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LUZAIDEKO' ECHEVERRIREN DOTRINARI OHARRAK
JOSE M. SATRUSTEGI

Azken aldi honetan agertzen ari diren euskal testu zaharren
artean, oraintxe eman berria du Inaki Segurolak arretaz irakurri
dudan hau: «Etxeberri Luzaideko bikarioaren dotrina argitaragabea» I. Nere interesa, ·bai egilearen nahiz izkribuaren aldetik sortua da.
Zilegi bezait haste-hastetik, Echeverri, egileak berak idatzi ohi
zuen eran idaztea, ba-baitira Luzaiden Etcheverri eta Etcheverrytarrak ere elkarrekin zerikusirik ez dutenak, Echeverria-z bestalde. Nahasmendu haundia sor lezake grafia gaurkotuaz denak zaku
berean sartzeak.
Luzaideko bikario hau, Echeverri bazterretxeko. semea zen,
herriko hamalau etxerik zaharrenetakoa, noski 2. Pekotxeta auzoan,
Andikoberri eta Arnegizahar bazterretxe bien erdian ezagutu nuen
nik, duela hogeiren bat urte bidea zabaltzeko bota zuten etXea.
Sahetsean zituen alor - eta pentzeak, ibairako lasterbide baliagarriarekin; Aurrez-aurre, berriz, bere oihan estua gaztain eta aritzez
hornitua.
Abizen hau oso ezaguna eta ugaria da Luzaideko paper zaha~
rretan. XVIII.mendean, adibidez, Echeverri bazterretxearen auzo1. ASJU, XIX-l (1985) 130-197.or.
2. «Acta de Juicio de Conciliacion. En la Villa de Valcarlos a tres de
febrero de 1846, el Sr. D. Beltran Echeverria Al (calde) Constitucional de
esta Villa cdebro el juicio de Conciliaci6n sigte •
Comparecio D.' Joaquina Aguirre acompanada de D. Martin Barcelona
su hombre bueno y dijo Juan Perez de Zestau, su hijo y nuera por esc(ritu)ra
en forma otorgada en 11 de Marzo de 1590, vendieron por una insignificante
cantidad alos Amos de 14 casas de esta Villa entre las cuales se encuentra
la de Echeverri la mitad del Molino de Zestau que hoy posee la demandante, pero con la obligacion de que eIlos en su tiempo y sus sucesores en el
suyo eran obligados de acudir a moler sus granos al indicado Molino segun
se hace constar pr. la copia qe. en devida forma presenta, Que Pedro Echeverri duena de la indicada casa no cumple con esta obligacion, y pide se le
condene a que lo verifique». (Arch. J.M.S. doc. «Marimaite»,. 8 bis).

[ASJU 20-1,1986,3-30]
http://www.ehu.es/ojs/index.php/asju
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ko ,Ya~quesene~n-Echev'~rritar,,'b-~t'_2;~:J;ln~gil$ia, i~engQitiz.,«S,ancho»
esaten ziotena 3. Mende horren hasieran bada bataio-agirietan Sancho de Echeverri izeneko bat 4, eta behar bada, hortik dator Sanchotarren lotura.'·
Iruneko agintarien zerga-zerrenda zibiletan ere aipu da etxe
hau. 1644eko zergalariek Frantziako mugatik hasi zuten beren lana eta Echeverri bigarren etxea da lerrokadan. Kasu honetan, Echeberria deitzen diote hiriko jaunek 5. Berrehun urte lehenago, 1428an,
Ibafietati~ behera joan ziren erret-kontulariak izenak hartzen eta,
hala dagokionez, ~zken aurrekoa da Micheto Ech.everri, baina etxearen izena «Alegria» zela ipiniz 6.
Luzaiden bikario

Echeverri apaizak Luzaideko bataio' liburuetan 'izenp'etutako
lehen agiria, 1824eko maiatzaren' 6koa da. Azkenekoa, bestalde,
1858ko ekainaren 3an egin zuen, hil zen urte berean. Hogeita hamalau urtez, beraz1 bere herriko bikario izan zen. Horrek ezdu
esan nahi, noski J ofizialki bikario izan aurretik apaizlagun bertan
egon ez zatekeenik. Luzaiden nengoelarik ez zitzaidan bururatu be..
re jaiot-aglria jasotzerik.
3. «Miguel de Echeverri. .. hijo legitimo de Juan de Echeverri Sancho».
Sahetseko oharrean dionez, «nacido en casa Yacques» (Arch. Par. Valcarlos.
Lib. 2.° Baut., 1.427, n.O 2, 1778) Sancho eta Juan elkarrekin 'parekatzen ziren
one honetan Luzaiden. Pertsona bera bi eratan ilrns daiteke: «En veinte y
tres de abril del ano mil setecientos y treinta Baptice a Gracian de Cajen
hijo legitimo de Juan Cajen y Maria ,de Vidart, los aguelos ',patemos JUAN
de Cajen y Juana de Ainziburu» (Arch. Par. Valcarlos, Lib. I. de Baut. f. 241,
0.° 3, 1730).
'
Beste anaia baten bataio-agirian, hitzez-hitz, honela dator: «En quatro
de Abril del ano mil setecientos treinta y cuatro Baptice Juana de Cajen
hija legitima de Juan de Cajen y Maria de Vidart: aguelos patemos SANCHO
de Cajen y Juana de Anciburu» (Ibid. Lib. I Baut., f. 258, n.O 4, 1734).
4. «Sancho de Echeverri, hijo legitimo de Pedro de Echeverri y Catalina Hualde. (Arch. Par. Valcarlos. Lib. I. Baut., fo1. 222, n.O 3, 1725).
,5. Zerrenda honela hasten da: «Pedro de Egues, llamada Arraneguic;ar.
Pedro de Echeberria, llamada Echeberria... » (Arch. Gen. de Navarra. Fue..
gas, 1644).
6. Herriko etxeen amaieran, esaten da: «... Johan Doinati, Androqui
(actual Andikoberri), Johan Coixe, Androqui el Viejo (actual Andikozahar),
Micheto Echeverri, casa Alegria; Domingo Arranegui (actual Arneguizahar»>.
Arch. Gen. de Navarra. Fuegos 1428).
-Ikus: J. M. SATRUSTEGUI, La Puerta de Espana en el eamino de Santiago (Irufiea, 1962),63 orrialde.
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Urte txarrak ·gertatu zitzaizkio·n .eta muga-arazo. nahasiak izan.
zituen denbora guzian. Frantziako adarka, gogorraren atzetik, Espainiako ostikoa. Gertaera hauen berri ja~ite~o bi itu:rri nagusi
erabili ditut: neuk Orreagan jaso nituen bere eskuizkiibuak, eta
Lu~aideko . eliz-liburuetan. utzi zituen .ohar baliagarriak.

Frantziakoarazoak. Bikario zenek9 bigarren urtean, Baionako apezpikll.ak, bere eliibarrutiko kristauak mugaz beste aldeko
apaizekin .aitortzako sakramentua egitera joatea debekatu, zuen.
Hori dela eta, 'istilu larriak sortu ziren konzientzietan eta harreman
luzeak izan zituen Echeverrik. bere nagusiekin. Gutun horien guzien kopiak egin zituen nik dudan bilduma batean.

