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Justo Huizi eta Anastasia Gonzalez de Villazon senar-emazteren seme ba
karra zen Biktoriano 1860.eko irailaren 6an jaio eta 1938.eko irailaren 19an
izenkidea zuen Biktoriano Irurtzun iloba apezak lagundurik zendu zen Etxarri
Aranatzen (2). Apaiz izateko ikasketak Irufieko San Migelgo apezgaitegian bu
rutu zituen, hau da, hiru urteko humanitateak, bi urteko filosofia, eta sei urteko
teologia, honen ostean, 1885. urte inguruan apeztu zelarik. Behin apeztuz ge
roz, hamalau urtez izan genuen erretore eta beste zazpi urtez ari izan zen apaiz
laguntzaile Nafarroako hainbat tokitan. Apez moduan burutu zuen lehenbiziko
lanak Aezkoara eta Itzara eraman zuten, Abaurrepera eta Larunbera hain zuzen
ere; halaz guztiz, ez zen luzaroegi joko sorterritik hurbilera joanarazi zuten arte,

(1) Ezin esan Biktoriano Huizik ez duela ikerlarien arreta bereganatu. Gutxi dirateke etxa-
rriar honi buruz izkiriatu dutenak, baina euskal letretan labandu diren egile txikiez usuenean di
tugun berri-iturri eskasei erreparatuz, gure Biktorianoren gainekoak nahikoa eskuragarri ditugula
onartu behar. Arazoa, ordea, ditugun datu horiek batu eta Huiziren biografia zehatza osatzera abia
tzerakoan hasiko zaigu, izan ere, dauden berri-iturri guztietan jasotzen direnak batera ez baitatoz,
eta bete gabe dirauten hutsune nabarmenak baitituzte. Biktoriano Huiziz bereziki kezkatu zen le
henbizikoetakoa Jose Maria SAN SEBASTIAN, 1A1XAGA, izan genuen. Honek "Bitoriano Huizi
Etxarriko seme ospetsua" artikulua eman zuen argitara behialako Principe de Viana aldizkariaren
euskarazko gehigarrian; 1974.eko maiatzean, non argazki eta guzti eskeini zigun; Huiziri buruzko
berri bila zuzen-zuzenean etxarriarraren sortetxera jo zuen. Georoagokoak dira, oro har, Huiziri
buruz ditugun bestelako iturri bibliografikoak: Antonio PEREZ GOIENA: Ensayo de Bibliograj(a
Navarra, IX, 1964, 265-266 or.; Fernando PEREZ OLLO: "Huizi Gonzalez de Villaz6n, Victo
riano", Gran Enciclopedia Navarra, lrufiea, Nafarroako Aurrezki Kutxa, 1990; Rafael CARA
SATORRE BIDAURRE, Eugenio ULAIAR eta Jose Luis HERDOZIA: Etxarri Aranazko euskera
eta Arafiaz Elkarteko hiztegia, lrufiea, 1991, 105-110 or.; Rafael CARASATORRE BIDAURRE:
Barranca Burunda, Etxarri-Aranatz, 1993; Joxemiel BIDADOR: "Bitoriano Huizi etxarriar gra
matikagilea", Najarkaria, 1996-IX-20; Blanca URMENETA PURROY: Navarra ante el vascuen
ce: actitudes y actuaciones (1876-1919), lrufiea, Nafarroako Gobernua, 1996,256 or.; ZIRIKE
TZEN Euskara Taldea: "Victoriano Huici (1860-1938): Etxarriko apaiz euskalzalea", Guaixe ,
1996.eko abendua, 25. zenbakia, 25 or.

(2) Ez zen Krisostomorenean jaio, esan ohi den bezala, bada, orduan ez baitzen horrela dei
tzen Huizitarren etxea. Biktorianoren hirugarren arrebarekin, hau da, Inozentziarekin ezkondutako
Krisostomo Irurtzun Irafieta lakuntzarrak eman zion izen berria etxeari -beste bi arrebak Narzisa
eta Maria Kruz ziren-. Biktorianoren jaiotze dataren inguruan Carasatorre-Ulaiar-Herdozia hi
rukoteak, 1868.eko apirilaren 27koa, eman ziguten.
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eta 90.eko hamarkadarako Unanun eta Arakil-Uharten izan genuen erretore;
Ergoienako herrian, bestalde, eta zituen beste zereginen artean ere, latin eta
humanitate irakasle ihardun zuen, zeramatzan ikasleen artean, Lakuntzako BIas
Alegria euskal idazlea zegoelarik (3).

