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Abstract 
Among the Bizkaian writers of the early 20th century, Jon Izurrategi has a special place as he was the first one to develop epistolary 
literature. In order to show that writing letters is something anyone could do easily, in 1923 he published 46 letters as a model for 
almost any situation. We bring here these letters with some comments on the contents and form. Also, we give Izurrategi’s some 
biographical data. 

Laburpena 
Bizkaiko idazleen artean, Jon Izurrategik toki berezi bat betetzen du XX.  mendearen hasierako hamarkadetan, bera izan baitzen lehena 
literatura epistolarra lantzen. Gutunak edozein gaiz idaztea bideragarria dela erakusteko, 1923an 46 eskutitz argitaratu zituen, eredu 
gisan, orain hona dakartzagunak. Halaber, idazlearen datu biografiko batzuk ematen dira, eta iruzkin batzuk egiten dira gutun horien 
edukiaren eta formaren gainean. 
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1. Sarrera 

Jon Izurrategi 1863an jaio zen. Beraz, aurten 
betetzen da haren jaiotzaren seskizentenarioa. Idazle eta 
hizlari moduan, Bizkaian XX. mendearen lehen 
herenean egon ziren mugimenduetan parte hartu zuen,  
eta garai hartako adibide eta eredutzat har daiteke. Gaur 
egun ia ahaztuta, uste dugu hark idatzitakoak merezi 
duela berrikuspen bat, gaur egunekook jakin dezagun 
zer ahazten, zokoratzen eta baztertzen dugun.  

Hori dela eta, hona ekartzen dugu 1923an 
argitaratutako haren “Idazki-Ereduak”, alde askotatik 
testu interesgarria dena.  

2. Jon Izurrategiren biografiarako 
zertzelada batzuk

1
 

Juan Timoteo Izurrategi Berostegieta2 Bilbon  jaio 
zen, 1863ko abuztuaren 22an, eta egun berean bataiatu 
San Anton Eliz Parrokian.  

 Badakigu Urduñan egon zela ikasle; badakigu 
bertan Sabino Aranaren ikaskide izan zela, eta hori 
jakin dakigu Izurrategik berak bere gutun batean 
dioskulako (38, 198)3: “... Otabiak, mutikotxu eder 

                                                   
1 Biografiarako datu gehienak hemendik hartuta daude: 
Onaindia (1974). Hemen ere ikus daiteke: 
http://www.etorkultura.com/database/jeitsi/jeitsi.htm 
2 Bataio-agirian Ynurrategui ikusten da: http://internet.aheb-
beha.org/paginas/indexacion/n_ficha_bautismos.php?id_bauti
smo=37620 
3 Eskutitzak honela aipatuko dira: parentesi artean, lehen 
zenbakia, beltzez, eskutitzaren zenbakia izango da; bigarren 

lodikote bat argiratu dau... Gura genduke Sabin izena 
ipintia, gure Sabin andijaren oroimengarritzat, ba 
euskalerrijan berau lako gizonik ez da ixan; entzun 
dodanez gure txaunburuaren lagun andixa ixan ei-zan, 
eta beragaz Orduña’ko ikastetxian egon zan bost urtian, 
eta gero be diputadu egin zanian beragaz artu-emon 
andijak euki ebazan”. Oraintsu, Iñaki Anasagastik 
adiskidantza hau gogoratzen du Deia aldizkarian 
idatzitako artikulu batean (Anasagasti, 2012). Inguru 
honetan hazi eta garatu zen Izurragetiren bizitzako 
konstante bat: bere abertzaletasuna. 

 Apaiztu eta gero, Gorlizen ikusten dugu abade-
lanak egiten. Eta hemen agertzen da Izurrategiren 
bizitzako beste konstante bat: euskaltzaletasuna. 
Euskalzale aldizkarian Azkue lagunak eta ikaskideak4 
haren hiru eskutitz argitaratzen ditu. Aldizkari hau 
izango da idazle askoren harrobia eta mintegia, eta 
hemen hasiko zen Izurrategi bere lanak argitaratzen, 
gero hain kutun izango zen bere estilo epistolarrean. 
Euskaltzaletasunaren eta euskararekiko kezkaren lagin 
moduan, Gorlizetik bidalitako gutun batean zera 
irakurtzen dugu:  

“Elizgizon nazan aldetik –idazten du– , alegiñik 
asko egiten dot geure euskera zarra, gozo, kutun da 
maitea zabalduteko; baiña eskola-maixuak eta gurasoak 
lagunduten ezpadeuste, zer egin daiket? 

