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Onela zehatz, -edo «deblauki», Axular'en, itzez -izendatuko genduke
Uztaritze'ko maisu aundia: gizon langille aspergaitz, jakintsu zuhurra. Gazte-
tandik lanean zaildua, agertzen zaigu, beti elburu bati lotua. Jainkoa eta
eskualdungoaren alde bai «mugaz hunaindian bai haraindian».Bere solasak
dira emen aren omenez oroit-arazi nai dutugunak. Zuhurtzea aipa dugu bai,
zuhurtzearen atxikimendua bere jaioterrik-Luhossoa-Lapurdi-Benabarre'ko
mugan dagonetik datorkio. Baita ere XX mendearen asieran jaioa izatetik.
Erdal-Eskual gurasotik sortua etxean bi mintzaera aditzen oitua izan zan,
maitasuna bien anean banatua. Au ere zuhurtzea da!

Piarres (Dr. Lafitte Iturralde) zer jaun aundi billaka dan bestek esan
bezate. Bestek araka, lerroz, lerro azken 50-60 urteotan bururutako lanak.
Bai eskuaraz, bai prantzesez; eliza gai, literatuta eta kantuz. Zerbait opa nai
nere aldetik eta laburkiro bederen ark «GRAMMAIRE BASQUE» (Navarro-
labourdin littéraire) eman zion itzaurre edo aintzin-solasetik apur batzu
itzuliko dizkitzuet, besterik eziñean... Lafitte'k galdegiten digu: zer da Grama-
tika?. Gramatika ontsa itzegin eta idazteko ornen da, lehen ziotenez . Orain,
aldiz, gramatikaz beste zerbait adierazi nai digute: izkuntzaren jakintza.
Alegia, ez nola mintza behar dan, nola mintzatzen dan baizik. Era ortan
aldaketak jasotzen ditu eta erriaren kultura-bizitzaren alde jokatzen. Grama-
tikari ameslariak kontuan artzekoak dira baiñan ez ematen dituzten legeek
estuegi artzekotan. Baliatzeko ainbatekoak izan ditezela eska behar zaie.
Teori gutxi, praxis asko, eta jakintza salbo geldi dadilla. Ona gure egillearen
asmoa, ezen Bossuet'en arabera Jakintza maitasun billaka behar da. Eskualdu
noi maite izatea onuragarri gerta dakien. Ots! jabe ditezen eskuaraz mintzat-
zen duten aberastasunez!

Behaostopo aundi  bat arkitzen dugu bidean. Liburu oni Euskal-Gramati
ka deritzagu, baiñan zorigaiztoz euskera batasunik gabeko izkuntza dugu. Eta
ori lortu nai diote batzuek iraultza bidez; besteek aldaketaz... Guztiok euskera
obe bat nai gendukeala ez dago zalantzarik. Nolatan ordea?...
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P. Lafitte'k, beti zuhurtzearen aginduen arabera, bere errialdeko
lapurtar-benapartar euskara autatu zuan Gramatika osatzeko.

Lenagotik «Eskualduna» kazetak, «Gure Herria» aldizkariak eta Abba-
die, Barbier eta Encepare idazleek erabillitako izkuntza ulerterreza. Auek artu
zituan eredutzat, gero batasun gehiagora joateko asmoz.

Geroztik bide ortan aurrerapenak egin dirala aitor liteke, baiñan Lafitte'k
borroka ta eztabaida sortu diranean betiko zuhurtzea erakutsi digu. Eskual
Erriaren biotzean sortua, aren barne-muñetatik edoskia, sorlekuari zor dio
euskal sena. Urrengo urte ta urtetako ikasketak emandiote neurri gabeko
jakituria: Oihenart, Larramendi, Van Eys, Intxauspe, Duvoisin, Vinson,
Schuhartd, Azkue, Eleizalde, Campion, Altube, Ormaetxea, Zamarripa. ¡Nik
al dakit zenbat geiago! Euskaltzale jakintsu guztiak aztertu ta ezagutu dituala,
dana esanik dago.