Frantziako bigarren eztabaida,. Ondarrolaren legezko egoeratik
zetorkion. Baionako apezpikuaren aginduz, Arnegiko. Fagalde erretoreak Ondarrola bereganatu nahi izan .zuen 1826an. Agindu bera
jaso zuen geroago Iriart apaizak.
.
"Gotzaiarekin batera, aginte militarra eta Frantziako herri-agin..
tariak ell<:artu ziren indarkeriaz erasotzeko Luzaideko' apaiza.
Eliz-gizonen bidea Sakramentuena izan zen, eta Arnegiko
apaizak Ondarrolako bi bikote bere elizan ezkontzea lortu Zllen.
Eskomunione zigorra ema~ zien lauei lrufieko gotzaiak 7. '
Baionako apezpikuak, bestalde, sendotzako sakramendua
eman zien, Donibane Garazin, Ondarrolako bi haurtxori, lehen
esandakoen umeak izanki 8.
7. «El Gobemador de la Mitra paso un mandato al Vicario de Valcarlos
en 19 de'mayo de 1842, para que Ios . mal casados se separasen y se subsanasen eI defecto cometido, pero como se resistieron a ello se publico de misa
popular la indignidad de ellos para recibir los Santos Sacramentos y, a causa
de su obstinacion se fulmino excomunion Maior el 14 de agosto del mismo
ano contra los cuatro casados, declarando que sus padres no entrasen en la
Yglesia durante sus hijos permaneciesen en aquel estado. de concuvinage
por haber cooperado, que sus hijos contragesen semejantes matrimonios
nulos. Y que 10 propio sucediera con los acompaiiantes, siempre que estos
no cooperasen de su parte a que se separasen de este enlace" incestuoso».
8. <~El Sr. Obispo de Bayona no paro en .1as dos. dispensas indicadas, si..
no que tambien confirmo a dos de Ondarrola en San Juan Pie de Puerto
en 27 de junio de 1842 y son 108 mismos de ~os dispensados, pues ninguno
de los demas se le present6».
Nahaste-borraste hauen ondoren, Juan Echeverri eta Catalina Minondo,
Ashi bazterretxeko nagusi gazteak, 1843ko ekainaren 7an itzuli ziren Luzaideko elizara. Hauen aurretik ezkondutako Juan Bonetpels eta Maria Eche..
verrik gehiago luzatu zuten eta ez ziren 1845eko apirilaren 3 arte beren elizara itzuli (I.c.)
---------
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Arnegiko apaizak denbora berean, Ondatrolako bost haur bataiatu zituen bere parrokian.
.
Militarren parte hartzea ez' zen hitz-j~rio eta izkribu dotoretan gelditu.Harizpe, ospe haundiko agintariarengana jo ,zuten
eliztarrek eta, horrela, Bernateneko etxekoandereari elizakoak' ematera deitua izan zen batez, mugako baimen eta agiri guziak legez
egon arren, preso hartu zuten guardiek. Frantziako mug~rik_, inola
ere ez igarotzen uzteko agindua hartu zuela, jakinerazi zion gudalburuak. Baina, biharambnean bertan kendu zitli.en apaizarentzat eragozpen guziak eta sakramentuekin Ondarrolara joan behar izan zuenean, Frantziako' bi guardia lagun iituela ibili zen
baserrietan, aurreko _gertakizun3: zuritu nahiez 9.
Auzi honetan parte hartu zuen hirugarren indarra, Arnegiko
herriagintariena, denetan ausartena' gertatu zen. Besteak beste, Txaparreko etxeko-a,ndrea hil 'zenean, familiaren erabakiz Luzaideko
Gurutzea ekarri zuten' etxera, eta beren hilarrira eramateko bildurik zeudelarik ahaide eta auzoko jendeak) Pevet, Arnegiko alkatea
jo,an zitzaien beste gizon batzurekin gorpua kentzera. Kutxa herekin hartu eta familiako inoren laguntzarik gabe eraman zuten Arnegira eta han ehortzi.
Bitartean, hildakoaren sep.arra, aita eta anaiak, beste herritarrekin batera Luzaidera joan ziren gurutzearen atzetik,' isil-isila,
gorpua berekin eraman balute bezala 10..
9. «Desde el 14 de agosto de 1842, tuvo efecto' la orden 'del General
Harizpe hasta el 19 de Noviembre siguiente, porque habiendo sido llamado
a administrar los santos Saeramentos a la dueiia de Bematenia de Ondarrola, el 18 de Noviembre fui detenido por la guardia y ~onducido al Gefe Militar, quien me dixo tenia- orden de no dexarme pasar a Ondarrola como
funcionario, y, ann como particular, y me hizo pasar a Espaiia, teniendo mi
pasaporte para el extranjero, sin auxiliar a la enferma, amenazandome si
volvia seria arrestado y conduc,ido al interior de Francia, y como urgia el
estado de la enferma el cura intruso le confeso y le administro la Extre..
ma uncioD.
Esta Orden del General Harizpe que tanto alarmaba a 105 habitantes de
Ondarrola tuvo efecto hasta el otro dia de esta escena (...) pues se revoco
y se mando al Gefe de Ondarrola el 19 de Noviembre no se me impusiese
estorvo alguno para exercer mi ministerio, y a su consecuencia el 10 de
Marzo de 1843 fui a dar el Santo Viatico a Maria Beretervide duefia de la
casa Descansu, escoltado por dos soldados de la guardia francesa, reparan..
do por este acto generoso el agravio causado la vez anterior». (Arch. Par..de
Valcarlos. Judice I. 1688tik, S.or.).
10. Echeverriren hitzetan: «... conduxo el cadaver a Arnegui sin 'mas
acompaiiamiento y enterro el cura en su iglesia (...) pero el marido de la
difunta, su Padre, hennanos, interesados y demas 'vecinos tomando la Cruz
vinieron con la maior devocion y como si trajesen el cadaver a la Yglesia
de Valcarlos y se hicieron las exequias como cuerpo presente» (Ibid.).
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,,.Ondarrolako biztanleek. haserre' biziau, agintari .goienetara eraman zuten auzia, eta Pab.eko,Prefetak.·bere ,ordezkarien bidez agindu ziop. Amegiko auzapez~ri, Qndarr9lako: egoera bideratzep. ez
zen 'bitartean' uzteko' bertakoei 'Luzaideko elizara joaten.' eta ez sar..
tzeko arazo' horletan 11. '. .
.. "
' .'
. .

Espainiako· istilua. Sahetsetik zetorzkion Echeverriri uhain berriaren zipristinak.. Madrilen so~utako auzia .Frantziatik.· itzulian
iritsi zen Luzaidera. Isabel II.aren Jauregian ekaitza sortu zuen
B~rbon~arren, alaba kutuna, Cubako legegizon eta olerkari gazte
ez-~zag:uP- . batekirt ezkontzeak. Erret..jatorriko pertso:pen ohiturak
hala. zapaJtzen 'zituen, neska: hezikaitza, Frantzisko de PauIa .eta
Luisa Katlota Borbo·ndarren, alaba zen, eta amodio desbideratu
honen lege zigorrez, maitaleari zegozkion ohore, begiramendu, izen
on eta goimailako. aipamen guzietaz. biluzi zuten agintariek.Hori
aski ez' zela, beren lurraldean bizitzea' eragotzi, eta Frantziara jo
behar izan zuten senar-emazte gazteek. .Ikusia dut· gertakizun hau
gaitzat cluen eleberria Le roman d'une [ni-ante, Frantziako Akademiak saritua.
.
.
Horrela sortu zen printzesa atzerriratuaren bihotzean, haurdunaren erdiminekin batera herriminaren eragin kilikaria, eta bere haur~a Espainiako estatuaten lurraldean izatea nahi zuen.
Luzaideko Agirretarren itza1a haundia zen une··ho·rretan. Juan
Ped'r;-o, Korteetan diputatu izana, «Isabel la Catolic;:a» Erret-Elkarte Amerikakoaren komendatore, eta' «San Fernandoren» . lehen
mailako zaldun zen, besteak· beste.
Luzaideko Agirretarrek b.azituzten Bentetan bi' etxe: Arnegi
aldeko zubi muturrean bat, eta zubiaren Luzaide a,ldetik" jauregi
nagusia. Zubiak uztartzen ditu, noski, ibaitxoaren gainetik, Frantzia
eta Espainiako lurraldeak.
Borbondarren Josefa Femanda andere gazteak Arnegiko etxe
horretan izan zuen erdi aurretik ostatu, Frantziako lurrean, legez
zegokionez; baina Luzaideko Jauregian lagundu zuen emaginak
11. . Carta del Subprefecto sabre la decision de Ondarrola.. (...) «Este
acto de Autaridad de parte de V. es contrario alas ordenes fonnales del
Sr. Prefecto, quien ha prescrito a V. por mi conducto no se mezcle en la
cuestion ni menos impida por ahora al Cura de Valcarlos exercer su ministerio en Ondarrola». (Arch. Par. de Valcarlos. Indice I, 1688 tik hasita, 5.fo1.).
Ikus: J. M. SATRUSTEGUI, «Documentos para la historia religiosa de
la frontera de Navarra». Principe de Viana, 104-105, 1967.
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eta-- egin zizkioten 'ertemainak,' bihotzaren 'arabera Espainiako ·erresuman aurki iezaIl semeak lehen, ohea. '
EguD. be~ean bataiatri. zuen' Luzaideko -elizan -Echeverri -bikarioak. Ez du esaten buruz ikasi zituen ala pap'eretik, -irakurri bataio agirian dauden zortzi izenak.
'
Mugaren bi aldetako pertsona ospetsu'ak etorri ziren eta haundizki. egin zuten· festa. Herriko' «Bolantak» dantzatu ziren plazan
eta _bazkari eder batekin amaitutzat emango zen gertakizunaren
kondak~zuna,,legez kanpo egina izan ez balitz.Madrilen jakin zuten berehala dene~ _berri eta apaizarekin
sartu ziren zuzenean. Aginte zibilakgotzaiari' idatzitakp gutunaren
edukia jakinerazi zioten Irufietik Echeverriri, bataio agiri berri
bat egiteko aginduz.
'
Bi akats' nagusi leporatzen zizkion bikarioari: emakumearen
jatorrizko aipameria egiten -zuela,' eta 'senarraren aurretik ezarri
zuela bataio agirian emaztearen izena 12._
Gaur badakigu era berean egina zela udaleko agiri zibila ere 13,
baina herriko agintariei ez zietan kargurik egin. Echeverri apaizak'
12. «El Senor Jefe -politico de esta Provincia me copia la R. Orden de
ocho de 10s corrierites en la que se reprueban todos los documentos y aun
el acta de nacimiento y bautizo que se hayan estendido tributando a la Senora Dna. Josefa Fernanda de Borbon los honores y- titulos de Alteza Real
de que esta privada por el dec'reto de veinte y ocho ,de Junio del afio 111·
timo, as! como todos los titulos que la pertenecian como Infanta de Espana».
«Me acompafia asimismo una copia exacta de la partida de bautismo
estendida por V. con motive de su alumbramiento en esa Villa para que se
borre y anule del modo que esta estendida; manifiesta tambien que debien..
do V. saber las Reales Ordenes vigentes no debi6 estenderla en aquella
forma».
«Por tanto, prevengo a V. que en adelante por 10 que pueda ocurrir tenga estos presentes, que inutilice V. la partida estendida, que estienda otra
arreglada en un todo al formulario del Excmo. Senor Uriz mi digno Predecesor sin anteponer la Esposa al Esposo, que esprese al margen del lioo
bra por nota adonde corresponda el 'numero en que aura aquella se hallara,
y que anada 10 executa en virtud de este mandato, y de todo me dara
v. cuenta cuando este verificado para poder yo contestar al Senor Jefe
politico».
Dios gue. a V. muchos anos. Pamplona veinte de Junio de mil ocho cien..
t08 cuarenta y nueve. Severo Obispo de Pamplona. Senor Vicario de la Parroquia de Valcarlos».
Firmado: Dr. Franco. Echeverri Vic.o»

13. Ikus: J. M. SATRUSTEGUI, «Dos aut6grafos ilustres en la historia
de Valcarlos», BAP, XII-3 (1956), 355-359.or.
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bere:.,-egunean' ·.egjndako 'bataio ~ aglrla kendu gabe, -jarraian ezarri
zituen· gotzaiaren -gutuna eta bigarren a.giria~_

Kristau ikaSbideak
080 ezaguna da duela denbora gutxi arte Euska'} Herri 'osoan
hain zabaldurik egon den Gaspar Astete aitaren dotrina. Orain
ezagutzen den gaztelaniazko argitalpenik zaharrena 1607.urtekoa
da, nahiz 1599an argitaratu zelako susmoren bat badagoen 14. Ge..
roztik, iturri agortezinaren antzera joan da behin eta berriz ka-'.
leratzen.

