
Etxegarai ’ tor Bonitnúo euskaltzaiñ beti jaunaren iizalM 

Eraman Intzagarai euskaltzaiñ juunuk eglu ziun erunlzumenu

Emen zaudeten guziyok, ongi dakizute: Bonifazio 

Etxegarai jauna Euskaltzaiñ aukeratu dala, ta gaur 

datorkigula Euskaltzaindiaren etxe ospetsuan sar- 

tzera.

Entzun diyogu bere saferako itzaldi edefa, ta 

naiko txalo bildu ditu. Txalo oyek ordea, dar-dar jafi 

naute: lausotu zaizkit begiyak: adimena ere zerbait

itzali zait, ta emen nagokitzute, itxaso asafearen_ /
erdian, margul eta ito-bear dabilen afantzalea bezela: 

begi sutsu ta zofotzez, alde batera ta bestera begira. 

Izafa nai, ta izarik ez: argi-txinta bat ikusi nai, ta 

guziya ilun: eguna opa, ta eguna ufuti: oltza zar bat 

naikoa nuke arbin ontatik irteteko; bañan ez. Igeriyan 

edo ñola nai, eutsi nai nuke nere soña uraren gañean.

¿Ez' ote zan, Euskaltzaindian, ni baño gizon 

entzun eta jakintsuagorik, Etxegarai jaunari erantzu- 

teko? Bai noski. ¿Ez ote zuen edozein euskaltzaiñek, 

nik bezin eder ta goreski itzaldi-erantzupen auxe mol- 

datuko? Baita ere. Bañan ni aukeratu naute, ta nik ez 

diyot arazo oni ukapenik erantzi nai; ezin nezakelako 

lenbizi, euskaltzaiña naiz - ta, fa bigafen, txikitako 

adiskide bati neronek eranfzutea, egoki deritzadalako, 

naiz itzaldi ontan txotxabar ustel asko bildu.

Badira bai, Euskaltzaindian, gizon jakintsu asko; 

bañan ez dute jakintsuak beti mai ederenetan jan bear: 

iñoiz utzi bear zayo, medar ía zezela danari, alako



toki goitiya, ez noski berari dagokiyolako, bai ordea, 

aldiz-aldiz jakinduriyak baño geiyago, maitefasunak 

esan iezakelako, ta korapiío oni, eltzen diyot nik, 

estualdi ontan, zerbait ere belafondoa zuritu nai baldin 

badet.

Maitetasuna dakart; jakinduri gutxi; txiki ta beltx 

ta erdi-uretxindor ikusi ninduelako, Euskaltzaindiak 

eman zidan, bere Jauregi ederean bizi-izateko eskubi- 

dea. Baldin adimen-bafenak aztertu balizkit, xafantxa 

Iepondoan jafi-ta, atariyan lotuko ninduen, edo beka- 

neko galanía jaurfi-ta, satsetara bota.

Etofi naiz, asko maite dedan Zumayara: beti 

ernai, itxasondoan, bizi-bizi, apafa bezela, irazartzen 

dan efi maitera: Euskalefiko itxas-baztefean, ondar 

biguñaren gañean, apatx eta apatx urte ta mendeetan 

zoriontsu bizi dan urira, ta Euskaltzaindiaren izenean, 

agur maitetsu bat dagerkiyot.

Iñora usté biziz etortzekotan, onunlz usté osoz 

gatoz euskaltzañok.

Amak semetxoak bere magalpean bezela, alaxe 

euki zituen Zumayak Etxegarai Karmelo ta Agife 

Domingo, ta Zumayak ondotxo daki, oso gure-gureak 

zirala bi euskalfzale argifsu oyek. Gañera, Euskalefi

ko zanfzoa dakargu, ta jaso bezait efi maite onek, 

gure biotzaren mami-mamifik, zirpuilik gabe, berega- 

notz dariyogun maitetasuna.

Jaso bai ta entzun...

* * *

Txingufiya, gauza txiki ta maxkala izanafen, pus

ka galanfaren zale izafen da: efxe-ingurufan dabilfzan 

galfxori edo bufioyak, berak bezanbateko ogi pus- 

kela, mokuan isegi nai Iuteke. Neri beste ainbat 

gertatzen zaif: txingufi, fa puska galanfaren zale:
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galtxori, fa mokoan otaza nai: ez dezute nere itzaldi- 

yan ezer ikusiko, txinguriyen anken dardara baño.