Nafarroan euskararentzako zegoen egoera itogarriaren lekukoa izan zen
Huizi, eta urte bertsuetan hainbat euskaltzaleen ekimenei esker ekintza itxa
ropentsuak aurrera atera baziren ere, haiek ez zizkioten Huiziri begiak lausotu.
Hemezortzi urteko apezgai gaztea genuen Biktoriano Nafarroako Euskara EI
karteak bere ibilbideari ekin zionean bizitza laburreko aldizkari kultoa bezain
berritzailearen lehenbiziko aIea argitaratuz, eta oraino, Bonapartek Sakanan ba
frena eginiko ibilbidearen oroitzapenak itzaltzeke ziraukeen, alabaina, zailegia
dateke Nafarroako puntako euskaltzaleek, hots, Campi6nen eta Iturralderen la
gunartekoek Huizirengan une hauetan izan zuten eragina zehaztea, orobat, prin
tzearena. Campi6nen Orreaga 1880.ean atera zen argira, eta lau euskalki li
terarioen gramatika, berriz, 1884.ean, Tolosako Lopez-Mendizabalenean. Puri
purian biziko zituen, ordea, 1897.ean Nafarroako euskarako katedrarako opo
saketaren ingurukoak, gramatikaren erdarazko sarreran jaso zuen bezala:

"Por cuyas razones comprendo bien 10 acertada que estuvo la Exma. Dipu
taci6n cuando hace dos aiios resolvi6 crear una catedra en baskuenz en Pam
plona, no con el solo objeto de tenerle conmiseraci6n, como se tiene a otros
monumentos antiguos, sino con el noble y doble fin de que sea estudiado y
se extienda por toda esta provincia de Navarra, como 10 hacen sus hermanas
en las suyas; en la seguridad de que es el mejor tipo que puede presentar para
la felicidad de sus administrados."

Ez zen aurkeztu, agidanez, baina ezin jakin zergatia, bada, aurkeztu izana
ez zatekeen gauza harrigarriegia gertatu handik bi urtetara bere gramatika ar
gitaratzeko gauza izan bazen; edozein modutan ere, oposaketan gailendu marra
oiartzuarra handik gutxira hil zen, ezagun denez, aldundikoek ezer gutxi egin
zutelarik kostata ateratako postua arrabetetzeko.

Gotzainarekin Huizik ukan zituen arazoak euskara zela bide, eta Carasa
torre-Ulaiar-Herdozia lan-taldeak zioskunaren arabera, ez ziren, ordea, apar
teko kontua, nahiz onartu behar den, Biktoriano koxkorreko pertsona bazela,
genio txarrekoa ez esatearren; 1901.ean estatuko Boletfn Oficial-ean Nafarroa
ko eskoletatik euskara kentzeko agindua xedatu zuen Benito Valencia gober
nadore zibilak, hainbat tokitan jada egiten ari zenaren aurka, eta ber urtekoak
dira, Bilboko lore jokoetan, Unamunok esandako mamukeriak. Gutxiz gehien
euskararen aurkakoa zen giro honetan, eta euskararen aIde zeuden Campi6n eta
abarren aparteko ghettoan sartzeke, bada, atera zuen Huizik bere gramatika.

Irufieko gotzaiak ez zukeen begi onez hartuko Huiziren ekintza. Bestela
ere, ordurako nahikoa higatua zegokeen, eta handik gutxira, urtea amaitu aitzin,

(3) Eugenio ULAIAR: "Bias Alegria euskal idazlearen bizitza eta lanak", Euskera, 1983,
XXXVIII-2, 316-317 or.
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dimisioa aurkeztu zuen. Antonio Ruiz-Cabal Rodriguez (Cadizko Villamartfn,
1835-Sevilla, 1908) l886.ean iritsi zen Iruiiera, eta hagitz langilea bazen ere,
berekin zeraman eite harrosko eta mesfidatiak apezpikutegiko eliztar gehienen
mesprezu hotza erakarri zion, eliz kargurik garrantzitsuenak kanpotarren es
kutan utzi izanak ere emendatu zuen gauza. Diabetek jota zegoelako aitzakiaz
aIde egin zuen Iruiietik 1899.eko abenduan, ohiko adio ofizialik gabe, bere
agintaldiaren porrotaren erakusgarri. Biktorianoren liburua, berriz, abuztuan
atera zen karrikara, bere poltsikotik ordainduta, eta lehenbiziko orrialdeetako
ohiko baimen eta zentsura eklesiastikoak bertan ezarri gabe. Liburuan ezarri
sarreretan ere, nahiz esplizitoki gotzainaren jarrera ez aipatu, bai inplizitoki iger
daitekeela gotzain andaluziarrari eginiko salaketa, nola euskarazko sarreran,
nola erderazkoan:

"Geruagoko eunkadetan berriro indarra artu bearrian, artian izan zittuben kon
trario denak bano aundiagokua sortu zitzaion erdera edo gaztela, eta onek beiti
eta gaur geiago, bere desafio eta kastiguaki nei dau debekatu ez bakarrik era
kuslekutan baita suondotan ere aztu daien guztias; ontarako erdaldun denak
elkartzen dira eta gutxi billatuko dira oni ongi begiratzen diotenetatik, zeifi
aundia ote da gaztelak euskerari dion gorrotua! Eztau adittu eta entzun nai
bere buresua duela, nei lauke au ondatu lurretik. Gendu dizkigu gure ainzi
fiako usario, lege, eta bizi modu gastu gutxikuak: izkuntzau ezifi digu gendu
oraindik bintzet gure erri batzuetan, au dau kontrario aundia, onek iraunten
deben artian, guk euskaldunak ez gera fiatuko Gaztelareki eta bere agindu
falsueki, onek iraunten deben bitartian Euskaldunak beti euskaldun: erak, gu
ola ezaguturik, egifien dittuzte alegifiak gentzera guri ere geren izate pare ga
biau, gure biotz animetan dagon izkuntza eta biziau, zergatik ongi dakite gen
durik erri bati bere asmo eta barrunbeko pentsamentuak ezagutzera emateko
modua, gentzen zaiola bere izatia bere bizitza: nei gaittu bereganatu ez gure
onagatik baizik daukaguna kendu eta eztaukienaki berdintziagatik, goarturik
ongi, gureki obeki biziko dala. jAh aparte bagaunde zeifi ederki elkartuko
gifiake euskaldunok denok! (...)

c. ..)l.Que dire del baskuenz respecto al ministerio sacerdotal? En Nabarra
hay muchos pueblos y mucha gente que no sabe mas lengua que el baskuenz,
por consiguiente, para esa, la explicaci6n de la doctrina cristiana, del Santo
Evangelio, correcci6n de los vicios y administraci6n de los Santos Sacra
mentos, debe ser en baskuenz; y a nadie se Ie oculta que para esto es precise
saber leer, escribir, entender y hablar el baskuenz, sino queremos conocer,
como hasta ahora, casos de ver a sacerdotes que, solos y sin saber palabra de
el, han tenido que haberselas con feligresfas en donde no habfa mas que dos
o tres empleados publicos que entendieran su castellano (y esto a sucedido
con cabildantes mfos), siendo consiguiente en las mismas la indiferencia re
ligiosa. Y no basta que el sacerdote haya nacido de padres bascongados y en
pueblo bascongado, pues muchos de estos no pueden cumplir, como se debe
desear, con sus obligaciones, sin mas que esto."

Apezpiku berria iritsi zenean, hau da, Jose Lopez-Mendoza y Garda (Bur
gosko Frias, l848-Iruiiea, 1928) agustindarra, berriz, ez zen egoera ezertan ere
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aldatu, Agintego hasieran bertan Lacorten El Porvenir Navarro astekaria de
bekatu zuela eta (4), bazirudien gotzain berriak herri nafar osoaren oniritzia
jasoko zuela, 1900.eko urriaren 9an manifestaldi erraldoiak aditzera eman zue
nez, baina geroagoko hainbat gora-beherek aurreko egoera bera bersortu zuten.
1902.eko kalonje doktorala izateko oposaketetan Juan Gomez izenekoa gertatu
zen irabazlea, ia segurutzat Hilario Ihaben apez nafarra gailenduko zela jotzen
zenean; honetan gotzainaren esku-sartzea ikusi eta salatu zuten Legaz, Garnika,
Irujo, Hernan eta Tirapu kalonjeek, baina nahi zutena lortu beharrean, gotzai
nak apaiz lizentziak kendu zizkien hauei, eta sorturiko iskanbila laxatzeko Za
ragozako gotzainak egin behar izan zuen bake egilearena. Handik gutxira,
1905.ean hain zuzen ere, Baztan eta Ilundain apaiz nafarrak Irufiean apezpiku
sagaratu zituztenean, eliz ofizialaren ordezkaririk ez zen elizkizun horretara
bertaratu, Nafarroako apezgoa bereziki sumindu zuena; ondoko egunetan esan
dakoagatik, apezgaitegiko zazpi irakasle kendu egin zituen bere kargutik apez
pikuak; aferak gori-gorian iraun zuen Diario de Navarra egunkariaren orrie
tatik bereziki, eta ez zen jabaldu apezpikuak Zapateria karrikakoa "rebelde a
la autoridad y colocado en la pendiente del cisma" hitzekin mehatxatuz, Eus
takio Etxauri zuzendariak atzera egin zuen arte.

