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E ormai giunta la stagione della penitenza. Gli editori dei classici [ ... J 
devono, finalmente inteneriti, convincersi che illora compito non si 
esaurisce nel tentare di restaurare il testa restringendo a parche dosi 
la medicina della collazione e in compenso esercitando crudelmente 
[ ... J la chirurgia della congettura. Invece devono intendere che loro 
dovere primo, da servire con tutto l'ingegno e con tutti i mezzi, e 
di ripercorrere, attraverso la tradizione e anche attraverso la forruna, 
l'intero corso che il testo seguf in una serpentina [ ... J spesso interrotta 
da immersioni e emersioni carsiche. 

Giuseppe Billanovich 
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HITZAURREA 

1956garren urteko irailean Orixek ondutako san Agustinen Aitorkizuneneuskal itzulpena 
argitaratu zen Zarautzen, Itxaropena argitaletxean, Clement Mathieu apezpikuak Ian hura 
iradoki omen zionetik harnabost bat urte geroago: liburu honekin gailurra jo zuen, batetik, 
hizkuntzaren gaitasunaren eta duintasunaren froga testu klasikoak itzultzeko ahalmenean 
jartzen zuen tradizioak eta, bestetik, egilea bere bizi guztian hausnartzen eta gauzatzen joan 
zen hizkuntz ereduak. Aurkitu ditugun eskuizkribu eta bestelako lekukotasunetatik abiatuta 
saiatu gara testu honen gorabeherak ahal den xeheena berreraikitzen, Orixek Lazkaoko 
beneditarren etxean berridatzi, kopiarazi eta zuzendu zuenetik Zarautzen inprimatu zen arte. 
Horrela, eta besteak beste, ikusiko dugu Orix:ek inprimategira bidali zuela uste zuen orijinala 
on Manuel Lekuonaren eskuetara heldu zela, eta honek ez ohiko arreta batekin aztertu zuela 
eta ehunka aldaketa egin zizkiola. 

Testuaren historia berreraikitzea da liburu honen helburua: nola gauzatu zen guganaino 
iritsi den eskuizkribua (nork jo zuen makinaz eta nola baldintzatu zuen honek testuaren 
itxura, nolakoa zen kopiagile hark aurrean izan zuen antigrafoa ... ); norenak diren -eta zerk 
eragin dituen eta zein eragin izan duten- orijinalean dauden zuzenketak; zer aldatuko duen 
-eta zergatik- testu horri inprimategira bidean fortunatuko zaion zuzentzaileak; nola sortu 
ziren, argitara atera zen liburuan, jatorrizko testuan ez ziren ezaugarri eta osagarriak ... Ohar 
bedi ondo hemen ez zaigula axola n 0 1 a itzuli zuen Orixek san Agustinen testu aldrebesa, 
ezpada z e r eskribitu -nahi izan- zuen eta zer argitaratu zen azkeneanj horrela, gorde 
zaigun aurreko idatzaldia ere (Iparraldean egindakoa alegia, I-IX liburuak bakarrik baditu 
ere) neurri honetan bakarrik zaigu hemen axola: alegia, Orixek behin betikotzat jo zuen 
testu haren lekukotasun hobeagoa izan daitekeen neurrian -zeren eta, izan ere, askotan 
hala baita- edo, zen bait kasutan, testuaren grafian izan ziren gorabeheren nondik norakoa 
argitu ahal duenean, baina ez -inondik ere- bere itzulpena egiterakoan izan zituen 
iritzi aldaketak ikusteko. Hau da: mintzagai dugun testuaren historia Lazkaon ondutako 
idatzaldian hasten daj hori baino lehenagokoak -alde bat lagata, esan bezala, gurearen 
lekukotasun gisa izan dezaketen garrantzi erabatekoa- testuaren g e n e s i a r i dagozkio; 
hemendik liburu honen izenburuko singularra: 'eskuizkributik', ez 'eskuizkribuetatik'. 
Bestalde, hemen egin nahi ---edo, hobeto esateko, ahal- izan duguna zera baino ez da izan, 
hots, Aitorkizunen testuaren historiako irazkia eta bilbea nabarmendu: xehetaSun interesgarri 
asko, ezinbestean, kanpoan utzi behar izan ditugu. 

Berreraiketa Ian honetan bi lanabes erabili behar izan ditut: testuaz kanpotiko datuak eta 
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testuaren beraren lekukotasunak. Neurri batean bederen oso datu mota desberdinak dira eta, 
beraz, bereiz azaldu beharrekoak; honen arabera antolatu ditut liburu honen bi zati nagusiak: 
«Liburuaren sorrera» (25-63 or.) eta «Testuaren ibilbidea» (65-339 or.). Elkarren osagarriak 
dira: askotan ikusiko dugu testuaz kanpotiko datuek ezin pagatuzko laguntza ematen 
digutela testuaren historiako auzi garrantzitsu bat garbitzeko eta, alderantziz, testu barneko 
kontu bat liburuaren historia argitzera datorkigula. Horrelakorik erabiltzeko aukera apenas 
izan ez duten filologiek inoiz kontrako iritzia sortu ahal izan badute ere, begien bistakoa da 
ezin dela horiek gabe testuaren historia bat egin -ezta, beraz, testuaren edizio bat ere-. 
Alabaina, oso kontuan izan dugu testuaz kanpotiko datuek ezer gutxi balio dutela testu 
barnekoek berresten ez badituzte: behin baino gehiagotan jo behar izan dugu gezurrezkotzat, 
testu barneko datuen argitan, aipatu lehenengo zati horretan bildutako lekukotasun bat 
edo Orixeren eta Lekuonaren adierazpen bat edo beste. «Liburuaren sorrera» izeneko zati 
honetan Orixek egin gogo zuen eta egiten ari zen liburua bera hartu dugu aztergai, ez 
bakarrik -ikus, honetaz, beheraxeago dioguna- behin betikotzat jo zuen testua: batez 
ere horrela egin ezean ezin genukeelako behar zuen testuinguruan kokatu eta ulertu gehien 
axola zaigun testu honen historiaren zatia (begira lehenengo parte honi .eman diogun 
izena: 'liburua', ez 'testua'). Hiru kapitulutan banatu dugu hasierako atal hau, gaiak hala 
eskatuta: lehendabizikoan Iparraldean emandako ufteei buruz jardun dugu, eta hauxe da, 
agian, hiruretan ilunena, ditugun datuak ere horrelakoak baitira; bigarrenean Ameriketako 
garaia jorratu dugu; eta, hirugarrenean, Lazkaon pasatutako urte eta erdia eta Aitorkizunen 
argitaratzeak sortu zituen oihartzunak: azken kapitulu honetan dirateke Orixeren liburuaren 
historiari buruzko berritasun gehienak. 

Ez dakit -inoiz ezin baita jakin- testuaren lekukotasunen ehizan mendi guztia 
ibili dudan, baina gutxienez segurtasuna izan dezakegu ehizaki hoberena behintzat 
atzeman dudala: Orixek inprimatzeko bidali zuen behatzizkribua, non eskuz idatzita 
irakur baitaitezke izkribu hura makinaz jo zuenaren zuzenketak, Orixerenak berarenak 
eta Lekuonarenak. Honetazgain, agerru dira beste lekukotasun garrantzitsu batzuk ere: 
aipatu behatzizkribuaren beste aldaki interesgarri bat; Aitorkizunen lehenengo bertsioaren 
zati luze bat (I-IX liburuei dagokiena); Lekuonak Orixeren testuari egindako gehiketa 
zenbait jasotzen dituzten -eta inprimategira joan ziren- bi orri; etab. Testuaren ibilbidea, 
ezinbestean, honako modu hone tara azaldu dugu: lehendabizi (67-95 or.), Orixek ondu 
zituen Aitorkizunen bi idatzaldien berri eman dugu eta erakutsi dugu, orobat, bigarrenaren 
-hots, guri gehien axola zaigun- testua kopiagile batek jo zuela makinaz; bigarren 
kapituluan (96-133 or.) aipatu kopiagileak eta Orixek berak makinaz jotako testuan egin 
zituzten zuzenketak eta gehiketak aztertu ditugu; hirugarrenean 034-187 or.), Lekuonak 
gure behatzizkribuan utzitako arrastoari segitu diogu, eta saiatu gara haren ohar anitzen 
nondik norakoa ulertzen; laugarren buruan (188-297 or.) mintzagai izan ditugu esandako 
hiru eskuek esandako moduan aldatutako testuak oraindik 1956ko edizioan inprimatu zen 
bertsioraino jasan zituen aldaketak: Lekuonak idatzitako «5. Augustin' en Aitorkuntzetan 
utsuneak» izeneko dokumentuaren bidez sartutakoak, probetan gehitu bide zirenak eta, 
azkenik, 1956ko edizioak daraman «Okerrakzuzentze» batean egindakoak; bosgarrenean 
(298-339 or.), bukatzeko, Aitorkizunen testu nagusitik kanpo baina honen ibilbidearen 
bazterretan diren beste testu batzuen gainean jardun dugu: Egan aldizkarian liburuaren 
iragarpen gisa-edo argitaratu zen zatia eta, beste alde batetik, beren ezdeusean kontuan hartu 
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beharreko ondorioetara eramango gaituzten 1956ko edizioaren hiru eranskin, hots, index 
rerum moduko bat -gure ustez Orixek berak egina-, san Agustinen liburuko kapituluen 
izenburuak biltzen dituen aurkibide xume baina gure helburuetarako ezin interesgarriagoa 
eta garai hartan usatzen zirenen eiteko «Iztegitxoa» bat. (Agian azpimarratu beharra dago 
inprimategira joan zen orijinalaren azterketa gure Ian honen guztiaren erdi-erdian dagoela: 
behatzizkribu hau erabat ulertzea, hau da, ulertzea nork eta nola jo zuen makinazko testua, 
norena den bertan dauden ehunkaoharretako bakoitza, zein xederekin diren eginak, etab., 
testu honen historiako korapilo nagusia zen). 

Eranskinetan eman ditugu, batetik, liburuaren bi zati nagusietan oztopo izango 
ziratekeen dokumentu pare bat eta, bestetik, aldi berean kapitulu bati baino gehiagori 
zegozkion azalpenak. Azken hauei dagokienez, ezinbestekoa izan da batzuetan Orixek 
hizkuntzari buruz zituen iritzi zenbaiten berri ematea: nola azaldu bestela -esaterako
ekidin ustezko laguntzaile edota «nendun» adizkiaren inguruan gertatutako aldaketak? Eta, 
izan ere, hizkuntzari berari buruzko Orixeren gogoetak eta asmoak Aitorkizunen oinarri
oinarrian badaude ere, hau da, Aitorkizunen izateko arrazoia bera -harako causa finalis 
hura- iritzi eta asmo- horietan egon arren, ez da hau tokia horien gainean sistematikoki 
jarduteko: emango ahal dugu hoden guztien berri hemendik gutxira atera nahi genukeen 
-eta hemengo orrialdeetan zehar ere behin baino gehiagotan aipatu behar izan dugun
edizioan. 

Liburu honen hiru zati nagusietan -lehenengo bietan eta eranskinek osatzen 
dutenean- iritsitako ondorioak bateratzen saiatu naiz «Aitorkizunen historia» izeneko 
atalean (341-357 or.): filologiaren bidezidorrak gogoko ez dituen baina Orixeren testu 
honen gorabeherak jakin nahi lituzkeen irakurlea hortik hasi daiteke irakurtzen, eta hortik 
abiatuta jo ahal izango du gehien axola zaizkion zatietara; akaberako aurkibidea ere lagungarri 
gertatuko zaio horretarako. Ibili beharra zegoen ordea bidezidor horiek; Aitorkizunen 
testua orritsa da filologoarentzat: besteak beste, itzulpena izanik ohi ez bezalako arazoak 
--eta konponbideak- eskaintzen dituelako, testuaren beste bertsio bat dugulako -zati 
baterako bakarrik bada ere-, eta baita ere, azkenik, testua zuzendu nahi izan duen esku 
--ez nolanahiko- bat ibili delako bertatik. Gauzak horrela, ez da harritzekoa testu honen 
azterketan perretxikoak bezala sortzen badira testukritikazko eskuliburu batean agertzeko 
moduko adibideak, baita hain erraz aurkitzen ez direnetakoak ere: batik bat, azken urte 
hauetan eztabaida ezin interesgarriagoak sortu dituzten voluntas auctoris eta errores auctoris 
kontzeptu irristakorren ingurukoak. Beste muturrean -ez dezala inork esan edizioak, edo 
hauen prestalanak, emankorrak ez direnik-, testuak Orixeren eskuetatik irtendakoan izan 
zituen gorabeherek istorio honetan parte duten pertsonai eta gauzen gainetik dauden kontu 
interesgarri asko erakutsi dituzte: esaterako, orain arte euskal hiztzat genituen batzuk ez 
direla inoiz izan ... Era honetako xehetasun batzuetara, esan bezala, liburuaren akaberan jarri 
dudan aurkibidearen bidez iritsi ahal da. 

Testu baten edizioa eta testu horren berorren historia elkarrekin ibili behar duten 
ikerketak dira, baita gurea bezalako kasu batean ere -alegia, baita egilearen orijinala
eta ditugunean ere-: batetik, edizioaren helburua ezin delako izan -eskola zaharraren 
jarduteak erakusten zuenaren kontra- jatorrizko testua finkatzea bakarrik; bestetik, 
testuaren historiak (agian honen gainean hitz egiten denean presente izan ohi diren kasuetan 
baino gutxiago izan arren) orijinalaren -hitza, orain, voluntas auctoris delakoaren adieran 
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ulertuta- berreraiketa baldintzatu ahal dudako hemen ere. Lehenengo puntuari dagokionez, 
orijinala bera zeharbidez bakarrik ukitzen dutda diruditen testuaren historiako zatiek edo 
alderdiek ere beren tokia dute -ez beti bigarren maila batean- testuaren edizioan: hitzak 
hemen axola zaigun kasuari egokituz (eta, honetaz landara, ez dut uste batere adibide txarra 
denik), Lekuonak Orixeren testuan egindako aIdaketak, nahi eta nahi ez, Aitorkizunen 
testuaren zatia dira eta, hortaz, Aitorkizunen benetako edizio kritiko batek, nola edo hala, 
jaso beharrekoak. Bigarren puntuaren hamaika adibide harrigarri ematen ditu eskuen artean 
dugun kasuak: esaterako, «gogoematean» editatu behar genukedakoan nago (baita, inongo 
zaIantzarik gabe, idatzaldi zaharra izango ez bagenu ere), eta ez Orixek, makinazko behin 
betiko testua zuzenduz, bere eskuz eskribitu zuen «gogoen artean» ... Hau guztia, noski, aIde 
bat utzita testuaren historiak berez duen baIioa letren edo kulturaren historiarako. Beraz, 
testuaren historiarik gabe ez dago izena merezi duen ediziorik; baina hau gabe ere osatzeke 
bezala gdditzen da hura, haren hdburu nagusietako bat testuaren kritika zerbitzatzea baita; 
burura datorkigu Timpanaro-ren gaztigua -eta badu garrantzia, era honetako ikerketen 
norabidea baitago jokoan-: «rimane l'esigenza pratica di non rimandare all'infinito certe 
edizioni critiche per studiare la storia della tradizione in tutti i suoi minimi dettagli, di non 
immergersi tanto a fondo nello studio [ ... ] da dimenticarsi di ritornare alia c r i tic a 
dd testo» ([1981, 102 or.]; nabarmendua gurea da, baina bete-betean dagokio pasartearen 
izpirituari) . 

Honetaz guztiaz gain, nago testu honen historiak -ez, esan gabe doa, gure Ian honek
begien aurrean jartzen dizkigula aipatu ere egin behar ez liratekeen oinarri-oinarrizko 
lezio pare bat. Batetik, filologiaren beharra ez dda heuristika soilean gdditzen: Orixeren 
orijinala bakarrik axola izan balitzaigu ere (eta hau ere erakusten digu, hots, orijinala ez dda 
testu baten historian interesgarria den gauza bakarra), ez zatekeda nahikoa izango Orixek 
inprimatzeko eman zuen testua eskuratzea; hau da, eskuizkribu hori dagoen-dagoenean 
ematea ez zatekeda 1956ko edizioaren testua berriz inprimaraztea baino askoz zuzenagoa. 
Bestetik, atzo goizeko testuekin ere testu zaharrekin bezain beharrezkoa izan daitekeela 
filologia. Hitz batean, filologiaren ikuspuntua ezinbestekoa dda fortunatu dakigukeen 
edozein testuren aurrean, baIdin eta -eta, azken batean, hauxe da kontua- testu hori axola 
bazaigu. 

* * * 

Orain dda hamar bat urte Joseba A. Lakarrak Orixeren Aitorkizunen edizio bat eskatu 
zidan; hasi nintzen lanean, baina testuaren historiari zegokion atala luzeegia eta, batez ere, 
aberatsegia joan zen egiten: ez zen arrazoizkoa hura edizioren atarian ematea eta, bestalde, 
iruditzen zitzaidan gaiak Ian bat a se stante eskatzen zuela; nolanahi ere, ezin nuen orga 
idien aurrean lotu, eta hemen aztertu ditudan auziak edizioari ekin baino lehenago garbitu 
behar ziren nahitaez. Liburu honen zati garrantzitsuenak beneditarrekin du zer ikusi eta egin 
ditudan zor handienetakoak haiekin egin ditut: Lazkaoko Juan Joxe Agirrek eta Estibalizko 
Juan Luis Plazaolak, beti bezain eskuzabal, beren etxeetako altxorrak ikusten eta miatzen utzi 
zidaten, behin eta berriz. Era berean, Paulo Iztuetak nire eskuetan ipini zituen bereak zituen 
ezin pagatuzko Orixeren gutun asko. Nola edo hala Aitorkizunen historiaren zatia edota 
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zatia izan zirenen oinordekoak diren beste askorekin ere zorrak egin ditut: Andoni Sorarrain, 
Joxe Mari Aranalde, Juan Anjel Etxebarria zenaren alaba Ainhoa, Ramon Labaien, Patxi 
Unzurrunzagaren semeak. Aipatu nahi nituzke, orobat, Euskal Herriko Unibertsitateko, 
Euskaltzaindiaren Azkue Bibliotekako eta 'Sancho El Sabio' Fundazioko liburuzainak hala 
nola Eusko lkaskuntzaren eta Tolosako Udalaren artxiboetako langileak. Bihoakie guztiei 
nire esker ona. * 

*Lan hau egin ahal izan da Euskal Herriko Unibertsitatearen «1/UPV/EHU 00033.130-HA-4465/1998. eta 
«l/UPV/EHU OOl06.130-HA-S117/2000» proiektuei esker. 



lABURDURAK ETA OHARPEN OROKORRAK 

1. Aitorkizunetako hitz edo pasarte bat identifikatzeko honako datu hauek eman 
izan ditugu: lehendabizi, eta eskuizkribu jakin baten testuari buruz ari baldin bagara, 
eskuizkribu horren orriaren zenbakia; ondoren, san Agustinen testua aipatzerakoan eman 
ohi den erreferentzia: liburua, kapitulua eta paragrafoa; azkenik, hitz edo pasarte horrek 
-hots, hitz edo pasarte horri dagokion testuak- 1956ko Aitorkizunen edizioan duen 
kokapena, horretarako orrialdearen eta [erroaren zenbakiak emanez. (Lerroak honela 
zenbatu dira: ez dira kontuan sartz~n orrialdeetako izenburu jarraituak, baina bai [iburu 
eta kapituluen izenburuak eta, orobat, [erro bat betetzen duen. edozein zenbaki. Aipatu 
dugun hitzak edo pasarteak lerro bat baino gehiago betetzen duenean, eta erreferentzia. 
tauletan baldin badago, lehenengoa bakarrik aipatu izan dugu). Adibidez, B-prior izeneko 
behatzizkribuan irakur daitekeen «zugurrari» hitza aipatzeko, honako erreferentzia hau 
emango dugu: 143 or. = XI, 6, 8 [309, 20-21]; hau da: aipatu hitza B-prior-eko 143. 
orrian dago, Aitorkizunetako hamaikagarren liburuko seigarren kapituluko wrtzigarren 
paragrafoan, eta -dela hitz bera dela hitz honen tokian dagoen beste bat: gure kasu 
honetan «zuhurrari»- 1956ko edizioaren 309. orrialdeko 20-21 lerroetan. (Kapituluen 
izenburuak aipatzeko «iz.» laburdura erabili dugu; esaterako, «Kiroletan B : Kirolak 
A" aldaerari dagokion erreferentzia honela emango genuke: 9 or. = I, 10, iz. [22, 8]). 

2. Izan bitez kontuan honako oharpen hauek: 
a. 'gangardun' kontsonanteak, ohi bezala, kontsonante horiek beroriek bikoiztuz 

eman ditugu; . 
b. erabili ditugun eskuizkribuetan, idazmakinaren bi giltz desberdinek -edo 

gehiagok- toki berean jo baldin badute (hau da, giltz batek jo baldin badu beste giltz batek 
marraztu duen letraren gainean), hortik sortutako zirrimarra # ikurraren bidez eman dugu; 

c. badira, azkenik, ez ohiko modu batean erabili ditugun hitz batzuk edota gutxitan 
usatzen diren baina guk maiz behar izan ditugun hitzak: ohar hitzarekin, askotan, adierazi 
nahi izan dugu norbaitek testuaren irakurketa bat aldatzeko edo nabarmentzeko egindako 
zeinahi ikur; paleograjiko izenondoa ere adiera berezi samar -baina, agidanean, beharrezkoa 
zen- batean erabili behar izan dugu: ikus 97 or. 1 oh.; ez dakit, bestalde, behatzizkribu hitza 
inoiz erabili den euskaraz: gaizki sortutako -baina, era honetako lanetan, dezentetan erabili 
izan den- dattiloscritto eta enparauenkalkoa da (erabi[i dugun moduari buruz ikus 67 or. 2 
oh.). 
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3. Zenbait laburdura erabili dira izendatzeko Aitorkizunen testua duten behatzizkribuak 
edo inprimakiak eta 1956ko liburuaren eranskinak; laburdura hauen esanahia honako 
orrialde hauetan aurkitu ahal da: 

A 67 or. 10h. 
B 67 or. eta 73 or. 18 oh. 
B-alter 71-73 or. 
B-prior 71-72 or. 
b 910r. 
C ·67 or. 
Ca 68 or .. 
Ca-alter 68-69 or. 
ca-prior 68 or. eta 4 oh. 
cb 68 or. eta 4 oh. 
cc 68 or. eta 4 oh. 
E 298 eta 302 or. 
e 303 or. 
Uts 188 or. 

Ark 315 or. 
index 306 or. 
Izt 327 or. 
Oz 288 or. 

4. San Agustinen jatorrizko latina, besterik esaten ez denean, Vega-ren 1946ko ediziotik 
aipatzen dugu; edizibaren erreferentzia osoa eman gabe aipatzen diren Aitorkizunen latin 
testuak honako hauek dira: 

Labriolle 

Trabucco 

Vega 

Wangnereck 

Saint Augustin, Confessions [ ... ] ed. P. de Labriolle, Paris, Les Belles Lettres, 
1925 [eta berrinpr.] 

Saint Augustin, Les confessions [ ... ] itz. J. Trabucco, Paris, Garnier [s.a. 
baina 1937] 

Obras de san Agustin [ . . J. Tomo segundo [ ... J Las confesiones, ed. [ ... ] A.c. 
Vega, Madril, BAC, 1946 [1951, 1955] 

S. Aurelii Augustini Confessionum libri XIII [ ... ] ed. P.H. Wangnereck, 
Torino, SEl, 1942 [1. ed. 1631] . 

5. Orixeren idazkien erreferentziak -eta behin bakarrik aipatu behar izan diren haren 
garaikideen lekukotasunenak- osorik eman dira, honako hauek izan ezik: 

Aitorkizunak 

Ellenguaje vasco 

Erregela 

Agustin gurenaren Aitorkizunak Nikolas Ormaetxea Orixe'k euskeratua 
[euskeratuak 3.or.], Zarautz, Itxaropena, 1956 

N. Ormaechea 'Orixe' - M. de Oyarzabal, Ellenguaje vasco, Donostia, s.b., 
1963 

Benito santua, Bizitza eta Erregela, Alkarrizketak aita Alberto Begiristainek 
euskeratua, Erregela Nikolas Ormaetxea Orixek itzulia, sarrera eta 
oharrak Estibalitz eta Lazkaoko beneditarrek [ ... J, Lazkao, Priorato 
de Lazcano, 1980 
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Euskaldunak 1950 

Eusk. p. eta o. g. 

Euskaldunak 1980 

IG 

Jainkoaren billa 
OE 

Quito-n arrebarekin 
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N. Onnaeorea 'Orixe', Euskaldunak poemaXV kantuetan [ ... ] Zarautz, Itxaropena. 
1950 

N. Ormaetxea 'Orixe', Euskaldunak poema eta olerki guziak [ ... ] Donostia, 
Aufiamendi, 1972 

N. Ormaechea 'Orixe', Euskaldunak. Facsimii de la ediciOn principe con prologo, 
enmiendas y glosario de j.M. Mocoroa, Bilbo, La Gran Enciclopedia 
Vasca, 1980 

N. Onnaetxea Orixe, ldazlan guztiak, ed. P. Iztueta, Donostia, Eusko Jaurlaritza 
- Etar, 1991, I-III 

Nikolas Ormaetxea Orixe, Jainkoaren bila, Bilbo, Etor, 1971 
[1. Akesolo ], «OrixekOiarzabali [ ... ] [1J», Karmel, 1979 [4], 47-67 or.; L[ino] 

A[kesolo], "Orixeren eskutitzak (Martin Oiarzabal apaizari) [II]», 
ib., 1980 [1], 33-39 or.; Id., "Orixeren eskutitzak. III. Atzerririk 
Euskalerrira», ib., 1980 [2], 51-61 or.; Id., "Orixeren eskutitzak. 
N. Lazkaotik eta Orexatik», ib., 1980 [3], 53-62 or.; Id., "Orixeren 
eskutitzak. V. Oiartzabal jaunari», ib., 1980 [4], 59-72 or. [= «Orixeren 
eskutitzak. Orixek azken-urteetan Oiarzabal jaunari bidalitako 
gutuna!.o>, in Akesolo 1989,933-975 or.*] 

N. Ormaetxea Orixe, Quito-n arrebarekin, ed. 1. Segurola, Bilbo, Euskal 
Editoreen Elkartea, 1987 

6. Laburtuta eman diren g a i n era k 0 err e fer e n t z i a g u z t i a k 
-liburu eta artikuluenak zein bestelakoak- ondoren datorren zerrenda nagusian bildu 
dira. Baldin testu bat behin baino gehiagotan argitaratu bada, eta horren orridalde jakin 
bat aipatu behar izan badugu gure Ian honetan zehar, testu horren edizioetako bat izartxo 
batekin (*) nabarmendu dugu ondoko zerrenda nagusian: izardunaren orrialdeen arab era 
aipatu dugu -normalean edizio berrien eta zabaldueneko orrialdeen arabera alegia-, baina 
ez nahitaez edizio horren testuaren arabera (esaterako, Mitxelenaren zenbait artikulutarako 
MEIG-eko orrialdeak eman ditugu, baina testua Iehenengo argitalpenetik aipatu dugu; eta 
berbera esan behar genuke Orixeren eta Lekuonaren idazki gehienen gainean). 

AB 
Akesolo 1986 

Akesolo 1989 

Akesolo 1991 
Akesolo 1992 

Aland 1982 

Altube 1928 
Altuna 1989 

* * * 
Azkue Biblioteka (Euskaltzaindia, Bilbo) 
1. Akesolo, <<Agustin deunaren eta gure Orixeren gomutaz», Karme~ 1986 [3], 6-

18 or. [= Akesolo 1989,585-593 or.*] 
1. Akesolo, ItlazIAn guztiak, ed. J. Urkiza, Larrea-Zomotza, Kannd (Kannd sarra, 

1), 1989 
1. Akesolo, «Zer da Axularren ekidin?» in Akesolo [1992, 121-125 or.] 
1. Akesolo, ItlazIAn guztiak III, ed. J. Urkiza, Larrea-Zornorza, Karmd (Karmd 

sorta, 1), 1992 
K Aland - B. Aland, Ii testo deiNuovo Testamento; Genova, Marietti, 1987 [jato 1. 

ed. 1982] 
S. Altube, «Batasunera-bidean», Euskera, 9 (1928), 67-85 or. 
P. A1tuna, "Orixek Jesusen Lagundian emaniko urteak (1907-1923»), Euskera, 

34 (1989),71-122 or. [= Mendeurrena ... , 41-86 or. eta Altuna 2002, 
467-520 or.] 
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Altuna 1990a 

Altuna 1990b 

Altuna2002 

Aranalde 1965 

Arrieta 1994 

ASJU 
Avalle 2002 
Azkue 1923-1925 

Azkue 1928 
Azkue 1930 

Azkuel931 

Azkue 1934-1935 

Azurmendi 1976 
BAP 
Baztarrika 1973 

BIAEV 
Bilbao 1996 

Blaise 1986 

Brunet 1814 

Catalogue 1973 

Catalogue 1990 

Charritton 1991 

Chaussy 1990 

De Ghellinck 1930 

Eck.-Kr. 1992 

EG 

P. Altuna, «Jose Maria Estefania Zabala (1889-1942). Lauaxetaren eta 
beste zenbait euskal poetaren gidaria», Euskera, 35 (1990), 75-97 or. 
[= Altuna 2002,521-545 or.] 

P. Altuna, Jose Ma Estefonia Zabala, S. 1. (1889-1942), 'maestro de vascos: 
Bilbo, Mensajero, 1990 

P. Altuna, Haizeak ez eramangol, ed. E. Perez Gaztelu - E. Zulaika Ijurko, 
Donostia, Deustuko Unibertsitatea, 2002 

].M. Aranalde, «Orixe zanaren bizialdia. [Noiz eta nun]», in Omenaldi ... , 
13-14 or. 

A. Arrieta, «Sarrera», in A. Ibiiiagabeitia, Ovidiusen Maita-Bidea, ed. A.A., 
Bilbo, Euskal Editoreen Elkartea, 1994, vii-lxi or. 

Anuario del Seminario de Filologia Vasca Julio de Urquijo' 
D'AS.Avalle, Prinap; di critica testua/e, Rorna-Padova,Antenore, 2002 [1.ed. 1972] 
R.M. Azkue, Morfologia vasca, Bilbo, Euskaltzaindia, 1923-1925 [= Euskera, 

4,1923; 5, 1924; 6, 1925] 
R.M. Azkue, «Batasunera-bidean», Euskera, 9 (1928), 63-66 or. 
R.M. Azkue, «Estudio de sincopas del vascuence. Uso de be 0 bere, 'tambien'; 

lezo legez, 'como'; bao baria, 'pues'», Euskera, 11 (1930),221-228 or. 
R.M. Azkue, "Primer apendice de laMorfologia vasca. Conjugaci6n del verbo 

guipuzcoano», Euskera, 12 (1931), 87-206 or. 
R.M. Azkue, «Gipuzkera osotua», Euskera, 15 (1934), i-x, 1-150 or.; 16 

(1935), 151-184 or. 
]. Azurmendi, Zer dugu Orixeren kontra, Arantzazu, Jakin, 1976 
Boletin de la Real Socieclad Vascongada de los Amigos del Pais 
I. Baztarrika, «Orixeren beste salmu batzulo>, Jaunaren deia, 42 (1973), 

11-18 or. 
Boletin del Instituto Americano de Estudios vascos 
G. Bilbao, «Lati-izkuntzaren joskera (1947): una pequeiia sintaxis latina en 

vascuence», in Historia y metod os en la ensefianza de las languas cUisicas, 
Gasteiz, Euskal Herriko Unibertsitatea, 1996, 117-130 or. 

A. Blaise, Dictionnaire latin-franrais des auteurs chretiens, revu [ ... J par H. 
Chirat [ ... J, Turnhout, Brepols, 1986 [1. ed. 1954] 

J.-Ch. Brunet, Manuel du libraire et de l'amateur de livres [ ... J, Paris, 
G.-P. Maisonneuve et Larose, 1814 [5. ed.; 1. ed. 1809] 

Bibliotheque Nationale, Catalogue general des livres imprimis. Auteurs, 
collectivites-auteurs, anonymes. 1960-1969. Serie 1 caracteres latins. Tome 
2. Au-Bibliop, Paris, Bibliotheque Nationale, 1973,45-47 or. 

Ministere de !'Instruction Publique et des Beaux-Arts, Catalogue generale 
des livres imprimes de la Bibliotheque Nationale. Auteurs. Tome V Aubry
Azzoni, Paris, Imprimerie Nationale, 1990,374-414 zut. 

P. Charritton, «lpar Euskal Herria Orixeren denboretan (1938-1950»>, in 
Mendeurrena ... , 111-116 or. 

Y. Chaussy, «Les Mauristes et l'edition de saint Augustin», in Troisieme ... , 
29-35 or. 

J. de Ghellinck, «I.;edition de saint Augustin par les Mauristes», Nouvelle 
revue theologique, 57 (1930), 746-774 or. 

W. Eckermann -A. KrUmmel, Repertorium annotatum operumettranslationum 
S. Augustini. Lateinische Editionen und deutsche Ubersetzungen (J 750-
1920), Wiirzburg, Augustinus-Verlag, 1992 

Euzko-Gogoa 
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EGLU 

EI 
E} 
Elosegi 1989 

Etxebetria 1997 
Fahy 1999 

Folliet 1990 

folliet 1993 

Folliet 1995 

Garmendia 196 5 

Garriga 1957 
Gaskell 1972 

GH 
Goenaga 1991 
Goikoetxea 1972 

. Gorman 2001 

Greetham 1994 

Greg 1950-51 

Harris 2000 

Ibarzabal 1977 
Ibifi ... , Gutunak 

Ibifiagabeitia 196 5 
Intxausti 1979 
Irigoien 1976 

Irizar 2002 

lztueta 1990 

Iztueta 1991 
Iztueta 1994 
lztueta 2001 
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Euskaltzaindia, Euskal gramatika. Lehen urratsak. Iv. juntagailuak, Bilbo, 
Euskaltzaindia - Euskal Herriko Unibertsitatea, 1994. 

Eusko Ikaskuntza, Donostiako Artxiboa. 
Eusko-jakintza 
}. Elosegui Odriozola, «Los defectos de un hombre de bien», in Leizaofa, fa 

lealtad del viejo roble, Bilbo, Sabino Arana Kultur Elkargoa, 1989, 51-54 or. 
G. Etxeberria, Orixeren metrikaz, Donosria, Egan-en gehigarriak, 1997 
C. Fahy, <<Storia della bibliografia testuale», in Bibliografia testuale 0 filologia 

dei testi a stampa? DeJinizioni metodologiche e prospettive future. Conveg
no di studi in onore di Conor Fahy (Udine, 24-25-26 febbraio 1997), ed. 
N. Harris, Udine, Forum, 1999,23-24 or. 

G. Folliet, «Les methodes d'edition aux XVIe et XVIle siecles it partir des 
editions successives du De correptione et gratia», in Troisi.eme ... , 71-112 or. 

G. F[ollietJ, [Eckermann-Kriimmel <1992> ... J, Revue des etudes augusti
niennes, 39 (1993),475-477 or . 

. G. Folliet, «Deux grandes editions de saint Augustin au 1ge s.: Gaume 
(1836-1839) - Migne (1841-1842)>>, Augustiniana, 45 (1995),5-44 or. 

J. Garmendia ['Zeleta'J, «}ainkoak ekarri nau onera ... », in Omenaldi ... , 
53-59 or. 

G. Garriga, [Aitorkizunak .. . J, BIAEV, 8 (1957), 137-138 or. 
Ph. Gaskell, Nueva introduccion a fa bibliografia material Gij6n, Trea, 1999 

[ = jato 1. ed. 1972J 
Gureherria 
p. Goenaga, «Orixeren gramatika lanez», in Mendeurrena ... , 535-553 or. 
}.1. Goikoetxea, «Semblanza de Orixe», in N. Ormaetxea Orixe, Euskaldunak 

poema eta olerki guziak, Donostia, Aufiamendi, 1972, xxiii-xxxvi or. 
M.M. Gorman, The manuscript traditions of the works of St. Augustine, 

Firenze, Sismel, 2001 
D.e. Greetham, Textual scholarship. An introduction, New York - Londres, 

Garland, 1994 [1. ed. 1992J 
W.W. Greg, «The rationale of copy-text», Studies in bibliography, 3 (1950-

1951), 19-36 or. [= rd., Collected papers, ed. J.e. Maxwell, Oxford, 
Clarendon Press, 1966374-391 or.*J 

N. Harris, «Filologia dei testi astampa», in Fondamenti di critica testuale, ed.A. 
Stussi, Bologna, II Mulino, 2000, 301-326 or. 

E. Ibarzabal, Koldo Mitxelena, Donostia, Erein, 1977 
A. Ibifiagabeitia, Erbestetik barne-minez. Gutunak 1935-1967, ed. P. Urkizu, 

Zarautz - lrufiea, Susa, 2000 
A. Ibifiagabeitia, «Orixe euskeratzalb, in Omenaldi ... , 87-117 or. 
J. Intxausti, «Euzko-Gogoa-ren lankideak» , jakin, 12 (1979),120-137 or. 
A. Irigoien, Sorterriarenalde. Ene artearen iturriak eta bizitzako zenbaitdiztira, 

Donostia, Kriselu, 1976 
P. de Yrizar, Memorias de un vascologo. Mis relaciones con linguistas y colabo

radores, Madril, Delegacion en Corte de la RSBAP, 2002 
P. lztueta, «El trato con Dios», in Orixeren aportazio literarioak, ed. L.M. 

