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Aintzinitzak

Lur-eskualde guztietako izkuntza zaarrenetakoen artean, Euskera maitea zaarrenetakoa litekenik, ele-iakintsu geienek aitortzen
dute. Nundik letorken iakin-miñez orratik, ainbat aberri zaarretako
izkuntzakiko aidegotza egotzi ere egotzi izan diote, deus aundirik
garbitzera lortu gabe orratik eta ez da arritzekoa, gure iritzi apalez,
beste mintzaira batetik letorkenik ez baiño, berez eta iitez sortu
zala Euskera uste izan bai genezake, alaxen adierazten bai digute
bere leen itzen sortzeko tankerak.
Izan ere ba dŕrudi Euskera, asiera-asieratik, mintza naiez asten
dan iñutaur baten antzera asia izan zitekela, garrantzirik aundiena
eta beste izkeratan ez bezalako esanaia bai dute aurrek, mintzatzen asi aurretik, aoskatzen dituzten abedeko bost aotsitz soil oiek:
a, (zerbait oarrazteko gaur ere, aa... aa... esaten bai dugu); e, (obeki
entzun naiez, ee, ee, itantzen dugu); i, (gaur ere abereak ibilliarazteko eta iñori deitzeko ii..., oiua iaurtitzen dugu); o, (arritasun eta
azaldoa ool'ka azaltzen dugu); u, (gaur ere urrutia adierazteko, uu!
ateratzen zaigu).
Ondoren aots soil oiek, elkartzen ikasi zutela dirudi, orlako itz
ugari bai du Euskerak: a-o, a-u, a-i, e-e, e-o, e-u, i-a, i-e, i-o, u-a, u-e
eta abar. Aots motxok, beste izkuntza guztietan baiño nabarmenago
darabizki Euskerak.
Ondorengo belaunaldiek, otsenizki berri batzuk asmatu ondoren, aurraroko Euskera totel ari, euntalako aurrerapena ematen
diotela esango genduke, aotsitzak eta otsenitzak elkartuta, berba
ugari, aots bakarreko eundaka itz berri asmatu aal izan bai zituzten: ar, atz, artz, ek, ez, ertz, ik, itz, its, ok, otz, ortz, ur, uts,
untz eta abar luze bat.
Otsenitzok asma berri artan, banaka batzuk zitezkela uste izan
gentzake, gaurko gizakienak baiño ainbat aldiz murritzagoko bearkizun xume eta bakan batzuk adierazteko, otsenitz aundi bearrik
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ez bai zuten eta orrela gaurko gizakiek darabilzkiten 1, II, m, n, ñ, p,
d izkiok, leenengoko oiñarrizko B izkiaren laguntzaille bezala, askoz geroago sortuak izan zirala iabetzen bai gera. Gaur egun ere,
Euskerak ez du c'rik, ch'rik, /'rik, /z'rik, /'tarik, qu'rík, y'rik, w'rik,
v'rik, ezta r'kin asten dan itz bat ere eta g eta /c, bi elatzok, bixkiak dirudite, s, x eta z bezalaxe, otsenitzok oro, gizasemea mintzatzen
asi zanekoak ez baiño, idazten asi zanekoak bai dira. Beraz, leen
euskal-gizona, bost aotsitzez eta otsenitz bakar batzuz buruatzen
zan bere bearkizunak oro adierazteko eta elkarren artean ulertzeko.
Euskeraren aurrerapenerako urratsik beiñena, zernai adieraz-bearrezkoan erreztasunik aundiena, aotsitz eta otsenitz gutxi oiek
elkarganatuz, izki bakarreko itzen ordez, izki lotuzko mintzoak
sortzen ikasi zuanean eman eta lortu aal izan zuan eusko gizon
ark. Orduantxe irazi zuan izkera arrigarri bat, EUSKERA!
Orduz geroz, orrelaxe adieraziko dizkigu bere asmo eta esangura oro: a-ratu, a-renganatu; e-ntzun, e-san; i-gi, i-billi; o-kertu,
o-katu; u-xatu, u-rrundu eta abar.
Inguruan beste izkuntza baten eragiñik ez daukanez, sortzen
doazten asmakizun berri guztien izenak ere, bere iatorrizko ele
orren bidez bilbatuko ditu: azpilla (arri biribilla, iatontzia); aitzurra (lurra urratzeko arri-tresna); uztarria (abereak uztartzeko arria
eta ondoren egurra); kurpilla (egur bil edo biribilla) eta nundik
letozken Iainkoa'k bakarra lekizkiken aleunka itz, gure arteraiño
iritxi arteko bide luze ortan, asma ezin genezazken aldaketatxoak
iasan ondoren, sorkera nola izan duten antzematea, biziki zail
egiten zaizkigunak eta esangura danetarako ardatzarik onenak izango ziran aurrizki eta atzizki aberats guztien aukera osatu zuanean,
ludiko edozein izkuntzen maillara Euskera igo aal izan zuan euskal
gizonak eta Euskeraren oiñarri sendoa eta irraunkorra, ele-iakintsu guztiak txundituta uzten dituan aditz iokurik iakingarriena eta
ioriena egokitu zuanean, izkuntzarik aberatsenaren maillaraiño, gorago ez ba'da ere, iaso zuan.
Gaur ele guztiak baiño gorago aurkizen ez ba'da, Euskeraren
aal ezintasunaz eta gaitasunik ezaz ez baiña, euskaldunok iakintza
bidean landu ez dugulako dala ziur egon gindezke. Goiko iakintza
guztietan, gerkera, Europa'ko izkuntza guztien oiñarri eta laguntzaille beti agertzen zaigun bezala, gaur aren ordezko izan zitekean
Euskera errimaillatik iakintza maillara landu eta idatziz iaso izan
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ba'gendu, arek baiño erreztasun aundiagoak eta gaitasun egokiagoak
bai ditu iakintzako aurrerapen itzak oro sortzeko, moldatzeko eta
egokitzeko, baiñan gure eskoladun iakintsuak, goi ikaskizunetarako Euskerak aalmenik ez zuala beti eritzi izan bai zuten, erri atzeratu baten mintzaira soilki zala, erabat baztarretsia iduki dute
gaur arteraiño. Grezi'ko olerkariek gerkeraz eta Erroma'ko idazle
aiputsuek latiñez bezala, gure iakitun gizonak ez ziran saiatu euskeraz idazten, aien laguntzarik gabe, aozko izkeraz mintzatzen eta
olerkiak abesten iarraiki izan zuan erri xumeak eta orri esker iraun
du Euskerak gaur arteraiño.
Idatzitako goi iakintzako Euskerara generamazken egazkiña artzeko abagune eta mugona galdu genduan eta gaur bidetzerdian
trikatuta, gaurko aurrerapenetarako itzik ez dugula eskantituak
aurkitu gera eta mail ortara Euskera iaso nai ba'dugu, are eta areago, bizirik ere iraunarazi nai ba'diogu, bide egokiak artuz, senperteneko inkezak egin bearrak dauzkagu.
Euskerak, sortzezko bere garbitasun iatorrean, iñungo berba
arrotzez lorrindu gabe, latiñaz mintzatzen ziran erriek inguratu
zuten arte iñolaz ere iraungo zuan. Arrezkero, ainbat arrotz itzez
lardaskatu zitzaigun. Ontan eragiñik biziena, Elizagandik ukan zuan.
Erriek kristau sinismenera erakartzeko, Elizak mintzele bakarra onartu zuan, LATIÑA. Aski landutako latiña bera ere, sinismen
berri ontako elizkizun, iaureskera, tresneri eta siñes-izkutukizun
oro adierazteko, itz berrien bear larrian aurkitu zan eta goi-maillarago landua zegoan gerkeratik itzak artzera io zuan eta era ortara
erri geienetako izkuntzatan, Elizak sartu ditu latiña eta gerkera.
Alemani'ko mugaldetatik, Europa'ri erasota, prankotarrak, suebotarrak, bandalotarrak eta beste sendi-eli batzuk burrustu zutenean, erabat lortu zuten latindarren aginterria suntsituta, betiko
izkutaraztea eta aginterriaz batera, Europa'ko izkuntza, LATIÑA.
Orduantxe izan zuten euntalako itzulipurdi eta irabiurketarik
sakonena Europa'ko izkuntzak oro eta bi izkera berri nabarmendu
ziran, aleman-izkuntzaren eragiñaz, sajondar izkuntzak eta latiñaren sarkuntzaz, latindar izkuntzak, ERDERAK.
Iparraldeko Prantzi'ko godoak bururtu bearrez eta Españi aldekoai gogor eutsi bearrez, bi suen erdian aurkitu zan gure erri
txikia.
Aprika'tik moroak sartuta txautu zituzten Españi eskualdetako
godo danak eta etsai baltz, indartsu eta guduzale berriokin inda7

rrak neurtu bearrez barriro aurkitu zan gure erri paketsua, azken
batean, garaipenik aundienaz, ostera ere Aprika'ra itzuli-arazten
zituztela.
Ondorengo barealdi eta gentzaro ontan izan zuen Euzkadi'k
bigarrengo egokierarik eta abagunerik aukerakoena bere aintziñako
izkuntza aurrerapen oroz indarberritzeko, garai aietako bearkizun
guztietara egokitzeko, goi-iakintza mailletaraiño iasotzeko eta Aberriko izkuntza bakarra bezala, bein-betirako gurentetsitzeko, baiñan bigarrenez ere, tamalez!, gora iaso gintzaken egazkiñak iges
egin zigun eta betiko bizi-eziñezko larrialdi latzean trikatu zan
Euskera, Aberriakin batera.
Izan ere, une estu aiek, iakintzako etxeak gogoan artzeko baiño,
izkillu-olak eta gudal-ikastetxeak eraikitzen saiatzeko garai larriagoak ziran. Begia bete lanik ba zuten euskal buruzagiek, eskualde
bakoitzeko gudal-buruek, erriak basabere uzuenen izengoitiaz ezagutuak, Naparroa'ko Otxoak, (otsoa) Lapurdi-aldeko Azenari'k, (azeria) Araba'ko Belak, (belea) eta Bizkai'ko Iaun Zuria'k eta galdutako ainbat izengoitien iaunskillak elkartzen eta alkar laguntzeko
itunbenak egiten, goitik erasotzen zieten prankotarren betiko etsaien
oldarraldiak bururtzeko eta urteoro beekaldetik iotzen zizkien godoen eta arabitarren gudal-sarrera gogorrai iarki aal izateko.
Zuritu genezaieke bada eta barkatu ere, baita agian barkatu
ere euskaldunen elkartasunaren aurrendari izan zitzaizkigun gudalburu zangar aiei utsegite latz ura, euren sortuberriko aberrian, erriizkuntza bakarra bezala, goi-aulkitaraiño EUSKERA ez iasotzea, ainbeste izkelgietan berexia ikustean gaiñera, aren batasunaz iabetzea,
aski zail egingo bai zitzaien.
Buruzagi iator aien opari, neke, sendi-negar, erri-ondamen eta
odol-ixurtze lazgarriak, noizpait ere orratik garaitza aundi bat izan
zuten, Europa guztiatik zear, iñortxok ere gudalerasorik, bat bederen, irabazi ez zion Karla Aundia'ri, Naparroa'ko Orreaga'n izugarrizko sarraskian, gudal-bururik ospatsuenak garbitu zizkiotenean eta aitaren ausiabartza apentzera, semeak bidalitako gudari
guztiak porrokatuta, buruzagiek atxilo artzera lortu zutenean,
Iparraldetik beti setatsuki erasotzen zuten etsai oiei, bein betirako
erasotzeko gogoak kendu bai zizkioten.
Katazka latzak egin ondoren, egoaldeko arabitarrak ere, Naparroa'ko eta Euskalerri'ko mugaldetatik at, Españi'ko lurraldetara astan-araztea erdietsi zuten eta Españi'kp errege eskergabeei la'$

