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«HOLBEIN» margolariaren
lanak Saraguetan offe?

SARAGUETA ERRiXKA

Joan dan abuztuan, Sara- habe nagusi batzuekin apain-
gueta-ko eliza ikusten ari nin- duta dagona. Ohartu nintzan
tzala, lehendabizi Ama Birji- aldare nagusi ilun hartan ba
na ta Kristo gotikoa begira zeudela galduta bezela ola
gelditu nintzan. Gero aldare margoztu edo pintatu batzuek,
nagusi aurrean eseri nintzan. beltzatuak, oso gaizki ikusten
Aldare nagusia XVII-gn gizai- ziranak. Arrietako apaizen la-
dikoa da, barrokoa, zurazko guntzarekin igo nintzan alda-

Saragueta (Artzibar)
Artze-ko ballara luzean, ganeko aldean, Urrobi-ko ibai alder-

dian dago Saragueta herrixka. Sagardai mendi babesean, egu-
teran arkitzen da. Bere inguruan, ezkerretara, Lusarreta he-
rrixka dauka auzo herri bezela ta aurrez aurre Arrieta ta Iri-
berri.

Garai batean, oral berrogeitamar urte, 19 etxe zituen eta 71
bizilagun. Gaur, lau sendi edo famili gelditzen dira herri bertan
ta erregebide oudoan Arrietako Benta, Artze ballara osoko alka-
tea bizi dan etxea. Garai batean garrantzi haundia zeukan Benta
honek. Naiz Arrieta izena ereman, Saraguetako lurretan dago.
Bentako nagusiak, Saraguetako Elbarren etxe sendoan sortuak
dira. Gaur Elbarren etxea hutsik dago, erdi erorian. Hemendik
gutxira botako dutela entzun det.

Ba daukate eliz eder bat gotikoa eta ondoan apez etxea,
hutsik, jakiiia, Gaur Arrietako apezak darabilki Parroki hau.
Eliza oso garbia dago. Bizi lagun gutxi herrian banan ikusten
da maite dutela beren eliza. San Juan izena daramaki. Elizak
sarrera polit bat dauka, gotikoa, aide bakoitxean bi habe mehe
ditula, kapitel hasiera batzuekin burutuak.

Eliz barrenian berriz, ba dauzkate antzinako gauz zahar eder
askoak; Kristo gotiko bat gurutzean bai bikaina, Ama Birjina
eserita bere haurra belaun baten gainian jarrita ta koroi bat
buruan gotiko oso polita, bataio pontea borobila elizaren garaikoa
ta atzeko aldean zurazko sepultura bat "fuesa" deitzen diotena.
Bainan, gauzik ederrena nere iritziz, aldare nagusiko ol mar-
goztu edo pintatu batzuek dira. Hortaz, beste idazlanean ager-
tzen det nere iritzia. Aldare nagusia, nere ustez, hamazazpi-
-garren gizaldikoa da.

1863-gn urtean, euskaldun hutsa bezela agertzen zuen Bona-
partek herri hau. Gaur inork ez daki euskeraz. Zaharrak bai
omen zekiten; bat bakarrik ere ez ginuen arkitu bizirik. Gizaldi
honen hasieran oraindik, euskeraz bakarrik mintzatzen ziran
denak.

Herri hau hiltzera dijoa; hala diote bertan bizi diranak. Le-
hendabizi euskera zaharra utzi zuten. Orai lurrak ere uztera
dijoazte.

Ugain-Borda

rera, eutsi nion zurazko habe
bateri ta jarri nintzan pintura
haiek ikusten. Lehenik kon-
turatu nintzana ez zirala al-
dare nagusiaren garaikoak; za-
harragoak zirala, Renazimien-
to itxurakoak. Gero, oso esku
oneko lanak zirala iduritu zi-
tzaizkidan; ez nolanahikoak.
Pintura haiek ikusten ez nin-
tzan aspertzen. Gero ta poza
gehiago ematen zidaten.

Bake osoan begiratzen ni-
tula. Ohartzen nintzan oso ar-
tista on baten lanak zirala;
onenetako batenak. Aurpegiak
indar haundia dute. Hizketan,
bizirik dirala ematen dute.
Han ikusten diren jendekiak,
margo edo koloreak, ezin ho-
beak dira; ondo zabalduak,

ELBARREN ETXEA, SARAGUETAN

oso ez berdinak gainera. Jan-
tzi apainak dituzte. Ba dago
han indarra, bizitasuna ta
edertasuna. Arpegi ziurtasu-
na, indarra ta margo haien
apainduragatik aleman ederfi
eskolen batekoak zirala iduri-
tu zitzaizkidan,

Ola margotu hoietako ba-
tzuetan ikusten dira gainera
jendekiak zatika agertzen di-
rala. Garrantzi haundieiekoak
aurrez aurre daude, besteak
aruntxaxeago ta azkenak urru-
tiago. Iduritu zitzaidan «HOL-
BEIN» teknika han ^egola.
HOLBEIN-ek bere artilanetan
perspektiba bat jartzen du bi-
zitasun haundiagoa emate-
arren. Saraguetako lanean
berdin iduritu zitzaidan.

Edertilan honen aurrean ha-
rrizko gelditu nintzala ezin
ukatu. HOLBEIN-en lanen au-
rrean ote nintzan galdetzen
nion nere buruari. Margo lana

ezin hobea da; itxuraz aleman
eskolakoa, Renazimiento esti-
lokoa, gainera: HOLBEIN-en
teknika du. Orduan, ara nun
SARAGUETA-ko herrixkan ar-
kitutako ederti Ian ezin ho-
beak, ludiko museo hobere-
nak pozik hartuko lituzteke-
nak! Bai ta berentzat bakarrik
gela berexi bat eskeinl ere.

Zortzi ol margoztuak daude.
Gaia, Kristoren bizitza dara-
bilkite. Ezkerrean goien, Kris-
toren Jaiotza ta Bataioa; be-
herean Oliamendiko otoitza ta
Arantzazko koroia. Eskubian,
goian, Mendiko hitzaldia ta
Juan Bataiatzalearen hiltzea;
beherean, Kristoren zigorrada
ta Gurutzea.

Ziur asko margo hauek au-
rreneko aldarearenak izango
ziran. Aldare nagusia berritu
zutenean ez zituzten hautsi
nahi izandu ta zortzi puska
hauek gutxienaz berrian jaso
zituzten. Berriz altxatu zituz-
tenean zerbaitengatik izango
zan. Bainan nork ekarri ote
zitun herrixka honera? Ez zan
nolanahiko gizona...

SARAGUETAKO ANDRA MARI

Turismoa zabaldu dezake AR-

Horren gauza ederra ikusi-
ta gero, baten batek margo
hoien berririk ote zaukan
galdetu nun. Inork ez ziran TZIBAR aldera, bizi berri bat
erantzunik eman. BlURRUN-en eman dezaion lurralde galdu
liburua ere begiratu nuan eta honeri.
ez ziran argirik eman. SARA-
GUETA-ko margo lanak, bada, UGAIN-BORDA
merezi dute ezagutu araztea,
besteak ere izan dezaten neri
emandako poza ta argia.

Naparroko Diputazioak ba
dauka nun berritu ta edertu
horrelako arte zati ikusga-
rriak. Edertasun hoien bidez

ARRIETAKO BENTA
(AIDA, ARGAZKIAK)
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E U S K A L E R R I K O L E I O A
«GAUR» ARTE TALDEA
AMERIKAN

«Gaur» izeneko arte taldeak Me-
Jikon beren arte lanak erakutsiko
ditu. Arte multzo honek baditu be-
re barruan euskal artistaktxit eza-
gutuak: Txiilida, Oteiza, Mendiburu,
Zumeta, eskuiturari ekin egiten dio-
tenak, eta Ibarrola eta Ortiz Elgea
pinturari atxikiak. Mejikoko Museo
de Arte deiakoan beren lanen ager-
keta, erakusketa izango da.

Mejikotik Iparreko Estadu Batue-
tara joango dira New Orleans-era
beste ainbeste egiteko.

Euskal arte talde honen zine zu-
zendari trebe den Basterretxeai jau-
nak euskal zineari buruzko asmo
iakingarriak baditu. Lehen «Pelota-
ri» ta «Ama Lur» filmak egin zi-
tuen eta hemen Euskalerriko hi-
riburu eta herri gehienetan emanak
ziran. Orain Mejiko zine-tokietan
baita zenbait Ameriketako Estadu
Batuetako Lurraldekoetan ere era-
kutsiak izanen dira.

Basterretxea jaun hau diruak bi-
llatzen asia da «Amaia» nobela fa-
matua zinera eramateko. Euskal ar-
tista honen uste eta asmoak egiaz-
koak egin behar dira, baina horta-
rako diruak falta. Ezta gertaera ma-
kala izango Teodosio Gonikoaren
ele xaharra zinera ereman.

ZUBEROKO SALABERRi
ZENAREN OMENALDIA
MAULEKO HERRIAN

Euskal Akademiak Salaberri zu-
berotarra zenaren bere «Chausons
populaires du Pays Basque* ize-
neko liburuaren ehun urte bete-
tzean Zuberoko hiriburuan, Mau-
lean, ile honen 25-ean omenaldi
bat egingo dio.

Hona hemen Euskaltzaindiak egi~
nikako programa:

Goizeko amarretan; Mauleko eli-
zan Meza konzeiebratua.

Amaika ta laurdenetan: Mauleko
Herriko Etxean, Euskaltzaindiaren
ileoroko Batzarra.

Amabi t'erdietan, Champo Mau-
leko alkatearen agurra herriaren
izenean.

Ondoren, iru hitzaldi labur: DAS-
SANCE euskaltzainak (Akademi-
koak) «Salaberri pertsona» gaiari
buruz itzegingo du. HARITSCHELAR
Euskaltzaindiburu ordeak «Salaberri
olerki (poesia) biltzalea» gaia ar-
tuaz mintzatuko da. EPPHERRE eus-
kaltzainak «Salaberri musika biltzai-
lea» gaiaz arituko da.

Azkenean, Mauleko Hotel batean
bazkaria.

Honi buruz eta gauzak zuzen eta
aurretik prestatzeko Euskaltzaindiak
ohar hau bidaldu digu:

«Euskaltzainburu ordeak jakin na-
hi du, guretatik nortzuk joango di-
ren Maulera, eta otoi eskatzen du,
berari aitzen emateko, ikus, azke-
nengo «Euskeran» bere zuzenbi-
dea, edo honera, Euskaltzaindiaren
etxera, idazkiz, Ribera-6-Bilbao (5),
edo telefonuz 212745-ra, Urriaren
20 eguna baino lehenago».

Leitzaleak guziak ongi konpreni-
tuko duzuten bezala ohar hau Eus-
kaltzain eta Euskaltzaindiaren La-
guntzalei bakarrik zuzendua da eta
hemen sartu dut Nafarroako eus-
kaltzain eta Laguntzale guziek iakin
dezaten. Honek ezdu esan nahi
egun hartan edozein Mauleko he-
rrira joan ez daitekenik, ezta gu-
txiagorik ere, bano kasu hontan
bakoitzak bere eran joan beharko
du.