Euskaraz egindako lehen _itzulpep.a noizkoa den ez dakigu.
Eskuz idatzitako ugari 'bada bazterretan eta, ia beti, lekuan lekuko
erara a]datuak 15.
- Bilketa sakona eta zabala egin behar litzateke, beraz, ikasgai
honek izan duen arrakasta ongi neurtzeko.
Luzaideri dagokionez, Irufieko elizbarrutirako egin izan diren
euskal dotrinek' ez dute han harrerarik izan. Guk erabiltzen genuena (1955-1964) Baionako Diharce bikario jeneralak 1911an molda..
tu zuen Catichima ttipia zen. Galde-erantzunez burutzen da, baina
ez da Astete-ren itzulpen zehatza. «Beharrac ora eta beharrak ba..
kharric dire hortan», zioen lehen baimenak 16.
Baionakoaren aurre.tik, itxura denez, Jose Oliver Hurtado, Jru..
fieko gotzai zenak 1880an argitaratq. zuena erabili ohi zen Luzaiden 17. Asteteren testua oinarritzat harturik beste ikasgai batzurerekin gehitzen du, ,eraskin~k gurutzearekin edo izartxoarekin' markatuz. «Icasico da ongui -dio o'harretan- Aita Asteten jaquinbi..
deari dagoquiona eta (gurutzea)quin senalaturic dauden erasquiiiac; izarcho'arequin sefialaturic daudenac izanen dira obequi erabaquitzeco Aita Astetearena (sic), eta jaquin videaren gafieracoan
aitcinatuagoric direnendaco».
14. P. -A. PEREZ GOYENA, Ensayo de bibliografid navarra (Burgos,
1949), 11, 42.or.
15. J. M. SATRUSTEGUI, «Hemeretzigarren mendeko kateximak. I.
Neurtitzak». Egan 1-6, 1966,_ 67.or.
16. Catichima Ttipia. Baionako Diosesaco (Tours, 1935), Maison Mame.
140x90 mm., 58.or.
.
17. Cristauaren Icasbidea. Aita Gaspar Astetec eguina, cein centzatua
eta berretua, aguertzen da euscarara birtua, Dre. D. Jose Dliver eta Hurtado,
lruneco Obispo Choy Arguiaren aguindez, bere menecoen oitzaraco. lrunan:
J. Lordaren -moldizteguian. 1880. (125 X 87 mm.) 68 orrialde.
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.Itzp.l~z~ilearen.' izenik ·ez du ematen~ Zaharragoko beste dotri~
na bat ere ba omen ,zen.. -Oso zaila gertatu zitzaidan zehaztasunak
lortzea, eta azkenean eskuratu nuen ale bakarra larruzko azalekin
eskuz josirik zegoen. Zoritxarrez, lehen orriak kenduak ditu eta
ezin jakin, beraz,. nark egin zuen, ez non argitaratu zen. HO'rrela
egon da orain arte nere gordailuan beste liburuska eta paper zaharrekin batera.

Echeverriren' dotrina
Ifiaki Segurolaren lana ikusi bezain laster, susmo baten era~
ginez neure bilduma ikusten hasi nintzen., Hantxe zegoen Iarni
gorri-oriska eta zimurtuen barman argitaragabekotzat emandako
eskuizkribuaren antzeko liburuska. Oso gauza xumea). iloski, -e~a
eskutan ibiliaren poderioz higaturik dago. Sakelako argitalpen
txiki honek 100 x 70 mm. besterik ez' du, eta Ama Birjinaren latinezko' letaniekin mozten· da 92. orrialdean testua.' Lehenago esan
b'ezala, sarrerako, zortzi orrialde falta ditu nere ale honek eta
egilearen izenik ez du irtun emat~n.
Eusko Legebiltzarreko Liburutegian omen dagoen eskuizkribuaren lan bera da, Luzaideko' Echeverrirena alegia. Aurkipen interesgarria ,da paper hauena, izengabeko beste Kristau Ikasbide
baten egilea azaltzen bait dute, aIde batetik, eta aldaketa ugari
izan duelako, bestetik. Hainbat ikutu, gehitze eta zuzenketa jakin..
garri ikusita esan dezakegu Iparraldean edo Iparraldeko irakurleei buruz egin zela argitalpena. Irufiean aurkeztu' eta Goicoa bi..
kario jeneralaren eskuetan g~ldi.tutako eskuizkribua argitaragabea
dela esatea zilegi da, beraz, beste no'nbait argitaratuko zela pentsatuz.
Bi testuen· konparaketak hobeki adieraziko du esandakoa.
I.

Gratia aldaketak

Era askotako· aldaketak daude liburus'kan. Hizki edo letraren
baten idazkera desberdina aipa daiteke lehenik.
1. Eskuizkribu,ak i ezartzen cluen tokian, ,y inprimatu zuten:
iautsi/yautsi, ieiqui/yeiqui, iaun/yaun, iabe/yabe, eta abar. Normalean, beraz, yuyamendu" yanhari, bathayoa,. co-nfesio .yenerala,
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yustoa eta, antzekoak aurkituko ditugu .dotrina honen argitalpenean. Etsaiic dioenean (26, 16}, etsayic ezarri. zuten noski.
,

"

,

-

- -

Joera orokorra denez, 'askotan gertatzen da aldaketa haueta
ez naiz husketa osoa egiten ahalegindu. Salbuespenak, aldlz, ez' dira h~linbeste eta azpimarra daitezke. Emango' diren adibideen testuak aurkitu ahal izateko, Segurolak emandako zenbaki eta lerrokadak baliatuko ditut.
Esan bezala, gure' j-ren 'ordez gehienetan y erabiltzen du liburuskak, baina ez beti. Adibidez, j agertzen' da juramentu hitzean, eskuizkribuko hiru idazk'era hauen o'rdez: Juramentu (18,
13), iuramentu (18,14), eta yuramentu (18,15). Echeverrik bere eskuz idatzitako «Yateco» (25,24) hitzaren ordez Jateco inprimatu zuten; era berean, «yaquintasuna» beharrean, JaquintCf,suna agertzen
da, (27,22).
Bestelako eredurik ere badago, noski, bi' testuen artean~' Esate baterako, etsaiec (8,55), etsaiec bilakatzen da y oro,korra baztertuz. Eskuzkoak «'Misterioric» dioelaric ~ normalarekin, Mysterioric dakar liburuak.
Erakusle eta izenordeetan badira Echeverrik orijinalean idatzi ez zituen formak, hala nola, hetaz (21,2S)/heyetaz; hetan (18,19)/
heyetan; horien (25,29)/hoyen; eta grafia arruntera itzuliz, heiei
(22,11) / heyei. .
Azenturen bat edo beste agertzen da, bestalde, testu inprimatuan eta i letrarekin ia beti. Adibidez, H araguia ' (26,10), luxuriaric
(5,24), dituzuenac (10,25)1 noiz (13,23; 25,8), lehenbicicoa (27,11)~
Yzpiritu Sainduaren (29,2), izanic (35,4). Kasu hauetaz landa, '«proximo» :Qitzak ere bietan behintzat (25,9; 41,19) azentua bad,u.
,

,

Eta orain artekoekin ikustekorik 'ez izan arren, i letraren istilu' pUntual batzu aipatuko'ditut. Dirudienez, eskuzko paperetan
zalantzan dagoen «primu», 'oinordeko (21,29), premu da zehazki inprimategiko alean. Ebakera herriko-iaren kutsuz edo, azquenian
dakar liburuak, egileak «azquenean» zioelarik (16,15). Moldiztegi~
ko akatsa izan' daiteke edo gaizki ulerturen baten lana, lehen, eskuko iautsi hitza (13,10), hautsi bihurtzea.
Eta'i letrari dagokion azken,oharra: Echeverrik «Creatzaile~»
dioen pasarteetan (5,2; 6,23; 11,27; 18,20), argitalpenaren arduradunek Creatzalea ezarri zuten. Berdin gertatzen da Salbatzailea/Salbatzalea (6,24; 11,29; 12,17;'38,30) eta Lorificatzailea/Lorificatzalea
hitzekin (6,25; 11,31).
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\' 2~ 'Hitz,~ .bukaerako"o/u. «ArticiIlu»', ,hitzarekin aldaketa atipi.;.
ko samarra 'gertatzen' da. Echeverrik articulu, idatzi ,.zuen, : noski.
Moldiztegikotestuan aldiz" galderek articulo ,.di~te eta er~~~zunak
~rticulu:

","

' "

.."

.

. 'G. .Cer gauzQ.. dira Z~CI 'eta hare 18 dautzcatzuenac e~a. sinhesten
4itutz:ue~ac?~.9:' , ' . ,.
,: _, .""'" ,~>~:--, . , ,:,,' ,'; , ' . ' ,. . .
I:' Artitulu fedezcoac pnncipalqui,' cred6a~:L dau4~n bez~la (10,2;
10,26).
'
.
, " G~· . ,Cer gauza ,dira Articulo, ·fedezcoac?, :'
. t. Dira feC:i~aren Mysterioric', prH1.cipalenac.
G. Certaco dira Arti~ulo ,fedezcoac? (10,29)~ ~
«Fedezk~ Actan» A~ticulu/Arti(cu)l~, diote biek (41,~).

3. Luzaideko bikarioak «8ob,erbioa» eta «Abarizio.a» hitzak
sa.rtzen dituen. tokian liburuskak Soberbia eta Abari~ia, dakartza:

q.. ' Cer

da So~er~ioa? (25,14) / Soberbia.
G. Cer da Abaricioa? (25,16) / Abaricia.
Soberbioaren contra, Umiltasuna (25,30) / Soberbiaren...'
Abiricioaren contr~, Largolasuna' (25,31) / Abariciaren.

. 4. "Gakotxa. Luz'aideko bikanoaren izkribuetan «Credo» eta
«Sa~ve»,

izen biak, gakotxarekin daude mugaturiko forma gr,amaCre~(/a. (3,19; 9,22; 10,3; 10,26) '. eta Sa:Zve'a (4,5; 16,19;
16,23; 16,27)'. Argitalpenean, al~erantziz,'" .·gakptxik gabe zabaldu
ziren.
.
.
'. .

t~kaJet'an:.