guntza ederrik emanda, danon arte, aprikatarrok Españi'ko lurraldeetatik, itxasoz aindi, Aprika'kotara iaurtita, erabateko garaitza
burutu zuten.
Esker gaiztoko españatar erregeok, euskal-lurrak arrapatu bearrez, beti ere erasoka ekiten zioten arren, euskaldun guztiak, itzal
aundiko Napar Erregeen babespean elkartuta, ondorengo mende
luzeetan, pakezko giro goxogo bat bizi aal izan zuten. Santxo Aundienaren agindupean, Euskal Aberri Bakarra osatzea lortu zan.
Errege ospetsu oek, aurrekoen basa-piztien izengoitien ordez,
euskal-sukalde giro atsaingo eta sendiko maitasun olerkiko ezizen
xamur-xamurrakin agertzen zaizkigu, Ximeno (semeño edo semetxo); Garzia, Garzea (gaztea, oiñordeko leen semea); Santxo edo
Seintxo (semetxo, leenaren ondorengoa); Eneko (enetto edo enetxo,
aur ttipiena) eta erriak ere, gudal-garaietako gaitzizenez ez baiño,
izadiko olerki girokoakin bataiatzen ditu, Aritza, Abarka, Ursoa eta
beste asko, euskera garbian guganaiño eldu ordez, arabitar eta
latindar idazleak, Euskerarengandik ain ezberdifietako izkuntzatan, ulerkaitzeneko mordoillokerian itzul-naasturik idatziak iritxi
bai zaizkigu.
Ikaskizunak eta iakintzak ain maite zituzten Errege garbalok,
nola ez ziran iabetu eta garaiz oartu, Euskaldun guztien betiko ELKARTASUNA iadirixteko eta etsaiak ere itzal eta larderi aundienaz
begiratuko zioten Aberri indartsu bat sortzeko, oiñarririk sendoena
eta giltzarririk ziurrena, Euskaldun danen Izkuntzan, ainbat bider
«LINGUA NABARRORUM» bezela aitortzen zuten Euskeran zeukatela goi maillako iakintzara iasota, ikaskizun guztietarako beartuaz
eta Aberriko Izkuntza Bakarra bezala agintebidez erabakitzearekin? Utsegite astun eta ilgarri onek, barkamen biderik ukan ote
lezake? Areago oraindik! Erasotako atzerritarrek Latifia izkutarazi
ondoren ,euren Aberriko Euskera goxoa baztarretsita, mordoillozko
eta lorrindutako latin berria mintzatzen eta agiriak idazten Españi
guztian baiño leenago beroiek asi zirala iakitean?
Latin usteldu orren ordez, etxeko Euskera garbia onartu izan
ba'lute, Euskerak ez ezik, Euzkadi'k ere, beste obexegoko zori bat
izanen zuan.
Errege aien utsegite onek askespen zailla ukan ba'leza, nork
asketsi, nor ausartu askeste ttipienik ere ematen orduko Abatetxe
ots aundikoei?
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Iakinduririk goikoena eta kristau sinismenik beroena euren
aginterrian zabalduko zuten itxaropenaz, diru ugariz lagunduta,
Euskalerri guzti barna, errege iator aiek eraiki-arazi zituzten Abatetxeok. Lekaitetxe oietantxe zegoan orduko iakinduri guztia. Europa guztiko idaztitegirik aberatsenaren iabe ziran, aintziñako erromatar eta grezitar olerkari, idazlari eta iakintsuen idaztiak antxen
idoro zitezken. Eleiz-agintaririk aundienak etortzen ziran alde guztietatik idazti aien iekiak eramatera.
Erregeen aulkietara, aundizkien iauregietara, apaiz-eleizetara
eta ikasleen ikasetxeetara iasotzeko euren eskuetan eduki Iainkoa'k dakian garaietako asabaengandik iarauntsitako «Lingua Nabarrorum» garbia eta zori txarrenetako eta arloteenetako txaboletako gizarte alotz artetik sortutako latiñaren illor ori Euskera biziaren ordez obestea, iñola ere ezin asketsi liteke.
Guk, euskaldunok, Eleizaren aldetik gaizkienik ulertuak izan geran garaietan ere, seme zintzo izaten iarraitu dugunok, iñoiz ere
ezin izan dugu buruzartu goieneko eleiz-agintarien aldetik, edestiko larrieneko kinka guztietan, gure Euskera garbia eta ele ortan
mintzatzen dan erria, beti erdeiñatuak eta atzenetsiak, zergatik
izan zitezken.
Edestiko aukerakoeneko egokiera ez genduan ustiatu eta arrezkero Euskerak bezala Aberriak ere, iraungarrizko une oroko azkenatsetan, ezin xuxpertuzko katazkan daramate bizia edesti luze
zear noiz izango abagune on bat, bizi berri bat zirriztatuta, Aberria
bezala, Euskera ere beti itxarotzen dugun garaldi betera berpixtarazteko.
Geroztik, mende luzeetan zear, zenbat eraso, esetsaldi, burruka
eta iazar ez ditugu iasan betiko etsaien aldetik, Iparraldekoetatik
eta Egoaldekoetatik, giza-eskubide guztien aurka, euren gogo, euren
erderak eta erri-oiturak gugan txertatuz, geure euskal-izakera galduarazita, Euskalerria bein-betiko izkutarazi bearrez. Beste ametsik
ez dute izan mendeen-mendeetan bi aldetatik estu-larri zapaltzen
gaituzten bi aberri aundi eta indarzaleok.
Ala ere, zorionez! oraingoz batek bederen limurtuxerik, amore
eraan digula dirudi, aren erriko goi-agintarietatik asita, erri xumeko biztanleetaraiñokoak, betiko xedeetan 180° ozkeko biraketa
emanik, errien buru-iabetza onartu dutela uste izan bai genezake.
Euskalerria'rentzat ez da arnasaldi txikia, betiko bakaldun errizapaltzaille oien oiñordeko bat, Gernika'ra, euskal-eskubide guz10