Burgostik etorritako agustindar honekin, bada, ez zitzaion Huiziri bere lana
goxotu, ez eta aisatu ere, eta hasiera batean Etxarrin geratzeko emandako hi-

(4) Basilio Antonio Lacort Larralde (Bera, 1851-Irufiea, 1908) militarra eta kazetariak, Ruiz
Zorrillak Madrilen sOrtu El Pals eguneroko errepublikazalean ekin zion idazteari estrainekoz, ho
rrezkero lagako ez zuen iharduera. 1898.eko maiatzean El Porvenir Navarro izeneko astekaria
agertu zuen, bertan botatakoengatik Irufieko gotzaiak kazetaren irakurtzea debekatu zuen hereti
koa, sorginkeriatik hurbil-hurbilekoa, eskandalagarria, erorbidea eta gaitz guztien iturria bazelako.
Arrazoiak arrazoi, esandako guztien azpian, Eskolapioetan agituriko hainbat haragikeria lizun sa
latzea bide zegoen. Lacorten jarrera guztiz zorrotza izan zen beti, eta dotrina kontuetan ez sanu
arren, apezgo nafarraren zurikeria petrala agerian uzten ahalegindu zen ahal guztietan. Erlijio gizon
eta emakumeen moral zikoitzak bortizki asaldatzen zuen Berakoa, batik bat joku berotik ateratako
dirua aisaki onartzen zutelako. Kritikak aurtikitzerakoan ez zituen lazkatuen izenak berekiko gor
detzen, eta behin baino gehiagotan frai Arcangel Lizarrakoa burufiurduna edo frai Gilberto Blanco
agustindarra izan zituen ikusmiran, hurrengo apezpikuaren gogaitasuna areago hantu zuena, bada,
Jose Lopez Mendoza-Garda gotzaia agustindarra ere bazelako. Azken honek aurrekoak xedatua
orobat berresteaz gainera Lacort nominatim eskomikatu zuen, baita astekaria sustatzen zuen oro,
berdin kazetari, harpidedun, inprimatzaile, saltzaile, erosle, edota irakurlea zen. Bestaldetik Jenaro
Perez Moso gobernadore zibilak bere egin zuen elizaren epaia, eta astekaria galerazi zuen. Esan
ere egin behar da aitzinetik Lacortek berak gobernadore ustelak Tafallan zuen isilpeko joku-etxea
rena agerian utzi zuela. lrufieko agintariek, zibilek nahiz erlijiosoek, Lakorten paperak zukuruz
turik, manifestaldi erraldoia antolatu zuten 1900.eko abenduaren 9rako, liberalismoari aitziko ekin
tza garbia gertatu zena. Halaz guztiz Madrilgo biltzarretan, Senatu nahiz Gorteetan, El Porvenir
Navarro astekariaren debekaldiak sortu iskanbila lakarrak Nafarroako gobernadore zibilarengandik
Lacortek beste argitalpen bat kaleratzeko baimena lor zezala erraztu zuen, La Nueva Navarra dei
tuko zena hots. Alabaina, honakoak ere gotzaiaren erasoa jasan zuen, eta 1901.eko otsailaren
25eko dekretuaren bitartez eskomikua atezatu zuen, bigarren astekari honen irakurtzea heriozko
pekatu zela ezin argiago utzirik, erresuma zaharreko eliza guztietan irakurtzeko zein ateetan jar
tzeko agindu zuela. Lacorten lanen irakurle fermua eta harpideduna Urdiaingo idazkaria zen An
dres Agirre genuen, Biktorianok seguroenik ere ezagutuko zuena.
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tzari men egin gabe, Altsasura igorri zuen apaiz-Iaguntzaile 1900.eko irailaren
27an, Carasatorrek eta jaso zigutenez:

"Obedeciendo a 6rdenes de mi superior jenirquico, me yeo obligado a pasar
a la parroquia de Alsasua en calidad de coadjutor y contra 10 que me pro
metfa..." (5).

