BERMEO'KO IDAZLEAK GA UR

LAN ARRISKUTSUA
BERMEO 3 gure aldizkariaren zenbakian argitaratu neban EUSKAL-IDAZLEAK ETA BERMEO lanaren bigarren zatia izan gura dau gaurko
onek.
Lan aretan Bermeo'gaz zer-ikusia dauken amabi idazle aitatu nebazan,
bost Bermeo'n jaioak, lau Bermeo'n bizi izan diranak (eta onein artean sartu
bei irakurleak Almike'ko Abade izan zan Albizuri jauna) eta iru Bermeo
aitatzen dabenak.
Gaurko idaz-lan onetan bide laban batera sartu gura dot, gaurko idazleen
mundura edo Idazle-Saillean gaur Bermeo'n daukagun mundura. Bide
labana dala esan dot, eta ondo esana: Nok jakin nor dan idazle eta nor ez?
Eta nok izan ziurtasunik idazle diran guztiak aitatu dirala eta ez dala iñor
izten alboratuta, minduta, asarretuta? Ez ete da esango arako esakera
euskeratu a «emen ez dagoz diran guztiak eta emen dagozan guztiak ez
dira»?.
Dana dala, aspaldiko urteetan sarritan izan dogu bide labanetatik ibillibearra, baita labankadak eta laprastadak egin-bearra be, eta arrisku barri
onetara be sartu egingo gara, ez baiña lenengo gogo ona eta iñor ez iraintzeko
eta iñor ez baztertzeko gurari bizia agertu barik.
Eta beste urtenbide bat dauko arazo larri onek: Emen agertzen diran
eritxiakaz edo izenakaz batera ez datorren edonork, eskubide osoa dauka
urrengo zenbakian bere eritxia agertzeko.

LENAGOKOAK GAUR
Emen agertuko dogun idazleen zerrendan, ba-dira idazle batzuk gaurko
giro au sortu baiño lenagotik idazle diranak. Oneitariko batzuk gaurko
giroan sartu dira, beste batzuk bear ba'da lengoan jarraitu dabe, naizta orain
urte batzuk dirala, 1.968n.urte inguruko ekaitz aundi arek idazle-munduan
guztiai zelako edo alako eragiña ta ikutua egin.
Orreik be gaurko giroan sartu eta bear ba'da bakoitxa aitatzen danean
zerbait esan al izango dogu.
-63-

4

OLAZAR 'TAR MARTIN'EK

GAURKO GIROA
Ezaguna da gure Elertiaren kondairan 1.968'ko Arantzazu'n izan zan
batzar arek izan eban eragiña eta izkuntzari emon eutson zartada larria,
batua sortzeko bideak agertu eta atxea sartzeko atea idegi zanean.
Jakiña, baita, giro orren barruan izkuntza ta idazkera-arazoakaz batera
nastatu ziran politika, erlejiño, gizarte-arazo ta olako giza-iztiko edo antropoloji-arloko gorabeerak, baiña gure kondairan ain garrantzi aundikoa izan
zan jazokizun gogoangarri au ez dogu emen aztertuko, gitxiago oraindiño
Lekuona'tar Manuel Euskaltzain-Buru izatetik kentzeko izan ziran arazoak
eta amargarren urteko batzarra egin zanean, 1.978'an Bergara'n izan zan
giroa ta EUSKERAZAINTZA ERRI-AKADEMIA sortzea.
Jazokizun orreik kondairako jakingarri lez artu eta gure Bermeo onetan
izan ebezan ondorenak begiratuko doguz, bizitasun larregirik barik eta
idazleen gaurko giroa azaltzeko bide lez artuta.
Eta ondorenik nabarmenena, Bermeo'n eta Euskalerri osoan auxe izan
zan: Idazleen artean alkartu-eziñeko jokabide bi sortu zirala: ERRI-BIDE ta
BATU BERRI. Jokabide bi oneik ez dira beti zeatz-zeatzak izaten, noizbeinka eta idazle edo talde batzun artean jokabide orreik nastau egiten dira, naiz
sinkroniaz naiz diakroniaz. Ara zer esan nai dodan: Idazle batzuk erribidetik
batu-berrira maillaka ta urterik urtera aldatu dira, eta orrelan jokabide
bietakoak dira, esaterako Imanol Berriatua bera, beste batzuk ostera gaur
erriko euskeraz eta biar batuaz idazten dabe, esaterako arazo onetzaz ain
arduratua izan zan Mikel Zarate Lezamarra.