EUSKAL PINTURAREN
BO6TGARREN SARI AUNDIA

Euskal Pinturaren V Sari Aundia
Ramble jaunak irabazi du. Rambie-

f.mugaz beste aldeko euskal pinto-
;rea da.

Bigarrena lau euskalpintore hau-
ek eraman zuten: Marta Carde-
nas, Karlos Sanz, Bizente Ameztoy
eta Jose Luis Alvarez.

Sari Aundia irabazi zuen arte la-
naren izena: «Galerie de visages*
da. Beste lauen izenak: «Llega la
luz jugando», «Pintura», «Autorretra-
to», eta «Pintura».

IKASTOLA LIZARRAN
(ESTELLAN)

Aurten iriki berria da Lizarran
(Estellan) euskal eskola bat (Ikas-
tola). Ikastola honek baditu lagun-
tzak eta Nafarroako Diputazionea-
ren babesean egongo da. Lizarrako
agintarieek begi onez ikusten dute
eta beren ahaleginak egin dituzte
Lizarran Ikastola bat izateko. Aste-
ko ogeitamairu aur joaten dira, an-
dereno batekin: Berriozabalbeitia.
Zorionak Lizarrako herriari.

TAFALLAKO IKASTOLA

Tafallako Ikastolan euskeraz gai-
nera (jakina) hemendik aurrean,
frantzez izkuntza irakasia izango da.

ikastola hau ere bertako aginta-
rien laguntzarekin eta gure Dipu-
tazionearen ardurapean dago. Bere
Andereho: Nekane Zelaieta da.

ORDIZIAN BERTSOLARI
BERRIEN SARIKETA

Gipuzkoako Ordiziako Billafrankan
Irailaren irugarrenean Bertsolari
Berrien Txapeiketa egin zan. Parte
hartu zuten bertsolariak hauek zi-
ran: Ormazabal, Zegamakoa, Auz-
mendi, Idiazabalgoa, Ibarzabal, Ga-
birikoa, Zeberio, Itxasondokoa, Mu-
gika, Legorretakoa, Agirre ta Azaro-
la, Legazpikoak, Etxaluze, Zerain-
goa, Iraola, Zaldibikoa, eta Eguren
Arriarangoa. Denetara: Amar ber-
tsolari. Multzo ederra benetan. Mai-
burukoak Amundarain, Gabiria eta
LAZKAO TXIKI bertsolari famatua
izan ziran.

Gipuzkoako Bertsolari Berrien
Txapeiketa hau ikusirik eta ainbes-
te bertsolari berri han azaldurlk
pentsaketan nago noiz gure Nafa-
rroan Bertsolari Ezagunen eta Be-
rrien Txapelketak eratuko, egingo
diran. Baditu urte Bertsolari Txa-
pelketu bat egin ezduenik. Uste dut
ordua dela berriz ere Bertsolarien
Txapelketari jarraitzeko.

XABIER OUINTANA
JAUNA EZKONDU OA

loan berri den Irailaren bostga-
rrenean Bizkaiko Nabarnizko he-
man euskal idazle on eta euskal
Irakaslea dan Xabier Kintana jau-

na Mari Karmen Goiriena andreno-
arekin ezkondu zan. Ezkonberriak
ar bitzate gure goresmen eta zo-
rionik beroena biotzez.

.EUSKAL DANTZARIEN
ELKARTEA* BERRIA

Abuztuaren ogeitamargarrenean
Zarautzen mila ta gehiago dantzari
bildu ziren. Ikusgarri zan benetan
hango euskal dantzari festa egin
zuena. Lauretan ta ogei dantzari
multzo elkarrekin batuak Zarautzko
karrika ta bazterrak alaitzen.

Euskal dantzari besta hontaz gai-
nera «DANTZARIEN ELKARTEA»
delakoa berriro berpiztu zen. Eta
Elkargo hau aurrera eramateko Zu-
zendaria eta honen laguntzaileak
izendatu ziran.

Honelako moduan «Euskal Dan-
tzarien Elkartea»-ren batzarburua
gelditu zan:

Lehendakaria: Jose Maria Aroza-
mena. Lehendakari bigarrena: Olai-
zola. Idazkaria (sekretarioa): Aran-
buru. Diruzaina: Urbeltz. Bokaleak:
Elena Arizmendi, Escudero eta Aita
Gaizka Barandiaran.

IKUSLE

Eliza gaurko munduan
Irabazbiderako langintza edo enpresa batean, elkartzen dire-

nak, jendeak dira, au da, bere buruen jabe diren gizonak, Jain-
koaren antzera sortuak, ez tresna itsu batzuk. Orrengatik Ian-
gintzaren goraberatan eskua sartzeko bidea deneri eman behar
dakiote, naiz denak Ian berdina ez jarri, batek dirua jarriko du,
besteak Ian soilla, bat contratista, bestea langille-zaia izango da,
zuzendari baten ardurapean.

Ala ere, langille ta beren seme alaben etorkizuna jokatzen
duten erabakiak, enpresaz gaindiko malletan artzen dira sarri-
tan, aietan leku izan behar dute langilleak, berak edo beren
aukera osoko ordezkoak.

Gizonaren izakera beretik sartzen dana da langilleak nahi-
erara beren elkartasunak sortzeko eskubidea, oien bidez beren
eskarioak azaldu ta bete-erazitzekoa ekonomi arazoaren zuzen-
ketan parte artzea, baita elkartasun oien barruan edozein lanari
ekiteko aukera, zigorraren bildurrik gabe. Itxuraz parte artuz
langintzako artuemanetan ta ekonomi ta elkarteko arazoetan es-
kolatu aiiiean, sortuko da langileen artean erantzukizun edo res-
ponsabilidadea, lanak beren gain artuko dituzte, ta enpresa oso-
aren aurrerabidea, beste lagunakin batean, beren lana bezala
artuko dute.

Nasteka sortzen danean paketsu konpontzeko eginalak egin
behar dira. Korapilloak askatzeko, elkarrekin mintzatuz, batek
besteari ezin danean, oporketa, nahi ta nahiezkoa da langileen
eskubideak ta eskabide zuzenak defenditzeko, ta ori gaurko egu-
nean ere.

Lurra tu lurrak dakarkiena egin du Jaungoikoak gizon guztien
ta errialde guztien onerako, beraz, lurreko ondasunak jende
guztietara iritxi behar dute, zuzentasunak ta karidadeak eska-
tzen duten bezala.

Aide askotarikoak izango dira gauzen jabetasuna neurritzen
duten legeak, an da emen, bano denek aitortu behar dute guz-
tientzat egin zituela Jainkoak. Orrengatik gizon batek, legez be-
reak diran gauzak, ez dezazke erabilli beretzako bakarrik balira
bezala, besteak ere badute ikustekoa ta artzekoa.

(Argitaratzen dugu hemen aurtengo "Baztango Idatz
Sariketa"ren lehenengo Saria irabazi zuen kcntua).

£1 BE8TS0U8I, un poeta que canta
Jos sentimienfos humanos

En Leiza, en Lecumberri, en Eli-
zondo, en Santesteban, en... Las
actuaciones de los bertsolaris (o
koblaris) se re pi ten todos los ahos
por los pueblos navarros de habla
euskaldun. Son desconocidos, sin
embargo, alii donde el euskera ha
retrocedido y se ha perdido. Quiza
por ello, el termino bertsolari sue-
na extraho o a lo mas es equipa-
rado al del bufon que divierte a
unos oyentes despuGs de tomar va-
rios tragos en la taberna.

<r£/ bertsolari vasco —dice el es-
critor pamplones Carlos Claveria—
es el encarnador de la literatura
oral. Es el hombre que tiene una
extraordinaria influencia sobre el
alma del pueblo, por la gran facili-
dad que posee para interpretar los
sentimientos humanos. El bertsolari
es una institucion intimamente en-
lazada con la esencia misma de la
lengua vasca; su sentido peculiar
llega hasta las mas hondas raices
del euskera. El bertsolari es un ti-
po clasico del Pais Vasco, con tra-
dicion y con historia, un tipo noble
que vive en la entraha de Euskale-
rria, que la quiere, la canta y la
ama».

El bertsolari improvisa versos y
los canta. No de cualquier manera,

sino siguiendo un ritmo y aceptan-
do un tema que solo segundos an-
tes le es dado a conocer. Hemos
pa sad o del bertsolari antiguo que
cantaba las tradiciones del pueblo
euskaldun, del juglar que cantaba
sus poemas en vascuence, al poeta
e improvisador de hoy que verifica
sobre temas de la vlda familiar o
laboral.

El bertsolari de hoy ha compren-
dido que tiene una gran labor que
realizar entre sus hermanos de len-
gua. El bertsolari es normalmente
un hombre que no ha tenido mas
estudio que el de la escuela prima-
ria: que desde pequeho ha trabaja-
do en el campo; que ahora quiza
ha cambiado las labores agricolas
por las de la fabrica. Y sin embar-
go tiene una gran mision cultural
que desarrollar. Algunos de ellos
son intelectuales, como Basarri
que es, sin dud a alguna, el mejor
bertsolari actual.

Hace dos ahos, en una entrevista
que le hice, preguntandole por su
mayor virtud como bertsolari, me
contesto: «No esta bien que uno
hable de sus virtudes. Pero, en
fin. Para mi, lo que mejor me va
son los temas profundos. Claro
que uno se amolda a todo, pero
pienso que es mas eficaz y positi-
vo el profundizar. Antes el bertso-
lari era el hazmerreir de todos, el
clown; ahora se ha elevado la talia
de los bertsolaris. Hay que guar-
dar y elevar el nivel cultural del
publico. Lo nuestro es un don gra-
tuito de Dios y, dentro de nuestras
posibilidades, creo que tenemos
que intentar elevar ese nivel cul-
tural^.

El hombre vasco ha respondido
siempre y ahora mas que nunca a
los festivales de bertsolaris. Para
ello tienen que pagar sus buenas
pesetas. Si se organizase un festi-
val a base de poetas improvisado-
res que cantasen en castellano,
isucederia otro tanto? El no mas

rotundo es la respuesta mas acer-
tada. La literatura oral que el bert-
solari encarna es, posiblemente,
el mejor vehiculo de la cultura
para el hombre euskaro.

Para terminar, quiero recoger de
la prensa guipuzcoana una noticia.
Hace unos dias le ha sido tributado
un pequeho homenaje a Patxi Tei-
llatu (Francisco Tejada), un mu-
chacho de Albacete, de 25 ahos de
edad, que hace trece ahos llego de
su tierra a Ataun. Hoy es bertsola-
ri y esta comprometido en la la-
bor cultural en favor del hombre
vasco. Las posibilidades de traba-
jar en este sentido son grandiosas.

G. ECHANDI

(«La Verdad» asterokotik
ariua.)
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ccESTROPAK GORA TA ESTROPAK BERA,
GEIENETAN ORIOK AURRERA»

Banco Movil au sartu zanian
Orio'n, gaztien artian,
«agur betiko» eman giniola
{jarri ginan bildurrian).

