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Eibartarrarl barrea franko eta adar Jof¿6 egln dlo kanpotarrak.
batez ere Tolosa eta Donostia aldekoak.
Erdal hlt¿ak erabiltzen dltuela, kaballua eta bontan¡a esaten d¡'
tuela ta, elbartarra betl adarra jotzeko motlbu lzan za¡o adarjotzal'

le

horrl.

Hala ere, Elbarko euskera Jatorra eta aberatsa da benetan.
dlo Inoiz haron forma eta mamlarl barrerlk egin, hlf
soilé¡' balzik. erderatik harturik euskera barruan sartzen ditucn
Kanpokoak ez

hitz bakanel

balzik.

Eibartarra ausarta' da benetan hlzketan. Bere euskera Indartsua da, bere pentsamena oso elbartar euskalduna. Horregatlk
hltzak bildurrik gabo sartuko dltu
edozeln'erdal g'aittk jasotako
-hori
bai, ouskeraz emango dltu' noski; erdal
bere hlzkeran. Éaina,
hitzak ugari ¡zan arren, bere euskera bide dela, zernahi gai er+
biltzeko kapaz da ta.
Eibartarrak, eibartar euskaldun Jatorrak noskl, ez du beste zen
bait' herr¡tako euskaldunek egiten duena egingo: hau da' erderara
lo. nolabaiteko teknizlsmo edo erderatlkako zailtasun bat sortzen
?énean. Eibartarrak bere euskeran lrents¡ko dltu hif¿ arrotz horiek,
eta, gutl gorabehera, diren dlrenez esango ditu.
Etbartarren zer hau ez da gaurko gaurkoa. Hona hemen, oraln
dela berrehun urte balno zerbált gehlagoko agirl munizipal bat:
.Ordenanza munizlpalak ousquetas'
-esan elecc¡nuetaracoz: l. Jau'
gura dabena da, ze estte¡la
nac, en resumidas cueñtas, onec
lzan atrebiduba, da adelantauba, elejlzera, Alcateric porsonaric'
seiña baitta espada persona onrauba, ldalgua Aberaza, da Erraizac
daucasana, da guisori Abonauba da oftclo Gharrlc esttaucana, baita
bere estteila i2an oflcialic edo oflclalerik soldau danlc, Erregue
'maggesttariaren errejimentuban serbicen dabenlc estta bere lda'
kortten da escribiceri eztaqulchanlc eta bardin lottenbadau, alaco'
ric, izangodabela, vlmilla maiabediren multla, da laquinda egongella'.
Aglrl edo dokumentu hau luzea da, eta ez dut gehlago emango.
Bertako euskera ez da. zihurkl, orduko oso osoa, zerbalt katr
poko kutsua' nabari' baita. Balna, z€nbait puntu pr¡n-tzlPaletan, orduko euskera eta gaurkoa berdinak dlrela lkus dezakegu.
Haslerako .en resumldas cuentas' horrek eibartarren betlko
nortasuna agerf¿en dauku behln eta berrlz. Erderazko akta batetlk
Jasota dagoenez, orduko ltzultzalleak ez dlo buelta askorik eman
asuntu horri, eta ¡ndartsu lrud¡tu zltzalon' erdal zatl horl zen be
zalaxe eza¡rl zuen euskera barruan.

Eibartarrak ez du zenbait tokltan esaten den .eman naute'
eta horrelako adltz' desegokitasun aldrebeslk esaten. Bere okerra,
oker baldin bada, erdal hltzak eta erdal esakera bat edo beste er+
bilEea lzaten da. Balna betl euskeraz arl' dola, euskeraz ari, bore
nortasuna euskeraz benetan eta sakon lndartua balta.'
Nork ez du entzun honelako adar Joüea: .Zuok eibartarrok ez
daklzue euskeraz: hau da tlenpua, hau da solaren kaloria, trigua
maduratzeko'.
Batzuek b(anüetan esan ohl dute; balna beste askok, horre
laxe ari lzaten garelakoan, benetan slnesturlk, Ez dut6, alajaina.'
ondo ezaguEen e¡bartar euske¡a Jatorral Horrelako h¡tz larloa erarF
tsl nahi lzaten daukute, balna Jakin bezate ez duela Inolz elbartar