Guztioi ematen die exkeron, alaber bere burua salatuz iñoiz utsegin
baldin ba'du. ¿Zer geiago esan dezaket P. Lafitte'ren omenez? Bego ortan. Ez
bait naiz nor ikepen sakonagoa egiteko. Atsegin zait gure adiskidetasuna
oroitzeko. Ba-da gutxienez 50 urte elkar ezagutu genduela. Gazterik asi
nintzan «Eskualtzale-Biltzarra»'ren urteroko jai egunera joaten I Lopez-
Mendizabal, J. Eizagirre tolosarren laguntasunez. An agertu zitzauzkidan
Oxobi, Antxuberro, Dassance, Apaztegi, Barbier, Jauregiberry, orduko eus
kaltzale argituenak eta suharrenak. Laister gallentzen asi zan Piarres Lafitte
luhossotar gaztea... Ez zuala geroztik astirik gal emen lerroz-lerro aipatzen
ditudan lanak dira erakusgarri: «Egiazko Argia» (Teatroa), «Koblakarien
legea », Eskualdunen Loretegia; «Orratza; Ebanjelio Txikia» Georges Lacombe;
«Hazilla »; «Hit bizia» «Atlantik-Pyreeneta'ko siniste zaharrak» eta ezin konta
lako lanak Gure «Herria ta Herria» aldizkarietan guztiak euskeraz. Euskal
gaiz bañan prantzesez emanak: «Les Etudes Basque a travers les siécles, Le Basque
eta la litterature d'expressión basque en Labourd, Basse-Navarre et Soule,» L'art
poétique basque de Arnaud d'Oihenart; eta besteak beste goraxeago aipatutako
«GRAMMAIRE BASQUE» eta ahantzi ez daitezken biografi bikañaz:
Heguy Apeza, Adema, Barbier eta azkenik Salvat Monho olerkariei opa
zizkienak.

Bazterrean utzi ditudanak barkakizun bezaizkit! Lafitte'ren izena altxa
tzeko añakoak esango ote nituan eta goazen antziña! Aurrera bai!

Ez litzake aski, ez bidezko, bertan gelditzea. Ez ezen Lafitte jaunak
egindako lanik goitu ta gottorrena Uztaritze'ko Ikastetxean beteta koa izan
bide da: irakasle arloan. Urte askoren buruan zenbat ikasle gazte eskolatu
dituan berak bakarrik daki. Mutil andana, multso izugarriak arengandik ikasia
dute gizon izaten erlijio ta kulturaz jantzirik.
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Au izanen zaio, behar bada, zerurako irabazi duan merezimendurik
aundiena. Au esanik eta nere erausi murritz eta legorra zertxobat alaitzearren
«ixtorio» bitxi bat kontako dizuet irriño poxi bat egin dezazuten.

1939 urtean bizi giñan. Onako onek bere seme nagusia Urriaren
lenengo egunean Ustaritze'ko ikastetxean ikasle sartu zuan. Orretarako
Sara'n bizi giñan etxaldetik abiatuta-erdikarro, erdi orga baten gañean Usta
ritzerat illuntzerako iritxi behar genduen. Orga-gidari ta ubeletik zaldi-ar,
«garañoi», eder bat eutsiaz gure auzoko Paskal laborari zintzoa genduan.
Arro ta «fier» zan bere zaldiaz... Pattar asko jettxi ta igoaz, Sempere gibelean
utzirik, oihanetik barne Ustaritzera eldu giñan. Ordurako erri ta toki askotatik
etorrita ikastetxeko mendixka ura orga-karroz beterik zegon laborari semeek
ekarritakoak. Ba zan an kalapita, mutillen ohiu, zaldi ta behorren irrintzi ta
abar. Gure zaldi eder garanoia ez ote zan berotu ango behor igel izatez, nago.

Semea an utzirik eta Lafitte jaunari agur egiñez etxeruntz abiatu giñan.
Paskal gure zaldizai prestuak arduraz andik irten nai zuan. Bere garañoi zaldi
betroi ederra maite zuan ea familia aña.

