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Argitalpen au Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin egin da.

AURKEZPENA
Bizkaiko Foru Aldundiak omenaldi eskaini eutson 1989.eko apirilaren 7an Aldundiko Jauregian Lino Akesolo euskalari ospetsuari. Orain, beste behin agertu nahi
deutso bere onespena, berak argitalpen ezberdinetan kaleratutako literatur emoitza
osoa (300 artikulu baino gehiago) bi liburu honeen bidez ezagutzera emonez.
Oso nabari ageri da argitarapen honen balioa, euskara eta euskal kulturari buruzko linguistika gaietan zalantzarik gabeko jakintza erakutsi izan dauan Lino Akesolo
euskalari ezagunaren literatur nortasuna kontutan hartzen badogu. Hori dala eta pozten
gaitu berari eta bere lanari emoten jakon zabaldundeak eta ezagutzak.
Bizkaiak aintzinatik orain arte izan dituen euskal idazle eta argitaratzaile ugariek
eginiko bidetik jarraituz, aurrerantzean bertako beste seme ospetsu batek, Aita Lino
Akesolok, gorenetariko maila izango dau euskalarien artean.
Horrela, Aldundi honek, Kulturaren aldeko ekimenari jarraitzen deutsola, Aita
Lino Akesoloren lan bilduma osoa argitaratuz, euskararen bizi-iturrietako ur gardenetan egarriak asetzeko aukera eskaintzen deutse euskal hizkuntza eta kulturaren
ikertzaile guztiei.
JOSE ALBERTO PRADERA JAUREGI
Bizkaiko Ahaldun Nagusia

Bizkaiko Aldundiak aginduta, Victor Sarriugarte'k 1989n egindako laukia.
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SARRERA

I. LINO AKESOLO: GIZONA ETA LANA
1. Bizitza-zertzeladak
Frutu oparodun gizonaren adimena eta biotza ze girotan, zelako leenaren milla
bidetan azi ta gorpuztu diran jakitea eder jaku. Ur andiko ibaia nondiko erreka eta
goi-iturrietan sortu dan.
Lino Akesolo Bizkaian, Arratiako Diman jaio zan 191 l.IV.7an, Oba auzunean
eta Akesolo deritxon baserrian. Aita, Antonio Akesolo Bikarregi, dimostarra, eta
ama, Praxedes Olibares Intxaurbe, Zeanurikoa.
Oban egin ebazan leenengo ikasketak lau urtetik bederatzirarte, auzuneak jarritako auzo eskolan. Maixua euskalduna zan, eta euskera zan eskolako izkuntza.
4 x 4 = 1 6 eta antzerako esaerak bakarrik entzuten ziran erderaz euskera artean. Katekismo liburua euskeraz euken; aldiren baten gipuzkerazkoa be erabilli eben, eta
«gatxa» eritxi eutsoen. Bederatzi-amar urte bitartean Diman jarraitu eban eskola
ikasten Donato Bernaola maixu partikularragaz.
Alejandro Akesolok, aitaren osaba eta Dimako parroko izanikoak, itzita latin,
erdera eta euskerazko liburuak egozan etxeko gela baten. Gurasoak domeketan eleizara joaterakoan, umeak gela orretan zarratzen ebezan, kalte egitetik ta miñetik
jagoteko. An emoten eben nebarrebak denporea liburuetako «santuak» ikusten. Moguel eta Añibarro eta Gregorio Arrueren Brabanteko Genobebaren bizitza...
1921ean, zemendian, amar urteko, Zornotzara aldatzen da Lino mutikoa, Larrako karmeldarren ikastetxera, latin eta beste gai batzuetan gertatu eta urrengo urtean
bigarren maillako ikasketak asteko asmoz.
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Larrako ikastetxean (1921 1926) umanidadeak gaztetxuai emoten eutsen lenengo
gogo-zabaltasunaz ganera, euskerearen duintasuna sartu jaken gogo biotzetan. Iraka
tsi egiten zan beste gaien artean (Angelo Jauregi irakasle zala); eta an be kalekismoa
euskeraz euken. Latiñetik euskerarako itzulpenak egin azoten eutseezan. Jauregi irakasleak Euskal Esnaleak antolaturiko sariketetan parte artzera be akulatzen ebazan.
Astean egun baten euskeraz egin bear eben guztiak, erdeldunak be bai. Jantokian,
astegunetan, irakurri egiten zanez, Kirikiñoren Abarrak, Txomin Agirreren Auñamendiko Lorea, Kresala, Azkueren Ardi galdua, Txirristadak, Bein da betiko, eta
olako idatzi errezak ezagutzeko erea izan eben. Aita Erroman (Leon Urtiaga) zuzendaria (gero I937ean erailla izan zana) garbizalea ei zan; eta ondorioz, ikasleen arteko
giroa be orrelakoa zan; Frantzizko (Agustin) Atutxa olerkariak, esate baterako, gero,
garbizale utsa jarraitu eban. Akesolo gastetxoak izan eban eztabaidaren bat zuzendariagaz, erriaren oizko berba bizien alde agertuz. Orduan izan zan Gernikako Eusko
Ikaskuntzaren batzarra (1922-IX-10-17). Euskera eta euskal gaiak agirian olako batzar
ospetsuan erabilteak, jakintsu eta erakunde guztiak parte artzen ebela, euskerearen
garrantzia sendotu eban ikasle gasteen gogoetan.
Euskal Esnalekoak J.M. Barandiaran bialdu eben bein Larrako ikastetxera, euskera irakasteko ze ikasbide erabillen ikertzeko. Eta Madrill'en Txekoslobakia'ko
enbaxadan lan egian Norbert Tauer'ek be idatzi eban ara irakasten zan euskera metodoa eskatuz. Euskera inguruko olako jazoerak be bizkortu egien ikasleakan aren
gora eta zalatasuna.
1926-1927 nobiziadu urtea profesa txikiagaz burutu eban Larrako komentu istorikuan (1927.VIII. 14). Gero Markiñara aldatu ziran gazteak, urtebetez bigarren
maillako ikasketak osotzen. Urbano Manzisidor'ek kondaira euskeraz azaltzen dautse.
Emen da ikasleentzat euskal nortasuneko agertzen dan A. Lontzi (Kepa Ormaetxea);
onek, esate baterado, egundoko altxortzat goresten dau Garoa, gazteai miresmen
berbera naastatuz. Jantokian euskerazko liburuak be irakurten ziran. Eta ikasleak
euren esku eukezan Zeruko Argia eta Jaungoiko-Zale. An erne jakon Akesolori
Bartolome Madariaga eta beste leengo idazleak irakurteko zaletasuna. Markiñan asi
zan Campión'en Gramática ikasten, gero Gasteizen jarraitzeko. Campión izan zan
Auñamendiz andiko euskalkietarako atea edegi eutsona.
Gasteizen iru urtez (1928-1931) ekiten dautsoe ikasleak filosofia eta inguruko
gaiak ikasteari. Gai-egitamuetan ez da onezkero euskera sartzen, baiña orain arte
artutako eziketak sustrai sendoak bota ditu, eta ikasleak eurak landuz doaz. Udako
oporretan, alan be, berarizko eskolak ditue oindiño. Akesolok Markiñako irakurgaiak
ditu emen be. A. Gabirel Jauregik (Pisia ta Kimiaren egilleak) zirikatuta leiketara
bialtzen ditue lanak. Cervantes'en Novelas Ejemplares saillatik eleberri bat itzuli bear
zan. Akesolok «El Celoso Extremeño» (Agure kezkatia) aukeratu eban. Sasoi atan
Larramendiren iztegia be aztertuta eukan, eta emendik artu eban lanaren goiburua:
«Aukeraren maukera/ atzenean okerra». Anbrosio Abasolo irakasle gazteak (gero
Indian Gotzain izango zanak) eta Akesolok eta Onaindiak eskuratu eben saria Donostiako Euskal-Esnaleak I930ean eratutako leiaketa orretan: liburuak erosteko da

L. AROSTEGI - J, URKIZA! SARRERA

XXIII

ikasle biak arturiko eun pezetako banaren zati bat. Akesolok Azkueren Iztegia eta
Morfologia erosten ditu.
Gasteizen asi zan irakurriala berba eta esaldi jatorrak batzen, gauzak egoki eta
zeatz adierazteko, Orduan konturatu zan Ibargutxi'k, esaterako, Bartolome Madariaga
eta idazle zaarretatik artzen ebazala itz eta esakera asko. Lopez Mendizabal'en iztegia,
bere neurri apalean, lagungarri izan jakon,
Mendibuni'en Otoitz-gaiak eta Agirreren Auñamendiko lorea ekarteko eskatu
eutsen etxekoai.
Filosofia ikasketak amaitutakoan Lino gaztea gurasoen etxera doa osasuna indartzen. Umetan, amar urte leenago itxitado etxe eta alderdiak zirrara bizi sakona eragin
eutsoen. Eta ia mundu orren arnasa euskerea zan. Umezaroko euskerea, beti be
barruan eroiana, iratzarten jako indartsu. Ordurik asmatu eban erri-euskereaganako
maitasuna, eta bera ondo ikasi eta menperatu bearra. Emen eltzen da bere eskuetara
Azkueren Cancionero Vasco, leenengo alea, eta griñaz ikasten dau udako illabete bi
areetan, ia buruz jabetu arte.
Ostean, teologi ikasketen aldia dator. Lau urtez leiatuko da Begoñako Karmeldarren ikastetxean (1931-1935). Oindiño ikasle zala mezakotu zan bertan (1934VII.8), S. Onaindia eta beste amar gazte lagun ebazala..Azken urte oneetan euskera
onezkero bakotxak lantzen dau bere beretara. Akesolok, besteak beste, Euskal-Erria
aldizkaria irakurten dau. Jakintza-egarrirako urte onugarriak dira oneek. Ganera,
Errepublika garai atan, aurreko urteetan ixilpean aziz joian euskal bizi-indarrak leer
egiten dau. Entusiasmu alaia zabaltzen da euskal kulturan, naiz ta inguruko jazokun
illun zemaitsuak ezin aaztu. Oso ezagunak jakez Lauxeta, Lizardi, Orixe... Azken
bultzada artzen dau euren euskal deiak, amas andi eta goimallako literatura naiz
eguneroko eta jakintza maillako lanak burutuz euskerea beste izkuntzen parera jasoteko. Akesolok, giro gaztearen arnasa artzen ebala, ez eutson itxi liburu zaarrak
irakurri eta aztertzeari be, Gasteizen asitako lanean.
Begoñan asi zan, beste ikasle euskalzale batzuekaz batera, 1931ean sortutako
Karmengo Argia aldiskarirako idazten. Aldizkari ori izan bide Onaindiagaz alkarlanean Avila'ko Teresaren Camino de Perfección (Onbidea) euskeraz jarteko, gero
osotu ta liburu eran agertu zana.
Amaitu ditu ikasketak, eta Zornotzako ikastetxe barrira doa irakasle (1935).
Beste gai batzuen artean, euskera irakasle. Urrengo urtean, Karmengo Argiavzn zuzendari be bada bertan; gerra aurretik zenbaki pare bat atera aal izan ebazan. Lau
milla arpidedun eukazan orduan aldizkari orrek. Urteko iru pezeta kobrauta diruirabazia itzi ei eban ixildu bearra izan zanean. Arpidedun orreen izan zerrendak
lagungarriak izan jakozan gerra ostean, urteak geroago, Onaindiari Karmengo Egutegia (1951) eta jarraian Karmel egaz lanean asi zanean.
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Zomotzan egoala, (au be bere biziko zaletasun eta lanaren agergarritzat aipatzen
dogu) erosi ebazan, adibidez, J. Etxepare'ren Beribilez eta 5wrwcM:íz&,Sallaberri'ren
Kantutegia (Chants populaires du Pays Basgue), M. Duhalde'ren Meditacione handiac, P. Lafitte'ren Eskualdunen Loretegia (nagusiari larregi gastetan ebala liburutan
erizteraiño).
1936eko urrillean Basurtuko kuarteletik deia artzen dau. Eusko gudarienTeniente
Kapellau izan zan Itxasalde batalloian, Matxin taldean. Otxandio-Legutianotik, Orduña, Lekeitio, Axpe-Arrazola, Euba (Zomotza), Matxitxako ta Lezama-Baranbio
zear Santo Domingo'n amaitu arte. Bizitza-eskolea izan eban gudaldiko urtebete eskas
orretan; euskeran be bai, euskeraz egiten eben ezkero errialde guztietako lagun artean.
Gudaldian eguneko amar pezetako ordaiña eukan, eta batez be liburuak erosten
eralgiten eban. Adibidez, Manterola'ren Cancionero Vasco orrela eskuratutakoa dau.
Gero espetxera. Leenengo, Begoñako Karmelon berton, zati baten kartzela biurtuan, 1937eko garilletik 1938eko udabarrirarte; Nanklares'en 1938eko udabarritik
urte bereko urrillaren 16 rarte; Palencia'ko Dueñas'en 1939eko agorrillerarte; eta
Carmona'n, 1939eko agostu azkenetik 1940eko 29rarte. Emen, Carmona'n batu ziran
abade ta fraille euskaldun asko, Besteiro euren arteko eta adiskide ebela, atzerrietan
zabaldu zan argazki sonatu batek be erakusten dauan lez.
Espetxe zigorrerako errazoiak oneek zenduzan: Karmengo Argia aldizkarian idea
nazionalisten zabalkundea egin ebala, eta gudarien kapellau izanaz guda-matxinadara
suztatu ebazala. Fiskalak, beraz, 12 urte eskatu ebazan Akesolorentzat eta juezak 16
bota, arrigarri izan arren. Bearbada juezaren aurrean berba sendoegi edo maltzur
egiteagaitik. Fiskalak: «Karmengo Arjia» izena be nazionalista dau, salatu eban.
Aldizkarian gauza normalak, beste aldizkari eta egunerokoetan agertzen ziranak,
batzuetan laburturik, emoten zirala azaldu eban Akesolok. «Afiliación política» itaundu eutsoenean, Euzko Gudalosteko kuartelean gauza berbera itaundukeran, erlijiosoa
zala esan ebala erantzun eutsen. Orduan, juezak, urduri, «jarri zaitez, naiko da!».
Ez dau Akesolok garraztasunik agertzen, ezta bere lagunak be, espetxeko urteak
gogoratzerakoan. Anaitasuna eben euren artean, eta ordurarte betetakoaz kontzientzi
lasaia. Ori bai, erriaren ondamena ikusten eben, ainbeste itxaropen oraingoz galduak,
etorkizuna ezbaizko edo baltz. Samiña negargarria zan, baiña ez itxaropenbakoa.
Espetxean ikasteari ekin eutson gogoz, batez be izkuntzak ikasteari. Leen ikasitako
frantzesa landuz ganera, alemanera, inglesa eta italiera nai izan ebazan menperatu.
Orretarako baeukezan gramatikak, iztegiak eta eleberriak. Alemanerarako, ganera,
Hitler'en itzaldiak eta be eltzen jakezan. Nanklares'en euskeratu eban Salve, Mater
Misericordiae abestia, joan-etorrika egurasten ebillala. Eta Carmona'n Toselli'ren
Serenataren frantzes testoaren ordez olerki bat asmau eban, espetxeko aria zale batek
euskeraz abestu eikean.
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Espetxe ganean egaz biraka ebiltzan belatz txikiak eskeiñi eutsoen irudi eragillea:
Ortzean zear zabiltzen usoak,
ai nik banitu zuek dozuezan egoak!
Neure erriraiño nintzake egalari
erbestetuaren maitasun agurraren geznari!
Etsaiak erasota
ara non dan lur jota,
bere seme onenak sakabanatuta!
Erri gaixoa,
gaur ene gogoa,
espetxeko ordu beltzetan,
maitezko egoetan
zuganaiño egadan doa.
Zu zaitut, aberri,
neure zorigaitzaren azkarri:
zeu, aberri!
16 urteok (edo ogetamarrok be bai) sei urtera jatsi eutseezan. Akesoloren alde
oneritzi zabalak lortu ebazan bere aitak, egia esan; baiña zigor aldatze andi au orokorra
izan zan. Iru urte beteta eukezan ordura ezkero, eta beste irurak askatasun baldintzatubidez betetekotan, espetxea izteko baimena eldu jaken. Sevilla ta Madrid'etik zear
etorri zan Akesolo beste karmeldar bategaz (Sebastian Atutxa) bere errialdera. Baiña
Euskalerrian gelditzerik ez euken gobernuaren aginduz. Orregaitik, Artola Diputaziño-buruaren laguntzari esker bere gurasoen etxean illabete emon ta gero, Hoz de
Anero'ra, Kantabriako karmeldarren Desertura bialdu eban Probintzialak. Urtebete
barru Iruñara (Nafarroa ez zan sartzen debekatutako barrutian). Nafarroako uriburuan
jarraitu eban 1943eko azkenerarte, liburu zaarrak aztertzen, eta danetarikoak billatzen.
RIEV'eko aleak emen irakurri ebazan. Baiña liburutegiko autsak abots barik itzi
eban, eta Zornotzako ikastetxera bialdu eban nagusiak, antza danez esandako debekua
aaztuta. Orduan ikastetxea andrazkoen espetxea zan, eta A. Leandro Etxebarriak
egiten eban kapellau. Alan be, illabete bi barru kampora joan bearra izan eban
Akesolok, Nanklares'en ezagutu eban zuzendaria etorri zan inspektore eta. Aldi labur
onetan, Euskal-Erria aldizkariaren kolekziñoa (Arrese-Beitiarena) arakatu eban pozez.
Esandakoagaitik, Nafarroako Korella'ra joan bear izan eban, 1944 eko garizuma
aldian. Iru illabete ondoren, Santander aldeko El Soto'ra, an 1944etik 1948era egotaldi
luzeagoa izanez. An erosi ebazan, esaterako, Euskalerriaren Jakintzaren azken iru
aleak. 1945etik aurrera Ponte Viesgo'ko parrokiko arduradun izan zan.
1948eko jorraillean teologoen irakasle izendatzen dabe; leenengo Gasteizen,
ikasturtea amaitu arte, eta, gero, ikasturte barritik aurrera Begoñan. Emen jarraitu
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eban 1969 çrarte, amazortzi urtez eliz-kondaira, Karmengo Ordenaren kondaira,
antxiñako eliz-literatura (patrologia) eta misionologia irakasten. Eliz-kondaira sakondu eta azaltzea izan zan, beraz, bere lanbidea. Urte orreetan, batera, itzultze lan
luze neketsuari ekin eutson, gero ikusiko dogun lez. Euskera bere izkuntza eban, eta
euskal kultura bere berezko kultura. Orregaitik, kultura eta jakin-nai orokorraren
barruan arduraz eta maitez landu izan ditu. Baiña ez ebazan bere eginkizun berezi
mugatutzat artu. Asko eta asko ereak, lagunak, erakundeak eskatuta buruturiko lana
izan da, bereak ditun zeaztastin eta maixutasunez.
1954etik aurrera liburutegirako euskal liburu zaar ta barri erosteari ekin eutson
etengabe, Donostiko «Manterola» liburu-dendaren bidez, eta Bellokeko eta Lazkao'ko
beneditarrakaz artuemonetan.
1963ean Euskaltzain Oso izendatua izan zan. Izan be, R.M. Azkue bizi zala
(1951ena aurretik) artu izan eban parte euskaltzaiñekaz batzarretan. Alan be, barruko
naaste eta burruka giroa asmaturik, uko egin eutson izendapen ari, laguntzeko beti
be prest egoala agertuz. Orrela, beste agiri barik, baiña bai txartel baten bidez, Urgazle
izendatu eben. Eta, egitez, laguntza eskaria eldu jakonetan or izan da, euskal idazle
naiz euskerea bera aztertzen daben lanak eskeiñiz.
1964ean Bizkaiko Eliz-barrutiko Liturgi Batzordekoa izendatua izan. Eta gero
Elizbarruti arteko Liturgi euskaratzaille Taldekoa, Bizkaikoen buru (1968).
Donostiko karmeldarren nagusi autatzen dabe 1969ean, 1972erarte. Donostian
egoala birsortu zan Kardaberaz Bazkuna, 1970ean, eta asikeratik bazkide izan jakon.
1972ean Markiñara doa ango kanneldarren nagusi. Aztertze lanez gaiñera, euskal
liburutegia aberasten egiten dau aparteko eraz aalegin. Nagusitza amaitu ondoren,
1975ean, eta Retana jaunaren eskariz be bai, Begoñara bialtzen dau karmeldarren
Probintziko Nagusiak, Diccionario de Autoridades liburuan urragotik lan egin eikean,
eta komentu atako liburutegiko, batez be euskal liburutegiko, arduradun.
1978ean Euskerazaintza sortu barriak bere buru autatu eban.
Begoñan jarraitzen dau. Euskal idatzietan, azken urteok izan dira bearbada
emonkorrenak, idazti-zerrendak erakusten dauan lez. Baiña, dana dala, bere bizi
guztiko lanaren frutua da, alderdi askotako urak orain ibairatu dira. Eta bizitza osoan
zear lan ixillean kontaezinala ordu bakartade sakonean emon ta gero, azkenaldi onetan
badatorkioz autormenak be. 1984eko bagillaren 14an, berari, eta J. Kerexeta, S.
Onaindia eta Pedro Puxanari Bizkaiko Eliz-barrutiko eliz-gizonak omenaldia eskeiñi
eutseen «urteotan euskeraz egin dituezan Eliz-idazlan ederrakaitik» (Batzar-deia, Bilboko Gotzaitegitik, 1984. bagillaren 5ean). 1987ean (garillak 10) Labayru Ikastegiak
omendu eban Derion, udako ikastaro barruan. 1989eko jorraillaren 7an, barriz, Bizkaiko Aldundiak, aundikiro. Eusko Jaurlaritzak 1989eko Euskal Letretako Merezimenduzko Saria emon dautso. Dimako erriak, Euskerazaintzak eta Euskera-zaleak
eratuta dauke omenaldia urte onetako uztaillaren lenengorako. Alako jaunari, alako
omena.
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2. Izakera
Akesoloren erretratua, iraizean bada be, zirriborrotu bear dogu orain. Leenengo,
egizalea dozu gizona, eta onek argitzen ditu bere izakera eta lanaren berezitasun
asko. Baketsua, lan ixillaren laguna. Ez dauka astirik ez gogorik iñoren bizitzako
bame-geletan sartzeko. Atsegin jako, ostera, jakintza gaiak dirala edo bizitzako gairen
baten garrantziak eraginda, alkarrizketa bizian parte artzea, eta nekatu bage. Aundikeri eta arrokeriaren arerioa. Pentsakera eta arrazoiketa sendokoa.
Bere erlijioso bizitzan (au be giza-izakeran guztiz sarten dala), danetan lez,
benetakotasuna da nabari, zintzotasuna eta leialtasuna. Ori, baiña, berezko jokeraz,
eta ez itxura gogorrez eta teatro-antzean. Bere gurasoen etxean ikasi eban eta gero
erlijioso eskolan, ondo ikasi be, serbitzurako prest egoten, naiz etxeko bearretarako,
naiz bere jakintza arloan, argibide eske datozanai laguntzeko. Gogoko jako karmeldar
bizitza, eta bertan bere jakintza lanerako erea, askatasuna eta bakea aurkitu ditu;
jakiña, bere borondate, indar eta doaiak orretara jarriz eta eralgiz. Neurritsua, gitxigaz
naiko dauana, biziteko bear diran gauzetan.
Egizale eta langille izatea bere ikerlanetan egiztatzen da. Onetarako, ganera,
oroimen argi tinkoaren jabe dogu (lanik asko aparteko lagungarri barik, liburutegiai,
bere oarrai eta oroimenari esker burutu aal izan ditu). Epaimen zorrotza, funtsgabeko
baieztapenik ez egin ez onartzeko. Iraunkorra lanean. Eta lanean zearo bildu eta
bestez aaztuteko gaitasun bereziaz. Baiña doai gutzi oneek ez dira naiko bere lana
argitzeko. Bada or beste zer bat, esandako guztien bizi-indarra: «Beti izan naz ni
jakingurekoa». Berezko jakingurea. Ikusi eta ikasi, jakitearren; jakitearen atsegiñagaitik. Edozein komentu eta lekutara doala, beingoan asiko jatzu bertako
liburuak eta paperak aztertzen. Bere joan-etorriak bide batez liburutegiren bati ikustaldia egiteko asmatzen ditu. Akesolo, beste eginkizunik ez badau, liburu artean
aurkituko dozu. Bere begiak edo irakurgairen baten josita, edo (autuan edo ixillik
zerbaiten zain) apur bat gorantz eta urriñerantz zuzenduta eukiteko jokera dau.
Sarriugarte margolariak (Bizkaiko Aldundi-etxeko liburutegian gordeko dan erretratu apaiñean) Akesoloren jakintza eta seriotasuna adierazi naiean, pizka bat asarreaurpegia ipiñi eta dautson nago bekokiko tximur sakon eta begi urrinduetan. Badago
or egia, baiña ez dana. Zintzoa, benetakoa, ikerlea. Baiña badau beste alderdirik be:
alkarrizketa bizia, inoz zirtoa, eta irribarre esker onekoa.

3. Bilduma onetatik kanpoko lenak
Egoki idatzi eban Lon Arteagak: «Berez ugaritasun zale izan ez arren, asko
idatzi dau Aita Akesolo'k, bai euskaraz eta bai gazteleraz. Geiago barik ez dau ezer
idatziko; jakingarri ta esan bearreko zerbait daukanean baiño» (Akesolo 'tar Lino Aita,
in Kardaberaz-5, 1976, 20 orr.).
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Jarraian aurkituko dau irakurleak J. Urkizak gertatutako bibliografia osoa, Karmel aldizkarian be argitaratu dauana (Karmel, 1989-1,26-45 orr.), ale bi oneetan
datozenak eta beste, urtez urte eratuak. Or ikusten da L. Arteagak aurreko berba
zuzenak idatzi ebazanetik andia izan dala Akesolok argitaratua.
Lanik geienaeuskal gaien inguruan burutu izan dau, naizta, ikusiko danez, zabala
izan bestetarikoa be. Euskera bera, euskal idazle eta kondaira, erlegiño gaiak. Alan
be, urteetan irakasle izan zanean, ez zan bere egiteko berezia euskal kultura landu
eta irakastea, eliz-kondaira baiño. Bere ikasleentzat arlo orretan zan lenengo ta bein
maixu autortua. Euskal kulturako gaiak erabiltean, beraz, esan daiteke alboko lanean
sartu zala, zaletasunak erakarrita. Gero, azkeago geraturik, orretara jarri ditu bere
indarrik onenak. Jakingura eta kultura zabalaren barruan euskal kulturara batu dau
aalegiña ogetaka urteotan, bizi guztiko lanaz ganera.
Aipaturiko bibliografian datozan arren, lanik beiñenak azpimarratu daiguzan:
3.1. Akesoloren izena Diccionario de Autoridades del Euskera iztegi andiari
lotuta geldituko da (ez, alan be, liburu orren azalean, bai egitez eta zuzenbidean).
Bederatzi aleko iztegi onen leenengo liburua 1976 ean atera zan, eta azkenengo irurak
1989 ean, diru-ezagaitik urte batzuetako etena izanik. Manuel de la Sotak, Pierre
Lafittek eta Lino Akesolok egifia dala agiri da leenengo orrian, beste oneen laguntzaz:
Jose Lasa, Justo Maria Mokoroa, Justo Garate, Damaso Intza, Gabirel Manterola,
Jaime Kerexeta, eta azkenengo lau aleetan Luis Ortega koordinatzaillea. Egi zeatzagoa
baiña au da: asikeratik amairarte Lino Akesolo izan dala bere eskuz eta erantzukizunez
lan osoa zuzendu dauana, L. Ortegaren laguntzaz. Olan autortu dau Alpontso Irigoienek Iztegiaren egillea Lino Akesolo dala sendoro esanez (Euskal Telebistan, 1989
eko jorraillaren 3an, eta Iztegiaren Aurkezpenean, Bilbon, il beraren 4an). Irakurgarria da iztegi oni buruz eta Akesoloren lan osoari buruz J. A. Etxezarragak idatziriko
zentzunezko eritzia: Lino Akesolo (Idatz eta Mintz, 18/19).
Iztegi onetan idazle zarrak, aurreko iztegiak, gaurko idazkiak eta erriari entzundakoak jaso dira, itz bakotxa eta bere adierazpenak jasotako esaldian edo adibidean kokatuz. Baiña irurogei urte inguru danetariko idazkiak arakatzen ibilli dan
gizon onek oindiño erriaren iztegiaren ikerketa zeatza osotu bear dala deritxo.
3.2. Gaztelerazko idazkiak. Latiñetik, frantzesetik eta batez be alemaneratik
itzuli izan dau (ingles itzulpen baten be izan eban esku: Yo escogí el claustro kontakizuna berak orraztu eban, eta Dinor'en agertu zan argitalpenari itzaurrea berak
jarri eutson). Itzulitako liburuak zortzi dira, batzuk ondo mardulak (alemaneratik
gazteleratuak bi milla eta bosteun orri badira). Lan au, geienez, amar urteren barruan
egin eban, 1952-1962 bitartean. Frantzesa ikasturteetan, baiña beste izkuntzetarako
espetxea izan jakon izkuntza-eskola, ikusi dogunez. Alan be, gero urte luzeetan
aalegin iraunkor barik ez dira burutzen olako itzulpenak. Jakiña da itzulpen lanak
gaitasun berezia eskatzen dauana: izkuntza biak ezagutuz ganera, beste doai bat:
egillearen ideia eta gogoa ulertzeko adimena eta bigarren izkuntzaren senean giar
bardintsuz jarteko doaia. Olako lanaren esperientzirik daukanak ikusiko dau Akesolok
badauala gaitasun ori. Itzulpenen zeatza agirikoa da.
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Sasoi atan mugaz andiko kultura eta teologian irakiten eben ideiak (emen barri
ziranak) jakiten emon ebazan Dinor argitaltxean izan ziran argitaratuak geienak. F.
Tillmann teologoa, W. Nigg kondaira ta saiogillea, E. Przywara pentsalaria, E. Stein
filosofaria ondo eio bear izan ebazan, eraz itzultzeko. Bere izen barik agertu ziran
itsulpenok, bat izan ezik.
Gaztelerazko itzulpen atal onetan, oartarazi daigun oindiño Bemat D'Echepare'ren Linguae Vasconkm Primitiae erdera orretara biurtuta daukala.
3.3. Euskerazko itzulpenak. Asko itzuli dau Akesolok euskerara, geiena bere
izen barik; gero aipatuko doguz jakin daitekezanak.
Bere izenaz urtendakoetarik gogoragarrienak oneek ditugu:
1) Santa Teresa'ren Camino de Perfección (On-bidea), Santi Onaindiagaz alkarlanean.
2) Salmoak. Iratzeder'en lana, bertsotan, bizkaieraz jarria eta egokitua.
3) MANUEL FUENTES, Jaungoikoak Beretzat Gura nau. Domingo Iturrate Zorionduna Irukoiztarra.
4) Domingo Fernández Mendiola. Aita Aureliano Karmeldarra.
Olerkiak itzultzean dauan trinkotasun dotorea azpimarratu daigun:
Avemaris stella
Dei Mater alma,
Atque semper Virgo,
Felix caeli porta.

Agur, Jainkoaren
Ama maite ederra,
zeruko atea,
itsasoko izarra.

Virgo singularis,
Inter omnes mitis,
Nos culpis solutos,
mites fac et castos.

Birjiña ta ama
denen gain eztia;
Emaiguzu biotz
apal ta garbia.

Vitam praesta puram,
Iter para tutum:
Ut videntes Jesum
semper collaetemur.

Jesus bedi gure
bizi ta bidea,
azken-poza dadin
Ura ikustea.

Erdi Aroko eliz-kanta onen aapaldi batzuk aukeratu doguz. Adibide onetan doinu
jakiñari egokitu bear izan dautso itzulpena; orretarako silaba kopuru bardiña lortuz
ganera, euskerazko kantikan atsegin dan amaiera oskidetza jarri dautso.
Leenengo aapaldian «felix» eta «semper Virgo» falta dira, baiña osoan itzulpen
egokia da: irudi esentzialak or zeruko atea eta itsasoko izarra dira. Latiñeko «alma»
ren ordez «maite ederra» esanaitsuago eta eraginkorragoa dogu.
Bigarrenean, «singularis» «ama» biurtu da, orrela bakantasuna konkretoago eta
samurrago egiñaz. «Denen gain eztia» bertsoaren doitasun txairoa ez dago azpimarratu
bearrik. Azkenengo bertso bietan, euskerazkoak erruan eragon barik jarrera baikorragoa erakusten dabe.
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lrugarren aapaldiko lenengo bertso biak bakun eta trinko ditugu: «puram» ez da
agertzen, au aurreko aapaldian onezkero eskatu danez. Eta bizitza ona eta bide ziurra
Jesus'en inguruan gauzatzen dira.
ltzulpen osoak zaintzen dau ideien betetasuna, latiñaren trinkotasuna eta elizkantari dagokion ebokaziño neurritsua.
3.4. Euskal idazle zaarren argitalpenak. Bilduma onetako idazkiak sarri dabez
gaitzat idazle zaarrak eta euren testoak. Eta irakurleak ikusiko dau egillearen ezagupena eta begi zorrotza. Berak lau idazle zaarren lanak agitaratu ditu: 1) Bernat
D'Echepare'ren Linguae Vasconum Primitiae gaztelerazko itzulpenagaz eta idazkera
gaurkoturik. 2) Joannes Etcheberri'ren Noelak eta kanta espiritual berriak. Testo
birrikusia, sarrera eta oarrakaz. 3) Bernard Gazteluzar'en Eguia Catolicac. 4) Gregorio Arrue'ren Brabanteko Santa Genobebaren bizitza. Testo berrikusia, sarrera eta
oarrak.
3.5. Izenbako alkarlanak eta beste zenbait lan (euren izakera bereziagaitik ondoko bibliografiak be artzen ez dituanak); 1) Leenengo aipatu bearrekoa liturgi liburuetan burutu dauan lana dogu. Bizkaian asi eta, jarraian, Eliz-barruti arteko Taldean gaur arte, ogeta bost urte dira. Bearbada euskerara egin dan itzulpen lanik sakon
zabalen onetan Akesolok garrantzizko partea izan dau Euskalerri guztirako gertatu
diran liturgi testoetan. 2) Euskaltzaindiaren Euskal Gramatika. Lehen Urratsak-l.
Iruñea 1984. Eraskiña, Bilbao, 1987. Euskal Gramatika. Lehen Urratsak-ll. Bilbo,
1987. 3) Kosmos I eta II. Salamanca (Anaya), 1975. 4) Eusko Lurra (Iñigo Agirre,
egillea). Donostia(Etor)1976. 5) 1963eanargitaratuzan£gM«ero/x>Mezaeskuliburua
(Kerexetar Jaime'k eta Aita Onaindia'k eginda eta Kerexeta'ren ardurapean atondua
Bilbao 1963). Or be izan eban Akesolok esku; liburu ori argitaratu aurretik S. Onaindiagaz alkarlanean ainbat domeka eta jaietako meza gertatu ebazan, txortatan urten
ebenak. 6) Guztiz gomuta galdu ez daiten, au be eraso daigun: Bizkaiko Aurrezki
Kutxak dantzariai buruzko liburu bat gertatu eban, euskerazko testoa Akesolorena
zala; alan be, erderaz bakarrik urten eban. 7) Abel-lur aldizkariak (Bizkaiko «Camara
agropecuaria» saillak argitaratua) Akesolok euskeratutako artukulu batzuk atera ebazan. 8) Gotzaitegietako agirik batzuk be, Bizkaiko eta Gipuzkoakoak, misiño-egunetakoak, euskeratu izan ditu.

4. Bilduma onetako idazlanak
4.1. Ikerle eta umanistaren lana. J. Urkiza argitaratzaille zorrotzak bost sailletan
batu ditu ale biotako idatziak: I. Euskera-Literatura-Kritika, II. Euskera eta Biblia,
III. Euskal testodun idaz-lanak, IV. Kondaira eta biografi-artikulu eta oarrak, V.
Liburuen barri-emoteak. Egokia da sailkapen au. Eta oindiño estuago laburtu nai izan
ezkero, euskera eta kondaira dirala gaiak esan geinke, bere berezko deia eta bere
lanbidea izan dan irakasletzako gai orokorra (kondaira).
Baiña olan muiñeraiño eroanaz mugatu dogun arlo orretan arrigarria da gaien
eraskotasuna. Egillearen jakingura urduri eta zabalaren agergarri. Zaletasun aberats
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orren barruan, gero, idazkirik asko aldizkari zuzendariak eta beste ekintza antolatzailleak eskatuta ondutakoak dira. Iñoz be ez arinkeriz eta berak ondo menperatzen
ez dauan arazoaz berba egiñez.
Idazkiak, jakintza aurkezpenetik begituz, iru motatakoak dirala esan daikegu:
jakintzazkoak zientzi-ornigaiez jantziak; benetako ikerketak zientzi-ornigai bakoak;
eta zenbait maillatako zabalpen-idaztiak, beti be sendo eta jakingarriak.
Eruditoaren idazlanak dira izan. Danetan datoaren zeaztasuna, gaia erabilkeraren
seriotasuna eta jakintza-sena berezgarritzat dituanarenak. Baieztapen eta erabilkera
oiñarrituak eskatzen eredu. Funtz gabeko topikuetatik unin, errazoi eta oiñarriak
billatzen. Baiña datoak eta zeaztasunak jaso bakarrik egiten dituan espezialista ez
da, ia materialki artu eta bere eritzi barik alkarren atzean sailkatzen dituana. Zeaztasun
konkretoen zalea da, esan dogu; baiña kultura zabalaren barruan. Ez dot orain gogoan
bere era askotako jakingurea, beste au baiño: era askotako idazlan zeatz orreek
pentsamentu sendoaren barruan egiñak dirala, euskera naiz literatura naiz kondaira
naiz erlejiño dala.
Euskera eta kondaira gaiak agertzen dira geien. Kondaira tontorrak barik, sarriago benetako istorian eragin izan daben gizonak eta jazoerak ikertzen ditu. Abandoko abere-sendatzaillea nor zan; Pedro Madariaga, kaligrafo eta Valencia'ko irakaslea, aurkitu dau (au be jakintza zabalaren maitalea) eto Joaquín de Santa Bárbara
nongoa zan... Edo testo-kritikan, Barrutiaren Actopara la Nochebuena testoa ikertu,
eta Eusebio Maria Azkue'ren testoa... Ez dira mundu guztian arrakasta dauken gaiak.
Baiña mundu guztiko kultura aurreratuak lantzen dabez arretaz olako gaiak, ikuspegi
edatuaren barruan, erri bakoitzaren bizitza parte diranez. (Aipatzen ditugun izenak
adibideak baiño ez dira, beste ainbaten artean. Orrela, idazlan oso onetan).
Gomutan ez dana edo aaztuz doana zaindu nai dau kultura bizitzarako (Euskaltzaleen batzar gogoangarriá). Egunereko kultura agirian bapez edo gitxi ezagutzen
diran idazle, personai eta jazoerak ateraten ditu argitara, literatura eta kondairako
bitxiak (Gitxi ezagutua dan euskal-idazlea: Enbeita'tar Imanol). Leena berbizte orretan ez dau indiferentziaz lan egiten, orretara jo dauan ikerle mekanikua balitzan.
Leengo gizonak, egite eta bizikizunak gogoratu eta ateratean, bizitza dau ondo-ondoan
maite, giza adimenak eta biotzak bizi eta sortu dauan edozein frutu maitagarri. Umanistaren lana, beraz, itxura neurritsuaren azpitik. Umanista, ez darabilzan gaiak arlo
orretan sartzen diralako bakarrik edo-ta euren eraskotasun zabalagaitik, eurak erabilkeran bizitzaren aurrean dauan giza-jarreragaitik baiño.
Oirela ulertzen dogu obeto berak ezaguturiko ainbat idazleren gomutagarriak
idatzi izatea. Bada or sarritan adiskidearen oroipena eta esker ona. Baiña baita joandakoak (euren izate eta kultura ekintza argitan jarriz) gizabizitzan iraun azoteko leia.
Izan be bilduma onetako idazkietatik ia irurena personak edo euren alderdi eta
egite garrantzitsuren bat aurkezteko idatziak dira. Geienak, aldi guztietado euskal
idazleak; edo euskal istoriako personaiaren batzuk; eta gizon-emakume santidadez
eredugarriak. Orretan, asikerarik aukera egiten dauanez, alderdi onak, ikasbidezko
alderdiak agertzen ditu (kritika-sen zorotza dauan onek), personen emoi onuragarriak
begi aurrean jarriz.
Jakingaiak eurak eta euren objetibidadea ain maite dituan idazleak, personaiak
aurkezteari orrelako arreta eskeintzeak badau esanaia: personenganako onespena,
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personen balio ezilkorra, gizatasun alderdiak garatu dituen personak bizitza barruan
zaindu naia (adimenak eta biotzak eratzen daben bizitzan, au da, kultura bizitzan).
Umanismoaren alderdirik berezienetariko bat.
Umanismoa dario Kepa Enbeita'ri buruz diñon oni: «Norberena maitatzeak eztau
biotza besteen alderako estu egiten». «Ezagunak dira Oñatiko mitin baten bota zituen
bertsoak be, «Viva España» bat entzutean. Olango bertsoen egillea ezta biotz-txikia,
ezta barru-estua. Or eztago estukeririk ez txikikeririk. Or ikusten dogu Enbeitaren
biotz zabala, benetako giza-kulturaren jabe dana» (Enbeita, «Urretxindorra», gure
erri-kulturaren agertzaille eta aurrera eragille).
Benetako giza-kulturaren jabea biotz zabala da. L. Akesoloren beraren lanaren
zentzuna eta norabidea. K. Enbeitaren adibideak sakonago biurtzen dau pentsamentua:
«Unetxinsona» ren «zabaltasuna» ez etorren eskola anditik, ez zan eskola-kulturaren
zabaltasuna. Baiña benetako gizakultura zan, eta biotz zabaltasuna.
Leen oar azotako jakintza aparato-eza be askotan autuari giza-xalotasuna emotearren da eta bear ez dan lekuan zientzi-jantzi lanegirik ez agertzeanen. Benetako
ikerlan banuan be goza-girozko ateraldiak aurkitzen doguz:«Loiolako zaldun azkanak, Iruñako zaurietatik sendatuz zijoanean, liburu onak irakurten ematen omen
zituen asti-orduak, an bere gurasoen jauregiko gela batean. Asi omen zan liburu bat
idazten ere; eta Jaunaren itzik paperera aldatu bear zuenean, goniz idazten omen
zuen; Andre Mariarenik baldin bazan, berriz, urdiñez» (Andre Maria euskal-literaturan). Gero idazkian zear ikerketa dagi betiko maixutasunez; baiña asikera onek
giro andinai-bakoa damotso lanari.
Ez dauka bere burua sortzailletzat, poesigintzan naiz beste literatura arloetan.
Izan be, gaztetako ipuin bat (Joxeparen larriak) eta liturgi testoren bat (Eskatu daigun)
kendu ezkero, izkuntza eta ikerketa lana izan da berea (itzulpen lan andia emen
sartzen ez dala). Baiña bada espresibidadea bere idazkietan. Eurotarik asko alkarrizketan lez egiñak dira, norbaitegaz berbetan balebil lez, norbaiti berbea zuzenduz edo
erantzunez. Baten baiño geiagotan itaunak enezkadan urteten dautsoe.
Biotzondokoa agertzen neunitsua da eta, obeto, urria. Alan be, leen aipaturiko
idazleen gomutaganiak, esate baterako, begirune bioztiz idatziak dira. Eta, antzera,
auneko idazleak eta beste kondaira personaiak biotz urbiltasunez gogoratuta agertzen
jakuz idazkiotan (Etxepere laureun urte geroago; Euskal-Esnale eta euskal-idazle:
Yose Paulo Ulibarri, Okendo'ko semea). Oneritzia merezi dautsoen idazleak ganora
gitxiz erabilliak dirala uste dauanean min bizia agertzen dau eta sutu be egiten da
(Bakotxari berea Aita Kardabaraz dala-ta). Ezagutu dituanen artean biren itzala dala
aparteko eraz nabari esan daikegu: R. M. Azkue («Azkue andia», «euskal-maixu
andia»: Orain 68 urte. Egun gogoangarria Markiñan. Azkue jaunaren itzaldia). Bere
alde leku askotan dagi; edozein aipatxeko: Pedro Ignacio de Barrutia. Indartsu dagi
M. Lekuonaren alde be (Luis Mitxelena Jaunari Errenderiara; beste lekuetan be bai).
Aparteko biotzondoa agiri da bere jaiotetxe auzunea gogoratzean, bere umezaroko bizikizunak eta kanpoko munduagazko leenengo artu-emonak: «Niretzat
txikitarik izan da entzuna Atxoste. Atxostekoa zan nik neure auzoan euki neban
lenengo eskola-maixua, Otamotxa ezizenez. Atxoste-aldeti ekarten euskuen umeai
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Marie Basoko-ren ogia. Atxosteti agertzen zan, astean bein edo, asto ganean, ogi
zuridun andrea, lenago emendik ara joana. Atxosteti etorten jakun, urtean birritan
gitxienez, gaztedi urduria, santzoka ta kantari, auzoko jaiai bizitasuna emoten.
Zer zan guretzat Atxoste? Erbestea, edo beintzat munduaren bestaldea. Gure
mundua egunero begien aurrean ikusten genduana zan: gure erria baño askoz geiago
ez. Mundu orren azkenengo mugak: Gorbea ta Orozko-aldeko mendi-errezkadak
bateti, Serantes ta Ganekogorta, besteti, ta an, urrin baten, Burgos-aldera edo, lausopean galtzen ziran lurren baltzunea, guretzat izen bakoa (...).
Mendian zear ibilli oi ziran gure antxiñakoak. Olantxe egin ebezan ainbeste
ezaupide, eta alkar ezagutuaz, ainbat ezkontza be bai, alderdi bi onein arteko lokarriak
estuago ta u rútagarriago egiteko (...) (Atx-osteti Atx-ostera).
Eta or gogoratzen ditu Pedro Madariaga (eta aren azken agurra mundu ezezagunerako bidea artzean), Durangoko zidargiñak, autsa saltzen eben neskatillak...
Umezaroko lenengo mundu eta ebokaziñoak eta aurrekoen bideak eta bizitza-katea,
alkarte eta bizi-illuraz beterik. Eta joandakoaren miña. Biotzondo eratsua, baiña
sakonekoa. Bada or zirrara, eta bada poesia. Orregaitik,, E. Erkiagak Aldundiko
omenaldian oneetariko lerro batzuk irakurtean, L. Akesolok biotz-dardara asmau
eban. Izen konkretoz eta bizikera zeatzez egiñiko poesia, erri, ikuspegi eta kondaira.
4.2. Egiaren aldeko eztabaida. Leenagoko agiri eta liburuak ezeze oraingo
argitalpen barriak be begi zoli irakurri izan ditu eta irakurten ditu Akesolok. Bere
jolasa eta bere zama. Idazkiotan, beraz, aldian aldiko oiartzunak sarri-askotan entzuten ditugu. Esan dogu alkarrizketa eran ulertu bear dirala bamean idazkiotarik
asko. Eta begirunea zor jaken personaiak gitxietsi edo, bere ustez, ganorabako gauzak
baiezten diranean, alkarrizketa eztabaida biurtzen da. Orduan iñoz arrazoiketa zartada
dialektikuakaz apaindu daroa. Naiko ironia zuzena, ez zearkakoa, baiña gaiari dagokiona. Euskal bertsolarien zirtoaren aztamik eta zaletasunik badogu emen, eta,
leenago, euskal senak (bear dan lekuan eta eraz) gogoko dauan zirto aztama. Benetako
gaiak benetan erabilkeran be ez daitela falta nozik bein gozagiro pizka bat.
Euskerazko idazkietan erabilli daroa geien-geien baten. Gaztelerazkoak akademikuagoak izan oi dira. Jakiña, euskerazkoak be asko ditu olakoak. Baiña euskeraz
berba egikeran bere etxean dagoala esan daiteke eta etxekoai berba egiten. Agirika
egiteko be askatasunez.
Batzuetan idazpuruak eurak dira esangura bizikoak: Txotxolokeriak salatu eta
txotxolokeriak egin; Kontu adar-jotzailleekin eta Borbonkeriekin; Norentzat da arrikada ori?
Egiaren eta zentzunaren zaldun onek olan urteten dau iñoz idazplazara: «Ea
berbalapiko baizen lotsagalduren baten aozabalkeriak agirian jarten ditugun» (Euskaltzaleen batzar gogoangarria). Esakeraren bat be ondo jakorko orretarako: «Egiteko
ortarako, ez al dugu denok ere aantziko Txinatar'en esaera urregorrizko au: «Zere
buruaz eltzea yota, baldin uts-durundua asmatzen daduzu, baitezpada ez uste eltzea
dagoela utsik» (Aldapeko Jaunari azken-itza). Edo inguruko bizitzatik ateraten dau
ikasbidea: «Norbaitzuei begiko zaie, itxura denez, Oñatiko artzai-zakurren
txapelketan ikusia, ango zakurren egiteko bat: ardiak esi estu batean ate estu batetik
bama sartzea» (Bi buru eta bi aburu [zakur, otso eta azeri]).
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Badaki bere berbak ez dirala beti atsegiñak izan: «Goazen orain beste zuretzat
asarrebide izan den gai batera» (Aldapeko Jaunari azken-itza). Baiña asmo txar
larregi, geienetan, geure irudimenak sortuak dirala gogorazoten dau: «Gauzak nola
artu, alaxe dira guretzat sarri» (bertan).
Akesoloren eztenkadatariko batzuk artutakoak bere adiskide eta euskalzalekideak
dira orraitio. Ezagutu dabe bere gogo-tankera, eta badakie aren barruak ez dauala
txarrik gordeten, ez urrik be. Urrengo baten argibideren baten billa beregana joan
bear balebe, laguntzeko arduratsuen aurkituko leukee. Jakintsuen goi-aserreak ditugu.
Eta burruka dialektikuak odolik ez. Oneek be, baiña, baretu dira apur bat, aspaldion.
Ez uste orregaitik moteldu egin danik; egiaren alde eta arinkeriaren aurka berba sendo
egiteko, eztena pizka bat erabilliz be bai, beti dago gertu: ikusi 1988ekoa dan Diasporako euskal-idazleak.
Gure idazleak, bere partez, badaki bere esanen zuzendu edo osotu bearra autortzen (Aclarando: La H aspirada en Oihenart).
4.3. Non eta nola. Ogei ta amaika aldizkaritan eta lau bat bilduna lanetan artu
dau parte Akesolok.
Gogoeta biri emoten dautse bide egite onek. Leenengo, ez dala zekena izan
edonon euskera eta euskal kultura barreiatzeko. Idazkiotarik asko men egin eta txeratsu izatearren bialdutakoak dira, beti be euskal kulturari amasa emotearren. Bigarren,
aldizkari oneen artean batzuk jakintza maillakoak dira; besteak zabalpena elburutzat
daukenak, azken oneetan be, jakiña, maillak dirala. Akesolok, irakasle eta ikerle
zifiezkoak, ainbat eta ainbat erri-maillako aldizkaritan argitaratu ditu lanak, beti benazko gogoz eta zeaztasunez. Aldizkarien zuzendariak idazlanen billa lerrenak egin
bear izaten zituen aldietan, or egoan Akesolo be, doako idazkidea.
Erderaz eta euskeraz idatzi izan dau. Erderazkoak euneko amalau dira ozta-ozta
bilduma onetan. Geien baten jakintza maillakoak, aldizkarien izaerak eskatzen ebanez. Izkera be akademikua dau orduan, ondorioz.
Euskeraz iru euskalki landu izan ditu bere idazkietan: Bizkaiera, gipuzkera eta
gipuzkera-lapurdiera: zein lekutan itz egin bear izan dauan (itzaldietan), zein aldizkaritan edo liburutan idatzi, nok eskatu dautsan idazlana, eta gaia zelakoa dan be bai
inoz, euskalkiari omena eskeiñi naiez, Ori egikeran, ez dau ariketa edo esperimenturik
burutu nai izan, begirunea erakutsi eta irekitasunez alkartasun-bidean jarri baiño,
euskaldunak berezko izan daben legez.
Ori da ain zuzen be Akesoloren eritzia euskera bateratu-bear arazoan be. Norberaren euskalkia eta besteren bat ondo ikasi. Eta arazo guztian, erri-bideari jarraitu;
erri-bidea berezko bidea da, edozetariko artuemonakaz egunean-egunean egiten dan
bidea, ez bapatean, ez eginduz eta beartuta (Bi buru eta bi aburu [zakur, otso eta
azeri]). Baiña alkarganako bidean benetan jarri bear dogula be irakasten dau (Batasunera bidea eta Kardaberaztarrak).
Zillegi bedi emen jakintsu jator onen samifia erakusten dauan esanen bat
azpimarratzea:
«Guztiok egin bear geunkena da geurea dogun euskalkiaz gañera, besteena dan
bat ikasten alegindu. Ori egin dabe Bizkaiko idazle askok, eta eztago eskubiderik
bizkaitarrak beste euskalkietarako edegiak eta zabalak izate ori Bizkaikoen aurka artu
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ta biurtzeko. Eztago eskubiderik iñori, laguntzeko besoa eskiñi deuskula-ta, burua
eta dana eskatzeko. Bizkaiereari bizia ukatzea, illik ikusi nai, eta orretara alegintzea,
erderearen indargarri baiño ez da izango. Euskerearenak fíízkaian egingo ezpadau,
bizkaiereari lagundu ta eutsi egin bear jako. Euskerea bizi, euskalkietan bizi da, eta
euskera bizirik ez dogu baztertu bear, ez dogu il bear. Guztiok gagoz alkarren bea
rrean» (Bizkaiko elebarrigintza). Guztiok alkarren bearrean! Bide barri baten ikuritza izan daiteke au, euskera auzian eta barrurago (batez be), ia iñozkorik zatituen
dagoen Euskaleni onetan.
4.4. Idazkera. Idazkera argia dau Akesolok; berezko eta apaindura bakoa,
orekatsua eta nare-sendoa. Argia edukia eta argia esaldiaren ixuria. Esaldi luze-samar
bat aukeratuko dogu adibidez: «Egunotan, Sokoako erretor eta euskal-idazle andi
izan dan Peru Larzabal zanaren illeta-meza izan dala-ta, entzun eta irakurri dogu,
Baionako apezpiku jaunak, jaiotzaz Euskal-erritik urrunekoa dan arren, euskera ikasi
eta'euskeraz itz egiteko gai dala, illeta aretan egin eban lez». (Baltran de Etxauz-en
1584ko Gutuna).
Morfologian eta joskeran ez ditu atsegin betiko erak. Esaterako, aditz laguntzaillearen adizkera berberak bein ta barriro e&aldiak amaitzen dituanean. Edo joskera
bardiñeko esaldiak burutzean. Era ezbardiñak erabiltea da berezko apainduratariko
bat: «Euskaldunok aazkorrak gareana naiko argi dago. Aazkonak, edo ikasinai gitxikoak. Ona erakutsi bat. Oraintsuan aurkitu dabe aintxina bateko Oihenart zaarraren
esku idatzi bat, orain irureun urtekoa. Eta bertan euskerazko bertso batzuk; eta euren
artean, moro errira aitak saldu eban batenak. Eta ez dauskue esan, ba, ezezagunak
eta egundo argitaratu bakoak zireala?« (Arabako euskal abestiak direala ta). Esaldi
laburraren eredua, aurki; labur berezkoa, berariz eta naitaez billatu barik. Laburtasunean be luzeagoa eta laburra naastaten dirala. Kasu onetan, aditzaren elipsiak be
eragin bizkorra dau.
Sarriegi ez, baiña erabilten ditu esakerak: «Bakoitzak bere opillari su, eta bere
santuari erregutu» (Larresoro and Company, ez gauzak nastul). «Gezurrak zaiñak
labur omen ditu. Lenago arrapatzen omen da gezurtia maingua baiño» (Koldo Mitxelena eta Euskal Liturgia). «Zuretik ezpala, asitik landarea» (Gitxi ezagutua dan
euskal-idazlea: Enbeita'tar Imanol).
Idazlana idazterakoan, astitsu eta fatxadaz asten da, iñoz luzatu be eginez, berak
autortzen dauan lez: «Itzulinguru luzeegia egin dut noski zugana etorteko» (Denok
apez). Baiña bere izakera eta tankera, erritmo lasaian, astirik galdu barik, bear diran
berbakaz gauza asko esatea da (Beltran de Etxauz-en 1584ko gutuna).
Bere morfologia aztertu naiez idazlanok irakurten dituanak, laster idoroko ditu
onako erak (esate baterako): -rik(txikitarik), -ti(ganeti, Atxosteti), -ganik(Erregeganik), deutso, deion, betetan, gertetan, ditugu etadoguz, zituen etaebazan
(bizkaieraz idaztean)... Jatorrak eta antxiñaak diralako, edo beste euskalkietara urreratzeko.
Euskera eta euskal kultura pizkunde aldian, guda aurrean, landu eban bere
euskerea eta finkatu bere erizpideak. Pizkunde arek euskaltasuna eriotzetik zaindu
bearrez, jatortasuna billatu bear izan eban euskal arlo guztietan; garbitasuna, beraz,
euskeran. Garbizale jokera orren asmo sakonik ez dau iñoz ukatu Akesolok, ez bere
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erizpideak agertzean, ez idazkeran. Bere ustez garbizaletasuna bearrezkoa dogu gaur
be. Baiña gazterik idazle zaarretan ezi eta erriko euskera bizia gozatzen ikasi ebanak,
idazkeran leial izan jake iru eziketa-iturri edo erizpide orrei. Leendik daukagun euskal
altxorra ezagutu eta erabilli, leenengo. Ideia eta gauza barriak esateko, edo berezko
itz errezak eratu edo errealidade orreen sortzezko izenak mailleguz artu. Jatortasun
eta edegitasun bera agiri da joskerari buruzko erizpidean be: Altuberen arauak, esate
baterako, onartzen ditu eta berezkotasunez erabilli; baiña larregi lotu barik, arau
orreek ez dabe euskal joskera osoa esitzen eta (Galdegaiarekiko aztergai bat edo
beste). Idazkera jatorra, aberatsa larkeri barik, berezkoa, argia eta zeatza.
Labur: zer zor dautsogu Lino Akesolori (gaztelerazko itzulpenak alde batera
itzita)?
— Iztegi Andia
— Bilduma onetako idazlanak, eta berton
— euskera eredugarria
— Danetan, kultura gaiak menaz eta jakintza-senez aztertu bearraren irakatsia.
1989eko maiatza
Luis Arostegi

