkak.
Azken 10 gutunak, 1905-1906 artean eginak, Broussain ezkondu eta laster
bera Hazpameko auzapez eta haren koinata Guichenne deputatu bilakaturik,
hauteskundeez eta politika jokoez baizik ez dira gehiago mintzo, kasik oro.
Agian beste aldian, Broussain-en gutundegian gelditzen diren beste zenbait
idazki argitaratuko ditugu oraino!
P. Charritton & J.P. Ouret
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1. Larressore, Ie 15 Juillet 1894
Monsieur,
Je ne puis differer plus longtemps de vous adresser des remerciements et
des excuses: des remerciements pour votre concours spontane et perseverant a
l'oeuvre ingrate et difficile de la publication d'une nouvelle Grammaire Basque
entreprise par I' Eskualduna (1); des excuses pour nos lenteurs involontaires.
Votre belle passion a developper et a soutenir vos idees et vos connaissances acquises sur notre cher Eskuara n'a d'egale que la patience avec laquelle
vous attendez, sans vous plaindre, les reponses de l'auteur et les notres.
Vous ne nous demandez aucune explication; vous n' avez meme pas I' air de
trouver mauvais que nous avancions si peu depuis trois mois! Tant de desinteressement et de largeur vous donne droit d'entree chez nous; je veux dire que
vous avez droit a connaltre les difficultes de divers genres qui jusqu'ici ont retarde notre marche.
Un mot explique tout: nous etions partis un peu trop tot. Avant tout, il eut
fallu songer a completer I'outillage de I'imprimerie. C'est fait mais un peu tard;
et Dieu sait apres combien d'hesitations et de negociations! II s'agissait de se
procurer les caracteres accentues d, I, t, s, z... et cela sans trop de frais. Quoi
qu'on puisse dire et redire du nouveau systeme d'orthographe adopte par l'auteur, il est certain que la nouveaute ingenieuse de ces caracteres (si on peut les
appeler nouveaux... pour un accent ajoute) sera I'un des traits caracteristiques
(soit dit sans jeu de mots) qui feront l'originalite de cet ouvrage, si nous en venons a bout. rose dire que ce ne sera pas son unique titre de recommandation;
car s'il en etait ainsi, ce ne serait pas la peine de nous donner tout Ie mal que
nous nous donnons. Mais c'est deja quelque chose, que cette tentative pour
nous tirer du chaos de l'orthographe (?) basque. L'auteur y tenait beaucoup.
Vous dire sa joie quand il sut qu'un auteur basque-espagnol (2) avait eu recem(I) I894ean, martxoaren 16eko Eskualdunak, jakinarazi zuen euskal gramatika berri bat argitaratzen hasiko zela, astekal; erran gabe ordea nork egiten zuen delako lana ondoko astean agertu
zen Baionako astekarian liburugaiaren bibliografia eta irakurleei beren oharrak bidaltzeko deia. Berehala Parisetik, Piarres Broussainek igorri zituen hiruzpalau gutun, apirilaren 7an, 17an, 19an, ekainaren 23an, eta Manex Hiriart-Urrutyk argitaratu zituen jarraian bere iruzkinez apaindurik. (Ikus P.
Charrittonen, Pierre Broussain sa colltribution aux etudes basques, Editions C.N.R.S., Paris, 1985,
98-104.. orr.) Horien ondotik dator uztailaren l5eko gulun berezi hau, argitaratu gabea, jakina.
(2) R. M Azkue. dajaun hori,189lean Euskallzkindea Bilbon argitaratu zuena, baina oraino
ez Hiriart-Urrutyk ez Broussainek ezagutzen ez zutena, 1897ko abuztuan, Donibane Lohizuneko
Euskal Bestetan, baitzituzten ezagutzak egin Azkuek eta Broussainek
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ment la meme idee, et qu'il avait publie a Bilbao un ouvrage exactement avec
Ies memes lettres, y compris Ie z et I's (accentues)!
L'imprimeur espagnol avait dQ emprunter ces lettres a un imprimeur de
Leipzig, Illes avait obtenues grace a la haute intervention d'un depute aux
Cortes, Et nous, que faire?
Plutot que de nous resigner a suivre la meme filiere ou une autre analogue,
nous avons prefere, tout bien pese, faire fondre ces caracteres pour nous. Cela
F
nous coOte un peu moins de 350 ... et presque deux mois de retard. Les ouvriers
avaient ete obliges provisoirement de remplacer les lettres a accent par des
lettres ordinaires, surmontees de petits traits fabriques tant bien que mal par euxmemes. Ce travail devait les amuser assez peu; voila pourquoi nous n'avons pas
voulu les surmener.
Cela nous a permis d'en prendre plus a notre aise pour la discussion; ce n'est
pas un mal, n'est-ce pas? Pour moi c'est presque une bonne fortune, que ces delais forces. Ma personne doit ici moins vous interesser que I'oeuvre a laquelle
vous avez la bonte de collaborer. Mais rna situation au journal, et tout speciaIement en ce qui regarde cette Grammaire, m'oblige a vous dire qu'une indisposition persistante ou pour mieux dire intermittente, m'a empeche, a mon grand regret, d'ecrire et meme de lire, ces demiers jours. J'en etais la quand notre gerant
(3) me communique votre demiere lettre. Etant seul ici, avec I'auteur, a m'occuper de cette publication,j'ai demande que l'on publiat du moins votre lettre, sans
commentaires; mais on me repond que <;a a ete impossible a cause de I'abondance des matieres plus pressees. Ce sera, me dit-on, pour la semaine prochaine... un
peu tard, non pas pour vous, mais pour Ie public.
Apres cela nous ne nous attarderons pas a discuter indefiniment declinaison. II faut se bomer. II faut aussi songer a tirer les premiers feuillets de I'ouvrage definitif, sans trop entasser les planches et immobiliser les caracteres dont
nous ne disposons qu'en petit nombre (k, z, I, d, etc...). Cela va nous prendre encore du temps. Mais nous esperons, malgre tout, accelerer un peU notre mouvement qui en a bien besoin.
Les rares encouragements et les concours de bonnes volontes, comme la
votre, encore plus rares, ne sont pas de trop pour contrebalancer I'indifference
de la masse ignorante et les superbes dedains d'une certaine elite... Les objections les plus saugrenues nous ont ete adressees... et par qui?!
Heureusement I'auteur est d'une serenite et d'une bonhomie que rien ne
trouble ni n'etonne. II en sait plus que les neuf dixiemes des prophetes qui nous
crient casse-cou. II sait tres bien que son ouvrage ne donnera pas Ie demier mot
(3) A .. Poche/au aihertarra izan zen, Donibane Lohizunetik, Louis Etcheverry-ren gizona eta
Eskua/dunaren jabearen izenean, 18 urtez, hots, 1887tik 1905eraino, astekariaren kudeatzailea. Haren izena agertzen da maiz gutun hauetan.
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de la science grammatico-eskuarienne. Mais il ne vise pas si haut ni si loin. II n'a
meme pas la pretention d'instruire les savants. Son but serait de vulgariser un
peu l'etude theorique et pratique de notre idiome, si neglige chez nous. L'un des
contradicteurs les plus opposes a I'entreprise nous ecrivait demierement que
«cet ouvrage nefera pas avancer fa science» etc... D'abord qu'en sait-il? Et puis
apres tout, qu'importe, si nous-memes, nous Basques, nous avan<;ons un peu
dans cette science de la langue basque, de notre langue a nous, que jusqu'ici des
Anglais et autres etrangers etudient plus que nous et peut-etre connaissent mieux
que nous!
On pourra et on dira donc ce qu'on voudra; nous irons de l'avant; et nous
serons bien reconnaissants a qui voudra nous aider.
Quelques-uns veulent bien accepter Ie texte de l'ouvrage, mais les commentaires, mais la discussion, observations, reponses ... tout cela leur porte sur
les nerfs... Pourquoi? Allez Ie leur demander. Celui qui nous ecrivait l' autre jour:
«Passons a l' adjectij!», s 'est donne la peine de reprendre sa plume nerveuse et
irascible pour nous dire: «Passons a fa conjugaison!». C'est tres spirituel; c'est
surtout neuf, que cette allusion au... deluge. Mais voila OU nous en sommes.
Comme je vous envie, Monsieur, vos connaissances, vos loisirs, tous les
moyens dont vous disposez pour etudier I,Eskuara, et I' etudier a fond! Mon bagage scientifique est bien leger, pour ne pas dire nul. Le gout et la reflexion ne
suffisent pas a remplacer la science puisee aux sources. Pourquoi ceux qui savent ne nous communiqueraient-ils pas leurs tresors? lIs nous dispenseraient
d'un travail au-dessus de nos forces.
Mais treve de reflexions chagrines.
Excusez un homme qui a vecu trois mois sous I'influence ou la menace de
congestions a la tete... condamne a lire des sottises.
Vos lettres anotre gerant, pleines de reflexions justes ou tout au moins tres
suggestives, ont ete pour moi une heureuse et agreable diversion. L'auteur vous
en est aussi bien reconnaissant. Ie puis vous Ie nommer. II ne tient pas ace qu'il
soit fait etalage de son nom; mais il n'en fait pas mystere non plus: c'est Monsieur l'abbe Ithurry, (4) natif de Larressore, ancien vicaire de Cambo, ancien
cure d' Aroue, cure actuel de Sare.
Vous pouvez continuer a lui adresser vos observations indirectement par Ie
gerant; elles lui parviendront toujours. Mais cela reviendrait au meme de nous
les adresser, a lui-meme ou a moi, qui suis et serai toujours heureux d'en faire
mon profit.
(4) JeQll fthuny larresoroar apeza (1845-1896) Aruen eta Saran erretor egona, hil zen, zorigaitzez, bere gramatika bururatu gabe, eta ondorioz, J.B. Daranatz kalonjeari esker, argitaratu zen
hala ere, nolazpait, 1920 ean. Baionan. Geroztik gramatika berak bi argitalpen izan ditu, Donostiako Ediciones Vascas eta Hordago argitaldarien baitan (1980).
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Ne craignez pas de nous encombrer. Puisque vous etes si accommodant,
nous songerons au journal avant tout a nos lecteurs basques paysans: cela fera
peut-etre tomber certaines clameurs alarmistes: «Invasion, invasion du fran~·ais!». Nous ne demandons pas mieux que de basquiser. Mais encore faudrait-il
que ceux qui plaident pour nos «chers basques paysans» ne travaillent pas a detruire eux-memes la langue si savoureuse et, malgre tout, si vivace encore de ces
paysans-Ia. Que de reflexions a faire sur telle idee que vous nous suggeriez dans
votre premiere lettre: revigorer la langue, remettre en circulation certains mots
vieillis, etc... Je ne veux pas renoncer a l'espoir de toucher cette question un de
ces jours. Quant au reste, nous pourrons au besoin, discuter par lettres, quand
vous Ie jugerez a propos.
Etes-vous toujours pour l'ii de Hasparren? Moi non. Je suis convaincu que
nos compatriotes disent itsuia, saguia, miruia, aussi peu nettement qu'ils disent
en frangais: ui, Msieu (oui, Monsieur), Lui pour Louis, etc... lIs veulent dire oui
et Louis, et vous entendez toujours je ne sais quoi de vague, de sourd, de pas
franc du tout: L(o)uis, (o)ui!. .. Ce n'est pas ou, ce n'est pas u, c'est (ou/ii)i. Et ils
sont convaincus qu'ils vous disent oui, Louis, etc...
Vous me repondrez que la question n'est pas de savoir ce qu'ils croient dire,
ni s'ils croient dire quelque chose, mais de savoir ce gu'ils disent en fait. C'est
vrai, mais je vous defie de distinguer nettement cet ii.
Avez-vous ete satisfait de mes explications au sujet du mediatif ez (employe
comme complement indirect du verbe passif) et surtout au sujet des suffixes rat
et ra? L'auteur persiste a n'y voir aucune difference. Je persiste a croire qu'il a
tort, au moins en ce qui concerne les substantifs. Pour les verbes: hanoa [anean
artzera (artzerat?), ephaiterat (ephaitera?) la difference est peut-etre moins nette, et encore... est-ce bien sur?
N'ayant pas lu les auteurs comme vous et comme lui, je ne puis que poser la
question. Monsieur l'abbe Harriet (5) me donne raison, et c'est une autorite. N'importe, l'auteur s'en tient a sa premiere idee: je crains de ne pouvoir pas Ie
convaincre. II est vrai que nous lui avons deja tant malmene Ie texte des premieres
pages! ... Nous venons d'expedier les epreuves corrigees, recorrigees, etc... du premier feuillet. Les planches ne serviront a rien; presque tout est a refaire.
De ce pas-la, nous risquerions de marcher beaucoup en avangant peu. Mais
esperons que pour ce qui suit, ga ira plus vite et qu'il y aura moins de retouches
a faire.
(5) Maurice Harriet (1814-1904) Haltsunjaioa, 1842an Baionan apezturik eta irakasle egonik, 1854ean Madrileko Saint Louis des Fran~ais-ra joan zen eta 1878an jaioterrira erretiratu. Eskuizkributan utzi euskal hiztegi aberats argitaragabeak egin zuen ezagun euskalarien munduan. Ikus,
gai horretaz Henrike Knorrek aIde batetik eta Arantxa Hirigoyenek bestetik aurkeztu dituzten doktoregoko tesiak.
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Votre silence sur plusieurs de nos reponses a vos observations me fait penser que vous les avez admises. A notre tour, nous laisserons passer sans replique
et pour la meme raison bon nombre de vos reflexions. L'une d'elles m'a beaucoup frappe dans votre demiere lettre: la distinction entre les cas simples ou cas
a suffixe unique et les cas a deux ou trois suffixes serait peut-etre une distinction
feconde pour les grammairiens futurs. Seulement, erie-a, erle-ak, erle-ari, ... N'y
a-t-il la qu'un suffixe? a n'est-il pas, a lui seul, un premier suffixe? k dans
erle(a)k, n'en est-il pas un autre et ri dans (a)ri?
J'ai la une lettre curieuse de Monsieur Dogdson (6) qui veut, a tout prix, que
nous parlions de l'article basque. L'article serait cet ala.
Que a determine Ie substantif, que des lors il soit l'equivalent de l'article,
dont Ie role est de determiner, je I' admets. Que cela suffise pour faire un article
de a, j'attends la prochaine occasion pour en demander la preuve a Monsieur
Dogdson.
Et votre ka (et Ie kal souletin)? Ne pensez-vous pas que ce soit la un suffixe
adverbial, tout comme im en latin, dans des mots comme pm'tim, vicissim?
Dans oinka, joka, harrapaka, zalapartaka, je serais d'avis de ne voir
qu'une sorte d'adverbe de maniere; simple adverbe de maniere dansjoka, etc...
et un adverbe sui generis, que j'appellerais adverbe distributif, dans hirikal = par
ville.
J'ai l'honneur d'etre, Monsieur, votre tres humble et reconnaissant serviteur.
Jean Hiriart-Urruty, pretre, professeur a Larressore

(6) Edward Spencer Dodgson (1857 -1922 ingeles euskalaria eta euskal idazle klasiko askoren argitaldaria, haste-hastetik interesatu zitzaion Harrieten gramatikari; Ikus, Eskualduna nO 374,
27 juillet eta n° 377, 17 aout, 1894.
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2. Larressore, Ie 20 octobre 1894
Cher Monsieur,
Vous n'avez sans doute pas renonce it nous faire Ie plaisir d'une visite pas
trop courte? II me revient que, n'ayant pas compris tout d'abord la portee de
votre question sur mes jours et heures libres, j'ai repondu trop vaguement pour
vous fixer; et voila pourquoi je profite d'un petit moment libre pour vous mettre
a l'aise, et surtout vous epargner un deplacement a contretemps.
Les dimanches soirs, nous sommes relativement libres; quelques-uns tout a
fait, et meme nous professeurs de langues vivantes, assez libres pour disposer de
la soiree jusque vers six heures. Le seul inconvenient serait la concurrence de
deux visites plus ou moins incompatibles, quand pas absolument, par exemple la
votre et celIe d'un de mes freres venu pour traiter de nos petites affaires domestiques. Encore y aurait-il moyen de contremander ou d'expedier a volonte ces
concurrents-la, sans inconvenient. Soit dit pour que vous n'hesitiez pas a venir
en dimanche, si Ie dimanche fait votre affaire.
Nos jours de promenade sont Ie lundi et Ie jeudi. Nous partons a une heure
et demie. Une section (grands ou petits) va tout pres d'ici a notre campagne que
je serais heureux de vous faire voir, a vous pilotophile. L'autre court les grands
chemins ou les bois sans chemin. Votre serviteur dirige la section des petits; mais
comment savoir noiz nor nOll dell? Qui a Ezkanda (7)? Qui en course? Ainsi lundi prochain c'est nous qui courons; jeudi les grands. Mais une promenade de grace survenue dans l'intervalle suffirait pour derouter celui qui s'en tiendrait a ce
renseignement pour la semaine suivante.
Un mot d'avertissement la veille ou Ie jour meme par Ie courrier du matin
suffirait pour prevenir Ie malentendu.
En dehors des dimanches etjours de promenades, majoumee ou demi-journee la plus libre, Ie soir, c'est Ie vendredi, vu la facilite de se faire remplacer pour
la surveillance de la composition. Alors, pas besoin meme d'avertissement.
La matinee du samedi, pas de classe non plus; ce qui ne veut pourtant pas
absolument dire: matinee libre. Ala rigueur cependant oui. Le mardi soir, il n'y
a non plus (c'est-a-dire.i!< n'ai) qu'une heure de classe.
(7) Arnaud Abbadie Larresoroko buruzagiak (1880-1916), bere garaian, erosi zuen funts bat,
seminariotik hurbil, Ezkanda deitzen dena: Larresoroko ikasle-irakasleek baliatzen zuten bezala, beren lanarteetan, Uztaritzeko ikasleok berdin erabili izan dugu gure aldian.
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Lajoumee reellement occupee, la seule OU toute visite est mal venue, c'est
Ie mercredi, jour d'allemand et de basque. Pas de c1asse Ie matin, mais souvent
pire, et Ie soir, une humeur pas toujours egale. On se rattrape Ie jeudi... soir.
Sans tant d'explications que je vous prie d'excuser, ne pourriez-vous pas,
vous qui aimez tant marcher, nous arriver en vendredi, dimanche ou jour de promenade, pour midi?
Je vous reponds d'un bon accueil basque, foi de Basque.
Votre tres humble et reconnaissant.
Jean Hiriart-Urruty, pretre
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3. Larresorotik Hazilaren 4a 1894
Jauna,
Zerbaitek burura emaiten daut egun edo bihar ethorriko zarela gure ikhustera.
Egun heldu bazare, ongi ethorri! Arratsaldean ez bazaitut ikhusten handik
edo hemendik ageri, guthuna (?) huni har-araziko diot Ahazpame(8)rako bidea.
Ez nuke nahi, hunaz geroz, huts egin gaitzazun. Arren bihar, uriajauts-ahala ari ez balinbada, eguerdiko bazkaldurik, Itsasurat (9) goazi, urthe guziez bezala, gaztena, tala eta gasna jatera.
Ez beraz ethor bihar aratsaldean hunat. Bertze egunetan? Erran bezala. Biharkoaz bezainbatean, atsegin balinbazinu eztei horietan aurkhitzea, zato, burdinbidez, ala oinez, aratsalde erditsutako Itsasu Elizaldeko ostatura. Hango
athearen aitzineko haiztegi hartan izanen da oroentzat toki.
Han edo hemen, zure hautura, ikhus arte, Jauna.
Gelditzen naiz zure zerbitzari eta adiskide.
Manech Hiriart-Urruty apeza
Bazinaki ongi zer egiter deraukuten egun hautan, gure «adiskide» direlako (!)
batzuek! Nahi izan dakote gure Eskualduna gaichoari khendu bere izena eta izaitea.
Kaskoindu behar omen gintazke, Jaun batzuen gogora! Ez duzu sinesten? Eta bizkitartean hola da: «Hay Bascos que merecen palos»
Nik hitz dauzut, Jauna, Jainkoaren eta adiskide onen laguntzarekin, begiratuko ditugula nor ere baitire chede hortako, eta hek, holako lanik egitetik.
Gutizia dutenak doazila kaskoinerat. Gu ez. Eta zu, Jauna, noiz arte bizi gogo
zare «franchiman» debru hoien artean (IO)?... cho! Ez da ene egitekoa. Deus ez dut
erran, ez erranen gehiago.
(8) Ahazparne itxura hori hartzen du, auzo herrietako zenbait herritarren aho-mihitan, Manex Hiriart-Urruty eta Piarres Broussainen Hazparne sorterriak.
(9) Urtean behin, gaztaina aroan, larrazkenean, Itsasuko ateraldia egiteko ohitura horrek
irauten zuen oraino Uztaritzen XX. mendearen erdialdera.
(10) Badakigu bestalde, etxekoek eta, bereziki Marie Broussain, Piarresen arrebak, luze kausitzen zutela beren mediku gaiaren Pariseko ikasketen luzamen etsigarria, oraino 4/5 urte iraun behar zuena.
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Hunen hamabortzean zu hemendik urrun izanen zare naski. Bertzenaz erran
nezakezu egun hartan ere ez zaitela ethor. Ezteietan izanen naiz Itsasun, egiazko ezteietan orduan: Anaia bat ezkontzen zaut herri hartarat. ..
Eta banuen beldurra! Azken hitzera naizeneko, huna non zautan heldu zure
guthuna. Zer egin? Gogotik egon nindake nihaur hemen, bertzeak artho jatera igorririk.
Bainan ez dezoket nere eginbideari ukho egin: Bi multzotan goazi, handiak eta
ttipiak berex. Ttipien bidatzea eta larderiatzea ene gain da, bereziki holako egunetan, zeren den ere ene ondokoa bidekari txarra. Ikhusten dut garbiki, ez lakiokela
gure Jaun Buruzagiari ontsa, edozoin estakuruz, bihar nere lana bertzentzat utz baneza.
Barkha, beraz; othoi zato etzi asteartean, tenor bereko edo goizago. Igurikiko
zaitut eta ez nauzu baitezpada makhurtuko. Oren bat eskola baizik ez dut hiruak eta
erdietarik lauak eta erdi arte. Arte labur hartako izanen da hemen nitaz bertzerik zurekin solas egitea atsegin ukhanen duenik.
Edo ezinbertzea balinbaduzu, jo Itsasura bide nabarka bihar. Talo bat osorik
begiratuko dugu. Nik ez dakot eneari min handirik eginen.
Bihar edo etzi arte! Oren bat eta erdi bederen Itsasun egonen gira. Gu hunat
itzuli orduko ilhun ondoa izanen da. Etzi ethortzea dukezu hoberenik, ahal bada.
Bihar ez balitz atheri, ez gintazke athera; bainan nola jakin hori goizetik xuxen?
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4. Larressore, 4 Janvier 1895
Mon brave et cher compatriote,
Vos voeux et vos encouragements me vont droit au coeur, parce que je suis
convaincu qu 'ils en viennent. Veuillez croire que, de mon cote, je ne vous oublie
pas. II me semble que je lis au fond de votre arne, aussi bien en franc;ais qu'en
basque; mais croyez-le, cela ne fait que raviver en moi une sympathie qui, pour
etre compatissante d'une certaine maniere, n'en est pas moins humble et respectueuse.
C'est vous dire que les souhaits que vous avez eu l'amabilite de m'adresser
sont largement reciproques, et encore au-dela!
Merci! Je voudrais bien pouvoir longuement causer avec vous de notre chere langue et de notre pays non moins cher.
Vos observations me paraissent tellement suggestives qu'il me faut faire un
effort sur moi-meme, pour ne pas me laisser aller a vous repondre point par
point. Le temps me manque ces jours-ci. Zazpi lall heldu zauzkit batean gaiJlera. Sans compter les petits cahotements que la charite (?) de certains amis nous
vaut. Que les gens vraiment bons et desinteresses sont rares, meme parmi les
mieux pensants!
Mais ceci ne vous regarde ni ne peut vous interesser. Quand je vous ecrirai
plus au long, dans quelque dix ou quinze jours, ce sera pour vous parler de
basque, de grammaire, d'orthographe, etc...
Bien entendu, je ne vous apprendrai rien; mais cela me vaudra peut-etre
d'apprendre moi-meme quelque chose, en vous lisant. A ce point de vue, je ne
vous garantis pas un absolu desinteressement.
En attendant, vous avez sans doute rec;u notre almanach (11)? Sans quoi,
j'en ai la a votre service, Urthe on, fauna, zure zerbitzari,
Jean Hiriart-Urruty, pretre

(II) Almanaka. hori da urtekal Eskualdunak argitaratzen duen 1895eko aldizkari berezia.
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5. Larressore, Ie 9 Fevrier 1895
Cher Monsieur Broussain,
Voulez-vous donc que nous causions un peu de nos communes amours?
Mais par au commencer? D'abord, je reponds a vos questions sur les divers
points que vous touchez dans votre lettre du 30 decembre (12).
Man intention, en vous adressant Ie premier fascicule de notre Grammaire,
intention arretee dans mon esprit bien avant que vous en eussiez ecrit a Monsieur
Pochelou, etait de vous offrir la chose en hommage bien merite. Mais si vous tenez absolument a nous aider, meme sous cette forme, je n'insiste pas. Seulement
voila! Vous voyez comme <;a traine. La copie est prete depuis longtemps jusqu' au
Verbe; mais il y a toujours quelque raison ou pretexte de retard: tantot plethore de
matieres au journal (qui Ie croirait?), tantot maladie de 1'ouvrier charge de ce travail special... etc... Renvoi a huitaine. Deux fois huit... quinze, en bonne arithmetique de calendrier. Deux fois quinze, trente. Et voila plus ou pres d'un an ecouIe. On a tant ri jadis du «Verbe eternel» de Monsieur Inchauspe (13). Que sera-ce
du notre? Evidemment on doit nous croire empetres, noyes, avant d'avoir meme
deploye les voiles. Et pourtant il n' en est rien encore. Au contraire. Quand je dis
nous et notre, je parle comme parlait jadis Ie legendaire cocher de Mgr Lacroix
(14): «Nous salons conftrnzer» - «Et qui, vous?» - «Moi, Ernest et Monseigneur»
(Ernest, Ie valet de chambre).
Le cocher, ici, c'est votre serviteur; triste metier quand on en a une demie
douzaine d'autres, et que les chevaux ne veulent pas marcher. II faudra bien
pourtant que <;a marche. Gare, que nous ne prenions Ie mors aux dents!
Souscription? Monsieur Louis Etcheverry (15) n'est pas trop de cet avis.
L'auteur non plus, pour les raisons que vous devinerez sans peine. Donc pas de
(12) Pian'es Broussainek Manex Hiriart-Urrutyri bidali gutunak ga1duak dira zorigaitzez.
(13) Emmanuellnchauspe (1815-1902), Baionako kalonje zuberotarra, Louis Lucien Bonaparte printze jakintsunaren lankide ere izan zen. Horrela zituen argitaratu, besteak beste, Baionan,
1856an,Jesu-Kristen EbG/!ielio Saintia Sen Mathiuren arauera, Zuberoco uscaralat utzuliric, bai eta
ere, 1858an, Le Verbe Basque, 512 orrialdeko Ian miresgarria, zorigaitzez apezlagun zenbaitek, dirudienez, irribarreka hartu zutena.
(14) Mgr Fra/1(;ois Lacroix (1793-1882), Rodezeko sorterrian apezturik, 1838an Baionara
apezpiku izendatua izan zen eta, omen, euskara ikasteraino gutartekotu. Dena den, Ian handiak erabili zituen 44 urte luzez hemen gaindi eta, 89 urtetan zendu zelarik, berak bi ezkiladorre ederrez aberastu katedralean ehortzi zuten.
(15) Louis Etcheverry (1853-1907) Mauleko deputatu erregezale hautatua izan zen, 1889tik
1893raino, baina gero Uharte Amikuzeko Berdoly errepublikazaleak kendu zion au1ki hori, nahiz
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souscription. Nous ferons probablement Ie travail a frais communs, entre trois,
quatre ou cinq, Monsieur Etcheverry, I'auteur, moi, etc... au prorata des ressources de chacun. Puis I' ouvrage fini, nous fixerons un prix. Patience donc
jusque la, cher Monsieur.
En attendant, se pose une autre question: n'y aurait-il pas avantage a ce que
bon nombre de lecteurs eussent, des a present, Ie premier fascicule entre les
mains, et les autres, au fur et a mesure qu' ils verront Ie jour? Oui sans doute; la
chose agreerait bien a ceux qui auraient Ie desir de lire I'ouvrage a tete reposee,
et d'en suivre la publication, avec plus d'interet et de profit qu'au journal. Mais
a qui et dans quelle mesure faire credit, en livrant l'ouvrage par fascicule? OU
cela nous menerait-il? Pour rna part, je n'y entends rien. A mon humble avis, Ie
plus pratique sera peut-etre d'adresser les fascicules (50 a 100) a ceux de nos
amis en qui nous aurions pleine confiance, leur faire credit, et quant aux autres,
rna foi, ils attendraient.
Entre temps, je viens de recevoir Ie journal. En voila du basque! Au moins
la quantite y est. Mais les nouvelles locales? Et cette pauvre grammaire?? Toujours en panne! Le cocher avait pourtant fait ce qui dependait de lui. II redoublera de zele, et la semaine prochaine, vous verrez...
L'auteur doit etre tout aussi ennuye, et plus encore que nous, de ces retards
dont Ie ridicule peut retomber sur lui. Fort heureusement il a bon caractere.
Revenons a votre lettre; et parlons d'abord d'une chose dont vous ne dites
rien, et que vous n'avez peut-etre pas remarquee, a la page 8 du premier fascicule: RegIe IV. A la suite des mots en ba, da, ga, etc... nous avons oublie toute
une categorie fort nombreuse de mots: les derives abstraits en keria. Ie nombre
et l'importance particuliere de ces mots demanderait une mention speciale. Je
m' en suis avise trop tard pour avertir I' auteur, qui neanmoins a pris bonne note
de l'observation pour Ie Supplement, si jamais nous y arrivons. Le texte de la
regIe IV est redige de falt0n a laisser entendre que les mots cites ou indiques par
les diverses terminaisons ba, da, ga, etc. ne sont pas les seules. En effet outre les
mots en keria, je trouve encore hobia = tombe. Je ne crois pas qu'on dise hobi
bat, mais hobia bat. Mais je n'en ai aucune preuve. II faut y ajouter ahokia,
convoi funebre: ne dit-on pas ahokia bat, tandis que on dit emazteki bat, azpiki
bat. A Hasquette (16) on dit aussi en'apia bat, pour prairie situee sur Ie bord de
l'eau. Ne pas confondre en'apia avec errapea. D'ou viennent ces mots? Quel en
est Ie radical? Le sens etymologique? Et ahokia? II ne saurait venir de aho, a
Donazaharreko auzapez egon zen hi! arte. Euskal ohiturez eta euskal emigrazioaz argitaratu zituen
bi ikerlan aipagarri: L' emigration dans /es Basses-Pyrenees pendant soixante ans, Paris, 1892
eta Les coutumes successora/es du Pays Basque au XIXe siecle, Liguge 1898. Oroz gainetik Louis
Etcheverryk zuen sortu, 1887ko martxoaren 15ean, Eskua/duna astekaria.
(16) «Hasquette», euskarazko Hazketa. Hiriart-Urruty-tarren Joanesederrenea, Latsa/dea,
Abituenea eta gutarik beste zenbaiten etxeak biltzen dituen Hazparneko auzotegia da, Beskoitzeko
bidean aurkitzen dena.
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moins qu'il n'y eut U1 une allusion au repas peu funebre que font les gens du
convoi apres l'enterrement. 11 n'y a pas longtemps que j'ecris ce mot ahokia; je
ne doute pas que vous ne Ie connaissiez.
Vous savez altzaprena? Il parait que d'autres disent altzaprima et d' autres altzaberma. Berma = firmare (?), appuyer? Ce serait une etymologie bien plausible.
Connaissez-vous la denomination basque de longue-vue? Nous disons largabista, mais deux de mes confreres m'en ont donne une autre, dontje ne puis
me souvenir et qui parait bien basque. Il doit etre basque-espagnol. Ne notant jamais rien par ecrit, quoique j'ecrive helas beaucoup, j' ai oublie aussi Ie mot que
vous aviez recueilli a Helette.
Un autre mot que j'ai appris ces jours-ci, c'est Ie mot attila = leste, degage:
«Hori duzu, fauna, urhats attila!», me disait plaisamment un de nos eleves
d'Oregue, me voyant courir pour echapper a la pluie. J'ai su depuis que Ie mot
est tres connu en Basse-Navarre. Il correspond pour Ie physique a sothila qui
s'emploie plut6t pour Ie moral, dans Ie meme sens de promptitude et de souplesse. Sothila, je l'avais entendu, sans me rendre compte du sens. C'est curieux:
Ie vocabulaire basque est si pauvre en mots et il y en a tant que nous ignorons!
c

Connaissiez-vous aihoa? Cela se trouve dans la 3 colonne de la page 2 du
n° du lCf fevrier, vers Ie milieu de la colonne: «Bertze nehorako aihorik». Etaitce une faute d'impression pour alharik, ou autre chose? Pas du tout me dit l'auteur: Aihoa veut dire penchant vers, desir, inclination, etc...
Et que dites-vous du mot vague zer, que 1'autre et moi, nous avons employe
aujourd'hui, sans vous entendre? «Bertze asko zer behar dira», dit-il. Moi j'ai
mis «aphezen zera», pour eviter Ie mot affera. Dans la langue parlee cela se dit,
mais a la lecture, est-ce intelligible?
Un autre emploi que notre eminent collaborateur fait du mot zer, zeren, zertaz, et cela souvent, au risque de n'etre pas compris par les neuf dixiemes des
lecteurs illettres, c' est l'emploi de ce mot en guise de pronom interrogatif entre
deux verbes. Quelquefois c'est tres simple et tres clair: «Badut zer aipha».
L'equivalent ou plut6t la traduction litterale de «Habeo quid dicam».
Mais quand la phrase est un peu compliquee, il faut un veritable effort dont
peu de lecteurs, j'en suis sur sont capables, pour comprendre ce zeren, zen', zertaz, etc...
C'est pour la meme raison que je regrette de voir trop frequemment sous
la meme plume le mot baizik. Non pas Ie mot en lui-meme, mais l'abus du mot
dans les phrases periodiques deja un peu longues, ou ce baizik est trop visiblement calque sur des tournures fran<;aises, comme celle-ci: «fe ne Ie sais que
trop», «sobera baizik ez dakit»; souvent un simple badakit en dit autant. Mais
notre collaborateur serait capable de preferer a ce badakit, «fakintsun baizik
ez niz».
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Pour peu que vous Ie suiviez, vous ferez cette remarque: Qu'il est fort, autrement! Et, quels tours de force! Mais pour la simple lecture c'est trop ondoyant. Soutenu par la parole de l'auteur lui-meme, parfait!
Qui n'est pas si bien, c'est celui qui nous a envoye les deux articles sur Ie
Frere Innocentius (17). rai dO en refaire un, et l'autre, Ie corriger Ie plus possible pour Ie livrer a l'impression. Pour ne parler que des fautes de langue, quelIe ignorance et quel mepris de toutes les regles! Des mots comme erre/leccione,
considerazione, pietate pour piete (tandis qu'on ne Ie dit jamais que pour pitie);
karreatzen zuen gerriko bat, pour bazerabilan (karreatzen = charrier, une ceinture au un cilice (?). Autre perle: «eskuara erredz eta garbian egina» (en facile
et pur basque) tandis qu'on dit: eskuara garbiz, etc... Et tout cela dans un article
ou l'on tranche, ou l'on se targue de critique bascophile! Eskuara garbian! La
belle autorite que celie d'un pareil juge, s'exprimant, holako eskuara zikhinean!
Nous y mettons ce que nous pouvons, mais je vous assure, man cher Monsieur, que si nous laissions tout passer, vous verriez du propre...
Ie m'emballe. A m'ecouter,je partirais tout d'un elan, en guerre contre certaines reputations surfaites, voire meme absolument usurpees. Les noms se pressent au bout de rna plume. A quai bon? Laissons dire que tout Ie monde pense,
ecrit et parle eskuara garbian. En fram;ais on trouve meme Ie moyen de rencherir sur cet adjectif garbi. 11 suffit qu'un de nos auteurs deniche quelque vieux mot
au forge quelque mot nouveau incompris et incomprehensible; il aura beau, par
ailleurs, manier Ie basque comme un turc, Ie voila proclame puriste, par les mille voix de la renommee!...
Orthographe. Vos objections sur I' alphabet ne me paraissent pas de nature

a«detruire la belle ordonnance du systeme orthographique adopti» par I' auteur.
Etant l'inspirateur des deux idees que vous attaquez specialement, il m'appartient de repondre.
En effet votre memoire vous sert mallorsque vous croyez vous souvenir que
j'ai critique dans l'Eskualduna Ie double emploi de z et du s. L'auteur n'avait pas
de s. Pour donner a l's Ie son du diminutif ch, ille rempla~ait par z. Fort bien! 11
n'y avait alors qu'une seule et unique lettre ayant Ie son chuintant. Meme observation pour d etj: l'auteur avait supprimej, qu'il rempla~ait plutOt par i que par d.
Autant de sons, autant de lettres et vice-versa, exactement, rigoureusement,
ni plus ni mains. Oh! la belle ordonnance! L'auteur avait des lors votre approbation pleine et entiere. D'ailleurs il ne raisonnait pas mal du tout: fallait-il sim(17) Michel Elissamhuru (1826-1895) da Frere Innocentius deitu salletar anaia: sortzez heletarra eta Janbatista Elissamburu saratar bertsolari ezagunaren lehengusua, Hazparneko «freretan»
buruzagigoa bizi guztian ezbaian eremanik eta euskaraz bizpahiru liburuxka argitaraturik, orduantxe
hit zen (Ikus, Kultura sailak argitaratu Klasikoak bilduman 18. eta 58. zenbakiak: Fralltziako hirur
Errepuhliken historia lahurzki eta Lehenagoko eskualdunak zer ziren).
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plifier? Eh bien! il simplifiait; rien a dire. II avait meme pour immoler ce malheureuxj des raisons historiques, philologiques, etymologiques et logiques comme celles-ci: d'abord les Latins disaient ou plutOt ecrivaient souvent, sinon toujours eius pour ejus; Julius pour Julius, iam pour jam, etc... Pourquoi pas nous
aussi iakin pour jakin, ian pour jan, Jainkoa pour Jainkoa, etc...? Je crois meme
qu'il arguait de la pratique de certains auteurs basques ayant ecrit ainsi...
Je m'insurgeai contre cette substitution violente d'une voyelle a une
consonne? Plut6t Ie statu quo, disais-je, qu'un pareil bouleversement! A qui faire admettre une orthographe si etrangement revolutionnaire? iende pour jende,
ian, iakin, iauna? Comment deshabituer nos compatriotes de leur prononciation
traditionnelle, laquelle incontestablement donne a la premiere lettre de ces mots
et d'autres, Ie son d'une consonne? D'autre part, admettre la prononciation courante et changer l'orthographe duj en i, c'eut ete mettre l'ecriture en contradiction directe et criante aveda langue parlee. Et alors, messieurs, la logique? ..
- La logique, me ripostait l'autre, demande partout l'i. En effet, voyez les
mots nioha, dioha (diereses pour noha, doha, familieres a Duvoisin). En ecrivant
ioaitea, ioan, ioaki, etc on comprend dioa, dioazi, nioha, etc... Allez donc ecrire djoa, djoan, njoa, etc !
- Ainsi pour expliquer plus commodement l'etymologie d'un seul verbe,
mettons de trois ou quatre verbes, il fallait tout abattre! II fallait faire table rase
de la tradition, sans compter l'inconvenient de defigurer la physionomie latine
et fran~aise d'un grand nombre de mots comme iadanik (jam) etc... Et puis,
voyez-vous, il n'y a pas a se dissimuler que tous les systemes ont leurs inconvenients: je demandais a Monsieur Ithurry comment il s'y prendrait pour ecrire et
prononcer des mots comme jin, jiten, jinen. linen, iin, i-in? .. Reponse: supprimer Ie mot jin pour Ie remplacer par ethorri. Supprimer? II n'y a deja pas asez
de mots disparus de notre pauvre langue!. .. L'auteur finit par se rendre a mes observations. Et voila comment Ie j consonne figure dans son alphabet.
Avos yeux, cette consonnej a Ie tort d'avoir Ie meme son que d. C'est vrai;
mais Ie principe «autant de leures que de sons» doit-il etre un principe tellement
inflexible que s'il se trouve en conflit avec un principe superieur, il ne doive ni
ne puisse flechir, ni peu ni prou? Si Ie d devait toujours tenir lieu de j, ce ne serait pas afin de completer et de maintenir «la belle ordonnance du systeme orthographique» de Monsieur Ithurry.
L'originalite de ce systeme, ce qui en fait Ie complement naturel et tres ingenieusement rationnel de notre orthographe a nous (qui est celui de Duvoisin)
(18) c'est l'extension de ce signe (qui deja figurait sur l'n et donnait a un grand
(18) Jean Baptiste Duvoisin (1810- 1891) Ainhoarra eta bere mendeko euskalzale handienetarik izana. Bonaparte printzeak gomendaturik Biblia osoa itzuli zuen euskararat, sei urte barne. Liburu eden'a (1856), Labora11lzako liburua (1858) eta Baigorriko zazpi liliak idatzi zituen, besteak
beste, baina argitaratu gabe daude oraino haren euskal Hiztegia eta Kanturegia.
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nombre de mots: napur, napur; non, non; ninia; Ana; Manana etc... Ie sens diminutif.
Partant de la, l'auteur se dit: si chakhur est un diminutif de zakhur, etant
donne que Ie c n'est guere plus employe en basque que dans les mots en ch
(puisque partout ailleurs on Ie remplace par z et par k); etant donne que d'autre
part la tres grande majoritre des mots en ch ont leurs correspondants augmentatifs ou pejoratifs en z et en s (surtout en z), pourquoi ne pas remplacer ch par z?
Vne lettre de moins: c. Et Ie mot changeant de son et de sens (devenant diminutif ou cessant d'etre augmentatif ou pejoratif) gardera tout de meme sa physionomie primitive, la meme avec z ou avec z (accentuee). Ex. azala = azala; azola
=azola; zarra =zarra; zakarra =zakarra; zerria =zerria; azkarra =azkarra; mazina = mazina; zuhurra = zuhurra, etc...
Les mots en z etant tres nombreux; les mots en s etant relativement peu
nombreux: seme = cheme; sagu = chagu, selon Ie principe «parum pro nihilo»,
Ie z remplacerait Ie ch meme dans les mots en s, comme sagu, seme, sabel, saltsa, etc...
Ainsi cette innovation, ayant pour excuse et pour but principal de garder
aux mots leur physionomie originelle, aurait menti a ses promesses, et loin de
garder aux mots en s leur physionomie, la leur eQt enlevee completement: se figure-t-on sagu altemant avec zagu et seme avec zeme? Substitution pour substitution, m'est avis que mieux eQt valu s'en tenir au ch.
L'auteur a consenti encore a mettre s(accentuee) a cote de z (accentuee), pour
rester fidele a son principe physionomo-etymologique; ill' a fait sur rna demande.
Mais que vous parle-je de z et de s? II s'agissait dej et de d. Je veux bien que
voila deux lettres ayant Ie meme son. C'est un petit inconvenient, mais c'en est un.
N'en serait-ce pas un bien plus grave que de saccager toute la vieille orthographe,
dans ce qu'elle a de bon et de respectable et de se mettre a ecrire, sous pretexte
d'unification: dadanik, deus, dainkoa, dasan, din, etc...? C'est pour Ie coup que la
physionomie de ces mots changerait! Et puis en admettant Ie grand principe de
l'auteur (principe que vous pouvez contester) mais qui n'en est pas moins Ie sien,
a savoir que les n, d, z, s, 1, t avec tilde, ou accentuees, sont les diminutifs correspondants de n, d, z, s, I, t, ou est l'idee, la nuance diminutive dans les motsjan,johan, jakin? Alors dan? Que signifie dan? dohan pour johan? Sans compter l'inconvenient qu'il y aurait a confondre ce dohan, correspondant au diminutif (?)
dohan avec d-ohan, signifiant: qui s'en va, et de confondre dakin (de jakin) avec
dakien. Et deus et dainkoa, faut-il qu'ils aient aussi les correlatifs deus et dainkoa?
Mais ou un pareil systeme nous menerait-il? C'est tres beau la simplicite,
l'unite. Mais l'unite matMmatique! Parlez-moi d'unite mathematique, en mathematique. Hors de la c'est pure chimere; ce n'est bon qu'a vous mener au
chaos ou au neant. Vne certaine unite, c'est bon; la plus grande unite possible
c'est tres bon. Mais de grace, n'en demandez pas davantage.
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N'est-ce pas deja gentil que pas une seule lettre dans notre orthographe
n'ait plus de deux sons ala fois? Que deux lettres distinctes aient un son identique, c'est dommage; mais ce ne sont que deux lettres, ou si vous voulez quatre:
d etj; set z.
Que voulez-vous y faire? C'est un mal necessaire. Plutat ce petit inconvenient que des illogismes et des contradictions, comme il y en aurait en supprimantj et s. L'auteur voulait d'abord Ie faire. Si j'ai cru bon de l'amener a retablir jet a creer s a cote de z, c'est dans l'interet meme du systeme.
Qu'un erudit excentrique faisant fi de l'ignobile vulgus invente un systeme
plus ou moins rebarbatif, qu'il remplace par exemple Ie ch par x dans chakhurra, comme faisait Ie defunt abbe Larramendy (19), sous pretexte que notre x
c'est Ie X des Grecs et que ce X etant devenu en fran~ais ch, il faut revenir en
basque du ch fran~ais au x grec... c'est son affaire... a I'erudit.
Mais quand on a la pretention d'ecrire pour Ie peuple, ou pour ceux qui
s'adresseront au peuple, en ecrivant Ie basque selon tel systeme, il faut etre pratique. Revat-on de forme radicale, ne rien brusquer. A mon avis, en l'etat des
choses et des esprits, il faut et il suffit qu'un systeme orthographique soit rationnel, caracteristique et simple dans ses lignes generales. Des imperfections de
detail, il y en aura toujours. Plilt aDieu qu'il n'y en eilt pas d'autres!
Maintenant, voulez-vous sur tout ceci Ie fond de rna pensee? 1'attends
moins de ce nouveau code orthographique que du temps. Le temps et l'exemple
feront plus que toutes les grammaires. Bien me penetrer de cette orthographe, la
faire entrer dans les yeux d'un certain nombre de lecteurs, lentement et progressivement, sans repousser les ler,;ons d'experience que d'autres pourront nous apporter ou que nous pourrons acquerir nous-memes, voila queUe serait mon ambition a cet egard. l' admire ce systeme; je ne crois pas qu' on I' adopte en
pratique; je ne crois meme pas qu'on lui fasse l'honneur de reconnaitre que s'il
etait suivi il realiserait un vrai progreso Nous sommes si routiniers, et si refractaires a toute innovation, meme la plus sage! Et puis en tout ceci, que voulezvous? Qui et Non sont souvent tout aussi vrais l'un que l'autre. Chacun s'enflamme pour son systeme (heureux d'en avoir un) et hausse les epaules au
raisonnement des autres.
Je me rerere au temps ou la seule vue d'un k m'horripilait. Vous connaissez
la charmante grivoiserie du defunt cure de Garris: Monsieur Jauretche (20) avait
(19) Larramendy Pierre (1826- I888) Hazparne Agerrean sorturik, Larresoron ikasle eta gero
irakasle (1850), Bidarrain bikari (1851) eta Uztaritzen (1853), Labetzen erretor (1857) eta azkenik
Garruzen(I859). Ikus beheraxago apez honen aipamena.
(20) Jean Jauretche (1792-1873) kanboar apeza, Ezpeletan bikari(l816) eta gero Hazparnen
(1818), Larresoron irakasle(l821), ekonomo (1827), zuzendari (1842). Debozionezko liburu zenbait
idatzi zituen: Meditazioneak urteko ebangelioen gainean (1840); Andre dena Mariaml boterea
(1854); San Joseperen ilabetea (1872), besteak beste
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fait un livre tout en k. L'abbe Dassance (21) tenait pour Ie c. Dans une reunion a
laquelle assitait M' Larramendy, alors vicaire a Ustaritz ou professeur ici, Monsieur Dassance s'emporta jusqu'a dire: «/khusi duzue: Jauretche gaichoak arai
ere egin du heretarik. Liburu guzia k.k. aztaturik ezarri du!»
«C' est vrai, di de sa petite voix fine, M' Larramendy, et c' est etonnant;
d' autant plus qu' il en a retranche tous les q!»

Notez que c'etait I'exacte verite. Mais cela suffit pour discrediter ces deux
vilaines lettres pour longtemps. Je vous ai dit qu'il m'a fallu des annees pour me
reconcilier avec ce k. Mais ne venez plus m'en dire du mal. l' en mettrais partout.
C'est pure affaire d'imagination sans doute; n'importe. Une page de bon haske
avec a chake ligne, une belle et forte rangee de k, debout et droit, bayonnette au
canon, relies en bas par une chaine solide de z, z, z... cela me fait, surtout dans
I'imprime, I'effet d'une armee rangee en bataille. Quand par surcroit les petits
troupiers de substantifs, d'adjectifs, de verbes, d'adverbes qui font ainsi la chaine avec les z, I'arme sur I'epaule, k sont de vrais bazkes bazkizants. Cela vous
fait rire? Mais il me semble que nos frontieres sont bien gardees contre toutes les
invasions.
Vous voyez que Ie subjectif joue ici un grand rOle, puisque cela m' empeche
meme de m'apercevoir qu'il est minuit!
Merci pour Ie Bizkaitarra (22). Je n'ai pas eu Ie temps de Ie lire encore.
L'enseignement absorbe et devore Ie meilleur de mon temps. Les devoirs d'etat
avant tout, alors meme que nos gouts nous pousseraient ailleurs.
Merci encore pour Ie passe, Ie present... et l' avenir.
Veuillez bien croire a mon respectueux et sincere devouement.
Jean Hiriart-Urruty, pretre

Le nombre d'exemplaires de la grammaire B. est fixe it 750. Assez et pas trap.

(21) Pierre Neree Dassance (1801-1858) uztariztar apeza, Sorbonan irakasle izana eta Maurice Harriet haltsuar apezarekin euskarazko Testan/elll Berriaren argitaratzailea.
(22) Bizkaitarra da Sabino Arana Goirik (1864-1903) sortu zuen lehen aldizkari abertzalea
(1893), baina Madrileko Gobernuak isilarazi zuen laster (1895). Anartean, bere kusi Xalbat Etchegoyhen (1852-1907), Ainhoako erretoraren bitartez, mugaren gainetik, Piarres Broussainek eskuratzen zuen aldizkari hod eta, adiskideei helarazten Hegoaldeko berriekin.
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6. Petit Seminaire de Larressore, 15 Mai 1895
Brave ami,
Ce que j'admire en vous, ce n'est pas tant la «na"ivete» de votre culte pour
tout ce qui tient au Basque de pres ou de loin, que la bonhommie pateme, la sollicitude perseverante dont vous enveloppez ce cher petit Eskualduna. Les vieux
carabins seraient-ils un peu comme les vieux papas a pantalons rouges et moutaches grises, insensibles a tout, sauf a la confiance et a I'affection de leurs enfants? C'est Ie cas de dire qu'ils les aimentjusqu'a l'aveuglement, itsutuki!
Votre tendresse a vous pour ce pauvre orphelin est d'autant plus touchante
qu'il n'est rien pour vous qu'un fils adoptif. Puisque vous etes si bon que de vouloir lui donner a manger, c'est fort bien; seulement soyez averti que c'est un
gourmand, bien qu'il ne soit pas gate, Ie petit! Si vous lui faites ouvrir la bouche,
en lui offrant Ie morceau, sans Ie lui donner, prenez garde, il vous mordra Ie
doigt. Bertzerik ez bada, artho achal pochi zembeit bederen sakelan gabe, zure
onetan fauna, ez hwzat hurbil!
Quand vous aurez fait votre tour du monde pour nous trouver un chroniqueur selon vos voeux et les notres; quand fatigue de vos courses vous nous reviendrez bredouille, puissiez-vous nous arriver avec la conviction que Ie
meilleur moyen de nous aider serait et sera de vous y mettre vous-meme. II n 'y
a rien a attendre des amis, de ceux-la surtout qui n'ont rien a faire et qui s'arrogent des droits a notre reconnaissance parce qu 'ils veulent bien nous lire (grand
honneur) et se fendre de quatre francs d'abonnement charitable (quelle generosite) dont votre serviteur ne touche pas un sou, et il n'est pas Ie seul a faire ses
choux gras la-dedans! Aussi je crains bien que Ie jour ou les vieux boeufs se coucheront sur Ie sillon, ce soit fini! Vous protestez? Eh bien, alors, arrivez! On vous
attend avec tout ce que vous voudrez: petites notes eskuariennes, avec une rubrique et sur un ton pas trop savant. Langue basque m'irait fort, avec 5 ou 10
lignes chaque fois. Varietes de onlni re scibili, moins Ie titre Varietes que nous
remplacerions par autre chose. II me revient toujours qu'on m'a dit que vous etes
plein d'histoires, de reflexions originales, suggestions sur les Touaregs (je ne
sais plus ecrire ce mot), les negres, les peaux-rouges, les anthropophages, les
etudiants en medecine, etc... moeurs comparees des Basques et des autres
peuples, que sais-je encore? Et les nouvelles de Paris? Et celles du monde entier,
Ie Pays Basque y compris, que l'on sait a Paris quarante-huit heures avant de les
savoir a un quart d'heure de distance du theatre des evenements... (que de du et
de des!).
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Mais vous rengainez deja votre lame? Tonnerre de Brest! Et vous etes cependant un travailleur, un observateur, un Eskualdun eskuarophile, vous, si personne! Jugez un peu du succes que nous avons aupres d'autres amis, mains amis
de notre oeuvre que vous! Ceci n'est pas de l'ironie du tout. C'est la constatation
pure et simple d'un fait: rien, mais rien, a attendre d'un certain public soi-disant
eclaire et dirigeant (!!l).
Vous n'avez pas idee, mon cher et brave herritar, des montagnes d'hostilite ou de mefiance sourde, des blocs de glace qu'il faut percer ou gravir ou soulever... ou tourner pour faire un petit bout de chemin dans ce pays, a ce metier!
Ceux-Ia meme a qui vous avez tendu la main pour des polemiques plus ou moins
opportunes, en dominant toutes vos repugnances n'auront pas la pensee de vous
adresser un mot, alors meme que la foudre tomberait sur leur clacher au qu'une
catastrophe comme celle de Bouzey-Epinal aurait lieu dans leur village. Chacun
pour soi et Ie journal pour tous. Ecrire a un journal pour lui envoyer des nouvelles, par exemple! II ne manquerait plus que va! Et alors, qu'est-ce qu'ils auraient a faire les journalistes? Allez, allez vous attaquer a ces blocs. Bonne chance... et surtout prompt retour.
Au fait, comme je vous crois (malgre toutes les reserves que vous pouvez
faire... et dont on vous dispense pour Ie quart d'heure) tres sincerement et tres
veritablement attache d'esprit et de coeur a notre oeuvre, j'ai... , nous avons, un
certain Bettiriiio (dont vous ne saurez pas Ie vrai nom) et moi, Ie secret espoir, la
quasi-certitude que vous ne voudrez pas perdre trop de temps a courir un gibier
qui ne frequente guere nos parages et que vous viendrez donner votre coup de
pioche hebdomadaire ou mensuel, ou plus ou moins frequent. Nous n'en dirons
rien a personne, vous Ie pensez bien. Et Dominiche peut vaquer a ses conjectures, ce n'est pas moi qui lui dirai qui est Bettiriiio au Mana'h.
Mais je m'oublie et j'oublie d'en venir aux questions d'orthographe et
autres posees par vous. Barkha ene erasia.
Me suis-je mal exprime au sujet de la Grammaire? Ce n'est pas une copie
faite ici, c'est Ie texte meme de l'auteur que je vaus ai propose de vous soumettre. II a son travail plus ou moins arrete en des cahiers. II recopie cela, feuille
par feuille, sur feuilles volantes. Man confrere en recopiant cette copie ne fait
que transcrire, en rectifiant les lignes, les soulignements. Parfois il change
I'ordre des matieres. Mais cette mise en tableaux laisse Ie fond intact. Vous pourriez, il me semble, vous passer de controler cette mise en tableaux et juger Ie
fond sur la copie meme de l'auteur. Mon confrere ne vous expediera cette copie
qu'apres en avoir fait Ie duplicata destine a I'imprimerie. Ainsi, alors meme que
les feuilles de l'auteur se perdraient une fois ou autre, dans Ie va-et-vient d'ici
Paris, nous aurions toujours la copie definitive entre les mains; copie toujours revisable sur vos observations. Les remaniements pourront se faire, au fur et a mesure, toujours avant la premiere epreuve d'impression. Si une fois ou autre toute la page est a refaire, on la refera. Mais faire chaque fois double ou triple copie,

MANEX H1R1ART-URRUTY ETA PIERRE BROUSSA1N-EN ARTEKO...

141

ce serait un peu trop, vu surtout que notre metteur en page est d'une lenteur et
d'une meticulosite1. .. ya ira quand meme et nous allons mettre au monde un monument. Ce sera d'autant plus grandiose et solide qu'on ne s'y attend guere.
Passons au deluge! Vous parliez d'orthographe, je crois? Eh bien, l'orthographe, parlons-en. Votre distinction entre I'orthographe de vulgarisation et I' orthographe scientifique ne me parait pas repondre a une heureuse conception.
Pourquoi ne pas travailler a en etablir une d'une perfection relative, moyenne,
qui repondrait aux besoins du peuple et des savants? Je vous entends: «Et les dialectes?». Vouloir, ffit-ce ad usum eruditorum une seule et meme orthographe
pour tous les dialectes, conciliant Ie j des Souletins dans Jinkoa, et lajota des Espagnols, et Ie j de Jainkoa chez nous et Ie j de notre erlijionea... et les divers sons
des z, des s, des x, des g, des h, des n, ii, gn, etc... serait une entreprise chimerique. Ce serait absolument, ou peu s'en faut, comme si on voulait une orthographe commune pour Ie franr;ais, l'italien, l'espagnol, Ie gascon, Ie provenr;al,
etc...
Nos dialectes, au point de vue de la situation phonetique et orthographique,
ne sont pas plus pres les uns des autres, que ne Ie sont entre elles les langues romanes.
Les savants, apres tout, peuvent bien accepter les trois ou quatre caracteres
fondamentaux qui distinguent les dialectes de notre langue les uns des autres et
les caracteres communs qui les differencient des autres langues. Les savants en
apprennent bien d' autres1. .. Ces differences essentielles n'etant pas nombreuses,
qu'est-ce qui les empeche, vos savants de les noter? A nous de leur faciliter cette tache en realisant l'unite d'orthographe pour tout Ie reste. Jamais on ne mettra d'accord la phonetique avec l'etymologie, l'usage, l'histoire, la musique et Ie
reste. La plus grande unite possible en cette matiere n'est pas l'unite absolue.
Cela est tout aussi vrai, a mon sens, de l'orthographe scientifique a l'usage de
l'elite la mieux triee, que de l'orthographe vulgaire.
Tour de Babel que votre senat ou academie de basquisants des sept provinces!
J' en aurais long a repondre aussi sur la question de notre orthographe, de
cette orthographe que vous voulez bien appeler la mienne.
En meme temps ou quelques jours a peine avant que me vint votre lettre du
5 Mars, j'en recevais une autre de mon ami et ancien confrere l'abbe Durruty (23), un Aihartar, cure actuel de Domezain. (En voila un, entre parentheses, a
(23) Simon Etienne Durruty (1852-1915) Manex Hiriart-Urrutyren Larresoroko irakasle kide
ohia (1887) erretor izana Lukuzen (1888) eta Domintxainen (1889), geroago egonen ltsasun (1899)
eta azkenik Lekornen (1909). Hemen aipu den liburua haren Elizako liburu ttipia da aitzineko Exercicio Izpirituala ordezkatu zuena. Arrakasta handia izan zuen eta hura bera zuen Piarres Lafittek berrargitaratu 1931ean.
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qui il faudrait demander une collaboration quelconque a I' Eskualduna! Rien que
pour rire, je vous conseillerais de commencer vos demarches par celui-Ia. Avertissez-moi, pour que je vienne ecouter l'entretien, bortha chi/otik... A noter que
ses observations ne ressembleraient a celles de personne, et que si, par impossible, vous reussissiez a Ie gagner et a Ie lancer, avant quinze jours il y aurait a
I' arreter, sous peine de vous casser Ie cou. Et ce n'est pas de I' intransigeance, s' il
vous plait, c'est irreductibilite a une maniere commune et humaine de parler et
d'ecrire sur choses et gens. Pour d'autres c'est autre obstacle.)
N'empeche que cet original d'ami est en travail de refaire a sa maniere
notre vieil Etsersizio (quel mot!) izpirituala. II me fait annoter son travail, ou je
trouve de tout, meme du tres bon. Mais c'est l'abbe Durruty qu'il faut entendre
deblaterer contre notre orthographe. Son grand argument, c'est I'ecole, ou I' on
apprend I'orthographe fran9aise et l'alphabet fran9ais.
Vous aussi, vous me paraissez d'avis qu'il soit tenu grand compte de cet alphabet fran9ais et de cette orthographe. A premiere vue vous avez raison, surtout
contre ce pauvre k. Mais faites attention a ceci: ce kIa, il n'y a pas moyen d'y
echapper; il faut I'employer quand Ie c n'a pas Ie son guttural et dur, a moins de
revenir au q: Horrendum! Alors pourquoi ne pas I'employer toujours?
Meme observation pour Ie c en concurrence avec z. Voila 41ettres ou plut6t
3, dont une, c, devrait s'employer partout ou les deux autres ne sont pas necessaires, et s'employer, cela va sans dire, avec deux sons differents. Mais soit ce
serait encore chose assez facile a faire comprendre aux etrangers. Mais pourquoi
Ie c dur a la fin des mots et rien que la? il n'y a pas I'ombre d'une raison raisonnable en faveur de ce c dur final, sauf peut-etre Ie desir louable (comme sentiment) de conserver une lettre dont la forme est jolie. Jolie raison! C avec cedille
n'est pas non plus vilain, du tout. A ce compte, jusqu'ou ne peut-on aller? OU
s'arreter?
La suite au prochain numero...
Hiriart-Urruty, pretre
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7. Pagolle, Ie 8 aoOt 1895
Mon cher ami,
Je comptais bien aller vous voir, des mon arrivee en vacances et vous porter quelques feuilles de manuscrit; mais a peine rendu a Hasparren, il a fallu partir pour Isturitz, Oregue, Domezain... Pagolle, etc...
Ce soir nous partons d'ici, l'abbe Durruty, cure de Domezain et moi, pour
St Just; demain matin, en route pour Ahusky! J'ai promis a mon cousin Dominiche (24) d'aller l'y voir, en passant (en passant!?). De la, je redescends samedi ou dimanche, par St Jean Ie Vieux, devant me trouver lundi a Bidart, OU je dois
rester jusqu'ajeudi. Je ne serai done de retour a Hasparren que pour la fin de semaine. Y serez-vous encore?
Sinon, je vous adresserai ou vous serez, ces malheureuses feuilles que je
traine apres moi. Je compte profiter d'une autre tournee en Soule pour aller voir
ce sympathique vaurien de Camou.
Veuillez me croire votre tout devoue ami.
Jean Hiriart-Urruty, pretre
Ala hate

(24) Dominiche hau, Ahuzkiko uretan dabilena, Dominiche Hiriart-Urruty izan behar da: Pattoteiko zapagin lantegiko bi anaia nagusietarik gazleena. Hiriart-Urruty-tar kusi horien bi alabak ezkonduko direlarik Trolliet bi anaiekin, Palloteia lekuz eta izenez aldatuko daeta, bi mundu gerlen artean Trollietenea bilakatuko, Zapatainen karrikan. Beste helTietan bidaiariek ikusi behar dituzten
guztiak herri bakoitzeko apezlagunak daitezke, hala nola, Izturitzen, Etchebarne(1892- 1908); OragalTen, Cata/ogne (1891-1910); Domintxainen, Durruty (1889-1899); Pagolan, Fischer (18951903); Donaixtin, Larrou/et (1891-1898); Donazaharren, Agorreca (1890-1896); Gameren, Mocorain (1892-1896).

