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NATURALEZA (eta
Anko §endoa

Joandeneko lumeroan uts-
-egin ondotik, Auritzeko bes-
ta zela eta, heldu naiz berri-
ro idazten ari nintzen saillari
bukaera emateko asmoz.

Oraiko honetan, natura eta
industrlaren arteko zenbait
gauzetaz mintzatu nahi nuke;
gutartean, askotto entzuten
baidugu naturaren zaintzea
e t a gizarte-aziera elkarren
kontrako eta aitzitikakoak di-
reia, edo-eta gurean jasaiten
dugun natura larrutze iziga-
rria, desarrolloaren ordaina
de!a... Eta hori —gizonen bi-
zi-inguru guztia desnaturatuz
erdiesten dena— izanen da
nahi dena, bainan benetako
desarrolloa sekulan ez. Ala
ekonomia eta gizona ezin be-
reixi direla argitu beharrean
ote gabiltza oraindik?

Eta tenore da lot gakizkion
gaiari.

Orai arteinoko industriatze
xixtimaren barrenean, gizo-
nen betidaniko behar nagusi
b a t z u (naturalezakin artu-
-eman estutan bizitzea), ze-
haro baztertzen ziren, gure
egunak artio mantentzen de-
larik egoera hura. Bainan
XXgn mendearen erditsu al-
dera, munduko zenbait leku-
tan bereziki, beste lan-modu
berri bat da sortzen eta az-
ten, eta harekin batera, joera
berri eta aurrerakoi bat ere
bai. Hala ere, lan-modu ba-
ten ondorioak ez dira gauetik
egunera suntsitzen, ez eta
beste berri batenak supituki
agertzen ere; bixtan da.

Dena den, batere zalantza-
rik gabe erraten ahal da gi-
zonak ezin zuela gehiegi
iraun orai artio bezala, berez-
ko jatorria galdurik: mendiak
larrutzen, errekak eta ibaiak
pozointzen, giroa zikintzen
eta gizona, haien denen er-
dian, deus gertatuko ez ba-
litzaio bezala. Ez, ez zitakean
hala segi, eta gaur egun, zo-
rionez, iratzartzen goazela di-
rudi; hura, eguneroko eske
eta exijentzia bilakatzen ari
da munduan zehar. Urrun di-
ra, eta ongi urrunduak gero,
«aski du gizonak etxe (tzar)
eta ogia (xumea) erdietsiz»
bezalako ideia eta joera atze-
rakoiak...

Hortik ere, iritzi berrik hain
ugari agertzea aspaldion iri-
-gintzari buruz konparazione.
Iriak, alegia, gizonak bizitze-
ko direla, gizonen menpe ego-
nik haien aberatsgarri eta
onerako, eta ez egunero da-
kusagun bezala gizonen futi-
tzeko. Gainerat mundua, etxe
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tzar eta desegokik eraikiz ere
larrutzen eta zikintzen da,
eta nola!

Eta iri-gintzari dagokiona,
gainerako giza-gintza guztieri
dagokie. Bainan auzia, xixti-
ma zaharkitu honen gaindi-
tzean datza. Industria-gintza
engoiti anarkiko xamarra izan
baida, hainbat lantegien ko-
katze eta eraikitzeari zego-
kion aldetik, nola produtzitze-
ari zegokionetlk. Giza-molda-
keta eta kordinatzearen an-
tzekorik ere ez zegoen... Bai-
nan goazen iehengoari buruz.

Orai a r t i o naturalezaren
ekai eta iturriak agortu ezinez-
kotzat jotzen ziren; ez zegoen,
beraz, z e r t a z kezkatzerik.
Orai, aldiz, besterik ari da
ikusten. Aide batetik, ekai
haiek ez direla agortu ezi-
nezkoak, eta bestetik, haiek
akituz gero bizitzarik ere ez
litzakeaia posibie izanen.

Dirudienez, sortzen ditugun
suerte guztiko ondarrak, Iu-
rrari beharrezko dituen neu-
rri eta eratan itzuli behar
zaizka; munduaren berezko
oreka ez galtzeko, bizitzaren
aroan sartu beharrak dira. Ja-
kintsuen i d u r i z, horretan
omen datza kakoa.

Gauza bera zuhaitz eta lan-
dareekin; derriorrezkoak dira
delako oreka horretan. Aise

ongi dakigu haien egiteko bat
zein den: oxido de carbono
deitua xurgatuz, oxigeno dute
bihurtzen eta, jakina, oxige-
no eskeintze hau baitaezba-
dakoa zaio munduari (edo
,obe errateko, zaigu). Hori,
zuhaitzen beste ameka baiio
eta zer-ikustetan sartu gabe.
Aise xilatzen ahal da, beraz
baso eta oihanak ez daitez-
keala halakoikala erauzi eta
bota, neurri egokia gorde be-
har dela, eta hau, puska haun-
di batean, lekuan lekuko afe-
ra da. Bainan tokitan gaude!

Hemen deus berririk egin
behar dela asmatzean baka-
rrik, lehenbizik zuhaitzak bo-
tatzen dira, bada-ez-bada-ere;
egin eta ondotik, maiz, ez ze-
la hain beharrezkoa botatzea
gertatzen delarik. Edo-eta,
beste edozein aitzaki dela bi-
de, urte pilla duten zuhaitz
eder eta lerdenen truk, arbol
tzar batzuen landatzea, usu
jasan behar izan dugun be-
zala. Bainan zertarako segi!
Halako basakeriak makina bat
aldiz ikusitakoak baigara.

Bada, alor hautan denetan,
gutartean a s p a I d i honetan
gertatu ohi dena lotsagarria
eta abantxu sinetsi ere ez
daitekeana izan da. Nahiz bi-
zitza bera ere batzutan za-
lantzan gertatu (ur eta usain

pozoinduak, auts hilgarrik,
eta abar), haietaz ez gara
sakonki arduratu. Haren fro-
gatzeko aski da gure herri-
aren aide hortatikako egoera
negargarria behatzea.

Naski, agertzen dira bai
haiek denak industria eta de-
sarrolloaren ondorioak, «or-
dainak», direla erraten dute-
nak; benetako kakoa, hain zu-
zen, ixiltzen dutelarik: indus-
triatzearen ondorioak direla
bai, bainan industria «sub-
-desarrollatuenak». J e n d e
etortzearekin sinest-erazi na-
hi izan diguten bezala...

Dudik gabe, uste baino lo-
zorro itsuagoan murgildu ga-
ra, zein egoera itsan gerta-
tzen gindoazen ez konturatze-
ko; eta badakit dena ez zi-
takeala bazter, bai eta gure
bizkarretan atz sakonak gel-
ditzeko paradan ginaudeia
—eta gaudela— ere, bainan
ez erran, otoi, ezin erdietsi
zela deus ere, inahal sakonik
ez dugu egin eta.

Behin b a i n o gehiagotan
erran izan duguna: gure na-
hikari eta indarrak zentzuki,
zuhurki mugatu eta abiatu be-
harrean, ametskerietan ibilli
gara. Polstika aizatuz metafi-
sika utsa bihurtu zaigu eta,
egunero gertatzen direnak,
gizonak ondo-ondotik bizitzen

dituenak, ez ditugu aintzako-
tzat artu. Ohartu gabe zein
gehiegisko abiatu eta abia-
tzen garen ahuntzaren gauer-
diko ametsen urratzeari bu-
ruz.

Aski kaltegarri eta lanje-
ros da joera hori, bai eta
auzi nahiko garrantzitsu eta
premiazkoa ere, jostaketan
eta alferrik denbora gehiago
galtzeko. Munduan zehar pa-
satzen ari den bezala, guri
ere naturalezarena esna-bide
izatea gerta bekigu; beneta-
ko desarroiloari datxikon kon-
zientzia sakon eta eraginko-
rra atxemanez, eta aurrerape-
naren oinarri nagusi den gi-
za-kordinatzeari tenorez ohar-
turik.

Guri, nafarrori, zuzen-zu-
zenki dagokigun auzia da, in-
dustriatze-gintzan baigabiltza
oraintxe; eta naturalezaren
zaintzea eta gainerako giza-
-aurrerapenak, gaur egun, ha-
rek baizik ez lezazke ekar.
Ohart gaitezen ahalmen du-
guno, gure etorkizuna, finean,
hartan baidatza.

Zer gutiago erran Natura-
-urtearen ondar illabatean?

Hainbeste desmasia eta ba-
sakeria egin ondotik, azken
fineko galtzaille bakarra gi-
zona bera dela, oraintxe kon-
turatzen asiak baigara...
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En la primera mitad del sglo XIX,
Antonio Dabbadie desperto los es-
piritus amodorrados del Pais vasco-
frances, como se ha dicha, ayu-
dando de su pecurio generosamente,
las fiestas y Concursos literaros del
idioma vernaculo.

Pero hacia el final del siglo, de-
caen esas fiestas, como se deduce
del velado reproche que el escri-
tor Duvoisin (entroncado acaso con
los pamploness Divason) hace al
autor del Cancionero ivasco mas
completo en esa epoca. Sallaberry
de Mauleon.

"Yo creia, le escribe, que seria
Mauleon la sede de los Concursos
de pelota y de improvisadores eus-
kericos que Dabbadie organiza este
ano; pero se nan suspendido y es
Navarra la elegida. Las fiestas del
25 de julio prometen ser biillantes
en Elizondo; la Sociedad Euskara
contribuye con valiosos premios; Na-
varra y Guipuzcoa, acudiran al Con-
curs©. Va a quedar ausente £ibe-
roa, que tantos bellos Romances
tiene en su haber?"

Efectivamente, los senores Her-
milio de Oloriz, Salvador Echaide,
Sagaseta, Ormaechea y Arturo Cam-
pion, solicitan en 1879 de la Aso-
ciacion Euskara, el concurso de este,
para celebrar junto con el senor
Dabbadie, las fiestas y juegos flo-
rales, con premios de aquella. A
Elizondo acudieron ese ano muchas
genes de las pravincas vascas de
Espana, asi como del pais vasco-
frances; entre las personalidades ci-
taremos, ademas del patriarca Dab-
badie, los naivarros Bruno Echeni-
que y el famoos compositor Dama-
so Zabalza, el laibortano y gran co-
laborador de Bonaparte, Duvoisin;
el malogrado guipuzcoano Mante-
rola, sabio autor de un precoz Can-
cionero o Antologia literaria, el viz-
caino Adan de Yarza, y los mas
ilustres personajes de aquella ro-
mantica epoca, ya conocidos del
lector.

Una nota mas bien triste, fue la
llegada del bardo Iparraguirre, a
pie, derrotado y viejo, sin mas ba-
gage que su inseparable guitarra.
Aiin tuvo espiritu para cantar an-
te la memorable Asamblea de Baz-
tan, cinco estrofas llenas de espe-
ranza y de elogios para la Asocia-
cion naivarra, que tuvo el acierto
de convocar a los euskaros de los
cuatro puntos cardinales, sin distin-
cion de ideologias y olvidando la
guerra fratricida en la que el habia
de joven tornado parte. Una estro-
fa dice asi, traducida: "Sin renci-
llas, como hermanos, Navarra nos
ha unido, mostrandonos el buen ca-
mino, el que debemos seguir todos
los buenos euskaros, para vivir sin
luchas fratricidas".

En el Concurso dei Elizondo, se
descubrio un gran poeta elegiaco,
el vizcaino Arresebeitia, que obtiwo
el primer premio por su composi-
cion, mas bien dramatica "Ama Eus-
keriari azten agurrak". — Despedida
final a la madre EUSKERA. El tris-
te vaticinio del poeta, tan elogiado
por Campion, por fortuna no se
ha cumplido.

- o O o -

En el Certamen, obtuvo entre
otros, una mencion honorifica, un
navarro que se oculta tras las ini-
ciales L.L.I, y que no sabemos
quien es.

Estas fiestas euskaras de Nava-
rra fueron las primeras entre todas,
y de aqui se propagaron a las pro-
vincias hermanas, donde, despues de
1879 se fundaron Revistas y Aso-
ciaciones euskeristas; aunque alguno
se sorprenda, esa es la historia, que 1
puede leerse en la Enciclopedia vas-
ca de B. Estornes, con mas deta-
lles. Esto lo repite ademas el es-
critor Ainoarra Duvoisin, en una
carta a Campion, diciendo:

"Vosotros, navarros, habeis torna-
do una iniciativa fecunda; Guipiiz-
coa se apresta a seguiros, y vera V.
como Vizcaya se aninia a su vez.
Guardad la primacia; quien sabe lo
que nos reserva el futuro? Macte
animo".

Asi, siguieron en el mismo aiio las
Primeras fiestas euskaras donostia-

Valle de Baztan.- D. Bruno Echenique

rras, organizadas por el Ayunta-
miento que acuerda: . .."enviar otros
escritos (programas de inivitacion) al
sabio senor Antonio d'Abbadie y a
la Asociacidn de Navarra, hace mas
de iveinte anos-- y que esta Aso-
ciacion es la unica en nuestra tie-
rra que ha tornado a su cargo la
sal-vaguardia de la lengua y su di-
fusion". Todos estos precoces fer-
vores se iban a apagar demasiado
pronto.

En ese Concurso donostiarra, or-
ganiado por Manterola, paso des-
apercibida sin embargo, con una
triste mencion, una magnifica poesfa
de Elizanburu, Lehen eta Orai, que
todavia se recita con emocion; tam-
bien aparece perdida, otra de Se-
rafi'n Baroja, padre de los de Ifzea,
que fue un notable prosista y ver-
sificador en Vascuence.

FIESTAS EUSKARAS DE VERA

Al poco tiempo, en 1880, se ce-
lebro el Certamen organizado por
la Asociacion euskara de Najvarra,
en esa villa bidasotara, durante sus
fiestas patronales, como antes en
Elizondo. En los dias 4 y 5 de
agosto, se celebro un Concurso li-
terario en Vasco, espanol y frances,
otro de Bersolaris, de pilotaris, de
segalaris y de tamborileros; el Ju-

rado estaba compuesto de Damaso
Legaz, Gaztaiiaga, Salvador Echaide
y Campion. Esta comision fue re-
cibida por las autoridades y dantza-
ris, leyendose en la bandera espa-
flola que les precedia, dos rotulos;
"Biba Euskaldunak" y "Biak bat"
que se referia a la union de los
dos barrios de Vera.