Arin arin bazterrak kurrituz bide ta bidexkak atzean uzten joan gintzait-
zun, baiñan arras illunduta gero Ustaritze -ta behaldea gibelean utziaz sartu
giñan Sempere'ko oihanean. Gaua beltza zan. Alako batean bide-bide ginjua-
zelarik Paskalek bat batean geldi arazi zuan orga.

Antziñako oiturei atxikitzen zuan gizon sinisbera genduan Paskal... Zerta
rako geldi arazi zuan galdegin nionean begitarte izutuz erantzun zidan: Ez al
duzu ikusten or sayetsean «behi gorrian gaiztoz guri begira dagoana?. Ez
daukagu antziña jarratzerik! Nik ez nuan deus ikusten, ta luzaroan egon giñan
geldi. Azkenik neuk zigorraz zaldia joaz abia bitartean... Ez dago esan beharrik
Sara'ko etxera berandu eldu giñala, baiñan noizpati iritxi giñan alare! Gure zai
zeuden etxekoandreak eta beldur ez ote zitzaigun bidean okerren bat gerta...
Ez naski!.

Arrats apal artan utzi nuen nere seme Erramon beste mutiko euskaldu
nen artean Lafitt'eren eskuetan. Ez dut damurik!

Agian norbaitek maxiatuko nau Lafitte'ren izena ta izana ez ote naizen
sobera aiza ta goresten ari... Ez sobera ta ez geihegi, zuzen baizik... Otoi barka!
azkenik asper ez zaitezen esatera noakizute, azkenik, noiz eta nola oraintsu
elkarri diosala egin genion. Ez zan ahantzteko parada izan, 1981 Otsasillean
ain zuzen. Egun otz eta euritsu. Españia'ko Errege-Eregiña - Juan Karlos-Sofia
jaun-andreak, Eskual Errian ziran. Kultura-gizon batzu Azkoitia'ko errira
deituak izan giñan, «Insausti Jauregi Peñaflorida konde izan zanaren jaitxera.
Espaiñia'ko agintari nagusienai arrera eta ongi etorria egin behar zitzaien,
Eskual-Erria bixitatxen zebiltzalarik. Giza-legeak eta politikak eskatzen zuan
euskal buruzagiak an agertzea; ez uzkur egitea. Orra zergatik an bildu giñan
ornen agurra Erregin-Errege'ri egitera, euskaldungoaren izenean. Lafitte'ek ez
zezakean utsik egin. Zorionez ara eraman zuan adiskide min bat: Salaberry
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kalonjea. ¡A zer nolako bikotea! Zori gaiztoz andik illabete gutxira Heletá ko
seme bipilla uste gabean il zitzaigun. Galera izugarria gure kultura umezurtz
utzi duana. Dolu-min aundia Eskual Erria'rentzat. Beharrik Lafitte adiskidea
gelditzen zaigu. Biak dira XX mende ontan eskual kulturaren gallurrak,
Baigura mendia Benaparroan, eta Mondarrain Lapurdi'n antzeko.

Gazteek behar luteke jarrai aien ildotik. Salaberri'k «Ene Sinistea» bere
liburu sakon eta mamitsuan dionez: «iñoiz zaharrok gasteen esanera makurtu
behar dute; baiñan, geienetan zaharrak izan bide ditugu aholkari... J. B.
Dirassar ikasleak ontsa errepîkatu dio: «gazte kiña izan zira». «Orrek erran nahi
du gerotiarra, biharkoaz oroitzen dana, baiñan atzokoa aztu gabe eta egunean
egunekoaz axolatuz».

Alakoxea gendun Salaberry filosofo ta euskeltzale goitarra.
Orain Lafitte'k ondarea jasotzen du eta ez du beñere lanak ikaratu.

Betidanik eremu idorrenak landu ditu; galtzen ari zaigun mintzaira sustatzen
ari da. Beti dago gertu laguntza emateko gure erriaren bizia luza dezagun eta
eskual kulturaren zuloak estali. An Ustaritze'ko ikastetxearen mendixka doat-
suan giro paketsu eta liburutegi aberatsaren arrean Jainkoa' k eman dezaiola
aniz urtez adore eta osasun betea. Nik amaitzeko eta omonez adiskide maiteari
biotz-biotzªz igortzen diot goraintzi.
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