144

EUSKERA - XLVIl, 2002, 1

8. Larresoron egina, urriaren 21ean, 1895ean
Jaun adiskide ona,
Sarako jaun erretorak (25) igorri daut egun hautan zure aiduru dagola. Ahal
baduzu, ez huts egin joaitea; atsegin ukhanen du zure ikhustea eta zurekin ahal
bezen luzaz solas egitea. Nik, uste gabe eta nahi gabe, hitza jan dakot; amets bat
bezala iragan zauzkit bi hilabete hauk. Azken egunak bereziki harat-hunat tarrapatan ez dakit nola galdu ditut, zuri azken aldikotz aurthen, eskua tinkatu ere
gabe, chede nuen bezala. Ez naiz atrebitzen ajoutatzera (hitz berri hori berritan
entzuna dut; ezar ezazu berehala zure sakelako bertze heiekin)... hemen gaindi
behar bazine iragan eta trikaldi labur bat egiten ahal bazinu, edozoin tenorez,
bainan eguerdi aitzinttoan hobekienik, atsegin ginukeela guk ere, nik eta bertze
zenbaitek hemen zure ikhustea.
Mintza gintazke cheheki gure Ian hasi handiaz. Bainan zoin hurriki deramagun!. .. Bethi bertze zerbeit egiteko...
Bettirifioren (26) berririk baduzuia? Nik ez dut. Zezena sistatu-eta, uste
nuen, zin edo min, chimista zerbeit agertuko zela; bainan Ezpeletan botatu zituen eiki azken uztarrak. Ez dakit; aiher niz bertze akhulalditto baten emaiteko...
Zure arabera?... Ez dakit ordean nondik loth.:. Banaki, banuke gutizia iharrosaldino baten emaiteko pottolori, adarretarik edo buztanetik. Ikhusiko dugu.

Zuk, Jauna, bederen zuk ez duzu ahanzten «Eskualduna», ez eta haren aldakak.
Eskerrak zor daitzugu aurthengo Egunaria-rentzat; arthoski berezirik igorri dauzkigutzun atheraldi pollitentzat. Pariseko berriak ere halaber helduko dauzkigutzu. Eta gerochago Eskual Herrian kokatuko ziren herrikoak ez dea hala?
Zu zira gure irakurtzaile eta laguntzaile bizpahiru hoberenetarik bat.
Asma zazu bertzeak zer diren arauera.
Barkhatu ene ausartzia. Zure zerbitzari, Jauna eta nere heinean ahal guziaz
adiskide.
Manech Hiriart-Urruty apeza

(25) Sarako jaull erretora Jean Ithurry da, jakina, Eskualdulla-k argitaratzen diharduen gramatikaren egilea.
(26) Jadanik bizpahiru aldiz Manex Hiriart Urrutyk aipatua duen Bettiriiio hori, Piarres
Broussain hera dateke.
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9. Larressore, 6 Juillet 1901
Mon cher ami,
En reponse a l'invitation signee Guilbeau, de participer au Congres Basque
de Hendaye, vers la mi-juillet, j'ai cm devoir repondre a Monsieur Guilbeau (27). Je 1'ai fait sans consulter personne, sans mot dire a mon Superieur qui,
ne repondant peut-etre pas lui-meme (s'il est vrai qu 'on 1'ait invite - ce que
j' ignore) m'eut peut-etre deconseille. J' ai repondu de bon coeur et en termes plutot sympathiques. Ai-je eu tort?
Ai-je eu tort surtout de motiver mon abstention de cette premiere reunion?
A-t-on trouve que n'adherant pas tout de suite a l' Association, je n'avais pas
qualite pour dire mon opinion sur Ie projet d'Unification de 1'orthographe? Une
chose sure c'est que rna reponse dont je vous ferais juge, si j'en avais retenu Ie
double, n'a pas l'heur de plaire a Monsieur Guilbeau. Car voici Ie contenu de la
carte postale que je re<;ois par retour du courrier: «Devons-nous compteI' sur
votre participation au Congres de Hendaye? Guilbeau».
Moi qui ai ecrit a Monsieur Guilbeau mon regret de ne pouvoir m'absenter
d'ici en cours d'annee scolaire, ala veille de 1'examen oral de mes eleves! Tres
clairement et tres formellement j'ai dit que je ne pouvais pas. J'y ai joint mes
voeux pour l' Association, avec l'espoirde la voir s'etendre etd'en faire partie plus
tard. Bref, j'ai voulu etre poli; a un bon procede repondu par un bon procede.
Pas un mot d'accuse de reception; mais un ultimatum qui me fait bien voir
que, pour ces messieurs, explications archimotivees et tres sinceres et droites ou
pretextes et echappatoires, tout est un.
Que repondre cette fois? S'il s'agissait d'un malentendu, oui; mais acette
sommation seche... et inutile (si du moins on s'est donne la peine de me lire)
«Qui ou non, repondez» qu'est-ce que vous voulez que je reponde? J'ai bien
pense a repondre quand meme et toujours, afin d'etre poli jusqu'au bout; mais a
quoi bon? Je ne l'ai pas fait etje ne Ie ferai pas.
Maintenant je vous dirai, a vous qui me connaissez, que, si je regrette cet
incident, je ne suis pas £ache de rester du coup et definitivement en dehors de
(27) Martin Guilbeaujaun medikua (1839-1912) eta Donibane Lohizuneko auzapez errepublikazale ohia, bazebilen euskalzale xuri eta gorrien biltzarra antolatu nahiz;Hendaiako (1901) eta
Hondarribiko (1902) bilkuren ondotik, Gratien Adema Zalduby kalonjearen laguntzarekin lortu zuen
nolazpait Eskualzaleen Biltzarra abiaraztea.
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toutes ces tentatives de concours, academies et autres bonnes blagues. Outre que
rna competence dans l'espece est au-dessous du mediocre, j'ai bien et j'aurai
longtemps assez d'autres chats a fouetter: une sante queiconque, rna classe, mes
classes de rhetorique et d'allemand, Ie journal, dans des conditions que j'entrevois de plus en plus absorbantes et onereuses (etes-vous au courant?), des
charges lourdes de famille que j'aurais peut-etre pu un peu moins centraliser,
monopoliser, cumuler sur rna tete, mais c' est fait. II n'y a plus a discuter <;a.
Moins encore y a-t-il ales oublier. Or je mets au fait que I'incorporation, par
ailleurs tres agreable, a une Association Basque forcement peu nombreuse et
constituee de sommites autres que votre serviteur, entrainerait chaque annee
pour moi un surcroit de frais. Vous souriez, vieux rentier? C'est comme cela la
vie. Qui ne veut pas etre bizkarkin doit rester a sa place. La mienne me suffit. Le
regret de ne pas en faire davantage pour Ie Basque n'est pas mon seul regret. II
est bien un autre reve (pas ennemi de celui-Ia certes, mais different) dont l'irrealisabilite faute de ressources me fait plus de mal au coeur. Patience. Trimons
de notre mieux, en ce qui nous est possible. Et honnis soient tous les Guilbeau
qui mal y pensent. Bien entendu je n' ai rien touche de ceci dans rna lettre a Monsieur Guilbeau. J'ai dit que je suis retenu, surtout en ce moment, par rna classe;
et c'est vrai. Nous n'avons pas ici de suppleant. Si vous etes malade, un autre
porte double charge, voila tout. Mais charger Ie voisin, deserter la classe sans necessite absolue, ni Ie personnel limite, ni I'esprit de la maison, ni les justes exigences des parents de nos eleves, ni enfin nos traditions Larressoriennes ne nous
Ie permettent. On peut hors d'ici ne pas comprendre cela, on ne peut pas empecher que cela soit. Meme pendant les vacances, Ie mois de travail que nous avons
a passer ici n'echappe pas a cette loi. Pas de congres qui tienne.
Etj'aurais passe par-dessus, apres un mois de maladie pendant lequel on a
dil me remplaced Non, Monsieur, non.
Et cela pour aller me meier a une assemblee de riches amateurs que faute
de... charbon, je ne pourrai bient6t suivre? Non, les situations les plus humbles
sont celles ou la fierte commande parfois la plus grande reserve, dilt-on passer
pour ce qu'on est Ie moins.
Ceci soit dit une fois, entre vous et moi, pour que mon apparente indifference ne vous scandalise pas trop, vous bascophile ardent et actif...
Si vous etiez moins absorbe par Ie labeur, vous seriez venu un de ces jours,
soigner un bascophile qui ne vous en veut pas pour <;a, d'autant que Ie voila
presque gueri sans vous, mais qui deserteur involontaire de votre Congres
Basque, ose a peine se dire votre ami.
Jean Hiriart-Urruty, pretre
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10. Petit Seminaire de Larressore, 11 decembre 1901
Mon brave et cher ami,
Excusez-moi si je vous ecris a batons rompus. Jour de journal et de double
classe; et ce qui me preoccupe par-dessus tout en ce moment, correspondance de
famille a I' occasion de la sante de rna jeune belle-soeur: inflammation, ger~ures
ou engorgement des seins, je ne sais au juste quoi, sinon qu'elle souffre beaucoup et nous donne du souci. Le docteur Detchart (28) a, m'annonce-t-on, donne quelque espoir hier, que, malgre certains pronostics d'abces en formation,
cela passerait peut-etre sans abces. Mais la crainte n'est sans do ute pas conjuree
encore et les douleurs sont tres vives. Nous qui etions si heureux, apres une tres
heureuse delivrance de compter sur un prompt retablissement de celle qui depuis
deux ans fait lajoie de rna chere petite maison natale! Dieu veuille qu'elle nous
soit conservee aussi bien portante qu'elle est douce, intelligente et bonne!
Vous pensez donc si j'ai l' esprit et Ie coeur a la FCderation litteraire Basque (29), de quelque nom que vous I' appeliez. Ajoutez que j' ai un sermon sur les
bras, et que cette affaire-Ia est pour mes bras et rna tete une grosse pierre a laquelle je n'ai jamais pu, ni ne pourrai probablement m'habituer, a moins que les
circonstances me jettent dans quelque bonne vieille paroisse n'entendant que
I'eskuara. Oh! alors il me semble que ~a coulerait tout seul, fond et forme, etchekoz etcheko. En attendant, il faut trimer Ie «franchiman», ahal den bezala.
Gomin gure solasera, lasterka; urhatsa labur eta zalhu: j'ai communique
votre lettre a Monsieur Abbadie (30). Tres touche de votre demarche et de la
confiance que vous lui temoignez, il persiste dans son attitude, sympathique
mais abstenante, dans l' entreprise. II ne faut pas vous en etonner. 1° C' est un
sauvage, au bon sens du mot... et meme un peu dans I'autre, peut-etre. 2° II ne
croit pas a I'oeuvre que vous essayez de fonder. Lui qui n'a jamais fait, vient-il
de me dire, «un sou de tMorie basque» il n'a pas besoin d'encouragements pour
continuer a faire ce qu'il peut, a sa maniere; et il ne voit pas a quoi ses encoura(28) Albert Detchart uztariztar mirikua, Hazparnen kokatua, Piarres Broussain-en adiskide
onetarik izanen da, haren kontseiluan sartuko 1908an, baina gazterik hi len 1911 an.
(29) Federation Litteraire Basque izan zen lehenbizian Eskualzaleen Biltzarrari eman zitzaion izena
(30) Arnaud Abbadie (1843-1916) bitirindar apeza izan da berrogei bat urtez (1880-1916) Larresoroko Seminarioko buruzagia eta ber denboran euskal idazle ezaguna. Ikus, Jean Etchepare, Jean
Saint Pierre eta beste ikasle ohi batzuen artikuluak, Hiriart Urruty-ren ohar hauek aberasten dituztelarik, ikasle ohien aitormenak.
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gements serviraient a d'autres. «Et puis, quand meme j'y servirais a quelque
chose, que pensent-ils faire? Il n'y aura ni plus ni mains de gens ecrivant en
basque, ni mieux, ni plus au gout les uns des autres». Ie rends la pensee, sans garantir les termes; et a ce sujet, j'ai a peine plus foi dans I' entreprise que mon Superieur.
Ce qui chez lui est conviction - discutable sans doute - mais raisonnee et
plantee dans Ie roc d'un temperament tres entier, autant que genereux et large a
sa maniere, est chez moi, toutes proportions gardees, impression d'ame tournee
au pessimisme. Les deceptions de plus d'un genre, et surtout celles qui confinent
a la question du Basque m'ont rendu affreusement sceptique. Ie rends grace a
Dieu de me conserver rna foi en Lui; car je n'ai pas foi aux hommes, au moins a
ceux de mon pays, pas meme a ceux sur qui vous comptez pour la future Association. Ie vois la-dedans quelques rares bonnes volontes appuyees sur quelques
talents, un plus grand nombre de velleites impuissantes, dont la suffisance n'a
d'egal que I'insuffisance, et quelques bouches inutiles. Ceux qui les remplaceraient avantageusement sont organises de telle fa<;:on qu'il n'y a pas moyen de
les amorcer, sans qu'il y ait de leur part mauvaise volonte. Zer nahuzu? Barneak
ez ditu laguntzell.
Quant a moi, vous savez que j'ai demissionne. Sous peine d'enfantillage
comment me considerer comme membre de I'Association? Voulez-vous m'y reintroduire? Mais si c'est pour recommencer la comedie, a quoi bon? La cotisation de six francs ne m'effraie plus... autant du moins que les 25 ou 30. Les frais
d'impression, pas davantage. Mais j'ai peur d' etre un bouche-trou inutile. Voyez
deja: la modeste collaboration au journal et la publication archilente de la grammaire Ithurry absorbent mon temps et mes ressources. Que servirait de promettre
autre chose, pour ne pas tenir parole?
Et puis, meme disant et ne faisant presque rien, pourra-t-on s'entendre?
Certains des articles des statuts me rendent deja reveurs... Entre autres, oui ou
non, les Basques seuls feront-ils partie de I'Association? Si oui, que ce soit entendu une fois pour toutes, et carrement. Mais alors pourquoi dire que les etrangers pourront, par exception, etre admis, sur presentation de deux membres et
vote favorable du comite? Ie vois d'ici Vinson (31) se presenter ala porte, flanque de n'importe qui d'eux ... et la question rouverte. Nouvelle exclusion arbitraire, personnelle, offensante, suivie de polemiques sans fin. Ou bien entree du
Monsieur dans Ie bercail ou il siegera cote acote avec ceux qu'il a traites de gens
«ridicules» a Hendaye, apres les avoir traites a peu pres d'idiots dans tel de ses
ecrits... «basques» (?).
Apres Vinson, Lewy, puis Dogdson... OU s'arreter?
(31) Julien Vinson (1843-1926) euskalari jakintsua zen, baina arrotza eta ez elizatiarra, Hendaiako bilkuratik kanporatua izan zen. Haren soka bereko zeuzkaten Dodgson, Levy d' Abartiague
eta beste, zenbait euskalari, Hiriart Urrutyk eta Broussainek.
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A ce compte mieux vaut declarer franchement tout de suite que les portes
sont ouvertes a deux battants a qui veut entrer ou sortir. C' est mille fois plus
simple et plus digne que ces demi-mesures. Deja l'entente sur les questions a debattre ne sera pas si commode entre freres!
Le titre de F.L.B. me parai't aussi mal choisi qu'a vous. Celui de «Association pour la Conservation de la langue Eskuara» est trop long. Pourquoi ne pas
adopter celui de «Eskualdun Association» (qui indiquerait qu'il n'y a que des
Basques) ou mieux Eskualdun Biltzarre (qui ne renfermerait que du Basque; que
Ie nom au moins de la chose soit basque, que diantre!). Et puis en sous-titre «Association pour la Conservation de la langue Eskuara». Un grand titre court: deux
mots tirant I' oeil, harmonieux et pur Basque, et puis Ie sous-titre en explication.
Le grand titre seul deviendrait la denomination courante, la raison sociale du
groupe et de l'oeuvre.
Enfin la nomination du nouveau President (32). Question delicate, epineuse au premier chef. La je ne suis pas de votre avis, Messieurs. Une faute lourde
a ete commise par entrainement irreflechi Ie jour du Congres. II s'agit de ne pas
en commettre une seconde qui soit 10 un aveu public de la premiere; 2 0 une petite trahison - involontaire, soit, mais par trop dure a la victime. Si c'est necessaire? - Pardon; ce vieux serin n'en a pas pour longtemps. II faudrait tout au plus,
sous une poussee de besogne qui I'effraierait, I' amener a demissionner, tout en
ayant l'air de vouloir qu'il reste; Ie resultat serait Ie meme pour I'oeuvre et bien
autre pour I'homme.
Au pis aller, mettons qu'il reste; combien de temps? Cela fera du travail a
foison pour les assesseurs. Bravo! Ie vous avoue sans malice que ce m'est une
fete de vous voir accable. Tu en voulais, du basque, du basquisme, des federations, une academie, une prosodie, une histoire, un dictionnaire, etc... Te voila
suivi. Tu seras Ie Conrart de la nouvelle Compagnie. Meme tu eclipseras
l'autre... auquel (c'est connu, mon bon!) tu ne demanderais pas mieux que de
ressembler par ton «silence prudent». Mintza hor, fauna; eta zintza! Lanak erre
bazinitza, alferkeriak egin arteo zirrintza.
Pardon, s'il y a un peu d'amertume dans majoie. Au fondje suis convaincu qu'un homme comme vous, vieux gar~on, toujours jeune rentier, pas trop
poete et assez, libre dans la force du terme, est cree et mis au monde pour devenir et rester longtemps la cheville ouvriere de l' Eskualdun Biltzarre.
Quant au coup de Iamac a infliger a l'autre, voici comme impression ce que
m' a dit Monsieur Abbadie: «Quand je n' aurais pas les raisons que j' ai de res(32) Gratien Adema Zalduby kalonjea (1828-1907) hautatu zuten lehenbizian Biltzarraren
Burulehen, baina ohartzearekin larderia guti zuela lehendakari xaharrak, batzuek asmatu zuten haren orde izendatzea Janpiarre Arbelbide kalonjea (1841-1905). Ez zen ordea horrelakorik gertatu:
gutun honen azken lerroetan ageri da ez zirela Abbadie, Hiriart Urruty edo beste asko «coup de Jarnac» jukutria horretan sartu nahi.
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ter en dehors d' une entreprise que je suis loin de blamer, mais que je ne crois
franchement pas viable - ceci su(firait am' arreter,je ne voudrais, pour rien au
monde, entrer la pour y poser comme premier acte l' execution de cette pauvre
ombre de President. Non c' est trop fort.»

Ut-dessus un mot: vous pensez, n'est-ce pas, que les lumieres d'un homme
tel que Monsieur Abbadie seraient precieuses dans I'Association. Valent-elles
moins lorsque, sans y entrer, et avec une reelle sympathie dont je me porte garant, il vous les sert par Ie dehors? Y eQt-il a prendre et a laisser, la-dedans,...
voyez que prendre.
Votre devoue Jean Hiriart-Urruty
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11. Larressore, 12 Juin 1902
Mon cher ami,
Vous m'embarrassez de toutes manieres; mais rassurez-vous: on va s'expliquer.
D'abord embarras personnel et confusion dont je comptais bien sortir aujourd'hui, en vous ecrivant... enfin! La communaute est en grande promenade,
toute lajournee. Je suis reste a la maison, pas malade, mais un peu indispose et
craignant de prendre froid sur ces montagnes, a l'heure OU la c1asse rec1ame
toutes mes forces pour Ie dernier coup de collier. J'en profite pour...
13 Juin - De six heures du matin a six heures du soir, toute lajournee d'hier
je n 'ai rien fait que jeter sur Ie papier les dix lignes ci-dessus. Mais rien, ce qui
s'appelle rien - de ce que je comptais faire. Cinq ou six eleves restes icijusqu'au
train de 10 heures, une messe d'enterrement au village, puis deux longues causeries avant et apres diner avec Ie doyen d'Ustaritz, venu pour confesser nos
soeurs, m'ont pris tout Ie temps. Cependant certaine question a fait un bon pas,
et certain embarras s'est diantrement dissipe, en partie.
Mais ne parlons pas de tout a la fois. D'abord il faut que je vous fasse mes
excuses de ne repondre qu'a la derniere de vos trois dernieres lettres. C'est un fichu systeme, de renvoyer les choses au lendemain. A Paques je vous manquai et
quittai Hasparren apres deuxjours. Histoire de donner une le<;:on a I'un des miens
dont l'entetement et l'inertie sont un creve-coeur et un lourd fardeau pour moi.
Laissons <;:a.
Quand je suis venu pour la premiere communion de la petite cousine d' Etchegorria (33)j'ai travaille la nuit, pour faire ou refaire mon petit speech du matin, et la matinee, a fabriquer celui du soir. Une visite, en courant, apres Vepres,
chez moi et en route pour Ie Seminaire. Vous etiez alors aupres du bon et digne
homme que fut Monsieur Moreau (34) et que tous vos soins n 'ont pu arracher a
la mort.
Ayant su qu'il etait a toute extremite, je priai mes cousines Catapun de
m' ecrire a temps pour que je puisse venir a ses obseques. Leur lettre me vint avec
(33) Etchegorria deitzen zen Abere-portu bazterrean Hiriart Urruty zapatain nagusiek eraiki
jauregi ederra. Behereko karrikan. aldiz, bazen Katapundea familia bereko andereen egoitza.
(34) Jean Moreau komandantea (1821-1902) Piarres Broussain-en aitaginarreba, hots, haren
amaMarie Salagoityren bigarren senarra, Hazparne Barrandegian zendu zen 1902ko maiatzaren 30ean.
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la votre. Jugez combien j'ai dO regretter de ne pas pouvoir donner suite a mon
idee. Au moins aurais-je dO vous en ecrire un mot tout de suite. Monsieur Ie Superieur, qui seullibre pour me remplacer ici, me dit qu'il se faisait un devoir de
donner un temoignage tout personnel de sympathie et de reconnaissance a celui
a qui, en peu de temps, nous nous etions beaucoup attaches au Seminaire, et
Monsieur Hiriart (35) qui, a titre special manifesta Ie desir de se joindre a Monsieur Abbadie, nous obligerent, I'abbe Daguerre (36) et moi, a nous eclipser devant eux. En tout autre temps, nous y serions venus tous; mais la classel...
J'espere que, malgre mon tort de ne vous avoir pas ecrit, vous aurez devine, en voyant ces messieurs a l'eglise, et l'un d'eux sur Ie chemin ou il se rendit
au devant du convoi, que la necessite du service nous avait retenus, y joint la deference pour ceux qui mieux que nous avaient qualite pour representer la maison. Monsieur Ie Superieur me promit de m 'excuser aupres de vous, car il se proposait d'aller vous serrer la main; mais il ne put vous rejoindre.
Venons-en a la question que vous me posez sur un sejour... d'etudes, de
l'ami Azkue au seminaire (37). C'est la que j'avais un gros embarras, heureusement dissipe, quoique en partie seulement. J'allais vous repondre de moi-meme,
iduri zitzautan bezala, zabal zabala. Et ne voila-t-il pas que j'allais me tromper
lourdement!! !
J'en fais amende honorable aDieu et aux hommes. J'allais vous dire, sans
detour, que notre Superieur, tout excellent homme, tout esprit et tout coeur qu'il
est, etant un parfait sauvage, peu repandu par nature; d'une modestie farouche
qui ressemble presque au defaut contraire; de plus, devenu par suite d'une maladie et par les circonstances, a moitie sanglier; toujours sur Ie «qui va la?» tlairant au loin visiteurs et autres indiscrets capables de Ie mettre en retard d'une
demie heure; seulement avec son bois, sa vigne et ses artichauts d'Escanda,
n'aurait guere envie de deroger a ses habitudes pendant une serie de jours; etc...
Hier soir, Ie voyant d'une humeur charmante, je me risquai a l'entreprendre
sur Ie projet Azkue. Reponse: «Qu'if vienne! et sans aucun doute, en ce qui me
concerne. Un brave homme, un pretre, votre confrere es-sciences linguistiques
(ceci dit avec ironie, bien entendu), ilfaut lui etre hospitalie/: Qu'if vienne s' installer ici tant qu' il voudra; que son ami Broussain vienne Ie voir. Nous dfnerons
et vous causerez. Moi je ne compte pas pour vos etudes basques; je ne sais rien,
(35) Sebastien Hiriart. apeza (1842-1921), Hazparne Makolateiko semeak bizi guztia Larresoron eraman zuen musika irakasten, Euskal Eliza kantuen liburu bat ere argitaratu zuen, guztiz ezaguna.
(36) Martin Daguerre apeza (1868-1928), Larresoron irakasle egon ondoan, Hazparne Oneseneko here etxe ondora bildu zen 1914ean.
(37) P. Charrittonek paratu R.M. de Azkue eta P. Broussain-en arteko elkarridazketa liburuan
(IKER-4, Euskaltzaindia, 1986,76-84. orr.) aurkitzen dira, Bilbotik, 1902ko maiatzaren Sean, maiatzaren 31an eta bagilarenllan, Resurreccion M. Azkuek asmo horretaz eta heste asko gaiez, here
adiskide Peru Broussaini bidaltzen zizkion hiru gutunak.
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n' ayant ;amais rien erudie (sic). Mais vous autres... Adema, vous.» Jugez si nous
ne pourrions pas en dire autant, et a fortiori.

Mais c'est deja un grand point que Ie bon accueil, l'hospitalite franche du
coeur.
Apres r;a, bien prendra a notre ami d' etre un homme large, point sensitif et
formaliste. Car je vous recommande expressement de Ie prevenir: malgre la cordialite fonciere et reelle de l'accueil qui l'attend ici, il ne lui faudra pas un telescope pour voir qu'a certaines heures de lajournee, son astre paIira soudain devant la barrique a sulfate de cuivre; Ie soufflet a soufrer, les choux aux larges
feuilles vert-noir, et les lur mokhor d'Escanda qui reclament leur pulverisateur...
II lui faudra etre accomodant; moyennant quoi, pioche et cours de blague
feront bon menage.
Voila pour Ie Superieur. Ma plus grande objection n'existe pas; au contraireo II m'a dit formellement: «Ah! vous comptiez dire non. Dites-Ie en votre nom
alors! Au mien dites oui, sans l' ombre d' un doute».
Oui, mais allons jusqu'au bout. Le Superieur etant ce qu'il est (et il est ce
que je vous dis, bien que sur la reponse a faire je me sois trompe, craignant que
de sa part elle ne filt au moins evasive); etant donne que, par la suite, les heures
d'etudes ou tout au moins de libre conversation reviendraient a votre serviteur,
songez que je suis professeur de Rhetorique, a vingt et quelques jours a peine de
l'examen, par consequent redevable de tout mon temps a rna classe. Vous me
pariez des heures libres. OU sont-elles? Meme d'une maniere generale, il n'y a
de bon professeur que celui qui corrige ses copies et prepare ses classes. Quand
la bonne volonte tient lieu de talent, a plus forte raison.
Ajoutez-y que forcement il y a des matieres en retard, qu'il faut resumer en
hiite les derniers jours; il y a des repasses qu'il faut faire soi-meme avec ses
eleves. II y a des trainards a... trainer; des veterans d'oral a pistonner ferme pendant les etudes, n'ayant pas eu Ie temps de s'occuper d'eux pendant l'annee,
etc...
Les rares moments ou l'on peut respirer on n'est bon qu'a r;a, je veux dire
qu'a respirer, en flemardant sous les arbres de la terrasse. II va sans dire que volontiers on donnerait a la causerie tout Ie temps libre. Mais diable, c'est qu'il y
en a bien peu, de temps libre, quand surtout on est lambin, comme moi.
Oh! comme ce serait mieux, pour nous, cette visite d' Azkue dans les premiers jours d'aout! Mont d' Arrain, Itxassou, Ainhoa, Pas-de-Roland, Camp de
Cesar, etc... Et surtout avantage inappreciable, du temps a gogo pour bavarder
du matin au soir. Voyez s'il n'y aurait pas moyen d'arranger r;a. Mais pas d'entorse trop sensible au programme. Le peu qu' Azkue tirera de nous ne vaut pas la
peine qu'il se derange, si cela doit Ie deranger.

154

EUSKERA - XLVll, 2002, 1

Dites-Iui de tout ceci ce qui bon vous semble, tout ou partie, Au plus defavorable nous pourrons lui donner Ie temps de nos promenades, et un moment
chaque soir avant Ie coucher, II aura tout Ie reste du temps pour circuler et travailler, tant qu'il voudra, Negociez au mieux et tenez-moi au courant.
Votre ami, Jean Hiriart-Urruty
P.S.: EtArana!. .. Quel terrible homme! Si Ie Congres reprenait avec lui et qu 'il fallOt
nous reunir dans sa prison, (38) quelle aureole pour Ie pays, la langue, les hommes et
I'orthographe basques! Ce que cette chere langue si eprouvee, si tenace quand meme, puiserait de gloire et de vitalite dans ces nouvelles catacombes!...
En attendant, Guilbeau va peut-etre respirer un peu. Mais I'aventure nous aura tous
rendus plus circonspects. Et ce pauvre serin, qui a regimbe si fort contre vos conciliabules en vue de I'embaumer vivant! Si I' Association orthographique a eu une vie courte, les
incidents nambreux et varies n'y auront pas manque.
Ikhus artio. Jamais vous ne m'envoyez un mot de nouvelles pour Ie journal. L'accident du fils Istudianta eOt ete interessant. Vous savez que presque personne ne bouge Ie
petit doigt pour notre oeuvre. Vaus approuvez I'oeuvre, vous I' aimez; vous pretendez parfois qu'elle vous inspire plus que de la sympathie. Blague pure! Vous meriteriez qu'an ne
mitjamais les pieds chez vous et quevos belles lettres on les jetat au panier sans les ouvrir. ..

(38) Sabino Arana Goiri-ren berriez ere ikus, aitzineko oharrean aipatu Iker-4 bildumaren liburukian Azkueren him gutunak.
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12. Petit Seminaire de Larressore, 24 Mars 1903
Mon brave ami,
J'app1audis toujours, et quoi qu'i1 doive s'ensuivre, a toute demarche inspiree par Ie desir du bien; et je suis particulierement touche de vous voir, avec ce
type de bon et loyal Eskualdun docteur Constantin (39), a 1'oeuvre pour notre
chere langue basque. Doublement heureux lOde voir qu'il va se faire que1que
chose, enfin, et 2 0 (ceci behan'i chi/ora) de n'avoir pas a signer de mon modeste nom, ce cataplasme que Monsieur Ie Prefet pourra mettre sur son estomac, ou
meme a1'autre pole, sans que les fonctions essentielles du personnage en soient
sensiblement derangees. Oh, la la! ... Quellenitif!
Vous etes donc plus na'ifs que des cures, pour esperer que ce verbe entamera Ie
moindrement l'ame d'un fonctionnaire de 1'an 1903! Loin de moi 1'intention de decourager des amis, ni surtout de meconnaitre la generosite de leurs intentions. Ie
suis convaincu que vous et Constantin avez joliment du merite avous accomoder
de ce texte. Ie comprends votre situation, la necessite d'abaisser Ie ton au niveau
d'un Berdoly, par exemple. Mais apres, quoi?... Non, nen n'arretera la poussee furibonde des loges contre tout ce qui, de pres ou de loin, tient anotre sainte religion.
Ils irontjusqu'au bout, sans rien respecter, sans rien entendre, sans rien voir que leur
but, 1'unique but de leurs lois, de leurs decrets, de leurs faits et gestes et pensees de
tous les jours: detruire, saccager, pietiner, salir, deshonorer, depouiller, aneantir,
s'ils Ie peuvent, l'Eglise, ils n'ont en tete que ~a, tous, tant qu'ils sont, ministres et
Prefets, instituteurs, agents voyeurs, et autres; tous. Ie crois aimer rna langue basque
autant qu'un autre, mais devant Ie spectacle de furieux assaut livre a rna foi et a la
foi de mes freres les Basques, je songe moins ala langue; beaucoup plus ala religion. Vous me direz: defendre l' une, c'est defendre l' autre. Admis. C' est justement
pour cela que Ie Franciere (40) et son Second resteront sourds atoutes les petitions.
(39) Albert Constantin jaun medikua (I 873-1957) Joanes Constantin santagraztar eskola-emaile
eta euskal idazle oparoaren semea eta Piarres Broussainen adiskide mina zen: ikus, A. Constantin-ek
P.Broussain-i bidali, 1903eko (hiruzpalau gutunak (Bulletin du Musee Basque de Bayonne,1989, 581,
585. orr.) (Frederic de Saint Jayme Iholdiko kontseilari orokorrarekin, P. Broussain etaA.Constantin bi
adiskideek zuten hitzartu, Berdoly eta Harriague Morroxko bezalako deputatu gorriek edo gorriairek ere
sinatzen ahalko zuten gutun baten bidaltzea, Franciere, euskal katiximaren aIde Pabeko jaun prefetari.
(40) Franciere Pabeko prefetak,1902ko uztailaren 15ean, bidali zien alabaina, Diharce eta
Casseignau Baionako bi apezpiku ordei gutun bat, biarnesez edo euskaraz katixima irakasten zuten
diosesiko erretor guziei eska ziezaieten uko egitea, beren onetan, lehenbailehen, larregikeria horiei.
Ikus P. Tauzia, La life Republique et l'enseignement religieux en langue basque. 1890-1905.
(B.S.S.L.A.B., 1973,367-384. orr.).
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La peur seule pourrait les faire reflechir. Mais au train dont ils vont, allez
leur faire peur avec des salamalecs et des considerations philosophiques, linguistiques et humanitaires! lIs se moquent bien de ~a et d'autre chose.
N'importe; sachant tout cela, vous marchez de l'avant. Bravo! Allez toujours! Vivent les hommes de bonne volonte! Apres tout la Providence peut avoir
ses secrets. Qui sait les surprises que l'avenir nous reserve? Si votre petition,
destinee au sort de toutes les petitions de ce genre, avait pour resultat de vous
mettre en branle, en appetit pour Ie travail et la lutte! Si elle devait etre Ie premier pas dans la bataille qui approche, inevitable, quel beau resultat ce serait de
faire de vous et de plusieurs de vos jeunes amis, autant d'hommes d'action!
Allez donc toujours! Si vous ne faites pas ce que vous croyez faire, vous serez peut-etre amenes, une fois lances, a faire ce que vous ne soup~onnez pas.
Comptez sur notre discretion au journal. Puisqu'on a ecrit a M' d'Elissagaray (41)
je ne lui en ecris pas. Quand vous aurez occasion de rencontrer Ie docteur Etchepare de Mendionde (42), causez donc un peu basque avec lui. J'ai la joie de
constater qu'il est avec nous... un peu plus que vous. II peut avoir son caractere,
et qui n'a Ie sien? Mais par Ie temps qui court, toutes les bonnes volontes sont a
grouper. Et il y a du merite a vouloir etre de ceux qui luttent contre vent et maree.
Autre chose: entre deux douzaines de lettres pro eskuara, ne pourriez-vous
jeter discretement autour de vous, par la, dans cette rue, un coup d'oeil pour voir
s'il n'y aurait pas un jeune homme ou un homme mur, pas trop minus habens,
mais au contraire, bon luron, debrouillard, independant et devoue, qui pour gagner, ou tout en gagnant quelques sous put s'occuper de la vente de I' Eskualduna. C' est une demande que depuis quelque temps je songeais a vous faire. Le frere Juvenal (43) peut etre rase d'un jour a l'autre. II peut aussi, cedant a des
observations reiterees des autorites, nous planter la, un beau jour. Et alors, il ne
faudrait pas que la vente souffre une interruption. Cherchez un peu, discretement, votre domestique, un autre comme lui, norbeit bethi. Tout a vous.
Hiriart-Urruty
P.S.: Depuis quelques semaines je suis un peu souffrant... era va un peu mieux, mais
je serais un peu gene de vous confesser... N'entends pas bien et tousse pas mal...

(41) Arnaud Renaud d' Elissagaray (1871-1950) atharraztar herrigizona 1901etik 1903ra Eskualduna-ren buru egona, baina gero Pauillac-eko auzapez eta Lesparreko deputatu izana eta 1914ez
geroz politikari uko egina.
(42) Jean Etchepare jaun medikua (1877-1935) euskal idazle ezaguna: Buruchkak eta Berihilez liburuez bestalde ikus Jean Etchepare mirikuaren Idazlanak, 5liburukitan, Elkar baitan, P. Charrittonek paratuak, 1984-1996.
(43) Frere Juvenal edo Arnaud Aguirre (/850-1932) Heletan jaioa zen eta salletar anaietan sarturik, Innocentius anaiaren ondotik Hazparneko ikastetxean buruzagi egona, 1911an, salletar anaiak
Frantziatik haizkatuak izan arte. Ohartuko gara, gure heletar anaia euskal gaietan aski sartzen bazen ere,
eta bereziki Eskualduna-ren Hazpamen saltzeaz arduratzen, ez ziola beti kausitzen zuzendari hazpandarrari. Honek bost egin ahalak eginen zituen delako F.J.en kargu horretarik kentzeko eta, lortu ere.
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13. Petit Seminaire de Larressore, 25 Avril 1903
Mon cher ami,
Toujours avec rna misere d'apparence anodine, mais de guerison longue,
difficile, d'asthenie grippale,je suis sans cesse en retard pour tout. Je ne fais que
moitie de rna besogne d'etat et Dieu sait ce que vaut cette moitie! Tout Ie reste a
l'avenant. Depuis dix a quinze jours, ce qui me gene Ie plus, c'est, en dehors
d'une tendance marquee a la paresse, au besoin de repos, une surdite assez forte, qui diminue peut-etre un peu, mais peu. 11 paralt que c'est dans Ie programme. Mettons.
Dans cet etat j'ai cm mieux faire de passer ici mes vacances de paques. A
peine une visite, en voiture fermee, chez rna tante et a rna maison natale. Je vous
fis prevenir, ainsi que l'abbe Landerretche (44) que je desirais voir, de rna presence au pays, dans la soiree. L'air etant assez frais, je n'osai pas sortir moimeme. Et voila comment nous nous sommes manques.
Ne pourriez-vous venir causer quelques instants... Ie temps de diner avec
ces Messieurs et de rouler quelques cigarettes dans rna chambre de malade bienportant? En attendant que vous ayez ce bon mouvement, vous qui en avez de si
bons, je reponds brievement a vos questions.
D'abordje n'ai pas encore propose a Pochelou la combinaison Otheguy. Et
comme ce n'est pas moi qui ai investi Ie bon frere Juvenal de cette fonction de
devouement, je tiens fort peu a paraltre vouloir I'en dessaisir. Cela va venir malheureusement tout seul; etje ne voudrais pas que Ie moment arrive, nous soyons
pris au depourvu. Le Frere Juvenal ayant deja ete prevenu au moins deux fois,
indirectement, par Mgr Diharce, (45) pourrait se trouver dans Ie cas d'avoir a
cesser tout d'un coup. Et alors... adieu la vente!
Pochelou vous ecrira peut-etre lui-meme, sur mon invitation. Et l'on verra.
Je ne puis certes lui dire que du bien de ce brave Otheguy. J'avais songe a lui
(44) Sauveur Landerretche hazpandar apeza (1873-1946), Lekuineko erretor izanik, geroago
Baionan kalonje zendua, ez da Martin Landerretche (1842-1930) duzunariztar apez euskaltzainarekin nahasi behar.
(45) Jean Pierre Diharce, Mgr (1848-1931) Hazparne Eztiteiko apeza, Larresoroko seminarioan irakasle egonik (1870-1880) eta Baionakoan (1880- I890), Baionako bikario jeneral egon zen
berrogei bat urtez (1891-193 I). Manex Hiriart Urrutyrekin, herritar eta auzo gisa, harreman onak zituzten, nahiz ez ziren biak beti politika bide beretan ibilki. Bizkitartean, F. Juvenal-en kasuan eta Jaret-enean bederen, Janpiarre bikario jeneralari dei egiteko ez du gure Manex apezak batere zalantzarik izanen.
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moi-meme; mais a vous dire vrai je craignais qu'il ne flit de sante trop debile et
en second lieu (pardon, si je vous scandalise!) trop... honnete. A defaut de mieux,
il faut de plus en plus avoir au moins l'air un peu canaille pour faire front a la situation, qui de tous les horizons se dresse menavante. Sera-t-il assez hardi? Ie
vous entends: celui qui serait hardi, ne manquerait-il pas d 'autres qualites? Voila.

Ie vous fais observer en outre qu'il y a, je crois, tres peu de benefice pour
les vendeurs de l'Eskualduna. La caisse elle-meme perd, me dit-on, plus qu'elIe ne gagne a cette vente au sou.
Cependant je proposerai subsidiairement a Pochelou, vu la necessite de la
propagande et sa facilite relative a Celhay, la combinaison que vous me proposez. Mais j'aime que ces affaires se passent entre gerant et tiers. Soyez donc ce
tiers. <;a vous fera certainement du bien.
Vive la lutte! Ne pensez pas que ce soit par cachotterie pure, pour ne pas
dire autre chose, que je m 'eclipse. Le jour OU ce sera Ie tour des pretres journalistes d'aller en prison ou pire, mon dossier sera pret longtemps a l'avance. Pas
l'ombre d'illusion a cet egard. Mais d'ici la, je dois a rna situation professorale,
je dois a l'oeuvre aimee du petit journallui-meme de garder un incognito relatif. Aussi faites l'article pour l'oeuvre, tant que vous pourrez, mais que votre
amitie ne s'avise pas de nous mettre en vue, nous, plus que nous ne Ie sommes.
C'est Ie moyen de faire feu qui dure. Jusqu'a quand? ...
Vous avez tort et Constantin a raison. <;a vous est egal de vous compromettre un peu? Eh bien, en avant! Votre circulaire, bien nette, en bon basque, de
trois bons Basques, moderee, ferme, emue, pas trop chiitree cependant, othoiothoi, produirait excellente impression sur Ie public.
Voulez-vous que nous vous y invitions par Ie journal, sous une forme ou
autre? Votre modestie cederait au patriotisme; vu la gravite des circonstances,
votre charmant trio, arme d'une petition chargee de signatures nombreuses et de
poids, aurait un succes!. .. dontje ne vous dis que va! FallGt-il pour les signatures,
ne pas les donner toutes (au moins sans l'assentiment des interesses) quelques
indications generales suffiraient a la rigueur. Mais votre petit discours au pays
(46), soit a tous, soit aux maires et a leurs conseils municipaux reveillerait certainement des echos. Jugez donc: Leremboure et Pees faisant chorus, d'apres ce
qu'on m'en assure et Jakes d'Uhart et Bidart de Briscous et tutti quanti; tous, excepte ce vieil abruti de G. sur qui pese sans doute quelques malediction encourue dans Ie temps OU il jouait au Combes dans la bonne petite ville OU Ie souve(46) Broussain, Constantin eta de Saint Jayme hiru euskalzale ezagunek jaun prefetari bidali
gutunaren ondotik, Euskal Herriari adieraz liezaioketen deiadarra izan behar zen Constantinek proposatzen eta Hiriart Urrutyk ontzat hartzen zuen asmoa: Honen ustetan, Leremboure Ezpeletako
kontseilari jeneralak eta Pees Atharratzekoak bai eta Uharteko Jakes edo Beskoitzeko Bidart haien
adiskide errepublikazaleek ere sinatuko baitzuketen dei hura, bakarrik utziz, bere gisa, G(uilbeau)
Donibane Lohizuneko auzapez ohi zikoitza!
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nir lointain de son administration conserve encore sur les cerveaux toute la force obsedante d'un cauchemar. Ah Ie vieux grigou! Ie m'en veux d'avoir eu pour
lui, sans jamais I' avoir approche qu 'une fois en public, une sorte de respect mele
de commiseration.
Non, non, mon cher ami, en dehors de la Verite et contre EIIe, tout est mensonge, fourberie et mauvaise foi.
Nous en verrons d'autres. Courage, quand meme! Tant de gens se sont crus
quittes envers Ie devoir social en disant, une jambe sur I'autre: «Le bien viendra
de l' execs du mal». Nous y voila, j'espere. Ne disons pas trap de mal de ce
temps, tout triste qu'il est. Lisez plutot I'article ci-joint qui m'a frappe.
Si vous avez Ie temps de lire dans I' Eskualduna, la notice abbe Fischer (47), ne vous fatiguez pas a comprendre la fin. Apres avoir ecrit que ses
meiIIeurs voisins et amis a PagoIIe etaient I'instituteur et I'institutrice (chose
rare aujourd'hui) je me suis dit que je les denon~ais aSecond et autres seides de
Combes. Plutot que de compromettre donc la soeur et Ie beau-frere de I'abbe Catalogne en faisant leur eloge, de ce seul chef j'ai prefere rendre la phrase vague.
EIIe sera ininteIIigibIe peut-etre. Plutot ~a!
Alteha bihotza! Ez dezagun gal dembora, guhauren uzkurkeria bertzen
gain emaiten. Bada oraino nehork uste bezembat eta gehiago Eskualdun Frantzian. Higi! ... Harro! ... eta ikhusiko duzue!
Zure adiskide, Hiriart-Urruty

(47) Christophe Fischer senpertar apeza(l849-1903) Pagolako erretora zen 1895ez geroz eta
1903an hil zen. Beheraxago aipu den Cala/aglle apeza aldiz, Oragarreko erretora izan zen, 189ltik
1910 arte.
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14. Petit Seminaire de Larressore, 13 Mai 1903
Mon cher ami,
Ma maladie entre ou est entree depuis quelques jours dans une phase bizarre et plutot desagreable. Obliteration ou alteration de l'organe olfactif (?)...
par decomposition du tissu nerveux juste a l'endroit. Merci! Vous etes tous des
blagueurs, ces medecins, et vous ne dites jamais la verite... au malade. Mais je
croyais avoir quelque vilaine histoire par la; tant les choses, surtout les choses
un peu excitantes, bouillon, cafe, vin, oranges, chocolat au lait, sel etc... me prennent depuis quelques jours un gout fetide ou plus sale que nature!
Je suis aIle voir Orgogozo, mon ami, qui m'a remonte; sinon,ce n'est pas
sa faute, etje lui en suis d'autant plus reconnaissant qu'il est grippe lui-meme et
que je l'ai trouve visiblement fatigue. Catarrhe naso-pharingite, ou bien oesopharingite... esimaloque... je n'ai pas retenu, quoique sur Ie moment, j'aie cru
saisir au vol... quelque chose. Oh! Moliere, tu n'etais pas lao Bref, ne vous etonnez pas outre mesure, si je vous sers des sottises pour extraits raffines de raison
et de bon sens. Que voulez-vous? J'ai perdu tout mon flair. Tel que me voila, je
serais capable de vous sentir mechant homme, et de prendre aussi bien votre jument brise-voiture et brise-cavalier pour la plus douce des betes.
Sous ces reserves et dans ces conditions, comment entamer avec vous, et
aux fins de solutions urgentes, Ie chapitre assez delicat du transfert de la vente
de l' Eskualduna du Juvenal en Otheguy avec succursale Cadet-Pes? Cependant
cela presse; et je vais vous dire pourquoi. Monsieur Lamaignere (48) chez qui
j'ai passe hier m' a dit que les reclamations se produisent de divers cote, surtout
d'Hasparren pour service irregulier du journal. Le commissionnaire Francisco
de Cambo qui fait tous les matins (de 8 heures a midi) Ie voyage de Cambo baisse l'oreille, en bonne bourrique d'ailleurs tres honnete qu'il est. Tantot il remet
en retard, tantot pas du tout, les paquets de Cambo, Hasparren, Ainhoa (Espelette?) qu'il prenait en bloc et partageait ensuite aux divers sous-commissionnaires.
Et pourquoi boude-t-il ce brave Franchichco? 11 parait qu 'on ne Ie paie pas.
Et qui ne Ie paie pas? Personne sans doute... et tout Ie monde. Mais au risque de
vous scandaliser, sans d'ailleurs etre sur de mon flair (helas!) quoique mes im(48) Lamaignere zen Baionan, izen bereko liburutegi eta inprimategi ezagunaren jabea. Honen erranetarik abiatzen da Hiriart Urruty, Eskualduna-ren Hazparneko zabalkunde sistema aldatzera erakartzeko Broussain adiskidea.
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pressions a cet egard datent du temps ou j'avais encore mon nez, je vais vous dire
ce que je pense...
Le doigt du Frere Juvenal est la, et son coeur aussi, en compagnie de son
tact avec les gens de peu,... et avec les autres.
Je puis me tromper, mais les yeux fermes, Ie nez bouche, je gagerais cent
sous que chaque semaine cet excellent Frere se les fait, les cent sous, avec notre
Eskualduna a Hasparren.
II s'y vend 102 numeros, m'a-t-on dit a Bayonne. Le Frere donne a Pochelou 0,04 par numero. II fait vendre Ie journal a 0,10... Donc il gagne un sou et un
centime par numero. Ce centime represente peut-etre Ie salaire de la bonne femme qui vend Ie journal pour Ie compte du Frere. Que devient Ie reste?
Commercialement parlant, un Frere a bien Ie droit, comme Ie premier venu,
de speculer sur une vente de ce genre. Mais quand on fait oeuvre de zele, quand
on s'immisce dans une oeuvre dont les ressources sont limitees, extremement limitees, grapiller El-dessus, ce n'est pas delicat. Je vous Ie dis sans detour, et sous
la reserve que ce jugement ne repose que sur des conjectures a moi.
Le fait est que, independamment de ceci, Ie Frere Juvenal peut etre mis d'un
jour a l'autre, en demeure d'avoir a ne plus s'occuper de cette vente. Le fait est
aussi que les intermediaires ne sont pas ou sont mal payes. Dans ces conditions,
il y a lieu de traiter avec Otheguy et Cadet-Pes, ou avec Otheguy seul qui soustraiterait avec l'autre. Pochelou nous donne carte blanche pour regler la chose.
Voulez-vous bien sonder Otheguy... et l'autre? Non de rna part,je n'aime pas me
mettre en vue, bien que mon secret soit secret de Polichinelle; de plus la question de boutique ne me regarde pas. Au moment voulu, quand, de la part de Pochelou, vous aurez gagne votre homme ou vos hommes a une entente, nous Is< ou
les mettrons en relation directe avec Ie gerant pour regler zer eta zonbana.
Mais je prevois une difficulte. Partout ou existe la vente au numero, c'est la
vente a un sou. Hasparren seulement vend a deux sous.
Ou bien je suis tout a fait mal renseigne. Si la vente a lieu a deux sous, ne
faut-il pas, en toute equite, et ne fQt-ce que par patriotisme a vous et a moi, que
nous la mettions a un sou?... Conte que conte?
Ou bien, etant donne la largeur de main du Haspandar, y a-t-illieu d'envisager si Ie maintien du prix ne serait pas une solution qui permettrait aux vendeurs de gagner quelques sous pour vivre (pauvres gens!) et pour payer aussi
les... commissionnaires entre Bayonne et Ie bureau de vente?
Avec la vente au sou, les benefices seraient bien courts... a partager.
Meme pour Ie seul Otheguy, que serait-ce qu 'un pauvre centime par numero?
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Je crois que quelques lecteurs du bourg, apres avoir achete Ie samedi Ie numero a deux sous, Ie revendent a la vendeuse pour un sou. Combien? .. Celle-ci
revendant de nouveau Ie numero dimanche a des campagnards aurait un petit
boni. Mais de combien? Voila une pauvre femme Ue crois bien la connaitre, si
les choses n'ont pas change) qui va aussi se voir depossectee de son petit supplement de gagne-pain... Que faire?
Je vous en prie, informez-vous de tout Ie plus t6t et Ie plus discretement
possible. Et puis marchons. Marchons vite, si c'est possible. Pas de temps a
perdre.
Jamais Ie moment ne sera plus propice pour couper court a un abus, s'il
existe. (Et ici je vous supplie de mettre en poche votre bel optimisme pour voir
choses et gens diren bezala sans plus d'indulgence qu'il ne faut). Jamais non
plus, pour repandre la bonne semence dans un milieu qui nous est cher et qui, helas! est en train de se gater a vue d'oeil.
Ceux qui ne sont pas completement pourris et qui entendent vaguement les
choses epouvantables en train de se perpetrer, voudront lire, lire... pour savoir au
moins a quoi s'en tenir. Et puis, une fois amorces, ils nous resteront. A I'instant
meme Ie directeur nous ecrit que Ie tirage monte, monte dans des proportions qui
n'ont sans doute rien de mysterieuses, mais monte toujours. Ce qui pour mon
humble part ne me deplait pas. Mais la joie que j'en ressens est moins vive que
ne l'est Ie sentiment de la responsabilite croissante.
A bel auditoire est dO beau et bon discours. Et nous vieillissons. L'ardeur de
faire un peu de bien persiste seule. Aidez-nous de grace. Et merci.
Hiriart-Urruty
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15. Petit Seminaire de Larressore, 19 Mai 1903
Mon cher ami,
Si votre reponse a rna precedente lettre et celle-ci ne se croisent pas en route, veuillez y ajouter reponse aux questions suivantes.
1° Est-ce aux maires et adjoints et autres elus de degres plus eleves que
vous avez fait signer votre petition? Vous etes-vous adresse a de simples
conseillers municipaux? En dehors des elus a diverses fonctions avez-vous fait
appel a des notabilites du pays? Sans doute, puisque Guilbeau a refuse; mais
fixez-moi.
2° Dans quelle proportion approximative sont parmi les signataires les
Maires? Dans quelle proportion les diverses categories de medecins, negociants,
etc... Grosso modo, larri-larria othoi zointarik zombatsu? Combien de signatures?
3° A peu pres combien de refus avez-vous essuyes? Et de quelle categorie
Ie plus, si... ce detail vous parait digne d'interet?
4° L'unigue conseiller general qui a refuse de signer est bien Leremboure,
n'est-ce pas? J'aurais besoin de savoir ces choses tout de suite pour ne pas laisser passer votre meritoire manifestation et ses resultats sans les souligner. S'il y
a quelque chose que vous tenez absolument a ne pas voir publier, vous pouvez
compter sur rna discretion. II n'y a qu'une chose que je ne puis vous permettre,
c'est de ne rien dire de vous. Je crois que vous me connaissez suffisamment pour
ne pas craindre que je dise d'enfantillage. Gizonki eta izariz, bainan bakhotchari berea emanez de sorte que pas une oreille de haspandar refractaire a l'espantu n' en soit raisonnablement choquee. Je parlerai beaucoup plus de la chose que
des hommes. Telle est du moins mon intention presentement.
De St Jean de Luz on me demande d'attaquer I'attitude ignoble du
conseiller general du canton d'Espelette. Je veux savoir de source sure s'il a refuse, et a qui. S'il l'a fait au moins dans les formes. S'il s'est abstenu de repondre; enfin la verite.
Si d'ici la fin du mois vous n'avez pas dormi, Pochelou est dispose a passer la vente du journal a Otheguy ou autre par nous designe. Sur rna demande il
a ecrit au commissionnaire Francisco pour Ie prier de continuer Ie service jusqu'a ce qu'aboutissent negociations en cours. Naturellement il ne lui aura pas dit
lesquelles.
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Done, de grace, faites diligence pour etre bien renseigne sur les conditions
actuelles de ventes, et sur dispositions eventuelles du susdit Otheguy, ou tel autre
auquel vous auriez songe depuis,
J'use de vous sans discretion; nous connaissant, je serais tente de pretendre

ades remerciements... Vous ne pourrez pas etre tous les joms aux pieds du Prefet pour notre chere vieille langue si odieusement attaquee. Ne faut-il pas que
vos reserves de devouement et d'activite pratique trouvent des debouches. Ceux
que je vous ouvre sont bien humbles. Croyez qu'ils n'en valent pas moins.
Done,
Votre hartzeduru,
Jean Hiriart-Urruty

Pourquoi dit-on hartzeduru, minduru (etc?) pour dire hartzedun?
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16. Petit Seminaire de Larressore, 25 Mai 1903
Mon cher ami,
Ie me suis avise d'un moyen pour notre brave gerant de delier, sans rompre,
avec Ie F. I. Ie viens de lui en ecrire, et voici quoi, au sujet duquel quoi j'ai aussi ecrit a 1'autorite diocesaine.
Deux ou trois fois, a rna connaissance, I'autorite s'est preoccupee de 1'...
des Freres dans cette vente publique d'un journal. L'interesse lui-meme m'a dit
un jour qu 'une invitation indirecte lui etait venue de vouloir bien songer a transmettre la chose en d'autres mains. S'il n'en a rien fait, c'est par devouement au
bien Ue parle jusque comme un blocard en verve...) mais rien n'empeche que
I' autorite persiste dans son idee. Done, provoquee discretement par moi, une invitation serait faite a I'administration du journal de regler enfin cette situation en
cherchant un vendeur laYc, independant.
De cette invitation-ordre-conseil (?) Ie gerant, humble organe et serviteur
obeissant de l'administration, ferait communication au bon Frere, lui annonvant
que Ie transfert a nouveau vendeur s' impose, par egard pour I' autorite. Et Ie tour
serait joue. II Ie sera.
Ie vous prie de croire que j'y vais sans scrupule. Nos pauvres compatriotes
ne paieront pas, seuls de tous les acheteurs, deux sous notre petit journal.
Vous pourrez avertir Otheguy que 1'affaire marche. Seulementje vous fais
observer et veuillez lui faire observer que les ressources et moyens de l' Eskualduna et sa publicite restreinte ne lui rendent pas Ie bon marche aussi facile qu'a
des journaux meme tres grands qui tirent par milliers et milliers. Pochelou est
presque gagne a conceder 0,02 par numero. Mais ne lui demandez pas trop. Le
Frere payait ou faisait semblant de payer Ie transport. II faudrait que Ie bon Otheguy prit a sa charge au moins va; au moins payer Ie transport de Cambo a Hasparren, sinon de Bayonne... Au moins, au moins prendre les invendus a sa charge. Tout ou partie de ces frais et dechets, et lesquels, voila autant de points a
debattre. Alors meme que Ie gerant serait coulant, il y a derriere lui Ie directeur
qui repond de la caisse, et qui pourrait regimber. Goazin beraz othoi gizonki.
Ne pensez-vous pas que la vente a Celhay nuirait a Otheguy? Ne serait-ce
pas mieux que bourg et hameaux s'entendent au lieu de se concurrencer?
Et les ventes des villages environnants? La encore, gare; ne multiplions pas
les petits depots dans les toutes petites localites qui risqueraient d'eteindre nos
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meilleures ressources: les abonnements. Sans les abonnements Ie journal ne
pourrait vivre a moins d'avoir un tirage tres fort, plus fort que ne Ie comportel'etendue de notre petit pays et Ie faible developpement de l'instruction. II en
faut un peu, meme pour lire du basque.
J'espere venir par la Ie lundi de la Pentecote, si Ie mieux que je sens grace

ala chaleur se maintient. Votre ami,
Hiriart-Urruty

MANEX HIRIART-URRUTY ETA PIERRE BROUSSAIN-EN ARTEKO...

