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«EuskaiIzendegía»

-

1
GureIkastolak(V

Euskaltzaindiak agínduta Jose Maria Satrustegl jaunak
«EuaI
Izendegia»delako Iiburutxo bat prestatu bern du
Euskal zen zerrendahonen argitaratzearenkontuakPruñeko
« La Vasconia»
Bankaetxeakordanduditu.
tragan bern den azaroar Iaugarrinean«La Vasconia»
renlruñeko Carlos Il—ren Ofiznetan «EuskalIzendegi»-ren
liburuaren agerpenaizan zan. Iruñe’ko.Egunkaiieta irratien
ordezkariaketorri ziren baita ere EuskaJtzaindaren
Lehenda
karl den Aita Viliasante.Nafarroa’koDiputazioarew
«Principe
de Viana» Etkargokoakere han ziran gertakari hau
goraldu beharrez.»La Vasconia»ren Suru den Zozaiajaunak
hitz batzuek esan zituen sarrera gisan 50.000 ale argftara
tuak Izan dírela azaduaz. Gero Satrustegijaunak «Euska
Iendegi» honekdaukangarrantziabehartasunaeta arrazoiak
argik agertu zituen. Liburutxohonek zazpiehuneuska! izen
dauzka bere orrietan bilduak. Izen zerrenda haundi hau
azaldu baño lehen euskalduneek
beste bi zauzkaten:AranaEeizaIde’ren.
IXENDEGI delakoaaunitz edatuaeuskaldunenartea dago
na, eta 1966urtean EuskeFtzaindiak
onartuzuen beste «euskal
•!zenierros».Izendegihau Euskaltzaindiak
autatutakobatzorde
batek prestazuen Aingeru Irgaray Euskaltzainjaun buru
‘eIárlk.
Orahi SatrustegiJaunaklehengo ¡zendegiakiastatu ditu
eta gainera aintzineko paperetartik euskal izenak ausark
bHatu ditu »Euska Izendegi»marduleta lirain bat argitara
ernanez. GoresmenakSatrustegljaunari eta «La Vasconia».r
nee partetik.
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ORDUERDIKO
JABIEJI
ARMBURU
GAZITARIA
TA ESKOLAK

¡ZTUETA
GIPLJZ
KOARIDAZLÉA

Jabier Aranburú g 1 z o n
gaztea degu oraifldik. Jana,
gazetari bezela egiten du.
Langintza ortan Gipuzkoa’n
oo gutxi dira bera bezin
onak eta Ettskalerrian one
netakoa daukagu. Geienean
euskal kulttiraren berriak
ernaten ditu. Ez da 1 a n a
errexa. Ortarako jakin bear
da, galak bereixten, marnia
bakantze
e t a bearrezkoe
nak azaltzen. Bérak dion bezea, Euskalerria ugarte pi
iTa edo artxipielagoa biurtua
arkltzen degu, ori dana alkartu bearra dago.
$era, artxipíelago orrekin
kntinentia
e g 1 t e n alegin-.
tze da
.La Voz de España egun
karlan idazten ditun, “Eus
kalerria” izenburuk0 lanak,
egftazko euskal kulturaren
. EkaI
Sari ¡akingarria
biutu Gazteiz’n,
ditu. Berari
.. autopista
esker, Iruñan,
LiRere garaian Eusk& Sari honen berriak ornan nitueñ.
zarra’n,
.fluran.go’n
edo
besk*an den ¡rallaren »euskal Orn» hontan bereanesannuen
te aldertietan z e r gertatu
ruiieko «Caja de Ahorros MunzípaI» delakoakbere ehun
dan jakiten degu Bere lan
urte mugakariaera berezian ospatzeko«Euskal Literario
guzti oietan, Euskalerriko
Sari eder bat» jarri zuela. Sari hontan sartzeko idazlanak
gaien zaletasuna ta maita
euskeraz idatziak ¡zan beharko dira. Gaiak librezkoaketa
zuna agertzen digu. Eiresi
euskal nafar ¡dazleentzatbakarrikan.Sari honen garrantzia
gaietan degu batez ere ja. egiria da; irabaztaleakehun mila pezetko jasoko ditu (100
mil pezetanumerotan
argirojartzeko).
Esan dutan bezala bere tenoreanazaldúnuen sari eder
hau baño orain berriro «euskal Orn» hontaradakart zer
atik epea une honenazkeneguneanamaitzenbaitda.
Xehetatun eta beste berriak¡akin nahi. duenakidatz baza
h-uleko Caja cia Ahorros Munizipalarenzuzenbideetara:
Sarasata4ruña..
IKULE