Los famosos bersularis, Pello Erro-
ta de Asteasu y Juan Cruz Elicegui
tuvieron un exito enorme, por la
causticidad del primero, que ha que-
dado proverbial. Hubo de actuar
tambien un bardo navarro, Zubiri,
que fue amigo de Iparraguirre, y
canto entre otras canciones de este,
el Guernica-ko, con acompanamien-
to de guitarra, como aquel.

Tambien actuo el famos pianista
navarro, Damaso Zabalza. Las me-
dallas llevaban grabados, el arbol
de Guernica y al fondo siete mon-
tafias, con la leyenda: Nafarroko
Euskal Elkargoa. .laungoikoa eta
Foreak.

CERTAMEN LITERARIO
DE PAMPLONA

Al poco tiempo •—1882— orga-
nizo el Ayuntamiento pamplones,
con motivo de las fiestas de San
Fermin, un Concurso literario en
Vascuence y en castellano, siendo
del Juiado, Gaztelu, Landa, Ascun-
ce y Campion, de la Asociacion tan-
tas veces citada. Intervinieron en
la fiesta el Orfeon Pamplones y la
Coral Santa Cecilia. Ante la sor-
presa general, aparecio Sarasate, que
interpreto varias piezas de su bri-
llante repertorio, dando lustre a la
fiesta.
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Entre aquella pleyade de promo-
tores, desconocida y olvidada hoy,
quedan por citar los de principios
de este siglo, que merecen un re-
cuerdo; el corellano y erudito Ma-
riano Arigiia y Lasa, Serapio Gur-
binido, y el que fue cultisimo Ar-
chivero del Ayuntamiento pamplo-
nes y devoto de la vieja lengua,
Leandro Olivier, entre otros varios
que dejamos para otra ocasion.

A. Apat-Echebarne

("Diario de Navarra"-tik artua).

Nekea, atsekabea, mina, kezka... len bezein gutti maite di-
tugu gaur. Egia da. Berri-emaleak ere, gertaera beltzak eta la-
tzak, gugandik urrun: goxo ta atseginak berriz, geren eskuaz ar-
tzeko moduan. Danok pozik.

Hal a ere, munduko min, mintsur, oinaze-bizi, atsekabe, estual-
di eta gorputz-animeko gainerako nekeeri begikoi pexka bat noi-
zean behin geren barrenean ematea on zaigu, horrelako zerk
edo zerk norbait gutarra iotzen duenean, kolpatuaz gu urrikal-
tzeko: edo, naigabeak estekatzen gaituenean, halik eta obekienik
bera guk iasateko eta eramateko. Urrikaltze, iasate, eramate hori
aski zaiia bada ere aisa nahiarentzat, prest arki gaitzaia bei-
fiikbein.

Aisanahia! Danon bizitzan usmaten dugun gauza dugu. Lasai
ta goxoki bizitzeaz, nor da aspertzen? «Beti aise nahi, ta ezinh,
non ez da entzuten?

Lasai ta goxoki ibiltzeak iraupen laburra, mundu huntakoen
artean. Aldizke, xandaka, busti-idorka bezala doaz gure bizitzako
poz eta negarrak, arantzak ta loreak. On zaigu, gerentzat eta
bertzeendako, eramankizunaren laguntza denbora dela biiatzea.

Eramankizuna! Pazientzia! !tz erraxak, errateko. Eginbide zaila,
betetzeko. Stzak, axa!a: eginbidean mamia.

Neketan, zoritxarretan, ikusiak ditut hartarako dina, bazterre-
tan. Eramankizuna, pazientzia, beharrezkoa zutelako burubidea ta
oharpena, aunitzeri piztu nahi izan dabet, nere egitekoak haia
eskatzen zidaiakoan...

Neketan zeuden; minetan edo estu arkitzen ziren. On zerbait
eman nahi nik: eta nere agotik, asmorik oberenarekin naski,
^eramankizuna, pazientzia*, itz merke ta nere ustez miragarria,
nolanahi ateratzen zitzaidan. Mami gabeko itza agian?...

Gero, bizitzako bide aldapatsu latzean barna, emeki-emeki,
aintzina iarraitzeakin, min, atsekabe, mintsur eta gainerako ita-

j txurek io izen naute noizean behinke. Holakotan, gogorazio hau
datorkit beti: «Gauz bat diat gurutzearen izena aipatzea; bertzea,
nehonek eramateal*

Gogorazio hau lenbiziko aldiz etorri zitzaidenetik, itz hoiek
garestiago sa!du izen ditut, bertzeen nekearen pisu aundian zinez
eta funtsez pentsatuz, neketan dabiltzanetaz axa!etik baino geiago
biotzez urrikaltzeko.

Aizeak daramazki itzak, otzttoak badire seurik. Biotzean sen-
dotu beza, duenak, onaren iturri goxoa, sukardunari edanazteko.

Onaren iturri gabeak, zer? Hotatik ere gaitezke ta han-emen.
«Gauz bat diat gurutzearen izena aipatzea: bertzea, nehonek era-
mateah pentsatze hontatik ur-nigar pitta bat bedere atera izen
dut: bateonbaten minaren samintasuna nolapait eztitzeko: edo,
eztitu ezin dedanean, zerutar ezti beratx eta goxoa, beharturik
dabilenarentzat. launari otoitz ixiiean eskatzeko.

J?gtek, bereari bakarrsk begiratzen badio, gurutzea pisutzen
du; ' oertzeenera ere biotza zabalduz, daramana arintzen zaio.
^ oOo

Eguberriak datozkigu. Biotz zabal ta aundiakin agertzen zaigu
lesus Aurra. Erakuspen aundi bat eman nahi daku seaskatxotik.
Argi gaitzaia, gure biotzaren zabaltasunak norainokoa izen behar
duen, guk, garbi ikusteko.

Eguberri on danoiri.
IASAN

E U S K A L H E R R I K O L E I O A

INAZIO BALEZTENA
ZENAREN ORO1MENEZ

Inazio Baleztena Azkarate jauna-
ren eriotzaren berria aspaldikoa da.
Gure aldizkari hau kanporatzen da-
nerako iru hilabete beteko dira be-
ra il zanetik. Min eta eritasun Iuze
pake arrigarrian jasan ondoren il
zitzaigun irutan ogei ta amabost
urte zituelarik.

Leitzeko jatorri oneko fameli ba-
tekoa zan. Euskaltzalea zintzo eta
Euskal Herriko oiturak errotik mai-
tatzen zituena. Bere doaiak jato-
rrak izan ziren beti. Ona, betiko
gaztetatasunez eginikako gorputza
eta arima. Beti alai, irritsu, far
egiteko prest zegoena.

Goian bego Premin de Iruna
biotz oneko gizon euskaltzale eta
xelebrea.

EUSKALTZAINDIAREN
BERR1AK

Euskal Akademiak Elgoibarko se-

me zen Pedro Migel Urruzuno ze-
nari omenaldia egitea onartu zuen
iragan den udazkenean. Datorren
1972 garreneko Urtarrilaren (llbel-
tza) 21 garrenean esan digute
«OmenaIdi-eguna» Elgoibarreko he-
man ianen dela. Egun hontan be-
rean Euskaltzaindiak bere hileoro-
ko Batzarra herri berean eginen
du.

MIKEL ZARATE «TXOMIN
AGIRRE» NOBELA SARIAREN
IRAZBAZTAILEA
Euskaltzaindiak eratutako «Txo-

min Agirre» Nobela Saria txit fa-
matua da euskal idazleen artean.
Urtean behin antolatzen da. Aur-
tengo Saria Bizkaiko Lezama he-
rriko seme den Mikel Zarate jau-
nak bereganatu du «Haurgintza mi-
netan» izeneko liburua idatzirik.

Mikel Zarate jaunak ogei ta eme-
retzi urte ditu. Aparejadorea, sor-
tzez euskalduna eta gaztetatik
ekin zion euskeraz idazteari. Orain
arte baditu liburu batzuk idatziak:
«Alkartasun zarra» «Bizkaiko euska!
idazleak» «Txiki zaharra» «Gure
Meza Deuna», eta. Derio-ko Semi-
narioan euskera eta euskal litera-
tura erakasten ditu.

Zorionak Mikel Zarate jaunari.

BIDASOKO BERA HERRIKO
BERRIAK
Noizean behin, eta txikiak izaten

badira ere oraindik, Bidaso a-lde-
tik berri pozgarriak etortzen ari
zaizkigu azken denboretan. Euskal
klaseak adinekoentzat, Ikastola iri-
kitzeko asmotan daudela, lesaka-
rrek «Beti Gazte» Elkargoaren bi-
tartez zenbait euskal kantu ikaste-
ko hasiak direla eta esaera bat
atera dutela bere asmoaren zabal-
kunderako: «Asteoro euskal abesti

bat ikas dezagun»... eta.
Orain Bera herriak Idazlanen Sa-

riketa bat antolatu du euskeraz edo
erderaz idatzitakoen artean. Arike-
ta honek «Pio Baroja» —gure erdal
nobela egilearen ohorez— izena
eramango du. Agerkari honen bes-
te toki batean beratarrek presta-
tutako DE!A argitaratzen dugu gu-
re euskal idazle-ak iakinean egon
diteren. DEIA hontantxe Sariketa
honen xehetasunak eta baldintzak
azaltzen dira. Gainera bi Sariketa
izanen dira bata adinekoentzat eta
bestea aurrentzat.

TUDELAKO BERRIAK
Gure Erriberako Hiri Nagusitik

euskeraren maitetasunaz betetako
berria etorri zaigu. Tudelako Aiun-
tamenduaren «Dantzari Taldea»-ren
neska-mutillak nahi dutela euske-
ra ikasi. Euskal dantzak eta gu-
re herri osoa ezagun ezgeroz,
gauza bat garrantzi huandikoa de-
na berentzat falta zaie: Euskera
menderatzea, euskeraz mintzatzea.
Eta hara nola hasi dira jo ta ke
euskeraren hitz eta sonuak gogo
onez ikasten. Euskal klaseak anto-
latu dute eta bertako Aiuntamen-
duak toki egokia eman die lasai
ikasi dezaten. Irakaslea Errenderi-
ko anderenoa bat da.

Aurrera Tudelako semeak eus-
keraren aide!

DURANGO'KO ZAZPIGA-
RREN «EUSKAL LIBURU ETA
DISKU AZOKA»
Iragan dira Azaroaren 1, 4 eta 5

garren egunetan Durango'ko «An-
dra Mari Uribarriko» Arkupetan
Zazpigarren «Euskal Liburu eta Dis-
ku Azoka» izan genuen. Azoka edo
Merkatu hau bertako «Durango'ko
Merindadearen «GEREDIAGA» El-
«Caja de Ahorros»-aren laguntzare-

karteak antolatu zuen Bizkaiko
kin.

Iru egunez beraz irikia egon zen
Azoka, goizetan eta arratsaldetan.
Azokaren egunetan ere dantzak,
kantaldiak.. auspojotzaleak, dultzai-
neruak eta beste euskal folk-Io-
rearen erakustaldiak izan ziren.

Urteoro Merkatu hau antolatzen
da bano aurten berebiziko antola-
ketak eg in dute zergatik «Nazioar-
teko Liburu Urtea» aurten ospatua
bait da.

Euskal Herri guziko ogeitsu «Li-
buru Etxeak» beren liburu eta dis-
kuak erakustera eman zituzten.

Bi Sari, «Gerediaga» izena dute-
nak eman ziran: Bata Euskal libu-
ruetan Mahiburukoen ustez aipaga-
rrienari. Irabaztailea gelditu zan
MITXELENAREN LAN HAUTATUAK-
-ETOR Etxekoa. Eta bigarrenez aipa-
menarekin EUSKALDUNAK POEMA
ETA OIERKI GUZTIAK, Orixe zena-
rena AUNAMENDI Etxekoa. Beste
aipamen bat CINSA Etxeari eman
zioten Mendiguren-Zabaletak egin-
dako FITXAK EUSKERAZ lanaren-
gatik.

Beste Sari bat zan erdal libu-
ruetan emateko: EUSKO BIBLIO-
GRAFIA, Jon Bilbaorenak irabazi
zuen. AUNAMENDI etxekoa. Aipa-
mena: OBRAS COMPLETAS DE BA-
RANDIARAN Bilboko «La Gran En-
ciclopedia vasca» delakoarena.

Euska! liburuen artean hauek di-
ra aurten argitaratu aipagarrienak:
Herriaren lekuko eta Euskal Litera-
tura (XVI-XVIl), JAKIN etxeko di-
renak, On egiharen obaria, Kulixka
Sortak delakoan argitara emanak.
Esku-Iangintza, Aunamendiarena. So-
zialismoaren aurrerabidea L U R
etxeak argitaratua.

Arrera izugarria izan zuen EUS-
KAL IZENDEGIA-K Jose Mari Satrus-
tegi apez jaunak prestatua dena.

IKUSLE
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Sanchez-en liburuaz
AGERKARI HONEN ZUZENDARITZAREN OHARRA

Gerrigakoitia'ren esanekin ez gaude ados, ezta urrik eman ere!
Ehun euskaldun apezen artean batek edo besteak euskeraren
kontrako jokatzen badu ere, ez du esan nahi ezer. Gehienek
euskera maite dute eta Sanchez Carrion esandakoekin gaude
osoan.

Beste gauza bat da Artxapezpikutegiaren jokaera. Bost urte
ingurun arte bere joakera negargarria eta obe ahaztutzekoa izan
zen. Baiio zorionez bost azken urte hauetan gure Artxapezpiku-
tegia arpegi ona jartzen ari zaio gure euskera maiteari eta
borondate oneko ahaleginak egiten ditu euskeraren zuzenbideak
gogo onez begiratzen.

«Euskal Herrian hor gabiltza el-
karren lehian Ipar aldeko haurri-
deei lagundu beharrean. Ederki de-
ritzat, hedatu zaien eskua hartze-
ko oraindaino gehiegi rnugitu ez
badira ere. Eta Nafarroako euskal-
dunek, ez ote dute laguntza beha-
rrik?» Mitxelena jaunak dionarekin
oso akort nago. Horregatik, nahiz
bizkaitarra izan, gogotik irakurtzen
dut Principe de Viana.

