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NARiO

EUSKAL
BA*NA’
TeiIan bat
uskeraz
onartua

Nalarroako
.¡kastoien
¡kasiaroa
irnilean

Asd4ko b&tya izaten ba
da ere ihona henieJi IabLrk
esflez:
be’i den Apa
aren
•13’an
Gasteiz 1BitoraJko Teoloia Fakubae&i
eukadu
1raUe argi batak
etskeraz
gin1ako
tesia
NA azIdu, íraurr
eta ho
flan alda ekm ion azkenean
kaiitikazLt
onenak altxa
urk.
Mahiburukoak ho izan z
tan: Jose Zunzunegi (Tolosa.
koa), Antorio Artoda (Biba
bonatarra), eta Lñaki Oñati.
bis (Oarzukoa).
Tesilana ‘.sker
egika
ko izan ba. , e&tskeraz erie
horren irakutiketa &ta 9orespena.
Gura euslaldim lirs a dun b&riaren ¡zendeiturak
hsaek dbra: SABIN BMWtU
‘TAB€ÑA. Bkiko
Malfiabi’
ko horian sortua. Pasiobarra.
Testlanaren zebaurua EZ
KONGABETZA. E Z.KO NTIA
TA SENtA BÁI.LO SANTOAREN ARZ. Zuzandarba
aIi Oñatdia.
Puhuasori
hauzdiena k,
jss.o zbtuem Hamar pwtu.
Gorearnenak Praide Paao
tsr den Sabku, Barruetabe
ña Altar!, baiba ere Gastaiz.
ko Tealogia FékiItadeanl. Bes
te Euska Herrko Teoioa
Fa1ltadeak badübe lkasbkle
edeJTa beata aiabeste agibe
ko.

.

-

asrnoak

.