BERMEO'N
Gaurko giro larri onek Bermeo'n ikutu bizi-bizia izan eban eta oraindiño
be ondorenak dauz eta izango be bai, ez dakigu noiz-arte, baiña gitxienez
gure bizitza guztirako baietz uste dogu.
Bermeo'n Erribide jokabidearen buru, orduan Mañu'n abade izan zan
Garitaonandia'tarGotzonizanzan. Zalantza aundietako bizitzea izan zan,
ziur-ziur Gotzon gure adiskide aundiaren bizitzea, baiña bidea argi ikustea
lortu eban eta erribidearen zuzendari lez agertzen zan giro larri aretan. Ori
baieztatzeko bere lanetara, liburuetara naiz aldizkarietara, begiratzea
naikoa dala uste dot. Arlo orretan izan eban burrukaldi bizia, Anaitasuna
Aldizkariaren aldakuntza egin zanean gertatu jakon eta Bermeo'n, erri-maillan be izan ebazan alkar-izketa bide dala batzar eta gorabera asko arazo ori
argitzeko, baiña eziña izan zan alkartzea, nai-ta-naiezkoa banatzea. Gotzon
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gaztetan joan jakun zori txarrez.
Batu-Berri'ren bideak be izan eban Bermeo'n bere aurrelari oso ezaguna:
Berriatua'tar Imanol, Frantzisko'tarra. Idazle onek, Anaitasuna Aldizkaria
bide dala lan aundia egin eban Euskera batuaren alde, batez be beste batzuk
idatzitako lanak ber-idazten edo batuz argitaratzeko egokitzen.
Naste ori dala-ta edo beste zio batzukaitik, Bermeo'n euskal-idazleak
ugaritu egin dirala esanbearra dago eta ori izan daiteke giro larri orren
ondoren on bat.
GAUR
Alde batetik Labayru Ikasturtearen lana. Au Erribide'ren girotik doanai
eta Derio'ko Udako Ikastaroa iturburu dauala Irakasle ta ikasle-talde naikoa
Alde batetik labayru Ikasturtearen lana. Au erribide'ren girotik doana eta
Derio'ko Udako Ikastaroa iturburu dauala Irakasle ta ikasle-talde naikoa
aundi batek osotzen dau eta ikasturte osoan egiten dabe lana euskerea
lantzen eta elerti edo literatura gaiak argitzen.
Beste alde batetik Garitaonandia'tar Gotzon Euskaltegia. Au Batu-Berri'ren bidetik doa eta elburua euskerea lantzea dau, beste irakasle ta
ikasle-talde bat orretara sartzen dala.
Ikastegi bi oneitatik eta Bilbo'ko Izkuntza-Eskolan naiz Derio'ko Udako
Ikastaroan diarduen ikasleen artean idazle barrien sortzea ikustea gauza
atsegingarria da gure erri onetan. Eta danaren oiñarrian diranak eta
ukatu-eziñak dira Eleizalde Ikastolan, lekaide-lekaimeen ikastetxeetan,
Frantzisko Deuna erri-ikastegian, Lanbide-Ikastegian eta Erdi-Maillako
Ikastetxean orretarako eginten diran alegiñak, Erriko Udal-Batza bultzagille
dala.
Itxaropentsuak izateko ezaugarri batzuk agiri dira ba or. Naizta gaztetxuak eta gazteak erderaz berba egiten entzutea mingarria izan, umeen
artean entzuten da euskerea be.
Idazleen sortzaile lez eragin aundikoak diran beste gauza bi be aitatu bear
doguz arlo onetan: Bermeo'ko Batzokiak Udal-Batzaren babespean eratzen
dauan Elerti-Sariketea eta Udal-Batzaren Jakintzarako Batzordeak argitaratzen daun Bermeo Aldizkari au, oraingoan 4n.zenbakia, eta elebitasunaz
argitaratzen dan jaietarako egitaraua, idaz-lan gogoangarriak barru dirala.