“Gurasoak euren etxeetan erderaz berba egiten dabe, 
umetxuak eskolan eta eskolatik kanpora, euren jolasetan 

                                                                                
zenbakia, jatorrizko liburuaren orrialdea izango da, 
orrialdearen goi-aldean ikus daitekeena. 
4 “Neure adiskide ta ikaslagun biotz-biotzekoa” diotso 
Azkueri Euskalzalen argitaratutako lehen eskutitzean 
(Euskalzale, 2, 39  1898). 
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beste ainbeste egiten dabe, eta lurperaturik geratuten 
dira gure alegin eta indar guztiak” (Euskalzale, 2, 39 
1898). Eta euskararekiko kezka hau hemen argitaratzen 
ditugun eskutitzetan behin baino gehiagotan ikus 
daiteke, esaterako, Durangoko Nevers ikastetxeko 
egoera kontatzen duenean (30, 189).  

Mendearen hasierarekin Elorrion agertzen da, 
parroko, edo, berak gustuko duenez, txaunburu, eta 
bertan egongo da 40 urte inguruan. Zeregin honetan 
agertuko da Izurrategiren bizitzako hirugarren 
konstantea: fedea eta honen hedakundea. Zeren Jon 
Izurrategi ezaguna izan baitzen sermoigile moduan, eta 
haren igandeetako mezatara jende asko joaten zen bere 
predikuak entzutera. Sermoi horietako batzuk liburu 
moduan argitaratu zituen: Urteko Igande guztietarako 
Goizpar edo Ebangelioak, abade-lagunei sermoiak 
prestatzeko lagungarri gisan.  

Bere lan ebanjelikoa edo propagandista, jadanik 
Gorlizen hasitakoa, Elorrion garatu eta hedatu zen. Eta 
hori hemen dakartzagun eskutitzetan ere sarri agertzen 
da. Bataioa, jaunartzeak, dantzak... aipatzen dira. 
Dantzen kontuan, gure letretako tradizio luzeari 
jarraituz, euskal dantza jatorren aldeko apologia egiten 
du, kanpotik etorritako dantza arimarako arriskutsuak 
salatuz (31, 191), (33, 193). 

Aipagarria da nola bere burua aitatzen duen eskutitz 
hauetan: (2, 162), (27, 187). 

Gerra ostean salatua eta atxilotua, zenbait espetxetan 
igaro zituen bere azken egunak: Karmelo, Langraitz eta 
Dueñas (Palentzia). Epaitua eta 12 urteko espetxealdira 
kondenatua, Dueñas-en hil zen, 75 urterekin, beraren 
moduan espetxeratutako beste hainbat apaizek eta 
fraidek inguratuta. Horren testigantza zuzena Santiago 
Onaindiak damaigu (Onaindia, 1988, 286. or.). 

“... 21’an, lauretan, Palenzia’ko gotzaiña jatorku, On 
Manuel Gonzalez, Juan Izurrategi ikustera batez be, 
arañegun idatzi bai eutson gaixorik aurkitzen zala 
esanez; eta au txarrera ba’joian, Palenzia’ko ospitalera 
eroan egiela agindua emon eban. Giro benetan otza. 
Ogetaseian, Trapa’ra dator gotzaina, Juan Izurrategi 
zelan egoan jakiten bere txoperra bialduz.  