5. Leherkari hasperenduna. Dotrlna' honetakb grafia-orrazketa' nabariena /kh/ leherkari hasperendunarena da. Echeverrik ez
zuen· kontuan eduki eta, izen multzo bati dagokio zuzenketa~ Bekhatu. bezalako hitzek, ·bestalde, kristau ikasbidean duten maiztasunarekin ikutuen kopunia asko ugaltzen da. 'Harrigarri iduritzen zaio
~gurolari Luzaideko' bikarioak fonema hau inoiz 'ezmarkatzea,
eta., idazleen tradizjora jotzen du' .hori azaltzeko: '«Pentsa· da-iteke
literatur tradizio faltaz, bestetan :egiten zenarenberri ez jakinez;
ez zutela kezka haundiegirik gauzak beha:a; bezala eta era batera
markatzeko». tJn'e honetako ikuspegia ~ori, da, noski; batasuna,
·18. harc~. eskuizkribuan'. :Idatz-akatsa ,dateke.
19. Orijinalean azenturik gabe.
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hizkuntz arauak .eta ,euskarar~n' ,nonnalizapena lortzea.· Echeverriren garaian ere joera .,batzu nabarme.ntzen, ziren 'eta; gero, ikusiko
den be'zala, garbizale kutsua nC:lbari du, lexiko aldetik behintzat~
Baina, .nete keika' zera 'da, tradizio' literario hritsean aurki ~ehar
ote da idazkeraren azken arrazoia? Euskal idazleen berri gutxi dti..
ten luzaidarren ehundaka gutun b~~ut nik neure gorda~luan eta
harriturik gelditu izan naiz askotan h hasperendunak zein zehatz
ezartzen dltuzten ikustean. Kontutan hartzekoa da pertsona hauek
ez zutela inoiz euskara idazteko araurik'ikasi, eta zenbat idazle
klasiko irakurriko zuten baserriko' aitzur" goldenaba:r; eta ardien
inguruan? Herria astekaria, batzutan, eta egutegia ilargiaren be..
herapenako,ntuan edukitzeko, izango zen irakurketa 11agusla. Luzaiden, bestalde, haultzaroko eskolak ere Espainiako m,aisu' erdaldunengandik izan dituzte. Nondik datorkie, beraz, hain txukun eta
hain zehatz hasperenakmarkatzeko erreztasuna? Nere ustez, egu..
nerokomintzairan' ·dute eredua' eta herek ahozkatzeil. duten moduan idazten dute., Bederatzi" urtez egon nintzen Luzaiden, bertako
hizkuntza mintzo nuen eta egile bakoitzaren mintzaira sumatzen
da' gutunetan. Hau: horrela balitz', Echeverri luzaidarrak agertzen
cluen Idazkeran leherkariaren, hasperena ordurako galduxea zela
here ··sorterrian,. esango nuke~' Besterik 'ez, hehar bada. Bi dokumentu .hauen konparaketCl: eg~tean beste ondore bat ere atera .daiteke
gainera: luzaidarrak Iparraldeko k'tltsllarekin sumatzen ez. cluen
fonemaz konturatuko ote ziren Hegoaldean? Horrexegatik uste dut
lrufiean ez baino Ipa:r;-raldean argitaratua izan zela liburuska, hau.
Argitaratzean egindako zuzenketak hauek dira:

Akhabantza. (11,5). Munduarenakhabantzan (13,24).

Bakhar. Haren seme bakhar (3,22); Jainko'bat bakharra' (6,19).
Bakharric. (18,3).
Barkha. Barkha zagutzu (3·,9); Barkhatcen (3,10); Barkhatceco (22,30); barkhatcecoz' (23,13); barkhatuac izaiteco (34,3); barkha bitzaut (38,24); bekhatuen barkhamenduan (4,3).
Bekhat~.

Hitz hauaskotan. ·errepikatzen da. G1;1re bekhatutic

(12,19); guhauren bekhatuac (15,24); bekhatuez (31,31); bekhaturie (32,31).

B,ekha-taria. (7,5).
Ekharri. Berrionac ekharri (40,23),; ekhartc~n, (16,4).
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Erakhuts. (4,12);' Erakhuts nola? (S,10); eta hunec era'khlisten
guri (10,19). Ez daquienari erakhtistea (20,15).
,

.

'

Oharra: ize,nburu batean h gabe dator: ceintan eracuste~ bait~ra. (Eskuizkribuan, eracusten)', (10,1). '
,-

Ikhusi. (9,13); Ikhusi cinduen zuc Jesu..Cristo'sortcen? (10,11);
Ikhustearequin (17,4); 'Ikhus dezagun orain (21,9) .
.Khanbiatu. Khambiatcen, (33,19).
Kharsu. Izpiritu garbi e~a kharsu' berarequin' (39~21).
Khausitu. «Ceruco Lorian khausiaraz gaitzazu» (40,10); Cer
ocasionetan khausitu ,den (32,13); ,nahiz indigno khausitcen naicen
(39,13).
Khurutce (3,1); Hitz honen grafia aldakorra da Luzaideko
apaizaren izkribuan: Curotze (S}7; S',ll; S,20) eta curutceac (9,4);
Curutcearen (S,26); Curutcean (9,7; 9,9). Argitalpenak salbuespenik
gabe bateratzen du desberdintasun hori, baina beste aldaketa bat
sortzen du denbora berean: Khurutce (S,7; S,11; 'S,20) ia beti daka..
rrena, 'eta k'urutcearen (S,26) behin edo 'beste ikus daitekeena.
Christo Khurutceficatuaren' itchura ceintan erosi baiguintuen (7,31).
Lekhu. (14,2S). Lekhu, huntan (4,S), lekhu eta', gauza gucietan
(31,16) . "

" ' ,
,
"
.,
Lekhucotasun. Testiguantza. Jainkoaren Legeko zortzigarren,
agindua honela einana da Frantziako 'gisan 20:
Lekhucotasunicez duzu
Ez hitz erranen falsuqui.''-(6,19; , 19,16).

Likhitsqui. Lohikeriaz, lizunkeriaz. Hamar Aginduen 'zerrenda
berean, seigarrena:
Paillardiza eguinen ez duzu,
Obraz ez gogoz likhitsqui 21 (6,9; 19,6).

Lokh,artu. Gurutzearen seinalea noiz egin behar den esatean,
hltz hauekin amaitzen du liburuskak·erantzuna. « ••• Elizan sartcean,
20. Izenburu osoa honela da: «Manamendu berac franciaco guisa(z)>>
Eskuizkribuak, bestalde, honela zioen: «Manamendu berac bertce guisaz».
Azken hitzak bukaerako z tatxa beltzez ezeztatua dUe
21. Eskuizkribuan, liquisqui.
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yatean eta lo·khartceacoan (8,30). Hasperen gabeko, leherkari asJco
agertzen da dotrina honetan. Adibidez: urricaltasun£l (25;5); urriquimendu (32,22), Jaquintasuna (27,,21), hun.quitcea (27,6),bakotch'ean (33,18), baquea (28,3), hamecagarrena(28,12) eta-abar;. Era
berean, gazteleratik sartutako maileguek ez daramate h-rik: Ca-ritatea (26',22),cardinalac (26,23), con.seilu (27,24), ocasione (3'2,13),
continentcia (28,7) eta contcientcia (32,5). Baina, Khambiatcen
(33,19).
6. Horzkari ha~perenduna. Ec4everrik ongi erabili ·zuen.lth/
bere izkribuan etaez dago aldaketa haundirik inprimatutako lanean.
~alantzaren bat edo beste bakarrik. «(;athibo'ac errescatatcea»
(20,27)' ziJzentzeko eskatu zion egileak inmprimatzaileari eta, horren
arabera, Ith/dakar plazaratutako kateximak. Eta ohar horien zerrendan ez agertu arren, borthitz hitza ere zuzendu zuten argitaratzaileek: «Da cpnfirmatceco, eta b.orthizteco bathayoan ,eiTecibi..
tu guinduen fedean» (22,2$). Hirugarren zuzenketa, athera hitza·
rena: «mihia peco ezpainaren gainerat erdi atheratua» (38,1). Hi·
tzen aldaketari dago,kio} lehen zirriborroan ez zegoen ,beste, Ith/
hlzkiren bat edo beste aurkitzea: ,«Gure obra onen medioz», zioen
luzaidarrak eta «gure obra onen bithartez» (22,8) gelditu zen, azkenean, berak parentesi artean eta ezeztaturik utzi ,bazuen ere.
Aditz formaren aldaketak sortzen du oraiko adibidea: _«sortzez
ecartzen dugun becatu bat» dioenean egileak, «sortcez datorkhigun
bekhatu bat» (22,17), ipini zuten moldiztegian.

«Acabantza» delako azken o,harren· atalean, arduraz ahalegindu zen egilea, deithcen aditza hasperenduna zela azpimarratzen.
Pare -bat aldiz, hala ere, ez zen ohartu edo ez zuen behintzat zuzen-gaietan sartn, eta eskuizkribtiko hutsunea' libtJruskak bideratzen
du: «deithcen baita Abrahanen senoa» (13,9); eta beste hau: «martalak deithcea (25;7).
Maite/maitha ongi bereizten ditu gehienean. Biak sartzen dira
«Amodiozco Acta» delako otoitzean: «Ene Jaincoa, maite zaitut
bihotz guciaz' (.. ) zarelacotz guciz ana, eta osaquimaithagarrla»
(41,17). Salbuesp~n gisa bada ere, aldiz. Hamar' Manamenduetan
«Jaincoa maitatcea» (5,19) esaten du liburuskak. Alderantziz, berthuten' (29,2) dator- izkribuan, eta bertuten liburuan.
,7. Ezpainkari hasperendunak. Arazo asko sortzen dizkio· Luzaideko apaizari. Argitaratutako dotrinan zuzenketa ugari dago,
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eta denak' -jasotzeko asmorik" gabe,. 'aldatutako hitzen aipamena
egingo. dut.
Aphaldu. Beheratu·.' «Belhaunicaturic, ,eta beguiac: aphalduac»
(37,3i).
,'",
Aphe-zpicua. Egileak berak azken oharretan zuzentzeko' agindua emana z~en. eta /ph/ dator liburuan. Aphezpicua (23,31) ..
Gorphutz. Eskuizkribuak ez du h-rik markatzen eta asko dira
argita1peneko zuzenketak. «Gorphutz bat» (12,29), «Barurtuz eta
gorphutza mo,rtificatuz» (26,16). «Gorphutceco 'eta arimaco erreberentciaric handienaz» (18,3), «gorphutzari zaizconac» (20,14).
Phartea. «Doctrinaren lehenbicico phartea» (10,1) Kristau
Ikasbidearen lau zatietako izenburuetan era berean errepikatzen
da hitz hau.
Phentsamend'u (8,14), «hitcez, obraz, eta phentsamenduz» (19,
9). «Ofritcen darozquitzut ene phentsamendu, hitz, eta obra guciac» (41,27).
8. Frikaria. Euskarazko x-en soinua adierazteko joera desberdina sumatzen da egilearen eta argitaratzailearen artean~ Eskuzko
lanean s agertu ohi, da batzutan, eta ch bihurtzen liburuan: gaistoei (7,14)/gaichtoei, gaistoetaric (8,14)/ gaichtoetaric, tentacione
gaistoetan (16 S)/gaichtoetan. c eta z.. frikariek ere ch' forma hartzen dute argitalpenean: zucenqui (20,S)/chuchenqui, berecI (36,
26)/berechi. Gaztelaniatik hartutako maileguetan jatorrizko idazkera gordetzen du: proximoa (6,2), examinatu (37,11). Azkeneko
hau liburuaren gehigarria da. Mailegu zaharrago,etan bi joera dau..
de: Mesprechuz (21,14) forma tradizionala eskuzko lanean,. eta erdal kutsuko Menosprecioz, plazaratutakoan.
1