IDAZLEAK
Emen aitatzen doguzan idazleak, gaur bizi diranak dira, baiña gaurko
-65-

6

OLAZAR'TAR MARTIN'EK

giroaren iturburu izan diran Garitaonandia'tar Gotzon eta Berriatua'tar
Imanol sartzen doguz, naizta biak bizitza barrira joanak izan. Len esan
dogun lez, aiztuta geratu diran idazleak, zalantza barik bat baiño geiago
izango dira. Urrengoan agertuko doguz.

GARITAONANDIATAR GOTZON
Mañu'ko abade urduria genduan Gotzon, bere azken-urteetako arazo
larri ta sakon guztietan sartua, bai erri-giroan, baita eleiz-giroan naiz gizartearazoetan. Abadetzagaz batera lantegiko lana egiten eban Bermeo'n eta bidebatez euskerea zabaltzen alegindu.
Bere euskerea, liburuetan naiz aldizkarietan, garbia ta zeatza zan, bizkaiera gozoa ta errikoia.
Anaitasuna Aldizkaria, 1.968'ko ekaitza sortu baiño lenago erri-euskeraz
idazten zanean, laguntzaille zintzoa izan zan Gotzon eta eztabaidak agertu
ziranean, Agur aldizkari barria sortu eban lankide batzukaz eta bera ezarri
eben Zuzendari.
Zori txarrez gazte-gaztetan joan jakun Gotzon eta bere jokabidea sendotuta ikusteko erarik ez eban izan.
•

•

BERRIATUA'TAR IMANOL
Elantxobe'njaiotakoFrantziskotar lekaide onen euskera-arloko lana
naikoa sakona ta zabala da, batez be Anaitasuna Aldizkariaren ipguruan eta
aldizkari onen aldi bietan egin ebana.
Ezaguna zan 1.968n. urtea baiño lenagotik idazle onen erdel itzak erabilteko zaletasuna. Anaitasuna'n erabilten ebazan itz batzuk arrituta izten
ginduezan, esaterako apaiza, apeza edo abadea itzak erabilli-bearrean,
«sazerdotea» aukeratzen ebanean.
Baiña urte orretan Batu-Berri'ren jokabidea agertu zanean, Imanol osoosoan makurtu zan bide orretara.
Euskera barri orrek errian ez ebala arrera onik izan konturatu zala uste
dot eta, orregaitik bear ba'da, bere lankideakaz Israel'era ostera bat egin
eban ebertarren izkuntza errira sartzeko zelako bideak artu ebezan ikusteko
eta andik biurtu zanean oiñarriko euskerearen alde jokatzen asi zan. Isillean
naiz agirian, lan aundia egin eban batua errira sartzeko, batez be Anaitasuna
aldizkariko «ber-idazle» lanean.
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URKIDI'TARJULEN
Antxiñako idazlea ta ezaguna dogu Bermeo'n gure Urkidi, batez be
Jaietarako Egitarauan agertu dauzan lanak bide dirala.
Urkidi gaurko giro au baiño lenagoko idazlea dogu ba eta berak antxiñatik
artutako bide orretan ez da ezelako aldakuntzarik agertu gaurko giro larri
onen eragiñagaitik.
Baiña zein da Urkidi'tar Julen'en idaz-bidea? Bermeo'ko euskñrea, bere
aboskeri ta guzti, eta idazkerako arauai jaramon aundirik egin barik.
Orregaitik bere idaz-lanak arrigarri agertzen jakuz gaur sail batzutan.