Altsasutik Urdiainera aldatu zuten, eta azken honetan parrokiko ekono
milari zegoela, "Elizaguindeen zuzenguin kontuskua" izenburupekoa eman
zuen argitara lrufieko apezpikutegiaren aldizkaria. Honakoa Urdiaingo misioen
erreseina dugu, laburra izanagatik ere, interesekoa dena, non bi orrialde es
kasetan, 1903.eko bukaeraldean Orkin eta Erbiti aita erredentoristek Urdiainen
eginiko misioaldien aipua ekarri baitzigun:

"Ama Birjifi zortzes Garbiaren bederatzi-urrenian izan zan jentil erriontan
(kupidegabiak izendatzen gaituztenes) Aita Erbiti ta Orkin erredentoristak
euskeras eman ziguten bidalde edo misio santua, zeifietan gure ongi etorriya
zutenetik agertu ziguten lenbizi amorio aundiyareki eren biotza, urrena eza
guturik Jaungoikuaren gloriaganako aien deseiua ta gure salbaziuaganako ze
lua; danak zein lenago ta peleyan bezela juaten gifian Eleizara itzaldi santu
tara. Aspaldi nuan aditzera oso moduskuak zirala bidal premilieztarako, ala
erakusi ere digute, zergati guretako bakarrik ongi eldu ziran ordutan, goizian
eta arratsian irakatsi ta oroitu dizkigute amorios, baita ere diadarka San Pa
blok bezela, jainkuaren aginduak, gure animak ainbeste premia dituen birtu
diak eta beraren salbaziuari dogozkion otoitzak. Aien itzaldiak izan dira umi
llak eta santuak, baya ain zorrotzak eta zeloskuak, bekatu, eriotz, juizio,
infemu, euskaldunak erderas egiten duen bekatuaren gaifiian eta gefiarako oi
tuera geiztuen gaifiian, nun mugiarazi gaituzte (pozes negarra darigula) kon
fesatzera ta Jauna errezibitzera gozaro kantatuas: atoz bekatariya, Jesus gure
Jaun maite, bekatariok Ama, agur Maria, etc., beste batzueki. Misio urren egu
nian erregutu gifiuen denok gure erri ta sukaldetatik beste mundura juan ziran
anima geizto ta gure biotzeko aietas. Orain gaude bizirik dagonak ezagutu ez
duen pozes beterik. Urdiango abadiak, abendubaren 10, 1903 urtian" (6).

Apezpikutegiko Boletfn Oficial Eclesidstico aldizkaria Uriz Labairu go
tzaiaren agintegoan sortu zen 1862.eko maiatzaren lOez geroz. Karrikan izan
zen lehenbiziko 40 urteetan ez zen testurik euskaraz ageri, harik eta 1903.eko
ekainaren 2an Arruitzen erretore zegoen Joxe Fermin Argifiarenak "Mayatceco
illa Euskal-Errian" izenburuko laburra igorri zuen arte. Baraibartar harexek ire
ki ildotik, beraz, etorri zen Huiziren lana, tamalez, ezagutzen dugun azkena ere
izan zena (7).

(5) Biktorianoren oharra Etxarriko udalari; CARASATORRE, ULAIAR, HERDOZIA:
Op.cit., 106 or.

(6) "Elizaguindeen zuzenguin kontuskua", Boletfn Oficial Eclesiastico del Obispado de
Pamplona, 1904-1-2, 964. zbk., 12-13 or.

(7) Jose Marfa SATRUSTEGI: "Miscehinea: EI euskera en el B.O. Eclesiastico de Pamplo
na", Fontes Linguae Vasconum, 70 zbk., 1995, 545-548 or.
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Urdiaindik 1904.ean atera zen Iraizotzera erretore joateko, baina Ultzaman
ere arras denbora laburra eman zuen (8), izan ere, Lesakara aldatu baitzuten
apez-Iaguntzaile lanetan berriz ere aritzeko (9). Apezpikutegiko agintariekin,
beraz, zituen arazoak zirela bide, hau da, bere Sakana maitetik urruntzea, bi
apezpikuek euskararekiko erakutsitako jarrera, edota aipatu 1902. eta 1905.eko
aferek etsirik, 1906.eko otsailaren 23an Josulagunen ordenean sartu zen josu
lagungai moduan Loiolako etxean, honekin bere bizitzaren lehenbiziko aroa
itxiz.

