
Bizkaitarrei 
B i z k a i e r a z

www.eus ke ra za leak.biz  info.eus ke ra zaleak@gmail.com
ALDIZKARIA

422. zen ba kia 
2016 URTARRILLA

“AGUR!!”

“ARZELUS eta 
ARRIETA´tar 

AMALE”

ZORION 
ETA 
URTE 
BARRI ON



Euskadi2

 

 

ZER aldiZ ka Ria
Ordain du, mese dez, ZER aldiz ka ria! (ogeitamabost euro) kontu one tan:

Eus kE Ra Za lEak
Bil BaO BiZ kaia kutxa

Es28 2095 0000 74 2000089615
adis ki de! Mese dez ZER aldiz ka ria aurre ra eroa ten lagun du eigu zu!
Ebagi orri one tan txar tel txu au, eroan BBkra eta ordain du 35 €.
Ez dozu ezer be ida tzi bear.
Baiña, aztu barik, esan kutxan zeure izena eta zeure errikoa.
Eske rrik asko!

 BIZKAIERAZ 48. IKASTAROA
IRU  MAILLA

Egu nak:  astelen eta  eguasten 
edo  astearte eta  eguenetan
Orduak: Goiz eta arra tsal de
Orda ña: 150 €
Izena emo te ko tokia: Eus ke ra za leak

Colón de Larrea te gi, 14-2  
urru tiz ki ña 94 423 53 22 
Bil bao 48001

Asiera: urriaren 13an

48. CURSO DE EUS KE RA BIZ KAI NO
3 NIVE LES

Días: lunes y miér co les 
o mar tes y jue ves
Horas: Maña na y tarde
Curso com ple to: 150 €
Ins crip cio nes: Eus ke ra za leak

Colón de Larrea te gi, 14-2 
Telé fo no 94 423 53 22 
Bil bao 48001

Comienzo: 13 de octubre

 E U S K E R A Z A L E A K

2015-2016  IKASTURTEA

Eus ka le rrian eus ke raz

laguntzailleEuskerazaleak 
ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL EUSKERA

Colon de Larreategi, 14 - 2.º dcha.

48001 BILBAO

Urrutizkina : 944 235 322

info.eus ke ra zaleak@gmail.com

ISSN: 1132 - 1350

Lege gordailua: BI-1452-85



Gizartea 3

di´tar Joseba´lango euskal arduradun zin-
tzoak euki ezkero.
Urkiaga eta Basaraz´tar Esteban “Lauaxe-
ta”k esaten eban: "Euskalerrian ez egonla 
etxerik, umetxo au biotzetaraiño sartzen 
etzanik".
1.934ko urtean, espainiar errepublikako 
jaurkintzak debekatu ebazan euskerazko 
emonaldi orreik, eta naita antzez lanetan 
ainbat lan egin arren guda amaitu arte, ez 
zan geiago irratiaren aots gailluaren aurrean 
agertu, nai eta bere aitagaz Euskalerriko erri 
guztietatik ipui kontari eta abeslari ibili. 
1.936ko urtearen guda erdian Bilbotik iga-
ro ostean, Ipar-Euskalerrira joan zan Ama-
le sendi guztiagaz, aita izan ezik, 1.944ko 
urterarte Santoña, Burgos eta Madrilleko 
espetxeetatik euki ebelako.
Guda-oste latza izan zala esaten eban 
Amalek, eta Frankok aginduten ebazan zi-
gorragaitik, bere aita Burgos eta Madrille-

“AGUR!!” 
“ARZELUS eta ARRIETA´tar AMALE” 
1.924. 02. 19 – 2.015. 09. 28

Atutxa eta Agirre´tar Paul 
Zornotzan 2.015eko urtean Azaroaren 27an.

Euskal aberkide eta euskaltzale su-
tsu bat il jaku, euskerearen eta 
euskal nortasunaren alde bere bi-

zitza emon dauena, etenbageko eta maita-
garrizko bizi ekintza baten.
Al izan dauan euskeraren aldeko erakun-
de guztietan sartuta egonda. Eta Do-
nostin bizi arren, gorputzez ez bazan bai 
gogoz, Euskerazaintza ta Euskerazaleen 
batzarretan beti euki dogu kiden artean. 
Baiña berba geiagorik egin bage, goazan 
zeazten bere bizitza, jakin daigun zelakoa 
izan dan euskal nortasun aundiko emaku-
me au, gorputz txikikoa izan arren.

Amalen aurkezpena.
Arzelus eta Arrieta´tar Amale, Arzelus´tar Ander eta 
Arrieta´tar Amaliak, Donostin irasi eben euskal kabi 
ederrenean jaio zan, 1.924ko urtean Otsaillaren 19an.
1.928ko urtean bere aitak, Amalek lau urte eukezala, 
aurkeztu eban Donostiko antzoki baten leenengo oguz-
penean(1): “Ni naiz sudurmotz berritsu bat” buruz min-
tzatu edo ozontzeko. Eta Jardun-aldi onegaz, Euskal 
Irratiko lenengo emakume esatari biurtu zan.
1.932ko urtean Epaillaren 2an, Ander aitak, “Neska-
mearen marmarrak”, alkarrrizketetan aots gozoz min-
tzatzeko idazten ebazanak, ibili eban Amale ozen al-
ditan, zortzi urte eginbarri euki ebazanetik, Donostiko 
Irrati Alkartearen ozengaillu(2), bai eta Euskalerrietan 
egozan Irratietan mintzatzen. Amale berak, jolas antze-
ko baten egiten ebazanak.
Gure euskalzale asko igaro ziran Irratí orreitatik denbora 
aietan, Lizardi´tar Xavier, Aitzol, Monzon´tar Telesforo, 
Arrese´tar Emeterio, Orixe, Alzaga´tar Toribio,  Zipi-
tria´tar Elbira, Garbisu´tar Tomas, Lafit´tar Jean eta abar.
Urrezko denborak ziran areik Euskerearen zabaltasune-
rako, geiago, Arzelus´tar Ander “Luzear” eta Zubimen-

(1) Oguzpenean = recitación, declamaciòn. (2) Ozengailluetatik = altavoz, o de los micrófonos de Radio-Uniòn de Donosti. 
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ko espetxeetatik bost urte´terdi ibili ostean, etxera 
etorri zanean, Frankoren zigorrezko agindu zitalak 
ostera urrundu eban erdiugarte onetatik, erbesteko 
200 edo 300 kilometruetara.
Eta Luzear´ek, ezanez kikiltzen Franko´ren za-
makuntzakaz, Frantzira aldatuta, ixilpeko Euskal- 
Irrati ipini eban lanean.
Erakunde lez egiten genduzan alkarrizketetan, eu-
ren aita gizontasunezko sasoi onenean egoalako, 
sekula be etzala gelditzen Euskadi ta Euskerearen 
aldeko ekintzetan, esaten eban Amalek. 
Eta Euskal-Nortasun edo Izatasuna zalantzan 
egoalako, bizi osoa emon eutson Euskalerriari, arik 
eta bera gaxotu arte.
1.949ko urtean Dagonillaren 27an, 51 urte euki 
eukezala il zan Amalen aita. Bere gorpua, Muñoz 
sendiari esker ekarri eben Donostira. Baiña ez izti-
llurik bage, esaten eban Amalek.