Irailla iilian Donosti uretan
izate'iran estropari.
Ta ori ezdala orrela, orain
garbiro degu ikusi.

Ixill aldian iraun ondoren
beren kisa arraunetan
emengo bere erri onetan
bizpairu azken urtietan,

norbaiten deia ongi entzun ta,
Donostia ez uzteko,
ta onen aurretik Santofia uretan
almen aundia agertzeko,

aurren aurrena ara jun ziran
kemen aundiaz beterik,
ta itzuli ziran beren errira
aunditasunez jantzirik.

Angoxe markak ikusi eta
inolaz Donostira gabe?
Berotasunez gure gaztiak
zitzaizkiguten, bai, bete.

Ta bat batera sartu zaiote
zaletasuna eta gose.
Esaterano: «Artuko diaguk
jokaldi danetan parte».

Banco Movil au egiz ederra
daia, guz ezin ukatu.
Banan estropa, estropa xarrak.,
ezin gentzazke baztertu.

Ikusi degu batak bestiari
lezaketela lagundu.
Orregatikan utzi ez baizik,
aurrera egingo degu.

Aurten ikusi degu ederki:
Orio'k jokatzen dunian,
artzen dutela Donosti estropak
odol berria zanian.

Donosti urian eskuratu ta
fkurrina ta diruak,
etxera danak. Baziran emen
zalaparta ta sonuak.

Eunka tarranta sartuak ziran
erri onen barruara
ikustiagatik jai aundi onen
pozkida ta bukaera.

Kolore oria balkoi, leiotan,
buruko illien ganian.
Nun nai oria ikusten gendun,
ta iraun dezala luzian.

Erri barman bildu ta bildu
ezin kontala gendeak.
Sartu ziranian gure mutillak,
jlzan ziran izatekuak!

Arnasa artzeko denborik gabe,
andikan bi egunera,
berriz dijuaz arraunlariak
Santonako uretara.

An ere Orio nagusi bakar
neurri ganezka. Berekin
ekarri'ituzte gauz on guztiak:
Ikurrina diruakin.

Onen txalupak aztuntasuna
kilotan geigo daukala
jetzaio ajolik, artuko du ta
bere orduan buStzada!

Txarrena dula Orio'k lekua,
beste izenez baliza...
jEtzaio ajolik, anditxetikan
izango du nagusitza!

Batera izan ta naiz bestera,
dana zaiote erraz, berdin.
Naiz ur geidia, naiz arrotuan...
jberaren gahetik arin!

Koxka...? nun dago? Bakar bakarrik
gauz guztiaren neurrian.
Osasunari lagundu ezkero...
jdana daukate mendian!

JOAQUIN ALDAVE

1970

i:
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ALPERRARI; INTZENTSU

I

Alperraren izena
izen aipatua,
am ezagutua:
alperra nunai da ta
itxuraz idurt du
arrunt nekatua;
bainan egiz or dabil
oso nagitua.

Besten bizia daki
ongi orraztatzen:
besten egiteetan
nolanai da sartzen:
bestenak ditu beti
estuki iuzkatzen:
besten gaizki eginaz...
no la den nardatzen!

Ezer ez egiteko
asmo onenean,
ordu lerro luzea
darama ogean:
an arki dezakezu
arrats ta goizean;
berdin, nai duzularik,
Wunabarrean.

Beti prest-presta dago
zerbait edateko:
ez du nagikerikan

orduro iateko:
mingaha or dabiika
zauii solaseko:
iru Ian eder otaz
ez zaitzu aseko.

Bere mihak dituzu
mihik aundienak:
bere atsekabeak
mugik ez dutenak:
bere kezka-zalantzak
guziz estuenak:
ez dituzu entzuten
bere asperenak?

On bat egin zun noizpait;
on au kantatzen du:
aspaldi egin zuan;
ez zaio atzendu:
ain on aundi ederra
ikusi bagendu...
ziurki gu, makur ok,
gmezke zuzendu.

Gero egin beharrak
ditu gauz aundiak:
geroan beti dauzka
iosirik begiak:
gaurkoak berriz oso
osorik antziak:

eskuak dabiltz leun
ta txuri-txuriak.

Alperrari intzentsu
eniatearekin,
onik bakarren bati
egingo..., ez iakin!
Nolanai daia, zu ez
asertu lanakin:
eskuak betez, iarrai,
\anaren onakin.

Inor ez det itz okin
alpertzat bota nai:
nere alperkeria
dabil emen garai:
alperra izandu naiz
beti eta nunnai:
alperkeria det nik
ezagututzen, bai!

Gaitz onekin kutsatu
ta dagon eria
ohartu dedin laister
nun daukan zauria,
lenbaitien sendatzeko
ain gogo nagia,
ispiliutzat iartzen det
nere alperkeria.

JASAN

ESAERA ZARRAK
Aize egoa, eroa (AN. Mezkiritz).
bspantu aundia (AN. Mezkiritz). Deus izan gabe izutzen denaz

esana.
Bertzen sagoietan belarrak aundi (AN. Mezkiritz). Gerenak

bano, besteenak obiak iruditzen.
Bertzen foesek erroak aundi (AN. Mezkiritz). Gauza bera.
Gizon erdi, an erdi (AN. Mezkiritz). Gizon kaxkarrak, Ian kax-

karra, bezala.
Gu beartu orduko, ugeidean eztun ureik Izein (AN. Mezkiritz).

Beartzen diran orduko norbaitek borondate gutxi izango duen bii-
durra.

Aldiz joaten dire zorroak errotara (AN. Mezkiritz). Aldizka sor-
tzen aira zori txarrak, bein batentzat, bein bestearentzat.

Aidiz, jauna zaldiz (AN. Mezkiritz). Noizpait bear du beartsuak
ere egun on bat.

Urrungo eltziak urrez, eliegatu ta lurrez (AN. Mezkiritz). Urru-
tiko gauza aundia, askotan gezur aundia.

Bertzen umeak atsa klrets (AN. Mezkiritz). Obena (kulpa)
aldamersekoari erasten.

Ekxaur (intxaur) orrendako ez ote ze urbilego arriik? (AN. Mez-
kiritz). Ez aS zan ien norbait, orri zuzenbidea erakusteko esan
nai du.

Zorra duenak, burue apal (AN. Nezkiritz). Zorduna, lotsati.
Zakue, petatxuen aide (AN. Mezkiritz). Lapurra, lapurraren aide.
Artzaie ana, mantzaie txar (AN. Mezkiritz). Guzia nai lukenak,

eskua motz.
Lemexik, zure burue neur zazu, zein iuze ta zein mear duzun

(AN. Mezkiritz). Beleak zozoari ipurbeitz, bezala.
Orren nabalak ere baitu bi ago (AN. Mezkiritz). Bi aldetara

ebakitzen duan mingana.
Ongi daillena Yainkoak laguntzen du (AN. Mezkiritz).
Aur zutie ta zar zutue, beti aur kontue (AN. Mezkiritz).
Mezkiritz eta Oiondritz.
Ogi guts ta aur aunnitz (AN. Mezkiritz). Gari gutxi ta aur asko

izaten, Erro-ibarko bi erri oietan.
Orren eStziai, esnia yaritzen ez (AN. Mezkiritz). Norbait ez dela

esku-zabaia esateko.
Baztandar tuku-tuku.
Koikuan milia marra-kuku (AN. Mezkiritz). Batengandik bes-

teangana, nondik ziria sartu dabillenaz esaten dena.
Luze ta mear: mundu guzien bear (Zer da?). Jostorratza ta aria.

Intzar Damaso An

R O D / * K
Aurten Kantauriko Itxasoan bei-

nere ez bezaiako estropadak yoka-
tuak dituzte. Hor ari izanak dira
zeinge-hiagoka, gipuzkoarrak, bizkai-
tarrak, santandertarrak eta galle-
goak, denek erakutsi bait digute
beren ahaimenak eta beren neurri
gabeko kernena.

Uztailaren emeretzi garrenean
asi ziren treineruen leiaketak eta
Uztailan eta Abuztuan eginikako
estropadetan hor agertzen zaizki-
gu, ASTILLERO, PEDBtNA, LASAR-
iE, ta FUENTERRABIA garaiieen ar-
tean, beren ahaimenak ere berdin-
tsu eta inor etzela denen gainetik
aunitzik nabarmentzen. Baina gero
hemen- agertzen zaigu ORIO denak
porrokatu beharrez eta hara Abuz-
tuareen ogeitamargarrenean Santo-
fiako uretan nola menperatzen duen
ASTILLERO 46 segundoen aldea
ateratzen diola eta yende guzia
aho zabalik uzten duela. ORfOko
artaunianak badute errespetoa.

Gero Donostiako estropadetan,
gero berriz Santoiian eta azkenik
Getari-Donostia-rainoko estropada
aundian ere denen gainetik ager-
tzen zaigu beren gaintasuna eder-
ki erakutsirik bertze gainerako gu-
ziak bazterran uzten ditueia.

Getari-Donostia'rainoko estropada
hau izan da denetan aundiena ta
boititzena, bederatzi «roi!la» iuze-
tasunarekin.

Estropada hau bera orai dela
lauretan ogei urte Donostiarrak eta
Ondarrutarrak yokatu zuten buruz-
-buru aritu zireiarik. Oraingoan lau
treiiieru ari izanak dira; ORIO, LAS-
ARTE, ZUBEROA eta DONOSTIA.
Estropada hontan ez ziren lanak
batean atera. Zeingehiagoko hau
berdinago izan zedin bakarka atera
ziren eikarren artean bentaja pixka
batekin. Lehenbizikoak donostia-
rrak, 1,35 minutoen human ZUBE-
ROA, gero 31 segundoen buruan
LASARTE, eta azkenik ORIO 1,15
minutoz geroago. Lau treineruak
gisa hortan atera ziren Getaritik
eta bideerdia egin baino lehen, orio-
tarrak denen aintzinean zoazin ber-
tze gainerako iru treineruak bere
gibelean utzirik. Oriotarrak berriz
ere ohore guziekin irabaztun biga-
rrenari iau minutu ta gehiago ate-
ra ziolarik.

Agertu behar ditut aurtengo es-
tropada guzien goraberak:

SANTOfflAN. Uztasfak 19
1. Ondarr&bi 21-32 m.
2. Castro Urdiales 21-43 m.
3. Zooiaya 21-54 'm.
4. Kaiku 21-55 m.
5. Pedrena • 22-04 m.
6. Asiillero 22-17 m.

HENDAYAN. Uztai!ak 26
1. Zuberoa 23-36 m.
2. Donostia 28-15 m.

ONDARRABIN. Abuztuak 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lasarte
Pasai Donibane
Ondarrabi
Zufoeroa
Pasai San Pedro
Zumaya
Donostia

23-46
23-49
23-50
24-20
24-26
24-33
24-49

m.
rn,
m.
m.
m.
m.
m.

PORTUGALETEN. Abuztuak 10
1. Pedrena 21-47 m.
2. Ondarrabi 21-49 m.
3. Kaiku 23-09 m.