kintsua ta gure dantzak oso
at.segin zaizkio. Naparroa a
ko maite du ta ‘Auñamendi,
Aralar ta Andia bazterretan,
errialde ontako gauza ede
rrak ikusten alkarreki
fbiiii gera.
Euskaldun garbia da, On..
darrabitarra. Naparroa aMeko euskera errex mintzatzen
du, baiñan gure izkuntzan
. idazten etzan askatzen era
bat. Gure kulturari itzala
aundia eman zezalon, euske
r a z jdazten astea rial ge_
nuen.
Azkenaan, eusk.raz berak
idatzitako lenenga lib urua’
bidali digu, benetan zoraga
rna ta polita; Ji.n Inazio
Iztueta, gipuzkoar idazleari
buruz egiña. Gala politene
koa artu du. Euskal Idaz-lari
Ú’n bat, iztueta des eta galfiera bere garaiko gipuzkoar
dantzen berriak tuskeraz
ernan zizkigunak Dantzen
liburu orrengatik da am eza
gana Juan Inazio Iztueta
Aranburu’k Iztueta’ren bi
zitza au, hi izkuntzetan ida;tzi du, aurrentzat egffia dago, OSO oiido apaindua gi

Naparroako ikastolen etorkzunari begiratuaz urtarik ge.
rrantzitsuena. 1967 izan zen. Ikastetxe Nagusiko, Uniberside.
deko, Boat ehun napar ikas!eeri erantzunez erabaki haundi
bat hartt zuen Diputazoak. Hona hernen, orduan on-hartu
tako pundu nagusiak:
1 ) . kaskintzakogoi-agntariokin elkartuz ehenbizike
eskoietan eta, ¿bereziki, eskola baterau nahiz euskera
mintzo edo erdi mintzo duten herri ahunditxoetan, ardu
erdiko eskolabat eguneroeuskeraz,nahi duten haurrendako
ezarrikodu Diputazioak.
2) «Balta ere, beste eskolatxo eta berek eskatutako
Jende haundienikastoak sortzeko eskubidea ematen dakío
.‘Príncpe de Viana» eIkargoari’.
Lehenbiziko punduak eskoletan n&abeit sartzeko bidea
enlaten zon euskeraren aldeko sallan. Ordu arte Neuskera
reo zabaikundean egindako ana, kale ¡ana izan sen: festa,
berts&ari txapelketaeta haurrerj sariketak. Eskolako atariak
¡dekitzea urrats haundabezaIa jo daike. Ez zen ordu arte
gure hizkuntzainoizhan sartu.
Erdi erdia gutxi zela ¿ioten batzuek. ueste ikasgai guzien
atzetik cta haurra nekatua zeark ematea ere ornen zen
ikasbide egokiena. , Egia’da; baina sartzea bera ea sen gutxl.
Bigarrena aurrerago dijoa: «eskolatxoak idekitzeko’. esku
bidean ikastolen amets haunda ikus daike. Izan ere, hori
ginuen buruan. .Jende haundieri eskolak aspaldikoak ziren
hin nagusian. Beste herri batzutan zabaltzeko. ahalegindu
beharra zegon. Diputazioaren babesak asko esan nahi zuen,
berez; eta diru Iagur*za zekarren gainera.
Urtarrilaren hogei a zortziko erabakia; nula bedratzl
ehuri eta. hirogei ta zaspia eskubiko begitik sartzen hasla
zen Naparroako euskal alorrean, Lanbide berna aurrera eremateko izondarnenak
ekartzen ditu gero. Gotzai jaunari era
berean jokatzeko taguntza eskatuaz bukatzen ‘da Dputezioa.
ren idazkia.
Euskera rn&teak bere bizi uzeari ezagutu es zuen orne.
naldia hartzen zuen egun hortan: jakintza maflako ofizialta.
aunaren agria. Inoiz hiltzen ba da, ‘ez da sernetzat ¡nola
hartua izan ez cien bastarta bezata joango.
SAGI