167

17. Petit Seminaire de Larressore, 7 Juin 1903

Biba zu! Moi aussi j'en perdrais comme vous, tete et pied, de joie, si la rude
experience, les mecomptes, les rances et cailloux du chemin ne m'avaient trap
fortement culotte contre toute joie de ce genre. Insensibilise tout a fait.
Nous allons tenter de soigner Ie travail de notre mieux. A dessein, j'ai mis
pour ce brave Otheguy, la couleur locale et Ie ton qu'i! me semblait qu'il fallait.
Pas trap mechantes les allusions (oh! tres lointaines...) a l'ancien vendeur qui
semblait croire que les pauvres gens qui ont besoin de vivre peuvent donner 2
sous aussi bien qu'un? Presque personne n'y aura vu qu'une douce reclame pour
Ie vendeur. Ie suis plus heureux pour lui que pour nous, de son magnifique debut.
Et pourquoi Ie Frere a-t-il demande sept numeras? S'illes paye, fort bien;
sinon, et qu'il ait I'estomac de demander du gratuit, on peut selon moi, lui en
donner... deux. On peut ne pas les lui donner aussi. Nous ne lui devons rien. Mais
s'il en demande un pour lui, ce serait mal de Ie lui refuser. Quand un ancien serviteur (?) nous tend la main, ne lui refusez pas I'aumone. Mais s'il vous demande des rentes, ... zut alors.
De la part de la redaction vous pourrez mettre en garde Otheguy contre une exploitation de ce cote qui pourrait se produire. On ne lui a pas donne des numeros
gratuits a lui, n'est-ce pas? Avant? II n'est pas plus tenu d'en donner. II faut l'avertiro Vous n'avez pas idee de l'audace et de I'obstination de cet homme pour arriver
a ses fins. Pour lui il n'y a au monde qu'une oeuvre, celIe des Freres. Kasu heraz.
Vous ne savez pas ce qu'il nous a fait? Avec une lettre de recommandation
dans laquelle il affirme (ce qui serait a controler) Que de tres nombreuses supplications se praduisent au bourg en faveur de cette pauvre femme; qu'il ne faudrait pas la frustrer de son petit benefice meme pour une semaine; que par consequent Pochelou voulQt bien immediatement telegraphier ou telephoner a
Otheguy de considerer les arrangements comme non avenus (!! !). Avec cette
lettre, dis-je, il a fait faire a la pauvre veuve Jaureguiberry, Ie voyage bien inutile de St Jean de Luz. Elle a dO rentrer mecontente, dec;ue, aigrie.
Le Frere Juvenal s'interesse vraiment beaucoup a cette femme. Je voudrais
bien savoir ce qu'illui donnait de benefice par semaine. Je Ie saurai. Apres quoi,
et peut-etre avant, je prauverai a I'excellent frere que nous avons au moins autant de coeur que lui.
Dejaje vous avais ecrit un mot la concernant; j'emettais l'idee qu'il serait
bon de l'associer, si possible en sous-ordre, a la nouvelle combinaison ou de lui
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trouverun dectommagement. Sije n'ai pas precise, du moins ai-je dit qu'il ne fallait pas l'oublier, On a marche a grande vitesse sans songer a elle.
Mais depuis, Ie desir du bien me donnant toutes les hardiesses, j'ai ecrit
(hau gure artian) a Madame d'Eliot, puis a Monsieur Ie Cure - il faut songer a
tout et a tous - pour tacher d'obtenir un petit secours pour cette femme. rai en
vue aussi Mademoiselle Gracieuse Lissarrague, rna voisine et tres sure amie. Je
crois que, dusse-je y aller aussi de rna poche, nous arriverons, en nous y mettant
a plusieurs, a nous hisser au niveau de la generosite du bon Frere Juvenal.
Ne voyez rien de personnel en ceci entre Ie Frere et moi. Jamais il n'y eut
rien entre nous. Mais je Ie connais de tres vieille date, et je Ie juge tres severement. Un egoi'ste, un accapareur, un incapable, un antipathique, n'a qu'a ne pas
se meIer d' action publique. Au moins il y faudrait un minimum d' abnegation qui
manque a cet amadou incombustible. Les collaborateurs et les subordonnes en
savent quelque chose!... Aski!
Merci pour votre concours a la diffusion la et ailleurs. recris aujourd'hui a
Etchepare. Aidez-nous pour Bai'gorry et Briscous. Goazin ikhusiz
Pas d'impatience pour G... (Guilbeau?). Son tour viendra... a son heure et
place. Pas peut-etre avec l'accent de juste indignation que vous y souhaiteriez
mais assez pour porter coup. II me faut d'abord tirer du fou d'Arraute (49)la ruisselante le90n de chose qui s'en exhale.
Tout ceci me penetre d'un sentiment plus profond de notre responsabilite.
Plus nous penetrerons dans la masse, et plus il nous fait soigner, varier notre travail. Je compte sur vous, meme comme correspondant incendiaire, tueur de petits enrages, fossoyeur de veaux a deux tetes, redresseur de charrettes renversees,
collectionneur de bons mots, masseur d'ivrognes retour d'Ahurti etc. En attendant que sous quelque vieil arbre nous en... une avec Ie redacteur en chef et directeur que je vois dans mes reyeS d' ...
En attendant, n'attendons pas que les choses aillent toutes seules.... donnons-nous, depensons-nous. Goraintzi Atsoari (50) eta zen ...
Jugez si je pouvais me joindre a vous pour aller a Briscous. Je ne vais meme
pas mardi pour la noce... 10 tres occupe; 20 histoire de ne pas faire cancaner tout
Ie Carcan (51). Assez de corbeaux sans moi par la ce jour-lao Je suis en regIe avec
la famille qui admet mes raisons.
(49) Tissier Arrutako auzapez gorria, burutik aldaratu eta zinez erotu zelarik, Eskualduna astekarian (1903NI/12) agertu zen Etsenplu izeneko artikulu bat, hain garratza non Piarres Lafittek,
berrargitaratu zuelarik, aitortu baitzuen: Egungo egunean ez ginezake holakorik jasan gure aldizkarietan.«< Mintzaira aurpegia gizon!», Jean Hiriart Urruty,/kas-Jakin, 1971)
(50) Julien Heguy, apeza (1860-1930) aihertarra eta euskalzalca, Santa Grazian bikario izana,
gero Bezkoitzen erretor (1903-1923) eta azkenik Arrokiagan, adiskideek Atsoa deitzen zuten beren
artean, ohituak baitziren bakoitzari bere izengaraitikoa emaiten.
(51) Karkana deitzen ohi zen Hazparnen, eliza aitzineko plaza nagusia. Hor gaindi zebiltzan
Adema Zalduby bikari ohiak Hitzolltziak deitzen zituen Karrikako berriketariak.
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18. Petit Seminaire de Larressore, 11 Juin 1903
Mon brave ami,

Zereko funts-gabe (52) hura izan zauku atzo hemen, sar-jali, Duhau eta
Camboco bikariarekin. Erran zinakon! Ez gira samurtu. Son dada .... orok badugu bat. Jaretek bakharrik badaitzu hamar betan, oro hegaldun, buztandun,
mais sans tete ni pieds.
Son dada donc serait un article-reclame sensationnel, pour la fin du mois;
Ie votre, meme reclame avant ou vice versa? La chose importe peu. Pourquoi ne
pas faire pour Bai"gorry par exemple, quand Bai'gorry sera pret, un article comme pour Hasparren? Un autre pour Briscous, quand sera pret Briscous, et ainsi
de suite - article varie de ton et de longueur, suivant les pays, avec Ie mot pour
rire qui amuserait en meme temps a Bonloc et a Banca. Allusion aux pays
conquis, au terrain gagne ici ou la, a gagner ailleurs. Chichtako eta tartalkeria
zonbeit artetan.
Ainsi Ie Iecteur s'associerait a notre marche en avant. Avoir I'airde tout dire,
tout en gardant toujours un peu de ce qu'on appelle l' ame du commerce... Ie secret. Jamais de mensonge; pas meme d'ahoberokeri. Tout 'ta montre Ie fil, et met
en mefiance Ie lecteur deja trop porte a se tenir sur ses gardes. Amuser, instruire,
plaire a outrance, moins par flatteries plates... et suspectes, que par plats varies et
assaisonnes de toutes les manihes imaginables. Qu'on sente que nous aimons Ie
metier, que nous aimons notre basque et nos Basques; chercher, trouver, forcer Ie
chemin des coeurs, fGt-ii obstrue de sots prejuges et de viandes epaisses...
HeIas! il faudrait une vie, plusieurs vies d'hommes pour realiser - mal- ce
beau programme. Et nous n'avons Ie temps que de barbouiller, en courant, des
pages quelconques. Quel reve, ... de n'avoir d'autre pensee toutes ces joumees,
d'autres reves Ia nuit que 'taL ..
Allons-y toujours comme nous.pourrons. II me semble que mes ressorts se
derouillent et que les idees viennent ou vont venir - je les sens qui approchent en voyant votre bel entrain a nous aider.
(52) Zereko funtsgabe hura Hazparne misionestegiko aita Laurent Jaret kanboarra (18551911) besterik ez da, gure iduriko. Haren lagunak aldiz, Gabriel Duhau behauztarra (1866-1953)
Hazparneko misionestegian iraganik, 19 IOtik hit arte Bidarraiko erretor izana eta Franr;ois Carlos
ezpetetarra (1968-1947) Kanboko bikario egonik, bi urte erretor Labetzen eginik, 1907ez geroz
Aiherreko erretor higatua. Dena den, ez dirudi Jaret-en kontseiluak onartzeko prest zela EskualduJIG-ren zuzendaria.
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Pardonnez-moi rna riposte a Etchepare (53) dans Ie prochain numero.
Quoique je sois, d'une certaine maniere, plus anticlerical que vous tous,j'ai voulu lui river Ie clou, pour amuser Ie monde, et un peu... (voyezjusqu'ou va rna canaillerie) pour donner a croire au public que ce medecin ne-damne, c'est vous.
Inutile de nier. Vous ne ferez croire a personne a Hasparren ni au quartier
de Barrandeia que ce n'est pas vous, Ie medecin de perdition, mis en place du
saint avocat Guichenne qui du reste n'est pas plus nomme que vous.
Zer nahuzu, pilota pumpera heldu denian behar da erreferatu. Jin zaut, jo
dut eta igorri, ez baitakit chuchen norat. Pourvu qu'on n'y voie pas une inepte
mystification!
Ez da deus bestenaz; izazu 10 trankil! On sait rester dans les limites... Oraino segurik. Sarri chahartziaakin ez dut erraten. Aski nuzu orduan Hazketarat
igortzia pherrak khendurik panpalinmio bat lephotik. Lur-sagar ausarki den lekhuian eta ur ona, biziko niz ... hil arte... Quel entrain n'est-ce pas? Pour ne rien
dire!!
N'empeche que je serais ravi d'apprendre que tout Ie monde vous attribue
cet article et d'autres. II y a si longtemps que vous devriez etre l'un des plus feconds et Ie plus goOte des foumisseurs de la chere petite feu ille, qu'il est bien
juste que ce qui n'est pas, on Ie croie du moins.
Ne vous pressez pas de parler d'agrandissement du format. Goazin ikhusiz.
Mettez aussi en quarantaine votre idee du cure paye pour recueillir et traduire
nouvelles. Mon idee serait de multiplier plutot les vicaires correspondants. Ce
soir meme j'adresse a un groupe de grands seminaristes une missive soignee.
Vous n' avez pas idee de combien de cotes il faut faire face. Voila de pauvres
jeunes gens qu'un directeur plein de bonne volonte, mais qui n'y entend rien (j'ai
failli ecrire: un faiseur), fait travailler... Comment? A raison de cinq, six, dix
fautes par pages: mesa zaindua, etc... Des mots sautes meme. Et des sujets insipides. Le tout expedie a l'imprimerie sans que Ie cOllecteur ait meme jete les
yeux dessus, pour voir si c'est au moins lisible et propre.
Je vais tikher de m'expliquer avec tout ce monde. Encourager c'est bien,
c'est necessaire. Mais lancer a l'aveugle n'importe qui, avec n'importe quoi,
non, non. Dans rna mediocrite j'ai toujours eu au moins la crainte de mal faire.
Avec c;a on ne va pas loin, mais on ne fait pas de boulettes, ou on en fait moins.
(53) Jean Etchepare medikuak bidalia zion Hiriart UITuty-ri artikulu bat, «Sainduaren errangurak» titulupean, Lekuineko elizan sartu berri zuten elektrika argiaz trufa musikatzeko gisan. Zuzendariak berak emaiten dio errefera Kito sinadurarekin. 1903ko ekainaren 12 ko Eskualdunan dauden idazki horiek biak aurki daitezke: bat, Etcheparena, Buruxkak liburuan; bestea, erantzuna aldiz,
1. Caminok, Klasikoak sailaren 67.zkn, Gontzetarik jalgiaraziak deitzen duen Hiriart Urruty Manexen loretegian.
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Merci de votre concours eventuel pour Ie d6dommagement pecuniaire a offrir a la veuve Jaureguiberry, victime de la cancrerie de son avocat actuel,... avocat fertile en arguments, vous l'avez vu. Je vous enverrais sa lettre a Pochelou si
je ne l'avais communiquee a Madame Deliot qui ne me l'a pas renvoyee.
Madame Deliot? - Eh oui, je la connais beaucoup et la venere surtout depuis Ie jour ou - sa vie durant - elle me promit de m' aider dans une oeuvre que
j'ai bien caressee quelque temps, quand je me suis cru trop use pour Ie professorat. Mais laissons r;a. Le concours de Madame Deliot est acquis. Celui de Mademoiselle Lissarrague, la vis-a-vis de rna tante, Ie sera. Je suis sur d'elle.
Et vous, mon brave, r;a fait trois. Vous ne voudriez pas d'un quatrieme, trop
gueux pour meIer ses gros sous a vos pieces blanches! Alors je ferai comme vous
pour l' Eskualduna. Je penserai a la roue,... nihaur alfer. <;a doit etre un delicieux
metier. Goutons r;a...
J'ai ecrit aujourd'hui a mon bon ami Ossiniry (54) pour qu'il sache, comme il pourra, ce que cette femme vendait et gagnait par mois ou par semaine;
qu 'ilIa voie au besoin, au nom du personnel de l' Eskualduna, et de bonnes ames,
disposes a la d6dommager de leur mieux.
Je vous communiquerai la reponse. En attendant, voyez si, de votre cote,
vous pouvez d'ici de la, savoir quelque chose sur ce que cette femme gagnait.
lus guti luvenalen eskutik. II faudrait savoir l'exacte verite. Si mes previsions se
realisent, vous verrez que pour ne pas faire une aumone ridicule, il faudra lui
donner un peu plus. Et Ie tout, sans engager l'avenir. Ne rien lui promettre, lui
donner seulement ce qu'on pourra et ce que, d'accord, on jugera devoir lui donner... plus ou moins longtemps. Ikhusiz.
De sorte que donc tout Ie monde (excepte Ie F. J.) gagnera a la nouvelle
combinaison, jusques et y compris la vendeuse sacrifiee.
A bientot!
Votre bien reconnaissant,
Jean Hiriart-Urruty

(54) J. B. OssiniJy atharraztar kalonjea (1859-1936) Larresoron eta Zuberoan ibilirik, 1889an
Hazparneko misionestegian sarlua eta luzaz San Josep ikaslelxean irakasle eta zuzendari egonik
(1894-1933), etxe berean zendua.
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19. Larresorotik, Larunbata 01-10-03
Adichkide ona,
Bagoazi. Egunaria (55) badaramagu... berantche hasten gira. Are zalhuago
gitzazkon loth aIde orotarik. Ea ikhus ichil ichila, alegia deus ez, hazilaren leheneko burura dezakegunez, Lasserre-en ttirritteria tcharrari aitzinduz... Ez dezala
othoi deus jakin. Bego lo!
Bainan ez othoi, othoi 10 egon zu! Bardin debalde duzu zure buru-berokeria: biltzarre, batzarre eta egundainoko amets eder guziak, holako Ian gorde,
aphal (iduriz ahul) zerbeitetara beharko dira erori.
Jaunak doazilajaunekin elgarri agurka edo ausikika! Zato zu langilekin lanerat, gizon bat balinbazira! Orok hala zirela uste dute ba, bainan nehork ez daki
oraino. Egintzetarik da nor nor den eta zer den ageri, ez da hala? Othoi beraz eta
zinez elhe alferrak utzirik, Errabiaz hitzemana daukuzun lantto hura! Ez luze ez
jakintsunki. Solasa labur, garbi, argi.
Nola ohart dakioken zakur errabiatuari? Zenbat irauten duen errabiak?
Nola lotzen den errabiajendeari? Zertarik lotzen den? Hatsetik? Hagunetik? Hagunak larrua edo soinekoak hunkitzea aski den? Ala odolerat sarthu behar den?
Zer egin ausikia denean? Norat joan? Aztietarat? Noiz medikurat? Pariserat noiz? Han oro sendatzen direnetz? Eta holako. A votre choix. Tout cette annee, ou moitie, ou tiers. Vous cOl1naissez Ie type de lec·teUl~ si personne. De six a
dix pages de ce papier-ci.
Othoi berehala! Jar zite, loth lanari! Lothuz geroz, uzteak emanen derauzkitzu lanak. Ikhusiko duzu...
Bizpahiru ditcho bitzi, tartalkeria, ohiko edo egungo hazpandarkeria irriz
urrarazteko zenbeit eztazkitzu?... Ai bazinazki! De l'inMit ahal bada.
Beste hainbertze errezeta edo osasunari doazkon kontseilu: gelak nola atchik. Jateko, edateko, soineko, nik dakita zer?
Oi, zu bezala mediku banintz eta arrantier, donado zahar eta eskuara zuk bezala maite, Eskual-Herriko zer guziekin!
(55) Egunaria hau Eskualdunaren Almanaka da, urruntxago aipatzen den Lasserre-ren ttirritteria edo Almanaka lehiakide xaharrari aitzinduz, agertu nahi dena.
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Hola da ordean lur hau: ahallukenak eztu nahi. Nahi lukenak eztezake.
Ea, ema hortikL..
Zure kitzikari... (alferretan?
Manech Hiriart-Urruty apeza
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20. Petit Seminaire de Larressore, Hazilaren 5a 1903
Adiskide ona,
Zu!... Erran gogo ez dena eta kasik erran behar ez dena, jali araz zinio. Beharrik badakit ez zerabiltzala, beste frango bezala, jakin goseak. Sudurra luze
baino beroago duzula bihotza badakit.
Horra zertako, atchiki behar ditudanak atchikiz, erranen dautzutan laburzki
hor... hitz labur on horien igortzalearekin ukhan dudala mokokaldi, min handi
egin dautana zortzi bat egunez (56). Urgulutsuia zirela diozu zuk zu. Gaizoa!
Deus ez zira, beste zonbaiten aldian.
Hau banakiin puska bat bazela. Ez ordian hoinbeste. Bainan oraikoak aldia
egin duo Joan da. Nere federik hoberenian bi hitz igorri nazkon, beharrenak hunkituz, Eskualduna-ren chokhoak miatu balinbaituzu ez baitut erraiterik zertaz,
iragan egunetako atheraldi... lerrakor batzuez.
Orotako handienetarik biga, guziz bat (irrintzina = hennissement de lafemme violee... Loti edo nik dakit noren burutikako perttolikeria): Donapaleoko
joan-jinaren chehetasunetan ziren. Eta nola ene eskuietarik iragana baitzen mintzaIdi hori, eta arte eskasez hala hala igorria bainiin, behako bat doi-doi hegier
emanik, bamia miatu gabe, niri zela zaundan ene buruiaren garbitzia.
Izariz mintzatu nitzaio, ustez. Luzechko ba, hasian hasi, bainintiin beste arrengura ttipi batzu ere. Baia ba! Ez dautzut erranen zer eta nola ihardetsi dautan.
Pentsa! Nihaurek ere aldi bat baizik ez dut irakurtu, eta joan da berehala surat, erretzeko hobia baitzen. Burutik behar du ukhan boltaka, giza-gaichoak: erran ere badaut, asko elhe makhurren artetik, baditakela, ororen buruian «kintze
bat» badiin.
Ni hiltzen baniz eta Ian huni buruz harekin uztartzen bazira egun batez,
orhoituren zira huntaz.
(56) Lekuineko elizaz, iragan ekainean, izan duen haitadaren ondotik (Ikus gure 50. oharra),
bigarren aldikotz, Jean Etchepare mirikuarekin izan duen mokokaldiaz mintzo zaio Hiriart Urruty,
aski luzaz eta gaitzituagorik, Piarres Broussain adiskideari. Oraingoan, Etcheparek, Donapaleoko
Euskal Bestak, (1903/X/16) Eskualduna-ri sakatu dion eta Hiriart Urrutyk herak, ohargabean, argitaratu artikuluaz dira bi lankideak makurtu. Ikus, P. Charritton, Jean Etchepare mirikuaren idazlanak I, Euskal Gaiak, Elkar, 1984,15-20. orr.
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Bego! Ihardetsi nakon ez hotz ez motz, bainan labur eta gizonki ahalaz,
buru-bihotzek elgar zaukatela. Sans rancune emana baitzaundan, halako irri
hotz bere gisako batekin (arrazoina du Irrihotz sinatzeko, alafede baietz!); ihardetsi nakon: «Sans rancune oui, mais pas sans tristesse». Eta gero hamar bat lerro, ahal bezen chuchen eta sarkor: ez nakola sekulan gehiago hutsik altchatuko;
ginozin aitzina lanari, nahi bazin, zoin gure aIde. Igortzen zaitanak eskuztatuko
nintiila, deus erran gabe, iduri zitzautan bezala, eta berak galdatu edo onhetsi bezala. Esku eta esku, eta fini ...
Nindagon ondorioari. Ja ikusi dukezu Lekhomeko errientari eman dakon
sistako berria. Ezin egona.
Geroztik igorri dait Orotarik eta bizpahiru berrichka on; eta bamian karta
hau,... ez gaizki.
Bi egun espres luzaturik, igorri dakot ene karta, hitz hunekin, orotara dagona: Merci.
Hortan gira. Ukanen du briden beharra gure pottokak. Bizkitartian zerbait
onik ere badu segur; eta miletan nahiago dut holako buru bat, zeiharka ere onerat itzulia, ezenez gaichtorat. Non geldi litake? Phereka dezagun ile aIde, bainan
soka labur atchikiz eta zaldare beroturik ahalaz ez emanez. Ferdetik ausarki; eta
karrosan hirunazka ezar beti erdian. Halere ni beldur lanak emanen dauzkula.
Agian ezL.. Nik ez dut kitzikatuko...
Bestiaren ezkontza berriz (57)! Agian emazte ona izanen duo Bastart on bat
buluzirik hobe, miliuner bat askoren kapetarekin baino. Bazinaki zoin gogoan
dudan gaizo haur onaL.. Jinkoak ez ahal du nahiko gaizki kausituia izan dadin.
Ontsa balinbadoazi, erran gabe doa, on litakela untzitik aphur bat esku onetarat eror dadin sarrichago.
Dogdson ez ahal zauku samurtuko. Au bal. .. Azala lodi dute holakoek; eta
herritar zonbeit jostatuko dira. Bizitasun pochi bat ba, bainan moldegaizkeriarik
ez zaut iduri erakutsi dudala. Merechi zukeen.
Errabia joan da; dena berriz izkiriatu dut, bi aldetan egina zelakotz. Han
hemenka zombeit itzuli luze laburtu daitzut; taakoari chehaldino bat eman, bi
agoardient ihiznorekin, pizteko. Zure lana atchiki dut, hitz batzuz mintzatzeko,
aizina dukegun batez. Zakur guziak «h»-rik gabe eman daitzut; heldarra eta hezurrak ez...

Ah! zer Ian ona egin duzun. Hain chuchen hainbeste zakur errabiatu izan
baita aurten; itoka irakurtuko dute.
(57) Azkenera zenbait berrixka aipatzen dira Iaburzki: Albert Constantin adiskidearen ezkol1tza, Dogdson euskalariari Bizkai aldean gerlatu zaion ezustekoa. Broussainek Almanakarentzat idatzi duen artikulua, E/.,.ahia deitua eta Amedee Larrieu. Action Liherale-ko sekretarioa. Ondoko aldi
batez berri berak kurrituko dituzte xehekiago.
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Gibelachko gira eta hurriki doa lana; bainan Eskualduna-ren saltzale berrier esker, salduko da... gasna bezala. Milesker! eta aitzina bethi! Berririk balinbada ttipi edo handi, otoi ez niri lokhar!
Igandian igurikatzen dut Larrieu Action Liberale-ko sekretarioa. Zaude,
zaude, erranen dakot Hazpamen lehenik noren athe-mailuajoL ..
Zu ziin bezalakoa: behar zinen apheztu edo ezkondu: bat ez bestia ez baituzu inen. Barkha! Eskapatu zaut. Zerbeit jakinki eta... hitzik ez nautzun erran
behar. Lerratu... luma. Barkha!
Zure zorduru hartzeduru, ase-ta-gose bethi.
Hiriart-Urruty
Ez dut ber-irakurtzeko arterik. Hutsak bethe, gogoz, othoi, zuhauk!
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21. 10 novembre 1903
Mon brave ami,
Le nuage de Mendionde (58)n'a ete qu'un nuage, mais un gros nuage. Dieu
veuille qu'il soit dissipe sans retour! C'eOt ete trop beau que cette collaboration
et cette propagande la'ique, independante, hardie et jeune... ! sans revers de medaille. Ma demiere reponse, courte, digne et attristee, d'un accent sincere et reservee, discretement melee de reconnaissance quand meme, de regrets et d'espoir sans excuses (que je ne devais pas) a dO produire meilleure impression que
je n'eus ose attendre. Tant mieux! C'est toujours autant de gagne au profit de
l'oeuvre pour Ie moment et peut-etre pour l'avenir. Les Orotarik que depuis lors
il m' adresse sont de choix et de ton irreprochable.
Je ne vais pas me presser de l'en feliciter. Je ne Ie ferai meme pas plus tard,
mais il y a maniere de se montrer satisfait sans Ie dire. Esperons que nous n'aurons pas de nouveau sujet de division. Ce hennissement de detresse n'etait pas
seulement une souveraine inconvenance, invention d'un cerveau nevrose Lotique ou autre, n'importe; c'est Ie signe, chez Ie traducteurmal avise, d'une mentalite a faire peur. Assez la-dessus.
Et Ie programme Jaret (59)!? .. Je n'ai la force ni de me fiicher, ni de rire.
L'heureux homme! II passe son temps a rever ainsi. Ses projets de Constitutionssssss, ne sont meme pas ecrits. Illes porte tous dans la cage ambulante, ouverte et vide qu'est sa belle tete de penseur. Notez qu'il n'a jamais rien fait autre
chose que semer, semer sans compter, ni se soucier apres, pas plus que de l'an
quarante, de savoir si la semence leve, ou non. II en a vingt a la fois, et il en a de
rechange, par douzaines de douzaines.
(58) Azaroaren 10 eko gutun hau, bost egun lehenago apezak mirikuari euskaraz igorri dion
gutunaren jarraipena, baizik ez da, frantsesez egina. Eta Jehen solasa da Lekorne aJdetik altxatu hedoiak urrundu direla edo EtcheparekiJako auzia xuritu deJa.
(59) Gutunaren funtsa ordea, Baionako Larrieu eta Perret adiskide gazteak, Action Liberale
deitu mugimendu kristau demokrata berriaren izenean, apezpikutegiaren baimenarekin eta Eskualduna-ren laguntzarekin abiatu behar den mugimenduaz izanen da: Manexek bi puntu nagusi finkatzen dizkiola Piarres adiskideari:
l-ik, Beude urmn Gaineko karrikan aita Jaret eta Juvenal anaia, bi biritxiak! Ez ote dituzte bazterrak oro nahasi nahi, Hiriart Urrutyrekin batean Renaud d'Elissagaray buruzagia ere Eskualduna-tik baztertuz bai eta ere Hazparneko Harriague, Morroxko auzapezari eta Garcia jaun erretorari jazarriz.
2-ik, Broussain bera jar bedi mugimendu berriaren aitzineko, Agerreko Pampalle Larramendy
eta Bisentseneko Eli~agaray plazatar lagunekin, Sohano, Pena, Labiri, Larrarte eta beste auzoetan
etxeko seme on multzo bat biltzeko gisan.
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J'en connais qui s'amusent a Ie voir a l'oeuvre, a 1'exciter meme, pour
mieux rire. Moi, il m'impatiente; et ilIe sail. <;a ne fait rien, en avant toujours!
La besogne n' attend pas; Ie voila qui de chez nous, s' abat sur vous. Voyons,
comment est-ce? Le moyen de tant retenir! ... Caisse rurale, syndicat agricole,
vente au sou, ouvrier, ouvriers et patrons cordonniers; societe de secours; orpheon, engrais chimiques; Eskualduna emancipe, agrandi, double, dedouble,
couvrant l' ancien et Ie nouveau continent, la betterave, I'Action liberale, Morrochko, Garcia pendu, methode nouvelle d'engraisser les oies; devissage de Renaud d'Elissagaray, les boeufs,... 1'apostolat de la jeunesse... Que d'oeuvres!
Que d'oeuvres!!! Le comble, c'est que tout r;a serait fait depuis longtemps si
votre serviteur, - «un orgueilleux qui tient tout en echec, voulant etre seul
maitre, vrai type de haspandar» (sic) ... reconnaissez en passant Ie Camboar
votre vieille connaissance si donc votre serviteur ne mettait toujours des batons
dans les roues.»
Ces Messieurs de Bayonne que j'ai cru devoir mettre en garde contre les intemperances infecondes de ce doux maniaque m'ont repondu que de tous cotes
ils sont avertis, et bien avertis; et que du reste Ie particulier se charge de confirmer l'absolue verite de renseignements concordants.
Donc, si nous faisons quelque chose a Hasparren, c'est entendu, nous marchons sans cet emballe qui partout a tue sous lui les meilleures oeuvres qu'il ait...
montees.
Faut-il vous repeter que je ne plaisante pas? Pour commencer, Ie sergent recruteur, un peu mou mais mou ala far;on des bonnes pates qui n'ont besoin que
de passer au four, Ie centre ideal- sans vous flatter - d'un premier noyau d'action, c'est vous. Et comme je tiens beaucoup a Ie croire d'une foi robuste, ne venez pas me dire que vous ayez rer;u, vous aussi, 1'esprit de Reverend Pere Mort.
Ce n'est pas vrai, pas possible. Vous avez tout simplement voulu vous payer rna
tete...
Si vous pouviez gagner un ou deux des fils Panpalle Larramendy (Elir;agaray n'est pas mal, quoique un peu emachteki), quatre ou cinq plazatars (lana
jrango...) et autour, kampagnatars multzo bat, plutot la qualite au debut que la
quantite.
Allons, que dans un mois ces Messieurs de Bayonne, Ie tres aimable et actif Larrieu, au besoin I' avocat Perret, pret a marcher, pret, entre autres (gardons
ceci pour Ie bon moment) a donner toutes consultations gratuites aux membres
adherents de l' Action, flanque d'un basque... ou seuls avec vous pour interprete, puissent venir porter la bonne parole. Nos compatriotes seront etonnes de
I' ardeur de ces Messieurs et de la far;on simple dont ces Messieurs procectent.
Larrieu m'ecrit chacune de votre reponse. Ie lui avais dit du mal de vous
pourtant. Vous n'avez pas idee de 1'activite de ces gens-lao II faut les (mettre en
garde???..... ni leur en faire prendre guere davantage. Avec Ie temps, r;a viendra
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peut-etre. Pour Ie moment, il faut, selon moi chercher mieux, comme base premiere d'action. Qui? Voila la hic.
Vous voyez beaucoup de monde; vous etes Ie bon sens fait homme. N'etait
une trop forte dose d'optimisme et une confiance excessive dans les ..... qui ont
quelque devanture, je vous dirais: Enfourchez votre cheval blanc, et en route
pour Sohano, Pena, Labiri et Larrarte. Ramassez quelques braves etcheko-jaun
pas trop vieux, un plus grand nombre d'etcheko-seme de bonne race. Endoctrinez-Ies, sans les alarrner trop. Dites-Ieur que c'est la chose la plus simple du
monde; chose excellente, necessaire a beaucoup de points de vue. Attirez leur attention sur ce que Ie journal a dit et dira sur I'oeuvre.
Ah! si dans vingtjours d'ici, mettons dans un mois, un bon groupe de dix a
quinze ou trente braves gens de toute condition pouvaient se trouver reunis dans
un local autre que ces tristes salles de chez les Freres dont la vue me fend I' arne
quand je passe la! De grace, n'en approchez pas.
Les deux freres Siamois Jaret-Juvenal ont pour longtemps jete un sort sur
tout ce pate de batiments. Si jamais la Providence ou la mechancete des Combes
me jettent sur Ie pave j'irai fonder, ou essayer de fonder quelque bonne oeuvre
locale, a Canttoia (60), ou par la, n'importe ou, plutot que dans cette caverne de
mort.
Vous n'avez pas eprouve Ie meme serrement de coeur, en passant par la, si
vous vous etes souvenu, si vous savez seulement qu' il y a la depuis vingt ou trente ans... un cercle? Vous ne connaissez pas Ie cercle de la jeunesse de Hasparren!. .. Nun hizi zira zu, gizona?
Non, du neuf, je vous en conjure, et du vivant, et du populaire a tout rompre.
Epargnez-vous, epargnez-moi, epargnez a nos chers haspandars Ie spectacle de
l'affreux supplice des premiers chretiens: un homme sain attache a un mort...Les
morts ont leur place qui sera la notre un jour. Les fossoyeurs ont aussi la leur.
S'ils l'oublient, sachons Ie leur rappeler.
II y a deux moyens de s'en tirer: toujours bien dire oui, et Ie laisser de cote;
ou bien toujours non et Ie planter lao De toute fa~on, empecher par tous les
moyens tout contact serieux et prolonge avec lui et les hommes que vous croirez
pouvoir attacher a I'Action. Je ne plaisante pas; je ne cede pas a la passion, a
moins que la conviction absolue qui m'anime ne soit passion.
Pour diriger des ouvriers dans un champ, vous ne mettrez pas a leur tete, ni
meme en queue, un illumine qui veut semer de tout a la fois, a tour de bras, par
la pluie et Ie beau temps, et puis s'en va continuer son manege ailleurs. Ceci est
la pure verite, sans allegorie ni broderie.
(60) Jaret-Juvena1-en egitasmoak ahanzteko, haien Misionestegiko edo Freretako eraikin ilunetarik urrun, Kanttoiko astoak hazpandarrek kokatzen zituzten eskualdean, edo beste nonahi, jarri
beharko da gazteria berriaren biltxokoa.
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VoiUiJaret. C'estJaret entrant a l'Eglise d'Hasparren a la fin d'une procession, quand les hommes sont masses devant I' eglise et devant la charcuterie Solet, attendant Ie moment d'aller faire leur partie de mousse, et la, devant cette
foule tranquille, femmes dedans, hommes dehors, tous calmes, se retoumant de
la Table Sainte pour crier: Biba Jesu-Kristo!
Tableau! .., Le saint petit pere balbutia seul une reponse: Biba! comme un
beretter qui repond amen. Quant a Monsieur Garcia!!! imaginez sa tete... Tout
s'oublie; Ie meme Monsieur Garcia plus d'une fois depuis a fait monter dans sa
chaire cet etonnant Pierre l'Ermite. Ie vous avoue que sincerement j'admire en
ceci notre cure (61).
Long aussi etait mon Dogdson, mais je vivais plus loin que l'homme et sa
sottise accidentelle. Ie voulais donner a ce monde-Ia une idee de I'impression de
leurs jugements sur un basque. L'occasion s'est presentee, je I'ai saisie. Au milieu de choses tres savantes je suis sur qu'ils doivent glisser, a bon escient ou
non, beaucoup de fantaisies et de bourdes de ce genre.

Ie ne trouve pas mauvais non plus de toucher un peu la fibre nationale. Si
Ie separatisme est un reve, la personnalite basque est une realite que nous oublions trop d'entretenir, et de reveiller par tous les moyens.
Le bon abbe Ossiniry m'ayant dit que Ie mariage Constantin est connu de
tous aHasparren, je n'ai pas cm devoir Ie cacher amon Superieur et au docteur
Etchepare. Les deux sont ceux qui mettront un peu de temps a admettre <;a...
Moi, j'ai vu du premier coup. L'oeil du coeur... Ie souhaite tout bien a Constantin (62); et quant au pere, quelque tiMe et clairvoyant Morrochkiste qu'on soit,
on est haspandar et on souhaite a I'homme et a sa fortune de faire quelque bien...
ne fQt-ce point a Hasparren.
Adieu, je vous serre la main; excusez-moi si je vous ecris si long... jina
bota... et si je n' ai pas Ie courage de me reiire. Votre devoue,
Hiriart-Urruty

(61) Garciajaun apeza, Donaixtin sortua I846an, Hazparneraetorri zen erretor I884ean eta
hor egon 1912 arte. Orduan bere sorterrira bildu zen eta han hil 1917an. Estimu handitan zeukan
Broussainek, hura hil eta Eskualdunan argitaratu zuen artikuluaren arabera.
(62) Rose Claire Amestoy (1883-1944) ezkondu zelarik Albert Constantin Atharratzeko mirikuarekin, jakin zen Saint Martin Harriague Morrochko Hazparneko auzapez eta deputatu aberats
okituaren alaba zela andere hori. Hortik batzuen erran-merranak.
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22. 10 Juin 1905
Mon cher ami,
Je suis bien en retard avec vous; mais j'ai eu tant de soucis, et j'en ai encore tant tous ces jours-ci, que vous m' excusez, n' est-ce pas? A vos deux bonnes
lettres je reponds en commen9ant par la demiere.
La pension ici pour les classes superieures est de 460F plus abonnement a
dejeuner (chocolat a I'eau ou au lait, etc...) pour ceux qui Ie demandent; plus les
frais des arts d'agrement, dessin et musique, sur lesquels je vous fixerai si vous
Ie desirez.
Pour que votre jeune beau-frere (63) fUt admis a Larressore Ie fait d'avoir
ete eleve d'un Iycee serait un obstacle serieux que seules pourraient aplanir des
garanties morales tout a fait exceptionnelles. Je crois avoir compris, anterieurement, qu'il allait a Tivoli. Pour venir de la ou de tout autre college ecclesiastique,
un certificat de son ancien Directeur lui serait necessaire et suffisant. Pour la
translation d'un college civil au notre, l'admissibilite serait a etablir par des
moyens speciaux a debattre, suivant les cas, entre la famille et Ie Superieur de
Larressore.
L'innocuite du nouveau venant pour ses condisciples n'est d'ailleurs pas Ie
seul desideratum dont il y ait a se preoccuper en pareil cas. II y a pour Ie petit
jeune homme ainsi transplante d'un college dans un autre, d'esprit, de traditions
locales et de niveau social tres differents, une serieuse difficulte. Quelques natures difficiles ou trap delicates ne reussissent jamais as' acclimater dans un milieu trop sensiblement autre que celui ou elles ont passe leurs premieres annees.
Pour d'autres, 9a ne fait pas un pli. Tout cela depend du temperament et des circonstances.
Vous reflechirez. Par affection pour vous je serais heureux, pour rna part, de
donner mes meilleurs soins ace jeune homme. Seulement ou en serai-je quand
il serait ici eleve de rhetorique? Franchement, mon brave ami, Ies fatigues du
metier, Ie surmenage exceptionnel d'une existence mediocre beaucoup trap
chargee et tiraillee en trap de sens, et par surcroit les charges et peines de famil(63) Piarres Broussain Bordelen ezkondu zen Ametie Baratchart (1879-1960) Amenduzeko
andre gaztearekin. Honek bazituen bi anaia: bat Leoll Baratchart, 1914eko gerlan hiI zena eta hestea Pierre Baratchart, 1940eko gerlan hila. Horietarik bat zen 1905ean Bordeletik Larresorora here
amak bidali nahi zuen semea.
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Ie, Ie tout a la longue me fait trop sentir mon insuffisance pour souhaiter a qui
que ce soit de devenir mon elf~ve. Le cas echeant, si nous sommes en vie, on fera
Ie possible. Mais si Madame Baratchart ne se decide pas anous confier son fils,
j'entrevois pour mon compte, je vous Ie dis en toute sincerite, une responsabilite de moins. C'est vous dire que, si votre beau-frere nous vient, il sera Ie bienvenu. Sinon, tant mieux... tout bas, pour l'eleve d'aveniret pour Ie professeurqui
souffrirait de ne pouvoir lui imprimer suffisamment d'elan.
Mon pauvre cousin Jean-Baptiste (64) est mort bien tristement. Vous dire
quelle horrible repugnance j'ai eu a composer - a travers mille pensees tristes,
touchant sa famille et son arne -l'article necrologique OU je ne sais plus du tout
ce que j'ai mis!
Je voulais atout prix eviter au cher defunt les eloges maladroits du Pere J.
et du Frere J. qui auraient attire sur Ie journal et sur Ie malheureux mort les grossieres reflexions de maint lecteur haspandar, surtout parmi les ouvriers. Avec un
bon fond, mon cousin a ete un patron d'une humeur detestable, a la desolation
de tous les siens, surtout de son frere et associe. Aussi suis-je bien aise que son
«humeur toujours egale» (!) ait ete celebree par la Semaine de Bayonne plutot
que par I'E.d.
Dut la famille - par un phenomene d'aveuglement posthume qui ne me surprendrait pas - en vouloir a I'E.d. de son manque apparent de generosite, j'aime
mieux ~a que les exagerations de nature a provoquer, dans ce personnel d'ouvriers si tristement mele, ne fCit-ce qu'une protestation blessante pour la memoire du defunt. Une maniere a moi de pratiquer la piete familiale. Mais je n'en
crains pas moins d'avoir manque de tact. Et il n'y avait pas moyen de ne rien
dire, attendu que nous signalons toutes les morts subites. Au moins a ce titre
quelques mots s'imposaient. Eta gero noraino joan? Non geldi? ..
La mort de mon cousin n'a pas ete mon seul chagrin durant ce mois. Un brave frere que j'ai aItxassou (65) a perdu sa femme. II reste avec trois enfants de
9, 7 et 5 ans. Le quatrieme qui venait de naitre a precede de quelques jours la
mere dans la tombe. Victime d'une impitoyable phtisie, cette pauvre belle-soeur
qui etait un tresor de petite femme intelligente, active, simple et pieuse, avec une
instruction au-dessus de son modeste rang et une extraordinaire discretion qui
l'avaient peu apeu fait devenir la confidente et secretaire de beaucoup d'illettres
de la montagne, hommes et femmes pour leur correspondance de famille et leurs
demeles avec la douane, a ete unanimement regrettee au pays. Mais la perte sera
irreparable pour mon malheureux frere a qui ~a repugne horriblement de mettre
(64) Jean Baptiste Hiriart Urruty Pattoteia deitu zapeta Jantegiko nagusia eta herriko kontseilaria supitoki hit zen, Harriague Morroxko auzapeza hera baino zenbait aste Jehenago.
(65) Zazpi anaia baziren Hazparne Joanesederraenean Patin Hiriart Urruty eta Haurramari
Altheguy Larresoroarraren ganik sortu haurrak: Josep, Manex apeza, Domingo, Martin, Xemartin,
Betiri eta Janpiarre.
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ses deux fillettes entre les mains d'une... II faut bien qu'il s'y decide. Mais ou
trouver une domestique de confiance pour une si delicate situation? C'est rna
plus grave preoccupation du moment. Veuille la Providence nous venir en aide
pour que nous n'ayons pas la main trop malheureuse!
Vous pensez s'il m'est possible de m'occuper du dictionnaire d'Azkue! Je
vous en prie, a la prochaine occasion, excusez-moi aupres de lui.
Mes souscriptions (connues) s'elevent a environ 140. Beaucoup de resultats des reunions... conferences ecclesiastiques me sont encore inconnus, mais je
serais bien agreablement surpris d'atteindre Ie chiffre de 200. Avec eela et les
rares, mais sQrs concours sur lesquels je compte, Ie risque personnel acourir deviendrait assez petit pour ne pas m'effrayer.
Quant a adresser une feuille imprimee a des bascophiles et a des societes
savantes,je n'ai pas eu Ie temps d'y songer, avec mes soucis de famille. Et puis
pour des societes savantes et pour les hommes d'etude pas trop rats, qu'est-ce
qu'une difference de 4 a5 francs sur Ie prix d'un ouvrage pareil?
Arrive que pourra. Je n'ai plus Ie temps ni plus guere l'envie de m'occuper
de reclame. C'est bien assez que la correction des epreuves. Nous attendons pour
c
achever la 16 feuille que je croyais tiree, des caracteres grecs pour indiquer des
renvois en fin de page dans un passage difficile.
Et Ie journal? Je tremble qu'on n'execute Pochelou. Je ne puis me faire a
l'idee qu'on ne tentera pas de tout, du possible et de l'impossible, avant d'enlever son pain a ce vieux serviteur ajambe de bois. Mais je ne puis faire que des
voeux.
Voulez-vous faire presenter mes hommages respectueux a Madame Guichenne et aMadame Broussain? Le bon Dieu veille sur vous tous! C'est Ie voeu
de votre devoue ami,
Jean Hiriart-Urruty
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23. Petit Seminaire de Larressore, Ie 5 septembre 1905
Jeudi 6h30 du matin
Lettre partie d' ici par Ie I" train du matin
Mon cher ami,
r

Ala demande de M Guichenne transmise oralement par I'abbe Daguerre,
j'ai traduit hier en toute hate la profession de foi de votre beau-frere (66). Et en
deux envois, I'un a midi, I'autre acinq heures,je I'ai envoye directement aI'imprimerie. J' aurais prefere vous la soumettre. Mais Ie temps? Pour la semaine prochaine, je persiste apenser qu 'un supplement ferait bien. Voici comme. En nous
y prenant deux jours aI' avance nous aurions ce supplement tire apart, tout pret
pour Ie jeudi. Jeudi meme et au plus tard vendredi (antidate d'un jour ou deux,
n'importe) il serait aux mains de tous les electeurs.
A tout hasard je commence a ecrire une serie de petites tartines de ton varie; Ie moins de personnalites possible. Sans cela il y a tant adire sur les candidats, sur les electeurs de toutes couleurs en si grand nombre sympathiques au
bon candidat. Les mensonges, les promesses, les blagues et les declarations plus
qu'equivoques de I'autre, etc... Sans sortir du terrain de I'Election et de la campagne electorale (67), que de bonnes verites, de traits frappants ou amusants!
Voyez cette semaine, si je continue ane pas vous vanter. Sans parler de Larraidy, j'ai fait a tout evenement, une allusion a I'eventualite de son succes. Bien
qu'une allusion lointaine.
- Et votre adjoint? lOLa demission de I' ancien ne sera probablement pas
acceptee. Par politique, on la lui fera retirer, si Ie caractere de I'homme ne I' emporte pas. 20 Martin Harriague vous est tout a fait hostile dans Ie cas present. II
ne parlerait de rien moins que de ce «kontseilu asto» qui vous a elu. Si Mathieu
est insuffisant comme... style, ce qui est regrettable, tant il est I'homme des la(66) 1905eko abuztuaren 18an hil zen Parisen Harriague Morroxko. Auzapez zenaren ehortzetak iragan orduko, bazterrak harrotu ziren broussain-darren inguruan. Leon Guichenne, Baionako ahokat saindu, Action Liherale alderdi berriko kide, Marie Broussain Barrandegiko andregaiaren
senarrak, apezpikutegiko berme guziak izan zituen Hazparneko deputatu aulkiaren segurtatzeko aide
onari. 20 urteentzat (1905-1926).
(67) Hauteskundeei buruz, deputatu gaiaren auzia laster zuritu bada Guichenne-ren hautagaitzarekin, badirudi Hiriart Urrutyk Broussainekin nahi dituela zehaztu Hazparneko auzapezaren eta
gero kontseilu jeneralaren arazoak. Horra zergatik agertzen diren hemen Larraidy Emile (18511929), Saint Martin Harriague (Arkhi), Dominiche (Hiriart Urruty) eta Larramendy (Jean Pierre)
Hazparneko herrigizonen izenak.
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boureurs! ... vous n'avez que Dominiche ou Larramendy. Le premier tres gentil,
mais si peu homme public!... Le second s'indiquerait par situation et tradition de
famille.
Songez plus a demain qu'a aujourd'hui, plus a l'opinion publique qu'a vos
sympathies personnelles, si c' est possible. Mais la conciliation immediate etant
impossible, organisez la paix armee pour parer a I' avenir. Dimanche, je viendrai
voter contre vous. (?)
Si je ne puis vous rejoindre ailleurs qu'a votre poste officiel, vous me laisserez un mot d'ecrit que j'irai prendre chez vous, en passant pour Hasquette.

Ie ne m'entete pas du tout au sujet du supplement. C'est mon idee; mais je
me rangerai a la votre. Ie ne veux que faire et voir se faire Ie plus de bien possible. Et I' occasion est unique. Votre devoue,
Hiriart-Urruty
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24. Petit Seminaire de Larressore, Ie 15 septembre 1905
Mon cher ami,
Ie vous ai adresse aujourd'hui une lettre a Hasparren. Pour Ie cas ou cette
lettre ne vous rejoindrait pas assez vite a Amendeuix ou I'on me dit que vous
etes, je vous y ecris directement.
J'abrege ici ce que la-bas j'ai developpe. Est-il possible que vous, un brave
homme et un homme, vous laissiez, apres Ie Conseil general la Mairie de Hasparren aces maquignons sans dignite, Ies freres Ritou (68).?
Non seulement E.R. deviendrait sans lutte notre representant au Conseil departemental, mais son frere H.R. se ferait nommer maire de Hasparren jusqu'a
sa nomination a Bayonne comme successeur de Daguerre? Le corps electoral de
Hasparren serait Ie prix d'un cynique marchandage, bien digne de nos blocards,
et Ie beau-frere de notre futur depute de Hasparren, ne parlerait ni ne bougerait,
ne se fendrait pas d'un bon mouvement pour se mettre en travers de <;a? ..
Tout ce qui au pays n'est pas idiot, comprendrait la difference d'attitude et
de mobile, et j'imagine que vivant, devant meme a Hasparren, vous auriez plus
de voix qu'un partant dont Ie departjuste a pour condition qu'on vote pour lui?
Rarement j 'imagine on a vu pareiIIe comedie et bassesse pareiIIe.
Les electeurs sont en general betes, c'est vrai, mais pas a ce point-la,
voyons. lIs verront qu'on se moque d'eux. S'ils ne Ie voient pas, vous aurez,
nous aurons fait Ie possible pour les eclairer.
II n'y a pas de temps a perdre. Othoi, higi zite. Higi fite hortik; eta laster
Hazparnera; mintza konseiluko lagun andana bati. Mintza garbiki, azkarki, gizonki erranez gauza, den bezala. Zure adichkide,
Hiriart-Urruty
H.R. a dO commencer deja ses demarches aupres des conseillers municipaux
en vue de la mairie. Affichez-vous de votre cote, mais vite.

(68) Ritou anaia biak, Hippolyte Ritou, Hazparneko notarioa eta Etienne Ritou, Baionako
abokata dira. Hiriart Urrutyren beldurra ez da, Morroxkoren deputatu aulkia Guichennek ez irabaztea, baina bai Hippolyte Ritouk har dezan Hazparneko auzapezgoa eta anaia abokatak kontseilu jeneral kargua. Horra zergatik higi dad in, erna dad in, mintza dadin garbi eta azkar, dei egiten dion
Broussain adiskideari.
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25. Petit Seminaire de Larressore, 3 octobre 1905
Mardi 3 h soir
Mon cher ami,
Ie suis alle ce matin voir Bihotch Lagrenade (69). Tres confus, tres indecis
d'apparence, et au fond... pas avec vous a qui il reproche d'etre parti trop mollement et trop tard. Sans quoi ...
Ce qui importe autant, pour vous donner espoir, c'est que, d'apres lui, Lagrenade (comment Ie sait-il?) Dindabure serait pour vous.
Ie vous donne la chose comme indication et sans benefice d'inventaire.
Bon courage et confiance, mais restez Ie moins possible assis.
Votre devoue,
Hiriart-Urruty

(69) Gauzak aldatzen ari dira, Hazparne aide horretan, jadanik irailaren 24ean zendu OOrri
diren Saint Martin Harriague Morroxko eta Jean Baptiste Hiriart Urrutyren ordezkatzeko, bi zinegotzi OOrri hautatu dituzte hazpandarrek: Saint Martin Harriague Morroxkoren koinata eta, Dominixe Hiriart Urruty, Batistaren anaia. Gero irailaren 30ean Piarres Broussainek auzapez aulkia irabazi dio Hippolyte Ritou Morroxkoren lehen axuantari, bigarren itzulian, 12 eta 9 botzez. Eta orain
urriaren San. OOrriz, hiru hautagai badituzte Hazparne aide horretan OOren kontseilari orokorra hautatzeko: Broussain edo Larraidy bi mirikuetarik bat eta Ritou notarioa: Joanesederraeneko apeza badoa horretan OOre auzora, Batista Lagrenade Bihotxeneko nagusiarekin, Broussain, Dindabure eta
OOste kontseiluko lagunez bi solas egitera.
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26. Petit Seminaire de Larressore, 12 octobre 1905
Jeudi matin 11 heures
Mon cher Pierre,
Nous sommes d'accord tout a fait n'est-ce pas? On vous a impose un acte
de faiblesse, dont je crains que Ie premier et demier resultat ne soit de vous diminuer (70). Dieu veuille que l'avenir nous donne tort! Ce n'est pas impossible.
Mais ressaisissons-nous; ne perdons pas la tete. Ce qui est fait est fait. Plusieurs me pressent (et avec queBe force!) de vous relancer. Ah! non: pas de va.
Pas de volte-face a present. C'est pour Ie coup que va serait drole.
La faute de Monsieur Guichenne, la notre, la mienne, la notre a tous, c'est
de n'avoir pas, a l'avance concerte Ie modus de votre desistement eventuel. A
supposer meme, ce contre quoi je proteste energiquement pour rna part (et vous
aussi, n'est-ce pas?), a supposer que dans tout etat de cause, nous fussions pour
Ie desistement, au moins faBait-il, mon cher ami, en arreter les conditions, pour
les affiner, les subir, les dicter de haut, suivant Ie cas, ace pistolet. S'assurer officiellement, publiquement, de gre ou de force son concours, ou tout au moins sa
neutralite, pour l'election Guichenne; puis son engagement a voter pour Ie plus
modere des candidats, Pradet ou autre, au siege de Berdoly, (71) etc... Quelque
chose de net. De quoi vous sauver la face, quand ce ne serait que va. L'imbecile
aurait tout promis, ou se serait par son refus ou ses reticences, compromis. Et
alors on aurait su que faire. Vous aviez un si beau jeu en mains!
Est-il temps encore de signifier de quelque favon ace candidat sans profession de foi, quelques volontes nettes et d'ordre general, pas seulement Ie maintien des ecoles et des Soeurs de I'hopital de Hasparren? Monsieur Guichenne vat-il jusqu'a trouver plus politique qu'on signe un blanc-seing a cette malfaisante
girouette?
Je me refuse a Ie croire. Ne vous cachez pas. Sortez, montrez-vous au grand
jour. Vous pouvez paraitre tete haute. Les honnetes en masse sont et seront avec
vous.
J'ai besoin de savoir et vous prie de m'ecrire pour me dire: 10 Si l'impression d'ensemble a Hasparren est aux reyeS d'apaisement - ce qui sauverait en
partie la situation. 20 Si vous approuvez l'idee d'un bon, d'un vif, d'un habile
(70) Kontseilu jeneraleko lehen itzulia 1905eko urriaren 8an iragan zen eta, emaitza hauek
agertu: hautesleak: 2515; botzemaileak, 2025; Broussain, 888; Larraidy, 629; Ritou, 501. Piarres
Broussain denen aitzinean agerturik lehen itzulian garaile atera zitekeen bigarrenean, baina apezpikutegiko eta alderdi oneko aholkulariek beharturik, uko egin zion bigarren itzuliari
(71) Aitortu behar, da Leon Guichenne deputatugaia ongi atera zela ondoko urriaren 22ko
hauteskundeetarik: 5782 botzez 4096ri eraman zionaz geroz partida Mendiondo mirikuari eta
1906eko maiatzaren 6an garaipen bera errepikatu baitzuen, haren lagun batek, ber denboran, Pradet
Balade Donapaleuko auzapezak hartzen zuelarik, Maulen, Berdoly ezkertiar zenaren aulkia.
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supplement pour la semaine prochaine. Des idees plut6t que des attaques personnelles. 3° S'il est vrai que Garat Lorda et Broussain Curutchet ont dfi payer
25 et 60 mille francs de dettes. J' ai besoin de Ie savoir, non pour Ie dire, mais
pour y faire une allusion cinglante.
Tout it vous, plus que jamais, mon cher ami. Mes respectueuses sympathies
autour de vous.
Hiriart-Urruty
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27. Petit Seminaire de Larressore, 13 octobre 1905
Vendredi matin
Mon cher ami,
J'ai re9u votre lettre; vous feriez bien de m'accuser aussi reception des
miennes, avec dates, puisqu'on va jusqu'a intercepter la correspondance. On a
bel et bien vole une lettre de M. Guichenne a moi.
La presente est pour vous rappeler que vous devez, si vous ne l'avez fait,
avertir vos Hommes des communes voisines de votre desistement par lettre, sans
vous en remettre au journal. Brana, Istilart de Macaye (72), X de Meharin, Y de
Mendionde ont droit a cette attention. Hatez-vous.
J'oubliais de vous dire que j'ignorais les engagements de Polichinelle envers vous. Moi qui ai dit qu'il avait eu la... delicatesse de ne pas vous payer de
reciprocite!! Si vous trouvez que mon article n'est pas parfait, ne m'en veuillez
pas. C'est Ie diable, quand on n'a pas Ie temps de peser tous les mots, alors qu'il
faut retenir 99 sur 100 des idees qui se bousculent au bout de la plume.

(72) Broussain Hazparneko auzapezak auzo herrietan zituen adiskiden lekukotasunik behar
bagenu, aitortuko dugu aurkitzen direla Istilart Makaiako auzapezaren zenbait gutun, adibidez, sail
honetan berean argitaratzea hartzen dutenak, bai beren euskara ederrarengatik, bai berek dauzkaten
gatz-piperrengatik.
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28. Petit Seminaire de Larressore, 14 octobre 1905
Samedi soiree
Pierre, vous etes un homme. Et sur cette Pierre, je batis des forteresses imprenables d'Eskualduntasun sur toutes les collines du canton.
C'est clair, c'est cordial, c'est noble, genereux et haut (73). Pas vole son
compte I' autre.
Mais pourquoi faut-iI que dans de pareiIIes circonstances vous succombiez
a la tentation de barbouiIIer sur votre franche et bonne physionomie morale les
traits d'un doux maniaque?
C'est Ie moment de faire du purisme! Voire de l'archa"isme et du guipuzkoanisme!! !
Vous frappez un coup, vous l'assenez de main de maitre, et vous y melezje
ne sais quelle preoccupation d'originaliser votre «geste»! Allons done!
Ie veux parler de zio, apres enda. On va croire a une faute d'impression; je
l'espere pour vous. Car si on remarque I'intention qui vous a fait mettre ce mot,
vous voila du coup un peu diminue. Ce n'est presque rien; mais n'y retouchez
pas. Ie vous en supplie.
Vous ecrivez bravement des mots comme komprenitu, erretiratzen, estimuia, et puis... devant arrazoin vous hesitez, vous biaisez.
Pire que Vaugelas mourant qui disant a sa femme «Ma chere,je m' en vais
ou je m' en vas .. car l' un et l' autre se dit ou se disent».
Vous mourrez dans 46 ans d'ici en murmurant: «Gaicho haurrak,johan niz
edo hobeki erraiteko, banoa. Iduki bethi (pardon! beti) zien ama onari sineste».
«Sineste» horren orde ezin erran «konfiantza»!!
Pierre, vous n'etes pas un homme... complet.
Votre ami avec tous mes confreres basques... Ie jeune abbe Hiriart, (74) neveu d'Alziet.
Hiriart-Urruty
(73) Hiriart Urruty-ri Broussain-ek bidali dio, lehen itzuliaren ondotik erretiratzen de1ako ageria. Hona nola hartzen duen Larresoroko irakasleak delako ageria: ezin jasana zaio Hazpameko auzapezaren gipuzkoar garbizalekeria. Zergalik bada Arraza eta Arrazoi-en ordez erabil Enda eta Zio?
(74) Sebastien Hiriart gaztea (1880-1967), Hazparne Alzietan hazia, here osaba Sebastien Hiriart- Makola xaharraren ondoan (ikus 1ehenago sartu dugun 35. oharra) irakasle egonik, Mauleko
ikastetxearen herritzera joanen da 1918an.
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29. Petit Seminaire de Larressore, 16 Janvier 1906
Mon cher ami,
Votre mande-commun Befiat a, parait-il, un de ces jours, porte a I'adresse
de mon neveu Jean-Baptiste Hiriart-Urruty, (75) Grand Seminariste, maison Jauregia de Hasparren-Celhay une assignation a comparaitre a la mairie pour signer
un papier quelconque en vue du prachain conseil de revision.
De la famille on m'a ecrit d'ecrire a mon neveu. Mon neveu m'ecrit reponse du Grand Seminaire d'ecrire a Monsieur Ie Maire de Hasparren. Et je vous
ecris, pour vous prier de m 'ecrire d'ecrire." a quelque autre qui m'ecrira, etc...
Ce serait dr6le, n'etait que c'est serieux au fond; et ce serait enervant,
n'etait qu'il s'agit d'un mien neveu a qui je tiens fort.
Ces Messieurs du grand Seminaire pas plus au courant que <;a d'une legislation (la nouvelle) interessant plusieurs de leurs eleves m'etonnent. Le directeur
militariste - il Yen a un charge de la chose - que mon neveu est aile trouver lui
a repondu ne pas connaitre de disposition legale qui exige cette comparution personnelle en vue de signature a donner. Sur Ie conseil de ce directeur, mon neveu
a ecrit chez lui que son frere aille signer pour lui a la mairie. Si <;a ne suffit pas,
je vous saurais gre de nous en avertir. Le Superieur du grand Seminaire ne laissera mon neveu s'absenter que si l' absence est justifiee par une necessite legale.
Aucun autre condisciple de mon neveu n'ayant re<;u pareille invitation, la loi serait-elle mal interpretee a Hasparren? Quid juris?
Reponse a I'onele ou directement au neveu du Grand Seminaire, je vous
prie.

l' ai regrette de ne pas vous avoir vu plus longtemps pendant votre conge du
jour de I'an. 1'avais a vous dire la bonne impression d'une partie de vos administres ruraux pour votre sage sollicitude; la satisfaction de la ville de voir les
rues desencombrees de certaine vermine bouhemaille qui venait se mettre a la
queue des pauvres de la commune deja si nombreux. Et par contre les apprehensions d'un de vos plus devoues collegues (B.M.) de vous voir trap facilement
laisser jouer de mauvais tours par certains fonctionnaires uniquement soucieux
d'ebrecher votre popularite naissante. Prestations modifiees par pure vengeance
(75) Manex Hiriart Urrutyk bi iloba apezgai eta gero apez bazituen Hazparnen, bat hemen
aipu den Janbatista Hiriart Urruty Zelai, Jauregikoa (1885-1919); bestea, Martin Hiriart Urruty Hazketa, Latsaldekoa (1888-1946).
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et pour vous en faire endosser l'odieux. II y a peut-etre cependant un milieu a
chercher, dans I'espece et ailleurs, entre les reformes radicales inopportunes et
prematurees, et certains abus de favoritisme dont votre predecesseur etait peutetre trop coutumier...
J' avais deux mots basques avous passer: j'en ai oublie un bien joli que je
rattraperai peut-etre. Voici l'autre: lakorritzea = larru gorritzea. Se dit pour les
animaux de l'espece bovine dont la peau roussit, se couvre de rougeurs, marque
de decrepitude plus ou moins precoce.
«Behi hori lakorritzen hasia da; gazterik lakorrituko da».

II parrot que sur Ie march6 c'est une des choses alaquelle nos paysans regardent de pres. Je ne connaissais pas ~a. Ou du moins je l'avais perdu de vue;
car il me semble vaguement qu'autrefois j'ai entendu ~a. Zenbat holako eskualdunen artean eskuaraz bethi mintzo eta bizi bagine. zu bezala!... Urthe on faun
andere eta alabari. Zure bethi,
Hiriart-Urruty
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30. 23 Janvier 1906
Mon cher ami,
Apres echange de plusieurs lettres void la solution doublement autorisee de
I'affaire de mon neveu. Pour lui eviter quelque grand desagrement, ne pouvant
rien sur Ie Superieur du Grand Seminaire,j'avais fini par ecrire tout droit a l'autorite superieure diocesaine et au commandant de recrutement.
L'abbe Daranatz (76) que j'avais prie de se presenter, s'ille fallait, au bureau de recrutement, venait donc d'en sortir, ayant fait pour Ie compte du Superieur la demarche que je lui demandais pour mon neveu.
En consequence, vous vouliez bien modifier vos ordres pour que Ie secretaire de la Mairie delivre ala famille la feuille en question et admette Ie frere ou
roncle du neveu dont Ie pere est mort, a signer en son lieu et place. Pardon du
derangement et merci.
Votre devoue,
Hiriart-Urruty

Eveche de Bayonne, Ie 20 Janvier 1906

(76) Jean Baptiste Daranatz (1870-1945) Baionako apezpikutegiko idazkaria da eta urte haietan euskalzale munduan guztiz ezaguna.
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Cher Monsieur Hiriart-Urruty,
Quand j'ai re~u votre lettre, je revenais du recrutement ou j'etais alle me
renseigner pour M' Joseph. (77)
Les maires outrepassent leur mandat en exigeant la presence des interesses.
La feuille de renseignements officielle peut etre gamie et signee par l'interesse
ou son representant legal (Ie pere, par ex.).
La feuille peut etre encore confiee par Ie Maire a la famille de l'interesse
qui peut ne la rendre qu' au bout de quelques joms. - Voila qui est net.
l' en ai prevenu immediatement M. Joseph - qui sera enchante de ne pas accorder de permission a ses eleves.

Votre neveu sera deja prevenu tres vraisemblablement quand vous recevrez
cette lettre.
Affectueusement a vous,
Daranatz

(77) Jacques Josephjaun apeza (1843-1916) Baionako seminarioko buruzagia da 188gez geroz.
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HIZTEGI BATUA

abonamendu - agertze'
abonamendu iz.: Musika Hamabostaldiko abonamendua.
abonatu 1, abona, abonatzen. du ad. 1 'aintzat, ontzat hartu'. 2 'goraipatu'. 3 da ad. h. harpidetza
egin.
abonatu 2 iz. h. harpidedun.
abondant izond. Zah. 'nasaia, oparoa, ugaria'.
abondantzia iz. Zah. 'nasaitasuna, oparotasuna, ugaritasuna'.
abonu 1 iz. 'laudorioa'.
abonu 2* e. ongarri.
abonu 3* e. abonamendu.
abordatu, aOOrda, abordatzen. du ad. ltsas.
abordatze
aOOro* e. haboro.
abortatu, aborta, abortatzen. du ad.
abortatze
abortu
abortza
aOOts* e. ahots.
abrasio iz. Ceol.
abrigo iz. Heg. h. beroki.
abrigu iz. Bizk. 'keinua, imintzioa'.
abrikot iz. Prllllus armeniaca.
abrikotondo iz. Prtmus armeniaca.
absente
absentismo
absentzia
abside
absintio* e. asentsio·belar.
absolbitu, absolbi, absolbitzen. du ad.
absolbizio iz. Zah. 'absoluzioa'; Aralarko absolbizio eguna.
absolutibo izond. Hizkl.
absolutismo
absolutista
absolutu
absolutuki
absolututasun
absoluzio
abslenitu, absteni, abstenitzen. da ad.
abstenlzio
abstinentzia iz. 1 'haragi-uztea, mehea'. 2 Med.: abstinelllzia-sindromea.
abstraktu
abstrakzio
I

Arau honck osalu ela cguncralu cgitcn du 44. Arauan argilardlulako Hizlcgi Baluko zcrrcnda. abonamcndu • agert1.e tartcko hil7.ci dagokicncz.
Arau bcrria da. bcr.a, kontuan hartzckoa.
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absurdo
abudhabiar (herritarra).
abudo* e. agudo.
abujar (herritarra).
aburdiko* e. burko, bururdi.
aburna iz. 'Joina'.
aburska' e. ahuspez.
aburu iz.: zenbal bunt hainbat aburu; aburu baleko, aburu bereko.
-ren aburuz
aburukide
aburumenka adlag. 'iritzira'.
abusatu 1, abusa, abusatzen. du ad.
abusatu 2, abusa, abusatzen. da ad./par. 'jostatu, dibertitu'.
abusu iz. 1 'erabilera okerra, bidegabea, gehiegizkoa, etab'. 2 Zuz.
abuztu
abzesu
abzisa
abzisa(-)ardatz
accessit
adabaki
adabakitu h. adabatu.
adabatu, adaba, adabatzen. du ad.
adabegi
adabegitsu
adabeso iz. 'zuhaitzaren adar nagusietako bakoitza'.
adabu' e. adabaki.
adaburu
adaburutu, adaburu(tu), adaburutzen. 1 dll ad. 'zuhaitzari adar-abarrak soildu'. 2 da ad. 'zuhaitza adar-abarrez hornitu'.
adagio iz. Mus.
adaje
adakera iz. 'adarren multzoak duen izaera'.
adaki
adakitu, adaki(tu), adakitzen. du ad. 1 'adarrei adaxkak eta hostoak kendu'. 2 'adar moztuez egurra egin'.
adaptatu' e. egokitu, girotu, laketu, moldatu.
adar iz. 1 'animalien hezur luzakina': akerrak adarrak okerrak dilll; adar-oker. 2 'zuhaitzen enborretik
ateratzen den besoa': pagoaren adarrak lIlozlu. 3 'musika tresna': adm'-holm enlzlln. 4 'bidearen, zientzien, etab.en zatia'. 5 'aulkiaren eta ohearen atzeko aldea'. 6 'zapatak janzten laguntzeko tresna' .
adarra jo: niri behintzal ez didazll adarrik joko!
adar(-)zulo 'uztarriaren zatia'.
adarbakar 1 izond. 'adar bakarra duena'. 2 iz. 'adar bakarreko animalia mitologikoa'.
adarbakoitz 'adarbakarra'
adardun
adareta iz. 'golde-mota'.
adargabe izond.
adarjotzaile
adarjotze
adarka adlag.
adarka egin 'adarkatu'.
adarkada
adarkadura
adarkari izond. 'adarka egiten duena'.
adarkatu, adarka(tu), adarkatzen. 1 du ad.: zezenak adarkalll zllenean. 2 da ad.: bidea adarkalzen den gunean.
adarki iz.: adarkizko or/mia.
adarmotz edo adar-motz izond, 'adar bat behintzat falta zaiona cdo moztua duena'.