Uztallaren 1
garrenetik omiso del público (euskeraz han, Axular Urdatublko se- euskeraren batasunari buruz. hori, hura), adverbIoetn (he
agorraren
11 garreneralño, idatean, ajegia), con a pro- mea Izan baizen. Bayonako
Flor bertan, Lecuona ma- liarE, hura), adverbioetan (he.
Iruñean amaten ari da ikas- sercia de escritos faltos do ESKUALDUNA íbero ende- nol Jeunak dio ....ldazieen men, hor han) eta HerjI
taro bat Nafarroako euckal . contenido, basulsos o • e 1n koa HERRIA,oral) ere go- artean, daIeentzat
e g 1 n (Pas) bezalako Itzen batean.•
Irakasleentzat. Besteren ba- substancia, o de envóltura re- . mendatzen du, zen
euska- bear da batasona; ez err1a,
sçaIzndiko
txosten ho
tek agan emanen du horlen pisiva,. . (es deck, sin gze. raz Idatzi nal duteneri. Baina ez Olerkietan edo Nohelleti- rrek dio: ....Haur eta gaztel
bern geyago, ehen aida bai- cia ni naturaIidd, diot nik, GOAZENE U S K A•LZAINDIKO kan; Ikastoletako liburuetan •etskeraz Irakasten baldin be.
la
Nafarroale Dlputazloak • que es e secreto • de bien ‘ batasuo-erreg&ak ikuskatze- baizFk..
zaie.. . premiezkoa da guztíel
(eta baste Diputealoak gutbia- escribir, pues con las reglas re. Aspaldilroa je Euskalzaln- • • 1968 urtean Arántzazun er- batera ero batoratsu k’akae
go) kastoIak bate gain Art- cadémkas
cUIT,IIdaS, hay diko kezka hoili: 1922 urtean, tu ziran erebaken artean tea...
(Bainen, çliot. Ikasto.
zen dituela, andereñoi Ikas- hoy mdchos escritos, que ej gal horberi buru±, Baznen
esan zen: .Ortografi
hiieten irreeI tokiko euekal
bideralçó elekeuak emanaraz- lector ordinario, a pesar del
Bilbaon, Donstfan, eta Haz- tatu Batzordeak adarat di- kitlk • asi behar. Nafarroan,
.
ten, Mabsberoko
Escuela tema de Intérés, rechaza sin parnen bilkurak egin ziran.
tuan pundu geienak onartuak nafar-gJputz-etik esirik, bat. Normal ofizialaren
anoto be- más).
Eztago beraz. done
Bere iritzea eman zutenn
Izan dira. H letraren aazlan, ño XIX gn. mendeko iputz
tean.
erregeletan, ez urrik emon artean titut, Campion eta . Izan diren irltzeak entzun en- tdazleetlk, alee naarrokotIk
ttzaidl eta Kieseak euske- bara.
•
Broussan, C r u z . Golees- doren, erdi-btde bat eukeratu urbFlego baIdide, oralko gi
raz amaban d4ra denak. Iwro.
Moeoroak idasleen artean, • che (Ameyurko Erretore fa- da hasteko; bégi onez kUSI- puzkoar kiazleak baiño. Moget baiño geyago Andsreño AXULAR gomendatzen dii le- metua), Orixé eta H e n r y ko IukeahaEuskatzalndlak.te- coroa attak gornancflatzen di. biliduz, geyenak
Nafarroeko. henbizl (eta hora giuzkoaGavei eipatuko, aentzukoen- tra orI, bi bokel berdin, na- tuen autoreak hauek dira:
Unrats ezisago etrndla dele, nra da eta ez Nafari-okoe) arteen zeudelako; denek ni- hiz ezberdinen artean erabilt- Haraneder-en Testament beargi ashi dago. Eta aman di- itz hauekin: ‘CUna persona ten ssmo honi onartzen, bel- zen astea. (Seres, iñor bar- rna, Duvoisin-en Biblia, J.
-an I’tsaldlharten artean. ho muy allegaria nos rogó er na kontuz lbiItzeko errepika- txatu gabe).
Bautista Agirre-n Eracusel
nora ekartzei dugu gata-, A. septiembre
pasado (urteak luz.
bunuz,erreten
Honi dat clic, dlac, Gregorio Arruen Kem.
Irigaray idezié ezeguñak egl- pasabu dFra orduez geroz),
Euskal lzkirlant zaharren kfazle betziik yaz. argltasun ple-Itzulpepa...
nIkakoa.
que le diéramos a corocer
artean ere erta kezka ho-ii bat eskatu zioten EuskalzalnG. Arrúe-na dele dioten LIalgún pasaje escogido del faltetu; loanez Leizarraga, diari: bi bokal berelzten di- BERALENDO1RIÑA lihuruan
.
GUERO de AXULAR,obra de Axular, Larramendi, harria- rbnan. artean xotIFk eantzea 4ráieJren ahI ditugu, Nafa
DATU IDATZ.ERAK•
Ja que le habíamos hecho ge, ‘ Mogel, J. 8. Agirrek...
(ohore-aho-ohé, zuhur) e t a mean usatu esaldi hauek:
EUSKALZAINDIAK GOMEN- grandes elogios. Sin dote- eskas ben rrabaituzuten; be- diptongoa austen ez derean ...borchazco alcartasupa haDATIJ IDATZ-ERAK .
nomos a seIecoiorar, abni- ren lzkinibuetan argi askl berriz, ez sartzeko; (ad’ibl- gaecor (efírnero) egida ele,’
mas el ‘libro en su 1. página ageri da.
.
dez, Jalo,. zale, malla, alka- tea da (ez equl... a orga
Ezta han Jaklrdurl-estud1o y ernpezamo e leerla la de1969 urtean agertu Azalpe. teeri, iazko, bez.alakoetan). koa ; koneprbatuz) zemb&t
o GOMENDIOZCO penean, Erskalzalndiak dio: (Gui-e artean, austen ezdiran gulzonec Ohbspoenescupeái
tirko bat Izenen, legan srte- dicatorI
ka itzaspertu edo Solasaldi CARTA. A 153 15 6 20 lineas . •EuskaIki guzien gainetik eta diptongoak ere badira; bel, . ez egon. aM (e; gulzonao;
bat baizik. Baina ohar bat nos Interrumpía,ftrera de sí guzien loturaz, euskera izki- ol, nal, zol, lol, eta haako). aktlboa. ek eta pasiboa ak.
egin nel •datzuet 1ehe,lk; a de emoción, para dealmos: nata batesuna nal da. (Ez
Eiibakia dago, bel Iparral- beeebsven) Wiore ezin guahrnen eznagoela Euskelzabu- no prosigas; hasta hoy oréía ptzisjd
literarló batasuna, deko izkhianten artean ere, zurta lezaçuean (ez guezur
dieren izenean, nene Izenean o-1Ooer nuestra lengua, esa- lrakssklntzako,
Matodotara- konsonanteeen ondotik ezte- • tate) ad1tzaren radikais usebaizik; ForuDlputazioanl es- be de coiwencernie de lo con- ko, Ikastoletakobaizik)., •
la h letra sartu bear (ez, tuz, lotear estal ditezque tez
ken-oneko atjurra eginez bi- trarbu. Es hoy cuando por
Balasteis deitu txoten hor- th, kh,di, ph. ... Euskalzal-n
E e t a 10, aguar lltezqueañ,
denábar, II-astero hau, bere primera vez una leoltira vas- tan dio E•uskalza 1 n d Sia k: , diak, Miohelenaren b i d e z meiituraz hiJeo luque hure...
itzalpeko lkastoieen onetan ca ha puesto en conmodión «Ahal delarik, euskalki adar txosten hortan dio, psykholoBarandiaran-es Ipuifi$an,
abiatu duelakoz, etsenplu toda mi alma. .. Eta Nota bakoitzak bere Literat u re gia, ethnia, mythoa, thesia, gaur barbanberdln: anal. zaederra ernanez.
batean dio Mocoroak; . . en apur bat behar tlu izan (lpui- physika eta halakoetan usat- arranan. .. (ez anal) makilia
Eta Euskera-akademlak go- el semanario ARGIA de 1925 ñak, elexahai-rak, kentak... ), zea baino, xinjYleki ídaztea at aman ementzion
Ikusi
nteridatu erregeda honiek ai- apareció un documento nota- baina euskalki bakoitzean, che deis, erabaki den baza- eban neakatflle bat tez ma
patu balno lehen, Alta Justo ble; por el que se hizo abor- batasuna eginez ene zentro la-.. .
eta ez neskatill: tito
Mocoroak, •ahantzinik dagoen bar un proyecto de reedición aldera;...
Euskalzaindi a t 1 k
Aipatu ldaz’te helek. Itzen klil
reen ldazkera hauek EuskM
.Gern4! Y Lengua» bere libe- del GVERO, obra plagada de aparte. euskal ezkiriazaile astapeneten ere ez sartean
zaindak obesten dlu).
ruxka matnitsuan, idetzesti.
voces exóticas, decía el ar- orcen bilikurak egin. .. gero ales erreziuko litzakefa este
(Urrengoan beretik geble
loaz diona, lrakuffl nal daut- tiouFista.
. ere
lzkirbazaileek izanen bel- dute (seke baizaloté arront), go). - •
zuet: . Hemos hecho so
Gv neferrendako oig1 da dute azken hitza llíberatur- sabu demosbratiboetan (fmiA- IRIGARAY