Amale´n ezkontza.
1.948ko urtean Azaroaren 27an, Zinkunegi´tar Jo-
seba sendagille ta gizon andiaren seme Andoni´-
rekin ezkondu zan, eta bederatzi alaba-seme euki 
arren, ez zan kikildu, Zipitriatar Elbira "Ira" an-
dareño aundiagaz, ixilpeko ikastaroak antolatu eta 
ume ta nagusientzat etxerik etxe, jota-ke eurei eus-
kerea irakasten. Ekintza orren bitartean jaio zan 
bere lenengo seme Ander.

Ikastoak.
1.968ko urterarte iraun eban bere etxean, euske-
razko ikasketak aurrari emoten, eta ordutik aurrera 
adiñekoakin, beste urte askotan.
1.970eko urtean baimendu ziran ikastolak, eta 
oraindiño iraun eban urte batzuetan euskerea ira-
kasten.
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Euskerazaintza.
1.979ko urtean Kardaberazen bidetik sortu za-
nean Euskerazaintza edo Euskerearen Erri Aca-
demia, ezagutu neban nik Arzelus eta Arrieta´-
tar Amale. Lenengo illean amabostero eta gero 
illeroko zapatu guztietan alkartzen giñe, Tolosa, 
Eibar, eta Deban egiten genduzan batzarretan. 
Beti irripartsu, arduradun ta laguntzeko prest 
euki genduan gure Amale maitagarria. 
Badakit arduratuta egongo dala, bear dogun lagun-
tza goiko Zerutik Euskalerriari ta guri emoteko.

Eriotza.
2.015eko urtean Iraillaren 28an il jakun Amale, 
bere sendiaren maitasunezko babesean.

“AGUR  AMALE” 
“EGUN 

AUNDIRARTE”
Atutxa eta Agirre´tar Paul

Zornotzan 2.015eko urtean Azaroaren 27an.
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I rakaslearen izen jatorrizkoa ANDONE 
dogu. Bosgarren mallako ikasgelaren ar-
duraduna da ta ikasturteko asierako egu-

nean neska mutikoak agurtuten ebazan gu-
zur baten bidez. Danak maite ebazala neurri 
bardiñean esatea ez zan zuzena, begi aurrean 
egoan Kepa mutikoa berezia zalako.

Joandako ikasturtea zear konturatu zan 
Kepa ez zala lagunarteko ona, jantzi baldarraz 
jazten zala eta garbiketa on baten bearrean 
egoala. Esan bear atsegingaitza jakola. Ain-
beste ze Andone irakasleak pozgiroan Kepa-
ren ikaslanak aztertzen ebazala X ta ZERO 
andi bategaz markaturik.

Ikastolako arduradunek ume guztien is-
toria betezen ebenez, Andonek be orixe egin 
eban Kepa mutikoagaz.

Lenengo mallako Irakasleak idatzitakoa 
ikusita arrituta gelditu zan: Kepa mutiko biz-
korra da ta irripar gozoduna. Ikaste lanak txu-
kun egiten dauz, artu emonetan egokia da ta 
lagunkide atsegiña.

Bigarren mallako arduradunak idatzitakoa: 
Kepa ikasle ona da, lagunakin ondo datorre-
na, amaren gaitz osatueziñak ardura apur bat 
emoten dautso, etxeko giro gogortxua sorturik.

Irugarren mallako arduradunak idatzita-
koa: Amaren eriotzak asko samindu dau, baña 
ondo artzen alegindu da. Aitak ez dautso ja-
ramon andirik egiten. Egoera onetan ondorio 
txarrak ekarri leikioz erremedio egokirik ar-
tzen ez ba da.

Laugarren mallako arduradunak idatzita-
koa: Kepa ikasle lagunak baño atzeratua dago, 
ikaslanetan epeltasuna agertzen dau. Lagun 
gitxi daukoz eta nozbeinka lo dagi ikastolan.

Andone Irakasleak ikusi eban arazoa ta 
min eutson. Geienbat ikasleek Gabon-saria 
sekulako ontasunez ekeñi eutsoenean. Kepak 
luzatu eutson zakarontzitik ataratako paper 
oritzar batean biribilduta. Lotsaz edegi eban 
erdi barrez egozan ikasleen aurrean. Eskubi-
torreko eztaitxu ta erdi betetako usai gozodun 
ontzitxu bat gordetzen ebala.

Ixilduazi ebazan umeen irripar burlekoiak 
eskuartean eukezan gauzak janzterakoan. Iñoz 
egin eutsoen sari ederrena omen zalako.

Ikastolatik etxerantza urten baño lenago 
auxe esa ei eutson: Andone andereño, gaur nire 
ama zanak legez usain gozoa zabaltzen dozu. 
Kepak alde eginda gero Andonek zati luze ba-
tez negasamurtuari emon eutson.
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Lau urte geroago barriro be eskuratu eban Keparen 
gutuna jakienerazten Ikastetxeko lan zaillak amaitu ta 
gorengo notak lortu ebazala. Baita autortuz oiñoizko 
Irakaslerik onentxuentzat estimatzen ebala.

Lau urte geroago gutun barri bat eskuratu eban 
Andonek Keparen aldetik autortuz erriak bisitatzeko 
gogoa bete ebala ta Osasungintzako Dotorea lez izen-
peagaz.