Xabler Aranburu, ORITI Mendian.
fiera. GJpuzkoa’ko Aurrezkl
Kutxak bere gain argitara
tu du. Maitasunez inguratus
bara adiskide bat izan 1* lu

bezela agertzen digu Iztueta.
Aurrei, ipui baten antzera,
gizon onen bizitza azaltzen
die. Esaldiak e t a lerroak,
errex irakur’tzeko moduan
garbi esaten ditu. Berealaxe
ikusten degu idaziaria dala.
Ra daki Jere lanari asiera
ematen eta bukatzen, balta
ere gafaren neurria artzen.
Asieratik ematen digun be
rna irakurrita bereala dena
irakutzeko gogoa srtzen zai
g1a Lenengo lerroa es bai da
nolanaikoa. Berak dion e a
1963 garren urtean Sueziata
rrak Etiropa’ko billera ba
tean esan odien zuten Sue
zla’n erri dantzen lenerigo l
buru zeukatela 1880 urtean
Matzja 3uzietarrak etzeki•
tena san Iztuetak Gipuzkoa
ko dantzak 1824 urtean idatzlak zeuzkala. Orrexek laguntzen diga konturatzen
zenbateraifio Iztuetak maite
zuan Gipuzkoa. Iztuetak ba
zeukan ezagurapen garbia,
dantza oiek Gipuzkoa’ko berexitasun bat zirala, bere
nortagunaren margoa. Galfiera gogoan euki bear da,
arduko ipuzkoa
gaurkla
km ezin degula neurritu. Ge
rs! artan gizaseme gutxiago
zituan.
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Aspaidiko historie ¡cenen da. Atnas ongi dakizki gure
altak hemen inguruen gertatutako histoniek, eta nik entzun
bezala errango dut.
Urteak aunitz hemen Aralar mendian, bizi izan ornen
zen gizon sonatue. Goñi-ko zaldune enraten ziotena. Oken
aundie egin zuena: Alta etb ama hil olean lo zaudela.
Gero Aita Santuak mendira yoan eta penitentzl egiteko
egindu zion. Kate ladi bat gerritik zintzilik zualanik. Teodosio
man bere ¡sena’ eta gizajoa burnizko kate ¡odia arrastaka,
han ibiltren zén batera ta bestera iñokin solasik izan gabe,
pistien Igesi. Bainan han leze-zulo batean egoten ornen
sen erean-suge aundie arras gaiztoa gizonak yaten zituna
eta iñor agertzeni ezpazere berak yateko, bera yausten ornen
zen Huarte Anakil inguruetana te arrapatzen zuna misto
zorrotza sartuta laister irintsitzen ornen zuen. Horregatik
herrira jatsi baiño len hobea zela mendira Joan da yatera
eniatea, ta farnilietan suertea botatzen ornen zuten zein
. yen ‘eren-sugena. Han béan senar-ernasteak bizi alabe batekin
eta iruren artean suertea bote ta aitani, eroni zitzaion erenSugearena yoatea. Alabak enraten.dio.aitani:
—Guk so yoan da .7 .er egin behar dugu Ni nl yoanen