CORUNAN. Abuztuak 15
1. Pedrena 22-38 m.
2. Lasarte 22-47 m.
3. Astillero 22-53 m.
4. Zierbana 23-15 m.

ZUMAYAN. Abuztuak 16
1. Zuberoa 14-47 m.
2. Zumaya 15-08 m.

SANTANDER'EN. Abuztuak 25-26
1. Astillero 20-03 m.
2. Lasarte 20-04 m.
3. Pedrena 20-08 m.
4. Ondarrabi 20-46 m.

ZARAUTZEN. Abuztuak 30
1. Zuberoa 22-11 m.
2. Pasai Donibane 22-48 m.

SAMTONAN. Abuztuak 30
1. Orio 20-36 m.
2. Asfiilero 21-22 m,

DOiSJOSTIAN. Irailak 6-13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Orio
Lasarte
Zuberoa
Pasai San Pedro
Zumaya
Pasai Donibane
Donostia

44-28
45-40
46-04
46-11
46-14
46-38
47-06

Ondarrabi (deskalifikatua).

SAMTOFlAN. Irailak 15
Orio
AstiSlero
Ondarrabi
Pedrena

20-59
21-48
21-57
21-59

GETARI-DONOSTIA. Irailak 20
Ono 1-16-38
Lasarte 1-22-41
Donostia 1-26-11
Zuberoa 1-26-47

m
m
m
m
m
m
m

m
m
m
m

Sari aundiak irabazi zituzten:
Oriotarrak 100.000 pezeta (Ehun
mila pezeta) eta Edergaiiuak.
Lesartearrak 85.000 pezeta eta
EdergaiEuak.
Donostiarrak 60.000 pezeta.
Zuberotarrak 35.000 pezeta.
Estropada hau guzien gainekoa

izan da eta yende guzieri asko gus-
tatu zaio. Datorren urtean ere be-
rriz egin behar omen dute.

ANZANARRI



4 P R I N C I P E D E V I A N A 1970 — URRILLA

SEIGARRENETAZ, AZKENA...
—Beorre asarretuko ez baliz, gauze batzuk esango nithioke...
—Badakizu, ni zurekin ez naizeia bein ere asarretu.
— ĴSloiz bukatu uear tho Seiagarren Aginduen "irieleisonak": "Sei-

garrenera eidu gera", "Scigarrenecaz, bernz", "Seigarrexietaz, geixeo",
•Seigarrenetaz, oramaik"... ?

—iiost edo sei iaazkaitxo eskhii nizkien "IKASI-MIKASF'n leizalei
Seigarren Aginduaz. Lau badeamazkit, binepin Dat faita zait eskirii-
takiL-a betetzeko. Oraintxe ari nitzen " S E I G A R H E N E T A Z , AZKENA"
idazteko asmoan...

—AlperrtK cienboa galtzen ari da.
—£Zuk uste duzu?
—Nee ustez, ez da oandik jaio muritiu onei bere martxa geldiazi

dezakenik. iNaiz Aithe Santuak esan, naiz apez guziak c-rristan em,
gizonak eta emakumeak geo ta lasaiago ioilliko dee...

—Binepin, atariko zakurrak bezala, apezak eta gurasoak, aunka egin
bearko aegu... Gariera, etzait iruditzen alperrik ari geran. Nik beti
aditu izandu det, eta ikusi ere, eraiten aena biltzen aeia, aiorrean
eta semietan. Gutxi edo asko, beti zeroait biitzen da.

—Gauden mundu ontan, ez da posible garbitasunean bizitzea, ez
ezkongaien artean, ezta ezkonduen artean ere.

—Geiegi baieztatzen duenak, ez du deus baieztatzen —dio esaera
zar batek. Qui nirnis prooat, nihii probat...

—Beorren amiste sermonangatik, t,uste du "IKASI-MIKASI"n leiza-
leaic, gonan beatz bat ee iuzdtu duteia?

—<;Beatz bat, diozu? ;Baita iru kuarta ere...! ;Oraindik, gutxik,
baiio!

—-jModa baldats bat etorri delako, ez beorren artikuluen gatik...!
•—zure ustez, munduan gabiltzen guztiak, galciurik gaucie...
—Denak, ez; bario bai geienak.
—Or tan, ez nago zurekin. Sohu geiago ateratzen tiutenak, ez dire

geienak. Lau zaldi ostikolarik, zaiapaxt geiago ateratzen data berrogei
zaldi juaiclunek baiio... Orrek ez da esan nai, lau, berrogei bario geiago
direia... Egtmen batez, zortzi edo amar mutill eta beste ainoeste nex-
katx, iepotik eiduta ikusten baaituzu, ^zeinbat ikusten aiuizu Dear den
uezala?

—Zinaz, £beorrek uste du, bai al daitekela, mundu ontan, bear dan
bv.-zala bizitzea?

—Zinez eta egiz, dizut: ;baditeke!
—<<Nola?
—Lendaoizi bear dena da, arrazoian aldetik, fedean aldetik, garbi-

tasanean aldetik jartzea. Asko tan, gaiztoak irabazten duie, ez onak
bario geiago direlako, baizik onak bario bizkcrragoak direlako. Askok
ez luteke ltz bat ere erlijioan kontra esango, geienak ez iuteke oitura
garbien kontra egingo bere aldetik, bano "ze esango duten" bildurrez...
Garbitasunen aldetik jartzeko, ez da zalaparta geiegi atera bearriK.
Modu onean, jarri gaitezen EG1AREN aldetik. Grazi piska oateiun
bada, obe; misiolari arrek egin zuen bezaxa.

—6 Zer egin zuen misiolari arrek?
—Ameriketako misiotan ogeita amar urte egonduta, bazetorren bere

errian egun batzuk igarotzera. Barkuan, tokatu zitzaion maikidetaz
emakume lotsagabeko oat, izugarrizko eskoteakin. Bein, bazkaitzen ari
zirela, jarri zizkien bi sagar, bat oso aundia eta ecterra.

—"Artu beza —esan zion emakumeak—, sagar eder ori".
—"Artu zazu zuk —erantzun zion misiolariak—, iya Ebari bezala

gertatzen zaizun...".
—'^Zer gertatu zitzaion Ebari?"
—"Sagarra jan zuelarik, oartu zer arropa gabe zegoala..."
—iTa?
—Urrengo egunean, emakumea etcrri zen bazkaltzera, jbear den be-

zala jantzita...!
—^Orrekin esan nai du?
—Orrekin esan nai dizut, ez dugula lotsarik izan bear oitura onen,

garbitasunen aldetik jartzeko. Askotan, lotsagabeak geiago direia eraa-
ten dute, zalaparta geiago ateratzen dutelako.

—Beorrek ala ba dio, ala izango da...
—Gero, bear bearrezkoa da, apaltasun piska bat, Eliz Ama Santak

dioguna egitekc, jantzi moduetan, ezkongai oituretan, ezkonduen egita-
deetan... ;Ez esan, geienak ola edo ala dabiltzetela, baizik ;nola bear
den ibilli!

—Ta, dgero?
—Gero, pentsa dezagun Jainkoak ez diagula agintzen al ezin deza-

kenik. Santuek —eta santuek ez dire alderatan daudenak bakarrik
egin dutena, guk ere egin dezakegu. ^Nai duzu gertaketa polit bat?

—Konta beza, jaune, beorrek dakizkin ejenplo oitako bat.

—oOo—

—Ba omen zen kapitan bat, zaldi izu ta zalapartari zuena. Bein,
kapitana permisoaz zegoala, tenientiak artu zuen bere zaidia ta erri
guztia barna ibilli zuen atzera eta aurrera.

—"cEz da bildurtu zaidia, trenbidera urbildu zeranian?" —galdetu
zioten.

—"Ezta batere..."
—"Kapitanak ezin zuen bada eutsi, trenan daldara aditu ezkero..."
Ordutik, tenientia ere etzen ausartu zaldi arrekin trenbidsra urbil-

tzen. Kapitanan bildurra sartu zitzaion gorputzean, eta...

—oOo—

—Beorren ustez, ^ez da geiegiko bildurrik izan bear mundu ontan
bizitzeko?

—Bildur piske bat, bai; bario geiegikoa, ez. Borondate ena duenak,
apaitasuna duenak, bizi daiteke mundu ontan GARBITASUNEAN.

—iAmisteko zakarkerien artean, amisteko lasaitasunen artean?
—Begira zer zion Jesukristok bere Aitari, Apal-cndoko Orazioan:
"EZ DIZUT ESKATZEN MUNDUTIK ATERA DITZAZUN; OSTE

RA, ZAITZU ITZAZULA GAIZTOANGANDIK" (Joan, XVII, 15).
San Paulo Apostoluak, bere aldetik, zion:
"GUZTIA DEZAKET BIZKORTZEN NAUANAREN IND^RREZ" (Fi-

lipos, IV, 13).
ltz batean esateko: ;Jainkoan graziakin, eta gure aldetik alegiriak

egin ezkero, bizi gaitezke GARBITASUNEAN!

A. ASTTZ ARREGI

MTZMOH
EI2KET5 IT1BH

Artzanoa? Artzanora? Baliteke,
irakurle, itz auek zuretako berriak
eta ez ezagunak izatea. Gure ar-
tean beintzat ez dira aspaldian era-
biltzen. Alare itz oso jatorrak di-
tugu, len asko erabiltzen zirenak
artzai zakurrak adierazteko. Beraz
«artzanoa» edo «artzanora» artzai
zakurra esan nai du, ala nola «epe-
rranoa» edo «eperranora» eper edo
gaieper eizerakoa, «eizora» bezela-
xen. Ez lirake galdu bear, eta orren-
gatik ekarri ditizut lerro auen buru.

Joan daneko bi urte ontan be-
zela, aurten ere ikusi dugu Uarte
Arakil'en, artzanoak edo ardi zaku-
rrak dirala ta, jar bat oso polita
Dagoniilaren 23'an, atsaldeko lau
t'erditan, «GEINBERA» izeneko egi
edo zear ederrean.

«GEINBERA» au Uarte Arakil iri-
buruko barruti zoragarri bat da:
«Beriain»go bargapeko muno edo
bular bat, belar goxoa estalia, aritz
ederrez kornatua, aurrean Aralar
mendia, ezkereskubi Sakana ta Ara-
kii zelai zabaiak, atzean arro-arro
San Donato galdorra, eta guzier
goiburu Euskalerri osoaren zaindari
dan San Migel Aingeruaren eliz ga-
raia. Bide berria ta burni bidea ondo
ondoan bai ditu, leku au ezin ta
egokiagoa ta erosoagoa da olako
jai batendako.