II. LINO AKESOLOREN BIBLIOGRAFIA OSOA
Sarrera onen sail onetan urtez urte aurkeztuko dogu A. Lino Akesolok non zer
idatzi izan dauan bere bizian. Bibliografia onetan 328 titulu ditugo, berak sortutako
lanenak, euskerara itzuJi dituenak, etab.
Bibliografia onetan zertxo bi dagoz nabarmengarri eta eurok azpimarratu nai
neukez: idazle onek erabilli izan dauan ez-izen kopurua, eta berak idatzi izan dauen
aldizkarien zerrenda.

Ez-izenak
Erabilli dituen ez-izenak badauke zer ikusia artikuluen luzeerarekin eta idaztankerarekin. Ez darabil idazkera bardiña artikulu guztietan. Egunkarietan labur idazten
dau, eta askotan ez-izenpean, aldizkarietan, barriz, askotan idazten dau luze eta
artikulu serioagoak: azter-lan, kritikak eta abar, ia beti bere izenpean.
Ez-izenez izenpetutako artikuluak 55reaño joten dabe, ia guztiak laburrak. Artikulu laburrik naikoa dau bere izenaren lenengo letrakaz izenpetuta (L.A.), eta iñoz
L.A.A. ere bai.
Ona, bada, Akesolok erabillitako ez-izenen zerrenda eta zenbat bidar erabilli
dauan: Nonzeberri edo -berri (10 bidar), Basabil (9), Berriketari, Berrikari edo
Berrilari (7), Axmutil (6), Amuxalde (4), Andoni Zubero (3), Asnuma (3), Nitanor
(3), Non zer (2), Eli (2), Ile (1), Nor ta ni (1), Goierrialde (1), Oba (1), Ugariosko
txoria (1), Geu (1).
Gerra aurrean lau bidar erabilli eban ez-izena. Ez-izenik geien erabilli izan eban
aldia 1962tik 1976raiñokoa dau. Eta ez-izenik geienez idatzi izan dauan aldizkariak:
Zeruko Argia (15 bidar: Nonzeberri 9, Basabil 4, Berrilari l,Amuxa!de 1), Goi-Argi
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(10 bidar: Berrikari 2, Eli 2, Non zer 2, Nonzeberri 1, Ile 1, Berrikari 1, Basabil
1), Agur (6 bidar: Nitanor 3, Goierrialde 1, Ugariosko txoria 1, Andoni Zubero 1),
£7 Diario Vasco (5 bidar: Asnuma 3, Berrikari 2), eta abar.
Ez-izen oneen argibiderik ez dogu emen emoten, artikulu bakotxean ipiñiko
ditugu-ta.
Gogoratu bearra dogu au ere: ez genduela guk ainbat ez-izendun artikulurik
aurkitu eta jasotzerik izango, Akesolok berak, bere oroimenari esker, bakotxaren
barri emon izan ez baleusku. Bestela, ez genduan ezer egiterik.

Aldizkariak
Guztitara 281 artikulutaraiño aurkitu deutsaguz, 31 aldizkari edo egunkaritan
argitaratuta. Ona aldizkari eta egunkari orreen zerrenda, eta bakotxean zenbat artitulu
argitaratu dauan:
Karmel 60, EDV 41, Z-Argia 23, BRSVAP 21, S-Naski 18, Zer 16, G-Argi
15, RE 13, JD 9, Agur 7, Euskera 6, Olerti 6, Egan 5, K-Argia 5, Kardaberaz 4,
RLEV 4, Euskerazaintza 4, JBD 3, KAEgutegia 3, Anaitasuna 2, BISS 2, Jakin 2,
E-Esnalea 1, El Carmen 1, E-Gogoa 1, Gerediaga 1, Aranzazu 1, Mundaiz 1, PVV
1, Vínculo 1, VN 1.
Bere bizitzako gorabera batzuk esango deuskue zegaitik idatzi dauan leku batzuetan besteetan baiño geiago. Esaterako, 1969tik 1972ra Donostian bizi izanak
argitzen deusku zergaitik idazten dauan orduan beste iñon baiño geiago Zeruko Argian, El Diario Vasco-n, Egan-en, etab.
Bilbon dala, naiko idatzi dau 1962tik 1969ra BRSVAP-en eta RE-n; 1973tik
1976ra, Markiñan dala, Goiz-Argi-n... Azkenengo 12 urteotan, aldizkarien zuzendariak eskatzen izan deutsoen neurrian, Karmel, Zer eta Saski-naski-n, etab.
Bibliografia onetan ikusi daiteke bizi guztian zearreko lana, lan jarraitua izan
dauala Akesolok idaztea, gerrate osteko 15 urteko etena kendu ezkero.
Julen Urkiza

LABURDURAK
Agur
Anaitasuna
Aranzazu
BISS
BRSVAP
EDV
Egan
El Carmen
E-Esnalea
Euskera
Euskerazaintza
E-Gogoa
G-Argi
Gerediaga
Jakin
JBD
JD
KAEgutegia

Agur. (Illerokoa, amabosterokoa, asterokoa). Bilbao.
Anaitasuna. (Amabosterokoa). Bilbao.
Aranzazu. «Publicación mariana del Santuario de Aranzazu,
Ofiate». (Illerokoa).
Boletín de la Institución «Sancho el Sabio». (Urterokoa).
Gasteiz-Vitoria.
Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del
País. (Iru-illerokoa). Donostia.
El Diario Vasco. Donostia.
Egan. «Suplemento de Literatura del Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País». (Bi-illerokoa). Donostia.
El Carmen. (Illerokoa). Iruña.
Euskal-Esnalea. «Revista de la sección de Lingiiística y Literatura Vascas de 'Euskalerriaren Alde'. (Illerokoa). Donostia.
Euskera. Euskaltzaindia'ren lan eta agiriak. (Iru-illerokoa,
sei-illerokoa). Bilbao.
Euskerazaintza. Euskeraren Erri Akademia. (Iru-illerokoa).
Donosti-Bilbao.
Euzko-Gogoa. (Bi-illerokoa). Guatemala-Baiona.
Goiz-Argi. (Asterokoa). Donostia.
Gerediaga. Durango.
Jakin. (Iru-illerokoa). Aranzazu-Donostia.
Jesus'en Biotzaren Deya. (Illerokoa). Bilbao.
Jaunaren Deia. (Iru-illerokoa). Lazkao.
Karmen'go Amaren Egutegia. Larrea-Amorebieta.

XL
K-Argia
Kardaberaz
K-Bilduma
Karmel
Mundaiz
Olerti
PVV
RE
RIEV
S-Naski
VN
Zer
Z-Argia
Vínculo
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Karmen'go Argia. «Karmeldar Abak argitalduten daben illeroko aldizkaria». (Illerokoa). Larrea-Amorebieta.
Kardaberaz. Tolosa.
Kardaberaz-Bilduma. Tolosa.
Karmel (Bi-illerokoa, Iru-illerokoa). Larrea-Amorebieta.
Mundaiz. «Revista crítica del libro universitario». (Lau-illerokoa). Donostia.
Olerti. Iru-illerokoa. Karmel'en olerti geigarria). LarreaAmorebieta.
«Príncipe de Viana». «Suplemento mensual de la revista,
destinado al fomento del vascuence». Iruña.
Revista de Espiritualidad. (Iru-illerokoa). Madrid.
Revista Internacional de los Estudios Vascos. Paris-Donostia.
Saski-naski. (Illerokoa, Iru-illerokoa). Donostia.
Vida Nueva. (Asterokoa). Madrid.
Zer. Bizkaitarrai-bizkaieraz. (Illerokoa). Bilbao.
Zeruko Argia. (Asterokoa). Donostia.
Vínculo. Hojas informativas de San Joaquín de Navarra. (Illerokoa). Gasteiz.
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1927 - 1936
Euskeraren edertasunak, E-Esnalea 17 (1927) 161-166.
ML CERvANTES, Agure kezkatia. [1930] esk. (Euskeratzaile: Lino Akesolo).
Gurutzeko Jon deunaren esakun mamintsuak, K-Argia 3 (1933), 209, 234, 313, 329.
(Euskeratzaile: L. Akesolo).
Donekuntza-bidea, K-Argia 3 (1933), 345-347, 370-372; 4 (1934) 12-14, 59-61,118120, 148-150, 169-171, 348-349; 5 (1935) 31-32, 213-215, 302-304; 6 (1936)
42-44. (Euskeratzaile: L. Akesolo).
Kristiñau-ikasbide-eguna Zornotza'n, K-Argia 5 (1935) 184-186.
Teresa Deunaren eriotza, K-Argia 5 (1935) 241-244.
Duruelo, K-Argia 5 (1935) 272-274.
1941
Salve, Mater [Agur, Ama]. Salutationes B. Mariae tribus vócibus concinendae, in:
JosÉ DOMINGO DE STA. TERESA, Cánticos a Nuestra Madre Santísima la Virgen
del Carmen, Bilbao 1941, 17-20. (Euskeratzaile: L. Akesolo). KAEgutegia 1
(1951) 88 bis. In: AITA ONAINDIA, Milla euskal-olerki eder, Larrea-Amorebieta
1954, 775.

1951
En torno a unafecha centenaria, El Carmen 21 (1951) 182-184.
Aserre-egun (Lisboako egunkari baten ll-XI-1951n agertua); in: Aita ONAINDIA,
Milla euskal-olerkieder, Larrea-Amorebieta 1954, 774-775. (Euskeratzaile: Lino
Akesolo).
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Enau ni, Jauna, in: Aita ONAINDIA, Milla Euskal-olerki eder, Larrea-Amorebieta
1954, 773-774. (Euskeratzaile: L. Akesolo).
Luis

ARANBURU - BRUNO DE S. JOSE, Karmengo Amari Abestia - Himno oficial a la
Virgen del Carmen [Agur, aintza zuri], [Bilbao 1951]. (Euskeratzaile: L. Akesolo).

1952
JosÉ

DOMINGO DE STA. TERESA, «Aspiraciones de vida eterna» de N. M. Sta. Teresa
a tres voces iguales, Vitoria [1952], 1-13 (Vivo sin vivir en mí - Zeruan det nik
bizia. Euskeratzaile: L. Akesolo).

1953
Pastores, venid(ijArin, artzaiak!!) acuatro voces, in: JOSÉDOMINGODESTA. TERESA,
Villancicosfestivos a cuatro vocesblancas, Bilbao [c. 1953], 5-12 (Euskeratzaile:
L. Akesolo).

1954
«Euskalerriaren adiskideak» eta euskal-historia, E-Gogoa 5 (1954) 152-153.
Makillakizki, KAEgutegia 4 (1954) 72-73. (L. Akesolok konponduta).
Joxepa-ren larriak, KAEgutegia4 (1954) 37-38. ln: A.
1965, 222-223.

ONAINDIA,

Jolasketa, Bilbao

La Iglesia y el pecador. San Sebastián 1954. 278 orr. (Prantzesetik itzuíia: Lino
Akesolo).

1956
FritzTiLLMANN, ElMaestro llama. San Sebastián 1956. 486 orr. (Alemanetik itzulia:
Lino Akesolo).
Walther NIGG. El secreto de los monjes. San Sebastián 1956. 490 orr. (Alemanetik
itzulia: Lino Akesolo).
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1957
Arrese Beitiaren gomutaz, Karmel 1957-2, 13-16.
Juan

SCHUCK-GUILLERMO NEUSS, Historia de la Iglesia de Cristo. San Sebastián
1957. 734 orr. (Alemanetik itzulia: Lino Akesolo).

salté la tapia. [l. a ed.] San Sebastián 1957. (Itzulpena konpondu dabena: Lino Akesolo).

MONICA BALDWIN, YO

1958
Ipiña ta Ipiñitarren barri. Bilbao 1958. 35 orr. (Itzuli, konpondu eta geitu ebana:
L. Akesolo).
Prólogo, in: Rosemary
9-15. orr.

HOWARD-BENNET, YO

escogíel claustro, San Sebastián 1958,

1959
Edith STEIN, La ciencia de la cruz. Estudio sobre San Juan de la Cruz. San Sebastián
1958. 413 orr. (Alemanetik itzulia: Lino Akesolo).
Fritz

TILLMANN. Elementos de la moral católica. San Sebastián 1959. 225 orr.
(Alemanetik itzulia: Lino Akesolo).

1961
Antonia de Olaeta, mujer del Licenciado Andrés de Poza, BRSVAP 17 (1961) 432434.
«Archimandrit SOPHRONIUS, Starez Siluan, Mónch vom Berg Athos. Leben, Lehre,
Schriften. Dusseldorf, Patmos, 1959, 21 cm. 352 p.», RE 20 (1961) 556-557.
Aufsátze zur portugiesischen Kulturgeschichte. I. Hgb. von Hans Flasche.
Miinster in Westfalien, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1960, 24,5 cm.,
447 p.», RE 20 (1961) 579.

«VARIOS,

1962
Euskal-egutegirik zarrena, JBD (1962, 17. zenb.) 23-24.
Euskerea antxiñako Yesuiten eskoletan, JBD (1962, 23. zenb.) 26-28.
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Euskal-Esnale ta euskal-idazle. Yose Paulo Ulibarri, Okendo'ko semea, Olerti 4
(1962, 1-2. zenb.) 121-142.
José Pablo de Ulíbarri Galíndez (1775-1847), BRSVAP 18 (1962) 25-35.
Algo más sobre el escritor Ulíbarri, BRSVAP 18 (1962) 415-421.
Testimonio de Aizauibel sobre el autor de «Gavon-sariac». ^Otra obra teatral más
del Conde de Peñaflorida?, BRSVAP 18 (1962) 430-432.
Apropósito de Barrendinda, BRSVAP 18 (1962) 433-435.
Erich PRZYWARA, Criterios católicos. San Sebastián 1962. 189 orr. (Alemanetik
itzulia: Lino Akesolo).
«W.

VOELKER, Kontemplation und Ekstase bei Pseudo-Dyonisius Areopagita. Wiesbaden, Franz Steiner, 1958, 25 c r a , 262 p.», RE 21 (1962) 138-139.

«H. R. SCHLETTE, Die Lehre von der geistlichen Kommunion bei Bonaventura, Albert
dem Grossen und Thomas von Aquin. Múnchen, Max Hueber, 1959, 24 cm.
226 p.», RE 21 (1962) 139-140.
«W. NIGG, Heimliche Weisheit. Zúrich-Stuttgart, Artemis, 1959, 23 cm. 500 p.»,
RE 21 (1962) 151-152.
«G.

BÚRKE, Vom Mythos zur Mystik. Joseph Górres mystische Lehre und die romantische Naturphilosophie. Einsiedeln, Johannes, 1958, 22,5 cm., 256 p.»,
RE 21 (1962) 156-157.

«M.

VIANNEY WOLFER, O.C.S.O., The Prayer of Christ according to the Teaching
ofSt. Thomas Aquinas. Washington, The Catholic University of America Press,
1958, 23 c r a , X - 64 p.», RE 21 (1962) 637.

Angst und Schluld in theologischer und psychotherapeutischer Sicht. Stuttgart, Ernst Klett, 1959, 22 c m , 186 p.», RE 21 (1962) 645.

«VARIOS,

«Lama ANAGARIKA GOVINDA, Grundlagen tibetischer Mystik nach den esoterischen
Lehren des GrossenMantra. Zurich und Stuttgart, Rascher, 1957, 21 cm., XVII
- 357 p.», - Fundations ofTibetao Mysticisme. London, lrdet & Co., 1959, 23,5
cm., 311 p.», RE 21 (1962) 645-647.

1963
Dos cartas del P. Uriarte, fundidas y mutiladas, BRSVAP 19 (1963) 87-90.
«Elorri», Olerti 1963-3/4, 142-144.
On-bidea (Camino de perfección). Bilbao 1963. 279 orr.
(Euskeratzaileak: J. Onaindia - L. Akesolo).

SANTA TERESA DE JESÚS,
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;Ama Teresa otoizlarien irakasle, in: SANTA
perfección), Bilbao 1963, 27-38.

TERESA DE JESÚS,

Onbidea (Camino de

1964
jA zanAbadea!, JBD (1964) 205-210.
[Ez daiguzan gauzak nastu. (A. Villasanteril), 2 orr. esk. Z-Argiak ez eban argitaratu)].
Orain 68 urte. Egun gogoangarria Markiñan Azkue jaunaren itzaldia, Z-Argia 27
(1964, 73. zenb.) 6.
Orain 103 urte. Bertsozko estropadak. Santander alde Batetik, Bizkaia Bestetik, ZArgia27 (1964, 74. zenb.) 8.
Azkuen nobela bi: Latsibi ta Ortzuri. Noz argitaratzeko dira?. Z-Argia 17 (1964,
75. zenb.) 4.
Shakespeare Euskeraz. Bizkai'ko seme baten lana, Z-Argia 27 (1964, 76. zenb.) 8.
Iurre, Ilario Soloeta'ren omenez, Z-Argia 27 (1964, 88. zenb.) 4.
Itzaldi luzeegiekin kontu, Z-Argia 27 (1964, 91. zenb.) 3.
Dos escritores vascos bilbaínos: Luis Iza y Juan de Izurrategui, BRSVAP 20 (1964)
461-464.
Una obra vasca ignorada: «Erle gobernatzalleen guidariya», BRSVAP 20 (1964)
367-374.
«P.T. ROHRBACK, O.C.D., Bold Encouter. Mihvaukee, Bruce, 1960, 21,5 cm. 224
p.», RE 23 (1964) 327.
«V. TEPE, O.F.M., O sentido da vida. Asceso Cristá e Psicologia dinámica. Salvador
(Bahia), Mensageiro da Fé, 1960, 3. a edic. 23,5 cm., 262 p.», RE 23 (1964)
331.
«M.

LACKMANN, Credo Ecclesiam Catholicam. Evangelisches Bekenntnis gegen den
Protestantismus. Graz-Wien-Kóln, Styria, 1961, 21 cm., XX - 616 p.», RE 23
(1964) 334.

«H.

ZIMMER, Abenteuer und Fahrten der Seele. Der Kónig mit dem Leichnem und
andere Mythen, Márchen und Sagen aus keltischen und óstlichen Kulturbereichen. Darstellung und Deutung. Zúrich und Stuttgart, Rascher, 1961, 23 cm.,
330 p.», R E 2 3 (1964) 341.

- LERCHUNDI, Salmoak. Bilbao 1964. 262 orr. (Bizkaieratzaile: Lino
Akesolo).
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1965
Denok apez. Aldapeko'ri -tzaz atzizkia dela-ta, Jakin (1965, 19. zenb.) 93-96.
Pernando Amezketarra ta Garibai, Z-Argia 28 (1965, 124. zenb.) 6.
Migel Unamuno ta Migel deuna, Z-Argia 28 (1965, 135. zenb.) 3.
Dos notas autobiográficas de Resurrección María de Azkue, comentadas, BRSVAP
21 (1965) 35-63.
De bibliografía mogueliana, BRSVAP 21 (1965) 90-91.
Astarloa, poeta, BRSVAP 21 (1965) 95-100.

1966
Aldapeko jaunari nere azken-itza, Jakin (1966, 22. zenb.) 93-96.
Zirilo Arzubiaga «Jaungoiko-Zale» ta «kin»-ren biotz izan zana, Z-Argia [29] (1966,
179. zenb.), 1.
Primera versión castellana del primer libro impreso que se conoce en euskera, in:
La Gran Enciclopedia Vasca 1 (Bilbao 1966) 355-370; Elprimer libro impreso
en euskera (año 1545). Reproducción facsímil... Bilbao 1978, 73-88.
Mikel ARRUZA - Aita
1966. 80 orr.

LINO

- Andoni

ARRAMBIDE, JO!

Cómo aprender vasco. Bilbao

Pedro de Madariaga, calígrafo y vascófilo, BRSVAP 22 (1966) 37-50.
Un cambio de apellido por traducción. Inchausti - Nocedad, BRAVAP 22 (1966)
122-123.
Azkue y Barrutia, BRSVAP 22 (1986) 361-367.

1967
Sagarado itzak gure idazleetan, JD 3 (1967) 143-144.
Bergili-ren idazlanak osorik, Olerti 1967 1967-1/2, 97-99.
Aita Batiz, karmeldarren buru, Z-Argia [30] (1967, 223. zenb.) 1.
Atx-osterik Atx-ostera, in:

BITAÑO,

Atalak, San Sebastián 1967, 15-25.

Romanista y vascófúo ilustre: Carlos Augusto Federico Mahn, in: La Gran Enciclopedia Vasca 2 (Bilbao [1967]) 392-393.
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Un Diccionario vasco inserto en «Mémoires de la Langue Celtiaue», de Bullet, 17751760, BRSVAP 23 (1967) 141-147.
Escritor vasco muerto en la batalla de Verdun: Clemente de Andurain, BRSVAP 23
(1967) 440-443.
Más escritores euskéricos del Duranguesado, Gerediaga (1967, 11-12. zenb.) 4.
«Jesús María de SASIA, Toponimia euskérica de las Encartaciones de Vizcaya. Bilbao
1966», Egan 26 (1967) 122-125.
«El libro de la Virgen. Madrid 1964», BRSVAP 23 (1967) 471-472.
Alfredo GOMEZ JAIME, Illunsentian, Olerti 9 (1967, 3-4 zenb.) 92. (Euskeratzaile:
Lino Akesolo).
Jorge ISAAC, Colombia, Olerti 9 (1967, 3-4. zenb.) 92-93. (Euskeratzaile: L. Akesolo).
L.C. LOPEZ, Etorkizuneko bertsoak, Olerti 9 (1967, 3-4. zenb.) 93. (Euskeratzaile:
L. Akesolo).
1968
Arabako euskal abestiak direala ta, Anaitasuna (1968, 169. zenb.) 6.
Euskerazko leenengo liburua iru izkuntzatan, Anaitasuna (1968, 171. zenb.) 9.
R.M. Azkue Zanaren Frantzesezko Itzaldi Bat, Karmel 1968-1, 67-68.
Con Unamuno, fueron cinco los concursantes a la cátedra de vascuence que se
adjuricó aAzkue, BRSVAP 24 (1968) 105-107.
Aclarando: La H aspirada en Ohienart, BRSVAP 24 (1968) 185-189.
Fr. Bartolomé de Santa Teresa y su Plauto Bascongado, BRSVAP 24 (1968) 357376.
Bernat DECHEPARE, Olerkiak. San Sebastián 1968, 200 orr. (Gaztelaniara itzuli, eta
testua oraingo ortografiara aldatu dabena: L. Akesolo).
Parnaso colombiano en euskera. Kolonbiar olerti-txorta euskeraz. Buenos Aires
[1968]. 257 orr. (Euskeratzaileak: L. Akesolo, J. Beistegi, I. Goikoetxea, S.
Muniategi, J. Onaindia).
1969
Azkue, euskaltzale, Egan 28 (196) 3-10.
Bertsolaritza Fernando Amezketarraren garaian, Egan 29 (1969) 3-24.
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Gure liburu zaarren saillean. Bozas-Urrutia'ri bi oartxo, Egan 29 (1969) 157.
Iratzederrek eta Lertxundik Salmoak berriz, Z-Argia [32] (1969, 315. zenb.) 4.
Kataluña 'tik. Sergio Vilar eta gure literatura, Enbeita zarraren bertso batzuk kantuz,
Z-Argia [32] (1969, 317. zenb.) 3.
Beloke'ko Amak eliza berria, Z-Argia [32] (1969, 344. zenb.) 12.
iha versión musical del Gernikako Arbola es laprimitiva?', BRSVAP 25 (1969) 551556.
Escritor vasco y gran campeón de la lucha por su lengua vernácula: El alavés José
Pablo de Ulíbarri y Galíndez (1775-1847), BISS 13 (1966) 81-95.
Suplemento al diccionario precedente, in: Resurrección María de AZKUE, Diccionario
vasco-español-francés. Reproducción facsímil... 2.t. Bilbao 1969, 491-493.

1970
Unamuno euskeraz, Egan 30 (1970) 52-54. (Euskeratzaile: Lino Akersolo).
Joannes Leizarraga. Testamentu berriaren leenengo euskeratzaillea, JD (1970, 33.
zenb.) 271-285.
Zabalegi, nekazari-eskola, Z-Argia [33] (1970, 370. zenb.) 7.
Euskera batuaren gorabeerak. Esan dezaket zerbait argiagorik?, Z-Argia [33] (1970,
373, zenb.)7, 11.
Euskal-aditza. Bizkaiera. Egillea: Pedro Pujana, Z-Argia [33] (1970, 404. zenb.)
7.
Itsuen errian...! Ikusi naí ez duena errege!, Z-Argia 31 (1970, 407. zenb.) 7.
Sarrera gisa, in: Joannes
Sebastián 1970, 5-16.

ETCHEBERRI,

Noelak eta kanta espiritual berriak, San

1971
Leizarragari omenaldia Beskoitzen, EDV [38] (1971, 10.302. zenb.) 9.
Gure Patroi Aundia, EDV [38] (1971, 10. 314. zenb.) 9.
Yugoeslabia Andre Mariaren oiñetan, EDV [38] (1971, 10.332. zenb.) 9.
Testamentu Berriaren 400garren urteurrena, EDV [38] (1971, 10.362. zenb.) 10
Julio Urkijo: Euskaldun berri ta karlista berri, EDV [38] (1971, 10.444. zenb.) 9.
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Protestanteen euskerazko Bibli-itzulpenak, II, JD (1971, 34. zenb.) 18-29.
Katolikoen euskerazko Bibli-itzulpenak, JD (1971, 35. zenb.) 85-102.
Kardaberaz eta Bizkaia, K-Bilduma - 1 (1971) 57-72.
Atheka Gaitzeko ohiartzunak, Z-Argia [34] (1971, 411. zenb.) 7.
Baipekatari naiz. Oraintsu atera diran bi liburu dirala-ta, Z-Argia [34] (1971, 416.
zenb.) 7.
Noelak, ezNoela, Z-Argia [34] (1971, 423. zenb.) 7.
Oihenarten Atsotitzak eta Neurtitzak (Edizio berria), Z-Argia [34] (1971, 426. zenb.)
15.
Aita Santuaren karta, Maurizio Roy kardenal Jaunari «Rerum Novarum» Enziklikaren
larogeigarren urtean, Z-Argia [34] (1971, 431. zenb.) 10-11; [34] (1971, 432.
zenb.) 17-18; [34] (1971, 433. zenb.) 24; [34] (1971, 434. zenb.) 18; (Euskeratzaile: Lino Akesolo).
Disertación del P. Aquesolo sobre lafigura de Ulibarri, Euskera 16 (1971) 35-48.
(In: Jose Paulo Ulibarri Galindez-en «Gutun-liburua» izeneko eskuzkribuaren
facsimil gisako argitalpena, Gasteiz 1975, V-XII).

1972
Irakurleari, in: J.

DUVOISIN,

Bible saindua, 1. t. Bilbao 1972, IX-XIX.

Ermu'tik Petralanda'ra, Agur 3 (1972, 57. zenb.) 8.
Euskalzaleen Batzar Gogoangarria, Agur 3 (1972, 67. zenb.) 2; 3 (1972, 68.zenb.)
2.
Mattin bertsolaria negarrez, EDV 3 (1972, 10.467. zenb.) 9.
Aita Mokoroaren liburu berria. Gaurko ta biarko euskera, EDV [39] (1972, 10.491.
zenb.) 9.
lEzpata-legea, ala maitasun legea?, EDV [39] (1972, 10.566. zenb.) 9.
Urteurren ospetsua: Ama Kandida Mariarena, EDV [39] (1972, 10.566. zenb.) 9.
Euskaldunak eta gaskoiñak, bat?, EDV [39] (1972, 10.601. zenb.) 9.
Txapelgilleen zoroa, EDV [39] (1972, 10.622. zenb.) 9.
Gure bertsolariak erdal-idazle baten luman, EDV [39] (1972, 11.734. zenb.) 8.
Liburu berria: Neurriztia. Egille: Luis Egia apaiza, EDV [39] (1972, 11.800. zenb.)
10.
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Joanes Leizarragaren garaia, Euskera 17 (1972) 132-143.
Mende ontako gure Bibli-itzulpenak, JD (1972, 42. zenb.) 305-337.
El Padre Cardaberaz en Alava, BISS 16 (1972) 233-239.
Nun da maitasuna? [Ubi caritas], JD (1972, 39. zenb.) 128. (Euskeratzaile: L.
Akesolo).
Pazko-kanta [Victimae Pascali], in: Irakurgai-liburua, I, A urtea. Igandeak eta jaiegunak, Bilbao 1972, 120. (Euskeratzaile: L. Akesolo). (Karmel 1978-2, 34.
Espiritu Santua [Veni, Sancte Spiritus], in: Irakurgai-liburua, I, A urtea. Igandeak
eta jaiegunak, Bilbao 1972, 151. (Euskeratzaile: L. Akesolo). (Karmel 1978-2,
34).

1973
Osotu gabeak. Arenaza jaunari, Agur 4 (1973, 70. zenb.) 8.
Batzar Gogoangarria, III, Agur 4 (1973, 74. zenb.) 2.
Aita Agustin Atutxa il da, Agur 4 (1973, 103. zenb.) 6.
Bakoitzari, eta Iraizoz aitari berea, EDV 40 (1973, 11.850. zenb.) Suplemento
dominical, 7. [JD (1973, 42. zenb.) 90-91].
Bakoitzari berea, EDV 40) 1973, 11.866. zenb.) Suplemento dominical, 11.
Gizona gizonentzat, zer?', EDV 40 (1973, 11.898. zenb.). Suplemento dominical,
11.
Andre Mariaren illari agur, EDV 40 (1973, 11.939. zenb.). Suplemento dominical,
9.
Jesusen Biotza, Kardaberaz eta Euskalerria, EDV 40 (1973, 11.962. zenb.). Suplemento dominical, 11.
Gure Patroi Aundia eta Markuse, EDV 40 (1973, 11.998 zenb.). Suplemento dominical, 7.
Leizarragak ez zuen «libertorik» aipatu, EDV 40 (1973, 12.040 zenb.). Suplemento
dominical, 12.
Norentzat da arrikada ori?, EDV 40 (1973, 12.055. zenb.). Suplemento dominical,
11.
Aezkoa-ko Eguberriakjarraitzen ote dute?, G-Argi, 14(1973, 158. zenb.)3-4. [PVV
8 (1973, 93-94 zenb.) 6].
Eltzegor olerkaria (1908-1973), G-Argi 14 (1973, 172. zenb.) 6.
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LI

Andre Maria euskal-literaturan, JD (1973, 44-45. zenb.) 261-92.
Noiz erabilli -tzaz atzikia?, Kardaberaz - 2 (1973) 55-58.
No hay ningún carmelita detenido, VN (1973, 905. zenb.) 3.
1974
Zuk zer dezu, Arantzazu?, Agur 5 (1974, 139. zenb.) 2.
Lau misio-kanta zaar (1838), Aranzazu 54 (1974) 120-122.
Baroja eta Lisieux-koTeresa donea (Bi urteurrenen ondoren), EDV41 (1974, 12.101.
zenb.). Suplemento dominical, 9.
Naparrorako «Mezetak» dirala-ta, EDV 41 (1974, 12.131. zenb.). Suplemento dominical, 9.
Villasante Aitaren «Axular-en hiztegia», EDV41 (1974, 12.149. zenb.). Suplemento
dominical, 9. [Agur 5 (1974, 133. zenb.) 2].
Gure Xabier doneari Parisen txalo, EDV 41 (1974, 12.155. zenb.). Suplemento
dominical, 9.
Berriz ere, gure Xabier doneari buruz, EDV 41 (1974, 12.173. zenb.). Suplemento
dominical, 9.
Bizkaiko lege zarraz, liburu berri bat, EDV 41 (1974, 12.238. zenb.). Suplemento
dominical, 9.
Kardaberaz Aitaren aztarnakMarkiñan, EDV41 (1974, 12.310. zenb.). Suplemento
dominical, 11.
Bi buru eta bi aburu (zakur, otso eta azeri), EDV 41 (1974, 12.322. zenb.). Suplemento dominical, 9.
San Martinen ospea, EDV 41 (1974, 12.337. zenb.) Suplemento dominical, 11.
Gipuzkoa ekaizpean (1520-1521), EDV 41 (1974, 12.352. zenb.) Suplemento dominical, 14.
Euskal-idazle zarren bilduma (Kardaberaz aitarena), EDV 41 (1974, 12.372. zenb.)
Suplemento dominical, 11.
Noren astakeriak, «Amatiño»?, G-Argi 15 (1974, 203. zenb.) 5.
Larresoro and company. Ez gauzak nastul, G-Argi 15 (1974, 188. zenb.) 5.
AitaNarziso, Lisieux Teresa donearen euskeratzaille. Goian bego, G-Argi 15 (1974,
189. zenb.) 6.
Kontu adar-jotzailleekin eta Borbonkeriekin, G-Argi, 15 (1974, 207. zenb.) 5.
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Txotxolokeriak salatu eta txotxolokeriak egin, G-Argi 15 (1974, 214. zenb.) 6.
Artu Zuk, Jauna, in: Illeta kantak, Bilbao-Donostia-Iruña 1974, 26-21. (Bertsoak).

1975
Zaragiieta zanaren oroitzapenez, EDV 42 (1975, 12.377 zenb.) Suplemento dominical, 7.
Ulibarri (eta beronen gutunliburua), EDV 42 (1975, 12.585. zenb.) Suplemento
dominical, 7.
Zaragiieta Carmonan Besteiro ikusten (1940), G-Argi 16 (1975, 227. zenb.) 6.
Lizardi eta Lauaxeta aztertzeko, G-Argi 16 (1975, 231. zenb.) 5.
Egia, berez da iraultzaille. «Lizardi» eta «Lauaxeta» ez dira sasikume-izenak, GArgi 16 (1975, 237. zenb.) 5.
Eunurte-kaiak Beloke'en, G-Argi 16 (1975, 261. zenb.) 3.
Otoitza euskal-literaturan, JD (1975, 50. zenb.) 36-57.
Batasunera bidea eta Kardaberaztarrak, Kardaberaz - 4 (1975) 39-41.
Luis Mitxelena jaunari Errenderiara, Kardaberaz - 4 (1975) 71-75.
Carmelita, in: Diccionario Enciclopédico Vasco, 6.t. (San Sebastiaán 1975) 341343.

1976
Mendeak Kristo''ri begira, EDV 43 (1976, 12.691. zenb.). Suplemento dominical,
7.
Aita Ipolito Larrakoetxea. Goian bego, EDV 43 (1976, 12.721. zenb.) Suplemento
dominical, 7.
Gernika'ko Andra Mari (Liburu berria), EDV 43 (1976, 12.882. zenb.) Suplemento
dominical, 9.
JoséPablo Ulibarri Galíndez (1775-1847). Actualidadde su obra, Euskera 21 (1976)
170-176.
Euskal Ikasgu nagusia, G-Argi 17 (1976, 300. zenb.) 10.
Gazetalaritzarako gordintxo gaude, EDV 43 (1976, 12.727. zenb.). Suplemento
dominical, 9.
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Gazetalari gordintxoa berriz ere, EDV 43 (1976, 12.775. zenb.) Suplemento dominicial, 9.
Aita Ipolito Larrakoetxea, Karmel 1976-3/4, 95-96.
Lekuan lekuko egia, EDV 43 (1976, 12.796. zenb.—. Suplemento dominicial, 9.
[Lino de AKESOLO - Manuel de la SOTA (t)], Diccionario de Retana de Autoridades
de la lengua vasca [...] realizado por Manuel de la Sota, Pierre Lafitte y Lino
de Akesolo [...] 9 t. Bilbao 1976-1989.
1977
Euskera batuaren billa, Kardaberaz - 6 (1977) 47-70.
Lekuona, Euskaltzain, K-Bilduma 19 (1977) 15-23. [S-Naski (1987, 36. zenb.) 210].
Xalbador, odolaren mintzoa, Karmel 1977-1, 61-67.
Idazle baten zoritxarrak (Juan Tartas), Karmel 1977-2, 55-66.
Bakotxari berea (Aita Kardaberaz dala-ta), Karmel 1977-3, 54-60.
Aita Joan Mateo Zabala, euskal-zale (1777-1840), Karmel 1977-4, 47-59.
Joxe Migel Barandiaran nor dogun (Liburu barria), Zer (1977, 2. zenb.) 5.
Aita Zabala, bilbotarra, Zer (1977, 5.zenb.) 8-9.
Maria, gure oiuak [Maria, quae mortalium], in: Orduen Liturgia, Iruñe-BaionaGasteiz-Bilbao-Donostia 1977, 621-622. (Euskeratzaile: L. Akesolo).
Agur, Jainkoaren Ama [AveMaris Stella], in: OrduenLiturgia, Iruñe-Baiona-GasteizBilbo-Donostia 1977, 622. (Euskeratzaile: L. Akesolo).
1978
Koldo Mitxelena eta euskal-liturgia, DV 45 (1978, 13.376. zenb.). Dominical, 11.
«Aurrera beti!, Donostia 1978. Egillea: M.M. Zubiaga, Jesusen Lagundikoa», Karmel 1978-2, 73.
«Jaunaren Deia, Euskal teologoen aldizkaria (59-60-61 gn. zenbakiak)», Karmel
1978-3, 51-62.
Iparragirre eta Gernikako arbola (Illun batzuk argitzen), Karmel 1978-3, 73-74.
Enbeita, «Urretxindorra», gure erri-kulturaren agertzaille eta aurrera eragille, Karmel 1978-4, 33-43.
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Kanta-kantari il zan olerkaria: (Lauaxeta), Zer (1978, 7. zenb.) 8-9.
Ibiltari, eta Naparroaren eta Araba zarraren kantari (Latxaga abade jauna), Zer
(1978, 8. zenb.) 12.
La Quadra Villalón Montaño, Zer (1978, 11. zenb.) 16.
Bertsolarien lenengo barriak (Zamakola Arratiarrak), Zer (1978, 13. zenb.) 11. GArgi 19 (1978, 408 zenb.) 19-20.
[Larrakoetxea Agirrezabala Aita], in: A Ipolito LARRAKOETXEA, Erroma'ko Eleizearen araudia. Tolosa 1978, 4. orr. (K-Bilduma, 32).
Illen otoitzerako, Karmel 1978-2, 35. (Euskeratzaile: L. Akesolo).

1979
Galdegaiarekiko aztergai bat edo beste, Euskera 24 (1979) 371-380.
Jon Oñatibia zanaren doaia: Euskera maitaraztea, G-Argi 20 (1979, 449. zenb.)
17.
Blasco Ibañez-keriak Karmel 1979-1, 37-46.
Azkue aita-semeak (Jprratzaile batzuk jorraitzen), Karmel 1979-2, 26-37.
Euzkadia. Eusebio Maria Azkue zanaren Poema (amaitu bakoa), Karmel 1979-3,
25-42.
Orixek Oiarzabali, Karmel 1979-4, 47-67.
Albistarien sorrerea (Euskalzale, 1987-1899), Zer (1979, 17. zenb.) 8-9.
Un tratadista de apicultura: Fr. Joaquín de Santa Bárbara, Vínculo (1979, 56.
zenb.) 68-69.
1980
Aita Lon Arteaga zanaren oroigarri, G-Argi 21 (1980, 469. zenb.) 16-17.
Orixeren eskutitzak, Karmel 1980-1, 33-39; 1980-2; 1980-3, 53-62; 1980-4, 59-72.
,4/70 Jose Domingo Ugartetxea Urkieta (1888-1980). Goian bego, Karmel 1980-4,
47-58.
«Altuna BENGOECHEA, Francisco M., Versificación de Dechepare; métrica y pronunciación, 351 pág., Mensajero, Bilbao 1979», Mundaiz (1980, 16. zenb.)
105-106.
Jose Domingo Ugartetxea musikalaria (goian bego), Zer (1980, 36. zenb.) 4-5.
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LV

Naparroa eta Trebiño (Anziñako eretxi bi), Zer (1980, 33. zenb.) 5-6.
«Bilintx» Idalezio Bizkarrondo (1831-1836), Zer (1980, 34. zenb.) 8-9.
Arana-Goiri, euskalari, in: Sabino
tián 2 1980, IX-XIX.