:BAZTANDARREN
BILTZARRA
..

dago Jotren. eta getlago ere.
Beti baZa iea
antelan. darnzarlek, $ofMa.
.
niak etg :gZte
daptz te
iauzlahlitasuna agertuaz. Az
kenik lerro-aldia buwratzeko’
horco-go ióllek baren gane
atmdiekin bazter gozlek . lealirosten zit1izteia.
Eguerdian plaza zaharrean
MutilDantza. Gura óantzak
sekullako . arrakasta Izan zu
ten eta dantzaslek eta soñu
laniek txalo beroak ukan ere
. tkus4larren aldeitik.
.
Merkatuko plazan bazkarla
mita bazkattiarrekiiri. Baakai
ondean 8ofblilariek,bertso4arbak eta kantarlak. bekunba
reiko kantaniak arras orgI
anitu ziren kaetaldi zoraga
rda eginik. Batk belco ge,
hiago erran dauku ata arrezoinarekin uteune bat nabani
zela kanburikez Izatea baz
.
keltiarren artean eta hale da.
Zenbait uotetan bakaltiarrek
uniere edeiiln
kentu zaharretan avitzen zuren eta
aintainat ere gisa. hortan be.
har ginuke. Ba.zkalondoan.
nrdu endi bat bedaren kantuak
xaramelatuz gua edema li
izake. Urtero bezela jendeak
gogobik aritu zen mutiIdant
zetti eta bel fandango eta
pornjsa!detan egln abel gu
ztan.
l’karagarnlzkojendeketa ka
rriketan, Plazan eta estatuaten Zenbat Jende blildu eta
rroza hez flWMtjrntueia LII zen E’lizondon?.15.000?. Hazondo-tik (sal), Elbete, ArIz . letu. Zortal .terdietan Tclo
kut Aiillkueta, Arraiotz, se-ko .Udaberni. eta Gaz Iruñta, Gartzain. Erratzu-ko teik-ko .‘Gunldi. taldeek dent
egiazko
herriak artzain bat zaegerpen ederra órakutsi zi
erakutsi zuen, .ardi mtftxu gtlten.
batekin bere akurrarekin
Holaxe Joan zalgu Baztan
eta estoakin. ..Artzaña badoa rraren eguine.. Beti bezala
mendira. agentzen zute la bosta honeri buruz Iduripen
CarteI
edo iragarkian. Ha- eberdjnak lzanen dlra eta
rek hazuen bizitasuna hora bakotxak bere inilia anisegia zlakotz. Baste gainera naz, béti Izaban balt-dire ez
ko anrozek gauz ainitz era- tabaidak. Beti ere gure eus
kutol zituaten hale n o 1a: kalatorreeri badugu naiko le
Erbnta,
.Sagardote g 1a.,
na eta ebsitu gahe Jo daza.Andi ilia arrotzen», 8eIai
gtin eintziat
beti egiazko
Txikia., «Zw-igi’ndegla., cEl. euskaldunak izaten.
beteho Kupela., .1le mozte
.rBaztan zopk Jeten eta o’
M. IZETA