Ez dogu amaitu oraindik Keparen Istoria. Ara beste 
barri pozgari bat emoten dautsola Kepak bere Irakasle 
Andoneri. Alegia Neska batekin maite mindu zala, be-
ronekin ezkontzeko asmoa arturik. Aita il ostean oitura 
dan Amaren ordezko egitea eskatsen eutsola.

Baietz erantzun eutson, pozarren, eta alantxe 
apain-apain jantzita agertu zan ANDONE Keparen 
ezkontza elizkizunean.

Eskumuturreko polita, ta usai gozodunez igurtzia 
beñola Keparen amak asken Gabonetan izandakoa.

Gozoro, maitekorrez, besarkatu ziran, Kepak xu-
xurka esaten eutsola Andoneri: Eskerrik asko lagundu 
daustazulako nortasuna lortzen.

Andoneren erantzuna: Ez nik zuri, baizik zuk niri 
erakutsi eustasun benetako ezitzaillea izaten.

Munetxek egokitua.  

Arrezkeroz matematika gitxiago, irakur-
taldi gitxiago, idazkera gitxiago jardun eta 
eziketa aberatsagoa egiten alegindu zan. Ba-
tez be arretatsuago artu eban Keparen ezike-
ta. Berakin egiten eban lanaren einean Ke-
pak aurrera egiten eban gero ta azkarrago.

Ikasturtea amaitzerako Kepak ikasle zin-
tzoen artean egotea lortu eban.

Benetan autortu bearra ikasturte barria-
ren lenengo egunean esandakoa guzurra ez, 
baño egia biurtu zan, Kepa kutunen artean 
aukeraturik egoalako.

Ikasturtea amaitu osteko egun baten 
etxeko ate azpian Kepak idatzitako gutuntxu 
bat eskuratu eban Andonek, esanaz bera izan 
zala iñoiz izandako Iralakaslerik onena. Sei 
urte geroago beste gutun bat bialdu eutson 
Kepak esanaz Ikastegi Nausian amaitu ebala 
Ikaste sailkapenetakoa ikasleen artean iruga-
rren kokalekun. Irakasleen artean onentxu-
tzat estimatuz.
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JATORRIA.– Bilbon jaioa da 1815 urtean, dago-
nillaren sortzian eta aurten ospatzen dogu bere 
jaiotzaren 200 urteurrena. Bilboko Katedralean, 
egokiro gogoratzakeo, ikusgai daukaguz bere bi-
zitzaren oroimen goragarrienak

Bere gurasoak Narciso eta Maria Felipa mer-
katari zoliak eta entzute onekoak ziran. Bilbon, 
baña euren ondasunik ederrena amaika seme ala-
ba izan ziran. Narciso jauna aipagarri zan Bilbo-
tarren artean udaletxeko zinegotzi eta batzarre-
tan gidari argia.

GAZTAROA.– Giza bizitzako garairik ederrena 
gaztaroa da, ondasunik goragarriena, ondo eta on-
bidean bizi ezkero.

Marianoren gaztaroa oso oparoa izan zan. 13 
urtekin buru argikoa zan matematica, beste gaiak 
eta arazoak argitzeko. Bere gurasoak pozez ganez-
ka dagoz ori ikusirik eta gogo eta amets bizia dauke 
bere eskuetan jartzeko merkataritzaren irabazpidea. 
Mariano gaztearen barne muiñetan beste buruta-
sun bizi bat borbor irakiten dago eta esaten dautse: 
"Nire irabazbidea neure arimaren salbamena da"

Filosofia ikasirik Iruñako Seminarioan teologia 
ikasi eta amaiturik Mariano, 1840 urtean, Erroma-
ra joango da eta apaiztu Antonio Piatti gotzañaren 
eskutik.

ARIMAREN ARGAZKIA.– Bai, Mariano jau-
naren arimaren flash batzuk atera eta gozatu nai 
doguz. Marianok gaztetatik izan dituan asmoak 
eta borondatea gorengo mallara eldu dira aba-
detza sakramentua arturik. Bere izakera osoa 
sagaratua nabaritzen dau, batez be, berba santu 
onekin “Jaungoikoaren maitasunagaitik eska-
tzen dautzuet eskaiñi dagizuezala zuen buruak 
opari bizi, santu eta Jaunarentzat atsegingarri, 
ori da zuen egiazko kultua”(Rm.12,1). Maria-
nok sentitzen dau biotzaren pil-pil bizi ta go-
zoa. Zorioneko egun onetan Espirtu santuak 

biztu, argitu eta indartzen dau bere burua eta bizi osoa. 
Argi ikusten dau Espiritu Santuaren emaitz eta mirari 
aundiena Jesukristo dala eta ona emen Marianoren ja-
rrera bizigarria: “Jesukristo biziki eta oparo gizakiaren 
alde izan zan, baña etzan gizakiaren alde biziki izango 
aurretik Jaungoikoaren alde biziki eta oparo izan ez ba-
litz”(Bon Baltasar) 

Apaiz barri onentzat emen dago bere bizi guztirako 
muin eta gunea, ardatz eta oñarria. Jesukristoren antzeko 
izan nai dau Jaunaren aurrean eta gizakiaren serbitzuan. Fe-
dearen eta biotzaren bultzada sutsuaz maite ditu bere apaiz-
goa, Eukaristia, eta Kristoren eliza. Maitasun onetan artzen 
ditu egunero bere bizirako indar bizigarriak.

Jainkoaren maitasuna eta pobre ta baztertuen serbitzua 
banatu eziñak dira. Marianoren maitasunak eta biotz zabal-
tasunak ez dauko neurri kordelik. Kristau bizikera onetan 
agertzen da Jainkoaren bikaintasuna eta edertasuna

Bilbon, bere erri maitean, lagun guztiek Mariano jauna-
ren santutasuna ikusirik arrituta ao batez esaten dabe. “Zer 
izango ete da abade gazte au?

ABADE ONGILLEA.– Mariano abadea Bilboko ardura 
aundiko Parrokoa izan zan. Lenenngo urteetan San Anton 
elizakoa, 1858-1873. Eta gero Santiago Apostol elizakoa, 
1873-1888. Eliza onetan buru dala asiko da bere bizitzako 
urregorrizko aroa. Berak egiñak dira Santiago Elizaren do-
rre eder ta galanta, eta aurrealde bakaiñ-apaña Atxukarro ar-
kitekto ospetsuaren eskutik. Arte-lan aipagarria benetan eta 
bilbotar guztientzat oso txalogarria.