Jose Maria Sanchez Carrionek
egindako liburuaz, errebista hone-
tan argitaratu dan artikuiua, oso
pozik irakurri dut. Baita ere, ko-
rreoz berehala eskatu iiburua.

Dana dala ez zaut gustatzen den
dena, zeren, ezteritzot dakarren
guztia egia hutsa danik. Eta batez
ere puntu hori letra nabarmenez,
beltzagoz, izkiriatu beharra. Esadi
hauxegatik esan nahi dut: «Los
parrocos navarros son heroes des-
conocidos que con verdadero te-
son, entrega y abnegacion ban lu-
chado con tod as sus fuerzas para
defender nuestro tesoro linguisti-
co. Que la situacion no este en
muchos puntos mas empeorada, a
ellos se la debemos*.

Ez dut uste hau egia hutsa danik
eta hori frogatzeko orain arte ar-
gitaratu diran Principe de Vianetan
baino ez naiz oinarrituko. «A ellos
debemos el que la situacion no
este mas empeorada». Baita ere:
«A ellos debemos en gran parte la
lamentable situacion actual*. Na-
farroan badira apaiz arras jatorrak
baina, hotik «los parrocos nava-
rros»-etara aide haundia dago. «Los
parrocos navarros» talde bezala ene
irudiko, egia esan behar bada, ka-
lamitate bat izan dira eta dira
oraindaino euskarari buruzko afe-
rean edo asuntuan.

Beraz, orain hasiko naiz orain
arteko Principe de Viana batzuetan
jzkiriatutakoa irakurleari gogoratzen.

69-70 garren zenbakietan (nume-
roetan) Dorrauko Apezak eginiko
artikuiua irakurri egizu irakurle
gorderik baldin baduzu. Baita ere
numero berean, Ugain-Bordak egi-
nikoa «Aezkoatik Orhira». Artikulu
horretan hau dio Abaurre Gainari
buruz: «Zaharrek ez dute behin ere
apaiz euskaldunik ezagutu berri
horretan. Hala ere herri guztia eus-
karaz mintzatzen». Geroxeago esa-
ten du, «orain, makur hori erreme-
diatzeko Jaurrietan dagoen erdal-
dun borondate oneko apaiza da-
bilala hori zuzendu nahiz. Hemen
gauza bi ikusten dira garbi: bata
apaiz erdaldun horren jokabide txa-
logarria eta bigarrenik artxapezpi-
kutegiaren (arzobispaduaren) axo-
iagabekeria eta lotsagabekeria.

72 garren zenbakian Premin Ixur-
kok «Mendaurpetik, Dorrauko ape-
zari, hitzho bi» artikuiua irakurtze-
ko kontseilua emango nioke irakur-
leari.

Errebista honen 75garren zenba-
kian, berriz ere, Premin Ixurkok
eginiko «Venid y vamos tod as» ar-
tikuiuak irakurtzea merezi du.

Orain zein numero zan oroitzen
ez naizen batean oso interesgarri
zan artikulu bat idatzi zan. Esaten
zuen eta gastigatzen: «ea zergatik
Nafarroan oraindaino euskaldun
iraunten duten herri eta eskualde
batzuek, artxapezpikutegian eginda-
ko eliza-zatiketan, ezarri diran er-
dal hutsak balira bezalako herri eta
eskualdetzat.

Amaitzeko berri bat eman nahi
dut. Oraindik aurtengo urrian Au-
ritzberrin tabernan geundela Orbai-
zetako berri honetaz enteratu gi-
nan. Orbaizetako bertako mutil ba-
tzuek kontaturik. Esan genien ea
herrian euskarazko mezarik bazu-
tenetz. Esan ziguten ezetz eta iza-
teko biderik ere ez zegoela. Ze-
ren, erretora samorano edo soria-
no haietariko bat dala eta euskal
ohituren eta usadion oso adiskide
txikia dala eta euskararena gutiago.
Urte guziz eta tradizionez egiten

dan erromeria egin zutela aurten,
agintari eta herritar guztiak parte
harturik. Apaiz horri, hondoko egu-
netan herritik kanpo eguanez, ez
zioten eliza permisurik eskatu eta
erromeria beren erretoraren permi-
surik gabe egin zuten hemtarrek.
Erretora arras kexu dabiia, eta ger-
takari edo suceso hori denuntziatu
nahi du, dagoeneko egin ez badu,
legez kanpo egin dalako. Behar di-
tu bai, apaiz demoninu horrek gi-
belak hori egiteko, kondatu zigu-
tena egia baldin bada.

Esan genien gazteei, firmak bil-
tzeko eta ahaleginak egiteko he-
rritik kanpo apaiz hori igorria izan
daiten eta beste euskaldun bat igo-
rri diezoten. Ez dakigu egin dute-
naren berri. Azken finean erruaren
parte haundi bat, apaiz hori igorri
dutenak dute. Erdaldun bat euskal-
dun herri batera igorri dutelako.
Artxapezpikutegiaren jokabide ma-
kurra eta zikina!

Esandako guztiarekin esan nahi
dut, uste dudala, garbi dagoela
Sanchez Carrionen hitzak eta lau-
dorioak gehiegizko etai soberazkoak
dirala. Hala ta ere mila esker San-
chez jauna.

Erramon Gerrikagoitia

Oonostia'ko Lehenengo sorgin-jakintza Batzarrea (II)
ONDORIOAK

Biltzar txiki antolatzaileak bere
ondorioak atera zituen, gauzak no-
la Joan ziren ikustean. Guk ere gu-
reak, bai nan ez bakarrik antolatze-
aren aldetik, jakintzarenatik ere bai-
zik. Lehendabizi adieraziko dizki-
zuegu gureak: Sorginak eta sorgin-
keriak gure aintzinakoen buruetan
baizik ez ziren izaten. Akelarretan
jendea drogatzen zen; horregaitik
iduritzen zitzaien hegazten zutela.

Apaizena besteena hainako sor-
ginkeria zen, bere exorzismoak bo-
tatzera zijoaztelarik sorginak izutze-
ko. Askotan salaketak bekaizkerian
edo politikan edukitzen zuten be-
ren xedea eta horregaitik injustitzi
asko egin zen. Atzenean ume txi-
kiak esaten zutenak asko balio
zuen epaile sineskor eta txotxolo
haien begien aurrean, umeak beti
egia diotela sinistuz gero. Honerai-
no guk sorginkikoaz atera genituen
iritziak.

Bainan, gorago diogunez, Biltzar
Txiki Antolatzaileak eman zizkigun
ondorioak bakarrik geroko asmoe-
taz mintzaten ziren. Hauek izan zi-
ren bere ondorioak: Lehendabizi,
Sorginjakintsuen Elkartea eratu na-
hi dute. Bigarren, sor dezan el-
karte hori, Betiko Bulego bat, Do-
nostian egotekoa, izendatzen da.

Bulego honi datorren urterako ba-
tzarrea antolatzeko fanak ematen
zaizkio. Hirugarren, datorren urteko
Batzarrea oraingoaren arrakasta
ikusiz gero, nazioarteko izanen da.
Laugarren, Irailaren 19, 20, 21 eta
22 garrenean ospatuko da, Donos-
tia berriro ospalekua izanez. Azken
eguneko lanak Iruinean eginen dira
eta hortarako ibilaldi bat egin be-
harko dute batzarkideak. Hauek di-
ra Biltzar Txiki Antolatzailearen on-
dorioak, edo, hobe, berak aterata-
koak.

KRIT1KA

Lehenengo Batzarre honek uste-
gabeko arrakasta bat izan du, mun-
duko herri aide guztietatik etorri na-
hi izandu dute-ta. Horretaz gaine-
ra, jede askok, batzarkide ez izan
arren, segitu du interes handiare-
kin, bainan, egia esan, batzuek ikus-
nahi soilarengaitik. Eta, atzenean,
berriz egiteko oinarriak jarri ditu.
Gauza hauek izan dira eduki dituen
hoberenak.

Bainan, mundu honetan gauza
guztiak bezela, bere akatsak ere
izan ditu. Guretzat, hitzaldi guztiak
zeharozkoegi izan dira, xehetasun
asko kontatu digute, bainan xedeak
esplikatu gabe eta ondorioak atera
gabe.

Beste aldetik, Ian gehiegi izan

IRUNAKO BERRI

EUSKERAZKO IKASKETAK
Gero eta gehiagok. Batez ere gaz-
teek ikasle edo langileek. Hori po-
lita bait da. Zoragarria den beza-
la "euskerarik ez dakit, baina eus-
kotarra (ez dut jartzen euskaldu-
na) naiz, eta euskera ikasi nahi
nuke" entzutea. Urruti, zahartu ta
ahaztuak gelditzen dira "euskera
zertarako?", eta "euskerak ez du
bizimodurako balio", ta holakoak.
flolako kontuei ez die gaurko

teek jaramonik egiten. Baizikan
•^uskalduna naiz ala ez naiz" gal
detzen dio bere buruari. Baietza
erantzunez gero, hizkuntzarena esa-
na dago...

Baina eske honek, nahi honek
ez flu izan, bear zuen erantzuna.
Askotan gertatzen zaigun bezala
hontan ere ez gaude prestatuaK.
Euskera gehienetan amak erakutsl
izan du. Esaten zen ere txikitan
ikasten ez zuenak ez zezakeala ika-
si. Benetan gezur haundia. Hor
daude gaurko euskaldun berri hoik.
Horiek ez zuten txikitan ikasi, bai
ordea handitan. Esaten zen ere
euskera hizkuntzarik zailena dela.
Inork ez lezake holakorik froga.
Besterik da, hori bai, espainoletik
egitura ezberdina izatean ez duela
espainola dakitenentzat antzak edo
tankerak ematen duen laguntzik.

Utz dezagun aide batera polemi-
ka gaia.

SRAKASLE TALDE BAT
ERATU NAHIAZ

Mordo bat bildu ginen" orain de-
la hiru urte Patxi Etxepetelekuk-
deiturik. Ba zidurien orduan Iru-
na'ko gazte-taldeak, klub, eta "Pe-
fia", elkartuko zireia kultura anto-
laketa zabal batean. Eta hontan
lehendabizikorik euskera zegoen.
Hasi ziren ikasketak, egin ziren tal-
de batzuek, baina betiko susmur
jartzaileak ikustean ba zela beste-
rik zerbait egiteko prest berehala
marmarrari eman zioten. Aurrera
bakarrik euskera taldeak eta gutxi
gehiago jarraitu zuten. Bigarren
urtean joan denean, alegia, berriro
aurrera ekin genion... euskerazko
ikasketei soilik. Gehiena izandu gi-
nenean ba ginen hogeitahiru edo
lau irakasie. Bakoitzak zortzi bat
ikasle zuen; baina batzuek bi edo
him talde. Orduan ba ginen be-
rrehun ta berrogeitamar bat ikas-
le.

Baina toki txar xamarretan zi-
ren klaseak: Uzten zizkiguten to-
kitan. Ordu txarrenetan ere: beste
lanak edo ikasketak egin ondorean
arreta handia behar da irauteko,
gogo bizkorra. Asko izaten da gel-

Etiskera askok ikasi nahi luke.

ditzen dena, Esan genezake eus-
kera ikasten hasten direnetan ehu-
netatik irurogeiek ez dutela buka-
tzen. Hau da arazorik larriena. Ho-
betu behar duguna nonbaitetik.

IRAKASLEGSNTZA

Bai, irakasleak sortu behar ditu-
gu. Hau da bidea. Erakusteko ez
da jakitea aski. Eta hizkuntza bat
erakusteko ez aski ere gramatika
jakitea. Behar da hoitaz gainera
erakusten jakin: metodologia ja-
kin.

Orain arte beti gramatikaren bi-
dez erakutsi da euskera. Eta hori
zailagoa da, eta zakarragoa, eta
luzeagoa. Gramatika irakasleak na-
hi ta nahiezkoa du, baina ahalean
ez du gramatika erakutsi behar.
Batzntan, hori bai, ikasleek berek
eskatzen dute, ohituak daude, Zer
eginen da?

Bi urte deramazgu ostiralero hor-
tarako biltzen: gramatika eta me-
todologia. Bigarrena da zailena, za-
lantzarik gabe. Ama batek nola
erakusten duen> horixe da meto-
dologiaren eredu. Batik bat esa-
neraren egitura, eman behar zaio
ikasleari; egitura hori gramatikal-
ki aztertu gabe. Batzutan ea da
erraza izaten...!

AURTEN BERRIRO

Hasiak gera. Ez gara biltzen le-
hengo urteko guztiak. Batzuek ezin
dute. Besteek ez dute nahiko edo;
Berriak ere ba dira hutsuneak be-
tetzeko. Eta aurten ere saiatuko
gara Altuna ekartzen, joan denean
bezela eta beste batzuekin eta ge-
ren artean ere gero eta gehiago
prestatzen. Pixkana-pixkana sor
dedin Irufia inguruan talde bat
nahi duen guztieri euskera ongi
(hau da garrantzitsuena) erakutsi-
ko zaiola esan lezakeana.

Eskolapiotan izanen dugu aurten
bilera tokia. Eta klaserik gehienak
ere hor bertan izanen dira. Gaine-
rakoak lehen bezela Iruiia-ko aide
guztitan zabalduak. Ba dira herri
batzutan ere klaseak, baina tamalez
oraingoz harreman gutxi dugu.

IRAKASLE TALDEA

da hain clenbora gutxirako eta ho-
rrela egin zaigu oso gogorra hi-
tzaldi guztiak segitzea. Hitzaldi ge-
hiegi eta elkarrizketa gutxi. Horixe
bera, nonbait, iduritu zaie antola-
tzaileei, datorren urterako luzatu
behar dutela erabakiz gero, berriz
ere ez dedin geldi motza denbora.
Hirugarren, deus gustatu ez zitzai-
gun gauza bat. Lehenengo egunean
Gaxenen gure magnetofoiakekin
sartu ginenean antolatzaile batek
mikrofoiatik debekatua zegoela era-
biltzea esan zigun batzarkide guz-
tioi, «Radio Nacional de Espafia»-k,
bakarrak grabatzeko eskubidea ero-
si zuelako. Eta, gainera, beste xede
txotxolo bat eman zigun: Batzarre-
ko hitzaldi guztiekin liburu bat egin
behar zela. Horregaitik ere, behar
bada, eman zizkiguten hitzaldian
laburrak oso gaizki eginak ziren.
Batzarkide bakoitzak bere dirua or-
daintzen badu batzarretik probetxu
handiena ateratzeko eskubidea da-
duka, eta liburu bat eta Radio Na-
cional ez dira nahiko xedeak es-
kubide hori inori kentzeko. Liburua
Batzarrearen ondorio bat da eta
Radio Nacionalek haina gure ira-
kurle informatzeko eskubidea guk
dadukagu. Ez, gauza batzuk ezin
daitezke sal!

