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Egunon guztioi.

Euskerazaleak Alkartetik, Iñaki Egurrolak zehatz-mehatz, eskatu deust gorazarre
hau irakurtzea. Eta nik gustu handiaz horixe egingo dot.

Sortu-barria zan Bilbao’n EUSKERAZALEAK ALKARTEA, euskerea erabiltea
bere elburu lez artu eban elkartea. Sortze ori 1967’an izan zan.

Eta alkarte onen lenengo ekintza, ikastola, eskola eta ikastegi guztietan euskerea
erabilteko eskaria egitea izan zan, irakaskintza-mailla guztietan euskera erabiltekoa.

Alkartearen elburuen barruan oso-osoan sartzen zan eskaria zan: Zelan lortu eus-
kerea erabiltea ikastola ta eskoletan euskerea debekatuta egoala?

Eta ekintza orren barruan lenengo egin ebena, agiri bat zabaldu eta erritarren al-
detik izenpetzea izan zan: Irurogei milla bizkaitarrek, geienak Bilbao’tarrak, izenpetu
eben agiri ori. Izenpetzailleen zenbakia ba-zan Madrid’en eragiña lortzeko bestekoa. 

Izenpetze guztiak bear zan lez moltsotuta, bost liburu lodi osotzen ebezala, Ma-
drid’era joan ziran EUSKERAZALE ameslari areik, orduko EUSKALTZAINDIA be
izenpetzaille zala.
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bat izan da hizkuntza eredu estandar bat diseinatzea eta hori operatibo egitea. Gai
izan gara, eta oso denbora gutxian. Agian ez da munduan izango pareko adibiderik,
alegia, eredu estandarra lortzeko 40 urtean euskarak egin duen bezalako ibilbiderik
egin duen hizkuntzarik. Eta hori testuingurua, edota historia ere, oso lagungarriak ez
zirenean. Eta horren lekuko dira azken mende erdiko gure literatura, gure hezkuntza
materialak edota gure komunikabideak –euskarazkoak, noski–.

Baina horrek, berezkoez gainera, beste arazo batzuk ere utzi dizkigu agerian.
Esan den moduan, euskarak baditu ahulezia batzuk, beste hizkuntza indartsu batzuen
parean lehiatzen denean azaleratzen direnak: egiturak, aditz sistema, lexikoa... Horiek
denak ederto baten bildu eta iruzkindu ditu gure maisu Xabier Amurizak Euskara
batuaren bigarren jaiotza obran. Horiei nagokie berezko gabeziak diodanean. 

Gaur  eguneko  euskara  be te -be teko  ad ie razpidea  ez
de la r ik  

Ordea, arazo potoloagoa da, nire iritzian, bizitasunarena. Estandarizazioa
ekarpen ezinbestekoa izan da; baita mundu modernoko arlo guztietara jauzi egitea;
baita gero eta euskal hiztun gehiago izatea urtez urte. Baita beste hainbat lorpen ere. 

Hala ere, euskaraz erakusten ez bada gaitasunik –euskarak berak eta hiztunek–,
zer tarako eta eguneroko hizkuntza mintzatu bizian, elkarrizketetan, beste hizkun -
tzetan bezala, esapide zahar jatorrak erabiltzeko edo berri biziak sortzeko, edo mol -
dapen eguneratuak egiteko –euskaraz, ez “euskañolez”–, edo asmatzeko, edo... Ale -
gia, belaunaldi berrien sormen gaitasuna aurrekoena baino eskasagoa denean,
hizkuntzazko gabezia hori nabarmena denean, orduan horrek adierazten du zerbait
ahul dabilela. 

Baina hori ez da ahuntzaren gauerdiko eztula, alegia, azaltzeko edo sakontzeko
minutu bat baino gehiago merezi du eta, hortaz, puntu honetan utziko dugu. Ira -
dokita.