Mujika, Donostia, Euskal Herriko Unibertsitatea, 1990,27-46 or. [= 
Mendeurrena. .. , 493-514 or.J 

p. Iztueta, Orixe eta bere garaia, Donostia, Eusko Jaurlaritza - Etor, 1991 
P. Iztueta, N Ormaetxea 'Orixe' (1888-1961), Gasteiz, Eusko Jaurlaritza, 1994 
P. Iztueta, Erbesteko euskal pentsamendua. Bi belaunaldikoen lekukoak: «Euzko-
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Iztueta 2002 

KMKL 
Labaien 1990 

Lafitte 1931 

Laharie 1993 

Lakarra 2002 

LBL 
Leizaola 1956 
Leizaola 1973 

Leizaola 1982 

Lekuona 1984 

Maas 1967 

McKerrow 1928 

MEIG 

Mendeurrena 

Metzger 1992 

Migliorini 1960 

Mitxelena 1950 

Mitxelena 1954 

Mitxelena 1956a 

Mitxelena 1956b 

Mitxelena 1956c 
Mitxelena 1959 

Mitxelena 1960 

Mitxelena 1963 

Gogoa" eta «Zabal", Donostia, Utriusque Vasconiae, 2001 
P. Iztueta, «Irakurtzeko gomendioa», in Orixe, Euskalliteraturaren historia 

laburra, ed. P.I., Donostia, Utriusque Vasconiae, 2002, 9-15 or .. 
Koldo Mitxelena KulturunekoLiburutegia (Donostia) . . 
A.M. Labaien, Nikolas Ormaetxea Orixeren konMira laburra, Bilbo, Sabino 

Arana Kultur Elkargoa, 1990 
P. Lafitte, «Un nouvel beque basque. Monseigneur Joseph-aement Mathieu>'; 

GH, 11 (1931),385-391 or. [=ib., 35, 1963,21-25 or.] 
C. Laharie, Le camp de Gurs. 1939-1945. Un aspect meconnu de l'histoire du 

Bearn, Pau, J&D editions, 1993 
lA. Lakarra, «Etimologiae (proto)vasconicae LXV», in Erramu boneta: 

Festschrift for RudolfP.G. de Rijk, ed. X. Artiagoitia, P. Goenaga, J.A. 
Lakarra, Bilbo, Euskal Herriko Unibertsitatea - Julio Urkixo Mintegia, 
2002, 425-442 or. 

Lazkaoko Beneditarren liburutegia. 
J.M. Leizaola, «Gure olerkariak», EG, 1956 [3-4], 106-114 or. 
J.M. Leizaola, «jainkoaren billa" gutuna zer M?, Baiona, Euskal-Kulturaren 

Aide, s.a [baina 1973] 
J.M. Leizaola, EI refranero vasco anti guo y la poesia euskhica. II Los ritmos, 

in rd., Obras completas, Donostia, Sendoa, 1982, III, 135c316 or. 
M. Lekuona, Idaz-lan guztiak. VIII. Euskeralojia, Tolosa, Libreria Tecnica 

de Difusi6n ('Kardaberaz' bilduma, 29), 1984 
P. Maas, Textual criticism, Oxford, aarendon Press, 1967* [= aI. 3. ed: 1957; 

jato 1. ed. 1927] 
RB. McKerrow, Introducci6n a la bibliografia materiaL Madril, Arco Libros, 

. 1998 [= jato 2. ed. 1928; 1. ed. 1927] 
K. Mitxelena, Euskal iMzlan guztiak, Donostia, Euskal Editoreen Elkartea, 

1988, I-IX 
Orixe mendeurrena (1888-1988), ed. P. Iztueta, Donosria, Eusko Jaurlaritza 

- Etor, 1991 
B.M. Metzger, It testo del NuoiJo Testamento. Trasmissione, corruzione.e 

restituzione, Brescia, Paideia, 1996 [= 3. ed. 1992J 
B. Migliorini, Historia de la lengua italiana, Madril, Gredos, 1968 [jato 1. ed. 

1960] . 
L. Michelena, «Defonetica vasca. Laaspiraci6n intervodlica», BAP, 6 (1950), 

443-459 or. [= rd., Sobre historia de la lengua vasca, ed. J.A. Lakarra, 
Donostia, Julio Urkixo Mintegia <.ASJU-ren gehigarriak, 10>, 1988, 
I, 190-202 or.J . 

L. Mitxelena, «Orixe gure artean», Egan, 1954 [2-4J, 3-4 or. [= MEIG. VIII, 
51-52 or.] 
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I 

Mugaz bestaldean 

Donibane Lohizunen egindako oporralditik Parisa itzulita, honela azaltzen zion Andima 
Ibifiagabeitiak bere lagun Jokin Zaitegiri, 1947ko irailaren 26ko gutun batean, Telesforo 
Monzonekin izandako elkarrizketa bat: 

Orain arte egin Ian batzuen berri eman zidan [sc. MonzonekJ. [ ... J Orixe divi Augustini tiber 
Confessionum euskeraltzen omen. Bukatuxe omen du itzulpena. Zergatik ez digu Orner euskeratzen, 
esan nion Telespori. Obe luke poema-aundi ori emango baliguke. Bainan Orixe ez izaki errez 
makurtzen danetarikoa. Itxumustuan ari baino, obe genuke euskeltzale guziok bat artu ta gerorako 
idazti-piloa genu. Ez al gaitu etorkizunak larru-gorri atzemangoP 

Hemendik abiatuta, arrazoizkoa da pentsatzea 1947ko udara aldean aurreratuxe zuela 
Orixek handik hamar bat urtera bakarrik argitaratuko zen itzulpena: Ibifiagabeitiaren hitz 
hauek Aitorkizunei buruz dugun lehenengo lekukotasuna dira. 

Mugaz bestaldean eman zituen urte haietan sortu bide zitzaion Orixeri Aitorkizunak 
itzultzeko asmoa eta, izan ere, orduan ondu zuen egin zituen bi idatzaldietako 
lehendabizikoaren zati handiena: I-IX liburuei dagokiena eta X. liburuarena, lehenengo 
idatzaldi honetako XI-XIII liburuen testuaAmeriketan eta bospasei urte geroago eskribitu 
baitzuen.2 Nahitaezkoa dugu, beraz, Iparraldean pasatutako garai ilun hura ahal den 
xeheena berreraikitzea, orain arte eman diren datu eta uste zenbait zehazten eta zuzentzen 
saiatuz.3 Ezaguna da nola ihes egin behar izan zuen Orixek, 1938ko abuztuan seguruenik, 

lIbifiagabeitiak Zaitegiri, 1947ko irailaren 26koa (AB eta Ibinagabeitia, Gutunak ... , 27 or.). lzan zuen Orixek 
Homero euskaratzeko asmoa, baina 1947a baino urte batzuk lehenago, J.M. Mokoroari 1934ko azaroaren 26an 
egindako gutun batetik atera dezakegun bezala: .Orner gizagajoa oraingoz baztarrean iduki bearko dut, neronen 
asrnoak ere lanik aski ematen didate-ta. Segala ari omen da ekoizpen eder kritiku bat argitaratzen. Ua erosi bearko. 
Nik Teubner zarra besterik ez dut» (PIA). Asmo zahar -damurik ustel- honen berri ote zuen Ibinagabeitiak? 

2Aitorkizunen tesrorako ditugun lekukorasun guztien deskribapen zehatz bat (hauen artean I-IX liburuen 
lehenengo idatzaldiarena) 67-73 or. irakurri ahal da. Xgarren liburuari dagokion itzulpena -edo honen zati 
handiena- zuen eskuizkribu bat izan zela pentsarazten diguten arrazoien gainean ikus, hemen bertan, 37-39 or.; 
Orixek Ameriketan emandako urteez eta han egindako lanaz 40-47 or. mintzatu gara. 

3Aurrerapen handiak egin dira azken urteotan Orixeren bizitzaren --eta, be r a z, obraren- inguruan: 
aide batetik, Altuna [1989], Orixeri buruz zeharka baino ez badihardu ere Altuna [1990aJ, eta 
XX. mendeko euskal literaturaren historiaren zati handi baterako pentsa daitekeen baino askoz 
garrantzitsuagoa den Altuna [1990b]; beste aide batetik, ezin neurtuzko aurrera pausoa da Iztueta [1991) 
eta, beste modu batera, egile honek beronek zuzendutako Orixeren idazlan guztien edizioa: lehendabiziko 
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Orexako etxetik mugaren beste aldera.4 Lehenengo bi urteak Donibane Lohizunen egin 
zituen, 1940ko maiatzera arte: ordukoak dira Angelun 1939-1940 bitartean ateratzen zen 
Euzko-Enda aldizkarian argitaratutako artikuluak.s Isidoro Fagoagaren Donibaneko etxean 
izandako bilerak eta geroago sortuko zen Gernika aldizkariko jendearekiko hartu-emanakG 

eta, orobat, Olabide ikustera -Toulouse-n baitzen hura 1937garren urtetik- Martin 
Oiartzabalekin batera egindako bi bidaiak.7 1940ko maiatzaren erdi edo bukaera aldean 
Gurs-eko itxitura eraman zuten (errefuxiatuentzako camp de concentration bat, Oloron eta 
Navarrenx-en artean, Mauletik kilo metro gutxi batzuk ipar-ekialdera, Baionatik, esaterako, 
hirurogeita hamabost bat kilometrora),8 Hegoaldetik joanda Iparraldetik zebiltzan beste 
euskaldun askorekin hatera: pentsatzekoa da Orixek irailean-edo irtengo zuela handik, 
bertan hiru hilabete eta erdi pasatu zuela baitio.9 Gurs-etik irten eta, nola zehazki ez 

aidiz argitaratu dituen dokumentuengatik, jaso dituen -eta besteia ja betiko gaiduta leudekeen
ahozko lekukotasunengatik eta, oro har, Orixeren bizitza berreraikitzen egin duen Ian eskergarengatik. 

4Ihesari buruzko xehetasunez Iztueta [1991, 96-99 or.]. 
5«Hacia una gramatica nuestra», Euzko-Enda. Bulletin mensuel dedit Ii l'union de la race basque. Boletin 

mensual dedicado a la union de la ram vasca, 6 (1939ko ekaina), 10 or.; 7 (1939ko uztaila), 3 or.; 8 (l939ko 
abuztua), 11 or.; 9 (1939ko iraila), 14 or.; 10 (l939ko urria), 7 or.; 11 (1939ko azaroa), 6 or.; 12 (1939ko 
abendua), 6-7 or.; 13 (l940ko unarrila), 13 or.; 14 (1940ko otsaila), 13 or.; 15 (1940ko martxoa), 14 or. [= 
IG, III, 815-830 or.]; eta «Las dos banderas de san Ignacio y la guerra de Espana», ib., 7 (l939ko uztaila), 10 
or. [= IG, III, 1.207-1.208 or.]. Euzko-Endaaidizkarian agertutako testuaren beste berrsio bat, M. Oiartzabaien 
paperenartean aurkitua, J.A. Etxebarriak argitaratu zuen: N. Ormaetxea Orixe, Hacia una gramdtica nuestra. 
Tiempos de la conjugacion. Adizkien eraskina, Gernika, Jakintza Baitha, s.a. Ikus honetaz -eta baita ere, oro har, 
Orixeklparraidean emandako urteez- Charritton [1991]. 

6Ikus Thalamas Labandibar [1976, 374 or.]. 
7Honela idazten dio Orixek aita 'Perieo' Leturiari -berak diotson bezala- 1954ko irailaren 3ko 

gutun batean (OE, 953-954 or.): «Entre los afios 1938-1940 estuvimos [sc. Orixe bera eta Oiartzabal] 
dos temporadas en Toulouse, donde el [sc. Olabide] residla, corrigiendo y confrontando [sc. Bibliaren 
itzulpena], y nadie como nosotros dos sabe las ultimas tendencias del fin ado en las correcciones [ ... J»; 
jakina, on Martinen lepotik, Orixek ez baitzuen xemeikorik: «Don Martin es el mas acreedor en esto, pues 
a sus expensas fueron el viaje de los dos y la estancia en el Hotel, y el ponla el pape!, etc., para las cinco 
copias que Ie ibamos sacando [ ... ]». Toulouse-ra egindako bidai hauetaz ere ikus «Olabideren hun zarra», 
EG, "1950 [5-6], 46 or. [= IG, III, 425 or.] eta, beherago, 30 or. 19 oh.; bi bidai horietako baten beste 
lekukotasun bat J .A. Etxebarriak argitara emanarazitako· Lati-izkuntzaren joskera liburuxkaren hasieran eta 
bukaeran dauden argazkiak dira, biak M. Oiartzabalengandik harcuak (7 eta 55 or.: ikus, Iiburuxka honen 
erreferentzia, beherago 33 or. 31 oh.). Bi adiskideak Saubion-en zeudela hil zen Toulouse-n, 1942ko irailaren 
9an, maisutzat zuten Olabide aita. 

8Ikus, honetarako ere, Iztueta [1991, 102-115 or.]. Gurs-a Donibane Lohizunetik joan zen: «Donibanetik 
uda pasatzera / igorri nau igorri nau Gurs-era» (<<ldorreria», IG, I, 626-628, 627 or.); poesia honen gainean ikus 
beherago 32 or. 

9Noiz etanorekin batera sartu zuten Gurs-eko itxituan seguru dakigula dirudi: ikus Iztueta [1991, 108-110 
or. eta, zehazki, 108 or. S6 oh.]. Irteeraren data, berriz, Orixeren beraren lekukotasunaren arabera £lnkatu behar 
da, harekin batera sartu ziren euskaldun gehienak hura baino lehenago atera zirela baitirudi: izan ere, 1940ko 
ekainaren azken egunetan aide egin ahal izan zuten etxea eta bizibidea zituztela froga zezaketen guztiek (ikus 
Laharie [1993, 140-143 or., zehazki 142 or.]). Ezin da ordea zalantzarik izan Orixek irailean-edo irten zuela, 
argi eta garbi dioelako Gurs-en hiru hilabete eta erdi pasatu zueia, eta ia-ia ezinezkoa da oroitzapen hau zehatza 
ez izatea (Quito-n arrebarekin .. . , 102 or.); bestalde, Gurs-en bertan zegoen A.M. Labaienen lekukotasuna dugu 
(Labaien [1990, 52 or.]), eta merezi du osorik ematea: «Goitik bera aleman gizonek Espaniaruncz zetozten eta 
beldur ginan Gurs-en atxilotuak geundenak zer nolako irten bidea izango genduen. Erreztasun gutxi izanagatik 
zelai hartako buru gelditu ziranak beren lana arinczeko eta prantzez agintarien paper agiriak genituenai ateak 
iriki zizkiguten. Bai guk ere ontzat hartu. Ausartzeke benan geldi ziranak etorkizun okerragoa ezagutu zuten. 
[ .•• J Orixe Urufiuela anaiekin zoritxarrez bertan geldituz, gero tiro tartean atera ziran, oinez eta neka neka eginda, 
zituen puska apurrak bidean galduz. Orixe aiare Lapurdiruntz iritxi zalarik antzinan Aresotik etorritako eta Bidarrai 
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dakigula, Saubion-a jo zuen (Landetan, Saint-Vincent-de-Tyrosse-tik hurbil, Akizetik 
hego-mendebalera), bertan baitzegoen erretore, Clement Mathieu apezpikuak izendatuta, 
Martin Oiartzabal bere lagun mina: lO Saubion-en daude idatzita eta datatuta, 1941. urtean, 
Viennot jaunari bidalitako zenbait testu; II badakigu, halaber, 1941-1942 urteetan egin zuela 
(eta Saubion-en egin zuela pentsatu behar da, Oiartzabalekin batera egin zuenez gero) askoz 
geroago Ei ienguaje vasco izenburuarekin argia ikusiko zuen liburuaren zati handi bat; 12 

Saubion-go garaikoa izan behar luke 1942an idatzia bide den «Composici6n gramatical 
griego-vasca» artikuluak,13 hala nola Orixek gutun batean aipatzen duen eta ja galdutzat 
ematen duen 'hiztegitxo' batek;'4 eta egonaldi haren bukaeraren terminus post quem da 
-dakidalarik- berriki argia ikusi duen De mi vida externa idatzi ezin garrantzitsuagoa, 
izenburuaren azpian honela irakur baitaiteke: «Saubion (Las Landas), 24 de febrero de 
1943».15 Saubion-dik noiz eta nora alde egin zuen jakiteko J .M. Aranaldek bakarrik dakarren 
lekukotasuna daukagu -De mi vida externa idatziaren datak berretsita, zati batean-: honen 
arabera -ez digu ordea esaten, zoritxarrez, nondik ateratako datua den- Saubion-en «bizi 
izan zan 1943garren orrillaren 6 arte», egun honetan Aire-sur-I'Adour-a joan zelarik, Pauetik 
berrogei bat kilometro iparraldera. IG 

Saubion-go garaitik aurrera uste izaten den baino ilunago gertatzen dira Orixeren 
ibilaldiak. Aire-ko egonaldiaz ezer gutxi dakigu: «varios meses» pasatu zituela bertan. '7 

herrixkan bizi ziran aidetara biltzea lortu zuan». Aranaldek [1965, 13-14 or.] Saubion-en kokatzen du ja 1940ko 
irailean, eta hursa dirudi Goikoetxearen «en ocrubre de 1940" delakoak [1972, xxviii-xxix or.], haren irurri bakarra 
Aranalde [1965] baita (nahasru egingo zen Aranalderen Ian honetan agertzen den «ix-1940» itzultzean; segurutzat jo 
dezakegu hauxe duela irurri bakarra hemengo huts bat kopiatzen duelako, alegia Betharrarn-etik «Baigorrira" joan zela, 
eta ez, behar zuen bezala, «Bidarraira»). 

'OGurs-etik Saubion-a joan zelakoa (Bidarrain, esan bezala, geldialdi labur bat eginez) segurutzat jo bide 
daiteke; hara nola kontatzen duen, zeharka bada ere, Quito-n arrebarekin liburuan (101 or.): «Gurs-eko atari itxitu 
edo Mirandategi artatik atera berri nintxinan. Landes-etara igesegin nunan, adiskide aundi Martin Oiartzabal 
yaunaren etxera". 

111941eko data dararnate, izan ere, Wilham Viennot jaunari Saubion-dik Donibane Lohizuna bidalitako 
--eta frantsesez idatzitako- filosofiazko gurunek (ikus IG, III, 19-30 or.): «Ie 1 janvier 1941», «Ie 27 janvier 
1941», «Ie 5 mars 1941», «Ie 8 mai 1941» eta «Ie 17 mai 1941»; eta 1941ekoakizango dira, seguruenik, Bergson
i buruzko burutapenak (IG, III; 31-52 or.), filosofoa hildakoan onduak baitira: «Con ocasion de la muerte del 
renombrado filosofo de nuestros dfas, Henri Bergson (enero 1941), he podido leer sus obras facilitadas por mi 
disdpulo de espanol, eI belga Gros fils» (IG, III, 44 or.). 

12Honela irakur daiteke hitzaurrearen hasieran (5. or.): «Curioso lector: la primera redaccion de esta Gramatica 
se hizo alia por los anos 1941-1942. La Providencia permitio que nos separasen, y hasta el ano 1960 no nos hemos 
reunido para darle la segunda. En la primera redaccion mi colega tenia buena parte, y en esta ha ido pumualizando 
yaumentando, sin que yo haya tocado nada, salvo en la Ultima preparacion». Ohartu behar litzateke «alia por los 
anos 1941-1942» honek ez digula uzten nahi genukeen beste zehazten: konruan hartzekoa da beherago aiparuko 
diren zenbait gauzatarako. 

13ASJU, 5 (1971), 77-103 or. [= IG, III, 1.018-1.041 or.]; Manuel Agud jaunak, Ian honi jarritako 
hitzaurrean, 1942an idatzitakoa dela dio (1.018 or.). 

140iartzabali 1957ko abuztuaren 9an Orexatik bidalitako gutunean, antza aurreko batean hark egindako 
galdera bati erantzunez, honda dio (OE, 963 or.): «Saubion-go iztegitxoa ... neque si Spiritus Sanctus est ... ez 
neukan gogoan. Emengo ficheroa ere, Euskaltzaindirako egina neukana, itzalia da. Oinbeste Ian galdu!». 

ISIzrueta [1991, 175-183 or.]. 
16Aranalde [1965, 14 or.]; Charritton [1991, 113 or.] eta Iztuetaren arabera [1991, 753 or.], Aire-sur-I'Adour

eko seminarioan ('Petit Seminaire') egon zen: ez dute, berriz ere zoritxarrez, besterik gehitzen. (Bere lagun mina 
zen J.M. Mokoroa ere bertan egona zen, hara bidaltzen baitio carte postale bat 1938ko irailaren 16an [PIA], 
zalantzarik gabe Donibane Lohizunetik; ikus baita ere Onatibia [1990, 20 or.]). 

17Halaxe dio «Adur, eskara», Gernika, 15 [1951ko apiril-ekaina], 105-106 or. [= IG, III, 925-927, 926 
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Hortik aurrera, esan ohi d" 1943tik 1946ra -edo 1945era- Betharram-eko garikoiztarren 
ikastetxean egon zela irakasle. 18 Badira ordea kronologia honekin bat ez datozen zenbait 
datu. Segurutzat jo dezakegu Bet h a r ram - en, gutxi gorabehera, b i u r t e 
e gin zit u e 1 a : Orixek berak dioskulako argi eta garbi, bere poesia batean eta Gernika 
aldizkarian argitaratutako anikulu batean, eta une haiek Orixerekin batera pasatu zituen 
}.M. Leizaolaren lekukotasun askorengatik;19 segurutzat jo daiteke, orobat, Betharram
en emandako denboraldian 1943. urtearen zati bat sanzen dela eta 1944. urtea ia-ia osorik:20 

1943 urteari dagokionez Saubion-go garaiari buruzko lekukotasunengatik, Leizaolaren 
batzuengatik eta Orixeren beste batzuetatik atera behar diren ondorioengatik, eta 1944ari 
dagokionez Orixek berak datatzen duelako Betharram-en eta 1944an Prudentzioren bi 
olerkiren itzulpena, espresuki esaten duelako Jainkoaren bila liburuan, ekainaren 2tik 
abuztuaren 28ra bitartean Zataraindarrei bidalitako gutunengatik eta, berriz ere, Leizaolaren 
lekukotasun ugarirengatik;21 eta segurutzat jo daiteke, azkenik, 1944ko udazken aldean 

or.] artikuluan: «La simpatica poblaci6n Aire-sur-l'Adour, en donde pase varios meses de refugiado [ ... ]". 
Honetaz gain, aurreko oharrean aipatutako lekukotasunak ditugu eta baita Labaienen hau ere [1990, 52 or.]: 
«Gure gizona adiskideen deiak betetzearren Akitz (Dax), Pabe (Pau), Air sur Adour [sic] eta Lourdes ingurutik 
zetorzkionak ezin bada uzkur egin». Oso kontuan izan behar da, ez bakarrik pUntU honetan baizik eta oro 
har Orixek mugaz bestaldean emandako urteei buruz ditugun datu gehienei dagokienez, dakigunaren -edo 
dakigula uste dugunaren- zati handi bat jatorri jakinik ez duten lekukotasunetan oinarritzen dela: hau da, 
askotan ez dakigu guri oroitzapen gisan aurkezten zaizkigun datu horiek oroitzapen hutsetatik datozen ala 
oroitzapen hoden azpian idatzizko datuak dauden; hau guztia, bestalde, bereziki larria da kronologia bat eratu 
nahi baldin badugu: oroitzapenak erraz lausorzen badira, edonork daki zeinen zaila den horiek une jakin batean 
kokatzea. 

I8Charrittonek «1943-1946» dakar [1991, 113 or.] eta baita Iztuetak ere [1991, 101 or.], nahiz eta hiru lerro 
beherago (eta baita 753 eta 1.076 or. ere) 1943-1945 urteekin jokatu. (Betharram-eko 1943-1946 bitarteko 
egonaldi hau berrh aipatzen du liburuxka berriago barean: Iztuera [1994, 3 or.]). 

19«Lurden (1938-1939»> izenburua duen olerkian (IG, 1, 622-623 or.) ikasrurte horretan Lourdes-en egindako 
gurutze bide bat aipatzen du; 1972ko edizioan (588-589 or.), ez ordea idazlan guztienean, Orixeren beraren ohar 
hau irakur daiteke: «Toulouse-ra bidean -etortzekoan-. Oiartzabal-dar Martin apaizak A. Olabide ikustera 
eraman nindunean» (gaizki jasota, bide batez esan dezagun, erdarazko itzulpenean: «De vuelta para Toulouse ... » : 
hots, Olabide ikusteko Toulouse-ra egin zituzten bi bidai haietako batean, Donibane Lohizuna 'etortzerakoan', 
Lourdes-en sartu ziren); baina poesia ez da 1938-1939koa -hori titulua besterik ez baita, olerkian kontatzen 
den g e r t a k a ria r e n data- askoz geroagokoa baizik, azken ahapaldian honako hau irakur baitaiteke: 
«Betharram-en gero, irakasle lagun / batek: "etzabiltza maiz Lurde-bidean". / Aste guziz ua; ni lau bost aldiz / 
bi utte osotan» (Betharram, noski, Lourdes-etik oso hurbil dago, hamabost kilometrora, Orixek berak aipatu 
oharrean gogorarazten duen bezala). Oso argi dago, beraz, Bemarram-en bi utte eman zituela, eta ez hiru. Gauza 
berbera errepikatzen du Gernika aldizkarian argitaraturako «Ciencia y pciccica de nuestro idioma» izenburuko 
artikuluan (18 [1952ko urtatril-martxoa]' 23-26 or. [= IG, III, 940-943, 940 or.]): «Dos cursos hice en B6marram 
[ ... ]» (baita ere apud Iztueta [1991, 1.076 or.]). Azkenik, bi urteri buruz hitz egiten duten Leizaolaren lekukotasun 
ugari ditugu: «Catorce mos mas tarde, reunidos por espacio de unos dos mos el yyo en Betharram [ ... ]» (Leizaola 
[1982,231 or.]); Leizaolaren bi urteri buruzko beste lekukotasunak 21 eta 22 oh. ikus daitezke. 

2°Ez nahitaez oso-osorik, aipatu poesian «bi urte 050tan» badio ere: hemen ez dago bere bizitzaren kronologia 
bat egiten, beste zerbait baizik; ez dago argi, bestalde, zer esan nahi duen aurreko oharrean aipatutako «dos cursos» 
horrek: nekez bi ikastutte oso, inongo lekukotasunek ez baitu horrelakorik berresten, bai ordea agian ikasturte bat 
eta beste baten zati bat. 

2IParisen ateratzen zen Euzko-deya-n (1945eko otsailaren 15, 208 zenb., 11-12 or.) Orixek euskaratutako 
Prudentzio poeta latindarraren bi olerki argitaratu ziren (<<Ollaritean» eta «Goizeroko»), eta, bien bukaeran, 
itzultzailearen izenaren ondoan, tokia eta data -Orixerengan askotan bezala- irakur daitezke: «Betharram 
1944». (Itzulpenak beste bi edizio hauetan ere irakur daitezke: Euskaldunak poema eta olerki guziak ... , 598-600 
or., eta IG, II, 22-24 ot.; baina lehendabizikoan tokiaren aipamena ez da jaso eta bigarrenean ez tokiarena ez 
urrearena). Gainera, euskaratutako bi olerkien izenburu «Euzkorar kristau zarrenak otoitzean» agettzen da eta 
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Betharram-etik Bidarraira joan zela: berriz ere Leizaolaren lekukotasun batengatik eta, aldi 
berean, Bidarrain daudelako datatuta, 1944Jm azaroan, beherago aipatuko diren Orixeren 
paper batzuk.22 Ez dakigu ordea urte eta erdi hau edo bi urte eskas hauek Betharram-en 
pasatu zuen den bora guztia diren; baditugu honen kontra hitz egiten duten datuak: alde 
batetik, Orixeren «bi urte osotan» eta «dos curs os» haiek ez datoz zeharoan bat mugatu ahal 
izan dugun denboraldiarekin, baina egia da, orobat, ez dagoela -dauden testuinguruan 
egonda- hitz horiek sensu stricto ulertu beharrik; beste alde batetik, 1944ko udazkenetik 
aurrera Bidarrain gelditu zela onartuez gero, bertan emandako denboraldia luzeegia 
gelditzen zaigu, honen gainean hitz egiterakoan 'urte eta erdi' eta 'bi urte' esaten baitzuen 
Orixek baina, esan bezala 1944ko udazkenetik kontatuta, bi urte eta erdi aterako litzaiguke 
gutxi gorabehera. Datu hauekin jolasean hasiez gero eta beste urte bat pasaraziko bagenio 
Betharram-en -hau da, gorago ikusi dugun puntu honi buruzko kronologia vulgata ontzat 
ematekotan-, borobildu egingo genuke bi egonaldien iraupena: baina bi hipotesien arteko 
aldea ez da nahikoa auzi hau era honetako argudioekin garbitzeko; eta, bestalde, kontuan 
izan beharko genuke Orixeren mugikortasuna joan-etorri hauek pentsarazi dezaketen baino 
handiagoa izan zitekeela (gogora, bestela, Donibane Lohizunen egindako azken egonaldia, 
1947-1949 urteetakoa alegia), hau da, daitekeena dela, esaterako -eta adibide bat besterik 
ez da-, Betharram-etik Bidarraira joan ondoren berriz ere Betharram-a itzuli izana. 
Nolanahi ere eta hipotesiak hipotesi, ditugun datu seguru bakarrak gorago aurkeztutako 
hiru haiek dira. 

Iparraldean egindako lehenengo urte hauetan guztietan, zuzen edo zeharka, Clement 
Mathieu euskaldun apezpikuaren itzala dago une oro Orixeren gainean: Oiartzabal Saubion
en baldin bazegoen erretore, apezpikuak jarrita zegoen; pentsatzekoa da Aire-ko egonaldi 
misteriotsu samar hartan ere zer ikusirik izango zuela, hango apaiztegia ere, Saubion bezala, 
haren apezpikugokoa baitzen; eta, zalantzarik gabe, urte haietako Orixeren biziaren beste 
gauza txiki edo ez hain txiki askotan egongo zen Clement Mathieu-ren eskua -gogora, 

izenhuruaren azpian itzulpenen historia eta zergacikoa azaltzen dituzten J.M. Leizaolaren hitz batzuk (.!:tar 
J» sinatuta); honela hasten da aurkezpen moduko hau: «Orixek eta nik alkarrekin egin degu azkeneko unia» 
(Prudentzioren itzulpenari buruz ikus haita ere Leizaola [1973, 10 or.] eta ja aipatu dugun Leizaola [1982, 
231-232 or.]). Jainkoaren bila liburuan ere (276 or. [= IG, 1,813-977,973 or.]) 1944an Betharram-en zegoela 
erakusten duen aipamen bat dago: .Betharram-en (1944gn) nere eskuetan erori zan [ ... ]". Hiru gutun hidali 
omen zizkien Orixek Zatarain aita-semeei Betharram-etik: 1944ko ekainaren 2koa eta ahuztuaren 11 eta 28koak; 
hauek dira behintzat argitaratu direnak (.Orixeren irispide batzuk", Euskerazaintza, 1988 [5], 42-49 or.). Eta 
1943-1944 urteak aipatzen dira berriz ere Leizaolak [1973, 10 or.] dakarren --eta heherago poliki irakurri 
beharko den- heste lekukotasun honetan: «[ ... ] Orixerekin izan nituan jardunaldiak. Ugari eta zahalak izan 
ziran alkarrekin Betharram-en arkitu ginanean 1943-1944 urtetan,,; gauza berbera irakurri ahal dugu lehen ere 
aipatu dugun liburuaren beste pasarte batean [1982, 184 or.]: «[ ..• ]la epoca de mi conversaci6n con el primero 
[sc. Orixe] en 1943 0 1944 [ ... ]". (Eta ez da baliorik gabea berriz ere Leizaolak EG aldizkarian egindako aipamen 
hau [1956, 107 or.]: "Zenbat izketaldi egin ditudan gal orretzaz Orixe ber-berarekinl Azkenekoak, orain amabi 
une Betharram-en". Baina kontuan izan behar da EG-ren zenbaki hau 1956ko abenduan-edo argitaratu zela). 

22«Alkarrekin Betharram-en bi urte igaro ta gero, Parisa ni eta Bidarraira bera juanak ginan [ .. ']"; 
«Betharram-en utzi nuan nik Orixe urtearen azken aldean" (Leizaola [1973, 6 eta 10 or.]). Orixe Bidarraira 
joan zela Leizaola ere Parisa joan zenean -pixka bat geroago, ikusi dugunez- 1944ko azaroan Bidarrain 
datatuta dauden paperek berresten dute (ikus, beherago, 38 oh.). Leizaolaren bizitzari dagokionez, noski, ez da 
inongo zalantzarik: gogora dezagun 1944ko udazken aldera Parisa joan baldin bazen izan zela 1944ko abuztuan 
aliatuak Parisen sartu zirelako; ikus, dena den, Ugalde [1981, xli or.]: «Fue profesor [1941-1944] en Lestelle
Betharram"; edo Elosegi [1989, 53 or.]: «Luego, liberada Francia, volvi6 de inmediato a Paris [ .. ']"; etab ... 
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esaterako, misalaren imprimatur Mathieu-k emana dela-:-. 23 Halaxe izan·zen Aitorkizunen 
itzulpenaren sorreran ere. Izan ere Ian hau, Orixeri sinistu behar badiogu, apezpikuaren 
iradokizuna izan zen eta hari dago eskainia: «Aturia'ko ta Akiza'ko gotzai txit agurgarri 
Clement Mathieu iaunari» (Aturia, zenbaiten iritzian, Aire-sur';l'Adour-en izen zaharra da, 
ustez euskal izena); eta honela hasi eta bukatzen da 1956ko edizioari ipiniciko hitzaurrea: 

Iauna: Zuk eragin ninduzun emeki, obeki esan bultzatu ninduzun bortizki Augustifi Gmenaren 
Aitorkizunen liburua gure izkuntzara biurtu nenzan. Emen duzu eskuetan aspaldion ametsetan 
zenerabillana. [ ... J Idekazu ta irakur. Baifia lenik emaidazu, otoi, Gotzai-onespena, nik Zure Artzai 
eraztunari mufi ematen diotan bitartean. 

Harrigarri samarra da, hala ere, Clement Mathieu apezpikuaren izena behin ere ez agertzea 
Aitorkizunen . idazketak iraun zuen garaiko Orixeren gutunetan. (Mathieu-rentzako 
eskaintzari buruz ikus 72 or .. eta 75 or. 23 oh.). 
. Badirudi, beraz, 1944ko udazkenean Bidarrain dela Orixe.24 Ikusi dugu lehendik 
ere ibilia zela handik -Gurs-etik· irtendakoan- eta, esan bezala, hantxe datatzen ditli, 
1944ko azaroan, guganaino iritst diren metafisikazko paper luze samar batzuk -euskaraz, 
latinez eta gaztelaniaz-.25 Han eginak eta handik zabalduak dira, orobat, «Merkatu beltza», 
«Kontrabanda» eta «Idorreria» izeneko hiruolerki eta hauekin batera, dirudienez, inQiz 
argitaratu ez den «Emazteketa» izeneko beste laugarren bat.26 Poesia hauen inguruan eta, oro 
har, Bidarraiko garai honetaz badugu dirudien baino argigarriagoa den -eta ja behin baino 
gehiagotan erabili behar izan dUgUn"::'" J .M. Leizaolaren lekukotasun garrantzitsu bat: 

[ ... J berak [sc. OrixekJ neri emanda baditut lau bertso-berri -«Merkatu beltza», «Kontrabanda», 
<<ld{meria», eta «Emazteketa»- 'Bidarraiko' izenpeaz egin zituanak. Alkarrekin Betharram-en bi 
urte igaro ta gero, Parisa ni eta Bidarraira bera juanak giiian, eta gero ikusi gifianean nora juaterik 
etzekiyan. Bertsolaritzan erriz-erri juateko asmotan zebillen eta ortarako egin zituan. Gero Urte guziko 
meza-bezperak itzultzea lana bezala sortu zitzayon.27 

Gehi dezagun «gero ikusi gifianean» hori, zalantzarik gabe, 1946ko irailean lzan zela, 

23Mathieu apezpikuaren euskaltzaletasunari buruz ikus bakarrik .Lalitte [193l]; hemen darabilgun gaiari 
dagokio Mathieu-k berak euskarari buruz idatzitako ian hau _pika bakarra-: «Comment servir la Langue 
Basque?», GH, 26 (1954),151-160 or. [= ib., 35,1963,26-32 or.]. 

24Antza denez, Liseronea ~aserrian egin zuen lehendabizi denboraldi bat, bertan lehengusu bat baitzuen, eta 
gero Noblia ostatuan egon ohi zen (Iztueta [1991, 101 or. eta 16-17 oh.]); baina M.H. Gastigard-ek dioenez, 
Orixe, hark ttatatu zuen bi uneetan, Noblia ostatuan ez Pont-Noblia izenekoan baizik bizi zen (apud Iztueta 
[1991, 168 or.]). Bidarraiko egonaldiaz ere, beste lekukotasun batzuk irakur daitezke hemen: Chanitton [1991, 
113-114 or.]. 

2sIG, III, 53-102 or.; tokiari eta datari buruzko berria P. lztuetak ematen du testu horiei eginclakO sartetan, 12 or. 
26Poesia hauek (IG, I, 624-628 or.) orri solteetan ·zabaldu omen zituen Orixek berak eta, inongo zalantzarik 

gabe, Bidarraitik bei:tatik. Orri horietan ordea ez bide da ez lekurik ez urterik aipatzen, baina J. Bilbaoren iritzian 
izan ziren «publicadas por el mismo Orixe y vendidas. por c!l,. en persona, durante su estancia en Bidarray, c. 1944. 
(Eusko bibliographia ... , III, 321 or.). Leizaolak poesia ·hauei buruz dakarren lekukotasun ezin baliotsuagoan ere 
-testuan bertan, bi lerro beherago- J. Bilbaoren bi datuak -datari eta lekuari buruzkoak alegia-:- berresten 
dira. Non eginak diren, bestalde, ezin da zalantzarik izan, honda hasten baita «Merkatu bdtza» izenburua duena: 
«Bachanabarre .Bidanain nuzu nitaz bazineza galde» (IG, I, 624 or.). ldazlan guztien edizioan, hala ere, hirurek 
«1947-1948» data dararnate, ez dakigu non oinarriturik baina zalantzarik gabe oker. 