MARIANO JOSE 
IBARGUENGOITIA 

ABADEA
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Bere barne muñetan adore bizia 
sentitzen dau Kristoren antzera, giza-
kiaren ongille ta serbitzari izatea.  Ona 
emen bere ekintza ongarri batzuk.

Siervas de Jesus, Madriletik Bil-
bora etorriak ziran andere batzuk 
monja izateko leia biziaz. Baña kar-
lista gerra zitala gaitik ez eben ikus-
ten fundazio bat egiteko aukerarik. 
Euren karisma zan beartsuen eta 
gaxoen alde ekin Kristoren izenean, 
etxeetan eta ospitaletan. Baña ez 
eben ikusten etorkizunik. Zer egin? 
Mariano abadea izango da euren 
aingeru jagolea eta Iraslea. Eskein-
tzen dautse etxe bat, aupatzen ditu 
ekintza onak egiteko, nobiziak ar-
tzeko, elizara etorteko ta laguntze-
ko ezagunak izan daitezan, eta etxe 
barruan, otoitz egin eta bizibide ona 
izan.  Mariano berak egingo ditu go-
tzaintegian bearrezko zerak legeak 
betetzeko. Eta sortzen da Bilbon, 
Najan, etxe goragarri bat gaxoen eta 
pobrien alde. Gaur egun toki asko-
tan zabaldurik aurkitzen dira.

Refugio, Hjas de la Caridad. 
1857 urtean Mariano abadeak iku-
sirik, Bilbon, kale gorrian bizi zirala 
neska gazte eta emakume batzuek, 
jakiñik Begoña aldean, etxe bat utzik 
dagola, legezko zerak egiñik, batzen 
ditu bertan neska-emakumeek Hi-

jas de la Caridad ardurapean kristau 
bizitza eta etorkizun goragarri bat 
bizitzen Errukizko egintza ederra, 
benetan, gaurdaño bizirik dagoena. 

Hnas. Carmelitas de la Caridad 
(Vedrunas) Mariano jaunaren deia 
eta zoragarrizko laguntza ontzat ar-
turik etorri ziran Bilbora, eta gaur 
egun Indautxun, Barrenkua eta Biz-
kaiko erri batzutzan daukez ikas-
tetxeak gaztediari Kristau fedean 
aziera garbi ta onuragarria bizi eta 
eragiteko.

PASIOTARRAK.– 1741 urtean 
San Pablo de la Cruz-ek fundatuak 
izan giñan Italian.

1877 urtean iru Italiar Pasiota-
rrak etorri ziran Bilbora emen fun-
dazio bat egiteko asmoz. Fundazioa 
egiteko leku egoki bat, etxebizitza 
eta eliza bat bear dira. Gure Pasio-
tarrak ikusketa eta azterketak egiten 
diarduela Siervas de Jesus monjak 
esaten dautse: ”Joan zaiteze Maria-
no abadearengana. Bera da gai eta 
arazo onetan berarizko laguntzalle 
ta ongillea”. Esan eta izan. Zorio-
neko egun baten urreratu zan Pa-
siotarren artera Liboria de Gendika, 
emakume oso aberatsa, santutasu-
nez jantzia, eta esaten dautse “emen 
natorkizue Mariano abadearen par-
tez, neure asmo ta borondate ona 
Jaunaren graziaz betetzeko. Deustu 
aldean daukodan soro, landa eder 
eta zabal bat opa dautzuet Funda-
zioa egiteko Kristo Salbatzaillearen 
omenez bere misterio goragarria 

bizi eta zabaldu dagizuen mun-
do zabalera osoan”. Ez da esatekoa 
Pasiotarren poztasuna, ta eskerona 
Jaunaren eta Liboriaren aurrean. 
Eta 1980. zorioneko urtean, Libo-
riaren eta erri guztiaren diru lagun-
tzari esker, zabaldu zituen etxebizi-
tza eta eliza barriaren ateak. Egun 
zoragarri ori, izan zan bai, aukera 
onena txapela kendu eta aurres-
ku bat egiteko Jaunaren, Mariano, 
Liboria eta erriaren omenez. Gaur 
egun 162 naziotan bizi gara Kris-
toren Gurutzea eta Pazko Jaia eten 
barik aldarrikatzen.

1886 urtea benetan zoragarria 
izan zan Deustuko Pasiotarren al-
karte eta erriarentzat. Zergaitik? San 
Felizisimo martiriaren opari miraga-
rria pozez beterik arturik gure kris-
tau bizia, orantza baten moduan, bi-
zitasunez jaiki zalako inguru guztian. 
Eskerrak Erromako gure Pasiotarrai, 
eskerrak Mariano abadeari, Liboria 
andreari eta erri osoari.

Mariano abadeari omena eta 
oroimena. “Mariano abadeak naiago 
eban Santiagoko abade etxe apain-
gabea, gotzaiñen jauregi liraiña 
baño. Bere gogoa da pobre izan eta 
diruaren lasaitasun eta arrokeriak 
ukatu. “Jauna emoidazu aulki xumea 
bera izan daiten abadeentzat eban-
jelioaren katedra” Mariano abadea-
ren bizi osoa Jaunaren aintzagarri, 
gizakiaren salbagarri eta onuragarri 
izan zan. 

Zenon Uriguen, Pasiotarra
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FELIPE YURRAMENDI

IRAKASLEARI. (G.B.)

FEDE bidez,  
ain landua eta sakondua zenuen 
Fede orren bidetik, 
bijoazkizu  
esker oneko lerrotxo apal auek.
Beraz, orain zeran 
Aita Eternuaren 
Etxe Nagusi orretara  
zuzenduko dizkizut, 
espiritu bidez.
Eta asteko, ondoren dijoan aipamena:  
Elkarrekin egindako, gure menditan zear, 
ibil bideak gogora erakarriz, 
esango dizut, 
aldi berean ikasbide izaten zirela niretzat, 
an ere irakasle izaten bait zintudan.
Zure Filosofia eta Izkuntzalaritza 
agertzen zenizkidan, ikas gelaz kanpo ere. 
Eta egun santisimo guztian euskeraz. 