“Ostera be, ogetazortzian, (1938-11-28) gotzaina 
dator, eta On Juan’egaz egondakoan, leen esan euskunik 
ez dagoela diñosku; ez ba da asko borondate ona. 
Gastezi’ko (sic) gotzaiñak ara eroango dau bere 
kontura. Ogetabederatzian Eleizakoak artzen ditu 
gaixoak, Azken  Igurtzia eta Aita Santuaren Onespena; 
il-agiñik emon dau gau osoa. Ogetamar Ander 
Deunaren Eguna. Goizeko bederatzi t’erdietan, 
espetxeko guztiok an giñela, il-orduko Induljentzi osoa 
ezarri geuntson, begira egiñik ondoren biñan-biñan, 
ordu-erdiz ordu-erdi aldatuz. Amaika t’erdietan gaixoak 
berak eskatuta, azken otoitzak egin geuntsozan. Irurak 

jota anbulantzi bat eldu zan Gasteiz’tik gaixoa ara 
eroateko aginduaz. Illa zan orduko.”5 

Izurrategiren heriotzaren berria ez zen isilean geratu. 
Bartzelonako La Vanguardia aldizkariak, artean 
errepublikanoen eskuetan zirauenak, 1939ko hasieran 
jasotzen du, eta epaiketan gertatutako pasadizoaren  
berri ematen du, Jon Izurrategiren pertsonalitatearen 
zantzua ematen duena. Hona hemen gertatutakoa, 
aldizkaritik jasota (La Vanguardia, 1939): 

“...Al estallar la sublevación militar desempeñaba el 
cargo de párroco de Elorrio (Vizcaya). Al entrar los 
rebeldes, fue detenido y juzgado por un consejo de 
guerra y acusado de lealtad a la República, siendo 
condenado a doce años de prisión, pena que estaba 
cumpliendo en la citada cárcel [Dueñas]. 

“Es interesante recordar que al serle leída la 
sentencia por uno de los rebeldes que le condenaron, se 
le preguntó si tenía algo que alegar, y contestó con 
cierta sorna: «Lo único que deseo expresar al Tribunal 
es mi agradecimiento, ya que me augura doce años de 
vida, que creo no he de vivir»...”. 

Jon Izurrategiren gorpua Dueñas-en, komentu-
gartzelan, ehortzi zuten, eta bertoko lagunak eraginda, 
“39-IV-28’an, illartz txairo bat ipiñi zan zementozko 
zutoin apal baten gaiñean” (Onaindia, 1988, 286. or.).   
Esan behar da 1973eko irailaren 24an haren 
gorpuzkinak Elorriora ekarri zituztela (Onaindia, 1976, 
56. or.), eta 2008-11-30ean haren aldeko omenaldi bat 
egin zela (Astekari Digitala, 2008). 

3. Lanak 

3.1. Bibliografia 

Lan idatziaren gainean informazio gehiena ohiko 
iturrietatik hartu da: Santiago Onaindia (1974), Jon 
Bilbao (1970) eta  Juan Mari Torrealdai (1993). 

S. Onaindiak (1974) dio hainbat artikulu idatzi 
zituela, batez ere erlijio gaien gainean. Baina hemen 
soilik esanguratsuenak aipatuko dira.  

3.1.1. Gutunak 

Gorliztik, Euskalzale, 2, 39 (1898); 2, 395 (1898) eta 3, 
258 (1899). Gutunak, Izurrategi-ko Ionane eta Ioane 
Izurrategiko izenekin izenpetuta datoz. 

                                                   
5 Aita Santi Onaindiak hemen aipatzen dituen bi gotzainek 

aipu bana merezi dute. Alde batetik, Palentziako gotzaina, 
Manuel Gonzalez Garcia, 1940an hil zen eta Eliza Katolikoak 
2001ean Doatsu edo Beato aitortu zuen. Bestetik, Gasteizko 
Apezpikua, Francisco Javier Lauzurika Torralba iurretarra, 
1943an Palentziako Gotzain izendatu zuten eta geroago 
Asturiasko Oviedoko Artzapezpiku. 1964ean hil zen. 
Interneten informazio ugari dago bai bataren eta bai bestearen 
gainean.  
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3.1.2. Liburuak eta beste 

Umechuen Jauna artuterako berbaldi laburrak. 

Arrosario Guztiz Santuaren moldiztegia, Bergara (1912) 

Ama Naigabetuari bederatzi urruna (Jaungoiko-Zaleren 

Idaztiyak). Jaungoiko-Zale, Zornotza (1921) 

Jose Deuna'ren Bederatzi-urruna. Jaungoiko-Zale, 

Zornotza (1921) 

 

Jerusalen osterean. Semeak Amari (Jerusalen'go 
Osteran Amari idazkijak). Jaungoiko-Zale, Zornotza 

(1923) 

Urteko Igande guztietarako Goizpar edo Ebangelioak. 