Hiztegi Batua: abonamendu - agertze

EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

203

adaro iz. 'hortzik gabeko eskuare modukoa, ukuilu eta abarrak garbitzeko erabiltzen den tresna'.
adarreko iz. (eduki-neurria).
adarrondo iz.lpar. 'adabegia'.
adarrondotsu izond. lpar. 'adabegitsua'.
adartsu
adartu, adar(tu), adartzen. da ad. 'adarrak atera'.
adarzabal iz. Damma damma.
adasdun
adats iz.: adats-izpiak zituen urrearen pareak.
adausi
adausi egin
adausika
adaxka
adberbio
addar iz. Zub. 'deabruaren izena'.
addisabebar (herritarra).
adei
adei(-)Iege 'adeitasuna'.
adeitasun
adeitasunez
adeitsu
adeitsuki adlag. 'adeitasunez'.
adelatu, adela, adelatzen. daldu ad. batez ere Zub. 'prestatu, apailatu'.
adelazale iz. Zub.
adelu iz. 1 'prestaketa'. 2 'apaingarria'.
adendar (herritarra).
adesara adlag. Zub. 'arestian'.
adi 1 adlag.
adi 2 iz.
adi egon: doinu horren adi nago; umeari adi egon dira; begiak lurrera adi.
adia iz. 'auhena, deitorea': hemen aitortunahi ez duzlllw hall aitortuko duzu adiaz eta negarrez.
adia galdu: ahozabalka eta adia galdurik egon da goiz osoall.
adiabatiko
adiagile iz. 'erostaria'.
adiaka adlag.
adiakari iz. I 'erostaria'. 2 (hegazti harraparia) Syrnilllll aluco.
adiakatu, adiaka, adiakatzen. da ad.
adibide
adibidez adlag.: zuk, adibidez. ez duzu hitza bete.
adib. adibidez-en 'Iaburdura'.
adiera
adierazezin
adierazgailu* e. seinale.
adierazgarri liz.: bemall zeraman taldearell adierazgarria. 2 izond.: adibide adierazgarriak aipaw ditu.
adierazi I, adieraz, adierazten. du ad.
adierazi 2 iz.: adierazlea eta adierazia.
adierazkizun iz. 'adierazi (behar) dena'.
adierazkor izond.: hitz adierazkorrell ortograjia.
adierazkortasun
adierazle
adierazpen iz.: adierazpell askatasulla.
adierazpide
adierazte
adieraztera eman* e. aditzera eman.
adierraz
adierraztasun
adietan eman Bizk. 'aditzera eman'.
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adiezin izond. 'ulergaitza'.
adigabe
adigabetu, adigabe(tu), adigabetzen. daldu ad.
adigai
adigaitz
adigaiztasun iz. 'ulergaiztasuna'.
adigarri liz. 'azalpena; adibidea'. 2 izond. 'ulergarria; aditzea merezi duena, gogoangarria': ipuinaren
ondorio adigarriak.
adigarritasun iz. 'ulergarritasuna'.
adiguri iz. Heg. 'oparia'.
adikatu, adika, adikatzen. da ad. 'nekatu'.
adikune iz. Bizk. 'begirada'.
adimen
adimen urriko
adimen(.)urritasun
adimendu h. adimen.
adimendun izond. 'arrazionala'.
adimengabe izond.
adimentsu izond. 'adimen handi, zorrotzekoa'.
adimenzale
adin iz. I 'edadea'. 2 Bizk. Zah. 'adimena'.
adinean sartu
adinetara etorri
adinetara heldu
adin handi
adin izan daldu ad./par. eta Na/.: Pello eta biok adin(ak) gara (hots, 'adin berekoak').
adin nagusiko Sin. adindun.
adin(.)nagusitasun iz. 'adindunaren egoera'.
adin txikiko* e. adingabe.
adina
adinean
adinako
adinaldi
adinbat 'adina, beste'.
adinbateko izlag.
adindu, adin(du), adintzen. da ad.
adindun izond. Anton. adingabe.
adineko
adineratu, adinera(tu), adineratzen. da ad.
adinetaratu h. adineratu.
adingabe izond. Anton. adindun.
adingabeko
adingabetasun
adinkide
adinon
adinonez
adintsu 1 izond. 'adin handikoa'.
adintsu 2 izond. 'ia adin berekoa'.
adintsu izan 'ia adin bereko izan': adintsu(ak) dira Joanes eta Martin.
adio
adio(ak) egin 'adio esan'.
adio(ak) erran, esan: aberasta.!lmei adio esan.
ezadiorik
adiposo izond.: ehlm adiposoa.
adiskidantza
adiskide
adiskide handi 'adiskide mina'.
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adiskide kutun 'adiskide mina'.
adiskide mami 'adiskide mina'.
adiskide min
adiskidego iz. Lap. eta Naf: 'adiskidetasuna, adiskidantza'.
adiskideki adlag. g.er. 'adiskidetasunez'.
adiskidetasun
adiskidetsu izond.: harreman adiskidetsllak; adlag.: adiskidetsu hitz egin zigun.
adiskidetu, adiskide(tu), adiskidetzen. daldu ad.
adiskidetza iz. 'adiskidetasuna'.
adiskidetzaile
adiskidetzako iz. 'adiskidetzat hartzen dena'.
adiskidetze iz.: adiskidetzeko ekitaldia.
aditasun iz. 'adi egotea, arreta'.
aditibo* e. gehigarri.
aditu I, adi, aditzen. du ad. 1 'entzun'. 2 'ulertu'. 3 'usaimenaz sumatu'.
elkar aditu
ez aditu(arena) egin
aditu 2 izond. eta iz.: lege kontuetan adituek diotenez.
aditz
aditz-izen Hizkl.
aditz-joko Hizkl.
aditz laguntzaile Hizkl.
aditz nagusi Hizkl.
aditz trinko Hizkl.
aditzaile iz.: aditzaile onari. hitz gutxi.
aditze
(zerbaiten) aditzea izan: badut horren aditzea.
aditzez adlag.: ez dut aditzez baizik ezagutzen.
aditzen eman Bizk. 'aditzera eman'.
aditzera iz. Gip. h. aditze.
aditzera eman (jakitera eman baino egokiagoa da).
aditzoin
aditzondo
adiuntza iz. 'sasoia, garaia'.
adiuntzaz adlag. 'garaiz'.
adiurre iz. Zah. h. aiurri.
adiutu h. aiutu.
adizkera
adizki
adizkitegi iz. Gram.
adizlagun
adjektibo
adjudikatu, adjudika, adjudikatzen. du ad.
adjudikazio
adjudikaziodun
adlatibo izond. Gram.
administradore* e. administratzaile.
administralgo* e. administrazio.
administrari iz. 'administrazioko langilea': administrariak, administrari laguntzaileak.
administraritza
administratibo izond.: hiribul'll administratiboa.
administratu, administra, administratzen. du ad.
administratzaile iz. 'administratzen duena'.
administrazio
administrazio(.)kontseilu
administrazio(.)zuzenbide
admiratu* e. amiratu.
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adobe iz. Tekn.
adoleszente iz. h. nerabe (eta, dagokionean, gaztetxo ere erabil daiteke).
adoleszentzia iz. h. nerabezaro, nerabctasun.
adoptatu, adopta, adoptatzen. du ad. 'serne edo alabatzat hartu'.
adopzio iz.: adopzio-Iegea.
adoragarri izond.: Jainkoa bakarrik da adoragarria.
adorarazi, adoraraz, adorarazten. dio ad.
adoratu, adora, adoratzen. du ad.
adoratzaile
adorazio
adore
adore eman
adoregabe izond.
adoregabetu, adoregabe(tu), adoregabetzen. da/du ad.
adorctsu
adoretu, adore(tu), adoretzen. da/du ad.
adornatu, adorna, adornatzen. du ad. Heg. Beh. 'apaindu'.
ados
ados cgon
ados etorri Sin. bat etorri.
ados izan
adosjarri
adostasun
adoste iz. 'Uokoan) berdinketa'.
adostu, ados(tu), adosten. da eta da/du ad. 1 'ados egon, jarri'. 2 'elkar hartu'. 3 'berdindu'.
adrcilu
adrciluztatu, adreiluzta, adreiluztatzen. du ad.
adrenalina
adrcndu iz. Naf 'trebetasuna'.
adrendua hartu Naf 'era hartu': makina berriari adrendua hartu dio.
adreri* e. Icinu.
adret izond. Zub. 'trebea'.
adrezatu, adreza, adrezatzen. zaio/dio ad. Ipar. g.g.a. 'zuzendu, norabideratu'.
adrezia iz. Ipar. Herr. 'trebetasuna'.
adriatiko izond.: Itsaso Adriatikoa.
adskribatu, adskriba, adskribatzen. du, ad. Zuz.
adsortzio iz. Kim.
adstratu iz. Tekn.
adu iz. Batez ere Bizk. 'zoria, patua'.
aduana
aduana(-)zcrga Sin. muga(-)zcrga.
aduanazain
adulterio
adur 1 iz. Sin. Jerde.
adur(-)zapi
adur 2 iz. Gip. 1 'lOria'. 2 'ahalrnen ezkutu harrigarria'.
adurretako* e. adur(-)zapi.
adurti izond. Sin. lerdctsu.
acrobiko izond. Tekn.
acrobio iz.
aerodinamika iz. Fis.
acrodinamiko
aerodromo
acrocspaziaJ izond.
acrokJub
aerolabangaiJu
acrolito
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aerometro
aeromodelismo
aeronauta
aeronautika
aeronautiko
aerosol
aerostatika
aerostato
afaitatu, afaita, afaitatzen. da/du ad.fpar. Zah. 'apaindu'.
afalaitzin iz.fpar. 'afalaurrea'.
afalaurre
afaldar iz. h. afaltiar.
afaldu, afal, afaltzen. du (Heg.) edo da (fpar.) ad.
afalondo
afalordu
afaloste
afaltegi
afaltiar
afaltoki
afan iz. Heg. h. zaletasun, harrokeria, grina.
afari
afari arin 'afariusia, barau-egunetako afaria '.
afari(-)Iege 'afari arina': afari-fegea egill dugu.
afari-merienda
afaritan: allilz edall ate zulell afaritall?
afaritara: goazell oraill afaritara, gem foram.
afariketa 'haur(-)jokoa' (afarikelall egill. ibili,jardllll esapideetan erabiltzen da batez ere): egillgo dugu
afariketall, IIi aita eta zu ama?

afarite iz. (batez ere leku-denborazko kasuekin erabiltzen da): afarilell ari dira 1I0llbait; jani zirell mahaiall afariteko gogo halldiz; deitu gaitllzle afarilem.

afariusi iz. 'afari arina, barau-egunetako afaria'.
afasia
afasiko
afektatu* e. erasan, hunkitu, ukitu.
afektibitate
afektibo
afektibotasun
afektu
afera
afganiar (herritarra).
afganistandar (herritarra).
afgano* e. afganiar, afganistandar.
aliliatu, alilia, afiliatzen. du eta da ad.
aliliazio
alin Mat., Kim.
alinatu, alina, alinatzen. dll ad. Mus. Heg. h. tonuan jarri, aurrindu.
alinitate iz. Mal., Kim., Bot.
afirmazio* e. baieztapen, baiezko.
alixa Sill. kartel.
alizio iz. Heg. Beh. h. zaletasun.
alizionatu iz. Heg. Beh. h. I zale. 2 amateur.
afoinu iz. Heg. 'haize hezea, hezetasuna'.
afonia
afoniko
aforismo
aforo* e. edukiera; neurketa.
afrikaans (hizkuntza).

Jlizregi Bafua: abonamendu ~ agertze

208

EUSKERA - XLVII, 2002, 1

afrikaerditar (herritarra).
afrikaner
afrikar
afro (hitz elkartuetako lehen osagai gisa erabiltzen da).
afrodisiako
afrontu iz. 1 Bizk. 'haizea eta euria batera'. 2" /par. e. afruntu.
afruntu iz. Batez ere /par. 'laidoa'.
afusilatu" e. fusilatu.
agaHist.

agabe
agai" e. haga.
agaka" e. alfabeto.
agaramondar" e. agaramontar.
agaramontar
agata iz. (harribitxia).
agelki" e. borragoma.
agenda
agente
agentzia
agerbide
agergarri iz.: gllre bihotzeko samillarell agergarritzat.
ageri izond.: lekll ageria.
agerian
ageri-agerian (eduki, egon, jarri)
agerian (eduki, egon, jarri)
agerigabe izond. 'ezkutukoa'.
ageri izan, ageri, ageriko. da eta dll ad.: garbi ageri da horren bihotz olla; ageri dllzll ez zarela hemellgoa.
ageriki
ageriko izlag.: politikarien ageriko bizitza; ageriko allrrezkia. Sill. jendaurreko, publiko.
agerira adlag.: agerira atero, agerira ekarri gisako esapidcetan erabilia.
ageririk adlag. /pOl: 'ageriki'.
ageriz adlag. 'ageriki'.
agerizko h. ageriko.
agerkai iz. I 'agiria'.2 'erakuskaria, froga'.
agerkari
agerkera
agerketa iz. h. agerkera, agertze, agerraldi; agerpen, agerraldi, agerkunde.
agerki iz. g .el: 'agerkaia'.
agerkizun
agerkunde iz. I 'agerpena'. 2 'cpifania'.
goi.agerkunde 'errebelazioa'.
agerleku
agermen iz. Zah. h. agerpen.
agerpen
agerpide" e. agerbide.
agerraldi
agerrarazi, agerraraz, agerrarazten. dll ad.
agerri izond. Zah. h. ageri.
agerrian" e. agerian.
agerriki" e. ageriki.
agerrira" e. agerira.
agerritik" e. ageritik.
agerriz" e. ageriz.
agertoki
agertu 1, ager, agertzen. daldll ad.
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agertu 2 iz.
agertu bat egin
agertzaile
agertze

(Euskaltzaindiak, Donostian, 2001eko uztailaren 20an eta
2002ko martxoaren 22an, onartua)
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HIZTEGI BATUA
agi - ahozuri'
agi denez* e. agidanez.
agi zenez* e. agidanean, agidanez.
agian adlag. I 'beharbada, apika'. 2/par. 'oxala': agian/uzaz biziko dira e/karrekin.
agiandu* e. agiantzatu.
agiantza iz. Lop. eta BNa/. 'desira (nonnalean ona)': Eguberriko agiantzak.
agiantzatu, agiantza(tu), agiantzatzen. du ad. Lap. eta BNa/. 'desiratu (zerbait ona)'.
agidanean adlag. 'dirudienez, antza denez'.
agidanez adlag. 'agidanean'.
agilando iz. Heg. Beh. h. gabonsari.
aginde* e. agindu.
agindu 1 iz.
(-en) agindu(cta)ra
agindu-cmaile
agindu(eta)ra egon/jarri
agindu 2, agin, agintzen. du ad.
aginduka adlag.: goizean goiz hasten zen deiadarka eta aginduka.
agindupe iz. (batez ere leku-denborazko kasuetan erabilia; inoiz "agindupe oso-osoan" gisako hedatuetan
ere bail.
agindupean
agindupera
agindupetik
agindupeko iz.: bere zerbitzari eta agindupeko guztiak bidera irten zitzaizkion.
aginduzko izlag. I'nahitaez bete beharrekoa': aginduzko araua; aginduzko proba. 2 'hitz emandakoa'.
aginean 'zorian': hi/ aginean (egan); ito aginean.
aginik g.er. h. aginean.
aginpean* e. agindupean.
aginpeko* e. agindupeko.
aginpide
agintaldi
agintarau* e. agindu.
agintarazi, agintaraz, agintarazten. dio ad.
agintari
agintaritza
aginte
agintc(o)makila
agintebide* e. aginpide, cskumcn.
agintedun
agintekera* e. agintcra.
agintckcria
agintepide* e. aginpide, cskumcn.
agintcra iz. Gram.
I Arau honck osalu eta cgunCfltlU cgitcn du 44. Arauan argitaralutako Iliztcgi BaLuka zcrrcnda. agi . ahozuri tafleko hitzci dagokicncz. Arau bcrria da, bcraz, konLuan hart.zckoa.
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aginterri iz. g.e/: 'erreinua, erresuma, estatua'.
agintza iz. h. agintzari, promes.
agintzaile
agintzari
agintze iz. 1 'agintea'. 2 'agindua'.
agira egin* e. agiraka egin.
agiraka adlag. Batez ere Bizk.
agiraka egin
agirakaldi
agirakari iz. Batez ere Bizk.
agirakatu, agiraka(tu), agirakatzen. du ad. g.er. h. agiraka egin.
agiri iz. 'dokumentua, izkribua, adierazpena'.
agirika* e. agiraka.
agiriko* e. ageriko.
agiritegi iz. 'artxiboa'.
agirizain iz. 'artxibozaina'.
agitu, agi, agitzen. da ad. 'gertatu'.
aglomeratu Tekll. I da ad. 2 izond.
aglutinatu, aglutina, aglutinatzen. du ad.
aglutinazio iz. Gram.
agnostiko izond. eta iz.
agnostizismo
ago! Interj. 'abereekin erabiltzen den agindu hitza'.
agoa iz. 'sutegian urtutako burdin zatia'.
agoazil* e. aguazil (Hen:, bestela udaltzain).
agoilatu, agoila, agoilatzen. du ad. Ipar. 'upelaren edukia urritu ahala, osatzea'.
agondu, agon, agontzen. da ad. 'etzanda dagoenak gorputzaren goiko erdia jaso, eserita gelditzeko
(ohean) eseri'.
agonia
agoniako iz. 'norbait hil deJa adierazten duen kanpai-joaldia'.
ago"u iz. Zuh. 'kemena, adorea'.
agor I izond.: iturri agorra. 2 iz. 'Iehortea'. 3 h. irai!.
agorra egin g.er. '(putzua) hustu, urik gabe utzi'.
agorrean adlag. g.el:: agorreallialleall aritu (ezer jan gabe).
agorkor
agor(-)liho iz. 'irailaren azken aldean ereiten den liho mota'.
agorraldi iz. Sill. agorte.
agorrarazi, agorraraz, agorrarazten. du ad.
agorreria iz. g.e/: 'agortea, gabezia'.
agorrezin izond. 'ezin agortuzkoa'.
agorril iz. h. abuztu.
agorrola
agortasun
agorte iz. Sill. agorraldi.
agortu, agor(tu), agortzen. daldu ad.
ezin agortuzko
agorlzaile
agot
agotz* e. ahotz.
agrabiatu* e. iraindu, laidotu, etab.
agrabio* e. irain, laido.
agradagarri izond. Ipar.
agradalu, agrada, agradatzen. dalzaio ad. Ipar.: Jaillkoari agradatzell zitzaioll tellpilla; hartaz agradatu
zen.

agramondar* e. agaramontar.
agramontar* e. agaramontar.
agramontes* e. agaramontar.
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agregatu iz. Tekn.: agregatu kimikoak.
agronomia
agronomo iz. eta izond.
aguakate* e. ahuakate.
aguantatu, aguanta, aguantatzen. du ad. Heg. Herr. 'iraun, eraman,jasan, eutsi'.
aguardient iz. /par. 'pattarra'.
aguazil iz. Hen:
agudezia iz. Batez ere /par. Zah. 'agudotasuna, trebetasuna'.
agudo I adlag. 'laster'. 2 izond./par. 'trebea'.
agudotasun
agudotu, agudo(tu), agudotzen. daldu ad. I 'agudoago, lasterrago gertatu'. 2/par. 'trebatu'.
agur I (diosal hitza): entzuleok, agur! 2 iz. 'agurtzea': bere agurra helarazi digu errektoreak.
aguregin
agur esan
agur on iz. Zah. g.er. 'gurtza, jaurespena'.
agure (hitz markatua da, gutxiespen balioa du eskuarki, eta ezin erabil daiteke adineko-ren sinonimo oso
balitz bezala).
agure-atso* e. atso-agureak.
aguretasun
aguretu, agure(tu), aguretzen. daldu ad.
aguretxo iz. 'agure-ren txikigarria'.
agurgarri
agurgarritasun
agurka
agurkatu, agurka(tu), agurkatzen. du ad. 'agurtu, agur egin'.
agurmaria Sin. abemaria.
aguro* e. agudo.
agurtu, agur(tu), agurtzen. du ad.
agurtza iz. I 'gurtza'. 2 g.er. 'arrosarioa'.
agurtzaile iz. g.er.
agustindar
ahabia iz. Vaccinium myrtillus.
ahago iz. Rumex patientia.
ahagorri iz. g.er. h. ahago.
ahagozo* e. ahogozo.
ahaide
Ahaide Nagusi pl.
ahaidego iz. 'ahaidetasuna'.
ahaideria iz. 'senitartea, ahaideen multzoa'.
ahaidetasun
ahaidetu, ahaide(tu), ahaidetzen. daldu ad. 'ahaide bihurtu'.
ahaiko iz. g.er. h. 1 ahaideak. 2 ahaidetasun.
ahaire iz. Zub. 'doinua'.
ahakar Sin. aharra.
ahakaregin
ahakarrean
ahakartu, ahakar(tu), ahakartzen. da ad. Sin. aharratu.
ahal 1 iz.: ahala du hori egiteko. Era burutuaren ondoan, 'ahal d(ir)en guztia(k)': esan ahalak esan dizkiote elkarri; egin ahalak egin dituzte.
ahala egin: nire ahala egin dut; bere ahala egiten duena.
ahalaeman
ahal 2, partikula modala, desira adierazten duena: egingo ahal du!. ez ahal da eroriko!
ahala adlag. I (aditzaren era burutuaren ondoan) '-en neurrian': iritsi ahala eseri dira; platerak atera ahala husten ziren. 2 koka ahala jende sarlll zen.
ahalaz Lap. eta BNaf. 'ahal den neurrian': euskara ahalaz garbia darabil; saiatzen dira ahalaz gordetzen
lehengo ohiturak; baina horretarako borrokatu behar eta ahalaz denak elkarrekin.
ahalara adlag. Zah.: handiek nahikara. ttipiek ahalara.
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ahalbait* e. albait.
ahalbide
ahalbideratu, ahalbidera, ahalbideratzen. du ad. h. ahalbidetu.
ahalbidetu, ahalbide(tu), ahalbidetzen. du ad.
ahaldun iz.: Batzar Nagusietako aha/dun edo ordezkariei 'apoderado' (Bizkaian) eta 'procurador' (Araba eta Gipuzkoan) esaten zitzaien.
ahaldundegi* e. aldundi, diputazio.
ahaldundi* e. aldundi, diputazio.
ahaldungai
ahalegar* e. aholegar.
ahalegin Sin. eginahaL
ahalegina adlag. 'ahaleginean, ahal den neurrian': aha/egina moztuta ere, nohiko /uzea izango
zen.
ahalegina(k) egin
ahaleginean
ahalegindu, ahalegin(du), ahalegintzen. da ad.: esaten, (bukatzen, etab.) aha/egindu.
ahaleginka adlag. g.er. 'ahaleginak eginez'.
ahalegintxo iz. 'aha/egin-en txikigarria'.
ahalera Gram.
ahalezko
ahalgabe izond. g.er.
ahalge* e. ahalke.
ahalgo iz. 'kemena': adinarekin aha/goakjoan zaizkit.
ahalguztidun
ahalguztiduntasun
ahalik (eta) I adlag.ekin: ahalik maizen, sarrien, etab. baino hobeto ahalik maizena, ahalik sarriena, etab.
2 izond.ekin: aha/ik garbiena, osoena, ederrena, etab. 3 ahalik eta goizenik merkaturajoan.
ahal izan, ahal izaten, ahalko / ahal izango: ekarri aha/ izateko; etortzen aha/ da; aha/ de/a; aha/ den sailik handiena; ezin konta aha/.
ahal adina
ahal adinako
ahal beste
ahal bezain
ahal bezainbat
ahal bezala
ahal izate
ahalke iz. Batez ere Ipar.
ahalke izan da ad. Batez ere /par.: hartaz aha/ke naiz; semearen aha/ke dira.
ahalkearazi, ahalkearaz, ahalkearazten. du ad.lpar.
ahalkegabe izond. Ipar. Sin. lotsagabe.
ahalkegabekeria iz. Ipar. Sin. lotsagabekeria.
ahalkegabeki adlag. Ipar. Sin. lolsagabeki.
ahalkegabelasun iz. IpOl: Sin. lolsagabelasun.
ahalkegabelu, ahalkegabe(tu), ahalkegabetzen. da/du ad./par. Sin. lotsagabetu.
ahalkegarri izond. Ipar. Sin. lotsagarri.
ahalkeizun
ahalkeizungarri* e. ahalkegarri.
ahalkerazi* e. ahalkearazi.
ahalkeria iz. Jas. I 'ahalkea'. 2 pl. 'Iotsariak'.
ahalketi izond. Ipar. Sin. IOlsati.
ahalketsu izond. IpOl: g.er.
ahalketu, ahalke(tu), ahalketzen. da/du ad. Ipar. Sin. lotsatu.
ahalkor izond. Ipar. Sin. lotsati, lotsakor, lolsor.
ahalmen
ahalmenlsu izond. g.g.er. 'ahaltsua'.
ahalorde iz.: abokatuari eskura eman zion aha/on/ea.
ahalorotako izond. g .er.
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ahaltasun
ahaltsu
ahaltsutasun iz. g .er. 'ahalmena'.
ahamen
ahamenda
ahamenka
ahamenkatu, ahamenka(tu), ahamenkatzen. du ad.
ahantzarazi, ahantzaraz, ahantzarazten. dio ad.
ahantzi, ahantz, ahanzten. da/du ad.
ahanzgarri iz. 'ahantzarazten duena': oi hau oinazea, beste guztien ahanzgarria!
ahanzkor
ahanzmendu iz. g.er.
ahanzte
ahanztura
ahapaldi
ahapean* e. ahopean.
ahapeka adlag. Batez ere Ipar.
ahapeko* e. ahopeko.
ahapetik adlag. Batez ere Ipar.
aharantza iz. Zah. lpar. 'mimzaera'.
ahardi
ahari
ahari(-)joko Sin. ahari(-)talka, ahari(-)topcka.
ahari(-)talka Sin. ahari(-)joko, ahari(-)topcka.
ahari(-)topeka Sin. ahari(-)joko, ahari(.)talka.
ahariki
ahariko
aharito iz. Bizk. 'ahari(ko)a'.
aharra iz. Sin. ahakar.
aharrari izond.lpar. 'liskartia'.
aharratu, aharra(tu), aharratzen. da ad. Ipar. 'liskartu'.
aharrausi
aharrausi cgin
aharrausika
ahartzartz iz. Batez ere Zub. 'aharia'.
ahatara* e. ahotara.
ahate
ahatebcltz iz. Melanilla nigra.
ahateki
ahatekume
ahatettipi iz. h. zertzeta.
ahats izond. Zah. 'zikina'.
ahausi* e. adausi.
ahazabal* e. ahozabal.
ahazgarri
ahazkor
ahazmen iz. g.er.
ahazte
ahaztu, ahazten. da/du ad. eta zaio ad.: euskaraz hitz egiten ahaztu zaio; bigarren galderari erantzulea
ahaztu zaio.

ezin ahaztuzko
ahazuri* e. ahozuri.
aheri iz. Zah. g.eIC 'kantu doinua'.
aheria* e. ahoeri.
ahctz iz.lpar.
ahi
ahiarazi, ahiaraz, ahiarazten. du ad.
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ahikor izond. 'ahitzen dena'.
ahitu, ahi(tu), ahitzen. da ad. 'agortu, bukatu'.
ahitze
ahizpa
ahizpaorde
ahizpatzako
ahizperdi iz. lpar. eta Naf
aho iz.: ahotik ezillutzi(zko).
aho(a) bctc: ahoa bete hortz gelditu edo utzi; aho bete haginekin utzi edo gelditu.
aho(a) bctcan: gezurrik doilorrenak ahoa betean jaurtiz.
aho(a) bctcka
aho(a) betcko
aho(a) betcz
aho-artatzailc
aho batcz
aho(-)ganga iz. lpar. 'ahosabaia'.
aho(-)korapilo
ahoko soinu
aho-mihi kasu-markaren batekin erabiltzen da, eta pluralean edo mugagabean: jendeen ahomihiek aldatu dute izell zaharra; aho-mihitan erabiltzen dute maiz auzi hori; gizalditik gizaldira aho-mihiz heldua.
aho(.)soinu
ahotan
ahotan crabili
ahotan hartu
ahotik ahora
ahoz
aho zabalik
aho zabalka
ahoz aho
ahoz bchcra
ahoz gora
ahozko
aho bateko* e. ahobatczko.
ahobatczko
ahobcro edo aho-bcro
ahoberokcria
ahobcrritu, ahoberri, ahoberritzen. du ad.
ahobizar
ahocri iz. 'ahoko eritasuna, bereziki mihian eta inguruetan gertatzen diren zaurixka batzuetan datzana'.
ahogozatu, ahogoza, ahogozatzen. du ad.
ahogozo
ahokada
ahokaleku
ahokatu, ahoka, ahokatzen. du ad.
ahoko iz. llpw: pI. 'hOltz, hagin ordezkoak'. 2 'zaldiei-eta ahoanjartzen zaien uhala'.
aholatz Rhinonemus, Ciliata, Gaidropsarus eta Lepidion generoetako arraina.
aholcgar
aholkatu, aholka, aholkatzen. du ad.: Ilorbaitek norbait zerbait egitera aholkatu; aholkatu zuell Adan hark
ere hal' zezall sagar hartatik. Sin. aholku cman.
aholku
aholku(-)batzordc: Euskararen Aholku Batzordea.
aholku cman
aholkulari
aholkularitza
ahomcn 1 iz. 'omena, ospea'.
ahomen 2* e. ahamcn.
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ahopats* e. aupats.
ahopean
ahopeko
ahopildu, ahopil, ahopiltzen. du ad.
ahopilo iz. I par. g.er. 'ahobizarra'.
ahoratu, ahora(tu), ahoratzen. 1 du ad. 'ahora eraman'. 2 zaio ad. 'ahora etorri'.
ahosabai
ahoskabe izond. Fon.
ahoskarazi, ahoskaraz, ahoskarazten. dio ad.
ahoskatu, ahoska, ahoskatzen. du ad.
ahoskera
ahostun izond. Fon.
ahotara
ahotaraka
ahots
ahotz 1
ahotz 2* e. arotz.
ahozabal edo aho-zabal izond.
ahozapi iz. Sin. ezpainzapi.
ahozkotasun
ahozpez* e. ahuspez.
ahozpeztu* e. ahuspeztu.
ahoztegi iz. 'lastategia'.
ahozuri edo aho-zuri izond. 'mokofina'.

(Euskaltzaindiak, Donostian, 2002ko martxoaren 22an onartua)
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HIZTEGIBATUA
ahuakate - aitzitik'
ahuakate iz. Persea gratissima.
ahuakateondo
ahuku
ahul
ahulaldi
ahularazi, ahularaz, ahularazten. dll ad.
ahuldade iz. Gip.
ahuldu, ahul(du), ahullZen. daldll ad.
ahuldura
ahuleria iz. 'indar falta'.
ahulelsi, ahulets, ahulesten. daldll ad./par. g.er. 'ahuldu'.
ahulezia
ahulgarri izond. eta iz. 'ahultzen duena'.
ahulgune iz. 'gune ahula'.
ahulkeria iz. 'kemen falta'.
ahulki
ahultasun
ahultxo 'ahlll-en txikigarria'.
ahultzaile izond. g.er.
ahulune iz. 'ahulaldia'.
ahulxko 'ahlll-en txikigarria'.
ahume* e. auma.
ahuntz
ahuntz(-)azienda
ahuntz-erdara
ahuntz-hosto iz. 'atxaparra (Lonicera sp.)'.
ahuntz-praka iz. Cheiranthlls sp.
ahuntz(-)talde
ahuntzadar iz. Pistacia terebinthlls.
ahuntzain
ahuntzama
ahunzki iz.
ahuila* e. antxume, ahuiie.
ahuiie iz. Zlib. 'antxumea'.
ahur liz. 'eskuaren barrualdea': anartean ahllr betez aberats dadi/a; ahllr bat irin. 2 izond. Mat. eta Fis.
Sin. konkabo: poligono ahllrra.
ahurka
ahurreta iz. Zlib. 'ahurtara'.
ahurtara
ahurtaraka
ahuspeka adlag./par. g.er. 'ahuspez'.
I

Arau honek osatu eta eguncralU egiten du 44. Ar.tuan argitaralUtako Hiztegi Batuko rerrenda. ahuakate· aitzitik t.arteko hilZci dagokienez. Arau
bcrria da. bel'31.. lonluan hartzekoa.
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ahuspekatu, ahuspeka(tu), ahuspekatzen. da ad./par. g.er. 'ahuspeztu'.
ahuspez
ahuspezka
ahuspezkatu, ahuspezka(tu), ahuspezkatzen. da ad. Na! 'ahuspeztu'.
ahuspeztu, ahuspez(tu), ahuspezten. da ad.
ahutz
ahutzeko iz. Zah. 'masailekoa'.
aiSin. aiei.
ai ene interj.
aialdeko iz. Na!
aiba Heg., Lgart.
aida 1 'behi-idiei eragiteko hitza'.
aida 2 Bizk.: aida batean 'berehala'.
aidaka
aidanez* e. agidanez.
aiduru
aiduru egon
aiduru gelditu
aiei Sin. ai.
aieika
aieka iz. 'aldea, alderdia'.
aienatu, aiena, aienatzen. du ad.
aienatzaile izond. g.er. 'ilunbeen aienatzailea'.
aiene
aieneka
aieneko iz.
aieru
aieruka
aieska iz. 'aienea'.
aiez adlag. Zah. 'aieneka'.
aiez egon
aiezka adlag. g.er. 'aiez'.
aihen
aihen(-)belar
aihen ezker 'ezker-aihena'.
aihendu, aihen(du), aihentzen. da ad. 'aihenak, kimuak erne'.
aihenzuri iz. Clematis vita/ba.
aiher
aiher izan I da/zaio ad. 'zerbaiten/zerbait egiteko gogoa edo gorrotoa izan': aiher dira zernahi
esateko; esko/etako gizon gazteei zen gehienik aiher; ardoari aiher natzazio; Herodias aiher zitzaion Joan Bataiatzai/eari. 2 du ad. 'zerbaiti gorrotoa izan': eriak /au paretak aiher ditu; zenbat etsai dituen aiher! Batzuetan 'zerbait egiteko nahia izan' ere adieraz dezake: hau da aspa/di
aiher izan dudana.
aiherrak egon: zu ikusteko aiherrak nago.
aiherkunde
aihertu, aiher(tu), aihertzen. I da ad. 'makurtu'. 2 zaio ad. 'kontra egin'.
aiho iz. Zub. g.er. 'nahia, desira'.
aihotz
aika adlag. 'aieneka'.
aiko-maiko iz. Batez ere Bizk.
aila iz. Bizk 'buztana, txortena'.
ailagina adlag. Bizk.: Meza batek balio duJesukristoren pasioak ai/agina; zergatik maite dute euren burua ai/agina?
ailaginako izlag.: besteen ai/aginakoak dira horiek.
ailara
ailaragin
ailatsu Bizk 'buztan handikoa'.
ailegatu, ailega, ailegatzen. da ad. Batez ere Gip. eta Na! Herr. 'iritsi, heldu'.
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ailis e. airis
ailorbe iz. Trigonella foenum- graecum.
aimant iz.fpar. Zah. g.er. 'iman-harria'.
aimara (hizkuntza).
aina* e. adina.
ainar iz. Naf fp. 'txilarra'.
ainara iz. h. enara.
ainarba iz. Zub. 'armiarma'.
ainbaga* e. hainbarik.
ainbagako* e. hainbako.
ainbagarik* e. hainbarik.
ainbarik* e. hainbarik.
ainbat* e. adinbat, hainbal.
aingabe* e. hainbarik.
aingeru iz.: aingeru alllpegia Zllen.
aingeru(.)belar Angelica officinalis.
aingeru begirale
aingeru gaizto
aingeru guardako
aingeru jagole Bizk.
aingeru(.)kanpai 'aingeru-belarraren (orea'.
aingeru(·)lore
aingeru zaindari* e. aingeru zaintzaile.
aingeru zaintzaile
aingerukeria
aingeruki 1 adlag. g .er.
aingeruki 2 iz. 'aingeruzko izakia'.
aingerutasun iz. g .er.
aingerutu, aingeru(tu), aingerutzen. daldu ad. 'aingeru bihurtu'.
aingerutxo
aingeruzko
aingira iz. Anguilla anguilla.
aingira morea Murena helena.
aingura
ainguragile
ainguragintza
ainguratoki
ainguratu, aingura(tu), ainguratzen. du ad. 'ontzia aingura bidez finkatu'.
ainitz* e. anitz.
aintza
aintzagarri izond. 'aintza merezi duena, goresgarria'.
aintzaka
aintzakotzat 'aintzat'.
aintzakotzat eduki
aintzakotzat eman
aintzakotzat hartu
aintzaldu* e. aintzatu.
aintzat
aintzat eduki
aintzat eman
aintzat hartu
aintzatsu izond.
aintzatu, aintza(tu), aintzatzen. du ad.
aintzazko
aintzin* e. aitzin.
aintzira
aintzura iz. g.g.e/: 'irudia'.
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ainube Bizk. 1 iz. 'Iaiotza, ospela'. 2 izond. 'itzaltsua'.
ainuri iz. Na! g.er. 'intziria, zinkuria'.
ainutsu* e. lainotsu.
aio
aiots iz. 'intziria, aienea'.
aipaezin
aipagarri
aipaldi iz.lpar. 'aipamena'.
aipamen
aiparazi, aiparaz, aiparazten. dio ad.
aipatu, aipa, aipatzen. du ad.
aipatzaile iz. g.er.
aipu
aipu izan du ad.: hum zen hemen aipu dugun gizona.
airakor izond. g.er.
airaldi iz.lpar. 'hegaldia'.
airarazi, airaraz, airarazten. du ad.
airatu, aira, airatzen. daldu ad.
aire I: itsasoko arrainak eta aireko txoriak. 2lpar. 'doinua'. 3 'antza, itxura'.
airel 'aide!'.
airean a) 'ernai, urduri': beldurmklbeldurrez airean egon, utzi; b) 'azkar, presaka': zoaz hemendik
airean,
airean eduki
airean egon
aire-armada* e. aireko armada.
aire berean lpar. 'laster'.
aire-bidaia* e. aireko bidaia.
aire(-)bide
aire gaizto 1 'tximista'. 2 'perlesia'.
aire-garraio* e. aireko garraio.
aire girotu: aire girotua jarri dute.
aire-girotze
aire-indar* e. aireko indar.
aireko armada
aireko bidaia
aireko garraio
aireko indar
aire(-)konpainia
aireko posta edo aire(-)posta
aire(-)posta edo aireko posta
airetik adlag. lpar. Sin. airez (Heg.) '(pilota-jokoan) pilotak lurra ukitu aurretik'.
aire txar 'perlesia'.
airez adlag. Heg. Sin. airetik (lpar.).
airez aire
aireberritu, aireberri, aireberritzen. daldu ad.
aireberritze
airedromo* e. aerodromo.
aireko iz. lpar. 'hegazkina'.
airenautika* e. aeronautika.
aireontzi
aireplano iz. Zah. 'hegazkina, airekoa'.
aireportu
aireratu, airera, aireratzen. daldu ad.
aireratze: aireratze-pista.
airetikako iz. eta izlag. g.er.
aireztapen
aireztatu, airezta, aireztatzen. du ad.
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airis izond.: ogi airisa.legamiarik gabea.
airos izond. eta adlag. /par.
airoski adlag. /par.
airoso adlag. Heg.: airoso erabili du hamaika arroako harria.
airostu, airos(tu), airosten. daldu ad. /par.
aisa h. aise.
aisatu, aisa(tu), aisatzen. du ad. 'erraztu, eramangarriago egin'.
aise
aiseki
aiseria iz. /par. 'aisetasuna, erosotasuna'.
aisetasun
aisetu* e. aisatu.
aisia
aisialdi
aisit izond. /par. eta Naf Zah. 'erraza, arina'.
aislamendu* e. isolamendu (Fis., eta bestetan hobestekoak diren bakartze, bakantze, baztertze, etab.).
aislatu* e. isolatu (Fis., eta bestetan hobestekoak diren bakartu, bakandu, baztertu, etab.).
aita
aita-ama pl.
aita-amaginarreba pl.
aita-ama ponteko pI.
aita besoetako
aita familiako
aita nagusi 'komentu bateko burna'.
aita ponteko
aita usteko
aitabisaba iz. 'birraitona'.
aitabitxi
aitaginarreba
aitagoi h. aitalehen.
aitagure iz. 'Gure Aita otoitzaren izen zaharra'.
aitaita iz. ZlIb.
aitaizun iz. g.er. 'aitaordea'.
aitajaun iz. I 'aitona'. 2 'aita pontekoa'.
aitakide
aitakiro adlag. g.er.
aitaldeko izlag. g.e/".
aitalehen
aitamatu, aitama(tu), aitamatzen. da ad. 'aita-ama bihurtu': aita-amek. aitamatll direnetik, ez dakite
gehiago zer den amodioa.
aitamen* e. aipamen.
aitaorde
aitaren
aitaren batean
aitaren egin
aitarenka
aitasaba* e. aitona.
aita saindu lpar. Jas.
aita santu
aitasantutu, aitasantu, aitasantutzen. daldll ad. g .er.
aitasantutza
aitaso iz./par. 'aitona, arbasoa'.
aitasotu, aitaso(tu), aitasotzen. da ad./par. g.e/:
aitatasun
aitatiar
aitatu I, aita(tu), aitatzen. daldll ad. 'aita egin'.
aitatu 2, aita, aita (tu), aitatzen. dll ad. h. aipatu.
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aitatxi
aitatxo iz. I 'aita-ren txikigarria; haur-hizkeran, aila'. 2 mugagabean erabiltzen da (email aitatxori; aitatxok esall bezala).

aitatzako
aitatze* e. aipamen, aipatze.
aitaurren iz. Zah. g.er. Sill. aitalehen.
aitaxo iz. lpar. •aitaso-ren txikigarria'.
aitazko izlag.: Jaillkoarell aitazko ontasulla.
aitazulo
aitita iz. Bizk.
aitita-amama pl. Bizk.
aitona
aitona-amona pl.
aitondu, aiton, aitontzen. da ad. I 'aitona bihurtu'. 2 'aguretu'. 3 'aitonaren trazak hartu'.
aitonen alaba* e. aitoren alaba.
ailonen seme* e. aitoren seme.
aitontasun
aitor
aitor egin
aitoreman
aitor-entzule
aitor izan dll ad.
aitorde* e. aitaorde.
aitorcn alaba
aitorcn scmc
aitorkcta iz. g.er. h. aitorpcn, aitortza.
aitorkizun
aitorkuntza iz. Bizk. g.er.
aitorlari* e. aitorlc.
aitorle iz. I 'aitortzailea'. 2 'aitor-entzulea'.
aitorleku
aitormen
ailorpen
aitorra eman* e. aitor eman.
aitorrarazi, aitorraraz, aitorrarazten. dio ad.
aitorrera iz.1 'Iekukotasuna'. 2 g.er. 'aitom1ena'.
aitorrezin
aitortegi iz. Erl.
aitortu, aitor(tu), aitortzen. I dll ad. 2 da ad. '(bekatuen) aitortza egin'.
aitortza
aitortzaile
aitortzc
aitu* e. aditu.
aitzakia
aitzaki-maitzaki
aitzakiatu, aitzakia(tu), aitzakiatzen. du ad. g.er. 'zuritu, aitzakiak atera': zeure ezjakillakaitzakiatzell zaitu.

aitzi Ipar. g.er.: lleskatxarelllwhiOl'ell aitzi edo kOlltra; liberalkeriari aitzi.
aitziko 'aurkakoa' .
aitzin
aitzina
aitzincan
aitzineko
aitzincra adlag.: Erregerell aitzillera heldll zelleall; begiell aitzinera.
aitzinetik
aitzinetiko izlag. Ipar.
aitzinez aitzin Ipar. 'aurrez aurre'.
aitzinttoan adlag.lpar 'pixka bat lehenago'.
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aitzinako* e. antzinako.
aitzinalde
aitzinamendu
aitzinapen* e. aitzinamendu.
aitzinarazi, aitzinaraz, aitzinarazten. dll ad.
aitzinarazle iz. g.er.
aitzinasmo
aitzinat* e. aitzina.
aitzinatu, aitzina(tu), aitzinatzen. da/clll ad. 'aurreratu'.
aitzinatzaile iz. g.er. 'eragilea, sustatzailea'.
aitzinatze
aitzinazale iz. g.er. 'aurrerazalea'.
aitzindari
aitzindaritasun
aitzindaritza
aitzindegi iz. 'aitzinaldea'.
aitzindu, aitzin(du), aitzintzen. zaio ad. 'aurrea hartu'.
aitzineko iz. 'arbasoa'; 'aitzindaria'.
aitzinerat* e. aitzinera.
aitzineratu, aitzinera(tu), aitzineratzen. dll ad. 'aitzinera, aurrera, ekarri'.
aitzin.gibel I adlag. 2 iz.
aitzingidari h. I gidari. 2 aitzindari. 3 buruzagi.
aitziniala* e. aitzinera.
aitzinirudi
aitzinkontu
aitzinsolas
aitzintxe adlag. 'lehentxeago'.
aitzintxean adlag. 'lehentxeago'.
aitzintxetik adlag. 'Iehentxeago'.
aitzitik

(Euskaltzaindiak, Bilbon, 2002ko apirilaren 26an eta,
Donostian, maiatzaren 31 n onartua)

Hiztegi Batua: ahuakate· aitzitik

BATZAR-AGIRIAK

Zarautz, 2001.eko abenduaren 21ean
J. HaritscheJhar, euskaJtzainburua,
H. Knorr, buruordea,
P. Goenaga, idazkaria,
J. A. Arana Martija, diruzaina,
B. OihartzabaJ, Iker sailburua,
A. Urrutia, Jagon sailburua,
P. Charritton,
J. L. Davant,
A. Eguzkitza,
A. HUgo,
X. Kintana,
E. Larre,
J. M. Lekuona,
F. Ondarra,
Tx. Peillen,
J. San Martin,
Eta J.M. Satrustegi
euskaltzainak
eta J. L. Lizundia idazkariorde-kudeatzailea eta
J. J. Zearreta, ekonomia eragilea

Zarautzen, Trinkete-Gaztelekuan, abenduaren 2lean, eJkartu da Euskaltzaindia
hileroko batzarra egiteko. Bilkurari goizeko hamarretan eman zaio hasiera. Ezkerreko zutabean jasotzen dira bildu diren euskaltzainen izenak. Ezin etorria
adierazi dute
Aurreko batzar-agiria onartzea
Oharrik ez da izan eta, beraz, dagoen dagoenean onartu da joan den hileko batzar
agiria.
Euskaltzainburuaren hitzak
Euskaltzainburuak zenbait gertaeraren
berri eman du: Kintana jaunak bihotzekoa izan duela. Lehenbailehen osatzea
opa dio Euskaltzaindiak.

BBK sariak ere banatu ditu Euskaltzaindiak. Sarituak heJduago batez (Patxi Ezkiaga) gainera, hiru gazte izan dira (Alaitz Olaizola, Sonia Gonzalez eta Jurgi Kintana, Xabier Kintanaren semea, hain zuzen).
San Martin jaunak ere saria izan du Durangoko azokan. Honi ere zorionak eman
dizkio euskaJtzain guztien izenean.
Nafarroako Gobernuak 2001. urteko protokoloari ezarritako aldaketak jasotzen dituen
dokumentuaz
Nafar gobernuko Unibertsitate eta Hizkuntza Politikako Zuzendariak Euskaltzaindiarekin hitzarmena duten gainerako herri aginteei bidalitako testu proposamena
jaso du Euskaltzaindiak Eusko Jaurlaritzatik igorria. Nafar Gobemuak oraindik sinatzeke duen 2001. urteko eranskinari gehitu bcharrckoak jasotzen dira testu horretan.
Zenbait punturekin czin ados egon eta bilera bat eskatu zaio Pegenaute jaunari, argitasunak eskatzeko eta Euskaltzaindiaren jarrera agertzeko. Hilaren 27rako eman du hitzordua. Baina datorren urteko dirulaguntzak bideratu nahi badira, eta kontuan izanik
eskuratu den idazkian etorkizunari begira hitzarmen herri bat iragartzen deJa, gauzak
hilaren 26rako argiturik izatea beharrezkoa du Eusko Jaurlaritzak. Hala eman zaio adi-
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tzera Euskaltzaindiari. Dokumentua irakurri eta aztertu da. Urrutia jaunaren arabera,
argi izan behar da tartean dagoena ez dela subentzio bat hitzarmen bat baizik. Ezin da
sinatu: dagoen bezala onartuz gero, Euskaltzaindiak eskuak lotuak izango lituzke geroko. Befiat Oihartzabalen ustez, Atlasaren argitalpena dela eta, Euskaltzaindiaren aurreko gutunean erantzun anbiguoa ematen zen eta anbiguotasun horretatik lehenbailehen atera behar da.
Luze joan da eztabaida. Hizkuntza atlasean separata bat egitea ez da oso txukuna, gauzak ezin baitira banatu eta bereizi. Alemanarentzat, frantsesarentzat eta abarrentzat egindako atlasen adibidea erakutsi behar litzaieke.
Testu zirriborro bat prestatzeko agindua eman zaie Urrutia, lfiigo eta Lizundia
jaunei, geroago onartuko dena.
Hiztegi Batua: prozedura erabakitzea
Ondoren, Hiztegi Batua lantzen jarraitu ahal izateko finkatu beharreko prozedura eztabaidatzeari ekin zaio. Aurreko bilkuran zuzendaritzaren izenean aurkeztutako testua onartu gabe geratu zen eta oharrak egiteko aukera zabalik utzi. Horren ondorioz,
Befiat Oihartzabalek, Miren Azkaratek, Patxi Goenagak, Andres Urrutiak eta Patxi Zabaletak beren proposamenak helarazi dituzte. Nonbaitetik hasi behar eta Oihartzabal
jaunari eman zaio hitza bere testua aurkezteko. «Euskara batuko batzordeaz eta haren
baztertzeaz» izeneko gogoeta irakurri duo
Ondoren, euskaltzainburuak eskatu du proposamenak osorik irakurri beharrean laburpenak edo egitea. Urrutia jauna ez da ados. Zabaleta jaunaren proposamena osotasuneko zuzenketa denez, osorik irakur dadila eskatzen duo
Salaburu jaunak prozedura argitu beharra ikusten du: testu desberdinak irakurtzeko aukera denek izan dute. Finka bitez, hortaz, arazo nagusiak eta ikusi zein den
hobekien egokitzen dena.
Zabaleta jaunak bere proposamena laburtu du, gauzarik garrantzitsuenak bilduz.
Ondoren, Patxi Goenagak egin du bere proposamenaren aurkezpena, Miren Azkaratek igorritakoa bera, funtsean.
Gero Andres Urrutiaren proposamena irakurri da.
Argitasunak eskatu eta eman dira, aide batetik eta bestetik.
Ordu bat eta erdietan Zarauzko alkate andrearen bisita izan du Euskaltzaindiak.
Agurren ondoren, Miren Azkarate andreak azaldu du bere proposamena. Berak Lekeition onartua nola interpretatzen duen azaldu du: prozedura zen proba gisa uzten zena,
ez Euskara Batuko Batzordea bera.
Arana jaunak uste du, bost proposamen daudenez, bueltaka ibili beharrean, batzordefio bat osatu beharko litzatekeela testuak adosteko. Miren Azkaratek erantzun dio
esanaz funtsean bi proposamen daudela eta bost dokumentu. Ez dago batzordefio beharrik. Eztabaida litekeena honako hau da: I) Euskara Batuko Batzordeak jarraituko
du ala ez? Ezezkoa erabakitzen bada, Lekeitiokoa hankaz gora botatzea litzateke. 2)
Hiztegi Batuko Lantaldearen zerrendak zuzenean iritsiko dira bilkurara ala galbahe bat
igaro ondoren? 3) Oharrak egin ondoren, zer bide eraman behar da ohar horien ezta-
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baidan. Hirugarren honetan Urrutiaren, Goenagaren eta Azkarateren testuak bat omen
datoz funtsean.
Eztabaida ordu bi eta erdietan eten da bazkaltzera joateko.
Lau t'erdietan hasi da berriro bilera. Gaiaz aski eztabaidatu delakoan, bozketa
nola eta zertaz egin jarri da mahai gainean.
Euskaltzainburuak esan du Euskara Batuko Batzorde bat badela eta oraindik ez
dela entzun. Horrenbestez, Salaburu jaunari eman dio hitza. Honek Gramatika Batzordean egindako lanei buruz hitz egin du eta nolako eskaintza izan zuen batzorde horretan lanean hasteko. Bestalde, Hiztegi Batuko lanetan ere parte hartu nahi duela. Euskaltzainek beti izan dutela lehentasuna holako lanetarako. Zenbaitek zalantza erakutsi
du Hiztegi Batuko koordinatze Ian hau hain eginkizun handietan ibili denaren esku uztea zenbateraino ote litzatekeen irteera jator bat, zenbateraino izan litekeen Miren Azkaratek egindako lanari jarraipena emateko gauza. Miren Azkaratek dio zalantzak ulertzen dituela, baina Pello Salabururi akademiarako Ian honen eta beste baten artean
aukera ematen bazaio, akademiaren aldekoa hautatuko duela. Salaburuk hartuko balu
Ian hau bera oso lasai egongo litzatekeela.
Azkenean, botatzeko beharra ikusi da. Zabaleta jaunak bere proposamena bozkatzea eskatu du, bere testuko 3. orrialdea bereziki. Hala egin da eta honako emaitza izan
da: Patxi Zabaletaren testuaren aldekoak 9 boto izan dira. Kontrakoak, 10. Zuri , bat.
Beraz, ez da onartu.
Bigarren bozketa bat egin da ondoren. Hau isilpekoa. Euskara Batuko Batzordeari eutsi, Lekeition onartutakoaren arabera, batzorde horretako buruak, Pello Salaburuk alegia, orain arte idazkariak egiten zuen lana bere gain hartuz. Hau izan da bozketaren emaitza: Hogeita bi boto emaile izanik, 13-k baietz esan dute eta 9-k ezetz.
Beraz, lehengo egiturari eustea onartu da, Salaburuk hartuko duelarik, batzordeburu
gisa, Azkarateren lekukoa. Oharrak egiteko, eta erabakitzeko prozedurari buruzko xehetasunak hurrengoan onartuko dira. Idazkariak egingo du testu bien batuketa eta aktarekin batera igorriko. Hurrengo bileran, bospasei minututan, ontzat emateko modukoa izan liteke.
Eskuartekoak:
EGO Euskal Gramatika proiektu berria
.
Patxi Goenagak eman du laburki Gramatika Batzordeak prestatutako proiektuaien berri. Aspalditik datorren zerbait dela esan duo Orain arte gauzatu ez bada, neurri
handi batean batzordeak Ian hori bideratzeko prest legokeen pertsonarik aurkitu ez duelako izan da. Gramatika Batzordeak Pello Salabururi eskaini diola Ian hori. Hau prest
dagoela, lehenaz gain, Ian hau hartzeko. Unibertsitatea ere prest dagoela behar diren
erraztasunak emateko eta Hezkuntza Sailean ere ordezkapena ordaintzeko prest direla.
Bost urteko lana iragartzen da eta epe horren amaieran Euskaltzaindiak eskuetan izan
lezake bere Euskal Gramatika Orokorra edo litzatekeena. Horretarako, ohiko batzorde-lanaz gainera, beste pare bat ikerlariren beharra iragartzen du proiektuak, orain arteko lana berriz aztertzeko, osatzeko, zabaltzeko eta egokitzeko. Proiektuan jasotzen diren giza baliabideekin batzordeak egingarri ikusten du proiektua. Zuzendaritzak
oniritzill' eman dio egitasmoari, beti ere behar dituzkeen diru baliabideak ziurtatuak di-
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ren heinean, eta euskaltzainei ere aurkeztu zaie berek ere onar dezaten. Hala eman da
ontzat Gramatika Batzordearen EGO proiektua. Euskaltzainburuak Goenaga jaunari eskatu dio jarrai dezala bai Euskal Herriko Unibertsitatean egin beharrekoak bideratzen,
Pello Salaburuk Euskaltzaindiarentzat Ian egin dezan, bai Eusko Jaurlaritzarekikoak,
agindutako laguntzak gauza daitezen. Arana jaunari, berriz, proiektuan interesa erakuts
lezaketen banketxeetatik etor litezkeen diru laguntzen jarraipena egin dezala.
Literatura ikerketa batzordeko egitasmoa
Batzordeburu den Joan Mari Lekuona jaunak batzordearen lanen eta asmoen berri eman duo Hezkuntza sailak Lourdes Otaegi andrea, batzorde idazkaria, lan-jardunaldi erdirako liberatu du batzorde lanetan aritzeko. Hain zuzen, ikasturte honetan eta
datozen beste bietan gauzatuko den lanaren berri ematen da txostenean. Lanaren azken
helburua, hain zuzen, literatura hiztegia moldatzea da eta helburu horri begira eskatu
da Otaegi andrearen liberazioa.
Deustuko Unibertsitatearekiko hitzarmena
Abenduaren 20an sinatu da Deustuko Unibertsitatearen eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena ere. Honek zenbait lankidetza eta argitalpen bideratzeko aukera eskaintzen duo
2002ko egutegia
Jose Luis Lizundiak aurkeztu du datorren urteko egutegia, punturik nabarmenenak azpimarratuz. Ontzat eman da.
Azken ordukoak:
Coseriu-ren 80 urteak
E. Coseriu hizkuntzalari ospetsuak 80 urte bete dituelarik egoki ikusi da Euskaltzaindiak zorionak ematea gutun baten bidez. Knorr jaunak idatzi du testua.
Azkenik, Nafarroako Gobemuari egin beharreko gutunaren testua aurkeztu da. Zirriborroa eztabaidatu da eta behin betiko testua Andres Urrutiaren, Andres lfiigoren eta
Jose Luis Lizundiaren artean prestatuko dute eta hilaren 27an bisita egingo diote Pegenaute jaunari.
Eta zazpiak laurden gutxitan amaitutzat eman da bilera.
Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar

Idazkariak
Patxi Goenaga

Bilbon, 2002ko urtarrilaren 25ean
Henrike Knorr, buruordea,
Andolin Eguzkitza, behin-behineko
idazkaria,
Jose Antonio Arana, diruzaina,
Benat Oihartzabal, Iker Sailburua,
Andres Urrutia, Jagon Sailburua,
Patxi Altuna,
Miren Azkarate,
Jean Louis Davant,
Patxi Goenaga
Andres lfiigo,
Xabier Kintana
Emile Larre,
Frantzisko Ondarra,
Txomin Peillen,
Pello Salaburu,
Juan San Martin,
Jose Mari Satrustegi
Piarres Xarriton
eta Patxi Zabaleta euskaltzainak,
Pello Telleria eragile teknikaria.

Batzarra 10: l5ean hasten da Euskaltzainburuaren zuzendaritzapean Bilboko egoitzan, ezkerreko zutabean agertzen diren
euskaltzainok bertan daudela. Juan Mari
Lekuonak eta Ibon Sarasolak beren ezin
etorria adierazi dute.
Euskaltzainburuaren hitzak:

- Ongi etorria egiten dio Xabier Kintanari, eta pairatu duen gaisotasun larritik onik atera delarik, guztion izenean
goresmenak ematen.
- Zuzendaritzako kideek Jose Luis Lizundiari klinikan egindako bisita aipatzen du, idazkariordeari egin dioten
ebakuntzaren kariaz.
- Ignacio Urkixo Olano euskaltzain urgazlea hil dela ere aipatzen du, h.d., Julio Urkixo euskaltzain oso zenaren iloba. Henrike Knorr buruordeak eta Jose
Antonio Arana diruzainak ordezkatu
dute gure erakundea euskaltzale eta liburuzale handiaren hiletetan.

- Patxi Goenagari zorionak ematen dizkio Eusko Jaurlaritzan Hizkuntza-politikarako sailburuorde gisa hartu duen kargu berriarengatik, eta era berean aipatzen,
legezkoa den bezala, Euskaltzaindian zeukan idazkari-karguari uko egin diola,
Euskaltzainburuari bidalitako gutun baten bidez, Haritschelhar jaunak irakurri
duena.
- Euskaldun herritar unibertsalaren epaimahaian Miren Azkarateren ordez Henrike Knorr buruordea egonen dela jakinarazten duo
- Kontseiluari «Bai Euskarari» lema Euskaltzaindiarena dela idatziko zaiola dio.
Aurreko batzar-agiria onartzea

Ondoren aurreko batzar-agiriari buruz hainbat iradokizun jaso eta eztabaidatuta,
Patxi Goenaga idazkari ohiak behar diren aldaketak eginen dituela agintzen duo
Nafarroa Behereko Herri-izendegia: (2) Baigorri-Ortzaizeko toponimia nagusia
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Patxi Salaberri euskaltzain urgazle eta Onomastika-batzordeko kideari deitzen
zaio Nafarroa Behereko herri-izendegiari buruz prestatu duen txostena (Baigorri-Ortzaizeko toponimia nagusia) aurkez dezan:
- Lehenengo eta behin, Baigorri eta Ortzaizeko txostena nola egin duen azaltzen
duo Txomin Peillenek eta Piarres Xarritonek, edonola ere, Lemoine eta Hatanen lekukotasun eta lanak ez direla kontutan hartzekoak diotsote, erabat txarrak
eta faltsuak direlako beraien ustez. Salaberriren aurkezpena entzun eta gero, hurrengo batzarrerako uzten da txostenari buruzko erabakia, bitartean euskaltzainek hura irakurri eta nork bere oharrak egin ahal ditzan.
- Befiat Oihartzabalek galdetzen dio, ia arazo berezirik dagoen kasuren batean.
Ezetz diotso Salaberrik, eta izatekotan beharbada Ortzaize eta Azkaratekoen jende-izenak izan daitezkeela arazo, baina besterik ez. Azkenean Jose Mari Satrustegik eskatzen du zehazteko zein egunetararte bidal daitezkeen oharrak.
Otsailaren hamalaurarte uzten da orduan oharrak bidaltzeko epea.
Hiztegi Batua: prozeduraren erabakitzea

Aurreko batzarrean gai honi buruz eztabaidatu zirenak kontuan harturik, Hiztegi
Batua bururatzeko prozedurari buruz Patxi Goenagak prestatu duen erabaki- eta sintesi-txostena erabiltzen da.
Andres Urrutiak dio, laburpen egoki bat egin duela Goenagak, Azkaratek eta berak egindako proposamenena, baina ez dela agertzen hilero zer gertatuko den, alegia,
nor etorriko den hiztegiari buruzko eztabaidak zuzentzeko, lehenago Miren Azkaratek
egiten izan duen bezala. Haren ustez, berak egindako txostenean zioen bezala, arduradun berria den Euskara Batuko batzordearen buruak Hiztegi Batuaz berba eginen den
batzar guztietan agertzeko hitza eman duela jaso beharko Iitzateke idatziz. Era berean
bere kezka azaltzen du, orain arteko izpirituari segituko ote zaion. Bidea eginda dagoela eta bide hori egokia dela. Puntu bi horiek argitu behar direla, alegia, arduradunaren presentzia berrnatu eta teknikaren aldetik orain arteko bideari eustea segurtatu. Bere
proposamenaren zatia irakurtzen du, non lehenengo puntua zehazten baita. Patxi Goenagak diotso hori berezkoa dela, eta bat datorrela. Andresek aurreko batzarreko eztabaida gogoratuz, errepikatzen du hori segurtatu behar dela Ian asko delako egin behar
dena, eta ezin daitekeelako bat-batean esan Hiztegi Batuko lantaldearen Burua ez datorrela esan. Miren Azkaratek dio bat datorrela, bai batean eta bai bestean.
Andres Urrutiak dio orduan, Patxi Goenagak egindako laburpenean 9. puntuaren
ondoan sartu beharko litzatekeela berak bere Il.ean esandakoa, h.d., Hiztegi Batuaren
arduradunak bilkura guztietara joan behar duela, eta Goenagaren laburpeneko 13. puntuan zera gehitu: argitaralpena ohiko moldearen arabera egin behar dela.
Patxi Zabaletak dio, aurreko eztabaida ez duela berpiztu gura, baina bai uste duela idatzizko oharrak bakarrik ontzat jotzea desegokia dela. Horretara, bere ustez, 8. atalekoa utzi behar da aide batera, eta 7.ekoa ez da beharrezkoa, 3.2.atalean jadanik aipatzen delako. Horretaz gain, 14. puntuan, 3.2. puntuan bezala, euskaltzainen
burujabetzaren ukapen bat egiten dela dio, eta lehenengo irakurketan ontzat jo zirenak
ezin ukituzkoak izatea desegokia dela, euskaltzain osoak baitira halako onarpena egiteko ahala daukatenak.
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Pello Salaburuk dio orduan, egin daitekeena zera deJa, oharrik gabeko hitzak aurkeztu eta onartu egin daitezkeela, era horretan Akademiaren burujabetza errespetatuko
Iitzatekeelako. Hori J2c.ren segidan sartzea proposatzen duo Proposamendua aho batez
jotzen da ontzat.
Patxi Goenagak aldaketa horiek eginen ditu eta «Hiztegi Batuko bigarren itzufia arintzeko prozedura» izeneko txostena batzar-agirian eranskin gisa sartuko dela erabakitzen da. Pello Salaburuk, Euskara Batuko batzordearen buruak, noJanahi ere gehitzen du, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea delarik, unibertsitatearekiko arazo
bulegokratikoak konpondu bezain laster hasiko deJa egotzi zaizkion betebeharretan.