9. Afrikatua. Eskuizkribuaren egileak zalantzak ditu afrikatuen idazkeran.· Batzutan ch erabiltzen du, ·kontsonante ondoan batez ere, eta bokalen artean tch. Bere lana inprimatzean iritzi hauek'
bateratu egiten· dira ia beti tch ipiniz, hala nola, bacochean (33,17)/
bakotchean, mancha (24,17)/mantcha, berechzten (36,24)/beretchzten. Lehen eskuko zenbait hitz kendu eta ordezkoa sartu ohi du,
batzutan, argitaratzaileak. Horietako batean afrikatua aurki daiteke: «Bertcerena ebatsico ez duzu, ez guardatuco inius,toqui» (19,11)
dioen zortzigarren "manamenduan, beste hau dio liburuskak:
«Bertcerena ebatsico ez duzu, ez atchiquico inyustoqui». Esaera.hori
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bera lib'uruaren hasieran honela dator:' «ez tchiquico» (6,10). ·Moldiztegiko hutsunea, Jioski, «ez atchiquico»-ren ordez.

10. Xixtukaria. Atal honetako aldaketa multzo bat grafiari
huts-hutsean dagokiona da.Izkribuak c dakarren tokian, z sartzen
dute inprimategian: utci (2,25), utzi; hitcez (4,21), hitzez; hiltcea
(5,23), hiltzea; ezagutceco (10,30), ezagutzeco'. Aldatu gabe errepikatzen da khurutce hitza. Huts eginik edo, curutze (3,1) dio behin
Gasteizko izkribuak. Othoitcez, eta humilitatez (26,14), othoitcac
eta humiltasunaz. Othoitcaz, esan behar luke.
Xixtukari afrikatua idazteko zalantzak 080 nabarmenak dira
aditzetan. Egileak, adibidez~ ehortcea (21,1) idazten duenean,
ehorztea aldatzen du liburuak. Era berean, uzten (21,14), utzten
inprimatu zen.
Gogortasuna azpimarratzeko xedeak honako aditz forma hauek
sortzen ditu liburuan: dauzkanak (10,22), dautzcanac: dauzcatzunac (10,20), dautzcatzunac; dauzcatzuenac (10,24), -dautzcatzuenac;
dituzuenac (10,25), ditutzuenac.
Beste batzutanduda-muda Luzaideko paperetan datza, hala
nola Echeverrik etzarcen (29,21) dioelarik, eta argitaratzaileek
ezartcen.
Orohar, esan daiteke I. Segurolak sumatu bezala, afrikariaren
joera dela nagu8i. Hala, salbuespen gisa eskuizkribuak zorci (28,32)
frikaria ematen badu ere, liburuak zo'rtzi jasotzen, du, hala nola
zortzigarrena (5,25; 19,15; 24,4; 28,9). Era berean' afrikari bihurtu
zituzten inprimategian} ethortce (7,7), esperantzazco' (41,11), contcientcia (32,7; 32,11). Hitz amaiera, honako hauetan gogortzen da:delacotz (17,5; 28,29; 29,22), duelacotz (22,4), cituelacotz (9,7).
050 gutxi dira, alderantziz, frikari bihurtzen. diren afrikatuak.
Adibidez, Pontcio (3,24) eskuzkoetan, eta Poncio inprimaturiko
orrietan. Konparaketa egiteko modurik gabe, Francia dio bi aldiz
liburus-kak, aurrelanak «bertze guisaz» dioen izenburu hauetan:
«Manamendu berac franciaco guisa(z)>> (6,3; 20,4). Lizate; Litzateque (23,14)' dio e-gileak.

Kontsonante hasperenduen artean arhinqui (19,18) dakar mol..
diztegiko testuak, eskuzkoak h gabe emana. Baina, adibide bakarra denez, ez dakigu joera zabalago baten eredutzat har daitekeen
kasu honetan.
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,Era ," berean, ez' dut,. llste adierazgarri.. izan .daitekeenik behin'
edo beste gug· .hutsean uztea:' ~giazkolaren (6,17.), aingeru (17,18),
joera zabalduena bestea delarik aztertutako bi dokumentuetan.
Moldiztegiko hutsunetzat har nitzake.
Zuzenketa jatortzat 'daukat, aldiz, egileak deboqui'(18,25; 20,4)'
dioelarik,. debO'tqui .ipintzea liburuan. ..
.
ldatz-akatsik ere bada, bestalde, liburuan: guehiago/guchiago (13,22). Letra honen aldaketakesanahi osoa trukatzen du: «.lain-

ko bezala Aitac bezambat ,Ioria duela, eta Gtiizqn bezala Qertce guciec baino guchiago». Doctrinaren/ doctrinarfn
(21,6); 'da/ba (23,4).
«Zergatic ha -mortala?». Hogoi eta bortcean/bortcoan (31 22). Izan
bedi/iza nqedi (39,7)'. Erredemtorea (11,1). Yzpiritu, Soindua (12,8).
J

11.

Hiztegia

Letra soil baten aldaketa baino gehiago esan 'nahi duen ,zuzenketarik ere badago aztergai dugun argitalpen. honet~n. Hitz mailegatuen idazkera desberdina ikusten' da batzutan; izena' bera trokatzen da beste batzutan izen dotore eta herrikoiaren arteko eztabaida zaharrean.
Hitzen ordena eta joskera gramatikala ere ukitzen dira behin
edo beste. Euskara·landu eta txukundu nahian egindako .ahalegina
azaltzen da dokumentu blen konparaketan. Adibidez:
Amorecatic (27 20). Amorea gatic dio liburuak.
Benedicioneaz (40,7). Benedicacio·neaz.
CO:p1unioneco (36}30). Comuniatceco disposicionez.
Hartacotz (4,22). Hortacotz. «Por eso ruego... ».
Ofensatuaz (5,5). Ofendituaz.
PauIo (4,19). Pablo'.
Umiltasun -(37,17). Humilitate.
Urriquitasuna (28,5). Urricaltasuna.
J

Hitzen aldaketa ugari aurkitzen 'dugu Luzaideko ,bi izkribuen
artean:
Aguincen (41,29). Hitzemaiten ,d'a~t.
Amen '(40,2). Halqbiz.
Artheraino (33,8). Ondoraino. «Confesatu ondoraino,».'.
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Ave: Maria": (40~6). Agur Maria.
bain'an beguira (16,7). baicic libra~...
.
,
here (37,14). beren 'buruen. «Bere condenacioneco», zioen luzaida..
" rrak eta «beren bu~uen co~denacioneco» esaten da liburuan.
Birgina (31,14). Andred~a Marfa Saindua.
Borondate (5,1.0). Ontasun. «Konfidatcen dut zure ontasun eta
misericordia firiic gabecoan».
Confesionean (25,29). Cofesioan.
Declaratu. Erran (33,29) dio eskuizkribuak eta declaratu aldatzen
du liburuak: «Cofesioan declaratu behar' du». Declaratceco
(33,23) lehenic eta co'fesatceco, gero: «...uzten bada bekhatu
mortal ·bat cofesatceco». Declaratcea (33,28), declaratceco:
«ahazten· bazaco declaratceco».
Desira (19,25). Guticia.
ecic (18,1). ecen. «ecen Jaincoa ofentsatu».
Eguiazqui (33,32). Segurqui.
Erran (33,29). declaratu..
Errecibitzen (36,29). Eguiten. «Hostia 'osoa eguiten duenac».
eta (33,8). baina. « ... baina atricioneac ez».
Etsecutatcen (9,11). Perseguitcen. «Gure etsayec atac.atcen 'eta perseguitcen baiguituzte».
G~ldeguiteco (16,26). Escatceco.
Garbitasuna (26}1). Cas titatea. «Luxuriaren contra Castitatea».
Guardatuco' (19,11). Atchiquico. Bigarren esaera hatean lehen hokala falta duela a'gertzen da: guardatuco (6,10), (a)chiquico~
Hetaz (21,25) Heyetaz.
izaiteaz (37,9). egoitea;z. «Graziazco estatuan egoiteaz».
medioz (22,8). bithartez. «Eta gure obra onen bithartez» ..
Mesprechatuz (26,12). Despreciatuz.
Mesprechuz. (21,14). Menosprecioz.
Milagroqui (12,26). Miraculuzqui. Mtlagrozco (12,27). Miraculuzco.
«Nola izan cen obra milagrozco hura?».
Naturazgoragoa'q~i (12,26). So'brenaturalqui.·
Ofensatu (18,1). Ofentsatu. Echeverrik gehienetan frikaria egiteko
ohitura du eta kasu honetan afrikatu bihurtu zuten argita..
.
ratzaileek.
Pater Noster (40,5). Aita gurea.

~Q.
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Peil (16,9). Peligro. «arimaeo eta gorputeeco peil, eta gaitz gucietarie» (16,9); «arimaco eta gorphutceco peligro, eta gaitz gucie. tq,ric». .Peiliap. (8,28)" p~ligro'an~ «tentamendu eta peligroan».
Penitencia (34,13). Penitentciaren. Berez ez da hitzaren aldaketa,
rik gertatzen hemen, genitibo formarena baiz'ik: «Cer bekhatu
izanen da penitenteiaren ez eompliteea?».
Saerilegio, icigarri bat (37,15). Sacrilegio'zco bef<,hatu ieigarri 'bat».
Umiltasun (37,17). Humilitate.
Ill.