ARANA-GOIRI,

Obras completas, l.t. San Sebas-

Euskal idazle, in: Lopez Mendizabal Ixaka 'ren omenez'. Eungarren urteburuan, 18791979, Tolosa 1980, 63-66.
1981
Etxepare lareun urte geroago, Euskera 21 (1981) 449-451.
Juan Jose Mogel-en euskal-lanak, Euskera 26 (1981) 671-681.
D.L. Urkizu, Errosarioko bertsoen egillea, durangarra, alkatea, Karmel 1981-1, 6171.
Amerika azkatzaillearen opazBolibarren 1927'ko dagonillaren 14'an izan zirenjaietan Larrakoetxea'tar Ipolito A'k izan eban itzaldia, Karmel 1981-2, 41-52.
Teresa Deuna euskal-literaturan, Karmel 1981-4, 7-22.
Mogel euskal idazleak nongoak dira?', Zer (1981, 48. zenb.) 8-9.
Fue alavés el autor de 'Erle gobernatzallen guidariya', in: Homenaje a Odón de
Apraiz - Odon Apraizi omenaldia, Vitoria 1981, 27-32.
A.S. DIEZCASEN, Igesliarriakgaur, S-Naski (1981, 13. zenb.) 47-52 (Euskeratzaile:
Lino Akesolo).
A.S. SANTISTEBAN, Etxeko andrearen lan-saria, S-Naski (1981, 15. zenb.) 1-8
(Euskeratzaile: Lino Akesolo).
J.

Zubiri, gure filosofo nagusia, S-Naski (1981, 17. zenb.) 1-4.
(Euskeratzaile: Lino Akesolo).

SAEZ-ANGULO,

Sheila NASH, Igeriketa, baldarturik daudenentzat, S-Naski (1981, 21. zenb.) 83-86.
(Euskeratzaile: Lino Akesolo).
S.W. MORRIS, Makinakpolizi, S-Naski (1981, 22. zenb.) 52-53. (Euskeratzaile: Lino
Akesolo).
F. LAMBE, Lurrikararik geienak, non?, S-Naski (1981, 23. zenb.) 83-85. (Euskeratzaile: Lino Akesolo).
1982
Aditz - izena Lopez Idazlearen liburuan, Euskera 27 (1982) 443-446.
Vivo sin vivir en mí (Zuberoko euskeraz), Karmel 1982-1, 85-89.
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Iru liburu eder SENDOA-k ber-argitaratuak, Karmel 1982-1, 95-101.
Amaseigarren Mendeko euskerazko «Miserere» bat, Karmel 1982-2/3/4, 37-47.
Ama Teresa ta euskaldunak, Karmel 1982-2/3/4, 85-109.
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ARGITALPEN ONTAZ
Lenengo ta bein, argi uztea nai dogu: Bilduma onetan bakarrik L. Akesoloren
lan jatorrak edo bere-bereak argitaratzen doguz, eta ez beste lanak, adibidez alkarlanean egindakoak eta itzulpenak.
Bilduma onen premiña
L. Akesolo bere idazlan asko an-or-emen sakabanaturik argitara emon dituen
idazlea da; eta gaiñera euskal literatura oso gitxik lez ezagutu dauan idazlea eta
euskalaria dogunez, beronen lan bilduma alik osoena egin eta euskalzaleen eskuetan
ipintea egoki zala askok uste izan dabe eta geu jarri izan gara beronen idazlanen billa
argitara emoteko asmotan. Ez da makala izan artu dogun nekea aldizkaririk aldizkari,
alik eta idazle onen artikulurik geien billatu eta jasoten.
Lanen bilduma egin ondoren, eurok sailkatzeko zein metodo artu izan da gure
arazoa. Lanen gaia kontuan arturik, guztiak gai nausi batzuen inguruan sailkatzea
izan da gure erabagia. Baiña au ere esan bear dogu: gai nausi orreen barruan, idazlan
bakotxa, antziñakoenetatik asita, urtez urte, urrengorik urrengo argitaratzen dogula.
Au da egin dogun sailkapena:
I. Euskera - Literatura - Kritika
II. Euskera eta Biblia
III. Euskal testodun idazlanak
IV. Kondaira eta biografia-artikulu eta oarrak
V. Liburuen barri-emoteak.
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Testoen jatortasuna
Emen esan bearrean gara, funtsean, testoak 1927-1988ra bitartean, urte bakotxean agertu ziranak eurak dirala, eta ez jakela esateko aldakuntzarik egin.
Ikututxo batzuk, t>ai, egin izan jakez noizik bein (Lino Akesolok berak egiñak),
inprentako uts batzuk zuzenduz, batez ere, testoaren lerroen bat galdu ebenean;
antziñako grafia batzuk (ŕ = rr, I = 11, etab.) ere zuzendu eta gaurkotu egin dira.
Iñoz, beste ikututxoren bat ere egin jako testoen bati, ulerterrezago egiteko.
Azkenez, bego jakitun irakurlea, idazlanok aurkitzen eta inprentako utsak zuzentzen Aita Lino Akesolo berak lagundu deustala.
JULEN URKIZA
KARMEL aldizkariaren zuzendari

I
EUSKERA - LITERATURA - KRITIKA

EUSKERA ETA GRAMATIKAREN INGURUAN

EUSKERAREN EDERTASUNAK*
TXORI BAKOTXARI EDER BERE KABIA,
—GIZON GUZTIERI URRI BERE ZORIA—

Euskalerriaren edertasuna, atzerrian egon bagarik, yakin ezin leiteken legez,
euskeraren ugaritasun, txukuntasun, erreztasun ta tasunak, erdera batzuk yakin bagarik, ezin leitekez susmau.
Atzerrian euskeraz tautik egin barik urte batzuk igaro bear izan dodaz, eta neure
eginbearrak ondo betetako, izkuntza banaka batzuk ikasi bear izan dodaz. Augaitik,
eta yakiñen gañean, euskera ezetarako eztala gauza diñuenai, euskeraren ugaritasun,
txukuntasun, erreztasun, eta beste tasun batzutzaz pitin bat esan gura dautziet.
I
EUSKERAREN UGARITASUNA
Sarri askotan, erdeldunen eta baita euskeldun batzun agoetatik entzuten dogu
«Euskerak ondo itz-egiteko beste itz eztaukela, edo daukezan itzak erderatik arturikoak dirala» ta abar.
Esakun oneik guzurrezkoak dira noski. Ikusi dagiguzan:
a) Kirikiño jaunak (Lhande A'ri artuta) Euzkadŕn (1) diñosku euskerak bederatzi
milla inguru aditz daukezala ta aditz bakotxak 1700 jokera daukezalako, euskerak
16.300.000 itz aditzean bakarrik daukezala. «^Sabéis vosotros, acaso, cuántas palabras distintas tiene un solo verbo euskérico? Mil setecientas palabras. Y como en
* Euskal-Esnalea 17 (1927) 161-166. Artikulu au urte bi aurretik idatzia da, L. Akesolok 14 urte
bakarrik eukazala.
(1) Euzkadi. 10-Oct.-1925. Temas vascos.
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euskera existen unos nueve mil verbos, el que sabe muy bien el euskera usa quince
millones y medio de palabras» ^Nongo izkuntzan erabilten dira, euskerazko aditzak
daukezan beste itz? Diñue Shakespeare'ek erabilli dabezala, munduko idazleen artean,
itzik geyen. ^Eta onek zenbat erabilli ebazala deritxatzue? 16.000 itz bakar-bakarrik
(2). Onen urrengo Milton izan da itzik geyen erabili dabezan idazlea, eta Shakespeare'n erdiak baño ez ebazan erabili. Gaurko jakitunek 4000 itzekaz naikoa ei-dabe.
Orain bada esan: es gaurko jakitunek erabillen dabezan itzetatik, Shakespeare'k erabili
ebazanetatik baño: 16.000'etik 16.300.000'ra zenbat dago? Eta esango daustazue
idazlerik ugarienak erabilli dabezan itzetatik, euskel-aditzak bakarrik daukezan itzetara zenbat doiezan?
b) Aditzean dan beste ugari da euskera izen eta zendinetan bere.
c) Erderazko «de» esateko, euskerak bost era daukoz, ondoan doyan esaterakoan
ikusten dan legez. Erderazko (3) «Viene del monte lleno de lodo, el dueño de la casa
de Munibe y va de Martín a Juan, para preguntar cómo se perdió la espada de oro»
euskeraz esaten da: «Munibe'&o etxea'ren oya'nen yabea, \o'az betea, mendi'tik dator
eta ba doa Marún' gandik Juanagana, nola urrezko ezpatea galdu zan, galdetzera».
d) Erderazko por euskeraz amaika eratara esan leiteke Azkue jaunak diñuskun
lez (4). «Erderazko por adirazteko (diño) bi atzizki daukaguzala dinozu: gaitik eta
arren; nigaitik, Jaungoikoarren. Beste zazpi edo zortzi bere ba daukaz gure izkera
ugari onek:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Es hecho por m/=neuk egiña da.
Me tiene por débil=maka\tzat nauke.
Unos por mar otros por tierra=batzuk itsasoz, beste batzuk legorrez.
Seis reales por vara = sei erreal kanako.
Por semanas=asteka.
Se ha ido por aquí=emQn zear yoan da.
Por unos lugares estériles=toki agor batzu barna.
Por hacerlo mejor=obeto egite arren.
Voy por leña=egurketa.
iPor qué?=zergaitik?
iPor qué? = zsrarren, zerren?

e) Gizakuntzatzaz Olabide Aba'k dino beste edozein izkuntzak beste itz daukela
euskerak.
f) Ugaritasuna ezagutzeko batzuk dinue, itzetara bakarrik eztala begiratu bear,
esakeretara be begiratu bear dala. Jaungoikoa'ri eskerrak onetan be euskerea oso
ugari ta aberatsa dala esan geike. Erderazko «en cuclillas» estako, esate baterako,
euskerak Olabide Aba'k diñoanez era oneik daukoz:
En cuclillas: bikoxka (G-T); pikoxka (G-al-and-bid); pikotxen, pikotxean (Gal-bid-orm); totoriko (AN-b-est); totorika (AN-b); totorizko (BN-S); kubilo (G-gab);
kukubilko (L-donib-get-zib); kukulumixo (B-m); kukulumuxu (B-a-m-o); kukulumu(2) Euzkadi. 26-Sep.-1925. «^Cuántas palabras se utilizan diariamente?»
(3) Gramática, de Campión. Pág. 47.
(4) Euskera, II urtea, I z, 56 in.
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txio (B-i); kukulumutxu (B-ber-1); kukurubika (BN, Araq); kukuriko (AN, Araq);
kukurio (B); kukurizka (G-us); kukurka (R-uzt); kukurumixo (B-m-mond); kukurumitxu (B-d); kukurumux (G-elg); kukuruxka (G-t); kuskurkot (R-uzt); kokorika (BN);
kokoriko (AN-b: BN, Sal: G-don: L-ain:-Z).
g) Euskerak daukezan itz-barriak bere erraietatik atarata daukoz eta ez erderak
legez beste izkunta batzuetatik artuta; esate-baterako: erderak Ingeleratik artuta esaten
daben tren, euskeraz suburdia esaten da; lateraztik artuta dauken tranvia euskeraz
tximist-burdi esaten dogu; coche-caballos erderaz esaten dana zal-burdia ta abar.

II
EUSKARAREN TXUKUNTASUNA
Izkera bat txukuna izateko zeatza ta soñutsua izan bear d&u: zeatza lenengo,
bestela yakitunei ez-yakielako atsegin; eta soñutsua gero, bestela olerkariei ez-yakielako on-eritziten. Euskera oso zeatz eta soñutsua da.
Euskera izkera zeatza da:
a) Gauzak ondo ta zeatzez izentetako beste itz daukezalako.
b) Gauza bakartuak (concretos) eta goituak (abstractos) adirazteko izki bereziak
daukezalako.
c) Aditz gizonak egin dezazken alkartasun guztiak, aditzyokoan ebatzita dagozalako.
d) Lengo atalean esan dogun legez erderazko de ta por esateko itz orreik daukiezan esanai bakotxerako izki berezi bat daukelako euskerak. Eta beste gauza askogaitik (5).
Euskera izkera soñutsua da:
a) Zarata-itz asko daukezalako: adb: zurrumurru, zurrust, purrustaka, tatarrez...
b) Sorkunez euskel-itzik geyenak zarata-itzak diralako.
c) Euskerak soñu asko daukezalako. Gaztelerak daukezan sonu guztiak daukoz,
eta ganera d, h, t, ts, tz, ú, x.
III
EUSKERAREN ERREZTASUNA
Euskera onen ugari, zeatz, ta soñutsua izan arren, oso erreza da. Sarritan esaten
da euskera izkuntza illuna ta gatxa dala. Guzurra da. Euskerak, bere aldamenetan
daukezan izkerakin antzik eztaukela gauza bat da, eta beste bat euskera gatxa dala.
Euskerak bere aldamenetan daukezan izkerakin eztauko zer ikusirik, baña euskera
berez oso argi ta erreza da.
Euskerak aditz-yokoan dauken naste-borrastea ezin leitekela aitu, dinue gatxa
dala dinuenak. Zer esango ete-leukie gaiztzezle oneik, niri erakutsi eusten euskel(5) Ona emen euskeraren zeaztasuna erakusteko ekarri leiteken beste gauza bat: erderaz maitasuna
esateko amor esaten da, eta maitakeria esateko be amor; eta alan beste asko be.
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irakasleak, neure eskuetako azazkaletan idatzi eragin eustela euskel-aditz-yokerako
izki guztiak eta idatzita gero azazkal bat ondiño geyegi (ganez) gelditu yatala esango
ba'neuskioe? Ona zelan idatzi eragin eusten:
Esku batean, aditz-yokera biralkoia (transitivo):
st
tzu
tso

sku
tzue
tse

t
zu
—

gu
zue
-e

Eta bestean aditz-yoko-euskoia (intransitivo):
n
z
d

g
z
d

z
íra

ya

t
tzu
ko

ku
tzue
ke

Gañera, euskerak aditz-yoko-aldi bakotzean yoko asko ba'daukoz be, erderako
aditz yoko pilloa ikastea baño errezagoa dala deritxat, bi zio edo zurkaitzgaitik: J'go
aditz-yoko guztiko atalak bederatzi azazkaletan idatzi leitezalako; eta 2'garren ezuneik (excepción) eztaukelako, gaztelerak caber, poner, yacer, erguir, saber... eta
beste aditz askotan, laterak fero, facio, volo eta beste askotan, ingeleran to cut, to
lose, to go, ta beste asko, prantzeran aller, envoyer, venir eta beste askotan daukezan
legez.
Gañera, euskera oso erreza da atzizketa (declinación) bat baño eztaukelako.
Laterak bost atzizketa daukoz, eta bakotxean zenbatu ezin leitekezan beste ezune.
Gerkera, barriz, laterak baño atzizketa ta ezune geyago.
Ondiño, euskerea gatxa dala diarduen bat ba'dago, yakin bei ondiño urte bete
eztala Eguzkitza iru Y'ak illebetean erakutsi dautsola euskera Belgatar bateri. Ya zein
izkera aldi laburragoan erakutsi leikean.

IV
EUSKERAREN BESTE TASUN BATZUK
Euskerak gaurko egunean, beste izkeran ondoan, erreztasun andi bat dauko: au
da, idaz-irakur-bide (ortografía) errez-erreza. Eztago euskeraz v ala b, c ala z, c ala
q... idatzi bear dan gogoratzen egon bearrik. Ezta pantzeraz eta batezba ingeleraz
lez zelan irakurri bear diran itz batzuk egon bearrik: euskeraz ots bakotzak izki
berarizkoa dauko, eta izki bakotzak ots berarizkoa.
Alemania'n, Prantzia'n, Erroma'n ta Errusia'n euskerea yakitunak ikesten dabilz:
guk aztuko ete-dogu? Eztakit, baña ez aztuten izteko zio asko daukaguz. Ona emen
batzuk.
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Euskera ez aztu, ezpada ikasi bear geunke:
J'go: Geure izkera dalako.
2'garren: Geure asaben izkera dalako.
3'garren: Euskera ikasiaz antxinako erri-izen, mendi-izen, ta beste gauza askokin, gure asabak zer esan gura izan eben igarten dogulako; geure abizenak zer esan
gura daben ikasten dogulako; ta batezbe Ameriketa, España, Prantzia ta beste bazterretan euskeldunak zer egin daben, abizenatatik yakin geinkelako, ta beste zio
askogaitik.
Euskeldunak: itxiko ete-dogu geure izkera eder, ugari ta erreza, beste batzukaitik?
Ona nik Ameriketan izaniko euskaldun bati oraintsu entzuna: «Atzerrian izan
nazen aldi guztian, euskaldun bat izan dot lagun. Euskaldun onek, euskerari amorru
andia eutsen eta atzerrian izan giñan aldi guztian ez eban euskerarik egin gura izan.
Baña ona emen eriotz aldian zer yazo yakon. Geixotu zan geyago ez sendatuteko;
konortea be galdu yakon. Zer yazo yakola gizon ari uste dozue? Konortea galdu ta
ber-bertatik, euskeldunen artean biziko ba'litzake lez euskeraz asi zan eta il artean
euskera baño ez-eban egin».
Gaur elaiak urteroko abietara datozela ikusten dodazanean eta euskeldunak euren
izkera ederra baztarturik erderea ikasten dabizela ikusten dodazanean, antxinako esakera au burura datorkit:
Txori bakotxari eder bere kabia
Gizon guztiari urri bere zoria.

EUSKELTZALEEN
BATZAR GOGOANGARRIA*

1. Euskeltzaleak Bilbo'n
Aurten da 50'gn urtea, Bizkaia'n euskal-idazleen batzar gogoangarria izan zala.
Gaur nok ete dau aren gomutarik? Orregaitik, aren barri emotea jakingarri dala uste
dot, eta emen doa. Ea berbalapiko baizen lotsagaldukoren baten aozabalkeriak agirian
jarten ditugun.
Nortzuk eragiña izan zan batzarra? Zer gai erabili zan eta zer erabagi? Itaun
onei erantzuten gure egiñalean ekingo dautsagu. Nortzuk eragin eta eratu eben?
Euskalerriaren onari ta nortasunari eusteko sortu zan talde batek, «euskotar» esan oi
eutsoen taldeak.
Labea bero bai bero egoala dirudi. Eta, olantxe, otzitu baiño len egin zan dana.
Urrillaren lenengoan Batzarra izan eben alderdi atakoak Zomotza'n. Eta an sortu zan
asmoa. An esan da, Euskaldunak euskaldun izango ba'dira, euskeraz egin bear dabela,
euskera erabili bear dabela euren artu-emon eta batzarretan.
Bizkaia'n, euskera ez dakien euskaldunik ba-da. Ori dala-ta, askotan euskaldunen batzarrak erdera erabili bear larregi izaten dabe. Lotsari ori albait lasterren
kendu bearra dago. Zelan? Guztiak euskera ikasita, edo zelan edo alan bai beintzat.
Andik epe batera (1927'rako), batzar guztiak euskera utsean izan bearko eben. Izan
leike —alan iñoen batzuk— erabagi orri askok gogorregia eriztea; baiña egin bearrekoa da. Zertako ibili euskera dala-ta «au ta ori esaten? Batian euskera orren ederra,
orren maitagarria dala; bestian... il zorian dagola euzkorrak eurakaitik, onek biar

.* Agur 3 (1972, 67.zenb.) 2; 3 (1972, 68.zenb.) 2; 4 (1973, 74.zenb.) 2; NI-TA-NOR izenpean.
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daben lez aintzat artzen ez dabelako. Urrengoan, edonoiz eta edonun euskera erabili
bear dogula. Eta ez dakit eta ba-dakit zer. Berriketa utsa! Aspertuta gagoz olako
gauzak entzuten. Negarra alde batetik eta negarra bestetik. Besterik ez. Urte asko
dira olango gauzak esaten asi gintzazanetik, eta beti gagoz bardin. Au dala ta bestia
dala, azkenerako ezebez».
Egoera orri azkena emon bear jakon. Berba orreik ez ete dira naiko orduko
beroa noraiñokoa zan asmetako? Baina zer erabagi dabe? Beiñik bein batzar baterako
deia egiten jaken idazle ta izlarieri, euskeraren alde zelan jokatu obeto ebazteko. Eta
nagi barik asi dira lanean. Lenengo ta bein, Urrillaren 15'gnean batzorde bat sortu
da, batzarra gertetako. Bizkai'tik eta Gipuzkoa'tik be erantzun dautse deiari. Batzorde
orren egitekoa? Euskaltzale guztien eretxiak jaso, batu ta atondu, egingo dan batzar
nagusirako. Batzar aurreko lan oni edozein euskelzalek emon leio laguntza: «Euskerearen aldezko zeregin onetan euskalzale guztiak sartu leitekez: bai euskeldunak
eta bai erdeldunak; oneik, erderaz bada be, euren eretxiak bialdu daikiez, gero Batzordeak Batzar Nagusirako euskeraz aurkeztuteko». Batzar Nagusian ez dago erderarik entzuterik; euskera utsean izango da dana.
Azillaren 20'gneraifioko epea emoten jake nai daben euskelzaleai bakotxak bere
asmo ta eretxiak Batzordeari bialtzeko: 35 eguneko epea. Eta, Lotazillaren 3'gnean,
Batzar Nagusia Bilbo'n. «Euskeltzaliok; Ordua da. Euskeratzazko negarrak eta zotiñak itxi, euskal-arluari gogor elduteko. Ea, bein edo bein, geure euskerea erderen
erpietatik ateraten dogun».
Eldu da Lotazillaren irua, Xabier deunaren eguna, santu euskaldun baten eguna,
ain zuzen. Berariz aukeratua dirudi. Ordurako maia bete lan eldu da Batzordearen
eskuetara alde guztietatik. Eta eretxiak naiko eztirala, an dira ainbeste euskeldun
gartsu euren eretxiak eta usteak aurrez aur agertzeko. Euskera utsean diardue. Nork
esan dau orduko aldietan ez zala erabiltzen euskerarik euskotarren batzarretan edo
erdera zala beti nagusi?
Esan dagigun orduko berbakaz: «Orain arte galdu dogu euskerea gora ta bera
erabilten. Geyenetan erderaz entzun doguz goralben orreik». Xabier deunaren eguneko batzar orretan euskerea besterik etzan entzun. Eta ez euskerea goratzeko, euskereari indar emoteko bideak billatu ta argitzeko baiño. «Orrexegaitik baiño ez ba'da
be, gomutagarria izango da Batzar au euskeltzale guztientzako. Orain arte ez da
olango gauzarik egin. Beraz, orixe baiño besterik lortuten ez ba'da be, zeozer lortu
dogu Batzar orregaz».
Jaso daiguzan berba bi orreik bakarrik gaur: «Batzar gomutagarria». Gomutagarria, benetan. Ukronian bizi nai ez dabenentzat. Ukronian bizi nai dauan batek ez
dau, bada, esan, bera munduratu arte ez dala olangorik jaso Euskalerrian? Benetan
Ukronian bizi bear, iñoiz izan ez dan munduan esateko. Ukronioski ori Polonia'tik
etorria ei da, baiña oraingo Polonia'tik, antza. Eta an oituta dagoz errusiarrai entzuten
eurak dirala munduan aurrerapen eta gauza barri guztien asmatzaille. Ukronioski onek
be arein burua daroa lepogaiñean. Eta bera izan bear bide barri guztien asmatzaile
bakarra. Norbaitek esango leuken lez: ez da «kontzientzia kritikoa» eukitera eldu, ta
eltzeko itxura onegirik be ez dau erakusten. Batez be —norbait orren berbak erabiltzearren— ez dau ikasi «bein egin dauan autapenari gero ta argiago ta sakonkiago
eltzen, zentzuz eta gizabidez, apaltasunez eta alkar-izketaz jokatzen; goitik berako
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inposizioak onartzen ditu», bere anai errusitar asko oituta dagozan lez. Zer besterik
egin leike Ukronian bizi nai dauanak?
Jatsi bedi Ukroniatik orain berrogei urteko Bilbo'ra, ta begirik ba'dau, an ikusiko
dau beste batzuk begi obeak euki ebezala berak baiño, euskerearen gatxak eta osabideak ikusteko.
Gogoan izan daigun 1922'go Xabier deunaren eguna, eta ez aiztu egun orretako
Bilbo'ko Batzarra. Baiña zer esan zan an, eta zer erabagi? Urrengorako isten dogu
gai ori.

2. Orain 50 urte
Lehenengo idazlanean ikusi gendun zelango girotan egin zan, 1922'gnean, Xabier deunaren egunean Bilbo'n, euskelzaleen batzarra. Giro bero sutsua ordukoa.
Baifia batzar ori eratu ebenen berotasuna ez ebillen itsurik. Euskeraren gatxak ikusi
ta osatzeko ez euken areik gaurko maixu-usteko askok baiño argitasun eta zentzun
gitxiagorik. Ez ziran Ukronia'n ez Utopia'n bizi, euren oiñen eta lurraren gaiñean
baiño, ta orregaitik, iñongo ez iñozko ukroniarrai baimenik ez argirik eskatu barik
jo eben bide onera.
Ez ziran batu iñori miñik emoteko be, ez gure gatxen errurik iñori ezarteko, ez
zarren eta gazteen artean eztabaidarik ez alkar ikusi-eziñik sortzeko. «Auxe da gure
egoera (esan eben), ez da ona, ez da pozgarria; okerra da. Zuzendu daigun, obetu
daigun. Geuk egingo ez doguna ez dausku beste iñok egingo. Asi gaitezen zerbait
egiten, eldu daiogun lanari, eta jokatu dagigun zintzo, jator eta garbi».
Elburu on ori gogoan ebela egin eben batzarreko lana. An agertu ziran asmoak
eta erakutsi ziran bideak, an artu ziran erabagiak, artikulutxo baten zeatz azaltzekoak
ez dira; baiña laburkera bat egin bearrean gagoz. Batzar atako gizonen eretxian, arlo
ikaragarria egoan euskalzaleen aurrean guztien alegiñak eskatzen, euskereari bizirik
eta indarrik emongo ba'jakon. Eta egitekorik andienetara, noraezeko ta bearrezkoenetara zuzendu ebezan begiak. Zeregin asko aurkitu eben errietan, kalean, etxeetan,
eskoletan, batzokietan, eleizetan, aldizkarietan egiteko, bai berbaz eta bai liburu
idatzien bitartez. Emon daigun zerbaiten barri:
Zer egin errietan? Ez zan egoera bardiña erri guztietakoa. «Batzuk euskeldun
utsak dira; beste batzuk, euskeldun eta erdeldun, naste; beste batzuetan ez dago
bertako euskeldunik, dagozanak beste erriren baten jaioak dira».
Euskeldun utsak diran errietan, euskereari lenengo maillak emon bear jakoz; an
dagoanak eta ara doanak ez begie euskera besterik erabili; auzo-ikastolik ba'da be,
euretan euskerea sartzeko bideak lortu bear dira; teatro-lanen bitartez, itzaldien bitartez, eta olan, euskeldun utsak diranak euskelzaletu beitez, eta euskelzale iraunazo
bekie. Ikastoletan bakarrik ez, erriko batzokietan be Euskelerria zer izan dan eta zer
dan irakasteko eskolak sortuko dira, euskerea bera irakastea aiztu barik.
Euskeldun erdeldun diran errietan, euskereak ez dau iñolaz erderaren atzetik ez
azpitik agertu bearko. Batzarrak eta jaietako itzaldiak geienak euskeraz izan ditezala,
eta euskerazkoak ez daitezala izan beragoko maillakoak. Besterik ezean, erri-ikastolak
edo udal-ikastolak sortu beitez, eta euretan al dan guztia euskeraz irakatsi.
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Euskerea kalean eta etxean. Non nai, leku guztietan erakutsiko dau euskeldun
bakotxak bere euskeltasuna. Etxean gurasoak izan bear dabe umeai onetan ikasbidea
emoteko ardurea. Euskeldunak beti ta edonon euskera egingo dabe, bape lotsa barik,
eta danak entzuteko eran: «Ia Bilbao ta orretaiko emak euskel-usaiñez betetan doguzan».
Bilbo'n da batzarra, eta Bizkaia dauke, batez be, asmotan: «Euskerea biztu,
indartu ta zabaltzeko alegin guztiak Bilbao'n bertan izan bear dira eta Bilbao'koen
artian. Alperrik izango da edo beintzat alegin geiena galduten da, zeregin ori alderdi
guztietara zabaldu ezkero. Bidia Bilbao'k erakutsi biar dau. Eta an euskeldun utsentzako batzoki bat sortu bearko litzeke, euskeldunak euskal-girorik osoena izan dagien». Osterantzean, Bilbao'n dauke gure erri erdeldunak eredua. Bilbao'k be badauko bat eta areitan ez dago euskel-ikastolarik sortu eziñik, umeentzako erriko
agintariak sortu ta ordaindurik. Batzokiak euren kontura bardin egingo dabe. Olako
errietan gurasoak ardurarik zoliena bearko dabe izan umeak kaleko erdel-girotik
zaintzen. Euskeldunak nortzuk diran jakiteko eta alkar ezagutzeko beiñolako euskal-orratzen oiturea berbiztutea ez legoke txarto.
Eskolekin zer egin? Or dagoz Bizkaia'n auzo-ikastolak, Bizkaia'ko Diputaziñoak
sorturik. Orreitan, Gernika'ko Euskal-Ikaskuntzaren Batzarrak erabagia bete bearko
da: ikasteko guztiak euskeraz emon, euskeraz irakatsi. Alango eskolarik ez dan errietan, erriak erri-ikastolak edo udal-ikastolak eukiteko eskubideari eutsi bearko dautso
eta euretan euskereari eta euskal-nortasunari jagokon lekua emon.
Gauzarik beiñena eta garrantzitsuena da euskal-irakaslerik naiko eukitea. Eskoletan tituludunak, irakasteko agiridunak bear dira, eta euskaldunik ezean, sarriegi
erdeldunak sartzen jakuz. Orra or arrisku andia. Bizkai'ko Diputaziñoak onetan bere
bideak artuta daukaz, irakasleak sortzeko. Bide orretatik jo bearko da. Gero, eskola
nausia, Goi-ikastola bear-bearrezkoa da Euskalerrian, eta agintarien aldetik ori lortu
nai dabenai laguntza guztia emon bear jake.
Baiña, «Irakaskintza euskerazkua izateko, ikastola ta irakaslariez ganera, euskel
idaztiak be bear dira... Zelako bidia artu leike euskel-idaztiak len bai len argitaltzeko?»
Euskeldun jakitun eta irakaslerik asko ei dago bazterretan. Eurak arlo onetara ekartea
ez da ain gatx izango, naiz euskel-liburuak eragiñez, naiz erderatik euskeratu-erazoaz.
Erriko batzokietan zer egin? Euskerearen zaintzaille, euskel-giroaren berotzaille
ez ba'dira, ez dira ezer. Eurak izan beardabe ikastolen eusle. Eta euretan irakastaldiak
izango dira, euskerea ta euskalduntasuna irakasteko. Andik danak urten bear dabe,
egi au buru-biotzetan ondo sartuta: «Euskerea ez dakian euskotarra ez dala benetakua».
Euskera, aldizkari ta egunerokoetan. «Aspaldian euskerea sartuta dago aldizkari
ta egunerokoetan, baiña ez, bear litzaken beste. Egunerokoak sortzeko oindiño gauzak
gordintxo dagoz. Baiña euskeldunentzako dan eguneko batek ez dau naiko egiten
euskereari baztertxo bat emonaz; lenengo orria eskeiñi bearko dautso: euskerazko
arlua lenengo ezarriko da...» Eta zelango euskerea erabili: «Euskera errez-errreza,
euskeldun guztiak irakurrialian ulertzekua... Obe da noizian bein erderakada batzuk
imintea, euskera garbia baiña ulergatxa baiño. Euskel-atalean ez emon lekua izkirimiri
ta olakoai bakarrik; mundu guztiko barri ta arazoai be bai. Lenengo, jakiña, Euskalerriko barriak, gero laterri ta ludi guztiko garrantzitsuenak». Baiña, batez be,
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Bizkaia'n asteroko baten bear-izana ikusten dabe: «Asteroko ori, Donosti'ko Argia'ren antzekua izan bedi, au da, euskera eruatekuak».
Umeentzako aldizkariak, eta edergarridun idaztiak ta irakurgai atsegíngarriak ez
dabez aizturik itxi. Eleizetan, barriz, zer egin? Onen goraberean be ba-dauke esatekorik; baiña gai au ta beste olakoren bat urrengorako itxiko doguz.
Esan doguntxotik atera geinke zelanbait, nondik nora jokatu nai izan eben orain
berrogeitamar urteko euskatzale areik. Ez dogu or aurkitu euskeraren goragarrizko
barriketa erorik; ez dogu ikusten or, euskotar izan nai utsezko arrokeri-putzik. Areintzat euskotar izateak euskaldun izatea bear dau, ta berez dakar. Egia da, asmoak
asmo, ez zala gauza andirik egin. Andik laster, inguruko politikak bide barriak artu
zituan urte batzuetarako, baiña ez batzar aren erruz.

3. Irugarrenez gara emen, orain 50 urte alderdiak euskeraren onerako eragiñik, euskalzaleak egin eben batzarraren barri emoten. Amaikatxo urre-eztegu gogoratu ta
ospatzen da urtero; Bilbo'ko batzar orrenik ez da ospatu. Gu, beintzat, aren aitamena
egiten aleginduko gara. Orduko euskalzale arein zintzotasuna ez genduan aiztuteko;
ez genduan aiztu nai. Gure gomuta onen aurrean, ageriago gelditzen dira beste batzuen
ixilla ta zitalkeria.
Euskalerri'an alderdiak sortu eban giroa ta aurrera eroian lana ikusi ta aintzat
euki bearrean, zer ez dabe zabaldu ta zabaltzen? Onetan, Ukronioski edo dalakoa,
ez da azken geratu, buruan zentzunik eta bekokian lotxarik daukenak iguindurik
izteraiño. Orrek egin dauana egin leike ez-jakiñez edo alperkeriz, baiña doillorkeriz
eta zitalkeriz be bai. Biak ez ete jakoz jazo Poloni'tik-edo etorri dan orri? Ez-jakiñak
eta zitalkeriak, alperreriak eta doillorkeriak ez dauke, beinzat, alkarren lagun bizi
eziñik. Joko errezegia da, barriz, ames egitea: norbere buruan arerio batzuk sortu,
eta gero, eurak jolasgarri arturik, norbere ustez lotsagarri ipiñi ta azpiraturik iztea.
Kijote-burrukak, umekeriak, baiña gizarterako balio eztabenak. Gure artean olango
putzez beterik dabiltzanai, zerk ustu ete dautse burua, ta ez dakit zelango txoriz eta
aospolokeriz bete? Untzeak mailluz jota baiño gogorrago sartu jakeez iru edo lau
berba: burges, kapitalista, atzerakoi ta abar, eta or dabiltz nori zein jaurtiko; nori
zein txapel gaiñean ezarriko. Oraingo ta lengoai, euren gogoko diran bakar batzuk
kenduta beste guztiai.
Atzerakoi, burges, kapitalista ete ziran, bada, Bilbo'ko baztar atako euskaldunak? Arein erabagiak laburtu besterik ez doguz egin emen; baiña oraiñarteko idazlan
bietan esanetik naiko argi gelditzen dala uste dot atzerakoi ez zirala. Kapitalista? Noz
eta non izan da kapitalistarik benetako euskalzale? Euskereak ez dau kapitalik sortzen
eta anditzen. Kapitalisten artean, zabarkeriz edodiru-zalez, euskeraren arerioak aurkitzea, errezagoa izan da beti. Burgesak barriz, nondik nora? Jakitekoa izango leiteke
berba orregaz zer esan nai daben. Madrid'goak bein asmatu eben lez, gure erri
euskaldunak «burgo podrido»tzat ete daukez? Edo Ukraniano oneintzat, euskaltzale
izatea bera ete da burges izatea? Euren buruak garbitzearren-edo, orrenbestekorik be
esaten dabe, bai. Eurak, burges-putzak erabili, gutariko edozein baiño burgesago
bizi, ta gero, burgeskeria iñori ezartea ez da asmakizun txarra. Ez dot aurkitu burgesik
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Motriku, Donosti, Ondarru, Markiña, Durango, Larrabetzu, Bermeo ta beste ainbat
erritik anaitasunean batu ziran euskalzale arein artean.
Baiña onein tentelkeriak itxita, goazen aurrera batzar atako erabagietara, irakurleari lengoan agindua emotera: Euskerea eleizan; auxe zan argitu barik itxi genduan
gaia. Onegaz batera, beste bat be ikutuko dot: moja-praillen ikastetxeena. Oneintzat,
batzar atakoak labur baiña garratz itz egin eben: «Geienetan, Euskerearen ildegiak
dira. Orain artian jazo dana ez daitela aurrerantzian jazo». Olakoetara ez seme-alabarik
bialdu, ez eurai txakur txiki bat emon. «Arerio diranen ixendegi bat egin biar da eta
ez eurokaz koipekerietan ibili. Jatekorik emon ez eta kito. Sabela baiño, besterik
eztauken ezkero, sabeletik jo». Arrigorriaga'koak lez.
Eleizgizonentzat, bigunago dagoz; zuzenago ta ardura geiagoz azaltzen dira.
Gogoan dauke, antza, euskereak eleizginoai asko zor dautsela; gure izkuntzak nortasunik iñon gorde ba'dau, eleizan izan dala batez be; eleizgizonak egiña euskeraren
euskarri geiago izan dala galgarri baiño. Eleizgizonak Euskalerri geienean ez euken
erriko arazoetan sartzerik. Bizkai'ko legea argi ta gogor dago orretan. Erriko seme
izan arren, abadeak eragozpenak eukezan erriko arazoetarako. Askok aiztuta dabe
au. Orregaitik da arrigarriago niretzat eleizgizonak euskereari eusteko egin ebena.
Eleizgizonak ez ziran beste munduren batetik jausiak, eta gitxiago beste nonbaiteko oitura ta izkuntza sartzeko etorriak, askok nai leukeen lez. Gure errian erdalgiroa sartzen abadeak baifio askoz errudunago izan dira, aurki, beste erritar batzuk:
dendari, merkatari, politikalari, lege-gizon, agintari ta abar. Abadeak, errian sortuko
zan erdalgiroaren atzetik geiago dabiltz aurretik baiño. Eta euskal-giroa sortzen eta
zaintzen eurak dira aurren. Eleiz-gizonak euskal-literaturan izan daben parte ain
nabarmena ta jakiña kontuan artu barik be, ezin leio eleizari ez eleizgizonari euskera
galtzearen erru andirik bota.
Egi onen jakitun-edo ziran orain 50 urteko batzarrekoak, dirudianez, eta ez eutsen
eleizgizonai iraiñik egin nai izan. Eta zer diñoe? Lenengo ta bein, ontzat emon eta
aintzat artu dabe Gernika'ko batzarrak orretan lentxoago erabagi eban dana. Eta gero,
oiñak lurraren gaiñean sendo jarriaz, jarraitzen dabe: «Asko dabiltz esaten eta esaten,
eleizgizonak eleizan euskeraz egin bear dabela. Ondo dago. Baiña zer jazoten da?
Abadeak, pulpitura igonda, euskalzaleak barik erdalzaleak ikusten ditu askotan, euskeraz otoitzak egin arren, erderaz erantzuten dautse. Ori jazo ez dedin, goazen geu
eleizara, ta euskeraz egin daiguzan otoitza, erderaz egiten dauanari euskeraz erantzun
daiogun. Pilloka ta moltzoka joan gaitezan olantxe, eta eleizan geien eta nagusi
gareala-ta, eskatu daigun dana euskeraz egiteko».
Ori da zentzunez berba egitea. Gizon areik txapelpea ez euken utsik be. Jokabide
artezena, garbiena eurak erakusten dabena. Ziri ederra gaurko egunetan be, gure
gatxen errua besteri ezarri nai leuskien batzuentzat; batez be eleizgizonai ta eleizeari.
Euskeraren etorkizuna euskaldunen eskuetan dago: abade nai osteango euskaldunen eskuetan. Orain, gitxien uste geunkezanak eskatzen dautsez kontuak eleizeari.
Gauzarik bitxienak entzun oi ditugu. Norbaitzuk, katoliko zintzo «pratikante» diralako
atxakiaz, euren gogoko bideak ezarri nai leuskioez eleizeari ta eleiztar guztiei. Orain
50 urte, euskera arloan ba-zan eskola ezbardiñik, edozeiñek ondo dakian lez; batzar
atako euskalzaleak be ba-euken eurenik. Alan eta guzti be, iñork ez eban eskatu
eleizan euren euskerea edo eskolea sartu bear zanik. Euskereari berari geiago begira-
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tzen eutsoen euren buruko eritxiari baiño; euskerearen biziari maitasun eta lotsa geiago
eutsoen oraingo sorgin-ikasle ta maixutzako batzuk baiño. Orduko Euskaltzaindiak
be, euskeraren zaintzaille ta ez jabe izan nairik, joera bardiña eukan.
Orain, ostera, eukera gaxoak guztien laguntza ta batasuna bearrago dituan une
onetan, euskera batuaren atxakiaz, nongo deabruk edo nongo sorgiñek asmatu dabe
eukaldunok eta euskerea banatuago egiteko asmakizun negargarria? Nork eskubiderik
emonda dabiltz or alkar erotzen diarduen batzuk, zin eta juramentuak tartean dirala,
ez dakit zelango bandera edo ziztrinkeri bat eleizan sartu bearrez? Euskera salbatzeko
erea ete da ori, ala euren ziztrinkeriak edo zikinkeriak guztioi burutik bera botateko?
Olakoen eskuetan ba'dago, esku argietan dago euskeraren etorkizuna! Oraintxe be,
zer lortu dabe, praille gaixo seta gogorreko bat menpean eta jostaillu artuta, euskaldunok erdaldunen aurrean barregarri ipintea baiño, gure arteko, erdal-egunkarietan,
pellokeri batzuk zabalduta?
Ba-daukagu zer ikasirik lengoetan, lengo euskalzaleetan, eta lengo Euskaltzaindian. Euskerearen bizia ta etorkizuna eztaiguzan itxi norbaitzuen seta gogorraren
pentzutan. Gureagaz egin nai dabena ez dabe iñongo errietan euren izkuntzarekin
egiten. Ez daigun erria, benetako erria, alperrik nekatu, ez txotxolo batzuetan ikusi.
Lotsa geiago izan daiogun berari ta bere izkereari, gaur bizirik dirauan bakarrari.
Beste euskera dalako ori, ez dabe bere maisuak be egiten. Ain da gauza illa. Ez
gaitezan geu euskeraren gaiñetik jarri. Gogoan izan dagigun autuan darabilgun batzarrekoak iñoena: «Gu ilkorrak gara, bera ezilkorra; gero ta senduago, gero ta ikusgarriago» iraun dagiala.

EUSKAL - EGUTEGIRIK ZARRENA*
Urte barrian sartu barri gara; ta nor ezta ibili egutegiren baten yaube egin gurarik,
edo nori ezteutsoe olango orma-apaingarriren bat opatu? Iya eztakigu egutegi barik
biziten: erloyuak bear doguz, orduen goraberea yakiteko; egutegiak nai doguz gure
etxebarru ta lantegietako ormetan, egunen igesa geure begiokaz ikusteko.
Aukerea daukagu, gañera, eurokaz; tayu ta yaza guztietakoak eskintzen deuskuez: batzuk, eguneko orri bana kentzekoak; beste batzuk, illero orri bana daukenak;
beste batzuk, ostera, liburu-antzean irakurri ta osorik gordetakoak.
Noizik onakoa dogu gure artean egutegia? Itaun oni erantzuteko eztogu aintzat
artuko ez Leizarragak bere aldian, amaseigarren gizaldian, atera eban «Kalendrera»,
ezta arrezkero elex-liburu batzuetan iñoz agertu dan egutegirik; Leizarragarenak eta
oneik besteok oraingo egutegien antz andirik eztauke.
Bizkayan zarrentzat 1859'garrenean egiñikoa ixentau eban Julio Urkijok: orain
eun da iru urtekoa. Zartxoagoak dira Frantzia'ko euskaldunak ateratako batzuk. Orain
eun da amalau urte (1848) asi zan Etxeberri abadea bere egunari edo almanaka
ateraten; berau egon da euskerazko egutegietan zarrentzat askoren ustean.
Gitxik yakin dabe, iñok bai?, Bizkaian eta bai Euskalerri osoan, Bilbo'n arabar
batek egiñikoa dala euskerazko egutegirik zarrena. Gitxik dakie, nire uztez, egutegigille orren izenik bere: Yose Paulo Ulibarri. Gitxiagok dakie, barriz, euskaldun
andi au Okendo'ko semea, Arabarra zanik. Okendo'n yayoa dogu berau, 1775'garren
urtean; Abando'n il zan 1847'n. Abando'n aberesendatzalle (albaiteru) eta zaldierazle izen andiko izan zan; bertako agintari (bigarren alkate antzeko) bere bai lau
aldiz. Bizkayan ezaupide ta adiskide andiak zituen; Gemika'ko batzarretan bere iru
bider batu zan Bizkai'ko gizon eta agintaririk nausienakaz.
* Jesus'en Biotzaren Deya (1962. 17.zenb.) 23-24; Axmutil izenpena. Izen au L. Akesolo jaio zan
Oba auzoganeko atx-txuntxurra da.
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Baña, batez bere, euskaltzale gartsu eta euskaldunik zindoenetarikoa izan gendun
berau. Munduko izkuntzetan euskerea langorik etzan beretzako; berak zemko berbetea
deritxo euskereari. Entzun zelan diñoskun bertso oneitan:
Gure euskera maite,
jakintsu eztia
da zeruko berbia
ta zeruti otorria.
Ikusi daigun, ba, zelan sortu zan bere egutegia, euskerazko lenengo egutegi ori.
Bein cuskera zala ta etzala, eztabaidea sortu zan bera ta kanpotik etorriko erdaldun
baten artean. Erdaldun orrentzat euskerea etzan ezetako gauza, egutegitxo bat egiteko
bere ez. Ezetz?, erantzuten deutso Ulibarrik; zortzi egun bami bayetz bat neuk egin.
Zer gurozu yokatu «Sillututeko» lanak, irarteko gastuak ordaintzeko gertu zagoz?
—Bayetz— diño erdaldunak. Ulibarrik, geyagoko barik, eldu deutso bere lanari, eta
arik egun gitxi barru eginda egoan egutegia.
Ona bere izena: «Euskerazko egunaria erderazkotik itzuliya Bizkaia, Guipuzkoa
eta Araba'ko Probintziaentzat 1815'garren urterako. Bilbaon».
Erdaldunak ez eutson bere berbeari eutsi; egiñiko zor guztia garbitzeko ardurea
Ulibarri'ri itxirik, Abando-inguruetatik alde egin eban, erbestera yoan zan atzera:
Oviedo'ra, lenengo, ta andik gero Inglaterra'ra. Ulibarri'k bere «bolsie edo zizkue»
ustu bearra izan eban, zorrari berak bakarrik erantzun eutson. Orrexek atzeraturik,
urrengo urtetan, Naparroatik eta be eske asko izan arren, ez eban egutegi barririk
atera.
Orra noz ta zelan sortu zan gure lenengoko egutegia, beste ezagun doguzanak
baño gitxienez ogeta amairu urte zarragoa ta lenagokoa.
Bere Egilea: Yose Paulo Ulibarri.
Araba'ko semea.
Okendo'n 1775'n yayo ta Abando'n 1847'n il zana.
Orain direala eun da berrogeta zazpi urte egin eban bere egutegia edo egunaria.
Urte barri onen asikeran gogoratu daigun maitez bere izena.