Ia hogei urte eman zituen Biktoriano Huizik Lagundian. Apaiza bazen ere,
josulaguna izateko prestakuntza ikasketak burutu behar izan zituen; lehenbizi,
eta lehenengo zinitzak egin aurretik, josulagungai bezalako hiru urte igaro zi
tuen Loiolan; handik, Burgosko La Merced ikastetxerajoan zitzaigun 1909.eko
ikasturtean erretorika ikasle moduan; hurrengo bi ikasturteetan, berriz, teologia
dogmatikoa eta morala ikasi behar izan zuen Onako ikastetxean, eta azkenik,
josulaguna izateko faltatzen zitzaion hirugarren probanda 1912.ean egin zuen
Loiolan. Orduz geroz, apaiz lanetan ihardun zuen Lagundiaren zenbait etxetan:
1913.ean Loiolakoan, 1914.etik 1918.erako laurtekoan Bilbokoan, 1919.etik
1922.erako hirurtekoan berriz ere Loiolakoan, eta azkenik, 1923.etik 1924.era
Durangokoan. 1925.erako jada ez da Biktorianoren izena Lagundiaren kata
logoetan agertzen. Azken urte hauetan gerizpetu zuen ordena uzteko izan zi
tzakeen arrazoiak ez dira ezagunak, alabaina gauza jakina da etxarriarra ari
zailekoa zela, koxkorreko pertsona, eta batekin eta besteekin muturka ibili iza
naren ondorioa zatekeen. Edozein arrazoia delarik ere, Huizik LoiolakO ordena
largatu zuenean, urrutira jo zuen, ausaz ahantzbidea harturik, eta Kuba aldera
joan zitzaigun berriz ere apez soil moduan. Karibeko uhartean, ordea, ez bide
zuen denboraldi luzeegia eman, eta handik gutxira Etxarrira itzuli zen, non zen
du arte sortetxean geratu zen.

Gure asmoetatik at geratzen da Huiziren liburuari buruzko iruzkin sakonik
egitea, halaz guztiz, honen gaineko hitz bi esatea haizu bekit. Ezaguna zaigu
jada, Manual de gramatica bascongada dedicado a la excelentisima Diputa
cion de Nabarra y al Seminario Conciliar de Pamplona izenburukoa alegia,
Nafarroako hiriburuko Estafeta karrikako 31. zenbakian zegoen Erizeren mol
diztegian 1899.ean atera zena, berauek bere poltsikotik ordaindua izan zena,
esan bezala. Ez zen makala ere atera orduko garaiko prentsa idatzian jaso oni
ritzia; honela zioen, esaterako, El Eco de Navarra egunkariaren kazetariak:

"Podemos asegurar que es obra sumamente apreciable por su sencillez y c1a
ridad, con abundantes ejemplos en castellano y vascuence. Esta la obra basada
en el estudio de los ocho dialectos vascongados, la de los mejores vasc6filos

(8) Ez dakigu, beraz, urte haietan Ultzamako apezen artean zegoen mugimendu euskaltzalean
zein neurritan hartu zuen parte gure Huizik -Justo Albisu, Serapio Navarro...-, nahiz tamalez,
etxarriarraren ekarpena Ultzama aldean ezer gutxitan nabarituko zela pentsatzeko arrazoiak ba
dauden.

(9) Bortziriko hiri honetan sei ziren erretoreari laguntzen zioten apez-laguntzaileak.
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pero no es la de ninguno de ellos, viene a lIenar un gran vado pues se ocupa
del dialecto navarro septentrional, por componer esta parte la mayorfa de los
vasco-navarros y no haberse escrito gramatica paralela, y con el fin de que
se tenga un gufa seguro a quien seguir. Por todo 10 cual recomendamos a
todos los vascongados y a los que quieran aprender el vascuence tan uti! li
bro" (10).