XV Biltzarraren balorazioa
EuskaJtzainburuak XV. Biltzarrari buruzko txostenak guztion eskura daudeJa karpetetan aipatzen du, eta oharrik ote dagoen galdetzen. Xabier Kintanak, hitza eskatuta, dio bai txostenen aukeraketan, bai eta txosten agerpen publikoan ere, Akademiaren itxura publikoa gorde behar dela. Bere ustez, euskalkien erabilerari buruz XV.
Biltzarrean agerturikoak Euskaltzaindiaren orain arteko bideak nahasi ditu eta neurri
batez aIde batera utzi. BiJbon egindako Biltzarraren zatian, kontroJa eskuetatik joan
zitzaigula dio. Baionan egindakoari buruz, ostera, zabalkunde-maila ere zaindu behar
deJa dio, Baionan maila zientifikoa oso ondo zaindu baitzen, ez ordea zabaJkundezkoa. Hurrengorako maila biak, erabat zientifikoa eta zabalkundezkoa kontuan hartzea
eskatzen duo
Txomin Peillenk berak parte hartu zuen mahai-ingurukoak argituratuko ote diren
itauntzen du, eta Andres Urrutiak diotso idatzitako testuak argitaratuko direla. Txomin
Peillenena berarena eta Juan Martin Elexpururena falta direla bakarrik.
X. Kintanak hitza hartzen du ostera ere, eta zera dio, Euskaltzaindiak markaturiko bideari jarraiki egin behar dela txostenen aukeraketan. Erabat kontrakoak, alegia,
saihestu behar direla, eta halakoei aukerarik eman ez.
Patxi Goenagak erantzuten dio, bera ez dagoela hainbesteko prest. Edozelan ere,
egutegia beteegia izan zela eta elkarrizketarako astirik ez izatea izan daitekeela Kintanak esandakoaren zioa. Kintanak bere jarreraren indargarri Jon Agirre jaunaren txostena ipintzen du adibide, bere ustez lotsagarria izan zelako. Eskubidea eduki, jakina, badaukala, baina ez EuskaJtzaindiaren foroan. Befiat Oihartzabalek kontra egiten dio, bere
aburuz askatasun hori errespetatu behar delako edozeJan ere, txostenak ondo arrazoituta datozen neurrian, eta hori onuragarria dela Akademiarentzat.

Bost euskaltzainen Vox hiztegiari buruzko kezka
Andres Ifiigok, bere izenean eta Henrike Knorr, Txomin Peillen, Juan San Martin eta Jose Mari Satrustegiren izenean, hitza eskatzen du «Euskaltzain guztien jakinerako Onomastika batzordeko euskaltzainek dakarten informazioa» deritzon txostena aurkezteko.
Andres lfiigok txostena irakurtzen du bere kezka azaltzeko, Ibon Sarasolak zu·
zendutako Vox hiztegian, Euskal Herriko herrien zerrenda ematean, Onomastika batzordeari egozten zaion erratu-multzoagatik.
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Txostena entzun eta gero, eta hainbat iritzi jasota, Euskaltzainburuak proposatzen
du Ibon Sarasolari ematea eta beraren erantzuna igurikatzea. Aho batez hala egitea erabakitzen da.
Hiztegia: agi-ahozuri
Ondokoak erabakitzen dira:
-

agiantza: azalpenari erantsi «batez ere onak».
agiantzatu: azalpenari erantsi «batez ere onak».
aginduka: Adlag. markarekin sartzen da.
agindupe: azalpenaren bigarren partea kentzen da.
agindupeko: iz. markarekin sartzen da eta adibidea gehitzen: «bere zerbitzari
eta agindupeko guztiak bidera irten zitzazkion».
aginduzko: izlag. marka gehitzen da eta «aginduzko proba» adibide gisa ipini.
agintatu: zerrendatik kentzen da.
agintepide: idatzi agintepide*, e. aginbide, eskumen.
agintze: kendu g.er., gehitu iz., 1. agintea, 2. agindua.
agirakatu: h. agiraka egin.
agorkaitz: zerrendatik kendu.
agorliho: idatz bedi agor(-)liho.
agrabiatu*: Bazt., e. iraindu, laidotu.
agrabio*: Bazt., e. irain, laido.
agradagarri: Ipar.
agregatu: gehitu iz., Tekn., eta adibide bat, «agregatu kimikoa».
agresibo: zerrendatik kendu.
agudezia: batez ere Ipar. Zah.
agudo: kendu Heg. marka.
agudoki: kendu zerrendatik
agudotu: 1. agudoago, lasterrago gertatu, 2. trebatu.
agur esan: sartu agur hitzaren azpisarrera gisa.
agurketa: kendu zerrendatik.
agurtza: 1. gurtza, 2. g.g.er. arrosario.
Ahaide Nagusi: sartu ahaide hitzaren azpisarrera gisa pI. markarekin.
ahaidekeria: zerrendatik kendu.
ahaka: zerrendatik kendu.

Ordu bi eta laurdenetan, Euskaltzainburuak ongi etorria egiten dio Koldo Artolari, Yrizar jaunaren Morfologfa del verbo auxiliar bajo-navarro oriental izeneko lanaren 2. liburukiaren arduradunari, eta Euskaltzaindiaren eskerrak adierazi eta gero, batzarrari amaiera ematen dio.
Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar

Behin-behineko idazkariak
Andolin Eguzkitza

Bilbon, 2002ko otsailaren 22an
Jean Haritschelhar, euskaltzainburua,
Henrike Knorr, buruordea,
Xabier Kintana, idazkaria,
Jose Antonio Arana, diruzaina,
Benat Oihartzabal, Iker Sailburua,
Andres Urrutia, Jagon Sailburua,
Patxi Altuna,
Miren Azkarate,
Andolin Eguzkitza,
Patxi Goenaga,
Andres Inigo,
Emile Larre.
Juan Mari Lekuona
Frantzisko Ondarra,
Txomin Peillen,
Pello Salaburu,
Ibon Sarasola (goizez)
Jose Mari Satrustegi
eta Piarres Xarritton, euskaltzainak,
Jose Luis Lizundia idazkariorde-kudeatzailea
eta Mikel Gorrotxategi, Onomastika
batzordearen idazkaria (1.1. gaian).

Batzarra goizeko 10, 15etan hasi da
Euskaltzainburuaren zuzendaritzapean
Bilboko egoitzan, ezkerrean ageri diren euskaltzainak bertan direla. Jean
Louis Davantek, Juan San Martinek eta
Patxi Zabaletak beren ezin etorria adierazi dute. J. L. Davantek bere boza Tx.
Peilleni utzi dio eta P. Zabaletak A. lnigori.
Idazkari berriaren hautaketa.

Beste gaietara pasatu baino lehenago,
Euskaltzainburuak idazkari berria hautatzea proposatu du, P. Goenagak utziriko lekua betetzeko. Kargu horretarako nor aurkezten den galdetuta, Xabier
Kintanak bere burua agertzen duo Bozketa egin ondoren, 16 boto aIde eta 4
zuri lortu ditu, horrela aukeratua izanik.

Aurreko batzar agiria onartzea

Ukitu batzuk eginda, aurreko batzar agiria ontzat eman da. Pello Salaburuk ohar bat
egin du ahal/aha!a hitzak argitzeko: aha! izena (<<egin ahalak egin dituzte», «ahala du»,
«koka ahala jende sartu zen», «egingo ahal du», «ez ahal da eroriko!») eta aha!a aditzlaguna (<<-en neurrian» adieran, «iritsi ahala eseri dira»). Bataren eta bestearen adibideak ongi banatzea eskatu duo Ontzat eman da.
P. Altunak galdetu du hitza ahal ala al den. 1. Sarasolak Mitxelenaren iritzia jakinarazi du: al galderetan, gainerakoetan ahal utzita. Tx. Peillen bat dator. Horrela
utzi da.

onomastika- zerrenda
X. Kintanak ohar bat egin du Urepele ala Urepel behar den galdetuz. Batzordeak proposatu bezala, Urepele onartzea erabaki da. Horrela, Nafarroa Behereko herriizendegiaren 2. zerrenda (Baigorri-Ortzaize) onarturik gelditu da.
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Vox hiztegiaz [boil Sarasolaren erantzuna
Arratsaldean egoterik ez duel a eta, Ibon Sarasolak bere erantzunaren gaia goizean aurreratzea eskatu eta ontzat eman da.
Aipaturiko okerrak Bibliograf-Vox argitaletxearen eta Onomastika batzordearen
arteko koordinazio faltak sortu zituela ikusi da.
Hemendik aurrera, honelako susmo txar, gaizki-ulertu eta istiluak saihesteko, Euskaltzaindiak kanpoko editorialekiko harremanetan kontu eta zuhurtzia handiagoaz jokatu beharko duo

Eskuartekoak
Sustapen batzordea
Sustapen batzordearen bilera agiria banatu da, horren berri emanez, zeinetan adierazten baita, Gotzon Loberaren ordez, Andres Inigo proposatzen dela batzorde idazkari legez. Berretsi egin da.
R. M. Azkue 200 I Literatur sariak
R. M. Azkue 2001 Literatur sariak direla eta, 11 eta 18 urte bitarteko gaztetxoei
zuzendutakoak, txostentxo bat banatu da, euskaltzainen artean. Hor ageri denez, aurtengo partaidetza oso handia izan dela: 238 Ian (29 Arabatik, 55 Bizkaitik, 90 Gipuzkoatik, 25 Iparraldetik eta 39 Nafarroatik). Saridunetatik 4 iparraldekoak izan direla
azpimarratu du euskaltzainburuak, bertako ikastolen lana bere fruituak ematen hasi dela
nabarmenduz.
A. Eguzkitzak, Euskal Idazleen Elkartearen buru gisa mintzatuz, liburu sarituak
eskuarki ez direla ongi banatzen esan duo Bere ustez hobe Iitzateke argitaletxe batek
publikatzea, bankuaren publizitate-interesak errespetatu arren. Horretarako gestioa egitea eskatu duo Euskaltzainburua bat dator.

Herri-agintarien diru-Iaguntzak

J. Haritschelhar herri-agintariek Euskaltzaindiari ematen dioten diru-Iaguntzaz
mintzatu da. Nafarroatik ez da oraindik deus jaso. Zorionez, Gotzon Lobera Bizkaiko
Foru Euskara zuzendariak 211.291,00 € eman dizkigu Foru Administrazio horren izenean. Besteekin ere mintzatu behar da, atzerapenik ez izateko.
Nafarroako Gobemuaren Hizkuntza Politikako Zuzendaritza eta Atlasa
A. lfiigori eta A. Urrutiari hitza ematen zaie, Nafarroako Gobernuaren Hizkuntza
Politikako Zuzendaritzarekin izandako azken harremanen berri adierazteko. Hizkuntz
atlasaren azken mapa ereduak urtarrilean igorri zizkioten, haiek nahi zuten bezala, Nafarroako foru erkidegoak politiko-administratiboki duen berezitasuna agertuz. Hitzarmeneneko dirua, ordea ez dute oraindik ordaindu.

Euskaltzainburuak uste du lehenbailehen gutun bat bidali beharko diola Sanz lehendakariari atlasaren arazoarekin eta hitzarmenaren hausketaz zer nolako kalte handia egiten zaigun azaltzeko. A. Urrutiak erantzun dio hitzarmenaren salaketa ez dago-
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kigula guri, Nafarroako Gobemuari berari edo gainerako agintariei baizik. Hori dela
eta, oraingo hitzarmenaren jarraipen batzordearen bilera egitea komeni dela uste du,
hau argitzeko.
Miren Azkaratek esan du Nafarroako gobemuarekin saiatu dela mintzatzen hitzarmenaz baina ez duela erantzunik izan. Berriro egingo du eta 10 egunen buruan ihardespenik ez badu, hitzarmena hautsitzat joko duo Euskaltzaindiaren diru-premia larria
ikusita, ea Eusko Jaurlaritzak eta gainerako diputazioek beren gain Nafarroako Gobernuak utziriko zuloa hartuko ote luketen galdetuta, Mirenek hitzarmen berriaren zenbatekoak kalkulatzea zaila dela erantzun du, ez baitugu garbi Nafarroako gobemua noraino finantziatzeko prest dagoen.
Ondoren J.L. Lizundia mintzatu da erakundeekiko harremanez. Jarraipen-batzordearen bilera egin beharra dagoela uste du, bakoitzaren partaidetasunaren konstatazioa
egiteko.
Bilera arratsaldeko ordu bietan eten da, bazkaltzera joateko.
Arratsaldeko 4,05ean euskaltzainak berriz ere bildu dira egoitzan, goizean hasitako bilerarekin segitzeko.
Atlasari dagokionez, Euskaltzaindiaren solaskideek azaldu dute Nafarroako Gobemuaren ordezkariek erakunde politikoen arteko marra handiagoa eskatu dutela mapa
handi zein txiki guztietan, eta Nafarroako herri-zerrenden aurrean erkidegoaren armarria ezartzea.
B. Oihartzabalek Nafarroako gobemuaren proposamenei eginiko erantzunak erakutsi ditu, euskaltzainen artean banaturiko txosten teknikoaren arabera. Argi agertu da
mapa handietan marra lodiegiak ezartzeak, estetika aldeko desegokitasun nabarmenaz
gainera, oztopo ez txikiak dakarzkiola testuak argi irakurtzeari. Mapa txikietan, gainera, edozein marra beltzek nahasbidea lekarke ezin bestean. Armarria, ordea, jar liteke,
konposaketa-arazo batzuk sor litzakeen arren.
Ondoren eztabaida luze eta beroa izan da. Funtsean euskaltzain guztiak bat etorri dira Nafarroako Gobernuaren eskariak, berez, zientifikoak barik, politikoak eta
gehiegizkoak direlako ustean, egoera normalean akademia batek ezin onartuzkoak. Halere, Euskaltzaindiaren egoera ekonomiko ahula ikusita, euskaltzain batzuk (A. !fiigo,
J.M. Satrustegi eta A. Urrutia batez ere) negoziaketa, malgutasuna eta erakundeekiko
lotura, ahal delarik, mantentzearen aide agertu dira. A. Urrutiak proposamen zehatzak
eta malguak eraman behar direla uste du, Euskaltzainburuak egiteko duen gutuna kontuan harturik, harremanak gordeko badira. J.M. Satrustegik arazoa ez dela soilki dirukontukoa, harremanak mantendu edo haustekoa baizik.
Euskaltzainak, iiabardura askorekin, ororen gain akademiaren duintasuna eta beregaintasun zientifikoa gordetzearen aIde egon dira, dirupeko morrontzak onartzeak
etorkizunean ekar liezazkiguketen kalteak aurrikusiz.
Xarrittonek, alor zientifikoaren berme, UNESCOren diktamena eska litekeela
esan duo P. Salaburuk Nafarroako gobemuaz ahantzirik, finantziabidea beste nonbaitetik ateratzeko posibilitateaz hitz egin duo J. Haritschelharrek uste du ez dela marra 10diagorik jarri behar, eta, edonola ere, jartzen denaren kostua haien lepoan ezarri beharko dela. X. Kintanak esan du, Nafarroaren nortasuna areago nabarmentzeko, aski
dela mapetako armarriak pixkat handiagoak jartzea, marra ukitu gabe.
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Ikuspuntu ezberdinak agertu eta gero, gehiegikeriei planto egiteko ordua dela uste
izan da. Hortaz, Euskaltzaindiak ez du 3 pixeleko baino marra handiagorik onartuko.
Mapa txikietan ez da marrarik jarriko. Nafarroako armarriak, ordea, jar Jitezke bai herri-zerrenden aitzinean. Mapa nagusietan, haJaber, Nafarroako armarria handiago irudika Iiteke. Aldaketa horien kostuak, ordea, Nafarroako Gobemuak ordaindu beharko
ditu. Hori onartuko ez balu, Euskaltzaindia hasierako proiektuari jarraikiko litzaioke,
hots, marra gabeko ereduari.
B. Oihartzabalek eskatu du, hemendik aurrera, honelako inposizioak ekiditeko, sinatuko diren hitzarrnenetan argi utzi beharko deja Euskaltzaindiak ezin negozia dezakeeJa hizkuntza edukirik agintariekin, arlo horretan erabat beregaina izanik. Gure oraingo baJdintzak onartuz ere, argi gera bedi hori atlas honen ediziorako besterik ez dela
onartzen, eta ez etorkizunerako. Nafarroaren izaera juridiko berezia errespetatzea eskatzen zaigu: mugak, armarria etab. Baina Euskaltzaindiak ez du onartuko nortasun
hori errespetatzeko moduan inposiziorik.
A. Iiiigok erantzun dio osokoen bilkuran Euskaltzaindiak onartua dueJa errespetu hori. Bestalde, zuhurtzia behar dugula, haustura haiengandik etor dadin. Atlasa onartzen ez bada, hitzarmenik ere ez dugula izanen gogorarazi duo
A. Urrutiak eta M. Azkaratek atlasa eta hitzarmena elkarrengandik bereizi beharra dagoela esan dute. Bestalde, Euskaltzaindiaren egoera larriari laguntzeko, Eusko
Jaurlaritzak lehenbailehen jakin behar du zenbat diru esleitu behar duen, aurrerapenik
egin beharko bada.
P. Salabururen ustez gestio biak batera egin behar dira: aide batetik Sanzekiko biJera, hitzarmen berria egiteko. Bestetik atlasaren gestioak, gaizki joanez gero, atlasa
marrarik gabe bestela finantziatzeko bideak aurkitzeko.
Hortaz, jarraipen-batzordearen kideei -Nafarroakoa bame- lehenbailehen deitzea
erabaki da, bilera egiteko. A. Urrutiak eskatu du Euskaltzainburuak Sanzi gutunik ez
idaztea, bera eta A. Hiigo Pegenauterekin egon arte. Euskaltzain berberak etorkizunean proiektu bakoitza hitzarmenaren arabera neurtu beharko dugula esan duo
Mirenek aitzur-aJdaratze hitzen zerrenda banatu duo
1. M. Satrustegik azaldu du Nafarroako Gobemua, nafar euskalkiak direla, jende
batzuekiko bilerak egiten hasia dela eta eta sortu nahi duen batzorde baten bilerara deitua izan dela bera.

Algortako San Nikolas ikastolak Bilbon otsailaren 25ean antolatzeko duen Ibiltarte izeneko arte erakusketarako inbitazioak banatu dira, hain zuzen, aurtengo Bizkaiko ikastolen <<Ibilaldia» ekitaldiaren aurrerapen gisa antolatua. Euskaltzaindiaren izenean Idazkaria joango da.
Bilera arratseko 6,45an bukatu da.
Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar

Idazkariak
Xabier Kintana

Donostian, 2002ko martxoaren 22an
Jean Haritschelhar, euskaltzainburua,
Henrike Knorr, buruordea,
Xabier Kintana, idazkaria,
Jose Antonio Arana, diruzaina,
Befiat Oihartzabal, Iker Sailburua,
Andres Urrutia, Jagon Sailburua,
Patxi Altuna,
Miren Azkarate,
Andolin Eguzkitza,
Patxi Goenaga,
Andres lfiigo,
Juan Mari Lekuona
Frantzisko Ondarra,
Txomin Peillen,
Pello Salaburu,
Juan San Martin
Ibon Sarasola (goizez)
Jose Mari Satrustegi
eta Piarres Xarritton, euskaltzainak,
Jose Luis Lizundia idazkariorde-kudeatzailea,
Patxi Salaberri Onomastika
batzordekidea (1.2.1. gaian) eta
Lourdes Otaegi, Literatura Ikerketa
Azpibatzordeko idazkaria (4. gaian).

Batzarra goizeko 1O,15etan hasi da Euskaltzainburuaren zuzendaritzapean Donostiako ordezkaritzan, ezkerreko zutabean ageri diren euskaltzainak bertan
direla. Jean Louis Davantek eta Henrike
Knorrek beren ezin etorria adierazi dute,.
Halaber A. Urrutiak beranduago helduko
dela jakinarazi duo Azken biok botoa A.
lfiigori uzten diote.
Aurreko batzar agiria onartzea
Zuzenketa batzuk egin ondoren, aurreko
akta onartu da.
Patxi Zabaletaren amaren heriotza
Euskaltzainburuak Patxi Zabaletaren amaren heriotzaren berri eman duo Haren arimaren aide Leitzan Otsailaren 25ean izandako hileta-elizkizunean Jean Haritschelhar,
Piarres Xarritton, Juan San Martin, J.M. Satrustegi, Andres Ifiigo, Andolin Eguzkitza
eta X. Kintana euskaltzainak, Jose Luis Lizundia idazkari-kudeatzailea eta Juan Jose
Zearreta ekonomi eragilea izan ziren.

Abonagarri-agertze zerrenda
Ondoren abonagarri-agertze zerrendako adinetaratu hitza dela, adineratu aldakia hobetsi da: adinetaratu h. adineratu
Agi-ahozuri zerrenda
Geroago Pello Salaburuk aurkezturiko agi-ahozuri zerrendako hitzak aztertu dira.
Hasteko, Bazt. eta Saih. laburdura guztiak kendu eta lehengo sistimara itzultzea
proposatu da. Mirenek batzordetik hola datozela esan du, eta berak eskuarki kendu ohi
zituela. Kentzeko proposamena ontzat eman da.
Era berean AS laburdura kentzea erabaki da, bai zerrendetan eta bai web orrian.
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Ibon Sarasolak bigarren itzuliko erabakiak, azken orduan berriz ikustekoak direnez gero, beste letra batez markatzea proposatu du, azken ukitu hori errazteko. P. Salaburuk ere web orria birbegiratu behar dela dio. Goenagak bereizketa horiek letra tipo
ezberdinez egiteak ekar litzakeen zailtasunak aipatu ditu, baina konforme dago, ahal
izanez gero, horiek nolabait markatzeaz. J. Haritschelharrek uste du on litzatekeela era
horretako hitzak P. Salaburuk Arantzazurako bilerarako aztertzea.
Ibon Sarasolak proposatu du web orrian abisua egitea, oraingo pasaldi honetan
onartzen ditugun hitzak baina euskara batua liburuan agertzen ez direnak behin-behinekoak direla azaltzeko, geroago bateratze-aldaketaren baten zain egon daitezke eta.
Ontzat eman da ohar hori egitea.
Zerrendako ondoko hitzak honela uztea onartu da:
aginduzko izlag. 1 «nahitaez bete beharrekoa»aginduzko araua, aginduzko proba 2 «hitz emandakoa».
agindu-ren adiera ezberdinak uztailean berrikusteko utzi dira, koherentziaz
jokatzeko.
agiraka: batez ere Bizk. eranstea onartu da.
agaramontar: aldaki guztiak, (*agaramondar, *agramondar, *agramontar, *agramontes, *beaumondar) eranstea onartu da, gaitzesten direla argitzeko.
*aguakate e. ahuakate.
ahal ordenatzeko proposamena
ahal! iz. ahala du hori egiteko. Era burutuaren ondoan, «ahal d(ir)en guztia(k); esan ahalak esan dizkiote elkarri; egin ahalak egin dituzte.
ahala eman
ahala egin nire ahala egin dut; bere ahala egiten duena.
ahal 2 partikula modala, desira adierazten duena: egingo ahaI du!; ez ahal
da erOl'iko!
ahal izan
ahal adina
ahal adinako
ahal beste
ahal bezain
ahala bezainbat
ahal bezala
ahala adlag. I (aditzaren era burutuaren ondoan) «-en neurriall» iritsi ahala
eseri dira; platerak atera ahala husten ziren 2 koka ahala jende sartu zen.
ahalaz Lap. eta BNaf. «ahal den neurrian» euskara ahalaz garbia darabil;
saiatzen dira ahalaz gordetzen lehengo ohiturak; baina horretarako borrokatu behar eta ahalaz denak elkarrekin.
ahalik (eta)
ahalbideratu h. ahalbidetu.
ahaldu kentzea erabaki da.
ahaldun Batzar Nagusietako ahaldun edo ordezkariei «apoderado» (Bizkaian)
eta «procurador» (Araba eta Gipuzkoan) deitu izan zaie historian zehar.

BATZAR-AGIRIAK

241

agintera Gram.
ahalera Gram.
ahalke izan Batez ere [par. da ad.. hartaz ahalke naiz, semearen ahalke dira.
ahalmendu kentzea erabaki da.
ahalorde abokatuari eskura eman zion ahalordea.
ahalorodun kentzea erabaki da
ezin ahantzizko ez sartzea erabaki da.
aharantza: Zah. [par. «mintzaera»
aharito: Bizk. «ahari(ko)a».
Onomastika: Nafarroa Behereko Herri-izendegiaren 3. zerrenda.
Eguerdiko l3,38etan, hiztegi batuko eztabaidak etenda, bilera-aretora Patxi Salaberri sartu da, Onomastika batzordeak prestaturiko Nafarroa Behereko herri izendegia
azaltzeko. Egin zaizkion galderak eta eskaturiko argitasunak erantzun ditu (lsturitz eta
Bastida Klarentza hitzei buruzkoak). Zerrenda honi buruzko proposamenak apirilaren
20ra arte egin daitezke.
Bilerak arratsaldeko 4etan segitu du, hiztegi batuko goizeko hitz zerrendaren hariari jarraikiz. Hurrengo hitzak honela erabaki dira:
ahate beltz: espezie berezia zen ala ez ikusteko utzi da, eta honetan A. Eguzkitzak, X. Kintanak eta P. Salaburuk, gaia aztertu ondoren, erabakitzen zutena onartzea erabaki da.
ahazmen: g. e.
ahaztuarazi I ahaztuezin I ahaztuezineko: kentzea erabaki da ahantz- formen
aide jokatuz.
aheri: Zah. g.e. «kantu-doinua»
aheria* e. ahoeri «ahoko eritasuna, bereziki mihian eta inguruetan gertatzen diren zaurixka batzuetan datzana».
akidura sartzea onartu da.
aho ahotik ezin utzi(zko)
aho-artatzaile
aho batez
aho(a) bete: ahoa bete hortzlhaginekin gelditu, utzi
aho(a) betean: gezurrik doilorrenak ahoa betean jaurtiz
aho(a) beteka
aho(a) beteko
aho(a) betez
aho(-)korapilo
aho-mihi kasu markaren batekin erabiltzen da, eta pluralean edo mugagabean: Jendeen aho-mihiek aldatu dute izen zaharra. Aho-mihitan erabiltzen
dute maiz auzi IlOri. Gizalditik gizaldira aho-mihiz heldua.
aho zabalik
aho zabalka
ahoko soinu
ahotan
ahotan erabili
ahotan hartu
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ahotik ahora
ahoz
ahoz aho
ahoz behera
ahoz gora
ahozko
aho bateko* e. ahobatezko
ahokada sartzea onartu da.
ahoko: I. Ipar pI. «hortz, hagin ordezkoak» 2 «zaldiei eta ahoan jartzen zaien
uhala».
ahopildu, ahopil, ahopiltzen. du ad.
aho(-)soinu sartzea erabaki da.
ahozabal, aho-zabal forma biak sartzea erabaki da.
ahozuri, aho-zuri forma biak onartu dira.
Eskuartekoak

Santurtziri esker ona: Zuzendaritzak Santurtziko udalari eta herriko elkarteei eskerrak bidali dizkiela azaldu da, A. Eguzkitza euskaltzainaren sarrera-ospakizunean
Euskaltzaindiari egindako harrera on eta izandako partaidetza bikainagatik.
Literatura Sari Nazionalerako izendapenak: Ministerioak antolatzen urtero dituen Literatura Sari Nazionaletarako, Euskaltzaindiak aurten ondoko ordezkariak bidaltzea proposatzen du:
Poesia: Felipe Juaristi
Narratiba: Ana Toledo
Saioa: Henrike Knorr
Teatroa: Patri Urkizu
Haur eta gazteentzako Iiteratura: Juan Kruz Igerabide
Itzulpena: Josu Zabaleta
Espainiar Letretako Sari Nazionalerako: Andolin Eguzkitza

xx. Mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa
Euskaltzainburuak gure Akademiak aurtengo martxoaren 8an Zamudion Euskaltelen presidentea den Jose Antonio Ardantza jaunarekin sinaturiko hitzarmenaren berri
eman du, horren bidez eta UZElren lankidetasunari esker XX. Mendeko Euskararen
Corpus Estatistikoa eskaini ahal izateko. Honi buruz, Pello Salaburuk konexio-problema batzuk azaldu ditu.
Nafarroako Gobernuarekiko harremanak

Ondoren Andres Urrutiak Nafarroako Gobemuarekin izandako harremanak azaldu ditu. AIde batetik, hitzarmen-jarraipenekoak martxoaren Ilan Gasteizen bildu ondoren, orain arteko hitzarmenaren hausketaren konstatazioa lrufiera bidali da. Nafar gobernuak arazo honi buruz martxoaren 6an egindako gutuna ez zen garaiz heldu.
Edonola ere, garbi dago Hitzarmen berria sinatzeko asmoa dutela eta datorren astean
(asteartean) horretarako testu berria eskainiko digute. Idazki hori jasotzean, Zuzenda-
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ritzakoen oharrekin, euskaltzain osoen artean banatuko da, guztien oharrak jasotzeko.
Euskaltzainei eskatu zaie, bitartean solaskideei negoziaketan aritzen segitzeko baimena ematea, testua aski umotua baldin bada, arazoak presa baitu. Ontzat eman da.
Nafar Gobemuak, halere, hitzarmen berria sinatzean Euskaltzaindiari iazko dirua
ordainduko omen dio. Atlasari dagokionez, ez diete Euskaltzaindiak azaldutako puntuei garrantzi handirik eman eta badirudi ontzat hartuko dituztela.
Literatura Batzordea

Azkenik, Lourdes Otaegi bilera aretora sartu da, Literatura Batzordearen lanen
berri emateko. Literatur hiztegia egiten dihardu. Horrek 600 sarrera inguru ukanen ditu,
artikulu luze, ertain eta laburren artean. Jada 500 artikulu baino gehiago eginak dira.
Lana atalka egin dute, lana inforrnatizatuz: erretorika, literaturaren historia eginak dira
(Kortazar, Igerabide, Luis Mari Muxika, eta X. Altzibarren laguntzarekin). Objektibotasuna eta informazio zehatza ematea dira helburu nagusiak. Datorren urtean antzerkiari eta metrikari ekingo diete. Poetika, literatur kritika eta ahozko literaturen atala
oraindik egiteke daude.
Jean Haritschelharrek proposatu du Ian horiek burutu ahala (erretorika etab.) Euskera agerkariaren separata gisa argitaratzea. Gainera, Lourdesi eskerrak eman dizkio.
Peillenek oharra egin du, hor terminologiako gauza asko eguneratu behar direla
azalduz, oraingo morfologia eta grafia onartuekin bat etor daitezen
Bilera arratsaldeko 6,20etan bukatu da.
Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar

Idazkariak
Xabier Kintana

Bilboo, 2002ko apirilareo 26ao
Jean Haritschelhar, euskaltzainburua,
Henrike Knorr, buruordea (goizean),
Xabier Kintana, idazkaria,
Jose Antonio Arana, diruzaina,
Befiat Oihartzabal, Iker Sailburua,
Andres Urrutia, Jagon Sailburua,
Patxi Altuna,
Jean Louis Davant,
Andolin Eguzkitza,
Patxi Goenaga,
Andres lfiigo,
Frantzisko Ondarra,
Pello Salaburu,
Juan San Martin
Jose Mari Satrustegi
eta Piarres Xarritton, euskaltzainak,
Jose Luis Lizundia idazkariorde-kudeatzailea,
M. Gorrotxategi Onomastika
batzordearen idazkaria (1.1. gaian)

Batzarra goizeko 1O,15etan hasi da Akademiaren Bilboko egoitzan, ezkerreko zutabean ageri diren euskaltzainak bertan direla. 1M. Lekuonak, M. Azkaratek eta I.
Sarasolak ezin etorria adierazi dute, azken
biok, hurrenez hurren, beren botoak P. Goenagaren eta P. Salabururen esku utziz.
Halaber A. Urrutiak beranduago helduko
dela jakinarazi du eta bitartean bere botoa X. Kintanari utziz.

Aurreko batzar agiria onartzea
Inork zuzenketarik egin gabe, aurreko bileraren akta onartu da.

Omenaldiak
Hasieran Euskaltzainburuak aurreko asteetan J.M. Lekuona eta J.M. Satrustegi
euskaltzainei egin dizkieten omenaldien
berri eman du, bioi zorionak emanez.

1. Hizkuntz arauak
1.1. Onomastika
Ondoren Nafarroa Behereko Herri Izendegiaren 3 zerrenda (Arberoa) aztertzera
iragan da.
Hasteko, A. lfiigok adierazi du toponimoen marrak eta loturak arautzeko txosten
bat prestatzen ari dela, maiatzeko bileran aurkezteko asmoz. Zerrendari dagokiola Bastida-Klarentza eta Isturitz kasuetan zer egin behar den galdetu du, lege-aginduak eta
marra-arazoa gogoan izanez.
E. Larrek hitza hartu eta Iparraldean badirela 12 bat toki Bastida izenekoak (auzuneak, herrixkak etab.) jakinarazi duo eta horiek nolabait bereiztu beharra dagoela.
P. Xarrittonek, ordea, ez du uste horiek asmatu behar ditugunik herri-usarioaren
kontra.
J.L. Lizundiak esan du formularen bat aurkitu behar dela izen bereko bi herri elkarrengandik bereizteko. Ofizialtasuna dugun eremuetan, gainera, bereizi beharra derrigorrezkoa da. B. Oihartzabalek era eta maila askotako toponimoak ere badirela go-
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goratu du: aurkientza, auzotegi, jatorrizko tokia etab. eta kasuistika luzea denez, J.L.
Lizundiarekin bat etorriz, puntu hau hobeki aztertu beharra dagoela uste duo
J.M. Satrustegiren ustez, Uitzin, Orixeren omenaldian, Donibane-Garazi, UharteArakil gisako izen bikoitzez harturiko erabakiak gogoan izan behar ditugu, orduan jada
irizpidea jarri baitzen. A.Ifiigok kasuistika ongi aztertu behar dela esan du, eta Isturitzeri
buruz ahalik eta lekukotasunik ugarienak jasotzeko prest daudela Onomastika-batzordean.
B. Oihartzabalek txosten bat irakurri du Isturitze-Izturitzeri buruz. Corpusean saz Barandiaranek ez bestek darabil. Bestalde, z-az eta x-az zeintzuek erabili duten azaldu duo Horretaz inkesta bat egin beharko litzateke. Arazoa argitzeko, J. Haritschelharrek xt eta zt duten hitz batzuen zerrenda agertu duo
J.A. Aranaren ustez, inkestak ez gintuzke behartu behar era mintzatuetara makurtzera. Era berean, X. Kintanak ipar eta hegoaldeko toponimoen forma idatzia erabakitzeko irizpide-ezberdintasuna aipatu du, Mehaine eta Isturitze artean dagoen kontraesana nabarmenduz, gaur biak, esan, -r-rik gabe esaten diren arren, batean
ortografiatik kendu eta bestean errespetatzen baita. B. Oihartzabalek azaldu du hoI' erabilera-ohitura ezberdinak izan direla.
Xarrittonek, auzi honetan erabaki aitzin, Monho, Joanategi, Arotzarena, Moulier
eta iparraldeko beste idazle batzuen lanak ere kontuan hartzeko eskatu duo
A. Ifiigok galdetu du, lekuko idatzirik ezaz, ea nola erabaki daitezkeen arberoar
eta donoztiritar moduko hitzak. J.L.Lizundiak esan du gogoan izan behar dugula, hegoaldean ez bezala, Frantziako Iraultza garaitik iparraldean eskualde historikoak desagertu direla, eta maiz, horiekin batera, haien izenen memoria historikoa ere baL Beraz,
antzinako dokumenturik ezaz analogiaz jokatu beharra dagoela uste du..

Ondorioz, zerrendako gainerako hitzekin batera, donoztiri, donoztiritar onartu
dira eta arberoar, Isturitze, Bastida Klarentza, Bastida Arberoa hitzak, datu gehiago bildu ondoren, berriz ikusteko utzi dira.
1.2. Hiztegi Batua
P. Salaburuk a letraz hasten diren hitzen zerrenda amaitzeko kronograma aurkeztu
du, horretarako II bilera inguru beharko direla gogoratuz. Lana azkartzeko, bestalde, hemendik aurrera zerrendak binan emanen ditu.Bestalde, oharrik gabeko hitzen zerrenda bileran bertan banatuko ditu. A. Eguzkitzak aldez aurretik bidaltzea eskatu du, izan litezkeen lapsusak zuzentzeko.Eskaria, ordea, ez da beharrezkoa ikusi, lapsusak gero
zuzenduko baitira, argitaratu baino lehen, horiei buruzko oharrak batzordera bidaliz.
Oharrik gabeko hitzak onartu dira.
ahuakate-aitzitik hitz -zerrendako oharrak ikustea.
Euskaltzainek eginiko oharrak banan banan ikusi dira aire hitzeraino.
Goizeko bilera ordu bi eta hamar minutuetan eten zen, bazkari legea egiteko.

* * *
Arratsaldeko 4,25etan goizean hasiriko bilerari segida eman zaio.
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2. Nafarroako Gobernuaren hitzarmena
Andres Ifiigok Nafarroako Gobemuarekiko harremanen berri eman duo Atlasaren
arazoaz ez zirela gehiegi kezkatu eta Euskaltzaindiaren azken proposamenari ez diotela inolako erreparorik egin esan duo Nabari denez, haien benetako ardura hitzarrnen berria egitea da. Horretarako, Nafarroako Gobemuak hitzarmen berriaren testua Euskaltzaindira bidali duela azaldu duo Aurreko bileran erabaki bezala, Zuzendaritzak testu
horri oharrak egin eta Nafarroako Gobemuari berriro igorri dio. Gaur, oharrok kontuan
izanda, nafar gobemuagandik azken testua jaso eta euskaItzainen artean banatu da. A.
Ifiigok adierazi duenez, Pegenautek atzo esan zion ez zuela nahi testua gure artetik ateratzea. Hortaz, banatu diren hitzarmen-testuak, eztabaidatu ondoren, berriz ere biltzea
proposatu da.
Ondoren A. Urrutiak hartu du hitza. Gaur aurkezten den testu hau, eztabaidak eta
oharrak egin eta gero, Nafarroako Gobemuari berriro bihurtuko zaio. Honi argi gogorarazi zaio esan zaio, iazko dirua jaso arte Euskaltzaindiak ez duela hitzarmen berria
sinatuko.
P. Salaburuk galdetu du ea zer gertatzen den atlasaz. Kezka bera azaldu du
B. Oihartzabalek. A. Urrutiak erantzun dio ez diotela inolako oztoporik jarri Euskaltzaindiaren proposamenari eta, beraz, ontzat emana dela ulertu behar dela. Edozein kasutan, hori protokoloan agertuko dela.
P. Goenagak azaldu du ondo ulertzen duela EuskaItzaindiak iazko laguntza eta hitzarmen berria elkarrekin lotu nahi izatea, baina berez batak ez duela bestearekin zer
ikusirik. Bietarako konpromisoak ezberdinak dira. Erantzunez, A. Urrutiak esan dio
gure helburua bikoitza dela, aide batetik, iazko dirua eskuratzea eta, bestetik, hitzarmen duin berria egitea. Hortaz, puntu bi horietan zalantzarik izanez gero, ez lukeela
deus egingo. Gogoratu du, halaber, EuskaItzaindiaren ekonomi egoera konpondu beharra dagoela. Bestalde, P. Goenagari eskatu dio bera beste gobernu batean dagoela
ahanzteko.
Goenagak mesfidantza agertu du, ez baitakusa hain garbi Euskaltzaindiak iazko
dirua jasoko duenik.A.Urrutiak esan dio guztiok izan ditzakegula geure erreserbak baina akademiaren egoera ziurtatu beharra dagoela.
Ondoren, A. Urrutia testu biak irakurtzen eta oharrak azaltzen hasi da, hots, Nafarroako Gobernuak hasieran bidalia eta geroago, Euskaltzaindiaren Zuzendaritzak
egindako oharrak jaso ondoan, gaur igorri diguna.
Funtzionarioak Iiberatzeko konpromisoari dagokionez, P. Goenagak hori erabat
airean gelditzen dela esan duo A. Urrutiak azaldu dio hortik bederen zirrikitu bat zabaltzen dela, besterik ez.
Aurrekontuetan Euskaltzaindiarentzako partida nominatiboari dagokionez, P. Salaburuk galdetu du ea hori ezin uler daitekeen 'gauza konkretuetarako'. A.Urrutiak
erantzun dio ezetz, hori ezinezkoa dela, protokoloan zehaztuko delako.
Euskaltzaindiaren ordezkaritzari dagokionez, P. Salaburuk esan du berak nahiago
lukeela sailburuak joatea. A. Eguzkitzak bileratik aIde egin beharra dauka eta A. Ifiigori uzten dio botoa.
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P. Goenagak, 10. orrialdeari dagokiola, galdetu du ea Nafar Gobernuak ordainketak atzeratuz gero, zer gertatuko den, eta ez al dagoen hori zehazterik, interesak edo
eskatuz. A. Urrutiak erantzun dionez, administrazioarekin ez dago hori eskatzerik.
Idazkeran lapsusen bat nabarmendu dira, Nafar Gobernuari azaldu beharrekoak.
Bestalde, erdal testu osoan, euskara behin ere aipatu gabe, beti vascuence hitza erabiltzen dela eta, A. Urrutiak Euskaltzaindiak eranskin hau sartzea proposatzen du: Las
referencias que se hacen en el presente convenio al vascuence se entienden par Euskaltzaindia como euskara a lengua vasca.
Hasieran esan bezala, testua banatu eta eztabaidatu ondoren, ale guztiak bildu
egin dira eta aktan hala jartzea eskatu dute Patxi Goenagak eta Andres Urrutiak. Holaxe egin da. Testua, bestalde, aho batez onartu da. Edonola ere, P.Salaburuk ez du
ulertzen sekretismo hori eta prozedura bera ez zaio gustatu: P. Goenagak gauza bera
adierazi du
Euskaltzainburuak Jagon sailburuari eta nafar ordezkariari eskerrak eman dizkie,
Nafarroako Gobernuarekiko harremanetan beren lana ongi bete dutelako.

3. Eskuartekoak
1. Haritschelharrek Eusko Legebiltzarrak apirilaren 18ko ekitaldian, Euskaltzaindiari emaniko 31 CD-Rom emaitza azaldu du, euskal liburu zaharrekin, gure biblioteka aberasteko. Orduan sinaturiko dokumentuaren kopia euskaltzainen artean banatu da.

4. Azken ordukoak
4.1. A.Ifiigok lrufieko udalak aurten antolatu duen literatur lehiaketaren berri
eman du, erdaraz modalitate bakarra den bitartean, gurean euskara batua edo nafar euskalkietan jarriz. Bestalde, erabaki hori hartu aitzin, Euskaltzaindiari inolako berririk
edo galderarik egin ez arren, gure Akademiari epaimahai horretan parte hartzea eskatzen diote. A. Urrutiak esan du lrufieko udalarekin komenio bat genuela, hark aspaldian bete gabea, hortik Euskaltzaindiak eskuratu behar zuen dirua barne. J.L. Lizundiak, bestetik, gogora ekarri du euskalkiei buruz Euskaltzaindiaren doktrina zein den:
guztiok ortografia eta, ahal den neurrian, morfologia bera erabiltzea. Beraz, udalari esan
behar zaio, aide batetik, bete dezala Euskaltzaindiarekin duen hitzarrnena, zor zaiguna
ordainduz eta txapelketetarako oinarriak jartzeko orduan gurekin harremanak ere izanez. Euskaltzaindiak parte hartzea eskatu duen zinegotziari hala erantzungo zaio. Hitzarmen berririk egin behar izatekotan, euskaltzainburuak sinatuko luke.

X. Kintanak esan du dialektoei buruz indarrean dugun adierazpena aski zaharra
dela eta oraingo egoera berrirako beste bat egin beharko litzatekeela, hor ortografia eta
morfologia kontuez gainera, erabilera-esparruak ere nolabait zehaztuz. A. Urrutiak
erantzun dio Jagon sailean euskalkien lantaldean horretan ari direla.
4.2. Ondoren Patxi Goenagak hitza eskatu du El Correon (2002.04.19), H. Knorri eginiko elkarrizketa batekin argitaratu den artikulu bati buruz mintzatzeko, hor zabaldu diren berri asko gezurrak edota aski itxuraldatuak baitira. Adibidez, Eusko Jaurlaritzak ez du Nafarroako Gobernua inondik ere salatu, eta hortaz martxoaren llan
Jarraipen-Batzordeak Gasteizen egin zuen bileran argi eta garbi esan zen han egoera

248

EUSKERA - XLVII, 2002, 1

berria konstatatzea besterik ez zeia egiten. Bestalde, bertoko diputazioek eta Jaurlaritzak berek sortu ez duten arazoari,diru-aurrerapenez eta, irtenbidea eman nahi dioten
bitartean, ematen du, hitzarmen berrirako testua bidali duelako, gauzak behar den moduan egin dituena Nafarroako Gobemua deIa, eta gaizki jokatu dutenak EAEko aginteak izan direIa, Euskaltzaindiari oraindik hitzarmen berriaren testua helarazi ez dioteIako. Beraz, gertakariak itxuraldaturik ematen dira, gauzak nahasiz.
Hortaz, Euskaltzaindiari hiru gaidera hauek egiten dizkio:
I. Ea Euskaltzain-buruordeak El Correok argitaratutakoarekin ados den.
2. Ea Knorr jaunak kaleratu duena Euskaltzaindiaren eta Zuzendaritzaren iritzia den.
3. Gauzak bere lekuan jartzeko, Euskaltzaindiak prentsa oharrik edo argitaratu duen.
Erantzunez, H. Knorrek azaldu du berak ez dueia artikulu hori idatzi. Aitzitik, berak kazetariari idatziz beste bat bidali zioIa, baina horrek hura bere kasa informazioa
Iaburtu eta itxuraldatu duela. Bere testuari, euskaltzainen artean banatu denari, begiratzeko esan du, eta ez publikatu zaionari.
Euskaltzainburuak, hitza harturik, arazo hori Zuzendaritzan agertu eta Iuze eztabaidatu zeia argitu duo
Andres Iiiigok esan du berari ere kazetariek Irufieko udalaren sariketaz gaidetu
diotela. M. Satrustegik, halaber, gogorra deritzo ika-mikako egoera honi eta, esperientzia propioaz, badakieia oso zaila izaten dela kazetarien erasoetatik ihes egitea.
B. Oihartzabalek uste du oraingo arazo honetatik esperientzia atera behar dela aurrerantzean harri berean ez behaztopatzeko. Bere aburuz, agintariekiko diru-harremanez beti modu ofizialez aritu beharra dago, gure akademiaren jarrera ofiziala zein den
garbi gera dadin, eta jendeak ere hori argi jakin dezan.
A. Urrutiak esan du hitz egiteko askatasuna ez zaiola inori ukatzen, baina arriskuak ere hoI' dira. Kontua da ea noraino heltzen den euskaltzain bakoitzak erantzuteko duen askatasuna?
Befiat Oihartzabalek hor kontraesana dakusa: aide batetik mintzatzeko askatasunaren aIde agertzen gara baina gero ez gara egindako adierazpenen erabileren erantzuIe egiten, kazetarien morbozaletasuna jakin arren. Bere iritziz, ez da komeni krisialdietan edozer esatea, hortik zer nolako ondorioak gerta daitezkeen pentsatzeke. Edonoia
ere, esan behar da prentsan agertua ez dela Euskaltzaindiaren iritzi ofiziala.
Patxi Goenagak ez deritzo egoki nafar gobernuari eskaintzen zaion begirunea Eusko Jaurlaritzari ez ematea. Egindako 3 galderak erantzutea eskatzen duo
Andres Urrutiak euskaltzain guztien jarrera berdin epaitu beharko liratekeeia uste
du, hobespenik agertu gabe. H. Knorrek, bere ustez, zenbaitzuek batzuen aide eta beste batzuen aurka indignation selective delakoa erabiltzen dutela esan duo
Ez da erraza, B. Oihartzabalen ustez, euskaltzainen iritziak noraino mugatu behar diren zehaztea. Kargudunen erantzukizuna handiagoa deia pentsatzen du, ohiko euskaltzainena baino. A. Urrutia horretan bat dator, irizpide horiek elkarren artean eztabaidatu eta kontsentsuatuko bagenitu, oraingo egoera Iatz honetatik behin betiko
ateratzeko.
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4.3. X. Kintanak Nafarroako Unibertsitate publikoan euskaraz ikasteko duten eskubidea aldarrikatzeagatik ikasle euskaldunekin oraintsu gertatua gogoratu du, eta egoera latz horren aurrean Euskaltzaindiak zerbait esan beharko lukeela pentsatzen duo
Euskaltzainburuak Jagon sailari pasatzen dio horri buruzko agiria egitea, hala komeni
dela iritzi gero. lL. Lizundiak: arriskugarria deritzo ikasleen aldeko adierazpena ateratzeari, hori berez alderdi politikoen, edo, zehazkiago esan, talde parlamentarioen zeregina baita. Jagon sailburuak uste du adierazpena agian Tuteran egin eta argitaratu beharko litzatekeela, beti ere nafar euskaltzainekin mintzatu ondoren.
Bilera arratseko 7etan bukatu da.
Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar

Idazkariak
Xabier Kintana

Donostian, 2002.eko maiatzaren 31n
Jean Haritschelhar, euskaltzainburua,
Henrike Knorr, buruordea,
Xabier Kintana, idazkaria,
Beiiat Oihartzabal, Iker Sailburua,
Andres Urrutia, Jagon Sailburua,
Patxi Altuna,
Jean Louis Davant,
Andolin Eguzkitza,
Patxi Goenaga,
Andres Iiiigo,
Emile Larre,
Juan Mari Lekuona
Frantzisko Ondarra,
Txomin Peillen,
Pello Salaburu,
Juan San Martin
Ibon Sarasola,
Jose Mari Satrustegi
eta Piarres Xarritton, euskaltzainak,
Jose Luis Lizundia idazkariorde-kudeatzailea,
M. Gorrotxategi Onomastika
batzordearen idazkaria (1.1. gaian)
eta Juan Jose Zearreta, ekonomi eragilea

Batzarra goizeko 1O,15etan hasi da Akademiaren Donostiako ordezkaritzan, ezkerreko zutabean ageri diren euskaltzainak bertan direla.
J.A. Aranak, ezin etorririk, bere ahala
H.Knorri eman dio.

Aurreko batzar agiria onartzea
Peillenen eta P. Salabururen ohar- zuzenketekin, aurreko bileraren akta onartu da.

Omenaldiak
Euskaltzainburuak J. San Martin eta J. M.
Satrustegiren omenaldien berri eman du,
bai eta. San Martin eta Arana euskaltzainek izandako istripu-ezbeharrena ere baL
P. Altunak ere ezbehar bat izan duela
azaldu digu. Geroago, ordea, J. San Martin bilerara heldu eta ongi etorri esan
zaio.

1. Hizkuntza arauak
1.1. Onomastika
Nafarroa Behereko Herri izendegia (3. zerrenda).
Hasteko, A. Iiiigok erabakitzeke gelditu ziren bi izenei buruz txosten bat prestaturik ekarri eta, euskaltzainen artean banatu ondoren, irakurri egin du: lzenen hurrenkera eta zeinu diakritikoen erabilera toponimia nagusian izenekoa, kasu horietarako
irtenbide-proposamenak eginez.
Xarrittonek esan du ez dela egia Bastida herria Arberoakoa denik, eta berak Baionan agiri bateen ikusi duenaren arabera hobe litzatekeela Bastida Amikuze.
Andres Iiiigoren idazkiaz, Beiiaten ustez, bada hor gauza bat oso argi ez dagoena:bide-seinalearen eta ohiko idazkien arteko bereizketa.
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Andolinek Xarrittoni itaundu dio ea gaskoiek nola esaten duten, erantzuna C/airanee izanik. Galdetu egin du, halaber, ea iparraldekoek Bastida Amikuze onartuko luketen. Befiatek eta Xarrittonek ongi iritzi diote. Pello Salaburuk ez du ikusten bereizketa egin beharrik.
Lizundiak arazo hau nazio-ikuspegi batetik bereiztu beharra dakusa, kasu konkretuetan fonna laburra erabilgarria izan arren. Bastida herria Arberoakoa ez dela esan
denez, gogoratu du badirela antzeko kasu batzuk ere: Maia de/ Baztan deritzona, adibidez, berez Amaiur Baztango udalekoa oraintsura arte izan ez arren.
Mikel Gorrotxategik: azaldu du izen bikoitz horiek toponimoa nahitaez bereizi behar den kasuetan soilki erabili beharko liratekeela, baina ez behar ez denean. Bestalde,
Lizundiak esandakoari, Durango ere ez dela inoiz Durangaldekoa izan gaineratu duo
l M. Satrustegik gogoratu du arazo hau lehenbiziko aldiz duela hogeita hamar
urte planteatu zela eta urte hauetan ehundaka kontsulta izan ditugula Hegoaldean. Aspaldiko urteotan administrazio aldetik guk ofizialtasuna izan dugunez, jadanik hegoaldean tradizio nabarmena sortu da eta, malgutasunez jokatu arren, Iparralderako ere lege
orokor berbera finkatzea baliagarria izan daiteke. Xarrittonek galdetu du ea Lekunberri biak bereizten diren.
Andres lfiigok esan du berdin diola Bastida Arberoa zein Bastida Amikuze eta
kontua toponimo biak argi bereiztea dela. Mitxelenak gauzak orokorrean hartu behar
direla esan zuela gogoratu du, ofizialtasuna zetorrenerako nahasbiderik ez izateko. Bere
ustez, beti irizpide bera erabili beharra dago, nahiz eta kasu bakoitzean izen biak jarri
behar diren ala ez ikusi behar.
Befiat Oihartzabal irizpidearekin bat dator, baina Bastidaren kasuan ez du uste besterik behar duenik. Jean Haritschelharrek gogoratu du, edonola ere den, agintariek dutela hor azken hitza. Juan San Martinek esan du Eibarren ere ba zela beste Bastida bat.
P. Salaburuk proposatzen du Iparraldekoari Bastida utzi eta Hegoaldekoari Bastida Errioxa esatea. Lizundiak nazio-zentzua eskatu du, hegoaldekoek ez baitute errurik iparraldean oraindik ofizialtasunik ez egoteagatik.Berak egindako txostena banatu
du: Izen bereko herri izenen bereizketa, erakunde administrazio ikuspegitik, izenekoa.
X. Kintanak Pello Salabururen soluzioa logikaz ona dela esan du, baina lehentasunarazoak sor litzake, izen bereko herrietako biek izen bakarra gorde nahi luketelako, lehentasuna nori emanen zaion ezin erabakiz, Bestalde, herri-tradizioak kasu horietan betik bi izen erabili direla erakusten digu, Lutxana Erandio / Lutxana BOI'aka/do bezalako
kasuek erakusten dutenez.
E. Larrek Bastida K/erantza-ren aide egin duo Befiatek galdetu du ea Getaria biak,
horko elizak etabar nola azaltzen diren. lfiigok problema bere osotasunean hartu behar
dela esan du, arazo honi buruzko kasuistika izugarria baita. Kasu berean diren Lasarte, Artea edo Be/oe toponimoen inguruko anekdotak aipatu dituzte H. Knorrek, X. Kintana eta P. Xarritonek. Salaburuk helburuak argi ikusi nahi ditu, izenok zertarako diren argituz. Bastidaren forma datorren hileko bilkuran finkatzeko utzi da.
1.1.1. Hiztegi batua: ahuakate-aitzitik zerrenda

Pello Salaburuk 1.3. txosteneko oharrak irakurri ditu, orain arte egindakoaz. Aurkituriko kontraesan batzuk ere aipatu ditu, batzarrean eztabaidatu eta konpondu direnak.
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Andres Urrutiak ez dakusa garbi proposamen berriak eztabaidarako onartu edo
gaitzesteko irizpidea. Eztabaidaren ondoan hau erabaki da: hemendik aurrera ohargileek bi eratako oharrak egitea: batzuk zerrendari lotuak, hurrengo batzarretan ikustekoak, eta besteak proposamen teknikoak eta nazioarteko hitz berriak, geroago ikusiko direnak.
Aire-bide hitzetik aintzinttoan-era arteko berbak aztertu eta erabaki dira..

2etan bazkaltzera joateko etena egin da.

* * *
Arratsaldeko 4,15etan bilerari segida eman zaio. Hasieran eskuarteko gai batzuk
ukitu dira.
Pedro Pablo Astarloaren 250. urteurrena dela eta, Euskaltzainburuak horren ospakizunen programa aurkeztu duo
Henrike Knorrek EITBko kargualdia utzi ondoren Euskaltzaindiari txostena irakurri du, hizkuntzari dagokionez, EITBren programetan nabari den zabarkeria salatuz.
Bide berean, I.M Satrustegik eta X.Kintanak ere Satrustegik zerbait erantsi dute.
2. Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Aginteen hitzarmena
Puntu hau tratatzeko, Euskaltzaindiaren ordezkariak eta herri-aginteen ordezkariak Euskaltzaindian maiatzaren 17an bildu zirela jakinarazi da. Andres Urrutiak hala
eskaturik, bilera hartan ez Miren Azkarate ez Patxi Goenaga egon zirela egiaztatu eta
aktan jartzea onartu da.
Bileraren nondik norakoa Iuanjo Zearretak azaldu du puntuz puntu, behar diren
xehetasun guztiak eskainiz, eta bereziki 8. c puntuari buruzkoak. Irailaren hasierarako
Euskaltzaindiak bere behin-behineko aurrekontuak aurkeztu behar dituenez, sailburuei
orri bana igorri zaie, lehenbailehen nork bere aurrekontua aurkez dezan, horiekin Euskaltzaindiak bere aurrekontu orokorra prestatu ahal izateko.
Pello Salaburuk uste du hitzarmena luzeegia dela eta, edozein kasutan, lehendakariak sinatu beharko lukeela, Eusko ikaskuntzarekin egin duenez. Protokoloko programak birdefinitzea proposatzen duo Adibidez, 3.3.2. puntuak dioenez (remitira a los
poderes publicos ... informes semestrales...) hori ez dela erreala uste duo
Euskaltzainburuak beste hitzarmen bat negoziatu behar dela esan du, oraingoa salatu aurretik., finantziazio iturri ezberdinez baliatuz. Befiat Oihartzabalek bestelako harremanak ezarri beharko Iiratekeela uste du, diru-Iaguntzak, adibidez, atalka banatuz,
adibidez ohiko gastuak Gobemuaren kontura eta proiektuak diputazioek finantziatzeko.
Pello Salaburuk hitzarmenaren arazoa, oro har, lehendakariarekin negoziatu beharra dakusa. Lizundiak esan du industriak, irakaskuntzak etab. lobby berezia osatzen
dutela, Euskaltzaindiak ez daukana. Gure egitura politiko anitzak ez digu errazbiderik
eskaintzen.
Andres Urrutiak galdetu du ea Pelloren proposamenak ez ote digun bestelako
proiektuetarako kalterik ekarriko. Hori saihesteko, beste eranskin hau jartzea proposatu eta onartu da: 4.3. puntuaren bukaeran: No obstante, cada instituci6n podra cOlltri-
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buir, si 10 desea, con una cantidad superior. Las cantidades entregadas en este concepto, no perjudicardn la jinanciaci6n de otros eventuales proyectos 0 de proyectos ya
en marcha.
Andolin Eguzkitzaren ustez beharrezkoa da Jaurlaritzak Euskaltzaindia proiektu
estrategikotzat onartzea, diru-partidetan bereziki kontuan hartuak izan gaitezen. Bide
berean galdetu du ea Euskaltzaindiak ez ote lukeen nolabaiteko estrategia prestatu behar. Ongi ikusi da, baina hori denboraz antolatu beharko Iitzatekeela esan da.
Jean Haritschelharrek azaldu du aldaketa horiek onartzen saiatu beharko dugula,
baina, beti ere, negoziaketa honetan dugun lekua gogoan izanda. Aho batez onartu da.
Azken proposamena biribiltzeko, herri-aginteekin Bilbon beste bilera bat egitea erabaki da.
Bestalde, Euskaltzaindia Irufieko Udalarekin, Etaio jaunarekin mintzatu dela jakinarazi da, eta, borondate onaren erakutsitzat sariketaren epaimahairako ordezkaria ere
bidaliko zaiela, haiek gurekin iazdanik duten diru-zorra ere gogoratuz.
Bilera amaitzean, Argitalpen eragilearen ezintasunagatik, Eragile teknikariak batzartuen artean ondoko liburuak banatu ditu: Ermua-Eitzaga: leku-izenak, Onomasticon Vasconiae bildumako 22. Iiburukia, Ermuko Udalak eta Bizkaiko Foru Diputazioaren Kultura Sailak babestua, eta Euskera Euskaltzaindiaren agerkari ofiziala, 200 1,2.
Bilera 6,38etan bukatu da.
Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar

Idazkariak
Xabier Kintana

EITBKO KARGUALDIA UTZI ONDOREN
EUSKALTZAINDIARI
Donostia,2002-V-31
Henrike Knorr (*)

1999ko maiatzaren 7an, Eusko Legebiltzarrak EITBko 19 kontseilukideak onartu zituen, haien artean izkribu honen sinatzailea. Nire izena Euskaltzaindiak hilabete
batzuk lehenago proposatu zuen eta osaka batzarrak onetsi.
Karguaz jabetu orduko, zenbait eskari egin nituen Kontseiluan, besteak beste,
EITBk darabiltzan hizkuntzez -euskaraz eta gaztelaniaz- gehiago ardura zedin. Horren
ondorioz, Hizkuntza batzordea eratu zen Kontseiluan eta ni batzordeburu izendatua gertatu.
Haste-hastetik, bi eremutan Ian egin behar zela iritzi nion. Aide batetik, EITBk
dituen etxe guztietarako liburu eta gainerako bibliografia ugaria erostea. Ezin nuen,
izan ere, begi onez ikusi oinarri-oinarrizko argitalpenak faltatzea, hala nola entziklopediak, hiztegiak, gramatikak eta Euskaltzaindiaren beraren Arauak. Azken honi dagokiola, urtebete lehenago Miramonen neroni jazoa gogoan nuen: irratizko elkarrizketa
batera joan, Onomastikaren gainean mintzatzeko, Arauak nik aipatu eta etxe hartan horrelakorik ez izan...
Neurri batean hori lortu zen. Euskarari eta gaztelaniari dagokiela, liburuak erosi
ziren, kazetalariek eta esatariek eskura izan zitzaten. Inoiz ez zitzaidan esan, ordea, nik
aurkeztu zerrenda luze hartatik zer onartu zen eta zer kanpoan utzi.
Bestetik, aholkulari batzuk izendatzea proposatu nuen batzorde hartan, eta batzordeak 2000ko irailaren 27an egin zuen bilkuran onetsi (Batzar-Agiriak nirekin ditut
oro). Hau da: gaztelaniari datxekola, Angeles Libano katedraduna proposatu nuen, hain
zuzen ere, gaztelaniaren ikertzaile ezaguna izateaz gain, gure Unibertsitatean komunikabideetako gaztelania irakasten duena. Euskaraz denaz bezain batean, sei lagun ziren,
Euskaltzaindiak 2000ko maiatzaren 26an Iturenen egindako batzarrean onetsiak (ikus
Agiria): Miren Azkarate EHUko Euskal Filologiako irakasle titularra eta euskaltzaina;
Lourdes Ofiederra, Unibertsitateko irakasle titularra, Fonetika eta Fonologian aditua eta
euskaltzain urgazlea; Xabier Kintana EHUko Euskararako Kabinete Teknikoaren burua
eta euskaltzaina; Patxi Salaberri, Nafarroako Unibertsitateko Euskal Filologia Saileko
irakasle titularra eta euskaltzain urgazlea, eta Juan Luis Goikoetxea Arrieta, Euskara
eta Euskal Literaturako katedraduna Derioko Institutuan eta euskaltzain urgazlea.
(*) 2002.eko maiatzeko Batzar-Agiriaren eranskina.