Etxegarai jaunak naiko ta naiko ale eder jaurti 

dizkigu bere zugatzetik; nik mixpildu bear ditut surtara 

datozen gaztañak. Lan ederak dituzten euskaltzañak 

badira: oyen santzoa, euskal - idazkiyetan, oyanean 

edo basoan kukuarena bezelaxe da: entzungari ta 

gozoa, zugatz eta alor guzitan, intza bezela, erazten 

dan oyua.

Kukuak umeak egin ornen zituen, ta gorde gorde- 

rik ipiñi, berak bakarik zekiyen toki eskutuan... 

Amilotxak toki gordea asma, ta bertan, maxke-max- 

kel zetzaten umeak, jan zizkiyon. Kuku gaxoak etzuen 

geroztik zorionik izan:

Ora or goiko 

arixtitxo baten, 

kukuak umeak 

egin yozak aurten: 

kukuak egin, 

amilotxak jan:

¡auxe bere kukuaren 

zoritxara zan!

Bonifazio Etxegarai jauna itzaldi bikañez apaindua 

etori zaigu Bere kukualdiko lan edo umiak aurez- 

-aurez igaro zaizkigu: aiñbeste baseri izen, aiñbeste 

txoko ta toki maitagarien xerenda!

Etxegarai-en auretik, gure lankide argitsu Eleizal

de zanak, umetaldi eder ta ugariya erdilu zuen, ta or 

dabiltz, bata ta beste, bere izerdi adoretsuak eraginda- 

ko kukutxuak. ¿Amilotxak jango ote ditu? Ez nuke nai 

iñolaz: orduan bai esan genezakela: ¡auxe bere kukua

ren zoritxara zan!

Bonifazio Etxegarai jaunak beste izen asko bildu 

ditu, ta gañera, zertatik eta argatik datozen izen oyek,
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bere itzaldi mamitsuan azaldu digu. Ez da alper ibili: 

Euskalefiya, alde guzifafik zeaztu du, ta iñondoko 

izenik kutunenak ekafi dizkigu, erleak luzaroan, lore 

artean, biltzen duen eztiofatzi balira bezela, gure abo 

zapaloen gozagafi.

Erlea beti maitagafiya da: erleak biltzen ditu, bere 

eztenaz, lili guziyetatik, lore-zukoak: txuri, gofi, ofi, 

afe ta laruetatik; bañan osoro minkatz mokopean da- 

karzkiyen meyak, guziyak abarazkan ipintzen ditu, 

gozo-gozo. Berdin Etxegarai jaunak, abarazka batean 

ekafi dizkigu gozo zaizkigun izenak, bañan agiyan * 

meríxilki zebiltzanak, bayean iraisi baño lenago.

Befiz dasaizuet: ez niyon nik erantzun bear: base- 

txe ta tokizenak bildu ta aztertzeko neroni gauz ez 

naizelako: geyen-geyenaz jo-ta, Ategori esango nuke; 

ta afahtzaleak esan oi dutenez, baldin txautxa ur-baz- 

tefean sortu ta iltzen bada, sei iíabete bafu, txautxa- 

artean ibiltzeko bezanbateko uafua dakart; ez benepein 

neri luzeagorik eskatu.

Bonifazio jauna, aspaldiko adiskide maitea det: ta 

adiskidetasuna zerbait bazala-ta, neri egotzi dizkidate 

itzaldi-erantzupenaren txorabiyuak.

* * *

¡Erantzun bear onek, onek ematen dizkit estualdi 

peíralenak! Neronek gutxi jakin: beste aldez gutxi ibi- 

íiya naiz, ta Etxegarai jaunak egin duen lan edefa egi- 

tekotan, asko jakin ía ibili bear da. Ongi ibili da: ez 

du bazíefik utzi, Euskalefiko usai gozorik, an eta 

emen, usmatu gabe, ía ofefxegaíik noski, mendiíik 

daíofen garo-orgaren usai gozoa bere ifzaldiyak ugari 

dakar.