Horretaz gainera, oso presaka
ekin behar zen Zugarramurdirako
ibilaldia, 100 kilometro asko del a-
ko bazkalondoko hiruretan irtetze-
ko. Egun osorako egina behar zen,
horrefa ikusi ahal izango genituz-
ke Alzateko Barojaren etxea; Itu-
rin, sorginkeri prozeso bat egin
zenekoa eta Bozate, Arizkunen, ago-
tak oraindik bizi direnekoa, orain-
daino zapalcluak, behar bada, sor-
ginkeri batengaitik.

Atzenean, ezer ez zitzaigun atse-
gin izandu, Carlos Rico Avello jau-
nak Larraitzeko sasi-akelarreari bu-
ruz esandakoa, oraingo eta lehen-
go sorginkeriaz mintzo zenean.
«...las orgias y bacanales que hoy
se repiten en Woodstock, Mont
de L'Enclos y en el monte Larraitz
en la noche del 31 de octubre al
1 de noviembre de 1970». Izan zen
bere esaera. Hasteko, ez zen izan-
du 70, baizik 71-garrenean. Gero,
Larraitz ez da mendi bat, larre bat
baizik. Ea batzuek ikasten duten
behindikl Eta, gainera, ban gertatu
zela diotena ez da gertatu iduri-
mena tiliki-talaka dadukaten ba-
tzuen buruetan baizik, sorginen he-
gaketak salatzaileen eta epaileen
buruan besterik ez ziren bezala-
xe... Sorginik ez bait da izan!

GORKA R El ZABAL



r Bertsolari-Eguna Markinan
Jo-andako urriaren 12'an, Markinako prailleen komentuan alkartu ziran

bertsolariak. Asko batu ziranarren, danak ez, jakifia. Augatik edo ura-
gatik, batzuk etziran Markineratu.

Amaikak inguruan, meza nagusia. Sarrera bezela bertsolari batek
onela abestu zuen:

Ondo etorri, jaunak;
au degu eguna
aikar besarkatzeko
nonbratu genduna.
Apaizak eman beza
bere Meza deuna,
gurekln batuz beti
zeru-lurren Jauna.

Euskalerri gaixoa
guk nola zutitu,
apostolu berriak
eskatzen ba'ditu?
Denok batzen ba'gera
ez inor larritu;
Espiritu Santuak
argituko gaitu.

Meza ondoren, alkar izketa ta batzarra. Deunoro bertsolariak, bere
iritziz ondo ez zeuden gauza batzuk salatu zizkigun. Emengo bertsolari
batzuk, zergatik etziran etorri? Beste batzuk, etorri bai, baina laster
joateko. Auek, artu zuten deiari erantzuna bialdu gabe, presentatu zi-
ran; ta erantzuna jakin bearrezkoa batzarra eratuten dutenentzat. Bes-
taldeko aiek ez ziran etorri egun ori an jai egiten ez dutelako. Alegin
pizkat ez al du merezi bertsolarien egun eder onek?

«P. de Viana-ren bertso-orria kritikatu zuen A. Irigoien-ek. Eliz-kutsu
geiegitxo omen du, ta olerki usaia. Ta nun dira gure erri-gizonak eta
bertsolariak, al ba da beintzat, kutsu ori kentzeko? Euskalerrian, gaur,
edozer gauzari deitzen diote eliz-kutsua; baina edozeini ere etzaio errez
bere izate-barnean ain josia ta sartua daramana kentzea. Gure idazle
ta bertsolariak ere, ba, naitaez erlijio-gairi jo bear sarri beren burura-
kizun eta sentipenak adierazteko.

Gero bazkaria, ta ango kantuak. Agirre, esaterako, jaten baino finago
ibili zitzaigun bertso botaten. Eta Azpillaga, Mugartegi ta enparauak...

Agur, ba, bertsolariak, eta datorren urterarte.

ARRIANDI

Deustoko Zubian
Ez dakit zerk ekarria,
baina emen nago, egon ta egon.
Zaratots izugarria ezker-eskuL..
Bean gure ibaia, Bilbokoa:
kai ertz, ontziak kulunka,
zuri, arre, baltz eta gorriak,
gauzaz eta biotzez zamatuak.

Izenak dabez saietsetan,
bakanak oso, ta arrotzak,
goiz-dlrdir, u ret an d ant zan.
Orrein ezkutuz nai neuke,
al ba'neu, osoan jabetu:
izar ta glzon, ke-zulo ta uin,
leio ta zugatz, ez nago bakar.

Ementxe zubi gainean nago
ixil, pentsalari, goiz lainotan...
Bizi-naia biran, arbingarri oso,
urrihetik datozen ontziak ikusiz,

gure ibaian ankillak egotzirik,
arrotz-begiz gure lurra miresten,
gure askatasuna txit estutzen.

Ez dakit, ez, zerk ekarria,
baina ementxe nago, pentsalari,
sortu nindun lurrean erdi-arrotz.

IGOTZ

Auritzeko besta zela eta, esku-
aldeari eskeinitako olerki kant a
Urrobi eta Errobi
ameka ipuin eta ur garbi,
Erro eta Iratin
jendeen negarrak doazi.

Eskualdeko oihanetan
kukua kantari
Petiriberro landan
mila sorgin eta lamin,
gure lurraldeetan
elurra du ari.

Gure denboretan
iriak usten
nekazariak joaten, lanari uzten
gure denboretan euskera galtzen
bizitza hiltzen.

Aiezkoa, Oroz eta Artzibar,
Erroibar, Luzaide eta Auritz,
gure lurraldeak oro
behar zaituztet aunitz.

Urrobi eta Errobi
ameka ipuin eta ur garbi,
Erro eta Iratin
jendeen negarrak doazi.

Orreagako leihoetan
bela beltzak jostaketan,
urzurika Ortzainzurietan
ixiltasima ibarretan.

Orreagaren magalean
zenbait herri bizi,
beti Orreagari so azi,
behar lukete ezl

Orreagan lainoak sartzen ari
ez dezagun eman ihesari,
Ibaneta lepotik emeki
jaun iduzkia du ageri.

Jose A. Irigarai

Txakur Txikia
Gure txakur txikia
da oso zuria,
zaunkatzen ematen du
ikaragarria;
jendia izutzen dago
pixka bat asia,
eta erten bear du
ortzakalaria.
2)
Txakur ori omen da
kanpuan jaiua;
jolasetan egiten du
goizetan saiua;
korrika ez da egiz
ain txakur yaiua,
baina kanpotarrentzat
txarra jeniua.

X.

Iru Txipi lota
Gallastegi'tar Kauldl apaiza dogu,

Bilboko San Anton'go arimazaina;
euskaltzale gartsu ta idazle bizkor,
Joandako aguztuan Gogo-Jardunak
egin zituan Loiola'n, eta arima-ara-
zoakin batera, euskal kezkak be
gili-gili egin eutsan izate barman,
batez be Mokoroa'tar Aita Justo,
Onaindia'ta A. Santi ta( Olabeaga'tar
A. Inaki'rekm gogoratuaz. Kartan
dinost: «Joan dan Mean Loiolan
egon naz Gogo-Jardunak egiten eta
bertan zuganako gogorapentxo bat
izan neban, eta zure Ian aundlagai-
tik txalotutearren, lagun bezela,
bertan arin-arin egin neban poesi
zirriborro au bialtzen dautsut*. Be-
go emen, dotorea da-ta.

Gau iiluna zan bein Loiolan,
Gogo Jardunen lenen gaua;
antxe nenguan nere gelan
leioak zabal landa ondoan...
Euskal arloa gaurkoz zelan,
nere ausnarra, orixe zan...
Oldozkun ori sortu yatan
euskal irrati entzutean.

Iru txipilot, eurok nundik?
Neure gela zan, ba, argidun.
Euren kabitxo artu nairik,
zuri, baltza ta lur margodun
argi mutillan dauz jarririk.
Ez ete dira, ain ederrik,
niri gaur gauan ekartera
lagunen batzun albistarik?

Azabatxe lez baltz-baltzori,
ez zara Aita Mokoroa?
Eta zu, kaixo!, papar zuri
Anai Inaki donostiar?
Ta lur-margodun alai ori
ez zara, baina, Aita Santi?
Nire irudimen egiz argik
ikusi ditu iru lagun.

Euskerak ditu lagun onak,
eurotan iru txipilotak:
Baltza, jakitun sakon-sakon,
bildur dautsela bere etsaiak;
Zuria, beti ekin ta ekin,
ba-dau laguntza liturjiak;
lur-margodunak idatziaz,
bete idaztiz bazter danak.

Amatau neban tximist argi...
Txipilotak or gau guztian
nire amesak bigunduten,
biotza neban bai eztitzen.
Goizean zabal leio biak,
txipilotak an egaran...
Ni danen aide otoi ta otoi,
galdu naz zoriz egunetan.

Gallastegi'tar Kauldi

Eskubide Bardina

«Aintza goietan, bakea emen»..
Belen'go portal zarrian;

Artega eta egon-eziha,
Honek sortu dau Herrian;

Nausi diranak beste Erregerik
Ez dabe gura iurrian.

Gauza bardina jazoten yaku
Bi milagarren urtian.

Kontzentzi garbiz asi gaitezan
Geure barrenak astintzen,

Eta gizonen eskubideak
Ardura aundiz ausnartzen.

Kristo bakarrik etzan etorri
Mundura arimak salbatzen,

Etorri yakun gizonak eta
Herri lotuak askatzen.

Beartsuaren bizi latzagaz
Ez gendun ezer jakin nai

Naiz-ta lanean aulduta ikusi
Guk barriz geienetan jai;

Baina Herria gura badogu
batasun batian anai,

Ogi sobria emon daiogun
Bear-izana daukanai.

Gizonak dauka mundu-bizitzak
Bearrezko dauan gatza,

Eta bakoitzai bere neurrian
Bardin emon behar dautsa;

Danok daukagu zaindu bearra
Giza-bizitzen ardatza:

Bardintasunez bizi izateko
jaioak gara bakoitza.

B. Enbeita

BAZENKl
f 2O urte]

Bazenki
zer pentsatzen dudan
zugaz amesean.

Bazenki
zer gertatzen iatan
zugaz oroitzean.

Bazenki
zer nabaitzen dudan
zu ikustean.

Bazenki
nola zaitudan
nere bihotzean.

Baina zelan jakin daikezu
neuk be ez badakit?

Jon Enbeita

EISKERA

baina maitatu bearra
daukagu euskera.

Atzerritarrak datoz
udara garain,

espahol eta prantsesa
besterik ez plaian...

Jarraitu bear degu
izkuntza garbian,

erderarikan ez da
bear Euskalerrian.

Egin bear diogu
euskerari eldu;

berak aiha garrantzi
ezerk ba ote du?

Onek itz zatarrikan
oraindikan ez du.

Jauna, ez dezagula
ihoiz ere galdu.

X.

I Z A T E

Maitatu bear degu
bakoitzak norbera,

euskaldunak gu ere
gizonak bai gera.

Ez det esaten txarra
danikan erdere,

O, bai,
zu nor zeran
nai nuke iakin,
egunero zakusdan
ori...

O, ez,
ez det nai!
Iakin nai nuke
neure ikusterako
egiaren egiz,
nor naizen ni.

Munfategl'tar Sabfn
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SORT -ETXEARI
Joandako aguztuan eman zuten Donostian 1972 urteko «Xenpelar

Saria*. Bertso-paperen sariketa ontara naikoa bertsolari aurkeztu ziran.
Sariak: 12.000, 8.000 ta 5,000 pezetakoak. Lehen saria: «Sort-etxeari»;
egillea: Xalbador. Bigarrena: «Zarsaridun batek esanak*; egillea: Joxe
Aierbe. Irugarrena: «Deabruren bat ba-dago beti geru gu zirikatzeko*;
egillea: I. Oiea.

Ona Xalbador-ek bere sort-etxeari eginiko zortzi ahapaldiak: Elizan-
buru-ren -Ikusten duzu goizean* bezela abestu zenezake.

Oi gure etxe maitea,
oroitzapenez betea,
zorionaren atea.
Zure altzoan iragana dut
sortzetik orai artea.
Izanagatik pobrea,
bertzeak baino hobea,
ni sortu nintzan etxea.

Amak munduratekoan,
etxea, zure xokoan
hartu ninduen besoan.
Geroztik hunat eduki nauzu
zure geriza goxoan;
nabilalarik kanpoan,
ez naiz sosegu osoan,
beti etxea gogoan.

Dudalarik zerbait pena
zu zaitut lagun lehena,
iges-leku hoberena.
Zure alderat inguratzen naiz
ahaiik eta maizena.
Munduko leku maitena,
zuri zor dautzut naizena:
izana eta izena.

Arbason eskutik jina,
o egoitza atsegina,
ez dakit zure adina.
Heiek Iurpean estali ziren
zutan utzirik anima,
hain amultsuki egina.
Heientzat ze bihotz-mina,
zutaz gabetzen bagina.

Etxetik hoinbertze gazte
kanporat zorion eske
zoraturik bazoazte.
Bizimoduak behartuz edo
etxea ez asko maite?
Gure faltaz balezate
arrotzek etxea bete,
hobendun haundi gintaizke.

Zutaz hainbertze entzuna
aunitzentzat ezaguna,
o bizipide urruna.
Nik betidanik arbuiatu dut
zure aberastasuna.
Hau da guk deraukaguna:
zu baitan eskas duzuna
etxeko goxotasuna.

Ene haur onak, badakit
luzaro gabe engoitik
joanen naizela mundutik.
Arbason ganik ukan dohaina
ez utz sekula eskutik,
ald'egitean hemendik
heier erraitea gatik:
etxea han dago xutik.