27Leizaola [1973, 6 or.]. 
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Baionan: 

Betharram-en utzi nuan nik Orixe urtearen [sc. 1944. urtearenJ azken aldean. Bera andik aterata, 
1946garren[ekoJ iraillean Baionan ikusi gifian oraindik alkar. Aurki samar Meza bezpera-ren itzulpena 
ezin uste alako bezin laster osatu zuan.28 

Pentsatzekoa da herriz-herri ibiltzeko asmo horiek cum mica salis hartu behar direla baina, 
besterik ez bada, adierazpen honek erakusten digu nolakoa izan zen Bidarraiko egonaldi 
gazi-gozoa.29 1946ko maiatzean Bidarrain zegoela beste bide batetik ere segurtatu daitekeela 
dirudi,30 eta 1947ko ekainaren 19an ere bai, data hau eta hango posta zigilua baititu Orixek 
Oiartzabali bidalitako Lati-izkuntzaren joskera liburuxka biltzen zuen gutun azalak.3! 

(l949ko udaran eta udazkenean ere Bidarrain sinatzen ditu Gernika aldizkarira igorritako 
hiru artikulu, baina badakigu 1949ko egonaldi hau opor moduko bat izan zela eta Donibane 
Lohizunen bizi zela orduan).32 Beste alde batetik segurutzat jo behar dugu Bidarrain bi urte 
bakarrik egin zituela segidan, Orixek berak -behin baino gehiagotan- horrela esana 
baitu.33 Gorago emandako datu guztien arab era, beraz, Bidarrain errenkan pasatutako bi 
une horiek 1944ko udazkena eta 1947ko udara bitartean kokatu behar dira: ikusi dugu 
lehenengo datari buruz ezin dela zalantzarik izan. Bigarrenerako dugun datu bakarra 

28 Leizaola [1973,10 or.]' 
29'Nora joan' ez jakite horri buruz ere hitz egiten digu 1946ko maiatzean kokatu behar den gertakizun bad 

buruzko besce lekukotasun batek: ikus Iztueta [1991, 754 or. eta 4 oh.], Pio Montoya jaunarekin izandako 
elkarrizkeca batean oinarrituta. Jakin beharra dago garai honetan, hau da Iparraldean pasatutako honetan, Orixek 
eusko gobernutik jaso zuela diru zerbait: ez dakigu ez zein urtetan, ez zenbat, ez nolako maiztasunez. Dakidalarik, 
hiru lekukota.5un ditugu. Bata Orixerena berarena: 1952ko abenduan, El Salvador uzteko eta berriz Euskal Herrira 
joateko asmotan dabilenean (handik bi urtera baino gauzatuko ez den asmoa, jakina), honela idazten dio Zaitegiri: 
«Nik ez dezaket eskatu biderako dirurik, eta Prantzira iritxirik ere, ez nago ziur E-ko 1-k lengo laguntza emango 
lidaken» (1952ko abenduaren 9ko gutuna, apud Iztueta [1991, 124 or.] eta AB eta, gutxi gorabehera gauza bera 
esanez, 1952ko abenduaren 4koa, hau ere AB); nire ustez (baina ikus, aipatu cokian, Iztuetaren zalantzak) ezin da 
dudarik izan «E-ko h hori «Euzkadiko Iaurlaritza» dela (4ko gutunean, izan ere, osorik agertzen da: <<Euskadiko 
Iaurlaritza [ ... ] »). Eta hirugarren lekukotasuna da Iztuetak Labaienen ahotik jasotako bat: apud Iztueta [1991, 113 
or. eta 85 oh.]. Ameriketan izandako diru arazoez ere Iztueta berak [1991, 113-115 or.] jasotako lekukotasunak 
biziki interesgarriak dira. 

30Ikus aurreko oharrean aipatutako Iztuetaren pasartea. 
31Ikus J.A. Etxebarriak liburuxka honi jarricako aitzin oharra (Lati-izkuntzaren joskera, Bilbo, S. Antongo 

Katekesia, 1966,5 or.; idazlan guzden edizioan ere irakur daiteke testua -IG, III, 995-1.017 or.-, ez ordea 
Etxebarriaren oharra); liburutxoari berari buruz ikus G. Bilbao [1996]. 

32«Las expresiones y la expresi6n», Gernika, <8> [1949ko uztail-irailaJ, 16-19, 19 or: [= IG, III, 856-858 
or.]: «Bidarray, agosto de 1949»; «La primera Academia vasca», ib., <9> [1949ko abenduaJ, 18-23, 23 or. [= IG, 
III, 858-862 or.]: «Bidarray, octubre de 1949»; eta «Errores de vascologos nuestros», ib., 10 [1950eko urtarril
martxoa]' 15-19, 19 or. eta 11 [1950eko apiril-ekaina], 25-28, 28 or. [= IG, III, 863-869 or.]: «Bidarray, otono de 
1949». (Besterik dio ordea Iztuetak [1991, 116 or.]: ikus, beherago, 40 or. 2 oh.). Esan bezala, 1949ko egonaldi 
honi dagokionez badakigu opor aldi moduko bat izan zela; opor aldia asmo bat besterik ez zenean horrela 
komarLen zion Donibane Lohizunetik orduan T xilen zegoen Justo M. Mokoroari 1949 ko ekain edo uztaileko 
20an egindako gutunean (Iztuetak [1991, 1.076 or.] 1949ko martxoaren 11kotzat jotzen badu ere): «Oporraldia 
artzeko asmoetan naiz datorren astetik. Biarnora noa. Udazkena Bidarrai inguruan pasako dut, eta neguan ... 
Ameriketara. Misalak eman dizkidan sosekin (eskubide guziak utzirik) joan etorria egiteko aiiia ba dut» (PIA-ko 
kopia ordea datarik eta hartzaile izenik gabea da). 

33Honela dio Orixek berak, zeharka, 1951ko artikulu batean: «Ikusi dugu beintzat Bidarrain, urte t'erdi an 
bizi izanik, zenbatek erosten zuten Herria)) (<<Erria, erria! Berriz eta azkenekoz», EG, 1951 [1-2], 10-12, 10 or. 
[= IG, III, 927-929, 927-928 or.]; eta apud Iztueta [1991, 1.076 or.]); eta, 'urte eta erdi' izan beharrean 'bi urte' 
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-dakidalarik- Lati-izkuntzaren joskera liburuxka biltzen zuen gutun azalaren data da, 
esan bezala: datu segurua da -beste asko ez bezala- eta ditugun gainerako guztiekin bat 
datorrena.34 Data hau zehazten saiatzeko beste muturretik hasiez gero, badakigu 1949ko 
azaroaren hasieran -lehendabiziko egunean, seguruenik- Ameriketara joateko itsasoratu 
zela Bordelen eta badakigu, orobat, alde egin baino lehenago Donibane Lohizunen bizi 
izan zela.35 Donibaneko bigarren egonaldi honen lekukoak dira bertan datatuta dauden 
1949ko hiruzpalau gutun eta, dirudienez, 1948aren uztaileko bat.36 Iztuetaren arabera ere 
1947-1949 bitartean bizi izan zen Donibanen eta Charrittonen arabera «azken bi urteak» 
egin zituen bertan, ez batak ez besteak zertan oinarritzen diren esaten ez badigute ere. 
Hortaz, badirudi Betharram ondorengo urteei dagokienez honako kronologia hau -bere 
gutxi gorabeheran- eman daitekeela ontzat: 1 9 4 4 k 0 u d a z ken e t i k 1 9 4 7 k 0 

u dar a r a Bid a r r a i n -agian hemendik kanpo emandako denboraldiren bat 
tartean dagoelarik37_, eta 1 9 4 7 k 0 u dar a t i k 1 9 4 9 k 0 u d a z ken era 
Don i ban e L 0 h i z u n e n -hemen ere kanpoan egindako egonaldi luze samarrekin, 
gutxienez 1949ko urteari dagokionez-. 

Aipatu dira Bidarraiko urteetan ondutako Ian batzuk: poesia bat edo beste, agian hara 
heldu zenerako eginda edo erdi eginda zeuden metafisikazko paper haiek, Gernika aldizkarian 
argitaratutako «El genio de un pueblo» ... 38 (Ez dakigu non egina den Lati-izkuntzaren joskera 
liburuxka: Bidarrain bukatua beharbada bai, baina daitekeena da bere zati handiena Saubion 
edo Betharram-eko garaikoa izatea). Fraga daiteke, bestalde, Maritxu Barriola anderenoak 
-diru mordoxka baten trukean- eskaini zion misalaren itzulpena 1947az geroztik eta, 
beraz, Donibane Lohizunen egin zuela: Intxaustik dakarren Barriolaren lekukotasun baten 

bezala borobilduta, honela hitz egiten dio bere arrebari Quito-n arrebarekin liburuan: «Bi urtez bizi izan natxin 
Bidarrain [ ... ]» (111 or.). 

34Aipatu liburuxka hori bidaltzeak berak ere badu, seguruenik, esan gurarik. Beherago ikusiko dugun bezala 
(37 or. 51 oh.), Orixek leku batetik bestera aldatu behar zenean bukatuta zituen gauzak kasuan kasuko lagunari 
bidali ohi zizkion: hemen, Lati-izkuntzaren joskera Oiartzabali bidaltzea bera etxe aldaketa baten seinaletzat har 
daitekeelakoan nago. Honelako kasu gehiago -eta argiagoak- ikusi ahal izango ditugu. 

35Datu hau «La dichosa ortografia •• izeneko artikuluko post-data-ren barruan dagoen P. Lafitteri zuzendutako 
gutunetik atera daiteke (Gernika, 11 [1950eko apiril-ekaina], 41-44, 44 or. [= IG, III, 869-872, 871 or.]): 
«1949garreneko azilaren lenetik honat ez dut nik ikhusi eskual agerkari bat bera ere. Buenos Aires-a ethorri 
naizalarik, hemen ediren dur delako ene artikulu horb). A.M. Labaienek ere «udazkenean edo negu-hasieran» 
kokatzen du itsasoratzea (apud Intxausti [1979, 134 or. 21 oh.]). Hortaz, badirudi 1 9 4 9 k 0 a z a r 0 are n 
has i era r a aurreratu behar dela Iztuetak [1991, 116 OL] suposatzen duen data. 

361949ko gutun hauetakoa da Oiartzabali martxoaren 9an bidali ziona: ,<Adiskide aundi: emen nago Belgikatik 
noiz deituko nauten, pasaportea ukana baitut» (gutun hau bai PIA-n bai OE-n dago [971-972 or.]' Oiartzabali 
bidalitakoaren kopia bidali ziolako baita Mokoroari ere, honentzako 1949ko marrxoaren 11koan diotson bezala: 
.Or bialtzen dizut, erenegun Oiartzabal jaunari bialdu nion oarkizun ori [ ... J» [PIA]; OE-n '1949ko martxoaren 
10ekoa' bezala agertzen da, eta PIAkoaren makinazko testuak, izan ere, horrela dio, baina hilaren egunari dagokion 
zenbakia eskuz zuzenduta dago «9» irakur dadin, Mokoroarentzako eskuritzean dioenarekin bat etorriaraziz); itzuli 
beharko dugu, beherago (39 or. 61 oh.), Belgikako kontu honetara. 1948aren uztailekoa Irizarrek [2002,117 or.] 
aipatzen du: "El28 de julio de 1948, Ormaechea escribi6, desde San Juan de Luz, a Julio de Urquijo una larga 
carta [ ... ]. Julio me dio inmediatamente la carta [ ... ]» (eta, hortaz, ez dago Urkixoren paperen artean). 

371944ko udazkenetik 1947ko udarara bi utte baino gehiago daudelako eta, gainera, Bidarrain pasatutakoa bi 
urte eskas izan zirela dirudielako, Orixek berak, honetaz hitz egitean, batean 'bi une' eta bestean 'utte eta erdi' aipatzen 
baitu -ikus gorago 33 or. 33 oh.-. Ala 'une eta erdi' hursa da eta 'bi utte eta erdi' idatzi nahi zuen Orixek? 

38Metafisikazko paperei dagokienez, gogora 1944ko azaroan daudela datatut:a, gorago esan den bezala: beraz, 
Bidarrain eginak badira, hara heldu bezain laster egindakoak -eta azkar egindakoak gainera- izan beharko 
zuten. Artikulua, bestalde, Gernika aldizkariaren lehenengo garaikoa da: Gernika, 1 [1945eko urri-azaroa], 15-19 
or. [= IG, III, 831-834 or.]. 
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arabera, 1947an agindu zitzaion Ian hori;39 eta gorago emandako Leizao1aren 1ekukotasun 
garrantzitsu hartatik ere misala 1946ko irai1a baino geroago agindu zitzaiola ateratzen 
da.1O Beraz, m i sal are nit z u 1 pen a, gutxi gorabehera, 1 9 4 8 a n z e h a r 
kokatu behar da -seguruenik 1947ko udazken aldera 
has i eta 1 9 4 8. u r tea r e kin bat era b u kat u -: 1949aren martxoko 
imprimaturdarama {nahiz eta 1950eko 1augarren hiruhilabetekoan argitaratu, oso Ian zaila 
izanik bikain inprimatu zutelako} eta Orixek berak esanda dakigu hamahiru edo hamalau 
hilabetean egin zuela.41 Eta are esango nuke -honen frogarik egon ez arren- Bidarraitik 
Donibanera joateak berak -1947ko udaran, esan bezala- zer ikusi izan zuela Barriolaren 
eskaintzarekin. 

Itzul gaitezen orain hasieran aipatu dugun Ibifiagabeitiaren lekukotasun hartara: haren 
arab era, 1947ko udaran Telesforo Monzon Orixerekin egonda zegoen eta «bukatuxe» omen 
zuen ja honek Aitorkizunen itzulpena. Bid a r r a i k 0 u r t e h a u eta n b est e 
ezertan baino gehiago Aitorkizunen itzulketan aritu zela 
frogatu daitekeelakoan nago: Ibifiagabeitiari esker heldu zaigun datuarengatik, berehala 
emango ditugun --eta, zati batean, Aitorkizunen testuari berari aterako dizkiogun- beste 

39«[Misala] M. Barriolak enkargaturik (1947) egindako lana da; 1949an bukatuta zegoen [ ... ]» (Intxausti [1979, 
120 or. oh. eta 134 or. 17 oh.]). Bestalde, lztuetak [1991,112-113 or. eta 80 oh.J jasotako Barriola beraren beste 
lekukotasun baten arabera ere, itzulpena 1948. urtean bukatu zuen eta, nolanahi ere, 1949rako bukatuta zeukan: 
lekukotasun honek ez digu ezer esaten eskaintzaren datari buruz, baina bat dator honen gainean ditugun beste datu 
guztiekin eta honengacik, neurri batean behintzat, berretsi egiten du; itzulpenaren amairze datari dagokionez ere 
ezin dugu inongo zalantzarik izan: Iztuetak jasotako datu hau lntxauscik ere [1979, 134 or.] badakar -betiere, esan 
bezala, Barriolak emandako datetan oinarriturik- eta nahlkoa da gogoratzea imprimatur martxoan eman zitzaiola, 
hau da, mamma baino lehenago egon beharko zuela eskuizkribuak apezpikuregian -ikus, hemen bertan, 34-35 or. 
eta 41 oh.-. Honetaz gain, Ibifiagabeitiak [1965, 107 or.] Donibane Lohizunen irzuli zuela dio «<[ ... ] sinistu ere 
ez diteken epe laburrean. Goizetik asi eta arrats-bdtzeraiio. eten gabe ekiten zion Lan oni, artetik artzeke [ ... J»). 

4°Iztuetaren UStez [1991, 112 or.] Orixek Betharram-eko lanpostua Maritxu Barriolak misalaren itzulpena 
eskaini zionean utzi zuen. Iztuetaren uste hau Leizaolaren lekukotasun baten irakurketa gure ustez oker baten 
ondorioa da: lekukotasun horren arabera, misala itzultzeko a s m 0 a eta, oro bat. Ian hau Orixeri agintzeko 
ideia, nonbai t, Leizaolak, Azpiazuk eta Barriolak izandako elkarrizketa batean sortu zen, hain zuzen ere Leizaola 
oraindik Parisa joan gabe zegoen garaian izandako elkarrizketa batean, hau da, 1944ko udazkena baino lehenago. 
Baina hortik ez dago jarraitu beharrik, inola ere, misala itzultzeko pro p 0 sam e n a segituan egin zitzaionik 
Orixeri: eta lztuetaren ondorio honen kontra daude, argi eta garbi, gorago ekarri diren lekukotasun eta datuak. 
Badugu gainera beste datu bat, orain arre aipatu direnak bezain zehacza ez bada ere, Iztuetaren hipotesiaren autka. 
Orixe Ameriketara joan ahal izan bazen -gauza ezaguna da eta berak diosku behin baino gehiagotan- misalaren 
itzulpenaren trukean jasotako diruari esker izan zen. Badakigu Orixek dirua hartu zuenetik Ameriketara joateko 
txartela erosi zuen arte denbora gutxi pasatu zela: «[ ... J se me pago el mismo dia del contrato [ ... J en francos 
franceses. No queriendo yo meterlos en d banco, pues pronto habia de tener necesidad de sacarlos por mi proyecto 
casi decidido de venir a America [ ... J. Cuando poco despues fui a levantar definitivamente mi deposito [ ... J» 
(1954ko maiatzaren 8an L. Segura aitari egindako gutuna, PIA eta apud lztueta [1991, 201 or.]). Honen argitan, 
ez dirudi Orixek dirua Betharram uztean --ezta handik gutxira ere- hartu zuenik, askoz geroago baizik; 
eta ez dirudi egiantzekoa Orixek Betharram-eko lana agindu huts batengatik utzi izana. Berriz. aita Segura 
delakoari egindako gurun honetatik ateratzen den susmoarekin bat dator lehen aipatutako datu eta lekukotasunek 
d.errigortzen diguten kronologia: 1947aren bigarren erdian-edo egin zela, alegia, hitzarmen 000 dena delako 
hura. 

41Halaxe diotso Mokoroari 1949ko martxoaren l1an egindako gutunean (PIA): «Presaka eginerazi didate 
(amalau ilabete eskasetan), baiian ez dut ler egin»; eta gauza bertsua Mokoroa berari 1951ko apirilaren 29an 
egindakoan (PIA): «amairu ilabetetan egindako Ian ori: egifialak egiiiik dago; baiia ptesa ematen zidaten beti, 
ta neronek ere zuzendu nezazken Uts bat baiio geiago». Merezi du gogoratzea imprimatur Clement Mathieu 
apezpikuarena dela; nihil obstat «Martinus de Oiarrzabal, censor» clago sinatuta eta argitaratzaileak «Garikoitz-tar 
laguntzaillealo> izan ziren. 
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arrazoi batzuengatik eta baita Marie-Helene Gastigard andreak Paulo Iztuetarekin izandako 
elkarrizketan emandako lekukotasun berez oker batengatik ere.4' Hona zer dioten Orixek 
-1945-1947 urteetan, nire ustez- Bidarrain zeraman bizimoduaz hitz egiten ari direla:43 

- [M.-H. Gastigarcll Orain hobeto ikusten dut, hartaz mintzatzean, monje baten bizimodua egiten 
zue1a: goizeko meza, korrika, estudioa, gelan beti ikasten edo idazten. Egiten zuen denbora hartan 
itzulpen bat. 
- [P. Iztueta] Misala agian? 
- [M.-H. Gastigard] Ez, ez, nire iduriko, Virgilio edo Ovidio. Uste dut Virgilio zela, baina ez dakit 
honen zein obra. 

Marie-Helene Gastigard-ek ondo daki -espresuki eramzuten diolako ezetz Iztuetari- bere 
oroitzapen lausotu horretan dagoen liburua ez dela misala eta, halaber, seguru egon gaitezke 
Gastigard andreak oso ondo dakiela -orain eta, oraindik hobeto agian, Orixe tratatu zuen 
denbo ran- misal bat zer den; Virgilio datorkio gogora baina guk badakigu ezin dela izan 
(itzuli zuen Orixek Virgilioren Georgiketako pasarte labur bat, baina 1919an argitaratu 
zen)44 eta oraindik gutxiago -Orixek entzun balu!- Ovidio;45 argi dago Gastigard andreak 
buruan duena latin idazle ospetsu bat dela, eta eman dezakeen baino errazagoa da Virgilio 
eta Agustin nahastea, biak baitira latindarrak, biak nonbait ospetsuenak nor bere alorrean 
-bata literatura paganoan, bestea kristau literaturan-, biak orduko Gastigard andereiioa 
bezalako gazte batentzat oihartzun berdin samarrak sor zitzaketenak ... 

Bidarraitik, beraz, Donibane Lohizuna jo zuen, seguruenik 1947ko udara aldean. 
Donibanen egindako bigarren egonaldi honetan aukera izan zuen berriz -aurreko hamar 
urteetan ez bezala46- bere lanak argitaratzeko: Eusko-Jakintza 1947an hasi zen argitaratzen 

42Iztueta [1991, 167-1 n or.]. Elkarrizketa zinez hunkigarri honek, duen balio sentimentalaz landa, 050 datu 
eta iritzi garrantzitsuak dakartza Orixeri buruz eta baita honen obrari berari buruz ere. 

43Segurutzat jo daiteke Marie-Helene Gastigard urte horietaz ari dela mintzatzen, elkarrizketa, batik-bat 
hasieran, nahasi samarra bada ere: baina urte horietaz ari da, hau da 1945-1947 uneez, Bidarrain bi urte 
pasatutakoan zuzenean Donibane Lohizuna joan zela dioelako argi eta garbi. «<[P.L] Eta zuk zen bat den bora egin 
duzu berarekin) [M.-H.G.] ;\[ik uste, bi une egin ditut Bidarrain. Eta gero, behar bait nuen bizi ere, passante gisa 
toki bat atxeman nuen Donibane-Lohitzunen eta hara joan nintzen. Eta justuki urte hanan bera ere Donibanera 
joan zen. Ez dakit zertarako joan zen Donibanera»; Iztueta [1991,167-1 nor., 170 or.]). 

44Ikus honetaz Ruiz Arzalluz [1992, xlvii or. eta 43 oh.] eta [1995, 693 or. eta 45 oh.]. 
45Ibiiiagabeitiak Ovidioren Maita-bidea itzuli zuela jakin zuenean hartu zuen haserrealdiaz -hasita zegoen 

argitalpena geldiarazteko modukoa izan zen- ikus Arrieta [1994]. 
46Izan ere, guOOenez behin ageriki eta Isidoro Fagoagari bidalitako bi gutunetan, Orixe kexatu egin zen bere 

idazle bizitzan zehar gainean izan zituen jauntxoengatik eta, zehazki, berrogeigarrenetako hamarkadan Lafittek jarri 
bide zion zentsura zorrorzagatik. Hona zer dioen «Lizardi Arneriketan» izenburuko artikulu mamitsuan (EG, 1950 
[7-8], 6-8, 8 Dr. [= IG, III, 425-428, 427-428 or.]): «Gero, maOOnada aldian, anka egin bearra izan genun Prantzi 
aldera. An ere Yal.lllrxopean egon naiz, ni beiiiipein. Arnar urteetan euskeraz zer argitaratu zan, artikulu bat atera 
zuten; baiia nere izenik ez, yakiiia, ateak iOO baitzizkidaten an ere, ezer argitaratzeko. [ ... ] Nik ez dut beintzat aukera 
aundirik ukan nere lanak argitara emateko. Eskerrak azken oman, Labaien eta Lekuona yaunari, eta Garikoiztar 
neskatxeri». (Labaien eta Lekuona aipatzen ditu hemen orduantxe lagundu ziotelako Euskaldunak argitaratzen: ikus, 
honen gainean, 58-59 Dr. eta bertako 36-38 Dh.). Askok uler zezaketen, aipamen garbirik egin ez arren, Lafitteri 
buruz ari zela eta artikulua honako hau dela: P. Lafitte, «La langue basque de 1939 it 1947», Gernika. Eusko-Jakintza, 
1 (1947), 9-18 or. (Gernika. Eusko-Jakintza zen, hasieran, ja 1947ko 5-6. liburuxkatik aurrera EuskocJakintza izena 
eramango zuen aldizkariaren izenburua). Isidoro Fagoagari 1950eko abenduaren 6an bidali zion eskutitz batean 
-hau da, EG-ko artikuluaren sasoi bertsuan egindako batean- eta, orain bai, Lafitteren izena espresuki aipatuz, 
honek berrogeigarrenetako hamarkadan ezarri bide zuen «dictadura literaria» bati buruz hitz egiten du, «[ dictadura 
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-laguntzaileen zerrendan ere bazegoelarik- eta Gernika ere, 1945eko udazkenean 55 
orrialdeko zenbaki bakar bat atera bazuen ere (gorago aipatutako Orixeren «£1 genio de un 
pueblo ... » zekarrena), 1948aren lehenengo hilabeteetan hasi zen berriz kaleratzen (nahiz eta 
Orixe 1949ko uztail-iraileko zenbakira arte ez agertu aldizkari haren orrialdeetan). Horrela, 
garai honetakoak dira (esan bezala, Bidarraiko azken hilabeteetakoak edo Donibaneko 
lehendabizikoetakoak) Eusko-jakintzan agertu ziren Lafonen tesiaren, Lafitteren gramatikaren 
eta Monzonen Gudarien eginak liburuaren iruzkina,k47 eta, beharbada pixka bat geroagokoak, 
«Mintzaera bakarra, giza-enda bakarra» artikulua, Julio de Urquijo jaunari egin zitzaion 
omenaldirako egin zuen «Ser, estar, haber», eta seguruenik Telesforo Monzonen mandatua 
izango zen Leoi-kumea liburuxka.48 Don i ban e k 0 ego n a I d i h 0 net a k 0 a 
dab a ita ere, beherago frogatuko den legez, A ito r k i z u n e n X. 1 i bur u a . Eta, 
dudarik gabe Donibane Lohizunetik joanda Bidarrain egin zuen 1949ko udara-udazken 
aldeko aipatu oporraldi moduko hartakoak dira -aipatu da gorago- Gernika aldizkarira 
bidali zituen «Las expresiones y la expresi6n», «La primera Academia vasca» eta «Errores de 
vasc6logos nuestros».49 Azken artikulu hau -hobeto esateko, azken artikulu honen bigarren 
zatia- zekarren zenbaki berean «La dichosa ortograffa" argitaratu zen; akaberak honela dio: 
«Buenos Aires, 17 de enero de 1950».5ll 

Orixek pardel arina eraman ohi zuen: etxea aldatu behar izaten zuenean, paperak 
lagunei bidaltzen zizkien edo ezagunen etxeetan uzten zituen.51 !zan ere, arestian aztertu 
ditugun datuei geroago ikusi ahal izango ditugun beste batzuen argitan begiratzen badiegu, 
ondorioztatu dezakegu, batetik, A mer ike tar a j 0 a n b a i n ole hen ago 
X , 3 6, 5 8 par a g r a for a i n 0 h e 1 d u z e 1 a i t z u 1 k eta n; bigarrenik, 

literaria] que me echo al cesto mis artfculos euskericos acerca de Bergson e impidiola publicaci6n de otros trabajos 
que tenia preparados»; 1951ko apirilaren 7ko beste gutun batean ere mintzagai bera du (biakAB). 

47R. Lafon, Le systeme du verbe basque au XV7e siecle, Bordele, Universite de Bordeaux, 1943, 2 lib., Gernika. 
Eusko-Jakintza, 1 (1947), 165-170 or. [~ IG, III, 835-838 or.]; P. Lafitte, Grammaire basque. (Navarro-14bourdin 
litteraire), Baiona, Librairie Le Livre, 1944, Gernika. Euskojakintza, 1 (1947),477-486 or. [~ IG, III, 838-845 
or.]; eta Monzon-Olasoneko T., Gudarien eginak, Miarritze, Imprimerie Moderne, 1947, EJ, 1 (1947),700-702 
or. (ez dago jasota IG edizioan). Lafitteren gramatikari egindako iruzkina bereziki interesgarria da, ondo erakusten 
duelako zein ziren garai hartan Orixek hizkuntzari buruz ziruen iritziak; are interesgarriago egiten du Lafitteren 
erantzunak: P. Lafitte, «N. Ormaerxea iaun olerkariari ihardespena)}, EJ, 1 (1947),703-705 or. 

48«Mintzaera bakarra, giza-enda bakarra», EJ, 2 (1948),151-160 or. [~IG, III, 845-852 or.]; «Ser, estar, haber. 
(Alcance de dos afirmaciones)), Homenaje a don Julio de Urquijo e Ybarra, Donostia, RSVAP, 1949, I, 153-159 or. 
[= IG, III, 852-856 or.]; Leoi-kumea, Paris, Arts et metiers graphiques, 1948 [= IG, I, 699-704 or. eta, Lehoikumea 
izenburuarekin, Bilbo, Ediciones Mensajero, 1991]. 

49Ikus 33 or. 32 oh. Euskaldunakere sasoi honetanrxe inprimatu zen -1949 eta 1950 urteetan zehar-, baina 
ezin izan zen haren inprimaketaz arduratu; horrela kontatzen zuen gertaera hura «Versos a la antigua» izeneko 
artikuluan (Gernika, 16 [1951ko uztail-irailaJ, 41-42 or. [~IG, III, 431-432, 431 or.]): «No pude confrontar la 
copia que me enviaron a San Juan de Luz con mi original, ni atender a la correccion de pruebas de imprenta [ ... J»; 
baina ikus beste fiabardura batzuk 59 or. 36 oh. 

50Ikus 34 or. 35 oh. 
51Nola ibili zen, Arneriketara baino lehenago, zituen paper guztiak lagunei-eta bidaltzen -haiek gorde zitzaten 

alegia- ondo erakusten du Mokoroarentzako 1949ko martXoaren llko kartaren bukaerak: «Or bialtzen dizut 
[ ... ] oarkizun ori. Gorde ezazu zerekin, gogo baduzu. Ni puskatzeko asmoetan bezala nengon, liburuak eta paperak 
ere etxera bialduak baititut» (PIA); Oiartzabalentzako hau ere lekukotasun argia da (Quito-tik bertatik, 1950eko 
ekainaren 9koa rOE, 935 or.]): «Bitartean nere 'notak' eta liburu-gaiak an egon bearko dute etzanik, Ziburun, 
Orixen, Donosrin». Eta abar: hamaika bider aipatzen ditu, garai honetako kartetan, han 000 hemen utzitako --edo 
bidean diren, edo eskatuta dituen- 'notak', paperak, liburuak, etab. (Ikus, oro bat, 34 or. 34 oh.). 
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i tz u Ii t a k 0 abe reI a gun A . M . Lab a i e nib ida 1 i z i 0 1 a edo, 
nolanahi den ere, helduarazi egin ziola; eta, hirugarrenik, I par r aId e a neg i n d a k 0 

1 a nab i aId ita n e gi n z u e la, e sku i z k rib u ban a tan ale g i a 
(lehenengoan I-IX liburuak eta bigarrenean ordurako itzulita zuen Xgarren liburuaren zatia), 
eta b i aId ita n ere bid ali z i 0 1 a Lab a i e n i. Ameriketara aide egin baino 
lehenago X, 36, 58 paragraforainokoa zuela itzulita,S2 hiru lekukotasunek dioskute. Itzulpena 
egiteko erabili zituen ereduen azterketak erakusten digu, zati batean Orixek berak dioenaren 
kontra, X, 35, 57 paragraforainokoa egiteko -eta lehenengo bost liburuak itzultzeko izan 
zuen edizio elebakarraz landa- Trabucco-ren edizioa erabili zuela, eta X, 36, 59 paragrafotik 
aurrera, berriz, Vega-rena izan zuela mahai gainean -pasarte batzuetarako izan ezik, 
beharbada-; eta inongo zalantzarik gabe dakigu, bestalde, El Salvadorren ez zuela izan 
Trabucco-ren edizioa.S3 Ereduen azterketa honek dioena bete-betean berresten du segituan 
aipatuko dugun Mokoroaren txostenak: txosten honek Orixek Iparraldean itzulitakoaren 
gainean bakarrik dihardu, eta ez dakar X, 35, 56 paragrafotik harantzagoko aipurik. Eta, 
hirugarrenik, bi froga hauek erakutsi digutena erabateko modu batean zehaztera dator Orixek 
Lazkaon idatziarazi zuen behatzizkribuan X, 36, 58 paragrafoan dagoen huts esanguratsu bat: 
izan ere, behin betiko zen bigarren eta azken idatzaldi honetan bi bider dago itzulita aipatu 
paragrafoa, eta ez da egiantzekoa -aipatu ditugun beste bi lekukotasunak izanik- huts 
hau Lazkaon benan sortua izatea.54 Ezin ukatuzko seinalea, beraz, esandako paragrafoaren bi 
itzulpen horien bitartean eten zela itzulketa, hots, X, 36, 58 paragrafoa itzulitakoan: lehen 
ikusi ditugun datuen argitan ezin da dudarik izan eten hori dela Donibane Lohizunetik El 
Salvadorra doan bidaldiari dagokiona.55 Itzulpenaren eskuizkribua -ordura arte egindakoa 
alegia- Labaienek zeukala Orixek Oiartzabali El Salvadorretik egindako gutun bati esker 
jakin ahal dugu (l953ko maiatzaren 14koa): «Itzulia [sc. Iparraldean zegoenean itzuli zuena] 
Labaienek dauka Donostin».S6 Bi alditan egin zuelakoa -eta aldi bakoitzean lehen esandako 
zatia- bi bidetatik irits dezakegu: aipatu dugun Mokoroaren txostenetik eta I-IX liburuen 
lehenengo idatzaldia duen eta Lazkaoko beneditarren etxean gorde den behatzizkributik. 
Orixe Ameriketatik etorri zenean -1954ko azaroaren 24an heldu zen Bilboko porturaS7-
aita J .M. Mokoroa Aitorkizunen behatzizkribua jorratzen ibili zen eta azterketa honen 
ondorioa Mokoroak Orixeri bidalitako zazpi orrialdeko txosten bat izan zen;S8 paper 
hauetan Mokoroak Aitorkizunen itzulpenaren pasarte, esaldi eta hitz asko aipatzen ditu 
eta ia-ia beti ematen ditu Orixeren eskuizkribuaren orrialdea eta Agustinen jatorrizkoaren 
erreferentzia; txosten honetan, bada, I-IX liburuetako pasarteek zenbaketa bakarra dute, 

S2Hau da, lehendabiziko hamar liburuak ia-ia osorik, hamargarren liburua X. 43. 70 buruarekin bukaa.en haita. 
S30rixek bere itzulpena egiteko crabill zituen san Agustinen edizioez ikus II erans.; honi buruzko Orixeren 

beraren lekukotaSun gutxi gorabeherakoak -okerrak, esan dugun bezala, lehenengo bast liburuei dagokienez-
44-47 or. irakur daitezke. 

S41956ko edizioaz arduratu zen Lekuona ordea konturatu egin zen: ikus. honetaz. 210-211 or. 
sSIzan dezagun kontuan Aitorkizunek harnahiru liburu dituztda, baina liburu hauek osa luzera ezberdina 

dutela: esaterako, guztira 423 orrialde dituen Orixeren itzulpenean (hau da. 1956an argiraratutako edizioan) 120 
orrialde betetzen dituzte azken hiru liburuek (eta 58 hamargarrenak). 

S6OE, 944-945 or. . 
S7Honi buruzko xehetaSunak beherago, 47 or. 
SBIkus 48-49 or. eta III erans. 
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1etik 125era alegia, baina Xgarren liburuko aipuek zenbaketa berri bat dute, hau da, 
1etik 16ra.59 Lazkaon gorde den behatzizkribuak I-IX liburuak bakarrik izateak, jakina, 
Mokoroaren txostenak begien bistan ipini digun datua berresten du.60 Orrien zenbaketa 
bikoitz honek honako hau bakarrik esan nahi dezake: Orixek, harnargarren liburua itzultzen 
hasi zenean, ez zeukala I-IX liburuei zegokien itzulpenaren eskuizkribua; eta, Orixeren urte 
haietako bizimodua ezagututa, ez dirudi arriskutsuegia denik ondorio hau ateratzea: bi 
zenbaketa horien bitartean, hau da I-IX liburuei dagokien itzulketaren eta X. liburuaren 
aipatu zatiari dagokionaren artean, etxe aldaketa bat izan zela. Etxe aldaketa bat baina ez 
eredu aldaketa bat, bai IX. liburua bai x'aren gehieha Trabucco-ren ediziotik baitaude 
itzulita, II eranskinean behar den patxadaz ikusiko dugun legez. 

Datu eta ondorio hauek atal honetan zehar berreraiki dugun kronologiaren argitan 
ulertzen saiatuez gero, h 0 n e 1 a k 0 z e r b a i t g e r tat u z e 1 ape n t sat u 
b e h a r g e n u k e: Orixe, misala itzultzeko eskaintza onartu zuenean, konturatu zen 
Aitorkizunek puska batean itxaron beharko zutela eta, ordura arte egindako lana txukun 
uzteko asmoarekin, itzultzen ari zen IX. liburua bukatu zuen eta han utzi zuen lana. Agian 
Bidarraitik Donibanera aldatzean emango zion Labaieni I-IX liburuen eskuizkribua -
Oiartzabali 1947ko ekainaren 19an Lati-izkuntzaren joskera Bidarraitik bidali zion bezala-, 
edo agian Ameriketara joatea erabaki zuenean -joan baino askoz lehenagotik zuelako 
erabakita-.61 Nolanahi ere, lehenengo bidalketa hura egin eta gero, dela misala espero 
baino azkarrago itzuli zuelako dela itsasoratzeko baimena uste baino beranduago heldu 
zitzaiolako -bi gauza hauek gertatu zirela bai baitakigu-, izan zuen astirik Aitorkizunen 
itzulpenarekin jarraitzeko, eta X. liburua itzultzen hasi zen: oraingo honetan ezin izan zuen 
liburu oso bat eginda utzi, eta ordua ailegatu zenean eskuizkribua zegoen bezala helduarazi 
zion gainerakoaren zaindari zeukan Labaien adiskideari.62 

"Hau da, Xgarren liburuaren testua zuen behatzizkribuak 16 edo 17 orrialde izango zituen, X, 36, 58 
parar.aforainoko testua bakarrik baldin bazuen. Ikus, honetarako guztirako, III erans. 