Biarnon ere izan da, fa andik ekafi dizkigu euskal-
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-izen usaitsu abek: Azpilda, Nabartzi, Gaztelubefi, 

Aitzeger, Mendiondo, Aizabefi.

Efxegarai-en izen-talde luze ofek Euskalefiya go- 

resíen du, ía berau, besíe edozein efiyen aufez auf- 

kezíeko iyoldia, lakarika dakar.

Besíe eriíaldeak azfertu lifezke, fa iñork ez du 

gureak añako adore izan, biziíoki diran efxeak izen- 

datzeko. Zoazte an bafena zear: ango naba, ordeka 

ta lafin luzeak igaro itzazute; ez dezute basefxe asko 

idoroko; fa aldamenez dabilfzan latsa ta efekatxoak, 

mara-mara beren urak ixurika, izenik gabe dijoaz. 

Izango zituzten iñoiz, bañan astu dira. Mendiai ere 

beste ainbeste gertatu zaye, ta geyen-geyen ezagutzen 

ditugunak, edestiyefan lefo-lefoz aipaíu-fa dafoz.

Edozein gizonek inguru dabiltzkiyon gauzak mai- 

taro izendatzen dituenean, oyefarozko maitetásuna 

bezanbaf aitortzen du. Gure asabak lufaldea asko 

maite zutela, edozein ukalondofik ageri da. Lur ufsak 

ordea ez du zoramenik, aldamenez efeka edo itxaso, 

edo mendi, edo basoa auzofar maitetsu ez badu. 

Jainkoak gain-gaiñeko lufaldea eskuratu digu: ifxasoa 

bertan daukagu: ibai ta efekatxoak, emakume mar'ats 

baten buruko efetena bezin garbi, oyanean berunfz 

datozkigu, Euskalefiko adafs edefean; mendi abera- 

tsak ufe. Ta ainbeste basetxe diran lufaldean, ezin izan 

zitekean lur-mokoru bat ere izenik gabe: mintzak 

zeriyon izen edefa bazfer guzitan arfzitu zan. Etxea 

zala-ta: Afetxe, lbafetxe, Etxenagusi, Bordatxuri 

Lapufetxe. Ibai efa itufiya zala-ta: Ualde, Ugalde, 

Ubafenea, ¡tufitza, Irurburu, Iturtxoko, Efeka, Efe- 

kalde. Zubia zala fa: Arzubi, Arazubi, Arzubiaga, 

Zubialde, Zubiaure. Ihara, boli edo efota zala-ta: 

¡gara, Aizefota, Efotaburu, Bolibar, Bolinaga, Bo- 

Iueta, Bolunburu. Bidea zala-ta: AItzubide, Arbelbi-
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dia, Bidegain, Arbide, Arozpide, Landerbide. Lufa 

edo Iafiña zala-ta: Zelaya, Barensoro, Qoikosolo, 

Baratzategui, Larairt, Larunbe. Auzoa zala-ía: Auzo 

etxe, Auzokalte. Aifz edo arkaitza zala-ta: Aizpe, 

Axpe, Aizpuru, Atxeta, Arkaitzaga, Atxuriondo, Ar- 

gorizar, Arluzea. Basoa zala-ta: Barutibaso, Baso- 

beltz, Basabe, Basetxe, Basagoyen. Zugatzak zirala 

-ta: Aretxabala, Arizpea, Ametzola, Amezti, Artadi, 

Arteaga, Pagarte, Pagasondo, Lizarburu, Lizarga- 

rate, Elormendi, Elordui, Agiñegi, Agiñasaietxe, 

Agiñagalde, Oorostiaga, Oorostarzu, AItzaga, Ures- 

ti, Ureztarazu, Gaztañadi, Morkozfegi, Albitzuri, 

Urkidizar.

Ta ez ditut tokiyetako izenak aipatu, basetxe edo 

basefiyenak baño. Tokizenetan asiko banitz, ez nuke 

zortzi egunean amaituko. Aipatu diludan izenak Etxe- 

garai jaunaren itzaldikoak dira: ez det nere alofetik 

ezer ekafi.

Arazoak ere eman oi ziyoten izena, nagusiyaren 

edo arazodunaren etxeari: ageri dira: Toiaretxe, Ar- 

giñenea, Zamargiñenea, Zapatagilenea, Maisuenea, 

Serorategi, Maizterena.