Pertsu hauk bururatzean,
azken finez orroitzean,
emanen naiz otoitzean:
etxea, noizbait utziko zaitut
aunitz pena bihotzean;
Jaunak, zure babesean,
nola bainintzan sortzean,
naukala heriotzean.

Xalbador

AROZTEGIKO SEMEARI
(Mungia'tik Etxeberria'ra, adiskidetasun zintzoaren ezaugarriz).

Nik ba-dot mutiltxo bat, adiskide ona,
Etxebarri-n bizi dan ikasle gotzona.

Zelai artetik doa eskola ikastera,
goizetik gaberako bere jardunera.

Bum argia dauka Jainkoak emonik,
gogor dabil ikasten arduraz beterik.

Nire mutiko maite, pozez aut ikusten;
i iaster izango az gure itxaropen.

Euskal erria daukak euri, bai, begira;
ik, ostera, begiak zuzentzen errira.

Jakituria dok bat askatasun bide;
euskaldun guztientzat ik argia maite.

Anaiak argitzeko, artuizak argiak;
ortik bear yok sortu euskaldun zoriak.

Euskaldun seme orok Ama maitatzean
zori ederra izango Amaren etxean.

Gure Ama maitea loraz jantziko dok,
ta onen babesean gu, bere semeok.

Argiaren ondoan biotza dok bizi,
doai guzti artean maitasuna nausi.

Ire biotz goria sutan yak kiskaltzen,
Euskal erri osoa biotzez maitatzen.

Gure biziak ez yok beste azalpenik
Ama oso-osorik maitatzea ezik.

Paulin

Irazabal'dar Paulo, nere lagun
onari, zauritu zala jakin nebanean,
bialdu neutsan idazkia. ,

Lengo egun batean
Larra-ra noiala,

Zugazta-n artu neban
notizia itzala:

enbor ebaten, serran,
ibili zintzala,

zintea apurtu eta
zauritu zinala.

Aurtengo ixiltasun ain
garratza... ez sarri.

Aspaldian itxik be
ein barik alkarril!

Nundik ete zinean
nintzan emen larri,

Orra, azkenez, zauritze
zurearen barri!

Ezbearrak oi dira
lantzian, lantzian,

—aurrea zaintzen egon
ta... go I pea atzian—.

Oingoa gelditu yak
oroimen utsian...;

gaitza erdi pasauta,
ei zagoz etxian.

Ez dok errez bizitza
atsegin osoan,

—ezbearrak daukaguz
pausoan, pausoan—.

Baina, gogoa sendo
oi da erasoan,

naiz-ta andrea ikeraz
dardartuko zoan.

Arduratan jarri naz
jartekotan inor,

•—etzenduan merezi
orrenbeste zigor—.

Aurrerantzean ibil
bearko da bizkor,

txarragoren bategaz
etzaitezan eror.

Ta... amaitzeko orra-or
nitazko eritxia:

Ez dok gozoa izango
olan eritzia,

—txarragoa oraindik
dok eriotzia—.

Alan be opa uat
azkar osatzia.

Gernikan milla urte
irurogei eta

amabigarren urtek
ia ein dau buelta,

udarik ikusteke
neguratu da-ta...,

gaxoei ekiteko
momentu aparta.

Sardui'tar Deunoro'k

BERTSOLARIEN IRTEERAK
Danok dakigu, bertsolariek ale-

gia beregan alako «zerbait» ba-
-dutela. Mugaz aruztik, zirtoa dei-
tzen= diote. Zirto on zer? Gatza,
piperra» bizkortasuna, azkartasuna?
Aldakit nik? Itz batean esanda, gauz
oriek guztiaz batuta, naastuta, sor-
tzen dan producto —barkatu erde-
rako itz au ibiltzea— bat dala esan-
go nuke.

Goazen arira. Zirto edo irteera
oiek, batzuk ba-da ere, ager ditza-
gun.

Zepai, eiztari purrukatua zan. Eiz-
tariak, inoiz ezer botatzen ba-du,
bere eize ori ondo agirian ekarri
oi du. Ez da ezkutu zale. Ala, egun
batean, Zepai eizera joan da ta
uso bakarra bota. Usoa gerritik
zintzilik zuela, baserri batean aur
zai zebillen amonatxo batek gal-
deten dio: Zepai, asko pasa al di-
ra? Zepai-k: Au ez beste guztiak!!

—oOo—
Txirrita, Donostia-ra etorri ber-

tsoetara ta, kale ertzean, kale
zaiak, paretan ondoan pixa egiten
topatzen du. Ikusten danez debe-
katua zegon an ustuketa ori egi-
tea ta ala dio kale zaiak Txirrita-
-ri: Bi pezta multa. Txirritak: Bi
pezta? Pezta batekin ere ondo da-
go, oraindik erdia ere ez det bota
ta!!

—oOo—
Neronei gertatua, Nere buruko

illea, mendi gaillurreko elurra be-
zin zuria daukat. Nere adixkide ba-
tek, bere burua ia illez soildurik
daukanak, au esan zidan: Jexux,
buruko illea erabat zuritu zaik. Nik
erantzun: Batzuei zuritu egiten
zaiek, beste batzuei jun. Arek:
Orrela al-gaude? Nik: Zer entzun
ura erantzun.

__oOo—
Gipuzkoa-ko bi bertsolari bi egu-

netarako Naparroa-ko erri batera,
erriko pestak zirala ta, bertsoeta-
ra eraman zituzten. Lenengo egu-
neko saioak bukatu ta, bertan lo
egihik, urrengo goizean, ameiketa-
koa egitekoan ala galdetu omen
zien serbitzariak: Zer jan nai de-
zute? Bertsolariak, alkar izketa egin
ondoren, neskatxari ala eskatu
omen zioten: Ekarri zazu urdai az-
pikoa tomatearekin. Neskatxa, su-
kaldera joan eta berriro etorriaz
ala dio: Etxekoandreak esan dit

ez daukala urdai azpikorik, bainan,
nai ba-dezute jarriko dizkitzutela
«magrak» tomatearekin.

—oOo—
Garai batean, Pazkoaz Jauna ar-

tze aurretik, Kristau Ikasbide edo
Dotrinaren azterketa egiten zan.
Pernando Amezkatarra, danok da-
kigun bezela, bertsolaria zen. Ala
joan erriko Erretore Jaunarengana,
au ere bertsolaria izanik, galde-
tzen dio Pernando-ri, bertso ba-
tean:

Apaizak:
Esan bear didazu
golpez ixtantean,
liburutik txartela
atera bitartean.
Nola xinixten dezun
zuk zere artean?
Daudela iru persona
Jaungoiko batean!!

Pernando-k:
Nola xinixten detan
arrazoiarekin,
orain esango dizut
sagartxo onekin!
Usai ta saborea
kolorearekin,
ora iru jenero
gauza bat batekin!!

Examina ondo erantzuten zuena-
ri txartela ematen zitzaion, bai-
nan, egun artan, Pernando-k diplo-
ma de honor jaso omen zuen.

«IBAI-ERTZ»

Artzain-zakur txapelketa (Naparroan). Pedro Ansa-
-rena, Euskalerriko irabazle.

4

Gau-aize artean abil ernaia,
mamu beltz antzera belarri biak;
argiak urdindu al dik begia,
udaberriko izpi-zillar joriak?

Artzakur aut bizi, zoli, egrazkor,
ardi-zaintzan usma pin onekoa;
goiz-arrastiro aiz jauzkatzen bizkor,
ortzian tximista bezin surboa-

Gizaldi luzeetan ardi-zaiiiak zut
ekarri du bere urretx-makil zur;
eta noizkoa al aut —galde dagitzut—
euskaldun lur zahar ontan i, zakur?

Euri'k eta Laino'k elkar geriza,
i ere artzaiiiak urteetan bakan;
negarrez naiz pozez ire babesa
gau t'egun izan dik goxo egitan.

Gaur, i goresteko —oi begi-urdin!—,
zein-geiagokak maiz eratzen ditu:
Onati'k, Orduna'k, Arano'k berdin
ikusi dituzte oiek oraintsu.

Pizti zalu ori, ire bizia!
Zii-belar artean leunki kizkurra,
ibilliz dirudik urre-txoria.
I ere eusko adi, ene zakurra!

I.
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IJ EZ ETA EZ, SASI - ITZULTZALEEI "
[erdi - ikasiendako ]

Editorial Aunamendi-k argitaratu-
tako «EUSKALDUNAK POEMA ETA
OLERKI GUZ!AK» liburua, liburute-
gietan ikusten nuen bakoitzean,
ahoa Iistu biurtzen zitzaidan.

Jakia, garestia izaki ezik! Alaz
guztiz, «Obras Selectas», «Afio In-
ternacional del Libro» —zigilu edo
label eta guzti— irakurtzearekin,
guztietariko joritasunak enegana-
tzen nituela-eta, erosi nuen.

ORIXE-ren beraren itzulpena al-
damenean nuen bitartean, «Euskal-
dunak» poema barrena, irrintzika
nindoan. Eztai-eztaietan!

Oztopo txikiren bat gora-behera,
pausoa moteleraztekorik ez zen an.

Ni bezalako erdi-ikasiarendako
ere, testoko: «lriondo'k naiago
omen du etzauntza artako (kamai-
nako) ainarra», honela itzulirik ze-
torrelarik ere: «Sin embargo Irion-
do dice que prefiere los brazos
(sic) de aquella cabana» —los BRE-
ZOS-en lekuan—, ez zen oztopo.

An nindoan, berriz esan, gailu-
rrez-gailur, konta ah a la baino eder-
tasun geiago zentzu denez urrupa-
tuz.

(Goratzarre bitarako, aritik saies-
tea zilegi bekit. Hori esku-ikusi
berdin gabea, egin zeniguna, ORI-
XE, «EUSKALDUNAK» poemarekin!

Jainkoak berdin dezala, Betierean,

«Eta ardi sarkoia indarka sorora
mutur gaiztokoa, argune artetik
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bere Edertasun azken-gabeaz, zure
emengo eder-artegatasun ase-ezina).

Poema arrigarria —inofenso pe-
«ESIA = LA CERCA», izenpuru-

tako duen Orixe'ren olerki xumea.

sartzen da. Marraka artalde atzetik.
Eskaiak bilduta nagusi morroiak
mutxikai sorozten (sic) ta egiten

[arro!
Ara atso sorgina, alper berrilari!
«Esi iten, esi iten»? Bai, bai, baten

[batek
utsartietako mutxikai banakak
garbitu ta etxean bonbon irazekU.

«Y la res entremetida, de per-
verso morro, penetra violentamen-
te en el campo por la brecha de
la cantera.

Por detras empieza a balar el
rebano. Recogiendo las astillas,
amo y criado atienden a los me-
locotones y sacuden a la intru-
sa (?). jAllf Nega la vieja bruja,
vana chismorrera!

«Haciendo seto, eh? «Si, si, al-
guien limpia los pocos melocoto-
neros de los huecos y hace fuego
en casa con despilfarro».

(Ez dut ezer alda, ezer uki).
Lexicografo zaren aldetik, «es-

kaiak» ordez, nola eman duzu: «as-
tilla»? Azkuerenean, eskai itzak
dituen sei adiera edo acepcione-
tatik, seigarrena autatu duzu. Le~
henengoa: «seto vivo, material pa-
de— iraulirik, sar naiz «O!erki Gu-
ziak» sailean.

1915-1922, eta 1930-1935 urtetan
Orixe-k eioak, ditut orain begipean,
baitipat.

Oi, itzultzailearen esku baldarra!

EUSKALTZAINDIAREN
B A T Z A R R A

Urriaren 27an Euskaltzaintiiak hileroko bere batzarra egin zuen
Boncstian, Gipuzkcako Diputazioren jauregian.

Iif<na hemcn batzarrean erabilitako gaien laburpena:

Liburuzainak Euskaltzaindiko liburutegira heidu diren liburu eta
agerkarien berri eman zuen.

Gerediaga Elkarteak bere gomita bidali du, Durangon egingo
den VII Euskal Liburu eta Disku Azokarako.

«Domlngo Agirre» eleberri Sariaren epaia eman da. «Haur-
gjntza minetan» titulua duen lanari eman zaio saria. Irabazlea,
D. Mikel Zarate jauna. Sari hau Bizkaiko Aurrezki Kutxaren la-
guntzaz eratzen da.

«Euskera» aldizkariaren hurrengo zenbakia zer-no!ako gai eta
lanez hornitua etorriko den, kontu eman da. Goize-an hartako
batzordeak egin zuen zenbaki horren prestaera. Lan hauek argi-
taratuko dira: F. Etxeberria: «Axularekin !kasle»; Lz. de Guerenu,
«Mas Voces AIavesas»; P. Lafitte, Guillaume azterlariari buruzko
istudioa. Euskaltzaindiko Agirien artean, Aditz batuaren lehen za-
tia, eskola hiztegiaren zatia, Larreko-ren omenez Auritzen eman-
dako hitzaldiak eta beste Ian txikiago batzuek osatuko dute zen-
baki hau.

Bilbon eta Donostian Irakasle titulua lortzeko egin diren esa-
minen berri eman zen.

Azkenik. Alfonso Irigoyen euskaltzain jaunak mintzaldi interes-
garri bat egin zuen, estrukturalismoaren teknika berriak euske-
raren istudioari ezarriz.

(Euskaltzaindiko Prensa Bulegoaren Agiria)

Non dago gaurgero oierkariaren
beraren itzulpena!

Ni bezalako erdi-ikasiarentzat, au-
toreagan ilun dauden pasarte de-
nak edo geienak, ilunago daude
itzultzaileagan.

Zertako da, originaieko ilunbeak,
itzulpenenean, iiunago besterik ez,
ematen dituen traduktorea!

«Ano Internacional del Libro» de-
lakoak, trebeagoko eskua eskatzen
zuen, inondik ere.

Euskal-iztegi batean eskua sartu-
rik diardun J.I. Goicoechea jauna
bezalako Retactoreak, handiagoko
jakintza agertu behar luke.

Adibidetzat, 439 orrialdea artu-
ko dut.
ra seto» zenuelarik, eta bostgarre-
na: «materia[ en generaU, zuk sei-
garrena aukera.