La Tipográfica, Bergara, (1934) 

3.1.3. Berrargitalpena 

Jerusalen'go Osteran Amari idazkijak. IKA Ibaizabal, 
Donostia (1990). Edizioaren prestatzailea: Ibon 
Sarasola. 

3.2. Idazki-ereduak 

Guztira 46 eskutitz dira eta argitaratu, bere 
Jerusalen’go osteran Amari idazkijak liburutxoaren 
eranskin gisan argitaratu ziren. Liburu horretan 
Irakurleari tituludun sarrera agertzen da, Ariño’tar 
Josebak sinatua, baina Jerusalen’go osteran horrekin 
zerikusi gutxi du, eta pentsa daiteke aparteko edizioa 
egin nahi zuela Idazki-Ereduekin.  

Esan behar da gutunok fikziozkoak direla, ez direla 
errealak, Izurrategik berak hainbat egoeratarako beren 
beregi asmatuak, eta eguneroko bizitzan oinarrituak, 
gero, irakurleek antzeko egoeretan antzeko gutunak 
idatz zitzaten. Agertzen dituen egoerak anitzak dira, eta 
garaiko herritarren bizimoduaren berri ematen dute. 
Egileak berak gutunok 16 multzotan sailkatzen ditu, eta, 
ikusten denez, multzo bakoitza gutun gutxi batzuekin 
osatuta dago: 

1.- Deituten (1-5, 161-166) 
2.- Sukalde gayak (6-9, 166-169) 

3.- Ezkontza’tzat (10-13, 170-172) 

4.- Aizkide artekoak (14-20, 173-179) 
5.- Aita-semien artekoak (21-25, 180-183) 

6.- Neskatillai onuak (26, 185) 

7.- Miren alabak (27-29, 186-187) 
8.- Neska-lagun artian (30-33, 189-193) 

9.- Diru eske (34-35, 195) 

10.- Eguraldi igarliak (36, 196) 

11.- Jayotegunian zoriontzeko (37, 197) 
12.- Jaiotza iragarten (38, 198) 

13.- Eriotz tamal agurra (39, 199) 

14.- Sal-erosteak (40-43, 200-203) 
15.- Mirabe eta josla billa (44-45, 204-205) 

16.- Onuak (46, 206) 
 

Gutunotan hainbat gai ukitzen ditu Izurrategik. 
Denak aipatzea ezinezkoa da, baina gai batzuek merezi 
dute bereziki aipatzea: 

a.- Afrikako gerra (21-22, 180-181). Semea 
Afrikako gerran, eta honek gurasoei berririk bidali ez; 
aitak semeari idazten dio, eta bide batez bost ogerleko 
bidaltzen dizkio. Semeak ez idaztearen aitzakiatzat, 
“beti orra ta ona, moro gaiztuak zirikatuten gaituelako” 
dio; itzultzeko gogoa ere agertzen du. Garaiko 
egoeraren lekuko xume dira bi idazkiok. 

b.- Egoera soziala eta garaiko ekanduak. Ezin 
daiteke gutun bat edo batzuk nabarmendu, bada denak 
dira urte haietako lekuko interesgarri. Bai eguneroko 
kontuak, bai erlijioarekin edo elizarekin lotutakoak, 
ondo baino hobeto agertzen dira. Gauza bat baino 
gehiago ez lirateke gaur egun artezak irudituko, eta, 
beharbada,  garai haietan ere ez (berbarako, gutunetan 
agertzen diren ezkontza-kontuak), baina halakoa zen 
egoera Bizkaiko euskal herri gehienetan.  

c.- Gutunetan hainbat izen agertzen dira. Ez dakit 
izen horiek benetako ala asmatutako pertsonei 
dagozkien. Elorrioko txaunburua bai, benetakoa dela 
badakigu, egilea bera delako, baina beste hainbat 
agertzen dira, eta baliteke baten bat asmatua ez izatea, 
esaterako, (31, 191) gutunean aipatzen den Romanones 
pilotaria edo (36, 196) gutuneko Errotalde 
meteorologoa, (3, 164) gutunean ere aipatzen dena, edo 
Tetuan tratantea (20, 179). 

d.- Beharbada ahaztuta dauzkagun gauza batzuk ere 
aipatzen ditu; esaterako, (28, 188) gutunean zera dio 
“[Elorrion] gauza asko daukaguz, petrolio-zuluak  beti 
ketan dagozanak,...”. Bai, XX. mendearen hasieran 
Elorrion petrolio bila ibili ziren (Kortabitarte, 2009). 