tien irudikur dan arizpera etorri eta Euskalerria beti gogorkeriz
erasoa izan dala eta zuzengabekeri aundiak egin zaizkiola aitortzen
entzutea. Are eta itxaropengarriagoa da Españi'ko Legedi Nagusian,
Euzkadi Aberri bat dala idatzirik erasotea; Iaurlaritza bat aukeratzeko eskubide osoa daukala erabakitzea; erri-diru arazoak zuzentzeko buru-iabetza aitortea eta Aberria zaintzeko, bertoko Ertzaintza
legez onartua izatea.
Gure Aberri zapaldua zutitzeko, duela urterik gutxi, amestu
ere ezin genezazken eskubide guztiok berreskuratzeak, itxaropenik
aundienak sortu lezaizkiguken arren, garrantzian, eskubide guzti
oien gaiñetik dagoan iatorrizko nagusiena eskuratu dugu, Euskera,
Euzkadi'ko legezko izkuntza bezala, Españi'ko Legediak sendetsitzea.
Mende luzeetan ostikopetutako Euskera goieneko mailletara
iaso lezaken egazkiña, gure zelaietara ietxi zaigu; belaunez-belaun,
ainbeste mende zear itxaro izan dugun abagune eta mugona, azkenik egokitu da eta oraingoan ere egazkin ori artzeke iges egiten
utz ba'geneza, Euskalerriarenak egingo luke betiko. Irugarrena dala auntzena esan oi da eta oraintxe aurkitzen gera il ala bizizko
tepertu larrieneko unean.
Ainbeste iazarketa igurtzi ondoren, ona Euskeraren lur-mugak:
Santander aindik, ia Gijon ingurutik, Burgos ondoko Baskonzellos
eta Salazar barna, Soria eta Duero latsaraiño zegoan zabaldua eta
andik Kalatayud zear Zaragoza baiño ere askoz beeragotik, Lerida'tik urruti gabe, Andorra eta St. Girons'tik, Adur ibaiaz gora,
Burdeos inguruetaraiño edatua zegoan.
Bartzelona eta Tarragona baranoko euskerazko toki-izenak adierazi lezaizkigutenez, ba dirudi Mediterraneo itxasoraiño ere iritxi
zitekela eta Prantzi aldean, Akitani guztian ere, Euskeraz itzegiten
zala.
Amar mende geroago, euskerarentzat, Santander aldeko lurrak
oro, Santoiña'raiñokoak galdu ziran; Burgos aldean, Bureba guztia;
Zaragoza eta Duero'ko eremu zabaletatik, Errioxa'raiñoko guztiak
eta Prantzi aldean, Autx eta Erriberrikoak oro, Tarbes eta Dax'eraiño. Bosteun urte geroago, Kastro Urdiales'tik asita, Ebro'ko Miranda eta Errioxa dana artu zizkiguten izkillupean Kastillako erregeek
eta Euskera izkutarazita, erdera sartu zuten.
Ondorengo 1950 bitarteko urte oietan, erdel-eleek, Kantauri'ko
Bizkai Kolko'ko izpazterrera txokoratu dute Euskera eta orain, ia
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illurren, Bilbao'tik Baiona'raiñokoan bakarra bere bizi-aztarnak sumatu litezke.
Kristo ezkoroztik, Kantauri'ko itxas-kolkoan babes billa gorde
zaigun arteraiño Euskerak galdu dituan lurralde zabalok, begiz
ikusi gentzazke argi aski, baiño begiz ikusi ezin genezaioken minbizi ikaragarri bat eta iñor gutxi apike iabetzen danez, oso gutxi
aipatzen dan bat, bere soin barruan darama gure ele maiteak eta
sendabideren bat aurkitzen ez ba'diogu, ixil-gaitz orrek eramanen
du betirako illobira. Arrixku ikaragarri ori, mendeek zear, bidean
banan-banan uzten ari dan soin-atal eta bearrezko iantziak galtzetik datorkio. Txortolka-txortolka galdutako mintzo saillaz bere
urrezko altxorrik aberatsena ondatu diogu oartu gabe, azkenean
esanai guztiak azaltzeko, eskutxoko bete euskerazko itzakin bakarra aurkitu geralarik.
Egi gordin onen adierazgarri bat, beti Euskeraz bakarra mintzatu dan ene erri iator eta maite onetantxe daukat. Bere txokotik
berrogei bat urtez atzerriraturik egon bear izan dut; orain barriro,
Iainkoa lagun, etxeratu naizenean, guk txikitan egunoro esaten ginduzen eundaka itzak, gaurko aurrak, erabat atzenduta eta galduta
dauzkatela arriturik oartu naiz. Egonoro beiak iezten dituan eta
Euskeraz bakarrik mintzatzen dan baserritar bati «erreberoa» aittatu nionean, zer ziteken itz ori ittantzeaz, sor eta lor utzi ninduan.
Erreberoaz ari geranok ere, «erroa», beiaren titia dala aazturik, zer
diogun iakiteke, «erroberoa» esan orde, «erreberoa» diogu Euskera
garbia lorrinduaz. Giputx bati, «gura duzu?» ittantzen ba'diogu,
zer iardetsi iakiñeziñik ao zabal utziko dugu eta anartean, itz ori
egunoro darabilki ezpaiñetan berorrek «parra - gura, atz - gura,
io-gura» eta abar aipatzen dituanean.
Iakintzako Ikaskizunetako Aulkira euskaldun zabarrok Euskera iñoiz iaso ez dugunez, mendietako bordatan, itxas zabaletako ontzietan, arro artean galdutako errixkatan, sukalde txokotan, errixkatako eleizatan eta batez ere Euskeraren maitale batzuek txintxoki iaso duten Idazti eta Iztegietan, erabat sakabanaturik daukagu
gure mintzaira aaztua.
Azken mende ontaraiño ez genduanez euskaldunok batetik besterako ibilbidetarako burtaillurik, bertako biztanleek eta errixkak,
elkarrenganako artueman aundirik gabe, izugarrizko bakardadean
gizaldi luzeak iragan dituzte eta sei euskal erkiek, alkar ezagutzeke, Kristo'ren garaitik gaur arte bizi izan dira, ain elkarren
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arrotz, izan ere, erki batekoak bestekoakin, anaitzat ez bai dira
iotzen, Auña mendiz aindikoai, onuzkoak, «prantsesak» eta aindikoak onunzkoai «españolak» deintzen diotenean argi agiri danez.
Ez da beraz arritzeko euskal txoko batean galdu diran itzak,
beste bazter batean bizirik aurkitzea. Orrela aixa uler gentzake Bizkaia'n arduraz iaso duten «gura» itza, Gipuzkoa'n galduxerik eta
Gipuzkoa'ko «naia», Bizkaia'n erdi aaztuta, bi erkien artean ulertzeko eragozpentxo batekin aurkitzea, bien ala biek, Euskerarik
iatorrenean mintzatu arren.
Orixe bera agitzen zaigu giputx eta lapurtarren artean ere, gure
«erantzun» aditzitza, aiei arrotz-xamarra egiten bai zaie eta aien
«iardetsi» esangura berdintsukoa, guk giputxok eta bizkaitarrok
erabat galduxerik daukagunez, iñola ere ez bai diegu ulertzen. Euskeraren landueza eta ez-iakintasun ortatik datorkigu bada alkar
aditu eziñezko korapillotxo ori.
Ain urrutira ioan bearrik ez daukagu egi au nabaitzeko. Berastegi'n egunoro erabiltzen dan «mintza» elea, auzoko Ezkurra'n aaztuxerik daukate eta esangura berdifiakin an erabiltzen duten «merdola», Euskalerri guztian galdu da eta Idaztietan eta Iztegietan ere,
iasotzeke dago.
Euskera illobira daraman minbizi onetzaz, ongitxo iabetu ziran
guda aurreko euskalzale iator guzti aiek, buru-belarri ekin bai zioten bizi berri baten arnasa eta odola Euskerari txertatzen, iñungo
idazti zaar eta Iztegietako berbak biltzen eta idazbide eta zabalbide
guztietatik erriari irakasten sutsuki saiatu bai ziran, baita gaur-gaurko aurrerapen guztietarako eundaka itz egokiak sortzen ere,
erdera motzak bezala, itz berri oiek sortzeko, latiñera edo gerkerara ioan bearrik ez bai du, aienetik baiño errezagoak, egokigoak
eta iatorragoak, bere euskal arrobi aberatsetik atera bai lezazke.
Abertzale sutsu aiek, garai artan, Euskerari eman zioten xuxperraldi
bizi arri esker, etsaiek zapalduta iduki duten amaigabeko berrogeitako urte luze oietan bizirik iraun aal izan duela gure ele esetsiak
ziur egon gindezke.
Sakaskeri eta berrekeriak izan zirala?... lakiña ba beti bezalaxelOrlako eretietan, gaur ere ikusi gentzakenez, aurrendari izan
guraz eta goi aulkiak arrapatu bearrez, aipu omentsuak lortu naiez
eta euren buruak gizarteko goi maillatan agertu asmoz, itz berrien
sortzeko ardura aundixko lankizun ontan, Euskera sustraitik ezagutzeke, gaitasunik ez duten ausarditsu geeiegik muturra eta anka
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sartzen bai dute. Ala ere, euskaltzain iatorrena dan gure erriak,
galbaia erabiltzen ongitxo daki itz egokiak onartzeko eta traketsak
eta ezegokiak, bolborrera iaurtitzeko, oartu gindezkenez.
Iokabide aren etsairik aundienak, maxiazale zorrotzenak eta
gorrotorik geiena azaldu diotenak, nola iardun bear izan duten
ikustea aski dugu, euskaltzale zintzo aiek iatorki iokatu zutela sinisteko, erriak onartu ditualako aiek ain egokixko asmatu zituzten
itz berriak eta zabaldu zituzten zaarrak eta galduak, itzetik ortzera
eta idaz-lan guztietan erabiltzera beartuta aurkitzen bai dira, aberria, ikurriña, kirola, txirrindulari, iaurgoa, iaurlaritza, ertzaiña,
andereñoa eta errolda luzexko bat. Iokabide arekin Euskera guztiz
aberastu ez ezik, goienetako maillataraiño iasotzeko bidean iarri
zutela zalantzarik gabe aitortu bearra daukagu.
Urte luzeetako esetsaldi gordin eta odoltsu aren ondoren, askatasun bidean iarri gifianean, ostera ere bide egoki ura artu
izan ba'genduan, gaur Euskera, Europa'ko beste izkuntzen maillara iasoa izan ziteken.
Tamalez, abertzale iator aien areriorik zitalenak, beste burubide batzutako euskaldunak, gure anaiak baiki, euskaltzale aien
aurka euntalako zabalkundea egiñik, aien iokabideak, kalte aundia
ekarri ziola Euskerari uste oneko askori sinistarazi diote eta beartindarra erabilliaz, beste bide batetik abiarazi nai izan gaituzte.
Uste oker orrek sortutako eragin eta kezkaz nunbait, euskal-idazle askok, asmorik onenaz, erri-euskera bakarra erabiltzera io
dute. Euskeraren iraupenerako eta erriaren ulerbiderako eta irakaskintzarako iokabide au bear-bearrezkoa dugula edonork uler lezake eta idazle iator oiek, lan bikaiña egiten ari dirala ere begien
aurrean dago, alan guztiz ere bi akats larrixko ez ote dituan iokabide bakar orrek kezka estu bat sortzen zait, amiltzen doan larrubidetik, iardunbide soil orrek, ez bai du Euskera aterako.
Erriak galdu gabe iraunarazita oraindik mintzabidean dauzkan
«eskutxoko» beteko itz oiekin aski ongi ari litezke idazle iator oiek
erri-gaietaz bakarrik, aizkora lanaz, pillota iokuz, arri iasotzez, erri-iai eta dantzaz, larreko, mendiko eta baserrietako arazoaz, naiz
olerkiz, naiz itz lauaz iardun bear dutenean, baifian goragoko maillako gaiak, iakintzakoak, gaur-gaurko ainbat aurrerapenetakoak,
aberri arteko artu-emanetakoak, salerosketakoak eta ola-lanetaoak
idatzi bear dituztenean, inka larrienean, erri-itzik gabe, erderazkoai
esku bota bearrez idatzeziñik aurkitzen dira.
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Era ortara, bakankeri salagarria egiten dugu, iakintzapeko euskaldun baserritarra eta goi iakintzako erdaldun ikasia. Txundigarriena berriz, berexkeri au, gizartean ezberdintasunik izan ez dadin burrukarik latzenak darabizkitenek egiten dutela!
Bigarren kezka berriz, auxe da: Gorago aipatu dugunez, erria,
abiada bizian, urtetik urtera euskal-mintzo ugari galtzen diardunez,
zer egin bear dute erri-idazle oiek gaurko itzak ere uler eziñik erria
aurki litekenean... Unamuno'k zionez, Euskera betirako pakean
eortzi?
Aurrerantzean iraungo ba'du, Euskera, baserrietatik urietara eta
mendi bidetxurreetatik errietako karrikatara ekarri bear dala garbi
ulertu du gaurko abertzale gizaldi berriak eta alegin txalogarriak,
katazka latzak eta ostetza izugarriak ibilli-arazi ditu asmo orren
lorbiderako. Ikaskizunetako ikastol-ateak idiki zaizkio, irrati-bide
guztietara zabaldu da, irratikuskiñaren bitartez euskaldun danen
begietatik eta belarrietatik sartzeko aukera ba du, Iaurlaritzako
Aretoetan eta Lege-Biltzarretan aulkia artu du, Udaletxeetan, Salerostetxeetan, Aurrezki Kutxatan eta Diru-etxeetan ere leku eman
diote eta oraingoan Euskerak Euzkadi guztian ifioiz izan ez duan
aukera ba duala itxaropentsu aitortu genezake.
Baiña, gure uri aundíetan, baserriko zarpa zaar oiekin, Euskera guztiz lotsagarri agertzen dala oarturik, bere kutxa zaarretan
gorderik dauzkan igandetako soiñekorik apaiñenakin iantzi-berritu
ordez, kaleko iazkera berriko ergel-neskatil bat bezala, ittogarrizko
erderazkoekin zomorrotu ez digute ba?
Uriko aurrerapen guztietaz mintzatzeko, euskerazko itzik aurkitu eta asma eziñez, errezenera io da, euskal aurrizkiz edo atzizkiz
erdal itzai euskal-itxura bat ematera eta mordoillokeri eta auntzeuskera oni, izen guren bat eman zaio, EUSKERA BATUA.
Baiñan iokabide onekin, auntzenak iokatzen ditugun irugarren
abagune ontan, iakintzara eraman bear gaituan egazkiñaren ordez,
oker-utsegiterik larrienaz, amilbidera generamazkena artu ez ote
dugun kezkarik eta bildurrik aundiena izatekoa da.
Inguratu duten izkuntza guztietatik Euskera bixikoa eta besterik dalako eta aidetasunik ere ez dualako ziur egon gindezke arri-arotik gaur arterañokoan ogei ta bost milla urteko garai luze ortan, beste aaltsuagoak iltzen ziran bitartean, bizirik iraun aal izan
duala. Orain erderakin erabat lardaskatu eta lorrintzen ba'dugu,
zer gerta lezaioke?
Artu dugun okerreko egazkin orrek nora garamazken argibide
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bat izan dezagun, eundaka adibide eman gentzazken arren, baitik
bat ona bi: Izenburuko izki aundietan, Gipuzkoa'ko zabaldueneko
egunkarian, berriki auxe irakurtzen nuan: «PROPOSITU ENMIENDAZKOA».
Irratikuskiñatik albisteak bala-balatzen ari zan berri-emaille
batek onela ziotsan: «Polizien mandoak, Komisarian enzerratu dira».
Ene alboan aurkitzen zan baserritar batek, adierazpen eta iruzkin au bota zuan: Arraioa! Mando bizkorrak! Elkarteetan ere sartuak dagoz nunbait.
Esan naiezkoaz besterik adierazten digun izkeraz nora goazke?
Artu dan okerreko egazkin orrek ondamendira eramango gaituala ikusteko, bi argibide nabari-nabariak askiko ditugu: Eusko
Iaurlaritzak, Aldungoak, Udaletxeak, Aurrezki Kutxak eta beste ainbat Erakundek, erderaz eta dalako Euskera Batukoan, ele bietan
argitaratzen dituzten agiri eta mezu-idazki guztiak, ez al da egi
gordiña euskaltzale ikasienak ere auntzerderazko zapo-euskera naasi
ori ezin ulertuz, erderazkoa bakarra irakurtzen dutela, baita baserritarrik iatorrenak ere, dakiten erdera motxaz, euskerazkoa baiño
geixeago ulertzen bai dute.
Bide oker ortan, zenbat egiñal, kemen eta erri-txanpon alperrik ondatzen ari geran, esku-naba biotz gaiñean iarrita, ziñez oldoztu bearra daukagu.
Ez al da egia, Euskera, burua ezin altxaz, erderaren uztarripean
uzkaldu dugula? Ustekaitzenik eta txundigarrienik auxe da orratio, une oro «INPENDENTZIA» oiuka sor-ta-gor gauzkatenak dirala ain xuxen ere uztarripe ortan Euskera eukitzera geienik leiatzen zaizkigunak!
Okerreko egazkin orrek malkortegira eraman gaitzakeala kezkatzeko, ba dugu orratik beste ikasbide eta azkoraien argienetakorik. Euskera baiño indartsuagoa eta osasuntsuagoa zan latiña, goi-iakintzatako maillataraiño iakintsuenak iasoa eta landua, orduko
ezagututako Europa'ko lurralde guztietara zabaldua, erdel izkuntzak erderaz lorrindu zutenean, erabat betirako nola izkutarazi
zuten ikusteak, gure aulagoko Euskera gaixoa, itxas txokora babes
billa baxtertua, erdel-itz oien minbiziarekin kutsatzen saiatzen ba'gera, bildurrik aundiena izatekoa da latiña baiño are errezago bein-betirako ez ote dugun izkutaraziko.
Ikasterakoan izkuntza danak dituzten zailtasun eta oztopoak
katramillagotzeko, «Batuko» izkidazkerak, erderak bezala, H bear
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dualata, ain garbia, bakun eta xotilla genduan Euskera, ezer esaten ez digun, begiak lausotzen dizkigun eta euskaldun guztien artean naaspilla, setakeria, asarrea eta berexkeria besterik sortu ez
digun H'ez okaztatzera beartu gaituzte.
Asmatzailleek ez ezik, erabaki ori aurrera eramaten lagundu
duten guztiek, erantzunbear larria eta astuna soinbururatu dute
betiko.
GURE XEDEA
Landu izan ba'gendu, iakintza gairik zaillenak eta asmakizun
berri guztienak egoki adierazteko Euskerak ba duala aalmenik eta
erreztasunik aski, aurrenean genion eta alaxen dala egiztatzeko
«Erlezaintza»'ko idazti lodixko au, ia erdel-itzik gabeko Euskera
garbian eta aalik errezenean eta aberatsenean ondutzen, urte luzegatxak igatu ditugu.
Erle-iakintzan oartikasiz eta ainbat idazti irauliz zerbait ikasi
dugulako ez eze, beste iakintzatako adar ugari, biziztikoak, abeldikoak, landaredikoak, eltxo-iakintzakoak, zerkiztikoak, zerezkiztikoak, gaitziztikoak, soiñataliztikoak, arozkintzakoak eta abar or
sartzen diralako, Euskeraren aalmenak eta gaitasuna euskaldunai
azaltzeko, egokixkoena iduritu zitzaigun.
Erle-idazti au argitara ematean, auxe izan da beraz gure xedea:
Erderak baiño aixago, garbiago, egokiago, ulerterrezago, ark bezala itzen eske beste izkuntzetara ioan bearrik gabe, bere arrobi
ioritik ateratakoekin adieraz lezazkela Euskerak iakintza guztietako gairik zaillenak eta asmakizun berri danen izenik egokienak.
Ortarako ordea, batu egin bear izan dugu Euskera; sakabanatuta zegoan txoko guztietatik BATU; mendi arteko sakanetan gordeta zegoan errixkatatik bildu; erki danetako izkelgietatik iaso eta
batez ere, Exipto'ko metarri-obietan sarratsonduak bezala, gure ele-gizon iakintsuak iztegietart orzitutako zurrunitzei, ats berri bat
emanez eta lozorro ortatik itxartarazita, bizi osasuntsu bat izateko
argitara ekarriaz, baita gure idazle zaarren idatzietatik aal izan
ditugun guztiak irutzita ere.
Batuketa au ezin aberatsagoa izan dala iabetzeko, or daukazu,
irakurle garbal orrek, idaztiaz batera eskeintzen dizugun iztegi
mamitsu ori, baiñan iztegi ortan, Euskerak gaur-gaurkoz galdutako
itzen laurdenik ere ez dugula iaso, gogoan artu bearra da eta dagoaneko euskalzale guztien eginbearrik noraezekoena, auxe da: Eus17