Eta, «Gazteiu» jauna: «mutxiai»,
noiz erabili ote da Uitzi-n —Uitzitik
landa, Orixe-k aipa ote zezaken mu-
txikairik?—, «melocotones» e ta
«melocotoneros» bezala?

Mutxikai ez datorrela Azkuere-
nean, egia da; haatik, Mugicare-
nean saia ezkeroz, «mutxikai AN»
aurki zenezake, «Estaca» itzaren le-
hen adieran.

Urrena, «sacuden a la intrusa»,
interroganteaz emanik ere, nondik
atera duzu?

Testoak, errata garbiz, «soroz-
ten» dioen lekuan, zorrozten eza-
rri bai, eta, honela em an en nuke
nik, negativu-lanean nabilala egotz
ez zaidazun: «Preparado el mate-
rial de seto, dueno y criado ufa-
nos hacen y 'afilan las estacas».

Bi itzulpenetan, ni bezalako ka-
kalardoarena baiitz onhartzekoa, ta
zu bezalako Redactorearena arbuia-
tzekoa, nik zu bezala, lotsaren la-
rratzari ozkan helduko nioke, aski
trebetasunik gabe, istilu handiegi-
tan sarturik neure burua ikusita.

Gero, poesi bereko «sorozten»
hori, zertako artu «sorotzi» aditzat?
Zertako da hor, zure «atienden a
los melocotones» hori?

Azkenik, leku bereko, 19gn ver-
soko «itazto» zer dan, ez dakit.
Ez zuk ere, itzalean utzi duzunez
gero.

Berriro, gai berara itzul gogo dut,
adibide geiagokin. Haatik, ez dut
atertuko gaurko berriketa hau, Ori-
xe'ren «Lenengo Ortza» izeneko
olerkiaz eman duzun itzulpenaz, bi
galde-modu egin gabe: 1.° «Peru-
txo» noiztik onera da «Pepito»ren
berdineko; 2.° «Amonatxo», «la ma-
dre»rena?

Titulo bereko lantxoan, eskain-
tzen nuen, adibide berriz azalduko
nuela, Orixeren olerkiez, J.I. Goi-
coechea jaunak eman duen sasi-
-itzulpena.

Esaten nuen, 1935gnerainokoak
nituela aztergai, baitipat.

Orixeren lehen-aro edo zilar-aro
dei genezakegunetik jasotakoak izan
bitez lehenbiziko adibideak.

Goicoecheak («Gaztelu»), «lkas-
kina» izenpurupean datorren «lkaz-
kin beltzak sakela zuri» esaera na-
farra, honela ematen du erdaraz:
«EI carbonero negro, bolsillo va-
cio» (442 orrialdean).

Ez bide du irakurri, Orixe-k be-
rak, esaera nafarraz, ematen duen
azalpena. «Euska!dunak» poeman,
ain zuzen, 194 orr., honela baidio:

«Urrena Beltxa, Euskalerriko
jakingai danen gordairu;
buruan ipui ainbat ez, baina
sakelan ere bai diru.
«lkazkin beltzak sakela zuri»
esana betetzen digu:
aren andreak azi detzake
izan dituen amairu.

Euskerazkoaren aldamenean, er-
derazko Orixeren itzulpenak, da-
kar: «negro es el carbonero, pero
su bolsa es blanca». Ikazkinaren
sakeleko dirua, zuria zelako segur-
ki. «Estar sin blanca», litzake zu-
re: bolsillo vacio hori: «Bestalde,
sarrerako bi lehen bersoek, kon-
traposizioz, aski argi erakusten du-
te, ikazkinak, daramazkiten baino
lepo gurixeagoak eraman lezazke-
tela, ain sakel urrikoak ez direnez
gero. Hona bertsoak: «Ikazkin bel-
tzak sakela zuri, / baina lepoa ez
legun lodi».

Itzultzailearen itzulkizun hau,
kontradikzio bat da: «El negro car-
bonero tiene vacfo el bolsillo, pero
su pescuezo no es liso ni grueso».
Paremiologoek bezate azken itz.

Jarraitzen dut adibideetan. Lais-
terka gabiltza. Erdi-ikasiendako ari
garenez gero. Ain zuzen, «Laster-
kari zintzo bats» izen-burukora, iga-
ro gaitezen. 467 orrialdera. «Garai-
tuko UALA usmatuta azpitik galdu
induan...», honela biurtzen duzu:
«arrunto que TE venceria y te per-
dio con a!evosia». Que LE vence-
rias behar lukeela izan, dirudit.

468 orr., bigarren ahapaldiko tes-
toa: «Bakartasunean MUN ori, ez
al da garbigo garatzen izkanbillan
baifio», erdaraz honela emana da-
go: «̂ Y ese CERRO no descuella
mas limpio en la soledad que en
el tumu!to?».

Ene ustez, ordea, mun, cerro ez
baino, «planta» behar fuke izan.
Testoinguru edo kontestoak, plan-
ta du eskatzen, cerro baino obeki.
«Garatzen» aditza, obeki uztartzen
baita plantarekin, cerro' eta descue-
llarekin baino.

Orixe'ren urraroko olerkigintzara
gatozen. Iraizean bezala» ari naiz.

«GURE ZIZAK» izen-burukoan, le-
hen estrofan, marka guziak autsi
direiako ustean nauzu. Okerrean
ezpanabila. Alda dezadan originale-
koa, lehen, itzulketa, urren.

Bihoa atzetik nere itzulpena.
482 orr. «Udalenaren parrak sortua
Martxo'k eraman induna,
gogora zadan bizi, izeneko
Santu uan aren eguna.
Esku-ekusiz ez nian eman
—ez baitzegon usaiduna—
Martxo-lorea; ba duk besterik
par goxo bialtzen duna».

«Traiga yo a la memoria el dia
que lleva el nombre de aquel San-
to, que trajo la sonrisa de la Pri-
mavera y se la llevo marzo. No
me diste por regalo la primavera
(lit. flor de marzo), pues no tenfa
aun perfume; tienes tu otra que
envfa dulce sonrisa».

La risa de la Primevera TE tra-
jo; Marzo TE llevo. Quiero recor-
dar vividamente, el dia de aquel
Santo (San Jose) cuyo nombre lle-
vabas. No te regale flores de Mar-
zo, pues que no las habia perfu-
madas; hay sin embargo otra cosa
que envia dulce sonrisa. (Euskara
apur bat dakienak, erabaki beza
auzia).

Ene ustez, zure itzulketa hori,
galimatias gaitza duzu.

Aski zizaz.

«Eguzkia jekitzen, etziten» ize-
nekora pasa gaitezen aurretik, zear-
bidez —in oblicuo, esaten zen gu-
re eskoletan—, 528 orrialdeko zure
biurketa bitxia, ezin ahaztuzkoa dut.
Ain duzu anfibologiaz emana. Ho-
nela itzultzen duzu, Orixeren testo
hau: «Atorkigu, Matxin i! eta gu
bion Aingeru Zaindari!»: «Ven, An-
gel Custodio de los dos, luego que
murio Martin!».

Gizona: Koma, Matxi-nen ondo-
ren ezar, eta ez ote legoke obeki
hola: Vennos, Martin, tu, nuestro
(de los dos) Angel Custodio desde
que MORISTE?

Baitakizu nik baino obeki, gure
Mikolas, Dunixi, eta Martin, sabe-
laldi bereko sabelkideak zirela; eta
Martin, iru urte baino lehen, ii
zela.

Gatozen, azken , agindutako:
«Eguzkia, jekitzen, etziten», olerki
arrigarrira. 533 orrialdean, 5gn. es-
trofa, ez dirudi zuzen emana. Zu-
re: «el horizonte del mar y de
los montes ESTA cardeno y rojo»;
ezezkoarekin ez ot© legoke zuze-

nago: Nada hay de cardeno, ni
de rojo, en el horizonte del mar
y de los montes?

7gn, estrofan, Orixeren: «Begiak
mindu gabe luzaro begira
ustaiaren ertzetik eker eskuin bira,
argi leun arekin sendatuko dira»;
itultzen duzu: «Estando los ojos
MIRANDO LARGAMENTE, girando
a derecha e izquierda del disco
(solar), curaran con aquella suave
luz». Ez ote legoke zuzenago bes-
te honela: Para no fatigar los ojos
con excesiva mirada, girarlos, etc.?

11gn., Orixe-k, inola ere ezin
eman lezake ontzat, zure: «la Rei-
na Sol» delakoa; Rey Sol, behar
da erdaraz. Gaztelaniaz, gure:
«Amandre Eguzkia», emea, feme-
ninoa; Rey Sol baita; arra, mascu-
linoa.

Gero, ahapaldi bereko: «Egune-
ro jantzi bat eun berriz egina,
gaur askotan bezala ginga-margo
zina»;
gaztelaniaz, oker emana daukazu-
lako ustean naukazu. Diozun: «To-
dos los dias el mismo atavio CIEN
VECES renovado; hoy como mu-
chas veces es grave el color CE-
N!TAL», ongi egoteko, cien veces-
-en lekuan, lienzo, tejido nuevo,
behar lukeela esan, uste nezake,
eta, grave e\ color cenital-en le-
kuan, exacto, fiel color-guinda.

Hamabigarrenaren ajea azaldu
aitzinean, zilegi bekit, bi ondarreko
estrofak, osorik em en aldatzea. Ain
baitire xoragarri.
«Agur! (Eguzkiari) Zuk deramazu

[zerekin eguna,
Lurra gorputz antzera gelditzen

[illuna,
Argi bedi gogoa, zurekin laguna,
Ez gau, egun dedilla ni jasoko

[nauna»

«GeIdi bedi nolanai gorputza;
[gogoa

maitasun gorri minez jantzirik
[bijoa.

Odei beitzen makarra obenen
[lainoa,

Sen suntsi bedi! Zuzen Zuregana
[noa!

«La tierra, como el CUERPO, se
queda oscura (triste). Claro (ale-
gre) siempre el ESPSRITU, en tu
compama...» zure itzulpenak, ez
bide du nabarmentzen, eguzkirik
gabe, lurra GORPUTZ antzera gel-
ditzen dela; ots, CADAVER bezala.
Gorputz gelditu, hori dela esanen
nuke nik. Horreia baiitz, zure: «tris-
te», «alegre», «cuerpo», «espiritu»,
oker leudeke. Edo gutienik, eskas.
Azken estrofa, nere ikuskeran al-
detik dagoela, dirudi. Hor ere, gor-
putza, cadaver da; eta gogoa, al-
ma.

Esandako denak, nere irudipenak
ote? Ez nuke uste, irudipen uts Ii-
rakeenik. Francotirador baten lana
geiago dirudiela nere lantxoak, bes-
terik baino? Ez nik horrelakorik
uste.

Sasi-itzultzaile zarela erakutsi
izan banu, nere egitekoa beterik
legoke.

Orixe itzultzen duena, beti be-
har badu ere «traditore» izan; «tra-
duttore» den aldetik —traduttore
zintzo, aiegia—, izan dedila tradi-
tore; eta ez, trebetasun eta ofizio
gabekoa den aldetik.

Bestalde, eskerrik asko, pasarte
bat eta bi ere bai, errazago ja-
sotzen, lagundu didazulako.

Premin Ixurko
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BAZTAN

JOSE MARIA AGERRE, Almandoz-
tarra. Diario de Navarrak antola-
tutako «AXULAR SARIA» deitzen
den izkribitzaile konkursoaren ira-

baztale. Zorionak!

DOLU

Gure adiskide zintzo Ignazio Itu-
rria Zabala, E!izondo-ko Mitxelto-
neko nagusia, Jaunak bereganatu
du. Aspaldixko hontan erixko za-
gon, gaitzak zaukan menperaturik
eta azkenean bere ordua iritxi da
eta Jainkoak eraman.

Euskaltzale jatorra gutti diren
bezalakoak ginuen Ignazio jauna,
denen laguntzale eta ongile, denok
maite ginuena. Goian Bego.

Bere familikoek har ditzateia gu-
re doluminsk sentikorrenak.

MUTIL DANTZARIAK

Berriz ere arizkundar mutil-dan-
tzariak ari izanak dira eta oraikoan
Bizkaiko lurretan, Basauri-ko hirian.
Joan den Urriaren 15-ean euskal-
-dantzarien bilgura haundi bat os-
patu zuten herri hortan, Euskal-
-Herriko lau lurraldetako dantzariak
aritu direiarik. Gipuzkoatik bi dan-
tzari-talde, Zumarraga-koak eta Do-
nostia-ko «Argia»koak. Bizkaiatik
Bilbo-ko him talde. Zuberoatik Ate-
rratze-ko dantzariak eta Nafarroatik,
Ituren-go «Zanpantzar» deitutako
joileak eta Arizkun-go mutil-dantza-
riak.

Goizean dantzari-talde guziak Ba-
sauri-ko karriketan barna itzuli bat
eginik gero herriko plazan dantza-
rien agerpen nagusia ospatu zuten
denek beren dantzak erakutsiaz.
Besta guzietan bezala bazkaria
izandu zen dantzari guzien elkarte
zoragarria. 190 bazkaliar Euskal-
-Herriko lurraldetaik denak han bil-
durik, kantuz, dantzan, bertsotan
eta solasean, bai gauza ederra eta
atsegingarria.

Bazkalondoan berriz ere herriko
plazan talde guziak beren dantza
saioa eginik holaxe amaitu zen Ba-
sauri-ko dantzarien eguna.

Baztandarrak izigarri kontent eto-
rriak gara Bizkaia aideko lurralde-
tik, jendeari gustatu zitzaizkioten
gure dantzak eta holaxe erakutsi
ere beren bozkarioa esku-zarta be-
roak dantzarien ohoretan eginik.

Baztan al.detik miiaka goraintzi
gure adiskide bizkaitar hoieri.

AIZKOLARIAK

Urriaren 15-ean Doneztebarrek
bazuten besta beren herrian eta
arratsaldean aizkolari apostu eder
bat izan zuten. Hor ari izanak dira
nor-gehiagoka bi bikote, Astibia eta
Arria, Latasa eta Mindegia-ren kon-
tra eta beren eginkizuna hauxe:

Amaseina kana-erdiko nork las-
terrago moztu txanda librean. Le~
henago ere ari izanak dira bi bikote
hoiek elkarren kontra, bi aidiz jo~
katu eta bietan Latasa eta Minde-
gia irabaztale. Baina oraikoan gau-
zak ez dira berdin gertatu, Asti-
biak eta Arriak auzia merezimendu
guziekin bereganatu bait-dute be-
ren kontrarioak menperaturik. Ira-
baztaleek beren lana 30 minutu eta
27 segundoz egin zuten eta gai-
tza'ieek 31m ta 2 s/tan.