Zure euskera on-on sakonean, ezin obean, 
aozko izkuntza ere, literatur goi maillakoa bait 
zenuen.
Aukera oberik ezin izan, nire euskalzaletasuna 
lantzeko.
Zurekin! Felipe lagun jator. Irakasle ezin obea. 
Zure irakaspenak, nirekin eramango ditut, 
ez ditut aaztuko bizi naizen artean. 
Oizko ikastaldietan gramatika gaiak erabiltzen 
dira.
Zurea gaiñera SENA lan araztearena izaten zen.  
Eta orren barruan: Iztegi aberatsa. Aditzaren be-
rezitasunak. Esaldi jatorrak. 
Oriek denak jasoak dauzkat, liburutxo bat osatuz, 
artzen nizkizun oarrez betea.
Umetan euskera  etxean ikasi nuen,  
eta oartu gabe, altxor aundi bat nireganatu nuen, 
nire guraso maiteengandik.
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Euskal munduaren baserriko altxorra 
ekarri bait zuten berengan kaletartu zirenean,  
eta Euskera,  ama izkuntza biurtu zidaten.
Eta or nire barruan 
lozorroan neukan euskal sena, zuk, 
piztu, biziarazi egin zenidan 
“ UDALETXEKO EUSKAL MINTZO ETA 
IZTUNDE ESKOLAN”
Orko zuzendari eta irakasle izan bait ziñen.
Eta Deustoko Unibertsidadedo Donostiako egoi-
tzan, irakasle. Eta Santo Tomas Lizeoko zuzenda-
ri eta irakasle. Euskerazaintzako kide.
Orain dela gutxi, elkarrekin egokitu giñen, 
zure etxeko idazgela eta liburutegi  ederrean.
Eta une orretan barruan neukana, nolabait agertzeko,  
errotxo auek idaztera ausartu natzaizu. Irakasle on 
eta lagun jator.
Bizkaierari lotuak, liburu batzuk opaldu zenizkidan.
Bizkaiera, zergatik? Bada emaztea angoa dudala-
ko, eta ori dela eta, euskeraren aberastasuna bere 
euskalkiekin, oso gogoan  izaten zenuen, gure 
elkarrizketetan, 
eta sarritan jotzen genuen bizkaierak dituen bere-
zitasunetara.
Esan bezala, zure idazgelan. 
Agurtzerakoan, deitzekotan gelditu nintzen. 
Arabako Lautadako zelaietan elkarrekin 
ibil alditxo bat egiteko asmotan.  
Eta nire ikustaldi ori zure etxean, 
azkena izan bearko zuen Jainkoak orrela naita…
Uztaillaren emezortzia zen, 
eta telefonoak jo zuen, 
eta zure izena azaltzen zitzaidan.
Zure seme maite Xabier izan ordea, telefonoz 
bestalde neukana. 
Ondoren, gertatutakoaren berri eman zidan.  
Eta bat batean,  
bion artean izandako elkarrizketa bat 
gogora etorri zitzaidan.

Ondoren dijoana da:
Laurogeigarren urte muga, ate joka genuelarik, 2009 zen.
Beriain, Urbasa, Aralar gaiñetan ibiliak giñen. 
Orietako egun batez,  

Aralarreko Intzako dorrean izan eta gero, 
Unaga eta bere putzua pasa eta, Beloki aldetik, igarota,  
Guarda Etxerako kamiora iritxi giñen. 
Egon alditxo bat egin genuen, arnas berritzen eta  
Isaias igarlearen esaldi bat aipatu zenidan: 
Zenbait korapillo sortzen zaizkigunean, 
eta arrazoi bidez uler eziñik gaudenerako…

Eta edukia bion arten gordeko det.
Eta gaur eguna biurtu zaigularik gau, 
bizion mundu onetatik joan zatzaizkigularik ,  
Isaias igarlearen esaldiaren edukia, izango det argi.
Batez zere zure famili maitea dudalarik gogoan,  
eta atsekabean lagun,

Irakasle, 
bide lagun menditan zear, 
joan berri zera, 
ain landua eta sakondua zenuen 
fede bidearen azken aldapan.

Zu ezin aaztuak, esker onak unkiturik eraman nau, 
lerro apal auek idaztera, 
nire barruko sentimenduak bultzata.

Nire itzak soillik ordea, 
oso motzak lirateke, 
sentimendu ori azaltzen saiatzeko, eta 
ain gogoko zenuen  LIZARDI-ren  
lerro batzuz  baliatuko naiz, 
Onatx:
“Oi, zein dan ituna 
beera bear au! 
Nik ez nai eguna 
biurterik gau.”
( Eta zure emazte  Manoli. 
eta seme-alabak, Leire, Eneko eta Xabier-ekin, 
eta billobatxuekin, bat egiten dedalarik),
“ Biotzean  min dut, min etsia, 
Negar ixilla darion miña………….”
Agur On Felipe. Ona bait ziñen, on- ona, jakin-
tza maillan eta beste ainbat jardunetan. Eta aldi 
berean apal-apala, jakintsuen bereizgarritasu-
netako bat. Egun Aundira arte.  

Donostian, 2015eko Uztailla.
Joxemari Murua Goñik
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Dirua  pekatari
1.–  Dirurik gabe ez da  

emen oiturikan,  
dirurik gabe ez da  
bizimodurikan. 

Ez bera lapurtzeko  
tentaziorikan;  
aspalditxoan ez da  
beste konturikan.

2.–  Amar agindu daude  
jarriak guregan,  
guk ondo  
betetzeko  
Jaunak nai dun eran.

Aldakizute sarri   
zer pentsatzen edan:  
zazpigarrengo ori  
alperrik ote dan.

3.–  Gauza tristea degu  
dirurikan eza,  
geiegi orrek berriz  
berekin laiñeza.  
Sortzen ditu ainbeste  
gazi eta geza;  
zintzo ibiltze ori  
ez degu erreza.

4.–  Euskaldunen izena  
esku garbikoa,  
ori orrela zala  
zan agirikoa. 

Gaur ikusten badegu  
zerbait begikoa;  
etxerako bidean azkar  
jarrikoa.

5.–  Bat sartutzen bazaigu  
leku egokira,  
eta dirua errez  
dabillen tokira. 

Egunero arekin  
jira eta bira;  
esku garbiak laister  
zikinduko dira.

6.–  Urte gutxitan gauzak  
aldatuak beraz,  
gaurko jende berriak  
duten iokaeraz. 

Sarri mundu onetan  
ikusten da erraz;  
aberatsak pobre-ta  
pobreak aberats.

7.–  Aita Santu berriak  
naiz ondo itzegin,  
askok lengo bidetik  
artuaz atsegin. 