Amabi artzai inguratu ziran, nor-
bere zakurrarekin, zenek obea. Ona
emen izenak, jarduki zuten arira:

«TXIKI» zakurrarekin, Zirilo As-
kargorta, Lizarraga'koa. «FINA» za-
kurrarekin, Pascual Otamendi, An-
dimendikoa. «TXABAL» zakurrare-
kin, Xabier Beregana, Uarte Ara-
kil'goa. «KARMELA» zakurrarekin,
Paulo Eraso, Ultzurrun'goa. «LIXTA»
zakurrarekin, Joxe Lakuntza, Arbi-
zukoa. «TXIKI» zakurrarekin, Rikar-
do Goikoetxea, Uarte Arakil'goa.
«GILDA» zakurrarekin, Patxi Ruiz,
Urbasa'koa. «TXABAL» zakurrare-
kin, Paskual Gil, alaber Urbasa'koa.
«TXIKI» zakurrarekin, Joxe Irigoien,
Urdin'goa. «REBERTE» zakurrarekin,
Manuel Fernandez, Urbasa'koa.
«TONI» zakurrarekin, Joxe Antonio
Mitxitorena, Ollo'koa. «RUBIO» za-
kurrarekin, Martin Franxixko Ga-
larza, au ere Urdin'goa.

Iru modutara jarduki bear zuten
artzanoak:

1.° Ardirik gabe, artzaiak adie-
razten zion eran zenbait zuinetatik
pasatuz, edo ta bertan geldituz edo
etzanez, azkenean artalde ondorai-
no poliki-poliki urbiltzeko.

2.° Artaldea bere tokitik artu ta,
berriz ere poliki-poliki, artzaiaren
ondora eraman; gero goiko aldeko
esi ate batetik pasaazi.

3.° (Ta auxe zan, gure ustean,
lanbiderik zaillena) artalde osoa
ieixtesi baten barrura sarrazi, an-
dik atzera berrik ateraazteko.

Lanbide auek danak berez oso
zaillak balin baziran, guk ikusleok

oralno zaillagoak egin genitun, bear
unetan ixilik egoten ez genekielako.
Momenturik garaienetan, batez ere
txakurrak utsen bat egiten bazuen,
auturatan asten ginan ausiapur eta
garraxiz; eta jakina, zakur gaixoak
etzituen aditzen nagusiaren deiak,
eta oberenean... purrut! akabo ar-
tzai gizajoaren inalak eta zakurra-
ren laixterrak! Penagarria! Ikasi
bearko dugu ixilik egoten beste
baterako!

Egualdia ere franko narratx: lai-
no beltz batzuk an zebiltzen, onuntz-
-onuntz, Putterri'ko sorginak Gal-
txorratx sukaldera bidean bezela,
ixtepean erratza, madarikazioa nori
botako; ta alako batean euriari
eman zion xiri-miri. Bildurtienak es-
talpe billa iges egin zuten zer ger-
ta, bano belaxen atertu zuen ta
etzen deus nabaritu «Geinbera»
bularrean; leiaketa oso-osorik egin
zan ta jende guzia txoraturik gel-
ditu, bai artzaien eta bai zakurren
jokabidearekin.

Iruren bat ordu iraun zuen saioak.
Nork esan orrenbeste denboraz xu-
tik egoteak etzuela jendea neka-
tuko ta aspertuko? Alaxe zan ba;
jende guzia (iru milla? lau milla?)
oso pozik eta kontentu gelditu zan,
olako bat berriz ere ikusteko
irrikan.

Zein oberena? Etzan errex era-
bakitzea, batzuek gauza batean,
besteak bestean, denak zein bano
zein egokiago jarduki bai zuten. La-
nak banaz beste ikus eta ikertu
ondoan, onela ebaki zuten maikoak:

1. Zirilo Askargorta, «TXIKU be-
re zakurrarekin.

2gn. Joxe Lakuntza, «LIXTA» za-
kurrarekin.

3gn. Martin Franxixko Galarza,
«RUBIO» zakurrarekin.

Beste sari batzuek ere izandu
ziran arraza obereneko artzanoa-
rendako ta obeki jantzitako artza-
iairentzat, eta etzan inor gelditu
sari zertxobait artu gabetanik.

Olako jai batek euskal giroa bear
zuen nai ta naiez berarekin; ta
izandu zuen, izandu zuenez, uartea-
rrak eta batez ere bere gaztediak,
gauzak ongi prestatzen eta egiten
baitakite, askoten erakusi digu-
ten bezela. An ibilli ziren erriko
dantzariak, «Aralarmendi» lagunarte
edo Soziedadekoak alegie, goiz eta
arrats, erriko zoko ta karrika gu-
ziak alaitzen beren sonu, dantza,
krixkitin eta irrintzi alaiekin. Berek,
gazteak, izan ziren jaiaren eragille
ta prestatzaille, berek egunaren in-
dar eta odol. Berendako gure txa-
lorik beroenak.

Eta jakin bezate beste olako ba-
ten zai gaudela, len esan bezela,
ikusteko irrikaz.

Datorren urte artio ba, Jainkoak
onez!

UARTEARRA

MUNDUKO PILOTA TXAPELKETAK
Munduko Pilota Txapelketak lau

urtetik lau urtetara yokatzen da
batzuetan hiri batean, bertzetan
bertze batean gisa hortan, Erresu-
ma zenbaitzuen hiri ospetsuenak
ohore hori izaten duteia.

1970 garrengo urte hontan berriz
ospatu dituzte eta Donostiako hiri
ederra izan da Txapelketa horren
gertakarien lekuko.

Pilota partidak «ANOETA», «TRIN-
KETEA», eta «GALARRETA»-ko pi-
Iota lekuetan yokatu dituzte eta
hor ari izanak dira zazpi Erresume-
tako pilotariak. Espaha, Francia,
Argentina, Chile, Mejiko, Uruguay
eta U.S.A., denak elkarren kontra
eta pilotarien gaintasuna berega-
natu nahiez.

Palaz, paletaz, esku-huska, xarez,
xisteraz, eta frontenisez yokoetan
ari izanak dira, pilotari guziak zein-
gehiagoka eta Erresuma guzietako
yokalarietan euskal odola nabari
zela. Eutsi pilotari gurea da-ta!

Txapelketaren goraberak beren
xehetasunekin.

GALARRETAN

(Zesta-puntaz edo xisteraz)

1.° Francia (Cami eta Fourneau}
2.° Espaha (Mirapex anaiak)
3.° Mejiko (Zubikarai-Hamuir)

ANOETAN

(Pala kortaz)

1." Espaha (Mendiluze eta Llorka]

2.° Francia (Berotaran eta Millet)
3.° Mejiko (Salazar eta Sanchez)

—oOo—

(Pelota cuero, edo Larruzko
pilotarekin)

1.° Espaha (Anzizu eta Reizabal)
2.° Argentina (Sehter eta Utge)
3.° Francia (Berrotaran eta Clai-

rac)

—oOo—

(Paleta goma, edo gomazko
pilotarekin)

1.° Mejiko (Becerra eta Randon)
2.° Argentina (Arnas eta Olite)
3.° Uruguay (Bernal eta Bell)

__oOo—

(Esku-Huska bakarka)

1.° Espaha (Maiz)
2° Francia (Minondo)

3.° Mejiko (Medina)

—oOo—

(Esku-huska bidenazka)
1.° Espaha (Sacristan eta Iruzubi-

eta)
2.° Francia (Mujika ta Salaberri)
3.° Mejiko (Jimenez eta Tovar)

—oOo—

(Frontenis)

1.° Mejiko (Loyaza eta Hernandez)
2.° Espaha (Irigaray eta Lersundi)
3.° Argentina (Olite eta Arnas)

TRINKETEAN •

(Esku-huska bakarka)

1.° Francia (Artola)
2.° Espaha (Etxebeste)
3.9 Uruguay (Castillo)

—oOo—

(Esku-huska bidenazka)

1.° Francia (Ladutxe ta Arotzare-
na)

2.° Espaha (Trantxe ta Balda) '
3.° Uruguay (Carly eta Castillo)

—oOo—

(Larruzko pilotarekin)

1.° Uruguay (Bernal eta iroldi)
2.° Argentina (Sehter ta Bizzoze-

rc;
3.° Espaha (Agirre ta Alkorta)

—oOo—

1.° Argentina (Olite eta Utge)
2.° Uruguay (Bocco eta Valverde)
3.° Francia (Haranburu eta Irigo-

yen)

—oOo—

(Share)

1.° Argentina (Elias eta Bizzozero)
2.° Uruguay (Ayala ta Alfier)

3.° Francia (Labat eta Hourregue)

—-oOo—

IRABAZTALEAK

1.° Espana, lau titulu.
2.° Francia, iru titulu.
3° Mejiko ta Argentina, bi titulu.
4.° Uruguay, titulu bat

M. IZETA
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TAFALLA

!..

«Aldi ontan Tafalla'n jaio dan
euskal-giroa ezagutzera etorri naiz»,
zion «Latxaga» idazleak, oraintsu
«ZERUKO ARG!A»-n argitaratua
duen bere idazlan guztiz irakur-
garri batean. Ni ere beste orren-
beste esan bearrean nazute, irakur-
leok. Antxe izandua bai-naiz zio
(motivo) beragatik aurtengo AN-
URA MARI JAIETAN, eta ark eza-
gutua nik ere ezagutzeko zori ede-
rra izan det, Jainkoari eskerrak.

Berak ongi zion bezela, oraingo
Tafalla ez da, orain bost urteko Ta-
falla. Besteiakoa da oraingo giroa.
Euskal-giro ernegarri au ongi go-
zartzeko aukera izan det jai-egun
oietan, aspalditik antxe ditudan
adiskide euskaltzalien anaitasunez-
ko laguntza atsegingarriaren bidez.

Esaten badizutet EUSKAL-GIRO
TA KUTSUZ ezin obeki antolatu ta
ospatuak izan dirala, Tafalla'n, aur-
tengo erri-jaiak, ez dizutet batere
gezurrik esango. Alaxen izan bait-
-dira, asi eta buka.

Ara: ezpatadantzari ta poxpolinen
dantzaketa ikusgarriak, txistularien
biribilketa alaiak, sonuzko talde
ugarien kale-gira zaratatsuak, eus-
kal-jantzi jatorrez apaindutako nes-
kato-mutikoen jun-etorri eten gabe-
koak, pelota partidu gorengoeta-
koak, Usategieta'ren arri-jasotzeak,
Latasa eta Aztibia'ren aizkoraketak
eta Euskalerriko 100 txistulariren
arteko euskal-eresi jotze txaloga-
rriak, BENETAN POZGARRl ta
BIOTZ-UKIGARRI izan zitzaizkigun,

eurei entzuteko zoria izan genduan
guztioi.

Baina, ori dana bano geiago
oraindik, eta auxe neretzat ikuski-
zunik atsegingerriena: tafallatarrak
EUSKAL-IKASTOLA EDER BAT ere
badutela orain, oraindano ERDAL-
-ERRIA izan dan uri aundi au EUS-
KALDUN egin dedin, Zelaieta'tar
Nekane andereno argia Irakasle
dutelarik.

Aipaturiko idazkaian «Latxaga»
jaunak ongi zion bezela: «AMETS
BAT DA IKUSTEA ERRIBERA GAI-
NEAN, NAFARROA ERDIAN ORRE-
LAKO ERRI AUNDI BATEAN, EUS-
KAL-IKASTOLA BAT IRIKITZEA».
Alaxe da, izan ere. Arrigarria, be-
netan!