kerak Euzkadi'ko txoko guztietan sakabanaturik dauzkan itz galdu
guztien batuketa zeatz bat egitea eta iztegi zaar eta idaztietan eortzirik zurrun aurkitzen diran mintzoak oro, arnas berri bat eraustuta berpizturik, bizi zoragarri batera ekartzea, era ortara askatuko
bai dugu gure Ama Euskera erderaren uztarripe aztun eta eriogarri ortatik, Euskera askatzen ez ba'dugu, arrotzen uztarripetik
egundaiñoko bizian Euzkadi'rik ez bai dugu askatuko.
Euskeraren il-bizizko arazo larri ontan ongi iokatzeko koburua
eta iardespenik aundiena soingaiñeraturik daukate bada gure Iaurgoko Agintariek, Aldundietako Arduradunek, Errietako Endore eta
Ziñegotziek, Alderdietako Buruzagiek, Gotzai Iaun eta Eleiz-gizonek,
Ikastoletako Irakasle eta Andereñoek, Irakaskintzara daragoioten
Lekaide-Lekaimetxeek eta sendietako Aita Ameek eta lepalmenik
eta erantzunbearrik estuenakin, Euskerarik ederrena, goxoena eta
aberatsena erri guztietara zabaltzeko zoririk aukerakoena Irratizlariek, Irratikuskinlariek, Argi-irudigilleek eta Erri-bertsolari eta Abeslariek eskuetan daukatela, ezin ukatu; ortarako ordea, Euskera
errotik ikasi ondoren abia bear da erriari irakastera, ez dakianak
oker irakatsiko bai du.
Erle-idazti au bukatzeko bide malkar ortan ostraputz larri batzuk egingo nituala eta akats ugari aurki litezkela ongitxo iabetzen
naiz, buru-austerik aundienaz orriak iruten ari dan egilleak baiño,
astiro ausnartuz irakurtzen ari dan esle zorrotzak oker oiek ikusteko egokiera obea bai du eta iakiña noski, iakintza-gai zail oietan
ni baiño iantziagoa legokenak eta nik baiño obeki Euskera menderatzen duanak, askoz ere oker gutxiagoz idazti au burutu zezakela
ongitxo oartzen bai naiz, ala ere iganbide xut eta malkor ontan
egindako muturkak, labankadak eta beaztopak gora-bera, idazti au
asterakoan artutako bi xede eta elburuak lor ba'nezazke, ots, euskaldunei erlezaintzan irakatsi eta Euskera illobira daraman minbizi orri sendabide bat aurkitu, nere neke, buru-auste, urte luzetako lan eta gaualdi xuriak oro, saririk onena lukete.
Itzaurre au bukatzeko, ene lagun miñari, Gaztañaga'tar Iosu'ri
eskerrak ematera bearturik nago, akatsak zuzentzen ez bai dit gutxi
lagundu. Orobat KARDABERAZ BAZKUNARI, On Ioan Iose Garmendia argitalbideetan lagunkide ezin obea izan zaitelako.
Guztia, Euskeraren berpizte zoragarri bategatik bedi!
lAKAKORTEXARENA'TAR
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TXOMIN

LENENGO ATALIDAZPURUA
Gizona eta erlea

Iainkoa'k gizona, bere irudiko egin zuanean, aren baita-muiñean, iakinmin aundi bat erna izan zion eta irazaki guztien gain
nagusitzeko, ez noski ixi txikiagoa. Guraso sortuberriok onetsi ondoren, ona zer zesaien: «Kopuratu eta ugaldu zaitezte; lurra bete
eta mendera ezazute; itxasoko arraien, eguratseko egaztien eta
lurrean igitzen diran bizidun guztien nagusi izan zaitezte».
Geroztik gizonak, lurbirako nagusigo ori lortze arren, burruka
leiatsuenean, io ta ke or diardu eta gurari bero orrek, maizexko okerbideetara ere ba daragio, Irazaleak ainbesteko eskubiderik eman
ez arren, bere kidelagunak ere menderatzera bein da berriro io
izan bai du.
Irazaleak, aren iakinmiña ernarazteko, euntalako izkutukiaz eta
asmazailtasunaz iosiak utzi ditu izadi guztiko gauzarik tipienetakotik, aundien eta ikaragarrienetaraiñokoak. Izkutuki orietakoren
bat asma alá, pozaz zora bearrez agertzen zaigu gizona. Ludian bizi liteken aldi luze guztirako, gizonak gogait egiterik ukan ez zezan, laketgarrigoko aliakarik ezin gogora zitzaioken Irazaleari. Gizona bizi dan toki guztietan; naiz arkaitzuloetan, naiz basoan txondar txaboletan; zelaian lurra lantzen, nola bordan artzain; itxasoaren ertzetan naiz itxas erdian; are zeru sapai goienetan; lantola
aundietan naiz ikerlantegi ixilletan; gaixoetxetan eta osategietan,
burubelarri ikusiko dugu gizona, guztien gaingo ta zorioneko nagusitasun ori ardietsi bearrez. Gizon berrizale eta nagusi-zalearentzat, neke guztien gaindiko iostaketa gogozkoagorik asma ote ziteken? Aspaldi bateko gizonak, ze pozorra ukan ote zuan sua ixekitzen asmatu izan zuanean; pirrilla sortu zuanean; arrizko aizkora
aopizartsua landu ondoren; azkon zorrotza iaurtitzen ikasiz geroz,
orein zauritua atzi aal izan zualarik? Lerdea zeriola gelditua izango
zan, basurde basakarra edo ta basidi betizua, lenengokoz, apoapoan
iausiarazita, bere mendepean eta eizaturik ikusi izan zituanean; eta
korain zorrotz bat iaurtirik, zauritik odolustuta, sabelez gora zurrun, bale mandoaren lendabiziko arraintza egiñik, nola iarri ote
zan? Lili politak ain apainki nola iazten ote diran ikasten, zenbat
19

gizonek bizi guztia iragan izan dizute burubelarri? Zenbatek moxorro txikien biziko ezkutapenak ikasten? Oraintsu batez, gizona
illargiaz iabetu zanean, garaitza orren pozkida. eta aomena, ez al
zan ludi guztira zabaldu? Zenbat iakintsu, ludi zabaleko ikerlantegietan, xorrikuspegiz, ezabizien izkutukiak aztertzen diardute, begietako argia galtzeko zorian? Eta minbiziaren sorkuntza eta aren
sendabidea asmatzen ari diran ainbat iakintsu oietakoren batek,
sendagai miragarri ori kausi ba'leza, pozaren pozez, aren omenerako, ez al genioke arrizko oroigarri aundi bat, ederrena, tokirik
nagusienean eraikiko?
Ala ere, azken urte auetan berebiziko aurrera urratsak egin izan
dituan arren, astiro, pixkanaka ta luzaz ari da gizona ludi-nagusitasun ori lortzen.
Aurrenengoz, eskuperatu aal izan zituan eleak, ardi makal eta
otzanak iñolaz ere. Bere lenengoko sortze egunetatik zaindu bide
zituan abeldiok, ostantzean bakar bat ere azitarako ez bai zuten
utziko ainbat basapizti gaizto ta odolkoiek. Izan ere, artzaia, ez da
gaur goizeko mutilla. Ondoren, txakurra ere, laxter alboratuko
zitzaion, basaoratik etxakora (etxe-ora) biurturik. Laguntzaille bikaiña benetan, bere sudur-usna onarekin, gizonaren eiztari lagunik iaioena. Luzaro gabe, betizuak ere otzantzen eta olaperatzen
ioango zan. Zaldi uzua ere, noizpait ezi aal izanen zuan; astorik
ordea ez da ageri, edesti aurreko euskal gizonak, duela amabost
amarreun bat urte edo, aitzuloetako ormaetan egin zituan abelirudietan. Gurera, nundik izan ote zan ekarria, Arabia'tik?-Gizonaren bizierak, erabateko aldakuntza izan zuan, azi txikar
batzuk ereinda, buruxka ioriak sortzen zirala ikasi zuanean. Orduantxe ekin zion nekazaritzari.
Eta erleek?... Nola izan ote zan lenengokoz gizonaren eta erleen arteko bidalkarketa? Lendabiziko «ongietorria» gizonen bati
ez baiño, mutikoxe batzuei egin ez ziotenik ez nuke nik esango.
Gizona, abere aundien atzetik, eizean zebillen artean, bai ote zuan
moxorro txiki oiei iaramonik egiteko betarik? Anartean, andrazkoak eta aurrak, aitzulo inguruetako basoetara zabalduko ziran,
ezkur, urre, baxakaran, kabi, arraultz eta beste edozelako uzta
mota biltzera. Mutiko kuzkuzkariren batek, nabaitu bide zituan
irotutako zuaitz ipurdi zuloan dindilizka aberaska xuriak. Ezko
gurian atzamarrak sartuta, ezti gozoz egurtzirik, ezpain gosez eta
mizkeriz milizkatuko zituan. Ura guriñaren gozoa! Begiak zuringoz
iraulirik adieraziko zuan eztitasunaren atsegiña. Egin ba'zuan egingo zuan! Elbi biurriak, ipurdi zorrotza okertuta, muturreko ezperrea sartzen ziotela, ezti lapurretak ba zuala bere ondorengo garraztasuna iakiñaraziko zioten. Bapatean bekain gaiñean an izan20