AZPEITIA'TAR GOTZON
Ona emen beste antziñako idazle bermeotar bat. Bere idaz-lanak AGUR
eta ZER aldizkarietan sarritan agertu dira, bai itz lauz eta bai itz neurtuz.
Onek be Bermeo'ko euskerea erabilli dau beti, larregi zeaztu barik bear
ba'da, baiña jatortasun eta berezitasun aundiaz.
Gure Gotzon urteetan be aurrera joan jaku, baiña idaztea itzi ba'dau ez da
izan orregaitik, beste zio bategaitik baiño: Gitxi ikusten daualako, bere
ikusmena urritu egin jakolako.
Mikel bere seme abadearen izena be agertu bear emen. Onek be idazten
dau euskeraz, eta ondo idatzi be, baiña ugaritasun aundi barik, bere
eleiz-lanetan oso-osoan sartuta dabillelako bear ba'da. Beronen euskerea
Bizkai'ko euskera apaindua, Labayru'ren giroan eta atxe ta guztikoa dogu.

ETXEBARRIATARISIDOR
Euskalzale sutsua ta mundu zabalean asko ibillia dogu Isidor eta AGUR
aldizkarian idaz-lan batzuk argitaratu ebazan, baiña ez da izan idazle ugaria
eta gaiñera aspaldiko urteetan isildu egin jaku.
Idazterako deia egiten dautsogu lan onen bidez. Euskera idaztea Euskalerria egitea da.

ANASAGASTIPEDRO
Frantziskotarra ta Bermeo'tarra, aita Pedro. Erderaz be lan luzeak eta
zabalak idatzi dauz, azkenengo Bermeo Uriaren kondaira-liburua. Izparlari
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lez lan aundia egin dau eta beti bizi izan da geiago egiteko gogoaz. Elburu
orregaz joan da zartzaroan Beni'ra, Frantzisko'tarrak Ego-Ameriketan daben mixioaldera eta an diardu lanean. Arantzazu Aldizkaria zuzentzen eban
emen izan zan aldian.
Baiña euskerazko bere lanik gogoangarriena OLATUAK liburua da.
1.980'an eta itz neurtuz egiña da liburu ori. 79 olerki dira. Aita Santi
Onaindia'k egiten dautso sarrerea, gipuzkoeraz, ez dakit zegaitik euskalki
onetan.
Aita Anasagasti'k berak bartso batzuk bizkaieraz daukaz eta beste batzuk,
geienak uste dot, gizpuzkoeraz, bear ba'da bera be luzaroagoan Gipuzkoan
bizi izan dalako. Baiña beti euskera garbi, jator eta ederra, bizkaieraz naiz
gipuzkoeraz. Olerki oneik irakurgarriak dira benetan. Ber-idazleen eskurik
ez al da izango or.

RENTERIATAR JOSE ANTON
Idaz-lan labur asko idatzi dauala uste dogu idazle onek, aldizkarietan
batez be, eta arazo ori egunen baten zeaztu al izango dogu; oraingoan
1.982'ko jaietarako Egitarauan agertu eban Bermeo'ko Euskerie idaz-lana
daukagu aurrean.
Euskera aldetik, Bizkaiera apaindura joten dau Renteria'k, baiña noizean
bein Bermeo'ko aboskerak sartzen dauz bildur barik, idazpuruan bertan
agiri dan «euskerie» berban ikusi daiken lez edo gerotxoago «gure erriyen».
Berak Bermeo'n berba egiten dan moduan idatziko dauala diño, baiña ori
zeatz beteta ez da erreza izaten.