Joseba Butron
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Madrid’en Lenengo Maillako Irakaskintzarako Arduradun zan Eujenio Lopez’e-
gaz egon ziran. Au galiziarra zan eta emendik joandako euskaldunak bere izakera ori
artu eben kontuan aurkezkundea egin ebenean. Onela, gitxi gorabehera, berba egin
eutsoen: “Zu galiziarra zara eta zalantza barik zure etxean galiziarren izkuntza erabi-
lliko dozu”. Eta berak baietz esan ondoren onelan jarraitu eben: “Gu euskaldunak ga-
ra eta geure etxeetan euskerea erabilli nai dogu, baiña ori ezin dogu lortu gure umeak
ikastokietara doazenean erderaz berba egin bear dabelako. Orregaitik dakargu eskari
au gure ikastokietan euskerea erabilteko eskaria, eta asko poztuke gintzakez eskari au
onartua izateaz. Gugaz batera agiri au izenpetzen dabe irurogei milla euskaldunek eta
beste euskaldun asko eta askok”.

Arreta aundiaz entzun eutsen Eujenio Lopez jaunak eta ori lortzeko alegiña egin-
go ebala berbea emon be bai.

Olakoetan beti jazoten dan lez, ez da gauza erreza eskari arek noraiñoko indarra izan
eban jakitea. Gero gauzak asko aldatu dira eta eskari ori be bete da, zori onez, zergaitik
edo agaitik. Baiña iñok ez dau ukatutko egoera aretan eskari ori oso egokia izan zala eta
ondoren batzuk beintzat, zalantza barik, lortu ebazala: Bilbaotarren eta bizkaitarren ar-
durea bizkortu euskerearen alde jokatzeko, erakundean eginbearra argitu errien eskubi-
deak eta onein artean izkuntza erabilteko eskubidea aintzat artu dagien, irakasleen buruak
argitu eskubide au ikusten asi eitekezan, gurasoen gurariak bideratu euren eskubide au al-
dezten asi eitekezan eta, bear ba’da, lege-giroa bera aldatzeko bideak artzen asi.

Orain-arte esanekoagaz lotuta, barri edo albiste au aitatuko dogu: Madrid’eko ABC
izparringitik artua da, 1968’ko urrillaren 31’koa eta alboan daukan laburpenak onelan
diño, euskeratu ezkero: “Euskaldunen izkuntza eskolara. Irurogei millak izenpetu dabe
Euskaltzaindiaren eskariari indarra emonez, irakaskintza-mailla guztietan euskerea ira-
kastea lortzeko. Idazki au Euskerea Erabiltearen Aldeko Alkartea’ren Batzordeak aur-
keztu dautso, Lenengo Maillako Irakaskintzaren arduradun dan Eujenio Lopez jaunari”.

Orduan ez egoan euskera emoteko irakasle titulurik, au zelanbait konpontzeko,
monitore titulua-edo emon zan eta EUSKERAZALEAK ALKARTEko Xabier Peña
eta Karmelo Etxenagusia izan ziran arduradunak. Hainbat izan ziran jaso ebenak ti-
tulu ez ofizial ori baina konpromiso bategaz: etorkizunean Magisteritzako diplomatu-
rea lortu bear ebela, eta geienak bete egin eben.

Beste alde batetik, zera esan bear da: Kili-Kili aldizkariaren babes legala urte batzu-
tan, Francoren denporan, egon zala EUSKERAZALEAK ALKARTEaren eskuetan. 

Euskeraza leak  a lkar tear en  a rg i ta lpenak

EUSKERAZALEAK ALKARTEA’k ez dau iñoz galdu bere elburura doan bidea:
Euskerea erabilten laguntzea, Bizkai guztiari, baiña batez be Bilbao uriari.   

Angel Larrea
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2) INICIACIÓN AL ESTUDIO DEL EUSKERA (Azpi-izenburua: Serie de lecciones

preparadas por EUSKERAZALEAK, Asociación para el fomento del Vascuence, para: cursos

radiofónicos, clases elementales o trabajo personal). 

Ona emen beste ikasbide bat, Xabier Peña’k eta Jose Antonio Montiano’k idatzia.
Liburu txiki onek, 142 orrialde baiño ez dira, ez dauka zer galdurik.