ALBISTARIEN SORREREA
(Euskalzale, 1897 - 1899)*
Ezin geintekez larregi arrotu. Ezin geinke esan euskerazko albistariak (astekari
naiz osteango aldizkariak ) oiartzun andirik, entzute andirik daukenik munduan.
Nekez bizi, irakurlegitxi batzuk nekez euki, eta, orrez ganera, ixiltasuna, aintzat-eza inguruan.
Urte bete da liburu bat agertu zala, Euskalerrian gizaldi onetan izan diran aldizkarien barria emon gurarik. Euskalerriko aldizkaritzaren atsegin-atsekabeak azaldu
nai zituen. Eta euskerazko aldizkarien izenik be ez ekarren. Euskera utsezko batenik
be ez gero.
Euki, guztitarikoak euki izan doguz: asterokoak, illerokoak eta egunerokoa be
bai bat, EGUNA, iru-lau illabeteko bizia gitxienez izan ebana. 1937'n, maiatzerdirarte.
Esan dodan liburuan, ez onen ez besteen aitamenik ez dugu aurkitzen. Euskeraerderazkoak batzuk, bizi laburrekoak izan arren, luze ta zeatz aitatzen ditu; euskera
utsezkorik bat bera be ez.
Bizkaia aurrelari
Bizkaia izan da emen euskal-albistaritzan aurrelari. 1897' sortuko zan EUSKALZALE.
Bidasoaz andiko euskaldunak ba-euken ordurako eurena, ESKUALDUNA izenekoa, eta izen batez edo bestez, gaurko egunotararte izan dau jarraitzaillerik.
* Zer (1979, 17. zenb) 8-9.
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Iparraldeko euskaldunak doguzalakoak, beste gauza askotan lez, emen be aurrelari izan doguz. Gu baiño lenago itxartu eta jagiak dira.
Bakotxari berea. Eta bakotxari berea emotea besterik ezta, nire ustez, emetikaldean aurrelari, Bizkaia izan dogula esatea.
Azkue zanaren lana
Azkue andiari zor deutsogu. Azkue, irardausi andiko gizona, egin eta eragitekoa.
Nora ezta elduko aren eskua? Non ezta agertuko aren bultzakadea? Abade-Iana,
irakasle-lana, azterketa-lana, musika ta antzerti-arloa, zer eztau aurrean eroango?
Lenengoko baten, Arana Goiri lagun, La Abeja aldizkaria sortzen dau. Arana'k
erderaz eta Azkue'k euskeraz diardue. Laster banandu dira eta bion aldizkaria errekara
doa.
Arana Goiri'k, euskerarako sustrai sendo biziagorik euki izan baleu, berak aterako eban, bai, euskera utsezko aldizkaria be. Zer izan bear eban naiago? Baiña bera
zan lango euskaldun barri batentzat, aldatz-goregi egoan egiteko ori. Erdera be bearrezko eban inguru erdaldundua euskalzaletuteko.
Bestelakoa gendun Azkue. Euskera bizi-bizia, iturritik arakoa, erion. Eta beronek sortuta, orra non agertzen dan, 1897-ko urtarrillaren iruan, EUSKALZALE.
Eta ona asteroko onen asmo batzuk:
«Izen onegaz astean-astean urtengo dau argitara zortzi orrialdedun paper batek...
Erderazko gauzarik ezta agertuko, guztia izango daeuskeraz egiña... eta arduratsuena.
Baita arimako egi egokiak bere, aleginez erakutsiko doguz. Ganera, ipuiñak, asmoak,
ikusi-makusiak, Euskalerriko eta erdalerrietako albistak eta jazoerak; eta, noizean
bein, zirt-zart, moduz ta polito, bear dabenari emotea bere izan leike».
Lenengoko geia, zenbakia, esku batek egiña da, Azkuek bakarrik. Urrengoetan
esku asko agertuko dirala iragarten dau.
Euskalzale-ko idazleak
Esan bearrik ete dago? Astekari au, geiena, Azkue beraren eskutikoa da. Azkue
gaztearen euskerarik biziena, beroena, zantsu eta giartsuena an daukagu.
Bein izen barik, bein ezizenen batedo bestegaz (musikadanean, Azkue, orraitio),
berak emoten deutso bizitasunik andiena asterokoari. Azkue-ren ango lanakaz, gero,
liburu bi agertu dira: TXIRRISTADAK, bata, eta bestea, oraintsukoa, Ipuiñak izenekoa.
Baiña Azkue eztago bakarrik. Orduko euskaltzale eta idazlerik entzutetsuenak
ditu laguntzaille. D. Agirre, Arrese Beitia, E. Arrese, Etxegarai anai biak, Iñarra,
Artola, Alfonso Zabala, Antia, Urruzuno, Gerra, Mokoroa, Zamarripa eta abar...
Antxe asi zan Kirikiño be idazten.
Idazle zarrentzat be bada lekua: Kardaberaz, Mogeldarrak, Uriarte, 1596-ko
esaera zarrak. Antxe ezaguerazo eban Azkue'k Barrutia aramaioarraren Gabon Gaberaho Ikuskizuna.

EUSKERA - LITERATURA - KRITIKA
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Aísekabezko egunak eía eriotzea
Iru urtez zorionezko bidaldia daroa «EUSKALZALEK», edo, beintzat, oker
andi bakoa. Eta gitxien uste zanean, bapatean, sekulako plaustadea! Astean astean
kalera zintzo zintzo etorrena, 1899ko iraillean amabost egun egin ditu urten barik.
Zer jazo da? Bilboko Gobernadore jaunak bere eskuak ezarri deutsoz ganera.
Zer dala-ta? «Por no haber llenado ciertos requisitos de la vigente Ley de Imprenta» ei difio.
Artikulu orrek edo lege orrek zer agintzen eban? Aldizkari bakotxaren artezkariak, argitara urtetaldi bakotxeko, iru ale aurkeztu bearko zituela, berak izenpetuta,
Probintzi bakotxeko Gobernadorea-renean.
Zer zan Azkue'k egiten ebana?
Iru barik, gitxiago aurkeztu, ala beranduago aurkeztu, ala bapez aurkeztu?
«EUSKALZALE»k eztau argitasunik emon.
Legea barri samarra zan, eta, bear bada, ez eutsen oraindio jaramon andirik
egiten. Bear bada, Gobernadoreak berak be ez eban orduxerarte asteroko onen ezelango barririk euki, eta baten baten salakuntzatik jakin eban lenengokoz.
Bai, errien baten asarre samar ebillan alkatetxoen bat, astekari orretan, «moduz
ta polito polito», zirt-zartekoen bat artu ebalako. Eta Gobernadoreak eun pesetako
(eun makurreko) multea ezarri deutso «EUZKALZALE»ri.

Euskera ta erdera
Eta ori naikoa ez zala, beste agintekeri bat, gobernadorekeri bat egiten dau.
Euskera utsean agertzen asteroko orri galazo, euskeraz idazten zana erderaz be ipiñiazo.
Orregaitik urrengo zenbakia, amabost egun geroagokoa, bietara agertuko da,
euskeraz eta erderaz, euskerazkoa erdaraturik. Eta, olantxe, andik aurrera, urtea
amaitu arte.
Gobernadoreak ez eban iragarri legearen zein artikuluk eskubidea emonik agintzen eban ori. Bere kolkotik atera eban, antza, erabagi ori, bere barruko borondate
txarretik, euskereari eta euskaldunai eutsen amorrutik.

Aitatu barik, zigorra
Andia da, orraitio! Euskalerriko aldizkarien barri emon nai danean, euskerazko
aldizkariak eztira aintzat artzen, diranik be ezta aitatuten, eztabe izaterik. Baiña eskua
ezarri nai jakenean, zigorra emon nai deutsenean, dagozan legeak eztira naiko eta
Gobernadoreak bereak asmauko ditu, zigorra gogorrago egiteko.
Euskereak agintarien aldetik eztauala eragozpenik eta gogorkeririk izan
diñoenentzat, emen dakargu Bizkaia'n lenengo euskerazko astekari oni jazoa.
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Atsekabe mingarri onetan, orraitio, pozgarritxo bat be izan eban Azkue'k, astekariaren artezkariak: multearen zorra omiduteko, laguntasuna eskatu eutsen irakurleai, baiña errealetik gora ez eban iñok emon bear.
Zergaitik?
«Izen geiagok lekua izan daien».
Laster agertu ziran seireun inguru emoille, 10, 15, 20 eta 25 zentimoko eskupekoakaz.
Euren artean izan ospetsu asko: Franzisko Iturribarria, Alfredo Rochelt, Miangolarra, Tomas Meabe, D. Agirre, Arrese Beitia, Urruzuno, Bustinza... Bidasoaz
bestaldetik be bai: Julien Heguy eta abar.

Eriotzea
Pozgarri izan zan irakurleen erantzuna. Baiña «EUSKALZALE»k ez eukan olan
bizitzerik. Urtea amaitu arte, arpidedunakaz zorrak garbitzeko aurrera jarraitu eban,
euskeraz eta erderaz gauza bera emonaz.
Baiña non zan, non gelditzen zan asieran asana: «Guztia izango da euskeraz
egiña»?
Lotsari andiegia, baltzegia zan euskal-aldizkariari egiten jakona. Egoak ausita
gelditzen jakozan; lumak jausita gelditzen jakezan idazleai be. «Baretaldia etorri arte
itxaron» egin bear zala iñoan batek.Etzan agertu baretaldi ori.
Idazle askoren lanak moztu bearrean aurkitzen zan iñoz artezkaria. Onan iñotson
bati: «Urrengo berba guztiai kuratzea egingo leuskioe norbaitek, eta naiago dogu
aurretiaz berbok kendu».
Egoera gogorra! Olan ezin zeitekean jarraitu ta ez eban jarraituko. Eta urrengo
urtean ixilik, ilda gelditu zan astekaria.
Urte bi geroago, gauzak obera eginda egozan, nonbait. Eta Azkue'k berak,
astekari barri bat aterako eban, Ibaizabal izenekoa. Ez eban luzaro iraun, urte bi.
Azkue orduantxe asi zan bere Iztegi nausia argitaratzeko lanetan, atzerrian ain
zuzen. Andik, ain urriñetik ezin eutsi emengo astekariaren biziari, ezin geiago iraunazo.
Nik eztakit esker onik erakutsi jakon Azkue'ri eta merezi dauan añako autormenik
egin izan jaken berak sortutako astekari bioi.
Erdaldunak ez eze, euskaldunok aiztuegi daukaguzala-ta nago. Esker obea zor
deutsegula uste dot. Eurak ez ete dira izan geroagoko astekarien amama zarrak,
ainbesteko oiñaze eta erdi-miñen artean Bidasoaz onantzako euskal-albistariari sorrera
emonak?

IBAIZABAL*
(Asteroko orri albistaria: 1902-1903)

«Gure euskera maiteak albistari edo periodiku bakartxo bat ez eukiteak minduten
izan dauz euskeldun zintzo askoren biotzak. Eta minduteko gauzea da, izan be, Europa
guztiko izkuntzatan albistariak ikustea, geu bakarrik gareala ainbakoak».
Samintasuna ta lotsaria erakusten eben berba onek aurrean zituela, asi zan agertzen an, gizaldi onen asieran, 1902garren urtean, euskerazko albistari bat, asterokoa:
IBAIZABAL izenekoa. Ez zan lenengoa: urte bi lenago ixildu-bearra izan eban
«EUSKALZALE» zanaren jarraitzaille etorren. Azkue abadeak eta beronen lagunak
luze eritxi eutsen, luzeegi, urte biko ixilaldiari. Eta orra non datozen barriro lengo
kemen eta asmoak dabezala... Al daben giñoan, euskereari eutsi, euskerea bizkortu,
garbitu, apaindu, aberastu, zabaldu: orixe egiteko datoz. Azkue bera, bere Iztegi
andia aterateko buruauste eta neketan sartuta dabil. Eta lagun bat artu dau ordezko,
eta albistari barriaren zuzendari: Kirikiño Mañariarra, Bilboko Eskola nagusian, Institutoan, euskera irakasteko ordezko jarrita daukana.

Euskera utsezko lenengoko albistariak
EUSKALZALE eta IBAIZABAL euskera utsez agertu izan diran lenengoko
Albistariak dira. Lenago, bein, ZER onen orrietan esan genduana ez da bete betean
egia. Zer esan genduan orduan? Bidasoaz andiko euskaldunak izan doguzala onetan
aurrelari. Egia da, bai, an agertu zala lenengoz euskera utsezko aldizkari bat, Urtekaria, baiña erderatik artua, eta euskeraratua, eta Mixioetako barri emoteko ba-

* Zer(1982, 57. zenb.) 12-13.
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karrik. Egia da an euki ebela euskaldunak albistari bat, asterokoa, oraingo HERRIA
astekariaren ama edo amamatzat jo geinkena; baiña ez etorren, oraingoa ez datorren
lez, euskera utsean; beti ekarren frantzes apur bat, gaurko HERRIAK be ekarten
dauan lez. EUSKALZALE eta IBAIZABAL-ek euskera utsa erabili eben. Orretan,
ez Lapurdi, Bizkaia izan da aurrelari.

Bizkaieraz eta Gipuzkeraz
IBAIZABAL (EUSKALZALE be bai) Bizkaian sortua da, baiña ez Bizkaiko
euskaldunentzat bakarrik, Gipuzkoaldekoentzat be bai. Lenengo orrian esaten da ori
argi eta garbi. Bizkaiko nai Gipuzkoako idazleentzak zabalik daukaz ateak. Bidasoaz
andikoen lanik agertzen badau, emendiko euskerara aldatuta ekarriko ditu...

Idazleak
Idazle nausi biak, albistariaren buru eta zuzendari egiten dabenak, Bustintza
(Kirikiño) eta Azkue dira. Lanik geiena bion eskuetan dago, batez be Kirikiñoren
eskuetan. Eta biak, bakotxak bere ezizena darabille: Kirikiñok BLOA (Bustinza,
Lasuen, Olaso, Agirre), eta Azkuek EKETA (Ni-neu, edo erdaldunen MENDA itzaren kidea). Onen urrengo idazle-pilloa dator: Bizkaitik, Zamarripa, Gorgonio
Errenteria, D. Agirre, Arrese Beitia, Enbeita anaiak (Orduko Pedro eta Manuel), eta
abar. Gipuzkoatik, Urruzuno, Emeterio Arrese, Elizetxea, B. Etxegarai eta abar.

Berarizko aitamena
Idazleotatik aparteko aitamena egingo neuke nik birentzat: Arrese Beitia eta
Manu Enbeitarentzat. Arrese Beitiaren aitamena zergaitik? Arana Goiri il zanean
argitaratu eban olerkía dala-ta. IBAIZABAL-ek ez eban eriotz ori ixilpean itxi. Kirikiñoren lumatik bere naibage sentikor barru-barrutikoa agertu eban, eta illak etorkizunean Euskalerrian gero ta izen andiagoa irabaziko ebala iragarri.
Arrese Beitia, orduan, ez zan gelditu bere lira aberatsari soiñurik beteenak atera
barik. «Amatau da gure Eguzkia», olerki orren tituluak naikoa diño. Olerki ori, eta
beste bat, Arana Goiri goratzeko beste aldizkari baten agertua, iñork ez ditu Arrese
Beitia orren liburuetan argitaratu, eta ez dira ezagutzen.
Manu Enbeitak be, Kepa anaiaren ospeak illunpean itxi dauan arren, badau bere
nortasuna, bai olerkari-maillan, eta bai aibistari edo gazetalari-maillan be. Bere ardurapean egon zan luzaroan EUZKADI egunkariaren euskal-atala. Orrialde osoa
ateraten eban euskeraz, eta gaiñera, lenengo orrialdean, eguneko jakingarri andienen
laburpena. Gaurko gazetalariok ez dabe oraindiño orrenbeste lortu. Enbeitatar Ibon
eta abar ezizenez badabe zer ikasi. Lanerako kemenean batez be, IBAIZABAL-en
orrietan asi eta 1936an il zan arteiño.
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Albisteak
Albistari bat zetako da? Albisteak, barriak emoteko. IBAIZABAL zoli asi zan
orretan. Euskalerriko eta Euskalerritik kanpoko barriak ekazan asiera baten. Gero
Euskalerrikoak baiño ez. Eta eurok be urritxo. Nok bialdu? Or egoan untzea. Errenderiarrak ziran zolienak. Eta bein bizkaieraz bialdu eutsen bizkaitarrai euren anaiagurra.

Irakurgaiak
Euskaldunai euskeraz irakurteko zaletasuna sartzeko asmoaz, tartean-tartean,
zatika aterata, irakurgai luzetxoak be baetozan albistari onetan, teatro-lanak eta abar.
Azkuek oso maite eban Bergara aldeko idazle bat: Antero Apaolaza (Patxiko Txerren,
Truebaren nobelatxo bat euskera jator atsegingarrian euskeraz ipiñi ebana). Eta or
sartu eban, albistariaren orrietan.
Bertan agertu ziran J. Artolaren teatrolan bi, gitxienez: Bixente, eta Xabiroia,

II
Urte biko bizia izan eban IBAIZABAL-ek. Bigarren urtea beteta il zan.
BLOA (Kirikiño) Mañarira joan zan gabon-jaiak anai-arreben artean igaroten,
eta EKETA-ri, Azkueri itxi eutsan ilbarria emoteko arazoa. Itxura baten ez zan ilten.
Eskuz aldatu bakarrik. II, bai, baiña urrengo urtean Durangoko Elosuren eskuetan
eta iru abaderen ardurapean bizi barritan biztuteko. Baina urrengo urtean ez zan
IBAIZABAL-ik agertu. Zer jazo zan? Nok jakin? Andik aurrera Azkuek asti geiago
izango dau, bere iztegi-lana Frantzian aurrera eroateko. Beste iru abadeak nortzuk
ziran? Bearbada, sortzi urte geroago «Jaungoiko-Zale» ateraten asi ziranak? Or doa
itaun au, iñok argitu eta erantzun zeatzik emon gura baleu.

Eta biztu?
Ez zan, ez, albistari au barriro agertu, ez zan berbiztu urrengo urtean,
1904garrenekoan agindu ebenez. Baiña zelanbaiteko berbizkundea oraintxe, gure
egunotan jatorko. ZER onen orrietan barri au emon orduko, euskaldun irakurzaleak
albistari zar ori irakurri eta ezagutzeko erea izango dau. SENDOA argitaletxeari
esker. Argitaletxe onek, IBAIZABAL eta EUSKALZALE, biak dakaz gaur argitara,
eta euskaldun guztien eskuetan ipinten ditu. Emen esanak eta geiago an ikusiko ditu
irakurleak. Eta gaurko gazetalariak euskal-gazetalaritzaren asikiñak, asikin apaltxoak,
or dabez.

EUZKO-DEYA (1916-1923)*
EUSKERA UTSEZKO ALDIZKARIA,
ORAIN IRUROGETA AMAR URTE SORTUA

Lau urte inguru joan dira ZER onen orrialdeetan EUSKALZALE (1897-1899)
eta IBAIZABAL (1902-1903) aldizkarien barri emon nebanetik. Aldizkari biok euskera utsezko lenengo aldizkaritzat emon nituen, gaiñera, biak Bizkaian eta bizkaitarren gogo beroak sortuak. Artean, ez zan sortu euskera utsezko aldizkaririk ez
asterokorik. Izan zan, bai, Urtekari bat, Fedearen Hedamenekoa (1877-1920) Joannategik eta beste batzuk sortu eta zuzendua, mundu guztiko misiolarien barri emotekoa
zana; baiña frantzesezko ANNALES batetik euskeraturiko lan batzuekaz omitzen zan;
Eskualduna astekaria ez zan euskera utsezkoa; beti ekarren erderazko lanen bat, orain
aren jarraitzaile dan HERRIA astekariak ekarten dauan lez.
Beste aldizkari euskera utsezko baten aitamena dakargu gaur, eta au be, Bizkaian
eta bizkaitarrak sortua, 1916'tik 1923raiño iraun ebana. Au be, gure laikoak sorturiko
aldizkarietan euskera utsezko lenengoa da. Euskal-Esnalea euskera-erderazkoa zan,
eta Jaungoiko-Zale (1911-1931), eta Irugarrengo Franziskotarra (1913-1936) eleizgizonenak zirean, praille-abadeen eragiñez eta erlijiñozko asmoakaz sortuak. EuzkoDeya sortu zanean ez zegoan Euskalerri osoan, erri-gizonak aterata, beste aldizkarik
ez astekaririk. Orain ainbeste sortu ta bizi diranean, ez dogu aiztu bear gure aurrelari
izan eta euskal-aldizkarien asikiñak emon ebezanen lana.
Euzko-Deya Euzkaltzale Bazkunaren ardurapean etorri zan. Bilbotar batzuen
euskaltzaletasunak eta abertzaletasunak sortua eta eutsia da, euskaldunen izkuntzari
Euskalerrian jagokan lekua eta amasa barria emoteko kaleratua. Ortik begikoago eta

* Zer (1987, lOó.zenb.) 8-9.
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maitagarriago egiten jaku, eta euskaldunon aldetik esker obea zor jakolakoan nago.
Euskal-aldizkarien artean aurrelari izan doguzanen ospea izan bear leuke.
Oso zabal ibili dala uste dogu Euzkaltzale Bazkunaren aurkako marmarra, ganorabako lana egin ebela, ez ekiela euren euskal-eskola ta gramatikatik urteten, ez
zireala gauza euskereari kalean bizirik eta indarrik emoteko. Mar-mar ori ixiltzeko
eta uste ori guzurtetako Euzko-Deya aldizkari au ez ete da naikoa? Aldizkari orretan
idatzi eben idazleen izenak jakin ezkero, baietz erantzun bearko dogu. Politika alderdi
guztiak beste ainbeste egin izan balebe, beste giro ta egoera biziago ta osasuntsuago
bat sortuko zan gure izkuntzarentzat. Urte batzuetan aldizkari au izan zan aldizkarietan
bakarra (eleizgizonen aldizkariak kenduta) euskereari eskubide oso ta beteak autortzen.
Otsaillaren amaiseian, 1916n asi zan plazaratzen. Neguaren biotzean etorren,
euskereari udabarri loratsua opa eutsala. Amabostean bein urtetan dau: illaren lenengoan eta amaseian. Ale bakotxak amasei orri ekarten ditu. Bizkaian eta bizkaitarren eragiñez urten dauan arren, beste euskalkientzat orriak zabalik daukaz. Gipuzkoatik eta Naparroatik euren lanak bialduta, ainbat idazle datoz aren orrialdeetara,
lenengo zenbakitit asita. Euskera ta Euskalerria gogoan eta biotzean dabezala datoz,
Jaungoikoa eta Lagi Zarra Ikurrintzat artuta, Euskalerria euskalduntzen gogatsu lan
egiteko gertu, Euskalerria euskaldunentzat eta euskerea euskaldun guztien izkuntzatzat ikusi arte. Lenago egin ez dana orain asita egin nai dabe: «Erdera, eta erdalgogua, euzkotarren gogo ta biotzetatik kenduta eurotan euzkerea sendo sendo jarri.
Sailla gogorra da, baiña eziña ezta». Eurak alan diñoe.
Ez deuskue esan nor daben buru ta zuzendari; baiña maixutzat nortzuk artu
dabezan, bai. Argazki ta guzti datoz euron lenengoko zenbakian: Arana Goiri, aita
Arriandiaga, Eleizalde ta Kirikiño. «Eurei zor deutsegu, diñoenez, Euskaltzale Bazkunakuok dakigun apurra. Eurak izan dira ta dira geure Irakasliak». Lau irakasle,
lau maixu, bakotxa bere eskolakoak, eta bi Bizkaiko euskerea landu izan dabenak.
Baiña beste euskaldunai eta beste euskal-eskolakoari ez jakez ateak isten.
Aldizkari barri onek zelango gaiak urratu eta landuko ditu? Era guzietakoak.
Batzuk alai ta atsegingarriak: ipuin, olerki, izkirimiri eta abar. Beste batzuk jakintzakoak, ekonimi-saillekoak, baserri ta nekazaritzakoak, itxasoko gizonen arazoak,
osasungaiak eta abar.
Albistari be izan gura dau Euzko-Beya onek. Euskalerriko ta mundu zabaleko
barri batzuei euren lekutxoa emoten jake noizik bein, beti ezpada be. Sail guztiak
jorratu nai dituela argi dago, guztien gogoko, batez be abertzaleen atsegingarri izan
gurez.
Euzko-Deyak aldikada bi izan zituen: 1916tik 1920raño bata, eta 1921tik
1923raiñokoa bestea. Bien artean urtebete inguruko eten-aldia dau. Zek ekarrita etenaldi au? Bear bada, abertzaleen artean talde bi bata bestearen aurka sortuta, ABERRItarren eta besteen artean izan ziran eztabaidak ekarrita.
Euzko-Deiya'n, Bizkaikoak bakarrik ez, giputzak eta naparrak be idazten eben.
Bizkaitarretatik, idazle-mordotxoa dabil: Amilgain (Altuna'tar Joseba), Arrugain (Mikel Arruza), Jadarka (Jemeindar Keperin), Aizkibel'dar (Bingen), Albizuri, Eleizalde
(bergararra, baña euskalkiz Bizkaikoa), Zabala Arana (Mibisus), Enbeita'tar Kepa,
Kirikiño eta abar. Lenengo zenbakiak bertsozko agur beroa ekarren, Enbeitak izen-
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petuta, eta gero sarritan dator bertsolari onen lanen bat. Kirikiñok bere Barriketak
sailla ia eten barik daroa, alkar izketazko lanetan.
Gipuzkoatik, beste idazle-mordo bat: Tene, Elzo-Azpiazu (asi ta lastertxo il
zana), Zarautz-tar Sabin (geroagoko Lizardi), Ayerbe'tar P., Satarka (Sagarzasu'tar
Kauldi), Zinkunegi osalaria eta abar. Azkenengo au Aian zan orduan osalari, eta andik
bialtzen ditu bere lanak, osasungaiezkoak, aurrak zelan azi eta orretarikoak. Naparroatik Larreko (Irigarai'tar Permiñek) napar euskeraren otsak dakaz aldizkarira.
Lenengo zenbakian Lapurditarren agur beroa be badakar.
Nik ez dakit zer dala-ta Lizardiren argitaratzailleak Lizardik Euzko-Deyan ateratako olerki bat bakarra emon deuskuen eta bera erderatik itzulia, dirudianez. Idazle
onek bertsozko lan pillatxoa dauka Euzko-Deya orretan, eta bai prosazko beste batzuk
be. Euzkaltzale-Bazkunak ba ekian beste euskal-eskola batekoak zireanen aldera
askok uste daben baiño barru-zabalagokoa izaten. Eta, barriz, eztabaidako gairik ez
aterateko jokabidea artuta eukala dirudi. Aldizkariak lenengo aldia, 1920rañokoa,
izan ebala esan geinke. Bigarren aldian, dotoretxoago agertuko da, papel obeaz, eta
illeroko egiñik, baifia luma gitxiagok eskintzen dabe euren lanik. Zinkunegik, esaterako, lan bi baiño ez ditu aterako, eta Larrekok bat baiño ez oso mamitsua, orraitio.
Aldi barri onetan amasei orrialdeko aldizkaria da, len amabikoa zana. Idazle barririk
bat agertzen da, beintzat, Legoaldi (Ipolito Larrakoetxea), Zeanuriko semea, Kalahorratik bere Grimm anaien ipuiñak bialtzen dituena.
Egun pozgarriak izan zituen Euzko-Deyak, 1918n abertzaleak Bizkaiko Aldundian nagusi urten ebenean. Euskalerria euskaldun egiteko aukerarik ederrena ikusi
eben orduan. Kirikiñok be, ordurarte politika usaiñik agertu ez eban arren bere lanetan,
orduan gora bota eban bere santzoa, euskerarentzat etorkizun obea ikusiz.
Pozik agurtu zituen Euzko-Deyak orduko jazoera batzuk be: Oiñatiko EuskoIkaskuntzaren Batzar andia, beste euskal aldizkarien, Jaungoiko-Zale ta beste batzuen
aurrerakadak, euskerazko liburu batzuen agertzea eta olan. Bera be euskerazko liburu
barri batzuen argitaratzaile eginda dabil. Elenetxu eta beste batzuk aldizkari onetan
idazten ebenen idazlanak dira.
Bigarren aldiko 27garren zenbakian, 1923ko iraillekoan, aldizkariaren asieratik
lankide izan zan Luis Eleizalde zanaren il-barria ekarren, Amilgain'ek idatzia. Il-barri
au ekartean, ez eben usteko Euzko-Deya'koak aldizkariaren azkenengo zenbakia
izango zanik. Ur euken, illean berean, ainbeste neke ta buruauste ekarri eutsen
aldizkariaren azkena. Illabete joan orduko jagi zan Primo de Rivera eta onek egunkarien euskal-atalak eta euskal-politika usaiñezko aldizkariak galerazo egin zituen.
Baiña ez da ori Euzko-Deya oni jausi jakon zoritxar bakarra. Ia ezbear andiagotzat daukat euskaldunen gogoan izan dauan eriotzea. Nok dauka gogoan? Nok egiten
deutso aitamenik?
Gaur Euskal-Bibliografia eder ugari baten jabe gara, Jon Bilbaori esker. Ikaragarrizko lana onek egin dauana gure liburu eta aldizkarien billa eta bakotxaren
zeaztasunak emoten. Euzko-Deya aitatu, bai, egin dau; baiña bigarren aldikoa baiño
ez. Jakiña: lenengoa be izan zalakoa ateraten da, baiña ez noz sortu ez nozarte iraun
ebanik ez deusku ezer emon. Eta bigarren aldiko Euzko-Deya'ren barririk oso gutxi:
1921-22n amabi zenbaki atera zirala, besterik ez. Eta 27garrena izan zan 1923n
azkena.
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Oridatzi eben ainbaten izenak (Kirikiño, Eleizalde, Lizardi, Larreko, Sagarzazu,
Elzo-Aspiazu, batzuk izentetearren), ez dira gure euskal pizkundetxoan edozelangoak, eta ez daukaguz ate ostera botateko. Baiña, batez, be, gure pizkunde ori zelan
sortu zan, nortzuk biztu ta lenengoz bultzatu eben eta nondik norako bideak artu
zituen ikasteko, noraezekoa da aldizkari onen bizia ta lana ezagutzea.
Bilboko Euzkaltzale Bazkuna'k, beste indar eta erakunde asko lotan egozala,
eta erdereaz nasteko lanean eragoioela, erakutsi ederra emon euskun bere aldizkari
au sortuaz, eta beronen orrialdeak Euskalerri guztiko idazleari eskiñiaz.
Bizkaia, irugarrenez, aurrelari daukagu or euskera utsezko aldizkariak sortzen.

KARMEL ALDIZKARIAREN ISTORIA
KARMEN'GO ARGIA
(1931 tik 1936ra arteko aldizkaria)*

Karmen'go Argia, Karmen'go Amaren Egutegia eta Karmel alkarren anaiarrebatzat edo guraso baten iru seme-alabatzat artu geinkezala uste dot. Euskalerriko
karmeldarrak euskaldunei euskeraz egiteko sorturiko aldizkariak izan dira. Nik uste,
eta edozeiñek aintzat artuko deustelakoan nago, 1936ko gerratea, gerrate zitala, sortu
ezpalitz, 193 ln kaleraturiko Karmengo Argia aldizkariak aurrera jarraituko ebala,
izen barri barik, ezelango aldaketarik barik. Baiña 1936ko urte orrek bapatean ixildu
bearra ekarri eutson.
Urte orretan, nik beste bein esan izan dodanez, Jupiterrek uretara mukur aundi
bat botata igelai jazo jakena jazo jaken gure inguruan euskerazko aldizkari ta liburuari:
zati baterako guztiak mututu zirala. Geroago, urteak garrenean, ipuiñeko igelak lez
asiko ziran apurka apurka eta ez bape bildur barik buruak urpetik ateraten. Primo de
Rivera jagi zanean, egunkarietako euskal-orriei ixildu bearra ezarri eutsen urte batzuetarako. Franco jagi zanean, egunkariai ez eze, aldizkariai, erlejiñozkoi eurai be,
mukur bardiña jausi jaken ganera eta luzaroan ez eben burua jasoterik izan. Francoren
mukurra Jupiterrena igelentzat baiño gogorragoa izan zan euskerearentzat. Euskera
gaxoa barriro burua jasotzen asi zanean be, beti egoan zemaipean, beti goiti bera
oiñaztu barrien bat etorriko ez ete jakon bildurrez. Olantxe agertuko dira karmeldarrak, kontuz eta ez bildur barik, lenengo Karmen'go Amaren Egutegia ateraten;
urrengo Karmel aldizkaria, urtean lau edo sei zenbakitan, eta au be, bein edo birritan
galazota, debekatuta, liburu txikien taiuan euskaldunentzat zerbait plazaratzen, az-

* Karmel 1985-3, 6-14.
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kenez aldizkari antzean aterateko baimena, nekez bada nekez, lortu arte. Etziran
gauzak berez etorri, etzan lor eta neke barik bake antzeko egoerara etortea lortu. An,
193ln, Karmen'go Argia zarraren sortzaille izan ziranak ez eben usteko orrenbeste
istillu sortu bear ebanik eurak ondo bearrez eta bake bakean artu eben asmoak, Primo
de Riverak goiko agintaritza itxi barritan.

Karmen'go Argia aldizkariaren sorrera
Lenengo zenbakia 1931ko urtarrillean agertu zan. Asi-asieran, Karmengo Amaren irudi baten azpian bertsozko eskintza au ekarren:
Goizeko izar disditsu zeran
goi-esker argiz apaiña,
Karmengo Ama, agurtzen zaitut
jZu neure argi baziña!
Gogo guztien onuragarri
agertu nai naz liraiña.
Onetsi naizu, ene irakurlen
izan nadin atsegiña.
Baso txoritxu abeslariak
mendi batetik bestera
zugatz-aziak zelan daroiez
langille bizkor antzera;
eusko-lurrean zorionaren
azi deuna ereitera
aurkestuko da KARMENGO ARGIA
illero pozik lanera.
Sendi bakoitza biurtu daiten
ekandu deunen kabia
bide zuzena ziur izanik
gure euskera garbia,
baso ta uri ibilliko naz
garbi iragarten egia;
abegi onez artu, ba, arren,
gora daroan argia.
Eskintza onen urrengo, Jaizkibel izenpetutako artikulua etorren aldizkari barriaren asmoak adierazoten. Aldizkari barriaren izenean, lanean asi baiño len agur
gozo bana bialtzen eutsen beste euskal-aldizkari guztiai, Argia, Jaungoiko-Zalea,
Zeruko Argia, Euskalerriaren Alde ta gañerakoai.
Ona orain, Jaizkibel-en luma- tan, aldizkari barriaren asmoak. 1) Euskaldunei
irakurgai osasuntsuak eskiñi. Aspaldi ezkeroz, Euskalerrian irakurteko gose-egarria
sortu dan ezkero, euskerazko irakurgairik ezean, erderazkoetara joko ei dau, eta
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askotan loi ta lasaienak irakurriko ei ditu. Egarri ori asetzeko emen aurkituko ditu
euskaldunak, aldizka, illero janari garbi eta gozoak. 2) Bigarren: Karmelgo lorategietan sartu eta lorerik bikaiñenak eskiñiko deutsoz irakurleari: Karmengo Amaren
eskintzak, Pragako Ume Jesusen maitagarritasuna ume ta nausientzat, Ama Teresa
andiaren bizitza ta irakatsiak, Teresetxo deun egin barriren lorak eta abar. Karmengo
etxerantza begira dagozan asmoak dira onek.Baiña ez dira or amaitzen aldizkariaren
asmoak. Eta orregaitik 3) irugarren, Euskeraren alde garbi ta kementsu lan egiteko
asmoz sortu da. «Jainkoa lagun eta Karmengo Ama bere alde duela, asmo egoki
auek osoro ta laster beteko al ditu, bada, Karmengo Argia aldizkari jaio berri onek».
Olantxe amaitzen zan Jaizkibel-en aurkezpena. Olantxe azaltzen zituen ezizen orrenpean gorderik egoan Aita Doroteo, Apotzagako semeak, aldizkariaren asmoak. Baiña
or be ez dago dana esanda.
Asmo orrein gafietik edo eurak baiño lenagotik bazan besterik aldizkari barriaren
eragille zana; prailleen erakundetik edo agintarien ganik etorrena: 1930ko Batzar
Nagusia izan ebela nagusi barriak izentetako, eta Batzar orretan onako erabagi au
artu ebela: Euskalerriko prailleen artean aldizkari barri bi ateratea, erderazkoa bata,
Iruñan eta euskerazkoa bestea, Zornotzan. Orretara, ordura artean, euren idazlantxoak
etxez kanpoko aldizkarietan (Euskal-Esnalea-n, Jaungoiko-Zale-n) ateraten zituezanak, aurrerantzean etxealdizkarian aterateko erea eukiko eben, eta idazle barriak
sortzeko aukerea jarriko jaken. Erabagiok 1930ko uda-aurretxoan artuta, urrengo
urtarrillara arte astirik eta eperik naikoa izan eben, prestakizunak egiteko, idazle
bakotxari bere arloa emon eta Karmen'go Argia plazaratzeko. Eta orra non datorren
lenengo zenbakia, 32 orrialdekoa, 1931-ko urtarrillean.
Aldizkariak bere arloak zituen, eta arlo bakotxak bere idazle arduraduna. Batek
eroian Karmengo Amaren inguruko arloa, beste batek Pragako Ume Jesusena, beste
batek Lisieux-ko Teresetxorena. Urrengo batek etxeko gorabera ta joan-etorrien barri
emongo eban: Larrako praillegeien etxean zenbat gazte barrik artu eben Karmengo
Amaren soiñekoa, edo zenbatek Begoñan emon Meza Barria; zenbat sermolarik urten
eben Garizuman gure praill-etxeetatik inguruko errietara semoegifian edo mixioak
emoten. Bere arloa eukan Euskalerriko kulturarloentzat: euskeraren aldeko ekintzak,
euskal-ikastetxeen goraberak, liburu barriak eta abar.
Aita Martin Uriartek egiten eban zuzendari. Beronek eroiazan askorentzat begikoen ziran arlo bi: Baserrigaiak, eta Egi biribillak. Esaera zarren antzeko egi biribil
esanguratsuak asmetan beti izan zan zalea, eta bizi guztian ekin eutsan arlo oni. Beste
lenengoko orduko langille bat, askori oso atsegingarri egiten jakena, Aita Gabirel
Jauregi izan zan. Aramaioko semea eta Fisika ta Kimiaren irakasle bera. Gabirel
izenpean edo Aramaio erri-izenpean illero etorren izarren goraberak azaltzen, edo
Aramaioko ipuin eta oituren barri emoten, edo fisikazko indar askoren argitasunak
eskintzen, irudi ta guztiko apaingarriekin.
Aita Lontzi zanak (Ormalda ezizenez) artu eban Euskalerriko gora berak eta
euskeraren arazoak aztertzeko arloa. Edo munduan zear jazoten ziran gauza jakingarrienak egunik egun eta labur ekartea. Eta jakiña, bere bertsolanari ez eutsan sekula
itxi.
Aita Anbortsik artu eban lenengotan Lisieux-ko Terese-txoren gogoa ta irakatsiak
aztertzea. Baiña andik laster Indiara bialdu eben, an Teologi irakasle izateko (eta

EUSKERA - LITERATURA - KRITIKA

33

askenez Gotzain egin eben). Eta emendik alde egin ebanean, gai orretan Aita Santi
gazteak jarraitu eutson, meza emon baiño lenagotik asita.
Aita Doroteok ez eukan naikoa Pragako Ume Jesusegaz ez Karmengo Amagaz,
eta lenengotarik asi jakuni4íía Gurea eta Agur Maria luze ta zabal azaltzen. Luzeroko
gaia euki eban or. Aita Martin, aldizkariaren zuzendaria, bere solo-lanak eta Egi
Biribillak itxi barik, sarri ebillan beste gai sakonagoetan sartuta, zuzendari zanari
egokionez (Martiartu, M-U, Uriarte eta Barazar izen edo ezizenpean). Beste idazle
bat, Aita Bernardo, naparra, apologetika gaietan sartuta ibilli jakun aldikada baten.
Euskalerri guztiko idazleak ebiltzan, napar, arabar, giputz eta bizkaitar, alkar-lan
ederra egiten.
Aitatutako idazleok etxekoak, Zornotza, Gazteiz, Begofiako praille-etxekoak
zírala esan bearko dogu. Baiña bazan mordo ederra atzerrietan: Aita Anjelok, Aramaioarrak, Portugaldik bialtzen zituen ainbat barri; Pio abak Perutik idazten eban,
ango barri asko eta artikulu sakonagoak bialduta. Erroman baziran barri-emoille eta
idazle mamitsu bi: Aita Ipolito Larrakoetxea, eta aita Ixidor Maguna. Mussolini eta
Aita Santuaren arteko eztabaidak, eta faxisten eta katolikoen arteko burrukak ziralata,
ondo alegindu ziran Karmengo Argiaren irakurleak jakitun ipinten.

Idazle barriak
Urtea bete orduko, izen barriak asi ziran aldizkarian agertzen. Ameriketatik
etozan asko. Ara joan barri ziran gazteen izenak. Bakotxa, bere lekutik, Colombiatik,
Perutik, Chiletik bere lantxoaz etorren aldizkariari betegarri ona ekarten: olerki bat,
ipuin bat, oitura bat, edo mixiolarien lan eder nekagarrien txostenen bat. Aita Balentin
Abasolo, Aita Matai, eta Aita Elorrieta Perutik, Aita Atutxa (Emaldiko) Chiletik,
aita Batiz (Bingen, Barbin, Nikolax), aita Goiria eta aita Ander (Duralde) markiñarra
Colombiatik, aitatzea naikoa bedi. Beti be, urriñetako mundu barrien aize barriak
ekarrezan aldizkarira.
Indiatik etozanak etziran bape txarragoak. Aita Segundo zorrontzarra eta Peru
Azkoiti (au Begoñatik asi ta Indiatik idazten jarraitu ebana), Gandiren erriko barri
jakingarri asko emoteko ez ziran luma txarrekoak. Aita Estanisla lekeitiarra be ez.
Eta Euskalerrian jarraitzen ebenetatik ez ziran batzuk luma makalak agertu. Len
aitatu dot bat: Aita Santi (Jagoba, Igotz, beste izenez edo ezizenez) idazle euskaldun
gazteren bat eriotzeak eroaten euskunean, illeta-soiñu negartiak joten, edo beste
edozertaz, edo Ebanjelioko Zoriontasunak azaltzen, edo bertso lirikoak parra parra
ateratzen, beti egin eban zoli aldizkaria bizi izan zan aldi guztian, onek azkena jo
eban arte.
Beronek eta neuk artu gendun Ama Teresaren Camino de Perfección euskeratzeko lana. Zetako? Ze asmotan? Prailleak legetzat artuta euken, urtean bein, aparitan
Ama Teresaren liburu ori irakurtea, guztiak ixilik entzuten ebela. Lege ori euskeraz
betetako erreztasuna emotearren artu gendun lan ori. Lenengo kapitulua bion artean
egin gendun (bakotxak bere zatia euskeraratuta), nik egin nituan urrengo zortzi kapituluak. Urteak geroago, bion artean amaitu eta tomo baten argiratuta dago orain
Teresaren liburu ori euskeraz. Igotz-Oba izan zan artu gendun izen-ordea, Igotz
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Amoroto aldeko mendi baten izena eta Oba Dimako auzo baten izena. Dana esateko,
esan dagidan neuk be argitaratu nebala beste lanen bat edo beste Karmen'go Argian,
Amuxalde, Basabil eta O. izenordepean. Amuxalde eta Basabil Obatarrak ondo ezagun dituezan baso-izenak dira.
Baiña geure izenak aurrera botatearren, ez daiguzan beste izen batzuk baztertu.
Ezta aztutekoa, ez, aita Goiria, Txanton, au be len aitatua, gure arteko lumarik
ugarienetakoa. Karmen'go Argia aldizkarian orrialde asko berak bete zituen, eta orrez
gaiñera liburu mordo baten aita idazle dogu bera. Bertsoz nai osterantzean, Amerikatatik naiz edonondik lankide ugaria izan zan aldizkari onetan. Aitatu daigun beste
bat: aita Luki (Txomin eta Landatxu, auzo-izenez) erriko atzo-aguren euskerea entzun
eta bere ipuiñetara ekarten gatza ta piperra daukana. Eztaigun aiztu aita Basilio,
praille egin aurretik Jose Arana eritxon Donostiako semea. Eztaigun aitatu barik itxi
euskaldun barri bat: Norberta anaia, 1937n Otxandio aldeko gudalekuan il ebena,
euskera gure ikastetxeetan ikasi eta bere lantxorik aldizkarira bialdu ebana. Mixiogaiak emoten sutsu ekin eutsan aldi baten Orobioko seme Zelaiñok (Balier aita izango
zanak).
Idazle barrietan ba etorren bat, itxaropen andiak emon zituena: Sabin Gerrikaetxebarria. Batez be, olerkari-ospe andia ekarren. Baiña 1936ko gerrateak eroan euskun
betiko Madrildik berako gudalekuen baten. Azkenengo lana bere gudaldiko Egutegia
ei eban, eta dana galdu zan bere olerkiakaz batera. Aita Atutxa lemoarra be etzan
makal agertu bertsoz eta osteango lanakaz.
Karmen'go Argiak, beste aldizkari batzuk lez, beste arlotxo bat be ba eban,
musikazkoa. Noizik bein latiñezko ta euskerazko eleiz-kantak, eta erri-kanta bat edo
beste be zabaldu zituen.
Olantxe jarraitu eutsan bere bideari, bake-baketan itxuraz, 1936ko gerratea barruan sartu zan arte. Urte onen abuztukoa izan zan azken zenbakia. Urrengo illeko
zenbakirik ez zan atera. Euskalerri geiena militarren mendean jausi zan eta ez egoan
arpidedun askori bialtzeko erarik. Gaiñera, zuzendaria bera gudaritzara deitua eta
beste idazle asko aldizkariagaz artu-emonik ezin izanik, bide itsuan gelditzen zan
aldizkaria. Beiñ-beiñekoz argitaratzeari itxi egin jakon. Oporra artu gendun. Noz
arte? Badakigu Bilbon bertan bazala beste aldizkari bat, Jesuitena, Jesusen Biotzaren
Deia, ez zala gelditu, atera beintzat urrengo urtean apirillera arte atera zala. Eurak
ziran inprentaren jabe eta egiteko erea euken. Baiña zabaldu, nora zabaltzen ete eben?
Bear bada zenbaki guztiak bertan gorde, urrengo erea etorri arte. Guk ez gendun
izan orren beste egiterik. Aterateari itxi eta kito. Jaungoikoak argi egiñ arte.

Eragozpenak
Karmen'go Argiak itxuraz baketan jarraitu ebala esan dogu 1936'ko abuztura
arte, bost urte eta erditik gora. Illero zabaltzen gendun inguruko Euskalerri guztira.
Mugaz bestaldeko Euskalerrian be bagendun arpidedunik, eta ango aldizkariekin truke
egiten gendun. Guztiz 4000 arpidedun zituen. Urteko amabi zenbakien saria iru
pesetakoa zan. Baiña ezin geinke esan eragozpenik eta oztoporik ipiñi izan ez jakonik.
Errepublikako gobernadore baten amorrua ganean izan eban eta naiko gogor. Erre-
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gearen gobernadore batek Azkuek joan dan mendearen azkenetan ateratzen eban
Euskahale astekariari ezarri eutsan zigorra, dana erderara itzuli ta euskera-erderan
argitaratzekorik ez euskun agindu, baiña bai antzeko nekea, euskerazko testoa dana
erderara itzulita zenzurara bialtzea. Argitaratzeko baimenik emongo ba euskun, ori
egin bear gendun. Olantxe, 1934ko naste batzuen ostean luzaroan, gauzak barriro
aldatu ziran arte. Amaikatxo ordu emon bear izan zituen aita Pio orduan zuzendari
zanak bera idazmakinaren ganean, tipi ta tapa, euskerazko lan guztiak eta iragarki
guztiak erderara biurtzen, Bilbora zensurara bialtzeko. Erderazko testoa ondo aztertuta
gero emongo eben baimena.
Baimen kontu onetan orduko eta geroko gauza asko kaleratu barik dagoz oraindio, eta euskereari jarritako oztopo eta eragozpen askoren ez jakiñean gagoz. Esan
dogunez, Karmengo Argiaren sortzailleetakoa izan zan aita Doroteo Apotzagarra.
Eta Karmengo Amaren izenaren zabaltzaille andia. Biotzak ez eutsan agintzen geldi
egoterik, bere Ama maitearen alde burua atera barik. Eibarren zala aldizkaritxo bat
ateraten asi zan bertan: Mensajero del Escapulario del Carmen. Hoja de propaganda
religiosa, 1945-1948. Erdera utsean aterateaz lotsatuta edo, asi ta laster Euskal-atala
ezarri eutson. Karmengo Argiaren asitako lanari jarraitu nai eutson berak, euskaldunai
euskeraz egiñez. Amar zenbaki euskal-ataldun atara zituen orduko, gobernadorearen
debeku zorrotza etorri jakon, euskal-atala kentzeko. Asko, ain zuzen euskerazko
atalagaitik asi ziran aldizkaritxoa erosten. Baiña Francoren mendeko egun bero areitan
aldizkari eta liburuetan euskerarentzat ez egoan ezelango lekurik. Agintari geienen
burubiotzetan euskerarentzako gorrotoa zan jaun ta jabe. Gorrotoa eta ez-jakiña batera
ebiltzazan.
Karmen'go Argia-gaz auzitegian jazorikoa naiko argigarri da. Aldizkari onek
iru zuzendari izan zituen bere seigarren urtera arte. Lenengoa Aita Martin Uriarte,
aldizkaria Larran ateraten edo argitaratzeko prestetan zan bitartean. Gero, Zornotzako
ikastetxe barria egin zanean, ona aldatu zan aldizkaria. Aita Pio Asua ezizenez,
ameriketatik etorri barria, zuzendari ebala irugarren aldaketa 1936n dator. Pio barriro
Ameriketarako izendatua izan da eta zuzendari barria jarri dabe. Nor, eta lerrook
idazten dituena. Epe oso laburrerako. Azkenengo zuzendari onek, azkenengo zenbakia, 1936ko abuztukoa besterik ez eban kaleratuko. Baiña aurreko bien pekatuak
edo pekatutzakoak berak ordaindu eta garbitu bearko ditu.
Ain zuzen auzitegira eroan eben militarrak eta Karmen'go Argia orren zuzendari
izan zala-ta, aldizkariaren erru guztiak bota eutsoezan lepora. Pekaturik andiena,
beste guztiak bat egiten zituena, aldizkariaren izena bera. «Ya ven, —esaten eban
gogor salatzailleak—. Karmengo Arjia (olan esaten eban berak) Hasta el título es
separatista». Orra berak autortu eta salatu bere buruko utsa eta barruko gorrotoa:
euskerea bera zan euren arerioa, arerio ondatu bearrekoa. Nik euren buruetan argi
apur bat egin nai izan nebanean, maipurukoak: «Calle y siéntese». Eta fiskalak amabi
urteko espetxea eskatzen zituen arren, auzitegiak amasei urtekoa emon eustan. Gorrotogarria zan Karmengo Ama, gorrotogarria Avilako Teresa andia eta Joan Kurutzekoa, gorrotogarriak gure Indiako eta Ameriketako mixiolariak eta euren lanak,
gorrotogarriak euskeraz egiten zan edozein lan. Noz arte?
Noz arte iraungo ete eban Karmen'go Argiaren ixillaldiak? Noz arte jarraituko
ete eban bere arpidedun eta irakurleakaz artu-emonik barik? Aldizkaria iñori agurrik,

36

L.AKESOLO: IDAZLAN GUZTIAK

adiorik egin barik ixildu zan. Noz edo bein, lengo artu-emonetara biurtzeko itxaropena
izan baleu lez. Eta orixe jaso da. Zelan edo alan, lengo irakurleekin edo geroagoko
barriekin alkarrizketan jarraitzeko zoriona izan dau. Gaur arte. JAIZKIBEL arek
1931en esan ebanez, «Jainkoa lagun eta Karmengo Ama bere alde duala».