go zuan berebiziko ziztakoa! Beste batek ere, amak baiño are obeki, belarri parpailla berotuko zion. Iruzpalauek, ezten zorrotzaz,
zulatuko zizkioten esku mamulak eta odoliraiñean, soin guzti barna, nabaituko zuan edenaren minkartasuna. Multzo bat zemaka asiko zitzaion inguru biraka eta gure mutilko mizkeak, aika eta marruka, basoak beera emango zion igesari. Aren arrantzatara, etxekoak oro bilduko zitzaizkion, baiña amak berak be ez zuan ezagutuko bere kuttuna. Bekain puztupean, begi txiki txikiak ia itxiak;
muturra taloa baiño zabalago; astabelarri aundi aiekin, eskuak zapolarru gisa potots; mutilla galdurik zutela danak usteko zuten.
Ez zan ordea, ainbesteraiñokorik! Pixkanaka ibitzen ioango zitzaion
andidura eta etorriko zan gizagaixoa bere baitara. Beste bein lotsagabekeriz aien etxera goxo lapurretara ioateko gogoa bein betiko
kenduko zioten, orratik, mutil ozararri eltxo ziztrin aiek. Aita eizetik etorri zanerako, aurreneko gauza, mutillari gertatua aipatuko
zioten; aitzulo barnean, aizkoraz kankarra kalita, artza batekin
eldu zan eiztari zangarrak, ezin sinetsi ordea, aren seme ta oiñorde
iatorra, elbi txiki batek kikil zezakenik, ille artze politak egingo
zizkion! Mutillak ordea, ezetz ark ere aiei aberaskarik soatsi axatuko
zuen. Polita izango zan bien arteko mokokaldia! Gaurgaur egunotako kizkatoskin oietako batez ez artu bear! Ezetz eta baietz, mutilla biderakusle, an ioango ziran zugatz ustel zuloko erlabi aldera.
Urrutixamarreko aritz gerri atzean ostenik, kirika ta keiñuka erakutsiko zion mutillak nun arkitzen zan etsai bizi aien kabizuloa.
Alakoren batean ikusi zituan zuainipurdi malokatu konkan zintzillika abatorrazi zuriak. Begira begira egongo zan alditxo batez. Artzuloan bezela, an ez ziran ageri tximixta antzeko bi begi gorririk;
ez zan entzuten ere orru bildurgarririk; ixilik zegoan dana, pakepakean; gora ta beera orrazetan xomorro txiki batzuk besterik ez
ziran agiri, sarturtenka ere bai multzo batzuk. Aiek al ziran semea
izutu zuten etsai koxkorrak? Sinisterik ere!
Aizkoraz kali bearrik ez zuan ezkero, bi atzamarrez erauzi zuan
orraze oso bat. Errekoiñoka eta oiñazez esku astinka, lurrera ioan
zitzaion erleopilla. Ori ikusirik, tximixtak egiteko mutillak anka
egingo zuan, aren itzalik ere ez zuan geiago ikusiko aita arrituak.
Bekain gaiñean sartu zizkioten bizpairu mizto erresumiñak; atzaparka euliok uxatzen asi ba'zan asi, multzoak inguratuko zuten zizti ta
zaztaka. Aizkora ta orrazia, bertanbera utzita, ark ere eman zion
igesari. Iturri batean garbitu zituan esku ta muturrak, oiñaze ikaragarria zerbait goxatuz. Etxera orduko ordea, bere atsoari ere
arrotz zitzaion aren azpegia. Aurrak irrikarkara, ozta-ozta itto zuan
eztarri zuloan. «Errekoiñoka» ez zan ixiltzen gizona! «Erre?-- koiño? Baita kixkali ere egingo zetiak» esango zuan.
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Biaramonean iña idorrez bospaseí zuzi eginda, an ioango zan
gizona, illenti sutu bat eskuetan, etsaia kixkaltzera.
Sua suma orduko, eultzeko erlamak egazkari emango zion eta
erle multzo guztiak, zaindu bearrez, inguratzen zutela, burrunban
suari igeska, basoak barna izkutatuko ziran. Arroxko zegoan gure
gizona; Iainkoa'k agindu bezala, menderatu zituan eltxo bildurgarriok. Iaso zuan aurreguneko lurreko ezkorrea; ao bete ezti, mazka-mazka ian zuan. Ua bazkaren gozoa! Artxabal gaiñean pillatu zituan
abatorrazeok eta aizkora iasotzea aaztu gabe, arrapakiñokin an
ioango zan arro asko bere leize-zulora. Gau artan, etxeko guztiak,
iñoiz ez bezalako apari gozoa egingo zuten likindutako aztapar muturrak ere milizkatuaz. Ona ba, erle-lanetako gizonaren aurren urratsa, sua izan zala oar gindezke.
Erleok, mendeak eta mendeak gizona sortu baiño are leenago,
oian, baso ta arkaitz zuloak kokalekutzat autaturik, biziraupiderako, ziñez ziarduten lanean elkartasunik arrigarrienean, ama baten
pean, sendi batu bat egiten zutela. Gizonak lendabizikoz aurkitu
zituanean, danak bate-batean, erabiderik iatorrenean elkarren leiaz,
uztabilketa betebetean kausitu bide zituan. Ikaskizunik bikaiñena
arentzat noski, kideekin elkar artuta bat egiñik, garai latz aietako
bizi gordiña, eztixeago eta erosoxeago ark ere nola eraman zezaken
nabarmenki erakusten bai zioten.
Aien usai gozozko iaki eztia eta xuxpergarria murtxa zuanetik,
aien aberaska, iakirik aberatsena eta elikagarriena gerta zitzaion.
Itun zaarrean ere, leku iori eta aberats baten aipamena egiteko, eztia eta esnea iariankatzen duan aiirkintza aipatzen bai zaigu, bi
gaiok, aberastasunaren eta zentotasunaren zantzutzat artuta. Beraz
elikai billa basoak arakatzen zituanean, igali mota eta egazti-kabi
guztien atzetik ez eze, erlekabien ondoren ere kuzkuzki saiatuko zan
eta orlaxe egin zuan gizonak erleekin lenengoko ezagutza.
Kristo baiño leen amar milla urtez aurretik bai, arkaitzuloetan
marraztutako irudiek erakusten digutenez, aurreneko euskaldun ioankoi ark, erlezaintzan iardun gabe, eztia ta ezkoa soazten eragon
oi zuan. Izan ere, erlekabien atzetík ibiltzea eta eztia ta ezkoa soaztea, ez da erlezaintza, erleak azteko artezi lana da erlezaintza.
Europatarrak, Ameriketa'ra iritxi ziranean, ez zuten eztierlerik
an arkitu, bertokotarrak ordea, eztiliztor (melipona) edo ezten gabeko erleen eztia iaten zuten, lenengoko gizonak bezelaxe, gerora,
urteen burura, erlaria, tobo ta ontzi zenbait eskeintzen ikasi zuanean, erlezaintzako lanean asi izan bai zan.
Artzuloetako gizon eztisoazle oien irudiak, lenengoko euskaldunen eta Ameriketa'ko inditarren eta Aprika'ko eta beste ludi baztarretako erleak azten ez dakiten gizonen iruditzat ar genezazke. To22

bo bat, moldatutako artzulo bat, buztiñezko odi ta ontziak, onborrazal bat, olaska bat edo lastozko saskitxo bat naiz beste ontzi
motaren bat, gizonak erleei eskeiñi zienean, aurren urratsa egin
izan zuan erlezaintzan.
Izan ere, bitxia da eta ulerkaitza euren umeak zaintzeko, lixtorrei, eztiliztorrei, erleliztorrei (trigona) erlaztiei (camoati) eztierle
eta beste erle mota guztiei, nola ez dien eman Irazaleak, beste egaztiei bezala, api bero bat iasotzeko sen berezirik, umeorrazeak, estalki gai batez ingurabiltzeko iobera iakiñik, berezko zuloak aukeratzen bai dituzte eta giro erkoi eta sargorietako aurkintzatan berriz, adarretatik, bere ortan aizetara dindilkatzen bai dute apia eta
kausitzen dituzten konka eta usgunetan, artzulo, arpe, leize, irriñarte, zirrikitu, lurreko arrail eta zuaitzetako irozulotan, sortzetik bizi
bai dira eztierleok.
Gizonak, lendabizitik, ez dio bada erleari bizitokirik eskeiñi eta
asiera asieratako eta edesti aurretik aleunka urtez leenagoko eta
iatorrizko erle aretxek bezelaxe, tipieneko oiturik aldatu gabe, berezko kokatoki oietan bizitzen, berdin-berdin iarraitzen dute gure
egunotan ere aren ondorengo gaurko erleok.
Erle-zaintzatik zenbat alde on zetoizkioken gizonak auteman
izan zionetik eta bere abespeluan artuz, atsegin zitzaizkien bezelako etxe eta ontziak eskein zizkienetik, aldatu ziran erleen bizitokiok eta erladia maldatzeko eskeiñi zion bizileku onixe, erlekabia ingurabiltzeko eman zion ontzi onixe «eultza», izen arrunta
emango dio euskaldunak («eulioltza», ote? maiztxo oi duanez, itza
ian da).
Artoskiago zaintzeko eta iabetzaren ezaugarri, noizpait ere erleultz ori, ekarri ere ekarri aal izango zuan bere bizitokiko ingurura.
Iraukorreko eultza batean bizi dan erladiak, api bakarra du,
sendi bat osatzen du; semea erditzen duanean zatitzen da eta argatixe, eultzetik aldegin duan erlebatzari, «erladi billuzia» deritzote
askok, etxe berria egin dezakeno, billoiz eta tipilgorri bezela bizi
bear bai du.
Eultzak, zerikusi aundia du erladiaren bizitzan: tipiegia izatean, ez da bear bezala azitzen erlebatza; aundiegia gertatzean,
bear duan beroa ezin sortuz eta api barnean ezin iraunaraziz, kalte
gaitza izan lezake, eriotzaraiñokoa askotan.
Ainbat motatako eultzak asmatu izan ditu gizonak. Euskaldunak, ontan ere, europatar beste iñork ez bezela, ba du zertan illarraindu, edesti aurretik aleunka urtez, berezko erlebizitza aietatik
abiatuta, gaurdaiñoko eultza mota oro ezagutu izan bai-ditu eta
zautu ala, atzerriko erdel itzetara esku bota gabe, bana-banaka be23

re-bere izkuntzan bakoitza bataiatu du. Izen oietatik, eultzaren
ioanaria eta aldaketa eta erle edestiaren aztarna zenbait eradoki
genezazke. Neure aitasabak, Belabieta'ko mendi muturrean, berein
motatako bilduma bide zeukan. Bedatsetik udara, erlezain ziarduela, errian ifiortxok ez eta, mendi urrun artan akeita ark artzen
zuelako, Pateo'ko Kondea, izengoitiaz ezagutzen zuten. Ba zituan
lenengo gizonaren arkaitzulo ta irrikituetako erlediak eta eztia soazteko, «Armiarma leizeko» irudiak eta orain berritan aurkitu duten
beste batek adierazten digutenez, burkaitz erpiñera, eskuzurguz
igotzen ibilli bear izaten zuan, Kristo baiño ogei milla urtez lenagoko gizon ura bezelaxe. Auxe eultza motarik zaarrena noski. Basagiroko garai latz aietan, beste egazti askok bezala, biziraukuntzarako, iganeziñeko tokietan kabiok kokatzeko iobera, Irazaleak berak emandako senaz bide zuten erleok ere. Eusko erleketariak, bere izen egoki batez ezagutzen du: erlatxa (erleaitza, erlearkaitza).
Ona Saara'ko etzetan arriz egindako baten irudia:

1 Irudia (Sada, fig. 15)
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Ba zituan buztiñezko eultzak ere; oek ia edestiaren sor garaietakoak, buztiña erreta edo eguzki galdatan idortuz egifiak; odizko
eultzok, elkarren gain etzunda emanik, erlumeak sartuz betetzen
zituzten, Aigipto'ko oroiteraikintzatan eta illobietan agertzen zaizkigunez. Eraman-ekarri errezak ziran izan ere eta merkeenak eta
puskatzearekin, uzta biltzeko erosoenak.
Persia'ko «Recht» illobiko arlaxirudietan ere, buztiñezko tutuok, antxen agiri dira zearreka elkarren gain. Belaunbikaturiko
gizon bat orrazeak gezteratzen eta zutik beste bat azpillan iasotzen
nabari dira, keiaz, erretzeke, erleok izutzen diardun bitartean.
Eultza mota au ere, aspalditxo ezagutzen zuten euskaldunek,
izenik egokienaz bataiatu bai zuten, «erletoboa, erletaloa» (maidean
buztiña orratuz egiña bide bai zan).
Sortaldean eta iparraldeko itxasertzean, buztiñezko pitxartzarrak zerabizkiten; mendietan berriz, zutik buztin toboak, bustita
onda ez zitezen, arlosazko, olezko edo lastozko txapel-egatzakin.
Onek ere ba du bere euskal izena, «erleontzia, erluntzia».
Eultzarik zaarrenetako bat, erledestian iakituru dugun Armbruster iaunak dionez, zuaitz azalaz egindakoa omen da; etzunik ematen ziran, ao ta ipurditan ol estalki banakin eta aokoa erlabegiakin.
Aprika aldetik, Saara'ko ipar aldetik omen dator, neurkin bat luze,
laurden bat zertzen. Belar usandunen zumuaz igurtzitzen zuten erlakumea eratortzeko eta zintzillik, zuaitz adarretatik eskegi.
Erluma sartu eta eztiz betetzean, uzta biltzeko, kemordoz lekutzarazi eta erladia beste ontzi batera sarrarazten zuten. Euskeraz,
«erlautsa, erlautza, erlabil, erlemarroa» deritzo.
Basolekuetan berriz, nunai ikus litezke enbor iroak, malokak,
barrenustuak eta artelakatzazkoak ez gero gutxienik, basolan ontan ziardutenek sortu bai zuten «eultzarotzen elkartea». Erleatakatzat gerrian begi bat zuten eta legorperako, arlasta zabaleko egatza. Mota ontakoak ba zituan noski ugari aski gure aitonak. Eztiuzta biltzeko, goiko aberaskak zoazten zitzaizkien. Euskeraz izen
ugari ditu; egokientxoenak, «kosabea, kobaiña, kobana, koboiña,
kuana» eta abar.
Elba errekaren ospelaldeko galsoro ederrak, lastoz eotako eultzak egiteko, gai ona sortzen zuten eta sagontarrak, andik eraman
zituzten Inglaterra'ra eta Europa'ko ospelaldera pixkanaka edatzen
ioan. Euskalerria'n agotzezkoen ordez, liñolastozkoak egin bide ziran ezkilla baten antzera, baita iezkoak eta lezkazkoak ere, alaxe
adierazten bai du «izkiliño, ezkiliño» itzaz ezagutzen dan eultzak.
Ameika danda io izan dute ezkileultzok olerkarien etorrian!...
Geroxeago ordea, ezkileultzok, aoz gora ipintzea otu zitzaion
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bateonbati eta ona, gure egunotan ere, Grezi'ko zenbait ugartetan,
aurki litezke bi eultza motaok.
Ezagunak zaizkigu «erlesaski» deritzoten eultzak ere, izenak
oartzen digunez, zumitzaz eota egiñak bai ziran, baita urritzaillaraz,
egurxiriz eta olaz ere, ez gaur gaurkoxeak, Kristo'ren aurregaraikoak iñolaz ere. Oen aztarna, «oleultza» eta «naza» deritzon eultzan kausitzen dugu, amorrai bertola baten antzera eolduak ziranez. Erlezaintzako asiera artan, ontzi mota oek oro erleei eskeintzen zitzaizkienean, ontzia, bere artan, uts utsik ematen zitzaien,
gura zutenez eta nai zuten aldetara, berezko senaz, orrazeak iasotzeko; eztiz betez geroz, maizegitxo erladi langille guztia erail ondoren, orrazeak ebaki eta aberaskak soatsi egiten zitzaizkien.
Geroxeago ontzi erdian edo ontzi buruan, ezkiliñozko eultzetan
batez ere, abauak aietatik zintzilikatzeko, 38 neurkiñaneikiko (mm)
arteunea zutela xiri batzuk zearka ipiñi zitzaizkien. Erlelariek orduantxe oartu ziran xiri oietatik dindilikatzen zituzten orrazeak,
erleok ez zituztela eultza ormatan itsasten. Auxe izan zan gerorago
asmatuko zuten lauki erabilgarriaren leen urratsa. Iardunaldi onekin murgildu zan gizona erabat erlezaintzan. Eultza motaok, Grezi'ko erlariek, Aristoteles'ek bere «Izadiaren edestia»'n eta Aristomako'k eta Aristopanes'ek aipatzen dituzten erleen txoxtenetatik
sortu zituztela dirudi.
Ondoren, erle orrazeen tankerara eta edura, goiko zearxiria arteza eta ingurualdekoa biribilla eman zitzaien, baita iru ertxokoko
mutur zorrotza ere.
Ala ere, euren oldez eta iitez, batzutan laukien zearka egin oi zituzten abauak, gezteratzailleen buruausterik katramillatsugorako eta
zuzenki egin arren, ez ziran erabilgarri eta askagarri. Agian, 1772 gn.
urtean, Ionas de Gélieu izan zan goitiperako orrazeekin, bi bizitzako
eultza erleei eskeiñi zien leen erlaria.
Gero, idazti baten antzera idekitzen zan eultza, Huber itxuak
asmatu zuan eta gaurko bikaiña eta erabilgarria, Lorenzo Lorraine
Langstroth'ek, 1851 gn. urtean. Orlaxe obetzen ioan da erleen bizilekua, arkaitz eta zuiatz tustotatik asita, gaurko etxalai polit oek
asmatu diraiño.
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BIGARREN ATALIDAZPURUA
Gizonaren erlezaintzako bigarren urratsa

Ez zan iostaketakoa Iainkoa'k gizonari eman zion eginbearra,
ots, izaki oro mendera zezala. Garratza zan bizia gizonaren aurren
aro aietan, bizibearrezko elkarren arteko burruka gorrian bai ziarduten abere mota oro eta danen artean, gizakiak zirudien aulena
eta etsai izugarriaz erabat inguraturik bizi zan.
Nola agindu zezaioken Irazaleak abeldi basakar ura guztia menderatzeko? Zorakeri bat zirudian. Nola leoiaren indarrak menderatzen asi?; katamotzaren iauzi bizkorra eta erpe zorrotza nola saiestu?; artzaren beso ikaragarrietatik nola askatu?; zezen eta idikurraren adar zorrotzari nork aurpegi eman?; belarrarteko suge gaiztoen miztotik nola itzuri?; eltxo txiki batek ere mendera zezaken
gizona sukarra txertatzeaz; iges egiteko, orein ta erbien zanko ariñak
eman ba'lizkio bederen..., guztiak ziran gizona baiño are azkarragoak
eta aaltsugoak. Izadi guztiko bizibearrezko burruka ezberdin eta
izugarri ortan, giza enda oro izan bear zukean lenengotxoenetan zearo menderatua, gutxienik kopuratua egonik gaiñera, aulena uraxe
bai zan. Ez zan, ala ere orlakorik gertatu; ba zekian Iainkoa'k nola
ari zan, gizonari, bizia aldezteko, izkillorik bikaiñenak eman bai
zizkion, soin indarrezkoak ez baiña, gogo barnekoak, adimena, asmamena, oroimena, naimena, elkarrulermena besteak beste, gogo
indarrok, abereen soin-indar, letagin zorrotz, atzapar urratzaille, mizto pozoitsu, zizta eriogarri, begi erne, belarri xain, usmo aundi ta
zango bizkor guztien gain bai zeuden.
Doai eder oeri esker, laxter iabetu zan gizona izkillorik obenaz
sua pixtutzen ikasi ondoren, tximixtaren batek mendian ixekitako
sutzar txingarrak biltzen asi-ta, edo ta sukarrizko txinpartaz, ardagaia ixiotzen asma zuanetik, bere leitzezuloko atalaurreko txondarrari, ez bai zion arrezkero beiñere itzaltzen utziko eta suaren esku-iabetasun orrek eman zion basapizti guztien buruzagitza, aurtxo bat
aski bai zan txondarreko illenti bati burugain eragiñik, erasotzeko
asmoz azaltzen zitzaizkien basapiztirik odolzaleenak uxarazteko.
27

Urteen ioanarira, izkillo oberik are asmaturen zituan, aztagak,
geziak, azkonak, xedebak, sareak, otsaleku eta apuak, aizkorak, ezpatak eta ondarrean suizkillo izugarriak.
Gizonak, lenengoz, illenti suaz ikasi zuan bada erle beldurgarriak menderatzen. Aritzuloren batean erlabia kausi orduko, suaz
erretzen zituan erle gaixoak. Baso erreketatik ongitxo ezagutzen
zuten iarki eziñezko etsai ikaragarria suma orduko, arduraz zainduz, multzo erdian erlama zutela, eriosuar egazkadari eman beste
biderik ez zeukaten erleok; negua urbil ez izatearekin, aritz zuloren
batean egiñen zuten kabi berria eta dagoneko bizitako zitezken;
baiñan negua gaiñean zutenean edota erlama ezbearrez galdu, danak galdurik zeuden betiko.
Erleok euren izardiz, lanaz eta biziaz eotako erlopil gozoak,
gizonak, gudarrapakin bezela, arro aski iasotzen zituan, Erle langilleen bizkar, alditxo batez, bizibearrezko burruka latz ura, ederki
aski goxatu aal izan zuan, azkenerako ordea, bere inguruko erlabi
guztiak uxatu, izlcutatu edo suntsitu bai zituan, ain bazka goxoaren
gabeziak eta oroimiñak kezka zenbait biotzean sortu zion eta erlapiok oro suntsitzearekin, zuurki ez zuala iokatu antzeman ere,
antzeman zuan, Iainkoa'k izaki oro menderatzeko ez eze, beroietzaz
iabetuz, arretaz landu ta zaintzeko agindu bai zion.
Nola iabetu ordea ain etsai biurriaz, suntsitu gabe? Nork ezi
aiek ardia eta txakurra bezela? Bere koburu eta artezí guztia erabilli bearko zituan orratik enura gabe.
Udaroz, maiz xamar ikusi izan zituan, zugaitz adarretatik zintzilika, erle multzo galantak. Enbor zulotik ere, berebiziko burrunban eta xirabiraka ilkitzen iñoiz nabaitu izan zituan, danok multzora
bildu eta adarretatik dindil zitezeno. Inguruan ibilli arren, orlakotan ziztatzera ez ziran ain aier, bestetan baiño ere otzanagoak
ziruditen. Goxozaletasunak esna arazi zion asmamena.
Erlapil aietakoren bat ezin ote zezaken sartu enbor ustel batean, bizitoki ori ain laketgarri zitzaien ezkero eta arpe ingurura
eraman? Eizean zebillen amai bako baso aietan, gai ugari ba zuan
ortatik eta agian ortarako artelakatza oso egokia zitekela gogoak
emango zion, oso ariña bai zan eraman ekarrirako, barnemuifia ere
errexki ustutzen bai zitzaion. Negu luzean, iruzpalau artelakatz
onbor barrustuz moldatuko zituan erlekumarorako. Muturra zaintzeko, beingo batez bezela ziztaz ios ez zezaioten, ardilarruz antolatuko zuan erraba edo aurpegimozorro bat, ezten gurituz bi begi xulo idekita. Eskularru batzuk ere bai agian. Udaberri ezgeroz, oiko
eiza-oianetan iizi guaitan zebillela, zuaitz adarretara ere begiak erne
zerabizkian erlesemeren bat noiz begiz ioko.
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Goizerdi batez, or kausitu du oillakaran batean txilintxon, edetr,
galanta, adarra abailduz ia lurra ioan. Atxintxika ioan zan tresna
guztien eske eta eguerdi alderako an zan bere tortotxondo barrutsa
sorbaldan zuala. Muturra estali zuan ardilarruzko musuxarkoaz,
baita eskuetan larruki batzuk lotu ere. Bildurraz urduri, urbildu
zan multzora; ipurdia itxia zuan enborrontziak, aoa bakarrik zabalik. Poilliki eta ezarian, ontzia urreratuz, ao barnera sarrarazi zuan
erleberri muturreko multzoa. Arri ta zur egiñik, xirrixarran eta astiro astiro, barnera labaintzen asi zirala oartu zan. Ez zan gero batño ere sakerretzen. Etxe berri orren ataurrean, poza, egalak dardarizatuz eta atsegiña, eresots goxo baten burrunba sortuaz agertzen
zutela zirudian. Alako batean, zurrustan, errekako uiñak bezala,
danak elkarren gain barruratu ziran. Larru zabal batez aoa bozatzen leiatu zan, ertsiki zumitzaz lotzen ziola. Etsaiok, ontzi barnean
atxilo zeuzkala ziurtatu zanean, zubilla bizkarrera bota zuan eta
arpeko bere bizitoki aldera abiatu zan aal zuen laxterren. Sartugabe
gelditutako multzotxo batzuk ere iarraitzen zioten eta enbor aoan
moltxatzen ziran egal dardarika.
Aren poza, Iaunak agindu bezala, ezti gozoa egiten zuten eltxo
sakerre oietzaz ere iabetu zala oartzean! Bere arpeburu egiko txabalunetxoan, arkaitz urten baten babespean, poilliki etzunik lurrean
utzi zuan lenengoko eultz ori.
Iaun da iabe egin zala sumatzean, azienda berri onen maitetasuna ere, bere ardiena eta txakurrarena bezalaxe, biotz rauiñean
sortzen ioan zitzaion.
Ikusmiran, etxeko danak ere bildu zitzaizkion insurura. Anartean barruko atabalariok, euren edura karraxika, ataka idekitzeko
eske larriz, danborrots itzela zerauntsaten. Txondarreko txingarretan gurituta, arrizko burruntzi zorrotza ekartzeko agindu zion seme
zarrenari eta beronekin, aoko larruan, ideki zion begizulo biribil
bat. Burrustan ialgi zan erle pillo bat eta mutilandrok izuturik, tximixtak egiteko eman zioten igesari. Aita ere, urrutixkotik, begira
begira iarri zitzaien, ziztatzeko ez ziotela, iarraitzen oartuta.
Barruko danborrotsetara, euntalako dantza asi zuten eultza begi baranoan, aldiko sartuz eta aldiko ilkiz, billaldea arakatuz, sarrerako atakaren berri ikasten zebiltzan nunbait bidegaltzerik ez
izateko. Luzaro gabe, lanean asi zirala antzeman zion, batzuk urten
eta besteak sartu asi bai ziran ezertxo ere gerta ez ba'litz bezelaxe,
etxe berri ori iasotzeko, astirik ez zuten galdu nai nunbait. Aren
poza! Erlezaintzako bigarren urratsak ematen ikasi zuan eta baserleok, etxekoiturik, Iainko'en ianari arrigarria etxeko eultzontzie29