Efi aundiyen izen erbestafak badabiltzbanan-baria- 

ka: Sebastopol dakar Etxegarai-ek: beronek jakin 

lezake, badirala Altzako gañean: Tuniz, Londres, 

Arjel-aundi ta Arjel Etxeberi; ta UsurbiPen ez da 

noski aipu gabeko etxea, plazaren erdiyan ageri-ageri 

dagon París.

Giza-izenak ere banaturik dabiltz: Perutxo, Peli- 

pene, Txantxorena, Txantxo - ereka, Antxonea, 

Txantxinea, ta noski ongi ezaguna Donibane Lohizun 

Pia fino ren baita.

Izengoiíi edo izunak zerbaif jafi digufe basetxetan: 

Taulero, Katre ta Ankurkua dakarzki Etxegarai-ek.
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Gure afantzaleak aberats eta etxejabe izan balira, 

bagenituen onezkero: Jainkomaitia, Axukre, Balsa

mara, Atraka, Mixkirix, Mielka, Txardieta ta Lan- 

baza. Jakin nai nuke nondik ote datozen emen bertan 

Zumaya’n: Txotxa-apaindu, Uriaingoa, Kaldes ía

Tantanenekoa.
* * *

Gure toponimia geyen-geyentsu lurkofa da. Lufe- 

ko adatsetik zinzilik ez dauden izenak, gutxi dira: ta 

gutxi abek, edo etxe edo gaztelu edo jauregi-en batean 

kabiya daukate: beste batzuek labe-oia-igara-tik 

sortuak datoz; besfe batzuek'EI izaren babesean goXo- 

goxo bizi dira.

Tokizenak, nolaz idatzi alaz geyenean gugana 

datoz, ta efiyak darabilzkinetatik idazkuntzakoetara, 

aldakuntza izan oi da. Ara zer diyon Kanpion gure 

lankide jakintsu jaunak. «Tokizen bat idazkiyetatik 

jasoa, non edo non ezafi nai danean, aldamenean jafi 

bear zayo, efiak aboz daramana». Efiyak Munafiz 

ta Mendiloñ maiz ekarfzen ditu, ta antziñako idaztiyak 

dakartenez, Amunariz ta Mendielori dira.

Gertatu lileke, efiyak darabilkiyen izena fa idaz- 

kuntzakoa biyak osoro aldatuak etorízea, batere 

antzik gabe, ez arpegi, ez azal ta ez jantziyez. Otxa

gabia idazten da, Otxagi esan oi da. Jaufieta, idatzi 

ezkero, Jaurka befiz aboz. Oreaga ez da izen bakafez 

ibili: Oyafia ta Goefia zala esan digute.

Badago ortaz naiko lan. Tokizenetan bertan nai

koa sortzen zayo Euskaltzaindiari. Izen da izenak 

apalean bildu litezke, bañan apaleko guziyak ez dira 

senide, aurkide izanafen. Senide diranak etxe batean 

bildu bear dira, ta etxe asko eragiten diranean, orduan 

igafi genezake, zenbat ataletatik sortuak dirán tokizen 

eder eta egoki oyek.



Senideak ez dira alkafen gainka jafi bear; aufizki, 

artizki, atzizki ta alkafekiko erazkiz datozela bada- 

kigu. Ofela izan liteke berezipen alde bat.

Ez dira abek alpefikako lanak. Scientia, ordenatio 

rerum scitarum ornen da, ta guk, ain garbi, itufikó 

ur leyafak bezala, jasotzen ditugun izen abek, buru ta 

jakinduriz malan jafi bear ditugu, beste efialdeak egin 

dutena, berdin eta tajuz egin dezagun, ta ainbesteren 

gurekiko esamez galgafia ziaro uldu ta kendu.

A atzizkiya da, ta tokiyaren bakana esan nai omen 

du: Aran, ibar aditzen ditugu, bañan bakanago noski: 

Arana ía Ibara.

A ori beste gedin edo vocalak.ordezten omen dute: 

Igozkue, Azkue, Araño, Elofio, Lizaru. Badu a 

onek laguntzaile aberatsa: ti: Arízti, Ariztia, Amezti, 

Ameztia. Beste lengusu bat ere bai: zu: Ainetz, Ame- 

tzu, Ametzua; EIo, Etotzu, Elotzua.