3) NORA ZOAZ

Ona emen euskerea ikasteko beste bide bat, ikusiz eta pozik euskerea ikasteko as-
moagaz idatzitako liburua.

EUSKERAZALEAK ALKARTEA’k, sariketa bat eratu eban euskerea ikasteko bi-
de barri bat billatzeko eta saria orduan Bizkai’ko Aurrezki Kutxa zanak eskiñi eban,
50.000 pezetako saria eta irabazle Goikoetxea’tar Iñaki aita josulaguna izan zan. Eta
1969 izan zan argitaratu zan urtea.

Liburu onetan aurrerapide aundi bat aurkitzen dogu: Izkuntza irakasteko bide lez
irudiak artzea.

4) “IKAS” IZTEGIA

Alkarteak argitaratu dauzan liburuen artean auxe izango da geien saldu dan liburua.

Iztegiaren egilleak Jose Antonio Montiano eta Jose Ramon Urkijo dira. 
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Baiña zer egin euskerea erabiltea lortzeko? Irakurgai errezak argitaratu, iztegi la-
bur eta errez bat eskuratu, euskera ez dakienari laguntzeko elizti edo gramatika erre-
za eta laburra eskiñi, euskera errezean idatziak diran ipuiñak apain-apain idatzi, giza-
soiñean diran osagaien izenak liburu baten irudi ta guzti ipiñi, egunaren barruan eta
toki bakoitxean erabilli bear diran alkar-izkerak erderaz eta euskeraz liburu baten ba-
tu eta, zelan edo alan danaren laburpena dan elizti edo gramatika oso bat aurkeztu
ikasi nai daben guztiai. 

Orixe dana egin dau EUSKERAZALEAK ALKARTEA’k, iparra non dagoan ager-
tzen dauan orratzari beti jarraituz, euskerea erabilteko erreztasunak eskintzen beti.

Amazortzi liburu dira gure Alkarteak argitaratu dauzanak. Guk amabi liburu aita-
tuko doguz emen, bakoitxa zelakoa eta zertarako dan agertuz:

1) EUSKAL IRAKASBIDE LABURRA (1.º MAILLA)

Orixe da izen errezagoaz ezagutzen dogun Xabier Peña’ren gramatikea. Bearrez-
ko gauza litzake Xabier Peña’k Bilbao’n euskerea zabaltzeko egin eban lana azaltzea,
baiña gure elburua liburuak aitatutea dala kontuan izanik, itzi dagigun alde batera ze-
regin bearrezko ori. Eskertzekoa benetan, bera giputza izanik eta giputzak bizkaieraz
berba egiteko ta idazteko gaiztasun aundiak izaten dabezela jakiñik, gizon aintzagarri
onek Bilbao’n egin eban lana. 

Angel Larrea
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Ipuin-sariketa:

Aurten osotu dogu 29 urte ekintza onetan. Urte guztietan lez eginda, Bizkaiko Foru
Aldundiaren laguntza eta babesagaz, au izan da aurtengo leen saritua: Legarreta’tar Asier.

Euskal Astea:

Ekintza onetan 32 urte bete doguz. Azken Euskerearen Astean berbaldiak izan di-
ra nagusi.

Egutegia - Takoa bizkaieraz:

Lan au orain 35 urte inguru gabiltz egiten.

Irakaskintza: 

Aurten bete dogu 42garren Ikastaroa Bizkaieraz, iru mailla eta alkarrizketa.

“Zer” Aldizkaria:

Ekintza au 1977. urtean asi ginen, orain dala 33 urte. Eta illero agertu da.

EUSKERAZALEAK INTERNET’EN

EUSKERAZALEAK ALKARTEA’ren web-orrialdea: www.euskerazaleak.biz

Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz Web orrialdea bideratu genduan. Eta orri
onen eukia auxe da:

1) ZER aldizkari guztiak katalogatuta dagoz zenbaki, artikulu edo ta euren egilleak
konsultatzeko moduan (360 aldizkari). 

2) Andoni Urrestarazu-ren, “Umandi” ezizenez, Asmo-Iztegia be konsultatu leike.
Umandik egindako 350.000 fitxak bildu doguz. 