256

EUSKERA - XLVII, 2002, 1

Bi hilabeteren ondoren, Azkarate andrea EITBko euskararen arduraduna izendatu zelarik, beste izen bat proposatu nuen batzordean: Joxerra Garzia, EHUko Gizarte
eta Informazio Zientzien Fakultateko irakaslea.
Aholkularien proposamena EITBko zuzendariari helarazi zitzaion, berak eta Azkarate andreak azter zezaten. Baina 200leko martxoaren lean, batzordearen bilkura
baino lehen egindako bazkari batean, Julian Belokik Programa-zuzendariak eta Miren
Azkaratek esan zidaten ez zituztela onartzen euskararen aholkulari horiek. Horren ondorioz, nik dimisioa aurkeztu nuen, batzordeburu kargutik, 2001eko apirilaren 3an kontseiluburu zen Jon Basterrari egindako gutunaren bidez. Horren berri, gainera, Haritschelhar jaunari gaztigatu nion, halaber gutunez, apirilaren 6an.
Gauzak horrela, bai Euskaltzaindiak, eta bai EITBko Kontseiluak, gauzak bideratzea eskatu zuten izkribu banaren bitartez. Hauxe zioen Euskaltzaindiak 2001 eko apirilaren 27an, Bilbon egin zuen batzarrean, Jagon sailburua entzun ondoren eta gai hau
azterturik:
<d.

Henrike Knorri eskatzea bertan behera utz dezan dimisioa.

2. Beloki jaunari eta Azkarate andreari eskatzea aipatu aholkulari horiek aintzat hartzea,
guztiak, Garzia jauna izan ezik (berau geroztik proposatu zuen Knorr jaunak, hasierako zerrendatxoan zegoen Azkarate andrearen ordez), onetsiak baitzituen Euskaltzaindiak, 2oo0ko
maiatzaren 26an Iturenen egindako batzarrean (ikus Agiria, Euskera 45: 3, 2000, 969).
3. Euskal Irrati Telebistaren Zuzendaritzari adieraztea erakunde horren eremuan inola ere
sartu gabe, Euskaltzaindia prest dagoela, orain arte egon den bezala, bere lankidetza eskaintzeko, komunikabide-sare horrek euskararen aIde egin dezakeen Ian ederra kontuan harturik.»

Ahalegin haiek, berriz, ez zuten fruiturik ekarri. Kontseiluko gure agintaldia bukatu zen, eta behin iradoki banuen biltzea, Beloki jaunaren erantzuna etorri zitzaidan
Paula Zabala Kontseiluko eta Hizkuntza batzordeko idazariaren bidez: «funtziotan» ginela eta ez zuela merezi...
Bitartean, seguru aski, Azkarate andreak, astean ordu batzuk sartuaz izan zuen
jardueran, eta orain Lourdes Ofiederrak postu berean egiten duenaz, zerbait erdietsi da.
Ez dakit. Hau bai badakit: Lourdes Ofiederra oso kexu dagoela, ez baitu uste euskararen alorrean EITBk benetako politika bati ekiteko nahia duela.
Agian orain, Jose Luis Lizundia kontseilukide berriak, orobat Euskaltzaindiak
proposatuak, zorte gehiago izango duo Hala opa diot adiskideari, eta hala opa diot euskarari.

HITZARMENAK / CONVENIOS

EUDEL
EUSKALTZAINDIA
~ •."'L

.'ICAlll".Ml'" DE 1. ... LENGUAVASCA

"'CAO~Mlf. PELA LANCUEBASOUE

EUDELEN ETA EUSKALTZAINDIAREN ARTEKO HITZARMENA, TOKI ERAKUNDEEI
LAGUNTZA TEKNIKOA EMA·
TEKO IZEN TOPONIMIKOEN
ARLOAN

CONVENIO ENTRE EUDEL Y
EUSKALTZAINDIA PARA LA
PRESTACION DE UN SERVI·
CIO DE ASISTENCIA TECNICA
A LOS ENTES LOCALES EN
MATERIA DE DENOMINACIO·
NES TOPONIMICAS

Bilbon, 200leko uztailaren llan

En Bilbao, a 11 de julio de 2001

BILDU DIRA

REUNIDOS

Batetik, Karmelo SAINZ DE LA
MAZA ARROLA jauna, Euskadiko
Udalen Elkartearen / EUDEL elkarteburua, erakundearen izenean eta
hura ordezkatuz.

De una parte, D. Karmelo SAINZ
DE LA MAZA ARROLA, Presidente de EUDEL/Asociacion de Municipios Vascos, en su nombre y representacion.

Bestetik, Jean HARITSCHELHAR DUHALDE jauna, EUSKALTZAINDIAren burua, erakundearen
izenean eta hura ordezkatuz.

De la otra parte, el Hmo. Sr. D. Jean
HARITSCHELHAR DUHALDE,
Presidente de EUSKALTZAINDIA,
en nombre y representacion de esta.

ADIERAZI DUTE

MANIFIESTAN

1. 1999ko martxoaren 15ean EUDELek eta Euskaltzaindiak Hitzarmena formalizatu zuten, toponimiaren inguruan, EAEko Herrien
Izendegia aztertu, zuzendu eta eguneratzeko.

1. Que el 15 de marzo de 1999,
EUDEL Y Euskaltzaindia formalizaron un Convenio, en el ambito de la
toponimia, con el objeto de examinar, corregir y actualizar el Nomenclator de Entidades de Poblacion de
la CAPY.
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2. Aipatutako lana amaituta, egoki iritzi diote lanari jarraipena ematea. Horren haritik, Toki Erakundeei
aholkularitza emango zaie lekurik
esanguratsuenen izen toponimikoen
inguruan hartu beharreko erabakietan. Izan ere, era horretan akatsak
saihestuko dira, behin eginda konpontzeko zailak dira-eta.

2. Una vez finalizado el citado trabajo, se considera oportuno continuar
con esta labor mediante la prestaci6n
de un servicio de asesoramiento a las
Entidades Locales que les facilite la
toma de decisiones que han de adoptar en 10 referente a la denominaci6n
toponfmica de sus lugares mas significativos, evitando, de esta manera,
errores que, con posterioridad, son
muy dificiles de subsanar.

3. Bestetik, arlo honetan oinarrizkoa da gainerako instituzio eskudunekin koordinatuta jardutea, beti ere,
guztion ahalegina bateratu eta bikoiztasunak saihesteko. Horretarako, eta 1999an Herri Administrazioen eta Euskaltzaindiaren artean
izenpetutako Protokoloarekin bat
etorriz, Batzorde Paritarioa eratuko
da. EUDEL, Euskaltzaindia eta Hizkuntz Politikako Sailburuordetzako
ordezkariek osatuko dute Batzordea.

3. Por otra parte, es fundamental
tam bien en esta materia la coordinaci6n con el resto de Instituciones
competentes con el fin de aunar esfuerzos y evitar asf duplicidades. A
estos efectos, y en consonancia con
el Protocolo firmado en 1999 entre
las Administraciones Publicas y Euskaltzaindia, se preve la constituci6n
de una Comisi6n Paritaria integradas
por representantes de EUDEL, Euskaltzaindia y Viceconsejerfa de Polftica Lingiifstica.

Esandako guztia kontuan hartuta,
Hitzarmen hau izenpetzea erabaki
dute bi alderdiek. Hona hemen Hitzarmenaren

Teniendo en cuenta cuanto antecede, ambas partes acuerdan formalizar el presente Convenio en base a
las siguientes

KLAUSULAK

CLAUSULAS

I. Xedea: Toki Erakundeei laguntza teknikoa ematea industrialde,
auzo berri, etxebizitza-poligono, naturgune, parke, atsedenleku, zerbitzugune, katalogatutako udal mendi
eta bestelakoen izen toponimikoei
buruz.

1. Objeto: Servicio de asistencia
tecnica a los Entes Locales sobre las
denominaciones toponfmicas de poIfgonos industriales, nuevos barrios,
polfgonos residenciales, espacios
naturales, parques, zonas de descanso, zonas de servicio, montes municipales catalogados, etcetera.

- Helburu hori betetzeko, beharrezkoa izango da gainerako Instituzioekin, SPRIrekin... elkarlanean
jardutea, beti ere, aurretiaz, egun

- Para la consecuci6n de este objetivo, sera preciso la colaboraci6n
con el resto de Instituciones, SPRI,
etc. con el fin de elaborar un Inven-
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dauden izen toponimikoen Inbentarioa egiteko formatu informatikoan.
Hitzarmen honen ezarpenaren ondorioz bihar-etzi izan daitezkeen inbentarioekin osatu beharko da aipatutako inbentarioa.

tario previo, en formato informatico,
de las denominaciones toponfmicas
existentes. Este inventario debeni ser
complementado con las que en un futuro puedan existir como consecuencia de la aplicacion de este COl1venio.

- Era berean, udalek eskatuta,
etengabe emango da plaza, pasealeku, kale eta bestelakoen izen toponimikoei, hau da, hiri-toponimiari
buruzko zerbitzua.

- Igualmente, se prestani el servicio de asesoramiento continuo sobre
las denominaciones toponfmicas de
plazas, paseos, calles, etc. municipales, es decir toponimia urbana, que
los Ayuntamientos soliciten.

2. Prozedura:

2. Procedimiento:

- Hitzarmen honen esparruan toki
erakundeek egingo dituzten eskaerak logikaz eta eraginkortasunez koordinatu eta bideratzeko asmoz, eskaerok EUDELera bidali beharko
dira. EUDELek, bestalde, bide egokiak ezarriko ditu eskaerak Euskaltzaindira bidali eta lortutako emaitzak biltzeko. Euskaltzaindiak Toki
Erakundeak eskatutakoa bete duenean, behar bezala jakinaraziko zaio
emaitza eskaera egin duen Udalari,
eskaera jaso eta ahalik eta denborarik laburrenean.

- Con el fin de coordinar y encauzar de una manera logica y eficaz las peticiones que en el ambito
de este COl1venio se comprometen a
formular los entes locales, las mismas debenin remitirse a EUDEL,
quien a su vez establecera los cauces pertinentes para reenviar las solicitudes a Euskaltzaindia y recabar
los resultados obtenidos. Una vez
cumplido por Euskaltzaindia la labor encomendada por el Ente Local,
dicho resultado sera oportunamente
comunicado al Ayuntamiento solicitante en el plazo mas breve posible
desde la fecha de la solicitud.

- Eduki hau betetzeko, eta ahal
den neurrian datu-igorpena azkartzeko asmoz, unean-unean eskueran
dauden tresna telematiko aurreratuenak erabiltzen saiatuko dira alderdiak.

- Para dar cumplimiento a este
cometido, y con el fin de agilizar en
la medida de 10 posible la labor de
transmision de datos, se procurara
por todas las partes intervinientes la
utilizacion de las herramientas telematicas mas avanzadas que esten
disponibles en cada momento.

3. Finantzaketa:

3. Financiaci6n:

- Laguntza tekniko etengabearen
zenbatekoa bost milioi (5.000.000)

- El importe total de este servicio
de asesoramiento continuo asciende
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pezetakoa izango da. EUDELek ordaindu baino lehen, Euskaltzaindiak
justifikatu egin beharko ditu egindako jarduerak, bakoitzaren kostua
xehetasunez azalduz. 2000. urteko
aurrekontu-partidaren kargura ordainduko da zenbateko hori.

a la cantidad de cinco millones
(5.000.000) de pesetas, que EUDEL
abonani a Euskaltzaindia previa justificaci6n de las actuaciones realizadas con expresi6n del coste pormenorizado de cada una de ellas. Esta
cantidad sera abonada con cargo a la
partida presupuestaria correspondiente del ano 2000.

4. Epea:

4. Plazo:

- Hitzarmen honek urte batcko
iraupena izango duo Haatik, automatikoki luza daiteke beste urtc batcz,
baldin eta ez bada erabili aurreko
atalean zehaztutako zenbatekoa.

- El plaza de duraci6n de este
COllvenio es de un aDO prorrogable
automaticamente por otro mas para
el caso de que no haya dispuesto la
cantidad total senalada en el apartado precedente.

5. Baldintzak:

5. Condiciones:

- Euskaltzaindiak zerbitzuaren arduradun bat izendatu behar du
Hitzarmena indarrean sartu baino lehen. Pertsona horrek Euskaltzaindiarekin izango du lan-harremana
eta/edo hirugarrenekiko Hitzarmena
izango duo Bera izango da aipatutako Instituzioaren, EUDELen eta
udalen arteko harremanen arduraduna.

- Euskaltzaindia debera designar
un responsable del servicio con anterioridad al inicio de la ejecuci6n
de este Convenio. Dicha persona
tendra su relaci6n laboral con Euskaltzaindia y/o con Convenio con
terceras personas, y sera la encargada de mantener las relaciones que se
generen entre dicha Instituci6n, EUDEL Y los ayuntamientos.

- Arestian aipatutako epea bukatzean, lortutako emaitzen datu-base
osoa eman beharko dio Euskaltzaindiak EUDELi. Datu-base hori egun
HPSn dagoen datu-basean sartuko
da eta osatu egingo duo Halaber,
agindutako lanetako emaitzen arabera, datuak aldizka ematea ere hitzartu ahal izango da.

- Al finalizar el plazo de ejecuci6n mas arriba indicado, Euskaltzaindia debera entregar a EUDEL
una Base de datos compieta con los
resultados obtenidos, la cual se insertara y complementara la Base de
datos actualmente existente en HPS.
Todo ello sin perjuicio de las entregas peri6dicas de los datos que puedan acordarse en funci6n del resultado de los trabajos encomendados.

Euskaltzaindia da Ian honetatik
sortutako datu-basearen egilea, eta

Euskaltzaindia es autor y titular
del derecho de propiedad intelectual
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berea da horren jabetza intelektual
osoa. Datu-basearen banaketa Euskaltzaindiak eta EUDELek, bakoitzak bere aldetik, egin ahal izango
dute. Hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean, datu-basearen gainean duen habetza intelektualaren eskubidea beste inori ez ematera
konprometitzen da Euskaltzaindia.

en pleno dominio de la Base de datos resultante de este trabajo, cuya
difusion se podni llevar a cabo tanto por Euskaltzaindia como por EUDEL. Euskaltzaindia se compromete a no transmitir derecho alguno de
propiedad intelectual sobre la mencionada base de datos mientras este
en vigor el presente Convenio.

- Hitzarmen honen esparruan
egingo diren lanen nondik norakoei
buruzko jarraipen eraginkorra egiteko asmoz, Batzorde bat eratuko da.
Euskaltzaindiko 2 kidek, EUDELeko 2 kidek eta HPSko 2 kidek osatuko dute Batzordea, eta beraiek
argituko dituzte hemen xedatutakoaren ezarpena dela-eta sor daitezkeen
gorabeherak.

- Con el fin de llevar a cabo un
seguimiento eficaz sobre el curso de
los trabajos a realizar en el marco de
este Convenio, se creara una Comision integrada por 2 personas de
Euskaltzaindia, 2 de EUDEL y 2 de
HPS, quienes a su vez resolveran las
posibles controversias que pudieran
acontecer con motivo de la aplicacion 10 aquf dispuesto.

/().4~~,
D. Jean HARITSCHELHAR
DUHALDE jauna,

D. Karrnelo SAINZ DE LA MAZA
ARROLA jauna,

EUSKALTZAINDIAren burua

Euskadiko Udalen Elkartearen
(EUDEL) Elkarteburua

E
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Fundazioa
EUSKALTZAINDIA
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EUSKALTEL-EN ETA EUSKALTZAINDIAREN ARTEKO
HITZARMENA ETA EEBSren AURKEZPENA
Zamudio. 2002-III-08
Pello Telleria,
eragile teknikaria

Martxoaren 8an sinatu zen, Zamudioko Teknologia Gunean, Euskaltel-en
egoitzan, Hitzarmen hau. Ekitaldiak atal hauek izan zituen:
- Lehenik, Jose Antonio Ardanza Euskaltel-eko buruak eta Jean Haritschelhar euskaltzainburuak Hitzarmena sinatu zuten.
- Ondoren, Jose Antonio Ardanzak, Jean Haritschelharrek eta Jose Luis
Lizundia, Euskaltzaindiko kudeatzaileak Hitzarmenari buruzko azalpenak eman zituzten.
- Gem, Alberto Agirreazaldegi UZEIko kudeatzaileak, 1987tik gaur arte
UZEIk egin duen EEBSren (Egungo Euskararen Bilketa-lan Sistematikoaren) nondik-norakoak azaldu zituen.
- Azkenik, Internet-en bidez egin ahal izango diren kontsultei buruzko
azalpen teknikoak eman zituzten UZEIko Miriam Urkiak eta Joxe
Ramon Zubimendik JAGONETen arduradunak; lehenak, XX. mendeko euskararen corpus estatistikoaz, eta bigarrenak JAGONET zerbitzuaz.
Mahaiburuan hauek izan ziren, ezkerretik eskuinera: Jose Luis Lizundia,
Jean Haritschelhar, Jose Antonio Ardanza, Alberto Agirreazaldegi eta Alberto
Garda Erauskin Euskaltel-eko zuzendari nagusi eta kontseilaria. Ekitaldian,
Euskaltzainditik, lfiaki Kareaga informatikaria, Amaia Okariz kazetaria eta Pe110 Telleria eragile teknikaria ere izan ziren, eta UZEItik Elena Zubeltzu informatikaria.

Nola kontsultatu interneten EEllS eta JAGONET
Lehendik datorren JAGONET zerbitzurako sarbidea hau da: www.euskaltzaindia.net > argibide eskariak > JAGONET.
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EEBSren (Egungo Euskararen Bilketa-Ian Sistematikoaren) intemeteko
izena hau da: Xx. mendeko euskararen corpus estatistikoa, Bi modutara sar
daiteke copus hori kontsultatzera:
- www.euskaltzaindia.net > produktuak eta > zerbitzuak > corpusak >
XX. mendeko euskararen corpus estatistikoa.
- www.euskaracorpusa.net (zuzenean).
Iazko iraileko osaka bilkuran UZEIk euskaltzain osoei aurkeztu zien
EEBSko datu-basea, hiritar guztien eskueran dago, beraz, martxoaren 8tik.
Corpus honetan 4.658.036 hitz daude, eta 101.585 lema desberdin. Corpus
hori, XX. mendean kaleratu ziren 6.351 argitalpenetatik lagin estatistikoa hartuz egin da.

E

Fundaci6n
Euskaltel
Fundazioa
EUSKALTZAINDIA
.[~LACAOCM'A OCLAL[""UA'A"~A
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LANKIDETZA HITZARMENA:
Euskaltel-Euskaltzaindia
Bilbon, 2002-III-8

BILDURIK
AIde batetik, Jose Antonio Ardanza jauna, adinez nagusia, NAN
14823596-G duena, Euskaltel Fundazioaren izenean eta hura ordezkatuz, IFK
G-95070421, helbidea: 101 Eraikina, Parke Teknologikoa, Zamudio (Bizkaia)
eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen erregistroan F-87 erregistrozenbakia duena.
Bestetik, Jean Haritschelhar jauna, adinez nagusia, NAN MU89083 duena, Euskaltzaindiaren izenean eta hura ordezkatuz, helbidea Plaza Barria 15,
Bilbon (Bizkaia) duena.

ADIERAZI DUTE
I. Euskaltel Fundazioak honako helburuak dituela: ikerketa, azterketa eta
garapen teknologikorako jarduerak sustatzea, herritar guztiek komunikazioaren eta informazioaren gizarte globalean parte har dezaten aukerak garatzea,
gizarteak aurrera egitea eta bertan kultur prestakuntza zabaltzea.

II. Babestua EUSKALTZAINDIA dela, besteak beste, JAGONET egitasmoa eta XXmendeko euskararen corpus estatistikoa garatzen diharduena.
III. Euskaltelek goian adierazitako egitasmo horiek babestu nahi dituela,
eta beraz, bi alderdiek Lankidetza Hitzarmen hau sinatuko dutela, ondoko baldintza hauen arabera:

BALDINTZAK
I. Helburua

Akordio honen indarrez, Euskaltel Fundazioak JAGONET egitasmoaren
eta XX.mendeko euskararen corpus estatistikoaren babesle jardungo duo

268

EUSKERA - XLVII, 2002, I

II. Aldeen konpromisoak
Euskaltel Fundazioak, bi dira hartuko dituen konpromisoak:
- JAGONET egitasmoaren babesle izatea eta horretarako 12.000 €ko
diru-ekarpena egitea.
- XX. Mendeko euskararen corpus estatistikoak beharrezko duen ostatatze aurreratua erabat doan ematea (30.000 €).
Bestalde, Euskaltzaindiak honako konpromisoak hartzen ditu:
- JAGONET egitasmoari dagokionez, beronen WEB-gunean (zerbitzu
honen hasierako orrialdean, galde-erantzunen datu basean eta galdelekuan) EUSKALTEL FUNDAZIOAREN logotipoa txertatzea.
- XX. Mendeko euskararen corpus estatistikoari dagokionez, beronen
WEB-gunean EUSKALTEL FUNDAZIOAREN logotipoa txertatzea
(corpues horren hasierako orrialdean, nola erabili, kontsulta arrunta eta
kontsulta aurreratuan).
Babestuko den jardueraren Txostena eta dagokion faktura jaso eta handik
90 egunera ordainduko du Euskaltel Fundazioak diru-kopuru hori.
Babestutako jardueran Euskaltel Fundazioaren logotipoa dagozkion ezaugarri korporatiboen arabera ez erabiltzeak lankidetza hitzarmena berehala deuseztatzea ekar dezake.
Hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean, Euskaltelek babesturiko bi egitasmo horietan babesIe gehiagoren izenak txertatu ahal izango ditu Euskaltzaindiak, baina ez Euskaltelen konkurrentziakorik.
Kontratu honi loturiko informazio oro eta kontratuaren garapenean sortzen dena konfidentzial bezala tratatuko dute bi alderdiek.

III. Ez-betetzea
Akordio honen indarrez Babestuak hartu dituen obligazioen erabateko
edo zatizko ez-betetzerik gertatzen bada, Euskaltel Fundazioak bere esku dauka diru-kopururik ez ematea edo komenigarria iruditzen zaion neurrian ematea, Babestuak obligazioa betetzen duen neurriaren arabera. Obligazio hori
bete izana aurreko baldintzan azaldu den bezala kreditatuko da.

IV. Iraupena
Hitzarmen honek sinatu eta2003ko martxoaren 8ra arteko izango du eragina, eta bi alderdiek adostuta luzatu ahal izango du.
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V. Izaera
Kontratu honek merkataritza-izaera du, eta berak dauzkan klausulen arabera gauzatuko da. Klausuletan aurreikusita ez dauden alderdietan manuzkoak izango dira Merkataritza-Kodea, 1998ko azaroaren llko Publizitatearen
Lege Orokorra eta beste lege berezi batzuk, eta merkataritza-ohiturak.
Eta euren adostasuna adierazteko, bi alderdiek honako Babes-Akordioa
sinatzen dute ale bitan eta eragin bakarrarekin, buruan adierazitako lekuan eta
datan.

Euskalzaintzaburua
Jean Haritschelhar

Euskaltel Fundazioko Presidentea
Jose Antonio Ardanza

E

Fundaci6n
Euskaltel
Fundazioa
EUSKALTZAINDIA

CONVENIO DE COOPERACION
Euskaltel-Euskaltzaindia
Bilbao. 08-III-2002

REUNIDOS
Por una parte, D. Jose Antonio Ardanza, mayor de edad, con DNI nQ
14823596-G, en nombre y representaci6n de la Fundaci6n Euskaltel, con CIF
nQ G-95070421, domiciliada en Zamudio (Bizkaia), Parque Tecnol6gico, Edificio 101, y registrada con el numero F-87 en el Registro de Fundaciones de
la Comunidad Aut6noma Vasca.
Por otra, D. Jean Haritschelhar, mayor de edad, con DNI nQ MU 89083,
en nombre y representaci6n de Euskaltzaindia, con domicilio en Plaza Nueva
15, Bilbao (Bizkaia).

MANIFIESTAN
I. Que los objetivos de la Fundaci6n Euskaltel son la promoci6n de actividades dirigidas a la investigaci6n, el estudio y el desarrollo tecnol6gicos,
el desarrollo de oportunidades para la participaci6n de todos los ciudadanos
en la sociedad global de la comunicaci6n y la informaci6n, el progreso social
y la extensi6n en la sociedad de la formaci6n cultural.
II. Que la instituci6n patrocinada es EUSKALTZAINDIA, la cual esta
desarrollando, entre otros, el proyecto JAGONET y el primer corpus estadfstico del euskara del siglo XX.
III. Que Euskaltel desea patrocinar dichos proyectos y en consecuencia
las dos partes firman el presente convenio de colaboraci6n con arreglo a las
siguientes c1ausulas:

CLAuSULAS

I. Objeto
En virtud de este acuerdo la Fundaci6n Euskaltel actuara como patrocinadora del proyecto JAGONET y del corpus estadfstico del euskara del siglo XX.
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II. Compromisos de las partes
Son dos los compromisos que la Fundaci6n Euskatel va a adquirir:
- Patrocinar el proyecto JAGONET para 10 cual realizani una aportaci6n
econ6mica de 12.000 €.
- Proporcionar de manera totalmente gratuita el hosting avanzado necesario para el corpus estadfstico del euskara del siglo XX.
Por su parte, Euskaltzaindia asume los siguientes compromisos:
-

Re~ecto

al proyecto JAGONET, insertar el logotipo de la FUNDACION EUSKALTEL en el sitio WEB de dicho proyecto (en la pagina
inicial de este servicio, en la base de datos de consultas y en el Consultorio).

- Respecto al corpus estadfstico del euskara del siglo XX, insertar el 10gotipo de la FUNDACION EUSKALTEL en el sitio WEB del corpus
estadfstico del euskara del siglo XX (en la pagina inicial de dicho corpus, y en las secciones, c6mo usar, consulta ordinaria y consulta avanzada).
La Fundaci6n Euskaltel abonani el importe mencionado en un plazo de
90 dfas a partir de la recepci6n del Informe de la actividad y la factura correspondiente.
La omisi6n del uso del logotipo de la Fundaci6n Euskaltel de acuerdo
con los distintivos corporativos que Ie corresponden puede ser causa de resoluci6n inmediata del convenio de cooperaci6n.
Mientras este convenio de cooperaci6n este en vigor, Euskaltzaindia podra insertar los nombres de otros patrocinadores en esos dos proyectos, siempre y cuando no sean de la competencia de Euskaltel.
Las dos partes trataran confidencialmente cualquier informaci6n relativa
a este contrato, incluida la que se produzca durante el desarrollo del contrato.

III. Incumplimicnto

En caso de incumplimiento total 0 parcial de las obligaciones asumidas
por la Patrocinada en virtud de este acuerdo, la Fundaci6n Euskaltel tendra
derecho a no entregar el mencionado importe econ6mico 0 a entregarlo en la
medida que juzgue conveniente, segun el grado de cumplimiento de la obligaci6n de la Patrocinada. El cumplimiento de dicha obligaci6n se acreditara
del modo indicado en la clausula anterior.
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IV. Alcance
Este convenio, una vez firmado, estani en vigor hasta el 8 de marzo de
2003, y podni ser prorrogado mediante acuerdo entre las partes.

V. Naturaleza
El presente contrato es de naturaleza comercial y sera ejecutado segun las
clausulas en 61 contenidas. Los aspectos no previstos en las clausulas se regiran por el Codigo de Comercio, por normas especfficas tales como la Ley General de Publicidad del 11 de noviembre de 1998 y por los usos comerciales.
Y como prueba de su conformidad, las dos partes firman este Acuerdo
de Patrocinio, por duplicado y con efecto unico, en el lugar y fecha indicados
en la cabecera.

Jean Haritschelhar
Presidente Euskaltzaindia

Jose Antonio Ardanza
Presidente Fundacion Euskaltel

EUSKALTEL ETA EUSKALTZAINDIAREN ARTEKO
HITZARMENA ETA EEBSREN AURKEZPENA
Zamudio, 2002-III-8
Jose Antonio Ardanza,
Euskaltel-eko Presidentea

Egun on denoi, eta lehenengo eskertu etorri hona etorri zaretelako. Gaur
hemen egiten gagozan gauza da Hitzarmena sinatzea, Euskaltzaindia eta Euskaltelen artean. Hitzarmen horretan, gero ikusiko dituzue, babesten dira Euskaltelen aldetik, Euskaltzaindiaren eta Euskaltzaindia eta UZEIren tartean
egindako proiektu batzuk eta programa batzuk, eta gu bakar-bakarrik babesle
ekonomikoak gara, laguntzak ematen ditugu, hau aurrera eramateko. Euskaltel zergatik sartu zan proiektu honetan edo zergatik ikusi zuen gai hau benetan interesgarria zela. Dakizuen bezala, Euskaltelek aspalditik erabaki du bere
bokazioa eta bere nahia, kultura alor guztia bere eskuetan dagoen neurrian babesteko, laguntzeko. Euskaltzaindiaren programa agertu zen hemen nire despatxoan orain dela urtebete eskas, proiektu birekin, JAGONET aide batetik eta
XX. mendearen corpusarena, bestetik. Orduan, guretzat interesgarria zen hori
egitea eta guk hartu genduen ia erabakia laguntzeko eta babesteko. Hortik aurrera gauzak egiten joan dira, gauza oso teknikoa da eta hor amaitzen da gure
eginkizuna eta gure lana. Nik bakar-bakarrik azpimarratu, ahal dan neurrian
pentsatzen dudala, ez Euskalteleko presidente bezala, baita ere euskaldun bezala, interesgarria dela. Eman zaizkizuen orri batzuetan ikusi ahal izango duzue benetan zer garrantzi duen hemen gaur egin nahi danak. Eta nire ongietorri hitzak esan ondoren, Jean Haritschelharri ematen diot hitza,
Euskaltzaindiko presidente bezala.

* * *
En este acto hemos procedido a la firma de un Convenio de colaboraci6n
entre Euskaltzaindia y Euskaltel, Euskaltel y Euskaltzaindia, mediante el cual
10 que hace Euskaltel es patrocinar basicamente dos proyectos, dos ideas que
desde hace tiempo se venian trabajando. Una es JAGONET y la otra es el primer corpus estadistico del euskera del siglo XX, trabajo este que venia realizando UZEI desde el ano 1987. Euskaltel entra en este proceso a partir de una
visita que me realizan en estas mismas dependencias representantes de Eus-
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kaltzaindia, hace ahora un ano. Entonces tuve la impresion de que los proyectos que se planteaban eran realmente proyectos importantes, de una gran
trascendencia, Era el incorporar a nuestra lengua procedimientos tecnologicos
modemos, que otras lenguas ya vienen utilizando. Entonces en Euskaltel se
decidio dar este apoyo, dar esta cobertura, el tiempo ha ido pasando, no porque estaban pendientes las decisiones, sino porque la realizacion material del
trabajo, de 10 que luego Dds. van a tener posibilidad de ver en esa demostracion que se va a hacer, realmente ha requerido su tiempo. En estos momentos se ha culminado este trabajo, se ha culminado este esfuerzo y por 10 tanto procedemos ya a la firma. Lo importante en este acto no es que este
Euskaltel subvencionando este proyecto; 10 importante es 10 que contiene esto
realmente, los contenidos de estos dos proyectos: JAGONET y el corpus del
euskera del siglo XX. Para ello creo que nadie mejor que el propio Haritschelhar, como presidente de Euskaltzaindia, para que les de una informacion
breve de 10 que esto supone y luego ya, digamos, los padres de la criatura,
senin los que explicanln con mas detenimiento, 10 que es JAGONET y 10 que
es propiamente ese corpus del euskera.

EUSKALTEL ETA EUSKALTZAINDIAREN ARTEKO
HITZARMENA ETA EEBS-REN AURKEZPENA
Zamudio 20021318
Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Lehendakari jauna.
Kazetari andere eta jaunak.
Eguerdion.
Nola ez eskertu Euskaltel-ek egiten duena. Aspaldi honetan Euskal Autonomia Erkidegoko Lehendakari zinelarik Euskaltzaindiak harreman onak
ukan ditu zurekin. Hortakotz Lehendakari jauna deitzen zaitut beti, enetzat lehendakari izan direnak lehendakari direla beren bizi guzian. Geroztik laguntzen duzu Euskaltzaindia sor dezan bere fundazioa eta egiten duzun lana zinez eskertzekoa da.
Gaur, Euskaltel-eko zuzendari bezala agurtzen zaitut orain gehiago, sinatu dugun hitzarmena urrats bat gehiago delakotz euskararen bide luzean. Euskaltel-i esker gaurkotzen dugu gure hizkuntza zaharra eskaintzen dizkiogula
teknologiaren aldetik diren aurrerapen guztiak. Hola Euskaltzaindiak bildua
duen euskararen Corpus idatzia edozein ikerleren eskuetan jartzen da, ez bakarrik mende iraganetakoa baina ere UZEI-ri esker XX. mendeko euskara.
Horiek hola, Euskaltzaindiak XX. mendeko azken laurdenean egiten du
bertze Akademiek egiten ari direnak, Real Academia de la lengua espanola-k,
Institut d'Estudis catalans-ek, Real Academia gallega-k eta Frantzian ere «Le
Tresor de la langue franc;;aise» delakoarekin, bakoitzak biltzen dituela dauzkan
hitzak, altxor paregabea, zientifikoki aztertu behar dena.
Diodalarik edozein ikerlek beregana dezakela aipatu dudan Corpusa,
erran nahi dut ez dagoela mugarik, Ameriketarik edo berdin Japoniatik harremanetan sar baidaitekelakotz eta zinez obratzen dugu orain Eiheralarreko erretoraren ametsa idazten zuelarik Kontrapas delakoan: «Heuskara, jalgi hadi
mundura», «Heuskara habil mundu guzira». Bai, euskara zabaltzen ari da mundu guzian Internet-en bidez.

278

EUSKERA - XLVII, 2002, 1

Hor daukagu ere Jagonet, Euskaltzaindiak sortu duen tresna baliagarria.
Edozein euskaldunek galda dezake behar duen argibidea izan dadin hiztegian
edo gramatikan. Hartuko du erantzuna batzuetan berehala daukan datu-baseari esker, eta bertze batzuetan berantago, Euskaltzaindiak hartuko duelarik doakon erabakia. Argibide zerbitzu bat da Jagonet euskaldunentzat eta euskalduntzen ari direnentzat egina. Hau ere aurrerapen bat da.
Denek ikus dezakete euskara sartzen dela gaurkotasunean eta mundu guzira igor dezakela bere mezua : bizi dela oraindik, bizi nahi duela bertze hizkuntzak bezala, ez dela bere zokoan egoiten batzuk uste duten edo nahi luketen bezala, teknologia berriak eta azkenik sortuak baliatzen dituela bere
garapenerako eta zabalkunderako.
Berriz ere eskerrak, zuri Lehendakari jauna eta Euskaltel enpresari.

* * *
Quiero, brevemente, marcar el agradecimiento que tengo hacia el senor
Ardanza, hacia su persona como Lehendakari y el trato que ha tenido con Euskaltzaindia en los anos de su presidencia. No olvido tampoco 10 que esta haciendo para la creaci6n de la fundaci6n pro Euskaltzaindia, pero hoy me complazco en saludar al presidente de Euskaltel con quien acabo de firmar un
convenio de mucha importancia.
Gracias a este convenio el Corpus del euskara escrito realizado por Euskaltzaindia y el del euskara del siglo XX realizado por UZEI, con quien trabajamos desde hace unos quince anos, esta puesto a la disposici6n de cualquier estudioso en cualquier lugar que se encuentre en el mundo entero.
As! a traves de Internet y de los medios de comunicaci6n mas modernos
el euskara, una de las lenguas mas antiguas de la Europa Occidental, lengua
prelatina, entra en la modernidad y se cumple el sueno del primer escritor en
lengua vasca que, en 1545, en su poema titulado Kontrapas, lanzaba el grito:
jheuskara, sal al mundo, sal al mundo entero!
De la misma manera hacemos la presentaci6n de Jagonet que Euskaltel
ayuda tambien, verdadero servicio de informaci6n puesto a la disposici6n de
los vascos-parlantes y de los que estudian el euskara. Para mejores explicaciones doy la palabra a Jose Luis Lizundia, reiterando al Senor Ardanza y a
la empresa Euskaltel el agradecimiento de Euskaltzaindia.

EUSKALTEL ETA EUSKALTZAINDIAREN ARTEKO
HITZARMENA ETA XX. MENDEKO EUSKARAREN
CORPUSAREN AURKEZPENA
Zamudio, 2002-IIl-08
Alberto Agirreazaldegi.
UZElko kudeatzailea

Nire aurrekoek esandakoak entzun eta gero, zaila da hemen gauza berriak
esatea. Nik labur hitz egingo dut, gero aurkezpen teknikoa egiteko beta izan
dezagun.
Azken mende osoko euskara idatziaren erabileraren eta eboluzioaren isla
da gaur aurkezten dugun hau. XX. mendean euskaraz argitaratu diren testuak
Internet bidez ikus daitezke. Baina ez dira testu soilak bakarrik ikusten. Euskaraz idatzi den corpusa kontsultatzeko aplikazio informatiko aurreratu bat
prestatu da eta internetez egin daiteke gainera kontsulta hori.
Beraz, XX. Mendeko euskal corpusa, edonork kontsulta dezake orain, internet bidez, webgune honetan: www.euskaracorpusa.net

Proiektu handia eta luzea
EEBS (Egungo euskararen bilketa-lan sistematikoa) izenarekin jarri genuen martxan proiektu hau, 1987an, Euskaltzaindiaren eskariz. Helburu zehatz
batekin sortutako corpus baten aurrean gaude, beraz, hain zuzen ere biharko
Hiztegi Hiritar Arauemailea izango denaren oinarrizko material gisa sortu baitzen.
Beraz, urretik esan den bezala, orain dela 15 urte, UZEIk akordio bat sinatu zuen Euskaltzaindiarekin eta Herri-Aginteekin proiektu honetan hasteko.
Ordutik 7-8 laguneko lantaldea aritu da lanean eta, beraz, gaur aurkezten den
proiektua ez da atzokoa, azken 15 urtetan egindakoa baizik.
Gaur egun corpusen garrantzia gero eta handiagoa da hizkuntza guztietan eta corpus erraldoiak dira gainera. Ezagunak dira RAEren CREA (Corpus
de Referencia del Espanol Actual), IECen CTILC (CORPUS Textual Infor-
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matitzat de la Llengua Catalana) edo galegoen CORGA (Corpus de Referencia del Galego Actual) gure inguruko hizkuntzetakoak aipatzeagatik.
Euskaldunok ere, hauen parean, euskararen erreferentzi corpus erraldoia
beharko genuke, oraingo hau corpus estatistikoa baita.

Ezaugarriak

- Sarean kontsultagai dagoen lehen corpusa.
- Sailkatua: garaia, euskalkia eta generoa.
- 1a 5.000.000 testu-hitzekoa.
- Lematizatua: aldaera guztiak fonna estandarrean batuak bilaketa errazteko.
- 100.000 lema desberdin: sarrera arruntak + hitz anitzelko unitate lexikalak (hitz elkartuak, eratorriak, esapideak...).
- Estatistikoa: obra zati asko euskal argitalpenen inbentarioan oinarritua.
- SGML (Standard Generalized Mark-up Language) fonnatu estandarrean kodetua.
- Autoreak eta izenburuak ere, ematen dira.

Baliabide informatikoak

- Oracle datu-basea.
- Kontsultarako 1ntennedia erabiltzen da.
- Programaziorako Java erabili da.
- Aplikazio mota: Servlets

Erreferentzi corpusaren bcharraz

Euskaltzaindiak aspaldi egin zuen corpusaren aldelko apustua: tradizioa
jasotzen duen Orotariko Euskal Hiztegia-ren oinarrizko obrak aIde batetik, eta
XX. Mendeko euskara biltzen duen EEBS bestetik. Rain zuzen Ian hauetan oinarritu dira Orotariko Euskal Hiztegia eta Hiztegi Batua besteak beste.
Lehen esan bezala, euskararen erreferentzia corpus erraldoia beharko genuke osatu lehenbailehen. 1nguruko hizkuntzek horrela egin dutelako, testu
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osoak biltzeko erraztasunak gero eta handiagoak direlako, euskarri infonnatikoan eskura daitezkeelako eta infonnazio zabalena edukitzeak Ian tresna fidagarriagoa egiten dutelako.
Bestalde, Euskaltzaindia mintzatu da corpusaren beharraz -ikus xv. Biltzarreko ondorioak- eta aitortua dio UZElri gai honetan duen eskannentua.
Hau guztia kontuan hartuta, corpus erraldoia osatzeko irizpideak aztertzen
duen proiektua prestatzea da aurtengo UZElren egitasmoetako bat eta UZElk
aurkeztuko dio proiektua Euskaltzaindiari, honek aurten gogoeta egin dezan.
Nolanahi ere, Euskaltzaindiak badaki UZEI prest daukala proiektu honetan
lankide izateko eta hemendik bertatik eskerrak ematen diot Euskaltzaindiari
guri eman digun konfidantzagatik eta gure lankidetza eskaintzen diot behar
duen guztirako.
Bukatzeko, UZElk begi honez ikusten du Euskaltzaindiaren eta Euskaltel-en arteko Hitzarmena. Lehenago ere UZEI eta Euskaltelen lankidetzari esker Canal 21 Intemeteko ataria sortu zuenean UZElren Euskaltenn datu bankua eskaini zuen, orain Eusko Jaurlaritzaren Euskadi.net-etik eskaintzen bada
ere. Gero, corpusa eskaintzeko ere lehen harremanak izan genituen, Jose Antonio Ardanzarekin eta harreman hura gaur hemen sendotua atera da. Eta Euskalteli esan nahi diot ez dela damutuko. Estatu mailan hizkuntzaren inguruko
proiektu erraldoiak babesten diarduela Telefonica ere, RAEkin egindako hitzannenei esker, eta Euskal Herrian, bide bera jarraituz, Euskaltzaindiari eta
euskararen inguruan sortzen ari diren proiektu erraldoiei aurre egiten lagunduz prestigio handia ematen diola hizkuntzari eta berak ere gizartearen aitormen zabala lortzen duela. Eskerrak beraz biei ekimen zabal hau bultzatu dutelako.
Grain, Miriam Urkiak, proiektuaren arduradunak, ordenadore bidez Kontsultaren nondik norakoak azalduko dizkigu eta, ondoren, Jose Ramon Zubimendik Jagonet-en aurkezpena egingo duo

EUSKO LEGEBILTZARRA
ETA
EUSKALTZAINDIA

EUSKO LEGEBILTZARRA
PARLAMENTO VASCO

NOTA DE PRENSA
18-IV-2002

La colecci6n estaformada por 550 ejemplares. muchos de ellos antiguos,
unicos 0 muy dificiles de encontrar.

EL PARLAMENTO CEDE A EUSKALTZAINDIA UNA COPIA
DIGITAL DE SUS FONDOS MAS VALIOSOS
El parlamento vasco ha culminado hoy la primera fase de un proyecto de
colaboraci6n con Euskaltzaindia y otras instituciones dedicadas al estudio de
la cultura vasca con el acto de cesi6n, a la academia de la lengua vasca de
una copia digital de los fondos mas valiosos que se conservan en la biblioteca de la Camara. La colecci6n, form ada por cerca de medio millar de obras,
recoge libros editados entre los siglos XVI y XX. Entre los mas antiguos, algunos de ellos unicos 0 muy raros, destaca un conjunto de devocionarios y
tomos de tematica religiosa, referencias basicas en la historia bibliografica vasca e imprescindibles para estudiar la evoluci6n dialectal del euskera.
El acto de entrega de esta copia, que compila en 31 CD-s, 78.500 imagenes, ha estado encabezado por el maximo responsable de Euskaltzaindia
Jean Haritschelhar y el Presidente del Parlamento Vasco Juan Marfa Atutxa.
Ambos han suscrito un documento en el que se da fe de la cesi6n de estos
fondos a la academia de la lengua vasca. Ademas se ha cedido la aplicaci6n
informatica necesaria para gestionarlos adecuadamente.
Priorizar
La ceremonia celebrada esta manana tiene su origen en sendas reuniones
celebradas por la junta de Gobierno de Euskaltzaindia y el Parlamento Vasco
que coincidieron con el periodo de planificaci6n, en ambas instituciones, del
proceso de digitalizaci6n de sus bibliotecas. Esta tecnica permite a los investigadores acceder sin problemas de desgaste material a obras cuyos originales
requieren unas condiciones de conservaci6n muy especiales 0 que constituyen
tomos unicos 0 muy raros. Fruto de aquellas conversaciones fue la decisi6n
de priorizar en el parlamento la digitalizaci6n de sus fondos vascos y ceder,
concluido este trabajo, una copia de los mismos a la Real Academia de la Len-
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gua Vasca / Euskaltzaindia. Este mismo tipo de acuerdo se va a establecido
con otras instituciones muy centradas en el estudio y conservacion de fondos
relacionados con la cultura vasca y tendni como consecuencia el intercambio
de copias de este tipo de fondos entre las entidades implicadas.
Referencias imprescindibles
Las copias entregadas en la manana de hoy se refieren a cerca de 360 libros escritos en euskera 0 sobre tematica vasca que por su antigliedad, especificidad 0 rareza son referencias obligadas en el patrimonio bibliognifico vasco. Entre ellos se encuentra, por ejemplo el mftico Gero del padre Axular. En
esta coleccion destacan los libros de tematica religiosa con numerosas traducciones de obras de devocion y una interesante representacion de los dialectos del euskera. Por todo ello son obras muy demandadas por los estudiosos. Desde la perspectiva ffsica buena parte de estos tomos son de pequeno
tamano y encuademacion sencilla como corresponde a su funcion de devocionarios. Tambien se incluyen ediciones de mayor riqueza como una coleccion de traducciones propiciada por Luis Luciano Bonaparte.
Para seleccionar los libros que se han digitalizado en esta primera fase
del proceso se aplicaron criterios tematicos, cronologicos y de coordinacion.
Los libros en euskera 0 sobre tematica vasca, editados entre los siglos XVII
hasta 1936 y que no hubiesen sido digitalizados en procesos similares emprendidos por otras instituciones han conformado el objetivo de este trabajo.
En el Parlamento
Las reproducciones se han realizado en las instalaciones del Parlamento
utilizando una camara digital de alta resolucion. Para manejar las imagenes se
utiliza una aplicacion denominada «ARCHIDOC» que permite navegar por la
estructura de cada obra. Esta ha sido definida en cada una de elias por los tecnicos de la biblioteca del Parlamento y esta disenada para poder acceder con
facilidad y rapidez y, desde distintas opciones a todas las partes de cada obra.
La naturaleza de las reproducciones y las herramientas de las que dispone la
aplicacion permiten aplicar todas las ventajas de la tecnologfa digital a las copias que encierran los CD-so
Los fondos que integran esta coleccion fueron adquiridos por el Parlamento entre los anos 81 y 85. En su mayor parte proceden de dos colecciones
privadas propiedad de Jose Ramon de Urquijo y Francisco Abrisqueta parte de
las cuales fueron compradas 0 cedidas a la Camara. La mayor parte de estos
libros, antiguos y fragiles en terminos materiales, obligan a restringir el manejo de los originales. EI proceso de digitalizacion emprendido permite poner estos materiales al alcance de los estudiosos sin perjudicar su conservacion.

EUSKO LEGEBILTZARRA
PARLAMENTO VASCO

DOCUMENTO DE ENTREGA
POR PARTE DEL PARLAMENTO VASCO/EUSKO LEGEBILTZARRA, DE LAS REPRODUCClONES DIGITALIZADAS DE
LAS OBRAS EN EUSKERA QUE
CUSTODIA SU BIBLIOTECA, A
LA REAL ACADEMIA DE LA
LENGUA VASCA / EUSKALTZAINDIA

EUSKO LEGEBILTZARRAK
BERE LIBURUTEGIAK ZAINTZEN DITUEN EUSKARAZKO
LANEN KOPIA DIGITALIZATUAK EUSKALTZAINDIARI
EMAN IZANAREN DOKUMENTUA

REUNIDOS

BILDUAK

EI EXCMO. SR. PRESIDENTE
DEL PARLAMENTO VASCO/EUSKO LEGEBILTZARRA, DON
JUAN MARIA ATUTXA MENDIOLA, y el SR. DON JEAN HARITSCHELHAR DUHALDE, PRES 1DENTE DE LA REAL ACADEMIA
DE LA LENGUA VASCA/EUSKALTZAINDIA, en nombre y representaci6n de las citadas instituciones.

JUAN MARIA ATUTXA MENDIOLA EUSKO LEGEBILTZARREKO LEHENDAKARI JAUNA
eta JEAN HARITSCHELHAR
DUHALDE EUSKALTZAIN BURU
JAUNA, aipaturiko erakundeen izenean eta haien ordezkari.

EXPONEN

ADIERAZTEN DUTE

Que siendo la Real Academia de
la Lengua Vasca / Euskaltzaindia, tal
como se recoge en el articulo 6.4 del
Estatuto de Autonomia del Pais Vasco la instituci6n consultiva oficial
en 10 referente al euskera.

Euskaltzaindia dela, euskararen
arloan, erakunde aholku-emailea,
Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 6.4 artikuluak ezartzearekin
bat etorriz.

Y estando el Parlamento Vasco interesado en la difusi6n y preservaci6n del patrimonio bibliografico
que custodia su biblioteca, y ha-

Eta Eusko Legebiltzarrak bere liburutegiak zaintzen duen bibliografia-ondarea zabaldu eta babestu nahi
duela, horretarako bere fun.tsak digi-
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biendo realizado a tal fin un prograrna de digitalizacion de sus fondos.

talizatzeko programa bat burutu
duelarik.

El Parlamento Vasco hace entrega
en este acto publico de las reproducciones realizadas por el personal
tecnico de la Biblioteca del Parlamento Vasco de las obras en euskera que custodia.

Horiek horrela, jendaurreko ekitaldi honetan, Eusko Legebilizarrak
Euskaltzaindiari ematen dizkio bere
liburutegiak zaintzen dituen euskarazko lanen kopiak, bere liburutegiko teknikariek eginak.

Las copias senin gestionadas unica

Euskaltzaindiaren Liburutegiak
bakarrik zainduko ditu kopiok. Era
berean, beti aipatuko du jatorrizkoak non diren, horrela eginda Euskaltzaindiak euskarazko euskal bibliografia-ondarea zabalduko baitu eta,
gainera, bere estatutuetan ezartzen
zaizkion eginkizunetako bat beteko.

y exclusivamente por la Biblioteca de

la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia, indicando en
todo momenta el lugar de deposito
del ejemplar original, favoreciendo
de este modo la difusion del patrimonio bibliognifico vasco en euskera y sirviendo a los fines que en sus
estatutos tiene encomendados la Real
Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia.
Lefdo por las partes y en prueba de
conformidad con 10 expresado, firman y rubrican el presente documento, por duplicado, en Vitoria / Gasteiz, a dieciocho de abril de dos mil
dos.

Bi aldeok irakurrita eta bertan
ezarritakoarekin ados daudela adierazteko, dokumentu hau sinatzen
dugu, bere bi kopietan, Gasteizen, bi
mila eta biko apirilaren hamazortzian.

clx)
-~~
El Presidente de la Real Academia
de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia
Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar Duhalde

El presidente. dey'Parkimento Vasco/
Euslqy.iegebihzarra
Eusko Legef5fltzarreko Lehendakariak
Juan Marfa Atutxa Mendiola

EUSKO LEGEBILlZARRA
PARLAMENTO VASCO

EKITALDIA: EUSKALTZAINDIAREN BISITA
Eusko Legebiltzarra, 2002eko apirilaren I8n
Juan Maria Atutxa Mendiola,
Eusko Legebiltzarreko Lehendakaria

Egun on danoi, eta eskerrik asko gaurko ekitaldi honetara etorteagaitik.
Axularren Cero liburua mugarri mitikoa dogu, zalantza barik, euskerazko literaturaren historian. Ba liburu horren lehenengo aleetako bat daukagu,
hain zuzen, gordeta Eusko Legebiltzarrean, erakunde hau euskal gaien arloan
sortze beretik atonduten joan dan liburutegian. Eta gaur, Cera liburuak argia
ikusi eta ia lau gizaldi geroago, itzelezko iraultzea ekarri eban inprentea asmatukeran bururatu ezinekoa zan teknologia baten bitartez, CD batzuetan imini ahal izan dira Lapurdiko debozino-liburu horren orrialde historikoak, beste
70.000 irudigaz batera. Berba baten esanda, gure kulturearen eta berbetearen
altxor hau ziberespazioan sartu dogu.
Gaurtik aurrera, ba, orrialde askogaz aberastuko dira Euskaltzaindiaren
funtsak. Eta orrialde horreen artean, Axularren Cera liburukoak aitatu gura
izan dodaz, ekitaldi honen garrantzia eta balio sinbolikoa ondo baino hobeto
adierazoten dabelako.
Orrialde horreek gizaldien arteko lokarria dira, eta Urdazubiko abadeak
denpora zahar hareetan gure berbetearen aide egin eban ahalegina denpora barri honeetako teknologiagaz uztartuten dabe. Liburu haren izenari, erlijinoa irakasteko ez ezik euskerea bultzatuteko egindako liburu haren izenari, «betiko»
abizena jartzen deutsoe orrialde horreek.
Mundu globalizatuan bizi gara, eta mundu globalizatu honetan aldaketa
kulturalak eta sozialak eragiten dabil «iraultza digitala», aurrerapausoak ez eze
astinaldiak ere ekarten deuskuezan aldaketak. Eta mundu globalizatu honetan
batzuk uniforrnizazinoaren aldeko diskursoa zabaldu gura dabe. Diskurso hori
nagusitu ezkero, txikia danak, berezia danak, apartekoa danak, ez leuke baliorik eukiko, mundu-ikuskera horretan «masa kritikoa» (kontzeptu fisiko, nuklear hori) erizpide nagusia dalako. Ikuspegihorren esanera, «masa kritikoa»
lortuten ez dauana ez da gauza ezer eragiteko, ez da gauza toki bat hartzeko
bit, zuntz optiko eta robot-ohituren mundu barri honetan.
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Ostera, kultura txiki batean bizi gareanok eta kultura txiki horren parte
gareanok, aitatutako diskursoak mehatxatuta dagoan kultura horretakook, inoz
baino arrazoi gehiago daukagu itxaropena izateko. Gaur teknologia barriak parerik bako lagungarriak eta bultzagarriak dira, orain urte gitxi bururatu ere ezin
geinkean moduan, gure kulturearen altxor kutun batzuk mundu guztiari ezagutuazoteko.
Gaur, adibidez, ekitaldi honetan aurkeztuten doguzan CDai esker, gure
hizkuntzearen historiako zati direan eta, aldi berean, gure hizkuntza horren
etorkizunerako garrantzitsuak direan milaka orrialde bialdu geinkioz, aitaren
baten eta ezer gitxi kostata, Renoko aztertzaile bati. Gaur Euskal Filologiako
edozein ikaslek eskuetan izan leikez, karrerako lehenengo urtean, lehen, urrinean egozalako edo zaintza berezia behar ebelako, ezagututeko edo eskuratuteko gatxak edo ia ezinezkoak zirean liburuak; era horretara, gure hizkuntzak
aukera handiagoak izango ditu aztertua izateko eta bizirik irauteko. Gaur, berba baten esanda, euskeraz idatzitako lehenengo liburuak ziberespazioan sartu
dira. Gaur, adibidez, dozenaka dira Legebiltzar honetako eztabaidak Intemeten bidez jarraituten dabezan euskal etxeak.
Bestelako mitifikazinoen ganetik, lurralde birtual hau, ziberespazioa, autobide bat da, ezagutzaren, azterketaren, zabalkundearen eta zientziaren zerbitzurako dagoan autobidea, ez gehiago eta ez gitxiago. Eta gaur nagusi dan diskursoaren ganetik, ziberespazioa aukera bat da txikia danarentzat, berezia
danarentzat. Aukera bat da danok jakin-min handiagoa izan daigun, irigiagoak izan gaitezan, alkarregaz lokarri estuagoak euki daiguzan. Ziberespazioa,
orduan, erronka bat da gitxiengoek euren lekua hartu daien mundu honetan,
katalogoko bizitza eta ohiturak eukitea alboratuz askotarikoen nahastea ezaugarri izan behar leukean mundu honetan.
lraultza teknologikoak eskeintzen dabezan aukerak holan ulertu ezkero,
uniberso digital askotarikoaren eta bizigarriaren aIde Ian egingo dogu, alkarbizitza onuragarria izateko balio oinarrizkoa izan behar dauan aniztasunaren
aIde. Egunero helduten jakuzan barriak irakurten badoguz, konturatuko gara
oso beharrezkoa dala ahalegin hori egitea. Konturatuko gara munduari ateak
zabaldutea, Axularrek bere denporan egin eban lez (Lleidara edo Salamancara joanda beste kultura batzuetara ere zabaldu ebazan-eta ateak), munduari ateak zabaldutea ez da norberarenari uko egitea. Munduari ateak zabaldutea, hain
justu, munduko gauzetatik onena hartutea eta munduko askotarikotasunari gure
altxorrik onena eskeintzea da.

* * *
Buenos dfas a todos y muchas gracias por su presencia en el Parlamento Vasco con motivo de la puesta de largo de un acuerdo de colaboraci6n entre esta instituci6n y la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia.
Destaco en primer lugar el honor que supone para nosotros colaborar con esta
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entidad. Remarco ademas que los beneficios de esta aportaci6n revertiran sobre todos los ciudadanos vascos. Vamos a poner a disposici6n de Euskaltzaindia, a integrar en sus fondos, mas de 300 obras de gran valor que conservamos en la biblioteca de la Camara y que resultan de enorme interes para
investigar y avanzar en el conocimiento y estudio de la historia de nuestra lengua y, muy especialmente, de algunos de sus dialectos. Inauguramos pues herramientas que van a engrandecer y dar solidez a nuestra cultura. Esta cesi6n
de cerca de 70.000 imagenes digitalizadas de otras tantas paginas originales
sirve tambien para poner de relieve la riqueza e importancia del patrimonio
bibliografico que se conserva en el Parlamento Vasco.
Pero la digitalizaci6n de todo este material es, ademas, una muestra de
las oportunidades que las nuevas tecnologfas ofrecen a las culturas minorizadas. Frente al afan uniformizador que esconden algunas concepciones sobre la
revoluci6n tecnol6gica y la propia globalizaci6n, las nuevas herramientas de
tratamiento de la informaci6n y comunicaci6n nos otorgan la oportunidad de
exponer ante el mundo nuestra diversidad en condiciones de coste y difusi6n
inimaginables hace tan solo una decada. No debemos perder este tren. EI acceso de un patrimonio tan ilustre al entomo cibemetico es, como muchas otras
actuaciones que viene desarrollando esta comunidad, una demostraci6n de
nuestra inequfvoca voluntad de aprovechar estos recursos para reivindicar
nuestro espacio en el mundo y aportar a el riqueza, diversidad. Ni somos, ni
hemos sido, ni seremos jamas santuario de otros valores. Porque, frente a quienes no entienden que el respeto y la buena voluntad son las bases de la convivencia estamos empefiados en contribuir a la evoluci6n de este planeta hacia un modelo plural, pacffico, abierto, interconectado, gestionado a la medida
del hombre y mejor.

EUSKO LEGEBILTZARRA ETA EUSKALTZAINDIAREN
ARTEKO AKORDIOAREN SINATZEA
Gasteizen, 2002ko apirilaren 18an
Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Gaur Eusko Legebiltzarrak Euskaltzaindiari ematen dizkigu here liburutegiak zaintzen dituen euskarazko lanen kopia digitalizatuak. Funts bibliografiko hau 250 liburuz osatua da, gutxi gora behera -30 CD- eta bere baitan balio handiko lanak daude. Literatur erlijiosoa da nagusi. Ondare hori guztia
Azkue Bibliotekan integratuko da.
Funts bibliografiko hauen balioa bikoitza da. Batetik, ondare den aldetik,
berau osatzen duten liburu guztiak gorde eta zaindu beharrekoak dira. Bestetik, ikerlarien lanerako aparteko garrantzia du, eta Euskaltzaindiaren Azkue Bibliotekan egoteak adituen kontsulta ahalbideratuko duo
Aspaldikoa dugu Eusko Legebiltzarreko liburutegiaren bibliografia-ondarearekiko gure Akademiaren interesa. Izan ere, 1998ko uztailaren 28an, lehenbiziko aldiz -orduan Joseba Leizaola jauna zen lehendakaria- eta 1999ko
otsailaren 17an, bigarrenez -Juan Maria Atutxa lehendakari zela- bildu ginen
Euskaltzaindia eta Eusko Legebiltzarreko ordezkariak, horren gainean mintzatzeko.
Bilera horien ondorio da, gaur eginiko ekitaldia, non Eusko Legebiltzarrak bere liburutegiak zaintzen dituen euskarazko lanen kopia digitalizatuak
Euskaltzaindiari ematen dizkion dokumentua sinatu den: batetik, Juan Maria
Atutxa Legebiltzarreko lehendakariak; bestetik, nik neuk.
Esan beharra dago, ondare horren zabalkunderako aukeratu den prozedura, Euskaltzaindiaren gomendioz, digitalizazioa izan dela. Bertan biltzen diren
lanen artean, azpimarratzekoak dira, besteak beste:
«Betolatzaren Doktrina»: 1596an, Felipe II.aren aginduz egin zen katezismo elebiduna: bi zutabetan antolatuta dator. Dirudienez, dagoen ale bakarra da eta egilea Juan Perez de Betolatza arabarra da. Liburuaren izenburuaren pean, zera dio: «Doctrina christiana en romance y vascuence,
hecha pOI' mandado de Don Pedro Manso, obispo de Calahorra y La Cal-
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zada... para las tierras vascongadas de su obispado, reducida pOl' el doctor Betolatza a lenguaje nuis comun y nuis usado y que con mas facilidad se entiende en todas elias».
Axularren «Gero»: Lehenengo eta bigarren edizioa. 1643. urtekoa.
«Guiristinoaren dotrina»: 1656an argitaratua Parisen. Richelieu kardenalak eginiko katezismoaren euskal itzulpena. Iloba batek argitaratu zuen,
Richelieu bera hil eta gem.

Eskerrik asko, beraz, Atutxa jauna, eta gainontzeko Eusko Legebiltzarreko mahaikideok.

ACUERDO ENTRE EL PARLAMENTO VASCO

Y EUSKALTZANDIA
Vitoria / Gasteiz, 18 de abril de 2002
Jean Haritschelhar,
Presidente de la R.A.L. V. / Euskaltzaindia

Hoy, 18 de abril, tiene lugar en la sede del Parlamento de Vitoria / Gasteiz la firma de un acuerdo entre el propio Parlamento y la Instituci6n a la
que represento, Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca. Por medio de este acuerdo el Parlamento cede a la Academia una copia digitalizada
de los fondos bibliogriificos en euskara que posee su biblioteca. Estos fondos
se concretan en un numero aproximado de 250 libros -30 CD-, algunos de
los cuales poseen un indudable valor. Todos ellos pasanin a formar parte del
patrimonio que alberga la Biblioteca Azkue de Euskaltzaindia.
La necesidad de custodiar el fonda bibliognifico y el valor intrfnseco que
este posee para los investigadores son dos aspectos importantes que se venin
armonizados una vez que formen parte de la Biblioteca Azkue.
EI interes de Euskaltzaindia por estos fondos que a partir de hoy formanin parte de su patrimonio se ha visto manifestada ya en sendas reuniones que
han tenido lugar con anterioridad. Asf, el 28 de julio de 1998, con Joseba Leizaola como presidente del Parlamento, y el 17 de febrero de 1999, con Juan
Marfa Atutxa al frente de esta Instituci6n, la Junta de Gobiemo de la Academia mantuvimos dos reuniones con miembros del Parlamento, a fin de abordar el tema. De estos encuentros, y como fruto de la recomendaci6n que en
su momenta hicimos desde la Academia, el Parlamento inici6 los trabajos de
digitalizaci6n de sus fondos bibliogriificos.
Entre los fondos mas significativos, podemos destacar:
«Betolatzaren Doktrina»: catecismo bilingi.ie publicado en 1596, bajo el
reinado de Felipe II. Segun parece, se trata del unico ejemplar existente.
Su autor es el alaves Juan Perez de Betolatza. Bajo el tftulo, figura el parrafo siguiente: «Doctrina christiana en romance y vascuence, hecha pOI'
mandado de Don Pedro Manso, obispo de Calahorra y La Calzada...
para las tierras vascongadas de su obispado, reducida pOI' el doctor Be-
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tolatza a lenguaje nuis comun y nuis usado y que con mas facilidad se
entiende en todas ellas».
Gero de Axular: Primera y segunda edici6n. De 1643.
Guiristinoaren dotrina: Publicada en 1656 en Paris. Traducci6n al euskara del catecismo del cardenal Richelieu.