Gramatika

Eeheverriren dotrina' atgitaratuak baditu aditzaren erabilkera, gramatika forma eta joskerari dagozkion zuzenketak.

Aditza. Diferentzia xumeak dira batzutan, hala nola, dire (11,
14)/dird; baitire (28,18)/baitira'. Eskuizkribuak «on litzateque»
(23,14), eta liburuak zuzen ala oker, lizate ,aldatzen du. Bataioko
hitzetan. «Nie bathaiateen haut» (22,24), itzuli zuen «yo te bautizo»

esaera, eta «nic bathayatcen zaitut» dio libuJ;'uak gure, artean beti
erabili izan den moduan.
Aitagurean ere badaude ikuturen, batzu: «Ceruetan zarena (16,
11) dio Echeverrik Luzaideko tradizioan ,geuk ezagututako forman.

Liburuak Hegoaldeko bidea hartzen du, Ceruetan zaudena alegia 22 •
Liturgiaren azken berritzean nolabait bateratu nahia nagusitu da,
Gipuzkoako zeruetan zerana onartzean. Garrantzi gutxiko aldaketa
da. honako 'hau ere:_ «harteen duenean» (16,11), hartcen d11-elaric.
Aditz trinkoaren maiztasuna urria da zuzenketa hauetan, eta
aditz sustraia bera aldatzen da behin: «eearteen dugun» (22,17),
dathorquigun' bilakatzen da argitaratutakoari: «sorteez dathorquigun bekhatu bat>;.
Aditzaren nahiz aditz izenen forma laburrakborobildu ohi dituzte, batzutan, ,~uzentzaileek: «obligatua da» (33,25)" obligatua
guelditcen ,da; «Comuriiateean» (37,30), co'muniatceco mementoan.
Perpausa elkartuetan ulerterrazak diren aditzak falta direlarik, liburuaren arduradunek sartu egiten dituzte. Aitortzako, SakraIl?entuan penitentzia noiz bete ,behar den' mugatzean, honela
22. J. M. SATRUSTEGUI, «Euskaraz zenbat· Aita-Gure?» Jaunaren Deia,
15 (1966), 282-291.or.
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zioen Luzaideko bikarioak: «S.einalatcen bada dembora, dembora
hartan berean; bertcela ahal bezain laster» (34,11). Bigarren atalari dagokio liburuaren osaketa. «seinalatcen ez bada ahal bezain
laster», dioelarik.
Ergatiboa _hiI1lzpalau aldiz gehitzen du moldiztegiko aleak.
«-Orep.ac emaitean» (40,.11)/o,renec emaitean. -Pertsona i.zena du arazoa Echeverrik, «Cer erran nahi du Jesus?» (12,16) galdetzean. Argitaratzaileek galdegaia mugatu nahirik, Cer esan nahi du Jesusec?,
ipintzen dute. Benetazko zehaztapena beranduagoko Kristau dotrinetan egiten da, «zer esan nahi du Jesus izenak?» galderarekin. Azken orrazketak sortzen du «duenak» (37,12) duten'ec bereizketa ere:
«Becatu mortaleco estatuan comuniatcen, duenac, errecibitcen du
Jesu-Christo?» (37,12)1 zioen eskuizkribuak. Azken testuan beste era
honetan dator: Bekha'tu mortaleco' estatuan comuniatcen dutenec,
erreci.bitcen dute Jesu-Christo?
Hitzen ordenari dagokionez; zuzenketaren bat edo beste aipatuko dut. Eskuizkribuak: «Yaquitea cer errecibitu behar cluen»
(36,34). Liburuskak: Yaquitea cer behar d'uen errecibitu. Esk.:
«Ceren guizona hartan .-aisa erortcen baita » (23,23) Lib.: Ceren
hartan guizo'na aisa ero'rtzen baita. Esk.: «Dira seinale agueri diren batzu Jesu-Christo gure Jaunac establituac -hetaz guri emajteco bere' gracia eta berthuteac» (21,25). Lib.: Dira seinale agueri
batzuec Jesu-Christo ,gure J~unac establituac, heyetaz emaiteco guri bere gracia, eta berthuteac. «Jaunaren Aingueruac eman dio Mariari berri on bat» (40,15). Jaunaren Aingueruac berri on bat eman
dio Mariari.

IV. Gehigarriak
Hitz solteak sartzen ditu han-hemenka Echeverriren eskuizkribuanmoldiztegiko zuzentzaileak. Azpimarraturik emango dugu
eraskina.
~

Norc maithatcen du Jaincoa osoqui? (17,29).
Nahiago izaitea gauza guciac galdu... (18,1).
Berthute Cardinalac edo Moralac dira laur (24,27).
Maithatceco Jainc.oa gauza gucien gainetic (27,19).
Bat bederac hartu behar du aurquitcen den circonstantcien
arabera (32,18).
Behar du cofesatu bekhatu bera segur guisa (34,1).
Eta absolucionea baldin cQnbeni bazaut (35,10).
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-Izen buruak falta dira bizp-ahiru atalefan:,
Guiristino..Doctrina (7,16) .. (Maiuskulakin).
Amodiozco Acta (41,17).

Libumak dakartzan zenbait galdera luzeagoak' dira 'eskuz idatzitakoak baino. Gehiketak' -hobeki ikusteko bi lerr~tan parekatuko ditugu t e s t u a k . '
,
Eskuizkribuan:

Liburuan:

G. Cofesio 'ona izanen da bere nahiric gabe ahazten bazaco declaratcea' becatu mortal bat?

G.

I. Bai, Jauna; bainan hurran cofesionean erran behar du aitcinecoan nola ahatci citzaion (33,25)

I. Bai, Jauna, bainan orhoitcen de..
laric lehen cofesioan declaratu behar du nola aitcinean ahatciric utci
zuen' bekhatu hura (71.or.)

G. Nola behar da cofesatu?

G. Nola behar da cofesatu?

I. Cofesorraren oinetara baino lehen belhaunicaturic eguinen du ClliUtc~aren seinalea, eta ahuspezcaturic erranen «Ni becataria, P. 4»
hau finitu ondoan presentaturen da
Cofesorraren oinetan eta erranen du
«Laudatua izan bedi Aldareco Sacramendu Saindua» ,(34,24)

I. Cofesorraren oinetara baino le..
hen belhaunicaturic eginen da khurutcearen seinalea, eta ahuspez yarriric erranen «Ni bekhataria», hau
finitu ondoan yeiqui eta heltcen delaric Cofesorraren oinetara, erraiten da «Laudatua eta benedicatua
izan bedi Aldareco . Sacramendu
Saindua, edo, Aita benedica nezazu
'ceren eguin baitut bekhatu (73.or.)

Cofesio ona izaneri da, bere na..
hiric gabe ahazten bazaco declaratceco bekhatu mortal bat?

Berez Kristau ikasbidea ez izan arren, Sakramentuen inguruan esan ohi ziren otoitz batzu.- ekartzen dituzte' garai horietako
dotrinek. Bi dokumentu hauen artean desberdintasunak badirenez,
oso-osorik emango ditugu biak:
Cofesioneco eta Comunioneco othoitzac. Cofesio aitcineco othoitZa.

Jesu Cristo ene Jauna, salbamenduaren esperantza bacarra, othoitzten
zaitut, zure Paslone eta Heriotcea

Cofesatceco eta Comuniatceco
othoitzac.' Cofesio aitcineco
othoitza.
Jesu-Christo ene Jauna, ene salbamenduaren esperantza bakharra,
,·othoitzten zaitut zure Pasionea eta
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gatic emaIl ditzadazun contricionea
eta sllspiroac nigar eguiteco neure
becatuez, Salbatzaile Dibinoa, zure
Ama eta bertce Saindu gucien merecimenduen .gatic, soizu, -ene miserabletasunari~ eta emadazu neure faIten ezagutcec9 arguia hel nadin zure gracia Saindura. Damu dut, Jau~
na, Zu ofensatuaz zarelacoz guciz
ana, eta maithagarria-; damudut nere bici pasatuaIi eguin becatuez, eta
damu dut ez guehiago damu izanaz.
Aguintcen dauzut, Jauna,- osoqui Zu
ganat bihurtcea, eta ihesguitea' becatuco bide gucietaric; beraz hala
othoitzten zaitut eman dezadazun
gracia 'confesio huntaric aitcina, hici nadin -zure borondatearequin ez
eguinez, ez erranez, ez pentsatuz zure Loriaco, eta ene zorioneco denic
baicen. Amen. (38,4)'

23,

Heriotzea _gatic ?man 4itzadazun
contricionea, eta auhenac neure be..
khatuez nigar eguiteco. Munduaren
Salbatzalea, soizu bekhatari miserable huni, zure Ama- Sainduaren eta
bertce Saindu gucien merecimen~
duen gatic, igor dezadazun, ,'Jauna,
zur-e arguia erakhuts ditzadan ene
falta guciac, eta lagunezan Zl1re cerbitzu Saindura heltcen. Damu dut,
Jl1:una, zu ofendituaz ceren zaren guzit. ona, eta osoqui maithagarria;'
damu dut hoin disposicione· guti
izanaz neure falten cofesatceco; damu dut neure bici pasatuan eguin
bekhatuez, eta damu dut ez damu
guehiago izanaz. Hitzemaiten dauzut, Jauna, osoqui zu gana bihurtzeaz; eta -ihes eguiteaz bekhatuco
ocasione gucietaric,· bada hala
othoitzten zaitut eman - dezadazun
gracia, Cotesio huntaric aitcina, bici nadin zure borondate Sainduarequin ez eguinez, ez erranez, ez eta
phentsatuz zure Loriaco, eta ene zoO.
rioneco denic baicen. Amen. (BO.or.)

Aitortza ondoko otoitza (38,20) here tokitik- kanpo ezarri zuen
Echeverrik orijinalean huts eginik, Jauna hartzeari dagokionaren
atzetik. Liburuan bideraturik' dago akatsa.
Cofesio ondoco 'othoitza.

Cofesio ondoco othoitza.