GOIENETXE LAMENETARRA
Ona emen Bermeo'n aiztuta daukagun eta Bermeo'tarra dan beste idazle
bat.
Onek liburu bat dauka idatzita, baiña irarkolan argitaratu barik. Liburua
da, orregaitiño, eskuz idatzia izan arren, azal ederrakaz jantzita eta ondo
josita datorrelako.
Jose Done Ikastetxean irakasle izan zan idazle au eta 1.956n.urte inguruan
idatzi eban olerki liburu ori. Aita Santi Onaindiaren eskuan itxi dogu
azterpen egokia egin dagion eta laster agertuko dala aldizkariren baten
azterpen ori uste dogu. Olerkiak idazkera aldetik ez dira geiegi zeaztuak,
baiña gitxi idazten zan aldi aretakoak izanik, gogoangarriak dirala uste
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dogu. Ba-ditu naztean erderazko idaz-lan batzuk be eta Liburua Ibarra'tar
Jabier'ri eskiñia da. Bermeo'ko liburutegian dago.

ZULUETA'TAR EUTIKI
Abade Bermeo'tarra eta Bermeo'n lanean diarduana, idazle argi, garbi ta
sakona berak idatzitako esku-idazkietatik dakigun lez. Eutiki abade jaunak
asko ta ondo landu dau euskerea, baiña idatzi, irarkolaren bidez beintzat oso
gitxi. Zergaitik ete da?
Idazle oneri be dei egiten dautsogu idaz-lan onen bidez, bere jakituria eta
bere euskera garbia beretzat gorde ez dagizan. «Daukonak ez daukonari»
iñoan antxiñako esakera zarrak.
Eta onen antzera esan bear Gandiaga'tar Jose abade jaunari begira
be. D. Jose'k ondo idazten dau euskeraz ete bere idaz-lanak agertu be egin
ziran abade-ikasle zala orduko etxe-aldizkarietan. Baiño gero ugartu egin
jako idazkortza antza, ez da bere idazlanik aspaldion iñon agertzen-eta.

IZARO LEKAIMEA
Idaz-lan argitaratu dauz IZARO izenpetzen dauan eta entzun dogunez
Bermeo'ko alabea dan lekaime batek, bizkaiera garbi eta ederrez.
Pozik argitaratu genduzan lan orreik eta lekaime orreri eskari au egingo
geunskio euskerearen onerako eta Bermeo'tarrak alkarren barria egokiro
jatiteko: Bere izena agertuta eta zabal-zabal idatzi dagiala gure aldizkarietan
orrelan erriaren eta euskerearen onerako izan daiten. Erriari laguntzen
dautsonak, orrexek dau erria maite, eta erria maite dauanak errien Sortzaille
dan Jaun Aundia maite dau. Orra or lekaimeen zeregiña! Apaltasuna
egibidetik ibiltea dala esan eban beste lekaime ospetsu batek.