3) Liburutegiko sallean eskaneatuta daukaguz EUSKERAZALEAK ALKARTE’ko
partaide izandakoen ainbat lan eta idazki. Esaterako, Aita Lino Akesolo, Aita San-
ti Onandia, Agustin Zubikarai, Bixente Latiegi, Iñaki Zubiri, Martin Olazar, Pau-
lin Solozabal eta abar.

4) Azken urte oneitan “Bizkaierazko Tako”a argitaratu dogu BBKren diru-laguntzaz.
Aurten Bizkaiko Foru Aldundiarenagaz.

Beste barik, eskerrik asko. 

Bilbon, 2010eko maiatzaren 8a. 

Oharra: Angel Larrea Beobide Zeanurin (Bizkaia) jaioa 1960. urtean. Filosofian
eta Letretan doktorea (1993), Historia espezialitatean, Deustuko Unibertsitatean.

Historiako irakaslea da Arratia Institutuan (Igorre, Bizkaia) gaur egun. 

Gorazarrea Euskerazaleak alkarteari
161

Ez uste izan, gero, iztegi aundi bat danik, ez dauka Azkue’ren edo Akesolo’ren iz-
tegiak dauken lako elbururik, iztegi au ez da besterik euskera ikasten dabillenari la-
guntzea baiño eta orretarako bear-bearrezkoak diran itzak artzen dauz. 

Aldean eroateko lako liburu txikia da. Guztiz 10.000 itz dakazela diño asieran eta
itz orreik Bizkaieratik eta Gipuzkoeratik artuak dirala. 

5) ALKARRIZKETA

Liburu lagungarria euskera ikasten asi diranentzat. Gramatikea ondo menperatu
dauanak laguntza aundia aurkituko dau liburu onetan.

Liburu au Abeletxe’k eta Xabier Peña’k atarea da. Eta darabillen euskera, errikoa,
garbia eta erreza da.

6) GIZA-SOIÑA

Goikoetxea’tar Iñaki Aitak idatzitako beste liburu bat daukagu eskuetan. Itzau-
rrean Aita Iñaki’k berak ikastolen ugaritasuna gogoratzen dau eta liburu onek utsune
bat betetzeko guraria dakarrela diñosku.

7) AURTXOA IIEUSKERAZALEAK ALKARTEA’k argitaratua dogu liburu au be
eta ez euskerea ikasi nai daben elduentzat, izenak berak diñoan lez umeentzat baiño.

Liburua 1968’an argitaratua da, Bizkai’ko Aurrezkia-Kutxa laguntzaille dala, eta
egilleak Muñoa ta Orbea’tar Itziar eta Foruria ta Arteta’tar Jose Erramon.

8) I, II eta III INGURRAZTIAK

Euskerea irakasteko alegiñak egiten jarraitzen dabe gure argitalpenak. EUSKE-
RAZALEAK ALKARTEA’ren elburu bat: Irakurgaiak euskerea ikasten eta erabilten
laguntzeko dira.

9) IRAKURGAI ERREZ POLITAK (amairu irakurgai, bost liburutan)

10) EUSKALERRIKO IPUIÑAK (I eta II)

Beobide’tar Jose Luis aita karmeldarrak jarri dauz ipuiñak Bizkai’ko euskeraz.
Ipuiñak idazle ospetsuengandiak artuak dira eta. 

Ipuin liburu bi oneik ez dira umeentzat egiñak, baiña umeak irakurteko be ego-
kiak dira. Irakurleak euskera dakienak eta obeto ikasi nai dabenak izan daitekez.

11) YANOZ ELEBARRIA

Zubiri’tar Iñaki’ren elebarria da. Elebarri onetan euskaldunen eta akitaniatarren
arteko artu-emonak aztertzen dira eta elebarri oso irakurgarria da, aspertu barik ira-
kurten dana.

12) URRATS OLERKI-LIBURUA

Paulin Solozabal olerkari ugariaren idatzia da. Bizitzako egoera ezbardiñak dabe-
zan olerkiak dira.

Angel Larrea
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