°Guk Ca-alter deitu dugun Lazkaoko behatzizkribu honen gainean ikus 68-69 or. 
611949ko hasieran Ameriketara joateko erabakia hartu ez ezik txartela erosteko urratsak ere emanak zituen; 

ezin baitira bestela ulertu Orixek Oiartzabali Donibanetik zuzendutako hitz hauek: «Adiskide aundi: emen nago 
Belgikatik noiz deituko nauten, pasaportea ukana baitut» (OE, 971 or.; baina ikus 34 or. 36 oh.); Belgikatik 
deitu beharko zuren hangoa izango zelako itsasonrziaren jabea zen enpresa edota, agian, handik arera beharko 
zuela pentsatuko zuelako hasieran). Gauza berbera, hau da, Ameriketara joatea itsasoratu baino ia-ia Utte bete 
lehenago zeukala erabakita, berresten du 35 or. 40 oh. emandako 1954ko maiatzaren 8ko Segurarentzakoaren 
pasarteak. 

62Lazkaoko testuaren X, 3, 3 eta X, 19, 28 paragrafoetan ere era honetako errepikapenak gertatu ziren: 
hauek ere, lehenengo idatzalditik baletoz -eta oso egiantzekoa da horrela izatea-, erakutsiko lukete 
ham a r gar r e n 1 i bur u a aid i k abe z a 1 a i t z u 1 i b e h a r i zan z u e 1 a Orixek. 
Ikus, guzti honetaz, 199 eta 210-211 or. eta 249 or. 184 oh., hurrenez hurren. 



II 

Ameriketan 

Iparraldean emandako urteetakoa ez bezala, Orixeren Ameriketako bizitza xehe samar 
ezagutzen dugu, batik bat Zaitegi eta Oiartzabali esker gorde zaizkigun gutunengatik eta 
Iztuetak egin duen berreraiketarengatik. 1 Gorago zehaztu ahal izan dugun bezala, badirudi 
1949ko azaroaren lean-edo itsasoratu zela Orixe Bordelen: Argentinan eta, batez ere, 
Quito-n zituen senitartekoak ikustera joan omen zen. Argentinan 1950eko maiatzaren 9ra 
arte izan zen: familiakoak eta lagunak ikusteaz gain, izan zuen astia poesia eta bestelako 
lan zenbait idazteko.2 Orixe Argentinan dagoela, Jokin Zaitegi EG-ren lehenengo zenbakia 
inprimatzen ari da: urtarrilean -urtarrileko datarekin behinik behin- kaleratzen da ja 
lehendabiziko zenbakia baina oraindik ere, noski, bere gustuko idazleen bila dabi1. 3 Jakin du 

lIztueta [1991, 115-128 or.] eta, EG-ren ingurukoei buruz, baita Iztueta [2001] ere. 
2Argentinan idatzitakoak dira, zalantzarik gabe, Gernika a1dizkarira bidaltzen dituen zenbait artikulu: «La 

dichosa ortografia». Gernika, 11 [1950eko apiril-ekaina], 41-44 or. [= IG, III, 869-872 or.], daraman post-data
tik jakin daitekeenez (ikus 34 or. 35 oh.); «Gizabidea», ib.12 [1950eko uztail-iraila]' 6-8 or. [= IG, III, 111-114 
or.], artikuluaren tesruan benan egiten diren aipamen zenbaitengatik; eta seguruenik baita (<Euskera antiguo y 
moderno», ib.12 [1950eko uztail-iraila]' 35-40 or. [= IG, III, 872-875 or.] ere (ez ordea, Izruetak [1991,116 or.] 
dioenaren kontra, «Errores de vasco logos nuestros»; hau bi zatitan argitaratu zen Gernika a1dizkarian, bigarrena 
Argentinako hilabeteetakoa den «La dichosa ortografia» agerru zen zenbaki berean, baina seguruenik Orixek 
osorik bidali zuen Bidarraitik, han baitago datatua: «Bidarray, otono de 1949»; ikus 33 or. 32 oh.); berriz, (Espuru' 
ezizenez sinatutako «Sifiets-begiak» artikulua, ib. 13 [1950eko urri-abendua], 20-21 or. [= IG, III, 1.209-1.210 
or.], ja Guatemalatik bidalitakoa da: «Guatemala. Buruilla. 1950». «La sintaxis primitiva en la lengua espanola», 
EJ, 4 (1950), 85-92 or. [= IG, III, 876-882 or.] artikuluarenak dira, seguruenik, Mokoroari 1950eko urtarrilaren 
26an -Argentinako Avellaneda-tik- egiten dion gurunean [PIA] aipatzen dituen (orriak': «Or bialtzen 
ditizudan orri oiek iduki etzazu zerekin. Beste kopia Barandiarani bialdu diot Eusko-Jakintztlrrako»; artikulu 
hau, funtsean, Buenos Aires-ko 'Laurak Bat' elkartean emandako hitzaldia da: ikus, honen inguruan, Zaitegiri 
1950eko apirilaren 29an egiten dion gutuna (AB), hitzaldiaren testua bera -«Uno de los eslabones perdidos de 
la fraternidad universal»: IG, III, 883-894 or.-, eta Iztueta [1991,116 or.]). OraindikArgentinan zegoela EG-n 
argitaratu zituenei buruz ikus hurrengo oharra. 

3Baina badirudi lehendabiziko zenbaki hau 1949ko azaroaren 16an atera zela inprimategitik: Velez de 
Mendizabal [1981,89 or.]. Orixek hasierako garai honetan EG-rekin izan zituen hartu-emanak ere argigarriak 
dira oso. Lehendabiziko zenbakian -1950eko urtarrilekoan- ez zuen parte harru, zalantzarik gabe Zaitegik ezin 
izan ziolako oraindik horren berri jakinarazi. (Bestalde, lehenengo zenbaki hau, ia-ia osorik, Zaitegik bakarrik 
idatzitakoa da. Hona nola hitz egiten zion Orixek Fagoagari, oraindik Avellaneda-tik, 1950eko maiatzaren 6an 
[AB]: «[ ... ] el primer numero de su revista, casi todo redactado por el mismo bajo diferentes pseud6nimos [ ... J»). 
Bigarren zenbakian -1950eko otsailekoan- Orixeren bi gauza ageri ziren, baina biak 050 aspaldi egin era 
argitaratutakoak: (<Yainkoagan bat», noski Barne-muinetan (Zarautz, Itxaropena, 1934, 124-139 or.) liburuaren 
azken zatia (EG, 1950 [2], 3-4 or. [= IG, I, 415-448, 445-448 or.]), eta «Muga-itz edo artikulua euskeraz», 
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Orixe Argentinan dela: hasieran, besterik gabe, bere laguntza eskatzen dio -misala EG-n 
dohain iragartzearen truke-; gera ordea, agian Orixeren egoera ahula ikusita eta hura ere 
Amerikeran zegoela komuan harturik, eskaintza hau luzatzen dio Orixeri: aldizkari berriko 
idazkaria izatea -«lankideen nagusi», hau da, aldizkariak zekartzan Ian guztien arduraduna, 
nonbait- etxe, janari eta hileko ehun dolarren trukean.4 Orixek, aspalditik nora jo ez zekiela 
zebilelarik eta misalaren itzulpenarekin irabazitako dirua etxera bueltatzeko txartela erosi 
baino lehenago ja gastatuta zuelarik, pozik onartu zion. S Esan bezala, 1950eko maiatzaren 
9an Quito-rantz abiatzen da Buenos Aires-tik: 25ean heltzen da eta, arrebarekin Iuzeago 
ego ten uzten ez diotenez gera, alde egiten du berehala Zaitegirengana eta, gum gorabehera, 
1950eko ekainaren 15ean Guatemalan da. Orixe aldizkariko idazkari jartzea ez da ideia ona 
izan eta Zaitegik, berandu baino lehen, Orixeremzat ezin hobea den irtenbide bat aurkitu 
du: berak oso adiskide duen sendi aberats baten etxean egotea, El Salvadorreko Zaragoza 
herrixkan (zehazki, Zaragoza honetatik hiru bat kilometrora zegoen Miramar izeneko baserri 
batean), trukean batere Ian egin beharrik gabe. «Toki zoragarria au lanerako. Bakartasuna, 
ixiltasuna, pakea» diotso on Martin Oiartzabali iritsi berria denean.6 1950eko abenduaren 
12an heldu zen hara, Guatemalan sei hilabete egin ondoren, eta benan geldituko da -gutxi 

795-797 or.]). Hurrengo ~enbakian -1950eko martxo-apirilekoan- lehendabiziko aldiz 'lankideen' izenak 
jasotzen dituen orrialde bat dago eta hor agertzen da Orixeren izena, oncloan «Argentinan» irakur daitekeelarik; 
eta hemen bai atera ziren Orixek Argentinan egindako bertso batzuk, «Berraondoko meza» izenburuarekin (EG, 
1950 [3-4], 5-6 or. [= IG, I, 519-522 or.]), eta honela daude sinatuta: «Berraondotik (Bahia Blanca), Argentinam> 
(badakigu, bestalde, bemo hauek Zaitegiri 1950eko otsailaren 17an bidalitako gutun batekin batera joan zirela 
[AB], gutun honetan bertan baitaude idatzita). Laugarren alean, maiatz-ekainekoan, berriz errepikatzen da 
lankideen zerrenda baina orain, zuzendariaren izenaren azpi-azpian, honako hau irakurtzen da: «Lankideen nagusi: 
Ormaetxeatar Nikola (Orixe), Guatemalan» (EG, 1950 [5-6]). Orixeren laguntza, bere egoera berriaten arabera, 
ugaldu egiten da: «Zaitegi jauna» eta «Euskal-aditza. Sarrera» (8-9 or. eta 40-45 or., hurrenez hurren [= IG, III, 
423-424 or. eta 895-902 or.]), biak Argentinatik bidalitakoak (1950eko apirilaren 29ko gmun batean dioenez 
[AB]); «].S. Bach-i» bertsoak (4-5 or. [= IG, I, 523-525 or.]), Argentinara heldu berria zenean eginak, 1972ko 
edizioan J.1. Goikoetxeak dioen bezala (Euskaldunak poema eta olerki guziak . .. , 518 or.); eta, honetatako daturik 
ez dugun arren, Argentinakoa ere izan behar duen «Olabideren hun zarra» izenburua daraman ohattxoa (46 or. 
[= IG, III, 425 or.]). Eta hurrengo zenbakia egiren denerako (7-8, 1950, uztail-abuztukoa) Orixe ja Guatemalan 
da, EG-n jo eta ke lanean: inongo zalantzarik gabe Guatemalan idatzitakoa da geroago ere aipatu beharko den 
«Lizardi Ameriketan» (6-8 or. [= IG, III, 425-428 or.]), zenbaki honetako gainerako guztiak seguruenik eta, noski, 
hemendik aurrerakoak, EI Salvadorra joan arte. 

4«Bestalde, [Andima Ibifiagabeitiak] egunero bidaltzen zidan OPE (Oficina de prensa de Euzkadi) izenekoa 
eta honen birarrez jakin nuen Orixe Argentinan zegoela. Idatzi egin nion Orixeri idazlan-eske, nere aldetik bere 
misalerako zabalkundea hutsean aginduz, baita diru apurren bat ere idazlan bakoitzaren ordain. Geroxeago, Ander 
Mirena lrujoren bidez, aldizkariaren idazkaritza eskaini nion» (apud Velez de Mendizabal [1981, 95 or.]). Ikus 
orobat lztueta [1991, 119 or.] eta Ugalde [1977, 14 or.]. 

5Eskaintzari buruzko lehenengo aipamena, guganaino heldu diren gutunecan, Avellaneda-tik egindako 
1950eko apirilaren 29ko batekoa da: «Zuregana joate ortaz, esan nizuna, au da, alde aldera: pozik joan nincekela» 
(AB eta apud Iztueta [1991, 119 or.]); argi dago, beraz, lehenago egin zute1a honi buruzko solas gatrantzitsua. 
Gutun honetan berean Orixek dicuen diru arazoak aipatzen dizkio Zaitegiri: horregatik joan beharko du Quito-ra 
«\egorrez», esaterako (nahiz eta gero horrda ez gereatu: ikus OE, 935 or.), eta Quico-tik Guatemalara iristeko ere 
Zaitegiri eskatu behar dio dirua (Quito-tik bidalitako 1950eko maiatzaren 26ko gutun batean [AB]); honetatako 
guztirako ikus Iztueta [1991, 119 or.]. (Ez dirudi lagundu dezakeenik eskaintzaten data zehazten Ibiiiagabeitiak 
Zaitegiri 1950eko otsailaten 20an Patistik bidalitako gutun batean egiten duen aiparnen batek, lehendabizi 
egindako eskaintzari buruzkoa izan baitaiteke: «Orixe eskuratuko al duzu [ ... ]». Hurrengo berria, hau bai bigarren 
eskaintzati buruzkoa, apirilaren 23koa da ja: «Pozik irakurri ditut Orixen berriak. Orra nola eskuratu zaizun [ ... ]» 
[biakAB eta Ibiiiagabeitia, Gutunak ... , 33 eta 35 or.]). 

60E, 938 or. 
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gorabehera- 1954ko urriaren 25era arte, berriz Euskal Herrira itzultzeko itsasoratzen den 
egunera arte alegia. 

Ameriketako urte hauetan guztietan zehar beti izan zituen gogoan oraindik eginkizun 
ziren Aitorkizunak. Zaitegirenean gelditzeko erabakia hartzen duenean, bukatu gabe utzi 
duen itzulpen honekin gogoratzen da eta Ian honen -eta beste batzuen- atzerabide bat 
izango dela uste duo Honela ulertu behar dela uste baitut Oiartzabali Quito-tik idazten 
diona: 

Bitartean nere notak eta liburu-gaiak an egon bearko dute etzanik, Ziburun, Orixen, Donostin. S. 
Agustin ere bai. Oraindio gazte nagoia iduri zait, eta gero ere badukedala asti Ian aiek biribiltzeko.7 

Baina aldatu egingo du iritzi hau eta, izan ere, egiantzekoa da bere onetik ateratzen omen 
zuten Guatemalako Ian amorragarri haietatik ihes egiteko eta El Salvadorreko lasaitasunera 
joateko erabakiarekin zer ikusirik izatea Aitorkizunen itzulpen bukatu gabeak -agian honen 
aitzakiak-. Zaitegik behintzat horrela kontatzen zuen: 

Sei hilabete egin ziruen nerekin [sc. Guatemalan], eta gero hark gehiago maite zuen Ian bat egitera 
bideratu nuen: E1 Salvador-ko nere lagun batzuen etxean San Agustin-en aitormenak idazten jarri 
zen.8 

Nolanahi ere, Aitorkizunen itzulpena geroko utzi eta presa gehiago duten edota gustukoago 
dituen lanei ekiten die: alde batetik, jakina, EG-n eta, inoiz, Gernika-n argitaratzen dituen 
artikulu eta poesia ugari samarrak; beste alde batetik, eta batik bat, gogo lasaiagoa eskatzen 
zuten beste egiteko batzuk. Guatemalako lanetatik libre gelditzen denean eta E1 Salvadorra 
heldu bezain laster -1950eko abenduaren bigarren erdian edo, beranduenera, 1951ko 
1ehenengo egunetan- hasten da Quito-n arrebarekin idazten:9 nahitaez 'bazter 1anak' 
tartekatuz -baita hain bazterrekoak ez zirenak ere-, 1952ko udaran-edo amaitzen duo 
Q]Jito-n arrebarekin oraindik esku artean duela, beste bi Ian 1uze burutzen ditu: Euskaldunak 

7Quito-tikArgentinako Rosario-ra, 1950eko ekainaren 9ko gutuna (OE, 935 or.). 
8Ugalde [1977, 14 or.]. Intxaustik [1979, 127 or. era 22 oh.] hau guztia berresren duen Martin Ugalderen 

lekukotasun bat dakar: «hori egin behar dut nik, hori da nire egitekoa» esaten omen zion behin eta berriz, 
Aitorkizunak zirela-eta, Orixek Zaitegiri. 

9 Azkenean Quito-n arrebarekin izenburua izango zuen liburua nola mamitu zen jakiteko, nola zituen idatzita 
gero liburuan txenatu ziren atal batzuk, nola bidali zizkioten horietako zenbait Arneriketara, etab., ikus lztueta 
[1991, 1.1 09-1.116 eta batik bat 1.1 57-1.159 or.]. Oiartzabali eta Mokoroari egindako gutunekin oraindik xeheago 
zehaztu daiteke Ian honen historia. Hasiera data, esan bezala, 1950eko abenduaren bigarren hamabostaldian edo, 
gehienera, 1951ko lehenengo egunetan jarri behar da: 1950eko abenduaren lOean, oraindik Guatemalarik, on 
Manin Oiartzabali esaten dionez, hasteke dago baina hasteko irrikan «<Ni Salvador-a yoan banendi [ ... ]. An sendi 
bat dugu oso adiskidea. Ara eraman nai naute, beraien landaetxe batera [Itsas-begi edo Miramar]. Bakartasun 
anan asi nimeke nere Ian aundia egiten»; OE, 935-936, 936 or.); 1951ko urtarrilaren 17rako ja «IpernuaJ) idazten 
ari da (Zaitegirentzako gutuna, AB eta apud Iztueta [1991,1.157 or.]; kontuan izan behar da, bestela kronologia 
hau hankaz gora geldituko bailitzareke, aipatu liburuaren 1.143 orrialdean <<l951-xii-6» datarekin aiparzen 
den Zaitegirentzako gutuna ez dela abendukoa, apirilekoa baizik, hau da '1951-iv-6': nahasmendu larriak ekar 
ditzakeen huts txikia da). Bukaera data zailagoa da zehazten, Akesolok argiraratu zuen Oianzabalekiko gutuneriak 
1951ko azarorik 1952ko azarorako guztiak falta dituelako. Zaitegiri egindako 1952ko ekainaten 9ko gutun batean 
irakur daiteke liburu honi buruzko azken aipamena: «Salmuetan poliki ari naiz. Zerua ere aurreratzen asia» (AB). 
Honik aurrera ez du berriz aipatzen baina bai beste Ian batzuk: pemsatzekoa da udara hanan bukatuko zuela. 
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poemaren erdal itzulpena eta salmoen euskarazkoa.!O Poemaren itzulpena 1951 ko udaberri 
eta udaran zehar kokatu ahal dugu, gutxi gorabehera -apiriletik uztailera-, eta Salmutegia 
1952ko maiatzetik azarora. (Honetaz gain, zati batean behintzat Quito-n arrebarekin idazten 
ari zeia, honekin oso estu lotuta dagoen EI trato con Dios ondu zuen erdaraz eta 1952ko 
apirilean bukatu). 11 

Quito-n arrebarekin eta EI trato con Dios bukatuta edo bukatzear dituenean -eta 
Salmutegia arin bukatzeko itxaropena-, badirudi arnasa hartu eta gerora begira jartzen 
dela: 

El trato con Dios bukaeran dut oraintxe. Urrena Salmuekin asi bearko. Oiek eta «Zerua» bukatu 
ezkero, banindoake ~txera ezin- Belloe-a??? Zaragoza txiki ontan ez nago gaizki; bafian au ez da 
nere biziera, ez Meza ta ez Bezpera. Etxe artan adiskideak ba ditut, eta gela bat pozik emango omen 
lidakete. Biblioteca -ederra daukate, ta Elizako Gurasoen idatziak biurtzen asiko nintzake, lenbizi 
S. Agustifien Iainkoari Gorespenak edo Confessiones bukaturik. Bafia ... sosik ez armo ioateko ta an 
egoteko.12 

Hortaz, ez ditu bistatik galdu Aitorkizunak. Salmutegia oraindik ere bukatu gabe duelarik, 
izan ere, Aitorkizunekin sartzeko asmoa duo Honela idazten dio Oiartzabali 1952ko 
azaroaren 7 an: 

Oraindik ez ditut bukatu Daviclen Eresiak [ ... J. Oiek aurten bukatuko al ditut, baldin bait ere! 
Datorren urtean, lainkoak nai badu, S. Agustin bukatu bearko;13 

eta gauza berbera errepikatzen dio handik gutxira, 1953ko Errege egunean: «Esan nizun 

IOMerezi du oinarrizko datu pare bat ematea honen inguruan, ez baititut inon jasota ikusi. Apirilean zehar 
hasi zen itzulpen honetan, Zaitegirentzako 1951ko apirilaren 6ko gutunean (AB) oraindik ez dela hasi esaten 
baitu (<<Quid plural Poema gaztelaniz ipintzen asi bearko dutala [ ... J») eta Mokoroarentzako 1951ko apirilaren 
29koan (PIA) honako hau baitiotso: «Orain ontan poema erderaz ipintzen ari naiz, ingelesera biurtu nai ote 
daten edo Zaitegik adierazi dit [ ... ]. Lenengo bi kantuak lau egunetan biurtu ditut». (1951ko maiatzaren 22an 
egindako gutun batean datu gehiago ematen dizkio Martin Oiartzabali: «Ni orain Poema gazteleraz ipintzen ari 
naiz, Zaitegik esanik. Ba omen du adiskide bat ipar-amerikarra ta ari emango omen clio ingelesera biurtzeko, balio 
baldin badu. Ez letorke gaizki» rOE, 939 or.]). Handik gutxira, B. Amezagak karta egiten clio esanez Euskaldunak 
erdarara itzultzen ari dela, Montevideo-ko Unibertsitateko Letretako Fakultateko dekanoak agindata: Orixek ez 
egiteko diotso bainaAmezagak egin egin behar omen du (OE, 939-940 or.). Mokoroarentzako 1951ko uztailaren 
21eko gutunean (PIA) lana bukatuta dagoelako berria ematen dio: «Nere itzulketa bukatua det». Amezagaren berri 
gehiagorik ez bide zen egon: ,<Amezagak ez du geiago txintakorik atera. Nik ez cIiot bialdu kopiarik, eta berak ere 
ez dit bialdu lenengo zatiaren itzulpena. Bi kopia Zaitegik eraman zitidan Cincinati-ko Universidadeko irakasle 
batentzat. Izketan asia da arekin. Etxe orrek urrurik atera omen lezazke bai euskera ta bereiz erdera. Irabazia erdi 
bana eskatuko omen dio. Ez litzake makaia» (OE, 940-941, 941 or.). Eta hemendik aurrera ere ez da aipamen 
gehiago. Erdal itzulpenari ipinitako hitzaurreak ("Pr6Iogo a la versi6n castellana de Euskaldunak»: Euskaldunak 
poema eta olerki guziak ... , xliv-xlv or.), izan ere, 1951ko data darama: ,,£1 Salvador (Centro America), 1951». 

11Honen gainean ikus Iztueta [1990] eta [1991, 1.157-1.159 or.]. Bukaera data Zaitegirentzako 1952ko 
apirilaren 4ko gutunari esker dakigu (AB). 

12Zaitegiri, 1952ko apirilaren 4ko gutuna (AB). Europara itzultzeko asmo hau ez da gauzatzen, ezaguna den 
legez, 1954ko urrira arte; 1952ko saio honi buruz ikus baita ere Iztueta [1991, 123-124 or.]. 

l3OE, 942 OI. Baliteke 1952ko apirilean hasi izana salmoekin eta ez, esan dugun bezala, maiatzean (baina ez 
ekainean, Iztuetak [1991, 1.157 or.] dioenaren konrra). Honi buruzko lehendabiziko lekukotasun zehatza aipatu 
apirilaren 4ko gutunean dago; egun batzuk geroago, apirilaren 21ean, honela diotso (AB): «M. Barriolari irureun dolar 
eskatu ditiot Salmuen ordez. An ikaratuko dira ala ere. Labaienen eskuetan utzi dut auzia» (eskaera honen inguruan 
merezi du Intxaustik [1979,134 or. 14 oh.] jasotako Barriolaren beraren lekukotasuna ikustea); maiatzean ja--orain 
ez da zalantzarik: honengatik goian emandako data- bete-betean ari da, Quito-n arrebarekin bukatu gabe badauka 
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lengoan S. Agustinen Confessiones itzultzen bukatu nai nukela aurten».'4 
Salmoak 1952ko azaroan bukatuta -Ameriketan egindako azken lan luzea-, 

Aitorkizunek dute lehentasuna, 1953ko hasieratik bertatik, Orixeren asmoetan. Ja otsailaren 
3an honela egiten dio on Martin Oiartzabali: «S. Agustifien azkeneko iru liburuen bikia 
bialduko dizut. Oraindik asteko nago».'5 Baina bost egun geroago, otsail 'honen beronen 
San, 'kaskarreko' bat dela-eta, makal gelditzen da eta 'opor unea' hartzea erabakitzen du 
(baita, seguruenik, EG-k ere opor urtea egin zuela aprobetxatuz, une hartan, izan ere, ez 
baitzen argitaratu).16 Hala eta guztiz ere Aitorkizunei buruzko asmoa sendoa zen eta 1953ko 
maiatzaren 14rako hasi da Orixe Aitorkizunen latin testu baten bila: 

'Trabuco' [sic] (Con/essiones) urzi ote nizun? Emen ezin arkitu latifiez liburu txikian. Seminarioan 
Migne dute baifian ezin ekarri. Itzulia Labaienek dauka Donostin. Ez dakit Trabuco [sic] ara [Sc. 
Donostiara] bialdu banun ere. '7 

Oiartzabalek eta Labaienek -kontu honen berririk dakarren gutunik ez dugu- ezetz 
erantzungo zioten, handik aurrera ere bila ikusten baitugu Orixe. Zaitegi ere bila jarri bide 
du eta azkenean lortu egingo duela dirudi: 

ere: "Salmuetan gogor ari naiz. "Zerua" ez dur asi oraindik, bafian egun gutxiko lana nuke asi ezkcro. Buruan 
daukat guzia. Zer parrak egin bear dituzun!" (gurunak ez du datarik baina bai Zaitcgik eskuz egindako ohar hau: 
«l952garreneko orrilaren 17garrenean yaso nUn>, [AB]); Oiarrzabalentzako 1952ko azaroaren 7koa (OE, 942 or.) 
eskribitzen duenean amaitzear dago: "Oraindik ez ditut bukatu Daviden Eresiak, aurrera badoaz ere. Azkeneko 
amarrak palta. Eta gero 17 Cantica Breviarii Romani. Oiek aurten bukatuko al dimt, baldin bait ere!" (eta baita 
Mokoroarentzako 1952ko azaroaren 13koan [PIA] ere: "Bukaeran dirut,,); eta, izan ere, azaroaren 18an Mamemeri 
egindako batean bukatu egin dituela esaten dio (AB eta apud Izmeta [1991, 123 or.]). Hemendik aurrera, 1952ko 
abenduaren 4rako bidali dio ja Labaieni eskuizkribua -honen eskuetan urzia baitzuen kontuaMaritxu Barriolarekin 
tratatzeko-, eta Gabonetarako baita Barriolari berari ere (Zaitegiri, 1952ko abenduaren 4ko gutuna [AB], eta baita 
OE, 943 or. ere); azkenik, 1953ko ekainaren erdi aldean heltzen zaizkio itzulpenaren trukean eskatutako diruak (eta 
pixka bat gehiago ere bai, antza: ikus Zaitegirentzako 1953ko ekainaren 20koa lAB] eta Intxausti [1979, 134 or. 14 
oh.]). Jakina, Salmoen itzulpen hau ez zen argitaratu askoz geroago arte: hasieran imprimatur ez ziotelako ematen 
(1954ko hasieran, agian 1953ko bukaeran, eman zioten: ikus OE, 949-950 or.), gero argitaletxearen arazoengatik 
(Mitxelena [1954]); azkenean, 1968an kaleratu zen (nahiz eta 1967ko datarekin). 

"OE, 942-943 or. 
150E, 943 or. Noski, "iru liburuen bikia>, horrekin zera esan nahi du, itzultzeko falta zaizkion azken hiru 

liburuen itzulpenaren aldaki bat bidaliko diola -itzul ditzanean, jakina-. Badirudi, bestalde, hauxe zela, 
nonbait, hilabete horietako gaia, otsailaren 15ean ere horrela baitio: «Larrakoetxea laterandarrak Conftssiones 
itzuJiak omen. Orren berri galdegiozu A. Beobideri" (OE, 943-944, 944 or.). 

16Horrela kontatzen du pasadizoa 1953ko maiatzaren 14ko gutun barean: "Esana dizur, noski, otsaillaren 
8garrenean egundoko kazkarrekoa artu nula basi-gelan erorita. Illabeteko wrabioak ukan nitun. Urrena artatik edo 
gripe tzar batek artu nindun. Lenbiziko bi egunetan belarrietako min aundia; irugarrenetik aurrera gorreri aundia 
bietatik [ ... J. Lanerako gogo aundirik ez oraindik. Bescela osasunez 050 ederki» (OE, 944-945, 945 or.). Nahitaez, 
beraz, opor aldia hartu behar izan du, batik bat -kasu azken aditzaren denboraldiari- unearen lehendabiziko 
erdian: "Adiskide aundi: lanik ez egiteko diagodazu, ongi ez banago. Oraintxe ongi nagola esan dezaket, baifia, zuk 
bezala gauzak patxadaz artuz, une au opor-urte artzea erabaki nun" (Oiartzabalentzako 1953ko abuztuaren 5eko 
gutuna: OE, 946-947, 946 or.). Ohar bedi Euskal-izkera izenburuarekin 1952. urteko akaberatik aurrera EG-n 
argitaratu ziren zatiak aspaldi eginak zirela: 1941-1942 urteetan, Orixe eta Oiartzabal Saubion-en ziren garaian; 
hauen guztien moldaketa bat 1963an argiraratu zen, erdaraz, Ellenguaje vasco liburuan. 

170E, 944-945, 945 or. Trabucco, gorago ikusi den bezala (37-39 or. baina ikus, oro har, II erans.), Orixek 
Iparraldean itzuli zituen Aitorkizunen azken liburuetarako erabili zuen edizioaren arduraduna da. Ezin dugu 
seguru jakin nor den gutun hauetan Trabucco deitura gaizki idazten duena, Orixe ala Akesolo, ez baitimgu 
gutun hauen eskuizkribuak ikusi -eta ez dirudi apropos dagoenik horrela idatzita, txantxetan alegia-. Orixek 
aipatzen duen Migne honi buruz ikus II erans. 373-374 or. eta bertako 16 oh. 
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Confesiones ez baifia Confessiones (latifiez) bear nuke. Zaude: D. lfiaki egunean arkim genun Iesu
lagunen liburutegi batean, eta emango didatela iduri zaida.18 

Harritzekoa bada ere, gure hurrengo lekukotasuna iristen zaigu ia-ia bukatuta dituenean 
falta zitzaizkion hiru liburuak, honela idazten baitio, 1954ko urtarrilaren 26an, aita Santi 
Onaindiari: 

A[ital agurgarri ta adiskide on: lengo astean itz emona neukon neure burua [sic], ez nebala eskutitzik 
egingo S. Agustifien Aitorkizunak amaitu arte. Azkenengo iardunean difiardut (XIIgarrenean [sic]) eta 
ointxe beste lau eguneko lana. '9 

Eta, izan ere, handik hiru egunera, urtarrilaren 29ko gutun batean, ematen dio berri ona 
Oiartzabali: 

Beste berri bat, zuretzat oso ana: atzo amaitu nimla S. Agustinen Aitorkizunak. Orain itxedon egin 
bear, liburua itzuli bearra baitut. Aita Aranguren Azpeitiarrak utzi dit BAC-ren argiraraldia, baifian 
aien Bibliotekako arauak 050 zorrotzak dira. Ez da gutxi ad mensem ere, eta gainera liburua etxetik 
atera.20 

Itzulpena bukatutzat jotzen badu ere ez bide dago erabat bukatuta, oraindik 'itxaron' egin 
behar baitu lib u r u a it z u 1 i be h a r due 1 a k 0 -eta ez beste arrazoi batengatik-. 
Agian bukatu duena Ian gordinena da nonbait, gutun bereko beste pasarte batean honako 
hau baitio: 

Orain liburua nonai koxkatzen dutalarik, oso zailla ta egifia dirudit euskeraz esateko, baifia nolahait 
ioan da. Iorratu bearra haduke argitara baino len. 

Ez dio, beraz, ezer bidaltzen. Handik hilabete eta erdira, martxoaren 19an, igortzen dio: 

Or doatzu Aitorkizunen amaia. Dudatxo batzuk badauzkar, kopia liburutik [sic] gabe atera baitut 
eskuzko zirriborroetatik. 21 

'Amaia' -pentsatzekoa da- obra osoari edo obra osoaren itzulpenari dagokionez: XI, XII, 
XIII liburuak Aitorkizunen amaia direlako edo hiru liburu hauen itzulpenarekin lehendik 
egina zuena burutzen duelako. Oraingo honetan, itzulpena 0 r a i n d ike r a bat 
b u kat u t z a t jot zen e z bad u ere, eta berriz ere libururik gabe egon arren, ez 
bide du ja 'itxaron beharrik' ikusten. Orain duena 'dudatxo' batzuk baizik ez dira, ez, inondik 
ere, itzulpena inori erakutsi gabe uzteko modukoak. Bad i r u dig u z t i h 0 net a t i k 
o n do rio h a u e kat era b e h a r d i tug u 1 a: 1954ko urtarrilaren 29 hartatik 

181953ko abuztuaren 5eko gutuna: OE, 946-947, 947 or. 
190naindia (1974, 28 or.l. Onaindiarena nahiz Orixerena berarena, «XIIgarrenean» hutsa da, Aitorkizunen 

azken liburua XIIIgarrena baita; bestalde, argi dago hutsa hor dagoela eta ez azken liburuarekin ari delakoan: 
oraindik lau eguneko lana duela esaten duelako eta, honetaz gain, Oiartzabalentzako 1954ko urtarrilaren 29ko 
gutuna dugulako, beherago ikus daitekeen bezala, non itzulpena bukatu egin duela baitio. 

2°OE, 949-950, 950 or. 
2IOE, 951-952, 951 or. 
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aurrera berriz atera zuela liburu hura jesulagunen liburutegitik -eta berriz, seguruenik, 
ad mensem-- eta liburua aurrean zuelarik zuzendu edo gehitu zuela zuzendu edo gehitu 
beharrekoa -otsailean zehar, gutxi gorabehera-; eta liburua jesulagunen liburutegira 
itzuli ondoren bakarrik jo zuela malclnaz eskuz egindakoa: 'kopia', hau da, aldaki garbia 
(makinazkoa, Oiartzabali bidali diona), 'libururik gabe' egin duelako. Makinaz jo zuelakoa 
ere segurutzat jo daiteke, bestela ezin baitzion 'kopia' bat bidali Oiartzabali -eta beste bat, 
antza denez, 'Donostiara', segituan ikusiko dugun bezala-. (Ikus, honi guztiari buruz, II 
erans. dioguna ere). 

Oiartzabali igorri eta egun batzuk geroago, martxoaren 26an, Zaitegiri idazten dio 
(AB): 

Liburuetaz itzegin dezagun. Nere S. Agustin Donostin dago (X liburu), beste irurak aste banatan bota 
nirun. Lenik, ibilian ibilian ni ata ioan beatko. Maritxu Batriolak esaten ditidanekin, kolokan iatri 
naiz. Mamemeri galdegin diot zer iduri zaion. Ortaz, an bertatik bertara zainduko nuke atgitatatze 
ori. 

Bagenekien lehenengo hamar liburuak Labaienek zituela; bagenekien, orobat, martxoaren 
19rako bukatuta zegoela gainerakoa; orain ikusten dugu martxoaren lehenengo asteetan
edo, makinaz jo ahala seguruenik, bidali zituela hiru liburu itzuli berriak.22 Nora ordea? 
Esango genuke Donostiara, Labaienen etxera hauek ere -gogora lehengo «Labaienek dauka 
Donostim hura (38 or.), Iparraldean egindakoari buruz ari zela-; ez -edo ez nahitaez 
behintzat- Maritxu Barriolari, honi buruzko aipamena, agidanean, beste auzi batek ekarri 
baitio lumara Orixeri.23 

Eta noiz egin zuen 1954ko urtarrilaren 29an gutxi gorabehera bukatutzat jotzen 
zuen eta martxoaren erdi aldean zuzenduta eta garbian ipinita zeukan itzulpena? 1953. 
urteko san Inazio eguna ospatzeko jesulagunen etxeren batera joan zen eta, bide batez 

22Ez da egiantzekoa hemen ai patzen diren hiru bidalketa hauek eta Oiartzabalentzakoa berbera izatea. lzan ere, 
ez dugu inongo arrazoirik pentsatzeko Oiartzabali igorritakoa hiru alditan bidali zionik: 1954ko martxoaren 19ko 
gutunean ez du hiru bidalketarik aipatzen; eta 1954ko apirilaren 12ko batean honako hau diotso: «Nere S. Agustin 
noizbait iritxiko al zaizu. "Impresos" antzean igorri nizun, eta zercifikatzerik ez dute emen ontzat artzell>, (OE, 952 
or.); batez ere bigarren aipamen honi dagokionez, pentsatzekoa da hiru alditan bidali izan balio aipatuko zukeela. 