UN DICCIONARIO VASCO INSERTO EN
«MEMOIRES DE LA LANGUE CELTIQUE», DE
BULLET 1755-1760*

Hallándome hace unos años en una librería de las proximidades de la Puerta del
Sol en Madrid y curoseando entre los libros antiguos allí expuestos, reparé en una
obra en tres gruesos volúmenes sin título alguno en sus lomos y abriendo una de
ellos al azar, quedé sorprendido por el gran número de voces que en él se leían
mezcladas entre otras muchas de distinta procedencia y configuración. Se trataba de
un diccionario pero de un diccionario raramente concebido, al parecer. Su título:
Mémoires de la Langue Celtique, no me podía aclarar mucho la naturaleza del libro
que tenía en las manos. Alguna mayor luz me daba lo que en la portada venía después
del título, describiendo el contenido de la obra, que en suma era:
1) La Historia de la Lengua Céltica, con una indicación de las fuentes en que
puede encontrarse hoy;
2) Una descripción etimológica de las ciudades, ríos, montes, bosques, curiosidades naturales de las Galias, de la mejor parte de España, de Italia, de Gran
Bretaña, lugares cuyos habitantes fueron celtas;
3) Un Diccionario Céltico que contiene todos los términos de esta lengua. Su
autor: M. Bullet. La obra está impresa en Besanzon en 1755, 1759 y 1760.
Todos estos detalles tampoco me acababan de dar una explicación suficiente de
la presencia de tantas voces vascas en el libro. Y como no era cosa'de convertir la
librería en una sala de lectura, decidf acudir a la Biblioteca Nacional por ver si allí
podía salir de mis dudas. Sólo en parte lo conseguí, ya que la Biblioteca Nacional

* Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País 23 (1967) 141-147.
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no dispone sino de un ejemplar incompleto, únicamente del primer volumen de los
tres de que consta la obra de Bullet.
Mi impresión era la de hallarme con una obra poco menos que desconocida
entre nosotros a la vez que interesante para la historia de nuestra lengua vasca, y
poco después conseguí que una biblioteca nuestra adquiriera los tres volúmenes en
perfecto estado que vendía la librería madrileña.
E! autor
A la verdad, ni el autor ni su obra eran del todo desconocidos por los vascófilos.
Vinson, en su Bibliographie de la Langue Basque (p. 195), al describir el Diccionario
Trilingiie de Larramendi, dió una idea bastante exacta de lo que contenían estas
Mémories de la Langue Celtigue. Unamuno las citó también en su tesis doctoral que
versó sobre Crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca. Pero
sin duda no conoció la obra entera de Bullet. Creo poder hacer esta afirmación,
porque sabido es que Unamuno en sus años de estudiante y mientras preparaba su
tesis frecuentó la Biblioteca Nacional y allí hubo de manejar esta obra de Bullet, que
hemos visto encontrarse descabalada en dicha Biblioteca. No pudo seguramente
consultar sino el único volumen allí existente, que es el único que Unamuno cita, el
menos importante para los estudios vascos y aún para formarse una idea de la obra
en cuestión, ya que no es sino como introducción a los dos volúmenes siguientes en
que Bullet nos da su Diccionario Céltico.
^Y qué fue Bullet? En la portada de la obra ostenta su autor los siguientes títulos:
Primer Profesor Real y Decano de la Facultad de Teología de la Universidad de
Besanzon, miembro de la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Artes de la misma
ciudad.
Tomamos de la Bibliographie ancienne et moderne, dirigida por una sociedad
de gentes de letras y de sabios (París, 1812, t. VI. p. 253-254), los siguientes datos:
Juan Bautista Bullet, nació en Besanzon en 1699 y murió en 1775. Profesor de
Teología en la Universidad de su ciudad natal, miembro de la Academia de Inscripciones y Bellas Artes, publicó gran número de obras apologéticas e históricas (cuya
enumeración aquí omitimos), «llenas de erudición pero escritas en un estilo descuidado y que son buscadas por los sabios». Aquí nos interesa en particular el juicio
que los autores de esta enciclopedia bibliográfica emiten sobre la presente obra:
Mémoires de la Langue Celtiaue. De ella escriben: «Es la obra que más celebridad
ha dado al autor. Muestra en ella una erudición inmensa; pero el sistema que en ella
trata de seguir parece insostenible. Los vicios de tal sistema no han sido obstáculo
para que la obra sea consultada y buscada por los extranjeros, en particular por los
ingleses».
Punto de partida de Bullet
El propósito de Bullet en su obra fue recoger el mayor caudal posible de vocablos
celtas. ^Dónde encontrarlos?
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El creyó poder encontrar términos de la lengua celta en las siguientes fuentes:
1) primeramente en los autores griegos y latinos; 2) en segundo lugar, en la lengua
de los bretones y de los galos, cuya lengua asegura haber sido la de los celtas.
«Verdad es que aquellos han mezclado algunos términos nuevos, pero son fáciles de
reconocer». 3) En tercer lugar, se encontrarán voces célticas en muchas historias,
vidas de santos, anales, libros de actas, de contratos, desde el siglo cuarto al diez y
seis. Aunque escritos en latín (dice), felizmente para nosotros, esos documentos
contienen muchas voces celtas, algunas veces con la explicación o traducción de -u
significado. 4) En los diferentes dialectos o patois. 5) En quinto lugar, se buscarán
con buen resultado términos célticos en la lengua de los vascos. «Este pueblo (dice
Bullet), defendido por la naturaleza del país que habita, muy raras veces ha conocido
otros señores que sus jefes nativos. No habiéndose mezclado jamás con ninguna otra
nación, ha conservado su primitiva lengua, que es un dialecto del celta». Y, 6) en
sexto lugar, fuente de vocablos celtas será la lengua de las montañas escocesas y la
de los lrlandeses, que originariamente son dialectos del bretón.
Tal es el criterio que ha guiado a Bullet en la búsqueda de materiales para su
diccionario celta. Para él, la lengua celta es la lengua primitiva. En la primera parte
de su obra cree poder probar su afirmación haciendo la historia de dicha lengua,
estudiando su origen, progreso y duración. Cree haber resuelto la famosa disputa
sobre la lengua primera de una manera satisfactoria para las partes todas en litigio.
No es otra que la lengua de los celtas y de ella son hijas o dialectos tantas otras que
conservan elementos de la lengua madre con alteraciones tan ligeras que no son
bastantes para impedir que los sabios las reconozcan.
Partiendo de esta base y guiado por esa convicción suya, Bullet se impuso un
trabajo verdaderamente ímprobo para llevar adelante su plan. Es impresionante el
catálogo de lenguas, antiguas y modernas y de todos los continentes, cuya léxico ha
examinado y utilizado en busca del fondo celta que pueden contener.
La explicación o exposición de estos principios ocupa la primera parte de la
obra, el primer volumen de Mémoires de la Langue Celtique. En el mismo volumen,
y confirmación de las afirmaciones del autor sobre la extensión del celta, en sus
tiempos, viene la interpretación de la toponimia de tantos lugares por el celta o los
considerados sus dialectos. No faltan aquí explicaciones etimológicas de topónimos
vascos: Bayona, Tolosa, Durango, Orduña... Y es en la segunda parte, en los volúmenes II y III, donde tenemos el resultado de las búsquedas del autor, guiado por
el método y los principios expuestos: lo que él pretende que sea el gran diccionario
céltico-francés. De él sólo nos interesa a nosotros el material vasco que ha acumulado
en su obra. Y de él vamos a pasar a hablar a continuación.

El Diccionario Vasco de Bullet
Creo que se puede hablar de un Diccionario Vasco de Bullet. Y creo también
que bien merece una mayor atención que la que se le ha prestado hasta ahora entre
nosotros. Digamos, pues, algo sobre sus fuentes y sus características.
Las fuentes que Bullet ha utilizado están indicadas en la bibliografía que va al
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principio del segundo volumen. Entre ellas hay fuentes manuscritas. Son las siguientes
por el orden que les ha señalado el autor:
1) Un vocabulario vasco formado sobre el Nuevo Testamento de Leizarraga,
dedicado a la Reina de Navarra Juana de Albret. Manuscrito.
2) Un vocabulario Vasco, Irlandés, Escocés, del dialecto Galés de la Isla de
Mona, y de la lengua de Cornvvall en Inglaterra. Manuscrito.
3) Trésor de trois Langues François, Espagñole et Basque. Impreso en Bayona
por P. Fauvet.
4) El Diccionario Trilingíie de Larramendi.
5) Notice de l'une et de l'autre Biscaye, de Oihenart. Título éste así puesto en
francés. ^Habrá existido edición francesa de esa obra histórica de Oihenart?
A estas fuentes así enumeradas por el autor en su bibliografía habrá que añadir
otra mencionada en el prefacio al mismo volumen segundo, el trato directo del autor
con gentes de diversas procedencias y dialectos. A ella alude en estos términos: «A
los vocablos que nos han proporcionado los libros impresos y manuscritos aquí
catalogados, hay que añadir los aprendidos de viva voz conversando con Irlandeses,
Escoceses, Bretones y Vascos, ya que en estos pueblos existen términos usados en
una comarca y no en otra, y por este motivo no se encuentran en los diccionarios
más altos, por la razón de que los que los han compuesto no han incluído en ellos
sino las voces en uso en su propio cantón».
No está, pues, mal de fuentes nuestro autor, y mucho menos para aquella época.
De ellas hay que destacar esas dos fuentes manuscritas, hoy a mi parecer totalmente
desconocidas: el vocabulario'formado a base de Lizarraga, y el Vocabulario VascoIrlandés-Escoces-Galés.
La fuente más explotada por Bullet ha sido el Diccionario Trilingue de Larramendi, tanto es así que Vinson se atrevió a afirmar que en Mémoires de la Langue
Celtique su autor nos había dado el Diccionario de Larramendi vuelto, por así decirlo,
del revés. La afirmación es algo exagerada, pero refleja bien la preponderancia del
elemento vasco procedente de Larramendi en la obra de Bullet.
Indicadas las fuentes, pasemos a dar a conocer algunas de sus características.
Calculo que contiene sobre diez mil voces vascas o que se quieren pasar por
vascas. Estas van mezcladas con otras muchas de diversas lenguas ocupando el lugar
que les corresponde por orden alfabético como en cualquier diccionario. Un Ba al
lado del vocablo indica su procedencia vasca.
No se observa ningún criterio selectivo. Muchas veces aparecen los términos
derivados o compuestos y faltan los simples o las raíces de las que ellos derivan. Si
algún criterio ha presidido el trabajo de Bullet, ése parece haber sido el de reunir el
mayor número posible de voces vascas. Pero para ello se imponía una tarea costosa:
la de volver del revés todo el diccionario de Larramendi, por ejemplo, y ponerlo en
orden alfabético. Pero, en la precipitación con que parece haber trabajado el autor,
se le escapaban sin duda muchas voces. De ahí que en cada volumen se viera precisado
a agregar unas páginas de adiciones y correcciones para incluir algunas voces más
que le fueron saliendo al paso. Es notable el promedio mayor de voces vascas en
esas adiciones para subsanar así en parte y llenar las lagunas ocasionadas por su
precipitación.
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Los verbos están de ordinario traducidos en la primera persona del presente de
indicativo. Así apucadu, acaecer, viene traducido: J'aviens, j'arrive, y arbindu:
j'etrécis. Sin embargo, cuando el verbo está enunciado en esa misma persona en
vascuence, se traduce por infinitivo: así erretzen naiz: se brúler.
Alguna vez se encuentran palabras claramente castellanas como si fueran vascas,
como trueno, tonnerre. Y hay bastantes despistes sufridos por el autor por su conocimiento superficial de la estructura interna de una lengua. Así nos encontramos
con un dagoena traducido por enfermo. Luego en la letra m tropezamos con minez
que también traduce por enfermo, y nos damos cuenta del despiste de Bullet, quien
encontró sin duda un minez dagoena (el que está enfermo a la letra), y nos dió las
dos palabras como sinónimas de enfermo.
Más frecuentes son los deslices de Bullet cuando cede a la tentación de etimologizar, cosa bastate frecuente. Resulta cómica la seguridad con que se pronuncia
en este punto. Si arroztegia significa hospital, Bullet se cree en el deber de llamar
la atención sobre el primer elemento arroz, que ha tenido que significar debilidad,
enfermedad. Arbaltxa es ambar negro, luego ara tiene que ser ambar a secas. Azama
es madrastra: luego, puesto que ama es madre, az no puede significar sino mala.
Aurduna es una mujer encinta, luego duna significa grosse. No es extraño que en
su tiempo y con los conocimientos que entonces pudo obtener del vascuence incurriera
en tales despistes cuando en pleno siglo XX y en nuestros mismo días hemos podido
leer interpretaciones etimológicas (como muchas de las que nos ha dado Mons. Griera)
que no son más sabias que las de Bullet.
Con todo, no siempre se aleja tanto de la etimología verdadera. Los componentes
de artegia, aprisco, por ejemplo, son para él ardi, oveja, y gi, lugar. Entre sus
aciertos puede señalarse la explicación de la palabra aberats, rico. Significa «un
hombre riche, comme qui dirait possesseur de troupeaux». Y se extiende en la
explicación del parentesco de abere con otras palabras latinas (aper), galas (aber),
hebreas (aberth) y otras (apferus, caballo de tiro), etc.
El Diccionario Trilingúe le ha hecho también caer en otra clase de despiste al
traducir una palabra por una perífrasis. Gaizguitik libretzat y norbait pecatutic nos
los da por absolver. Faltan ematea y azcatutzat ematea. Talde baten es conducteur
de bétail. Falta evidentemente la palabra equivalente a conductor. Autsarria, la piedra
cenizal o mojón central de un sel, es para Bullet el centro del bosque, traducido sin
duda del equivalente latino que le da Larramendi: nemoris centrum. También tenemos
en lugar de simples voces trozos de frase: Nola ere dan basoillara, nolaco jabea,
éste último comienzo de un refrán, que Bullet traduce: Tel le pot, tel le couvercle.
Por último, no faltan las malas lecturas: cura por zura, arrancale por arrantzale,
y algunas otras menos explicables.
Demasiado tal vez nos hemos alargado en la anotación de estos deslices y detalles
que, si presentan aspectos que nos hacen sonreir, no son para quitar a esta obra de
Bullet la importancia que tiene para la historia de la lexicografía vasca.
La tiene sin duda, en primer lugar, como exponente del eco que la obra de
Larramendi halló muy pronto fuera del país. En una obra lexicográfica extranjera el
Diccionario Trilingue, aún vivo el autor, ha sido ampliamente utilizado y refundido.
Es el primer intento de volver del revés la obra de Larramendi. Prescindiendo de los
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criterios que guiaron a Bullet, atengámonos al resultado. Ahí están esas diez mil
voces vascas o que quieren ser vascas que recorrerán el mundo por obra y gracia de
este teólogo y filólogo de Besanzon, que tiene derecho así a figurar en el catálogo
de los extranjeros beneméritos de la lengua vasca.
La tiene, en segundo lugar, por el hecho de que Bullet no es mero copiador de
Larramendi. Ha manejado también otras fuentes manuscritas hoy ignoradas o perdidas, y aún la fuente viva del trato directo con gentes vascas de distinta procedencia.
^Han podido estas fuentes sumar algún elemento nuevo a lo aportado por Larramendi? Sería necesario examinar minuciosamente el léxico vasco recogido por
Bullet y separar la aportación larramendiana, para dar una contestación a esa pregunta.
Este trabajo concienzudamente llevado tal vez nos proporcionara alguna sorpresa.
Me permito llamar la atención sobre una posible nueva palabra que Bullet
registra: eztimasia. A juzgar por la ortografía que para otras palabras emplea, creo
que hay que leer: eztimatzia. Bastantes términos para designar árboles frutales registra
Bullet que tienen esa misma desinencia: -sia (o -tziá), que él advierte que significa
árbol en general. Bullet da esa palabra con el significado de melocotonero. No sé
que se encuentre en Larramendi ni en ningún otro diccionario. Nos recuerda otro
término empleado por Barrutia y no recogida por nuestros léxicos: eztimakatza.
No puede excluirse que un estudio más detenido de la obra de Bullet nos ofrezca
alguna novedad grata en el campo de nuestro vocabulario.
Mientras ese examen llega, quede esta información que se ha dado acerca de
Mémoires de la Langue Celtiaue de Bullet como una contribución al homenaje que
el pueblo vasco tributa al P. Larramendi en este segundo centenario de su muerte.

«EUSKAL HERRIAREN ADIZKIDEAK»
ETA EUSKAL-IZTEGIA*
Unamuno'k nonbait errana dugu: «Euskara hilurren dago eta alpherrik izanen
dira sariketak, alpherrik eskolak haren phitz-araztekotz. Bere gorphua iakintzaz gantzutu; horra gure egiteko guztia. Bil ditzagun seme on anzo, ahanzpenaren leizetan
amildu baino lehen bere utzikinak; hilondoko orhoitgailu bat eraik diezogun euskaldunek bere odolari eta hizkuntza zaharrari deraukoten maithasunaren lekhuko izanen
den orhoitgailua... Bil dezagun euskara, dena den bezalakoa, mintzatzen den bezalakoa, euskalki bakhoitzeko berezitasun guztiekin eta han hor datzaten bere hondarmondar guztiak goititu eta sabaira ditzagun. Eztugu bertze egitekorik».
Holatsu zion Unamunok orain duela berrogei etahamar urthe. Euskara hil beharra
ba zen ere, Unamunoren iritziz, bere burua haintzat duen euskalduna ezta egon behar
zerbait gantzugailu hari ekharri gabe, hil ondoan gizonen orhoitmenean edo iakintzaren eremuetan nolabait iraun dezan. Eta hortarako zer egin? Euskararen puska
guztiak bil, bere altxor guztiak goititu eta iakintzaren sabaietan gorde. Hori zen
Unamunori zeritzona, hori zan Unamunok erakhusten zuen bidea. Bertzeentzat ordea.
Damurik berak etzuen hortarako nekherik xumeenik ere hartu. Euskalduntasunaren
eta iakintzaren deiak bide bat erakhusten zeraukon, bainan bertze batetik io zuen. Ez
omen genuen bertze egitekorik euskarari hilendako orhoitgailu bat eraikitzea baizik;
bainan maite erakhutsi hori ukhatu egin zeraukon. Eta areago dena, zerbait euskararen
alde egin nahi zuteneri ez othe zaie behin baino sarriago irriz eta abarrez iazarri?
Beharrik ere ba du izan eta ba du gure hizkuntzak Unamuno baino adiskide eta
iabe egile hoberik, haren alderako artha gehiago hartu eta gogo hoberik erakhutsiko
* Euzko-Gogoa 5 (1954) 152-153; «Zubero'tar Andoni'k» izenpean. Zubero L. Akesoloren abizenetako bat da. Eta Andoni bere bigarren izena da (Lino Antonio). Ortografia ta aditz-formak Krutwig
jaunak ezarriak dira.
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zuenik. Hauien artean auphatuak bitez hemen egun behialako «Euskalherriaren Adiskideak». Aipha dezagun beren erdal izen osoa: «Real Sociedad Vascongada de Amigos del País».
Nork ez othe daki Errege-Baltsa horrek Euskalherrian hamazortzigarren mendean
iakintza sail ainhitzi eragindako aurrerapidea? Euskararen alde erabili zituen xede
handien aiphurik, ordea, entzun ohi ez dugu. Euskara gora behera guti kezkatzen
zirela uste dezakegu; baina baldin hola uste ba dezagu, okher handian gagoz. Zorionez
hor ditugu 1781-garren urtheko buruilan Bilbaon egin zuten Biltzarreko agiriak.
Gogoangarriak dira batzar hortan hartu asmo ta xedeak. Laburzki bederen gogora
ditzagun, gure erakhusbide ditezentzat eta Euskalherriaren Adiskideen goragarri. Gizon
herrizale heiek euskara etzuten bazterturik iduki. Bai zera! Eta lehenik euskararen
hiztegi baten egitea erabaki zuten. Nolako hiztegia gero! Egungo egunotan ere nekhez
asma dezakegu gauza osoagorik. Dakhusagun biltzar hortako agirieri jarraikiz.
Lanari lothu baino lehen zer egin eta nondik eta nora jo behar zen erabaki zuten.
Euskera lehenaren ondare eta lekhuko bikainendakotzat zedukaten, gure herriaren eta Espainia osoaren iragan aldietan argi egiteko aztarrenik nabarmenendakotzat.
Euskararen hiztegi on baten egiteak gure herriari eta iakintzari argi eta ospe handia
ekharriren zerauzten; eta Euskalherria eta iakintza gogoan zituztela, gogotik lothu
zitzaizkion lanarí.
Euskara osoa bildu behar zan, euskalki guztietakoa eta mende guztietakoa. Euskalherrietako bazter eta zokho guztietan bizirik zirauena lehenbizi; eta bai agian hilik
zegoena ere, bai liburuetan gaindi orduko egunetaraino heldu zena ere.
Hirur taldetan banatu zuten egin behar zen lana. Lehen taldekoak euskal hitzen
bilha abiatuko ziren, nehon bilha ahalikako hitzik gehien bildu beharko zuten. Bigarren taldekoek lehenekoek ekharri gaiak aztertu eta alphabetuko lettren arabera
sailetan bereziko zituzten. Hirurgarrenekoek bertze guztien lana bildurik, hiztegiari
azken eskualdia emanen deraukote.
Lehen taldekoena zan sailik handiena eta zailena.Euskal hitzen biltzeko norat
jo? Euskalherrietara eta euskal litteraturara. Lehenik eta bereziki euskal herrietarat,
euskaldunengana. Euskara ahoz-ahoko hizkuntza dugu, zioten, belhaunik belhaun
gurasoen ganik semeetara ethorri zaikuna. Litteraturarik guti du gure hizkuntzak; eztu
aspaldi handiko libururik, ezagunik behintzat. Beraz ahozko litteraturara io behar
dugu xehekienik. Ahozko hizkuntza ezta halabainan Euskalherri osoan bat; thokian
thokian euskalki bereziak ditugu. Euskalki batetan galdu hitzek bertzeetan ba diraute,
bizi dira. Hortik lanaren zailtasuna, hortik lankhide ainhitzen beharra. Lankhideak
behar ziren Euskalherriko bazter guztietan iarri, ahalez euskararen puskarik ere gal
etzedin, euskara ahalik osoena biltzeko.
Lankhide hauiek lehenik euskaldun hutsengana jo behar zuten, bertze erdararik
etzekitenengana, bereziki erdal khutsurik guttien zuten herri tipi eta basherrietara.
Eta behin galdetuz —hau zer da? huni nola deritza?— bertze behin euskaldun iathorren
hizketeri belharria eme eta zuhur atxikiz, entzuten zituzten hitz eta mintzaira nabarigarri oro iaso eta aldean erabiliko zuten paperean ezarri beharko zuten.
Euskal litteratura behar zen hiztegi horren bigarren ithurburua: euskal litteratura,
alegia, liburuetakoa eta ahoz-ahozkoa. Litteratura hurria ta noharroina, nabaski; hala
ere, zena zelakoa, gutiestekoa etzen. Euskalherriaren Adiskideek nehon bilhatu aha-
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leko liburu kopuru handiena bilduko zuten lankhideen eskuetan ezartekotz. Ahozko
litteratura batez ere kanta zaharretan eta erran zuhurretan datza. Ahozko litteratura
hori ere bildu behar zen; kanta zaharreko eta erran zaharrezko bildumak egin eta
lankhideen eskumenera igorri, heietako hitzen eta mintzaeren atheratzeko.
Ohartgarria da nolako hedadura eman nahi zeraukoten beren hiztegiari. Hitz
bakhoitzaren adiera guztiak agertaraziko ziren, hitzen aldaketa eta itzuli guztiak ekharri beharko ziren; alegia, grammatika-arauz hitz bakhoitzak dituen aldaketa eta
itzulikera guztiak, aditzen irabiaketa (koniugazino) eta abar. Hitzeri dagozten erran
zuhurr eta bertze mintzaerak hiztegi hunek ekharri behar zituen. Hitz bakhoitza,
ezagunenak izan ezik, bere adiera edo erran nahia hobeki aditzeko, aldean adibidea
(auktoritatea) zuela ioanen zen,iiburuetarik edo erran zuhurretarik edo harturik. Are
gehiago. Hiztegi hau etzen hiztegi hutsa. Hitz bakhoitza non eta nolako adieraz
erabiltzen zen ere adieraziko zuen. Euskalherriko toponymia ere iasoko du; thoki
izenetatik hartutako abizenak ere bai. Bai eta leinua erakhusten duten abizenak ere,
adibidez Mitxelena, Martinena. Han izanen ziren azkenik euskal khutsuren bat hartua
duten giza-izenak ere, adibidez: Pepetxo, Peru, Perutxo, Praisku, Patxi, Patxo, Joanixume eta abar.
Garbitasunaren ardura ere zerbait ba dute. Etzan sartuko euskarazko etzen hitzik;
edo behintzat, euskaldun gehientsuek aspaldi harturik etzedukatenik; bainan hitz berriki asmaturik ere ez.
Euskalki guztietako hitzak onetsi behar ziren, ordea. Eta arau hunek ba zuen
bere zer-ikhusia. Euskalki batean erabilten den hitza bertzetan erabiltzen direnen
argigarri izan daiteke. Huna adibide bat; Atharia, diote, Euskalherri gehientsuan zabal
dabilen hitza da; bainan Bergara aldean aria soilik ere erabiltzen dute erdarazko
zaguán erraiteko. Atharia ez da bertzerik athe-aria edo atheko aria baizik. Bergarako
aria horrek emaiten derauku bertze horren argibidea, eta bertze euskalkietan ere erabil
liteken hitza dela derakhusaku.
Etymologi gorabehera ere ukitzen dute gure hiztegigileek. Lehenaren aztarrenen
argitzeko berebiziko balioa duela aithortzen dute. Halarik ere, sail huntan huts eta
okher handiak egiten direla ba zekiten, eta gai huni buruz erdizkako bidea hartu zuten.
Irudipen hutsezko etymologirik asko dabila eta kritika eta usna zuhurra behar ziren
onak etzirenetarik berezteko. Gure hiztegiak ezbaiko etymologiarik onetsiko etzuen,
ez eta bortxazkorik edo irrigarririk ere. Erdaratiko hitzak erdarazkotzat emanen ziren;
bainan euskarak aspaldi bereturik dituen hitzak, erdal-hitzen baten itea dutela-ta,
gehiagoko gabe erdarazkotzat etziren emanen. Hortan eztute eztabaidarik edo aharbiderik iarri nahi.
Hunenbertzekin aski bedi Euskalherriaren Adiskideek nolako hiztegia egin gogo
zuten nolabait erakhusteko. Dakhusagunez, hiztegia baiño areago zan: grammatika,
Euskalherriko-thoki-abizendegia, euskal folklore-tegia, Euskalherriko hizkuntza-atlas
ere bai. Orhoitgarri bikaina egin nahi zeraukoten euskarari. Nork erakhutsi zerauen
bide hori? Gauza askotan Larramendiren hatzetatik zebiltzela dirudi; Larramendik
bidea erakhutsirik, hark zirikatu eta sustaturik.
«Baldin nehor ba lethor, zioen Larramendik bere hiztegian, euskararen eta Euskalherriaren maitez nekhe puska bat hartuko lukenik, lankhai ugari izanen lukela aho
bethez erranen deraukot.Nire hiztegian bildu hitzak ainhitzak dira; euskaldunak eta
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erdaldunak harriaraztekoa da beren kopurua; bainan ezin konta ahalak nik hemen
biltzeke utziak, Bizkaian, Naparroan, Gipuzkoan, Laphurdin eta Zuberoan zabal
dabiltzenak eta oraindik nehork bildu gabeak. Neronek ikhusi ohi dudana da: Gipuzkoatik ilkhi gabe, egunoro entzuten ditut nik nire hiztegian sartu gabeko hitz eta
erranerak». Larramendiren hitz horiek dei bat bezala ziren bat ere euskalduntasunik
zutenendako, hark hasi lanari iarraikitzeko.
Dei horri erantzun nahi zeraukoten Euskalherriaren Adiskideek eta Larramendiren bideari iarraiki zitzaizkion. Aiphatu dugun Batzarreko agirietan Larramendi
beraren hitzak irakurten ditugu. Zerbaitetan ordea Larramendik baino haratago jo
nahi zuten. Haren asmoak baino handiagoak zerabiltzaten. Haren lana hobetu, osatu
eta zitu beharrez zebiltzen. Atsegin zaiku euskalzale zintzo hauien asmo xedeak hemen
gogoratzea. Damu gaitzez hutsean gelditu zen dena. Ba dakigu harik geroxeago nolako
haizek io zuten Euskalherrian barna. Geroago guda-hotsak adiarazi ziran euskal mendietan, eta asmo eder heiek, Euskalherriaren Adiskideen bertze asmo eder asko bezala,
mende berrien zurrunbiloek iretsi eta ehortzi zituten. Ez othe ditu nehork berriz
phitzaraziko? Larramendik errana gerthatu beharra othe da bethi euskaldunen artean?
Alegia, euskaldunek beren gauzetarako bethi zabar eta sorhaio izan beharra?
Egia erran, holako lan bat Azkue zenak egin zuena dugu, nehoiz aski ederrets
ezineko lana, batez ere batek egina delarik. Bainan Larramendiren lana bezalaxe,
Azkuen lana ere ezta xitu ezina. Azkuen hiztegia ere berrhetu eta hobetu daiteke.
Iaun berorrek hor utzi du berak erabiltzen zuen hiztegi-alea (exemplarea) berak eskuz
gehitutako hitzez beltz egina. Ale horrek bortz mila hitzen heina ba du, Azkuek bere
eskuz ezarririk. Bertze norbaitzuek euskarazko erranera-hiztegia oso aitzina daramatela ba dakigu. Lanik erdia eginda dago. Euskalherriaren Adiskideek beren xedeak
erakhutsi zituztenik huna euskararen aldeko lanek bide handiak egin dituzte, batez
ere Azkue iaunari esker. Baiñan oraindik euskaldunek beren hizkuntzari zor deraukoten orhoitgailua egiteko dago. Nork hartuko othe du Azkuen lanak aitzina eramaiteko ardura?
Huna nire hitza. Larramendiren hurrena, Euskalherriaren Adizkideak agertu ziren
haren lana amaitu eta hobetu beharrez.
Azkue itzali denean, zorionez hor ari dira berriz izen bereko batzuk, antzinekoen
ondorengoak bizirik. Izen berekoak, bai, eta asmo berekoak ez? Hor dute asmo eder
bat. Lehenagokoek egiteke utzia. Oraikoek ez othe dute bere gain hartuko? Haiek
agindua ez othe deraukote hauiek emanen Euskal-Herriari?
Balinba, oraiko Euskal-Herriaren Adizkideek lehenagokoen zorra bere eginen
ahal dute, eta haiek utzi lanari lothuko ahal dira. Balinba hauiek emanen ahal deraukote Unamunok behiala eskatzen zuena: euskaldunek beren odolari eta hizkuntzari
deraueten maitasunaren lekhuko izanen den orhoitgailu hori, euskaldun guztion gogobethekoa eta gure izenaren ospegarria.
Bilbaon, 1952-ko Otsailean.

SUPLEMENTO
AL DICCIONARIO DE R. Ma DE AZKUE*
Este pequeño suplemento que aquí se añade a esta reimpresión del DICCIONARIO VASCO-ESPAÑOL-FRANCES de Azkue, está más que justificado. Limitarnos a la simple reproducción de aquél sería, a estas alturas, poco menos que
injusto: podía quedar la imprensión de que ahí está la obra lexicográfica total de
Azkue, la obra definitiva de su vida.
Y nada más lejos de la verdad. Más bien, esta obra fue una obra de juventud.
Cuando Azkue se dispuso a publicarla y entró en tratos con los impresores para
realizar su propósito, frisaba en los 37 años. Y su tarea de recogida de voces vascas
no acabó con la impresión de los dos volúmenes de su Diccionario, sino que continuó
a lo largo de su vida.
Mucho del nuevo material así recogido fue a engrosar lo que Azkue concibió
como la segunda parte de su obra: el Diccionario Español y Vasco, cuya impresión
llegó a iniciar dos veces, una en Bruselas y otra en Bilbao, en 1916, quedando
truncada en ciernes por diversas causas, y no la menor, una de esas crisis de desmoralización que al autor acometió en alguno que otro momento de su vida. Fue una
desgracia para la lengua vasca. Como muestra de lo que hubiera sido el diccionario
dicho, han quedado por ahí varios fascículos, uno de la impresión de Bruselas, en
el mismo formato que la primera parte, y cuatro o cinco, de la impresión comenzada
en Bilbao.
No fue todo trabajo perdido. Porque el manuscrito de Azkue, una vez fundada
la Academia, fue puesto en manos y a disposición de la nueva Corporación, consituyendo la base del pronto proyectado Diccionario de la Academia (castellano-vasco),
* Suplemento al diccionario precedente, in: Resurrección María de AZKUE, Diccionario vascoespañol-francés. Reproducción facsímil... 2.t. Bilbao 1969, 491-493.

48

L.AKESOLO: IDAZLAN GUZTIAK

que, elaborado con la colaboración de los académicos, estaba próximo a entrar en
las prensas, cuando se produjo la interrupción de las actividades académicas el año
1936.
Durante muchos afios, la mesa de trabajo de Azkue había sido centro de recogida,
clasificación y ordenación de papeletas, conteniendo voces que no se encontraban
en su gran Diccionario, provenientes de sus colaboradores habituales y de otros
nuevos, que acudían a la llamada de Ia Academia, con la ilusión de enriquecer el
caudal léxico vasco.
De esta manera, varios miles de voces se fueron agregando a las anteriores y
quedaban recogidas en papeletas sueltas, o anotadas al margen de la página correspondiente de algún ejemplar del Diccionario viejo.
Tampoco este material nuevo está del todo inédito. Ha sido ya utilizado y
explotado en gran escala por algunos lexicógrafos, y gran cantidad de los nuevos
hallazgos ha pasado a los Diccionarios del P. Mújica y al que está en curso de
publicación, de la colección Auñamendi.
Es justo que ellos volvieran, como si dijéramos, a la casa paterna de donde
salieron. Este es otro de los motivos que han inducido a la Editorial de «La Gran
Enciclopedia Vasca» a dar a conocer parte al menos de dicho material, como apéndice
a la reimpresión de esta gran obra de Azkue.
En esta última afirmación va implícita nuestra confesión de que no pretendemos
presentar aquí todo el trabajo lexicográfico disperso e inédito de Azkue. Pero sí
creemos haber recogido buena parte de él. Y, al publicarlo aquí, creemos hacernos
acredores al agradecimiento de los estudiosos del idioma vasco, al mismo tiempo
que les brindamos una ocasión más para valorar y conocer mejor las realizaciones
de Azkue en ese campo de la lexicografía vasca.
Por lo demás, este suplemento tiene, en líneas generales, las mismas caraterísticas del Diccionario al que acompaña y lleva la impronta de su autor.
Es una colección de voces del pueblo, en primer lugar, de términos usados y
recogidos en todos los dialectos vascos y en todo el territorio vasco. Hasta hay una
aportación no despreciable de términos recogidos en Alava, en puntos próximos a
Vitoria.
No faltan voces extraídas de autores vascos antiguos. Azkue, ni en su Diccionario
ni en este suplemento, explotó demasiado esta fuente. Cuando preparaba aquél, ni
siquiera era fácil el acceso a la antigua literatura vasca, como lo es ahora que, gracias
al trabajo de bibliófilos y editores eminentes, como Julio de Urquijo, poseemos
bibliotecas bien nutridas y accesibles. No es que Azkue no haya recurrido a esta
fuente, y en buena medida. Pero en este campo fue superado, en cuanto a la literatura
de allende los Pirineos, por el P. Lhande, y en nuestros días esperamos que Michelena
no deje en este terreno ningún recoveco por explotar.
El campo preferido de Azkue es el del pueblo, el del habla popular. Y, en este
punto, tuvo el detalle de indicar la procedencia de las palabras que recogía, o el lugar
de origen de sus colaboradores o consultados.
En este suplemento también es fiel a este método, aunque tal vez en menor
escala. Por lo menos, este detalle no ha quedado tan constantemente consignado en
nuestra copia. Después de todo, el dato local no deja de ser importante, pero no es

EUSKERA - LITERATURA - KRITIKA

49

el más necesario. Más importante es que el dato, el nuevo término quede registrado.
El otro dato a veces no deja de crear cierta confusión. Puede hacer pensar que el
término referido tiene en su uso una extensión reducida, o restringida a determinado
dialecto. Tomemos, por ejemplo, un caso. En este suplemento aparece la voz lanberatu localizada en un pueblo de Guipúzcoa. Pues bien, esa voz tan precisa y
preciosa, vive y se oye en zonas interiores de Vizcaya con la misma significación
que aquí se le atribuye, con la significación de suavizar el tiempo, de cambiar de
más crudo a más suave y benigno, por ejemplo, pasando de temperatura de helar a
la de nevar, o de la de nevar a la de llover.
Sea otro ejemplo, el de la voz iterantzun. No se ha registrado aquí su procedencia.
Pero la voz está viva al menos en algunas zonas de Vizcaya, y no sólo como verbo,
sino también como substantivo, y en su significación de dar una idea, hacer una
indicación, sin que sepamos que haya sido recogida en dicha zona.
Son voces, por cierto, que cuando le llegan a uno por boca del pueblo, las
entiende perfectamente, pero que, desgraciadamente, hallan poca acogida entre los
escritores. Es fenómeno que me temo sólo ocurra entre nosostros, este de querer
ignorar los recursos y tesoros lingiiísticos del habla popular. Se prefiere el recurso
a palabras de discutible origen, cuando no nos empeñamos en empedrar nuestros
escritores con voces de algún argot extraño, vago siempre y mal asimilado, que se
ha ido adhiriendo a nuestros hábitos de hablar, no del lenguaje culto y más matizado,
sino del habla extraña vulgar y corriente de la calle.
No faltan, en este suplemento, algunas pocas voces que llevan el cuño del propio
Azkue. Son las que llevan la indicación de (Eketak). Eketa es sinónimo de yo, en
el habla de Lequeitio, la cuna de Azkue. Cuando aparece esa indicación se trata de
expresiones o palabras que el autor ha elaborado o ha creído poder utilizar en sus
escritos. Alguna vez se trata de neologismos; otras, no.
Y no se olvide que se trata de un suplemento. El suplemento presupone una
obra que le ha precedido. En este caso es el DICCIONARIO VASCO-ESPAÑOLFRANCES. Por eso, aquí muchos de los términos se aclaran o definen, no por
traducción al castellano, sino por la palabra equivalente que lleva en el Diccionario,
al que habrá que acudir para entender su sentido. Son variantes o sinónimos de
palabras registradas en el Diccionario. Otras veces, se trata de voces ya conocidas,
con excepción nueva.
Alguna que otra vez, en lugar de la traducción o la equivalente vasca, nos
encontramos con una definición o descripción, en vascuence, que se ha respetado y
dejado como estaba.
Por último, no faltan voces sin equivalencia ni traducción. Alguna de ellas data
del siglo XVII. Azkue la encontró así, y la ha hecho constar. Aquí se ha hecho otro
tanto con las voces que Azkue registró así a medias, por si llega alguien que nos
descifre su sentido.
Sirva este Suplemento para recordar a todos que la etapa de recogida de voces
no está cerrada todavía para el vascuence. Bien está que vengan los técnicos y
analistas, que clasifiquen y ordenen el material, pero vengan antes los buscadores y
descubridores de nuevos tesoros, para que nos den el mayor caudal posible de vocabulario vasco.
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Vengan quienes, como Inza, Altube, Gárate, Echebarría, San Martín, Azpiroz,
el malogrado P. Cándido Izaguirre, por no citar otros, exploren nuevas zonas de
nuestro pueblo y acrecienten nuestro caudal léxico.
Azkue debe ser para todos modelo y guía, como ninguno.
San Sebastián. Diciembre de 1969.

DENOK APEZ
Aldapeko'ri -tzaz atzizkia dela-ta*
«Apezak azken-itza bere» dio gure esaera zahar batek. Yakiña, ez gera denok
eliz-apez; baña ni ez naiz olako apezez mintzo emen. Zemaitan azken-itza esan nai
duten oyetaz mintzo naiz. Euskal-alorrean azken itza bere izan nai eztuenik gutxi;
emen olako apez izan nai gorriak yota ez ote gabiltzan nago denok ere. Eta apez
izan bearra aski eztugula, sarritan apezpiku ere izan bearrez ez ote gabiltzan esango
nuke.
Ez naiz nere burutik ezten gauzarik asmatzen ari. Zerorrek ere olako apez edo
apezpiku nai batzu ezagutzen dituzu. Oraindik ez du aspaldi, onelatsu mintzatu zitzaigun norbait: «Gure klasikoek ez dituzte bein ere Andredena Maria ta Yaundone
Yose senar-emazte egin». Orra eliz-apez etzen bat, nolerebait apez izan nayez. Entzun
alere: «Maria ta Yose'ri senar-emazte esaten dietenak, ez ote dira oartzen gero,
erlijioko «termiñuak» oker erabiliz, birao bat esaten dutela?» Orra arestixeko apeza
apezpiku billakaturik. Apezpiku nai onek ez du yakin nai gure klasikoetan kaxkarren
eztirenek (Leizarraga, Larregi, Haraneder, Duvoisin, Uriarte, Lardizabal, Etxeberrik
eta beste zenbaitek ere) ao betean, biraorik esateko beldurrik gabe, Maria ta Yose
senar ta emazte egin dituztela eta ala deitu dietela. Nik ba-dakit nork egin zuen lantxo
bat gai au azaldu ta argituz; baña etzioten argitaratu, apezpiku nayen bat ez minberatzearren edo. Nik egia maiteago zuelakotzat nedukan. Eta ez zitzayon gaizki etorriko
argi pixkatxo bat gai orretan egitea geroago «Egan» aldizkarian ezarri duen itsuskeritxoren bat ez esateko. Orren gauza zailla al da, gure «ezkondu», «senar» ta olako
itzak zer esan nai duten yakiteko, auzoko erderetan gure oyen kideko itzak zer esan
nai duten yakitea? Baña norbaitzuentzat gure izkuntza ontan ere inguruko izkuntzetarik zearo berezia izan, noski.
* Jakin (1965, 19.zenb.) 93-96; Axmutil izenpean, ik. 17. orr.
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Entzun beste olako apez-nai baten esana: «Askok eta askok, batez ere apezetan,
ez dakite edo itzak zer esan nai duen eta orregatik oker erabilten dute. Itz au, klasiko
batzuek orrela erabili bazuten ere, ezin erabili dezakegu sinonimoak, adiera berdiñeko
itzak elkartzeko. Euskera yatorrean ez dezakegu esan: pekatuan ilten dena gaiztoki
edo inpernura yoango da; ola mintzo denak [orain apezpiku bezala mintzo zaigu bera]
erejia dio; pekatuan ilten dena inpernu ez den beste nonbaitera, zerura edo, yoan
ditekela dio». Apezpiku-nai au ere euskerari berezgarri billa dabil nonbait. Dirudienez, eztu irakurri, ez Real Academia Españolaren iztegiak ez Frantziakoarenak o ta
ou itzetan dakartenik. Ez du ikusi nai, auzoko izkuntza oyek bezala, gureak ere bi
adiera ematen dizkiola edo itz orri, eta orregatik beren zuzenean daudela gure klasikoak era bi oyetara erabilten dutenean, eta gure erriak ere bietara aditzen duela.
«Sendia zer den? Orrenbeste ba-dakigu emen, esan zidan bein baserritar batek; apez
yauneri pulpitotik sendi edofamilia esaten bost aldiz entzunik gaude». Gure apezpiku
nayak ez du zergatik arrankuratu; erriak ba-daki edo orrek zer esan nai duen, berak
aiña; eta egon lasai, eztu inpernua zerutzat artzen.
Olako apez izan nai gabekorik, egia esan, gutxi izan dugu euskalzaleen artean.
Gogoan dut, duela aspaldi, Julio Urkijo argiak eta Landerretxe eliz-apezak izan zuten
eztabaida. Urkijok, sinhetsi eztela iñoiz izan obedecer; Landerretxek bayetz, eta
oraintxe ere Zuberoan adiera ortan erabilten dela. Ixildu zen Urkijo; baña etzuen
amor eman nere uztez; Axularren itzez esateko, etzuen «erauki erran». Ni, Zuberoa'ko euskal-literatura geixeago ezagutu dudan arte, ezbayan gelditu nintzen; ez dut
ikusi geroagorarte Landerretxe yaunarena zela arrazoi guztia. Belapeirek eta Yulien
Antiokekoaren pastoralak argi aski erakutsi didate.
Batzuetan apez izan bear au uskerietan ageri zaigu. Ez alda uskeria bizkaitarren
dautso eta deutso dela-ta askok darabilten auzia ta iskanbilla? Dautso, dautsu ta olako
aditz-erak norbaitzuendako berriak dira, klasikoek ezagutugabeak, lojika bearrez
oraintsu asmatuak. Zer esan? Erriak bietara omen derabil. Aita Mateo Zabala ere
klasiko oyetakoa dugu, eta Bizkaiko bazter batzuetan dautso ta dautsu erabilten
zituztela dio, era oyek legezkotzat dituelarik. Beraz, aditz-yoko oyek lojika utsez
sortutakotzat dituztenek zuurrago eta apalago mintzatzea obe lukete.
Aldapeko yauna: itzulinguru luzegia egin dut noski zugana etorteko, -tzaz atzizkiari buruz diozuna gaitzat arturik. Zuk ere apez izan nai izan duzu gai ontan.
Eta etzaude guztiz izpidean.
Aspaldi du, euskalari batzuek gai oni lotu ta beratzaz azken-itza esan uste izan
zutela; baña zuk Aurraitz adiskideari egindako erantzunetik dakustanez, oraindik auzi
ontan argi bete ta osoa egiteko dago zuk besterik uste duzun arren. Guzion artean
egingo al dugu bear dugun argi ori.
Zure iritziz, erderazko «sobre, acerca de» esateko (izeneri erantsirik datorrenean,
ez pronombreekin), eztugu euskera yatorrean —z atzizkia besterik: gizonaz (del hombre), gizonez, gizonetaz (sobre los hombres). Izaki bizidunez diardugularik, yator
eta zillegizkotzat duzu -entzat ere: semearentzat, semeentzat, beti -ren edo -en tartekatuz, pronombreetan bezala: onentzaz, arentzaz. Baña «utikan kiratsa darion -tzaz
ori izeneri zuzen erantxita», diozu bero berorik. Apezpikukeri-usai pixkatxoren bat
ez ote dario zuk esan orri? (Zuk, gure klasiko guzien kontra, dario oni beste yoskerarik
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emango zenioke, noski). Nik bayetz uste. Apeta utsez euskal-morfolojia yatorra
aldatzeko eskubiderik eztugula esanda bereala, ez al zabiltza zerori ere apeta utsezko
legeak asmatzen eta beste guziori arrarazi bearrez? Dakusagun, bai ala ez.
Atzizki ori, -tzaz eztela iñoiz ere yator? Pluralean ere ez? Orra zure okerra;
zurea eta zuk ontan maisutzat duzun Azkue zanarena. Azkuek, bere Morfolojian,
luze xamar diardu Intxauspe Zuberotarrarekin muturturik, onek bein edo berritan
atzizki ori izenekin erabili zuelako. «Lurreko gaizetzaz mintzatu» esatea gaizki esanik
dago, Azkuen iritziz, Intxauspek egiten duen bezala. Arrazoirik? Bat ere ez. Intxauspek ba-zekien Azkuek aña Zuberoko euskera, eta ba-zekien nondik nora zebillen
«lurreko gaizetzaz mintzatu» zenean. Eta eztago ontan bakarrik bere erriko idazlarien
artean. Ba-du, aitzitik, lagunik. Bi aipatu nai ditut nik emen.
Lenbizikoa: «Uskara libria», Zuberoa-aldean geyentsu eta maizenik argitara emana eta irakurria izan den liburua. Ona, 1841 'garreneko edizione berrian nola derabillan
zure atzizki kirastun ori. «Barkamentu galtha egin dutuzun hutsetzaz: orhit zite komunione egin tuzunetzaz» (71'gn orrialdean).
Bigarrena: Egiategi, gutxi gora beera «Uskara libria» lenbiziko aldiz atera zen
garaikoa (1782), Etxeko andre uskalduna liburuaren egille edo antolatzallea. Ikus
liburu ortan zetzaz nai duen etxeko andre euskalduna irakatsi: «etxeko errekeitietzaz,
urdetzaz, ahuntzetzaz, ahuiñetzaz, oilloetzaz, poloietzaz, anseretzaz, ahatetzaz,
khalamuetzaz, etxalteko errekeitietzaz, segretu zenbaitetzaz, ilhiaren errekeitietzaz,
kanderetzaz, jaon erretoraren eta errejentaren elhestietzaz, ahorren errekeitietzaz».
Egiategi onek eztu oraiko morfolojia berririk ikasi eta, ala ere, ba-dakusazu, zenbat
pluraleko -tzaz edo -etzaz, bazterrak kirasturik uzteko batere beldurrik gabe! Eta ori
tituluetan bakarrik. Arri balira, ba-du barnean olako atzizkirik, zu ta ni biok azpian
ongi estaltzeko aña. Noren aldetik dago apeta: Intxauspe, Egiategi eta Uskara libriaren egillearen aldetik, ala -tzaz ori kirastutzat, ez yator dalakotzat baztertu nai
luketenen aldetik?
Nik, denau gogoan arturik, gai ontaz ateraten dudan ondorea auxe duzu: Zuk
orren iguin duzun -tzaz ori (gizonetzaz), eta beste euskal-idazle askoren etaz, elkarren
kide direla; nitaz, nizaz eta nitzaz diren bezelaxe, gizonendako eta gizonentzako diren
era berean. Eta noiz egin diogu akarrik iñori, «gizonendako» eta «nitaz» utzirik,
«gizonentzako» eta «nitzaz» erabilten duelata? Era berean pakean utzi bearko diogu
«gizonetaz» baiño «gizonetzaz» erabili nayago duenari, beste uskeri askotan batasunerako gogo oberik erakusten eta bide ortatik urrats zuzenagorik egiten ez dugun
artean.
Zuur ibili bear genuke irudimenarekin: eztiren gauzak asmatzeko indar andia
du, eta ezer ustelik ez kiratsik ezten lekuan ere kiratsusaya asma arazi dezake.
«Euskalerriko amasei seme» esatea arrunt eta prosaikutzat dadukazunean ere, ez ete
duzu zere irudimena lanean ari? «Donostia'ko iru damatxo» entzun dudanetan nik
eztut or egundaño gauza prosaikurik ikusi. Eta zuk, esaterako, Okendo seme argi
Donostia'ko dela, edo ta Aita San Iñazio seme Loyola'ko dela esango zenuke? Baedo da zerbait okerrik zure esan eta iritzi ortan.
Ala ere, ez dut nik orain auzi berri ontan sartzeko gogorik. Nik, -tzaz atzizkiari
dagokion beste auzi ortarako argibide puxka bat ekarri nai izan dut, ez besterik. Nik
ere gai ontaz nere itza esan nai izan dut, baña ez nere izenean, ta bai euskal-litera-
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turaren, gure klasiko direlakoen izenean. Denak apez izan nai duten aldi ontan, denak
azken-itza esan nairik dabiltzan sail ontan, ez ote nuen bestek aina eskubide? Guzien
laguntza bear genuke auzi guzi oyetan argi egiteko.
Egiteko ortarako, ez al dugu denok ere aantziko Txina'tarren esaera urregorrizko
au: «Zere buruaz eltzea yota, baldin uts-durundua asmatzen baduzu, baitezpada ez
uste eltzea dagoela utsik».