Muchas,gracias, sefior Atutxa, y muchas gracias, tambien, a todos los
miembros de la Mesa del Parlamento Vasco.
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JOSE ANTONIO ARANA ETA EUSKARA
Hew"ike Knorr
Bilhon, 2002ko maiatzaren 17an

Ezin egin daitekeen lana egotzi didate, baina, aldez edo moldez, saiatuko naiz zerbait azaltzen. Eta ezina zergatik? Minutu batzuetan tituluak iragartzen duena ezin eman dezakedalako. Nire eskasia eta gabezia badago tartean,
nola ez, baina, oroz gain, Jose Antonio Aranaren uzta aberatsa.
Jose Antonio Aranaren argitalpenen zerrenda luzea lehendabizikoz ikusten duena berehala konturatzen da, batetik, euskarak gizon honen bizitzan izan
duen eta duen pisuaz eta, bestetik, euskalarien artean irabazi duela, aspaldi irabazi ere, toki berezi-berezia.
Bai. Euskara ardatz izan du gizon honek. Bigarren Errepublika ate joka
zelarik, 1931 ko martxoaren lOean, munduratu zen gaurko gure omendua, Gernikan. Euskaraz hazi eta hezi izan zen, nahiz, euskaldun gehienei oraintsu arte
gertatu bezala, eskolan gure hizkuntzak nozitzen zuen morrontza ezagutu. Euskara zuen adierazpide, euskara lanean eta jolasean tresna gau eta egun, gogo-bihotzetan. Gaztelaniaz jabetu zen, jakina, mutiko erne hura, eta ederki jabetu ere. Eta berdin frantsesaz, gerragatik erbesteratu zenean. Ingelesa erantsi
behar dugu, franko goiz ikasia, familiako itsas-deiaren poderioz. Eta, apaiz izateko bidean nahitaezkoak, latina eta greziera. Hots, euskaldun gazteei opa dakiokeen bizkar-zaku ederra zuen Jose Antoniok hogei urtetara iritsi baino lehen, hizkuntzei dagokiela. Baina oinarrian, nortasunaren hezur eta mami,
euskara.
Euskalduna ez ezik, ordea, euskalari ere dugu Jose Antonio Arana bete-betean. Euskalari trebe, hainbat esparrutan ibilia, hainbat ezkutu argitua. Ez
espero gure adiskidearengandik euskarari buruzko teoriarik, ez gramatikazko
ikerkuntzarik. Zorionez, dena ez da teoria ez gramatika. Beste zerbait egin du
Jose Antoniok. Euskararekin eta euskal kulturarekin lotura duten pertsonaiak
eta gertaerak zorrozki aztertu, ehunka idazlan eta hitzaldien bitartez.
Azkueren biografia, 1983an argitaratua, beharko nuke lehen-1ehenik aipatu. Iruditzen zait lekeitiarrarentzat legez, euskara dela Jose Antoniorentzat
aberria eta bizitokia. Mendetako utzikeriak eta axolagabekeriak arrakalatu
etxea edertu behar zen eta behar da. Langintza horretan aritu zen, nekagaitz
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eta zuhur, Resurrecci6n M~ Azkue, Orobat Jose Antonio Arana, Azkuek izan
duen mireslerik handiena, seguru ash Liburua miresmen horren adibide ona
da, baina adibide gehiago utzi ditu Jose Antoniok, Azkueren ondaretik deus
ere gal ez dadin saiatuz eta lekeitiarraren fruituetatik orok izan dezaten ezagutza eta sarbidea,
Gerra baino lehenagoko Euskaltzaindi hark bi zutabe nagusi izan zituen:
Azkue eta Urquijo. Eta beronen bizitza ere kontatu digu Aranak egoki, labur
baina egoki, Bidegileak deritzan liburu-sortan (l993an). Ahazturarako joera
negargarria erakusten duten gure herrikide askok hobe lukete, zalantzarik gabe,
orrialde horietan murgildu, garai zail hartan zer egin zen ikusteko eta gure garai ez erraz honetan zer egin behar dugun hausnartzeko.
Hor ez dira, ez, amaitzen Jose Antonio Aranak idatzi dituen biografiak,
jakina denez. Seber Altube gemikartua hil zenean, I963an, artikulu bat eskaini zion herriko aldizkarian. Gero etorriko zen Altuberen bizitzaz eta bibliografiaz bi Ian mamitsu, Euskera aldizkarian, I973an eta I974an. Bost urteren buruan Bonifazio Etxegaraiz argitaratu zuen, aldizkari berean, beste Ian
bat. Baina Sarako erretoreak zioen bezala, zertako sartzen naiz itsas hondargabe honetan? Anitz izan baitira euskalariez eta euskal idazleez Jose Antonioren ikerketak. Zilegi bekit itsas horretatik Luis Villasanteren omenaldi-liburuan agertu zuen biografia bikaina aipatzea. Ex abundantia cordis,
bihotzak hala agindurik, mintzo da Arana, gemikarraz -edo, nahi baduzue,
errenteriarraz-. Lan hori euskaltzainburu ohiarekiko atxikimenduaren erakusgarri da, agian, ezer baino lehen, aitortu nahian Villasantek euskararen aIde
eta Akademiaren aIde egin Ian izugarria, eta agertu guran Luis Villasanteren
gizatasun paregabea.
Gemikatik atera gabe, nola ez ekarri laudorio honetara Jose Antonio Aranak bere herriko folkloreaz, eta bereziki, musikaz idatzia? Berehala entzungo
duzue xehekiago honi buruz. Esan dezadan, bakar-bakarrik, Aranak ederki jakin duela uztartzen euskara eta musika, bien artean dagoen lokarri sendoa azalduz.
Noan, haatik, beste eremu batera. Liburuzain izan baita Jose Antonio, eta
euskarari eta gure Herriari buruzko liburu eta artikuluen katalogatzaile. Esan
behar ote dut Ian eskerga egin duela guztiz garrantzitsua den eremu horretan?
Esan behar ote dut Euskaltzaindiaren Azkue Biblioteka egun zerbait bada harengatik dela, batez ere? Ongi gogoan dut Euskaltzaindiaren Zuzendaritzaren
bilkura bat, I978an. Beste zenbait gairen artean, han genuen Jose Antonioren
gutuna, Villasante jaunari egina: bere burua eskaintzen zuen, Akademiaren liburuzain izateko. Eta guk onartu, jakina, nahiz alogera txikia zen, arras txikia,
ezinbestean.
Lan eskerga, bai, gogotik eta eskuzabal ariturik beti. Eta eskola eginik,
hau ere esan behar dut. Zeren jarraibide eta eredua utzi baitu Euskaltzaindiaren liburutegian Arana jaunak, nabari denez.
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Gaztetandik jarduna zuen katalogatze-Ianean, eta aski da ikustea Jose
Zunzunegirekin batera Gasteizko apaizgaitegiaren bibliotekan burutua. Euskalaritzan, ordea, bazen amets bat: Bonaparteren eskuizkribu eta argitalpenen katalogatze zehatza. Horixe zuten eskatzen ikertzaileek, eta horixe eskertu zuten, liburua 1989an agertu zenean. Eta eskertu euskaldunek ez ezik,
atzerrikoek ere bai, zabala izan baitzen, dakizuen bezala, Bonaparteren ikerzelaia.
Gogoratu behar da, bestalde, bi urte geroago Jose Antonio Aranaren eraginez, Bonaparteren itzulpenekin lau liburuki gotor argitaratu zirela, Opera
omnia vasconice, euskalari haren mendeurrenkari.
Eta berrikiago, Georges Lacomberen ondarearen katalogatze-Ianean aritu
zen Jose Antonio Arana bere laguntzaileekin. Duela astebete hil zitzaigun M.
Josefa Ganuzaren eskuzabaltasunari esker, Euskaltzaindiak hori guztia zerrendatu ahal izan zuen eta ikertzaileen eskuetataratu. Goresmenak zuri, Jose Antonio.
Bukatu behar dut. Euskararen zerbitzari, ororen buru, da Arana jauna.
Zerbitzari bipila, zorrotza, nekagaitza. Luzaro izan dadila horrela, gure Herriaren eta gure hizkuntzaren faboretan!

JUAN SAN MARTIN ORTIZ DE ZARATERI
URREZKO LUMA
Xabier Kintana Urtiaga.
Euskaltzaindiko Idazkaria
Bilbon. 2002-VI-03

Jaun-andreok, agur, Ez da eguneroko gertakaria izaten idazle baten bizitzan urrezko luma jasotzea. Kasu honetan ordea, zinez esan genezake epaileek begi eta zentzu onez jokatu dutela, Liburuen Azoka honetako sarirako hautatu den pertsonak ohore hori ongi baino hobeki merezia baitu. Izan ere,
edonondik begiratuta, gutxi dirateke Euskal Herrian Juan San Martin jaunak
bere bizitza aski luze eta emankorrean gure hizkuntzaren eta kulturaren aIde
egindakoen pareko meriturik aurkez dezaketenak.
Ekitaldia laburra izango denez, niri ere llabur mintzatzeko esan didate eta
halaxe egingo dut. Ricardo Badiola jaunak, Euskaltzaindiko Argitalpen eragileak, bere ohiko pazientzia eta lankortasunaz, gure idazlearen curriculum zehatza prestatu du, honekin batera aurkezten dudana, eta horrek, beraren bizitzaren glosa egiteko orduan lanik asko kendu badit ere, bere luzean buruko
min berriak eman dizkit horiek guztiok laburtzeko orduan, eta beraz, beldur
naiz, aukeraren maukera delakoagatik, azkenean neronek ere ez ote dudan okerra egingo.
Bere bibliografi zerrendari gainetik soaldi bat eginez, begien bistan dago
Juan San Martinen ugaritasuna. Batez ere, euskaraz idatzi du, baina horregatik ez dio muzinik egin erdaraz ere idazteari, gertakariek hala egitea hala kontseilatzen ziotenean. Bere gairik maiteenak, eta horrexegatik landuenak, artea,
historia, etnografia, historia eta literatura izanik ere, beste asko ere ukitu izan
ditu, guztietan, beti, maila eta seriotasun apartaz.
Esango nuke San Martin, bere belaunaldiko beste idazle askoren antzera,
norbere pertsonaren distira eta ospe handiagorago barik, bere herriaren kultura maila hobetu eta haren literatur premiak asetzeko xedeaz hartu duela luma,
apaltasunez, inolako pretentsiorik eta hantusterik gabe, euskararen eta Euskal
Herriaren helburu orokorrekin konpromiso sakona eta saihetsezina harturik,
idaztea herriaren zerbitzutan aritzea dela dakien intelektualaren konbentzimenduaz.
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Zulo asko izan ditu gerraondoko euskal kulturaren itsasontziak eta langiIe gutxi, ordea, horiek guztiok estaltzen jarduteko. Horrek, noski, orotarako
idazleak sortu zituen gure artean, beren banakako Ian ugariekin bakantasunaren miseriak gainditu guran. Ez da ordea, bat ere makala izan horiek utziriko
lana. AIde batetik gerrak urraturiko zauria sendatzen saiatu ziren, belaunaldien
atteko zubia egin eta euskara, ordura arte ia baserritar, marinel eta langile apalen mintzaira, batez ere elizgizonek landua, Lizardiren erronkari eutsiz, edozertarako hizkuntza bihurtzen aritu ziren, lehenagoko garo-Iurrina galdu gabe,
oraingo eta biharko asfalto-usaina, zientzia eta modemotasun-kutsua emateko.
Eta hori guztiori zinez eskertzekoa da, haiek inoiz haztamuka eta noraezean
pauso baldarrez zapalduriko zidor haietatik ondoko belaunaldiok etorri baikara, agian bidea areago zabaltzeko, baina jada aitzindari haien neke-izerdiak jasan gabe, nora gindoazen argiago jakinda.
Bidezkoa da, beraz, hain Ian mergatz eta luzaro gaizki ikusia azkenean
ezagutu eta publikoki estimatzea.
Ez nuke hitzalditxo hau amaitu nahi, ordea, Juan San Martinen anekdota txiki bat aipatu gabe. Maiz, eta batzuetan pentsa daitekeen asmorik zitalenaz, euskal idazleen kultur mundua aski mugatua, probintzianoa eta apala dela
esan da, euskaltzaletasuna eta unibertsaltasuna bateraezineko zerbait balira bezala, hots, bikaintasunaren maila hegazkor hori espainol-frantsesez idazten duten izaki goi-argituentzat erreserbaturik dagoela sinetsaraziz.
Francoren peko diktaduraren azken aldian geundela, gure artean erraz
konprenitzeko lilura sortu zen ekialdeko marxismo joeretarako. Juan San Martin, eibartar peto-petoa bera, betidanik nabarmendu da gizarte ezberdintasunak
ezereztu eta justizia sozialaren aIde, ezein alderdi konkretutan jardun ez arren.
Gogoan dut, duela hogeita bost bat urte inguru, elkarrekin bazkaltzen ari ginela eta, nola ez dakidala, arazo politiko hori agertu zela gure artean. Juan,
funtsean, bat zetorren gazteagoen kezkekin, baina, halere, ez zuen aparteko berotasunik agertzen marxismoaren eta ekialdeko herri komunisten aIde. Hango
esperientzien berri bazuen eta, bat-batean, hauxe esan zigun: «Ene ustez, etorkizuna ez da hortik etorriko. Europan badabil aspaldion mugimendu berri bat,
gizakia naturarekin orekatu nahi lukeena, ekologistena alegia. Horiek ere ezkerrekoak dira, baina bestelako ikuspegi zabalagoaz. Nire ustez, geroan uste
baino garrantzi handiagoa izango dute horiek».
Aitor dut orduantxe entzun nituela nik lehenbiziko aldiz ekologia eta ekologista hitzak, norengandik eta zenbaiten iritziz Eibarko idazle «probintziano»
bat besterik ez zen batengandik, orduko erdal mundu itxuraz unibertsal hartan
ekologia delako hori zertsu izan zitekeen susmatu ere egiten ez zen denboran.
Eta ekologismoak zuzen zein zeharka lorturiko arrakasta eta giza kontzientzia
berria eratzeko orduan izandako garrantzia ikusita, idazle ez eze, aurrikusleahalmenak ere onets geniezazkioke gure San Martini.
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San Martinen beste ezaugarri bat, ondo gomutatzeko modukoa bera, Estatuko beste literaturak ezagutu eta horko idazleekiko harremanak izateko interesa izan da, elkarren berri jakiteko eta elkarlanean aritzeko asmoz. Hori,
gaur egun erabat normala irudi dakigukeen arren, garai hartan ez zen hain ohikoa, eta bide horretako lehen pausoak ematea zor diogu, halaber, gure eibartarrari.
Baina jadanik aski eta sobera mintzatu naizela uste dut eta, beraz, neure
jarduna eten beharra daukat. Hortxe dira, gorago aipatu dudan curriculum xehatu horretan, gure idazlearen argitalpen, kargu eta idazle ibilbideko datu zehatzak, horiek banan banan aztertu nahi dituenaren argigarri. Horiengatik guztiongatik eta gaurko sariagatik, edonola ere, bihoazkio Juan San Martin idazle,
euskaltzain eta adiskide maiteari guztion zorion eta txalorik beroenak.

JUAN SAN MARTIN ORTIZ DE ZARATE JAUNAREN
CURRICULUMA

Eibarren (Gipuzkoa) jaio 1922.eko ekainaren 23an.
1958.urtean Euskaltzaindiko euskaltzain urgazle izandatu zuten eta
1964.ean euskaltzain oso. 1967-1978 urte bitartean Euskaltzaindiko idazkaria
lzan zen. 1988.urtean Euskaltzainburuorde. Ararteko karguan 6 urtez iraun
zuen.
Kide: Aranzadi Natur Zientzietako Elkartekoa eta baita Eusko Ikaskuntza, Euskalerriaren Adiskideen Elkartekoa ere.
Ohorezko kide: Euskal Idazleen Elkartea eta Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpretari Elkartekoa.
1983-1989 urteotan Egan literatur aldizkariaren zuzendaria. Eta zenbait
urtez Eusko Bibliographia -Jon Bilbao jaunaren gidaritzapean- taldeko laguntzaile eta zuzendaritzakoa.
1994-1995ean Ombudsman Europar Institutuko burua izan da.
Euskal Herriko argitaratzaile behinenetan parte hartu izan du, bai euskaraz eta bai gaztelaniaz jarraiko gaiok landurik: Arkeologia, Etnografia, Historia, Artea, Hizkuntza eta Literatura. Kolaboratzaile izan da jarraiko aldizkari,
hilabetekari eta egunkariotan:
CD. Eibar-etik hasi eta ondokook dira Juan San Martinen partaidetza
izan duten argitalpenak, alegia: Programas de las fiestas de San Juan, Euzkogogoa, Gernika, Anaitasuna, Pyrenaica, Euskera (Euskaltzaindiaren agerkari
ofiziala), Eibar, Karmel, Zeruko Argia, Munibe, Anuario de Eusko-Folklore,
Boletin de la Real Sociedad Vascongada, Hoja de Lunes de San Sebastian, Jakin, Egan, RIEV, Fontes Linguae Vasconum, Cuadernos de Etnologia y Etnografia de Navarra, Anuario del Seminario de Filologia Vasca «Julio de
Urquijo» , Boletin Sancho El Sabio, Boletin de Estudios del Bidasoa, Hondarribia, etab.
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ERANSKINA
Argitaraturiko liburuak eta artikuluak:

A. Euskaraz
-Juan Antonio Moguel eta Urkitza: bere bizitza ta lanak / Juan San Martin; Euskaltzaindia'ren ardurapean. Itxaropena, Zarautz, 1959.
- Zirikadak: (ipuin barregarridun liburua) / Juan San Martin. Itxaropena,
Zarautz, 1960.
- Zirikadak / Juan San Martin. Elkar, Donostia, 1984
- Eztenkadak. Zarautz, 1965.
- Uhin berri: 1964-1969 bilduma, 1. zenb.) / Juan San Martin. Sociedad
Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, San Sebastian, 1969.
- Euskeraren inguruan: saiaera / Juan San Martin. Lur, Donostia, 1980.
- Hegatsez: itz-Iauzko bilduma: 1971 / Serafin Basauri, Juan San Martin.
Itxaropena, Zarautz, 1971.
- Euskal Artea (LuI' eta Gizon entziklopedia liburukian). Ofiati, 1974.
- Literaturaren ingurua: saiakera / Lur, Donostia, 1980.
- Euskera (Euskaltzaindiaren agerkari ofiziala. 1920-1979 urteen arteko
agerkarietan azaltzen diren egile eta gaien Aurkibidea / Indice / Index.
Bilbo, 1980.
Bestalde aipatu Euskera agerkarian beste hainbat eta hainbat txosten idatzi ditu Biltzar, Jardunaldi eta hileroko batzarretan, adibidez Hilberri esparruan.
- Erromanikoa Euskal Herrian / Testugile, Joan San Martin. Gordailu,
Donostia, 1983.
- Landuz: gure Herriko gauzak = Cosas de nuestro Pais. Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala, San Sebastian, 1983.
- Jose Manterola / Juan San Martin. Udal Euskara Batzordea, Donostia,
1985.
- Euskararen ostarteak / Juan San Martin. Erein, Donostia, 1998.
- «J.M. Iparragirre» in Jose Maria Ipan·aguirre. Erro-urratsak. Raiz y
viento. Bigarren liburukia, 87-94. orr. Keinu, Bilbo, 1999.
- «Txillardegiren bibliografia». Azkue Biblioteka 912 (460.154) (0:77).
- Euskararen ostarteak. Erein, Donostia, 1998.
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- Euskera (Euskaltzaindiaren agerkari ofiziala) «Gabriel Arestik beste
hizkuntzetatik egin zituen poesi itzulpenak», «separata». Bilbo, 1985,
535-539. orr.
- Literaturaren inguruan: saiakera. Lur, Donostia, 1980.

B. Kolaborazioak

- Bitoriano Gandiaga eta Mendata, «Bitoriano Gandiagaren oroitzapenez» 153-160. orr. «Mendata» bilduma, 2. Mendatako Udala, Mendata,
(Bizkaia), 2001.
- Antzinatik gaur egunera. Hondarribia (Inprimategian).
-1685eko kopla zaharrak. I J.M. Lekuona, J.I. Lopez de Luzuriaga, Antxon Narbaiza; hitzaurrea, Juan San Martin. Ego Ibarra, Eibar, 1992.
-Heriotza Euskal Herrian /Alberto Agirreazaldegi; Juan San Martin-en
hitzaurrea. Kriselu, Donostia, 1989.
- Baigorriko zazpi liliak I Jean Duvoisin. Juan San Martinen edizio prestaketa eta aintzin-solasa. Elkar, Donostia, 1987.
- Euskera: Euskaltzaindiaren agerkari ofiziala: 1963-1964; 1965-1966.
Etxebarria, Toribio: «Flexiones verbales y lexicon del euskera dialectal
de Eibar»: Aurkezpena: Juan San Martin. Euskaltzaindia, Bilbo, 1986.
-Hiru katakume kezkatiak. Juan San Martin'ek euskeratua. La Gran Encipledia Vasca, Zalla, 1969 (Abere alaiak; 4).
- Kurrin txirrikumea eta bere jaia. Juan San Martin'ek euskeratua. La
Gran Enciclopedia Vasca, Zalla, 1969.
- Pena Santiago, L.P.: San Martin, 1. «Estudio etnografico del valle de
Urrault Alto (Navarra)>>, Munibe, 1966, XVIII, 69-159.
- Marana, Felix: Ataduras de noche y arena / Hondar eta gauezko loturak. «Hitzaurrea» Juan San Martin, L. Haramburu, Donostia I San Sebastian, 1980.

-Meendiiio (Homenaxe a MeendiJio). Edicion e notas de Xesus Alonso
Montero. Juan San Martinek euskarara itzulia. Vigo: Colexio Universitario, Universidade de Santiago, 1982.
-Peru Abarka. Mogel. Juan Antonio (1745-1804). Edicion bilingiie realizada por R. M~ de Azkue; prologo a esta segunda edicion,de Juan San
Martin. La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1966; «Prologo» a la tercera edici6n, Bilbao, 1978; edici6n bilingiie realizada por R.M. de Azkue
segun version de Juan C. de Cortazar; «prologo» de Juan San Martin.
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- Monograjfa historica de la Villa de Eibar / por Gregorio de Mujika /
con prologo de Juan San Martin. Ayuntamiento, Eibar, 1984.
- Montanas guipuzcoanas por Luis Pena Basurto; con la colaboracion de
Juan San Martin. Itxaropena, Zarauz, 1963.
- Pernando plaentxiatarra: / Plaentxia-Eibarretan bildutako ipui sorta).
Biltzalle, San Martin'dar Yon. Itxaropena, Zarautz, 1957.
- Piru ahatetxoa / Juan San Martin'ek euskeratua. La Gran Enciclopedia
Vasca, Zalla, 1969.
- Argazkiak / Fotograjfas: Gipuzkoa-Donostia / aurkezpena = presentacion, Xabier Otano Etxaniz, Xabier Alkorta. Donostia / San Sebastian:
Argitalpen eta Publikapenen Gipuzkoar Erakundea = Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1986-1990. «Hitzaurreak» = prologos, Juan San Martin, etab.
- Ezti-tantak: olerkiak / Sagartzazu'tar Kauldi Sataarka; aurkezpena, Juan
San Martin. Elkar, Donostia, 1996.
- Salbatore Mitxelena / Juan San Martin... (et al.). Ed. Franciscana Aranzazu, Onate, 1970, 2.
- Piarres Lajitte-ri omenaldia, Iker 2: «Arraten sortzen da bizitza» «separata», 849-866 orr. Euskaltzaindia, Bilbo, 1983.
- El damasquinado de Eibar / por Juan San Martin, Ramiro Larranaga,
Pedro Celaya. Patronato de Museo de Eibar, Eibar, 1981.
- Federiko Krutwig-i omenaldia: «Gure amagandiko Gabon kantak».
Iker-lO, 299-311. orr. «Separata»: Euskaltzaindia, Bilbo, 1997.
- Ulibarri Galindez, Jose Paulo. Reproduccion facsimil del Gutunliburua de Jose Pablo de Ulibarri y Galindez: homenaje del Consejo de
Cultura de la Excma. Diputacion de Alava en el bicentenario del nacimiento del escritor en Oquendo: Vitoria, agosto de 1975 / Jose Paulo
Ulibarri Galindez-en Gutunliburua izeneko eskuzkribuaren facsimil gisako argitalpena: Arabako Diputazioaren Kultur Biltzarrak Okondoko
idazlearen gorazarretan, haren sortzearen berrehun urtehurrenkari. Gasteizen, 1975.eko abuztuan: «Agurra». Corsejo de Cultura de la Diputacion Foral de Alava, Vitoria / Gasteiz, A975.
- Euskera (Euskaltzaindiaren agerkari ofiziala) «Axularren omenez Euskaltzaindiak Urdazubin egindako batzarrea» L. Villasante, J. Haritschelhar. Bilbao: Euskaltzaindia, 1975: «Juan San Martinen Euskaltzaindian
sartzea». 20. liburukia / Tomoa, (2. aldia). «Separata». Bilbo, 1975.
- El escultor Juan de Anchieta / Jose Camon Aznar; con prologo de Juan
San Martin. Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia, 1990.
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- (Catecismo polftico. Euskara) Jaquin-bide iritarautia Espaniaco neurquidaren, edo constitucio berriaren erara adrezatua, erritarren arguidoraraco, gazteen icasbiderako, eta escola-maisuen usoraco / erderatic
eusquerara itzulidu Apez Vicario J.EA.. guipuztarrac. Ararteko, Gasteiz,
1991. Argitalpenaren arduraduna: Juan San Martin.
- «Aita Luis Villasante Kortabitarte joan zaigu (1920-2000)>>, Euskera
2000, 1, 483-488.orr.
- «Lexico del estudio sobre las fuentes del Diccionario de Azkue» in
R.M. de Azkue: Diccionario vasco-espanol-frances. Euskaltzaindia,
Bilbo, 1984,93-104.

C. Argitalpen elebidunak
-Dichos y hechos / Esanak eta eginak. Vitoria/Gasteiz: Ararteko,1994.
- Eibar eta Elgetako Toponomastika / Topononuistica de Eibar y Elguetao «Onomasticon Vasconiae» bilduma, 21. liburukia. Eibar eta Elgetako Udalak - Euskaltzaindia. Bilbo, 2000.
- Giza eskubideen inguruan / En tomo a los Derce'hos Humanos. Elkarlanean. Donostia, 2000.
- Hondarribiko Andre Maria Jasokundekoa: historia, arkitektura eta artea / Sta Marfa de la Asuncion de Hondarribia: historia, arquitectura
y arte. Gipuzkoako Foru Aldundia, Kultura eta Euskara Departamentua. «Ondare» bilduma. Donostia, 1998.
- «Hitzaurrea» in Argazkiak / Fotogr~ffas.Argitalpen eta Publikapen Gipuzkoar Erakundea 1986-1990. Donostia, 1986.
- Euskadi. Arartekoa. «Eusko Legebiltzarrari txosten berezia 1992-1993
/ Ararteko». Gasteiz: Eusko Legebiltzarra / Parlamento Vasco. Vitoria/Gasteiz, 1990, 1992, 1993, 1994.
- Euskadi. Arartekoa: «Psikiatrikoak: ospitale psikiatrikoetako buru-gaisoen egoera / Los psiquiatricos: situaci6n de los enfermos mentales en
los hospitales psiquiatricos». Vitoria / Gasteiz, 1992.
- Antzinako Eibar: etnografia gaiak / Temas de etnogr~ffa del antiguo
Eibar / Juan San Martin, Ego Ibarra, Eibar, 1993.
- Bidez: gure Herriko gauzak / Cosas de nuestro Pafs. Caja de Ahorros
Provincial de Guipuzcoa, Donostia / San Sebastian, 1981.
- Gogoz: gure Herriko gauzak / Cosas de nuestro Pafs. Caja de Ahorros
Provincial de Guipuzcoa, 1978.
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- Landuz: gure Herriko gauzak / Cosas de nuestro Pafs. Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala, Donostia / San Sebastian, 1983.
- Giro gori / Juan San Martin «Otsalar». Argitarapen Zerbitzua, Euskal
Herriko Unibertsitatea, Leioa, 1998.

D. Gaztelaniaz
- Escritores euskericos (Catalogo bio-bibliografico de escritores contemponineos en vascuence) La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1968.
- Elgueta con Anguiozar y Ubera. Caja de Ahorros Municipal de San Sebastian, San Sebastian, 1975.

- «Eibar»: Diccionario Enciclopedico Vasco. Aunamendi, X. Liburukia,
180-272 orr. Donostia, 1979.
- «Existe-t-il un art basque?» in Etre basque entziklopedia, 311-349.orr.
Tolouse, 1983.
- «l,Existe un arte vasco?» In Ser vasco, 311-156.orr. Bilbo, 1986.
- «Las artes del Pueblo Vasco» in Euskalerria. Bartzelona, 1987.
-Los Zuluaga: dinastla de artistas vascos / Ramiro Larranaga... (et al.).
«El pintor Ignacio Zuluaga», V. Kapitulua, 195-277. Ram6n Suarez Zuluaga, Zuloaga, Museo Zuluaga, San Sebastian, 1988.
- Escritores euskericos (Catalogo bio-bibliografico de escritores contemporaneos en vascuence). La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbo, 1968.

- «Pr610go» in El escultor Juan de Anchieta - Camon Aznar, Jose. Diputaci6n Foral de Gipuzcoa. Donostia, 1990
- Viaje por el pals de los recuerdos. Toribio Echevarria. «Pr610go» de
Juan San Martin (2 Y edici6n facsimil). Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones. Donostia / San Sebastian, 1990.
-Apendice a escritores euskericos: correcciones y adiciones a la primera
edicion por Juan San Martin. La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1969.

- «Comuz: notas sobre termino y nobleza» / por Juan San Martin. Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais, 1988, 525-532 orr.. Ondokoaren separata: Boletln de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pals. Ano 44, cuademos 3-4, Donostia / San Sebastian.
- «Don Carmelo de Echegaray: su aportaci6n a la Literatura en vascuence» in Boletfn de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pals.
Separata. Ano 41, cuademos 1-2. Euskalerriaren Adiskideen Elkartea,
Donostia / San Sebastian, 1985.
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- Julio Beobide. (Biblioteca: pintores y escultores vascos de ayeI', hoy y
maJiana; v. 23, fasc. 246) La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1973.
- «Luis Pedro Pefia en las investigaciones etnograficas: tiempo de recuerdo» in Bidasoako Ikaskuntzen aldizkaria / Boletln de Estudios del
Bidasoa / Revue d' etudes de la Bidassoa, Separata, N. 13. Luis de Uranzu Kultur Taldea, lrun, 1996.
- «Ofizio eta tituludun etxe izenak Hondarribian» in Bidasoako Ikaskuntzen aldizkaria... , Separata, N. 15. Irun, 1997.
- «Paleolitos garaiko aztamak Hondarribian» in Bidasoako Ikaskuntzen
aldizkaria... Separata N. 19. lrun, 1999.
- «Vocabulario euskaro adicional del padre Esteban de Andoain» in Fontes Linguae Vasconum Studia et Documenta. Separata, N. 26. Aranzadi, Pamplona, 1977.

* * *
Lanbide aldetik, Juan San Martin, Eibarren, sorterrian, industria arloko
zenbait espezialitateren esparruan aritu izan zen, eta, ondoren, makineria inportatzen zuten enpresetan lankidetza eskaini izan duo
Gazte-gaztetatik irakurketa-zaletasuna bizi-bizirik izan du eta honek eman
dio autodidakta oinarriaren heziketa.
Gazte-gaztetatik Eibarko Kirol klubean parte hartu izan duo Berton zenbait kargu izan zituen, eta besteak beste, burua izatera heldu zen, Klub barruan -gizarte eratze mailan- zenbait arlotan banandu izanez, ohiturari jarraikiz. Eta ohiturei jaramonik egin gabe kultura saila sortu zuen, bertako
biblioteka garaturik; hone1a, kirol ekintzen osagarri modura, berbaldiak, ikastaroak eta zenbait erakusketa antolatuz.
Bestalde, Juan San Martinen kirola mendizaletasuna izan da, era guztietakoak praktikara eramanez, alegia, mendigoizaletasuna, eski, eskalada eta espeleologia. Garai batez Eskalada eta Mendigoizale eskolako irakasle-gidaria
izan zen. Aipatzekotan Bulnes-ko Naranjo mendia igo zuen hiru bide desberdinetatik, eta baita Pirinioetako zenbait mendigailurretara igotzeko bide berriak urratzen aintzindari izan zaigu. Europako mendigain behinenen mendigunetako ibilbideak burutu izan ditu eta baita Pirinioetako eta Alpeetako
mendikate gehientsuenak ere bai.
Larran San Martin leizera espedizio espeleologikoetan parte hartu izan
zuen. Honetaz guztionetaz Pyrenaica eta Munibe argitalpenetan azaldu ditu aipaturiko mendi ibilaldi eta ekintzak. Eta hau guztiau kontuan izanik, 1955.urtean, Espainiako Mendi Federazioak, zilarrezko domina eskaini zion haren kirol merituengatik.
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Eta, 1964.urtean, Baionako Euskal Idazleen entitateak, «Lauaxeta Saria»
eskaini zion buruturiko kazetari lanengatik.
Euskal Herritik zehar ibili zaigunez gero, jarraiko diziplinez kezkati bizi
izan zaigu, alegia: historiaurrea, linguistika, artea eta etnografia. Honela ba,
historiaurreko zenbait aztarnategi -erromatarren garaikoak- eta artelan batzuk
identifikatu egin ditu. Aldi berberean, zenbait herri kanta eta eskuz egindako
lanen bilketaz arduraduna izan dugu.
Bestalde, Juan San Martinek izandako harreman anitzen artean, bereziki,
Jose Migel Barandiaran eta Julio Caro Barojarekin izandakoak azpimarratu behar dira.
Politika eremuan, Espainiako Transizio politikoaren garaian Arte Ederretako Kontseilaria izendatua izan zen. Eta, beste aide batetik, zenbait urtez, Donostiako San Telmo Museoko Zuzendaritzako kidea izana da.
Goian aipaturikoaren bizitza geldi ezina eta jakituriaren bila aritu izan da.
Horregatik, goian nabarmendu izan denez, hainbat eta hainbat liburu eta txosten argitaratu. 200l.urtean, Anton ABBADIA sarirako, hautagaia izan zen.
Bestalde, toki anitzetan hitzaldi ugari eskaini ditu.
Azkenik azpimarratzekoa da, 2001.urtean, Eibarko Udalak, Udako Euskal Unibertsitatearen laguntzarekin, «Juan San Martin» beka sortu duela, ikerketa sustatzeko eta Juan San Martin eibartar euskalari eta ikertzailea omentzeko.
Ricardo Badiola Uriarte

DON MANVEL IRVJO BIGARREN SARIA
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PREMIa DON MANUEL DE IRUJO: 2002 SARIA.
JOSE MARl SATRUSTEGI ZUBELDIA
Lizarran 2002ko ekainaren 8
Koldo Viiiuales,
Irujo Etxearen Lehendakaria

DISKURTSOA
40.hamarkadan kokatu. Garai zailak ziren euskara eta euskal kulturarentzat.
Gudate zibila amaitu berria, Euskal Herriko etxe askotan beldurra zen nagusi.
Ume bat korrika zebilen Arruazuko kaleetan barrena. Euskara bere bizitzaren zati bat zen eta bere oroitzapenetan herri batetiko atxikimenduaren nortasun aztamak betiko urratu ziren.
Urteen poderioz, halakoren baten, apaiz izateko erabakia hartu zenuen.
Liburuz inguratuta eta, beharbada, giro ez oso egokian,mehatxupean zegoen
herri baten kultura zure inguruan zabaltzeko konpromezua hartu zenuen.
Irufiea zaharrean hamabost urte igarota, apaiztu zinen. Luzaiden aritu zinen lehendabiziko aldiz zure apaiz lanean. Mendi eta haran euskaldun hauen
artean, inguru ezin hobean, hain maitea zenuen herri honen kulturaren berreskurapenaren aide indar guztiz Ian egiteko erabaki sendoa hartu zenuen.

* * *
Nos situamos alla por los afios 40. Eran tiempos dificiles para el euskara y la cultura vasca. Recien acabada la guerra civil, en muchos hogares de
Euskalerria se vivia una sensaci6n de miedo.
Un nifio correteaba por las calles de Arruazu. El euskara era parte de su
vida y en su memoria habian quedado para siempre grabadas las sefias de identidad de pertenencia a un pueblo.
Con el transcurso de los afios, un dia decidiste ser sacerdote. Rodeado de
libros y quizas tambien en un ambiente no muy favorable, supiste ir madurando en tu interior el compromiso de expandir la cultura de un pueblo que
estaba seriamente amenazada.
.
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Tras quince anos de permanencia en la vieja Iruna, fuiste ordenado sacerdote. Luzaide fue tu primer destino. En este privilegiado entorno, donde
montes y valles tambien hablan euskara, tomaste la decision de trabajar con
todos tus fuerzas por la recuperacion de la memoria historica de este pueblo
que tanto amabas.
La recopilacion de temas relacionados con los mitos, leyendas y tradiciones populares, fue el primer paso para frenar la perdida de identidad que
atravesaba nuestro pueblo.
Y como si de un profeta se tratara, empezaste a proclamar que el euskara debia estar presente en todos los ambitos de nuestra cultura y sociedad.
Tus articulos publicados en «Euskal Hizkuntza Orria»-pagina en euskara del Diario de Navarra, posibiltaron que muchos euskaldunes mantuvieran
viva la lengua de sus mayores.
En 1963, recogiendo la antoreha del fallecido Orixe, fuiste nombrado acad6mico de Euskaltzaindia.
Te hallabas inmerso en la recuperacion de ese sustrato cultural y numerosas asociaciones, grupos e ikastolas encontraron en tu persona la ayuda que
necesitaban para llevar adelante sus proyectos. Lizarra Ikastola agradece tu esfuerzo y apoyo que recibimos alIa por los anos 70, cuando pusimos en mareha nuestro proyecto.
Uniendote al trabajo de antropologos y etnologos, aceptaste la direccion
de dos prestigiosas revistas cientificas: Fontes linguae vasconum: Studia et
dokumenta y Cuademos de Etnologfa y Etnograjia. Publicaciones que han ido
enriqueciendo el acerbo cultural de nuestro pueblo.

* * *
Izenek pertsonen izaera adierazten dutenez, hiru euskal izendegi prestatu
zenuen. Garai hartan legearen aldetik ez zegoen inongo eskubiderik euskal izenak jartzeko. Ama Birjinaren izenek eta Erdi Aroko izenek osatzen zuten lehen bilduma hau. Urte batzuk beranduago zerrenda luze bat prestatu zenuen.
ESAN eta IZAN. Norberak bere izena entzuterakoan euskaldun sentitzen
zen. Gogoan izango duzu nola epaile batek epaitegira eraman zintuen, artikulu batean Amaia izena erabiltzeagatik.
Zuk prestaturiko hiru izendegi hauei esker hainbat familiak euskararekin
identifikatu ziren.

* * *
En este proceso de reencuentro con nuestra identidad, agrademos tu primer Nomencltitor de nombres vascos que fue publicado en 1972. Respetando
la legalidad vigente, aparecio un pequeno listado relacionado con advocaciones marianas 0 nombres medievales.
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Se habia dado un gran paso. Las familias mas comprometidas afirmaron
su realidad vasca, nombrando a sus hijos con un lenguaje que denotaba la pertenencia a un pueblo. En la actualidad la mayoria de los ninos nacidos en Euskal Herria, al escuchar su nombre se identifican con nuestra cultura.
En anos posteriores y coincidiendo con la venida de la democracia, la implantaci6n del euskara experiment6 un gran avance. Las utopias por las que
tanto luchaste se iban concretando en proyectos que garantizaban el futuro del
euskara. Parecfa que el proceso de normalizaci6n estaya ya garantizado.
Sin embargo, pronto aparecieron tus dudas y dificultades. Con la negativa de la Administraci6n a no conceder la licencia de emisi6n a radios en euskara, llegaria tu primera decepci6n. Y como signo de protesta, renunciaste del
Consejo Navarro de Cultura.
Hace unos pocos afios, presentaste tu dimisi6n como asesor del euskara
al actual Gobiemo, denunciando su falta de sensibilidad a la hora de potenciar el entomo euskaldun.
Consciente de la delicada situaci6n que atraviesa en la actualidad el euskara en Navarra, has hecho publica en todos los foros tu disconformidad y rechaw de las ultimas decisiones y decretos del Gobiemo Foral.

* * *
Mila esker, Jose Maria jauna. Herri honek bere oroitzapenak berreskura
ditzan egin duzun lanak etekina izan duo Zure hogeita lau liburu eta milaka
idatzi gure Herriaren etorkizunerako bermea dira.
Eta nahiz eta traba ugari egon, lanari ekinen diogu, orpoz orpo, gure hizkuntza eta kultura zabaltzearren.
Herri honek zurekiko zorra zuen eta gaur, lrujo Etxeak, Euskal Herri osoaren izenean, Bigarren Manuel de lrujo saria ematen dizu.
Hain maitea duzun Euskal Herriaren nortasuna bizirik mantentzearren
egin duzun lana aitortuz.

* * *
Mila esker, Don Jose Marfa. Tu trabajo por recuperar la memoria de este
pueblo ha dado su fruto. Tus 24 libros y mas de 1000 artfculos son un futuro
de garantfa para nuestro pueblo. Y a pesar de todas las trabas legales, seguiremos trabajando codo con codo por expandir nuestra lengua y cultura.
Este pueblo tenfa una deuda con tu persona y hoy, lrujo Etxea, en nombre de toda Euskal Herria, te hace entrega del segundo premio Don Manuel
de Irujo, reconociendo tu entrega, trabajo e ilusi6n por mantener vivas las sefias de identidad de esta tierra que tanto amas.

J.M. SATRUSTEGI
II. Manuel Irujo Saria
Lizarra I Estella, 2002-VI-08
Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Jaun-andereak eguerdi on!
Ene lehenbiziko hitzak esker onezko hitzak izanen dira gomitatu nauzuelakotz Jose Mari Satrustegi euskaltzainkideari egiten zaion omenaldira.
Ohore handi bat da enetzat, hemen naizela euskaltzainburu gisa nafar euskaltzain bati «laudatio» delakoaren eskaintzeko.
Euskaldun eta nafar, apaizgoa ahantzi gabe, hona zer den enetzat J.M. Satrustegi.
Apaiz lehen, egun batez entzun baitu Jainkoaren deia eta dei horri erantzun baitio. lrufieko seminarioan ikasketak eginik, izendatua izan zen Luzaiden bikario. Han ezagutu zuen beste euskalki bat eta harremanetan sartu Garaziko eta Iparraldeko apaizkideekin. Gero, luzaz egona da Urdiainen erretore,
artzain onaren eguneroko lanaz arduratuz, arimen artzaina, anai-arrebak biltzen dituela anaitasun handienean.
Nafarra, nola ez, Arruazun sortuz gero. Nafar ingurumenean bizi izan da
beti eta, estudioak bururaturik, nola ez ohar lur berezi batean jaio zela eta lur
horrek gordetzen zituela altxor ohargarriak, bai historiaren aldetik, bai etnografiaren aldetik.
Iker lanetan ari izan da apaizgoak uzten zion denbora guzian. Luzaide
izan da J.M. Satrustegirentzat inkesta toki aberatsa. Oroit naiz oraindik Luzaiden egin zuela Euskaltzaindiko sarrera-mintzaldia Orixe-ren segida hartuz
«Luzaideko otoitz ttipiak» gaia aztertuz. Luzaide herriari berea eman dio argitaratu dituelarik Bordel bertsularia (1965) eta Luzaideko kantiak (1967).
Idatzi dituen artikuluekin eta agertarazi dituen liburuekin J.M. Satrustegi-ren fama zabaldu da Nafarroako mugak gaindituz. Alabaina, hainbat eta
hainbat hitzaldi eman ditu Deustuko Unibertsitatean, bai eta ere Euskal Herriko Unibertsitatean, halaber Irufieko Centro Superior de Estudios Teol6gicos
ikastegian. Gomitatua izana da Tokio-ko Waseda Unibertsitatean eta Argenti-
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nako Santa Fe Unibertsitate katolikoan antropologia ikastaroen emaiteko. Gogora ditzadan orain bere artikuluekin mamitu dituen aldizkariak, batzu bederen: Principe de Viana, Egan, Boletin de la Real Socialad de Al1ligos del Pais,
Anuario del Sel1linario de Filologia Julio de Urkijo, Euskera. Baina lM. Satrustegi-ren «opera magna» Fontes Linguae Vasconul1l aldizkaria da dudarik
gabe, sortzailetarik izan baita lehenik eta kudeatzaile 1969tik orain artio, 33
urte segidan. Kontura gaiten zer den holako aldizkari baten kudeatzea, hartu
baitu Fontes-ek Julio de Urkijo-ren Revista Internacional de Estudios Vascos
delakoaren tokia. Nor nahik ez zuen idazten RIEV-en, nor nahik ez du idazten Fontes-en. Adibidez, hona lehenbiziko urteko idazleak: Luis Michelena,
Julio Cam Baroja, A. Garcia BeIIido lehen alean, Migel Urmenetak idatzi zuela aitzinsolasa; Luis Michelena, J.M. Satrustegi, Florencio Idoate, Angel Irigaray bigarren liburukian; Karl Bouda, Henri Polge, Rudolf de Rijk, J.M. Satrustegi, Diego Pascual de Eraso, Jose Maria Jimeno Jurio, Pierre Lafitte, Luis
Michelena, hirugarrenean. Ederki hasia, segitzen du Fontes-ek bere bidea euskal istudioen onerako. Zorionak zuri, lM. Satrustegi.
Euskaldun. euskaltzale, euskaltzain: euskalduna sortzez, hala baitzen eta
hala baita egun ere lM. Satrustegi-ren sort-herria; euskaltzale, hala nahi ukan
baitu, hala erabaki baitu. Lehenik landu du aitamenganik ukan duen altxorra,
bertze euskalkiak ikasiz, euskaldun guziekin harremanetan sartuz. Idatzi dituen artikuluak eta liburuak dira lekuko, baina, denbora berean, Nafarroan,
euskararen aldeko ekintza guzietan parte hartu du, bai frankismo garaian, bai
gero ere, herriz herri ibiliz, haurrak bultzatuz, haurrak baitira euskararen geroa. Ez da ezer egiten Nafarroan euskararen aIde J.M. Satrustegi gabe. Eusko
Jaurlaritzako Euskararen Aholku batzordekide izendatu zuten 1988an eta Nafarroako Kultura Aholku batzordekide izana da ere bere dimisioa eman arte,
hola erakusten zuela gobemuarekin zituen ezadostasunak.
Euskaltzain, merezimenduz. Egia erran, laster ohartu ziren Euskaltzaindian bazela Nafarroan nafar apaiz euskaldun gazte bat osoki euskarari emana.
Euskaltzain urgazle izendatu zuten 1957an, 27 urte zituela eta euskaltzain oso
1963ko maiatzaren 18an, duela beraz 39 urte, Orixe olerkariaren alkian jartzen zela. Denbora jin, denbora joan, ez da alferrik egon 39 urte horietan J.M.
Satrustegi. Etorri da zintzoki gure bilkuretara, gai guzietan parte hartuz. Bat
egin du Arantzazuko kongresuan Euskaltzaindiak erabaki zuelarik euskara batuaren beharra, hori baita euskaldun guziak lotzen dituen hizkuntza beharrezkoa, euskalkiak batere mendratu gabe. Euskaltzaindiak batzordeak sortu zituelarik, sartu zen eta han dago beti, Onomastika batzordean. Toki egokia
euskal izenak luzaz aztertu dituenarentzat. Euskal Izendegia publikatu zuen
1972an eta geroztik, ukan ditu bi agerraldi gehiago 1977an eta 1983an. Parte
handi bat hartu du Onomastika batzordeak berrikitan argitaratu duen Euskal
Izendegia / Ponte Izendegiaren Iiburuan.
Karguak ere ukan ditu Euskaltzaindian Nafarroako ordezkaria izanez luzaz 1997 arte, Andres Inigo euskaltzainak hartzen zuela haren segida. Eus-
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kaltzaindiko zllzendaritzan egona da hamalau urtez 1978tik 1992 arte idazkari gisa, bere kargua betez zuzenki, Euskaltzaindian diren elkarrizketak behar
den bezala labur bilduz.
Euskaltzaindiak eman dituen urratsetan parte hartu du J.M. Satrustegi-k
berea emanez jardunaldietan hala nola biltzar nagusietan. Adibide xoil baten
emaiteko eta nihaur lekuko izanez, azpimarratu nahi dut Hiztegi Batuko gaietan zein aberatsa den lM. Satrustegi-ren emaitza.
Denbora jin, denbora joan, etorri zaizu, Jose Mari, omenaldien garaia. Berrikitan, dakidanez, lortu duzu Larreko saria. Larreko, izen ezaguna edo, hobeki erran, izen-orde ezagutua euskal Iiteraturan.
Egun eskaintzen dizute Manuel de Irujo II. saria. Gizon handi baten oroitzapena dauka sari honek, «Irujo etxea» deitu elkarteak eskaintzen duena.
Oroit gaiten nor izan den Manuel de Irujo, zer egin duen Nafarroaren aIde,
nola zaindu dituen euskararen eta euskal kulturaren eskubideak bere bizi guzian.
Halaber gure egungo saridunak bizi izan dituen urteak euskararen eta euskal kulturaren aIde eskaini ditu eta segur nago luzaz biziko dituenak eskainiko dituela ere. Ohore zuri, Jose Mari, bihotz bihotzetik.

A J.M. SATRUSTEGI,

Premio Manuel1rujo
Lizarra / Estella, 08-VI-2002
Jean Haritschefhar,
Presidente de fa R.AL V. / Euskaftzaindia

Senoras y senores,
Para los que no tienen la suerte de conocer nuestra hermosa lengua, esta
vieja y siempre joven «Lingua navarrorum», voy a resumir en mi tercera lengua 10 que acabo de decir en euskara.
Para mi J.M. Satrustegi es euskaldun, navarro y sacerdote.
Sacerdote primero, puesto que fue su vocacion primera, contestando positivamente a esta llamada interior de ponerse al servicio de los demas, hermanos y hermanas. Despues de los estudios de humanidades y teologia en el
seminario de Pamplona Ie nombraron a Valcarlos, zona fronteriza donde ademas de su trabajo de sacerdote conocio otro dialecto entrando en contacto con
colegas de Garazi y de Iparralde, empezando sus investigaciones de etnologo.
Recuerdo su discurso de entrada en Euskaltzaindia en que desarrollo el terna
de «Las pequefias oraciones de Valcarlos» (Luzaideko otoitz ttipiak). Seguira
sus varios trabajos de sacerdote y de investigador en Urdiain donde estuvo de
parroco durante muchos afios.
Navarro de pura cepa desde luego, nacido en Arruazu, viviendo en un
ambiente euskaldun y navarro. Como, entonces, no darse cuenta que habia nacido en una tierra privilegiada, yacimiento de larga historia y de usos y costumbres particulares. Como, entonces, no seguir el camino abierto por otros
navarros entre ellos el tan brillante Julio Caro Baroja.
Su fama de etnologo Ie da la ocasion de ser invitado a dar conferencias
en la Universidad de Deusto, la Universidad del Pais Vasco, a dar cursos en
el Centro Superior de Estudios teologicos de Pamplona. Le han invitado tambien a dar conferencias de antropologia en la Universidad Waseda de Tokio y
en la Universidad catolica de Sante Fe en Argentina.

334

EUSKERA - XLVII, 2002, I

Ademas de los 24 libros que ha publicado ha colaborado en muchas revistas de Pamplona, Vitoria, San Sebastian y Bilbao con muchfsimos artfculos de que dan fe su larga bibliograffa. Pero, a mi parecer, la «opera magna»
de J.M. Satrustegi es la revista Fontes Linguae Vasconwn creada en Pamplona en 1969. Fue uno de los fundadores y sigue siendo su director. Hay que
darse cuenta del trabajo y de la responsabilidad que representan la direccion
de una revista de alto nivel de investigacion, verdadera continuacion de la Revista Intemacional de Estudios Vascos de antes de la guerra, mas especializada que ella en materia de lingufstica como 10 reza el propio tftulo, verdadera revista internacional que beneficia de aportaciones de investigadores
vascos sin duda, pero tambien franceses, espafioles, holandeses, alemanes, ingleses, americanos, polacos, rusos, universitarios en general que dan gran prestigio a esta revista.
Euskaldun, desde luego, y ademas euskaltzale y euskaltzain / academico
de numero. Poseedor del euskara desde nifio, emprendio su estudio cientffico,
conociendo sus varios dialectos, deseando firmemente su supervivencia. Por
eso se involucra conscientemente en trabajar por el desarrollo del euskara,
yendo de pueblo en pueblo, verdadero misionero de la lengua, incitando a los
nifios a que aprendieran el euskara, consciente que el porvenir de la lengua
reside en los jovenes. Todos aquf saben que no se hace ningun acto a favor
del euskara sin la participacion de J.M. Satrustegi, ejemplo de euskaltzale de
estudio y de accion.
Pronto se dieron cuenta en Euskaltzaindia / R.A.L.Y. de que vivfa en Navarra un joven sacerdote euskaldun y euskaltzale. Le nombraron academico
correspondiente en 1957 cuando tenfa apenas 27 afios y teniendo en cuenta
sus grandes meritos Ie nombramos -hacfa un afio que era yo academico- academico de numero el 18 de mayo de 1963 en el escafio del poeta Orixe. Durante 39 afios ha sido un academico ejemplar, asistiendo a todas las reuniones, ofreciendo su aportacion a todas las jomadas y a todos los congresos
organizados por Euskaltzaindia, desempefiando cargos como el de delegado de
Euskaltzaindia en Navarra hasta 1997 y de secretario general en la Junta directiva durante 14 afios desde 1978 hasta 1992.
Consciente de la necesidad de una lengua comun a todos los vascos, se
ha implicado en su desarrollo desde el congreso de Aranzazu en 1968 sabiendo
ademas que esta lengua que une a todos los vascos se nutre de la savia de todos los dialectos que seguiran viviendo cada uno en su propio territorio.
Los trabajos e investigaciones de la Academia se realizan en distintas comisiones. J.M. Satrustegi pertenece a la comision de Onomastica que disfruta de su aportacion de estudioso de los nombres de pila vascos, teniendo en
cuenta que publico en 1972 Euskal Izendegia con 2" y 3" edicion en 1977 y
1983, tomando gran parte en la publicacion oficial de Euskaltzaindia de los
nombres de pila vascos. Puedo dar testimonio tambien de su aportacion a las
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discusiones academicas relativas al vocabulario estandar que de 23.000 palabras pasara a mas de 40.000 dentro de algunos afios.
Andando el tiempo llega el de los honores y del reconocimiento. Ayer el
premio Larreko, gran figura navarra de la literatura vasca, hoy el II. premio
Manuel de Irujo que dedic6 su vida a la defensa del euskara y de la cultura
vasca. De la misma manera J.M. Satrustegi ha dedicado los afios de su vida
presente y dedicara los muy largos arios venideros que Ie deseo a la defensa
y a la promoci6n del euskara y de la cultura vasca. Felicito a los que Ie han
otorgado este premio tan merecido. Recibe, Jose Mari, mi cordial aplauso y
enhorabuena.

HENRIKE KNORR EUSKALTZAINBURUORDEAREN
MINTZALDIA, FRANCISCO FERNANDEZ DEL RIEGO
GALIZIAKO AKADEMIAREN PRESIDENTE OHIAREN
OMENEZKO EKITALDIAN
Vigo. Barbon teatroa.
2002ko martxoaren 8an

Senoras e senores:
Reciban todos vostedes un cordial saudo no nome da Real Academia da
Lingua Vasca / Euskaltzaindia.
Yin, acompanado do academico correspondente Juan Jose Zearreta, para
transmiti-la profunda estima e admiracion que sentimos cara a D. Francisco
Fernandez del Riego, pola sua obra e polo seu exemplo, e para proclamar unha
vez mais a nosa sincera irmandade con este pobo e coa sua lingua.
Gustame citar -tanto que debera pagar dereitos de autor- a definicion dun
autor alsaciano: «A cultura e unha loita constante contra 0 esquecemento». 0
noso homenaxeado loitou, e en anos moi diffciles, contra 0 esquecemento, e
todos reconecemo-Ios meritos dun labor inmenso a prol da lembranza, da lembranza viva, e da dignidade dunha cultura.
Congratulanos participar neste acto e desexamos todo 0 mellor para 0 homenaxeado, para a sua familia, para os seus amigos, e para toda Galicia.
Rematarei na nosa lingua:
Agur eta ohore zuri, e dicir, Saude e honra para vostede.
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Francisco Fernandez del Riego, Galiziako akademikoari Vigon egin zitzaian omenaldiko argazkia. Laugarrena, eskuinetatik hasita. Henrike Knorr.
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EUSKALTZAINDIAREN INFORMATIKA
ETA TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZUA (EITZER)
Bilbo, 2002-III-6
liiaki Kareaga,
Euska/tzaindiaren Informatika
eta te/ekomunikazio teknikaria,
Ricardo Badio/a,
argita/pen eragileak,
hizkuntzaren orrazketa

1. SARRERA

Euskaltzaindiko informazio sistema eguneratzeko egitasmoa 1999-2000
urteetan gauzatu zen. Horretarako Herri Aginteek ahalegin ekonomiko berezia
egin zuten eta horrela beharrezko ekipamendua eta hasierako ezarpenak burutu ahal izan ziren.
Informatizazio honen ildo nagusiak hauexek izan dira:
- Azpiegitura informatiko/telematiko egokia erosi eta ezartzea eta langileria tresna hauek erabiltzeko trebatzea.
• Datuak trukatzeko estandar batzuk ezarri, formatu zein eratan (Word,
e-mail, ...)
• Erakundearen egoitza, ordezkaritza eta bestelako lantokiekiko loturak
eta telekomunikazio sistemak hobetu; datuak trukatu eta elkarlanerako tresna informatikoak eskaini.
• Datuen segurtasuna bermatzeko asmoarekin, aplikazio eta lantresna
informatiko zaharrak tresna berriekin ordeztu (2000 efektua ekiditeko
neurriak, babes kopietarako zintak, formatu zaharrak konbertitu, babes kopia programatuak, etab.)
- Orotariko Euskal Hiztegiaren Ian tresna berritzea eta datuak euskarri berrietara migratzea
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- Datu-base sakabanatuak euskarri bateratuetan biltzea eta Intranet eran
konpartitzeko azr :egitura prestatzea
- Euskaltzaindiko Webgunea argitara ematea. Informazio instituzionalaz
gain «Web Produktuak eta zerbitzuak» eskainiko dizkiena euskalgintzako profesionalei
Hasiera baten, ODE/SA. enpresak hartu zuen egitasmoaren gidaritza. Informatizazio prozesu honen azken boladan, 2000. urteko martxoaren 3an, Euskaltzaindiak Ingeniari teknikoa hitzartu eta horrela Euskaltzaindiaren informatika eta telekomunikazio zerbitzua (aurrerantzean EITZER) martxan jarri
zuen. EITZERen lana, martxan jarritako egitasmoak burutu, mantendu eta
etengabeko hobekuntza prozesua abiatzea izan da.

2. 200IEKO LAN BEHINENAK

Informatika ezarpena egiten denean aukera eta eginbehar berriak sortzen
dira. Eta beronen abantailak begi-bistakoak dira: segurtasuna, bizkortasuna,
eraginkortasuna, etab. Aurrerapen teknologiko azkarrak, ordea, erositakoak
mantendu eta etengabe eguneratzen ahaleginak egitera behartzen gaitu.
Bestalde, informatika ezarpenari amaiera-data jartzea oso zaila da, ezarpena egiten ari den bitartean informatika bera aldatzen ari baita. Are gehiago
Internet zerbitzuetako munduan sartzen baldin bagara. Etengabeko aurrerabideari jarraitzea behartuta gaude. Nire ustez, Informatika Zerbitzuaren betebeharretakoa hauxe da, hots, informatika-aurrerapenen abiadura eta etxean den
sistemaren egokitzapen-erritmoaren arteko oreka bilatzen ahalegintzea.
Beraz, adierazitakoaren ildotik joz gero, E/TZER zerbitzuaren jarduna bitan bana daiteke: Mantenu lanak (sistema jagotea, etengabeko prestakuntza,
segurtasuna, matxurak, ...) eta egitasmo berrien if!formatizazioa (prozesuen automatizazioa, ezarritako azpiegituraren aprobetxamendua, Internet zerbitzuen
zabalkundean parte hartzea, azpiegitura informatikoa erosten laguntzea, ...)
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2.1. Mantenua
Ondorengo taulan, mantenu-intzidentzien gertaerak zenbatzen ahalegindu
gara, sail eta motaren arabera ezarririk, alegia:
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Mantenu-intzidentziak mantenu-motaren arabera:
Hardware matxurak
5%
Intemetekiko zerbilzuak
16%

Birus informatikoen

instalazio, hobekuntza
eta konfiguratzeak
15%

,

kontrako neurriak
9%

.....', ..... ,.'... \ Laguntza tekniko
behinena
18%

Datuekiko segurtasuna
3%
Aginduriko ofimatika
lanak
13%

2.2. Informatizazioa
Mantenu Ian eta zerbitzu barruko Ianetatik aparte, eta hauek burutzen joan
garen aldi berean, informatizazio egitasmoak burutzen ahalegindu gara. Ondoren, egindako informatizazio Ian behinenen kronologia agertzen da:
Urtarrila

99-00 informatizazioaren balantzea

DAGERRE egitasmoa (Azkue Bibliotekako digitalizazioa)
Otsaila

Euskaltel Integra plana (telekomunikazio gastuak egokitzeko kudeaketa)

Martxoa

JAGONET (Intemeten bidezko hizkuntza-kontsulten zerbitzua)

Apirila

Webguneko edukien mantenurako prozedurak zehaztea
Euskaltzaindiko lNTRANETa.

Maiatza

Olaso-Dorreko inbentarioa
OEHren bulegoa lekuz aldatzean telekomunikazio sistema berriaren ezarpena

Ekaina

2002ko informatikarekiko aurrekontuak

Euskaltzaindiaren Xv. Biltzarra: Bilbo·Baiona
Uztaila

Trebiiioko toponimiaren datu-bilketarako aplikazioa
Euskaltzaindiaren Xv. Biltzarra: Bilbo-Baiona

lraila

Euskaltzaindiaren Xv. Biltzarra: Bilbo·Baiona

Urria

Oasteizko ordezkaritzako informatikaren egoera hobetzeko plangintza
Ekonomia-kudeaketarako sistema. Banketxeekiko lotura telematikoa

Azaroa

EODA (Euskal Onomastikaren datutegia) Intemeten bidezko kontsulta zerbitzua
Absys Web instalazioa. Azkue Bibliotekako katalogoa Intemeten

Abendua Durangoko Azoka (Oune elektronikoan Stand-a izan zuen Euskaltzaindiak,
lehen aldiz)
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3. EUSKALTZAINDIAK ESKAINTZEN DITUEN INTERNET ZERBI·
TZUAK
Era eskematiko baten, une honetan Euskaltzaindiak bere webgunean eskaintzen dituen informazio eta zerbitzuak jarraikoak dira, alegia:
Informazio orokorra
Informazio instituzionala
Euskaltzaindiaren historia, xedeak, sorrera, etab.
Urteko jarduerak
Urtearen hasierarako egiten den jardueren planen berri eskaintzen da.
Estekak
Beste erakunde batzuekiko webguneekin loturak
Zer Berri?
Azken berriak, izendapenak, sariak, ...