23Maritxu Barriolaren aipamena beste zerbaitek ekarri duelakoan nago, egun edo aste gutxi batzuk lehenago 
egin zion proposamen batek alegia: «Orain Maritxu Barriolak Donostian Ian egiteko aukera ipinten dit, 
eguartean, atsaldean nere esku geldirzen naizala. Breviarium totum nai luke. Kopiak aterako omen ditidate. Gure 
etxekoandrea [sc. Mameme] New Orleans'en da alaba zaitzen gaixoetxean, eta gaur bertan galdetzen diot zer 
iduri zaion. Zuk ioateko diozu, noski. Labaien'ek ere bai. Ikusiko» (1954ko martxoaren 19ko aipatu gutuna); 
testuan emandako aipuak (Zaitegirentzako eskutitzekoak alegia), izan ere, horrela jarraitzen du: «Bosteun arpide 
oiek MB-k [sic] bilatuko ditu. Nik bi iloba apaizgai baditut eta Donostiko Seminarioko euskalzaleak badakizu 
nerekin dauzkadala. Zuk liburuetan lagunduko bazenu, MB-ri ederki letorkio, bera ere beste aldera eralgizun 
aundiak egiten ari baita. Breviarium etzait iduri beste munduko lana. An asi bearko. Ez daukat grifia aundirik 
ioateko baifian an geiago egin nezakela. Emen eguneroko Mezarik ere ez. Neronek bakarrik Euskalerrian argitara
ala aifia liburu emango dudala nago. Lenbizi, asteko, Sta. Teresa ta S.]. de la Cruz eman nezazke, zatirik ederrenak 
itzez itz eta gaifierakoa laburtuz eta euskerari egokituz. Kikeron-en aburuko naiz ontan: itzuli ez-baifian egokitu. 
Gero, Elizako Gurasoak, lenbizi, ustez, De virginitate et virginibus, Anburusi gurenarena: Aingerutasuna = 'Ia 
virtud angelical'. Drrena S. Bernardo etc. etc. Gure gaztedia ezkerretara doa, ta iaureskuntzari eutsi bear diogu. 
Misale, Breviarium eta oiekin zerbait egifia duket: egunero irakurriko naute, beintzat; baiiian ez naiz alki ortara. 
Berri berritik asi nai dut ezer egin ez banu bezala, autsi edo puskatu, al-bait, gaifierako idazle guziak apurru arte. 
Jainkoa lagun, biba wral!! •. 
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-edota alderantziz-, bertako bibliotekan Confessiones bilatu eta aurkitu zuen, Oiartzabali 
abuztuaren 5eko gutunean esaten zionez (ikus, gorago, 44-45 or.). Hauxe da dugun data post 
quem bakarra, hortik aurrera eta hurrengo urteko urtarrilaren bukaerara arte, harrigarria bada 
ere, bere gutunek ez baitigute txintik ere esaten honen gainean. Beraz, i t z u Ike tar e n 
Ian gordinena bi data hauen bitartean kokatzea besterik 
ez dugu, eta itzulpena benetan bukatutzat jotzea 1954ko 
mar t x 0 are n e r d i aId e a n .24 

Aitorkizunen testua postara bota eta, 1954. honetan, artikulu gutxi batzuez gain, ezin 
izan zuen Ian luzerik hartu: hiru hilabetean zehar gutxienez hezueri gogor batek jo zuen, 
Zaitegiren Ian zenbait zuzentzen ere eman zuen denbora eta, azkenik, Europara itzultzeko 
paperak-eta biltzen ibili behar izan zuen.25 Dakigun bezala, urriaren 25ean itsasoratuko 
zen seguruenik, azaroaren 24an Bilboko portuan lehorreratzeko. Hori baino lehenago 
Guatemalara joan zen, Zaitegi eta Ibifiagabeitiari agur esatera.26 Itsasontzian aspalditik 
ondo pentsatuta eta, neurri batean, eginda zuen Jainkoaren bila liburuaren sarrera eta 
lehendabiziko atala idatzi zituen.27 

24Ez dirudi 1954ko urtarrilaren 29ko ad memem harekin hilabetean egin zuela ulertu daitekeenik, ad memem 
hori azken hilabeteari dagokiona izan daitekeelako. Gogoratu heharra dago -ikus 38 or. 55 oh.- azken hiru 
liburu hauek ia-ia Aitorkizunen heren hat betetzen dutela, eta Aitorkizunen barruan ez direla, inondik ere, ulertzeko 
~do itzultzeko- liburu arinenak. Merezi du Orixek berak azken hiru liburu horien itzulpenari irizten ziona 
ikustea, honela hitz egiten baitio, berriz ere bere lagun Oiartzabali, 1954ko irailaren 3ko gutun batean (OE, 952-
954,953 or.): «Onezkero irakurri dituzu Aitorkizunetako iru iardunak; arnaikagarrena errexa ta polita, hesteak ez 
ain errexak. Latinez eta espafieraz ere ilJun gelditzen dira. Nik, heintzat, ditudanak egin ditut». 

250rixeren osasunak behin betiko beherakada naharmena izan zuen hilahete hauetan. Aide honetatik oso 
adierazgarria da El Salvadorreko Zaragoza-tik Zaitegiri egindako 1954ko ekainaren leko gutuna (AB): hemendik 
aurrera oso kontuan harm hehar da osasun falta hau bere lanen aurrerabidea aztertzean. Gogoram behar da, 
bestalde, 1954ko urte hau Miarritzeko batzar entzutetsu harena izan zela: gonhidatu zuten arren ez zuen ezer 
hidali baina bai egin zimen ez 1972ko edizioan ez idazlan guztienean -darnurik- jasota ez dauden hertso 
bitxi batzuk; Zaitegirentzako 1954ko ahuzmaren 16ko gumn hatean daude (AB): «Ez nun ezer igorri Biarritzeko 
euskal-egunetara. Kopla bat egin hai, ta emen gorde. Badakizute, 22 aout recital M. Rdvel a S. J de Luz. Ravel 
txatxu ori! Onela zion nere ahapaldiak: "Leizaola ta Intxausti iaunak, I esker onik zuengana; I batzarrera nik ezin 
hialdu I eska didazuten lana. / Erdal-billeran oheki datoz / Bolero eta Pavana. I Otsegin heza nai dunak: 'i Vi"va / 
14 Pe~a edo 14 juana/m». 

6Bidaia honi buruz ~ta Guatemalako lagunei egindako bisitaz- nahikoa da Izmeta [1991, 129-131 or.]; 
arohat ikus daitezke Labaien [1990, 55 or.] eta lrigoien [1976, 32 or.]. 

27Esan bezala, El Salvadorren ondutako El trato can Dios de1akoaren zati osoak erahili zituen jainkoaren bil14 
idazteko. Itsasontziko lanari dagokionez, ikus zer dioen ja Tolosatik Zaitegiri egiten dion 1954ko azaroaren 30eko 
gutunean (AB): "Nere liburu berriaren gai ortatik ontzian egifiak ekarri dimt "Sarrera" eta "I Atala". Liburuaren 
izena Iainko-bil14». Bi zati hauek handik gutxira argitaratu ziren EG-n (1954 [11-12], 173-174 or.), jajainkoaren 
bil14 izenhuruarekin. Baztenuta izan zuen Ian hau denbora luzean: 1957ko udaberri aldean herriz heldu zion 
(Iztueta [1991, 142-143 or.]) eta 1958ko ekainean-edo bukatutzat jo zuen (OE, 967 or.). EG-n argitaram zen 
berrsioan, "Sarrera» izenburua dararnan zatiaren bigarren paragrafoak Aitorkizunen historiarako interesgarria 
den aiparnen bitxi bat dakar: "Badatozkit or-arnenka nere irakurlerik idukienak, eman detzadala lenbailen san 
Agustinen Aitorkizunak. Ain zuzen eun urtemuga dalata zein egoki letozken! Baifian ez daukat alderdirik aiek 
argitaratzeko. [ ... J Argitaratzeari lotu ez nizaioken ezkeco, egiteari bederen lotu nakion, noizbait agertuko diran , 
ustean» (173 or.). Urremuga, noski, Agustinen jaiotzarena: 354. Zer esan nahi ote du hemen ordea alderdi horrek? 
Esango nuke 'beta', 'modu', 'ahalbide': alegia, oraindik ezinezko duela ~ta ez, pentsa litekeen bezala, argitaletxea 
falta duela-. Paragrafo hau ez dago 1971ko edizioan, ezra honen gainean eginda dagoen idazlan guztienean ere. 



III 

Lazkaoko beneditarren etxean 

Euskal Herrira helduta Tolosara joan zen eta arrebaren etxean hilabete eta erdi egin zuen 
-erdi gaixorik, orain ere-. Ez zuen ordea han gelditzeko asmorik: ja El Salvadorretik hitz 
hartua zuen Lazkaoko beneditarren etxera joango zela, eta 1955eko urtarrilaren 7an bertan da.' 
Tolosako hilabete eta erdi honetan zehar bere aspaldiko adiskide Justo Mokoroa ere Tolosan 
da eta, dirudienez, sarri samar ikusten dute elkar.> Ezinbestean, hitz bi baino gehiago egingo 
zuten Aitorkizunen gainean,l eta Mokoroak itzulpen berria aztertzeari ekin zion abenduko 
egun haietan: ez itzulpen osoa -ordurako ja osorik egon arren-, orexarrak Iparraldean egin 
zituen zatiak bakarrik baizik. 4 Ez dakigu zergatik ez zituen ikusi gainerako hiru liburuak, XI
XIIIgarrenak alegia; eta, hauxe izan arren hipotesi egiantzekoena, ez dakigu seguru azken hiru 
liburu hauek ere Labaienek ote zituen: segurutzat jo dezakegun gauza bakarra da Mokoroak 
eskuen artean izan zuela Orixek Iparraldean ondutakoaren lehenengo aldakia -ez, beraz, 
orain Lazkaon dagoena-.5 Orixe gaixorik zegoela aprobetxatuz edo, agian, bere arrebarenean 
zegoen bitartean Ian horretan sartzeko asmorik ez zuelako, eraman egin zuen Mokoroak 

'Bi hilabete hauetarako ikus Iztueta [1991,129-134 or.]; kronologiari buruzko zalantzak sor ditzaketen huts 
batzuk itzuri dira aipatu orrialde hauetan zehar: 131 orrialdean, testuan aipatzen den azaroaren 14ko gutuna 
abenduaren 14koa da, azaroa ordez ere «arazoa" inprimatu dutelarik (I2 oharrean ondo dago), eta 13 oharrean 
aipatzen den 1955eko urtarrilaren 10eko gutuna ez da Tolosan egina, Lazkaon baizik; 134 orrialdean, berriz, 
irakur daieeke «urtarrilaren San" joan zela Lazkaora, baina badirudi hau ere hutsa dela, hortxe aipatzen den 
1955eko urearrilaren 10eko gutunean «erenegun-aintzi iritxi nintzan Alkartegi ontara» irakur baitaiteke: beraz, 
7an joango zen (hasieratik aurreikusita Zllen bezalaxe, bestalde, Tolosan egindako 1954ko abenduaren 14ko gutun 
batean [AB] horrela baitio: «Itxoizuee apur bat, gizagajook, ni Lazkaura ioan arte [Erregenak ondoan}». 

2Zaitegiri Tolosatik egiten dizkion bi gutunetan ere (azaroaren 30ekoan eta abenduaren 14koan, biak AB) 
Mokoroarekin izandako solasaldiei buruz hitz egiten duo Bestalde, geroago aipatuko den 1955eko urearrilaren 
14ko guruna ere Tolosara bidaltzen bide dio Lazkaoeik: PIA eta apud Iztueta [1991, 135 or. 29 oh.]. 

3Egun haietan ondu zuen txostenean (ikus, beherago, hemen bertan eea, batez ere, III erans.) honako hau 
esaten dio Mokoroak OriXeri: «Itzez naikoa esan nizun, baifta berriz esanak ez duke kalterik [ ... ]" (III erans. 109 
zenb.). 

'Honi guztiari buruz ikus 37-39 or. 
sIkus, azken auzi honen inguruan, III erans. 390-392 or. Mokoroak Iparraldeko zaria bakarrik eduki ahal 

izanak -eta ez, berriz, El Salvadorrekoa- pentsarazi ahal digu Orixek 'aste banatan' bidalitako Xl, XlI eta XlII 
liburuen testua ez zela egon -sasoi harean behintzat- Labaienen etxean. Baina ez da hau, noski, egin daitekeen 
hipotesi bakarra: orobat litekeena da, beste adibide bat baino ez ipintzearren, Mokoroak eskuetan eduki izana 
azken hiru liburu haiek baina astirik ez izatea -ikus ondorengo bi oharrak- testu nekagarri hari ere ekiteko. 
Gogora, honetaz guztiaz gain, 46 or. azaldutakoa. 
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eskuizkribua. Baina itzulpen hari buruz esan nahi zituenak idatzi ahal izan baino lehenago 
itzuli egin behar izan zion orijinala Orixeri, seguru baitakigu honen inguruan egin zuen 
txosten modukoa Aitorkizunen testua aurrean ez zuelarik eskribitu zuela:6 itzuli egin beharko 
zion Orixek ja Lazkaora joan behar zuelako eta eskuizkribua berarekin erarnan nahi zuelako, 
edota bera joan eta gero inork erarnan behar zizkionak ondo bilduta utzi nahi zituelako.7 Ez 
dakigu nola helduarazi zion Mokoroak txosten hutaj Orixe 7an joan zen Tolosatik, eta 14ko 
gutun batean -Lazkaotik ja, beraz- honela diotso: «zure oarkizunak jaso nitun [ ... ]»;8 
Mokoroaren paper hauek Lazkaoko beneditarren etxean daude gordeta. 

1955eko urtarrilaren 14an Mokoroari egiten dion eskutitz hori biziki interesgarria da; 
merezi du osorik ematea:9 

Lazkau'tik, 14-I-55 
Aita Justo M. Mokoroari. Tolosara. 

Agur Ibar: zure oarkizunak jaso nitun eta aietaz ondo baliatuko naiz. Nere xabarraldi asko 
arki diteke itzulpen ortan, baina Trabuco'ren [sic] textoak aldakuntza aundiak ditu BAC'renarekin. 
Lenbiziko atalean lau lerro geiago dakartzi, ta beste aldakuntza batzutaz konturatzen naiz, aurrean ez 
daukadala ere. Lenbiziko liburuan arkitu ditut utsak eta aldakuntzak; urrengoetan ere arkituko, bear 
ba da, zuk bainon ugariagoak. Eskerrik asko zureengatik, eta gauza errexegoetan [sic] arreta aundiagoa 
artzeko bidea eman didazulako. 

«Baina, arren, Orixe, irakurle bizien izenean eskatzen dizut: etzazu jarren, milla bider! elkortu zure 
Ian bikain ori aditz-joku arrotz geiegirekin». -Arrazoi dezu. Gizagajoa! Zer penitentzi eragin dizudan! 
Ikusten zaitut zure gela-txokoan, eskuak buruan, ile-tiraka, neoflexismo oietako zenbaitekin oztopo 
egitean. Neroni ere lotsa ematen didanak ba-dira, ta pozik kenduko ditut. 

Emen Salmoen kopia bat irrikitzen daude. Gainerako !tun Zarra kopietan atera genuna, ba 
dute Oiartzabal' ena. Jan-tokian irakunzen ari dira orain «Egun en idaztia» (Liber dierum seu 
Paralipomenon). 

Goraintzi orkoeri ta memento: 
Orixe 

'Aurrean ez daukana', jakina, Trabucco-ren edizioa da. Baina Ian berriaren hasiera honetan 
ereduen arteko aldeari ematen dion garrantzia -hots, Iparraldean ondu zuen itzulpena 
egiteko erabili zuenaren eta orain mahai gainean duen BAC-eko edizioaren artekoari- ez 
da izango Orixek uste zuen bezainbatekoa. Gutun honetan aipatzen duen pasarteak behar 

6Hala dioelako berak, txostenean benan, behin baino gehiagotan (III erans.): "Ez det uste bear bezela aditu 
dezunik kapitulu onen Ienengo erdia. Erderaz ipifiiko dizut, zure paperak aurrean baneuzka euskeraz adierazten 
aisago moldatuko ninrzana» (22 zenb.); «[ ... ]. Zure paperak aurrean ez dauzkadala ez naiz oroitzen zergatib (49 
zenb.); «[ ... J. Paperak emen ez dauzkadala ez naiz oroitzen zertara datorren oar au [sc. Mokoroak berak egindako 
ohar bat]» (72 zenb.); etab. 

7Paper batzuk Tolosan utzi zitueia badakigu: ,<Au nere burua! Zuendako artikuluak eta nota guziak Tolosan 
utzirik erorri naiz. Etzi ekarriko ditidate» (Lazkaotik, «Zaitegi taAndima adiskideeri» 1955eko urtarrilaren lOean 
egindako gutuna, AB). Hau da, ez nahicaez ahaztu egin zitzaiola paper haiek Lazkaora eramatea: agian berarekin 
erarnan behar zituen gauzekin batera jarri beharrean geroago eraman behar zizkiotenekin utzi zituela. 

"PIA. Daitekeena da Mokoroak postaz bidali izana Lazkaora, eta daitekeena da orobat Orixeren Tolosako 
etxean utzi izana -esaterako, hura ez zegoen batean baina Lazkaora aide egin baino lehenago, eta handik aurrera 
elkar ikusi ez izana-: azken honen aide hitz egingo Iukete, batetik, postaz bidaliez gero mintzagai ditugun paper 
hauekin batera joan beharko zukeen kartarik ez egoteak PIA-n eta, bestetik, Orixeren aipatu eskutitzeko «jaso 
nitun» hark. 

9PIA; Iztuetak ere [1991, 135 or. 29 oh.] gutunaren gehiena dakar. 
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baino gehiago puztu zion arazoa: Aitorkizunen testuaren hasiera-hasieran (I, 2, 2), izan 
ere, huts larria du BAC-eko 1946ko edizioak, hots, Orixeren lehenengo idatzaldiak--eta, 
hortaz, hura egiteko ibili zuen ereduak- bazituen 'lau lerro' falta ditu (ikus, honetaz, 174, 
180-181 eta 194 or.). Gainera, ereduen kontu honek zer ikusi gutxi du Mokoroak bere 
txostenean nabarmentzen dizkion huts gehienekin.1o Nolanahi den ere, Orixek arretaz 
irakurri zituen orri hauek eta baita hauen argitan itzulpena berrikusi ere, bere aldakian jaso 
ahala Mokoroaren oharrak marra banarekin ezabatuz eta, inoiz, bere oharren bat edo beste 
Mokoroak idatzitakoari gehituz; izan ere, orriotan aipatzen diren huts guztiak zuzenduta 
agertzen dira Lazkaon ondutako testuan: hutsak diot, Mokoroak proposatzen dituen 
gainerako aldaketak ez baitizkio beti onartzen. (Ikus, honi buruzko xehetasun gehiago, III 
erans.). 

Arestian aipatu dugun gutun horretatik ere Lazkaora heldu eta berehala Aitorkizunen 
itzulpena zuzentzen jardun zuela ondoriozta dezakegu; are gehiago, gogoz hasi zela lanean 
eta urtarrilaren 14rako berrikusia zuela ja lehendabiziko liburua -edo, behinik behin, 
honen zati handiena-: «Lenbiziko liburuan arkitu ditut utsak eta aldakuntzak; urrengoetan 
ere arkituko bear bada, zuk bainon ugariagoak» diotso Mokoroari. Gogoan dauka egina 
duen itzulpenak zuzendu beharra duela, «xabarraldi asko» dituela alegia, gutun honetan 
bertan dioen bezala; baina aspalditik zuen erabakita ondo orraztu gabe ezin zuela itzulpen 
hura argitaratu, eta halaxe zioen ja --esaterako- on Martin Oiartiabali zuzendutako 
1954ko urtarrilaren 29ko eskutitz batean, Ian gordinena bukatu berria zuenean: «Iorratu 
bearra baduke argitara baino lem).l1 Zaitegirentzako otsailaren 15eko gutun batean (AB) 
honako asmo hau erakusten du: 

Ni S. Agustifiekin an naiz, batez ere. Opor-aldirako genu nai nuke, berela Eliz-baimena eskatzeko. 
Zueri bialiko ditizuet atal bereizi batzuk noizean bein, A. Mokoroak aukeratuak. «Trabajo gigantesco» 
dala esan duo Nik bigarren eta azken-iorraldian eman-ala, kopiak ateratzen ditidate. 

'Bigarren jorraldia' da, izan ere, Lazkaokoa, bigarren idatzaldia alegia; eta nahikoa dirudi 
lekukotasun honek ondorioztatzeko lanaren hasiera honetan behintzat hark eskuz 
eskribitzen zuena norbaitek makinaz jotzen zuela: ezin da bestela ulertu «kopiak ateratzen 
ditidate)) hori. Gero frogatuko dugu Aitorkizunen bigarren idatzaldi hau, osorik, Orixe ez 
zen norbaitek jo zuela makinaz {78-91 or.);12 baina, aldi berean, ikusiko dugu I-V liburuen 
testua bakarrik idatzi zuela Orixek eskuz: gainerakoak, seguruenik, lehenengo idatzaldiaren 

I°Ereduen arteko aldeari ere egozten dio Orixek Mokoroak bere txostenean aipatzen duen beste huts bat 
(5 zenb.), baina arrazoirik gabe: «BAC'ek ez dakar», idatzi zuen, eskuz, Mokoroaren oharraren ondoan; baina 
badakar: Orixek ez zuen aurkitu Mokoroak iruzkin haiek ontzeko erabili zuen edizioak beste paragrafo zenbaketa 
bat zuelako (ikus, honen guztiaten gainean, III erans. 389 or. 5 oh.). Ohar bedi, bestalde, Aitorkizunen hasierako 
liburuen lehenengo idatzaldia ez zuela egin Trabucco-ren ediziorik, hemen dioen bezala: ikus, honetaz, II erans. 

lIIkus gorago 45 or.; Oiartzabalentzako 1955eko urrarrilaren 21eko gutun batean ere Aitorkizunakzuzentzen 
diharduela dio: «S. Agustifien Aitorkizuneri bigarren eskua (azkenekoa) ematen ari nm. Ba dauka bearra. 
Xabarraldi asko xamar dauzka» (OE, 954-955, 955 or.); balio gutxiagokoa bada ere, badugu beste lekukorasun 
bat Zaitegik 1955eko martxoaren 27an Oiartzabal berari Guatemalatik bidaltzen dion gutun batean: «Onezkero 
badakizu: Orixe on eta bizkorra Lazkaun bizi da [ ... J. Augustin gurenarm aitorkizunak eta Jaungoikoarm billa 
idaztia antolatzen diardu» (OE, 955 or.). 

'2Eskuizkribu honen lehenengo aldakiari B-prior esan diogu, eta bigarrenari -hau cia, kalkoarekin 
ateratakoari- B-alter: ikus 71-73 or. 
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orrietan zuzenduko zituen, eta bertatik kopiatuko zituen kopiagileak (91-95 or.). 
Badirudi lana arin doala.13 Eta ja martxoaren 28an honako hau idazten dio Andima 

Ibifiagabeitiari (AB): 

s. Augustifien [sic] Autorkizunetatik 8garren eta 9garren iarduna oso osorik bialduko neukez E. 
Gogoa-rako. 

Ordurako zortzigarren eta bederatzigarren liburuak berrikusita edo aurki berrikusteko 
zituela esan nahi ote du honek? Ez nahitaez. Eskutitz hau idazten duen sasoi berberean ordea 
berriz heltzen dio gogor gaixotaSunak eta, atzera Ibifiagabeitiari ekainaren 25ean egindako 
gutunean (AB) gezurrik ez badio, hiru hilabete eta erdian, ekainaren hasierara arte alegia, 
esateko moduko lanik egin gabe eduki du: 

Udabarriko Ielengo egunetik -iru iIlabete ta koxka- mikorik egin barik nago. Eskuz idazteko 
ukondorik ezifi arrimatu maira. Eskutitzik bere, Mameme-ri egin deutsodazanak. Eta kittu. 

Dakigun bezala, EG-n ez zen Aitorkizunen atalik argitaratu. 
].M. Aranaldek dakarrenez, 1956ko «Erregenetarako eman zun [sc. Aitorkizunen 

eskuizkribua], bukaturik, argitara zezaten».14 Eta berri gehiagorik ez dugu 1956 honetako 
apirilera arte. Gure hurrengo lekukotasuna, izan ere, eliz-baimena eskatzeari dagokio, 
horrela baitiotso bere adiskide Oiartzabali 1956ko apirilaren 12ko gutun batean: 

Ez dakit esan nizun, baifia Agustin gurenaren Aitorkizunak gotzaitegian da -Donostikoan- Eleiz
baimenaren eske. Urtearen azkenerako atera nai luke Pio Montoya iaunak. 15 

Izan ere, imprimatur 1956ko apirilaren 21ekoa da. Segituan ikusiko dugu Orixek ez zuela 
probak zuzentzerik izan: 1956ko irailaren 22an liburuaren bi ale jaso arte ez zuen testu 
hura berriz ikusiko. 

Urte bete pasatu zen, beraz, Orixe Aitorkizunakzuzentzen hasi zenetik bukatutzat eman 
zituen arte; baina ez zuen urtea horretan bakarrik eman: Lazkaoko egonaldian -1955eko 
urtarrilaren 7tik 1956ko abuztuaren erdi aldera alegia-, Aitorkizunak berrikusteaz gain 
eta sarri egon arren gaixotasunak jota, Officium parvum eta Benito santuaren Erregela itzuli 

13Garai honetakoa da, hots, 1955eko urtarril-otsailekoa, K. Mitxelenak Egan-erako egin zion elkarrizketa 
(Mitxelena [1954]); zalanrzarik gabe, oraindik Aitorkizunak zuzentzen zegoelako erantzuten dio honako hau: 
,,[K.M.] Ze Ian duzu eskuartean? Bat edo bat aurki agertzekotan omen da. Egia? [0.] Hala nahi, bainan ezin, San 
Agustinen Aitorkizunak, behintzat». (Hara zer dioen, elkarrizketa bitxi honetaz eta honen garaiaz-eta, Mitxelenak 
berak: "Era un hombre muy agradable. Cuando 10 conod sufria mucho de retima: no dejaba que Ie estrecharan 
la mano. Nos eost6 10 indecible haeerle la entrevista: erda que todo el fascismo internacional estaba detds de 
el...»; in Ibarzabal [1977, 158 or.l). Elkarrizketaren Iehortasuna ez zaio atxiki behar Orixek Egan-ekin edo 
Mitxelenarekin berarekin izan zezakeen inongo mesfidantzari, Iztuetak dioen bezala (Iztueta [1991, 132 or.]; ikus 
57-58 or. eta bertako 29 eta 30 oh.), ask 0 z a r r a z 0 i err a zag 0 a b a i t u : Mitxelenak bere samar 
idatzitako paper txiki batean bidali zizkion galderak eta Orixek paper horretan bertan zeuden zuri urrieran idatzi 
zituen erantzunak. Aipatu paper hori (eta interview moduko honen inguruan Orixek Mitxelenari egindako eta 
hark honengandik jasotako karta batzuk) Koldo Mitxelena Kulturuneko liburutegian gorde dira. 

14Aranalde [1965, 14 or.]. 
150E, 962 or. 
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zituen eta baita beste Ian txikiago batzuk egin ere;16 eta Erregelari dagokionez behintzat 
seguru dakigu 195 5ean -eta ez geroago- itzuli zuelaY Pentsatzekoa da, beraz, Aitorkizunen 
orrazketan hasita zegoenean aipatu beste Ian hau edo hauek fortunatu zitzaizkioia eta 1955-
1956ko Gabonak arte ezingo zuela Aitorkizunen itzulpena bukatu. 

1956ko apirilaren 21a baino Iehenago Orixeren Aitorkizunak Donostiako apezpikutegian 
dira. Handik pasatu izanaren arrastoa ere gorde egin da gure eskuizkribuan eta, izan ere, honako 
ohar hauek irakurri ahal dira Iehenengo orriaren goiko aldean, Iapitzez eginak (ikus IV irud.): 

Autor: Nicolas Ormaetxea (Orixe) 
Obra: Traducci6n al euskera de las Confisiones de San Agustin 
Residencia: Monasterio Benedictino - Lazcano - (Beasain) - Guipllzcoa 

Una vez censurada la traducci6n, vendra a recogerla Nemesio Echaniz, Pbro. - Victor Pradera, 79 
- 20 izqda. - San Sebastian1' 

Badirudi, beraz, on Nemesio Etxanizek ere Iagundu egin zuela honetan. Lerro hauen azpian, 
eskuineko aldean, arkatzez egindako marra bikoitz batekin bereizita eta tinta beltzez, honako 
hau dago idatzita: 

IMPRIMATUR 

S. Sebastiani 21-4-1956 
Dr Josephus Sudupe 
VcaGen 

16Lazkaon emandako urte eta erdi honi buruz eta garai honetako lanei buruz ikus Iztueta [1991, 134-140 or.]. 
Officium parvum argitaratu gabe dago eta san Benitoren Erregela Lazkaoko beneditarrek berek argitaratu zuten 
1980an (honen bi behatzizkribu gorde dira haien liburutegian: ikus, hauen gainean, 79 or. 33-340h. eta 99 or. 7 
oh.); salmo batzuk ere berriz itzuli zituen Lazkaoko urte eta erdi hartan: ikus Baztarrika [1973]; eta egiantzekoa da 
oso Jainkoaren billa liburuaren zati batzuk ere -itsasontzian ez ezik- Lazkaon ere idatzi izana. Baliteke bi artikulu 
hauek Lazkaon onduak edo, bederen, han birmoldatuak izatea: «Noizko-nongoak», EG, 1955 [1-2], 25-26 or. 
[= IG, III, 160-161 or.] eta «lzan, egon, gertatu», EG, 1955 [5-12], 110-111 or. [= IG, III, 161-164 or.]; berriz, 
zalantzarik gabe Lazkaon emandako hitzaldia da «Egiaren billa nondik asi» argitaragabea (orain IG, III, 165-169 
or.), 1955eko Santo Tomas egunean hain zuzen ere. (Ez da dudarik Zaitegiren Bidalien eginak [Zarautz, Itxaropena, 
1955]liburuari egindako «Itz-aurrea», 1-7 or. [= IG, III, 1.301-1.306 or.], El Salvadorreko garaikoa dela, beste 
arrazoi batzuen artean aipatu egiten duelako inoiz bere gutunetan; orobat «Itsua katsueri argiaz mintzO», EG, 1954 
[9-10], 149-150 or. [= IG, III, 1.126-1.129 or.], honako hau baitio (150 or. = 1.128 or.): «Lerro auek argitara 
orduko or naiteke gure txoko ortan, eta luzaroago iardungo»). Eta beharbada -ez da seguru- poesiaren bat edo 
beste. Bestalde, eta Aitorkizunen testuarekin zuzenean lotuta zeudelako gorago aipatu behar izan ditugun gaixo
aldiez gain, oso kontuan hartzekoak dira sasoi honetako osasun faltari buruzko lekukotasunak; oso adierazgarria 
da, esaterako, Benito santuaren Erregelaren itzulpenari beneditarrek jarritako oharrean ematen zaiguna: «[ ... ] aita 
Patxi Aizpurua idazmakina lanetarako lagun zuela, askotan gaixorik oean egon bearra izaten bait zuen eta oetik 
egiten itzulpen lana [ ... ] sarritan gaixo zegoelako oetik egiten bait zuen itzulpen lana, kopista bat lagun zuela 
berak bapatean esana makinaz idazteko» (<<Orixeren textuari zenbait oar eta zuzenketa», in Erregela ... , 333 or. [= 
IG, II, 757 or.]); baina bi urte hauetako eskutitzetan oso ugari dira osasun faltari buruzko aipamenak; badakigu, 
esaterako, 1956ko otsaila eta martxoa -gutxi gorabehera- ohean pasatu behar izan zituela: "Bi illabete terdi 
oiean egin ditut oifiaze ta sukar», diotso Oiartzabali 1956ko apirilaren 12ko gutun batean (OE, 962 or.). 

17Horrela esaten baitzaigu Erregelaren testuari beneditarrek ipini zioten aipatu oharrean: «[ ... ] Benito 
santuaren Erregela au Nikolas Ormaetxea Orixek euskaratua da. Lazkaoko Beneditarren Etxean egin zuen 
1955. urtean [ ... ]» (Erregela ... , 333 or. [= IG, II, 757 or.]). Honetaz gain, gaur beneditarren Lazkaoko etxeko 
liburuzaina den eta orduan honen guztiaren lekukoa izan zen Juan Joxe Agirreren oroitzapen hau dugu: lehendabizi 
Aitorkizunak orrazten jardun zuen Orixek, eta Erregela geroago itzuli zuen. 

18 «Echaniz» eta "Vieto!» tilderik gabe. 
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Hitz hauen ezkerrean zigilu arrauzkara bat jarri da, ohiko tinta moretxoaz, inguruan honako 
letra hauek dituelarik: 

OBlSPADO DE SAN SEBASTIAN - Vicaria General 

eta, erdian, gurutze bat. Pixka bat beherago eta ezkerraldean, hau ere tinta beltzez, beste hau 
irakur daiteke: 

Nihil Obstat 
Jose Luis Ansorena 

Azkenik, izenaren azpian ere marra bat, sinadura gisan nonbait. l9 

Argitaratzearen inguruko Ian guztiak Ant 0 n i 0 Mar i a Lab a i e n e n 
k ant u g era t u z ire n: Lekuonak eta liburu honetaz arduratu zen inprimategiko 
langileak elkarri egindako kartetatik berehalakoan ondorioztatzen da Labaien zela Ian 
hartan erantzulea; Aitorkizunen orijinalaren orrien artean gorde den -eta, dudarik gabe, 
inprimategitik datorren- ohar batek ere gauza bera salatzen du; Labaienek Mitxelenari 
igorritako zenbait gutunek eta, era berean, Julio Urkixo Mintegiak erosi zituen Aitorkizunen 
aleei buruzko dokumentazioak hori bera erakusten dute; Orixeren orduko gutunerian ere 
haren izena agertzen da bed -eta ez beste inorena- Aitorkizunen inprimatzea-eta aipatzen 
diren guztietan; Labaienen paperen artean Aitorkizunen aurkibidea biltzeko erabili zen 
Lazkaoko beneditarren gutun-azal bat ageri da; eta, azkenik, nekez uler liteke, Labaienen 
parte-hartzea kontuan izan gabe, nola eman zitzaion Lekuonari Aitorkizunen eskuizkribua 
txukuntzeko mandatua. 20 Gogora dezagun, bestalde, Labaienek gorde ziola Iparraldean 
egindako lehenengo idatzaldiaren eskuizkribua (gutxienez: Ameriketan egindako zatiaz ezin 
izan dugu ondorio segururik atera), eta Orixeren beste Ian batzuez ere hura arduratu zen. 

Baina t est u are nor r a z k eta eta pro b a k z u zen t z e a 
L e k u 0 n are n a r d u rap e a neg a n z ire n. Honetarako ere Fraga Franko 
ditugu: Lekuonaren paperak -edo, behinik behin, paper asko- gordetzen dituen 
artxiboan aurkitu dugu Orixek inprimategira bidali zuela uste zuen orijinala; orijinal 
honek inongo zalantzarik gabe Lekuonaren eskuari atxiki behar zaizkion ehunka ohar eta 
zuzenketa ditu, eta ehunka berrikuntza hauek 1956an argitaratutako testuan ere badira; 
arestian ikusi dugun bezala, inprimategiko langile batek Lekuonari egindako hiru gutun 
gorde zaizkigu aipatu artxiboan; eta abar. Gure Ian honen bigarren zatiko III-V kapituluetan 
(134-339 or.) eta V-VII eranskinetan saiatu gara Lekuonak Orixeren testuaren inguruan 
egin zuen lana berreraikitzen eta haren nondik norakoa ulertzen: honen guztiaren berri 

190n Nemesiok Aitorkizunen argiraratzeaz arduraruko ziren Labaien era Lekuonarekin sasoi hartan ziruen 
harremanei buruz ikus Sudupe [1996, 107-109 or.]; ezin aproposagoa da, darabilgun auzi honetarako, aipatu 
liburuko 109. orrialdeko argazkia. 

2°Lekuonak eta inprimategiko langile ezezagun horrek elkarri egindako kartak osorik eman dirugu 54-55 or.; 
Aitorkizunen eskuizkribuaren orrien arrean dagoen orritxoaz, Labaienek era Mitxelenak elkarri egindako gurunei 
buruz eta Julio Urkixo Mintegiak erosi zituen 20 ale horien gainean ikus 55 or. 24 oh.; eta Labaienen paperen 
arcean dagoen gumn-azalaren inguruan 314-315 Of. Honetaz gain, ikus Iztueta [1991,135-136 or.]. 
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jakin nahi duenak jotzea du orrialde horietara. Esan dezagun bakarrik aId a k eta ask 0 

-eta era askotakoak- jasan zituela Lekuonaren eskuetan 
A ito r k i z u n e n t est u a k: huts asko zuzendu zituen baina baita ere, aldi berean, 
banalizazio ugari sartu; hutsik ez zuten hitz eta pasarteak ere maiz aldatu zituen: batzuetan, 
seguruenik, ilun irizten ziolako Orixerenari, beste batzuetan itzulpena hobetu beharrez, 
hau da, jatorrizko latinari leialago atxikitzeko; eta Orixeren hizkuntzaren aldakortasun 
eta xelebrekeria zenbait ere araupean jartzen saiatu zen (ikuspuntu honetatik egindako 
aldaketa ikusgarri eta sistematikoenetakoa da -merezi du hemen aipatzea, Orixek espresuki 
eta agerian salatu baitzuen- testuan zeuden «nendun» guztiak -hots, 'nuen'- «nuan» 
aldatzea). Eta liburuaren antolamendua ere itxuraldatu egin zen: esaterako, Orixek orrien 
barrenean jarritako hiztegi-oharrak kendu eta, hark gehitutako beste batzuekin, hiztegitxo 
batean bildu zituen liburuaren akaberan, etab.21 

Ez dakigu Lekuonak hartu zituen Ian hauek -edo Ian hauetako batzuk- Orixeren 
eskuizkribua apezpikutegitik pasatu baino lehenago egin zituen ala handik itzulitakoan. Ez 
digute honetaz ezer garbirik esaten Itxaropena argitaletxeko langile ezezagun hark egindako 
eskutitzek -ez da, bestalde, gehien axola zaigun kontua-; bai ordea liburuaren historiako 
beste alderdi batzuen gainean, eta merezi du hirurak osorik ematea:22 

Zarauz, 15 de junio de 1956 
MuySr. mio: 

Ya se estan recibiendo las partidas de galeradas que se Ie envian para su correcci6n. Una vez 
efectuadas estas correcciones y comprobadas, se enviaran las paginas montadas al P. Sorarrain, quien 
las leeci antes de la tirada, siguiendo indicaciones del Sr. Labayen. 

Conviene me devuelva los originales de las primeras paginas, para ir haciendo Ia ponada interior, 
Nihil Obstat, Imprimatur, etc. 

En la espera de sus gratas noticias, Ie saluda muy atentamente su affmo.s.s., q.e.s.m. 

Zarauz, 2 de agosto de 1956 
MuySr. mio: 

Paso a corresponder a sus attas. cartas fecha 19 y 23 de julio ppsdo. 
Con esta fecha y por correo aparte Ie envio dos juegos de paginas montadas de la obra 

AITORKIZUNAK, para que sean cotejadas por Yd. yelP. Mocoroa. Tambien Ie envio pruebas de 
la portada interior, Nihil Obstat y Dedicatoria para su correcci6n y rapida devoluci6n. Ya estamos 
componiendo los dos indices que pronto Ie enviare para su correcci6n. 

Ya solo queda el pequeno vocabulario que aun no he recibido su original y la ponada, para ultimar 
la obra. 