Orretzaz gain, tafallatarrak badu-
te 7 urtetik 14 urte bitarteko nes-
kato-mutikoak osatzen duten «TXI-
KILANDIA» deritzaion elkarte bat
ere, napar-folklorearen zabalkundea
egiten eginalean saiatzen dana
erriz-erri, beren euskal-sonu, kantu
ta dantza liranen bidez, aide ontako
Naparroa galdutako euskal-kutsuz
osatu dedin.

Eta bukatzeko, beste berri alai-
garri au: Euskalerriko 100 txistula-
riak beren egitekoa erriko enpa-
rantza nagusian bukatu zutenean,
izugarrizko txalo-otsean Bl ALDIZ
ereskitu ta kantatu bear izan zutela
«GUERNIKA'KO A R B O L A » eta
«AGUR, JAUNAK», entzulien eska-
riz.

«Onek esan nai du —«Latxaga»-k
zion bezela— bizirik dagoala orain-
dik, emen euskal-arnasa*.

ZELETA

SALDIAS

BIDE BERRIA ERRITIK
INTXURI ALDERA

Uztailaren lehenbiziko egunean
asi zan lanean Pedro Chantre. Lana
aurreratzen ari du. Egun batzuek
badira Mantxeneko Bordako ur-de-
posito ondoan ari zirela, erritik asi-
-ta aranakoa irikita.

Labaindik datorrena berritzeko
eta salda beltza botzeko arriketan
dabiltza. Egiten duten lana oso ongi
egiten dute eta bide berria ederki
gelditzen da. Atsegina ematen du

bertan ibiltzea. Uste dugu urte
batzuetako onbi geldituko dela.

Berriro, erriko gizonak batzar
egin dute Urrutineko baserrietara
bide berrien bat nola egin leiken,
elkarrekin mintzatzeko. Gauzak egin
aurretik, elkarizketa oso naitana-
iezkoa baita.

LESAKA

GURE «FERIAK»
Urte bat geiagoz, azaro illabetearen azken aldera, Lesakako erriak

bere "feriak", ospatzen ditu. Bi egun erdi bestak: azinda batzarditxo
bat plaza inguruan, pillota partidu batzuk, soiiua... Orixek dira Le-
sakako feriak. Errateko gauz aundirik ezdaukaten elkarren arteko ordu
batzuk.

Bano, zergaitik egiten dira feriak emen, Lesakan, ta ez beste erri
aunitzetan? Zergaitik? Nork eman zigun eskubide au? Noiz?

Lengo batean ikasi ahal izandu nuen noiz ezkerotik ospatzen ziran
Lesakan feriak ta ortzegunetako merkatoa. Martin sekretario jaunaren
bidez, autsaz betetako Erriko-Etxeko liburu zahar aietan, azkenik ar-
kitu genduen gure galdemodu oieri erantzuna.

Erderaz idatzitako paper ximur batean ageri da nola, 1402 urtean,
orain dela bortz-eun urte txoil ez, "Carlos III El Noble" orduko Na-
parroako erregeak eman zion Lesakako erriari merkatcak ta bi feri
urtien buruan egiteko eskubide osoa, lesakarrak lagundu ziotelakoz, odol
aunitz ixuriaz, gerra batean. Paper orrek dionez, merkatuak bi astetik
bein, asteazkenetan, egin bear omen zuten; feriak berriz, bat Pente-
kostes igandea bano amabost bat egun lehenago, ta bigarrena azaro
illabete azken aldera.

1436 urtean, ordun Iruiieko erregeak izanik D. Juan ta Dona Blanca,
sendotu zuten eskubide au Lesakako erriaren aide. Ta gauz bera egin
omen zuen, urte batzuz beranduago, D. Juan de Labrit erregeak.

Ezkerotik, 1829 urteko martxuaren 7'an, bildurik Iruiiean Napa-
rroako buru ziranak, erabaki zan feri bat bakarra egitea, au maia-
tzean. Merkatoak ortzegunetan, amabostik bein egiteko ordena.

1842'ean, beste liburu batek dionez, berriro baimen osoa eman omen
ziguten baita bigarren feria ere ospatzeko azaro illabetean, lehenago
bezelaxe.

Ainbeste euri egin du geroztik! Ainbeste negar aurrak! ainbeste
oiu gizonak! Bano gaur oraindik amabostik bein merkato gisako bat
egiten da Lesakan! Ta baita feritxo bat ere. Incrk ezdigu eskubide
au ukatuko. Iiiork; gure aspaldiko gurasoak, zintzo iokatuz, irabazi
baizuten, eskua biotzean zaukatela.

ANTHON

Errira Maistra berria dator. Igaz-
ko Maistra, Jeru, aurrekoan etorri
zen, emengo eskola utzitzen due-
lako agiria eske.

T. OTSANDORENA

BAZTAN

ELIZONDOKO IKASTOLA
Irailaren amabosgarrenean asi

ziren Elizondoko Ikastolako ikastal-
diak. Ikastola hau Nafarroako Di-
putazioneko babesean dago, eta
3-6 urteko aurrentzat egina dago.
Egunero ogeitazazpi aur biltzen dira
beren andereno baztandarra era-
kustale dutelarik, denak pozik eta
zintzotasun aundiarekin.

Ikastola honek arrekiste aundia
izan du eta lekurik ezdelakoz ez
dituzte aur gehiago hartu. Datorren
urtean Jainkoa lagun bi andereno
izango ditugu, gauzak ongi ballin
badoazi, beinipein asmo hoiek di-
tugu.

Gurasoek ere beren aurtxoekin
batera kontent dira. Eztugu espan-
tu sobera egin behar baina nik
uste Ikastola honekin urrats bat
aintzinat eman dugula, beti eskua-
ra indartu beharrez. Euskal Kultu-
ra!, hori da euskaltzale zintzoen
ametsa. Segi dezagun bide horta-
tik eta gure herria euskaldunduko
dugu. Badugu ba hemen zerbaiten
beharra.

Aurten ere Elizondoko eskola
nazionaletan egunero emanen dira
ordu erdi bateko eskuarazko ikas-
taldiak. Joan deneko bi kurso hoie-
tan ere eman zituzten eta aurten
ere iarraikiko dire Ian hortan be-
rean. Mutikoen eskolan ordu erdi
bat eta bertze ainbertze neskati-
koen eskolan irakasleak yaun eta
andereno baztandarrak izango di-
tuztela.

Ikasketa hauek Nafarroako Dipu-
tazioneko laguntza osoa dute eta
beti Ian pixka bat egiten da. Solas
guti eta eginkizun aunitz behar gi-
nuzke euskaldunok eta ez gehie-
netan gertatzen dena, solasa ta
eztabaita ergelak eta elkarren ar-
tean beti mokokan.

LARRAUN
ANZANARRI

«LARRAUN BAT»

Iraillaren 13 an bildu gera Le-
kunberrin Larraungo ballara, 12 he-
rri. Zer dala ta? eta aurrera be-
gira zer elburukin? Hitz gutxitan
ahaleginduko naiz galdera haueri
erantzuten.

Aurrena: zer dala ta?

Egun bat alkarrekin igarotzeko.
Jendeak gogoakin hartu dezan egun

"KITO TRATULARIE"
(Argitaratzen dugu hemen aurtengo "Baztango Idatz

Sariketa" ren lehenengo Saria irabazi zuen kontua).

Omen zen gizon bat aitzen zena oyanetan ianian manduakin
Omen zuen mando gorri bet naiz gaztia izen ondatuz onaatuz za-
gona. iMunbait tratu txarra eman zioten, kasu guti in ere oaita
ctrrunt txar omen zagon.

uizon areK erabaki omen zuen saltzia. Egun batez etorri omen
zitzaion kno txar bat mando erostera. Asi omen ziren tratuen
ta oaxeK goiti oertziak Deiti, noizpaitere akitu omen zuten tratue
ta onik bazayelaik bere etxe aidera, kituak erran omen zion bazi-
tuela manao ederrak ta nai bazuen ekarnko ziola bat eaerra, ta
gure gizonak erraten dio:

—tz diet nai, enauk tietzen irekin bat ere, berdin emendik
iiabete baten buruan baituk Tafaiian feriek ta andik erosikoyet
bai nere gustora.

Egunek gan egunek etorri ailegatu ziren feriek. Gan zen gure
gizona mando erostera. Belaxe sartu omen zitzaion oegitik eaerki
moztue ta apaindue mando gorri bet gorki majua. Asi omen zen
tratuan, in omen zuten kirriKilli karraKaila aidi bet, ta azkenian
erosi omen zuen. Sartu kamion batean, ta eidu de bere errira.
tixeko anan omen zagon mutiie, ta nausiek erraten omen dio:

—Patxi, ator unat, erosi yet mando bat xarmanta ta yautxi
biar dugu emendik.

Gaten da mutiie kamionatik yaustera ta erraten dio nausiek:
—Mando au erosi yet, ongo majua ganera.
—Ylumm... au ez al da gero gure lenauko mando gorri Lire

zuk lau sosetan kituari saldu zinion ure?
—Ago ixilik gizona aren aldian manduauk au.
—Ba laster ezautuko da lenagokua balin bada, agudo arrapa-

tuko du ure edateko aska, eta bere erko atia ere bai.
Yausten omente kamionetik, kentzen diote kaprestuek, iten omen

tu bi murrikoaldi ta lasterka an daye ure edatera.
Urez ongi ornitu zelaik bota omen zituen bi puzterostiko ta

tarrapataka sartzen omen da xuxen demonio bere lenagoko to-
kire. Mutuek erraten omen dio nausiari:

—tnatzun erran, gure lenagoko mando gorri ure zela?
—Kito madariketua, ez dietak ziri txarra sartu. Lau sosetan

kendu nien, zer nai ordaintzeko lana izen diet ure bera.
—Zirie?, erraten dio mutilek —Ederra bai, ta ganera zorroztu

gabe.
Uure aitak majo kontatzen tu bertzenak ta beriak ixildu, bano

orain kontatuko datzuet zer yokada in zion kito orrek berak gure
aitari asto batekin.

Guk baginuen asto zar bat ta «Piitx» patu ginion izena, ta
badakizue zertaz? Errain datzuet au ere, karga soberaxko ematen
giniolaik gibeleko aldeko zirritotaik egunte munduko sonuek ate-
ratzen zituen, ta arrayoik ezpazen usain kiretsakin ganera. Orren-
gatik erraten ginion: «Putx».

Egun batez eldu de kito zar ori gure etxera ta baite astoa
erosi behar zueia. Aitek erran zion:

—Bai to!! Ori saldu ta ederki gelditzen gaituk asto ori gabe.
Ez, ez eztiet saiduko.

—Ba! Ezpaduk saldu nai truketu inen dat bertze asto batekin,
amabi bat urtetik eta ernari ganera.