Gu bezelakok ezer  
ez lezake egin;  
zakurran putzarekin  
nola geran berdin.

8.–  Len bankuak genitun.  
diruaren jabe,  
orain omen dabiltza  
estropozo gabe. 

Gizon batzun izenak  
albistetan daude;  
oien itxaropenez  
leku onen gaude!
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9.–  Dirurik ez da erre  
usteldu ere ez,  
batzuk biziko dira  
pil ederrak gordez. 

Aspertzen ari gera  
politiko jendez;  
aspertzen mitiñez da  
berdin Auteskundez.

10.–  Txipre darabilkigu  
guztiok aotan,  
berari laguntzeko  
milloika eurotan. 

Bapo esnatu gera  
len geundenak lotan;  
gure itxaropena beti  
gerokotan.

11.–  Orain Txipre daukagu  
lenago Krezia,  
justu bizi geranak  
degun erentzia. 

Oker orren zigorra  
nork du merezia?  
Guretzako gosea  
ta langabezia.

12.–  Goiko maillan gaudenak  
ainbat agintari,  
ondo bizitze ori  
ez dute mirari. 

Gu engañatu nairik  
egunero ari;  
emen gezurra dabil  
merke ta ugari. 

 Txomin Garmendia 

2015'ko Apirillean
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Fernandez de Kordoba 
Ayala ta Enrikez´tar 
Juana.
1.425eko urtean Medina de Rio-
sekon jaio zan Enrikez eta Kor-
dobako Fernandez´tar Juana au, 
1.431ko urtean  Fernandez de Kor-
doba ta Ayalatar il zan Mariana 
ama, eta Enrikeztar Fradike Gaz-
telako Amiralaren bitartez.
Mendiko Kasarrubiosen Vn Jauna, 
Nafarroako erregearen bizi lagun 
ta erregiña lez 1.447/1.468 urte 
bitartean, ta Aragoiko erregiña lez 
1.458/1.468 urte bitarteetan izan 
zana. 
Gaztelako amiralgo nagusi baten 
alabea izanda eta gazte gazterik ama 
bage geratuta, andinai edo ta an-
dizale, buru arin, buru gogorreko 
maiñatsu edo apetatsu ta sutsuzko 
agintzaillea zan andre au, bere senar 
IIn Juaneri ainbeste okerkeri egiten 
lagundu eutsona.
1.444-1.445eko urtean bigarrenez 
ezkontzen zan Aragoi ta Nafarroa-
ko IIn Juanegaz ezkondu zan, eta 
euki zituzen seme/alaba, oneixek 
izan ziran:
1.452an Epaillaren 10ean, Ara-
goiko legeakaz adoz egoteko, ia 

denbora barik edo ta doitasunezko denboran elduta Na-
farroagaz muga egiten dauan Sos´eko erritxoan (gaur 
Errege Katolikoaren Sos erria deritxonai) jaio zan, gero 
katoliko ez izenarekin esagutuko zan Aragoiko IInFer-
nando  eta Gaztelako I Isabelekin ezkonduta  Vn Fer-
nando lez.
Eta 1.455eko urtean Juana, Aragoiko IIn Fernandoren 
sasi lengusu eta Napoleseko I Fernandoren izenagaz eza-
gutu zanakin ezkondu zana.

Kristobal Kolon, Nafarroako 
IVn Karlos erregearen
Semea izan ote zan? (VII)



Gizartea 15

Enrikeztar Juana au, ez zan gera-
tuko iñoz, IVn Karlos, IIn Blanka, 
eta irugarren alaba Leonorregaz, 
ezkontza bidez bere arduraren or-
dezko seme/alabak ziranak eta Na-
fartarren erregetzan ondorengo lez 
benetako errege erregiñaren aurka, 
arik eta euregandik pozoituta, le-
nengo biak il ebezan arte.
1.461eko urtean IVn Karlos il eben 
ostetik, Juana bere seme Fernando-
gaz, onek 11 urte eukezala, Barze-
lonara joan ziran errege orde lez, 
Fernandoren 11 urte orreikaz al 
izan ebelako Aragoien ondorengo 
izan eta tituludunezko errege Na-
farroan. 
Juanak, bere senar IIn Juaneri la-
guntzen Kataluñako jabetza lortu 
egian, aurka ipini ebazan errita-
rrak Kataluñako Generalitatearen 
jauntxoakaz, eta remensako payes 
nekazari eta jauntxuen artean asa-
rre ori zabalduta, anai arteko bo-
rroka latza sortu eben, ain basati ta 
odoltsua izango zana katalanaren-
tzat.
IVn Karlos pozoitzeko agindua 
emon ebalako salatuta, Jeronako 
gotzai ta remensarenaren gazte-
lura joan ziran babesaren billa, an 
Aldundiko gudaloztearen erasoari 
eutsi bearrean agertuta.
Juana andre onen amets aundiena, 
bere seme Aragoiko IIn Fernando, 
Gaztelako I Isabel erregiñagaz ez-
konduta ikustea zan, eta 20 illabe-
tegaitik ez eban ikusi.
1.468an Otsaillaren 13an Tarrago-
nako Urian il zan bulerreko minbi-
ziaren gaixorekin Enrikeztar Juana 
au, eta bere ostean biziko ziranen-
tzat, matrakarako ainbat bide zaba-
lik itxi ebazan.