Aga- atzizkiak ¿zenbaf senide-talde pixtu ez ditu? 

Latsaga, Olatzaga, Elofiaga, Makatsaga, Usandi- 

zaga, Kareaga ta asiko banintz guziyak lokafiyan 

jartzen, Gipuzkoa berari zanko-lokafi edefa egingo 

niyoke.

Keta ta eta k-abek ere berebiziko senide-taldea 

ekafi digute: Afieta, Ooronaeta, Amezketa, Abaltziz- 

keta, Gaintxurizkeía.

Gure toponimiaren sorkera, geyen geyenean, ize- 

nen alkafekiko erazpena da. Ala diyote Azkue eta 

Kanpion gure lankide maiteak. Eraspen onen lenbizi- 

ko maían jafi genezazkike: zugatz, Iandaré ta lili 

izenak: aritz, sagar, iñar, gorosti. Bigafen malan, 

lufaldeak berez dauzkan gauzak: aitz, bizkar, egi, 

buru, aran, ibar, lafe, Ieor. Irugafen malan urez 

murgilduak: ibai, ereka, elur, itufi. Laugafen malan 

egoera adierazten dutenak: alde, arte, be-, Bosgafen

—  131 —



malan zenbat margo edo neuri adierazfen dutenak: 

bi, gofi, ixufi, luze, zabal ta seigafen malan etxe ta 

ingurukoak: etxe, bidé, eihar, iri, eliz, muga, oí, 

zubi.

Izen abek noski onela ataltzen dira: Izen, aufizki, 

artizki edo atzizkiakin: Zubieta, Lafondo, Ibareta, 

Landatxo, Zumeldi ta Arizti. Bi izen alkafi erantzi-ta: 

Bidetxe, Ibarzulo, Basaran, Lapurtxulo. Bi izen, bat 

nagusi ta bestea zendiña (sustantivo y adjetivo) Etxe- 

befi, Oyanbeltz, Mendizofotz, Atxuri, Ubero, Za- 

rauts, Pagadizabal. Abek atzizkiakin: Bidetxeta, 

Uberotegi, Txakurtxoloeta. Ta iru izen ere orpoz- 

-orpo: Altzibarbaso, Befobitufi, Efotetxezubi, Atxe- 

Iandarbaso.

Gure Euskaltzainburuak ikutzen ditu bere Morfolo

gía ederean arlo abek, eta ara zer dion: Toponimia 

deitzen dan arloan ez datorkigu aditza (verbo) beñere 

langile. Morfologiako beste atalak ordea, langile pu- 

rukatuak dira: composición, derivación, declinación 

bañan areago lenbiziko orixe (composición). Baztar 

geyenak izenez oretxek befe dizkigu.

Eta ez da Azkue jaunarenzat atzizkiya, artizkia 

baño. Ta gauza bikaña iragartzen digu. Itxasefi ba

tean, bere erderazko izena Robles euskeratu nai zuten, 

ta Aritzak ipiñi ziyoten izenfzat. Efzekiten noski, diyo 

Azkue jaunak, Arizketa ederaren befi.

Badira gure toponimian ulkefak: N  ultzen zaigu 

euskaldun askoren aboan: Lemona, Lemua dator; 

Zestona, Zestua; Afona, Arua. Aldakuntzak ere bai: 

rz, rtz, ts egin oi ditugu: Ortzirala, ostirala; Sagar- 

tsa, Sagasta ta Ayertza, Ay esta noski.

Ta jafaitzen du Azkue jaunak—Urte askoko bizial- 

diya Jainkoak Eleizalde gure lankide maiteari eman 

bezayo—Eleizalde jauna zeruan da. Jainkoak bere
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altsoan jaso zuen. Aren ordez Etxegarai Karmelo elori 

zan, Karmeloren ordez Bonifazio datorkigu.

* * *

Ordu dalako, beroni ongi-etoriya eman nai, diyot. 

Emen, Zumaya’n jayua da berau, emen sortu ta aziya, 

ta ezin lezake Zumaya’k Etxegaraitafik aztu.