En la espera de sus noticias Ie saluda muy atentamente su affino.s.s., q.e.s.m. 
Zarauz, lOde agosto de 1956 

MuySr. mio: 
Acuso recibo a su atta. carta fecha 7 del cte. junto con las pruebas de los indices corregidos, asi 

21Berriz, badirudi liburuaren akaberan gehitutako eranskin hauetako bat, «Gauza iakingarrienen arkibideID> 
izenekoa, Orixek egin zuela eta, jakina, Labaienen bidez heldu zela Lekuonaren eskuetara (ikus 306-315 or.). 

22Dataren eta gutunaren hasieraren artean hartzailearen izena eta helbidea agertzen dira: .Sr. D. Manuel de 
Lecuona / CapeUin de Berroxpe / Andoain». Beroin hiru eskutitzetan. 
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como el original del pequeno vocabulario. Ayer Ie envie las pruebas de este vocabulario, rogandole la 
cipida devoluci6n de las mismas una vez corregidas junto con las pruebas de las primeras paginas que 
aun no me ha devuelto. 

Ya solo queda por hacer la fe de erratas. Hemos pensado que 10 mejor es hacerlo en hoja aparte, 
que se colocara al final de la obra. De esta forma se puede terminar de manipular la edici6n sin esperar 
a preparar su original, y por otra parte es mas manejable para consulta. 

En la espera de sus gratas noticias, Ie saluda muy atentamente su affmo.s.s., q.e.s.m. 

Demagun, hortaz, Orixeren eskuizkribua (Lekuonak bere ohar eta zuzenketa guztiak 
egin ondoren eta --<:-z dezagun ahantz- Lekuonak ere ondua zen «5. Augustin' en 
Aitorkuntzetan utsuneak» izeneko bi orriekin batera)23 maiatzean joan zela inprimategira: 
zeren ekainaren 15eko gutun hau idatzi baino lehenago Aitorkizunen testu osoa jo behar izan 
baitute linotipian, hemendik ateratako galeradak --<:-do galerada batzuk- Lekuonari bidali, 
honek bere aldetik galerada horiek zuzendu eta zuzendutakoan berriz inprimategira itzuli ... 
Hau da, denbora gutxi pasatu zen imprimatur lortu zenetik (apirilaren 21ean baitzegoen 
sinatuta): ezin eztabaidatuzko ondorioa ez bada ere, daitekeena da Lekuonak Orixeren 
orrietan egindako lana --<:-do Ian honen zati bat behintzat- eskuizkribua apezpikutegira 
bidali baino lehenago egin izana. Beste alde batetik, badakigu konposaketaren bukaera 
behintzat -beste kontu bat da inprimaketa bera- abuztuaren bigarren hamabostaldian 
kokatu behar dugula.24 

Jakina, kronologia hau baino askoz munta handiagokoa den kontu bat uzten digute 
agerian aipatu karta hauek: Lab a i e n e n a s m 0 a z e 1 a Aitorkizunen testua, 
Lekuonak orraztu ondoren, 5 0 r a r r a i net a M 0 k 0 r 0 a r i ere era k u s tea, 
hauek ere -pentsatzekoa da- Orixeren hizkuntza txukuntzen lagundu zezaten. 5egurutzat 
jo dezakegu ez zela horrelakorik gertatu: Mokoroak ez zuela liburuaren probarik ikusi lasai 
asko atera ahal dugu Aitorkizunak argitaratutakoan hark eta Orixek elkarri egin zizkioten 
-eta segituan aztertuko ditugun- gutunetatik; 50rarraini ere ez zitzaiola ezer bidali berak 
esan zigun -genuen susmoa baieztatuz- 200leko azaroaren 23an telefonotik izandako 
elkarrizketa batean. Labaienek Orixeren testua beste bi gizon hauei ere erakutsi nahi 
izatea esanguratsua da eta, azken batean, bat dator Lekuonaren eskuetan utzi izanarekin 
Aitorkizunen jorratze, osatze eta argitaratzea. 

23Lekuonak Orixeren eskuizkribuan egindako ohar eta zuzenketak bigarren zatiko IIIgarren kapituluan 
aztertu dira (134-187 or.); "S. Augustinen Aitorkuntzetan litsuneak» izeneko paperei buruz ikus Ngarren 
kapituluko 188-213 or. 

24Gutun hauetatik 1956ko liburuaren-eranskinen historiarako ere atera ahal diren ondorioak 305-339 or. 
aztertu ditugu. Bestalde, konposaketaren bukaera datarekin lotu behar da, zalantzarik gabe, Labaienek Mitxelenari 
egindako eskutitz honetan dioena (1956ko abuztuaren 22koa, KMKL): <<Aitorkizunak, S. Agustin-en Orixek 
egindako itzulpena ea [se. ial amaitua dago ta laister argitarako dugu ez bada sortzen eragozpenilo>. (Eta, karta 
berean, beherago: «"Julio Urkixo"ren etaEuskaltzaindiaren itzal eta diru laguntza bearrean gaude ta gai ortaz 
zuekin mimza nai nuke lenbaitlen». Honekin duke zer ikusi Julio Urkixo Mimegiak Aitorkizunen 20 ale erosi 
izanak; izan ere, gorde egin da, Mintegiaren artxiboan, erosketa horri dagokion ordainagiria: 1956ko urriaren 2ko 
data du, Labaienen izenean dago eta erakusten digu, honetaz guztiaz gain, 48 pezetan saldu zeta !iburua -960 
pezeta guztira-). Badirudi, bestalde, 1.000 ale inprimatu zirela; Lekuonaren artxiboan dagoen Aitorkizunen 
orijinalaren orrien artean bada paper bat (<<83-3-3» signaturarekin), eskuz egina, honako hau dioena: .Sr. D. AM. 
Labayen I 1.000 ej. !ibro Orixe I Papel Milia Olerki I Compo cpo. 10 Linotype I Tamaii.o 8° de 50 x 70 I Ene. 
nistica I Calculo de pags.». 
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Agertzear zegoen liburuaren iragarpen gisa nonbait itzulpenaren zati bat Egan aldizkarian 
argitaratu zen -ez, beraz, Aitorkizunen liburu osorik, ezta EG-n ere, Orixek 1955eko 
hasieran pentsatzen zuen bezala (ikus 50-51 or.}_.25 Oso testu labur batek ikusi zuen argia 
orduan, harnaikagarren liburuaren lehenengo lau paragrafoek (XI, 1, 1 - XI, 2, 4), hitz hauek 
zituztelarik sarrera gisa: 

Nikolas Ormaetxea Orixek euskeratutako, argitaltzear dagon liburu bikafietik amen ditugu emen 
dijoazen lerro oiek. Bitez irakurtzallearentzat ao-goxogarri. 

Inongo zalantzarik gabe dakigu Egan-era joan zen zati hau Lekuonaren eskuetan zen 
eskuizkributik atera zela: testu honek Lekuonak ondua den «Utsuneab dokumentuan sanu 
ziren aldaketa batzuk dituelako eta, honetaz gain, Lekuonak kopiatzen zituen testuetan 
-berariaz edo nahi gabe- egin ohi zituen aldaketa esanguratsu zenbait direlako bertan 
(ikus, honen guztiaren gainean, 298-305 or. eta VII erans.). Aldaketa hauetako batzuek, 
bestalde, kokatzen dute Egan-eko testua Lekuonak Orixeren itzulpenaren inguruan egin 
zituen lanen bukaera aldean: zehazki, 1956ko liburuaren probak zuzendu zituen garaian edo 
geroago (ikus 303 or.); eta, izan ere -ez da, jakina, ezeren froga, baina bai gainerako datu 
guztiekin bat datorren aztarrena-, dudarik gabe dakigu Egan-en zenbaki hau Aitorkizunen 
liburua konposatu ondoren inprimatu zela, 1956ko abuztu-irailean hain zuzen ere.26 Dena 
den, ez zen Lekuonaren lehenengo asmoa izan aipatu lau paragrafo hauek ematea liburuaren 
iragarpen gisa; Orixeren behatzizkribuko 116. orrian, harnargarren liburuko seigarren 
kapituluaren parean, Lekuonak bere ohiko arkatz gorriarekin eskribitutako hitz hauek 
irakur daitezke: 

Aukera EGAN' erako 

Nonbait, egokiagoak irudituko zitzaizkion, obra osoaren aurkezpen baterako, XIgarren 
liburuaren hasierako paragrafoak: seguruenik Aitorkizunak idazteko izan zituen arrazoiak 
aipatzen dituelako horietan san Agustinek. 

Ez dakigu noren burutapena izan zen Aitorkizunen itzulpen berriaren iragarpena 
Egan-en argitaratzea, ezta Orixe jakinaren gainean egon zen ala ez. Baina, nolanahi den 
ere, ez gintuke harritu behar -axola zaigu azpimarratzea, inoiz kontrakoa esan izan 
baita- Orixek Egan-en argitaratu izanak: Orixek Egan aldizkariarekin eta, zehazki, 
K old 0 Mit X e len are kin i zan zit u e n h a r rem a n a k ezin hobeagoak 
izan ziren, baita Mitxelenak -1956ko udara aldean-edo- «Euzko-gogoa eta Euskera» 
izeneko artikulua argitaratu ondoren ere.2' Izan ere, Euskal Herrira heldu bezain laster 

25«Agustin donearen Aitorkizunak. Amaikagarren iarduna», Egan, 1956 [3-4], 18-19 or. 
26Labaienek Mitxelenari 1956ko abuztuaren 22an igortzen dion gutun batean Egan-en zenbaki horretaz 

galdegiten dio, hor argitaratzekoak baitira baita bere bi Ian ere (Petrikillo antzerki lana eta «Llangollen-go 
Eisteddfodau-1955» izenburuko artikulua); biharamunean, hau da, abuzruaren 23an eranrzuten dio Mitxelenak 
era honela diotso: «Egan berria inprentan da, bikoa [sc. 3-4 izan baitzen, hots, zenbaki bikoirza, Egan-en askoran 
bezala baina urte hartako lehenengo biak ez bezala, 1 eta 2 izan baitziren]. Or dijoa [sc. inprimategian dagoen 
zenbaki horreran alegia] zure Llangollen-ekikoa, eta baira Petrikillo ere». (Bi eskutitzak KMKL). 

27Mitxelena [1956b]. Esana dugu gorago (51 or. 13 oh.) Egan-en argiraratu zen elkarrizkeraren lehortasunak 
ez zuela, Orixeren orduko hezueriaz -edo noiznahiko axolagabekeriaz- landara, inongo zergatiko ezkuturik; 
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prest egon zen Orixe hemengo aldizkarietan ezer ez argitaratzeko hartua zuen erabakiaren 
salbuespen bakarra Egan-ekin egiteko;28 eta Egan-eko factotum zen Mitxelenari dagokionez, 
badakigu estimu handitan zutela elkar: kontentagaitza izan ohi zen -eta laudorioetan 
neurri zorrotza erabiltzen zuen- Orixek, 1960ko artikulu batean, Koldo Mitxelena 
«oraingo aldiko idazlerik oberena» zela zioen, «geroak [ ... J gure gizaldiaren ondorengorik 
iatorrena aitortuko» duena, eta 1961eko beste batean ere (hots, Mitxelenak <<Asaba 
zaarren baratza» artikulua kaleratu ondoren} egungo 'idazle bikainen' artean aipatzen du, 
Altuberekin batera bakarrik;29 Mitxelenaren partetik, nahikoa dira Orixeri buruz hainbat 
tokitan argitaratu zituen iritziak: hauetaz landara, oso adierazgarria da Orixeri proposatu 
izana, Julio Urkixo Mintegiaren izenean 1956ko apirilaren 26an idatzitako oso gutun serio 
batean, euskal literaturaren historia bat idaztea edo, hobeto esateko, 1927an argitaratu 
zuena birmoldatzea.3o Testuinguru honetan koka liteke, beraz, Egan-en agertu izana aipatu 
Aitorkizunen aurrerapen bakar hura; baina, agian, azalpen errazagoa du Egan-eko 
zatiaren pasadizo honek: bai Labaienek bai Lekuonak Egan-en argitaratzen zuten eskuarki 

nolanahi ere, ustezko lehortasun hori nekez izan daiteke «Euzko-gogoa eta Euskera» artikuluaren ondorioa 
(Iztueta [1991, 132 or.]): ez bakarrik polemika hau urte bete-edo geroago gertatu zelako, ezpada ez dagoelako 
inongo arrazoirik pentsatzeko Orixek bat etorri behar zuenik nahitaez Zaitegiren jarrera eta argudioekin. (Zaitegi 
baitzen, inongo zalantzarik gabe eta lztuetak uste duenaz beste [1991, 132 or. eta 2001, 87-88 or.]' Mitxelenari 
aipatu artikulua eragin zion iruzkinaren egilea -hots, ja Miarritzeko EG-n [ilbeltza-orsaila, 1956, 115 or.] 
argitaratu zen 1956ko Euskeraaldizkariaren lehenengo liburukiaren iruzkinarena-: idazkera-eta nahikoa ez balira, 
badakigu beste batzuetan ere erabili zuela Zaitegik "U.» ezizena, eta Jon Bilbaoren bibliografian ere haren izenaren 
pean aipatzen da ditxosozko iruzkina; honetaz gain, bistan da eztabaida honixe buruz diharduela Ibiiiagabeitiak, 
Zairegirentzako berarentzako 1957ko martxoaren 13ko gutun batean [AB eta Ibiiiagabeitia, Gutunak . .. , 201 
or.], honako hau dioenean: «Egan-en azken zenbakia ere ikusi dut, au ere arin xamar. Ala ere, Mitxelenak zuri 
buruzki idatzia osorik irakurri nizun. Astindu ederra ematen dizu, baiiia baita ere zere burua zuritzeko akiakularik 
aski. Ageri du zure Euskera aldizkariakiko iritxi laburrak bazterrak iiiarrosi ditula» -etzana gurea-; ikus, baita 
ere, Mitxelena [1972, 157 or.]: «Bada [idazlanJ bat, haatik, Euzko-Gogoa-rekikoa, bide zuzenez edo zeharbidez 
Zaitegiren konrra doana. Zaitegi eta ni, leunkiro adieraz dezadan, ez genrozen beti bat [ ... ]»). 

28Hemengo aldizkarietan ezer ez argitaratzeko asmo horren gainean Mitxelenari 1955eko urtarrilaren 15ean, 
Lazkaora heldu berria denean beraz, egiten dion gutun batean hitz egiten du: «Emengo aldizkarietan ezer idazteko 
asmorik ez nedukan -igarriko diozu zergatik- baiiia Julio Urkixoren oroitzarrez --oso maite bainindun- asmo 
ortatik lekutu dezaket Egan ori, Labaieni ere adierazi nionez. Baiiia betiere erderaz, euskerazko artikuluen eskubide 
bakarra Zaitegi iaunari emana baitaukat» (KMKL). (Badirudi -aipa dezagun bide batez- behin ez ziotela onartu 
Jon Etxaideri erantzunez bidalitako idazki bat: d'on Etxaide iaunari. Egan'en ikutu ninduzun ezkero, ara bialdu 
nendun zuri eranrzuna, baiiian ango Artezkari irukoitz iaunari gogortxu iruditu iako»; <<Au, ori ta bestea», Karme£ 
1960 [3], 190 or. [~IG, III, 989-990 or.]). 

29«1'akin-i erantzuten. Iritzi-billa. (Orri ialkiari erantzuna»>, Yakin, 11 (1960), 82-85 or. [~ IG, III, 983-984, 
984 or.] eta« Yakin-i eta ... », Yakin, 15 (1961),47 or. [~ IG, III, 994 or.]. Ondorio berbera aterako genuke zati batean 
behintzat Mitxelenaren irirzi baten konrra idatzia den aipatu "Olabide, bai. L. Mitxelena jaunari>, izeneko artikulutik 
ere (Egan, 1959 [5-6], 186-189 or. [~IG,III,442-446or.]),edo"Lizardi»izenekotik(Olerti, 1963 [1-2], 106-114 or. 
[~ IG, III, 460-464 or.]). Lekuko dira, orobat, diplomazia gehiegi erabiltzen ez zuen Orixek Mitxelenari egin zizkion 
eta gorde zaizkigun bi gutunak: 1955eko urtarrilaren 15ekoa eta 1956ko maiatzaren 5ekoa, biak KMKL. (Gogora, 
bestalde, Orixeren "Olabide bai [ ... J». artikuluak Mitxelenak 1958an argitaratu zen Olabideren itzulpenari egin 
zion iruzkinari erantzuten diola, hots, Mi[Xdena [1959] delakoari; <<.Asaba zaarren baratza» artikuluan -Mitxelena 
[1960]- Orixeri buruz esaten denaz ikus, hemen bertan, 61-62 or. eta VI erans. 451-452 or.). 

30Euskailiteraturaren historiari buruzko proposamena, esan bezala, 1956ko apirilaren 26ko eskutitz batean 
egin zion Mitxelenak Orixeri; ezezkoa 1956ko maiatzaren 5ekoan eman zion Orixek: «[ ... J ez dut berriro eltze 
ortan buruntzalia sartu nai [ ... ]» (biak KMKL). Mitxelenak Orixeri egindako eskaintza honen berria ez nuen 
inon jasota ikusi; kapitulu hau idatzita nuenean argitaratu da Iztueta [2002], eta hemen aipatzen dira, lehenengo 
aldiz, esandako eskutitzak. Oro har Mitxelena eta Orixeren arteko loturez ikus baita ere Perez Gaztelu [1995, I, 
287-398 or.]. 
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eta, are gehiago, biak ziren Egan-eko laguntzaileetakoakY 
1956ko abuztuan, Aitorkizunak inprimategian daudelarik, Orixek alde egiten du 

beneditarren Lazkaoko etxetik eta berriz ere Tolosako arrebaren etxera jotzen duY Bigarren 
egonaldi honetan denbora gutxi egingo du Tolosan, azaroan berriz alde egin beharko baitu, 
oraingoan Orexara.33 Baina oraindik Tolosan dagoela kaleratuko da Aitorkizunen liburua: 
Tolosatik egiten dio-eta gutuna, 1956ko irailaren 23an, Mokoroa bere adiskideari, hartu 
berria duen liburuari buruz hitz eginez. Eskutitz hone tan agertzen du Orixek norbaitek edo 
norbaitzuek bere eskuizkribuan 'eskua sanu' dutelako susmoa; honela esaten zion Orixek 
liburu honen ingurukoetarako aholkulari-edo zeukan Mokoroari: 

S. Agustifien bi ale atzo eman zizkidan Labaienek. Axalez poliki dago. Gaifierakoan ... eskua polikitxo 
sartu dutela, lenengo orrialdetik asita. Azkenean iztegia ere ipifii dute. Zenzuk esanez! Addrgil: ganado 
cosquilloso'; lo-anna (guk lo-arifta esatendeguna): 'lo-zorro'!!! Ez dit batere irakurtzeko gogorik 
ematen.34 

Konturatu egin zen, beraz, ukitu egin ziotela 
A ito r k i z u n e n t est u a ('lehenengo orrialdetik hasita ... '), eta ez da harritzekoa 
horren xehetasun gehiago ez aipatzea Mokoroari, ez baitzuen irispidean bere behatzizkribua 
-lehenengo aldakia Lekuonak gorde zuen eta bigarrena Lazkaon gelditu zen-. Atentzioa 
eman zion berak ipinitako oin-oharrak ez eta, horien trukean, «Iztegitxoa» delakoa egoteak, 
nahiz eta erabat desegokiak izan Mokoroari hiztegitxoaren kontra eman zizkion argudioak: 
«ganado cosquilloso», azken batean, Orixek hain maite zuen Azkuek dakarrena besterik ez 
da (<<ganado vacuno cosquilloso, bete bovine chatouilleuse»); eta delako «Iztegitxo» horrek 
«lo-arma» hitzari buruz dioena ez da Orixek esanarazten diona, kontrakoa baizik: «Lo-asma 
= dormitar (op. lozorro)>>, hau da, «opuesto a» edo antzeko zerbait.35 

Ez zen, noski, horrelako zerbait egiten zioten lehenengo aldia eta, batez ere, ez zen 

31Hots, biak agertzen ziren urte haietako Egan-ek aza1aren barruko aldean "Colaboradores» deiturapean 
noizean behin ekartzen zuen zerrendan. (Lehenengo aldiz, oker ez banago, 1955eko 3-4 zenbakian; nolanahi den 
ere, bai Labaien bai Lekuona hasieratik agerrzen ziren bertan). 

32lazkaotik Tolosara egindako etxe aldaketa berri honen gainean ikus Iztuera [1991, 139-140 or.] eta OE, 
967-968 or. 

33Beste etxe aldaketa honi buruz ere ikus Iztueta [1991,140 or.]. 
34PlA; gutunaren zati hau Iztuetaren liburuan ere irakur daiteke (Izrueta [1991, 135 or.]), baina azken esaldia 

ulertezin egiten duen zorigaiztoko inprimatze huts bat itzuri da: "lo-arma" hitza ezabatu egin da eta badirudi honi 
jarraitzen zaion guztia goragoko "adargih> had buruzkoa dela. Bestalde, liburua irailean kaleratu zela segurua izan 
arren, berezko interesa du A. Ibifiagabeitiaren lekukotasun honek (Ibifiagabeitiak 'Mamemeri' egindako gutuna, 
Caracas-tik, 1956ko urriaren lla, AB; etzana gurea): "Por mis amigos he tenido tambien noticias de Orixe. 
Parece que se encuentra bastante mal de salud. Ya sabe que dej6 lazkano y ahora esta en su pueblo donde piensa 
permanecer. Pobre Orixel No sabe la pena que me da todo esto. Y yo no puedo ayudarle como quisiera. Quiera 
Dios que mi situaci6n econ6mica mejore para poder ayudar a ese bueno y grande de Orixe. Todo se andara. 
St que acaba de publicar f4s Confesiones de San Agustin. Las espero de un momento a otro». (Izan ere, liburua A. 
Irigoienek bidaliko zion, beste batzuekin batera eta beste askotan bezala: ikus Irigoienek 1956ko abenduaren 
8an lbifiagabeitiari egindako gutuna, AB). Bai karta honetan bai hurrengoetan maiz samar aza1eratuko diren 
liburuaren argitalpenaren inguruko diru-arazoei buruz ikus Iztueta [1991, 135-1360r.]_ 

35lkus, «adargih hitzari buruz, 337 or. eta, «!o-arma>, delakoaren gainean, 169 eta 334-337 or. Orixeren 
hitz hauek pentsarazi !ezaketenaren kontra «<[ ... ] guk 10 arina esaten deguna [ ... J.», erabili egin zuen «lo-arma>' 
Aitorkizunetan: 133 or. = X, 34, 52 [287, 7]; ikus, honetaz, 136 or. eta, berriz ere, aipatu 169 or. Ikus beherago, 59 
or. 37 oh., oharrak zirela-eta Labaienek eta Lekuonak ere prestatu zuten Euskaldunak poemaren edizioan gertatua. 
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lehenengo aldia Labaien eta Lekuona haren liburu baten inprimatzeaz arduratzen zirela: 
izan ere, beraiek argitaratu zuten, sei bat urte lehenago bakarrik -1949-1950garrenetan-, 
Euskaldunak poema.36 Istorio honen xehetasunak ez ditugu ondo ezagutzen, bai ordea kexu 
agertu zela askotan Orixe edizioaren arduradunek behar baino gehiago sartu zutelako eskua: 
haren oharrak kendu eta berenak sartu zituztelako eta hizkuntzaren beraren ezaugarri zenbait 
ere ukitu zituztelakO.37 0 r a inA ito r k i z u n e n t est u are n his tor i a z 
dakigunak egiantzekoago egiten ditu -gutxienez
Or i x ere n k e x a h a i e k .38 Misala ere ordukoa da; honetaz ez ziren Labaien eta 
Lekuona arduratu, baina liburu honen argitaratzeak ere antzeko arazoak erakusten dizkigu 
-neurri handi batean, zalantzarik gabe, garaikoak ziren arazoak-: Orixek berak kontatzen 
duenez, Maritxu Barriolak gipuzkoarrentzat ulergaitz ziren hitz batzuk aldatzea proposatu 
zion nonbait; amore eman zuen Orixek -seguruenik misalak bere beste liburuek ez bezalako 
irakurleak eta irakurketak izan behar zituelako- baina ez bere izena liburutik kendu zezaten 
eskatu gabe. Eta, hitz horien kasua aide bat, misalarekin ere susmoa izan zuen norbaitek 
'burruntzalia' ez ote zuen sartu: baina honetan ere ezin izan zuen adibiderik aipatu.39 

36 Euskaldunak poernaren lehendabiziko edizioan Labaienek eta Lekuonak izan zuten eskuaz nahikoa da 
ikustea Orixeren beraren <<Versos a la antigua» (Gernika, 16 [1951ko uztail-irailaJ, 41-42 or. [= IG, III, 431-432 
or.]), Mokoroak 1980ko edizioari egindako hitzaurrea (Euskaldunak ... , [xxi-xxii] or.: esanguratsua da izenik ez 
aipatzea hemen Mokoroak) eta Iztueta [1991, 743-744 or.]' Mokoroari idarzitako zenbait gutunek ere honi 
guztiari buruzko argitasun Franko ematen dituzte; esaterako, aipatu <<Versos a la antigua» artikuluan idatzitakoa 
(batik bat 41 or. = 431 or.: ikus, gehien axola zaigun pasartea, 37 or. 49 oh.) zehazten du 1951ko martxoaren 9an, 
ja EI Salvadorretik, diotsonak (PIA): «Nik urzitako kopia ere erzidaten bialdu; beste bat, askok puskaka egina. 
Itzuliz-aurrera irakurri bearra izan nun, beraz. Gero pruebarik ere erzidaten bialdu. [ ... J Poema [sc. inprimaturako 
liburua] bialdu zidan Labaienek, bafia Guatemalan utzi nun, irakurri gabe, jakina. Ez nezaken uste oinbeste uts 
zeukakenik. Zure lana irixten zaidalarik, zuzenduz irakurriko det». U1errzeko zein ikuspunturatik begiratzen zion 
Orixek -halabeharrez- Labaienek eta Lekuonak garai herri honetan ematen zioten 1~"Untzari ikus, orobat, 36 
or. 46 oh.; Euskaldunak poemaren tesruari egin zizkioten aldaketen gainean ikus hurrengo oharra. 

37Hara nola kontarzen dion Mokoroari oharreran gertatua (1951ko uztailaren 21koa, PIA): .Zer nota 
nolabaitekoakl Nereak ez argiraratu ta berenak ipini»; Mokoroa berari 1951ko urriaren 27an egindakoan (PIA) 
zalantza izpi bat agertzen du, orain gaitzesten dituen ohar horietako baren bat ez ore daitekeen berea izan: «Minik 
geiena bai al dakizu zerk eman didan? Nota aldrebes oiek. Nereak kendu, asko beintzat, eta berenak ipini. Oin 
euskera gutxi ote nekin nik ordu artan?,); eta hemen ere adihideak ezer gutxi argitzen digu, ez haita espero 
genukeen motakoa: «Nik Apokalipsis ia buruz dakit, eta Cartusianoen lema "Stat crux dum volvitur orbis" angoa 
dala esatea!!!». Ikus haira ere 1951ko apirilaren 29ko eskutitza (PIA) eta Mokoroak berak poemaren 1980ko 
edizioari ipinitako hitzaurrean dioena (Euskaldunak ... , 1980, [xxi-xxii] or.). Baina ohar bedi ondo grafia kontuak 
ere aipatzen dituela Orixek (1951ko uztailaren 21eko kartan): «Neke ederra artu zuten beza/4 guziak beze/4 
ipintzen eta olakoetan!». 

38Azpimarratzeko modukoa da Labaienen eta Lekuonaren arteko lankidetza hau: arestian ikusi bezala, 
Euskaldunak eta Aitorkizunak argitaratzeko; Gero-ren edizioa ere (hots, Itxaropena etxeak Lekuonaren izenarekin 
bakarrik 1954an argitaratu zuena eta, bide batez esan dezagun, ezaugarri material asko komun dituena 
Aitorkizunen edizioarekin) elkarren artean prestatu bide zuten: hala dio Lekuonak berak 1970eko maiatzaren 
10eko Zeruko argia-n (7 or.): «Orain amasei urte, Labayen [sic] jaunak eta biok argitaldutako Axular'en Gerori 
[ ... ]». Hona Orixerekin zer ikusi duen beste adibide bat: Ocixek Amerikeran gelditzeko erabakia hartzen duenean 
eta, Guatemalatik, bere zenbait idatzi bidaltzeko eskatzen dionean Labaieni (l9S0eko udarari huruz ari gara 
hitz egiten), Labaien zain egongo da harik eta Lekuona Calahorra-tik etorri acte; orduan bakarrik joango dira 
-Labaien eta Lekuona alegia, elkarrekin- Orexako etxera, Lekuonak Lasarteko komentura eramango ditu 
Orixeren paperak, eta han miatu eta azrertu egingo ditu eta berak erabakiko du zer dagokion Orixek eskatutakoari 
(ikus Labaienek Orixeri 1950eko abuztuaren 26an eta urriaren 6an egindako gutunak [AB]). 

39Misala oraindik inprimatu gabe zegoenean, 1950eko urrarrilaren 26an, kontatu zion pasadizoa Txilen 
zegoen Mokoroari Argentinako Avellaneda-tik egindako gutun batean (PIA): «Maritxu Barriolak eta, itz eta 
esaera zerrenda bat ipiiii zidaten, Gipuzkoarako obe zitekela. Obe bearrez ala egin nun; bafta burruntzalia pixka 
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Badirudi irailaren 23ko gutun hura jaso eta berehala karta luze bat (<<Zure karta luzeak 
ariora merezi zun erantzuna, baifia [ ... J») egin ziola Mokoroak Orixeri, zeren eta orexarrak 
1956ko irailaren 30ean bidalitako beste bat baitugu, eta honetan Mokoroak egindako 
galdera batzuei erantzuten die. Hona zer diotson azken eskutitz honetan guri axola zaigun 
gaiaren inguruan: 

Gaztelu'ko illoba seminarista'k esan didanez, Aitorkizun-etan ez omen dute eskua asko sartu.40 

Eta handik gutxira, seguruenik ja liburua eskuratutakoan, Mokoroak Aitorkizunen eskuizkri
buaz galdegingo zion Orixeri, honela erantzuten baitio honek ja Orexatik bidalitako karta 
batean: 

Aitorkizunen originala? Ni ez naiz beintzat ausartzen ezer eskatzera masoikide oieri.41 

lnongo dudarik gabe, bost bat urte lehenago Euskaldunak poemarekin egin zuen lana 
egiteko asmoa zuen Mokoroak: hutsak zuzendu eta, kasu honetan, inork sartutako aldaketak 
nabarmenduY Orixeren orijinala ezin izan zuen eskuratu, baina badakigu hala eta guztiz ere 
jorratu egin zuela Aitorkizunen testua: Mokoroak zuen -eta orain, zoritxarrez, galduta bide 
dagoen- Aitorkizunen alea, izan ere, oharrez josia dago. 43 

Handik bi edo hiru urtera bakarrik -eta hizpidea, berez, beste kontu batek ematen 
ziola- h a r rot u z u e nOr i x e k a u z i h a u Yakin aldizkarian 1959garren 
urtean argitaratutako artikulu batean: «Mea culpa eta "Quos ego!"».44 Artikulua, berez, 
«Anizetxe iaunari» zuzendutako gutun bat da: hots, zalantzarik gabe, on Nemesio Etxanizi.45 

bar sartzen zmelako, nik alegiiiak egin nitun liburua nere izenik gabe argitara zedin. Ortara ere etziran etziten, 
eta nere izenean aterako da. Dolendum!». Inoiz esan ez diolakoan, berriz kontatzen dio ja El Salvadorretik egiten 
dion 1951ko apirilaren 29ko gutun batean (PIA). Liburua lehenengo aldiz ikusi bezain laster, 1951ko uztailaren 
21ean, honako hau diotso Mokoroa bere lagun minari (PIA): «Mis ala ikusi det noizbait. Dibujo oietan sartzeko 
aiiia ez dakir, baiia Resurrexit ori, Jaunaren caricatura zikin bat iduritzen zait. Nere utsak ere baditu an emenka, 
zalapartan jardunarenak; eta oraindi zirikatu egiten ninduten len bai len egin nenzan! Garikoiztar neskatx orrek 
burrumzalia polikitxo ere sanu dula nago. Esan nion nere izenik ez ipintzeko, baiia bera atera zan nagusi. Zenbait 
gauza, tarrapataka ere, nik idatzi ditudanik siiiestea neke egiten zait. Belarri-mingarri zaizkit. Jainkoak bizi ba nau, 
nik egingo det nere gusroko Misala» (penrsatzekoa da resurrexit delakoaren marrazkia 418 orrialdekoa dela). 

40PIA eta apud lztueta [1991, 135 or.], baita paragrafoaren hasieran aipatu esaldia ere; Gazteluko iloba hori 
J.M. Aranalde da. 

41Ez dakigu ez noiz ez nondik egina den gutun hau, baina segurutzat jo dezakegu Orexan idatzia dela eta, 
hortaz, aipatu 1956ko irailaren 30ekoa baino geroagokoa. (Orexan egina izan behar du Orexan datatuta dauden 
beste eskutitzak eskribitzeko erabili zuen makina berean dagoelako jota, inongo zalantzarik gabe). Orixek hemen 
darabilen doinua -o(masoikide» hitzetik hasita- ezin da ondo ulertu ez badugu kontuan hartzen liburuaren 
inprimaketaren alderdi ekonomikoak areagotu egin zuela Orixeren nahigabea: ikus, gorago, 58 or. 34oh. 

42Ikus III erans. 389 or. 3 oharraren bigarren zaria. 
43Mokoroaren alea, haren beste paper eta liburu batzuekin batera, Labairu Ikastegiaren liburutegian dago 

Drain: eskuetan izan nuen 1999garrenean, baina polikiago aztertzera joan nintzen hurrengo batean ez zuten berriz 
aurkitu ahal izan; gaur ere galdutzat jotzen dute bertako liburuzainek. 

44 Yakin, 9 (1959), 89-93 or. [= IG, Ill, 978-980 or.]. 
4;Ez dut uste frogatu beharra dagoenik 'Anizetxe' hori Etxaniz baino ezin dela izan: bi izenok elkarrekin 

duren kidetasuna aide bat utzita ere, artikuluan bertan aipatzen da gutunaren hartzaileak 'hogei bat' urte lehenago 
'muga-hitzari' buruzko galdeketa bat egin ziola Orixeri; zeharka aipatutako konru hau, inongo dudarik gabe, 
on Nemesiok 'Artiz'tar Xabier' ezizen -orain bai- ezagunarekin EI df~n (1933ko apirilaren 9koan) argitaratu 
zuen «Orixe'ri» izeneko artikulua da: Orixek, bere aldetik, «Muga-itz edo artikulua euskeraz. (Artiz'tar Xabier'i)>> 
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Honek -baita Mokoroak ere, Orixek bertan dioenez- Orixeri leporatu bide dio «nun» eta 
«zun» euskara idatzian sartu izanaren errua, eta hemendik izenburuko mea culpa hura; baina 
-segitzen du Orixek- ez da gehiago horretarako arrazoirik izango: hemendik aurrera nuen 
adizkiaren aldaera guztien 'ama' dena erabiliko du, «nendun» alegia, eta hizkuntzari buruz 
zituen iritzietatik abiatuta forma honen defentsa bat egiten dU.46 Esan bezala, adizki xelebre 
honen alde emandako argudioek ematen diote hizpidea honela jarraitzeko: 

Garai da «quos egoh) esaten asteko. Nork sartu ote du burruntzalia nere eltzean, esaterako, San 
Augustifien Aitorkizunetan, nik nendun ezarri-toki guzietan nuan ipinteko? Noren baimenez egin 
dute ori? Ez nindagon, bada, urruti irart-okerrak zuzentzeko, bialdu nai ukan ba'litidate. Ez batere 
erakutsi ere. Beste zenbait gauzatxo ere ukitu ditidate. Bat edo bat ari da, nere iatorrizkoa ta argitara 
emana·bekaldetzen. Misalean ... egia esan, baimena eskatu zidaten Garikoiztarrak aien itz eta esaera 
zerrenda bat nereen ordez ipifii nenzan. Gogortu ninzan polikitxo ere ezezkoan, eta izenik ez nendun 
eman nai liburu ortarako; baifian, azkenean, pakearengatik, txuri egin nendun. Au mea culpa da; ez 
alena. 

Ez al didate nere euskera egiten utziko? Zer jauntxokeri da ori? Nik ez diot ifiori agindu nere 
antzera egin dezan. Egin baldin ba'dute, ta ez gutxik, diotenez, oiek atera naute jaunrxo; ez nik nere 
burua egin dudalako.· Euskaldun Agurgarri batek onda idaczi zidan Ameriketara, euskera lardaskazale 
batzuk beren Akademiarekin gure buruzki nabarmen asi ziranean: «Venga usted y dicte». Ez dut 
olakorik egifien, baifia nere euskera, bai. Eta irar-legerik baldin ba'da, urrengoan auzitara deituko dut 
olakorik egiten didana. 

Segitzen du berak aspalditik aldezten zituen -eta Aitorkizunetan inon baino tinkoago erabili 
zituen- izan aditzaren adizki batzuk azaltzen eta, artikuluaren azken aldean, honela dio:47 

Aztu zizaidan, Anizetxe iauna, zurekin asi ninzala. Ialnkoak eman dezaidala bizia «mea culpa» eta 
«quos ego!» esateko. Sartu dezatela burruntzalia, eskubide dute, nik argitara emandakoan, iorratu nai 
ba'naute; oraindik argitara gabean, begira sartu! 

«Quos ego ... !» Eneidatiko hitzak dira (I, 135): Junok, etsai dituen troiarren bidaia 
oztopatzearren, Eolori eskaru dio ekaitz bat sortu dezan eta Eneasen itsasontziak hondora 
ditzan; Eolok amore ematen du eta, ontzidi osoa urperatzeko dagoenean, Neptuno gertatuaz 
konturatzen da eta hitz hauekin -eta beste batzuekin- mehatxatzen ditu haizeak, hots, 
'harrapatzen bazaituztet' edo, Orixek itzultzen duen bezala (horrela, bide batez, ustez 
jatorragoak ziren han aditzaren aipatu adizkien berri emanez), «etorten banizaizueh). 