ALDAPEKO JAUNARI NERE AZKEN-ITZA*
Zuk diozun bezala, elgarrekiko ezaumena egiñik gelditu geran ezkero, ez dut
emen ezaupide berririk eman bearrik. Barkatu zere lanetarako beta ain ederra galerazia. Idazle trebe ta ugaria izateak balio izan dizu, nonbait ere, neri erantzuten nik
nere lantxoan baño ari luzeagoa ateratzeko.
Barkazioa iritxi dudalakoan, nere itza esan baño len, beste gauzatxo bat ere
adierazi bear dizut. Jakin zazu ni ez naizela auzi ontan sartu beste iñoren ondoren,
bukatutzat zenedukan eztabaidari su berria eman nayez. Zuri gertatua gertatu zait
neri ere. Nere lantxoa zure 1961-koa aurrean nuela egiña da, orain lau-bost urte.
Oraintsu argitara eman badute, ez da nerea izan ogena: zurea ere ez.
Gayari natxikola, zer esango dizut? Ez duzula nik idatzia ongi irakurri. Nik ez
nizun aipatu -tzaz edo -etzaz pluralekoa besterik. Zuzen zabiltza, nik atera nituan
Egiategi orren esaera guztiak pluralekoak zirela diozunean. Nik ez nuen besterik
esaten. Oker zaude nire «tesisaren zurkaitz bezela» Intxauspe (1815-1902) eta Egiategi
(1841) artzen ditudala esatean. Nik Egiategi (1782) ta Uskara libria aipatzen nituen,
biak emezortzigarren mendekoak, ez emeretzigarrenekoak. Beraz, ez dezakegu esan
-tzaz edo -etzaz atzizki ori forma lojikotzat emeretzigarren mendean asmatua denik.
Gañerakoan, Egiategi ta Uskara libria ez daude bakarrik. Antziñagokoa da
Jesukristen Imitazionia (1756-57), Zuberoko uskaralat utzulia. Martin Maister omen
da itzultzallea, Laffite apezaren iritziz orai idazle gazteek eredu ta jarraibidetzat artu
bear luketena. Onen liburua ere olako atzizkiz josirik dugu: «Aita santien exemplietzaz, obretzaz, phenetzaz, miserietzaz, estekamendu gaixtuetzaz». Beti, orlaxe. Zuberoko -etzaz eta Lapurdiko -etaz, ez dituzu beraz lojika-bidez oraitsu asmatuak.
Aurrekoari lojika-lana ezarten diogunok, dakusagun lenbizi gerau ez ote gabiltzan

* Jakin (1966, 22.zenb.) 93-96; Axmutil izenpean, ik. 17. orr.
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gaitz berak jota, lojika-lanean buruak austen, gere aurre-iritzi edo gere tesisai eustearren. Gauzak diren bezala dira, ez guk nai gintuzken bezala.
Beste oker-iritzi bat ere ba da zure erantzunean: «Tartas Zuberoko idazletzat
artzea, alegia. Zuberotarra izan arren, ez zuen Zuberoko uskaraz idatzi, beste nahastetako «euskara» batez baizik. Berak ere ola dio: «Ene euskara eta lengajia eztakit
aprobatia izanen denez, bai ala ez; badu orotarik zerbait, Zuberoak, Bassenabarrek
eta Lapurdik eman drauko zerbait».
Ba dakusazu, beraz, -tzaz edo -etzaz atzizki orrek ba duela osaba onik eta garbirik
gure klasikoetan; ez duela kirastua deitzea merezi; ez dela norbaitek oraitsu buruzorrozkeriz asmatua. Nire lantxo arretaz irakur badezazu, orixe esatera atera nintzen
ni, ez nere izenean, ta bai gure klasikoenean.
Goazen orain beste zuretzat asarrebide izan den gai batera. Emen ere ba dugu
oker-aiturik. Zure Amasei seme Euskalerriko orren goraberako zer ori nik iraitzean
bakarrik aipatu nuen; eta, gañera, ez inor txuliatzeagaitik, zuk uste izan duzun bezala.
Zuk ola uste izan duzu, nere lantxoa oraintsu eginberria zelakoan. Esan dudan bezala,
zure 196]-koa irakurri berritan egiña da. Eta zuk, orduko lan artan, luze xamar ekin
zenion zure liburu orren tituluaren alde, Aurraitz-en aurka. Nik uste nuen zuk zere
iritziari eusteko ekarritako adibideak ez zeudela argi. Zerrenda luzea atera zenuen,
baña guziak person-izenenak: Milia Lasturko, Maria Baldako, ta olakoak. Orain ere
ayen antzekoak ekarri dituzu: Aita San Iñazio Loyolakoa, Peru Abendañoko... Eta
nik oartxo bat egin nai izan nuen. Donostian jayo den batengatik irutara esan gentzake:
Donostiarra dela, Donostikoa dela naiz Donostiako semea (edo alaba) dela; baña ez,
nere ustez, seme Donostiakoa. Argitasuntxoa bear zen emen, nere ustez eta zuk ala
eman duzu, eta kito! Len ere esan nuen ez nuela auzi ortan sartzeko gogorik, eta
gutxiago iñor txuliatuz atsegin artzekorik. Gauzak nola artu, alaxe dira guretzat sarri.
Eta ori aldarteak, gogaldiak egiten du geyenetan.
Zurekin baiño auzi beltzagoa daukat orain Jakin-sn Zuzendaritzarekin. Iñorako
irteerarik gabe jarri naute oyek: pareta batetik, ezpata bestetik. Au dut istillua! Itz
aztunak entzun ditut: norbait jo egin dudala, aurrez aur jo ere. Ezta ortako eskubiderik.
Jakiña. Ideiak epaitu, baña ez iñor iraindu. Irainduak min artu omen du. Irainduaren
izena ere eman dute, nik eman ez nuen arren. Emen ere joango ote gera arira?
Egin ote dut nik ideiak epaitu edo aipatu besterik? Egia ez al da norbaitek gure
klasikoeri ezarri dietena «senar-emazte» ta «ezkondu» itzei buruz? Ez al da egia
berorrek esana: alegia, gure artean askok itz oyek zuzen erabilten ikasi bearra dutela,
ta oker erabilliz birao edo egiten dutela? Ideia ez al da, eta ez al da gañera egia,
Leizarragak, Larregik, Haranederrek„Duvoisinek, Uriartek, Lardizabalek, Etxeberrik
eta beste zenbaitzuek, klasikotzat ditugun oyek, Mari ta Jose ezkondutzat zeuzkatela,
ta senar-emazte egiten zituztela? Oraindik ez dut puskatu gai onezaz aspaldi egin
nuen lana, gure klasiko oyen textuak adibidetzat bildurik egiña. (1) Lantxo urari ez
zioten aterik zabaldu. Zergatik? Or konpon. Nik ez diot iñori konturik eskatuko.
Baña auzi ori oroituaz, nori ta zergatik egiten diot nik irañik, edo bidegaberik, batez
ere iñoren izenik atera ez dudanean? Neri egotzi bear didate ogen ori? Eztakit nondik

(1) Ik. 51-54. orr.
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nora. Argiak gaude ideiak epaitzeko, aipatzeko ere aukerarik ez eskubiderik ezpalinbadugu.
Apez edo apezpiku deiturik eman ote dut iraiñ ori? Baña deitura ori ematea
gayak berak, tituluak berak zekarren. Nere lanean guziok giñen apez edo apez-nai;
guziok azken-itza eman-naiak, nerau ere tarteko nintzela. Olako tankeraz egindako
lan batean, gero norbaiti banazean apez deitzea nork artu bear du iraingarritzat,
zerbaitetan azken-itza esan bearra erakusten duenean? Irakur bedi nik esana ta idatzi
arretazago eta umore obez, eta ez diozute irain-kutsurik arkituko, nik uste.
Gure erriak, apezen itzarendako esaera ori sortu zuenean, aldarte obea ta gogaldi
zindoagoa erakutsi zigun eta gure erriari ortaz kontu eskatzerik ez dut uste iñoizko
apezeri gogoratu zaionik. Eta barkaziorik iñori eskatzekotan, ba da nori eskatu;
esaterako, gure klasiko ayeri, beren izenean esan ditugun zozokeri batzuengatik, eta
bai ayen antzera Andredena Maria ta Jaundone Jose senar-emazte egin dituzten geroko
apezeri.

NOIZ ERABILLI -TZAZ ATZIZKIA?*
Atzizki au asko zabaldu zan idazle batzuen artean mende onen asieratik gora.
Azkuek gogor egin zuen, bere Morfologian, atzizki ori izenekin erabiltzea gaizki
zegoela-ta. Oraintsurarte ez omen zuen iñork orrela erabili. Noiz edo bein agertzen
omen da Intxauspe Zuberotarraren Imitazionian, pluraleko izenekin. Eguzkiza jaunak
-tzaz pilla aundia atera ta erakutsi zizkion Azkueri antxiñagoko beste «Imitazionia»
batetik artuta (Zuberoko euskarazkoa au ere); baiña guztiak ziran pluralekoak, bat
ere ez singularrekorik. Baiña Gavel jaunaren oarra zekarren azkenean: zuberotarrek
atzizki ori singularrean erabiltzea ez zeukala gauza eziñekotzat.
Lafitte'k dio, berak iñoiz ikusi duela, oraintsu, euskaraz eta euskaratzaz, bata
bestearen bereizgarritzat, alegia, euskaraz itz egin eta euskera gaitzat arturik itz egitea
bereizteko.
Atzizki au gure idazle zarretan
Atzizki au, askotan, -z atzizkiaren ordezkoa da, itzaldiaren edo solasaren gaia
adiarazteko. Eta emen ez dute lege berdiña erabilli Bizkai-Gipuzkoako idazleek eta
besteek. Gipuzkoako ta Bizkaikoak olako esaerak gañean atzizkitzat jarrita egiten
izan dituzte. Bestek, aldiz, -z atzizkia izan dute eta orain ere dute ortarako.
Kempis-en itzultzailleak ikustea besterik ez daukagu. Lapurtarretan maiz irakurriko degu: zeruko dohatsutasunaz, eta munduko miseriez; ez gaizki iuia edo mintza
bertzeez; guztizia desordenatuez. Eta beste edozein liburutan ere berdintsu: eriotzeaz,
Meza Sainduaz, garbitasunaz, pairamenez, sakramenduez.

* Kardaberaz - 2 (1973) 55-58.
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Zuberotarren liburuetan: egiaren jakitatiaz, Jesukristoren imitazioniaz, estekamentu gaizŕoeŕzaz, bizite huntako miíeneŕzaz, saintien exenplietzaz, Jainkuaren amorioak eragiten dutien gauza miragarriez.
Gipuzkoakoetan: Bizitza onetako miserien gaiñean, egiaren dotriñaren gaiñean.
Eta abar.
Gaiñean atzizki au aspalditik ona erderatiko itzulpen gaiztotzat dago. Azkue
jaunak, bere Iztegian, bata ta beste erdal-kutsuduntzat dauzka.

Gramatikalariek zer dioten
Gramatikalariek zer diote atzizki oiei buruz?
Lenbizi -z atzikiari buruz. Azkuerentzat atzizki onek gaia aipatzen du, causa
material; lenengo: larrez, mugitaz, askiz, garduz, zalgaz, zoragariz beterik (Peru
Abarka).
Bigarren: bidea, medio. Betak ogiaz jan. Atzizki au -gaz atzizkigaz bat egiten
omen dute (ogiagaz jan), eta Gipuzkoan -kin atzizkiarekin (Ogiakin jan).
Irugarren (BN, L, S). Izketan zer gai erabilien dan argiarazteko (de, se trata
de).
Lafittek diona: Z atzizkiak adiera asko ditu, makillaz jo, gaixtakeriaz egin, zaldiz
ibilli, egunaz etorri, sei egunez. Eta azkenez, izketako gaia, au sujet de.
—Tzaz atzizkiari buruz zer? Azkuerentzat, -tzaz eta -zaz berdiñak dira, eta
«medio» edo «instrumento» esan nai du, baiña izenordeekin bakarrik erabilten da.
Izenordeekin eta demostratiboekin: Zutzaz, nitzaz, onetzaz, onezaz gaiñean, azaz
gaiñeti. Euskalki batzuetan -taz egiten dute: zutaz, nitaz.
Lafitte jaunaren iritziz. Gaia, izketako gaia (questio qua) esan nai du. Baiña
Lapurdin taz erabilten dute, eta pluralean -etaz. Eta Zuberoan -etzaz.
—Gaiñean atzizkia ere erabilli da iñoiz Lapurtarren artean, baiña, bear bada,
ez du gauza bat bera esan nai (Touchant á, á propos de). (Orren gaiñean erranen
darotzut).
Bizkaian bada, gaiñean onen ordez, beste esateko ere bat: Gora beran, Orren
edo aren goraberan asarratu dira (ori dala-ta, orri dagokala-ta, dagokionez).
Gaiñean ori, beraz, noizikbein ez daerdal-kutsudunaizango. Erderazko a vueltas
de, a propósito de esan nai du.

Beraz
Len aipatutako esaerak arturik, auxe esan gentzake:
Lapurtarrek ongi jakin dute bakoitzari berea ematen. Singularrean gaia, izketáko
gaia adierazteko -z erabilli dute: eriotzeaz. Pluralean -ez: miseriez, eta baita miserietaz
ere.
Zuberotarrek, singularrean berdin; pluralean, -etzaz eta -ez: exenplietzaz, gauza
miragarriez.
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Au danau, atzizki oiek izenekin dijoazenean. Izenorde ta demostratiboekin zaz
edo tzaz aurkitzen degu.
Eta Bizkaia ta Gipuzkoan ere berdin da, gutxi gora bera, demostratibo ta izenordeekin. Zutzaz, nitaz, zuetzaz, zuetaz.
Tzaz ez da aurkitzen izenekin Zuberoan izan ezik, baiña pluralean.
Beraz: gizonaz, zeruaz, ez gizonatzaz, ez zeruatzaz.
Pluraletan: gizonez, edo gizonetaz (Zuberotarrez, gizonetzaz).
Ezta gizonaren edo gizonen gaiñean ere; erakusle ta izenordeekin: nitaz edo
nizaz edo nitzaz, iru modutara.
Kardaberaz-en esaera batzuk: eskuaz ukitu, fedeaz egin, fedez jakin, orrez gaiñera, zerbaitez baliatu, salbazioaz oroitu, akorda zaite zure agoniako iru ordu aiez,
zer izango da nizaz, pekatari gaixoaz zer izango da, zertzaz arritu.
Gaiñean atzikiaz ongi egindako esaera nere ustez: Baldin beste gauza denboralen
gaiñean artu emanik izan bada (a propósito de).
EGARRIAK NAGO TA OLAKO ESAERAK
Azterketa gure gramatikalari, iztegigille ta idazleetan barna
1. Gramatikalarietan. Ez degu ezer arkitu gai oni buruz.
2. Iztegietan. Argirik geien Azkue-ren iztegiak ematen du.
K-letran onela dio (G..., L..., R...). Se dice con palabras que denotan pasión,
en vez del sufijo -z. Otzak dago, está de frío; goseak dago, en vez de gosez dago;
egarriak gaude estamos de sed, en vez de egarriz gaude (Azkue, DVEF, t. 1, p.
456).
Mujikak ere aipatzen du (Iztegiaren geigarrian, Afijos Vascos, p. 1885) -K. 2.
con palabras de pasión: Otzak, otzez, otzik nago: estoy de frío; goseak, gosez, goserik
nago: de hambre; egarriak, egarriaz, de sed.
Esaera oiek noraño edatzen dira Euskalerrian? Azkuek Gipuzkoa, Lapurdi, ta
Erronkari izendatzen ditu; baiña noraiñoko zabalera duten ez du esaten. Lafittek
oraintsu esan du Zuberoan ez dala olako esaerarik oitutzen. Bizkaian ere ez dira
ezagutzen.
Zein itzekin erabiltzen dira? Egarxi, gose, otz, beldur itzekin bai. Bero ta miñ
itzekin? Batzarrean zan apaiz batek esan zuen berak entzun duela irudi edo irudituak
itzerekin: Irudiak, edo irudituak nago\ Laister ikusiko degu na;'-kin ere erabiltzen
dala.
3. Literatura zarrean. Azkuek ematen ditu bere iztegian Mendibururen esaera
batzuk: Beldurrak negoen (Jesusen Bihotza, 8, 27); Goseak dabila (Otoitzgaiak, III,
195, 23). Eta esaera au ematen du Alduden artutakotzat.
Jesusen itzak idazle zaarrenak egarri naiz itzultzen dituzte, San Joanen Ebanjelioan. Lengo gizaldian, orain dala ia eun urte, protestanteak argitaratutako Ebangelio
batean dator: Egarriak nago.
Lizarraga Elkanokoak Koplak izeneko bertsozko liburuan olako esaerak ditu
naiak itzarekin. Jesusekin diarduala onela dio bein:
Amorezko sutan - or guzia itxekirik,
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ni, naiak barinbanago, - erretzeko bizirik (225-garren laukoan).
Eta Jesusengatik dio: Eman-naiak beti dago pobreen konbidatzen.
Eman-naiak pobreei Jesus emen... (327-garren laukoan).
An onaren kontra dire
guziak, nior fabore:
"ala ere nola ai-dire
eman-naiak on kolore! (494-garren laukoan).
Ala ere, Lizarragak Jesusen itzak Gurutzean egarri dut itzultzen ditu.
Esan bearrik ez, oraiñagoko literaturan gipuzkeraz maiz erabiltzen dala esaera
au. Ona emen oraintsu argitaratu dan Txirrítaren libuman, Auspoa líburu-saillean:
Ardi gaiztoak paotxa jaten (daude),
onak gosiak lanian. (p. 112).
Nondik nora esaera oiek? Badirudi emen aditzen baten utsunea degula, constructio praegnans esaten dioten oietakoren bat. Goseak il, egarriak ito, goseak amikatu, argillatu ta olako esaerak zabal dabiltza beste euskalerrietan. Goseak jo, otzak
artu edo olakoren utsa dagoela esan genezake, loak artu ta esaten dan bezelaxe.
Esaera jatorrak dira, noski; baiña ez, bearbada, jatorrenak.

ACLARANDO: LA H ASPIRADA EN OIHENART*
En el artículo dedicado al calígrafo vizcaíno Pedro de Madariaga en este BOLETIN, año XXII, 1966, cuademo primero, hice en nota una alusión a Oihenart (1),
en la que se incluía una afirmación bien poco feliz sobre un punto de ortografía
oihenartiana que quiero aclarar y puntualizar en estas líneas, por haberlo tocado
entonces con tanta brevedad como imperdonable descuido e inexactitud.
Al proponerme hacer esta aclaración o rectificación claro es que no niego, antes
estoy confesando que en otros trabajos míos han podido deslizarse inexactitudes o
errores parecidos, en particular del género de aquellos cuya culpabilidad comúnmente
suele atribuirse a no sé qué duende de las imprentas. Sin negar la existencia de tal
duende, es necesario confesar que puede no ser él el culpable de las fechorías que
pueden imputársele.
No creo superfluo anotar aquí algunos casos de uno y otro género que a mí me
han sucedido.
En el artículo sobre José Pablo de Ulíbarri, en este mismo BOLETIN, año XVIII
(1962), cuaderno primero (2), situaba yo a Oquendo, patria de Ulíbarri, «en el antiguo
condado de Ayala». En lugar de condado de Ayala creo hubiera sido más justo decir:
la tierra de Ayala. No sé que Ayala haya constituido nunca un condado propiamente
dicho, si bien no faltan textos en que se nombra el condado de Ayala, y más a los
condes de Ayala. Más frecuente y más antigua es la denominación de la tierra de
Ayala o también del señorío de Ayala, en cuyo caso el calificativo de antiguo dado
al pretendido condado es más injusto.
En el mismo artículo, al trasladarse la partida de bautismo del que había de ser
célebre mariscal veterinario en Abando, hay una errata, pequeña si se quiere, pero
* Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País 24 (1968) 185-189.
(1) Ik. 1.083-1.093. orr.
(2) Ik. 369-377. orr.
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que altera sensiblemente el sentido. Dice «en esta sazón» donde debía haber dicho
«en esta razón», con ocasión de mencionar la declaración del padre sobre la hora y
día del nacimiento del bautizado. Cualquiera ve aquí la intervención del malicioso
duende, por más que se, trate de una jugarreta de bien poca trascendencia.
Alguna mayor la tiene sin duda el desliz que provocó más recientemente en
«Dos notas autobiográficas de Resurrección María de Azkue, comentadas» (BOLETIN, año XXI (1965) (3), al hacer decir al propio Azkue que nació un 25 de
agosto, retrasando en veinte días la fecha verdadera. Aunque uno no sea testigo de
mayor excepción respecto de la fecha del propio nacimiento, no había por qué poner
a Azkue en contradicción con su partida bautismal, que data el suyo el 5 de agosto
de 1864.
En el mismo artículo que ha provocado estas enmiendas y aclaraciones se decía
que el nombre de Oa, ese lugar de Arratia donde radica el solar de Madariaga, se
halla en algunos documentos escrito: Hoba. No puedo asegurar haber dado nunca
con esa transcripción. No se quiso decir eso, sino simplemente que el nombre de Oa
se hallaba alguna vez escrito con h: Hoa, pero no Hoba. Incluso la forma Oba, sin
h, es reciente, de finales del siglo XVIII y no anterior.
Para confirmación de la fecha de este cambio de Oa en Oba, me permito traer
aquí un testimonio que alude concretamente a dicho cambio.
El año 1829 terminaba, con sentencia desfavorable al demandante, un pleito
iniciado 70 años antes por un vecino de Ochandiano contra los Aquesolos, dueños
del caserío Aquesolo, sobre troncalidad y derechos de posesión del dicho caserío.
La copia timbrada y legalizada de la sentencia es de 1833. Pues bien, en las últimas
piezas incluidas en la sentencia, que son de 1827, se nota todavía una vacilación
entre Oa y Oba. Pero hay un momento en que la vacilación cesa en favor de la forma
Oa y es después que se ha dado esta aclaración: «caserío Aquesolo, sito en Oa, que
hoy llaman Oba». Desde ese momento la única forma que se lee, y repetidas veces,
es Oa.
Hay otra variante del mismo nombre (y perdóneseme esta nueva digresión) que
encontramos nada menos que en la Geografía General del País Vasco-Navarro, y
es Obas. ^A qué obedece esta forma pluralizada? Sin duda al hecho de estar el barrio
como desdoblado en dos: Oba de arriba y Oba de abajo (Barrendi y Goyendi, Obabarrena y Obagoyena). Para simplificar las cosas se ha querido al parecer prescindir
de esos accidentes y detalles pluralizando el nombre. Pero Oba es y ha sido una,
aunque sean dos sus componentes. Es fenómeno bastante extendido en Vizcaya este
de la pluralización de nombres de lugar: Mañuas, Andracas, Magunas, Ajurias, e t c ,
en geografías y mapas.
Caso curioso es el de Las Barrietas. El barrio de Labarrieta (barrio único todavía
en la Guía de Delmas) se desdobla, al parecer, a raíz de la construcción del ferrocarril
de Traslaviña a Castro, que lo partió en dos: el barrio de arriba y el barrio de abajo,
y su nombre va a ser pluralizado. Para ello la primera sílaba se ha querido que sea
artículo, resultando en plural, para ambos barrios: Las Barrietas de arriba y Las
Barrietas de abajo.
(3) Ik. 509-531. orr.
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No sé si el nombre de Gobelas, con el que es conocido un arroyo que vierte
sus aguas en el Nervión muy cerca de su desembocadura en el mar, no ha sugerido
a algún etimologista la posibilidad de que su última sílaba sea precisamente lats,
arroyo. En realidad es también una forma pluralizada de Gobela, nombre que designaba, antes que el arroyo (que también se llamó Gresalzu), a un lugar próximo a la
conjunción del arroyo con el Nervión.
El criterio que influyó en estas pluralizaciones de topónimos tal vez esté explicado
por un manuscrito del historiador de Vizcaya, Iturriza. Se trata de uno de los tomos
de su obra manuscrita inédita, colección de datos y copias de documentos que fue
recogiendo para su historia. En él hay una relación o nomenclátor de todos los barrios
y caseríos de casi el total de los pueblos de Vizcaya, con la indicación del número
de casas de que se componían. Pues bien, cuando se trate de caseríos compuestos
de más de una casa, suele designarlos en plural: Goiris, Artazas, Uribes, Aranas. Al
tener un mismo nombre las casas del grupo, éste ha sido pluralizado. Esta puede ser
la explicación del fenómeno de pluralización de topónimos en Vizcaya, a partir sobre
todo del siglo pasado. El paso de estas formas plurales a libros y textos oficiales
explica luego su difusión.
Terminemos ya estas un poco largas digresiones y vamos al tema propuesto en
el epígrafe de este artículo, el de las inexactitudes en que incurrí en el artículo sobre
el calígrafo Madariaga sobre la postura de Oihenart respecto de la h aspirada.
En efecto, en dicho artículo, tratando de resumir algunas consideraciones que
el autor de Honra de Escribanos hace sobre detalles ortográficos, dije que a Madariaga
no le hacía gracia la h como signo para representar la aspiración conocida y la querría
suplir con una tilde, al estilo de las griegos. Y añadía yo entre paréntesis estas
palabras: «En esto ha tenido un seguidor ilustre, nuestro Oihenart, quien en sus obras
vascas no recurre a la h y en su lugar pone una tilde».
Esta afirmación así hecha sin más distingos es, sin duda, desafortunada por
demás. Oihenart, en realidad, sólo parcialmente se identifica en ese punto con el
calígrafo arratiano; y aun ello, más en teoría que en la práctica.
Vayamos por partes. Oihenart expuso sus normas ortográficas para el vascuence
en el prefacio a sus Proverbios y Poesías. Ciñéndonos al caso presente, digamos en
primer lugar que no habla nada en general de la h o de la aspiración por ella
representada, sino únicamente de las por él llamadas consonantes aspiradas que posee
el vascuence y faltan en el latín, que son, l a C , L , N , R , P y T , pronunciadas con
aspiración, como en las palabras icara, temblando, ele, palabra, une, cansado, epe,
plazo, ero, loco, ate, puerta. ^Cómo representar esa aspiración? Lo clásico y tradicional ha sido añadir una h a cualquiera de esas letras: unhe, elhe, athe, ephe
(menos en el caso de la c, que ha sido sustituida por la combinación de k o q con
la h). A Oihenart no le agrada esa solución y opta por un tilde, al modo de los
antiguos. «Yo he preferido, dice, servirme para indicar esa aspiración, del espíritu
áspero de los griegos antes que de la H de los latinos».
Esta es su teoría que sólo parcialmente coincide con la de Madariaga. No suprime
la H, sino que no la admite en las combinaciones indicadas. Y sólo para esas combinaciones quiere la tilde.
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Pero, í,qué hizo en la práctica? A pesar de su postura tan firme y tajantemente
declarada, vemos que el autor no ha confirmado su teoría con la práctica sino en
muy contados casos. Tal vez haya obedecido ello a dificultades u objeciones opuestas
por los impresores para la aplicación de las normas ortográficas del autor. Así se
explicaría el que ni en los ejemplos presentados para ilustrar su teoría se vea ésta
aplicada. (La segunda edición de sus Proverbios y Poesías, preparada y hecha por
Michel y Archu en 1847, trató de ser más fiel a la teoría del prefacio del autor).
Oihenart prescinde tanto de la tilde como de la h en combinación con la k: neke,
ekarri, oker, bekaitz. Y, en general, en los demás casos se atiene a la práctica
tradicional.
Chaho, en sus Régles d' orthographie euskarienne, expuso y rechazó la teoría
de Oihenart.
Para terminar, digamos que Oihenart no considera sino el caso de la h aspirada.
En caso de la h muda no se planteó siquiera por creer sin duda que un signo que no
representa nada es un contrasentido y no tiene razón de ser. Este problema no cabe
plantearse, en efecto, sino tratándose de préstamos, de palabras incorporadas de otras
lenguas, de neologismos o vocablos neológicos que es como en su tiempo llamaban
tanto Lécluse como Chaho a las palabras tomadas de otras lenguas. En este caso el
signo, la h, representaría un sonido o aspiración existente, en el momento actual o
en el pasado, en la lengua originaria.
En este caso cada lengua ha seguido criterios propios. No hay al menos normas
universales aceptadas por todos. Mientras el catellano acepta y conserva las h del
latín y aun algunas inexistentes en la lengua madre, como es el caso de huevo, huerto,
el italiano las ha tirado por la borda con muy pocas excepciones: iperbole, ipotesi,
istoria. Algo parecido ocurre en las diversas lenguas con otras letras; y así frente a
un acorde castellano nos encontramos con un akkord alemán, y frente a un acreditar
con un akkreditieren.
En vascuence, si no podemos opinar sobre la postura que Oihenart hubiera
adoptado de haberse planteado el caso, sí podemos decir algo del uso de los nuestros
a través de las diversas épocas, que ha sido fluctuante y vario, habiéndose manifestado
últimamente una tendencia a erigir en norma general y rígida el respeto a todas las
h en palabras tomadas de otras lenguas, ya sean aspiradas o mudas. Parece apoyarse
esta tendencia en la creencia de ser ésa la norma corriente y universal, que ya hemos
visto que no lo es.
Para ilustrar la postura varia adoptada por nuestra literatura respecto de la h,
presentaremos los títulos de unas cuantas obras en los que entra un mismo préstamo:
Testamen Zaharreco ta Berrico Historioa, de Larregui, en 1775; Testament Zahar
eta Berrico Istorioa; de Etcheberri, en 1875; y en la primera mitad del siglo XX,
Ichtorio Michterio, de Barbier, e Ichtorio Saindua, de Elissalde, en 1943. La nueva
tendencia que parece insinuarse, de retomo a los modos viejos, puede quedar representada por el título de una obra de teatro, que ha sido discutida por su mismo título
y por otros aspectos: Historia triste bat.

GALDEGAIAREKIKO AZTERGAI BAT EDO BESTE*
Gai au noiztik onakoa
Euskal-joskeran galdegaia delakoak garrantzirik baduela ukatzerik ez dago. Galdegaiaren legea beti onartua edo ondo erabilia ez dala izan ere egia da; gramatikalariek
oraintsu aurkitu eta aztertua da. Astarloak nolabait antz eman ziola dirudi. Euskaldunak ez omen du esango, erdaldunak bezela: «Iré después de comer» (joango naz
janda), «janda joango naz» baizik. Baiña Astarloak nik ez dakit nongo edo nolako
filosofi sakonetara jo zuen, euskal-joskeraren lege au argitu eta azaltzeko.
Azkue izan zan (bere Euskal-Izkindean) «elemento inquirido» dalakoa asmatu
eta bataiatu zuena. Berak euskeraz «gai bilatua» edo «itz bilatua» esaten zion. «Elemento inquirido» ori onako galdera auek ematen omen dute: Nor, zer, non, zelan
noiz, zelangoa, zein eta zeinbat.
Galde auei erantzuteko itzek, euskal-joskera jatorrez, esaldiaren aurrenengo lekua bear zutela esan zuen Azkuek «Euskal-Izkindea» orretan. Gai au ez zuen, orrela,
argiegi uzten. Azterketa berriak etorri bearko zuten argi beteagoa egiteko. Eta olaxe
gatoz Altube zanaren azterketa sakonagoetara.
Izan ere, Altube jaunak aztertu du gai au sakonen, edatuen eta zeatzen. «De
sintaxis euskérica», eta «Euskerearen joskerea dala-ta» gaitzat arturik, «Euskal-Esnalea» aldizkarian plazaratu zituen, urrengorik urrengo, urtez urte, bere azterketa eta
argibideak, eta geroago, dana bildu eta «Erderismos» liburuan argitaratu.
Gai au, gaur, gei-gutxi, Gramatikalaririk geienek jo eta aztertzen dute, izen
batez edo bestez: «galdegai, galdekizuna» euskeraz, «elemento inquirido» edo «mot
de valeur, terme requis» (Lafitte), erderaz.

* Euskera 24 (1979) 371-380. Arrasate'n, 1979-XII-20n, emondako itzaldia.
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Galdegaia zer dan
Euskeraren lege au zer dan badakigu gutxi gorabera. Euskaldunak esaldiak asmatzean, dakiela edo ez dakiela, galdera nausi batzuei erantzuten omen die, eta egindako
galderari erantzuten dion itza, mintzatzaillearen asmotan itz nagusia eta garrantzirik
andikoena dana, aditzaren aurrean jartzen du. Galde-itzaren ordezkoak, euskal-esaldian, galde-itzak berak izan duen lekua darama. Nor dator? Aita dator, eta ez iñolaz
ere, «dator aita». «Nondik dator? Menditik dator. Nola dator? Oñez dator, astiro
dator, azkar dator», eta ola. Noiz dator? Gaur, oraintxe, biar, arratsaldean dator.
Euskeraz ez dago: «dator menditik, dator gaur, dator azkar» edo olakorik esaterik.
Gaizki esana legoke, euskal-gaiztoa litzake.
Lege onek badu beste alderditxo bat ere. Galdegaia aditzaren aurrean jarri bear
dala esanez ez degu dana esan. Galdegai orrek, aditzaren aurretik joanez gaiñera,
aditzari datxikola joan bear du; aditzaren eta galdegaiaren artean ez da etenik bear;
biak bat egiñik bezela eta alkarri loturik esan bear dira. Koska au Lafittek ikusi duela
uste dut ongien. Ona idazle eta gramatikalari onek dakarren esalditxo au: «Leihotik
aurdikia da». Esaldi onetan «leiotik» aurrizki bezela lotzen zaio «aurdikia» itzari.
Lafittek dionez, erderazko «defenestrar» itz batez esango bagenu bezela (Lafitte,
Gram. n. 117, 2).
Lege au ongi gorde gabez, esaldi bat bera oker edo bi eratara ulertzea gerta
daiteke. Bestela esanik, esaldi batek, batera esan, bestera esan, ez du gauza bera
esango. Ona iru itz berdin: aita, etorri, da. Bi eratara esan dezaket: Aita etorri da,
aita itza etorri itzarekin estu loturik dijoala. Onela, nor etorri da? galderari erantzun
diot. Baiña beste era onetara: «Aita, etorri da» esaten baldin badut, beste galdera
bati erantzungo diot: etorri al da? galderari. Erantzun bakoitzean galdegaia zein dan,
ari ematen zaio indarra. Leenengokoan, Aitari eman zaio indar au, eta aditzarekin
batera dijoa, eta bigarrenekoan, etorri itzak artzen du indarra, joa, eta indar onek
beronek banantzen eta bereizten du nolabait aurrean duen itzetik, edo onen ondoren
etentxoa egin daiteke.
Egia da Altubek gai onetan azentuari edo doñuari ematen diola garrantzia eta
azentuaren aldetik ematen dituela ainbat azalpen eta argibide. Etentxoa egin dan ala
ez, indarra zein itzi ematen zaion begiratzeak ez ote du ainbeste edo berdintsu balio?
Gaiñera azentua ez da alde guztietan berdiña.

Zein aditz jarri galdegaiaren ondoren, laguntzaillea ala bestea?
Aditza laguntzaillearekin danean, ez dabiltza euskalki guztiak ildo beretik, ez
diote ari leku berdiña ematen. Iparraldeko euskalkiek aditz laguntzaillea jarri oi dute
galdegaiaren ondoren. «Orratzak baino ariak luzeago behar du izan», esango dute,
guk, emengook, «izan behar du» esango genuken lekuan. Edo: «Nork du okela jan?
Zakurrak du okela jan».
Ala ere, ez dezakegu esan aditz laguntzaillea aurreratze au iparraldekoena bakarrik danik. Eta ez bakarrik, gure bertsolariek, bertsoak bearturik, bide ori artu bear
izaten dutelako. Itz-lauzko idazleek ere izan dute olako esaldirik. D. Agirre-ren esaldi
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bat dakar Altubek, onen argigarri, nere ustez ain argia ez dana! «Zeuen ondatsunari
deutsagu zor». Ez dala ain argi diot, zor ori ez baita aditza. Nik adibide argiago bat
aitatu nai dizuet, neronen aurtzarokoa, nere osaba bati luzarorako barregaia eman
ziona. Bost-sei urteko nintzala, osaba orrenean nintzan, eta arek, zirikatzearren, neri:
«Ara, guk lapikoa barria eta zuek ez». Eta nik: «Lapiko barria! Ba! Ori be, bateti
baltzitu, besteti baltzitu, laster da zartu». Laster da il, laster da galdu, onelako
esaldiak eurrez erabiltzen dira Bizkaian. Ona beste bat, Kardaberazena: «Deabruaren
damugarri gaiztoan, santuak bear dezute izan» (Kardaberaz, Ejerzizioak, II, 7).

Esaldi bakoitzean zenbat galdegai?
Esaldi bakoitzean bi aditz eta bi galdegai ere gerta daitezkela esan bearra dago,
eta bata aditz batari eta bestea besteari lotua aurki daiteke. Esaterako: «Gizon orrek
ederki daki gezurrak zuritzen, ez dana badantzat ematen». Batak nola daki galderari
erantzuten dio, eta besteak zer egiten edo zer zuritzen galderari. Gaiñera, bein baiño
sarriagotan, norberak ere ez du jakingo zein dan galdegaia edo itzik garrantzitsuena
ziur eta zeatz erabakitzen.
Altube zanak arlo onetan maisuki aztertu eta irakatsiek euskal joskeraren muiña
argitzeko laguntza ederra ekarri dute, eta aurrerakada andia izan dira. Joskera-kontuan, euskerak gure inguruko izkuntzen molderik ez darabil; orretan bere berea duen
orkoia eta egitura du. Itzak (euskal-esaldietan) atalka, sortaka bezela sartuak daude,
alkarri tinko atxikiak, batzuk atxikiago eta lotuago besteak baiño. Euskal-joskeran,
galdegaiaren garrantzia ukatuko duenik nekez aurkituko da gaur. Ala ere, ba-da
joskera-araurik bete betean onartu ez danik. Beste arau batzuk, berriz, ez dira guztiz
ongi ulertu edo estuegi artuak izan dira. Olakorik ere badegu.