naiz zure partes.
Horrela alabe yoan mendire ta han arkitu sen Gotil-ko
Don Teodosio Zaidunekin. Eta honek erran zion:
—Zertara etonri zara ¿honera?
—Hara aitaren partez, ni etorri naiz eren.sugéakyen
nadin.
Orduan Teodosiok Zion:
.
.
—Es horreiakonik. Zu yoan zaite etxera eta utzi neri,
nik kooponduko dut enen-sugea. Biok burrukatuko gera te
Ikusiki dugu zein genan gehiago.
Leso zuloti atera zen eren-sugea eta Teodosio y o a n
zen bereganata burrukatu’ ziren biek ¿ta zilipundika han
aebiltzen bat bestea ito nahion. Teodosio larri bera itó
behan zuela ikaratu zanian, San Migel Aingeruani dei egin
Zion:
—San Mige Aingeruaanparanazazugalteeranoate!
Orduan zeruan aditu zen aboiz aundie eta San Migel-ek
erran zion Yaungoikoari:
—Munduradeitzen naute, zer egin behar dat.
—Zoazi. Erran ‘zion Yaungoiko.ak. Eta zapaldu ta akaba
tu zazu eren-suge gaizto honi.
Zenutik jetxi zen Sari Migel kurutze ta ezpatakin eta
jo buruan eta hantxe hil zun. Orduea Teodosio-ni kateak
eroni zitzalzkion Yainkoaren fede aundie izan zualako eta
here. p’enitentzie ‘kunplitu te biurtu zen poz aundiz bene
etxena.
Gaur ere San Migel hau degu napar Harria gordetzen
duna. ¡Gora San Migel!
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Iztueta zon aberatsa dala ikusten degu. Bizitza mal
te zuan. Irabazbkeak billatzen nunaitik saiatzen zan,
.lru aldiz ezkondua zegoen
Dantzari ona ta idasle tre.
bea genuen. Ita batekin da.
na esana; langille purruka.
tiia te euskaldun morratua
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LESAKA’KO
LEGEZAARRAK
Dram direla unte batzuek ege hau izan sen Lesaka’n:
Ziren lay baserni: UBIRIA, DINDUNEA, BERROTARAN
eta PIKABEA.
Etxe oken izenak eldu zinen apellido batzuetik eta strail: DINDUNA,BERROETA,
PIKABEAeta UBIRIA.
ETXE hoketan bizi ziren lau neskatia eta zituzten senar
gaiak gerlari.
Egin ziren laurek il.
Orduan neskatxa hoiek bazuten heben dotea egin soten
lauen arteani dotea elkartu eta eleizari eman gurutze bat
erosteko. Gurutzearekin egin behar zuten norbait iltzen se
osan, apezak basenri honetara difuntun billa Joan, neskatxan
etxe bakoitzana.
Honretarako beharra zen apellidoa ez galdutzea eta egin
zlran denak galdu UBIRIAez.bertzerikan.
Eta honnegatik eleizan ofrende egiten daneani behara du
UBIR1Ako norbaitek lehendabiziko joan.
MiREN LOURDESMARITXALARTAPIA
Amairu urte. LESAXA