Alabaina, erraldoi bakan baten antzera, isolaturik, ohiartzun haundirik
gabe igaro zitzaigun Huizirena. Ezaguna da Euskara aldizkariaren bitartez Bo
naparte eta Campi6nen arteko komunikazioa Nafarroako hainbat hizkeren in
guruan, tartean Sakanakoak. Berri iturri ezin baliagarriagoa zukeen Campi6nek
Huiziren idazkia, ordea, ez zuen, dirudienez, behar bezala aprobetxatu, eta ho
rren froga dugu irufiarrak 1908.ean argitara eman zuen gramatika txikia, bere
aurreko Ian potoloaren laburpena baizik ez dena, eta gipuzkeratik abiatuta gai
nera, Huizik bere gramatikan iparraldeko goi-nafarrera abiapuntu hartzeko go
mendioari zaputz eginez; ber urtean L6pez-Mendizabalek atera zuen bere gaz
telera-euskara hitz egiteko esku-liburua, Campi6nen beraren sarrerarekin, non
Huiziren lanaren aipamen mendrenik ere ez baitzen. Biktorianori ez zion la
guntza haundiegirik ekarriko bere ideologiaren biluzte saioa, nonbait, edonon
eta edonoren aurrean egiteko enbarazurik sortzen ez ziona. Karlista amorratua
izanik, bere liburuaren sarreran liberalentzako hitz gogorrak izan zituen, gra
matika den neurrian oso gauza aproposa ez datekeena:

"Erdaldunak ia denak baldin badiote euskeldunari gorrotua, aparteko modu
batian gorrotatzen dau liberalak; liberalak eztau izan eta ez izan ere kontrario
aundiagokorik: zergatik euskaldunak eztau Jaun bakar bat eta erreligio bakar
bat besterik sinistatzen, eta nois nai utziko dau bizia oien aide, eztittu ikusi
nei oien edozin gauza pentsatzeko, eskribatzeko erakusteko eta estimatzeko
libertade galgarri zorigeiztoko oiek, jakinik oiek bafio obeki egiasko Elizak
erakusten deben dotrina, umill gordetzen dau bere bizi moduan. Nun izan da
erreligio geiago? Nun projimo lagunari amorio geiago? Nun bake obia eta
geiago euskaldunartian bafio? jNork pentsatu olako geiztankeririk! Liberta
dioki beraki anparaturik, nei dizkigute kendu, geren euskera, fueruak, edo ge
ren serbizio andien saritzat dauzkagun legiak, nei dau guk ere ongi etorria
eman dezagun, eta agur onareki bestiak bezela burua makurtu dezagun bizio
guzien burasu eta gure Jaun Dibinoaren etsairik aundirenak asmatutako gei
tzerako baimenoni."

Idazki honen hezurdura zehaztearren, gaingiroki izanik ere, liburukiari goi
buru emateko bi hizkuntzatan egin sarrera guritsua datorkigu, bata bestearen
itzulpen zuzena naski ez dena, eta elkarri osagarri argi litezkeen arren, aski argi
da Huizik bi irakurle mota zuela gogoan, alfabetaturik gabeko euskaldun hura
eta euskaraz ezertxo ere ez zekien erdalduna alegia, eta norbederarengandik
emaitza ezberdin erdiestea zukeen helburu etxarriarrak. Sarreren ostean jarraian
dakarren gramatika gaika banandurik dugu: alfabetoa, artikuloak, izenak, dek-

(10) "Un libra 6til", EI Eco de Navarra, 1899-VIII-13, 6760 zbk.; Blanca Urmeneta PUITO

yen liburutik harturiko aipua, op.cit., 256 or.
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linabidea, izenordeak, izenondoak eta aditza. Ahitzeko, benetan interesgarriak
diren Aranatz aldeko hiztegi laburra eta hainbat esaldi nahiz elkarrizketa es
kaini zizkigun, azken orrialdeetan agertzen diren dotrina kontuak, zenbait ipuin
eta Aralarko San Migelen omenezko kantekin batera.

Ez dira asko Etxarrikoak ondu liburuaz arduratu eta kezkatu direnak, baina
baten batek horren berri eman zuen:

"Oso gutxik ezagutzen dute gizon argi onen lana. Aita Villasantek ez du ai
patzen, ezta ere Mitxelenak. Intxaurrondok berriz, Irunako apaizgaitegian
egindako itzaldi batean agertzen digu Bitoriano Huiziren lana."