tan emango zioten eta biziera garratz ura goxatzeko, urrekárako
eztia.
Siniskaitz ba'dirudi ere, Kristo baiño sei amarreun da... urtez
aurreragoko arriaroko erleketari baten antzirudia ba dugu ba, «Armiarma leitza» deritzon artzuloko ormetan ikus bai dezakegu, Bikorp izeneko Balentzia'ko errian. Gizonarena baiño areago, emazteki baten antza ez dakit ez ote duan gero?
Eskuan, kerten da guzti, saskitxo bat duala, zuaitz luze batera
igoa agiri da. Erlemultzoa birundaka irudikatzeko, borobillean ttitta
sail bat dauka.
Erlezagutza, biziki antziñakoa litekenik ezin uka ba, Arrierdiarokoa dala uste baitute askok iduri ori. (Ikus SADA'n Irudia, 10
orrian, 1 irudian).
Oraitsu berritan beste arkikuntza bat ere egiñik bide da, zurubi batez bi gizon igotzen eta azpian, erlea nola soasten duten aldratxo bat, emaztekiak geienak, gora begira daudenen irudiarena.

2 Irudia (Sada, fig. 1)
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IRUGARREN ATALIDAZPURUA

Erlezaintzako irugarren urratsan, gizona erleketari

Arpeburu egiguneko xomorro arrigarriei, leitzarrok, mutikoek
batez ere, maiz egiten zizkieten ikusaldiak eta txoraturik begiztatzen zituzten ain langille porrokatu ta koxkorrak.
Eultze aldamenetan xut eta eztarrizuloan arnasa ittota, zirkiñikabe, ordutan egoten ziran ioaneterrian eriosuar nola zebiltzan
begira ta begira, zirikatzeke, pakean uztearekin, oartu ere oartu
bai ziran ez zutela ezer egiten eta ez zitzaizkiela oiltzen ere eta albo
alboraiño urrandu arren, ez aztorazitzeaz, ez zirala gaitzikortzen.
Dagoaneko eultzaren begixulo ostean, eo zuten 6 ertxokoko xulo
berdinberdiñez betetako orraze txuri txuria, eultza gangatik beko
zolaraiño barrukalde guztia ostentzen zuala. Barrurago, abau aren
ostekaldean, ainbeste langille pillo artean, zer iazotzen ote zan?
Ua iakinbearrezko izkutukizuna! Eltxo oien oitura arrigarriak eta
lankizun bitxiak, pixkanaka eta txundioz beterik, oartematen eta
ikasten ari ziran orratio mutiko xauxunok: zerbaiten eske, gara
mimikoietara ioaten zirala alde danatara; loratutako aritzan, burrunba bizian iardun oi zutela; erle batzuk, kartolatan zamakin astoa bezala, xanko txurkun unetan margo guztitako bala zamakin zetoztela, anka xabal, astunki oinkatuz sartzen bai ziran ontzi barrura.
Zango xorrotan zekarten moillo biribiltxo ori ote bada dalako ezti
gozoa?
Sarreran ordea, ataizlari zorrotz batzuk zeuzkatela zirudian,
igurariok, sartzen ziran guztiei, nortsu zitezken iakin bearrez eta sarrerako txartela eskatuz bezala, banan-banan urteten zitzaizkiela nabari bai zan eta miaka eta usanka ingurabira batzuk egin ondoren
sartzen utzi. Banaka batzuei ordea, egaletatik eta anketatik ozkaka, burruka bizian ekiten zieten eta igesari ematea lortu arte guztian, berebiziko astindua iasanarazi, ezergaitik ere erletxera sartzen utzi gabe.
Saldo barnean orratio, erle mota batzuk, aunditzar, mandoak
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ziran, buru larri, soin trakets eta egaltzarrokin, sartu-irteran, euntalako burrunba egiten zutela, izuikara sartzeraiñokoa gero?
Sapero txolartetan berriz, atakako begizulo albotan, berebiziko
erle errenkak kokatzen ziran, batzuk buruak barrukaldera eta atealdera bestetzuk, egatu gabe, egundoko ziztuan egalak dardarizatzen,
aizekin batzuk bai'liran, eultza barruan aizekiztatzen ziardutela uste bai ziteken. Arrats berandurako ordea, mordo ikaragarria pillatzen zan beltz beltz eultzaoan.
Bere arrekin, nagusia zegoan erabat txoratuenik, ele mota berri
ori, zearo etxeko egin zitzaiola bai zirudion eta ataurreko orrazea
zoatsi arren, dagoneko ez zirala ozkertuko.
Muturra larruz estalita, eskuetan badaezpada kea zerion zuzi
batekin, iñori ezertxo ere adierazi gabe, uda miñeko eguerdi bero
batez, ioan zan miaketa zenbait egin bear zielata, nunaitik sartzen
ziran eltxo makur txikiokin, bear ba'zan, artza batekin baiño burruka latzagorik io bearko ote zuan kezka lardeagarri bat burutik
ezin kenduz. Urrantzean, ketan zuan iñazuzia, erlontzi aoaurrean
iñarrosi zien, erretzeko xederikabe ordea eta aal zuen eztiroen, etxele maiteei dagokienez, aoko larrua askatu. Aize bolada batek, ke
mordea sartu zuan aoz barru. Dardaraka bezala, egotxoak ikara baten astinduz, aoaldeko erleok oro, irran sartu ziran barrukaldera.
Zuzia, kea zeriola, eultzao aurrean lurrean lagata, emeki-emeki arri
xorrotx batekin, tobo sapaiko ganbillean itsatsitako abaua ebaki
zien eta ezarian-ezarian soatsi eta eztiorrazea eta zuzia iasota, aldamenetik begira egon zitzaien txolarte batez, etxea osturik ikusita, zer iokabide artzen zuten iakiteko.
Aldameneratu zanerakoxe, landaldetik zetozten erle pilloak,
mordoka sartzen asi ziran eultza barrura, aldra aiek guziak, lapurretan ziarduneko alditxo luzexko artan guztian, ingurubiran ibilli
bai zitzaizkion barrura sartzeko suzmor eta aiduru, alako mamutzarra ate aurrean aurkitzearekin, etxean okerren bat ba zezaketela
oartu bai ziran, ala ere, multzopillo izugarri orren erdi erdian, ale
batek ere ozkatu gabe nola utzi zioten ezin sinisturik zegoan gure
nausi berria, dagoaneko, arian-arian leen bezala sarturten bizian,
ezer gerta ez ba'litzaie antzo, oiko langite armintsuan kosabeko beargiñok, pakean iarraitzen bai zuten.
Oraizgero, erabat ezita, etxenagusi bezela artzera etsi ote zitzaizkion eltxo txinpartok? Engoiti ezagu ote zuten euren iabe ta ugazaba? Urregorritan ordaindu zioten beinikbein alogera. Basurde ake32

tzik ozarrena eiza ba'lu baiño arroago ioan zan leize zulora, sendi
guztiari etxeko erle zintzoen emaitza gozoa erakustera. Gizuren bati
bezala, danak goraka, abegion egin izango zioten. Ez zuten apari
txarra egin gau artan arpetarrok!
Oraingo iardunaldi ontan, orratio, eŕleketari berri onek, gezurako ustekabeko oarkuntzak eta iakingarrizko erle iokabideak
ikas aal izan zituan: Suaz erretzeke, keiaz menderatzen zirala pixti
egoskogorrok eta burrukara oldartzeko gogoak ere, ozten; ao aurretik orde, atzekaldetik obeki mia zitezkeala landatik zetozten langiñak aztoratu gabe eta barrura sartzen galazi barik; ortarako, eultzipurdia zulatzea egokiago zetorkiola eta ken-ipinkako belaarroltxo batez ixtea; oskar zakarrik eta tanketako gogorrik edo zalaparta
traketsik ez ateratzearekin, gezteratzen eta uzta biltzen uzten zutela;
aurreneko eta apike ere atzeneko aberaskatan ezartzen zutela eztia,
erdiko markatzetan aldiz, goienbarren, oso ezti urriz, erlumea, beroentxoena antxe aurkitzen dalako; ertokiko markatz oiek soaztea,
beraz, alperrikako lana ez ezik, eultzaren biziarentzat, okerreri gaitzenetakoa zitekeala eta erle iabearentzat are galentza, ez ezkorik
eta ez eztirik ia-ia ez bai zemaioten. Erran-merran guztion lekuko
eta aitorle, or nun dauzkagun maiz aski baserri baratzatan aurki
litezken etzunkako toboak, ez noski gaur gaurkoxeak.
Aspalditxo ere oarturik zegoan, suak ezkoa, berealaxe urtu egiten zuala eta pitin bat berotu ezkero berriz, agitz moldaerreza biurtzen zala eta edeak eta larruxkak egurtzitzeko, malgutzeko eta sendortzeko berebizikoa, gozoeneko usaia zeriola.
Zuziaz erlapiak erretzen ibiltzen zan garai aietan, iñoiz iabetu
izan zan, lezka igar edo ie tartera urtutako ezko parrasta erortzen
zanean, ezkoztutako iña muturrok ixekitzean, erre gabe sutan luzaro
irauten zutela eta ezkoztuzko iña zimelez biurtua eginda, lendabiziko ezkoargia ixiotu zuanean eta leizezulo illunbetsua, egunargitan
ipiñi, sendiak oro irrintzika ospatu zuan alako aurkikuntza.
Arrezkero, arpeko gizon ark, ain gurena eta iainkotiarra zerizkion ezkoargi sorgin ori, artzulo zokondoan, etxeko iainko txikiak
zeuzkan txapitulako apalean, maiz aski euki oi zuan pixtuta, sendi
iainko iagole oiei, berari bezin pozkarri izango zitzaiela bai zerizkion
Orduxetik dator gaurko euskaldunok erleari diogun begirune, lege ta maitasarre eta Elizak are, arpeko gizon aren ustekizuna,
erabat gaitzetsi gabe, Pazko zuzia, Kisto berpiztuaren irudi, pazko
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gaueko elizkizunetan ixetzen duanean, ezko illezkor au eotzen duan
soingarbiko erleari, alako gorantzak abesten dizkio,
Izan ere, erleari, ba dio euskaldunak siniste! Lagunarteko edonori antzo ika ez baiña, itzala zaion goiko bati lez, beti zuka mintza
bear zaio eta eriotza ematea, obena da; berez il ba'ledi, beste kabaIeentzat bezala ez da esaten «kalitu», «galdu», «orrenak egin du»
edo antzekorik; «il da» gizonari bezalaxe; etxeko nagusia, beste
guztien artean, ezagutzen eta beakurtzen omen dute erletegiko eltxook, ez diotela miztorik sartuko uste izaten data. Izan ere, maiz
xamar alaxen gertatzen bai da, nausiari ezer egin ez eta erletegia
erakus bearrez eraman dituan lagunei, bertatik ozkaka ekitea ain
xuxen ere. Nagusiaren ezagutzazkoa baiño iakintzazko argibiderik
itxurazkoagoa izan lezake orratio iazoera onek; ona: Ikaraz dabillen gizonaren soiñak, basurde estu-larrituarenak bezalaxe, usai nagats bapañu bat zabaltzen ei dau eta txakurrak eta beste basapizti
usnari asko Iez, erleok ere zunda txar orrekin asalda bai litezke,
ortik ausaz, lasai dabillen etxenausiari ez, eta bildurraz dabiltzan
lagunei oilbear ori. Ala ere, ezti exkasaldian, subermatuta, burruka itxuan elkarri arrapazka eriosuar diardutenean, nagusiari berari
ere lotsa gutxi agerturen diote.
Etxenegusiari eriotza el ba'dadio, egi danetz iakiteko, gorpu
datzan gelara, erlebatzak, mezulari bat igortzen ei dau eta ongi itundu ondoren eta egiz zurrun datzala ziurpeturik, gertakizun itun ori
erletegiari gaztigatzera, iltegiko leiotik urteten dala; leioa itxirik
aurki ba'leza, ordea, leiarrean egal burrunbots larriaz, lenbaitlen idekitzeko adierazi nai oraen du eta lagunei aal bezin laxterren albiste
ematera ioan dadin, etxekoren batek zabaldu egin bear diola. Sarritan, mezulari ori, beste baserri bateko eultzategiko albolaguna duala etortzen omen da eta etxekoandre alargunak arrotza dala, ibilleran, erdilotsazko zalantzan, arrotz lekuko uzkurtasunan, soin lirain
eta margo gorriko ulean laxter antzemango omen dio eta zuka onela itandu: «nungo erletegikoa zaitugu?... zu ere erkide gure atsekabe ontan, samin garratz au zerbait goxatzera al zatozkigu?... zatoz bada, zatoz eztitan».
Orobat, etxekoandre alarguna edo ta etxekoren bat il ba'ledi,
argizarietarako ezko geiago sortu dezaten, sendikoren batek edo
bertoneko auzokoren batek, aalik laxterren erleei iakin arazi bear
die, eskuz erleultz baldiak ioaz eta onela esanka: «Iratzar zizte erlelangiñok, buruzagia il zaizue ta».
34