Enrikeztar Juanaren zeregiñak 
erregiña lez.
1.458ko urtean Aragoiko Vn Alfonso il zanean ondoren-
go barik, bere anaia eta orduan Nafarroako errege izan 
zana izendatu eben Aragoiko errege IIn Juanen izenagaz, 
eta Juana, Nafarroako erregetzan naita lapur edo ta gu-
zurrezkoa izanda eta Aragoien benetakoa, erri bi orrein 
erregiña lez agertu zan.
Juana sutsuzko ekintza baten agertu zan beti, bere gizonaren 
lenengo ezkontzako seme nagusiena ta Nafartarren benetako 
errege izan zan IVn Karlos Bianako Printzearen aurka, eta 
geiago, Juanak jakin ebenean bere semearentzat gura eben 
emaztea, Gaztelako IVn Enrikeren arreba I Isabelekin ez-
kontzeko, Karlos aurreratutako alegiñ sakonetan egoala. 
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Nafartarren Bianako 
Printzea IVn Karlos.
1.421ean Loraillaren 29an Balladoli-
zeko lurraldean eta Peñafieleko Urian 
jaio zan Bianako Printzea izango zan 
Nafarroako IVn Karlos au.
Beren ama Nafarroako erregiña I 
Blanka, eta aita Aragoiko erregea-
ren seme txikerra IIn Juanen semea 
zan.
1.423an Urtarrillaren 20an IVn 
Karlosen aitite IIIn Karlosek, bere 
billoba jaio ta urte bi beranduago 
Bianako Printzerria sortu eban, 
iñoren arazo barik Karlos gaztea, 
Nafarroako errege eskubide guz-
tiekaz izan edin. 
Eta barregarria dana, nor eta bere 
aita, Aragoiko IIn Juan izan zana 
izatea IVn Karlosen erregetzazko 
bide ta eskubide guztiak, moztu 
egingo eutsozanak.
Zeozer jakin ote eban IIIn Karlo-
sek?.
Oliteko erregetzaren jauregian asi 
ta bere azkuntzaren jakintasunez-
ko arlo guztiak bete zituzan: bost 

izkuntz ondo ikasita, gizabidean, eraman onaren arloan, 
gudarako buruzagi ta zaldunezkoa izateko, erregetzaren 
jaurkintzarako, elerti ta eder-lanetan trebea ta jakintsua 
izateko, bitartean arraunlari, eizan ta zaldi gaiñean ibilte-
ko ardura andiko ikasketarekin bete ebazanak, gazte pake-
tsu ta jakituna izateko.
Aberetasunaren zaletasun aundia euki eban, mota askoko 
abel baratz aundi bat euki arte, eta soiñu zale aundi bat be, 
berak bere maniura edo arpa ta kitarrea joten ebazenen-
tzako ereszatiak  idazten ebazalako. 
1.427ko Dagonillaren 9an Nafarroako gorteak, ostera 
ziñez itza emon eutsen Bianako printzeari Nafarroako 
erregetzaren ondorengo lez.
1.439an Iraillaren 30ean Klebes´tar Ines, Klebeseko I 
Adolfo Dukearen alaba ta IIIn Felipe Borgoñako Dukea-
ren loba zanarekin ezkondu zan IVn Karlos 19 urte zitu-
zela.
1.441ean Loraillaren 1ean IVn Karlosen ama I Blanka il 
zanean, bera geratu zan Nafarroako erregetzaren ondo-
rengo Bianako Printze lez eta bere aitite IIIn Karlosek 
Frantzian irasitako Nemours´eko konderriaren jabetasu-
nagaz.
Zoritxarrez baiña, IVn Karlosen amak bere azkenaian, 
baldintzazko aolku bat emoten eutson Karloseri: “Erre-
getzazko izenik ez egiela artu, arik eta bere aitak bere be-
deinku ta baimena emon gabe” IVn Karlosek, erregetzaren 
ordezkotza bakarrik artuta.
Amak, gogamen onegaz uste eban, bakeak lortuko zitu-
zela aita ta semearen artean, azken baten eziñ-ikusiaren 
ta elkartu eziñezko gorroto bizi baten geratu zana, bata 
nortasunaren legez eta bestea norkeriz, biak sinistu egiten 
ebazan eskubideetatik ez ebelako urten gura.
Nafarroako erregiña I Blankagaz ezkonduta, eta bere bizi-
lagun lez bizi zana Aragoiko I Fernando erregearen seme 
ta Gaztelako I Juan erregearen billoba IIn Juan onek, ia 
bere gaztetako denbora guztia iraun eban Gaztela aldetik 
borrokan, Aragoitarrak gaztelanian ondorengo jabetasu-
nean euki zituzen lurraldeagaitik.
Ez gitxiago Gaztelako gortean euki gura eben erapena-
gaitik, lenengotan lortu ebana arik eta Luna´tar Albarok 
Gaztelako jaurkintzan goi maillako agintaritzara igon 
arte.
Nafarroako erregiñaren bizi-lagun IIn Juan onek, bere ma-
txin zale edo ta errinaslearen bere betiko zeregiñekin ibilita 
ez eban lortu, leku guztietan gorrotogei edo gorrotogarri 
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Gaiñera Juana onek, bere aita Enrriketar Fra-
dike Gaztelako amiralgoren laguntzarekin, bere 
senarra IIn Juan bakera bideratu barik eta be-
rari, Fernando katolikuaren izenagaz ezagutuko 
zan semea emonda, kuku txoriak egiten dauan 
antzera, Nafarroako abian egoan arrautza bota 
eta berea ipini gura eban, bere ugazume edo se-
me-ordea Nafarroako IVn Karlos, Nafarroako 
erregetzan “Sarkoi”(1) bat izan bazan lez erabi-
lita.
 Juana berak bultzatu eban bere senarra IIn 
Juan, Nafarroan benetako erregea zanaren IVn 
Karlosen aurka, bere seme Fernando Aragoi ta 
Nafarroako errege izan zedin.
Dana dala, Europa, Erdi Ugarte au eta beren 
Iparraldeko Nafartarrentzat batez be, orekaren 
ekandubako goibeltasunezko denbora ekaiztsuk 
izan ziran ezkontza orren bidez agertu ziranak, 
eta alan sortu zan gero etorriko ziranakaz.
Bianako Printze IVn Karlos onek, nai ta bere 
aitaren agindutara ipini bazan be, eta onek lege 
arloetan berak asmatzen ebazan arrazoiakaz, 
egitik urriñ ibilten zalako, gaztelatarrak eurak 
eskeiñi eutsoen IIn Juan errege au, naita bere 
aita izan arren, Nafarroako erregetzatik botatea.
Gaztelar oneik baiña, IVn Karloseri argi iku-
siazo egiten dautsoe: “Eurak ez zirala borro-
katzen Nafartarren aurka, IIn Juan arrotza 
Nafartarren erregetzatik botateko baiño”, eta 
IVn Karlos alegintzen dabe, bere ekanduzko 
egilletasunaren sorburutik, kendu edo aldendu 
egiezala, bere aita IIn Juanen lapurtzazko as-
makizunak.
1.451n Iraillaren 8an sinatu eben IVn Karlos 
Naparra, IIn Juan gaztelatar erregearen seme 
Asturiaseko Printzea ta Albaro de Luna kondes-
tableak, Aragoiko IIn Juan Nafarroatik botate-
ko elkargo orren agiria, beaumontesen alderdia 
IVn Karlosen alde kokatuta, eta onek euki zitu-
zen nafartar gudalozteak I Leringo Kondearen 
agindutara ipinita, eta gudalozte biak borrokatu 
ziran garrantzi andiko ondorio barik.
IIn Juanek bere agintaritzari indarra emoteko, 
bere emazte Enrikeztar Juana bialdu eban Na-
farroara, gortearen jaurkintza bere seme IVn 
Karlosekin batera eroan egien, Juana onek baiña, 
bere agindu naiaren eraso gogorrekin ibilita, 