Orixeren artikuluxka honek izan zuen oihartzuna: Mitxelenak abiapuntu hartuko du 
(Orixek ere auzitara dakar 'Adiskide Berri' mintzagai dugun artikuluan), «Asaba zaarren 
baratza» garrantzitsuan, <mendun» adizkia bezala -eta, errenteriarrak aipatzen du honen 

izenekoarekin erantzun zion, handik egun barzuemra, El dia-tik bertatik (l933ko apirilaren 16koan). Bi-biak EG
n berrinprimatu ziren (1950 [2], 14-16 or.), eta Orixeren erantzuna baita, noski, hemen ere: IG, 111,795-797 
or. Ez dut aurkitu, azkoitiarraren obran, <mum) adizkiari buruzko auzia aipatzen duen idatzirik, ez Yttkin-eko 
orrialdeetan ez beste inon: daitekeena da, aldiz, ahoz izandako eztabaida bati eranrzutea Orixeren artikulu honek, 
hau da, ez nahitaez argitaratutako zerbaiti; eta 'Anizetxe' ez litzateke izango Etxanizek erabilitako izen bat, ezpada 
on Nemesioren izena ezkutatzearren Orixek asmaruko zuen ezizena. 

460rixeren ideia hauei buruz em <mendun» adizkiaren inguruko koDtuetarako ikus VI erans. 
47 izan-en adizki hauei buruz ere ikus VI erans. (zehazki 448 or.). 
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izena, Azkueren ildocik- berreraikitako 000, Orixek zioenez, berreskuratutako formek 
hizkuntza batuan izan lezaketen tokiaren aurka jarduteko.48 Aitorkizunen testuan egin 
zizkioten aId a k e ten k 0 n t u a , b err i z , e z d a i n 0 i z g e h i ago 
age r t u k 0 Orixeren lanetan -ezta, dakidalarik, inorenetan-: agian, hain zuzen ere, 
bazekielako ordurako Lekuona izan zela 'burruntzalia sartu zuena.49 Badugu on Joan Inazio 
Otaegiren ezin pagatuzko lekukotasun bat, Paulo Iztuetak egindako elkarrizketa batean 
([1991,1.027 or.]): 

,<Aitorkizunak liburuaren gainean zer dakizu?», galdetu nion Orexara bisitatzera joaten zitzaion Joan 
Inazio Otaegi solaskideari. Hauxe erantzun zidan: «Liburu hau, uste dut, Manuel Lekuonak pixka 
bat orraztu egin zuela. Beharbada, oso-oso euskara zailean egina zegoelako eta herriak ezingo zuelako 
ulertu. Uste dut, uste dut... Berari entzunda dakit hori. Orixek min hori agertu zidan. Manuel 
Lekuonak guzti hori Orixerekin kontatu gabe egin zuen. Egun batean galdetu nion: "zer esaten didazu 
Lekuonaz?" Eta esan zidan: "Un talento aprovechado"». 

Lekuonak liburu hura oso euskara zailean egoteagatik l1kitu zuelakoa, agian, Orixek 
Otaegiri kontatl1takoaren zatia izango zen eta, aldi berean, ez litzateke harritzekoa Orixeri 
Aitorkizunen argitaratzean parte izan zuen norbaitek -Labaienek, esango nuke- zuribide 
gisa erantzundakoa izatea. Eta, neurri batean -baina neurri batean bakarrik-, egia zen. 

Orixek hoberenetakotzat zituen Aitorkizunak bere idatzietan: agidanean, hemen aurkeztu 
zuen bere bizi guztian zehar oldoztu eta mamitu zuen euskara jasoaren eredurik borobil eta 
osoena. Argitaratu zenean inor gutxik hitz egin zuen, idatziz behintzat, liburuaren gainean; 
hainbestetan aipatu behar izan dugun --eta oraindik ere hainbestetan aipatu beharko 
dugun- Mitxelenaren iruzkina alde bat uzten badugu,so liburuari egin zitzaizkion gutxietan 
nekez aurkitu ahal da ezer Orixek bertandarabilen hizkuntzari buruz: Zaitegik lauzpabost 
orrialde bete zituen liburu berria zela-eta ja Miarritzen inprimatzen zen EG-n baina, sarrera 
gisa egindako laudorio bat edo beste kenduta, ez zuen ezer ere esan Orixeren lanaz; zer edo 
zer aipatu zuen Garrigak urrutiko BIAEV-etik egin zion iruzkin laburrean; eta ezer gutxi, 
halabeharrez, izenik gabe agertu zen Zeruko Argia-koan.51 Baina bere burua ezkortzat zuen 
Orixek besterik espero zuen. 1960an argitaratu zuen --eta «Erria eta populua» izenburu 
esanguratsua zeraman- artikulu labur batean honela zioen: ,<Askozaz geiago irakurriko dahe 
Abade launak nire S. Agustin, populuak Santa Krutz Apaiza baino»; Oiartzabali 1954ko 

48Honetarako ere ikus VI erans. 
49Hala izatekotan ere ezingo genuke zehaztu noiztik zekien Orixek Lekuona izan zela Aitorkizunen testua 

ukitu zuena. Otaegik Orexan bakarrik bisitatu bazuen Orixe -Iztuetaren hitzetatik atera genezakeen bezala-, 
ondorioztatu behar genuke bazekiela horren berri .Mea culpa ... » idatzi zuenean, 1956ko udazkenetik 1958ko 
udara arte bakarrik egon baitzen Orexan (ikus Iztueta [1991, 141-145 or.]). Esan bezala, daitekeena ez ezik 
egiantzekoa da oso gauzak horrda gertatu izana: ez ordea segurua. 

50Mitxelenak, Egan-eko iruzkin trinkoaz gain ([1956a]), ohar labur -baina ez hutsal- bat atera zuen BAP
en ([1956c]). 

51Zaitegi [1956], Garriga [1957] eta Zeruko argia, 35, 1957ko urtarrila, 190 or.; Yakin aldizkarian ere (1, 
1956, 94 or.) liburuaren berri baino ez zen eman (<<Iritz-epaia? Ezin eman irakurri gabe; gafiera onen bearri[k] 
ere ezru. Orixe'na duzu. Epaiturik dago»). Aipamen berezia merezi du Ibifiagabeitiak [1965] Omenaldi delakoan 
argitaratu zuen artikuluak. Lekuonaren paperen artean (ikus 71 or.) bada makinaz jOtako Rikardo Arregiren Ian 
bat -inoiz argitaratu ez dena: ikus Torrealdai [1996]- Aitorkizunei buruzkoa: .La traducci6n en Orixe» (<<48-2-
h signatura du aipatu artxiboan); zalantzarik gabe oso gazterik idatzitako lana da. 
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urtarrilaren 29an egindako gutun batean, itzulpenaren lehenengo idatzaldia bukatutakoan, 
honako hau esaten zuen: «X, XI, XII, XIIIgarren iardunetan gure apaizek zerua zabalik 
ikusiko dute pilosopi-gaiak eta Iainkoazkoak adierazteko»; eta bere libururik hoberenaz 
galdetzen zion Zeletari hauxe erantzun zion: «Euskerari begiratuta, Aitorkizunak. Ori 
aztertuko dute, geienik, euskera sakonago ikasi nai dutenak».52 Badirudi gauzak, oro har 
behintzat, ez zirela ibili Orixek espero zuen bezala: baina agian ez da hain erraza izango -ez 
baita toki honetakoa- Aitorkizunen eragina aztertzea.53 

52Karmell960 [10], 60 or. [= IG, III, 988-989, 988 or.]; OE, 949-950 or.; eta Garmendia [1965, 54 or.]. 
53Daitekeena da hasiera batean eta zenbait euskaltzaleren artean bestela gertam izana; hara, esaterako, 

Azurmendik [1976, 161-162 or.] bere buruaz eta bere inguruko giroaz dioena: «Eta 50. azken une eta 60. 
lehenengoetan, hazaldi berriak don zionean, Aitorkizunak ia gazteon eskuliburu eta testu antzekoa bilakam 
zen, 'euskara ikasteko' [ ... ]. Hura irakurtzen eta lantzen genuen, geure neke guztien soluzio bila. Irakurri bai, 
"eta 050 begiratuki, luma eskuan, irizle zorrotz eran", Orixek berak esango zukeenez. Hobe, akaso: ikasle saiam 
eran irakurtzen genuela esatea. [ ... ] Liburu honek sekuJako bultzada eman zion euskal Iiterarurari. Euskarari. 
[ ... J Aitorkizunak "Sesamo, ireki!" baten moduan, zabal-zabalik utzi zituen jakintzarako ateak. Hazaldi berria 
handik sarru zen. Epe berri baten hasera da. hortakoz». Ez dakit zenbatek esan lezaketen antzekorik; nolanahi 
ere, Azurmendik berak aitortzen du «arrakasta indartsu baina laburrekoa» izan zela liburu hura. Ez daude, beraz, 
ikuspegi honen buruzki Lino Akesolo zenaren beste hitz hauek [1986, 592 or.]: «Nik ez dakit geroak, obeto 
esateko euskaldun irakurleok, zor jakon autorpen onik egin deutsagun. Bear bada, gure labea ez dago olango 
opilletarako naiko bero. Or gabiltz geure eztenak zorrozten, batean zer dogu Orixeren alde eta bestean zer dogu 
Orixeren kontra, azkenean ez alde ez aurka egiteko, ez otz ez bero gelditzeko, izenaren beraren inguruan ixilla 
egiiiez». 





II 

TESTUAREN IBILBIDEA 





I 

C-tik B-ra 

Aurreko atalean azaldu eta aztertu ditugun testuaz kanpotiko datuek erakutsi digute 
Orixek Aitorkizunen itzulpenaren bi idatzaldi ondu zituda: lehendabizikoa (C) Iparraldean 
eta El Salvadorren, berrogeigarrenetan eta 1953-1954etan hurrenez hurren; bigarrena (B) 
beneditarren Lazkaoko etxean, 1955garren urtean zehar. I Ikusi dugu, orobat, lehenengo 
idatzaldiaren zati luze bat -I-IX liburuen testua; ez, berriz, X-XIII liburuena- gorde 
zaigula Ca-alter deitu dugun behatzizkribuan, eta bigarren idatzaldia osorik iritsi dda 
guganaino B-prior eta B-alter izeneko behatzizkribu bikietan. l Bi idatzaldien arteko aldea, 
oro har, txikia da: I-V liburuei dagokienez esan genezake -apika- Lazkaokoa testu berri 
bat dela, hau da, ez noizean behingo ezabatze edo gehiketa batzuen bidez zuzendutako 
bertsio soil bat; VI-IX liburuetan (ja Trabucco-ren edizio debidunetik itzuli ahal izan 
zituenetan hain justu: ikus II erans.) bi testuen arteko aldaerak nabarmenki bakanago eta 
txikiagoak dira; eta X-XIII liburu luze eta korapilatsuen testuari buruz hipotesiak baino ezin 
dira egin, lehenengo idatzaldiaren testua falta baitugu, arestian ikusi dugun bezala.3 Esana 
dugu orobat (ikus 11 or.) Orixeren azken nahia islatzen duen B testua dugula hemen, aldi 
berean, abiapuntu eta jomuga; baina honen ikerketan C testuak ere berebiziko garrantzia 
du: alde bat utzita Aitorkizunen historian argitu ditzakeen testuaz kanpoko xehetasunak, 

Ie eta B laburduren esanabi zehatzaz ikus beherago 73 or. 18 oh. A, berriz, Zarauzko Itxaropena etxeak 
1956an argitaratutako testuari esan diogu; berez, esan behar genuke A testua bi lekukotaSunen bidez heldu 
zaigula: aipatu 1956ko testua eta Orixeren idazlan guztien edizioan egin zen inprimaketa (IG, II, 211-387 
or.); baina nonbait baldin bada azken hamarkada hauetako filologia pasqualitarrenak ere codex descriptus gisa 
gustura sailkatuko lukeen testu bat hauxe da eta, hortaz, ez dugu gehiago kontuan izango hemendik aurrera: A 
diogunean Zarauzko inprimakia bakarrik adierazten dugu. 

20har bedi behatzizkribuhitza (hots, 'makinaz jotako izkribua') testuaren nolakotasun hori azpimarratu nabi 
izan dugunean erabili dugula batez ere: baina eskuizkribu kontzeptuak berdin adieraz dezake eskuz zein makinaz 
eskribitutako testu bat, eta liburu honetan zehar ere bi adiera hauetan aurkituko ahal da. (Ikus, honetaz, 136 
or.). 

3Idatzaldien gainean hitz egiten dugunean adierazi nahi ditugu momentu desberdinetan eta, neurri batean 
behintzat, irizpide berrien arabera sistematikoki edo, behinik behin, sistematikoa izan nahi duen asmoarekin 
zuzendutako testu osoak, kontuan izanik idatzaidi batek, bere barnean, maila apalagoko beste berrikuspen 
batzuk -beste bertsio batzuk- har ditzakeela, hau da, aurreko edo hurrengo idarzaldietan erabilitakoak baino 
irizpide ez hain berritzaileen arabera egindako beste bertsio batzuk edota sistematikoak ez baina noizbehinkako 
zuzenketak pairatu dituzten bertsioak. (Ikus honetaz Stussi (2000] eta benan aipatzen diren lanak). Ez dira 
hemengoak egoera honek testua finkatzerakoan jar dirzakeen arazo korapilatsuak: ikus honetaz gure edizioa. 
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askotan, eta era askotako kontuetan, C-k B-k baino lekukotasun hobeago bat esk<l.iniko du; 
zeren, pentsa litekeenaren kontra, zeharka baino ez baitzaigu axola -orain eta hemen, esan 
gabe doa- z erg a t i k aldatu zuen Orixek, C-tik B-ra, esaldi hau edo hura: C-k z e r 
dioen, berriz, munta handikoa izango da. 

1. Aitorkizunen bi idatzaldiak 

Badakigu -aurreko at3.lean iritsi eta hemengo honetan berretsiko ditugun ondorioei 
eskerrak- Aitorkizunen lehenengo idatzaldia hiru eskuizkributan egin zuela Orixek: 
lehendabizikoak (Ca-k) I-IX liburuak hartzen ditu; bigarrenak (cb-k) Xgarren liburuaren 
gehiena izango zuen; eta hirugarrenak (cc-k), azkenik, XI-XIII liburu luze eta korapilatsuak 
kabituko zituen. Hiru hauetako lehenengorako bi lekukotasun ditugu: batetik, Ca-alter 
izendatu duguna, hots, kalkoaren bidez egindako ca-prior behatzizkribuaren kopia bat, eta 
bestetik -askoz garrantzi gutxiagokoa, noski- Mokoroak bere txostenean ca-prior-etik 
aipatu zituen hitz eta pasarteek osatzen dutena; bigarrenerako aipatu Mokoroaren paperetako 
pasarte urriak besterik ez dugu; eta hirugarrenerako, damurik, ezta hori ere, Mokoroak ere 
ez baitzuen azken hiru liburuen testu zaharra eskuetan izan. (Mokoroak aurrean izan zuena 
ca-prior izan zela, eta ez Ca-alter, III erans. erakusten dugu; ikus, aipatu eranskinean ere, 
txostenaren beraren edizioa eta haren inguruko beste zenbait argibide).4 

Ca-alter behatzizkribua Lazkaoko beneditarren etxeko liburutegian dago: esan bezala, 
kalko baten bidez ateratako kopia da, makinaz eta -salbuespen batekin- alde bakar 
batetik jotako m+123 orri ditu (bataz beste 267 x 2lO mm. luze-zabalean),5 eta josi eta 
azaleztatuta dago zalantzarik gabe Orixe hil eta askoz geroago. Izenburu-orria badu ([I]r) eta 
bertan honako hau irakur daiteke: 

4Gogora ditzagun hiru eskuizkribu hauei buruz lehenengo atalean zehar eta hemengo honetan berran atera 
ditugun ondorio nagusiak: ca-prior eta cb Iparraldetik bidaliko zizkion Orixek Labaieni; cb-k 16-18 orri izango 
zituen eta, seguru asko, X, 1, 1 paragrafotik hasita X, 36, 58 paragraforaino bakarrik iritsiko zen; cc, berriz, El 
Salvadorretik bidali zuen -ez dakigu nori, seguruenik Labaieni hau ere- eta, esan bezala, XI-XIII liburuen 
itzulpena izango zuen. Berez, cc izendatu duguna hiru eskuizkribuk osatzen zuten, bai baitakigu XI, XII eta 
XIIIgarren liburuei eskuizkribu bana zegokiela eta, izan ere, hiru alditan bidali zituela Orixek, dirudienez, 
makinaz jotzen bukatu ahala: horraz, banaka ere izenda genitzake hirurak, baina nago arrazoi gehiago daudela cc 
izendapen bakarraren alde eta, horrela, laburdura bakar horren bidez izendatuko ditugu hemendik aurrera. Ohar 
bedi cb eta cc eskuizkribuetarako ez dugula lehenengo aldakiaren eta gainerakoen arreko bereizketarik egiten, 
ez baitakigu horrelakorik zenik ere; eta erreparatu, azkenik, letra larriarekin --ohi bezala~ gorde zaizkigun 
eskuizkribuak izendatzen ditugula eta letra xehearekin, berriz, ez ditugunak -azken bateau hipotesia baino ez 
direnak alegia-. 

sCa-alter-en azken orriak « 125» zenbakia dararna, baina 23 eta 25. orrien artean jauzi bat gertatu da zenbaketan 
(hots, ez da 24. orririk) eta, bestalde, 49 eta 50 orrialdeak ez daude orri banatan ezpada orri bakar baten alde 
banatan. (Hau da, ,,49» zenbakia duen orrialdea kopiatu eta gero kopiagileak, beste orri berri bat ipini beharrean 
-betiere bigarren aldakiari buruz ari garelarik-, 49.aren kopia ateratzeko erabili duen berbera jarri du, baina 
beste aldetik; 49. orrialdearen beheko zurian Orixek -haren eskua baita- «gibelean» idatzi du; orriaren bigarren 
aldeak, esan bezala, «50» zenbakia du, eta orrialde honen barrenean ere «gibelean» hitza dago eskribituta baina, 
oraingo honetan, makinaz). Ca-alter-eko orriak josterakoan ere -ez da harritzekoa- beste huts bat gertatu zen: 
«50» zenbakia dararnan aldea aurreko aldea balitz bezala ipini zuten eta «49» dararnana, berriz, atzeko aldean. 
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WNKOARI 

Augustin sainduaren 

GORESPENAK. 

Orixe. 

Honen atzeko aldean ([I]v) orri txikiago bat itsatsi da, zabalera idatzita (135 x 210 mm.): 
«lainkoari Gorespenak» du izenburu gisa eta, honen azpian eta azalpen gehiagorik gabe, 
testuaren 1. orritik 39.era egin beharreko hogei aldaketa dakartza.6 Bigarrenean, hots 
lean (eskuz zenbatua dago, hemendik aurrerakoak ez bezala), berriz agertzen da obraren 
izenburuaren bertsio laburra: 

WNKOARI GORESPENAK. 

eta ondoren, lerro bakar bateko hutsunearekin eta bertan hasten den lehenengo liburuaren 
batere aipamenik gabe, testua bera dator, lehendabiziko kapituluari dagokion «1» zenbakia 
lerroaren beraren barnean -hots, hasieran- ipinita: «I. Aundi zira, launa, guzia goresgarrij 
aundi Zute indarra [ ... ]». (lkus, lehenengo hiru orrialde hauek, I-III irud.). Gainerako 
orriak makinaz zenbatuta daude.? Esan bezala, azken orriak <<125» zenbakia du eta testua 
honela amaitzen da: «Onela, amak eSkatzen didan azken-otoitza ene otoitz soila baifio 
ioriago diteke, aitorpen auek araziko duten aunitz otoitzen bitartez». Eskuizkribu osoan den 
ohar bakarrari buruz ikus IV eranskina. 

Ez dut uste jakin daitekeenik C testua eredu batetik --esaterako, eskuz egindako 
lehenengo bertsio batetik- kopiatua den ala ez: nago baiezkoa dela hipotesi egiantzekoena, 
baina mintzagai dugun testua itzulpena izanik eta egileak berak idatzia -segituan ikusiko 
dugun bezala-, bertan dauden jauziek eta hutsek ez digute uzten erabateko ondoriorik 
ateratzen puntu honetaz.8 Aldiz, frogatu egin daiteke 0 r i x e k be r a k e s k rib i t u 

6Ez da, berez, huts-zerrenda bat, hizkera edo hizkuntza aldatu nahi duten zuzenketak baizik, zalantzarik 
gabe Orixek berak egindakoak. Bertan zerrendatutako zuzenketa batzuk -ez ordea guztiak- testuan dagokien 
tokian txertatu dituzte Orixerena ez diren bi eskuk: ikus, beherago, 70 or. 10 oh. Aipatzeko modukoa da aldaketa 
hauetako asko morfologiari dagozkiola: «eragiten nauzu C : naragizu [IlY» (ad [1] or. = I, 1, 1 [9, 10]) eta «egiten 
zieten C : zegieten [Ilv» (ad 7 or. = I, 9, 14 [21, 9]); «nengolako C : nindagolako [IlY» (ad 25 or. = III, 1, 1 [53, 
14]) eta «neragiten C: ninderagiten IJlv» (ad 27 or. = III, 4,8 [59, 1]); eta, esanguratsuena (honetaz ikus 70-71 
or., 77 or. 29 oh. eta, batez ere, VI erans.), «nun C: nendun [Ilv» (ad 7 or. = I, 9, 15 [21,20], baina aldaketa hau 
«beti» egiteko abisuarekin -ikus II irud.-). Gainerakoak estiloari edo itzulpenari berari dagozkio. 

724. orrian gertatutako hursaz gain (ikus 68 or. Soh.), 91.a izan behar zukeen orriari «92» zenbakia ipini 
zitzaion eta 92.a izan behar zukeenari «93», baina arin erreparatu zitzaien bi oker hauei, 93.a izan behar lukeen 
orriak, izan ere, «93» zenbakia baitarama, eta horrda ondorengo guztietan. (Bestalde, 91.a eta 92.a izan behar 
zuketenen zenbaki okerrak ere -«92» eta «93», hurrenez hurren- eskuz zuzendu dira). Honetaz landa, 120. 
orriari mozm egin zaio, beheko aldetik, 5 bat zentimetroko zati bat, IX, 10, 24 paragrafoari zegokiokeen itzulpena 
erauziz (ikus, Mokoroaren txostenean -III erans.-, 6 zenb.). 

BIzan ere, testua itzulpena izaki litekeena litzatekeelako C-n ditugun jauziak idazlearen begiek jatorrizko 
testuan bertan egindako jauzien ondorioak izatea, hau da, itzulpena zuzenean makinaz idatzia izatea eta idatzitako 
hori gure behatzizkribua bera izatea. Nolanahi den ere, eta esan bezala, esango nuke badirela eredu baten aide 
-seguruenik eskuz eskribitutako zirriborro baten aIde- hitz egiten duten kasuak. Hona hemen bi adibide. «Nola 
dei egin, sifiesten ez dugunari? Billazaitzadan, launa. Edota, nola sifietsi [ ... ] Billa zaitzadan, Iauna, dei egifiez [ .. . 
l» (C, 1. or.; eskuz urratua); «Quomodo autem invocabunt, in quem non crediderunt? Aut quomodo credunt [ ... J 
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z u e lam a kin a z b e hat z i z k rib u h au: horrela erakusten digute makinaz 
egindako zuzenketen nolakotasunak eta, orobat -bigarren maila batean bada ere, 
argumentum ex silentio baino ezin baita izan-, makinaz jotako testuan e z d a u den huts 
mota zenbaitek.9 Azkenik, arrazoi ugari eta pisuak ditugu pentsatzeko c a - p rio r i zan 
zela, eta ez Ca-alter, Orixek bere itzulpena orrazteko 
eta, azkenean, bigarren idatzaldira abiatzeko erabili 
z u e n t est u a . Batetik, Ca-alter-eko testuan ez direlako jaso ez B-n onartu ziren [I]v 
orrialdeko zuzenketa batzuk ez Mokoroak iradoki zizkion -eta, berriz ere, Orixek ontzat 
eman zituen- aldaketak, eta nekez izan zitekeen beste bide errazago eta naturalago bat haiek 
guztiak jasotzeko -eta B-k duda izpirik gabe erakusten digu jaso egin zirela- C-ko testuan 
txertatzea baino, banan-banan eta zein bere tokian. Bestetik, pentsaezina delako Orixek 
bertsio berri bat egin izana VI-IX liburuentzat, hauetan oso txikia baita -I-V liburuetan ez 
bezala- Coren eta B-ren arteko aldea eta, beraz, egin ziren aldaketa gutxi haiek C-ko testu 
zaharraren gainean egingo zirelako: C-alter-en ordea ez dago hauen aztarnarik. (Bestelako 
arrazoiak ere baditugu pentsatzeko VI-IX liburuen B-ko testua C-tik kopiatu zela zuzenean, 
C-n bertan egindako zuzenketak jasoz -eta ez, alegia, bien bitartean izan zitekeen testu 
berri batetik, I-V liburuetan bezala-: baina zuzenketa horiek ez dira ageri Ca-alter-en eta, 
hortaz, pentsatzekoa da ca-prior-en egingo zirela. Ikus, beherago, 93-94 or.). 

Axola zaigu egiaztatzea Ca-alter-en dauden 0 r i x ere n 0 h a r r a k m a kin a z k 0 

t est u are n b era r eng a r a i kid e a k d ire 1 a .10 Argi baino argiago erakusten 
dute -adibide bat baino ez aipatzearren- nuen adizkiaren inguruan egindakoek. I-II 
liburuetan zehar «nun» bakarrik erabiltzen du Orixek makinazko testuan: horietako askotan, 
eskuz, era guztietako azentuak ipini ditu (<<nun», «nun», «nun», «nun», etab. irakur dadin) eta 

Quaeram te, Domine, invocans te [ ... l» (I, 1, 1). ,<Alare zertako goretsi nai nendun, ez zaldizain iaio bat bezala, 
edo errian begiko duten eiztari bat bezala? Ez nuke llai komcrihl1i bczafa gOlClsi ninclczaten baizik eta gizon buru
iantzi bat bezala, edo nerau gorestea nai nuken bezala. Ez nuke nai komerilari bezala goretsi nindezaten, neronek 
aiek goretsi ta maita netzaken bezala» (C, 44 or.; makinaz urratua); «Sed tamen cur non sicut auriga nobilis, sicut 
venator studiis popularibus diffamatus, sed longe aliter et graviter et ita, quemadmodum et me laudari vellem? 
Non autem vellem ita laudari et amari me ut histriones, quamquam eos et ipse laudarem et amarem, sed e1igens 
latere quam ita notus esse et vel haberi odio quam sic amari» (IV; 14,22). 

9Hau da, makinaz eginda dauden eta, beren nolakotasunarengatik berarengatik, egilearenak bakarrik izan 
daitezkeen zuzenketek erakusten dute testuaren kopiagilea testuaren egilea bera de1a; bestela esanda: makinaz 
eskribitutako zuzenketak testua makinaz jo duen berberak idatziak izan ohi direnez gero --orria, behin makinatik 
aterata, ez delako berriz sartzen aldak.etak egiteko-, zuzenketa horiek egileak bakarrik egin ditzakeenetakoak 
badira ondorioztatu behar da testuaren kopiagilea egilea bera dela. Hona hemen C-ko testuan dauden era 
honetako zuzenketa ugarietak:o gutxi barzuk (ohar bedi >< ikurrek kabirzen dutena lerroartean dagoe1a, noski 
makinaz eskribituta): «Txikia al da Zu maite ez i:zat:ca >ukaitea?<» (2 or. = I, 5, 5 [13,9-10]); "gme llairik >guk 
naia< egiten ez zutelako?» (5 or. = I, 7, 11 [18, 4]); «Nork [ ... J nire irzalak ikerrzen ditunak bairik >ezik?<» (22 
or. = II, 8, 16 [50,4-6]); «egokitasuna besterik zala, ors, besteri legokiona >zeribait dagokiona<» (43 or. = IY, 
13, 20 [92, 11-12]); «zure mUllui zintwa >serbitzari< zintzoa» (60 or. = V, 13, 23 [121, 11]); «katea arrastan 
>lorrean< nenkarren» (74 or. = VI, 12,21 [147,4]); '~e>Zuk emandegea» (87 or. = VII, 13, 19 [172, 19-20]); 
«aitortu>rzen< bear diZUl >diot< Zure errukiari» (123 or. = IX, 12,32 [237, 10]). Bestalde, eta esan bezala, Con ez 
dut irakurtze-hutsik aurkitu: ikus, honeraz, 80 or. eta bertako 36 oh.; seta z letrak trukatzeagatik sortutako hutsen 
balioaz ikus 83-85 or., eta Con dauden era honetako hutsei buruz, 84 Of. 43 oh. 

IOCa-alter-eko ohar gehien-gehienak Orixerenak dira: batzuk bere ohiko tinta beltzarekin daude eginda eta 
beste batzuk arkatzez (alde bat uzten baditugu kalkoa ipinita egindakoak, hemen ere bai baitaude horre1akoak: 
ikus 98 or. 6 oh.). Beste bi esku -oso oker ez banago- ibili dira bertatik, baina ohar gutxi egin dituzte: bata, 
Orixe zenbaitetan bezala, lapitzez aritu da, eta bestea boligrafo urdin batez; bi hauen ohar gehienak [Ilv orrialdeko 
zuzenketak sartzekoak dira -guztiak sartu ez bazituzten ere: ikus gorago 69 or. 6 oh.-. baina badira bestelako 
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«nun» baten gaineko lerroartean «nenun» oharra idatzi du (7 or. = I, 9, 15 [21,20]; «nenun» 
sic, ez (<oendun»); III. liburutik aurrera, berriz, (mun» eta (mendun» bakarrik erabiltzen ditu 
makinazko testuan, hau da, B-n bezalaxe, eta ez dugu gehiago eskuz gehitutako azentu haiek 
bezalako xelebrekeriarik ikusiko «((nendun» formaren aldeko oharren bat bakarrik). Bistan 
da, hortaz, I-II liburuetako ohar horiek guztiek -(menun» proposatzen duenak eta (<oun» 
horiei gehitutako azentuek alegia- nahitaez izan behar dutela III. liburuaren hasiera bera 
baino lehenagokoak, hau da, ezin eztabaidatuzkoa da ohar haiek ezin izan zituela egin ja 
III. liburua makinaz idazten hasia zenean. (Ikus, guzti honetaz, VI erans.). Ez dugu inongo 
arrazoirik ondorio hau Orixeren Ca-alter-eko gainerako oharretara ez hedatzeko: aitzitik, 
ohar gehienen nolakotasunak berak -makinaz egindako hutsen zuzenketak etab.
horrexen alde hitz egingo luke, zerbaiten alde egitekotan, eta ezerk ez, berriz, kontra. 

1st 0 rio a, a g ida n e an, h 0 n e I abe r r era i kid a i t eke. C-ko orriak 
makinaz idatzi ahala Orixek zuzendu egiten zituen, bai orijinala bai kalkoaren bidez ateratako 
kopia --edo kopiak-: ikusi berria dugu Ca-alter-era aldatu ziren oharrak testuaren beraren 
garaikideak direla. Momentu jakin batetik aurrera ordea Orixek ez zuen ja ikusi ca-prior-en 
egiten zituen zuzenketak eta aldaketak Ca-alter-era kopiatzeko beharrik: zalantzarik' gabe 
deliberatua zelako ja bigarren idatzaldi bat egitera eta, bestalde, segurtasun osoa zuelako bigarren 
idatzaldi hura egingo zuela aurrean zuen ca-prior oinarri hartuta; segurutzat joko nuke ca-prior
eko oharren bigarren aldi hau -Ca-alter-era aldatu ez zirenena alegia- Lazkaon kokatu behar 
dela. Eta, azkenik, Ca-alter bakarrik gorde izana --eta ez, alegia, cb eta co-- hipotesi honen 
aldeko beste argudio bat da: Ca-alter izan balitz B egiteko erabili zen testua, zer dela-eta ez 
ziren gorde X eta XI-XIII liburuak egiteko erabili zirenak, cb eta cc alegia? zalantzarik gabe, B 
ontzeko erabili ziren paperek -paper guztiek- beste fin 
bat i zan z ute n , eta Ca-alter guganaino heldu bada izan da beste nonbaitetik etorri 
zelako Lazkaota edo, bestela esanda, beste toki bat izan zuelako istorio honetan. 

Bigarren idatzaldia, 1955garren urtean zehar beneditarren Lazkaoko etxean ondutakoa 
alegia, behatzizkribu baten bi aldaki osoren bidez heldu zaigu: B-prior, idazmakinak 
zuzenean jo zituen orriez osatua, eta B-alter, kalko baten bidez ateratako kopia. Biek dituzte, 
bataz beste, 279 x 215 mm.luze-zabalean eta [11+ 193 orri, noski aide bakar batetik idatziak." 
B-prior on Manuel Lekuona zenak utzi zituen dokumentu zenbait biltzen dituen artxiboan 

Iauzpabost azalpen. Orixeren ohar batzuek makinaz jotzean egindako hutsak zuzendu nahi izan dituzte (baita 
kalkoak ondo jaso ez dituen lerro batzuen zatiak berridatzi); beste batzuek, besterik gabe, makinaz eskribitutako 
testua aldatu dute; eta gutxi batzuk, azkenik, Orixek bere buruarentzat egindako glosak dira (batez ere Olabideren 
izena aipatzen duten sei oharrak: nire ustez, Olabideren testura jotzeko abisuak dira, gero horrelakorik egingo ez 
bazuen ere). 

II [I) eta 1-49 orrietan (hots, Mathieu-rentzako eskaintzan eta Aitorkizunen hasieratik IV; 14, 23 paragrafoaren 
erdiraino [94, 10): «Gauzak [49 or.) I ez lirake [50 or.»» gainerakoetan baino zabalagoa da Ierroen arteko zuria 
(ikus honek sortutako aldaera bitxi batzuk 220 or. 71 oh.). Eta, bestalde, honako orri hauetan zintaren aldaketa 
bat egiaztatu daiteke: 50. orriaren hasieran (IV; 14, 23 [94, 10): «Gauzak [49 or.] I ez lirake [50 or.H; 59. 
orriaren 9. Ierroan (V, 9, 17 [116, 1]: ('gomen zegien I egunoroko Meza»); 100. orriaren hasieran (IX, 1, 1 [211, 
1): «garbikiago. [99 or.) I BEDERATZIGARREN lARDUNA [100 or.J»); 110. orriko 9. Ierroan (IX, 11, 27 
[233, 18]: "bioz-milia I 27. Ez dut oroi,,); 114. orriaren hasieran (X, 1, 1 [243, 1): «otoitzen bitartez. [113 
or.] I AMARGARREN IARDUNA [114 or.],,); eta 140. orriaren hasieran azkeneko aldiz (XI, 1, 1 [303, lJ: 
«dabiltzionak". [139 or.) I AMAIKAGARREN IARDUNA [140 or.H. Aipatu puntu hauetan egiaztatu ahal da 
zintaren aldaketa bat: daitekeena da, beraz, beste toki batzuetan ere gertatu izana. 
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dago (<<J-83-3-2» signatura du), Eusko Ikaskuntzak Donostian duen liburutegian: oso paper 
mehea du, beste aldaki bat edo beste aldaki batzuk atera nahi zirenean ohi zen bezala; 
orain -baina ez, agidanean, inprimategira joan zenean- ezkerreko ertzetik lau kortxerez 
josita dago, ez aurrean ez atzean inolako guarda-orririk gabe. 12 B-alter, Ca-alter bezala eta 
Orixeren garai hartako beste zen bait eskuizkribu bezala, beneditarren Lazkaoko liburutegian 
dago; josita eta azaleztatuta ere Ca-alter bezalaxe dago: zalantzarik gabe, bi behatzizkribuak 
Lazkaoko beneditarren liburutegikoak izanik eta biak, orobar, Orixeren ondarekoak, batera 
josi eta azaleztatuko zirenY Lehenengo orrian, [I]ean alegia, ez dago makinaz idatzitako 
liburuaren izenbururik ez antzekorik: 1956ko edizioan -nahiz eta aldaketa askorekin- 5 
eta 6. orrialdeetan dagoen Clement Mathieu apezpikuarentzako eskaintza dago bakarrik, 
orria osorik betetzen duelarik '4 Behatzizkribuaren bigarren orrian, hau da lean, obra 
osoaren izenburua dago, bi bider azpimarratua; eta, honen azpian, liburuaren aipamena -
hots, 'jardunarena-, kapituluaren zenbakia eta honi dagokion izenburua (ikus, lehenengo 
bi orri hauek, IV-V irud.): 

AITORKIZUNAK 

LENENGO lAROUNA 

12Badirudi liburuaren inprimanea bukatutakoan bakarrik josi zela B-prior. 135. orrian (X, 36, 59 [292, 16-22]) 
honako hau dago makinaz idanita: «Obendaria bere barneko gurarietan goretsi ez, eta okergillea onetsi ez-baina, 
Zuk eman zenion doairen bategatik goretsia danean, eta au ere pozago baldin ba'da gorespen ortaz goretsia izateko 
daukan doaiez baino, au ere goresten du- I te Zuk ezeztean, eta goresle au obeago da goretsi au baino»; ,<te Zub 
hitzak B-alter-en bakarrik irakur daitezke orain, orriaren ezkerreko zurian daudelako eskribituta (betiere makinaz) 
eta B-prior estuegi dago josita orrien alde hori ikusi ahal izaeeko, baina hala ere zuzen jaso dira A-ko testuan -eta 
bistan da jatorrizko irakurketa ez zela batere erraza asmanen-. 136. orrian (X, 37, 60 [293, 11-12 eta 21-22]) 
era honetako bi kasu ditugu. Lehenengoan honela dio makinazko testuak: «Beste edozein azukalditan, ba-dut 
nere burua aztertzeko almena; I ontan ia baterez»; «onean ia» B-alter-en bakarrik irakurri ahal da, hin hauek ere 
ezkerreko zurian daudelako, baina hala eta guztiz ere zuzen jaso dira A-n. Bigarrenean hau da makinak idanitakoa: 
«edOta I [gal}duki ta basati, ezagun gaitun orok iguindu gaitzaken eran?»; «duki», aurreko bi adibideetan bezalaxe, 
B-alter-en bakarrik ikus dezakegu (eta «gal» ml-en gehikeea da: ikus 100 or.), baina A-n ondo kopiaru da guztia. 
Hipoeesi honen aurka ditugun argudioak, agidanean, ahulagoak dira. 113. orrian (IX, 13,36 [240, 9]) honako 
hau dago makinaz eskribiruta: «ZU- I re gerizpetib; «re» hau ere oso ezkerrean dago eta B-prior-en, orain, ez da 
ikusten; baina hemen, lehen aztertu ditugun hiru pasarteetan ez bezala, Lekuonak besee «[e» bat gehitu zuen, bere 
ohiko arkan gorriarekin, «Zu-» hin zatiaren eskuinean (ikus 149 or.). Ondorioztatu ahal genuke Lekuonak ere 
ezin zuela ikusi ezkerreko zurian sartuta dagoen «re» hura eta, horeaz, josita zegoela ja ordurako B-prior; baina kasu 
hau --areseian ekarritakoak ez bezala- esplikatu daiteke bestela ere: apika irakurtzen jarraitu baino lehenago egin 
zuen Lekuonak aipatu gehiketa edo, nire useez egiannekoago, erabat beharrezkoa ez zen oharra da, Lekuonaren 
beste ohar dezenee bezala. Hurrengo argudioa bestelakoa da eta, orain darabilgun auzirako, balio gutxiagokoa nire 
ustez. 6l. orrian ezkerreko ertzaren zuria ohi baino meharragoa da eta B-prior-en, orain, ezin dira irakurri --ez 
baldin bada liburuaren jostura behar baino gehiago borrxatzen- lerro gehienen hasierako letrak; orri honetako 
lerro baten hasieran (V, 13, 23 [121,23]) testuinguruak erabat argi uzten ez duen hin bat dago: «baina minno 
llegunak atsegiten zidan»; eta pasarce hau kopiatu zuen inprimategiko langileak «lagunak» idani zuen A-n: hau 
ere izan liteke guk bazterru dugun hipotesiaren aldeko argudioa, baina hemen oso kontuan izan behar genuke 
«lagunalo) foci/ior nabarmen baino nabarmenagoa dela. 

l30har bedi, bestalde, 1-92 orriak eskribitzeko kalko beln bat erabili dela eta 9 3 - 1 9 3 eta [I I 
orr i eta n , berriz, kalko more bat (ikus honetaz 75 or. 23 oh.); bestalde, 10. orria alderanniz josi da, hots, 
idatzitako aldea kontrako zennuan jarri dute azaleztatzerakoan. 