«EGIN» aditz-laguntzaille arturik sortutako esaldiak
Joskera-arau bat, gure literatura zaarrean oifiarririk gabekoa, egin aditza laguntzailletzat arturik sortutako esaldiena da. Onelako esaldiak maiz erabiltzen dira gaur,
bear bada maizegi. Literatura zaarrean ez dute ia aztarrenik utzi. Altubek Aita Bartolo
Markin-Etxebarritarraren esaera bat edo beste aurkeztu digu. Beste guztiak berriak
ditu, oraintsukoak, eta Bidasoaz onuzkoak, gaiñera. Lapurdi aldekorik bat ere ez.
Ango euskalkietan ez ote da egin au onartzen? Lafitte jaunak baietz dio, itxasaldeko
errietan beintzat. Baiña gramatikalari onek ez du ango egin au galdegaiarekin naastu
ez alkartu. Esaten danari indar geiago ematekotzat dauka, ez bestetako. Ona berak
jartzen dituen bi adibide: «Izertaldi on bat irabazi egin dut». Lafitte jaunak dionez,
«izertaldi on bat irabazi, orixe besterik ez dut egin» esan nai du. Beste adibidea:
«Etsaiak erraustu egin ditu». Emen ere «etsaiak auts biurtu, ez du gutxiagorik egin»,
esan nai omen du. Literaturan nik onako au aurkitu dut: «Lurreko lertzoez zikindu
egin da» (Prop. 1898,51).
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«EGIN» aditzaren beste erabilkera batzuk
Egin aditz onek izan ditu eta oraindik baditu beste erabilkera batzuk ere, galdegaiarekin zer ikusi andirik ez badute ere. Erabilkera bat, beste aditz baten ordez,
aditz bera berriz ez aipatzearren jarririk «Hala dabilanari gerthatzen zaikana egin zait
neri ere» (Axular. Gomendiozko karta). «Konfesatu al zera? Bai, ni egin naiz, zuaz
zu ere egitera» (J. I. Arana, Euskal-Erria, 1881, 287). Ni baño larriago/ezkontzeko
bera. Zorrotz galdetu zidan:/Noiz egingo gera? (Txirrita, Galai bat etorri). Eta Chourio-ren au: «Hastantzen bazare Harenganik, maiz egiten zeran bezala» (Imit. III, 50,
2). Esaldi auetako egin, egiten, egitera, egingo, gerthatzen, konfesatzen, ezkonduko
eta hastantzen, berriz ez esatearren daude.
Eta egiteko au, beste aditz baten ordez sartzea, alegia, orixe besterik ez du,
Altubek aztertu dituen zenbait esalditan. «Ekarri neuk egin neban», Altubek berak
dionez, «ekarri neuk ekarri neban» ere esan daitekena. «II be orrelaxe egingo dirala»
(il be orrelaxe ilgo dirala), Edo: «irakurri, gitxi irakurten dabe euskaldunak» (irakurri,
gitxi egiten dabe euskaldunak, berdin liteke). Ainbat esaldi jator osatu edo sortu
daitekez egin onekin. «Onek zer ikusi, a ikasi» egiten du... «Dominus Vobiscum:
agindu eta emon ez, egin euskun... llondoan egin bear dira: ongarria itzuli, babazarra
erein, eta txerria il...» Kanta zaarretan: «Askok egiten dio San Antoniori, egun batean
joan, bestean etorri».
Orrelaxe, Iztuetak, aditz askodun esaldi bati azkena emateko, eta guztiak alkarrekin lotzeko, egin aditzera jo zuen onako testu onetan: «Asi zan purrustaka, bein
(baratzeko landare) batari murtxi, gero besteari ximikatu, zaiñak eten, besangak ausi,
azalak zanpatu, mamiak miaztu, loreak usaindu, orriak igortzi, pipitak ortzikatu ete
beste asmakeri guztiak... egiten». (Gipuzkoako Kondaira, 165-66.9)
Esaldi auen antzekoak dira Altubek dakartzan beste batzuk ere: «Zuk ostera,
seme beartsuei kendu eta aberats zakurrei emon» egiten dozu... Orren aurrean guk
«burua makurtu» egin bear dogu... lrabazi? «Galdu ez» egitea be naikoa izango
dogu... Ik, emon bearrean, «euk jan» egin dok...
Esaldiok, noski, beste era batera ere moldatu zitezkean, baiña olaxe, dauden
daudenean ere, badute beren koska eta zera, bai azentuak eta bai itzen alkartzeak
emana. Olakoetan, esaldi mordoxka bat edo aditz-mordoa, egin datxikola jartzen da,
onen geigarri bezela.
Eta onelaxe agertzen da egin au bertsolari askorengan, bertsoaren betegarri
sartuta:
«Fogonerua trenetik/egin zan erori... Matxurarik etzaio/ azaldu berari... (X).
«Zer edo nola dabiltzan/egingo zaie goatu... Lengo egunak egin zaizkate 'gizarajuai muatu'... Soldaduzkako bertsoak, Auspoa (139,69)».
Orrelakorik ez nun pensatzen, /asko egin naiz arritu... (ld. 79.).
Ikusten danez, egin aditz onek gure izkuntzan leku zabala du eta egikizunik
asko. Emen esanak ez dira, noski, galdegaiaren joskerarekin ikusteko andikoak, baiña
lagungarri, bai, izan daitezke, gai au ere ulertzeko.
Goazen, bada, arlo onetara, egin aditza eskatzen duten esaldietara, aditza bera
galdegai dutenetara. Au noiz gertatzen da? Tartean, agerian naiz ez, urrengo galderen
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bat danean: Zer gertatu zaitzu? Urliari zer egin diozu? Artu ala artu ez, egin du?
Erantzunak, aditzari loturik egin eramango du, aditz laguntzaille egiten diola, eta
biak elkarturik dijoaztela. Otzitu egin naiz,... Geixotu egin naiz... Beldurtu egin
naiz.. Urliari zer egin diozu? Jo egin dut... Ez dut jo egin, ikutu besterik ez... Irabazi
ala galdu, zer egin duzu? Galdu çgin dut...
Erantzun auetan aditza bera da galdegai eta erantzun orrek egin aditza artzen
du, laguntzaille bezala, bera beti berdin gelditzen dala. Zer egin duzu nik emandako
sagarrarekin? Jan egin dut, bota egin dut, eman egin dut». Ola erantzungo du euskaldun jatorrak, motz-motz erantzun nai ez badu: «jan, bota, eman». Eta esaldi auetan,
ez dakigu, erantzuten duenak esan arte, zein izango dan erantzuneko aditza.
Beste erantzun batzuetan, galdegaia aditza izan arren, ba dakigu aurretiaz ere
zein izango dan erantzuneko aditza, galderakoa bera. Bai ala ezko galderetan gertatzen
dau au: Etorri da, bai ala ez? Ekarri du, bai ala ez». Galdera auek, egin-ik gabeko
erantzuna eskatzen dute. Etorri al da aita? Aita etorri da, etorri da aita. Ekarri du
aitak gozorik? Aitak ekarri du, bai, gozorik. Eta ez dezagun aantzi, orduan aditzak
eraman bear duela indarra, galderari baiezkoa ematekotan. Ez dezakegu esan: Aitak
ekarri du, aitak, ekarri du baizik.
Eta galdera auek ere izan dezakete egin-dun erantzunik, erantzuna ain garbi,
osozkoa eta erabakia ez danean, baiña-duna danean. «Aita etorri egin da, baiña ez
da iñon ageri, ez dugu ikusi... Aitak gozorik ekarri egin du, baiña ez guri emateko»...
Azken-erantzun onek bere koska, bere zera ezartzen dio besteari.
Azkenez, egin-dun erantzuna gerta daiteke beste galdera batekin, bi aditzdun
galderekin: «Joan ala gelditu egiten zera? Gelditu egiten naiz... Diozuna entzun ala
ikusi egin duzu? Ikusi egin dut»...
Egia da galdera auek bestela ere egin daitezkela eta orduan beste erantzunik
eskatuko dutela. Esaterako: «Diozuna entzuna ala ikusia duzu? Ikusia dut». Nola
galdetu, ala erantzun, gertatzen da emen. Iparraldekoek ez dute berdin erantzuten.
Au ere galdegaiaren legeak eskatzen duena da.
Galdera laburrezko esaldietan lege auek erraz dira betetzen. Baiña askotan ez
da ain erraz erabakiko non dan edo zein dan galdegaia, zein dan une bakoitzean
garrantzi geien duena, batez ere, esaldi asko saillean datoztenean.
Altubek bai ala ezko esaldiak aztertzean, argitasun egokirik eman du. Eta ona
auetako bat: Baiezko euskal-esaldiek gaztelerara itzultzerakoan, askotan «ya» adverbioa eskatzen dutela dio, baiña ez beti: «Ekarri dute, ya han traido. Etorri dira,
ya han venido». Emen, galdegaia aditza bera bada ere, ez du egin-ik bear. Eta orixe
bera gertatzen da esaldi luze askotan, kontaeretan aditz-mordoa bata bestearen ondoren datorrenean. Aditz auek, aditz trinkoa, sintetikoa, erabiltzen danean, ba aurretik
dutela jartzen dira; eta aditz ori, laguntzailleduna baldin bada, oa-rik ez du, baiña
berak artzen du indarra, azentua.
Altubek D. Agirre-ren Kresala-tik artuta, onako puska dakar argigarri: «Gabon
aurretxoa zan. Bagagoz, bagagoz, potin txiki baten lau lagun, berdeletan... Jaso
genduan triketa, ta bagentozan kezka barik.. joten gaitu aize dunbada batek eta
braust!, danak itxasora, txalopa, barruko arrain, otzara, soka ta tresna guztiakaz batera
ta nastean. Alan be, urten genduan urazpitik, or batak eta emen besteak, danak otzak
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ikaraz: inguratu gara igarian, popaz gora egoan txalopara, ta itandu geuntsan alkarri:
Gizonak, zer izan da au».
Beste adibide bat edo beste Aita Bartolo-rena dakar. Besterik ere ekarri dezakegu.
Aita Ipolitok (Legoaldik) Txapelgorritxo ipuian: «Gero (otsoak) jantzi ebazan (amamaren) soñekoak, imiñi eban buruan izeratxoa, sartu zan oian...» Liturjiako irakurgaietatik, ona bat, Jesukristok jarritako konparaketa batekoa: «Egin zuen euria, etorri
ziran uoldeak, atera zuen aizea, jo zuen etxe ura, eta erori egin zan» (Mar. 7, 27V
Esaldi auen antzekoak, kontakizun baten arian datoztenak, berarizko bizitasuna
ematen diote itz-jardunari, oso jatorrak dira eta aintzat dauzka Altubek. Galdegaia
zein dan edo ez dan burua austen ibilli gabe sortzen dira. Gertakizunak alkarren
ondoan datoz eta auetako bakoitzeko aditzak dioena dute ardatz eta galdegai. Erriliteraturan bada orrelako joskera bizirik: «Errotara niñoiala, topa neban erbi bat, atera
neutsan begi bat, ipiñi neutsan barri bat. Errota txikiñak: Klin-klan!».
Altuberen irakatsiak bein baiño sarriago aantzi egiten ditugula -ta nago ni, edo
beintzat oker samar ulertzen ditugula, erdizka, ez zuzenegi. Orrela, geiegitan, aditza
atzera bota bearrez, ez ote gabiltza? Ola egiñez, aditza atzeratuz, askotan asmatuko
dugu, jator idatziko dugu, baiña ez beti. Noizik bein, uste dugun baiño geiagotan,
aditzak aurreko lekua berea du. Batez ere, gertakarizko esaldietan.
Arlo onetan maisuak eman zigun irakatsia ez dugu aantzi bearko, ta ola maisu
berak emandako beste irakatsi batzuk obeto ulertu al izango ditugu edo beintzat, ez
estuegi artu. Eta ona auetako bat: kontaera baten barruan, gertakarien arian, norbaiten
itzak sartu bear diranekoa. Orduan, aipatu bear diran itzei sarreratxo bat jartzea egoki
izango dala dio maisuak, «Au, auxe, edo onelaxe esan edo erantzun zuen», edo
olakoren bat sarreratzat ipiñiz.
Orra kontuan artzekoa: ez du esan maisuak ori egitea bearrezkoa edo ezinbestekoa
danik. Eta aitorpen auxe egiten du berak: erri erriak jaramonik gitxi egiten diola lege
orri. Eta adibide au jartzen du: «Amak esan dit biyar lan asko daukala eta ezin etorri
al izango dala». Jatorrago legokela dio beste onetara: «Biyar lan asko daukala eta
ezin etorri al izango dala esan dit amak». Ala ote da? Jatorrago ote dago? Nik ez
nuke esango or argiegi dagoenik zein dan galdegaia edo zein dan garrantzitsuena,
ala amak esan didalakoa, ala amak zer esan didan, ala bata nai bestea zein bere
eiñean. Nola nai ere, lege au ez zitzaion gogoratu Altuberi berari, lentxeago irakurri
digun D. Agirre-ren testua ain jator aurkitu zuenean. An garbi eta soil dugu azkeneko
esaldi au: «Eta itandu geuntsan alkarri: Gizonak, zer izan da au?» (Altubek azken
au kopiatu ez zuen arren, neuk jarri dut emen). «Itandu geuntzan» orrek ez du bear
aurretik ez auxe, ez orixe, ez onelantxe ez antzekorik. Olakorik izan balu, esaldi
orrek, abiada galduko zuen, ez zen jatorrago geldituko, motelago baizik.
Berdintsu gertatzen dala uste dut nik Ebanjelioetako itzekin ere: Bein eta berriz
«Jesusek auxe esan zuen edo onela erantzun zuen» esateak ez ote du testua bitxiegitxo
edo moteltxoago egiten?
Puntu au argitzeko, gogora dezagun Altube beraren beste irakatsi au: Orren
antzeko esaldietan, zerbait baiezko esan bear-eta, aditz sintetikoa erabiltzen dugunean,
ba aurretik duela erabilli bear omen dugu: esaterako, Jesusek badio, edo badirautso
Jesusek» edo ola. Eta jakiña: ba au aurretik duten esaldietan, aditza bera da galdegai,
eta berak du indarra. Eta ez zaio ez auxe ez orixe ez besterik aurrera botatzen ez
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ezartzen. Au onela baldin bada, joskera-legea berdiña da, izan, bai aditz sintetikoa
duten esaldietan, bai ez dutenetan, aingabekoetan.
Ikutu gabe uzten ditut beste xeetasun batzu, eta emen bukatzen dut ene jarduna.
Barkatu nere luze izana eta argiago ez izana. Orain azkena emateko, laburpen gisa,
emen dijoa esandako batzuen mamia:
1) Galdegaiak euskal-joskeran garrantzi andia du; gure izkuntzaren bereizgarrietakoa da.
2) Galdegaia, euskal-esaldietan, aditzaren aurrean eta oni datxikola dijoa, biak
bat egiten dute, eta au oguzkerak ere erakutsi bear du.
3) Oguzkera ezberdiñak galdera ezberdiña adierazten du. Aita etorri da, eta
«aita, etorri da», biak itzez bat izan arren, biak galdera ezberdiña daukate,
eta oguzkera ezberdiña, eta ez dute gauza bera esaten.
4) Aditza bera galdegai danean, batez ere Egoaldeko euskalkietan, egin ematen
zaio ari laguntzaille eta euskarri. Baiña ez beti.
5) Baiezko esaldietan aditza galdegai onek ez du eramaten egin orren laguntzarik. Aita etorri da. Nola berezi? Oguzkeraz, aditz oni indarra emanaz eta
ola nolabait aurreko itzetatik bananduz.
6) Egin-dun esaldiok ez dira beti bearrezkoak, bestela ere erabilli daitezke, egin
ori gabe. «Ez duela ekarriko, baiña ekarri du, edo ekarri egin du». Bigarren
onek, bear bada, indar geiago eman nai dio baiezkoari. Gaiñera, Bidasoaz
onuzko idazleak jatorki idatziko du: «Eguzkiaren beroak ezkoa bigundu eta
lurra gogortu egiten du». Baita ere Lapurdi aldekoak: «Iguzkiaren beroak
ezkoa du biguntzen eta lurra gogortzen».
7) Arian datozten kontakizun luzeetan, besterik iruditu arren, aditza bera izan
daiteke galdegai eta bera joango da aurretik eta berak artuko du indarra, bai
ba-dun esaldietan aditz sintetikoekin, eta bai bestelakoetan.
8) Onetan estuegi jokatzeaz, Altuberen irakatsi batzuei lotu bearrez, beste batzuk
aanzteko arriskuan erori gaitezke.

ADITZ-IZENA
LOPEZ IDAZLEAREN LIBURUAN*
Mintzaldi hunen gaiak euskarazko gramatika-arau ttipi bat hunkitzen du, Lopez
apezaren liburuan («liburian», Lopez-en arabera) ikusi eta ikertu nahi duguna: idazle
hunek aditz-izena nola sortzen eta erabilten duen.
Zertan datza diogun arazu hunen mamia edo funtsa? Lopez-en liburutik aterarik,
eman ditzagun zenbait aditz: sortu, hunkitu, eman, izan, uken, ikusi, iretsi, hautsi,
maitarazi, ibilarazi. Aditz hauetarik nulako aditz-izenak sortzen dira? Sortzen, hunkitzen, izaiten, emaiten, ekarten, ikusten, iresten, hausten, maitarazten, ibilarazten,
eta hula edo hulatsu beste aditzetan. Bainan ez beti eta euskara guzietan bardin.
Euskarak eztu gramatika-gai hunetan lege bardiñik erabili beti, eta egun ere euskara
guziak eztabiltza bide beretik. Aipatu ditugun aditz-izen guzietan azkenean -tzen edo
-ten entzun dugu. Noiz bata eta noiz beste erabil? Horra gakoa, eta horra ez bardintasun bat edo besteren iturria, tokiz toki eta mendez mende.
Ibarreko ertor izen zenak badu pundu hunetan bere bidea, batzuetan aski ongi
finkatua, beste batzuetan ez hain ongi, ez zalantzarik gabea. Aditz bat bera bi gisatara
erabilten du ez gutitan. Dakusagun noiz joiten duen batera eta noiz bestera, eta noiz
ikusten dugun dilindan, zalantzan, bi aldetera. Ea pundu hau laburki argitzen dugun.
1. Eta huna lehen-araua, edo bederen guk leenik aipatzen duguna: -tzen derabila
azkenean -tu edo -du hartzen duten aditzekin: maitatu (maita-tzen), beiratu (beiratzen),
agertu (agertzen), hurrandu (hurrantzen), hartu (hartzen), luzatu (luzatzen), gazitu
(gazitzen), zabaldu (zabaltzen), gogaindu (gogaintzen), apaldu (apaltzen)... Arauhau
ongi finkatua dugu Lopez-en liburuan. Bizkaiko eta Erronkariko euskaratik kanpo,
arau hau euskara guzian sendotuenik ageri den araua da. Hala ere, badu bere hutsa:
* Euskera 27 (1982) 443-446. Donaixti-Ibarre'n, 1982-IV-18n emondako itzaldia.
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-tu horrek aitzinetik S edo Z duenean. Orduan eztugu -tzen entzunen, -ten baizik.
Huna bost aditz: aberastu, laztu, apeztu, piztu, hotztu. Lopez-en liburuan euskararik
gehienetan bezala, lazten, apezten, pitzten, hotzten, aberasten egiten dute.
2. -Tzen derabila azkenean -e dutenekin ere, Ase, bethe, erre aditzetarik Lopezek asetzen, erratzen, bethatzen sortzen ditu. Asetzen hori, agian, eztu ase aditzetik
atera, eta bai asetu-úk. Baina nabarmenena beste biena da: erre ta bethe-tik, erratzen
eta bethatzen sortzea. Nabarmena da, bainan ez harritzekoa. Ezpaitugu nabarmentasun
hunetan Lopez bakarrik aurkitzen. Euskal-literatura zaharragoan ere erratzen eta
bethatzen irakurten baitugu, bai Leizarraga zaharraren liburuetan, bai eta berriagoko
beste zenbaitenetan. Jokabide bardintsua derabila Lopez-ek beste aditz batekin. Bustitzen eman orde, bustatzen eman du. Ala ba ote da edo izan ote da bustatu formarik?
3. Lopez-ek -tzen formara joiten du -arazi faktitibo delakoaz moldatu aditzekin.
Ezta ttipia gero faktitibo horrekin egiñik eman digun aditz-zerrenda: ahatzarazi, atxikarazi, handiarazi, emanarazi, maitarazi, errarazi, honiarazi, beharrazi, iraunarazi,
zoriarazi, ibiliarazi, igiarazi, seindiarazi, arhinarazi, finkarazi, sinetsarazi, eta abar
eta abar. Abantzu guzietan -arrazitzen eman du: ahatzarazitzen, maitarazitzen,
seindiarazitzen eta hula. Arras gutitan huts egin dio lege huni. Huna hiru adibide:
probetxarazi (probetxaraziten), erranarazi (erranaraziten), galarazi (galaraziten). Sinetsarazi aditzarekin uken du zalantzarik handiena. Hiru gisatara eman du: siñetsarazitzen, siñetsaraziten, eta siñestarazten. Azkenengo forma dugu, noski, egungo idazletan hedatuena.
4. Azkenean -n daramaten aditzetan, n hori kendu eta -ten derabila: jaten,
edaten, jiten, egiten edo eiten, eraiten edo eragiten, sogiten (so egiten), irauten eta
hula. Bainan -an, -en eta -on azkendunetan I bat agertzen da -ten horren aitzinean:
eman (emaiten), erran (erraiten), jasan (jasaiten), igan (igaiten), igaran (igaraiten),
ereman (eremaiten), izan (izaiten), uken (ukeiten), egon (egoiten), joan (joaiten).
Bardin, Jo aditzarekin ere: joiten. Goian aipatu diiugmjan eta edan gelditzen dira
lege hunetarik kanpo: jaten, edaten.
5. -Ten formara joiten du azkena -tsi, -si edo -zi egiten duten aditzetan (arazi
faktitiboa kendurik): hasi (hasten), hazi (hazten), egosi (egosten), ihardetsi (ihardesten), utzi (uzten), egotzi (egoizten), iretsi (iresten), jeutsi (jeusten), nahasi (nahasten),
erakatsi (erakasten), ahatzi (ahazten), hautsi (hausten), eta abar. Euskara osoan arau
hau hedatuena dugula esan beharrik ote da? Lopez-ek ez dio hutsik egin. Leizarraga
zaharrak, adibidez, hazi-tik hatzen egi zuen, eta utzitik, utziten eta uziten. Lopezek, ez.
6. Azkenean -ri duten aditzetan -ten derabila gehienik edo abantzu beti: jarri
(jarten), erori (erorten), ekarri (ekarten), erekarri (erekarten), irakurri (irakurten), eta
hula. Idazle zaharrek lege arrunta zuten hau ere. Lopez-en liburuan nehoiz irakurtzen
badugu, ez dugu ahantzi behar irakurtu forma ere badela, gure idazleek erabilia.
Horra, beraz, forma bikoitz hunen iturria. Bainan erran dezadan, behin bederen,
erakartzen ere eman duela.
7. -Gi eta -ki azkendunekin, zalantza ttipi bat badu, gehienetan -ten formara
joiten duela: idoki (idokiten), jalgi (jalgiten), jeiki (jeikiten), iguriki (igurikiten),
ideki (idekiten), jarraiki (jarraikiten), atxiki (atxikiten); bainan beste hauek ere bai:
jarraikitzen, igurikitzen, edekitzen, iraungitzen.
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8. -Li azkendunekin ere bi aldetara ari zauku, erabilten, eta erabiltzen; gehienetan -tzen: ibiltzen, itzultzen, itzaltzen (agian azkeneko hau itzaldu edo itzaldu
formatik sortua).
9. Azkenez, aditz bakar bat aipa dezadan: hil. Hiltzen egiten du beti, Leizarragak
egiten zuen bezala.
Laburki bederen, horra egungo omenaldia egiten diogun apez idazleak aditzizenekin erabilli zuen jokabidea, pundu hunetan derabiltzan arauak. Hauetako batzuk
egun ere bizirik eta zabal dirauten arauak dira. Beste batzuk mende hartan hedatuago,
zabalduago zeuden, egungo egunetan baiño. Mendez mende euskarak izan dituen
goiti-beheiti batzuk argitzeko jakingarriak direla uste dut.
Barkatu ene lantto hunen huskeria, ez-deusa. Ibarreko ertor izan zen hunek
gehiago zuen hartze, gehiago merezi zuen. Idatzi zuen liburuak badu zer ikertu, eta
zer ikasi. Ni ez naiz lotsa, mende hartako euskal-idazle jatorrenetakoa dugula
erraiten... Apal esten zuen bere burua. Izena ere ixilpean gorde nahi izan zigun.
Baina liburuari on-iritzia ezarri zion apezpikuari sinesten badiogu, «Diozesako jaun
ertor errespetagarrienetarik bat» izan zela airtortu beharko dugu. Berak aitormen apal
hau egin zigun, «Heuzkara aski untsa jakin gabea» zela. Hala ere, beste anitzek egiten
jakin eztutena egin du: erdal-liburua euskarara itzultzerakoan, zuhurki intseatu da,
euskararen sena, jitea, «ara edo ethortza», berakdioenez, kondutan hartu eta atxikiten.
Gero, euskaldunei zer irakurri eskeintzerakoan, bide berri bat urratu du. Eztu
jo, aitzinekoek jo zuten bezala, ez Sales-en Philoteara, ez Kempis-en Imitazionera.
Idazle berria eta liburu berria atera du plazara: Alphonsa Rodriguez-en Ghiristhinho
Perfekzioniaren Pratika delakoa, Frantzian bertan Espaiñian baiño gehiagotan argitaratua, zortzi lumek zortzi alditan frantsesez emana. Frantses-itzulpen hauetako bat
Frantses-Akademiakoa zen idazle eta gramatikalari ospetsu batek egiña da: Regnier
de Marais jaunak. Eztu, beraz, Lopez-ek hala-hulako liburua hautatu euskaldunei
euskaraz emateko.
Liburu luzea da; bainan gure ertorak laburturik emango du, «liburu hedatu horren
parte bat, jende komunaren hoben dena xoilki heuzkaralal itzuliz, eta besthia utziz»,
berak dioen bezala. «Kapitulu jende komunaren prootxosenak hautatu tizit, bai eta
heendako auher zauzkidan parte zunbait utzi». Eta hau da Lopez-en ametsa: «Jaunak
detsala haren gloriatako eta arimen hobetan ene hautian kausitu dudan» (Itzultzaliak
irakurtzaliari, 6-7).
Hautu hortan etzuen begi txarra erabilli, kausitu zuen, bai. Hala aitortuko du
Akizeko Bikari Jeneralak: «Egin dien hautu hunak... bi abantailla besarkatzen tizi:
bata emanez liburu net handi ezten batetan zer ere den prootxosenik herrietako populiarendako... bestia, bere laburtarzunaz jenderik praubenen erosbidian ezarriz»
(454-455). Horrela, liburu handia, laurden batera laburtua, merkeago atera da, eta
jende praubeentzat erosteko errazago, «ihiago» ere bai. Laburtze hau, zati «prootxosenen» hautu hau, Lopez-ek bere kauz egin du, eta ez zabal zebiltzen erdarazko
laburpenetarik hartuz, aipatu ditugun aitorpenetarik ageri denez.
Ibarreko ertor jaunaren liburua, euskaratzaillearen asmotan arimendako balio
handitakoa balin bazen, ezta, ez, bailo gutitakoa euskararen ikertzailleendako.
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Alphonsa Rodriguez-en liburua, erdal-liburua, Espaiñiako Akademiak Gaztelako
erdaren lekuko eta eredutzat jarria du. Lopez-ek euskarara itzultzerakoan «euskalara» ematen entseatu denean, guk geure hikuntzaren lekuko eta alde anitzetarik eredutako har dezakegula-erraitea bidezkoa da, noski.
Ospe eta euskaldunen esker-ona Ibarreko ertor izan zen gizon jainkotiar, arimazale eta euskalzaleari.

EUSKEREA ANTXIÑAKO
YESUITEN ESKOLETAN*
Aita Malaxetxebarria, Durango'ko seme ta yesuita argitsua zanak, liburu sendo
ederra itxi euskun, Aita S. Iñazioren semeak gure Euskalerria eskolateko antxiñarik
ona egin daben lana aztertu ta erakusteko egiña. Liburu orretako zertxo bat bakarrik
yaso nai dot emen, yesuitak euren eskoletan erabilten eben izkuntzeari dagokona.
Yesuita areik erabilten eben ala ez euskerarik euren irakaskuntzan? ^lrakasten al eben
ezer euskeraz?
Bayetzezkoa da aita Malaxetxebarriaren erantzuna: gure euskera bere erabilten
zala Euskalerriko yesuiten eskola batzuetan. Lenengo ta bein, euskeraz erakusten zan
euretan dotrifiea, kristiñau-ikasbidea. Ori olan zala, eskola orrein asikeratik arako
agiri ta papel askok dirauskue. Olantxe egin ei-zan beti, gitxienez, Oñati, Bergara
ta Lekeitio'ko ikastetxeetan, baita Iruña-ko kolejioan bere, 1589'ko agiri batek diñoanez. Oñati'ko eskolea zan eurotan zarrena; 1551'an asita zirauan.
Gure mutikoak euskeraz ikasten eben, beraz, etxe orreitan kristiñau on izaten.
Eta gogozago ekin eta gozoago eretxi eyoen edo, euren maixuak kantuz eta bertsotan
emoten eutsen sarri askotan ikastekoa. Onango euskal-kantak asmatu ta ateraten
mutilla ei-zan amaseigarren gizaldian yesuita bat: Bidaurre anaia.
Kristiñau-legeaz ganera, besterik bere emoten ei-zan euskeraz antxiñako ikastetxe areitan. Euskerea ez egoan bazterturik ez lotsaturik euren barruan. Orregaitik,
eskola-barruko bizi ta yarraipidea zuzenago eroateko yarririk egozan lege ta arauak,
leku batzuetan beintzat, euskerara itzulita aurkitzen ditugu. Olantxe, Lekeitio ta
Azkoiti'n, esaterako. Lekeitio'koak, aita Basterretxeak yarriak ei-dira euskeraz.
Ez ete zan erabilten euskerarik beste ikasgairik emoteko? Aita Malaxetxebarria
bayetzean dago barriro. Gure mutiko euskaldunak, eskolara asi barritan, ez ekien
euskera besterik. Agaitio, gauzeak berez ekarrena zan olango umetxoakaz euskeraz
astea, gitxienez lenengoko ikaskizunak euskeraz emotea. Ikasle ta irakasle, eskol* Jesus'en Biotzaren Deya (1962, 23.zenb.) 26-28; Axmutil izenpean, ik. 17. orr.
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ume ta maixuak alkar aituko ba'eben, ez euken beste biderik. Egiñegiñean bere,
orrexegaitik, yesuiten nagusiak ardura guztizkoa euken euskaldunen arteko eskoletan
euskaldunak ipinteko maixu, eta euskaldunak izaten ziran irakasle guztiak, edo beintzat geyenak. Euskaldun etziranak bere, barriz, euskerearen yabe egiten ziran sarri,
euren egikizunai obeto erantzutearren. Olango batzuen izenak entzute andia irabazi
dabe. Eurotariko bat zan aita Recio erdalduna, Larramendiren aldietakoa, euskerazko
bertsotan azkarra egin zana.
Ortik ateraten dau aita Malaxetxebarriak, euskeraz emon oi yakiezala lenengoko
argitasunak euskaldun mutikoai yesuiten eskola batzuetan. Gramatikea-ta, asteko
beintzat, euskeraz emoten yakiezalakoa dauko aita argitsu onek. Malaxetxebarriaren
uste onek siñestu eziñik eztauko. Gure literatura urritxoak, beti bere, erakutsi ditu
orretarako gai diran liburu batzuk; ez gagoz orretan ezetariko eredu barik. Harriet'en
gramatikea ta Joanes Etxeberri'ren «Euskarazko atsapenak latin ikasteko» eredu ederrak dira. Yesuiten artetik urten barik, aita Kardaberaz agurgarriak liburu gogoangarri
bat itxi euskun, euskera ikasteko egiña: «Euskeraren berri onak». Onek esan gura
dau, etzegozala bide erakusle ta eredu barik yesuitak euren irakaskuntzarako.
Aita Malaxetxebarriaren ustea ezta, ba, ezelan bere dana ustela. Eta uste ori on
egiteko, eta onelan auzi au ebazteko, ekarri daigun gaur erdira yoan dan gizaldiko
euskaldun eta euskalzalerik sutsuenetarikoa: Yose Paulo Ulibarri (1775-1847). Aurtengo zezeillako «Jesus'en Biotzaren Deya» irakurri dauanak (1), ba-daki euskaldun
zintzo onen zelanbaiteko barri. Yesuiteri maitasun beroa, mami-mamikoa eutsen
beronek. Maite zituen Loyola'ko Iñazio andiaren semeak, beste gauza askoren artean,
euren eskoletako lanagaitik. Zer diño, baña, eskola orrein goraberan?
Erantzun deyogun lenago beste itaun oni: zelangoa nai eban Ulibarrik Euskalerriko eskolea? Euskerazko utsa, euskerea irabasbidetzat artzeko iguñik ez lotsarik
bakoa, bere ustez antxiña baten oi zan modukoa. Euskaldun utsa ei-zan, Ulibarrik
diñoanez, Euskalerriko eskolea lenago. Berak onantxe diño:
«Euskalerri guztietan
abade baten pean
zan irikastegi edo eskolia
bere euskera maitian»
Nik eztiñot onetan, beste gauzatxo batzuetan lez, Okendo'ko seme sutsu onek
egia osoan berea ebanik; baña eztot esango guztiz oker ebillanik bere, beste onako
bertso oneik egin zituanean:
Esaizu: ^zelan da au,
edo zetara adi gara?
Euskera berba eginda,
eskolia erdera?
Ori da asmo gaiztoak
egitia gu galtzera.
(1) Ik. 17-18. orr.
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Esan biarrian «Aita guria»
izen polit egokian,
jesaten «Padre nuestro»...
erderazko garrazkerian!...
Euskaldun gurasoak kontu izan bear deutse ainbesteko okerrari:
Ardura emen eta ardura
gaztiakaz gurasok,
eztayela zuen umia
eruan barrabasok
Yesuiten eskoletan etzan olango okerrik ez arriskurik. Yesuitak euskeraz zirakasten eben Jaunari itz egiten, eta euskeraz latin bere. Entzun daigun, bertsoak alde
batera itxirik, oraingoan Ulibarrik itz lauz diñoana: «Jesuitek egon zirianian, irikasten
[eben] euskerati latin, eta zortzi urte euki orduko ikasten [zan] latin txito ondo. Orain
erderati dagoz, trabes, izaiteen kontra. Eta alan esaten [eben] euskaldunak: «Euskera
ta latin jakin, eta mundu guztia eragin». Olantxe zirautson 1830'an, orain dirala
eunda berrogetamar urtez gora, karta baten Esteban Artza izeneko jaun bai.
Amesetan ete egoan euskaldun gartsu au itz orreik ezarri zituanean? Ez, iñondik
bere; esakerea ei-zan aspaldi areitako euskaldun arrotxoen artean, euskera ta latin
yakitea naikoa zala mundu guztian zear burua gora ibilteko. Esakera ori beste bein
era onetara emoten deusku: «Yakin euskera ta latin, eta mundu guztia yakin». Eztabil
amesetan Ulibarri, ez. Berak ezautu ditu, era orretantxe, euskerati latin ikasiriko
euskaldun itzal andiko batzuk. Bat: Jose Murga: «Gaurko eguneko. D. Jose Murgak
ikasi eban latin euskerati zortzi urte orduko. Eta gaur daki griego ta beste asko». Au
J. Egibar jaunari diñotso, 1830'ko urtean.
Ezta, ba, ames utsa Ulibarri'ren esana. Eta, lantzo oni azkena emoteko, esan
daigun, etzala suster bakoa, etzala dana ustela aita Malaxetxebarriaren ustea: yesuitak,
kristiñau-ikasbideaz ganera, besterik bere irakasten eutsela euskeraz Euskalerriko
eskola-mutil askori.

UN CAMBIO DE APELLIDO POR TRADUCCION
INCHAUSTI-NOCEDAL*
Juzgo interesante para la historia de la lucha de idiomas en nuestro país el caso
que voy a presentar de un cambio de apellido por traducción del vascuence al castellano. Tuvo lugar en las Encartaciones de Vizcaya, dentro del municipio de Sopuerta, en su barrio de Carral, en la primera mitad del siglo XVIII. Puede verse en
el libro 5 de bautizos de la parroquia de San Martín de Carral y confirmado por dos
veces por cierto.
La primera vez es en 1735. El 4 de abril de dicho año fue bautizado un niño,
a quien se puso por nombre Bartolomé, hijo legítimo de José de Inchausti y de
Zezeilia de las Rivas. Fueron sus abuelos paternos Domingo de Inchausti y María
de Uriarte, vecinos de la anteiglesia de Arrazua, y maternos José de las Rivas y
Micaela de Galdames, vecinos de Sopuerta. Estos fueron los datos registrados en la
partida en su día. Pero una mano posterior tachó los dos Inchausti del padre y del
abuelo paterno y en su lugar, entre renglones encima, escribió por dos veces Nozedal,
y al pie de la partida dio con un «passe» por válidas ambas enmiendas.
Al año siguiente, 1736, a seis de diciembre, se registra el bautizo de otro hijo
del mismo matrimonio, llamado Nicolás, y los datos de los padres se repiten como
en la primera partida: José de Inchausti y Domingo de Inchausti, sin tachadura ni
enmienda.
Pero el año 1738, al nacer una hija, bautizada con el nombre de Jacinta, los
nombres de los padres se inscriben sencillamente en el sentido de la emnienda primera:
José de Nozedal y Zecilia de las Rivas, y los abuelos paternos son Domingo de
Nozedal y María Uriarte. Tenemos ya el cambio confirmado y plenamente sancionado:
* Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País 22 (1966) 122-123; «L. de A.»
izenpean.
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un Inchausti, natural de Arrazua, en donde el apellido perdura aún y es numeroso,
emigra a las Encartaciones, y a la segunda generación trueca su apellido por el de
Nocedal, que viene a ser la traducción castellana de aquél, y que ya existía en Sopuerta
y sus cercanías como apellido y como topónimo. En el bautizo de Jacinta actuó de
padrino un Gregorio Nozedal.
El cambio hubo de decidirse entre el segundo bautizo y el tercero. La enmienda
de la primera partida pudo haberse hecho ya antes, ya después de la inscripción del
bautismo de la hija nacida en tercer lugar del matrimonio Inchausti-Rivas. La segunda
partida queda intacta.
^Cuál pudo ser el motivo del cambio? Tal vez el conocimiento de la sinonimia
de ambos apellidos saltó casualmente en la intercomunicación de ambas familias
emparentadas, y de ahí partiera la decisión, apoyada posiblemente por el padrino del
último de los bautizos. Yo me atrevería a formular otra hipótesis que, si se realizara,
podría ser un dato confirmatorio de la tesis de Trueba, expuesta por Ladislao de
Velasco en su obra Los Euskaros en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya (1879, p. 485),
según la cual muchos topónimos de las Encartaciones son traducidos del vascuence.
En un lugar inmediato a una zona donde la toponimia vasca es abundante, y en
cuyas inmediaciones se hablaba vascuence el siglo XVIII, y cerca de Sopuerta, existe
un topónimo Nocedal, que bien pudo ser conocido con nombre vasco y castellano:
Nocedal e Inchausti. Casos así se han dado y se dan actualmente. Tenemos en las
inmediaciones de Bilbao un Puentenuevo y un Zubibarri, un Dos Caminos y un
Bidebieta, éste antes documentado que aquél, aunque después de la construcción del
ferrocarril Bilbao-Castejón, haya prevalecido Dos Caminos, que es el nombre que
lleva una de las estaciones. Por el Duranguesado tenemos un Pilastra y un Arriandi
(y recientemente un colaborador de esta revista nos ha sorprendido con el descubrimiento de que el Manzanares madrileño debe de ser un traducción del vasco Sagasti).
Este pudo ser el caso de Nocedal-Inchausti, de Ortuella-Santurce, que provocara
el conocimiento de la sinonimia de ambos apellidos y decidiera el cambio que comentamos.
El apellido Nocedal, aunque no muy abundante, también ha pervivido en Sopuerta. A los cincuenta años del hecho que referimos, hubo en Carral precisamente
un párroco de apellido Nocedal, quien, según referencia que me da el actual párroco
de Mercadillo (Sopuerta), don Francisco de Errazti, fue tío abuelo del famoso político
integrista don Cándido Nocedal, natural de La Coruña, pero oriundo de las Encartaciones de Vizcaya, aunque no parece haber sido sucesor directo de los InchaustiNocedal nuestros.

ARABAKO EUSKAL ABESTÍAK DIREALA-TA*
Euskal Erriak daukan lurralderik erdaldunduena dogu Araba. Egia da. Bazter
gitxi dago Araban erdaldundu bakorik, tamalez.
Baiña euskerea ez da guztiz il bertan. Izan be, Arabak euskaldun dirau toki estu
meartxo batzuetan beintzat; eta ipuin zaar eta kantu, euskaltasunaren ezaugarri ederrik
emon deusku.
«Arabako euskal abestiak»: titulu onekin irakurri genduan, orain iru-lau illabete,
artikulutxo bat, Munduateren izenpean egiña. Gasteizko aldizkari baten aitatu zan
gai au leentxoago; eta artikuluagaz batera, euskal kanta bi agertzen zirean. Eta euron
otsa, Munduate orrek zabalduta, Estibalizko aldizkarira eldu zan; eta andik, Donostiko
«Zeruko Argia» ezagunaren orrietara.
Zorionean etorren Munduaterentzat Arabako euskal abesti orrein barri zabaltzea.
Kanta ain ederrak eta biotzari eragitekoak! Zergaitik geiago billatu ez, eta guztiekin
txorta eder bat egin?
Ni Munduateren eritxi orrekin bat nator; eta bere guraria ontzat eta aintzat
artzekoa dala uste dot. Eta emen naiz, gai onetan argitasun batzuk emon gurarik,
berak esanaren geigarri eta alde.
Ezin ukatu, Munduatek aitatu dituan kantu orrein edertasuna. Politak dira bertsoz, eta entzungarriak soiñuz. Ona emen bertsoen puska batzuk:
Txikitxu polit ori,
zeu ene laztana,
kateatu ninduzun
librea nintzana.
* Anaitasuna (1968, 169,zenb.) 6; Basabil izenpean. Basabil L. Akesolo jaio zan auzoaldeko baso
bat da.
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Begira nago begira
or goiko bide barrira,
noiz etorriko ete dan
maitea neure errira.
Begitu deiogun leenengo laukote orri. Polita izanez gaiñera, gure artean bertsorik
zaarrenetakoa dogu, gizaldietako urrunetan sartzen gaituana. Gitxienez, Lope de Vega
idazle ospetsuaren egunetaraiño, orain dala irureundik gora urte. Zaarragorik be ba
dogu, egia esan. Baiña gure egunotan oraindiño bizi danik gitxi, nire ustez.
Lope de Vega orrek, ain zuzen be, onako bertso oneik sartu zituan bere teatrolan
baten:
Zure begi ederrok,
ene laztana,
katibaturik nabe
librea nintzana.
Nok ez dau ikusiko, or goian aitatutako bertsoen iturria ta otsa? Eta Lope de
Vegak entzun eta jaso zituaneko, zenbat urte eukazan kanta orrek? Eta arabarren
baten agotik ez ete zítuan jaso ta ikasi?
Eta bigarren laukote ori? Maitearen zain, noiz agertuko luze eritxirik dagoan
baten intziritxo ori be ez da, ez, atzo goizekoa; ta zelango jasotasuna ta samin giroa
darion! Tamal andia, ain laburra izatea. Poema andiagoren baten puska bat da, aurki.
Eta beste puskak be bizi ditu nonbait oraindiño. Neuk entzun neban bein Bizkaiko
baserritar bat bertso orreik kantatzen beste bertso batzuekaz naaste. Trenean zan,
Bilbaotik Orduñara bidean. Miraballesen edo Arrankudiagan sartu zan bera; ta sartu
zaneko, kanta ta kanta ekin eutsan. Feria batera joian beste lagun batzuekin. Amurrio
baiño leen jatsi zan trenetik. Ba joiala ta, beragana urreratu nintzan, ea nongoa zan
eta nondik ekizan kanta areik. Baiña ezezagun baten jakingureaz lotsatuta, trenak ez
eutsan itxi bere lotsa orretatik urtetako astirik, eta erantzunik barik itxi ninduan. Iñok
or Arrankudiaga ta Arrigorriaga bitartean olango kantarik jaso nai baleu, bego jakitun,
bazter orreitan ba dala oraindiño olango kanta zaarrik dakianik.
Beste zertxobait be esan bearrean nago. Arabako kanta zaar orreik aspalditxotik
ona ezagunak zireala gogora ekarri bear dot. Ba dirudi, Munduatek-eta oraintsu
jasotakotzat, aurkitu barritzat daukezala. Baiña orain 50 urte Azkue zanak argitaratuak
dira, bere kantutegi andian emonak. Ta ez kantu biok bakarrik. Beste 25 inguru ba
dira an Arabakoak. Ia txorta bat egiteko aiña, neke andirik artu barik. An dagoz,
bai, bizi bizirik abesti biok: bata Olaetan artua, Engrazia Lazkanori entzunda; eta
bestea, Maria Arraiz'ek Legutianon emona. Andra biok, beste amabost inguru abesti
emon eutsoezan Azkue jaunari. Eta kantuok batzen, ez dau iñok nekerik artu bearrik.
Kantu orrein osagarriak, geigarriak batu: beste zeregiñik ez daukagu emen.
Arira datorrela uste dot uskeriok gogoratzea, Azkue zanaren kantutegi ori oraintxe barriro ateraten dan ezkero. Or ditugu ainbat pitxi eder. Ez al doguz ain arin
aaztuko. Or dabe arabarrak be, euren leengo euskalduntasunaren barri ain argi emoten
deutsen ainbat lorratz eta aztarren. Batezbe Aramaiona ta Legutiano aldea, ipuin eta
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kanta zaarretan, pitxitegirik ugarienetakoa dogu Euskal Erri osoan. Baiña aaztu egiten
baditugu, edo aintzat artu ez, kitto, alperrekoak izango dira folklore zaleen aalegin
guztiak.
Orixe jazo dala dirudi Arabako kantu bi orreikaz. Oraintsu Mari Lurdes Iriondok
diskoz atera dauan «Linpian Mendian» abesti ain gozoa be, zenbatek ete dakie Azkue
zanaren kantutegiko bat dala, eta Arabako mugatik urrun bakoa?
Euskaldunok aazkorrak gareana naiko argi dago. Aazkorrak, edo ikasinai gitxikoak. Ona erakutsi bat. Oraintsutan aurkitu dabe aintxiña bateko Oihenart zaarraren
esku idatzi bat, manuskritu bat, orain irureun urtekoa. Eta bertan, euskerazko bertso
batzuk; eta euren artean, moro errira aitak saldu eban batenak. Eta ez deuskue esan,
ba, ezezagunak eta egundo argitaratu bakoak direala? Eta gure literatura urrian ezin
izan, ezagunago izan bear ebenik! Ezaguna zan kantu ori, Humboldt zaarraren egunetatik ona. Eta geiago dana, oraindiño bizi be bizi da gure errian. Or dogu Azkuek
bere kantutegian sartuta, Naparroako Etxalar errian jaso eban lez. Antxe dago, bere
zaartasunari jagokozan barri ta zertzelada guztiekin.
Esan dodanez, Azkue zanaren kantutegi ori barriro emoten deuskue argitara.
Tomo andi bitan. Bigarrenak, geigarri batzuk eroango ei ditu. Ez dakit nondik nora
joko daben geigarri orrein egilleak. Gizon azkarrak ei dira, ta euren arloan adituak
be bai. Argitasun jakingarririk emongo al deuskue. Baiña Azkueren lanak berak,
kantutegiak berak balio andiagoa izango dauala esan bearrik ez dago. Askoren eskuetara elduko al da. Eta ez al dogu ain laster aaztuko oraingoan. Batez be arabarrak,
ondo egingo dabe liburu ori arakatu eta andik euren kantu zaarrak ikasi eta eurekin
mordo bat egin eta aterateaz.
Gure folklorearen edertasunak batu ta zabaltzen lan egin dabenak, esker obea
merezi dabe. Eta euskal musikearen arloan zabarregi jokatzen dogula-ta nago. Non
dogu gure musikearen gordeleku edo artxiborik? Musikalari bakotxak, bere artxiboa
izango dau. Gero, ilten direanean, or sakabanatuko dira an batu ebezan txorta guztiak.
Gitxi batzuk artu dabe, Euskal Erriari mordo andirik eskintzeko nekerik. Or ditugu
Iztueta, Santesteban, Salaberri, Etxebarria-Gimon, Donosti, Azkue. Ea noiz ateraten
direan beste batzuk, beti bakarka ibili edo pitinka lan egitetik. Arabar baten izena
aitatu bear neban emen: Urruñuela jauna, Arabako soiñuak batzen lan andia egin
ebana. Baiña non da aren lan ori?
Salaberri zaarra izendatu dot. Salaberri barri bat be ba da oraintxe Gasteizen.
Arabako semea da bera, euskalduna ta musikalari gaiñera. Berak eta bere lagunak
alkar arturik egingo al dabe Munduatek eskatu dauana: Arabako euskal kantutegi
aalik eta osoena batu ta atera.

Geigarria
Gauzatxo bi ditut geigarritzat esateko. Leenengo ta bein, oraiñarte emen esana,
«Zeruko Argia»n Munduateren lana agertu zanean egindako artikulu batekoa dala,
orain iru illabete ta erdikoa. Aldizkari orretara bialdu neban; baiña ez eusten aintzat
artu, dirudianez.
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Bigarrena, ia siñistu be ezin dodan beste zertxo bat. Bilbaoko Feria de Muestras
dalakoan izan naiz. Eta an ikusi dot Azkue andiaren kantutegia salgai, barriro aterata,
leen esan dodanez. Saltzaillearekin berbaz asi naiz. Eta esan deustanak, siñistu eziñik
itxi nau. Asko urreratzen ei dira liburu orren aurrera; eskuetan artu be egiten ei dabe.
Itxura baten, eder erixten ei deutsoe. Baiña Azkue izenak uxatzen ei ditu. Azkuerena
dala entzun orduko, atzera egiten ei dabe. Eta neure artean esan dot: Ori egia bada,
gure erria alfabetatu bearrez su ta kee diarduen askok, ba ete dakie nortzuk dauken
alfabetatu bearrik geien?

BI BURU ETA BI ABURU
(ZAKUR, OTSO ETA AZERI)*

Azken illabete auetan, zakurrak eta otsoak ez dute atera otsik gutxi. Guztien
agotan ibilli dira Galizia'tik asi eta Naparroa'raiño. Zakurrak dirala, otsoak dirala,
Portugal'eko Polizi izanarenak (PIDE-nak) dirala ta eztirala, egia da gutxitan bezelako
triskantza eta sarraskiak egin dituztela bazterretan. Izpidea ugari eman diete egunkari
eta berrizaleai.
Nik emen dakarzkidanak ez dira berdiñak; ez diete egunkariai orrenbesteko
esatekorik eman. Euskalerrian salatu edo aipatu izan diran beste zakur eta abere
batzuk dira. Eta ez edozeiñen agoz aipatuak, orraitio, Euskaltzaindiaren buru egiten
duanaren agoz baizik.
Lengo batez ikusi genduen Aita Villasante'ren aburua: euskerak eskolak bear
ditu. Badakigu zertarako ere: Voltaire, Marx eta abar, oraintsu euskera antzeko batera
itzuli dituztenen euskera dalakoa ikasteko. Baiña eskolez gaiñera, besterik ere bear
omen degu. Zer, eta zakurrak. WATCH-DOG diralakoak. Ala idatzi du Robinson
gazetalariak, Villasante'ren izenean. Gazetalari adar-jotzaille onek eztu, dirudianez,
giltzik ikutu gabe utzi nai, aita frantziskotarra bild:irgarri egiteko. Zakurrik gabe ez
omen dago euskerari bizirik eutsi-erazterik. Olako zakurrik gabez, euskera ondatuz
omen dijoa, euskalkitan zatituz, euskalgaizto biurtuz eta, belaunez belaun, galduz
eta aaztuz. Au zorigaitza! Zorioneko zakurrak, zakur salbatzaille oiek! Zein diran
asmatzen eztago burua asko autsi bearrik: Villasante bezelako euskaltzaiñak, eskubide
guzien jabe, nai dutena lege egin eta aginpidez ezartzeko. Eskubide bat beintzat ez
diogu ukatu bearko: bere burua zakur egiteko eskubidea. Norbaitzuei begiko zaie,
itxura danez, Oñatiko artzai-zakurren txapelketan ikusia, ango zakurren egiteko bat:

* El Diario Vasco 41 (1974, 12322.zenb.) Suplemento dominical, 9; Berriketari izenpean. Berriketari: Barri bila dabillen gazetari itxuragaitik erabili dau. L. Akesolok.