BILBAOTAR GIDOR
Baiña sartu gaitezan, gaurko giroan osoan sartuta dagozan idazleak
aitatzera.
Gizaldi barri Bermeo'tarraren barruko idazle dogu Gidor mutil gaztea,
Gasteiz'ko Ikastetxe Nagusian izkuntza klasikuen ikasle dana.
Bermeo'ko Batzokiak Udal-Batzaren Babespean antolatu dauan sariketan,
eta bein baiño geiagotan, agertu dau bere idazle-trebetasuna. Bermeo-3
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aldizkarian 460n.orrialdean agertzen da bere BERMEOTARREK DIÑOE
idazlana: Bizkai'ko euskalkiaz idatzia,-ek ergatiboa edo nork adijabearen
askorena erabilten dauala, erritarren esaerak erritarren izkeraz datozela,
euskera eder-ederrean.
Bere ikasle-lanak asko arduratzen daualako-edo, gaurkoz ez da idazle
ugaria, baiña gure izkuntzak eta gure erriak izan daikee itxaropena gazte
onen lanetan.
PENADES'TAR JOSU
Ona emen uin barri onen barruan gogotsu datorkun beste gazte bat,
edozelako lanak euskeraz idazteko trebetasunaz, baiña batez be umeentzat
ipuiñak idazten bereiztua. Lauaxeta Ikastola'n izan zan sariketan atera eban
saria bere ipuin eder bat bide dala ETA Bilbo'ko EUSKERAZALEAK eratutako ipuin-sariketan be saritua izan zan orain iru urte. BERMEO'KO
BATZOKIAN be bai.
Labayru Ikasturtean irakaslea da eta Deustu'ko Ikastetxe Nagusian diardu
Teologia edo Jainko-Iztiko ikasketak egiten, aurretiaz irakasletzako ikasketak amaitu ondoren.
Bere arazo oneik lanpetuta bizi dalako bear ba'da, ez dau idaz-lan askorik
argitaratzen baiña zugatz onak frutu onak emongo dauz, zalantza barik.
ERKOREKA'TAR JOSU IÑAKI
Bere ikasketak Deustu'ko Ikastetxean Lege-Gizonaren eta ekonomilariaren ikasi-bearretan amaitu eta bere soldadutza Afrika'ko lurralde beroetan
bete ondoren, emen daukagu gure Josu Iñaki idazlea lanerako gertu.
Lan sakonak, luzeak eta ondo eratuak argitaratzen dauskuz idazle onek,
batezbe Bermeo Aldizkarian: Bermeo'ko Santutegitxuen zerrenda,2n.zenbakiaren 351n. orrialdean asita eta urrengoa izango dan 4n.zenbakirako be
ba-dago beste lan luze eta eder bat gertu. Bermeo-1 aldizkarian ARRANTZALEEN BIZITZA ONTZI BARRUAN idazpuruaz idatzi eban.
Bizkai'ko euskerea egokiro, garbi ta eder darabil Josu Iñaki eta bere
astialdietan ekingo dautsola lan oneri uste dogu: Ba-dauka zer-esanik asko
eta ba-daki zelan esan be. Erriak eskertuko dautso bere lana.
ERKOREKA'TAR ANTON
Osagille gaztea eta euskal-arazo guztietan oso arduratua dogu Anton
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Erkoreka. Bermeo Aldizkaria argitaratzeko lan aundia egin dau, naizta bere
lanak «Idazkontseillutik» urtetera beartu, berak esan dauskunez.
Maisu-Lan aundi irakurgarria egin dau Salamanca'ko Ikastetxe Nagusian,
Bermeo'ko erri-osagilletza gai dala, erderaz, 1.983n.urtean.
Bermeo-1 aldizkarian bibliografi sailleko lan luzea argitaratu dau 1.980
ARTE BEREMEORI BURUZ IDATZITAKO LANAK idazpuru dala. Sarrera labur bat dauka euskeraz eta euskera batuaz idatzia. Zenbaki beratan
erderaz beste lan bat. Bermeo'2 aldizkarian erderazko lan bat eta komunikapen bat. Eupeme deunako kalbarioa euskeraz.
Sail guztietan eta euskal arazo guztietan oso arduratua ta langillea izan
arren, ikusten danez, ez dau asko idatzi euskeraz. Ba-daukagu orretara
sartuko dalako itxaropena.
ZUBIZARRETA'TAR ANTONIO
Frantzisko Deuna Bermeo'ko txadonean txanburu dogu aita Antonio. Bere
euskerazko lanak Bermeo'ko sariketara aurkeztuak eta sarituak izan dira.
Azkenengoa argitaratu da «Juan Otsoren tripalak» idazpuruaz Bermeo-3
aldizkarian. Euskera errikoia ta ulerterreza da Aita Antonio'rena eta,
gaiñera, irudimen aundiko idazlea da eta, toki guztietan, batez be euskaldunen artean eskertzekoa izaten da irudimen aundiko idaz-lana aurkitzea.