Euskerak ziñez maite ditu Etxegaraitarak, ainbesfe 

lan bere alde, egin dutelako; ta abek dirala-ta, Euskera 

bera asko goresten baldin bada, ez dabil atzetik Zuma

ya bera. Etxegarai ta Zumaya, bat batez bezela, luza- 

roan ibili dira. Zumaya ama zan: Etxegaraitarak 

semeak, ta seme onak bezela, irabasten zuten guziya, 

amari igortzen ziyoten.

Ez du Zumaya’k Etxegaraitarik aztuko. Bonifazio’- 

rentzat jai eder bat gertu degu, ta ontan etzuen Zuma

ya’k gibel ta zear egon bear. Euskaltzañok, Bonifazio 

Iankidetzat aukeratu-ta, Zumayara gatoz, beronek jari 

dezayon semeari, euskaltzaiñ-lanerako, biyotzaren 

gañean bear duen lenbiziko mintza.

Jaso bezait Etxegarai jaunak Euskaltzaindiaren 

ongi-etoriya. Euskaltzaingorako ofen izena aipatu bat, 

beriala ofatzak zuzen jafi ziran, agiyan batera ta bes

tera urduri-xamar zebiltzan ofatzak.

Ez daukagu azturik, ofen anai Karmelo zanaren sa- 

raldiya: Azpeiti’n izan zan jai eder ura. Itzaldi eder bat 

Karmelo’k egin ondoren, sutsu ta bizkor erantzun 

ziyon ainbeste maite degun Eguskitza gure lankideak, 

ta abegi onenaz, Euskaltzainkideak esku bigun ura 

estutu ziyoten.

Iñork etzekiyen gerora zer gerta zitekean: ez dira 

etorkizuneko gauzak gizonen eskualdira jeixten; ta ez 

ditu ikusi, danik ere begirik zofotzenak, etorkizuneko 

maipean zuzpertu nairik dabiltzan gauzak: batzuek
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pozgari datozkigu; besteak mingari: mingafi etori 

zitzaigun Karrrtelo’ren ilberiya, ta naigabeak menpera- 

fu ginduen txanda luzez.

Ez ditu berialakoan arintzen opatxurak, zura ga

ñean dirán malkar eta akatsak: zurgiñak ongi daki 

gauz onen beri. Guk ere ongi dakigu, Karmelo’ren 

eriyofzak egindako malkorak ez dirala berialakoan 

arintzen. Etzuen Euskaltzaindian luzaroko egunik iga- 

ro: sartu bezin Iaxter, irten zitzaigun, ta ildakoaren 

utsuna bete bear zan. Ez da emen langile gabeko txa- 

bolik: euskeraren mendiyan onuntz eta aruntz gabil- 

tzan arfzayak gera, ta alderdi guziyetarontz ibili bear 

degu zaimena. Bonifazio, ¿zein egokiyago, zu baño, 

anayaren orde? ¿Zein ate jo bear genuen, generaman 

arazoari ongi erantzutekotan? Ate asko zeudela gure 

deyaren zai, badakigu; bañan zure etxean bertan atea 

jotzea egokiyena zan, iñork ez daki-ta, etxetarak bezin 

ongi, ildakoaren maindire eder «ta zuriyak bilízen 

eta tolesten.

Jainkoak artarako gai egin zaitu. ¡Ongi etofi beaz!

* * *

Ora or goiko 

ariztitxo baten 

kukuak umiak 

egin yozak aurten : 

kukuak egin, 

amilotxak jan,

¡au bere kukuaren 

zoritxara zan!

Euskaltzaindia, basorik-baso, mendirik mendi, ba- 

dabil, euskeraren kukualdiya egiten. Zenbat lan fa 

zenbat izerdi!



—  1 5 5  —

Alegiñik aundiyenak euskera zutitzeko, beronek 

dagizki. An eía emen, Euskaleri guziyan kukutxuak 

erdifzen ditu... Ez bitza iñolaz amilotxak jan. Ez be- 

zayo iñork eragozpenik jari! Euskera gurea da; min- 

fzoera bigun ta aberafsa. Jainkoak eman zigun. Jain- 

koak emandako gauz edera, biyofzaren urezko kutxan 

gorde bear da.

Ta esanak esan.


