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EIEIZGIZONAK, EUSKATDUNAK EUREN ETEIZATIK
Siñistt¡ eziña, baiña cgia, cgi rrts^;

re begiakaz ikusia.
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Illeta bat zan Durangoko Santa

qcu_

Mar.iun.

il onen |tean, arratsalclcko boslak ct¿r cr_
dietan. Aita Karmcl<lar biren a¡nl¡ z¿rn

illa, Dimakoa, Oba baserrikr¡a. 17 Karnrcl,
dar bertarat[¡ giñan, gr:urc an;ri bici la-

guntzcko asmoz joanda. Mczaentoillca, sc,

meetatik bata; laguntzaillt.ak, bcste

sc_

mea ta onein legunsu, illan:n lr¡bea. Kar-

meldarrak, bi oneik be.

Aita Bizente Bizkarguena¡¡a, illarcn sc_
mea, mezaemoillea, Abadc jaunarcngana
.ioan zan aurregunean. Urrr:rrgcr egtrrrcko
illetatan, altaran bere anai t:r lerrgrrsu karmeldarrak laguntzea gura cbala cs¿rn eutsan. Baietz pozik be, bcingo batcn czarririk: nE,trskeraz ez gero e? Ori ezcsaitik
be ez. Mezca latin izango <J:r, Epistrr-l:r ta
Ebanjelioa erderaz¡.
Illeta egunean sakristian zirala, tnczc¡
etrskeraz izan zeiteala gur:r ebela etxckoak, agerfu eutsoen barril.o br: bcrtrk<r

Euskalclun abade zintzoak jaur.ti cbc.
zan, orain urte gitxi clirala, I)urirngok<r

Santa Mariatik eta erdelclunak sartu. cr¡s_
kcrarik cz dakienak. Ondo czagutzcrr doguz bertan diran erdeldun bic¡k: cuskcr¿t
ta gure erriarcn arerio itsuak.

Ta olantxc doaz gauzak gurc cr.rian.
Euskaldun kristiñauak eurcn eleizatik

uxatutcn diarduc eleizgizonak eurak. Euren kontzientzia arakatu dagicla. Err.iarcn
artzaiñak dirala gogoan euki dagicla. Ez
daitezala ibilli goietara begira, arinrctara

0aurko
Atzo eldu iatan ANAI'I'ASUNA,
ta ¡;ozez beterik ikusten clot aurrera
ioakrrla bizkaitar aldizkari ¡u. Guzriok
laguntzen badeutsagu, bai iclatziz, bai
zabalduz, asteroko biurruko iaku se-

ko bidcrik zabaldu aurrera¡rtzel.iko.

tzat.

Eta

litzake benetan, bizkaitar euskaldunen-

Gure aldizkari au

irakurtean,
izenpeturako ka¡tea iku_
si dot. Keia bat dakar, au da, aurreko numeruan, lenengo orrialdean, Ian

IRRINTZIK

Egia esan, Epistola ta Ebanjelioa

ctrs.

keraz irakurri ebezan, Larragan .iatrnarcn

agindua

aurka

ceoan

agindua--zuzentasunaren
zapalclurik. Bcstc zati guztiak
latin eta erderaz egin ziran. Monitorc

egiten ebanak, dana erdera r¡tscan. Gor-

puaren aurrean azken'otoitzak egitean,
beste abade batek (bilbotarra berau) up¿rdre nuestro¡ esanerazi eban abots zoliaz.
Larragan jaunak entzun ebaz-an bercak.,

Lendik be entzunda datrkoz; baiña jaun
onek bereaz urten eban. Zornotzan parro.
ko zala, ondo ta sarri agertu eban bere
erdera zaletasuna; euskereak ezer ez"deutso zor lekeitiar oni.
Durangon jazoa

ta geuk ikusia.

Euska_

lerriko beste toki askotan jazoten da ze
ritxarrez. Azkeneko atsoak be e:;kubidea

dauke, sakristi-eleizan agintzcko e.uskercaren kontra danean. Ordua d:r ol:rko gauzak lurperatzeko; ordua da olako abacleai
atzea emoteko. Nongo legez egirr leiteke

beste onenbeste? Zetara,ko
Pacem

K<¡ntzilioa,

ln terrls, Populorum I'rogresslo ta

bcste onclako Eleizearen irakatsi¡rk? Non
geratzen dira gizonaren r:skubiclc.ak? Dana auts, euren barn¡a erderakel.iz betebete dauken abade, praille, monier ta bcs-

te

oneintzat.