Jauna, zure Ama -Sainduaren, eta
bertce Saindu gucien merecimenduen gatic izan bequizu agradable
ene cofesio hau, eta - barca bitzaut
zure pietateac huntaco huts guciac,
eta urrical zaite ene iduquitceaz hemen bezala Ceruan -'- absolitua, eta
bortitztua eIie promesa onen guatdatceco bizi zarena, eta erreinatcen
duzuna Aitarequin, eta Izpiritu Sainduarequin. Amen. (38,20)

J auna, zure -Ama Sainduaren, eta
bertce Saindu gucien merecimenduen gatic izan bequizu agradable
ene Cofesio hau, eta faltatu izan
zaizquidan gatizaguciac barkha bitzaut zure pietateac, eta haren arabera urrical zaite Ceruan ene iduquitceaz absolitua, eta borthizteaz
ene chede onen guardatceco bici
zarena, eta erreinatcen duzuna Aitarequin, eta lzpiritu-Sainduarequin.
Amen. (Bl.or.)
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Comunione aitcineco othoitza.

Comunione aitcineeo othoitza.-

o Aita gueiz botheretsua, ene Jaineo

o

eta Creatzaile Saindua, errespetu eta
umiltasunic handienarequin hurbil..
teen naiz Aldare Saindu hortara, nahiz indigno causitcen 'naicen, zure
Maiestate adoragarriaren errecibitceeo. Rne bihoteeeo hotztasuna da
Jaun soberanoa, indigno eguiten
nauena behar den amodioarequin
Zu gana hurbiltceco, bainan zure
hitz eztiac .dira fidanteiarequin hurbiltarazten nautenae parthalier. izaitera Aingueruen ianhari saindu hortan. Zure borodatea denaz gueroz,
Jesus eztia, desiratcen Qut zure Gor..
putz Sainduaren erreeibiteea Birgina zure Ama Sainduac, eta bertce
Sainduec erreeibitu cintuzten fede
biei, izpiritu garbi, eta carsu berarequin. Amen. (39,10)

Aita guciz botheretsua, ene .laincoa eta Creatzale Saindua, errespetu eta humiltasunic handienarequin
hurbiltcen naiz Aldare Saindu hortara, nahiz indigno khausitcen nai..
zen, zure Mayestate adoragarriaren
errecibitceco. Ene bihotceco, hotztasuna da, Jaun Soberanoa, indig·
no eguiten nauena behar den amodioarequin Zu gana hurbiltceco,
bainan zurehitz eztiac dira fidan.
tciarequin hurbiltarazten nautenac
Aingueruen yanhari Saindu hartan
partalierizaitera. Zure borondatea
denaz gueroz, Jesus eztia, desiratcerz
dut zure Gorphutz dibinoaren errecibitcea Birgina zure Ama Sainduac,
eta bertce Ceruco Sainduec errecibitu cintuzten fede bici, izpiritu
garbi eta kharsu berarequin. Amen.
(82.or.)

Comunione ond.oeo othoitza.

Comunione ondoeo othoitza.

Esquerrac darozquitzut, ene Salbatzaile maitea, Zuc eni eman (38,29)
graeia guciez, eta bereciqui ceren
nahi izan duzun zure egoitza eguin
ene baithan Comunione Saindu hunen berthutez. Emaiten nitzauzu,
Jauna, naicen gucia, Zu niri osoqui eman zaren bezala. Othoitzten
baitut Comunione Saindu hau izan
d~din enetzat beeatu gueien bareamendua, fedearen defentsa, ene hicio gucien heriotcea, amodio desordenatuen desterrua, eta berthute gucien hazgarria: izan bedi ene izpirituaren sosegua, etsai gueien azotea,
eta bacarrie zurequilaeo unionea,
eguiazco Jauna eta .Jaincoa. Amen.

Esquerrac darozquitzut, ene Salba'tzale maitea, zuc eni eman gracia
guciez, eta bereciqui certaco nahi
-izan duz~n zure egoitza eguin ene
baithan Comunione Saindu huntaz.
Emaiten nitzauzu naicen gucia, zu
niri osoqui eman zaren bezala. Othoizten zaitut, Jesus ona, Comunione Sain-

du hau izan dadin enetzat bekhatuen barkhamendua, fedearen de..
fentsa, ene bicio gucien heriotcea,
amodio desordenatuen desterrua,
eta berthute gucien hazgarria: iza
nqedi 23 ene izpirituaren sosegua,
etsai gucien azotea, eta bakarric
zurequilaco unionea, ene eguiazco
Jauna eta Jaincoa. Amen. (83"or.)

(39,1) .

23. Izan bedi. Moldiztegiko akatsa da bestea.
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Izartxo batekin emandako galde~erantzunak-Astete-ren gehigarriak izango direla uste dut. Hauetako pare bat 'ez- dator Echeverriren eskuizkribuan:
Norc bekhatu eguiten du Fedearen contra?
Gure Erligioneco eguin guciac sinhesten, ez dituenac, edo
dildatcen' 'dituenac; edo -bere- - faltaz ikhas'ten' 'ez tlituenac
(22,5).
G. Norc bekhatu eguiten du Esperantzaren contra?
I. Jaincoaren baithan esperantza galtcen duenac; Ceruaren irabazteraentseatcen ez denac; eta Jaincoa misericordiosa delacotz bekhatu eguiten du.entic.

G.

I.

Echeverrir~n eskuizkr.ibuak ez dakarren _beste testu bat badago liburuan. Honela dIo:

ContricionezcQ acta. franciaco guisan.

Ene Jainco maitea, barkhamendu. esq~e nagozu humilqui, ene bekhatu guciez, damu dut eta urriqui zure amorea gatic ceren gu~
ciz ona zarelaric ofentsatu zaitudan, eta hartcen dut borond'ate
te~mu bat ez guehiago bekhatu-ric eguiteco,_ zure graciarequin batean; halaber hartcen dut borondate neure bfikhatu guciez 050:_qui cOfesatceco, eta emanen zautan penitentciaren c01J1plitceco.
Amen~_ (13.or.).

VI.

Laburpenak

Hasieran esan bezala, neregana iritsitako aleak bere lehen sei
orrialdeak falta ditu, atal-aurrea eta sarrera hitzak barne direla.
Sarrerako· bertsoen lehenengo:· letrak, balcarrik gorde dira eta,
otoitzetan, Aita Gurea, Agur Maria eta Kredoal{ lerroren batzu falta dituzte.
Aurrerago, 31-32 egiten duen orria falta zaio, eskuizkribuaren
14garrena; hala nola 63garrenetik 66-ra, eskuzkoaren 29-tik 31-ra.
Horretaz landa, hitzen bat edo beste baztertu zuten argitaratzaileek. Eskuizkribuko esaera hartuko dut laburpe'na azpimarratuz:
- Cergatic Jaincoac hala ,errebelatu baitu... (10,18).
_-'Izpiritu Saindua eguin cen guizon? (12,8).- Gularen contra, Temperantcia, edo Templantza (26,3). '
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Cer becatu '.eguinduen Manamendu bacochean, eta estattlco
obligacionetan .' ,hitpez., obraz" eta pentsamenduz (3~.,15).
- Eguinen du sacrilegio icaragarri bat (33,25).
- ...sorthu cela Maria Birgina ganic (41,1).

Pare bat aldiz edo, eskulzkribuko testuak erdiratuz murrizturik argitaratu ziren.

G. Jesu-Christo cein egunez izan'da
contcebitua Ama Birginaren .sabe..
lean?

G. 'Cein egunez contcebitua izan da
J esu·Christo Ania Birginaren Sabe-

I. Marchoaren hogoi eta bortcean

I. Marchoaren hogoi eta bortcean:
hit cen Ortcilare Sainduz: phiztu
cen Bazco egunean: eta igorri zuen
Izpiritu-Saindua Apostoluei Mendecoste egunean. (67.or.)

izan ,cen contcebitua' sorthua Abendoaren ogoi eta bortcean; hila Ortcilare

Sainduz; phiztua Bazco egunean;
igarana ,Ceruetara Salbatore egu..
nean; eta igorria Izpiritu Saindua
Apostoluei Mendecoste egunean.

lean?

(31,21).

I. Umiltasun eta errespeturequin
entzunondoan Cofesorraren abisuac, .
errecibittiren 'du penitencia, eta
erranen ahuspez iarriric bulharrac
ioz «Contrizioneco acta». P.5. edo
guisa huntan : «Ene Jainco maitea,
barcamendu esque nagotzu umilqui,
cne becatu guciez damu dut eta
urriqui, zure amorecatic, eta ceren
guciz ona zarelaric ofensatu , zaitudan. Hartcen dut borondate fermu
bat ez guehiago becaturic eguiteco,
zure gracia sainduarequin batean;
halaber hartcen dut borondate nere becatuen osoqui cofesatceco. eta
emanen zaitan penitentciaren corn·
plitceco~ Halabiz» (35,17)

I. Humiltasun eta errespeturequin
entzun ondoan Cofesorraren abi·
suac, eta errecibitu penitencia, errai..
ten da ahuspezcaiuric bulharrac
yoz «Contricionezco acta». (75.or.).

Ikuspegi orokorra,
Xehetasun ugari aurkeztu ondoren zer argibide' atera ote dezakegu lan hi hauen konparaketatik? Besteak beste; Gasteizko Legebiltzarreko izkribua.. eta liburuska, egile batenak direla- ukatzerik
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ez dago. AIde horretatik ·Asteteren· ·itzultzaile
rasten da zerrenda.
.