Orixe bera egiten dute, etzunik ba'leude, ieikiaraziz, ikuilluko
abereekin ere, ezperen erlea edo kortako aziendaren bat iltzen omen
data.
Toki batzuetan, erletegi ingurutik ildakoren bat eorztera daramatenean, erleok ilkutxa ikuita, argizagi ugariago sortzen saia daitezen, etxeko norbaitek edo auzokoren batek, eultzestalkiak eta baldiak zabaldu bear dizkie; beste toki batzuetan, erletegia oial beltzez
eztaltzen dute. Erramu egunez berriz, bedeinkatutako sarats gurutzetxo bat, zaindari goitun bezela, ipiñiko diote. Nagusiaren ilberria
zabaldu baikoz, erlama iltzen zaienean bezelaxe, illeta —negarra asten omen dute eta erostotsok, erletegi guzi barna entzuten omen
dira zandua eortzi bitarte guztian eta lurreman ondoren amaitu,
nausi berriaren aiduru gelditzen bai dira. Eskuarki iabe berri ori,
ezkonduta etxeguntzaz iabetu ondoren, etxeko semerik zaarrena izan
oi dute edo ta onen ordez oiñordekotzat etxeko alaba etxera ezkontzearekin, suia autesten omen dute euren nagusitzat, bitarte guzi
ortan ordea, alargun ama ezagutzen ei dute euren buruzagi bakarra.
Ugazaba berriak, erletegian lenbiziko sarrera, amaren edo amagiarrebaren zaitzapean eta abespeluan egin bearra du eta eulztegi
erdira iritxirik, nagusi berria eldu zaiela erleok iakin dezaten, etxekoandreak «aba el, abel abel»! aldarrika adierazi. Amen bat orduko,
iabe berria ezagu bearrez, an izango omen du eultzaiña, aialdeko
lagun, mezularia duala eta biok inguru guztian ikusmiaka eta ardura
guziz ikerketa zeatza egiteko birundaka asiko omen zaizkio eta ezaguketa danak dagizkioten arte guztian, zirkiñik eta begi-klixkarik
egin gabe, geldirik, ixil da nare, zantzuan egon bear omen du.
Nagusi berriaren zernola oro ikasirik, au da, biotz xamurtasuna, maitasarrea, soiñaren larrantza, ulemargoa, begien ñirñirra eta
larruazalaren urriña, xeetasunok oro ematera, eultza bakoitzeko atakaurreko zaindariengana ziztuan ioaten dirala eta aiek, irriarra batean, berriok oro barruko biztanleei, bala-balatu. Dagoneko, erletegiak ba du nagusi berria eta autetsia eta onartua izan dala adierazteko, eulztegi barna, berebiziko pozezko eta atsegiñezko burrunba
gozoa zabaltzen omen da amazurtz egon dan eultzan, erlama berria
iaiotzean entzuten dan bezelakoxea.
Euskaldunak erleari dion itzala agertarazteko, ona beste adierazpen polit bat: aritz malgor zuloan erlekabia iñork topa ba'leza,
iabea ba duan zantzutzat, zuaitz gerri axalean, bidegaza bat, maizenik gurutzatxo bat, xakitu oi zaio eta arrezkero iñortxok ere ez du
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ikuttuko, ezta ostutzera ere, ez da neor azartuko, ezperen iainko
txirripitiñok igorritako ezbearren bat gaiñean izango luke etxekoren
batek. Basozaiñak berak ere, oianean, ikatz txondarretarako edo
ta etxe sukaldetarako, zeintsu adar ebaki litezken koxkatzen dituanean, inguru guztikoak xakitu arren, erle iabearen begiruneZ, zuaitzaren eskubide arrastorik ez luken arren eta zutunik uraxe soil
soillik gelditu bearrezkoan are, koxkatzeke, baitipait uraxe bakarra
utziko du. Zuaitz ori, iabeari, olatarako edo ta etxe kapiriotarako
bearrezko ba'litzaioke, erle iabearekin itunduta, erlea erosi lezaioke, ez zaio aizu ordea, diruz, zillarrez naiz urretan erle-sari ori ordaintzea, urrurik, oialez, eunezko atorraz, gariz, aberen batekin edo
uzta gauzaz trukatu bear da, urre ta zillar metalak, bizirikabeak diralako, ernekaitzak eta ernalkaitzak bai dira, uzta gauzak aldiz,
geientxoenak, erleok ernaldutako aberaskiak.
Erle berriari, zuaitz adaxka batean kokatzen dalarik, iabeak edo
etxekoren batek edo iaberik ezean topa lezaken nornaik, erleultz bat
alboan ipiñirik, xarbaxta batekin eragiñez, orrela mintza bear zaio:
«Andereño ederra, bil etxera» eta etxean astiro astiro sartzen asten
omen dira: egaz aidean doazelarik berriz, arri bat beste batekin ioka
oskar egiñez, orrela dei egin: «Andere ederrak! zuentzat dauzkagu
bazterrak, utz urrunarako laxterrak» eta an baranoko zuamuxkara
ieixten ei dira.
Kristo baiño leen, millaka urtez aurreagotik arpetan bizi izan
zan gure asaba zaar euskaldun ark, erleei dagozkien irakaskizun
politenak utzi bai dizkigu, aren oiñordeok ere, gure aspaldiko iainko txiki langin oiei izan dezaiegun bada berigune, atxikitasun
eta maitasun ziña, gizakientzat, aurrentzat, nekazari igurtziarentzat
eta izadi guztiarentzat, laguntzaillerik zintzoenak bai dira, edotariko
azi, garau, arnari eta igali bizirako ekarri dezaten, loradiak oro, erle
beargin oei esker ernal bai litezke Irazalearen erabakiz.
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Urteen burura, erlezaintzan, gizonak egin dituan aurrerakuntzak

Gizonaren baitan, Irazaleak erna-arazi zuan iakinmin larri ta
sutsu ontan, auxe da arrigarrienik: zenbat urte, zenbat mende luze
bear izaten dituan ikaskizunetan aurrerakadatxo bat egiteko, zenbat gorabera, zenbat baztartu bearrezko ustekizun, zenbat alperrikako urrats eta buruauste, aurrerapen eta ezagupen txiki batzuk
lortzeko! Erle iakintzan soillik aurkimen zenbait egiteko, gure edesti aurreko euskaldun arpetar arengandik asita, ogeitamar milla urte-ta, igaro bear izan dira eta oraindik ere, agian, erdirik ere ez dugu kausitu eta ikasi. Zer esan beste eltxoez, ostantzeko elbiez, enparau xomorroez, ezagubako ainbat ezabiziez, eun motatako liztorrez
eta aleun eringotako ingumez?
Zer diokegu amaigabeko belar sailletan gordetzen zaizkigun izkutukizunez, estalirik dauzkaten sendagai indarrez? Zer berein keratako zuaitzez, erai bixietako landarediaz, enda guztietako abeldiaz,
itxaso zabaletako arrai sail ugariez, egu sapai urrunbidetako erakar eragin eta ekaitz tximixten indarrez? Ez dauka ba gizontxoak
zertan arrandirik eta antusterik izan, ezagu aal izan dituanen aldean, ezagutzen ez dituanak, euntala bider geiago bai ditu. Irazaleak
berriz, Goiko Egille guzi-iakintsuak, oro-oro batera daki, ez bai dezaioke ezertxo ere izkutatu ezagubidean. Benebenetan Iainkoa dugu
aundi ta iakintsu, ez gizon koxkorra eta egi aundi au Eresiak garbi
garbi agertzen digu: «Ortzilurrak agertzen digute Aren aunditasuna;
izartegi eta izadiak Aren eskulan eta iakintza».
Gure leitzar arbaso zaarrak, begi aundi-aundiekin, erlekabi
itxiari, arrituzko leen soa egin izan zionetik, barrengo gordeleku izkutuan zer sorginkeri gorde zezaketen iakin ixiaz, zenbat gizaldra
begiluze egon ote zaizkie adi-adi, ordutan, egonarri aundienaz, ioandaneko mende erdi arte, Langstroth aundiak erlekabi idekigarria
asmatu ziguno? Aintziñako garai luze guztian, ia oraintsu arte, iker-ikaslanik egin gabe, izadia eta bere izkutukizunak, gelgarriki begiz37

tatuta, miretsi egiten bai ziran, orrexegatik, erle iakintzari dagokionez, emezortzigarren menderarte, aurrerakuntzarik gutxi egin izan
zan.
Edesti aurretik, gure arbaso euskaldunak aozbelarri igorri izan
dizkigun erleei ikasi aal ukan zizkien berri bitxi zenbait, aurreragoko atzalburuan aipatu ditugu. Edesti aurretik, Kristo baiño lau
mendez lenagotik, Aristoteles, iakintziztilari azkarren ua dugu noski erleetzaz zerbait idatzirik utzi izan digun aurrenentxoénetakorik.
Oker batzuk ukan zituala? Noski ba; atzerapenezko garai zaar aietan aurreneko urratsak bai ziran erle-iakintzan. Ba zekian orratik,
erlamak otsematen zuela eultze bateko erle mordoa, argatixe erleandragoia eman bai zion eman ere izena. Andik ara, ondorengoak, zenbat okerrago zebiltzan, Virgilio'gandik asi ta gure Axular iakintsuaren garaietaraiño, erlama, arra zala uste izan bai
zuten. Ain otsaundiko «Gero»'n, erleetzaz ari dan «lenengo
kapituluaren» azken txatalean, onatx beronek zenbat uste oker
agertuko dizkigun: «Erleak, ain gauza