Lau aizkolariek Ian onai egin omen
zuten batez ere Arriak eta Lata-
sak, hauek izan bait-ziran lanik
gehien egin zutenak sasoi ederra
erakutsirik.

Ikusliar asko apostu hontan, as-
paldion ez baizen izan hoiako jo-
korik, hortaz jendea zerbait ikus-
teko gogoarekin zagon. Han izandu
diren guziek aho batez diote La-
tasa oraindikan sasoiean dagola,
bizkor eta lanerako gogoarekin. Ur-
teak aisa iasaten ditu sunbildar
aizkolariak, ohian gizon zai! eta
osasunez betea agertzen zaigu.

Aizkolari, pilotari edo edozein
motako kiroltzalea bere burua on-
gi zainduz luze irauten du. Hortxe
duzue pilotarien artean Mikel So-
roa eta aizkolarietan Erramun La-
tasa. Segi aurrera eta sasoiak iraun
dezala.

M. IZETA

ELIZONDO-KO FERIAK

Elizondo-ko urriko feriak ospatu
ditugu eta deus makurrik gabe Jain-
koari esker. Aurten ilabetearen 27-
-an ukan ditugu eta ez denbora
ederrarrekin. Urriko ilabetearen 26
lehenbiziko egunak den denak eta
utsik egin gabe, eguraldi ederra,
eguzki goxo, aizego bero eta euri
ttanttik ere egin ez duelarik ira-
gan zaizkigu eta horra hor 27 ga-
renean «porrot» euria nasaiki egun
guzian argiastetik ortoska eta kaz-
kabar erauntsiekin hasi zitzaigula.
Gero egun guzian euri gozoa bai
eta kanpuarendako mesedegarria,
baina iendearen harat-hunetak egi-
teez ain ona. Halare feriaren izen
horrek badu arrakasta eta iendea
etortzen da Elizondora bertze ur-
tetan bezala egun on bat iragaite-
ko esperantzarekin. Aurten ere he-
men ikusi ditugu gure artean mu-
gaz-bertzaldeko anai eskualdunak
baztandarrekin batean eta bai Ul-
tzama eta Bidasoko iendea ere.
Merkatu plazan bazen azienda eta
denek dsotenez klase onekoa eta

prezioak ere arabera hortan. Lur
lanetako eta belar ebakitzeko mo-
ta guzietako makinariak ere eraku-
tsi dituzte.

Antxitoneko trinketearr baginuen
iendeak aunitz maite duen besta
eder bat; bertsolariak. Trinketea
leporaino betea eta lau bertsolari
on eta arrakasta haundikoak: MA-
TTIN, LASARTE, LAZKAO-TXIKI eta
AGIRRE. Gure bertsolariek ordu ter-
diez ehun bertso eginik entzule
guziak loriaturik utziak dituzte. Mo-
ta guzietako bertsoak kantatu di-
tuzte eta erran beharrik ez dago
iendeak arreta haundiarekin entzu-
nak dituzteia. Baziren «magnetofo-
nak» ere kantaldi guzia ongi har-
tu dutenak eta badakigu ere Kali-
forniara igorri beharrak dituzteia,
hango euskaldunak maxina horren
bidez egun hortako bertsoak aditu
dezaten. Segur naiz zenbait ber-
tsoekin irri ederrak eginen dituz-
teia. Lau kobiari hoiek beren ba-
iioa ongi aski erakutsi daukute
Iendea kontent dago.

Dantza-lekuetan gazteria ederki
iostatu da eta ostatu guzietan eda-
le aunitz Gehiagokorik gabe hola-
xe loan zaigu ferietako eguna.

ANZANARRI

LESAKA
•EUSKAL IKASKETAK»

Bigarren urtez, Beti-Gazte Alkar-
tcaren izenean antolatuta, euskal
ikasketak asi ditugu Lesakan. Eus-
kera ikas nai ta euskeraz trebetu
nai dutenentzat euskal ikasketak
(klaseak) gabetan. Ta Lesakan pa-
re, Berako taldea ere ikasketekin
asia da.

AUTO-KR1T1KA

Aimandoz'ko pelotariak. Aurtengo Nafarroa'ko herrien arteko Txapelketan
Baztan'go txapeldunak. 1972

Lehengo urteko esperienzia ona
hor genduen, ta hartik asi gera.
Gure buruen azterpen edo «auto-
-kritika» bat eginaz, alegia. loan
den neguko saio hortan ze azertu
ta ze utsak izan genituen azalduz.
Hain bakan ta hain beharrezkoa
dan «auto-kritika»! Laburra ta mu-
rritza gurea hau. Naikoa ez, inola
ere. Bafian, ala ere, puntu batzuk
aipatu ziran, uts batzuk azaldu,
gai batzuk ukitu. Lehengo urteko
ikasleak irakasleei buruz zer zioten
argitara atera zan: ez geundezila
geiegi trebe euskeraz; talde geiago
egin behar zireia, bat banaka al-
kar ezagutzen ioateko; alkar-hizke-
ta gutxi sortzen genduela; iraskin-
tza edo «pedagogian» aldetik pito
bat ez genakigula, bat edo bertze
utseinta... Mami ederra daukaten
salaketak.

Banan, badago oraindik bertze
zerbait. Hauxe: euskera ikastera-
koan, asteroko bi ikasketa edo kla-
seak ondore on gutxi eman ditzaz-
kete, nor bera ez bada saiatzen.
Hizkera bat ikastea ez da mate-
matikas ikastea bezela. Hizkera bat
ikasteko behar da ARI, mlntzatu
iota-ke. Lotsak kolkoan sartu, ta
alkar-hizketak asi, gaizki edo ongi,
lagunen artean. Gu klase barman
euskeraz mintzatzen ginan arretaz,
bafian kalean erderaz, ikasleak be-
ren artean, ta gu ere bai maiz
ikasleekin. Hau izan da azterpen
honek egin digun salaketarik go-
gorrena, bafian mamitsuenetik bat
ere bai.

ZABARKERIA EDO ZERGAITIK
IAK1N EZ?

Uts sailla ederra izan dugula iku-
si arren, uste dugu Ian puxka bat
egin zala ioan den neguko ikas-
keta hoien bitartez. Zintzo etorri-
tze-n zirenak franko trebetu ziran
hizketan, ta idazten (eskribitzen)
ere poliki asi ziren.

Hortaz, negu hontan ere gogoa-
kin etorriko zirel.akoan antolatu di-
tugu ikasketak berriro. Zabaldu ge-
nituen paperak zokoz-zoko, euske-
raz ta erderaz adieraziz ikasketak
berriz astekoak zireia, ta azaldu
nai zutenak aski zutela izenak ema-
tea aste baten barman, etzutela
ezer ordaindu beharrik izanen. Ho-
ri bai, ez ginan ibilli ifioren atze-

5rizu, anuo'ko erri teuria
Irufia'tik Belate'ra goazela, eskui aldetik agertzen zaigu egi

batean, erne, alaitsu, Arizu'ko erri txuria. Ezin gelditu begiratu
gabe.

Erria, berez ez da ezaguna bainan bai Arizu'ko txistularia.
Lanz'eko bazter oietara urbildu ezkero, Arizu'ko txistularia zana-
ren izena besterik ez genuen entzuten. Erri guzti oiek, orain dala
berrogei urte berak alaitzen bai zituan euskal dofiuz. Euskal
giroak napar mendi aide ontan, zor aundiak dizkio txistulari oneri.
Orra nun, txistulari onen aztarnen billa nenbillela, ezagutzen duten
errixka zoragarri au.

Gure txistulariaren izena Pedro Migel Arizkun zan, berez
Esteribar'koa Iragi'ko semea. Ezkonduta Arizu'ra etorri ziran bi-
zitzera. Beizaia, unaia bezela ateratzen zuan bere bizia. Uztegik
ere egiten zituan eta San Urbano egunean saltzen ibiltzen zan.
Txsstua jotzen erriz erri festetan zebillen. Ordana bezela oblatak
eta piper opillak ematen zizkioten. Ba dira ogeita bost urtetik
gora il dala. Borda batean bizi zan eta orain utxik dago. Bertako
illerri txikian obiratu zuten. Zer egin ote dute bere txistua ta
tuntunakin?

Arzeki mendi egalean ezarria degu errixka txuri au. Etxeak
sendoak eta zabalak ditu. Amar sendi bizi dira. Ikullu ederrak
dituzte. Len ba zeuden maisterrak, batzuek bordetan zegozen. Bei
batzuekin eta oyanetan lana eginaz ateratzen zuten bizia. Aiek,
iri aundietara lanera joan ziran. Nagusiak artu dituzte maisterren
iurrak eta orreia beren bizibidea indartu dute. Etxeak mendi le-
poan eginak daude ta eiiza berriz egi batean. Parroki onek San
Pedro'n izena dauka. Amazazpi garren gizaldiko aldare nagusia
du. Bazterreko aldare batean dago 16 garren gizaldiko irudia,
Maria bere semea ilia belaunetan daukala. Beste Amabirjina zutik
bere aurrekin barrokoa ere ikusi nuen. Eliza au era bat berritua
da. Goi ortik bai ikuspegia ezin gaitzekoa dala. Izadia edertasu-
nez jantzia agertzen zaigu ta osasunarentzat ezin obea. Baso
gaSantak inguruan ikusten dira. Erri au oso aberatsa degu. Ur-
tero milloi erdi bat pezeta ateratzen dute egurrarekin.

Ba nuen euskera nola zebiilen jakiteko gogoa. Aita Olazaran'ek
noizbait esan zidan gure izkuntza eustearren ikaragarrizko borroka
euki zutela apaizak eta maixuak. Berexitasun guzti oiek jakin nai
nituen. 74 urteko gizon sendo batekin topo egin nuen, berez
euskalduna garbia, izena Juan Migel Iraizoz dauka. Gizon jator
oneri galdetu nion, nola galdu zan euskera. Garbi asko esan
zidan: «Eskolan egitea debekatua zegoen. Gazteak ere euskerari
irri egiten zioten. Orain dala 60 urte, Anue'ko Rafael Olabe
apezak Kristau ikasbidea ta itzaldia danak euskeraz egiten zituan.
Aren ondotik etorri zanak Jose Maria Lizaso Iraizoz'koa erdiz
egiten zuan. Epifanio Santxo Zubieta'koa irugarrena ta au eus-
keraz asi zan ta gero dana erderaz. Ba dira bost edo sei urte
i! zala. Onen garaian, maisu aragonesa euskeraren aurka asi zan
eta ume guztiak bere aide jam" zituan. Umeak ere erderaz nai
zuten kristau ikasbidea*. Ara itz gutxikin esana ikaragarrizko ipui
iaburra ta gogorra, guretzat. Maixu onek il zuan gure izkuntza
euskai erri zoragarri ontan. Gorriak ikusiko zituan apaiza gizajo
arek. Ez naiz arritzen batere gizaseme bateri entzutea, maixu
aragonesa ura deabrua bainan gaixtoagoa zala. Deabruak bakarrik
egin bai ditzazke orrelako lana txarrak.

Gaur oraindik zanak beren artean etxean mintatzen dira eus-
keraz. Gazteak berriz ez dakite. Urrikituak daude bainan beran-
duegi.

Nere aiton onek eraman ninduan bere ikullu berria ikustera.
Ez da nolanaikoa. Baserritar onek milloi pezeta sartu ditu gauza
eder ori egiten. Ba dauzka berrogei bei ta amar migak eta egu-
nero ematen dizkiote bosteun litro esne. Gurelesa'ko batzor-
dearen kide degu. Ez da arrirzekoa. Lurra aberatsa izaki, lana
egin bear eta onen bitartez etekifia naikoa ateratzen dute beren
ikullu oietatik. Gure aitona au, jauntxo bat degu, euskalzale ja-
torra, jakintsua ta gaztea oraindik.

Principe de Viana euskal aldizkariaren alen bat artzen dute
Arizu'n. 1958 garren urtean sei aurtxo zeuden erri ontan, oietatik
lau euskaldunak.

Zorionez, iru kilometrora Olague daukatela eta bertan ikastola.
Merezi luke Arizu'ko aur txiki guztiak egunero Olague'ko ikas-
tolara eramatea. Orduan aur txiki oiek eta beren gurasoak ika-
siko lukete Euskalerrian bizi dirala.

LATXAGA

tik ioateko erraten. Hor zauzkaten
paperak, ta ikus nai genduen zen-
bat asten ote ziran inork eskutik
artu ta eraman gabe. Aste bat
zai egon, ta... lau gazteen izenak
bertzerik etzan azaltzen. Lau gazte
bakarrik, bertzerik ez, hiru millako
herri batean, hain jatorra ta eus-
kal zalea dala erraten duten Lesa-
kan. «Boicot» irakasleei? Ez dugu
uste halakorik izan zenik, ta asi
ginan. Bat banaka, bertze batzuk
azaltzen asi ziran, amalau-amasei-
raino.

Ta ustekabeko honen ondorean,
nere galdera: Lesakarrokei, ta ba-
tez ere Iesakar gaztediari zenbat
ajola (importa) zaio euskera ta Eus-
kal-Herriaren bertze gora-berak?
Aurrera edo atzera goaz? Ez naiz
gauz azterketa sendo bat egiteko;
ala ere nere iduripen aul bat ema-
tera noa.

1.—Lesakarrok jatorrak eta eus-
kal zaleak omen gera, diotenez.
Benetan, dantza ta euskal ohitura
zaharrak zaitzen saiatzen gera, ta
inguruko herrixka bat iaietan arki-
tzen danean, han gaude Iesakar
gazteok euskeraz kantari ostatuz
ostatu. Ongi, bafian oso gutxi. Arre-
ta pixka bat behar dun bideetan
abiatzen bagera, potto. Hau lurre-
ko leku guztietan gertatzen zai-
guna dugu, bafian Lesakan beste
herri batzuetan bano geiago, nere
iduriz. Gazte geienok lanean ga-
biltza, illabete azkenean bizpahiru
sos gureak ikusten ditugu, ta gai-
nekoa or konpon! Bai, bai; euskera
ikas behar dugu ta euskaldun ioka-
tu, ta... Banan, arretaz asteko or-

duan: Ba, mafiana! Ala diogu geie-
nok.