‘TíXOJ.(”. eukaltdazlea. AIDA Argazkia)

!
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GERO Editorialaren

Alta Santi Onaindia Bizkal
ko Praile Karrldar
bizkor
ata euskal idasle peregabea
dugu. Lerraa’ko Kamei arren Konbentua n bizi da aspaídin eta handik Euska Herniko- txoko guzietara bara
iskal
lanak zabzen
dibu
oparoan.
Nik ez dakbt orain zerbdt
Idazian, aIdizkani eta libumak
dagoseko euskaraz utse a n
argitara aman dritu. Baio•
oroitzen naiz is1tante batean
alda
bateFk
KARM(EL
lzeneko injhiiatbeteko aldiz
karia bara esku degola, beste bateFí’k bi euska Iitbaru
herak prestatuak nikira leinri
clibudanal: M1LA EIJSKAL
OLERKl EDiER eta .GUtRE
ERr&YL!AK
izenekoal
Gaínera Orain wrtebete bat
terdi Nafarroako Dputazioa
ren euskeraz idatzttako PRN
ClPE DE VIANA hiIabeteka
rian liarek antolstutako erdi
ko bi ornlak bara gain dáude
la: ERTSOLRlA
daukate
kzsnburubzat.
Eta hau dana zergablk?.
Horia maratbllarn gidtza: Gu
re Alta Orialndia EUSKAL
LflERATURA. ¡zane duen
Lan haundi bat prestatzen en
da Bara len nagusiaren zabalfoinde gisako ornietan esa
ten den beza1l: «A!d edo
ai-a guztietako euskal-idaz.
ieei buruz iñork oraindafio
idatz duen lanik osoena h
zitzak, eta idaziana! a zal
duaz, aztertuaz, eta iritalak
enisnaz».
.
Eusal
Len eder honek
Qsoan 6 ae (tomo) izasen
dibu. Ale bakoitzak 160peze
tetan saldtko dira baño enpidedunentzat bakarnik, eta
llburutegietan 200 pezetean.
Edozehiek korprenit u k o
duen bezala obeago da ar
pídedun eg ités eta norber
ren etxeara korreoz bidalt
zea lihurutegietan saltzea haño; 2ergatik alde batetik ati
ksraloago, arrezago eta egoMago delakoz eta beste be•tebik nerkeago.
EUSKAL LlTERATURA
delako honen 6 aleak etxe
tan jasotzeko bide erraa
nonberaren izan, de.itura eta
sjzenbideak
ETOR- ArPAR
tedo 193 San SEhasrtiáo dat
zi eta bidaltzea da.
Tornoak banaka banake srcitsretuko dina.
Bejorideiila Alta Onaindia
iltezl
KUSLE

DEAGOSTO
DE 197.