GURE HERRIAaldizkariaren’1972 abostua meride bat gasoago zion bezala bere ANALES
ren numeroan, Ainhoako Martin Elsok arti
delako Historian.
kulo intresgarni bat izkiriatzen du; Le pre
Eta goazen gura arma. Sancho de ELSO
mier catechisme en languebasque,par San- autore horren buruz, argitaratu míen Príncipe’
cho’ de ELSO. Nafar izkini’ant hunek 1561 de Viana lri,ñekoaldizkanian (n.° 92-92) enurtean, Doctrina christiana... en castellano tikulo bat: Se trata de la Doctrina de’ Sany Vascuence.Pampiloe. 1561,deitutako obra clw de ELSO? Huntan diot, pergaminozko
bat idatzi zuen, ‘baina hori NLioolasANTONIO Liburu. zahar batean. Recopilaión de todas
bibliografizai’leani esker daki’gu txoilik, ezpai las Leyes del Reyno de NavarraArmendariz
ta etsenplaniorik batere geiditu.
lmpr. Labayen.Pamplona.
1614. delakoobran
Gure adiskide Martin Elsok argitara eman aurkitu nueia estaikiaren infrentruarl itsasia,
ditu aunitz sehetasun bere arbaso horren papar zaharkitu liat, euskerazko 60 lerro
etorkiaz; ultza’marra izan zen, Elso herrikoa, imprimatuekin.
Lope eta Cathalina de Garro andikien seDes’lotu ta garbitu ondoan, erdaraz eta eus
mee. loana de Albret, Nafarroako erregina karazkozati puskatu batzu azaldu ziran, Docoalvin-darrakurte lorietan BaxeNafarroan ka- trine edo Katixima batekoak. Nafarron ezdu
tolikoeni gana bonbtza egiten sien; horren- gu Doctrina bat baizik esagun... en Romance
gatik, dio
Martinek,
Doctrina honren etxen
y Vascuence: luan de BERIAYN 1626 urte
plario’ak itzali izanen zirela; bainan, nik koarena; eta e:skuenartean dugunez geróz
diot, egoaldeko Nafarroan ene, bat edo bes- liburu bakan hori ‘(beata etsemplaniorik ezpai
te gelditu izanen sela, Sancho de ELSO-ni te esagun), zati berak berdinkaratu izan ditoEspaini.ako
enregeak idats-arazi baldin bazion, gu, aipatu Dotnina horrena eta guk aurkitu
MARIALOURDES
heresiani kontra egitebgatik, Martin Elsok uska
hone’na, eta eztira berdimak; Doctrina
dion bezala; geiago dena, gaztelaniazko ,itzul diferenteko dina; kopiatzen ditugun lerro hda
pena duenez geroz Doctrina horrek.
ek erakusten doten beala:
Martin-ek ber, artiku’Ioan dio. . . Le but
Aurkitu papera
recherché par Jeanned’Albretetait de faire
. ..aren obraç; iaió cen Virginia Maria...
penetrar la nouvellereligión.. . par le Pays aric: Passatuçuen Passiodoiorezcoa..Pilato
Banque dont la langueetait parIda jusqu’a jaezaren as..cruçiflcatuçen,
tçicen,jautssicen,
Pampelune. Bainan XVI garren menda erdi iffernuetara, yrugarren..ean illetaric rssus
hortan eta geroago ere: fruñean euskaraz Citatu çen, y gançen...a eta jarriricdago lanegiten zelako aun’ítz lekukotasunik biiTduizan goyco Ayta po....en escuñean;nondicetorçi
dugu; (luan de Beriayn, Doctrina cliristiana co bayta. bitçienjuzgatçera,sinestatçendut
en Romancey Bascuence.1926. Pamplona es. . . dua baytan, Eliça sandu catholican.
.
delakoan irakurtzen da Tubal.. . enseñé en comLmioain
becat acioan...gei.culaco..
este Reynola lenguaBascuance,y después
BERVAYN-en
zatia
acá hasta el día de oy, se ha conseiado
. . .sa’nduaren obras,
eta jayo ceo Virgina
en la muy noble Ciudad de Pamplonay Manaren baytatic,. .. Pasaio doloroscoa..
cruf 1en todala ‘tierraBascongada).
ficatu yçandaçen,.orçiçuten.. eta jarrlric daga
Bai eta Erribera alderago ere: Estallan, laungoycoAyta gucis poderossoaren
eaouyan
adi’bklez: Parroquiade San Juan, 1807...por- eta andic etorrico da vicieneta ¡lien juzga
que en ella de las tres partes Ja una eé cera..dela Elisa sandu catholicoa..
VascongadaRIEV.4. 1935.
Tafallan ere halaber: Príncipe de Viana
8O81. Nuevostestimoniosde la lenguasvascóniça en Navarra.A. Irigaray.
BI texto honiek,eztira berdin; gura puska
Yakintza aldizkarian ere (San Sebastián ímpnimattua, leste bieletako nafar Doctrina
1934-8) Artajonako euskararj buruz. El eskua es ezagun batekoa Izan daike;edo ta Sancho
re en Artajona (1704 urtean) ldatzi ginuen. da ELSO horren Dotriiua famatuareria, euska
Denbora horietan, egoaideko Nafarroko parte
ras eta erdaa-az lrnrirnatua degoenarena.
geienean euskesaz mintzazen zen, MORET-ek
A. APARTETXNEBARNE
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¿NTXORENA
ZIGA. 13 urte.