Latxagak esan bezala, Migel Intxaurrondo Arriaranek 1926.eko bere La
iglesia y el euskara liburuan bazekarren honen aipamena. Ezin da ahantzi Arri
beko apez honek lrufieko apezgaitegian ihardun zuela euskara irakasle, eta Hui
zik, azken buruan, erakunde berberari eskeini ziola bere liburua, beraz ez da
harritzekoa Araizkoak Sakanakoarena ezagutu izana. Areago, sakandarrak zein
araiztarrak euskara zela eta kezka berberak zituztela ezin da ukatu. Ia 30 urte
geroago, arrazoi berberak zeuden Intxaurrondok La iglesia y el euskera sala
keta entsegua kexu argitara emateko; honek ere, Huizik bezala, ez zuen sala
keta soil eta antzu eman nahi izan, eta 1928.ean euskara ikasteko gramatika
ere ondu zigun. Bestalde ere, Huizik aurretik eginiko salaketari ez zion gra
matikaren bitartez soilik aurre egin, eta euskaraz ere izkiriatu zuen lrufieko
apezpikutegiaren aldizkari ofizialean, ordurako, nahikoa gauza berritzailetzatjo
dezakeguna; komunikazio bakarra izan zen aipatu argitarapenean atera zuena,
baina gehiago ateratzeko zailtasunak arnasten zen orduko giroan zeuden, ez
ordea Huiziren eskuetan, hori gauza segurua da.

Huiziren ostean Intxaurrondok eginiko salaketak ezer gutxirako balio izan
zuen; tartean gerratea iritsirik, gauza jakina da zein neurritan kaltegarri agitu
ziren gudaldia zein ondoko urteak; Santiago Ezkerra Beltzak, Etxarri-Aranazko
Aurelio kaputxinoa zenak alegia, bere 1958.eko Bederatzi-urren bearrezkoenak
eta eliz otoitz batzuk eliz lanaren sarreran honela mintzo zitzaigun:

"Liburu onen zegatia?: Askotan entzun oi diet errietan apaizei: ez degu inun
euskerazko bederatzi urrenak dakarzkien liburu bat ere arkitzen. Eta bateonbat
sakabanaturik arkitzen bada, euskera itsusian egina dago. Ainbeste aldiz en
tzun ditut itz auek, alako egun batean lanari lotu nintzala. Negargarria da,
alegia, Euskalerriko elizetan euskerazko bederatzi urrenik ez dalakoz erderaz
egitera bearturik egotea. Jaungoikoaren naia da bakoitzari bere izkeran itz egi
tea. Eta ganera elisetan euzkeraz itz egiten ezpada, eta euskeraz otoitz egin,
alperrik izango da gure izkuntza goxo ta garbia gordetzeko egingo dan ale
gina" (11),

(II) Santiago Ezkerra Beltza euskal idazlea ere badugu. Etxarri-Aranatzen 1925.eko maia
tzaren 6an sorturik, kaputxinoen gerizpean ondu zuen bere idazlan ia guztiak Aureli Etxarri-Ara
nazkoa erlijioso izenpean edota Lizarrusti ezizen literarioarekin. Hiru izan ziren agertu zituen li
buru txikiak: Migel goiaingeruari bedratzi-urrena, lrufiea, 1956; Bederatzi-urren bearrezkoenak
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eta askozaz fraga garbiago bezain hurbilekoa dukegu Principe de Viana aldiz
kariaren euskarazko gehigarrian 1971.eko maiatzean Anko Sendoa ezizenaren
azpian bere grazia izkutatzen zuen Jose Angel Irigaraik argitara eman zuen
"Eliza eta euskara" artikulua. Hartan nafar elizak euskararekiko zuen jarrera
saminki deitoratzen zuen, eta adibideen artean Dorraoko kasua ekarri zigun:

"Ergoieneko Dorraun, denek euskaldun arrontak, eta elizan erderaz; gainerat
altaboz batzuk herrian barrena paratuz, jendea erdaldunduaz, eta erotuaz, obe
ki kristau dadin, nonbait."

Dorrauko apeza ez zen ixilik geratu, eta urte bereko azaroan igorri zuen
bere erantzuna, "Anko-sendoari erantzun idekia Beriain petik" izenburupean,
baina Irigarai ez zen ezta erantzuten kezkatu ere egin, eta Dorrauko erretoreak
igorritako testuari ohar laburra erantsiz, egoeraren etsigarria azalean utzi zigun:

"Berant bada berant, erantzun hau agertzen da. Nere iduriko, auzia nahiko
garbia gelditzen da, eta ez du merezi gehiegi luzatzea."

eta eliz otoitz batzuk, Zarautz, 1958; eta Meza saindua, lrufiea, 1958. Denbora laburrez ere Zeruko
argia-ko zuzendari lanetan aritu zen, eta ugariak dira Goiz Argi aldizkarian zein Principe de Viana
euskarazko gehigarrian atera zituen kolaborazioak. 1961.ean ordena utzi zuenetik, Madrilen bizi
da.