NAFAR IZKUNT ZAN ORRIA

IIERIUAN

BiIb&ko Euskal Editorial
den GERO d&akoak bara har
pidedurtel asan die. bere harruao KbMUizeneko Sail berna sarLv duela. KIMU dalakoaren libu’uak ez diete GEROre
harpidedunei bidali
ka. Bakoibzak berriro harpi
dedun izateko da•tzi • behar
dv zuzenblde haietara: K
MU. Apartado 73 Bilbao. Li•buru bakotzak 90 pezetan
harpidedunek jasoko dituzte.
Uburutagietan berriz 125 pa.
zata bailiokodute.
Aürten .hor dko bbu’ruaker
gitaratzekotan deude:
lBUiAK: Zarejzko Ikasto
eko hairrrak prestatua.
. ELJSE1ALUFPERATURA
N:
Joshe EiIbangoe • et
Pebd
skiagsrena.
AiAYA: ñakl Azkune ate
1. Arri-eta’lena,
KANrTAK: Manuel Urbie
tak.
•.
.
.
. .
ANTXO GARTZEIZ: J. M.
ArrLetak.
eta oran airgltarabu bern
den MARTbN ARO1ZA EM
MUN DE.&BRUAzeneko hl
Antzerkiak t1eatroL a r ek)
L&JRDES IRtbNDO’k idatzi

NAVÁR1Á,
JUEVES,

Uztallako Ilabete horl traketsa baino traketsago gertatu zal gu. Hasmenta hastnen- •
tatik beti muku te eguzkinik gabe, tarteka . euria eta
aídieka sdpa ta zakar. Txarna
kanpuend.ako eta txarre ere
jendearendako,
nekazari e k
belarrak ezin eginez et a
anrankuro franko bazto r r etan. Idabete guzla gisa horten
ikusinik Jendea keaketan zagan BBaztandanren Biiftzarra.
ren eguna ere egurakji txar •
batek orldatuko ea eta zuen
eta kezke holek oraFindikan
gehiago indartu zuren egun
hortako argihastgan euria Ten

.

ajelar
: g&rÓ abertu •eta .anlndu
zuela eguzkia ere agertunik.
Azkerieaineguna asid edenra
gertato zitzaigun étá en-sn
dezekegu denfborareldn suerte ona izan grinuela; .
Bederatzigarren Baztanda rren Biltzarra ospatu dugu
Elizondon eta ai’ntzineko urte
boletan bezala Jende aunitz
bildu da Baztan-go hin nagusien. Hemen ikusi ditugu
Euskal-Herriko zezpi Iuraldetako euskaldunak. Naf arroatik Iruñe, Tafalla, Lizarra, liitzama, Bidasoa eta
Errihera alIekoak. Gipuzkoari-ak, Arabarrak, Bizkalta-

rrak
eta mugaz besteide o
anaiak ere, denak etorriak
bait-ziren baztandarren Mere egun eder hau goxoki ¡gerotzea.
Bertzetai bezal.a lehen 1 k
Euska•lMeza.Eiizkizun zonagannia ototz kanti eta bitaldi hunkigarriekin.Zoeio .
nak apez jeuneri.
Meza ondoren trteroko Orgen-libilaildiaElizondo-Ko karriketan barna Ienrro.eidiagiea hontan móidatunik: Baileko Etxeko lkurniña antz 1nean eta ondotiLk Baztán-go
Txistulaniak Maurizio gidari
zaukatela. Herrt gehientxue.
nek agertu zsten beren ka-

BIHOTZERA..
.

Ignazio coikoetxeak, Aufiarnendi Argitaldari a o ti atuaren redaktore sonatuak,
esksa enianíkako itzulpen
bat, azter-gai dut.
Enciclopedia-ko “Literata.
ra, vi. 1” ean datorren itzul
pan bat.
Ycri-bíh t’-etik alkita k
•k t UZ dia du
1n
, .
Caia tbi bek
1n_z
iflOO), r n e ini
na a
Mugaz halndiko DeS. ¿e
rrside e te Dibarrat poeta
handien estrofa b(, ditut aster-lan.
Nortasun bizkorreko olerkarl bi-biok, bihotzera dihoan bidea, bihótzetik ga.
rotzen dele trakatsi gogo du-

te. Bihotzera. . . bi0tzetik, 1e
gia
.
Maleruski,
Auflamendjko
itzulea koxka edo busilis honi ez bide zafo ohartu.