izatea baiño: “Gaztelaniako gauza guztietan esku 
artzeagaitik borroka ugari, Aragoien bere erri-
tar eta lurraldeak guztiz jaramon egin barik euki 
ebazalako danak asarre, Kataluñan anai arteko 
guda luzeak, eta Nafarroako erregetzan, beste 
biak ordaintzeko, bertako dirutik ordaindu egi-
ten ebazalako eukezan erregekerizko andinaien 
bidetik, anai arteko guda ugari”.
1.447an IVn Karlos eta bere aita IIn Juanen ar-
tean, gogortu egin ziran euren arteko gorrotoak, 
eta geiago, Nafartarren gortekoari ezer esan 
gabe eta onen asarre bizian, IIn Juan aita, Gaz-
telako erregearen sasikumeko adarretik etorten 
zan Enrikez eta Fernandez de Kordoba´tar Jua-
nagaz Kalatayuz´en ezkondu zanean.
1.448an Jorraillaren 6an Il jakon IVn Karloseri 
27 urte euki zituzela bere Klebes´tar Ines emaz-
tea, 9 urte ezkonduta gero, ondorengo seme/ala-
ba itxi barik.

(1) Sarkoi bat lez = atzerritar bat izan bazan lez.
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IVn Karlosek Lizarran egin eban askeneko alegiña bere 
aitaren aurka, eta galdu ondoren, Iruña, Paris eta Erroman 
Aita Santu IIIn Kalixtogaz egonda, Napolesera joan zan 
bere maitasun aundian euken osaba Vn Alfonso “Biotz 
Andikoa” esaten eutsoenaren babesera, 1.457ko urtean el-
duta, eta Vn Alfonso au, bere loba IVn Karlosegaz lillura-
tuta eukezan gizon itxura ta jakintzagaitik, beren Napoles 
eta Siziliako ondoengoa izendatu eban.
1.457ko Epaillan Beaumont´tar Juan, Nafarroako jaurla-
ria Bianako Printzearen izenean, Iruñan batzartu ebazan 
gorteko arduradunak, eta oneik IVn Karlos aldarrikatu 
eben Nafar errege lez.

Atutxa´tar Paul
Zornotza´n 2.015eko urtean Epailla´ren 17´an

beaumontes-nafartarren gorroto eta 
ezin-ikusi biziak beren aurka sortu 
ebazan, eta Nafar ta gaztelatarrak 
IVn Karloseri esan eutsoen, ordua 
zala IIn Juan errege maltzur ori Na-
farroatik atarateko.
Beaumondarrak Juana inguratu eben 
Lizarrako jauregian, baiña laster as-
katu bear eben ingurutasunori, IIn 
Juan bere gudalozteakaz agertu za-
lako.
1.452ko urtean aurkeztu ziran Ai-
barren gudalozte biak borroka latz 
baten, eta IIn Juanek Aragoi, Fran-
tzez, eta Nafar Agramontesaren 
laguntzarekin garaipenduta, bere 
seme IVn Karlos Tafallako gaz-
teluan atxilotu eban, gero Tudela, 
Mallen eta Monterrey ta Saldu-
bako gazteluetatik ibili ondoren, 
atxilotutako azkeneko toki onetan 
20 illabete bete zituzen IVn Kar-
losek.
IVn Karlosek atxilotasunetik urte-
teko, bere aita IIn Juaneri esan eu-
tson, aurrerantzean berak ez ebala 
errege titulorik artuko bera ilten 
zan arte, eta onek aske itzi eban. 
1.452an Epaillaren 10ean jaio zan 
Aragoiko Fernando, gero katolikoa 
izango zana. 
1.453an Bagillaren 23ko asken 
egun arte ez eban askatuko IIn 
Juanek bere seme IVn Karlos eu-
ken atxilotasunetik.
IIn Juan erregea gogaituta, bere 
suin Foix´eko Gaztonekin ordu-
rarte IVn Karlosen alde egon za-
nagaz, erabagi onetara eldu ziran, 
bere seme IVn Karlos Nafar erre-
getzaren ondorengotzatik kendu 
eta Leonor IIn Juanen lenengo ez-
kontzaren alaba txikerrena bere ze-
nar Gaztonekin batera, Nafarroa-
ren erregetzan leen ondorengotzan 
ezarri.



ARPIDETZAKO TXARTELA

ZER aldizkaria artu gura dot eta bialdu egidazue zuzenbide onetara:

................................................................. tar  .............................................................................

............................................ kalean (auzoan ............................................................. zenbakian

...........................................................errian,  .......................................errialdean (probintzian)

Arpidetza ordaintzeko  ......................................diru-etxera (bankura) bialdu ordain-txartela, 

an daukadan   zenbakidun diru-kontura.

ZABALDU DAGIZUN “ZER”. Arpidedun bakoitxak billatu begi beste bat!

Euskerazaleak. Colon de Larreategi, 14-2. Tel. 94 423 53 22. Bilbao.

IPUIN SARIKETA

1. Saria: Arantza LENIZ

2. Saria: Juan Manuel ETXEBARRIA

3. Saria: Asier LEGARRETA

4. Saria: Jose Maria MURUA

5. Saria: Palmi MERINO

IRABAZLEEN IZENAK

Ik
as

te
n

Euskaldun 
barrientzat
Euskaldun 

barrientzat
Zazpi utsakZazpi utsak



Trakatan, trakatan 
iru errege, 
trakatan, trakatan, 
Belenera,  
Belenen jaio den 
Jesus aurtxoa 
trakatan, trakatan 
agurtzera.

Meltxorrek, trakatan, 
zaldia beltza, 
Gasparrek trakatan, 
zaldi gorri, 
trakatan, trakatan, 
Baltasar zaharrak 
zaldia, trakatan, 
zuri-zuri.