batek horrelakorlk esan.
Ba zen Elbarren Ugn - l9f9) .Txlklllana. lzenordez deltzen
ztoten Aklllno Amuategi, gtzon Jator ota lehen sozlallsta. Honek
eman zituen Eibarren, Mendlzabal zenarekin batean, Elbarko sozl*'
llsmoaren lehen urratsak.' Grabaüallea zen, bandako muslkalarla,
kontzejala eta ez dak¡t nlk zer gehlago.
Honen erderakada famatu eta Jatorrak gaur arte ekarrl dauzklgute ahoz aho geroko eibartarrek. Behln bqtean, honela esan omen'
iuen mltln batéan: ....banda munlzlpala kabezan dogula eta pue

blo soberanua at¿lan...'

Barregura handla ematen dauku frase horrek; balna, euskeraz

arl zenez, eta, dudarik ez, erdar lrakasklntzak emandako kutsuz
egina, b<alogarrla da. Ez zuen, Jaklna, er4erara lo, ez eta burukomln
aéko ha*u ero nola eta zela l?ul euskerara, ez. Erderaz emanak

zitzalzklon bezala eman zituen herrian bortan.
Ba zen ere Baskaran, .kura lalku' deltua. Sozlallsta porrok+
tua hau ere. Honela esan omen' zuen behin: .Ez dogu konprendltzen Elbarko patronuen tatlka (taktika) rastreruar.
Erderakada dela? Dudarlk ez dago. hemen ere, erderaz hartubezate, bele
dadukagu, daukagu
daitezke. daitekez
dakusagu, lkusten dogu
dauku, deusku
daukute, deuskue
dauzkigute, deuskuez

dezagun, daigun
dezakegu, daikegru
diegu, deutsegu
dio, deutso
nituzke, nituke. neukaz
zaigu, laku

tako arau eta lrakasklntzak €rag¡na dela erdal kubudun esakune

horl. Erderatik Jasotako termlnologia bat agerl da, noski'

Baina

euskeraz hlzketan emana.
Txalo ta b€lo bonetan Eibarrek lzan dituen gizon haundi hauel. Herrikoiak. popularrak lzan dira 6ta benetan ma¡tatuak.
Ba zuten iákituria franko gizon hauek. Ez ziren üotxolokeriak
esaten ari' lzán, zentzuzko eg¡ia astunak baizik. Gaurdaino etorri
zaigu Amuategl haren beste esakune sakon hau:
.Ondo aministratzeko, zintzuena apartau.
Gero laPurra moduan zaindu'.

Zenbalt llburu ederretan ez da holakorik aurkitzen. Ba da zer

pentsa hitz sakon horletan. Gaur alderantziz' dakusagu eg¡te hau.

2enbat aldiz lapurrak hautatzen' dlren administratzeko, eta gero
g¡zon zintzo bezala lasai utzil
Gaur berton, euskeraz blzl da oraino Eibar. Bai kalean. bai
zenbait eüetan, bal lantegian. Lantegirlk haundi eta inportanteetan
honelako h¡t¿ak eta esakérak entzun daitezke: .Hl, horren engr+
niorren modulua bosta dok', edo .horri pieziorri angulu aguduagua emon bietsak (hehar deutsak)', edo .gure pedidua debolbidu
égin biajuagu (behar joagu), defetua ekarr¡ jok eta', eta horrelako
hamaika eta hamaika esakera.
Erderakadak dlrela? Bai, erderazko gauza asho dadukagu geure