—Ba! Ola balin bada ikusko yegu ta truketuko dat.
—Emendik iru edo lau egunen buruan etorriko nauk.
Baite ala in ere. Iru egunen buruan eldu de asto ganean bere

bete espantuekin, ta asto polite ematen baitzuen gelditu ginuen.
Biaramonian asi zen aite ongarriketan luzernara. Damba! Etza-

ten zaio bere buruzuriakin luze luzia.
—Asto zar unek zer in biar dik erdi edo zer?
—Erdi? Giro ziok andrillen; etzan biarko, zutik egoteko ez

baizen gauze. Amabi urte zituela? Anka bakotxan bai bazituen
amabi urte.

Gure «Putx» gizajoa... Oiaxe akitu zen aren bizie gure etxean...
Kito zar itxusi ure bizi bada, zenbait asto ta abere zar sartu

du gaurgero bazterretan.
Emen akitzen da gaurko nere kontue.
Agur, eta beti arte. NORBERTO AGERRE

Almandoz-tik. 13 urtekin

hau, herri bakoitzari eskatu diogu
jaialdi ontara ekartzeko joku bat,
dantza edo heari bururatzen zaien
beste zerbait. Orrela ba, gu, balla-
rakoak, egin dezagun ez bakarrik
«jaia organizatu», baizik eta «jaia
egin». Aurten izanda aurreneko al-
diz jaialdi hau egiten dala eta le-
henbiziko puntu honetan jendeak ez
du asko erantzun.

Bigarrena: eta aurrera begira, ze
elburukin? Ikusirik orain arte ba-
llaran, herri batzuk besteeri harriak
botatzen ibilli gerala, emendik au-
rrera herrietan dauzkagun prole-
mak eta beharrak alkarri lagunduaz
konpondu nahi genituzke. Hau da,
hartu-eman bat sortu nahi dugu,
batez ere gasteen artean.

Nere ustez, jaialdian egon diran

gauz nabarmenenak izan dira: irees-
tarrak dantzatu duten ean herriko
dantza bat, hau da, «lribasko Ingu-
rutxoa». Benetan txalotu beharra
dago gazte hauek egin duten lana.
Bazkaltzeko ballara guztitik 250 el-
kartu ginala eta abesti saioan egon
ziran abeslariak: Natxo eta Itziar.
Txomin. Irurako bikote, «Bitz».
Kaztelu eta Juanjo eta beste ba-
tzuk. Zoritxarrez festibal denboran,
jende batzuek gaizki jokatu zuten,
ba bere oiu eta zalapartakin etzi-
guten entzuten utzi.

Bukatzeko, eskerrak eman nahi
nizkieke batez ere«Principe de
Biana-ri eman digun laguntas-una-
gatik eta ballarako Aiuntamentuari.

J. K.
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Batasunari buruz solasak
Mintzaira batean, bi problema mota aurkitzen dira: 1) Barre-

netikakoak: mintzairaren estrukturari dagozkionak (gramatikako le-
geak, linguistikakoak eta abar), eta 2) KanpotikaKoak: mintzaira
oat izketaren bitartez gizonen arteko zerbait bilakatzen denez
gem, gizonak berak kondizionatzen dituzten egoerak (ekonomikoa,
politikoa, kulturala, eta abar).

Gutartean ia bakarrik barrenetikakoak dira aipatzen, moldatzen
eta mugatzen direnak; eta egungo kondizionetan gaudeno, kan-
potikako egoerak aipatzen eta lantzen ez badira, badakigu jen-
detartean zer ideia nagusituko den. Zenbaitzuek uste dute hori
erran gabe doala; nik aldiz, ez dut uste, maleruski, horren ain-
tzinaturik gabiitzanik. Aunitz gauza zintziiik daude, eta gainerat
ez gara batasunaren jokaeraz jantzi eta oinarriturik egon dadin
deusik ere ahalegintzen. Aitzitik, garrantzi guttiko gauzak direla
medio, bazterrak inarrosten ari gara; jende guztia itzuli-mitzuli
irugarren mailiako arazoari buruz eramanez.

Linguistika, bi gisara izan litake: linguistika utsa, mintzaira-
ren erro eta formak derabilzkiena, beste deuseri ohartu gabe;
eta linguistika aplikatua deitzen dena. Egungo eguneko egoeran,
hain zuzen, linguistika eta izkuntzalariak aipatzen direnean, az-
keneko era honetan derabilzkigu. Eta aplikatua denez gero, bai
izkuntzarekikoak nola kanpotikakoak kontuan artu behar ditu. Ni,
kanpotikakoeri buruz zenbait gauzataz arituko naiz.

Batasuna nahi baldin badugu —eta guztiok nahi omen dugu—
euskerarendako sendakizun bakarra dela pentsatzen dugulakotz
da; oraingo egoeran indar guttiko euskalkitan zatiturik, demo-
gratia aldetik aski oinarririk ez dagoelakotz alegia. Honekin, ba-
tasuna ez dela nahi abstrakto eta filosofiko bat, erran nahi dut,
eta bai hil ala bizizko zalantzatik ateratzeko alabeharrezko sen-
dakizuna.

Hau dena nere iduriko, batasunaren lehen exijentzia da; eta
honetan denok bat omen gatozi.

Bigarrena, lehenbizikoaren ondorioa da. Alegia, zatitze eta ezin
bizitze hori gertatzen delakotz (eta gurean gertatzen da), bata-
suna, sendakizun bakarra bezala egitea deliberatzen baldin ba-
dugu, egitean billatzen dugun indar-demografikoa edukiko duela-
koan da. Pentsamendu horretan behintzat. Bestela ez ditaken gau-
zari buruz gabiltza.

Gauzak ez dira zerutik jausten, badakigu; bai eta erdietsi egin
behar direla ere. Bainan, hain zuzen, horien erdiesteko, lehen-
bizik zer «horiek» diren, finkatu eta onarturik gelditu beharko
luteke.

Gizonen egoerak obekitu nahi dituen nehork ez du, konpara-
zione, langille klaseak sozialismorako duen eskubidea zalantzan
ezarriko. Besterik litzake, zer bideak, ahalak, nola eta abar; mol-
datu behar direnak bai, bainan helburuaren —eta ahalmenaren—
araberan. Xede garbirik ote den, ez da duda-mudan paratzen. Ba
gure kasuan gisa berean da. Nola, noiz, non, ahalak eta abar
gogoan behar ditugu eduki, eta ongi eduki gainerat; bainan behin
eta helburuak ontzat artuz gero.

Euskerari —euskal gizarteari— lehengoan aipatzen genituen es-
kubideak ukatzen baldin bazaizkio, eta batasunaren egiteko «as-
moa» agertu nahiz edo, barrenetikakoak erabiltzen baldin badira,
berriro ere galdeginen dugu, zertarako? Nere iduriko, haiek uka-
tzen direlarik hainbeste ikas-mikas barrenetikakoen zenbait gauza-
taz, gosez hiltzer dagoenari zamarra bat ematea bezala da.

ANKO SENDOA

Mitxelenaren Itzaldien
ondoko gogoetak

Joan den ilabeteko 25-30'en ar-
teko egunetan, Donostiako Apez-
gaitegiko areto batean, euskera ida-
tziaren batasunari buruz, Koido Mi-
txelena izkuntzalariak bost mintzal-
di googangarri eman zituen. Bes-
teek zeetasun geiago emango du-
te, eta osorik ere argitaratuko di-
tuzteiakoan gaude. Baiki, ezken al-
di hontan gai horren buruz sortu
diran asarrebide eta zitalkerien
ematzeko, ongi etorriko dira.

Arrakesta handia izan zuten, naiz
antolazaileek sar-saria goraxko ipini;
traba horrengatik, batzuk gelditu
ziran entzun gabe. Baino areto han-
dia bete zen; geienak andereno eta
mutiS gazteak izanik.

Batasunarekin zer ikusi'rik izan
duten autoreak aipatu zituen iehe-
nik, LEIZARRAGA-tik has eta ARA-
NA eta AZKUb-raino; azken bi
hauen lanak goratu zituen, beren
aide oneeri geiago onhartuz, izan
zituzten akatseri baino. Ez oraiko
idazie antuste batzuk bezala, dena
gutiespen eta erdeinu bi jaun ho-
riendako; eragille, iehena, eta Ian
handien osazale, bestea.

Soziologia eta Politikaren alde-
tik, esa zuen, bururatu ditut nik
nere esanak hemen eta ez Linguis-
tikaren aldetik. Askok uste ez be-
zala, bi bazterretako euskal kriti-
kalarien okerrak zuzendu zituen,
batasun-iritze zorrotzegiak, erdi a!~
dera ekarri naiez.

Beharrezkoa dugu, segitu zuen
Mitxelenak, euskera idatziaren ba-
tasuna, eskualde batekoek edo bes-
tekoek euskeraz elkar aise adi de-
zaten, erderara jo gabe. Batasun
hori bereziki Ikastoietako eta Ira-
kasteetako, baitaezpadakoa dugu,
Literaturako baino premiatsuago

jEUSKERA MINTZATUA...!
ZER EGIN EZ GALTZEKO?

Galdera oneri J. M. URMENETA, UNAMUNO eta
Akitzeko Apezpiku goragarri izandu zen MATHIEU
jaunaren konseiluarekin erantzungo diogula, esaten
gendun artikulu batean.

Aurretik, beste zerbait errepikatu nai degu.

jjEUSKERA MINTZATUA...!! eta nEUSKERA IDATZIA!!

Bizkaian agertzen den «ANAlTASUNA» izeneko al-
dizkariaren zenbaki batean (Apirilak 30), lehen orri-
aren zabalero guzian artzen duten letrarekin irakur-
tzen degu: .EUSKERA EZ DAGO IL ZORIAN...M

Mitxelena adixkide eta euskaldun jakintsuaren iri-
tzia omen da.

Guk Mitxelenari galdera auxe egingo genioke:
Zertaz mintxo zera: euskera idatziaz ala euskera min-
tzatuaz...?

Ez bai da berdin.

EUSKERA IDATZIA

Euskera IDATZIA, au da, liburu eta aldizkarieta-
rako euskera salbatua dagoala, lenbiziko orriaren za-
baierua, bazterretik-baztar artzen duten letrekin ida-
tzi bearrik ez dago: ORI DANOK DAKIGU.

Guk euskaldunak ez badugu egiten, atzerritarrak
salbatuko dute.

Mundu guziko Unibersidadeetan, or daude zabal-
duak, euskera ikasten ari diran Izkuntzalari jakintsuak.

Filologiaren aldetik pitxi ixtimagarria bai da eus-
kera...!!

EUSKERA MINTZATUA

Ez, gu euskera MINTZATUAK kezkatzen eta bel-
durtzen gaitu, au da, lagunarteko euskerak, familiako,
au da, guraso seme-alaben arteko euskerak.

Eta inork ukatzeko beldurrik gabe aitortu bearrean
gaude, aide ortatik, euskerak galtzeko irrixku izuga-
rria daukala, euskaldun diran eta euskaldun azaltzen
diran gizon emazteetan, euskaldun diran eta euskal-
dun azaltzen diran familietan, euskera MINTZATUA
galtzen ari dala.