Eleizan ziran danak, euskaldun utsak

ziran; erderarik tutik ez ekienak. Euskalerrian, geure errian, geure berbr:taz illeta egitea galerazoi ta euskaldun seme batek; abade jaun batek. Zer ikusi bear

dogunl

kerearcn onerako lan cgitcko prest gagoz,
gogotsu ta ezeren lliltlur barik. Erriarcn

izatearcn kontzicntzia rlaukagu; ta arlcr

onetan zintzoki ckingo dcutsagu, zuzenlÍi_

sun biclctik jokattrrik.

Onr:lako ioko loi zuzcngcrik ezin dogu
ontzat artu. Bcraz, Durangoko Santa Ma-

rian egifra, gogo-gogoz, bcne-benctan eta
danen ¿turrean gaitzcsten dogu.
AITA TXANTON GOIRIA
Karmeldarra

guru asko, ZBRUKO AIIGIARUN
antzera; ta ori, gauza ederra izango

ez eben lortu euskeraz egitea.

Guk asi dogun bidearr atzcrarik cz <lostr
egingo, czin cgin gcinkt:; crriarcn cta eris.

baiño.

abade jaunari, Sebastian Larragan jaunak, ezetz, ezegaitil¡ be ezetz.; gaurrartc

ez dala egin, eta berak ez cbala zura ola-

UXATUTEN

bat ctorrela erdcrazko itz geiegigaz.
Ka¡ta au arira iatort, nire lan oneri

asiera emoteko.

Bizkaian, aintxiñatik izan gara euskera garbiaren zaleak. Neu be bai. Baiña idazten asi nintzanean, Iaster konturatu níntzan oker nengoala.

Argitaratu bear dan lan bat idazteak
zera esan gura dau, egilleak zeredozer
daukala besteai esateko. Besteentzako
interes au ez eukitekotan, oba ez idarzj,
argitaratuteko asmoz beintzat. Au da.
argiraratuten diran lanak, bai liburuetan, bai aldizkarietan, besteak irakurte_

tl

eugff{ ere,a
2. Iraku¡leak ulertu,eko moduan
esan.

Euskera garbian idazten badogu, iz_
tegia, dizionarioa erabilli bea¡ko dabe
irakurleak, ulertu gura badabe bcin_
tzat; ta ori, euneko bostek be ez dabe
egingo. Eta orduan, dilema bat dau_
kagu: edo euskera garbian idatzi. naiz
eta besteak ez irakurri, edo euskera
<mo¡doilloanr egirr, danak irakurri al
daien.

Beiñola, aldizkarietarako idazten asi
nintzanean, euské¡a garbian idazteko
alegiñak egiten nebazan. Baiña gero,
errealidadeak eroanda, erdal

itzai eus-

kal sufijoak ipinten neutsezan;

Orain ei. Orain, burura iatortan edozein gai erabilten dot, errez, ezetango
konpleiu edo atxakia barik. Ez dauala
balio euskereak, gai sakonik erabilte_
ko? Ipiñi deistela edozein rema. ta

ikusiko dabe, erabi[i al dodan ala ez !

ko dira.

Baiña, iakiña, erderaka<ta batzuk

Gaiñera, gaur egunean, prisaz bizi
gara danok. Ozta ozta eukiten dogu
astia naikorik goizeko egunkaria ira_
kurieko, eta giuiago oraindiño, aldizka¡i naiz liburu bat oso osorik leiduteko. Onek esan gura dau, tan bat as_
tuna bada, i¡aku¡teko gatxa bada, ez
dala irakurriko.

tuaz.

Beste aldetik, euskerea ez da eskole-

tan irakasten. Euskal gramatikea esko_
la ta koleiioetan txikitadk ikasiko bagendu, gauzak beste modu batera planteatuko geunkez.

Guzti au ikusita, argitaratuteko bialtzen dan lan batek puntu oneek bete
bear leukez:

r.

Interesko ze¡edozer esan.

era

arrezkero, idazteko modu au bete be_
tean onartu dot.
Len, nekez ibilten nintzan nik au_
keratutako gaiak erabilten; eta irakurleak ule¡tu bear eustela konruan arturik, ezin neban edozein gai erabilli.

sar_

Amaitzeko. Zek egon bear dau ze¡en

ze¡bitzuan? Gaiak bokabularioaren
zerbitzuan, ala bokabularioak gaiare_
nean?

Izkuntzea, barruan daukaguna za_
baltzeko medio bat da. Onek esan gura dau, in¡rortanteena ZER ESANA
dala, ta izkuntzea, laguntzaille.
Jakiña, nik gurako neuke euskera on
baten idatzi. Baiña orretarako, Ienago
euskal gramatikea eskola ta koleiioe_
tan irakatsi bear da. Ortxe dago, gaz_
teleraz esaten dan tez, cla madre del
corderor.

Alegindu gaitczan ba orreran,

eta

bestea berez eto¡riko iaku.
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