,ezez~gunarekin
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abe-

Baina, hainbeste. zuzenketarekin nolabaiteko .ilundura, kontra.esan eta ulerkaitz gertatzen diren zalantzak sortzen dira denbora
berean. Neuk ez dut argi ikusten nondik..norako bideak ibili zituen
lanak eskuizkribuaren testutik argitalpenaren' azken itxuta hartu
arte. Errazago da' Echeverriren eskulana dagoen-dagoenean: bere
zalantza et~ guzti aztertzea kaleratutako emaitza baino. Nere
eritzi apala agertzean eremu arriskugarrian, sartzen naizela badakit
eta, horrexegatik,. susma hutsaren pare eman nahi dut.
Luzaide Euskal Herriaren bihotzean egon arren bi erresumaren muga da eta, hizkuntzari dagokionez Nafarroa beherekoa' bada
ere, legez Nafarroa garaikoa. Eguneroko harreman nagus.iak betidanik Arnegi eta Donibane Gatazirekln izan ditu eta, dudarik' gabe,
Hegoaldearekilako arazoetan Ibafieta mendateko eragozpena aski
haundia izan da iragan denboretan. Orain bertan, Iruneak lotura
hatindiagoa izan arren, urte askoz egon da Luzaide Nafarroako hiri
burura heltzeko garraiorik gabe. Hegoaldera -jo·an nahi zilenak bere
buruz abiatu behar. zuen inongo autobusari itxaro gabe. AIde ho..
rretatik, beraz, iduri luke Garazi. aldeko mintzaira kutsugabea aurki
'behar genukeela Manezaundire~ herritarren abo'an.
j

Baina gauzak' ez dira beti hain zehatzak gertatzen eta, kasu
honetan, geografia eta euskalki loturaz bestalde, Iegezko bizibidea
Irufiean duenez, Hegoaldeko funtzionari, udal-idazkari, iral<asle,
sendagile eta mugazain izan ohi ditu karrikan. Era. berean, Hegoaldeko elizbarrutikoparrokia da eta Ibafietaz beste aldeko apaizak
joaten zaizkie edo joaten gatzaizkie, eta ez beti bertakoen hizkuntzaren .berri jakinez. Neuk, e'sate ·baterako, ez nekien bazenik ere.
Aspaldidanik Iparraldeko elizgizonen eta Hegoaldekoen harremanak gogorrak izanak ziren sinestearekiko ikuspegi desberdinak
zirela eta dotrina honen denboran aginte- bihurttirik agertzen bazaizkigu ere. Echeverriren gutunetan ikusten· da nolako eragozpenak zituzten mugaz handiko kristauek elizaz Luzaiden beren eginkizunak betetzeko. Bada bertako elizgordailuan Iparraldeko hataia~uen liburu bat ere. .
Dotrina bera luzaidar baten itzulpena da, noski, eta bertako
mintzairaren lekuko jatorra. Berez, Irufieko gotzaiaren baimena
behar zuen eta Goicoa bikario orqkorraren bulegora iritsitako izkri..
bua da I. Segurolak argitaratu duena.
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Irunean argitaragabe'gelditu zatekeelako, susmoa agerttl' dut lehenago, bertako seme batek galdua edo fiabartua zuen /kh/ leherkari hasperen4~naren grafia ez b·aitzep ezagunago gertatuko Nafa..
rroa garaiko hiri buruan~ Zuzenketa hon~k Nafarroa behereko tra,dizioa ekartzen digu gogora. Hiztegi aldaketek ere Ipar aldera isurtzen dute zuzentzailearen eskua, l).eurri 'haundi batean...Zortzigarren
aginduan, adibidez, eskuizkribuko «ez gtiardatliko iniustoqui» (19,
11), mugaz han,diko joera jatorrez dator liquruan: ez atchiquico
iny.ustoqu:i. Hori bera esan daiteke honako, aldaketa hauetaz
Amen'{40,2), Halabiz. Birgina Maria(31,14)"Andredena Maria. Desira (19,25), guticia. Eguiazqui' (33,32), segurqui 24.
'
.
Baina, bestelakorik erebadago zuzenketa horietari; Hegoaldeko
marka d~ramaten ikutuak alegia: cofesionean (25,29), cofesio'an.
«Faboreak g~ldeguiteco» (16,26), es~atceco. Hitzen aldaketa baino
adierazgarriago, gerta daiteke esaera honena: «hurran cofesioneail
erran behar du» (33,29), zioen Luzaideko bikarioak bertako mintzaira garbian, eta hiru hitz' aldatu zizkion plazaratutako liburuak:
orhQitcen delaric lehen r;ofesioran declaratu behar du 2S.
Nolabaiteko kontraesana. dago idazki bien arteko zuzenketen
artean. Beste' argitasunik gabe bidea egitea zaila da horrelako
oihanean, baina ahaleginduko gara' irteera aurkitzen. Dotrinen
itzultzaileek. eskua sartzerik ez. ,duten arIa batzu badira liburuska
horietan: ikasiak diren otoitzak, alegia. Aita Gurea, Agur Maria,
Kredo,Salbe eta antzerako otoitz 050 erabiliak ez dute ikutu haun~
dirik izaten' gehienetan. Bigarren mailako otoitz, bildumarik ere
bada, noski, hala I;lola konfesio eta komunioko otoitzak, fedezko,
esperantzazko eta maitasunezko 'aitorpen ereduak, eta horietan bada
aldakortasun gehiago. Diharce· bikario jeneralak. Baionako. elizba..
rrutirako egin' zuen katexima erakusten genueri guk Luzaiden, eta
esan dez~ket Agur Maria, ·Kredo eta Salbea Echeverriren argital..
peneko berak zirela. F.edezko eta esperantzazko aitormenak e~
dira berdinak, baina amodiozko aktak ez du aldaketa haundirik.

24. Ez dira horrelako aldaketa bakarrak. Contricionezco acta franciaco
guisan gehitu beharrik ere ez zegoen lrufiean argitaratua izan balitz. (13.or.)
Eskuizkribuan ~z dator.
..
','
25. Hegoaldeko kutsua nabari dei ikutu hauetan: izkribuan, peil (16,9)~
eta liburuan, peligro; peilian (8,28) / peligroan.· Iparraldeko (mesprechuz'
(21,14) / menosprecioz; mesprechatuz (26,12) / despreciatuz. Era berean,
ofensatuaz (5,5) / ofendituaz.

',. LUZAIDEKO··'ECHEVERRIRE'N DOTRINARI OHARRAK
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,Aitagureak ,dituen zuzenketak esanguratsuak dira. ,«Ceruetan
zarena»·. (3~6) idatzi zuen bertako ohituran Echeverrik, eta" Ceruetan zaudena: zuzendu zioten lib'uruaren arduradunek~ Era berean,
Iparraldeko «bainan beguira gaitzazu gaitcetic» (16,7), Hegoaldeko usadiora baicic libra gaitcazu gaitcetic' dakar .argitarattitako
testuak. Nik esango 'nuke Frantzia aldeko 'argitalpena dela, hem
batendakobakarrik liburua egitea oso ,garesti 'eta baliaperi' gu~
txiko nekea izango, baitzen. Echeverrik dioen bezala, «Hem' huntan, eta bertce hainitcetan guehienic' minzatcea costumatcen den
escuararat» itzuli zuen dotrina eta' euskalki bereko jendeentzat
plazaratuko .zuten. Luzaiden erakusteko baimena, aldiz, Baionatik
ez b'aino lrunetik jaso behar zuen eta hor' ikusten dut' Hegoadeko ikutuen zergatia.
Zer eragin izan zukeen horrelako aldaketa ,batek Luzaideko
ohituretan? Gutxi edo, behar bada, ezer ez. Echeverrik jasotako
otoitzak herriak erabiltzen zitu.enak dira, eta" 1iburuan aldatu
arren, berdin jarrai zuketen. Apaizek berek ez zioten garrantzi
haundirik emango. Adibidez, 1880.eko Oliver eta Hurtadoren
Cristauaren Icasbidea sartu zelarik Luzaiden, Hegoaldeko Aita..
gurea bakarrik aurkituko zuten haurrek; baina euren aitamen
otoitzarekin jarraitu zuten denek. Guk erabiltzen genituen testuak
Baionakoak ziren eta, hitzez-hitz, Echeverriren eskuizkribuak dakarren bezala esaten genuen «Gure Aita», hitz bi hauen ordena
bakarrik aldatuz. Gure denboran sartu zen «egin bedi zure nahia»,
borondatea esan beharrean. Herriek ez dituzte errotuak diren esaerak goizetik gauera aldatzen. Elizgizonetan datza horrelakoen
arrazoi bakarra eta Luzaideko bikarioaren kasuan, Garesko apaiz
zaharraren sermoia bezala, bi muturretatik loturik zegoen bere
lanae Garesko errotariak, «geroztik tripota duk!» erantzun bazion
bere erretoreari, antzeko zerbait esan zezaketen luzaidarrek dotrina honen hegosketa nahasia ikusita.
Baina, denbora berean, badu beste ikuspegi bat oso aipagagarria lantxo honek. Ezin ukatua da elizgaien eragina herri hizkuntzaren finkapenean eta herrikoitasunaren eredu zehatzegia ez
bada ere, luzarora eragina izan ohi zuen elizgizol1en kezka agertzen dUe Bi euskalkien nolabaiteko orekak sortutako arazoez bestalde, Luzaideko bikarioa bera gizo'n ikasia agertzen zaigu eta nolabaiteko garbizale kutsua sumatzen zaio 26. Berak aitortzen due26. Adibidez, «Naturazgoragoaqui eta milagroqui» (12,26) zioelarik iz..
kribuan, Sobrenaturalqui eta mirakuluzqui utzi zuten zuzentzaileek.
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naz landa, Larramendiren joera ilabari ,du han~hemenka. AIde horretatik, bi do·kumentu hauen moduko izkribu asko ,behar genituzke hizkuntzaren histor-ia "zehazteil joateko,.
'
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, Hitzei dagokienez,' zahar itxurako zenbait' gord~ izan da eliz-hizkuntz eta, otoitzetan. Dotrina honetan. ,hiru aldiz a.paitzen da
ararteko hitza eta arrunta zatek~en orduan. Duen gaurkotasun erakarriagatik, . bere, esanama aipatuko, dut. ·.Salbe .izeneko goratzarrean, «eia, ergo, advocata nostra», honela. esaten zen Luzaiden:
Rea. bada, Andrea, gure ararteko~a. (4,10). Bigarren esaera Echeverrik galde-erantzunetan' sartzen du: «-Eguin behar dugu othoitz
Aingueruei eta Sainduei? -Bai,' Jauna,' gure arartekoei bezala»
(17,8). Erdaraz «~Sf, como a nuestros medlaneros»... Azkene~oz,
«Esperantzazco acta» delako otoitzean, honela 'dio: «Zure Seme
JesuSen merezimenduac, et~ heriotcea ararteco' ditualaric» (41,13).
Beste ondorerik ere 'atera daiteke, noski, testu hauen konparaketatik.