BIHOTZETIK

se: 1 Oi ¡aphal, berdin gora,
. /
zoin j e e hunklgarrl! /
MAIZ ZORAK BIROTZERA
/ }LNDIK DENA .JALGI”
1. (. jaunaren itzulpen nnotZ
“Algunas veces elevas

Dtbarrartena, orain .. “Aatzalntsa
Pastora Mendian”,
izenduenetik. “
badut ere
aditzen ahal hiriko kant»
ederr!k, 1 Entzuten d i t u t
bas-ihlziak alderdi guzieta- •
rik 1 Knkuak kuku pago gal
netik, epherrak kant» bara.
tik, 1 Xorl ttlpiek arbolete-

loe zarzales, sus cafltos me
llegan muy . hondo al corazón”

¿SI? ¿Sin salir de él? ¿Mo..
kotik bakarrettk irtendako
.
rik blliotzera heldu? Hobea
*
* *
tu canto, es. porque advier.
zaude. Testuak besterik dio:
tea
que
tu
amada
está
lejos
Bihotzera. . bihotzetik
Aipatuijkako . olerkar e n
estrofa baria aldatuko da, dp ti. Ay ¡qué conmovedor
.
Horaziorena nola hernen
Goilçoetxearen gaztelan 1 a z.. e tu canto, era sea . grave, rik, xoxoek sasi barnetik, 1 ez aita: “Si vl me fiare, dok0 itzulkizuna ondoretik de- ora sea agudo! Con frecuet.
IIELN TITXOAK E PORlendum est primum fpsI tila.
zuzenk•eta, azken, Cje llega hasta el corazón y TZEN ZAIZKIT BULOTZE- br; Nik negar egiteko, leedo belunik behi zuzenke
le llena de emociones”
R
BIOTZ1l71’fl»
henik zuk egin?
ta tistekóa
Bihotzetik irten
dena,
“Y si o puedp 01r los be.
*
* *
Larralde niidikuaren aha- bihotzean a a r ¿Bihotzetik lbs cantos de la ciudad, oigo
Auñatnendi ArgitaMa rl:
p5idl
lehenlk: (Erla sial- irten gabekorik bihortzera
a la fieras salvajes desde EuskaI-kulturarentzat, libu
tzen dU
errexinhietaz da nola heldu? tJtikan zozoke- todos los puitos; el cudililo
ru gnti eta on izate hnbe,
ari):
riak. l”Maiz zohak blhotze- canta sobre el haya, canta la erdi-ipurdiko anitz i z a tea
“Baízuetan gorago 1 duk rs. . HAN1MR dena jalgi”, perdiz su cantó, los paari.
hamo.
altxatzen hosa 1 0 r d a a a e bestela!
llo . desde los rboiee 1 o a
urrunago 1 dak sant! sapo*
* *
torioe desde ej interior de
1’remi IXURKO