Larkeri edo ipirbole utsa dala esan geinke bere lan barreeragille eta eder au.
Oso ondo idazten dau Aita Antonio'k eta bere lan aundiak astia izten
dautsoen neurrian idazteko eskaria egingo geunskio, naizta gure aolkuen
bear-izan aundirik euki ez berak. Erri-zaletasuna agertzeko biderik egokienetariko bat da, zalantza barik, euskeraz idaztea.
GAZTELU'TAR AMAIA
AGUR aldizkariaren orrialdeetan argitaratu ebazan lan batzuk Gaztelutar Amaia'k, baiña aspaldian ez dogu irakurten bere idaz-lanik. LankideAurrezkikutxa'ko lan-orduak eta errigintzako beste eskuarteko arazoak aske
izten dautsoezan orduak Labayru Ikasturtean irakasteko erabilten dauz.
Egille lez eta eragille lez lan aundia burutzen dau Amaiak Bermeo'ko
euskerearen alde.
LEGASA'TAR MARK
«Bermeo'ko Jaiak 1.982» egitarauan irakurri dogu BERMIO, EUSKERA-72-
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REN INDAR PLAZA idazpuruaz Mark Legasa'k izenpetua dan idaz-lana,
euskera batuan idatzia eta ondo taiutua. Idazle onen beste idazlanen barririk
ez daukagu.
PEREZ ETA BILBAO'TAR ANTON
Orra or, irakurle, beste Bermeo'tar arduratu bat, Bermeo Uriari dagokiozan arazo ta urtenbide guztietan sartu ta gogotsu ekiten dauana. Kepa Deuna
Anaidiko Idazkaria da.
Bermeo-1 aldizkarian 123n.orrialdean asita Señeroak gai dala lan jakingarri bat agertu eban, BERMEO-2 aldizkarian Malgodain eta Abanporte
kaien arazoa aztertzen dau 427n.orrialdean asita eta San Juan oinai buruz
komunikapen bat 443n.orrialdean. BERMEO-3 aldizkarian Itzulpen bat
Bermeo'ko emakumeen posizioa argitzeko, Charlotte Crawford'en lana
oiñarri dala. Arreta aundiaz gertatzen dauz bere idaz-lanak eta Bermeo
Aldizkarian idazkolako izanik gogotsu esku-artzen dau batzarretan.
Anton Perez'en euskerea irakurgarria da, baiña ez da erreza zein eskolatan
sartu daiken jakitea, bear ba'da baten be ez da sartu bearko. Batzutan
Berme'ko aditz-jokoak aurkituko dozuz, beste batzutan aditz batukoak eta
iñoz bizkaierazko esaldi garbiak. Baiña euskerea, irakurgarria. Imanol
Berriatua'ren lenengo denporetako idazkien antza ete daukon, batez be
idazkeran
ANASAGASTI'TAR ANDONI
Eupeme Deunaren eleizan billaketa-lan batzuk egiteko etorrita, ezagutu
dogu Andoni Irakaslea, gizon gaztea. Gero Kurtzio'ko eleizatxuan lurpeko
billaketak egitean or izan da, Anton Erkoreka'gaz batera eta ikastetxe
Nagusiko Irakasleakaz artu-emonetan.
Ez genkian idazlea zanik be, baiña Bermeo Aldizkariaren aurkibidea
irakurrita bere izena baten baiño geiagotan agertzen da eta euskerazko lanak
idazten: BERMEO-1 ean ARRAINTZA-OITURAK ETA ARRAINTZAREN
BIOLOGIAZ BERE ZER-IKUSIA.235n orrialdean, eta argitaratzeko gertu
dagoan beste idaz-lan bat urrengo zenbakirako Kurtzio'ko eleizan egindako
billaketeari buruz. Euskera batuan idazten dau.
ASTUI'TAR ALBERTO
Idaz-zatien azterketa-lana ez da geien gure idazleen artean egiten dana.
-73-
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Arlo onetan bakar lez jaku gure Aiberto Astui (Bermeo-3,405 orrialdea)
TORRONTERUEN da idaz-lanaren idaz-purua eta Ortuzar'en «Oroigarriak» liburuko lenengo antzerkia aztertzen dau, gaia, ideolojia, egiturak,
teknikak (emen espazioa, denporea, pertsonajeak) estiloa (ritmoa, iztegia)
eta izkerea gai lez artuta. Lana laburra da baiña igarten da idazleak
elerti-lanen azterpena egiteko bide batzuk ezagutzen dauzala eta trebebideak
erabilten ba-dakiala.
Azterpen-arloan bide luzea dagoala egiteko uste dogu gure elertiaren
barruan, eta asko poztuko gintzake mutil gazte au bide orretatik oian
sakonaren barrura sartuko ba'litzake.
Bizkaieraz idatzita dago eta euskerea naikoa jatorra da.