hizkeran; baina beti euskeraz emango ditugu' Ez gara erderara
loanoo. Hobe ote llzateke honelako hau: .esto vamos a devolver,
ha tiaído un defecto y?'. Hau nonbait entzuten da, bai noski.
Eibartar zaharrek lndartsu eman daukute beren euskera, eta
guk indartsu eman behar diegu geure umeei. L¡teratura aldetlk
éogor joko dugu batasunaren álde; baina ez dugu geure euskera
é¡bartaira, den bezala, ahotan erablltzeko blldurrik izango.
Eibartarrak lator darabll Joskera, ondo jokatua adltza, zorag*
rri hiketazko joi<oa, bal glzohari eta bai emakumeari dagokiona'
uqari esakerak- eta aberaskl zenfzuak, Pozik emango nltuzke adiblde
eia exenplo batzuk; balna, lan hau luza ez dadin, beste baterako
utziko dut.
Gaaeek, Jak¡na, beste zenbalt' euskal h¡r¡tan' bezala, oso ka+
kartua darabllte euskera; eta zaharrengandlk gazteengana lzugarrlzgo aldea dago. Nork-norekiko ad¡tz' Jokoak gaizki darabilPate gazieek. datlboa eta akusatiboa oker direlarik; trantsitlboak sta
Intrantsitiboak ere beren egokitasuna galduta zenba¡t puntutan; zef}
tzu jatorrak erderazko kutsuz' Jantzlak, eta abar. Zergaük iaral,
gaur Euskal Herrlan nonnahl gertatzen baita' gaibehera hau?
Euskera galtze honetan garbl eta labur eman zlon eranlzuna
Turkua izenordez ezagulzen genuen plazentzlar mandatarl' harek,
lrakasle glsan,' elbartrar gazte batl. Maltzagako errekan lgeri egin
ondoren, e¡bartar gazte bat o¡nez zetorren eb(erantz, eta Maltze
gako aldapan Turkuaren orduko hamiol zaharra lkusi zuenean, ho

nela dei egln omen' zion Turkuari: .Zu, eruangostazu (eroango
deustazu) Elbarrera?, Eta Turkuak ¡asal erantzun omen zlon: .Bal,
botalk (bota egik) gaiñera'. Eibarren ohl lzan denez, .eruango

nozu, galde egin balu gazte harek, ez zen gertakarl hau aipatu
ere egingo.
Eibarrek aurrera Jo behar du bere uskerarekln, oralndlk euskeraz bizl da ta. Hltz Jator eta beste zenbait herritan erabiltzen
ez diren makina bat esakera bikain darabiltza elbartarrak. Gainera,
beraren nortasun berezia ematen dlo euskera horrek. Elbartarra
euskeraz

arl'

denean, Txlnan

arl bada ere, olbartarra dela

igartzen

zaio. Balna euskera galdu duenarl ex zaio, Eibarren bertan ere,
lgartzen nongoa den. Eibartarraren nortasun berezia bere hizkeran
datza' gehlenlk.

Eibar, euskera gogorduna, euskera ozenduna,' euskera Indartsuduna, aurreral Aurrora geure euskera gogor horrekin, aurrera
geuro nortasun ota pertsonalidadea eman daukun hlzkera horrekln!
Behin batean, Axula famatuarl galde egln omen zloten: .H¡,
Axula, nora ola (hoa) holako golx?' Eta Axularen erantzuna: rTxlrlb¡lrl üara-b<ara ü(orltara Txarara'. Hau da: Txara lzeneko tokl
batera omen zlhoan lxorl bila, baina polikl eta seguru, pauso gal-

durlk eman gabo, .t(lrl-t(lrl üara-ü€ra'.

Guk ere, berandu lzan balno lehen, geure .txirl-üirixan', pausorlk galdu gabe, aurrera jo dezagun euskeraren alorrean' eta euskeraz biziaz.
Bai, euskeraz blzl.gara oralndtk Eibarren.

IMANOL LASPIUR
zalo, lako
zlhoan, ioian
zlon, eutson
zloten, eutsoen
zitzalon, jakon
zitzaizkion, jakozen