.iJxola. Idezleirentzat, l3 untes garraetzl -aundikoa Izatea
ez da arritzekoa.• Urbe ontan, euskeraz, bI liburu argitaretu
ditu: .Ezpalak. eleberria ta iSugegorni KorapiHoa., Mauriac’.
en liburu baten itzulpena. Idazle gtitxik Euskalerria’rl eskeñikó
aloten, urbe berean, bi liburu euskeraz. Langille emorratus
degu gura .Uxola., Bere izena, euckal aldizkari geienetan
ikusten da. Begi zornotza dauka, beatzak ariñ eta burua argi.
Euskalernia zaindu nalan, eme dabil. Eten gebe lanean, Euska
lerri Jator baten alde jarraitzen du. Biar gaurko Euskalerrla
ezagutu nalan ibiliiko danak, naitanalez, wUxola fl.. lanak azter
tu bearko ditu. Aidlzkarietan agertu diran gizon argi enea
lenak arrituta uzten ba gaituzte, bere etxean deuzkanak lkusita,
orrelako idazIe langille gutxl daúzkagula Euskaierrig’n,esango
genuke. ‘Argitarakugabe daukan eailla luzea ikus: tau &leberrl,
ogeita bost entzerki: lpuiak eziri konta, olerkiak miiiaka iru elebern eoskerabuak. Zázpl sari jaso ditu.
Gureeuskalzale jato- au, ldazlea degu ta galibera oso oca.
Euskera ez du nolanai erabilten; al duan obelçiena baizik. Maite
dv indar guztiz eta izkauntza bikaiña egiten du. Joskera dauka
oso aberatsa te indar aundikoa; iztegia barniz zabala, aditza
ondo ikasia, esaldiak biziak. Asmoz ¡turnaren antzekoa; ez
dana agortzen. Asko irakurri du. .Gioca ta gizonaren jokabideak
nolakoak diran ondo dakizki. Euskailerniate euskalduna sakonk4
ezagutzen ditu. Gizon onekbu itz egitea, gauzik atsegiñei-ia da,
baiñan ezin da zernal esan. Euskalerri’ko jokabideak nundik
flora dijoazten dakine bait da.
Euskaldun ziñezkoa degula. zer esani ez. Aspaldi eskefii
zion osorik bere bizia. Ez bakarrik bei’e lanak, izan ditun
nekeak ere asko asan nai• digute. Berak nai euik, ¡tealean
eta ateerrianurte acko igaro ditu.
Kristaua degu gaiíiera egitazkoa; euskaldun sinismeridun
edo fededun. Berak ala dio; garbasko ta iotsatugabe. Ez da
gutxi gaurko egunean. Sinisniena garbia dabíiki bere nortasun
bakonean; ez dauke errekara botatzeko. Kristo’riesker, naigabe
•ta ezbear , latzak gallendu ditu. iturri ortatik artzen bait du
hlzitzeko te Euskaldrrbaserbitzeko bear duan indarra. Gizona
degu egitazkoa ta kristau zintzoa.
Nola ortu zltzai•on klazteko gogoa, jakin iiai izatea bidez
koa da. Gazte garalan taideko bersoiaria germen. .Orduan Lizar
di Fi ¡tzaldletara joaten kan. Bara maixtzaz Onixe Jotzen zuari.
Etxeari euskal aldizkari gelenak artzen zituzten eta berak danak
IHAKURTZEN.Mendizalea zan eta atzaiei gauza asko. gaidetzea
zizki.en rnendian. Errian bertan ére izkuntzaren berexitasunak
jasotzen zitUan. Gure azkeneko gudan, frenteko euskal eldizka
rían sai an idazten. Bere lanak notarial étzizkiotela argitarat
zen ikusi zuane, poztu . zan. Oso oiido apaínduak agertzen
zizkioteri. Erbesteratu zutenean. aii, aberritik oso urruti elebe
rriak egiten ituan; balta bere autobiogratia ere. Galdetu nio
nean: .Zuretzat. egindako lanetan zein da ober.ena?.. •Autobio
grafía., bereaIaxe eratzun zidan. Gero erbeteko tan asko euske
ratzen asi san. Literatura edo elertia Euskalerriaren alde serbitsu bat bezela artü zuan. • Gauza guztietarako euskera gal
dala ondo ager . amen gal guztiak ikuitzen zbtuan: eleberri
.polizi, Oeste, Kostunbrista), antzerkia, ipulak, polemika eta
aher.
•
1956garren urte.an jasotzen du lenengo seria; gero orren
ondotik beste zazpi.
1

Yayoadala berealaxe oartuko gera. Amabo,stegunean elebe
mi bat idaztera iritsi datantzerki bat bost egunean.
Be’-e lenengo antzerkia agertu zutenean, idezle bezela pozlk
aundlena artu zuan; zer . esanik ez, berrik lenengo bi liburu
auekin. ..
Orain, goiz eta arratsalde idazten ari- da Egunero irakurr!
tako berririk nagusienak olerkietan jartzen ditu.
Nor degu .Uxola idaziea?. Estanis Urroxola hero izena;
Tolosan sortu san 1909urtean. Ezkondua da ta bere emazte
eztbtsu ta alalak gbrrantzi aundia euki du gizon onentzat. 81
seme t alabe bat ditu. Alabak asko lagundu dio hero idazkiak
garbi’rik jartzen. Bere biliobak, alabaren semeak, naparrakdira
ta altona oso pozik dago. Naparroa atsegin ralo. Naiz Tolosan
bizi, aspaldítik bara Naparroa-alderazeukan; Arbiar, Beniain,
Errpnkari,Mendaur,Ezkaurre.. .
Naparroa’koirikitasuriamaite du benetan.
itxuraz, .Uxola. gizo, solita da batas Euskalernla’rentzat
egitazko bitxl bat ta neretzaiidazle langillea te adiskide miña.
LATXAGA