, HAII’O
LEHEN
:SAlI
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Aranburu’n euskera erri
koia,xamurra, garbia da eril
solilak mintzatzen eta uler
tzen dun bezelakoa, eraoz
penik gabe irakurtzen dana;
bere lenengo idaztia izateke
indar aundikoa.
Lfhuru au jakin dute ea
bakarrik idazten, apaintzen
ere bal. Ba daramazki marrazki batzuek soillak, bizi
tasun aundikoak Eujenio Jimenez’ek egiflak.
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. .Gaur, Iztuetak, G 1p u z
koa’n,
.
esker onez, ba ditu
bere
kaleak, enparantzak
eta oroigarriak. Iztueta’ren
eredu onek, baste euakal es
kualdetan edo probintzietar,
jrraitzea
merezi luke

DEIA

Aurreneko astean, lruña’r
Patx
Arraras’ekin bazkal
tzen sri giñala, ala zion be.
e rak: “lztuetak, 36 dantza Gi
puzkoa’n bildu zitulako, ba
dauzka kaleak nuflai. N 1 k
Naparroa’n 304 daritza bu
du ditudalako zer egin bear
ko ote didate.?”. Azkar eman
nion nere erantzuna. “suri
hi alderdiko kale nagusia
Irufia’n, baifian argitaratu
ezazu len bal len zure Na.
parroa’ko dantzen j i b u r
ori”.
Aranburuk Iztuela’ren 11.
buruan esaten ditun azken
itzak, Ekskalerriko ikastole
guztietan ipintzea merezi lu
kete.

.

‘U1te batzuen barru,. inje
nierO, arotz, igelsero, sendaguIe edo beste zerbait iza
tean, etzera dantzari edo mu
eikari esker biziko. Bainan,
dantzari eaker ez bizi arren,
dantza, mu.tka eta Euska
lerriari zor diozun maitasu
narekin bizi zaite”.
LATXAGA

.

Bera Bidasoako •Gure-Txokoa’ soziedadeak Pio Baroja
jalo zen ehun urte betetzea ospatzeko, ipui sari bat antolatu
du, idazie berriak sortz’eko asmoakin. Naferroakt Diputazina,
‘Delegación Nacional de la Cultura», Nafarroako Aurrezko
Kutxak, Iruiñeko Aurrezki Kutxa Munizipala, Arnigos del
País», eta bertee soziedaderen Iaguntzarekin.
1.—Sariketa honetan parte hartzen ahal dute ¡pum bern
guztiak, gala libreakin, euskeraz edo erderaz idatziak eta
hamar foliotatik pasa ez ditezenak.
2.—Bakoitzetiklan bat bakarna onartuko da, eta hogeita
hamar unte bete gabekoentzat da.
3.—Onijinalak BERA BIDASOAKOGure-Txokoasoziedade.
ra bidaliko dira, sobre itxi batean eta sobrearen gainean
P10 BAROJASARIA,idatzita.
4.—Lana rnakinaz bi ¡erro hutsik hutsik utziaz egonien
da. Hiru kopia bidaliko dira bere izen-buru eta lernarekin.
Berarekin ekarrikó dute sobre itxi bat lehen esandako lema
berarekin gainean idatzita. Sobre horren barrenean idazlen
ren izena, zuzenbidea eta ipuiaren ¡zen-burua biali behar
dira.
5.—Lanak abenduaren l5ean eguerdiko ordu bata baleo
lehenago bidali behar dira.
6.—Bi sari izanen dina bat euskeraz eginçlako idas-jane.
rentzat eta bestea erderaz egindako Ianarentzat. Irabazie
bakoitzani 15.000 pezeta eta oroitgarri bat sari bezela ema•
nen. zaizkio.
7.—Abenduaren 28ari Rio Baroja jalo sen eguflean juraduareri erabakia landen ainzinean emanen da.
8.—Bara Bidasoako .‘Gure-Txokoa» soziedadea lan hoien
jebe bezela agertuko da hiru urteen barrenean.
9—15 urte bete ez dituztenentzat ere izanen da Aurren
ehen sarik’eta. bi sariakin. Bat euskeraz egindako lanarent
zat eta bestea erderaz egindako lanarentzat. Bakoitzak 2.500
pezeta sana eta oroitgarni bat izanen dute. Bialtzerakoan
jarni kondizio berak izanen dituzte. Desberdin hauxe hake
rrik: Idazian horiek tau foliotatik ez ditezke pasa.
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