Argitalpen katalogoa: On-line salmenta
Salgai dauden liburuen katalogoa eta Banaketa Zerbitzura eskari-mezuak bidaltzeko aukera eskaintzen ditu.
EODA
Euskal Onomastikaren datutegia. Onomastika batzordearen erabakien zabalkunderako: deiturak, ponte-izenak, herri-izenak eta mendien izenak kontsultagai.
Euskaltzaindiaren Arauak + Hiztegi Batua
Emandako Arauak kontsultagai (PDF edo HTML formatuetan). Hiztegi Batua on-line sisteman ere kontsulta daiteke.
On-line argitalpenak (paperean ere argitaratu direnak)
EHHAren antologia
Frai Bartolomeren testuak
EUDEL: Herri-izendegia
Hiztegi Batua (Euskera, 2000-3)
Kontsulta zerbitzua: JAGONET
Galde-erantzunen datu-basea
Galdelekua (e-mailaren bidez)
www.euskaracorpusa.net
Euskararen corpusen ataria izateko asmoa duena.
Une honetan XX. mendeko euskararen corpusa (EEBS: UZEIk burututakoa)
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4. INFORMATIZAZIO EGITASMOAK

4.1. Euskaltzaindiko webgunea
Webgunea sortu zenetik (ODEI,S.A. enpresak egin zuen 1999 bukaeran),
webguneak berak eta Internetek aldaketa handiak pairatu dituzte.
Internet erabiltzaileek ez diote eskatzen soil-soilik Euskaltzaindiari Interneten izan dadin; beronek badauka zeharka, Euskaltzaindiaren hizkuntza zerbitzuak Internetetik jaso nahi izatea. Bestalde, gaur egun, euskalgintzako profesionalak informatikaz, eta horrekin batera Internetez, lantresna modura
baliatzen dira eta beraiek dira, hain zuzen, hizkuntza zerbitzu hauek gehien
erabiltzen dituztenak. Horrela erakusten dute webgunearen estatistikek: webgunea lan-orduetan erabiltzen da gehien eta opor denboran erabilera asko urritzen da. Hona hemen estatistika horietako batzuk:

Euskaltzaindiko webgunera bisitak 2001. urtean
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Guztira: 53.914 bisita

2001eko abenduan orduz-ordu egindako bisitak
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Beraz, aipatu webgunea, gaur egun, agerpen instituzionalari lotua da eta
gehigarri modura hizkuntzarekiko zerbitzuak eskaintzen ditu. Honekin loturik,
gure proposamena zera litzateke, alegia: Webgunea berdiseinatzea hizkuntz
zerbitzuei lehentasuna eskaini gurarik (JAGONET, EODA, Arauak, Corpusak,
salmenta, ...) eta bertora sarbidea erraztuz. Bestalde, oraindik eginkizun hainbat gai ditugu, hots:
• Webgunearen atal batzuk erdaretara itzultzea;
• Esteken saila eguneratzea;
• «Zer berri» atala prentsa-zerbitzuaren esku jartzea;
• Tele-denda garatzea;
• Bestelako infonnazio instituzionala eskaintzea: sariak, elkarlanak, ...
• Arauak eta Hiztegi Batuko hitzen tratamendua errazago bilatzeko tresnaren garapena;
• «On-line argitalpenak» eremua berritzea eta eguneratzea

4.2. Azpiegitura eta telekomunikazioak
Eginkizun dauzkagun eremuak honako hauek dira:
• Baionako ordezkaritzaren infonnatizazioa;
• lrufieko ordezkaritzaren sistema telefonikoa hobetzea;
• Prentsa bulegorako tresneria infonnatikoa hobetzea.

4.3. Administrazioa
Eginkizun ditugunak honakook dira:
• Euskaltzaindiko pertsona-aurkitegia, Intranetean;
• Infonnatika segurtasunerako plangintza nagusia;
• Bulegoetako espediente eta artxibo administratiboen infonnatizazioa;
• Etxebarriko gordailua infonnatizatzea.

4.4. Aplikazio informatiko berrien sortze edo migratzea
Eremu honetan eginkizun dauzkagunak honakook dira:
• Azkue Bibliotekako datu-baseen bateratzea eta bilaketak erraztea;
• EHHAko lantresna berritzea era zentralizatuan Ian egin ahal izateko;
• Hiztegi Batua, dokumentu izatetik datu-base bihurtzea;
• Gasteizeko Toponimia lantaldearen datu-basea egokitzea eta tresna egokiak sortzen jardutea.
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4.5. Corpusak

Inforrnatizazioaren helburuetako bat Euskaltzaindiak dauzkan «corpus»
eta hizkuntza eremuko datu-base guztiak bildu eta bilaketa tresna bateratuaren
bidez kontsulta egin ahal izatea izan zen. Eremu honetan urrats batzuk eman
baldin badira ere, gaur egun ez dugu horrelako tresnarik.
Euskaltzaindiak «tresna» hau bi eratan baliatzeko asmoa dauka' alegia:
1. Zerbitzu publiko modura: www.euskaracorpusa.net webgunean (dagoeneko XX. mendeko corpus estatistikoa bertan dela)

2. Zerbitzu pribatu modura: Euskaltzaindiaren Intranetean. Erakundearen bameko ikerleentzako zerbitzu modura.
Aipatu kasuotan, Erakundeak (Zuzendaritzak) erabaki beharko du zem
datutegi komeni izango den eskura izatea. Beraz, hona hemen zerrenda:
• XX. mendeko euskararen corpus estatistikoa
• Orotariko Euskal Hiztegiaren corpusa
• Hiztegi Batua + Euskaltzaindiaren Arauak
• Orotariko Euskal Hiztegia
• Euskal Onomastikaren Datutegia (Onomastika batzordearen gomendio,
erabaki eta iradokizunak ...)
• Euskal Herriko Onomastikarekiko datu-basea (Patxi Galek egiten diharduena). Iturri desberdinetako Toponimia lanak bilduko dira, ondoren,
ikerleen esku jartzeko. Bestalde, Gasteizeko toponimia ikerketa berton
txertatuko litzateke.
• EHHA: ikerketa.
• Lexiko Erizpideen Finkapena (LEF)
• Azkue Bibliotekako katalogoa
• Lamiategi, euskal testu garaikideen datu-basea, egitasmoa
• Bestelako dokumentu eta zenbait argitalpen:
• Euskera agerkaria
• Gramatika
• Literatura
• Onomastika
• Euskararen lekukoak

· ...

LIBURUEN·AURKEZPENAK ETA
SARI·BANAKETAK

L1TERATURA SARIAK •

2001

Txomin Agirre Saria
Eleberria
Toribio Altzaga Sari a
Antzerkia
Felipe Arrese Beitia Saria
Olerkia
Mikel Zarate Saria
Sa i oa

BILBAO BIZKAIA KUTXA
FUNDAZIOA·EUSKALTZAINDIA
Literatura sariak 2001
Euskaltzaindiak eta Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioak urtero antolatzen
dituzte elkarrekin eleberri, antzerki, olerki eta saiakera-sariak. 2001. urteari dagozkion irabazleen izenak jakinamzi dim eta sariak eman abenduaren 14an
egin den prentsaurrekoan. Sari-ematea Euskaltzaindiaren egoitzan, Bilbon,
egin da.
Ondoko hauek dim aurtengo deialdiaren irabazleak, sariak eta epaimahaikideak:
Txomin Agirre eleberri·saria: Patxi Ezkiaga Lasa, Bigarren haurra.
Saria: 1.300.000 pezeta.
Epaimahaikideak: Gorka Aulestia, Txomin Peillen eta Ana Toledo.
Sari honetara 4 Ian aurkeztu dim.
Toribio Altzaga antzerki-saria: Alaitz Olaizola Borda, Zereko zera zertzen de/ako zereko zerarekin.
Saria: 800.000 pezeta.
Epaimahaikideak: Eugenio Arozena, Daniel Landart eta Patri Urkizu.
Sari honetam 4 Ian aurkeztu dim.
Felipe Arrese Beitia olerki-saria: Sonia Gonzalez Fernandez, Sagarroiak.
Saria: 800.000 pezeta.
Epaimahaikideak: Jon Kortazar, Mikel Lasa eta Lourdes Otaegi Imaz.
Sari honetam 8 Ian aurkeztu dim.
Mikel Zarate saio-saria: Jurgi Kintana Goiriena, Vizcaytik Bizkaira?
R.M. Azkue Euskaltzaindia sortu aitzin (1888-1919).
Saria: 1.000.000 pezeta.
Epaimahaikideak: Xabier Altzibar, Adolfo Arejita eta Antton Aranburu.
Sari honetara 6 Ian aurkeztu dim.
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PATXI EZKIAGA LASA
TXOMIN AGIRRE SARIA. ELEBERRIA
BIGARREN HAURRA
Hezurretako minbiziaren erasopean, oroitzapenei lotuta ematen ditu Lurdes Etxegoienek bere bizitzako azken egunak. Ustekabean, FOP-eko poliziaohi bat izango du bidaikide, Euskal Herriaren azken hogeita bost urteetako
zenbait gertakariri buruzko ikuspegi eta irizpideak kontrajartzera bultzatuko
duena. Maitale izan dituen bi lagunekin -argazkilaria bata, politikaria besteabizi izandakoak beteko du emakumearen bakardadea, eta Irlandara ihes egindako alaba bakarraren barkamenaren itxaropenak.

Patxi Ezkiaga
Legorretan jaioa, Oxford eta Cambridgeko unibertsitateetan egin zituen
bere literatura ikasketak. Geroztik, Deustuko Unibertsitatean burutu zituen
Historia arlokoak. Irakasle, Bilbon eta Donostian jardun du batik bat lanean.
Literaturaren arloan, berriz, 1984 geroztik nabarmendu da bere lana.

Argitalpenak:
Ipuinak: Antxon Eraso 1 (Mensajero, 1982), Antxon Eraso 2 (Mensajero,1982), Karnaba. (Mensajero, 1982), Ate debekatua (Erein, 1988) Bombilino.!/
eta Txakurkan (Erein, 1988), Killkilariaren Ametsa, Erein, Donostia (1988), Kaito lilozoa (Erein, 1988), Bataioto Apaiza (Erein, 1989) Hall urrutian (Bruno,
1990), Deabruarell Eztarria (Sendoa, 1990) lzeba Maripi (Elkar, 1996).
Poemarioak: Beldur naiz (Caja de Ahorros Vizcaina, 1985), Aiodi Herriko Kantak (Gipuzkoako Kutxa, 1986), Annaggedon (Eusko Jaurlaritza,
1986), Gernika (Erein, 1987), Fadura (Gipuzkoako Kutxa, 1987), Ispiluarell
isladaketak (Elkar, 1988), Keiko eta beste udazkellak (Elkar, 1988) -azken bi
hauek 1989ko Kritikaren Saria-, Terrala (Sendoa, 1990), Baladak (Sendoa,
1990), Komediarell Jaillkoa (BBK, 1993), Haize HurbilalViellto cercano
(EHU, 1984), Zauriarell Sall7loaklSalmos de la Herida (Bermingham, 1997.
1998ko Kritikaren Saria), Udazkellerako Hamar Kallta (Kutxa, 1999), Arasallgo Allt(/onak (Cuademos de Anciles, 1999).
Eleberriak: Charles Moulay (Sendoa, 1990), Bi zisneen hegada (Sendoa,
1992), Zure haragi bereko (Erein, 1996).

Sariak: Irun Hiria (3 aldiz), Txomin Agirre Saria (Eusko Jaurlaritza), Lizardi Saria ( Eusko Jaurlaritza, 2 bider), Felipe Arrese Beitia Saria (bi bider),
Julene Azpeitia Saria, Agustin Zubikarai Saria.
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ALAITZ OLAIZOLA BORDA
TORIBIO ALTZAGA SARIA. ANTZERKIA
ZEREKO ZERA ZERTZEN DELAKO ZEREKO ZERAREKIN
Eugenio metroan bizi da azken urteotan. Bertatik igarotzen diren guztientzako baditu hitzak, zeresanak eta jakin ere badakizki hainbat trikimailu
handik igarotzen diren guztiei etekinen bat ateratzeko.
Gabon inguruko egun batean ordea, eta bera konturatu ere egin gabe, pixkanaka-pixkanaka sekulako saltsan sartzen joango da, egun horretan metrotik
igaroko diren pertsonei behar baino gehiago hurbiltzeagatik.
Bi helburu nagusi hartu dira kontuan:
- Atsotitzen erabilera berreskuratzea. Ahalegin honen lekuko jatorra izango da Eugenio.
- Argitu gabe geratzen diren zenbait egoera planteatzen dira Ian honetan
eta intentzioz geratu dira argitu gabe, jakinminarekin geratzeaz gain, bakoitzaren irudimena zertxobait gehiago erabiltzera bultzatuko duelakoan. Horra hor lanaren izenburuaren arrazoiak.

Alaitz Olaizola
1975. urteko urtarrilaren 8an jaio zen Azpeitian. Gaur egun bertan bizi
da. Magisteritza, Haur Hezkuntzan alegia, amaitzekotan dabil.
Antzerkira ikastolan hurbildu zen lehenengo aldiz gaztetxoa zenean, antzezle gisa. Gero gaztaroan, 2 urtez Antxieta antzerki taldean aritu zen, antzezle gisa ere.
23 urte zituenean, Lakrikun antzerki taldean hasi zen antzezle, eta antzerki idazle moduan ere.

Lanak:
- Ez dira berdinak, antzekoak baizik (1998, 2001)
- Zereko zera zertzen de/ako zereko zerarekin (1999, 2001)
- Gara/deren Requiem-a (2001)

Gaur egun, Azpeitiko Ikasberri Ikastolako gurasoak osatzen duten Lakrikun antzerki talde amateurreko kidea da Alaitz Olaizola.
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SONIA GONZALEZ FERNANDEZ
FELIPE ARRESE BEITIA SARIA. OLERKIA

SAGARROIAK

Gai desberdinak jorratzen dira: hiria, munduaren anabasa, amodioa, adiskidetasuna, poesia... izan ere, zati bitan dago banatuta: «Harlauzak zulatuz»
eta «Pekhautu nintzen kamatze-jakaz». Azken izenburu hau Miranderen
«Kama-goli» poemako bertso-Ierroa da.
Poema gehienak heriotzaren lanbroak estaltzen ditu:
Benetako heriotza: hutsunea, bakardadea, etsipena... heriotza maiuskulaz.
Sexua: frantsesek ez dute alferrik erabiltzen Le petite morte esapidea.
Sentimenduen heriotza: hauxe da baikorrena, momenturik goxoena berpizkundearena baita.
Zorrotzak eta indartsuak batzuk, arrotzak beste zenbait, malenkoniatsuak
gehienak.

Sonia Gonzalez

Barakaldon jaioa. Euskaldun berria da. Euskal Filologia ikasi zuen Deustuko Unibertsitatean. Itzulpengintza arloan Ian egin ondoren, Deustuko Unibertsitateko bertako Euskal Irakaslegoan aritu zen bi urtetan, euskara irakasIe. Gaur egun, LAB sindikatuan Ian egiten du, Komunikazio arloan.
Idazteko gogoa betidanik sentitu du Sonia Gonzalezek, baina hasi, iaz
hasi zen idazten. Sagarroiak izeneko lana bere lehenbiziko produkzioa da,
poema bat edo beste gorabehera.

Argitalpenak:
Entseiukarrean izeneko aldizkarian bertso librearen inguruan egindako
lana publikatu zuen, Imanol Irigoienen zenbait poematan oinarrituta.

Laster, Entseiukarrean aldizkariaren hurrengo alean, hain zuzen ere, ondoko lana argitaratuko du: «Barietatea eta estandarra. Batuaren eragina ume
bizkaitar biren hizkeran»
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JURGI KINTANA GOIRIENA
MIKEL ZARATE SARIA. SAIAKERA
VIZCAYTIK BIZKAIRA? R.M. AZKUE EUSKALTZAINDIA SORTU
AITZIN (1888-1919)
Saiakera honetan Resurreccion Maria Azkue (1864-1951) apezaren perfil
intelektuala aztertu da. Azkue 1888an jaio zen kultur bizitzara, Bilboko euskara katedra lortzean. Katedratik abiatuz harreman sare zabala eratu eta kultur proiektu sendoa bideratu zuen. Bere ahalegina 1919an garabete zen Euskaltzaindia sortu eta bertako buru izendatu zutenean. Saiakerak bada 1888tik
1919rako epealdi hori aztertu du, Azkue garaiko euskal kultura munduan kokatuz. Iturri nagusi gisa Euskaltziandian gordetako Azkueren gutuneria pertsonala erabili da, bost mila eskutitz baino gehiagok osatua.

Jurgi Kintana Goiriena
Hogeita sei urteko bilbotarra. 1994an historia karrera hasi zuen Euskal
Herriko Unibertsitatean, 1999an lizentziatuz. 1998an Sancho el Sabio Fundazioaren unibertsitate mailako 1. ikerketa saria jaso zuen. Jakitez graduondoko
titulua 1999an. Egun MECaren beka bati esker Azkueren gaineko doktorego
tesia egiten dihardu. EHUko doktorego programaren baitan ikerketa aurreratuen titulua eskuratu du 2001ean Azkueri buruz egindako tesinarekin. Udako
Euskal Unibertsitateko Historia Saileko kidea da, baita Eusko Ikaskuntzakoa
eta Euskal Herriko Zuzenbide Historikorako Institutukoa ere. UEUren ikastaro batzuen antolatzaile moduan zein hizlari gisa aritu izan da. Beste erakunde
batzuetan ere eman ditu hitzaldiak eta ikastaroak, tartean Eusko Jaurlaritzaren
Garatu programaren baitan.

Argitalpenak:
Judu herriaren ibilbide luzea liburua Gaiak argitaletxean Xabier Kintanarekin batera (1994); Zubiaren DBH 1. eta 2. mailetarako Historia-Geografia testuliburuen euskal atalak eta moldapen orokorra (2000); eta zenbait historia artikulu Uztaro, Bidebarrieta, Sancho el Sabio, Eusko News & Media eta
beste aldizkari espezializatu batzuetan. Liburu atal batzuk ere egin ditu Euskaltzaindiarentzat eta Euskal Herriko Zuzenbide Historikorako Institutuaren
argitalpenetan.

AZKUE SARIAK 2002
Oro har maila ona izan da aurtengoan. Narrazioetan, ohiko ipuin-itxurakoen artean, kontakizun modernoak ere ageri dira, ikuspuntu fokalizatuak eta
kontamolde bitxiak baliatzen dituztenak.
Olerkien atalean, parte hartze eta kalitate maila apalagoak izan dira. Poema gehienak naturaren ingurukoak dira, baina ez dira falta izan maitasunezkoak edo euskarari gorazarre egiten diotenak.
NARRAZIOA A MAILA
1. SARIA: 27. zkia. «I'm zorri»
Giro kafkiarreko narrazio honetan irudimena, umorea eta amesgaiztoa nahasten dira emaitza biribila lortzeko.
2. SARIA: 77. zkia. «Ametsa egia bihurtuko ote?»
Errealismo kritikoan bete-betean kokatutako narrazioa da. Emakumezko
baten ahotik Afganistango errealitate gordina eta amets itxaropentsuen berri ematen digu.
3. SARIA: 6. zkia. «Lagunen mesfidantza»
Narrazio hau thriller gisa planteatuta dago, aurpegi bikoitzeko pertsonaiak, epaiketak eta ustegabeko amaiera dira erabiltzen dituen osagaiak.
OLERKIA A MAILA
1. SARIA: 2. zkia. «Zeruko zubia»
Naturako elementuak erabiliz, poesia bisual eta sinestetikoa lortzen du
egileak, lerro labur eta errima sujerikorrez.
2. SARIA: 3. zkia. «Negu hotza»
Aurrekoaren ildo berean, natura du gai nagusi. Pertsonifikazioa da erabilitako baliabidea, urtearoen joan-etorrian.
3. SARIA: 39. zkia. «Irrifarra»
Alaitasunaren aldeko kantua da, gizateria irrifar baten inguruan elkartzeko saio eder bat.

R.M. AZKUE SARI-BANAKETA
Bi/boll, egoitzall, 2002-//-21
Jeall Haritschelhar,
euskaltzainburua

Berriz ere bilduak gara egun, Resurreccion Maria Azkue literatura sarien
zabaltzeko eta pozik ikusten dut 238 izan direla aurkeztu diren lanak eta horietan 29 Arabatik, 55 Bizkaitik, 90 Gipuzkoatik, 25 Iparraldetik eta 39 Nafarroatik. Uste dut, gero eta gehiago aurkezten direla eta niretzat hori pozgarria
da. Badira irabazleak, entzunen ditugu gero. Nahi nituzke berehala, nire zorionik bizienak eman saridunei. Eskerrak ere, ukan dituzten kontseilariei, irakasle eta horietarit, horiek behar den bezala lanean ari izan baitira eta behar
den bezala kudeatu bai dituzte eta azkenik ere, epaimahaikoei, horiek ere bere
lana egin baitute eta behar den bezala jokatu baitira. Eta azkenik, ez nituzke
hemen ahantzi nahi, ene ondoan diren jaun horiek, BBKko zuzendariak, handik etorriak eta haiekin eta haiei esker, sari horiek ukanen baitituzue. Beraz,
aspaldi honetan elkarrekin lanean ari baikara, erran nezake eskertzen ditudala
egiten dutenarengatik, zeren eta nahi ala ez, zuetan, zuengan, izanen direla
idazle batzuk, biharko idazleak izanen direla eta hori pozgarria da eta Euskaltzaindiak BBKrekin zerbait egiten duela zuen alderako. Beraz, eskerrak denei eta zorionak zuoi.

* * *
Bukatu baino lehen eta ikusten baitut hemen batzuk aldi bat baino
gehiagotan agertzen direla... Anton Alberdik lehen saria jaso zuen A mailako narrazio alorrean 1999ko urtean. Gero Hodei Arregik, hirugarren saria
jaso zuen B mailako olerki alorrean, 2000ko deialdian. Horrezaz gain, iaz
ere akzesita lortu zuen poesian. Estibaliz Lizasok akzesita lortu zuen A mailako narrazio alorrean, 1997an. Irati Goikoetxeak, honako sariak lortu ditu:
A mailako 3. saria, olerkian, 1997an; B mailako 2. saria, olerkian, 1998an;
B mailako akzesita, narrazioan, 1998an; B mailako akzesita, olerkian,
1999an eta B mailako lehen saria, olerkian, 2000. urtean. Horrek erakusten
du zuetan badirela batzuk zinez idazteko on direnak eta segituko dutenak.
Hori da guretzat zinez pozgarri dena. Eta uste dut Jose Ramon Bilbaok erran
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duen bezala, berriz ikusiko dugu. Zuetarik lehen aldikotz izanen da publikatuak izanen zaretela eta hori gauza ederra da. Beraz, zorionak bihotz-bihotzetik eta eskerrak ere, zinez bihotz-bihotzetik irakasleei.
Horretan uzten dut, eskerrik asko.

R. M. AZKUE SARIEN BANAKETA
Bilbo. egoitza, 2002-II-21
Joserra Bilbao,
Bilbao Bizkaia Kutxako ordezkaria

Eguerdi on guztioi, eta zorionak irabazleoi.
Lehenengo eta behin, eskerrik asko hona hurreratu zaretenoi, idazle gazte hauei babesa ematera. Bai nire izenean eta bai eurenean ere, Euskaltzainburua, euskaltzainak, prentsa eta hemen gauden guztiok ikusteak, jantzi egiten duelako eta inportantzia ematen diolako ekitaldi honi.
Nik neuk, berriro esango dut iaz esandakoa, erabat pozten naizela hemen
dugun euskal idazle gazteen lurraldekotasun zabala ikustean, eta batez ere Iparraldeko ordezkariak ikustekoan. Gaur berton ikusi dugu hedabideetan, Unesco-ren hizkuntza mehatxatuen atlasean, euskara sartuta dagoela, eta Iparraldean bereziki, desagertzeko arrisku bizian deJa. Horrexegatik bada, poz bikoitza
ematen du hango ordezkariak gure artean izateak, han, gure hizkuntzaren etorkizuna euren eskuetan dagoelako, inoiz baino gehiago.
Zorionak Ohiana, Leire, Ibai eta Ihintza. Ekin orain arteko bideari, eta
egon seguru, gure laguntza eta maitasun osoa izango duzuela. Zorionak baita
ere Hegoaldeko irabazleoi. Maitasun osoz zuei ere, zelan ez.
Kontuan izan, orain hartu duzuen saria, benetako sariaren lehenengo zatia baino ez dela. Bigarren zatia, liburua argitaratzen denean hartuko duzue,
zeuon izena, Euskaltzaindiaren babesa duen Ian batean ikustean. Orduan izango gara elkarrekin berriro ere.
Amaitu aurretik ez ditut aipatu barik utzi gura, gazte hauek idazle izatera bultzatzen dituztenak, eurekin batera etorri diren irakasleak. Itzelezko meritua duzue, hain adin zailean dauden gazteak, literaturarantz eroatean. Eskerrik asko egiten duzuen ahaleginagatik.
Eta besterik ez. Eskerrik asko guztioi Bilbao Bizkaia Kutxa-ren izenean.
Guk geure aldetik, euskal kultura eta hizkuntza zaintzeko ardurari eutsiko diogu, zuen lana babestuz, denok elkar ondo hartuta ere, gutxi garelakoan Ian
erraldoi honetan. Beste barik, hurrengora arte.
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LIBURUKIAREN AURKEZPENA

ERMUA-EITZAGA: LEKU-IZENAK
Onomasticon Vasconiae, 22
Em1Ua, 2002-V-23

Bilbo, 2002-V-24

Carlos Totorika,
Ermuko alkatea

Arratsaldeon danori eta Ongi etorri Ermua-Eitzagako: Leku-izenak liburuaren aurkezpen honetara; baina harrera espeziala egin nahi deutsuet eta
eskerrak emon hemen egoteagaitik:
FERNANDO ARANBERRI, lanaren egileari, JOSE LUIS LIZUNDIA,
euskaltzain urgazle eta Euskaltzaindiko gerenteari, ANDRES INIGO, euskaltzain oso eta Onomastika batzordeburuari, MARl ASUN ARDANZA kontzejalari eta Ermuko Udaleko Euskera batzordeari.
Zuori danori eskerrak emoten deutsuedaz egin dozuen behar guztiagaitik.
Baina ez neukez ahaztu nahi inundik be gure historia hurbila ondino bizirik daukien ermuarrak; liburu hau egitea posible izan bada eurei esker izan
da-eta, euren aurrekoei entzundakoak kontatu eta trasmititu deuskuezalako.
Badakizue Ermuaren kasuan jendearen memoria bizia oso inportantea
dala, hemen geratzen jakuzan dokumentu idatziak eta balio historikodun edifizio eta lekuak gitxi diralako.
1794ko Konbenzino Gerran gure historiaren zati handi bat galdu egin zan,
frantsesek herrian egozan 86 etxetik 82 erre ebezanean. Gero, Gerra Zibilean
udal artxiboak galdu egin ziran barriro be, eta XX. mendeko 60 urteetan, herritar-kopurua eta industria ikaragarri hazi ziranean, balio historikodun edifizioak ez ziran bat be errespetatu.
Horregaitik, danagaitik, da hain inportantea gaur aurkezten dogun liburu
hau.
Eskuetan daukazuen liburua gauza txikien historia da, baina horrekin batera, gure aitita-amamen, euren kulturearen eta bizimoduaren historia be bada,
eta azkenean, geure historia.

370

EUSKERA - XLVII, 2002, 1

Badakigu iragan hurbila ikusteko bi modu dagozala: bata gure historia
markatu daben gertakari handiak kontuan hartzea eta bestea, eguneroko bizimoduan -erlijioak, konstunbreak, familiak eta abarrek kondizionatuta- agertzen diran detaile txikiei begiratzea; horrek ez dabe aldaketa sozial handirik
ekarri, baina bista-bistan lagatzen ditu gure herriaren se'ntimenduak eta gauzak egiteko modu ona.
Toponimiak, herriaren kulturea oinarri hartuta, leku-izen diferenteen jatorria eta esanahia aztertzen dau.
Oraingoan gainera, herriaren antxinako kulturea berreskuratu nahi dogu,
zati handi bat euskerea dan hizkuntza aberats eta pluralaz adierazita dago-eta.

Betiondo, Ureta, Elon'eta, Urko, Ton'eta, An'ako, Sinko, Txantxiko, Orozko, Motxu, Santuko, Komentukoa, Antonatxa eta beste izen asko gure herriaren egitura historiko eta sozialaren zati inportanteak dira.
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371

Errnuarrok etorkizunari begira egon behar dogu eta soziedade zabal bat
eraiki, denborearen aldaketea, kultur-aberastasuna, dibertsitatea, eta aurrerapauso ekonomiko eta sozial guztiak onartuko dituana.
Halandabe, etorkizuna oparoa izateko derrigorrezkoa da bere oinarriak
sendo eta ondo zainduta eukitzea, eta horretara dator hain zuzen be liburu hau.
Gure iragana onartu egin behar dogu, eta harro egon gainera, gure herria bere
sustraiak kontserbatzeko gauza izan dalako, eta horrela erakusten dau gainera
gu danok gaur hemen alkartuta egoteak, ikuspegi diferenteetatik bada be, iraganagaitik interesa badaukagula agertzeko.
Grain

M~

Asun Ardantzak, Kultura Kontzejalak, berba egingo deusku.

ERMUA-EITZAGA: LEKU·IZENAK
Ernma, 23-V-2002
M." Asun Ardanza,
Concejal de Euskera y Cultura
del Ayuntamiento de Ernma

Buenas tardes.
Como concejal responsable del area de euskera de este Ayuntamiento,
quiero agradecer vuestra presencia en este acto, en el que se presenta el libro
Ermua-Eitzaga: leku-izenak. El trabajo surge en la colaboracion del Ayuntamiento de Ermua, Euskaltzaindia, Diputacion Foral de Bizkaia y Euskal Birusa. Su autor, el filologo Fernando Aranberri tiene otra publicacion sobre EI
euskera de Ermua-Eitzaga.
Desde la formacion del Ayuntamiento democratico en 1979, la recuperacion de los nombres historicos de los lugares de nuestra villa, ha sido una
preocupacion constante de las sucesivas corporaciones, refIejandose principalmente en la recuperacion de nombres de calles 0 barrios y la aparicion de toponimos en entidades y centros publicos.
Ahora presentamos un trabajo ambicioso, que profundiza en el conocimiento de nuestra toponimia y nos ayuda a recuperar nuestra humilde pero entrafiable memoria historica.
Estoy convencida de que el libro que hoy presentamos se va a convertir
en un instrumento util para eruditos, as! como provechoso y amenD para los
ciudadanos en general que esten interesados en este fenomeno socio cultural
que llamamos Ermua.
No quiero acabar, sin expresar un reconocimiento personal muy especial
a Jose Luis Lizundia, con quien siempre da gusto hablar, que ha estado pendiente en todo momenta de la marcha de los trabajos.
Seguidamente cedo gustosamente la palabra a Andres lfiigo, Presidente
de la Comision de Onomastica de la Real Academia de la lengua Vasca / Euskaltzaindia.
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ERMUA-EITZAGA: LEKU-IZENAK
Emma,2002-V-23

Mg ASUIl Ardantza,
Euskera eta Kultura zinegotzia

Arratsalde on guztioi:
Udaletxe honetako euskera alorreko zinegotzi eta arduradun bezala, Ermua-Eitzaga: leku-izenak liburua aurkezten den ekitaldi honetan zuen agerpena eskertu nahi dut. Lana, Errnua Hiriko Udalaren, Euskaltzaindiaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Euskal Birusaren laguntzarekin sortzen da. Autorea,
Fernando Aranberri filologoa, Ermua-Eitzagako euskarari buruzko beste argitalpen baten sortzailea izan da.
1979.urtean Udal demokratikoa osatu zenetik, udalbatzen ardura berezia
izan da gure hiribilduko izenen berreskurapena, hau da, kale eta auzo izenen
berreskurapena, izan dela azpimarratu beharrekoa dugu.
Orain, gure toponimoen ezagutzan sakotzen duen Ian erakargarri bat aurkezten dugu. Gurea geurea den memoria historiko apal baina kutuna berreskuratzen lagunduko diguna.
Ziur naiz gaur aurkezten dugun liburua, materian jakintsuak direnentzat
instrumentu oso erabilgarri bat izango dela eta Errnua deitzen dug un gizartekultura fenomeno honetan interesa duten herritarrentzat ere probetxugarria eta
atsegina izango dela.
Ez dut bukatu nahi Jose Luis Lizundiari eskerrak eman gabe, lanak nola
zihoazen ikuskatzen izan delako momentu oro eta berarekin hitz egitea beti
ere atsegingarria delako.
Jarraian Andres lfiigok, Euskaltzaindiko Onomastika batzordeburuak hitz
egingo duo

ERMUA - EITZAGA: LEKU IZENAK
(Onomasticon Vasconiae, 22. Iiburukiaren aurkezpena)
Ermuko Udaletxea, 2002-05-23
A. !fUga,

Onomastika batzordeburua

-

Carlos Totorika, Ennuko alkate jauna,
Maria Asun Ardanza Telleria alkateorde andrea,
Fernando Aranberri liburuaren egilea,
Jose Luis Lizundia, liburuaren sarrera egilea,
Euskaltzaindiaren Onornastika batzordekideak.
Jaun-andreak.

Arratsaldeon guztioi:
Dakizuen bezala, Euskaltzaindiaren eginbeharretako bat euskara lantzea,
ikertzea eta arautzea da. Hori dela eta, Euskaltzaindiak baditu batzorde edo
lantalde batzuk lanean gogor ari direnak esku artean dituzten zenbait proiektutan: Hiztegigintzan, Euskararen Herri Hizkeren Atlasean, Grarnatikan, Literaturan eta abarretan. Horiekin batera, gure Akaderniak badu beste batzorde
bat, Onornastika batzordea, hizkuntzaren nonnalizazioaren bidean hain garrantzi handia duten izenak bildu, ikertu eta arautzeko.
Onornastikak bi atal ukitzen ditu bereziki: antroponirnia (ponte izenak eta
deiturak) eta toponirnia (leku izenak). Batzorde hau aspaldiko urteotan etengabe ari da lanean. Lan horren lekuko ditugu, besteak beste, antroponirniaren
alorrean orain dela hilabete batzuk argitara ernan zuen Euskal Izendegia / Ponte Izendegia eta duela hiruzpalau urte kaleratutako Euskal Deituren Izendegia.
Toponirniari dagokionez, lantzen ari den gai garrantzitsuenetakoak honako hiru hauek dira:
- Toponirno nagusiak: herri eta auzo izenak. 1979an argitaratu zuen Euskal Herriko Udalen Izendegia eta, orduz geroztik, lurraldez lurralde berriro aztertzen ari da: Nafarroa, Euskal Autonornia Erkidegoa, Zuberoa
eta Lapurdi eginak ditu eta orain Nafarroa Beherea eta Trebifiukoarekin ari da. Euskal Herri osoko izendegi gaurkotua laster prest izatea espero duo
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- Kale izendegiak: gero eta gehiago dira hiri eta herrietatik iristen ari
zaizkion eskariak.
- Toponimia txikia: herri bakoitzeko leku, etxe, baserri, kale, ... izenak.
Altxor izugarria dago onomastikan nahiz hiztegian.
Gaur aurkezten dugun liburua toponimia txikiaren lanen adibidea dugu.
Alor honi dagokionez, Onomastika batzordeak Ian prozedura eta izertak arautzeko irizpideak ezarri ditu eta Euskal Herriko erakundeetatik (udaletatik
gehienbat) hartzen dituen Ian proposamenen koordinazio akademikoa egiten
duo Gisa honetako lanak argitara eman ahal izateko bilduma bat sortu zuen,
Onomasticon Vasconiae. Ermua-Eitzagakoa da bildumaren 22. alea.
Toponimia ikertzea eta arautzea ez da gauza erraza, Fernando Aranberrik
bere lana egiterakoan egiaztatu izanen duen bezala:
- AIde batetik, euskara oraintsu arte hizkuntza ofiziala izan ez denez gero,
artxibo guztietan izenak erdal grafian idatziak aurkitzen dira eta askotan nolanahi idatziak.
- Bestetik, ahozko transmisioan izen franko nahiko desitxuratuak aurkitzen dira. Dudarik ez dago Fernandok elkarrizketatu dituen 75 informatzaile horiek izen bera modu batera eta bestera eman izanen diotela.
- Agirietan aurkitutakoak eta ahoz bildutakoak lotzeko orduan eta, bereziki, identifikatu ondoren forma arautua erabakitzerakoan, zalantza eta
arazo franko sortu izanen zaizkio egileari.
Zailtasun horiek gainditu ondoren, ermuarren pozerako lana burutua
dago. Zorionak Fernando Aranberri egileari eta beronen bultzatzaile izan den
Euskal Birusa Euskara elkarteari. Eskerrik asko Bizkaiko Diputazioari eta, bereziki, Ermuko Udalari, Ian hau egin eta argitara emateko jarri dituzten baliabideengatik.
Ermuarren pozerako esan dugu, baina Euskaltzaindiaren pozerako ere
bada, liburu hau gure bildumaren 22. alea izateaz gain, bilduma honetan Bizkaiko toponimiaz argitaratu den lehenengoa baita. Zorionak, bada, lehenbizjkoak izan zaretenei. Bizkaiko beste herri askok zuek hasitako bide hau segituko dutela espero dugu.

ERMUA·EITZAGA:
LEKU·/ZENAK
LIBURUAREN AURKEZPENA
Ermuko Udaletxea, 2002-V-23
Jose Luis Lizundia Askondo,
Euskaltzaindiko idazkariorde-kudeatzaile
eta Onomastika batzordekidea

Kados Totorika, Ermua uriko alkate jauna; Mari Asun Ardantza, zinegotzi andre adiskidea; Andres lfiigo, Onomastika batzordeburu euskaltzaina; Fernando Aranberri, egilea; Onomastika batzordekideok; Ermuko Udal talde desberdinetako zinegotziok; jaun-andreok. Arratsaldeon.
Hunkigarria da niretzat, gaur egun, hemen, Ermuko Udaletxean, Fernando Aranberriren, Ermua-Eitzaga: leku-izenak aurkeztea. Erakunde honen Onomasticon Vasconiaren 22. azken liburukia, hain zuzen.
Debarroko ibarrean geografikoki kokaturik badago ere, Ermua Durangoko merindadean barruko lau urietariko bat da Tabira, Otxandio eta Elorriorekin batera. Gipuzkoako probintziatik Ekialdetik sartukeran duzu uri hau. Ermuak ez du galdu bere euskaltasuna, besterik badirudi ere. Etorkinak ez dira
izan galiziarrak edo beste Estatuko herrialde askotakoak bakarrik, baita ere
euskal herrialdeetakoek ere, baina bere-berea duen Ermuko uriko euskara berezia gorde du, Durangoko tabirarrek eta Elorriok bezalaxe, alboko nekazal
elizateetatik berezia eta oso aberatsa.
Ermurekin duela 40 urte baino gehiagotik ditut harremanak, ermuar euskaltzale askorekin, hain zuzen. Era askotakoak, iritzi desberdinetakoak, baina
euskaldunak erabat. Ia lehen uneko Gerediaga elkarteko Agustin Aranberriarekin hasi eta Lorentzo Iturriagagoitia ordezkariarekin (hemen dugu aldamenean, orain EAJko taldeburu bezala), baita ere Mallabiko ordezkari zen Justo Arriaga, orain Ermuan bizi denarekin, Olaizotarrekin, Guriditarrekin,
Ardantzatarrekin (Mari Asun hemen dugu zinegotzi legez), Arindarrekin,
Atxatarrekin, Berrizbeitiatarrekin, Amillategitarrekin eta beste askorekin. Ermuko Santiago-Santa Ana jaiak ere ez dira niretzat arrotzak, alderantziz baizik. Oroipen onak ditut. Bidenabar, zer portaera ona izan zuen nirekin Saez
de Cabezon bertako farmazilari izan zenak. Urte askotan bertoko parroko izan
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zen D. Teodoro Zuazua ere adiskide nuen (G. B.), auzokide gainera, ni Tranaetxenagusikoa, bera Tranabarren baserrikoa, oso hurbilekoak gara eta etxearteko harreman ugarirekin, senitarteko ez bagara ere. Norbaitek, noizbaiten
besterik idatzi badu ere, zin dagit nik behinik behin ermuarrekin, gehienetan,
euskaraz hitz egin dudala, beraiek ermuarrez eta nik abadinarrez.
Ermuak badu euskararen batasunarekin ere zerikusi oso garrantzitsua eta
ez nuke aipatu gabe utzi nahi, 1968ko ekainaren 28, 29 eta 30ean Gerediaga
elkarteak antolaturiko «Euskal Idazleen Biltzarra». Garai hartan, elkarte horren idazkari nintzen, baina bereziki, Agustin Aranberria Gerediagaren Ermuko ordezkari zenaren laguntza oparoa izan genuen. Gerra osteko lehendabiziko euskal idazleen biltzar agerikoa Hego Euskal Herrian, hemen, uri honetan
egin zen. Ideia Juan San Martin eibartar eta elkarteko bazkidearena izan zen,
uste baitzuen, Arantzazuko Biltzarra baino lehenago, komenigarria zela idazleei, bilera batera deituaz, entzutea. Urte haietan ez zen erraza elkarte legeztatu bat izatea eta Gerediagak, bestalde, ospea hartu berria zen bere ekintzekin, bereziki, Euskal Liburu eta Disko Azokarekin. Elkarte horrek ezin zuen
edonon biltzarrik antolatu, ez bazen Durangoko Merindade zaharraren 12 udalen eremu barnean, Ermua hautatu zuelarik.
Ermuak eta Durangaldeak, ez bakarrik, Gipuzkoa eta Bizkaiaren arteko
euskaltzaleen artean 20bi egin 2Oen, baita Ipar eta Ekialdearena ere, hasi Gabriel Aresti idazle bilbotarra, biltzar haren «izarra» esango nuke, eta amaiera
hitzaldia egin zueneraino. Tartean, Imanol biak, Berriatua eta Laspiur, Aingeru Irigarai euskaltzain nafarra, Salbador Garmendia, Juan Antonio Letamendia
hizlariak, ahantzi gabe exiliotik txostena igorri 20en Txillardegi. Lagun asko
bildu ginen Ermuko Eskola Profesionalean.
Toponimiaren garrantzia aipatzearren Paca Llera Ramo Euskal Herriko
Unibertsitateko irakasle asturiarraren pasarte zenbait dakartzat hona, hain 20zen berak Academia de la Llingua Asturianaren Llctres Asturianes, 19, 1986an
argitaratutako aldizkarian agertutako artikulu interesgarria baiteritzat. Pasarte
labur hauek esango dizki2Oet, liburutik irakurtzeko gomendatuz: «Identidad
colectiva y territorialidad» da haren titulua: «Me voy a mover, por tanto, en
el terreno de la valoraci6n social que la colectividad da a la denominaci6n del
espacio ffsico sobre el que se asienta desde no sabe euando. Estamos ante un
problema sociocultural, en el que cotidiana e incoscientemente se simbolizan
y se reproducen la identidad colectiva de un pueblo y su territorialidad... Si
hay algo que condensa tras de si la toponimia tradicional, es un proceso sociocultural por el que cada grupo humano denomina y domina su espacio natural, en el marco del universo simb6lico de sus representaciones colectivas...
Con las aportaciones de la Ecologfa Humana en la mano, quiere esto decir que
no podamos perder de vista la ubicaci6n ecol6gica de cualquier componente
cultural al que nos hayamos de referir».
Fernando Aranberriren liburuki honek badu, ene ustez, aberasgarri den
beste zerbait. Askotan uste izan da euskara baserritarren hizkuntza dela eta
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orobat, toponimia, baserrietxe, soro, landa, baso eta abarrena. Baina, ez horrenbeste hiri hizkuntza. Oraindik, Euskal Herriko hiri ertain eta txikien hizkeren arteko azterketa konparatu bat egiteke dagoen bezalaxe, hiri toponimien
kidekatasuna ere sistematizatu gabe dago. Nire aldetik nahiko nuke, Ermuko
toponimiaren ondoren, Elorrio, Durangoko Tabira eta Otxandioren hiri toponimiaren ikerketak jarraitzea. Baita 12 elizateena ere, baina orain 4 hiriena interesatzen zait. Hor agertzen da Pasealeku hitza. Askotan, asmatu behar ez
zen «ibiltokia» eta holako neologismoen bila joan beharrean, pasealekua
egonda Gernikan, Bergaran, Otxandion; Barrenkaleak, Artekaleak, Goienkaleak eta Zeharkaleak dauden bezalaxe hasi Bilbo bertatik eta Gipuzkoaraino.
Izen berriak asmatu dira, askotan beharrizanik gabe, gure hiri berrietan, kasurik egiteke, aspaldiko hiri euskaldunetako hiri toponimiarako izen egokiak.
Oroitzen naiz nola Xabier Zubizarreta Arrasateko alkateak, hango toponimia ikerketaren XV. Onomasticon Vasconiae aurkeztu zenean, bertako Udaletxean eta, liburuan Artekale izena aurkitu «calle del Medio»rako, aitak esan
omen zion: «hori lehen Artekale zuan, orain hasi zarie Erdiko Kalea esaten».
Interesgarria da Artekaleri buruzko zein aipamen egin duen Fernando Aranberrik. Ofizio kaleak ere hor ditugu hirietan aspalditik Errementari kalea, Tolosan; Dendari kalea, Bilbon eta abar. Noizbait egin beharko genuke hartu zenbait hiri eta azterketa konparatibo bat, adibidez, Arrasate, Bergara, Eibar,
Debarroan; Durango, Markina, Gernika, Bizkaian, eskualde buru direnak bestalde; Bilbo bera ere, ahantzi gabe; Legutiano den txikiarekin, Billerleko euskara interesgarria baita; Azpeitian eta Tolosan, agian, Ordizian, beraz, merkatu hiriak, gipuzkerazko eremuan.
Amaitzeko, eskerrak, Ermuko Udalari eta baita ere Bizkaiko Kultura Foru
Sailari, Euskaltzaindiari eman dioten babesagatik. Eskerrak eta zorionak, Fernando Aranberri Odriozola, liburuaren egileari.

ERMUA·EITZAGA: LEKU·IZENAK
Emma, 2002-V-23
Bilbao. 2002-V-24
Fernando Aranberri Odriozola

Ongi etorri danoi:
Hamen dakagun azterketa honek, Ermua-Eitzaga: leku-izenak daka izenburua. Urte askotako biharra izan da eta poz handixa hartzen dot zeuon aurrian, batez be ermuarron aurrian, aurkeztiaz.
Betidanik, toponimiazalia izan naz. Mendira fan nazenetan, mapa eskuan,
nundik nora faten naizen ezagutzia gustatzen jata. Toponimiak, edo euskaraz
esaten jakon leez leku-izenak zientzia-arlo askorekin daka hartu-emona: geografia, kartografia, hizkuntza, historia, artea eta, jakina, gure herriko izanakin,
hau da, izan garenakin eta garenakin. Leku-izen guztixek badake historixia bat.
Esaterako, Betiondo. Santuko. Infrenu, Purgatorio, Zerukua. Torrekua, Lapurriturri... Honek izenok eta euren historia txikiak hamen topauko dozue.
Azterketa hau egiteko, erabili izan ditxuten iturrixak bi izan dira nagusiki:
Bata idatzizkua, hau da artxibuetan begiratxu, dokumentu zaharrak arakatu, eta liburutegietako sagutxoen moruan astiro-astiro, lokarturik eta hautsak
hartuta euazen izenok barriro esnarazi ditut. Artxiborik osatuenak begiratu ditxut: Bizkaiko Diputaziokua, Durangoko Jabego Erregistrua, Gemika, Derio,
Ermua, Markina, Bergara,... eta beste hainbat lekutan ibilita nago. Ataratako
informazifiuak oso garrantzi handixa izan dau, gaur egun erabiltzen ez diran
izen ugari, edo soilik herriko nagusienek edo baserritxarrek erabiltzen dabezenak agertu diralako eta sarritan datu argixak urten dabelako izen bat edo
beste proposatzeko. Adibide bat jartziarren Baldespina kalia, Baldespina markesa bizi zanian Barrenkale zan eta gerra ostian Barrenkale izena galdu eta
izen barrixa jarri jakon. Honek azterketa honek dokumentatutako argumentuak
biltzen ditxu jatorrizko izenok berreskuratzeko.
Artxibuak arakatzen pasatu ditxuten horrek orduok, bestalde, beste zenbait ikerketa berrixendako atiak zabaldu leikez, liburuak toponimixiaz gain
bestelako informazio ugari ekarten dau eta.
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Bigarren iturburua, bizixena eta adierazkorrena, zalantza barik, herriko
jentia izan da. 70 berriemaile baino gehixago elkarrizketatu ditxut eta eurei
egindako grabazifiuen bidez, liburu honetan jasota daozen izen asko eta asko
topatuko dozuez. Honek izenok bizirik diraute eta ez dira galdu bihar. Grain,
herritxik jasotako fruitua barriro be herrixari bueltatu bihar jako.
Baserririk baserri, etxerik etxe eta mendirik mendi... berriemaileekin datuak fintzen eta kontrastatzen, ondorixuak ataratzen eta egindakua baieztatzen
jardun dot. Tartian jente ugarik, zeharka eta batzuetan ohartu barik, beste batzuetan gogoz eta ilusioz beterik, parte hartu izan dau eta ahalegintxo guzti
horiek elkartuz, ikerketa hau burutu dot.
Enbor beretik bi kume sortu dirala: anaia nagusixa dan liburua eta txikixa mapia.
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Liburua daturik garrantzitsuenak ekarri ditxut. Idatzizkua bada urtia, artxibua eta dokumentua nun topa leiken azaltzen dot (beti jatorrizko ortografia
errespetatzen); ahozkuan, ostera, esaten dan modu berian jasotzen dot, azentua eta transkripzio fonetikorekin (esaterako ez da gauza bera Emma esatia
edo Ermua esatia, bata euskarazko ahoskera da eta bestia erdarazkua. Beste
adibide bat ipintziarren ez da gauza bera Santuko esatia (baserri izena) edota
Santuko (pertsona izena). Berezitasun guztiak jasotzen saiatu naiz: Hiztegixa,
arau ortografiko normalizatuak... eta abar.
Hala be, eta ikerketa Ian hau soilik adituentzako nahi ez nebanez, eta zuetariko asko partaide eta egile izan zarienez, hasiera-hasieratik hamen jasotakua, modu errazian eta edonork aitxeko moruan egin dot. Horregaitxik, oharrak izeneko atala sartu dot, izenan bilakaera eta interesgarri ikusi ditxuten
zertzelada guztiak biltzen ditxuena: ohar linguistikuak (zergaitxik proposatzen
doten Kareobiaga eta ez Karabixa), historikuak (zer da Sallabente eta zer ez,
nun hasten da eta nun bukatzen da), bibliografikuak (zein zan Droget, eta Felix Izagirre edo Kantabria, edota Txindurri eta Etxegifia), arkitektonikuak (Lomilio, Baldespina jauregixa edo Santiago elizan inguruko aipamenak)...
Batzuetan beste idazle edo ikertzaileen aipamenak pe ekarri ditxut gogora; eta beste batzuetan, barriz, herriko euskararen jario zoragarrixan, orain arte
ahoz besterik transmititu ez diran izenen historia txikixak. Hau dana borobiltzeko Ermuan dogun argazki bildumakin eta berriemaileek lagatako argazkixekin, leku-izenak argazkiz jantzi ditxut. 500 orrialde hauetan argazki zahar
ugari topatuko dozuez. Ermua zelakua zan ulertzen lagundoko doskuenak.
Bigarren kumia mapia izan da. Bertan Emma eta Zaldibarko auzua dan
Eitzagako leku-izenak (Sallabente eta Olaerreaga bame) jaso ditxut. Ez jata
egokia iruditxu, Espilla baserrixa (Ermuko zaharrenetarikua) jaso eta Espillaazpi, esaterako Zaidibarren dagoelako, aipatu barik lagatzia; edota Patrineko
baserrixa, hau da Sallabente-aurre baserrixaren aipamena egin eta Sallabenteko ermitxarena ez. Hori muga hori kuadrilan eta elizaz be aide biak bat dira.
Baserrixak, mendixak, errekak, soluak, etxiak, kaIiak... eta abar ikusiko dozuez mapan, argazkixak, aurkibidia.... be hor dozue.
Lana inprentan sartu eta irten orduko, leku batzuk desagertu dira, herrixa ikaragarri aldatzen ari da tao Esaterako Sakonako etxiak edota azken-azken
obra berrixak hemen mapan ez dira agertzen. Baina, tira, beti egongo da aldaketia.
Neuk, honekin aurkezpenonekin, lana amaitutzat emoten dot. Orain, lekukua zuek hartu biozue. Oparirik onena, niretako eta Ermuandako, honek izenok erabiltzia litzake. Hori zeuon, ermuarron eskutan dago.
Eskerrik asko danoi

ERMUA-EITZAGA: LEKU-IZENAK
LIBURUAREN AURKEZPENA
Bilbon, egoitzan,
2002ko maiatzaren 24an
Henrike Knorr

Euskaltzaindia sortu zen unetik beretik aurki ditzakegu Onomastika alorreko lanak gure erakundean. Aski da, horretaz konturatzeko, orduko arautegiak irakurtzea, eta Euskera aldizkarian ageri diren gomendioak eta erabakiak
ikustea. Zin-zinez esan daiteke pertsona- eta leku-izenei garrantzi handia ematen zitzaiela urte haietatik, euskara zaharraren bila ez ezik, euskara eraberritzeko ahaleginetan ere bai, dena esateko; askoren ustez, euskararen zoritxarreko gainbeheran galdu hitzak leku-izenetan aurki zitezkeen, eta berriro hitz
bizien esparrura ekar. Desadan, bidenabar, ez deritzodala uste hari guztiz desegoki, arriskuak arrisku; jokabide hori, jakina denez, munduko hainbat hizkuntzatan gertatu da, eta hiztegia arrunt aberastu eta joritu.
Baina Onomastika batzordea ez da hain zaharra: 1984an sortu zen. Eta
laster, 1986an, ekin genion Onomasticon Vasconiae bilduma honi. Bi motatatako materialak nahi genituen argitaratu: bilketaren fruituak, aIde batetik, eta
ikerlanak, bestetik, nahiz bi motak maiz aski loturik etorri.
Hemen dugu azken emaitza, bada, Asranberri jaunaren liburu gotorra, Eta
esan behar dut mamia bakarrik ez, titulua ere laketu zaidala: Ermua-Eitzaga:
leku-izenak, geure izanaren barrena. Zeren liburuan ez dira soilik biltzen izenak, baita herri baten historiaren zati handi bat ere, beste anitzenan gisa, baina hemen, zalantzarik gabe, areago
Zer esanik ez, oraingo Ermuak zer ikusi gutxi du izenarekin, aspaldiz
gero. Mundu guztiak dakienez, izan ere, ermu, eremu, besterik zen. Hona zer
dioen Coromines maisuak yermo hitzaz (1): «Es corriente en el Cid, Berceo,
Apol. [hots, Libro de Apolonio, 12. mendekoa], J. Ruiz la ac[epci6n] «desierto, deshabitado» (opuesto a poblado); la moderna de «inculto» (mOilfalias yermas) esta tambien en Berceo (S. Mil/fan), 54). La etimol6gica se mantenfa toI

Diccionario crftico etimo/6gico castellano e hispanico. Madril, Gredos, 199 I, s.u. yermo.
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davfa h[acia] 1460, cuando se escribio la Cuarta Croll. Gral.: «i,veis quanta
de la villa esta yerma? ... Pues ahora que esta aquf Castilla e Leon, e non es
poblada Sevilla, i,como, senor, dizes tu que te quieres ir para Castilla?»
(R[evista de] F[ilologfa] E[espaiiola X, 365). Nebr[ija]: «iermo 0 desierto:
desertum: ierma cosa, desertus.....».
Beraz, gauzak biziki aldatu dira, baina hori ez da bakar-bakarrik gertatzen gure artean. Dusseldorf aipa genezake: hiri guztiz jendetsu hori ez da, ez,
eremua, bigarren zatia DOll bada ere, hots, «herrixka».
Niri gauza bakarra dagokit une honetan: Euskaltzaindiaren esker ona
agertzea. Udalari, lehenik, eta ongi dakizu, Carlos Totorika alkate jauna, zein
pozik gauden. Eskerrak orobat Bizkaiko Foru Aldundiari, eta hemen dago
(nahiz eta ezingo duen hitz egin, eztarri minez) Gotzon Lobera jauna.
Bitartean, Euskaltzaindiak lanean jarraitzen du, gogo onez, eta ahal dela,
lankidetzan. Oraintxe bertan izan dugu, esate baterako, bilera bat, Elhuyarreko bi kiderekin, exonomastika mintzagai genuelarik. Beraz, guk ez dugu monopoliorik nahi, guk nahi dugu herriaren zerbitzutan jarraitu, jende guztiari entzun, Unibertsitate eta bestelako elkargoen ahotsa kontuan hartu, gure
Onomastika zaharra eta ez hain zaharra bildu eta arakatu, eta izenen esparrua
arautu. Hau bai, arautzea du Euskaltzaindiak zeregin berezia eta bere-berea.

ERMUA-EITZAGA: LEKU-IZENAK
Onomastican Vasconiae, 22
Bilbo,2002-V-24
Gotzon Lobera,
Bizkaiko Foru Aldundiko
Euskara Sustapenerako Zuzendaria

Agur t'erdi:
laun-andreok, pozgarri dut oso gaur eta hemen Ermua eta Eitzagako toponimiari buruzko Ian bikain hau aurkeztea.
Toponimian aritzen diren adituak beti erkatu nahi izan ditut meatzariekin,
alegia, hizkuntza meatzariak ditugu, herri baten arimaren bankua aurkitu eta
azaleratzen duten heinean.
Ziur naiz zuetarik bat baino gehiago bere buruari itaun bera egiten ari
zaiola une honetan: zertarako balio du toponimiak? Ze aIde dago auzo baten
izenean letra bat aldatuagatik? Eta abar.
Bizkaiko Foru Aldundiak, Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia
1999. urtean sortu zuenetik hona, lehentasunen aurreneko tokietan izan du toponimiaren inguruko ataza, aIde batetik, jakin dakielako iraganaren berri izateak dakarrela oraina eta etorkizuna finkatzea, eta, bestetik, azaIera berriz ateratako izen horiek herri baten benetako nortasunari eusten dioteIako.
Gaur egun, mundu guztia globalizazioaren eraginaren menpean dagoela,
zertarako zaindu horiek guztiak? Euskadi herri txikia da, eta, txikia den neurrian, inork baino ahalegin handiagoa egin behar du, bere buruari eusteko, bestela laster baten gaIduko delako. Eta guk, euskaldunok, eskubidea ez ezik, betebeharra ere badugu geure aItxorra gizadi osoarentzat zaintzeko.
Egunean-egunean galtzen dira hizkuntzak mundu zabalean zehar, eguneanegunean lurbira honetako herriek geroago eta ezberdintasun gutxiago dute eIkarrengandik, eta hori, demokraziaren ikuspegitik, ez da hona, demokraziak,
berez, aniztasuna dakarreIako, eta elkarrekin edo elkarren ondoan bizi izateak
ez du zertan ekarri guztiok era berekoak izatea.
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Horregatik guztiarengatik, Bizkaiko Foru Aldundiaren nahi eta asmoak
argi eta garbi utzi nahi ditugu, ikuspegi honetatik, Euskal Herriaren kultur eta
hizkuntz ondarea zaintzeko. Horregatik eskerrak eta zorionak eman nahi dizkiot, gure Foru Erakundearen izenean, Ermuko Udalari, bere historiaren gomuta berpiztu duen Ian hau bultzatzeagatik. Eskerrak eta zorionak eman nahi
dizkiot Euskal Birusa Euskara Elkarteari, argi ikusi duelako herriaren ezaupidea errazten duten tresnak sortu behar direla nahitaez. Eskerrak eta zorionak
eman nahi dizkiot Fernando Aranberri Odriozolari, egin duen Ian eskerga eta
bikainarengatik. Eta, geroenean, eskerrak eta zorionak eman nahi dizkiot Euskaltzaindiari, bere Araudian eta Gernikako Autonomia Estatutuan ezarrita duen
eginkizuna ederto betetzeagatik.
Lan hau beste askoren aurrendaria baino ez al da izango!
Eskerrik asko guztioi.

ERMUA-EITZAGA: LEKU-IZENAK LIBURUAREN
AURKEZPENA
Bilboll, egoitzan, 2002-V-24
Mikel Gorrotxategi

Egun on jaun-andreok.
Saiatuko naiz laburra izaten.
Ennuko Udalak erabaki zuenean Femando Aranberri lana hau ikertzeko
izendatzea, Euskaltzaindiak erabaki zuen ni izendatzea araugintzaz ohar batzuk
egiteko eta Femando pixka bat lagun Ian hau nonnalizatzen, eta uste dut Ian bikaina egin duela berak, berak egin baitu lana. Lana niretzat oso asegarria izan
da, zeren 388. orrialdean nire birraitite jaio zen etxea agertzen baita. Beraz, esan
dezakegu, bira asko eman ondoren, Eitzagara bueltatu garela gorrotxategitarrok.
Femandok egin duen lana, ikaragarria ez ezik, nik uste, Onomastika arloan egin
den libururik onenetakoa ere badela, beste pare bat ere aipa genezake, baina ez
dago askorik, hau baino hobeak direnik. Zergatia oso begi bistakoa da, askotan
Onomastika alorreko lanak izan dira zerrendak, oso ondo homituta, datu askorekin, baina askotan jende arrunterako liburu irakurtezinak, mardulegiak izan
edo datu gehiegi zituztelako. Femandok bete-betean asmatu du konturatzean
zein den Onomastikaren balioa, zertarako balio duen edo zer den Onomastika
eta orduan saiatu da liburu atsegin bat ematen, jendeak irakurriko duena eta jendeak gozatzeko liburua, ez soilik adituon gozamen edo ikerketarako. Horrela
lortuko du holako lanen helburu nagusietako bat, nonnalizatzea.
Hemen, Onomastika ikerketetan, hiru atal daude, ikerketa bera, arautzea
eta azkenik nonnalizazioa. Arautzea, Akademiaren lana, kasu honetan neure
gain utzita, bizirik dauden toponimoak lotzea da. Leku-izen bizi horiei mugak
jartzea, eta nolabait urari presa egin berezko eboluzioa mugatuz. Hori da arautzea, nola idatzi behar diren finkatzea, Eixola esan arren, Arriola jarri behar
dela. Azkeneko puntua nonnalizatzea da, eta zer da nonnalizatzea, jendeak
izen horiek era arautuan erabiltzea. Alferrik da ikertzaile on batek Ian ikaragarri egitea, Valladolidera joatea edo Simancasera joatea eta izen bat nolakoa
zen edo nolakoa izan behar den aurkitzea, gero hiritarrek horren berri eta arautzearen zergatia ez badu. Ezin bestekoa da horren berri izan eta herritarrek benetan izen hori erabiltzea. Eta nik uste dut liburu honetan, Fernandok, bete-betean asmatu duela normalizatzeko jendeak izenak bereganatzeko bidea
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finkatzea. Eta horregatik nik uste dut aipagarria dela liburu hau, ez Bizkaiko
lehenengoa izateagatik, hori aipagarria da, bereziki, Bizkaiko agintarientzako,
baina nolabait esparru berriak ireki dituelako gure liburu honek. Esan behar
da baita ere liburu honetan uztartu direla euskaldunen mundu biak, askotan
esan izan da euskara dela baserri munduko gauza bat eta hemen biltzen dira
Ermua hiria eta Eitzaga baserri mundua nolabait, horiek baitira euskararen berezko esparruak, hiria eta herria eta hemen liburu batean dauzkagu bilduta.
Amaitu aurretik, eskerrak eman erakunde publikoei, bereziki Ermuko
Udal eta Bizkaiko Foru Aldundiari horrelako liburuak egiteko bidea eman dutelako eta egilea berari egin duen Ian bikainagatik.

ERRATAK / FE DE ERRATAS

Euskera 1999, 2
En el articulo de Jesus M~ Sasia, «Mas sobre toponimia euskerica en las Encartaciones de Bizkaia» aparecido en esta revista EUSKERA - XLIV, 1999, 2:
Pagina 1185, linea 7:
donde dice «encargado...» debe decir encartado.
Pagina 1186, nota 7:
donde dice «Ortexto...» debe decir Ortetxo.
Pagina 1193, linea 8:
donde dice «PIKAROIA...» debe decir PIKAROLA.

Euskera 2001, 1
Dio:

Esan behar luke:

253.orr. 2. irudia eta 1.
berdin-berdina da, eta 2.a
jarraian dagoena izan behar izan zuen.

2. irudia: lagunenari (emoll do/sat)