2.—Dana dala, «konbenzitzen»
gaitun gauzen bat bada, iokatzen
gera pixka bat hartara. Banan, EUS-
KERAK EZ GAITU «KONBENZI-
TZAN»! Ez dugu euskeraren beha-
rrik ikusten! Euskeraren aldeko
kontzientzia galduerazi egin bai-
-digute edo behintzat galdu egin
bai-dugu.

Euskaldunak, gera bai, bafian eus-
kera ikasi ta euskeraz mintzatze-
ko arretarik ez. JNola izan leike?
Nola erran dezakegu herria maite
dugula, ta herriaren aide gaudela,
herriarena den euskera baztertzen
ari bagera? Nola erran dezakegu
herria gurea dala, herritarrok era-
biltzen dugun hizkera ere kanpo-
koak ezarritakoa bada?... Edo... Ze
gizontasun izan dezake batek, bere
nortasuna ankapetzera utzi, ta bes-
teen ideak bakarrik baditu? Bes-
teenak bakarrik, berak bererik ga-
be? Erdera bai, beharrezkoa dala-
ko, ta... banan erdera bakarrik
ez inola ere!

AZKENA:

Hitzak. Hitz politak, banan aizeak
daramazkin hitzak. Odola berotzen
zaigu, banan batzutan ta denpora
laburreko. Arreta pixka bat eska-
tzen digutenean: Ba, manana! Hau-
xe gertatu da Lesakan euskal ikas-
ketekin. Beharrik bai ez direla danak
gu bezelakoak!

ANTXON
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EUShAL IZENDEGIA
Euskaltzaindiaren aginduz gure aldizkari hontako

idazle bikain eta prestu den Joshe Marin Satrustegi
apez jaunak «EUSKAL IZENDEGIA* izeneko euskal
izen-zerrenda eder eta luzea eratu eta argitara eman
berri du.

«Euskal lzendegia» delako hau ongi eginikako eta
irudi ederrez ornitutako liburutxo batean dago. Iruneko
«La Vasconia» diru-etxeak «lzendegi» honen argira-
tzearen diru-kontuak eta zabalkundea bere gain artu
ditu. Bera izan da argitaratu duena. Gainera berrogei
eta amar milla ale atera ditu (50.000), Euskaltzain-
diari dirurik batezere kostatzen ez delarik.

Euskaldunok bi «lzendegiak» ba genituen gure es-
kuetan biak txikiak erdi osoak edo erdi eginak zi-
renak.

Lehenbizikoa «Arana-Ellzalde»-ren «lxendegia» de-
ritzana da eta 1897 garrenean agertua. Bestea Eus-
kaltzaindiak izendutako komisione batek egindakoa
eta 1966 garrenean azaldua. «Arana-Elizalde»-renari
bere egunean arrera izugarria egin zioten euskaldu-
neek. «lxendegi» hontan euskal izenak guziak euske-
ratuak dira hau da beste hizkuntzetatik artuak eta
euskerara itzuliak. Izen politak, aditze onekoak dira:
ha I a nola Garbihe, Nekane, Gotzone, Jalone, Bakarne,
losune, Miren, eta, eta emakume izen artean; eta
loseba, Imanol, Koldo, Aingeru, Patxl, Txomin, Mikel,
eta, eta gizon izen artean.

1966ko izendegian, «Arana-Elizalde» renean ager-
tzen diranetaz gainera beste asko jatortasunez bete-
srikako euskal izenak Nafarroako paper zaharretan bi-
latuak, eta beste batzuek aspalditik euskaldunen ar-
ftean txit ezagunak eta erabiliak agertzen dira: Hala
hola: Asier, Oier, Xemein, Eztebe, Eneko, eta, eta.
Hauetaz gainera Euskal Herri guziko Ama Birgin auni-
itzen izenak daude bilduak.

: «EUSKAL IZENDEGIA» berri hau, haundi eta na-
gusia da, osoa, aide guzietatik bilatutako euskal ize-
jnak dituena.

Lendabiziko bidea, euskal izenen aldekoa, Sabino
Arana zenak iriki ba zuen. 1966 garrenean, bigarrena,
'bestea baino haundiagoa Euskaltaindiaren Baztzorde
;batek —Aigeru Irigaray sendagile jauna Bum zela-
rik— zabaldu zuen. Oraingo egunekoa Satrustegi jau-
nak prestatu duena euskal izenen bide berri, zabala,
eta zuzena bezelakoa da.

Zazpiehun euskal izen inguruan daude bilduak de-
rvak liburutxo polit eta txukun batean ezarriak.

Azala eta orrietan dauden irudiak Iruneko «Artzai»
jaunak egin ditu. Euskal jatorrik betetako irudi hauek
txit ikusgarriak. dira.

Orain euskalduneek badakite nora juan, nun iakin,
eta nundik bilatu eta bereixtu bere euskal izen
kutunak.

Euskaltzaindiak urrats haundia eman du Satruste-
giren bitartez eta «La Vasconia» dim Etxeak ukaezi-
neko tanto ederra irabazi du bere aide. Goresmenak
denoiri.

P. Diez de Ulzurtun

cuskaldunfzen" euslcera ilcastelco ilcasbide
berria

Euskera ikasteko liburuak pillaka
daude gure artean. Batzuek astu-
nak, neketsuak, erakasteko desego-
kiak direnak. Beste batzuk ordea
arinak, gozoak, ikus eta ikasteko
alai eta hortarako propio eginak.

«EUSKALDUNTZEN» izeneko eus-
kal ikasbide berri hau Bilbotik eka-
rri berria dugu. CINSA Etxeak izan
da argitara eman duena.

Esan behar da aurretik ikasbide
hontan erakusten dan euskera
«euskera batua» delakoa dela: hau
da «Euskal Herri» guzian entendi-
tzen ahal dan euskal mintzaera
libutu hontan ikasten dela. Aspal-
ditik «Euskera batuan» beharretan
geuden eta hara orain zorionez gu-
re eskuetara etorria.

Liburua txukun eta apaina azal-
du da. Gaia txit interesgarria ba da
hau da euskera batuan euskera era-
kastea azalez eta orrialdeetan ze-
har ere egokia da benetan, alaia,
eskuetan pozaz eta begi onez ikus-
ten dena. Uste dut irudiz eta itxu-
raz laket eta atsengigari izanen da
erakasle eta ikasle guzientzat. Au-

rrentzat oso egokia eta kutuna iza-
nen zaielakoan nago.

Irakasbide hau lehenengo mailla-
koa da aurrei begira dena euskera
irakasteko. Diotenez geroan biga-
rren eta hirugarren maillako libu-
ruak etorriko dira euskerarekin au-
rreratuak daudenentzat. Esan behar
dut ere «EuskaIduntzen» delakoaren
lehenengo zatia, hau da orain azal-

du dena adineko diren euskeraz
itzik ez dakitenentzat ere aukera-
koa dela.

Liburu hau prestatzeko ari izan
direnak hauek dira: R. Badiolax,
J.R. Etxeberria, J.I. Intxaurraga, X.
Kintana, J. Legarreta, J.A. Mundua-
te, J.J. Zearreta eta J.L. Goikoetxea.
Beraz liburu honen lana «Talde»
batena izan da. Lan neketsua, lu-
zea. Ikasbide hontan agertzen di-
ren irudiak bostehun bano gehiago
dira eta ez da esan beharrik ere
hau ere lana dela.

Ingeles erakasteko gaur egune-
ko erak eta bideak «Egile Taldea»k
erabiltzen ditu euskal metodo be-
rri eta gaurkotasunez ornitua ger-
taturik.

«EuskaIduntzen» euskal irakasbi-
dea salgai dago. Ikastolentako mo-
dukoa da. Edozeinek eskutara le-
zake zuzenbide hauetara idatzirik:
CINSA Etxea - Avenida del Ejer-
cito, 18-3.° BILBAO (14).

P. U.

Pio Baroja»-ren
Lehen Saria

DEIA:

Bera Bidasoako «Gure-Txokoa» soziedadeak, Pio Baroja jaio zen ehun
urte betetzea ospatzeko, ipui sari bat antolatu du, idazle berriak sor-
tzeko asmoakin. Nafarroako Diputazioa, «Delegaci6n Nacional de la
Cultura», Nafarroako Aurrezki Kutxak, Iruineko Aurrezki Kutxa Munizi-
pala, «Amigos del Pais», eta bertze soziedaderen laguntzarekin.

1.—Sariketa honetan parte hartzen ahal dute ipuin berri guztiak,
gaia libreakin, euskeraz edo erderaz idatziak eta hamar foliotatik pasa
ez ditezenak.

2.—Bakoitzetik lan bat bakarra onartuko da, eta hogeita hamar urte
bete gabekoentzat da.

3.—Orijinalak BERA BIDASOAKO Gure-Txokoa soziedadera bidaliko
dira, sobre itxi batean eta sobrearen gainean PIO BAROJA SARIA,
idatzita.

4.—Lana makinaz bi lerro hutsik utziaz egonen da. Him kopia bida-
liko dira bere izen-buru eta lemarekin. Berarekin ekarriko dute sobre
itxi bat lehen esandako lema berarekin gainean idatzita. Sobre horren
barrenean idazlearen izena, zuzenbidea eta ipuiaren izen-burua biali be-
har dira.

5.—Lanak abenduaren 15ean eguerdiko ordu bata baino lehenago bi-
dali behar dira.

6.—Bi sari izanen dira bat euskeraz egindako idaz-lanarentzat eta
bestea erderaz egindako lanarentzat. Irabazle bakoitzari 15.000 pezeta
eta oroitgarri bat sari bezela emanen zaizkio.

7.—Abenduaren 28an Pio Baroja jaio zen egunean juraduaren eraba-
kia jenden ainzinea emanean da.

8.—Bera Bidasoako «Gure-Txokoa» soziedadea lan hoien jabe bezela
agertuko da him urteen barrenean.

9.—15 urte bete ez dituztenentzat ere izanen da «Aurren lehen sa-
riketa» bi sariakin. Bat euskeraz egindako lanarentzat eta bestea er-
deraz egindako lanarentzat. Bakoitzak 2.500 pezeta saria eta oroitgarri
bat izanen dute. Bialtzerakoan jarri kondizio berak izanen dituzte. Des-
berdin hauxe bakarrik: idazlan horiek lau foliotatik ez ditezke pasa.

Euskal izenak (XIX)

ASIER

Zortzigarren mendeko giroan
idatzi zuen N. Villoslada-k bere
«Amaya», hots haundikoa. Si-
neste zaharren eta kristautasu-
naren arteko borroka adierazten
du. «Amaia» izena, azkena be-
zala hartzen du; ordu arteko
sineskerien bukaera, alegia.
«Asier», berriz, denbora berrien
hasiera. «Amaia», izen bezala,
ba zen Erdi-aroan; Asier berria
izan iaike. Liburu hortan ager-
tzen den Aitor ere, Hemeretzi-
garren mendean asmatua da.

Ajola gutxiko istillua da, orai-
koan, izen hauen iturburua. Izen
bezala on-hartuak izan dira eta
herrian oso sartuak daude. Ho-
rrexegatik Asier euskal izen-
degi berrian egon behar zuen,
Aitor eta Amaia bezala. Eta ez
dago, ez ezerengatik; sorginke-
riz baizik. Gure ustez sartua
ginuen, eta liburua atera dela-
rik haren fitxa falta. Zorionez
izen ezaguna da eta ez luke
horrengatik oztoporik izan be-
har. Beste aldi batez sartuko
dugu.

Hitz honen indarra «Amaia»
liburutik eta herrian izan duen
arreratik dator. Belarrientzat
atsegina ta, esames polita adie-

razten du. Irauteko behar den
guzia eta gehiago.

Erderaz jende izen bezala ibil
laiken itzulpenik ez du. Ez da,
beraz, legez debekatuetatik. Eli-
zaren aldetik ere ongi ikusia
da. Beti gertatzen dena, ba da
Euskalerrian lege gizonen bat
edo beste oztopoak ezartzen
dizkiona; ezer egiterik ez du.

Lehengo aldi batez Irufien
gertatua: Eneko izena eman na-
hi zion guraso batek bere se-
meari. Ezetz erantzun zioten,
ohi den bezala. Eta orai dator
harrigarriena: Enekoren ordez
Asier zergatik ez zion ezartzen,
esan izan behar zion juzgaduko
buruak. Eta bai pozik hitzetik
hartu aita euskaltzaleak!

Eneko santu izena, eta Napa-
rroako errege birena; gure pa-
per zaharretan sartuena on-har-
tzeko eragozpenak ziren lekuan,
Asier izenak baimen guziak eta
lege-gizonaren bultzada estima-
garria zeuzkan. Euskal izenen
kondaira egiten denerako jasoa
nuen. Aurten gertatua. Eta zen-
bat halako! Nundik datorkio
izen bati bere indarra? Nork
daki? Huskeritatik askotan.

SAGI

-Navasal- Graflkak. A. Aeloain, 1 - Iruna - D. L NA. 319-64


	Naturaleza (eta III).
	Renacentistas navarros de principios de siglo.
	Euskal Herriko Leioa.
	Baezpada balekabale.
	Sanchez-en liburuaz.
	Donostia'ko lehenengo sorgin-jakintza Batzarrea (II).
	Iruñako berri. Euskerazko ikasketak.
	Bertsolari-eguna Markinan.
	Deusto'ko zubian.
	Iru txipilota.
	Auritzeko besta zela eta, esku aldeari eskeinitako olerki-kanta.
	Eskubide bardina.
	Bazenki.
	Sort-etxeari.
	Aroztegiko semeari.
	Zauritua.
	Bertsolarien irteerak.
	Zakurra.
	"ez eta ez, sasi-itzultzaleei"
	Euskaltzaindiaren batzarra.
	Erriz-Erri.
	Arizu, anue'ko erri txuria.
	Euskal izendegia.
	<<Pio Baroja>>-ren lehen saria.
	"Euskalduntzen" euskera ikasteko ikasbide berria.
	Euskal izenak (XIX). Asier.