EUSKERA - LITERATURA - KRITIKA

87

ardiak esi estu batean ate estu batetik barna sartzea. Berdin egin nai dute euskeraren
alorrean: euskaldunok, zakur batzuen laguntzaz, beren esien barruan sartu eta eduki.
Alabearrez, ez zaie ori beren buruai lotsa obea dieten askori ain begiko egingo. Ez
dute ain errez beren burua ez zakur ez ardi egiñik ikustea edertzat artuko.
Ala ere, Aita Villasantek ez du argiegi adierazi bere gogoa. Guk beintzat ez
diogu ongi ulertzen zer esan nai duan. Euskaldunak, ate-zakurrik edo artzai-zakurrik
ezaz, mutu izatera irixten ete dira, bada? Orrela ulertzen duala dirudi Aita onek
euskeraren galdumendirako bidea: Euskalki, euskalgaizto, eta azkenez, utsa, mutu
gelditzea, abereak bezela edo... Abere mutu biurtzen dira, nonbait, euskera galtzen
duten euskaldunak.
Ezta ori, ez, egiazko bidea. Euskeraren ondamendirako bidea ezta, ez, euskalkietatik euskalgaiztora eta gero utserakoa; euskeratik, euskera utzita, erderarakoa
baizik. Euskera galdu dutenak eztira mutu gelditzen, erdaldun eta erdera-egille baizik.
Euskera ezta iltzen euskalki ez euskalgaizto biurtuz (orañarte euskalkietan bakarrik
bizi izan da euskera), erderari leku emanez, erderaren batera joz baizik. Zakurrekin
eta zakurrik gabe. Au ere oraiterazi bear ote genduan? Eta diralako zakurren lana,
guztiak esi baten barruan sartu bearra kaltegarri biur daiteke, euskera biziaren ilgarri.
Ola ikusi zuan beste euskaltzain batek, Villasante baiño irudimen argiago eta
biziagoko batek: Azkue zanak.
Ipui batekin agertu zuan Azkuek bera bildurra: batasuna ariñegi, itsumustuan,
zalapartaka, indarka, iraulketaz, aginpideren indarrez egin naiez, ez ote zan euskeraren bizia lenago eta gain-berago joango. Ipuia Frantzian irakurri omen zuan. «Zelai
idor elkor baten aate-taldea omen zegoen gosez, 'krok' batak eta 'krok' besteak, zer
jan etzutela. Egazti aietako batek, bere urdail ustua betetzeko, grauskada eman omen
zion urren zuenari, eta ezur ta mami irentsi zuen. Ori ikusita, beste guziak elkar jaten
asi omen ziran. Lumaz iñaurria, estalia, gelditu zan laster zelaia. Egaztirik, bi baizik
ez, gizen gizen biak. Oiek ere, mokokaldi gogorra egin ta gero, batak bestea barrenean
sartuz, taldeko lagun guzien aragiak urdail bakar batean kokatu ziran». «Orra ipui
laburra (ortik omen dator frantsesak gezurrari canard: (aate), esatea). Eta Azkuek
onela ematen dio azkena ipui orri: Nik irakurri nuen ipuiak etzuen esaten an inguruan
otso eta azeri goserik zelatan ote zegoen. Izan balitz, etzan aaterik an bat ere bizirik
geldituko. Egazti mordo osoa inguruko oianera joango zan, otso-azerien sabelera».
Azkue zanarentzat aate-talde ori bezelakoa da gure euskera, «Eta, ai! beronen
inguruan otsoa eta azeria bizi dira. Beldur naiz, sarrakioa erraietaraino sartua daukat,
alkar jan eta bat gelditu baiño lenago, ez ote dituzten otsoak eta azeriak, Frantzi'ko
eta Espaiña'ko izkerak, gure euskalkitxo guzi auek iretsiko».
Ez al daukagu emen Villasante'ren itz lorriñetan baiño argiago eta sustraitikago
azalduta euskeraren egoera eta zoritxarra? Grezia'n, esaterako, gerkera klasikoak
oraingo gerkerari eman dio leku, beste erri askotan erdera zarrak erdera berriagoari;
gure artean, berriz, euskerak erderari. Azkuek etzuen ametsik egiten. Bazekian gure
gaitzaren berri. Gaitz ori sendatzeko alegiñik egin gabe etzan galditu. Sendo zirauan
euskalki bat nai zuen oiñarri artu. Beste izkuntza batzuetan egin zuten bezela. Errezegi
esaten dute batzuek etzuela arrera onik izan. Ori esaten duten askok eskubiderik
gutxien daukate ola mintzatzeko. Zergatik nai dute beren bidea, beren euskalki berria
ziñez, ate-zakurrez eta kale-zakurrez sendotu eta jarri erazi? Azkuek etzuan iñolazko
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indarkerira jo. Gizonago jokatu zuen. Gizonago eta zuurrago, zentzu geiagoz, gizabide eta jakintza bide obetik, bere utsak eta guzti. Etzitzaion ate-zakurrik eskatzerik
burura etorri.
«Nik nerea, nik nereaka» ibiltzea, naiz euskalki bat naiz beste bat, naiz zaar
bat naiz berriz asmatu bat indarrez jartzea kaltegarritzat zeukan, gure etsaien pozgarri.
A, nolako poza eta jaia gure inguruko otso eta azeri diran bi izkuntzentzat! Arrixkurik
asko du euskerak kanpotiko otso eta azeri auen aldetik. Barruan ere zakurrak jarri
bear ote ditugu, euskaldunok bananduago eta gure euskeraren egoera aulago egiteko?
Oraiñarteko euskerari ezin eutsirik gabiltza, eta berri bati indar eman uste degu?
Euskeraren etorkizuna, orrela buru-bero batzuen eskuetan utzi bear ote degu? Ez ote
gera orrela errezago erortzen otso-azerien ortzetan.
Utikan gure burubero setatsuen zakur guziak! Eztegu bear ez oien zaunkarik,
ez otso-azerien atzaparretan edo ortzetan erortzeko arrixku berririk. Utikan abere eta
pizti kaltegarriak gure artetik!

BIZKAIKO FORUA, GERNIKAKO
BATZARRAK ETA EUSKEREA*
Aspaldiko amesa lorturik dakusgu gaur. Bizkaiko Forua Bizkaiko semeen izkuntza jatorrera aldatuta daukagu. Amesa aspaldikoa izan da, izan be, ez atzo goizekoa
ez gure egunotan sortua, Foruak oso ta bizi zirauen egunetako baiño. Orain eunda
berrogei ta amasei bat urte, 1826-ko martiaren lenean, Paulo Ulibarrik gutun bat,
karta bat bialdu eutson Abandorik Zarautzera Bilboko seme bati, Aita Zabala frantziskotarrati, iru eskabide egiñez: Euskal-gramatika bat idaztea, euskera-erdera ta
erdera-euskerazkoa, iztegia Aita Zabalak ordurako eginda eukalakoa ateratea, eta
Bizkaiko Forua euskerara biurtzea. Erantzuna ezin izan Ulibarriri pozik emotekoa:
ezezko biribilla. Aita Zabalak ez eban bere burua orrenbesteko lanik egiteko gai
ikusten. Berau gora bera, ordurarteko gramatika eta iztegiak, Aita Larramendirenak,
euren indar guztian jarraituko eben, eta Forua, Zabala beraren itzez esateko, eta au
ezan, aurki, Abandoko abere sendatzailleari miñik txikiena emongo eutsana, «Forua
erderaz geldituko da».
Agur, Ulibarriren amesak, Bizkaiko Forua erderaz geldituko zan, bai, oraindiño,
gaur arte, gure egunotararte. Zabala bilbotarrak bere egunetan ezintzat edo alperrekotzat egin barik itxi eban lana, aramaioar batek burutu dau gaur, eta Bizkaiko Forua
euskeraratuta daukagu.
Jazoera gogoangarri au dala-ta, itaunik asko sortu leiteke euskaldun baten gogoan: orain egin dana zergaitik ez zan lenago egin? Zergaitik Forua euskeraratu bearra
edo euskeraratu naia bera? Zergaitik ez zan Bizkaiko Legea euskeraz egiñik, euskeraz
sortuta agertu? Antziñako bizkaitarrak euren izkuntza ez ete eben aintzat artzen,
ezetako baliobakotzat ete euken? Edo beintzat, euren artu-emonetan, euren batzarretan
ez ete eutsoezan ateak itxi euren jatorrizko izkuntzari?.
* Batzarrak, Bizkaiko foruak, Gernikako Batzarrak eta euskerea, Iker - 2 (Bilbo 1983) 733-739.
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Itaunok askoren gogoetan sortzen eta askoren miñetan entzuten diran itaunak
dirala uste dot, eta neure egiñalean euroi zelanbaiteko erantzuna emon nai neuskioe
lantxo onetan.

Itaunai erantzuten
Lenengo itauna: euskaldun izanik, zergaitik ez eben bizkaitarrak euren legea
euskeraz idatzi lenengo-lenengotarik?
Itaun oni lenengoko erantzuna emoteko, geure ingurura begiratzea eskatuko
neuke nik. Inguruan Bizkaitarrak Euskalerri osoa euken, gaiñerako Euskalerri guztia,
Arabatik asi ta Gipuzkoa, Naparroa, Lapurdi eta Zuberoa aldeetaraiño. Eta zer da
ikusten dabena? Euskalerri guztiko legeak alde bateko edo besteko erromantzez, erdal
- izkuntzaz idatzirik dagozala. Bizkaiak or eukan eredua, eta bere legeak idazterakoan
ereduari jarraitu besterik ez eban egin.
Bigarren erantzuna: Bizkaiko Forua ez da beren beregi eta beste asmo barik
bizkaitarrentzat egiña edo idatzia; idatzi bako legepean bizi izan zan Bizkaia luzaro,
alkartean erabakitako legepean, oitura utsez eta belaunez belaun gorde eta zaintzen
eben legepean. Eta azken baten, lege ori idatzi, zergaitik egin zan, eta norentzat?
Batez be, Bizkaiko Jaunaren auzitegietarako, Bizkaian naiz Bizkaitik kanpo, Bizkaiko
semeen auziak erabagi bear ebezan lege-gizon eta epaikariak emengo lege, oitura eta
eskubideen jakitun ipinteko. Bizkaiko Jauna bera erdaldun, eta erdaldun ziran aren
agintepeko epaikariak geienetan, batez be, kanpoerrietakoak. Bizkaiko lege eta bizkaitarren eskubideak arein eskuetan ipinteko, zein izkuntzatara joko eben erderazkora
baiño?
Bizkaiko legeak, emengotarren eskubideak bertokoen buruetan euskeraz bizi
ziran, euskerazko izena eben. Foruan bertan daukagu onen argibidea. Erderaz idatzia
izanda be, Foruan itz batzuk euskeraz gelditu dira. Gauza bera ikusten dogu Naparroako Foruan be. Ainbat itz euskera utsean itxi bearra izan eben. Baiña, alango
baten, oiturazko legeak paperera aldatu bearra ikusi zanean, guztientzat etorri zan
ondo liburutan argitaratu eta idatzirik eukitea. Jaunaren auzietarako premiñazkotzat
ikusi eben ori, eta premiña guztizkotzat, erderaz egotea, epaikarien izkuntzan ain
zuzen. Bizkaiko Forua erderaz idatzia izatea, ezta olan bapere arritzekoa. Oso ulergarri egiten jaku. Eta eztaigun aiztu Foru-liburuan ez zirala Bizkaiko lege guztiak
sartu, liburu orrek eztauala bizkaitarren erri-bizitza guztia artzen, eta gero be oiturazko
legetzat jarraitu ebela.Bizkaiko lege askok, garrantzirik andienetakoak eurok, esaterako Gernikako Batzarretako gorabera eta aginpidea.
Baiña, ain zuzen, Gemikako Batzarretan ez ete zan, bada agertu, Bizkaitarren
zabarkeria euren izkuntzaren alderako? Ez ete da egia euskerearen eskubideak batzar
nausi areitan zapalduta gelditu zirala, an batzarkide izateko erderea jakin bear zala?
Salakuntza gogortxo au egin izan da askotan gure antziñako bizkaitarrentzat.
Gernikako batzarretan euskerea baztertuta, galazota egoala, erdera ez ekianak an
sartzerik ez eukala. Erri bakotxeko batzarretan eztau iñok usteko erri-izkuntza erabilliko etzanik, euskeraz egingo etzanik. Baiña Gernikako, Bizkai osoko Batzar nausietan? Askotan aitatu deuskue an bi edo iru aldiz jazorikoa: erri batzuetako ordezkariai
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(zortzi amar bat guztiz), ukatu egin eutsela batzarkide izateko eskubidea, edo ta
kanpora bota ebezala erderarik ez jakitearren. Egia ete da gero ori? Olako zerbait
jazo zan, bai, korrejidorearen aginduz eta erabagiz, batez be 1624-tik 1627 aldera.
Baiña dana esan bear da. Gauzak zeaztu bearra dago. Ezeben iñor batzarretik kanpora
atera, erdera ez jakitearren bakarrik; orrez gaiñera, edo orren aurretik, ez idazten ez
irakurten ez ekielako baiño: «por no saber escribir y hablar romance». Alan diñoe
agiri batzuk, gogorren itz egiten dabenean. Beste batzuetan bigunago: «por no saber
leer y escribir», euskerea aitatu barik. Batzuetan iru salakuntzok (irakurten, idazten
eta erderaz ez jakitea) iru pekatutzakook batera datoz batzar agiritan. Idazten eta
irakurten jakin arren, pekatutzat ete egoan erderarik ez jakitea? Ori ezta ain argi
ikusten. Geroagoko batzar-agiri batzuk diñoena irakurri ondoren, ezezko erantzuna
emon bearko dogu.
Gemikako batzarkideak askotan gogoratzen dabe, ara agertzeko, erriak ordezkaririk egokienak, atarako gaien diranak bialdu bear dabezala. Edozein errientzat
lotsagarri izan bear eskola bako utsak, analfabeto utsak bialtzea. Baiña erderarik ez
ekienak, edo gitxi ekienak askotan agertzen ziran Gernikan. Eta Errejidorea, Erregearen ordezkoa aurrean zala erdera erabiltzea berezkoa zan arren, askotan esaten
deuskue batzar-agirik, erderarik ez ekienentzat edo gitxi ekienentzat eztabaida-gaiak
euskeraz be argitu zirala. Batzuetan, batzarkideak eurak deadar baten eskatuta. Olan
irakurten dogu 1631-ko batzar baten.
Batzar-agiriak eztabe askotan zeaztasun edo zertzelada andirik emoten. Baiña
noizik bein argi-bitartetxo bat isten deuskue. Olangoxe argibitartetxoak aurkitzen
doguz 1631, 1633, 1688, 1695, 1760, 1762 garren urteetako batzar-agirietan. Erderarik ez ekienen argibiderako, euskeraz azaltzen dira erabagi bear diran gaiak.
Erdera ez jakitea ez da eragozpide batzarkide izateko.
Gemikako batzarrak nazioarteko batzarren antzeko zirala esan geinke. Erbesteko
bat euken buru, Bizkaiko Jaunaren ordezkaria, Korrejidora. Aren aurrean, eta bizkaitarrak eurak be guztiak euskaldun ez izanik, ulergarri da an erdera erabilli bearko
zala. Dana ezpazan be, geiena bai. Baiña, alan nai olan be, euskerea ez egoan
baztertuta, gitxiago galazota. Errejidore erdeldunak ez eben orrenbeste lortu. Bizkaiko
semeak be ez eben euren euskalduntasuna orrenbesteraiño ukatu.

Euskerarentzat ateak gero ta zabalago
Gemikako batzarretan gero ta geiago agertzen jaku Bizkaiko semeen euskalzaletasuna, euren izkuntzari eutsoen etsigitasuna, XIX garren gizalditik edo mendetik
asita. Gizaldi onen asieran, 1804ko batzar-agirietan daukagu onen argibide bat. An
irakurri geinke, Zamakola arratiarrak ordu betetik gorako itzaldia egin ebala euskeraz
erderea ulertzen ez eben batzarkideentzat. Bizkaitarrak ba-ekien euskerearen eskubideai eusten. Euren Foruak, euren legea, arriskuan ikusteak euskalzaleago egin
zituela esan geinke.
Olan, 1833garren urtean Bizkaiko Batzar nausietan euskera erabiltea legetzat
ipinteraiño ez ziran gelditu. Urte batzuk lenagotik Abandoko albeitereak, aberesendatzailleak, Yose Paulo Ulibarrik, gogor ekin eutson orretarako giroa berotzen. Alan,
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1833ko batzar baten, karlistak kalera eta mendira urten baiño lenagoko batzar baten,
orixe erabagi zan; eguneroko batzarrak erderaz asi bai, baiña euskeraz jarraitzeko
legea jarri eben. Korrejidorearen itzaldia bera, erderaz egiña euskerara itzulita entzuteko erea izango eben, eta euskereaz argitaratuta ikusi. Arrezkero euskereak zor
jakozan eskubide osoak lortu ebazan Bizkaiko semeen Batzar Nausian, Gernikan.
Bergarako Besarkadearen ondoren eskubideok lege-indarrean jarraitzen dabe.
Batzarreko arauak barriztau egiten dira eta euskereak egunero bere leku betea izango
dau. Batzar-agiriak egunero irakurten dira bai erderaz eta bai euskeraz, eta gai guztiak
izkuntza bietan azaltzen dira. Alan iñoan arauak (1833koak eta 1841koak): erderaz
emongo jakola asierea batzarreko gaiak azaltzeari, eta euskeraz jarraituko zala. Eta
batzar-agiriak alan egiten zala jakitun ipinten gaitue. Eta ez beti txandaka, lenengo
erderaz eta gero euskeraz. Bein baiño geiagotan, batzuk euskeraz eta beste batzuk
erderaz, euskera-erderazko eztabaida biziak sortzen ei-ziran. Korrejikorearen asierako
itzaldiak eurak be, egunean berean ezpazan, urrengo egunean, euskeraraturik irakurten ziran, eta or daukaguz itzaldiotako asko batzar-argirietan argitaratuta. Bein
jazo zan, Korrejidorearen itzaldi gangartxo bati, an bertan batzarkideak erantzun
gogorra emotea, eta euskeraz emon be. Ez eutsen bada bizkaitarrai onako itaun asmo
txarreko au zuzendu: «Madrilgo gobernuak 30.000 edo 40.000 milla armagizon bialduko balitu, zeuon lege ta eskubideak aldatzeko asmoz, zuok zer egingo zeunkie?
Bakeak egin barritan (1841n zan), ez zan politiko zentzundun batek egiteko itaun
egokia, benetan. Baiña zer entzuten dau bizkaitarren agotik: Guk, euki». Kartetan
ordagoka edo enbidoka datorren jokalariari emoten jakon erantzuna. Olan irakurten
da urte atako batzar agirietan. Gizon areik ez egozan iñoren aurrean buruak beingoan
makurtuteko. Korrejidorearen aurrean euskeraz egitea, aren eupadadari olan euskeraz
erantzutea eta aren itzaldiak euskeraratuz euskeraz irakurrerazo eta argitararazotea,
etzan, ez, aurrerakada makala, eta eztau euskal-giro epela erakusten.

Euskeratzailleak
Euskereari zor jakon lekua emote onek Gernikako Batzarretako gizonentzat bere
lorra ekarri ebala esan bearrik eztago. Norbaitek artu bear eban bere gaiñ neke ori.
Eta gizon areik ez eben izan iñora, kanpora joan bearrik itzultzaille billa. Barruan,
euren artean aurkitu eben dana. Eta ez edozelan be bete egiteko ori. Bein, an erdereraz
entzundako itzaldi bat antxe bertan euskeraz jartea eskatu eutsen bati. Eta ori iñondik
iñora be ez. Astitxoa eskatu eban erderazko itzak ondo aitu eta euskerazko egokienak
billatzeko. Eta urrengo batzarrean irakurri zan euskerara itzulita.
Aitamen berezia zor jakola uste dot itzultze-lan onetan geien nekatu zan bati,
Manuel Barandika, Batzarretako idazkariari. II zan arte, 1856garrenerarte zintzo artu
eban arazo ori. Bere egitekoa izan zan eguneroko agiriak euskeratzea eta urrengo
egunean irakurtea. Baiña, au ilda gero be, azkenengo batzarretararte, agirietako leloa
betikoa da: egunero emoten jakola euskereari bere lekua, araudian erabagita egoan
lez. Eta itzaldirik garrantzitsuenak batzar-agirietan aurkitzen doguz euskerara itzulita,
inprentaz argitaraturik. Inprentaz argitaratutako itzaldiotarako bakarrik badirudi kanpokoen laguntza eskatu ebela, euskera txukuntxoagoz, egitearren, antza. Nori? J. A.
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Uriarte, aita frantziskotarrari. Barruko itzulpenetarako, egunerokoetarako, batzarkideak ez eben kanpokoen laguntzarik bear.
Guzti ori egiten zan, barriz, alkartasunik onenean, iñoren mukerkeririk edo
betozko illunik agertzen etzala, euskeraren alderako maitasun eta gogo-zabaltasun
osoaz, euren izkuntza jatorrari egokion eskubidea zalako uste betean. Eta, gaiñera,
euskerazko itzlariari itzal eta begirune guztizkoa erakusten eutsela. Gernikako batzarkide urte luzetan izandakoa zan Arrieta Maskarua, eta onelango aitorpena itxi
deusku: «Bein baiño geiagotan ikusi ebala olango itzlari euskaldunik, itxura apalekoa
eta, bizkaitar jatorra lez, berbaz urritxoa izan arren, batzar-gizonak bere eritxira
ekarten, jakintuntzat egozan beste erdera dotoredunen gaiñetik». Eta, agiri danez,
eta au ezta gauza utsa eta bai gogoangarria, izlari euskaldunak ez eben an bapateko
itzultzaillerik edo bear. Euskera ulertzen ez ebanik bazan, aurki, batzar areitan; baiña
argitasunik bear ebanak alboan edo aurkituko eban itzen mamia azalduko eutsanik
be. Orain eundaka urte gaur baiño egoera obea eukan euskereak bizkaitarren artean.
Esanak esanik, asierako itaunak ase ta betean erantzunda gelditzen dirala uste
dot. Argi dago Bizkaia eztala zabar ibili bere euskalduntasuna autortzen, berea dauan
euskerearen eskubideak zaintzen. Eta (esaten ausartuko ete naz?), beste Euskalerrietan
baiño obeto. Non egin da beste ainbeste? Bizkaia, onetan be, beste gauza askotan
lez, aurrelari agertzen jaku.

Orain Forua Euskeraz
Eta aurrelari agertzen da gaur, gure egunotan, Bizkaiko Foma plazara euskeraz
ateratean. Bizkaiko Foma dator, beintzat, lenen argitara euskeraz. Zergaitik Bizkaikoa? Bear bada, Bizkaiko Foman dagozalako argi ta garbien euskaldunen nortasuna
zeatzen adierazoten daben odolgarbitasuna, bardintasuna, aitorensemetasuna eta prestutasuna. Fom orretan aurkitzen diralako giza eskubideak ondoren zeaztu eta gordeta.
Orregaitik edo artu dau bizkaitar eztan batek Foru au euskerara itzultzeko asmoa.
Olan, Bizkaiko Foma napar baten eskutik dator, eta arabar baten lumatik. Eztago
emen zeri arritu. Iparagirren kantua zabaldu zan ezkero, Euskalerri osoa dago Gernikara eta Bizkaira begira. Bidasoaz onuzko Euskalerria, laurak batean, ipiñi zituan
Iparragirrek Gemikako Arbolaren inguman kantari:
«Etzera eroriko,
Arbola maitea...
Laurok artuko degu
zurekin partea,
pakean bizi dedin
euskaldun jentea».
Lau Euskalerriok parte artu dabela esango neuke, libum au ateraten. Arabar
batek egin dau itzultze-lana. Ezta Gernikako batzarrerako eskubidea eukenetakoa,
baiña bai fomz bizkaikoa. Libuman bertan irakurtea besterik eztaukagu: Bizkaiko
Foruari azken-ikutua, an 1526n egin eutsenean, nor da Gemikako arexpe atan biz-

94

L.AKESOLO: IDAZLAN GUZTIAK

kaitarrakaz batera batzarreratu, eta Forua barriztetako erabagia artu ebenen artean
lenengo aitatzen dan jauna? Muxika eta Butrongo Don Joan Alonso, Aramaioko
Jauna.
Foru onen euskeratzaillea, Pedro Pujana abade jauna, Bizkaian bere etxean dago
eta Bizkaiko Forua bere-berea dau. Lan oni ekitean, ez dau bere legezko jaioterria
ukatu. Puxana jauna Bizkaiko euskeraren jabe da, euskera au erabilten benetan maisutzat dago. Eta orra zergaitik egin dauan itzulpen au bere-berea dauan euskerara,
antziñatean, guztiz antziña be eztala, Arabako lurralde zabalagoetan entzuten zan
euskerara, eta gaur Araban euskereak bizirik dirauan errietan entzuten danera.
Bizkaiko euskerea ez da, gaiñera, bizkaitarrena eta arabarrena bakarrik. Gipuzkoako erri mordo bateraiño zabalduta dago. Gaurko egunotan euskaldun guztien
artetik euneko berrogeik Bizkaiko euskerea ei darabil. Eta bera ilgo balitz, edo il
bagengi, ez uste beste euskera obe batek beteko leukela aren utsunea; erdereak, bai,
beteko leuke.
Pujana jaunak ezteutso olango zoritxarrik opa Bizkaiari ez bere euskereari, ez
Euskalerriari. Guztiontzat kaltegarri baiño ez litzakela izango badaki. Orregatik ez
da lotsa izan Bizkaiereari eusten. Eta gaur adorea bear da orretarako. Areriorik
txarrenak Euskalerri barruan agertu jakoz gaur Bizkaiko euskereari. Gure euskeratzaillea ez dau iñok ez ezek ikaratu ez atzeratu. Eta bere euskeran, Bizkaikoan, egin
dau bere lana. Bizkaiko euskeran, baiña gure egunotakoan.
Bizkaitarrak euren Forua lenengoz paperera aldatzean, orduan euren agotan
erabillen euskeran egin balebe, egia da orduko itz eta esaera asko agertuko zirala
Foru-liburu onetan. Orain galduak doguzan itz zar asko sartuko ebezala: egorrotxi,
erri-egorrotxi ta olango asko. Erderazko Foruan sartu ziran euskal-itz batzuen esannaia be obeto ulertuko genduke, esaterako, abeurrea, bidigaza eta abar. Naparroako
Forua dogu euskal-itzez aberatsena, batez be zerga-izenetan. Pujanak berba zar batzuk
euren zarrean itxi ditu, eta barriak billatu bear izan dituenean, zur ibilli da ta eztau
bide txarra artu. Bat aitatzearren, orraauzo-lurra. Gaur be, auzo-lur ezpada, antzekoa
esaten jako leku askotan: oilla-lur, guztientzat dagoan etxe-aurretako lurrari.
Itzulpen onetako euskerea gaurko bizkaierea dala, oker andirik egiteko bildur
barik esan daigun joan dan gizaldian Gemikako batzarretan entzuten zanarenetik urrin
eztabillena dala. Aita Zabala frantziskotarrak, Ulibarrik eskatu eutsonean, egin izan
baleu, ez eban oberik egingo.
Asieran esan dodanez, Paulo Ulibarri arabarraren eskabideari ezetza emonez,
Aita Zabala bilbotarrak egin barik itxi ebana gaur, euskal-kulturaren alorrean ain
kementsu diarduan napar baten eskabidez, Estomes Lasa baten eragitez, Bizkaiko
Fompeko arabar batek egin deusku, eta olan antziñako bizkaitarren gogo eta gizabidearen ispillu dana euskal-soiñekoz jantzirik eskiñi. Opari eder balio andikoa eskiñi
deuskue. Eurentzat euskaldun guztien, eta batez be bizkaiko semeen txaloak eta
eskerrona.

ETAPAS DE UN LARGO CAMINO HACIA UN
BILINGÚISMO OFICIAL*
No sé si el tema de mi intervención va a encajar dentro de la finalidad que
parecen perseguir estas JORNADAS ANTE EL SIGLO XXI. Parece como si se
quisiera situarnos ante una Esfinge, que se nos quisiera obligarnos a hacer de profetas
o de planificadores del futuro. En el presente caso se trataría de ofrecer o proponer
métodos y posibilidades para asegurar el porvenir de nuestra lengua en una situación
de bilingúismo vasco-castellano oficialmente planificado y aceptado.
Yo no me he sentido tentado a soñar ni a vaticinar futuros. Por eso, mi punto
de vista va a ser histórico y retrospectivo. Mi mirada se va a dirigir hacia el pasado,
para tratar de ver en él la forma en que, entre nosotros, se ha vivido el bilingúismo,
la coexistencia, conflictiva o no, de las dos lenguas, euskera y castellano, a lo largo
de los últimos siglos.
Es un tema al que en mi opinión se ha prestado no mucha atención, o ha sido
despachado bastante a la ligera. Así, se oyen a veces juicios muy parciales, demasiado
tajantes y condenatorios contra nuestros antepasados, acusados de no haber sabido
hacer la debida estima de la lengua que da nombre a Euskalerria, de no haberle
defendido ante la invasión y ataque de los erderas circundantes.
Mi atención se va a centrar, casi exclusivamente, en Vizcaya que, a mi entender,
es la comunidad vasca cuya conducta ha sido más criticada y denostada en este
aspecto. Mi información se apoyará, ante todo, en las Constituciones Sinodales del
Obispado de Calahorra y en las Actas de las Juntas Generales del Señorío, desde el
siglo XVII hasta la desaparición o abolición del Régimen Foral hace poco más de
un siglo.
* ln: Pluralingiiismo y evolución cultural (III Jornadas Vizcaya ante el siglo XXI - Bizkaia XXI
mende aurrez, III jardunaldiak), 2.t. Bilbao 1986, 137-148.
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Perrhítaseme antes hacer una pequeña digresión hacia una época más lejana de
la Edad Media para recordar un caso especial de pacífica convivencia euskaldunerdalduna en un área geográfica alejada del País Vasco actual. Se trata de un fuero
de Ojacastro en la Rioja, recogido en una de esas Fazañas, sentencias o fallos que
sentaban precedente y hacían jurisprudencia.
Según esa fazaña, del tiempo de Don Morial, Merino Mayor de Castilla, nos
enteramos de que en Ojacastro, en plena Rioja, sus vecinos tenían derecho a declarar
en vascuence ante sus jueces. Un investigador riojano, Merino Urrutia, averiguó que
el tal Don Morial desempefió sus funciones de Merino Mayor de Castilla por los
años de 1234 a 1238. Precioso dato que nos habla del pacífico bilingiiismo castellanovasco que se vivía el siglo trece en la Rioja sometida a Castilla. Y la consecuencia
es obvia. ^Si tal y tan favorable era entonces la situación del euskera en la Rioja,
cuánto más favorable no había de ser la misma en el propio País Vasco?
Y ya que de fazañas se habla, ^por qué no mencionar otra hazaña, que tiene
lugar pocos años antes, hacia el 1216? Es la del navarro Rodrigo Jiménez de Rada,
arzobispo de Toledo, nada menos que en el IV Concilio de Letrán, el Concilio más
concurrido de la Historia, según dicen las Crónicas, celebrado bajo el Pontificado
de Inocencio III. En esa magna asamblea de la Cristiandad, el arzobispo navarro,
con la venia del Papa, dirige su palabra a la gran concurrencia de Padres Conciliares,
clero y fieles venidos de todas partes, primero en latín, para a continuación repetir
las ideas de su peroración a romanos, teutones, ingleses, franceses, navarros y españoles hablando a cada grupo en su propia lengua materna. Simpática hazaña la de
este arzobispo navarro. Por su boca, el euskera se sumaba al concierto de las grandes
lenguas europeas, en plena Edad Media.
Lamentablemente, la situación de la Lingua Navarrorum no era en su propia
tierra tan boyante como podría suponer la hazaña romana de Don Rodrigo Jiménez
de Rada. Por las mismas fechas aproximadamente, el Fuero de Navarra se redactaba,
no en vascuence, sino en romance. Tan sólo algunas palabras y expresiones euskéricas
dejarán entrever que el pueblo destinatario es euskaldún. Es también el caso del Fuero
de Vizcaya. Unos pocos términos dejarán vislumbrar que el texto legal recoge el
derecho consuetudinario de una Vizcaya que habla euskera; pero está escrito en
romance castellano.
No hay que olvidar, naturalmente, que Vizcaya, como Navarra, tiene zonas no
vascófonas desde muy antiguo. Hay que tener presente, además, que el Fuero de
Vizcaya se redactó y pasó a ser ley escrita también para conocimiento de los tribunales
reales de fuera de Vizcaya y para su aplicación en pleitos concernientes a los vizcainos.
Y, en todo caso, no hay que olvidar que era aquella una época en la que las lenguas
neolatinas, como el romance castellano, habían recién heredado el imperio anterior
del latín en leyes y documentos ofíciales, y que no daba para otra cosa la formación
de escribanos y letrados.
El euskera, que había sabido cantar en verso muchas acciones del pueblo euskaldún, no se había estrenado en el campo de las leyes escritas. Son contadísimos
los casos en que la vida de nuestro pueblo o de su administración haya quedado
reflejada en textos redactados en euskera, y son todos relativamente recientes, y

EUSKERA - LITERATURA - KRITIKA

97

reducidos a alguna zona guipuzcoana, como Eibar, o de la Montaña de Navarra, o
poco más.
Pero la realidad social entera no la encontramos en las solas fuentes documentales
escritas, sino en la práctica viva, que ha podido no haber sido registrada en aquéllas
ni atestiguada por secretarios y escribanos. Por ello, no nos cabe duda alguna de que
las asambleas vecinales, o incluso de ámbitos más amplio, fueron en muchas partes
de nuestra tierra monolingiies en euskera, o bilingúes en euskera y erdera, según
lugares y tiempos.
No tardará en surgir una cierta conciencia vasquista el siglo XVI. Conciencia
que se revela, no sólo en el grito que lanza Etxepare: «Euskera, jalgi adi plazara»,
sino también en las palabras del calígrafo arratiano, Pedro de Madariaga, el escritor
que fue el primero en dar unas nociones de ortografía vizcaina o euskérica, quien en
1565 desde su cátedra de la Universidad de Valencia escribía: «Yo no puedo dejar
de tomar un poco de cólera con mis vizcainos, que no se sirven de ella (de nuestra
lengua vizcaina) en cartas y negocios, y dan ocasión a muchos de pensar que no se
puede escribir, habiendo libros impresos, en esta lengua».
La carencia de conocimiento gramatical y reflejo del euskera hacía a muchos
vascos mudos en su propia lengua, cuando se les ofrecía ocasión de emplearla en el
trato comercial y en las comunicaciones epistolares. El bilingiiismo de los que, aparte
del euskera familiar, habían adquirido conocimiento del castellano se convertía así
en monolinguismo práctico en perjuicio y desdoro del euskera. Madariaga no puede
ver ese monolingiiismo de los bilingiies vascos. Quiere que pasen, cuando menos,
de ese monolingúismo castellano a un bilingiiismo real, bilingiiismo que, por aquellas
hechas, no dejaba de ser un paso positivo en favor del vascuence, el inicio de una
corriente pro euskera. Esta cprriente parece reflejar varias obras bilingiies, vascocastellanas, que fueron apareciendo en la segunda mitad del siglo XVI. Bilingúe es
la obra de formación cristiana que da a la estampa el navarro Sancho de Elso en
1561; bilingúe el libro en euskera dominantemente vizcaino de los Refranes y Sentencias de 1596; bilingúe la obrita catequética de Betolaza, también vizcaina, de la
misma fecha, como bilingue será también la obra, o las dos obras, del navarro Juan
de Beriain, abad de Uterga.
Y bilingiiismo sano, dando prioridad a la lengua propia del País, será el que
promueva la Iglesia a través de las Constituciones Sinodales calagurritanas.
A la Diócesis de Calahorra y Calzada pertenecen entonces Alava, la mayor parte
de Vizcaya y parte de Guipúzcoa, aparte de la castellana Rioja. Un hijo de la Rioja,
Don Pedro Manso de Zúñiga, nacido en Canillas, dirige la Diócesis de 1594 a 1612.
El año de mil seiscientos celebra Sínodo en Logroño con participación masiva del
clero vasco de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa. Una de las Constituciones Sinodales
que allí promulgan reza así: «Que los Prelados hagan imprimir cada año doctrina
Cristiana impresa en lenguaje acomodado a las Provincias». Y continúa: «Y porque
es conveniente que cada Provincia tenga doctrina cristiana impresa en lengua patema;
y porque hay en la tierra vascongada deste nuestro obispado diferencia en el Vascuence
del Señorío de Vizcaya, Provincia de Guipúzcoa y Alaba: Estatuimos y ordenamos
que los Señores Obispos nuestros sucesores hagan imprimir cada año cartillas de la
doctrina cristiana en Romance y Vascuence, según el uso de las dichas Provincias,
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para que los curas tengan cartillas en la lengua propia de cada Provincia, porque Nos
así lo hemos comenzado a hacer en nuestro tiempo; y las que se imprimieren en
Vascuence tengan también doctrina en Romance».
En efecto, lo hemos consignado ya, Manso de Zúñiga había comenzado a imprimir cartillas de doctrina cristiana de las características señaladas al segundo año
de su pontificado, en 1596. La cláusula que manda que las cartillas en Vascuence
tengan también la doctrina en Romance hacía que los Catecismos para las zonas
vascas o euskaldunas fuesen bilingues, pero parece haber caducado bastante pronto
y expresamente debió de quedar abolida por las nuevas normas dadas al respecto en
1698 por el Obispo andaluz Pedro Lepe, el cual otorgó plena confianza al clero vasco
para la redacción de textos de doctrina cristiana, «por haber encontrado, dice, en
todas partes sacerdotes con caudal de ciencia muy competente para enseñar a otros».
Hay que advertir en todo caso, que las doctrinas se imprimen, más que para uso y
lectura de los fieles, para su utilización por los sacerdotes, y que el método por éstos
seguido en su enseñanza era el de dictar y hacer repetir o canturrear los textos desde
el altar o desde el púlpito.
Otra Constitución, más clara y decidida en favor del euskera, promulgada por
Manso de Zúñiga en 1600 es la concerniente a la predicación sagrada. Su título reza
así: «Que en la tierra vascongada los sermones sean en Vascuence». Y distingue dos
situaciones: la de los lugares donde la mayor parte habla vascuence, y la de los
pueblos donde casi todos entienden el romance. Y dispone lo siguiente «Sancta
Synodo approbante, ordenamos y mandamos que en los tales lugares (es decir, donde
la mayoría habla vascuence), los sermones sean en vascuence; y los curas no consientan otra cosa, so pena de que serán castigados; y lo mismo guarden los dichos
curas, cuando declaren el Evangelio. Y mandamos, S.S.A., que esta Constitución
se observe también en los pueblos, en donde casi todos entienden el Romance, porque
guardada esta forma, todos se aprovechan de la doctrina, y siendo el sermón en
Romance, necesariamente quedan sin entenderlo aquéllos, pocos o muchos, que no
lo entienden». Y termina con este mandamiento: «En todo el Vascuence los predicadores naturales de la tierra deben ser antepuestos a los que no lo son».
Nada, pues, de traer, por puro lucimiento y sin provecho para los oyentes,
predicadores de fuera o castellanos. Ni tan siquiera vale alegar que la mayoría entiende
el castellano. También entonces ha de ser en Vascuence la predicación. La mente
del Sínodo del año 1600 parece no puede ser más clara. Lástima es que no tengamos
información precisa sobre los lugares y pueblos en que pudieron tener aplicación
estas determinaciones sinodales respecto del uso del euskera. En todo caso, lo más
probable es que esa mayor parte que entiende Romance es una mayoría bilingue,
conocedora del castellano y a la vez euskaldún.
Un sínodo posterior (de 1620) celebrado asimismo en Logroño, declaró extensivas a las escuelas las normas sobre el uso del euskera en la enseñanza del catecismo.
Los rectores de las iglesias quedaban encargados de su cumplimiento: «Hagan que
los maestros de las escuelas enseñen a sus discípulos la doctrina cristiana y buenas
costumbres; y que la doctrina cristiana en la tierra vascongada sea en vascuence, y
no en latín ni en romance, porque no lo entienden ni es de provecho».
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Y si los maestros no supieran hacerlo, el Sínodo carga sobre los mismos curas
la obligación.
Está claro que las normas eclesiásticas calagurritanas, en cuya redacción hubo
de tener gran parte la representación del clero vasco de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa,
inspiradas por un espíritu altamente pastoral, están basadas a su vez, en el conocimiento y reconocimiento claros de la realidad vasca y está ausente de ellas todo
propósito de colonización cultural o linguística.
Situación parecida y parecido espíritu presentes en Navarra revela la obra bilingiie
del abad de Uterga, Juan de Beriain, contemporáneo de las Constituciones calagurritanas que acabamos de comentar. Escribe, dice el Secretario del Consejo Real de
Navarra al tasar una de las obras, «en Romance y Bascuence, lenguajes deste Reino
de Navarra». El autor, a su vez, declara: «Escribo en Romance y Bascuence, lenguajes
deste Obispado; y aunque en diferentes partes dél hay en algunas cosas diversos
modos de hablar, yo escribo el que se habla en Pamplona, que es el que se habla en
la mayor parte dél, donde se habla bascuence, y el que mejor se entiende en todas
partes». En toda la obra del autor se ve el espíritu apostólico que la anima; pero a
él parece resultarle más grato recordar la parte que tiene de euskérica: «Escribo, dice,
en Bascuence, porque no ha habido nación en todo el mundo que no se haya preciado
de la lengua materna de su patria, y el enseñarla en las escuelas a leer y escribir...
Razón es que nosotros estimemos nuestra lengua vascongada».
Así es cómo se manifestó en tiempos pasados el elemento eclesiástico de nuestro
pueblo. Veamos ahora lo que ocurre en la esfera civil, en la vida administrativa y
pública. Ciñéndome a Vizcaya, como he dicho al comienzo, vamos a ver cómo se
practicó el bilinguismo en las Juntas Generales vizcainas.
^Las Juntas del Señorío tenían preceptuado el uso del erdera en sus sesiones?
^Estuvo alguna vez proscrito el euskera en aquellas asambleas de un pueblo en su
mayoría euskaldún? ^A tal punto había llegado el oscurecimiento de la conciencia
vasca en los vizcainos? Alguna vez se han hecho afirmaciones de ese calibre, o se
siguen aún haciendo por quienes no creo hayan estudiado el tema como se merecía.
Es éste un estado de opinión que parece haber quedado como incrustado en algunas
mentes. Sin embargo, tal vez ninguna otra institución vasca tenga documentación
tan clara para afirmar lo contrario y probar que la realidad es muy otra.
La Vizcaya que acudía a las Juntas de Guernica no toda era euskaldún. Tenía
zonas castellanizadas desde antiguo. Parece obvio que el castellano, o romance, como
se decía entonces, se oyera en aquellas asambleas, que además se celebraban bajo
la supervisión del Corregidor, representante del Señor de Vizcaya, siempre extraño
al País, no vizcaino. Pero que el conocimiento del castellano fuera requisito indispensable para ser juntero de aquellas Juntas, y que el euskera estuviese proscrito o
ausente, es cosa que no está clara ni mucho menos. Desde luego, no había disposición
legal ni reglamento que lo justificase. Las Juntas no tuvieron reglamento escrito hasta
sus últimas etapas. Sus sesiones se atenían a un protocolo consuetudinario.
Hubo, sí, un corto período, de 1613 a 1627, en el que los Corregidores, al
convocar las Juntas como lo hacían cada dos años, trataron de imponer a los pueblos
ciertos requisitos para los apoderados que habían de enviar a las Juntas. Requisitos
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que no están muy claros ni son muy concretos. Una vez se pide que los pueblos
envíen representantes idóneos para tomar parte en las deliberaciones. Otras se exige
saber leer y escribir. Otra, saber leer, escribir o hablar romance. Algunos apoderados,
en consecuencia, son sancionados por el Corregidor con la expulsión de las Juntas
por no saber leer ni escribir; otros por no saber leer, escribir ni hablar romance.
Nadie aparece sancionado por el solo hecho de no saber hablar romance.
Pasada esta breve etapa, las Actas ya no vuelven a hablar de sanciones o expulsiones por tales motivos, pero sí hablan muchas veces de la presencia de junteros
que no entienden el castellano o no lo entienden suficientemente, por lo que se
procede a explicar en euskera el asunto que se ventila antes de proceder a la votación.
Algunas veces hasta se da a entender que era procedimieto habitual el de presentar
la versión euskérica de los acuerdos a la asamblea. Ello demuestra dos cosas muy a
las claras: que el desconocimiento del castellano no era impedimento para ser vocal
o miembro de las Juntas, y que el euskera, lejos de estar proscrito, estaba presente
en ellas.
Las Actas, sólo excepcionalmente, han registrado algunos casos, pero el altemar
castellano con vascuence, hubo de ser práctica cotidiana, a juzgar por el testimonio
de testigos extranjeros admitidos a presenciar algunas sesiones, a fines del siglo XVIII
y comienzos del XIX. El Dr. Don Justo Gárate ha dado a conocer entre nosotros
varios de esos testimonios, como el Von Vincke, y el de Von Rehfues, que hablan
de la costumbre diaria de alternar la lengua castellana y vasca en la discución de los
asuntos. Estos detalles no siempre pasan a las Actas; pero sí alguna vez, como cuando
Simón Bemardo de Zamácola, en 1804 tras una larga exposición en castellano, añade:
«Repetiré en vascuence lo que pueda de mi narración para inteligencia de los señores
vocales que no entienden el idioma castellano». Y habló a los junteros en euskera
durante más de la hora.
Finalmente, en 1833, en las Juntas de Julio, poco antes de estallar la guerra
carlista, se acordó que la práctica consuetudinaria quedara consignada por escrito en
el Reglamento que se dieron para en adelante. EÍ artículo 36 decía así: «Se dará
principio, tanto en la lectura de expedientes corao en los discursos, en idioma castellano, y se continuará en el vascongado hasta que todos los apoderados queden
suficientemente enterados de los asuntos que se ventilen». Y el artículo 42 establecía:
«Concluida la discusión del punto en cuestión, se procederá enseguida a la resolución..., y mandará el señor presidente proceder a la votación, y poner por escrito en
idioma castellano y bascongado las proposiciones sobre la que ha de recaer» (la
votación).
Al aprobarse el Reglamento, la Comisión declaraba que «se ha complacido en
reconocer la exactitud y precisión con que se ha redactado el derecho consuetudinario
de Vizcaya».
Cuando al término de la Guerra Civil, las Juntas han reanudado su vida, en
sesión del 13 de octubre de 1841, acuerdan «que diariamente se trajese a la Junta en
lengua bascongada por escrito el extracto de la acta de la sesión precedente, para
que así quedasen mejor enterados de sus deliberaciones los que no poseyesen el
idioma castellano».
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La fórmula se hizo ya estereotipada. Las mismas Juntas buscaron entre sus
miembros quien se encargase de la traducción y extracto de sus actas. No necesitaban
ayudas extrañas. Durante muchos afios actuó como tal el Secretario de las Juntas y
de su Gobierno, Don Manuel de Barandica. El Reglamento de las Juntas sufrió algunas
modificaciones en años sucesivos, pero los artículos relativos al uso del euskera
quedaron intactos sin otra modificación que su desplazamiento en la numeración. Se
introdujo asimismo la costumbre de traducir al euskera los discursos inaugurales del
Corregidor, para leerlos en la sesión siguiente o para darlos a la estampa. Las Actas
van dejando constancia de que las normas del Reglamento no eran letra muerta, sino
que se cumplen fielmente; y en ellas han quedado recogidos muchos de los discursos
más sonados en su versión euskérica, como también algún dictamen bilingiie de
alguna Comisión. La última intervención euskérica, recogida en acta, es una del
diputado José María de Murga en 1872, en sesión cuyas actas no se publicaron hasta
pasada la guerra civil en 1876.
Así aparece practicado y establecido el bilinguismo en las Juntas Generales del
Señorío de Vizcaya. ^Dónde quedaban las pretensiones, si es que las hubo, de aquellos
dos o tres Corregidores de principios del siglo XVII, de imponer el uso exclusivo
del Romance en Guernica? Si es que las hubo, bien claro queda que no pasaron de
ser una de tantas imposiciones o abusos de poder, ante los que la respuesta de los
vizcainos era la respuesta histórica: «Se obedece, pero no se cumple».
A la Vizcaya foral no le faltó conciencia vasca. La tuvo y supo dar solución al
problema del bilinguismo. Una solución a la que se llegó sin que se produjera conflicto
alguno ni con los Corregidores, representantes foráneos del Señor, ni entre los propios
vizcainos, vascoparlantes unos y castellanizados otros. Nadie invocó derechos superiores irrenunciables de ninguna lengua oficial sobre la otra.
Como tampoco se habían invocado en Ojacastro allá en el siglo XIII, ni en los
Sínodos calagurritanos del XVII. Ni tan siquiera en las disposiciones más o menos
arbitrarias de los Corregidores de principios de ese mismo siglo, que acaso no pretendían imponer el romance sobre el vascuence, sino a lo más facilitar la mejor
posible comunicación entre los vocales de las Juntas vizcainas. Pues bien, ese mismo
espíritu, mejor entendido guiaría a los vizcainos a una solución más en consonancia
con los principios de la justicia y la razón, reconociendo plenos derechos al euskera
y dando justa cabida al bilinguismo en sus asambleas. Junto a esto, la creación de
un Instituto Vizcaino con su cátedra donde se enseñase el euskera fue también iniciativa que partió de las Juntas de Guernica.
Abolido por el poder central español el régimen foral, desaparecidas las históricas
Juntas, se iniciará una breve etapa, larga y penosa, que ha desembocado en la situación
actual.
Ha sido fruto de un nuevo despertar de la conciencia vasca, el resultado de la
lucha conjunta de todos los territorios históricos vascos por recuperar las libertades
arrancadas y los derechos usurpados, y salvar ante todo la supervivencia de su lengua,
el mejor timbre de gloria del pueblo euskaldún. Pronto se vio la necesidad de una
Academia de la Lengua Vasca, que diera a la acción euskerista prestigio, cohesión
y fortaleza. Todas las instituciones vascas trabajarían y colaborarían por recuperar
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la personalidad vasca ta' to en el orden político como cultural y dotarla de los cauces
adecuados para consegjirlo.
La fundación de la Sociedad de Estudios Vascos en el Congreso de Vergara de
1918 encauzaría toda 1? actuación dispersa anterior hacia la consecución de unas
metas concretas. Entre sus obras está la elaboración del primer Estatuto de Autonomía
del País Vasco, entre cuyos logros está el que se introdujera el Bilingiiismo de pleno
derecho en la vida pública ; privada, y la implantación del euskera en todos los
grados de la Enseñanza y e.n ÍOS órganos todos de la Administración Pública. Esto
se conseguía en 1936.
Todo esto es historia reciente, que basta recordarla someramente, porque está
en la mente de todos. Hoy, trai. el bache de los cuarenta años siguientes, el Pueblo
Vasco en sus tres territorios histói'cos de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya se enfrenta
al siglo XXI armado de poderes y imdios como no los ha poseído antes para asegurar
su superivivencia como pueblo vasco, como pueblo euskaldún. El hecho de que aún
se conserva viva la lengua es un dato positivo y consolador, y un triunfo frente a
todos los agoreros que hace tiempo \ ínían pronosticando su muerte a corto plazo.
Sin embargo, la situación no deja de ser crítica, y aun paradójica. Si, de un lado
cuenta con tanta asistencia y apoyo sociales, y nunca ha habido en el país tanto
vascoparlante como en la actualidad, nunca la densidad de población euskaldún ha
sido menor y más débil frente a la invasion y progresos de los erderas que parecen
silenciarlo y ahogarlo. iQué porvenir le esp^ra?
Ya he dicho al principio que no quería lanzarme a hacer vaticinios. Pero aún
renunciando a