4. Izurrategiren Idazki-ereduak: 
euskararen gaineko oharrak 

4.1. Ohar orokorrak 

Izurrategiren idazlan hau hizkuntzaren aldetik 
ikusterakoan, eta beste edozein lanen kasuan gertatzen 
den moduan, hainbat tokitatik ikus daiteke. Baina batez 
ere gauza bat esan behar da: lan hau, eta egilearen 
beraren beste idazki guztiak, garaiko Bizkaian zegoen 
hizkuntza idatziaren baitan kokatu behar dela. Eta hor 
sartu behar dira Azkueren eredua (Gipuzkera osotua, eta 
haren autoritateak babestua) eta Aranaren hizkuntzaren 
eredua (eta haren jarraitzaileen Euzkera garbija), 
hainbat idazlek segitua, eta, horregatik beragatik, ukitu 
pertsonal ugariz ikus daitekeena. Eredu-konpetentzia 
horretan,  Izurrategik zeukan helburua oso konkretua 
zen: nahi zuen euskaldunek euskara erabiltzea, euskaraz 
egitea, euskaraz idaztea, euskaraz irakurtzea,... Eta 
euskararen helburuarekin batera, fedearen helburua eta 



 
  © Mendebalde Kultura Alkartea, 2013 23 

aberriaren helburua doaz, beharbada helburu hirukoitz 
baino helburu bakoitz bakar bat osatuz.  

Helburuak helburu, pentsatu behar da, halaber, 
Izurrategiren eskutitzak nori zuzenduta dauden. Alde 
batetik, argitaratuta izan baziren, irakurriak izateko 
izango ziren. Pentsatu egin behar dugu, beraz, idazkiak 
irakurtzen zituenak, gero antzekoak idatzi ahal izango 
zituela. Hau da, kontuan hartuta irakurtzea errazagoa 
dela idaztea baino, irakurtzen zekienari idaztera 
bultzatzea izan zitekeen Izurrategiren asmoa.  

Baina beste aldetik pentsatu egin behar da garai 
hartan euskaldun asko eta asko analfabetoak eta erdara 
gutxikoak zirela, eta ohikoa izango zela idatzizko 
informazioa jasotzeko eskolatik pasatutako gazteek 
irakurtzen ez zekitenei irakurri egingo zietela idatzitako 
informazioa. Eta horko arazo larri horren aurrean 
Izurrategik proposatuko zuen  gutunak euskaraz idaztea 
gero irakurtzen ez zekitenek behintzat ulertzen zuten 
euskaraz entzun ahal izateko. 

Beraz, idazki hauen helburua didaktikoa ere bazen. 
Eta hori erabilitako euskaran islatzen da.  

4.2. Hizkuntza mota 

Hemen dakartzagun idazkiak bizkaieraz idatzita 
daude, nahiz eta bat gipuzkeraz egon (43, 203). 
Erabiltzen dituen gaiak arruntak dira, egunerokoak, eta, 
gai horiek tratatu behar dituenean, erabiltzen duen 
euskara ere arrunta da, konplikazio handirik gabekoa, 
eta esango nuke hein handi batean Elorrio ingurukoa 
dela.  

Jerusalen'go Osteran Amari idazkijak liburuaren 
bigarren argitalpenari I. Sarasolak egindako sarreran 
(Sarasola, 1990) hainbat ideia irakur daitezke: 
hiperbizkaiera, Larramendi, bizkaiera zaharreko hitzak, 
garbizalea, erdaratik hartutako berbak... eta esaten 
dituen puntuetan arrazoia duen arren, Izurrategiren 
lanak (eta idazki hauek barne) ez dira gaurko irakurlea 
atzera egiteko modukoak. Aitzitik, idazkera erraza 
erabiltzen duen idazlea da.  Irakurleak epaituko du.  