Euskera mintzatzeko oitura galtzen ari da.
Eta orrela jarraitzekotan, alperrik izango dira oler-

kiak... alperrik aldizkari eta liburuak, eta alperrik
ere... jjIKASTOLAK!!

Zertarako ikasi... GERO EZ MINTZATZEKO...?
Mitxelena jakintsuaren iritzia agertu duan Zelaieta

jaunak aski du Bizkaiako errietan, crain dala denbora
gutxi arte euskaldun izandu diran errietan, eta batez
ere euskaldun familietan gertatzen ari dan a ikustea.

EXEMPLU BAT...

Justuki egun oietan, mundu guziak, ezin da geiago
goratu duan liburu bat agertu da.

Guk, ezin bano obekiago datorkigun exemplu bat
agertuko degu.

Liburu ori erderaz idatzia dago, naiz egillea, eza-
gutzen den euskaidun idazleetan ospatsuenetako bat
izan.

Guk, aspaldian kezkatzen gaitun leio berezi bate-
kin irakurri degu iiburu ori: euskera mintzatuaren
kezkarekin.

Asteko, biotzez euskaldun den batek liburu bat
erdaraz idazteak... euskeraren beerakada ikaragarria
agertzen digu.

Euskeraz idazten badu... ez bai du izango «beste
alaba ezkontzeko etorkizunik». jTrixte bano... egi!

—oOo—

Bano liburu ortan, guretzat askoz ere saminga-
rriago den gauz bat sumatzen degu: Gure ustez,
familian denak euskaldun izan arren, txikitan izan
ezik, guraso semealaben arteko izkuntza ez dala eus-
kera.

Etxekoandrearen esanak garbi daude euskeraz: ba-
no guraso seme-alaben arteko artu-emanetan, eus-
keraren arrastorik ere ez degu ikusten.

Ez itzez eta ez ere idazkiz.
Oker ba gaude barka dezaigula egileak: gu itxu-

raren araberan ari gera jokatzen.
Eta itxura orreri buruz au da gure buruari eta

Mitxelena jaunari eta «Anaitasuna» aldizkariari egi-
ten diogun galdera:

Euskaldun aipatuak diren familietan, guraso seme-
-aiaben artean euskerarik ez bada erabiltzen, £nork
eta... nun erabilliko da...?

Zer esan familietako euskeraren etorkizunarl bu-
ruz...?

—oOo—
jjEL EUSKERA UN FOSILH

Gure iritziak indartzeko, eta bear diran neurriak
garaiz artu ditzagun, Sueziako Unibersidadean ira-
kasle jakintsu den Naert jaunaren iritzia agertuko de-
gu euskerari buruz.

Euskalzale jakintsuak esaten digu: «E! euskera
cosre el grave peligro de quedarse como un fosli,
como una pieza de museo...».

Naert jaunak, gure olerki... aldizkari eta liburuak
ezagutzen ditu, eta aide ortatik, au da euskera ida-
tziaren aldetik, egiten dan Ian onuragarria ezagutu
arren, euskeraren etorkizunak kezkatzen du

Zergatik?

(Eta hontan euskalkiek oraino ere,
here eginbeharra badute).

Etzuen, lehenbizian aurrari zer
izKera moetan irakatsi behar zaion
aipatu, ez eta noiz batasunakoare-
kin has; euskera bizirik ez dauden
toKietan, hastetik batasunakoarekin
aurra hasiko den auzia ere, xuritu
beharra dugu. Baina batasun hau,
zion mintzaiariak, ezta presaka egin
behar; geiaitu gabe bai, anan anan,
baina denbora artuz, erregeiak zu-
zen osatuta.

Martin Ugaldek «Zeruko Argian»
egin zion eikarizketan, iViitxeienak
dio: «iziegi (MrantzazuKoaJ hori ez-
da nerea banarnK... bainan iztegi
horren asieran esaten aa, gure lan
hau ezdaia saio oat baiziK eta zu-
zemtetaK egiteko gertu gaudeia...».
bdicisunaren Kutxa deiaKoa aipa-
tzean, zion, «Iztegi a eztela bi iagu-
nen artean egiteKoa, baiho, EusKal-
tzamdiko batzordearen babesean;
tuntsean oner a ematen zueia egi-
ueen Iana, naiz zenbait gauzetan,
ez gutxiagoriK ere, ez ados egon».

Iztegi hortarako, zion Mitxelenak,
2b miiia edo itz biidu behar nra-
keia (Guk uste dugu, bi erdereen
iczuiperiak ere beharko dirala, iz-
kuntza guti tinKatua dagoeiako, eta
erai ikasirik euskerazaie geienak;
nai eta, itz zenbaiten ondotik, esai-
dia ere beharra dago, aditzaren
eao itzaren jokabidea ere regime-
na jakiteko); baina osorik sartu
baiho saiiKa obe iitzakela (gure us-
te apala da); dapres ie sens, esa-
ten denez.

Ikastpla eta ikaskintzarako izte-
gi noa lehenbizi; gero Etxekoa, Den-
detan ibiitzekoa, Bulegoan eta Lan-
tegian erabiltzekoa ondotik; Bare-
tan, Zineman eta foot-baliean era-
biltzekoa gero, eta abar. Hala, za-
tika, emanez, errazago eskuratuko
luzkete euskaltzaleek, eta aisago
ikasiko; iztegi iodixka batek bernz,
irakurie guttiago beti.

Ikastolarako iztegifioan uste dugu
oraingoz, itzik premiatsuenak txoi-
lik, sartu edo itzuiikatu behar lira-
kela, Botanika, Zoologia, Geografia
edo Historio gaietakoak, adibidez;
Matematika berriak eta Zienziako
Espezialitateak baino lehenago. GA-
LES-herrian ere, zenbait gai gale-
sez irakasten dute eta besteak, iz-
tegi kontuan eskas xamar daude-
nen gaiak, ingiesez.

-H- auzi hortaz, zion Mitxelenak,
interview hartan ere berdin: "Bata-
suna ordea eztago horretan, ezta
urrik eman ere. Askozaz ere geiago
da batasuna; eta batasunera bidean
baditugu, pilaka, -H- kontu hori bai-
ho larriagoak... Nai duenak errextu
lezake here idazbidea (-H- guttiago
sartuz alegia) ...nik ezdut esaten
guk egin duguna lege denik... Bai-
na aurka daudenak ezdute beste or-
deko bat erakusten».

Aipatu Martin UGALDEren ei-
karizketan Mitxelenak dio; ...-H- le-
tra erabili dutenen artean, gidari
bat bezela eskeinia izan da (izte-
gia); ordurarte amaika baziran,
behar baino -h- geiago erabiltzen
zituztenak eta laguntza bat bezela
eskeinia izan zan... [Beraz, epe ba-
ten barrenean bederik, oraindik.or-
tografia berria ikasi gabe, jator
idazten dutenen izkribuak, funtsez-
ko badira, onartu beharrak dirala
aldizkarietan, iduri luke].

Epe hortan berean, eta geiagoan

behar bada, ortografia berriaren
sail bat ematea asieran, obe deritza-
gu, idazten errez ikasteko; fonetis-
moak, -a organikoa, deklinazionea
eta bi bokalen arteko -h- hori, dip-
tongoa austen denean txoilki, bai
eta demostratiboen asieran: -hau
-hori-hura, hor -hemen, etc. adibi-
dez.

Gainerako -h- ak, lapurtar autore
zahar zenbaiten izkribuetan [denak
ezpaitaude ados] agertzen direnak
berriz, geroagoko utzirik, idazleen
ikas-nekeak arinduz.

-IZAN- verboaren edo aditzaren
formeeri buruz, berriz, Mitxelena
jauna giputz aditzaren aldera ixuri
zen. Bizkai-euskalkiko gazteak, la-
purtarraren aldera direla, ematen
du. Eztabaia gogor hau nolapait
arintzeko, bi auxiliar delakoen for-
mak onartzea edo zillegi uztea, ez
ote litzake errezena? Denbora epe
baten buruan, fite ikusiko litzake
zein den gaillen.

Berdin esan ginezake, idazteko
tankera edo estiloari buruz; aipatu
euskalki horiek urbil asko zeuden,
joan den mendeko idazleen izkri-
buetan; oraikoenetan baino auni-
tzez geiago; hau bera aipatu zuen
Mitxelenak bere itzaldi batean;
Aguirre Asteasuko, Mendiburu, Lar-
dizabal, Ubillos giputzak eta Hara-
neder-Harriet, Duhalde, Duvoisin,
Arbelbide lapurtarrak, batasun al-
derago zeuden.

Aipatu Kutxa delako liburuan ager-
tzen diran aditz-formak berriz, uste
dugu asko gutxitu ditazkela, ikas-
leen- tzat bai eta idazleen errez-
tasunaren karietara; txoilik forma
usatuenak sartuz, edo autore zaha-
rrek asko usatuak; besteak eskual-
dun hutsentzat utziz. Berdin hauen-
tzat utzi behar lirakela nago, Ike-
tako eta nokako formak. Naiko Iana
dute euskaldun berriek, zuketako
formeen konyugazione bakarrare-
kin.

Eta hau ezta gure ustea txoilik;
Anibarrok hori bera gomendatzen
du bere Gramatikan, orain 150 ur-
te; eta orduan euskera sendo eta
bizi zegoen, eta ez ahuldua, egun
bezela. Anibarrok dio; ...La conju-
gacion de verbos irregulares (sin-
teticos) o no compuestos, es mas
energica, elocuente, ayrosa... que
la de los regulares (perifrasticos).
Con todo exorto, que el que no
se ha criado entre bascongados, o
no ha aprendido el idioma por el
uso, no se meta (a los menos en
los principios) sino al estudio de
verbos regulares (perifrasticos) y
al tratamiento ZU...

Tampoco es necesario el estu-
dio de conjugaciones del trato ba-
xo, familiar y menos cortes de
I-1C- EU-EUC. (Anuario del Semina-
rio. JULIO de URQUIJO- III- 1969-
Prologo de Villasante).

-IZAN- aditzaren formetan ere,
etsenpluak edo itzulpenak, bi erde-
ratan, beharrezkoak direla, uste
osoa dugu, irakurleen artean, ezika-
si franko gaudelako, eta gure iz-
kuntza ere, kasu askotan, gutxi fin-
katua dago oraindik.

Agian laister itzaldi horiek argi-
tara emanen dituzten, gure arte-
koen okerrak zuzentzeko, eta gure
euskera maitearen onerako.

A. IRIGARAY

Erriak, batez ere kuitura zerbeit duan erriak eus-
kerarik mintzatzen ez dualako.

—oOo—-
DAVANT IZKUNTZALARIAREN IRITZIA

Omit gaitezen ere, gai oneri buruz, au da, eus-
kera idatzia eta euskera mintzatua, Davant pranzes
izkuntzalari sonatuak esaten duana: ccEz da ahantzi
bear, idatzi gabeko izkuntz aunitz bizi eta zartu di-
rala: bafio mintzatu gabekorik, batek ere ez duala
luzaro iraun».

Omit gaitezen latina eta grekarekin igaro dena
eta... kontuak atera ditzagun.

Dr. Hernandorena
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