BILBAO'TAR BEGOÑA
Bermeo-3 aldiazkarian agertzen diran lan sarituen artean BEGOÑA
BILBAO ALBONIGA'ren ATZERRIRATU BATEN ITZULIA lana agertzen
da, 454n.orrialdean.
Bizkaieraz idatzia da. Lana ondo taiutua eta erakunde egokiaz oiñarritua.
Begoña Bilbao'k Garitaonandia'tar Gotzon Euskaltegian egiten dau lan
euskera irakasten.
Ba-leiteke beste idaz-lanen batzuk be idatzi izatea, gure eskuetara elduak
izan ez arren.

EGAÑA'TAR AINTZANE
Idazle asi-barria ta gaztea dogu Aintzane, Irakasletzarako ikasketak
Donostia'n amaitu dauzanean Bermeo'ko aditzari buruz billaketa lan txalogarri bat egin dau eta urrengo BERMEO Liburuan argitaratuko da.
Billaketa au egiteko Bizkaierazko aditz-jokoak artu dauz oiñarri lez eta
Bermeo'n zelan esaten diran billatu. Bermeo'ko aditza oso bereizia da eta
orregaitik lan ori be guztiz irakurgarria da arlo onetan sakondu gura dauanarentzat.
Bizkaieraz, garbi, polito eta zeatz idazten dau Aintzane'k.

IDAZLE ASKO.ITXAROPENA
Eldu gara gure idaz-lantxu onen azkenera. Irakurleak ikusi daiken lez
-74-
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idazle asko dagoz gaur Bermeo'n, eta geienak gazteak. Ortik datorku etorkizunerako itxaropena.
Eta lan oneri begira, ez nauala beteten esan bear. Obeto idazle bakoitxaren
jakingarriak zeatz batu ba-nebazan, baiña orretarako asti geiago bearko zan.
Idazleak ba-dagozela eta itxaropena euki bear dala erriari adierazo ba-dautsot zerbait egin dodala uste dot. Orrez gaiñera, oraindiño idazle ugariak ez
diran gazte onei idazterako bultzakada bat emon ba'dautset, askoz obeto.
Dana dala, urrengo urteetako lana izan daiteke idazle oneitariko bakoitxaren zertzeldak agertzea ta azterpen zeatza egitea. Zori txarrez gure Bermeo
Aldizkari au urtean bein baiño agertzen ez dan lez, ez dau olako lanetarako
askorik emoten.
Eta amaitzeko, Bermeo gure aldizkari au goratu-bearrean aurkitzen naz.
Sarritan uste izaten dogu egiten dogun lana labur geratzen dala, baiña beste
elburu txalogarri batzun artean idazle barri batzuk sortzea lortzen ba'dau,
lan txalogarria benetan ori eta gure euskerearen benetako salbabidea.
Egia da. Ez da aldizkaria bakarrik lan ori egiten dauana. Or dira baita,
irakasle askoren alegiñak, or leiaketearen elburua, or euskaltegien lana eta
abar baiña Bermeo Aldizkariak zalantza barik bere aletxua erein dau uzta
ugari ori sortzeko.
Olazar'tar Martin'ek
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