Garbizaletasunaren gainean esan behar da berba 
batzuk garai haietarako berriak zirela, eta batzuetan 
huts-hutsean sartzen dituela: notin (37, 197); txanburu 
(2, 162) [eta txaunburu ere (38, 198)]; izpar (14, 174), 
eta izparringi (29, 188); nahiz eta gehienetan berba berri 
horiek “edo” baten bidez ohiko berba baten ondoan 
jartzen dituen, irakurleak edo entzuleak ulertzeko eta 
ikasteko. Hor daude, esaterako, egospen edo dijestiño, 
ubilleri edo erreumia (42, 202); txokor edo puro (2, 
162); sal-erostia (komertziyue) (35, 195); txoniz edo 
sermoi (4, 165); izozki edo errepreskua (9, 169). Noiz 
edo noiz, ohikoa ez den berba bat, baina esangura 
garbia duena, erabiltzen du: zelakotasun (42, 202). 

Dena dela, esan behar da berba garbi horietako 
batzuk bere bidea egin dutela eta gaur egun ohikoak 
direla euskaldunen artean. Hor dago, besteak beste, 
donetsi (3, 164). Puntu honen inguruan esan behar da 

maileguak hartzeko ez duela eragozpenik beharrezko 
ikusten dituen aldaketa fonetikoak eginez: bikarbonato 
(9, 169); geometrija (24, 182); fisika (24, 182); 
palometrua, termometrua eta plubiometrua (36, 196); 
telefono (37, 198). Eta ez bakarrik berba ‘teknikoak’, 
eguneroko berbak ere hartzen ditu: kafe (2, 162); 
automobilla (40, 200); moda (45, 205); trena (2, 162); 
gasoliño (28, 188); edo berba arruntak: morapio (43, 
203); pertsebe (16, 175); txulu (19, 177)... Aipagarria da 
“bainika” hitza (45, 206), ohiko hiztegietan agertzen ez 
dena. Hau izango al da erabiltzen deneko lehen tokia? 

Kontu fonetikoak ezin dira aipatu gabe utzi. Gaur 
Euskal Herriko Mendebaldean entzuten diren formekin 
batera, gutun hauetan hain ohikoak ez diren formak 
irakurtzen dira, eta pentsatzekoa da orain dela ehun urte, 
euskaldun elebakar gehiago zeudenean, ohikoak zirela, 
trabena (18, 177), bereno (19, 178), palometrua (36, 
196), bendeziñoia (2, 162), peregrinaziñoia (25, 183) 
eta abar. Interesgarria izan daiteke horien azterketa eta 
bilakaera, ikusteko nola heldu diren gaurko hizkuntza 
mintzatura.  

Batzuetan berben forma desberdinak erabiltzen ditu: 
perija, ferija (20, 179). Pentsa daiteke liburua azken 
orrazkada baten zain dagoela. Edo, beharbada, beren 
beregi egindako gauza bat izan daiteke: ortografia 
exkaxa ez dadila izan arrazoia gutunak ez idazteko: 
akats gutxi batzuk ezin dute eragotzi euskaraz idaztea. 

4.3. Esaldiak 

Idatzietan, berbak aparte, esaldiak eta esateko 
moduak ere badatoz, gaurko irakurlearentzat 
interesgarriak izan daitezkeenak, ez bakarrik interes 
historikoagatik, baizik eta adierazpide ahaztuek edo ez-
erabiliek gaurko idazleari edo hizlariari baliabide 
berriak eskaintzen dizkiotelako. Hor dago testuan ugaria 
den bada (edo ba) delakoaren erabilera: Etorri ba 
danok, eta ez daizuela trenak igesik egin, ba tamal 
andija ixango neuke (2, 162). 

Aipagarria da gutunaren sinadura, nominatiboan edo 
ergatiboan etorri baino, aurreko testuarekin 
komunztadura laxoan etortzea. 

Esaldien artean atsotitz moduan edo esaldi eginak 
moduan agertzen dira bat baino gehiago. Pare bat 
aipatzeko: 

praille baño koziñero lenago izan naz da (46, 207). 

emakumak eskongei dagozanian, danak dira onak, 
eskonduta gero ¡erdiak balira! (13, 172). 

eskontzia ta iljantzia zerutik jatzia (13, 172). 

5. Gure edizioa 

Eskutitzak eskaneatuta eta itsatsita ematen dira, ez 
baitago ulermenerako arazo apartekorik. 

Gaurko irakurleak jakin behar du garai haietako 
idatzietan sarri agertzen ziren adostasunak gaurko 
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euskara estandarrean desberdinak direla. Horrela, 
orduko ŕ, gaur rr irakurtzen da; ĺ,  ll da. Beste aldaketa 
batzuk hauek dira: orduko berba bukaeretako ia, ua eta 
ija gaur ea, oa eta ia dira. Aditzetako au edo adu, dira 
atu. ñ jartzen duen tokian, in. Beste alde batetik, s eta z 
sarri nahasten dira elkarrekin, eta h-a ez da agertzen; 
egun, izen propioen deklinazioan, apostrofoa ez da 
erabiltzen. Dena dela, deskodifikazioa erraza da eta ez 
da gehiagorik esango. 

Badaude, egon, gaurkoak ez diren berba batzuk. 
Gehienak hiztegietan daude, eta irakurleak ohiko 
hiztegietara (Orotarikoa, Labayru, Elhuyar, Adorez) 
joatea baino ez du berba horien esangura ulertzeko edo 
konfirmatzeko. Hala ere, berba gutxi batzuk hiztegiotan 
ez dira agertzen, eta hurrengo atalean ematen diet nire 
hurbilpena. 

5.1. Berbategia 

aixia: haizea 

andikerizko: handikeriazko 

aolan: horrelaxe 

aor: hara hor 

arazu: arazo, zeregin, beharleku 

argintzia: hargintza 

arriua: arreoa 

auspo-soñu: eskusoinu 

axe: haize 

baxen:  bezain 

beñepein: behinik behin 

berarizko: berariazko 

beratuten: beheratzen 

bete-agiñian: bete aginean, ia beteta 

betuta: behetuta 

bizdun: 1. bisdun. 2. xanpain 

elia: elea, hizkuntza 

elizkor: elizkoi 

enbra: andrazkoa 

erremulari: arraunlari 

eskarbagia: eskergabea 

esku-biturreko: eskumuturreko 

estaldu: kukutu, ostendu 

ezebe: ezer ere 

galdumendi: galmen, hondamendi 

gogartetu: pentsatu 

goruntzat: gorontzak, gerruntzak 

guraña: gura adina 

gurdi bolante: garraiorako gurdia 

ide: kide 

igari: igeri 

iruntzi: irentsi 

itunde: aholku 

itxitian: uztean 

ixentauriko: izendaturiko, aipatutako 

jaristeko: jadesteko 

jatzi, jatsi: jaitsi 

josla: jostun 

kaltzairu: altzairu 

korrijan: korrian, korrituan 

kuskurrekuak: koskorrekoak, balio exkaxekoak 

lauerleko: laurleko, pezeta  

lauko: laumaraiko (txanpon balio gutxikoa) 

lengosiña: lehengusina 

maija: mahaia 

Mayatz Pasko: Pazko Maiatzeko, Mendekoste 

metuaz: mehetuaz 

min: mihi, mingain 

morapio: ardo beltza 

nozian bein: noizean behin 

oia: ohea 

onan, onantxe: honela 

oñaz: oinez 

oroimengarri: oroigarri 

ostikolari: futbolista 

partikara: patrika, patrikera 

pertsebe: lanperna 

semaiko: txakur txiki (txanpon balio gutxikoa) 

sestogintzia: otzaragintza 

tautik: tutik 

trapo: trapu, trauskil, zarpail 

txindi: diru 

txorrotzaile: zorrotzaile 

txutxu ta putxu: txutxu-mutxu 

umau: umotu 

untzia: iltzea 
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uri: hiri 

urte bildotz: urte beteko bildots 

zugatz: zuhaitz 

zuzenbide: norabide 

6. Aipamenak 

Oharra: Web-gune guztiak 2013-03-27an 
kontsultatu dira. 
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