J40rri honetan bertan apezpikutegian idatzi zituzten oharrei buruz ikus gorago 52-53 or. 
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launa deituz bilatu, ta sifietsiz deitu. 

Ondoren, lerro bakar bateko hutsunea utzita, testua bera hasten da, lehenengo lerroaren 
barnean paragrafoari dagokion zenbakia dagoelarik: «1, '~undi zaitugu, Jauna, ta biziro 
goresgarri" (Ps. 144, 3); indarrean aundi [ ... ]». Hemendik aurrerako orri guztiak jarraian 
zenbatuta daude, hutsik gabe; testuaren osagaiak orrialdean kokatzeko arauek (liburuen eta 
kapituluen hasierei dagozkienak barne) berdin diraute, funtsean, behatzizkribu osoan zehar, 
paragrafoen zenbaketan dauden ezabatzeak aipatzeko modukoak badira ere; azkenik, lerroen 
arteko zuria gutxitu egiten da 50. orritik aurrera (ikus 71 or. 11 oh.). Eskuizkribua horrela 
bukatzen da: «Zuri eska, Zugan billa, Zurean io dezagun. Onela dugu arkituko, arkituko, 
onela zaigu idekiko»;15 azpian, lerroaren erdian, pumuekin egindako edergailu bat; eta honen 
azpian, hau ere erdiratua eta letren artean ohi baino zuri zabalagoa utzita, honako hau: 
«U.I.O.G.D.» (XI irud.).'6 

B-prior da, inongo zalantzarik gabe, Orixek inprimategira bidaltzeko prestatu zuen 
orijinala: segituan ikusiko ahal dugun bezala, aldaki honetan jaso ziren testua makinaz jo 
zuenak egin zituen zuzenketak eta, batez ere, Orixek berak bere eskuz eskribitutako aldaketak; 
hauxe izan zen, orobat, gotzaitegitik pasatu zena; B-prior-eko orrietan daude Aitorkizunen 
argitaratzeaz arduratu zen Lekuonak egin zituen marka eta ohar askotarikoak; eta dudarik 
gabe dakigu B-prior izan zela, aipatu esku hauek guztiek egindako aldaketekin hornitua ja, 
Zarauzko inprimategiko langileek aurrean izan zutena 1956ko liburua egiterakoan. B-alter 
ere komuan hartu beharrekoa litzateke baita honen eta B-prior-en makinazko testua berdin
berdinak balira ere:17 batetik, B-prior-en jasotako ohar askoren beste lekukotasun bat delako 
-kopiatu egin baitziren, alegia, baita B-alter-era ere- eta, bestetik, B-prior Lazkaotik atera 
zenetik B-alter izan zelako Orixeren eskumenean gelditu zen aldakia eta, izan ere, bertan 
idatzi zituelako -seguruenik Iiburuaren probetan sartzeko asmoarekin- handik aurrera 
egin zituen aldaketa gutxi batzuk. B-prior eta B-alter behatzizkribuetan dauden oharrei 
buruzko azalpen orokor bat 96-98 or. irakur daitekeY 

l5B-ren azken esaldi honi buruz (<<arkituko, arkituko», etab.) ikus 157, 178 eta 208 or. 
16Bistan da subscriptio hau jesulagunen «A.M.D.G.» famatuaren gisan egin zuela Orixek eta, agidanean, 

honako hau esan nahi du: «Uasconice Interpretaui Ormaetxea [ad] Gloriam Dei», hau da, 'nik, Ormaetxeak, 
euskarara itzuli dut Jaungoikoaren aintzarako'. Hau bezain egiamzekoak dira fumsean honen baliokideak diren 
beste aldaera batzuk: (<interpretaui» dagoen tokian berdin samar egon liteke «interpretauit», «interpretatus sum» 
edo «interpretatus est»; bestalde, noski, bai «Ormaetxea» bai «Orixe» izan daiteke. Azken letrak gauza bat baino 
gehiago ezkuta ditzake: «[ad] gloriam» ordez izan liteke «gloriae», edo baita «gratiID) ere, hots, «Gratia Dei», 
'Jaungoikoarengatik' edo. 

17Zeren, izan ere, makinaz jotako testua ere desberdina baita bi aldakietan. Hau, askoran kontuan hartzen 
ez den arren, normala da idazmakinaz ateratako kopien kasuetan, erraz gerta daitekeelako kalkoa eta bi paperak 
--edo jartzen diren guztiak- elkarren parean ondo jarrita ez egotea: horrela, batzuetan, idazmakinaren giltzek 
hitz bat --esaterako- jotzen dutenean, bigarren paperean bakarrik jasotzen da, zati horretan ez dagoelako 
lehenengo paperik (dezentetan gertatzen da, adibidez, eskuineko ertzean eta baita behekoan ere); beste batzuetan 
kontrakoa gertatzen da: zerbait lehenengo paperean bakarrik jaso da bigarrena gaizki kokatua zegoelako (hau 
sarriago gertatzen da, testua makinaz jotzen ari denak ezin duelako hain erraz ikusi bigarren papera bukatu den ala 
ez; baina, agidanean, bigarren kasu hau normalagotzat jotzen dugu baita ere prest egoten garelako beti onartzeko 
kopia batek orijinalak baino txarragoa izan behar duela nahitaez). 

laB) berez, ez da B-prior-en eta B-alter-en makinaz idatzita dagoen testua, ezpada kopiagileak bere 
idazmakinan jo zuen testua: izan ere, eta esan bezala, makinan jo zena eta paperean jota agertu zena ez baitira 
gauza bera, paperak ez duelako beti modu perfektu batean islatzen kopiagileak idatzi zuena -benetan idatzi 
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Lehenengo eta bigatren idatzaldien atteko aldea alderdi askotan da nabaria. Izenburua 
bera da desberdina: Iainkoari Gorespenak (edo Iainkoari Augustin sainduaren Gorespenak) 
C-n eta Aitorkizunak B_n.19 Idatzaldi zahatreko izenburuatekin confessio eta conjiteor hitzek 
san Agustinen garaiko kristau testuetan zuten eta san Agustinek berak bere liburu honen 
izenati espresuki ematen zion zemma jaso nahi izan zuen Orixek -bazekien, beraz, 
honen guztiaren berri-;20 bigarren idatzaldikoarekin, aldiz, oro har hitzari eta liburuaten 
izenburuati berati eman ohi zaien zemzu arrumari men egin dio. Ikusi dugu gorago (43-45 
or.) Iainkoari Gorespenak izenburua 1952ko ekainaten 4an Zaitegiri egindako gutun batean 
agertzen dela oraindik eta Aitorkizunak Onaindiari zuzendutako 1954ko urtatrilaten 26ko 
katta batean ikus dezakegu lehenengo aldiz: hemendik aurrera hau bakatrik erabiliko du 
(edo Autorkizunak, Ibifiagabeitia bizkaitarrarentzako 1955eko mattxoaten 28ko eskutitz 
batean: ikus 51 or.).21 Desberdina da, orobat, Aitorkizunetan dauden hamahiru liburuak 

zuena, ez idatzi nahi izan zuena: orain ez gara horretaz ari-; hau da, B ez da, berez, izaera fisikoa duen testu baten 
izena, guk lekukotasun batetik edo batzuetatik abiatuta berreraiki behar dugun testu batena baizik. lkusi dugu 
arestian (aurreko oharrean hain zuzen ere) zeinen erraz aldendu daitezkeen elkarrengandik, makinaz eskribitutako 
testuetan, kopiagileak idazmakinan jo duena eta paperak islatzen duena; baina hain da txikia, gure kasu honetan, 
jo zenaren eta B-prior-en eta B-alter-en idatzita gelditu zenaren arteko aldea, non lasai samar hitz egin baitezakegu 
eginez B -B-prior-en edota B-alter-en dagoen- makinaz eskribitutako testua bera balitz bezala eta, izan ere, 
zentzu honetan erabili beharko dugu askotan, hemendik aurrera, B laburdura. Esan gabe doa C-ri buruz ere gauza 
berbera esan behar genukeela baina, kasu honetan lekukotasun bakarra dugunez gero (esateko moduan behintzat, 
ezer gutxirako balio baitu Mokoroaren txostenak Ca-alter behatzizkribuaren ondoan), ez dirudi hain beharrezko. 

19C_n erabilitako izenburuaren bi berrsioei buruz ikus gorago 69 or. B-n, esan bezala, bigarren orrian 
bakarrik (lean alegia, ez [I]ean) agertzen da izenburua, eta izenburuaren agerraldi bakar hori <<Aitorkizunalo, da, 
hots, san Agustinen izena izenburuaren barnean jaso gabe; litekeena da -batez ere C-k erakusten duen ohitura 
ikusita- izenburutzat jo ahal izatea Mathieu apezpikuarentzako eskaintzaren testuaren hasiera aldean aiparzen 
den «Augustin Gurenaren [Aitorkizunak],) osorik, Lekuonak 1956ko edizioaren azala egiterakoan ulertu bide 
zuen bezala: <<Agustin [sic] Gurenaren Aitorkizunak». (Mathieu apezpikuarentzako eskaintzan irakurtzen den 
testuak honela dio zehazki: «launa: Zuk eragin ninduzun emeki, obeki esan bultzatu ninduzun bortizki Augustin 
Gurenaren Aitorkizunen liburua gure izkuntzara biurtu nenzan»). Ez dakit noraino har litezkeen Lekuonaren 
aukeraren kontrakotzat Orixek bere gutunerian erakutsirako erabilerak; nire irispidean dauden eskuizkribuetan 
bi bider aipatzen ditu Aitorkizunak hemen dagokigun auzirako esanguratsua izan daitekeen modu batean: «5. 
Agustinen lainkoari Gorespenak edo Confessiones» (Zaitegirentzako 1952ko ekainaren 4ko gutunean: ikus gorago 
43 or. 12 oh.) eta «San Agustin'en '~torkizunak"» (Mitxelenak 1955eko otsailaren 8an bidalitako galdeketaren 
gainean egindako erantzunetan: ikus 51 or. 13 oh.). Akesolok eta Onaindiak argitaratutako gutunak ere kontuan 
hartzen baditugu (ikus OE eta Onaindia [1974]), hau da, egiten baldin badugu hauek ipinitako etzanak eta 
komatxoak Orixeren jatorrizko paperetan ere badaudela, badirudi ondorio berberak atera behar genituzkeela: 
«S. Agustinen "Aitorkizunak"» (Onaindia [1974, 28 or.]), «5. Agustinen Aitorkizunak» (OE, 949-950, 950 or.), 
<<.Agustin gurenarenAitorkizunak» (OE, 962 or.). Eta berdin Orixekargitaratutako idatzietan egindako aipamenei 
dagokienez, hemen ere, noski, bitartekoek jarriarazitako etzanak eta azpimarratuak Orixeren eskuizkribuetatik 
kopiatuak direla pentsatu nahi baldin badugu: «san Agustinen Aitorkizunak» dio, adibidez, Jainkoaren billa 
liburuaren sarreran (EG-n argitaratutako bertsioan: ikus gorago 47 or. 27 oh.). Baina ohar bedi ondo -go rage 
ere esan dugu- adierazgarriak diratekeen kasuak bakarrik ekarri ditugula hona, hots, ez ditugula jaso laburtuak 
izateko aukera gehiago dituzten aipuak. 

2°Ikus, esaterako, Blaise [1986] S.V. 'confessio' (10. adiera) eta 'confiteor' (3-6 adierak); auziaren azalpen 
orokor bat Solignac [1992, 9-12 or.]; eta gure kasu honetarako bereziki interesgarriak diren zenbait oharkizun 
Tombeur [1997, 568 or.]. 

21Daitekeena da, bestalde, Aitorkizunen lehenengo liburuak itzultzen zegoenean izenburuarentzako beste 
ordain bat erabili izana Orixek (pentsatzekoa baita C-ren izenburu-orria Ian hura -hots, lehenengo bederatzi 
edo hamar Iiburuak- bukatutakoan bakarrik egingo zuela): izan ere, Aitorkizunen testuan bertan behin baino 
gehiagotan aipatzen du san Agustinek -hala dirudi behintzat- idazten dagoen liburuaren izenburua bera, 
hots, confessiones hitza baina, esan bezala, liburuaren beraren izenari buruz ari delarik (I-IX. liburuen testuari 
dagokionez, baina liburuaren izenburua islatzen bide duten kasuak bakarrik bilduz, honako pasarte hauetan: 
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-latinez fiber beti, noski- izendatzeko eta elkarrengandik nabarmenrzeko modua: Ca-k 
dituen bederarzi liburuetako bakoitzaren hasiera -lehendabizikoarena izan ezik: ikus 69 or. 
eta III irud.- dagokion erromatar zenbakiak eta <<Atala» (II-IV liburuetan) edo «larduna» 
hitzek (V-IXetan) nabarmenrzen dute,22 eta batzuetan baita orri berri batean hasteak ere (III 
eta V-IX liburuetan); B-n, berriz,jarduna hitza bakarrik erabili zuen eta liburu bakoitza orri 
berri batean hasi zuen. 

C-k ez zituen testu zenbait gehitu zirzaizkion B-ri: B-ren hasieran doan Clement 
Mathieu apezpikuarenrzako eskaintza falta du C-k eta falta du, orobat, B-ko testua ixten duen 
«U.1.0.G.D.» subscriptio modukoa -biak jaso ziren, lehendabizikoaren kasuan Lekuonak 
egindako ohiko aldaketekin, 1956ko edizioan-.23 Oin-ohar bakarra du C-k: pasarte bati 
eman zion irzulpen xelebrearen alderdi bat azaldu nahi izan zuen bertan Orixek eta ez da, 
inondik ere, hiztegi oharra; B-k, berriz, hiztegi ohar ugari ditu, eta -salbuespen bakar 
batekin- hiztegi oharrak soilik. 24 Azkenik, Aitorkizunen edizio eta itzulpen askotan kapituluek 
daramatzaten izenburu edo laburpen modukoak ere B-ko testuan bakarrik sartu ziren, C
koan ez baitzen horrelakorik: bitxia da gehiketa garranrzitsu hau Lazkaoko berrikuspenean 
gertatu izana, zeren hau onrzeko erabili zuen BAC-eko edizioak ez baitu kapitulu izenbururik 

«Accipe sacrificium confessionum mearum de manu linguae meae [ ... J», V, 1, 1; «[ ... ] ridebunt me, si has 
confessiones meas legerint [ ... ]», V, 10, 20; «Accipe confessiones meas [ ... ]», IX, 8, 17; «[ ... ] quotquot haec 
legerint [ ... ] per confessiones [ ... ]», IX, 13,37). Honela itzuli zituen Orixek aipatu lau kasu hauetako agerraldiak, 
hurrenez hurren: «aitorpenen opari3» (C, 49 or., B, 53 or. [101,5]), «aitortzapen auelo> (C, 59 or., B, 60 or. [119, 
7]), «aitortzapen» (C, 117 or., B, 106 or. [225, 20]) eta «aitorpen C : aitorkizun B» (c, 125 or., B, 113 or. [241, 
2]). Bestalde, kontuan hartzeko modukoa izan daiteke X. liburuan ere «aitorpen» (114 or. = X, 2, 2 [244,20] eta 
116 or. = X, 4, 6 [247,20]) eta «aitortzapen» (132 or. = X, 34, 51 [285,24]) hitzak bakarrik erabili izana, bainaXII 
eta XIILetan (XI.ean ez da agerraldi bat ere), hau da, zalantzarik gabe Orixek Ca-ren izenburu-orria idatzi ondoren 
ondutakoetan, oaitorkizun» eta «gorespen» bakarrik egotea (lehenengoa pasarte hauetan: 163 or. = XII, 16,23 [356, 
20]; 169 or. = XII, 26, 36 [368, 13]; 172 or. = XII, 30, 41 [374,8]; 177 or. = XIII, 12, 13 [387,22]; 186 or. = XIII, 
24,36 [408, 9]; bigarrena, berriz, honako hauetan: 167 or. = XII, 24, 33 [365, 10]; 178 or. = XIII, 14, 15 [390, 
6]). Ez ditudi ausartegia izango litzatekeenik 0 n d 0 rio h a u ate rat z e a : Orixeren hasierako asmoa 
-hau da, lehenengo idatzaldiaren I-IX, agian I-X liburuak itzultzen zegoenekoa- izango zen «Aitorpenak. edo 
,<Aitortzapenalo> erabiltzea san Agustinen liburuaren izenburu gisa; Ca-ren izenburu-orriak daraman oGorespenak. 
izenburuaz baliatzea I-IX (edo I-X) liburuen lehenengo idatzaldia bukatutakoan bakarrik erabakiko zuen; eta XI
XIII liburuen itzulpena amaitzeko zegoenean deliberatuko zen, betiko, «Aitorkizunalo> izenburuaren aide, agian 
-baina ez nahitaez, variatio egiteko gogo batek eragindakoa ere izan baitaiteke- denboraldi batean (XI-XIII 
liburuak El Salvaciorren itzultzen zegoen bitartean) zalantzan ibili ondoren oGorespenak» eta ,<Aitorkizunak. 
izenburuen artean. 

22Bosgarren liburuaren kasuan (C, 49 or.) «AT.Al..A» dago makinaz idatzita, baina hau urratu eta arkatzez 
«IARDUNfu> eskribitu du gainean Orixeren eskuak. 

23oU.LO.G.D.» delakoaren esanahiari buruz ikus gorago 73 or. 16 oh. Bestalde, bistan da Clement Mathieu 
apezpikuarentzako e s k a i n t z a -B-ko [I] orria, hau da, 1956ko edizioaren 5-6 orrialdeak- Aitorkizunen 
testu osoa makinaz jo ondoren bakarrik idatzi zuela Orixek;arrazoi 
asko ditugu horrela pentsatzeko: batetik, Orixek behatzizkribuaren 1. orritik aurrera egin zituen ohar gehien
gehienak B-alter-en jaso ziren, baina ez [I] orrian daudenak (ezta 39. orritik aurrerakoak: ikus honetaz 105-106 
or.); bestetik, zerbait esan nahi du guk [I] zenbatu dugun orri hau behatzizkribuaren zenbaketarako kontuan 
harm ez izanak, « 1» zenbakia daraman orda hurrengoa baita, hau da, Aitorkizunen hasiera (izenburua eta I, 1, 1 
paragrafoa eta I, 1, 2 paragrafoaren hasiera) duena; azkenik, badakigu Mathieu apezpikuarentzako eskaintzaren 
bigarren aldakia 93-193 orriena ateratzeko erabili zen kalko more berarekin atera zela, eta ez 1-92 orriena egiteko 
ipini zuten kalko beltzarekin (ikus gorago, 72 or. 13 oh.). Berriz, ez da zalantzarik apezpikuarentzako eskaintza hau 
makinaz jo duena behatzizkribuaren gainerakoa jo duen kopiagile berbera dela: eskaintzan ere begien bistakoak 
baitira behatzizkribu osoan zehar ikus daitezkeen ohitura grafikoak -eta huts motak- (ikus 78-91 or.). 

240har hauen guztien edizioa -bai C-koarena bai B-koena, hiztegi-oharrena zein bestelakoena- N 
eranskinean du irakurleak. 
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eta, bestalde, ez dirudi Orixek izenburu moduko hauek inongo eredutatik hartu zituenik.2S 

Testuaz kanpoko osagai batzuk ere gehitu zitzaizkion B-ri: testua paragrafoka antolatuko da 
edizio hoberenen arabera, eta Aitorkizunetan ugari baino ugariagoak diren Bibliatiko aipu 
asko, C-n --eta edizio askotan- ez bezala, komatx.oen bidez bereiziko dira eta baita horrela 
bereizitako aipu hauetako gehienei dagozkien erreferentziak emendatu ere;26 bizpahiru osagai 
hauek B-n sartu izana badaiteke, kapitulu izenburuen gehitzea ez bezala, bigarren idatzaldi 
hau BAC-eko edizioaren arabera egin izanaren ondorioa, eta nabarmena da, bestalde, behin 
betiko idatzaldi honetan testu tx.ukunago edota osoago bat emateko nahi batek eragin 
dituela. 

C-tik B-ra gertatu diren aldaketa ikusgarrienetako bat hizkuntzari dagokio. Aitorkizunen 
bi idatzaldiak 'nafar-giputz antzera' eginak badaude ere (Garmendia [1965, 54 or.]), 
begien bistan dago C-ko hizkuntzak -edo, hobeto esateko, ezagutzen dugun C-ren 
zatiarenak- sortaldeko kutsu nabarmena duela B-koaren ondoan: bestela esanda, C-tik 
B-ra mendebaleragotu egin da hizkera.27 Zenbait alderditan behintzat sistematikoa izan nahi 
duen itx.uraldatze honen zergatikoa, agidanean, bikoitza da: batetik, badirudi hizkuntza 
idatziari buruzko iritzi aldaketa bat gertatu dela, puntu batzuetan, bi idatzaldien artean 
(edo, beharbada, liburua berridaztean amore ematen joan dela hasierako iritzi haietako 
batzuetan); baina, bestetik --eta seguruenik batez ere-, ezin dugu ahaztu Orixe kameleoia 
zela: Iparraldean egon zenean baxenabartar eta lapurtar koloreko euskara bat erabili zuen 
-askotan behinik behin, sortze lanetan batik bat-, eta usain gipuzkoarragokoa Lazkaon, 
Tolosan eta Donostia aldean bizi izan zen urteetan. Aldaketa hauek grafian eta morfologian 
dira nabarmenak: C-n, esaterako, «oinaze», «oraino» edo «epaile» idazteko joera du eta B
n, berriz, «oifiaze)), «oraifio» eta «epailb); C-n, adibidez, «nire)), «gir~), «zira)) edo «ortarib 

2SIzenburu edo laburpen moduko hauek ez omen dira san Agustinenak: edizio batzuek badituzte eta beste 
batzuek ez eta, bestalde, horrelakoak dituzten edizioek ez dituzte guztiek izenburu edo laburpen berberak, saint
maur-tarren ediziokoek beste edozein ediziotako izenburuek baino arrakasta gehiago izan bazuten ere. 

26 Aitorkizunen edizio askotan ez da paragrafokako antolarnendurik - Trabucco-renean, esaterako-- eta, 
hortaz, ez da inondik ere harritzekoa C-n ere horrelakorik ez izatea (ikus, honetaz, II erans.); edizio batzuetan beste 
zenbaketa bat ikus badaiteke ere (adibidez Wangnereck-enean, gure testuarekin nola edo hala lotuta dauden kasuak 
bakarrik aipatzearren), zabalduena da saint-maur-tarrek beren edizioaren testuari ezarritakoa: hauxe da, esaterako, 
BAC-eko edizioak dakarrena. Orixek B-ko testua -C-koa ez bezala, diogun berriz ere- aipatu moduan antolatu 
izana, inongo zalantzarik gabe, Lazkaoko berrikuspenean BAC-eko edizioa erabiltzearen ondorioetako bat da. 
Gauza bera esan daiteke Bibliatiko aipuen bereizketari eta hauei dagozkien erreferentzien emendatzeari buruz: 
Aitorkizunak josita daude horrelako aipuez, hain josita non oso sarri san Agustinen testua bat eginda baitago 
Bibliatik datozen aipu hauekin eta, horrela, ez da bed nabarmena non bukatzen den san Agustinena eta non 
hasten den Bibliatikoa; izan ere, edizio eta itzulpen askotan ez dira grafikoki bereizten mintzagai ditugun aipuok 
--esate baterako Trabucco-renean- eta, bereizten direnean, gutxitan aurkituko dira haiek nabarmentzerakoan 
bat datozen bi edizio. Ez da, beraz, harritzekoa erreferentzia jakin bat edizio batean ematen baldin bada eta beste 
batean ez. C-ko testuan, gorago esan bezala, aipuak ez dira mugatu -eztabaidagarria izan litekeen salbuespenen 
bat gorabehera- eta hauei legozkiekeen erreferentziak ere, beraz, ez dira eman; B-koan, berriz, ez da dudarik 
bi osagai hauek BAC-eko edizioaren arabera daudela antolatuta: hori bai -eta ulertzekoa da-, zehaztasun 
gehiegirik gabe, ez baitira jaso BAC-eko edizioan dauden komacxo eta erreferentzia guztiak eta, gucxitan izan bada 
ere, lekuz aldatu baita BAC-ekoan ez dagoen komacxoren bat. 

27Honetaz landara, Aitorkizunen -lehendabiziko zein bigarren idatzaldiaren- hizkeraren alderdi 
garrantzitsu zenbait Azkueren gipuzkera osotuaren izpirituaren argitan bakarrik uler daitezke, eta gauza bera 
esan genezake Orixeren garai honetako beste Ian nagusi batzuen gainean. Ikus, honen guztiaren alderdi jakin 
batzuei buruz, VI erans. 
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idazten du eskuarki, eta B-n, aldiz, <mere», «gera», «zera» edo «ortatilo>.2B Baina hiztegian 
eta sintaxian ere -nahiz eta maiztasun txikiagoan- ez dira falta era honetako aldaketak: 
«aunitz C : asko B», «aur C : ume B», «ardura C : askotan B» bezalakoak sarri ikus daitezke 
eta orobat, gutxiagotan bada ere, «len maita gauzak C : len maita zitun gauzak B», «gallitezke 
C : galdu litezke B» etab. Alabaina, eta esan bezala, joera besterik ez da -joera nabarmena 
ordea-, kontrako adibideak ere ez baitira falta: ez zaio harrigarri egingo Orixek era honetako 
kontuetan berariaz praktikatzen zuen aldakortasuna eta izan ohi zuen axolagabekeria 
ezagutzen dituenari. Hizkuntzaren mendebaleratze orokor honetatik landara, badirudi 
areagotu egin dela, C-tik B-ra bidean alegia, Orixek jatorrizkotzat zituen aldaerak erabiltzeko 
gogoa: honela ulertu behar da, zalantzarik gabe, «nendun» (hots, nuen) formaren aldeko 
jarrera --orain bai- erabatekoa, eta orobat, oso oker ez banago, «zagar», <<zugUf», «bigurri» 
eta antzekoak hobestekoa eta baita hain maiz agertzen ez diren beste hitz batzuen aldekoa 
ere: «ninedukan» (nindukan), «apaizpiku», «mihi» (eta ez C-ko «ml»), etab.29 Eta litekeena da 
helburu orokor batekin ere lotu behar izatea ergatiboa eta absolutua pluralean bereizteko joera 
gero eta handiagoa -baina, nolanahi ere, kaotikoa- edo hitzen osagaiak elkarrengandik 
nabarmentzeko ahaleginak (askotan ikusi ahal baitira era honetako aldaketak: marratxoa 
erabiliz, hitz elkartuen osagaiak bananduta emanez, etab.), azken puntu honetan kontrako 
adibideak bereziki ugari badira ere. C-tik B-ra gertatu diren beste aldaketa askok -betiere 
hizkuntzari berari buruz ari garelarik, ez estiloari edo itzulpenaren zuzentasunari- hitz edo 
arazo jakin zenbaiten inguruan momentuko apetek eta iritziek eragindakoak dirudite eta zaila 
da asmo orokorrago baten mesedetan eginak diren ala ez esatea -batzuek behinik behin 
aipatu irizpide nagusiaren aurkako dirudite-: «diago C : dino B» eitekoak, esaterako; ekidin 
ustezko aditz laguntzailearen forma sinkopatuen aldekoak (<<dakididan C : dakidan B» -
hots, zaidan-, etab.); jarrera garbizalexeago bat erakusten dutenak (<<pekatu C : oben B», 
«mendeku C : apen B», «poeta C : olerkari B», «protxu C : etekin B», «serbitzari C : mirabe 
B», «profeta C : igarle B», etab.); aditz zenbaiten adizki trinkoen kontrako joera, etab. 30 

Guztiarekin ere, itzulpena bera zuzendu beharrak bultza egin zion Orixeri bigarren 
idatzaldi hau egitera: azken liburuen lehenengo idatzaldia eskribitzen zegoenean ere, 
oraindik El Salvadorren, testuak 'jorratu beharra' zuela ikusten zuen, eta bigarrena hasteko 
zenean, Lazkaon ja, aitortzen zuen 'x:abarraldi asko' zeudela itzulpenean (45 eta 49 or.). 

28Baina «gira C : gera B», «zira C : zera B» eta hauek bezalakoak hizkuntz ereduari buruz izandako aipatu iritzi
aldaketak eragindakotzat ere jo litezke; izan ere, hauexek dira Orixek izan aditzarentzat proposatzen zituen formak 
edo, zehazkiago mintzatzeko, proposatu zituen formetakoak, eta C-tik B-ra bidean ere desagertu dira izan-en 
paradigma horretako beste adizki batzuk (<<ninzan C : nintzan B», «zizadan C : zitzaidan Bo, etab.). Hala eta guztiz 
ere, bi zergatiko hipotetiko hauek -hizkuntzaren mendebaleratzea eta aipatu eredu teorikoan atzera egitea-, bi 
izanik, badute zati bat komun. Ikus, berreraikitako izan horren adizkiak, VI erans. 448 or. 11 oh. 

29Gorago aurreratu bezala, «nenduno adizkia C idazteari ekin eta handik gutxira hasi zen Orixe erabiltzen 
Aitorkizunetan: lehenengo agerraldia, izan ere, III, 1, 1 paragrafoan dago (C, 24 or.); hemendik aurrera ere 
erabiliko du «nun» forma (batez ere aurrizki edo atzizkia daramanean), baina <<llendull>} da maiztasunaren aldetik 
gailentzen dena. Ikus, auzi esanguratsu eta garrantzizko honi buruzko azalpen xeheago bat, VI erans. Honetaz 
landa, «zagar>}, «zugun}, «bigurri», «mihi» eta antzeko kasuen gainean ikus V erans. eta, «nifiedukan» bezalakoei 
buruz, ikus 121 or. eta 73 oh. 

lOIkus, ustezko ekidin horren gainean, VI erans. Bestalde, ezin da esan adizkitrinkoen kontrako jarrera 
sistematiko bat dagoenik C-tik B-ra, bigarren idatzaldiari ekiteko zegoenean Mokoroari esandakoak pentsarazi 
lezakeen bezala (ikus 49 or.): kendu dira, bai, bizpahiru dozena -agian xelebreenetakoak-, baina berriak ere 
sarru dira. 
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Orixe kezkatzen zutenak, beraz, itzulpenean berean egon litezkeen hutsak ziren, jatorrizko 
testu aldrebesarekiko edozein eratako hutsak alegia: Mokoroak bidalitako txostenaren zati 
handienak, esaterako, era honetako kontuez dihardu eta era honetakoak dira, hain zuzen ere, 
Orixek errazen onartu zizkionak31 Hauxe da bada bi idatzaldien arteko alde nagusia. Honetan 
guztian -hau ere esana dugu- eragin handia izan zuen BAC-eko edizioa mahai gainean 
eduki ahal izanak: edizio honetako testuaren eta, noizean behin, gaztelaniazko itzulpenaren 
arabera zuzendu, gehitu eta ezabatu ziren hitz eta perpaus askoY Eta esan gabe doa mamiari 
zegozkion aldaketa hauekin batera idazkera hobetzea helburu zuten aldaketa asko eta asko 
sartu zirela C-tik B-ra: daitekeena da era honetakoak izatea egin ziren gehienak. 

Hortaz, idatzaldi berria egiteko zergatiko nagusia -Orixek aitOrtua eta testuaren 
historiak berretsia- oztopoz betetako san Agustinen latin nekagarria zuzenagO emateko 
gogoa izan zen; gero, ohi bezala, batzuetan berariaz eta beste batzuetan -seguruenik
oharkabean, itzulpenaren beste alderdi batzuk ere ukitu zituen: aldaketa hauetako batzuek 
testuaren txukuntasunari begiratzen zioten (paragrafokako antolamenduak, kapituluei 
ipinitako izenburu modukoek, Bibliatiko aipuentzako komatxo eta erreferentziek); beste 
zenbait, antza, idatzaldi zaharretik berrira doan denboraldian otu zitzaizkion edo, behinik 
behin, orduan bakarrik gauzatu zituen: Clement Mathieu apezpikuarentzako eskaintza, oin
oharrak, akaberako subscriptio-a; eta beste batzuk, berriz, estiloarekiko eta hizkuntzarekiko 
berarekiko ardutak eragin zizkion (eta, horrela, orduko apetaren arabera aldatu zituen 
hainbat gauza: ilun edo zabar zeuden esaldiak, obraren izenbura bera, hitz askoren itxura, 
dezentetan baita lexikoa ere, etab.). Ez dut uste bestela izan zitekeenik. Baina, nolanahi ere, 
zeharka bakarrik zaigu axola C-tik B-ra egindako aldaketen zergatikoa: ez gara Aitorkizunen 
genesiaren inguruan ari, hau da, ez gaude idazlearen hizkuntz sormena ikertzen, ezpada 
-apalkiago- Orixek behin betikotzat jotako testuaren historia berreraikitzen saiatzen; 
eta C-ren garrantzia, orain eta hemen, B-ko testuak nola behar zukeen erakusteko duen 
ahalmenean datza, ia-ia orrialde bakoitzean egiaztatu beharko dugun ahalmenean hain 
zuzen ere. 

2. B-ren kopiagilea 

Axola zaigu jakitea nork jo zuen makinaz B-ko testua: Aitorkizunen hisroriarako izan 
dezakeen garrantzia alde batera utzita, honen argitan bakarrik ulertu ahal izango ditugulako 
testu honek -eta, zehazki, B-prior-ekoak- izango dituen gorabehera garrantzitsu zenbait 
eta, bestetik, honen inguruan iritsiko ahal ditugun ondorioek nahitaez baldintzatuko 
dutelako B-ren autoritatea. Ikusi dugu lehendabiziko atalean (50 or.) nola ematen zion 
Orixek Zaitegiri esku artean zituen lanen berri 1955eko otsailaren 15ean Lazkaotik 

31 Bi mulnotan sailkatu ahal dira Mokoroak bere txostenean egin zituen proposamenak: jarorrizko testua 
-Mokoroaren ustez- oker ulertzetik SOrtu diren hutsei buruzkoak, ezabatzeak barne; eta Orixeren idazkerari 
dagozkionak ---dda itzulpenaren ulergarritasunagatik, dela hizkuntzagatik beragatik-, hemen ere huts 
mekanikoak eta zen bait adizkiri buruzko iritziak barne direlarik. Ikus III erans. eta, zehazki, 389 or. 

32 Aitorkizunen azken hiru liburuetan aldaketok, seguruenik, gutxiagotu egingo ziren, him liburu haiek ere 
-edo, bederen, haien zati handiena- BAC-eko edizioaren argitan itzuli baitziren eta ez, lehenengo lau libumak 
bezala, testu elebakar batetik edo, gainerako seiak bezala, Trabucco-rena bezalako itzulpen baten laguntzarekin. 
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bidalitako gutun batean: 

Ni S. Aguscinekin ari naiz, batez ere. Opor-aldirako gertu nai nuke, berela Eliz-baimena eskatzeko. 
[ ..• J Nik bigarren eta azken-iorraldian eman-ala, kopiak ateratzen ditidate. 

Adierazpen honek, zerbait frogatzekotan, frogatuko luke 1955eko otsailaren 15era arte 
eskribitutako testua Orixe ez zen kopiagile batek idatzi zuda, baina ez du inongo baliorik 
1955eko otsai1aren 16tik aurrera jotako orriei buruz. Abia gaitezen, behar den bezala, testuaz 
kanpotiko datuetatik testuen ezaugarri fisikoetara eta, hauetatik, azkenik, testuaren barneko 
irizpideetara. 

Aitorkizunen bigarren idatzaldi honen gauzatze materialari buruz gogoeta egiterakoan, 
testuaz kanpotiko datuek -edo, nahiago bada, urte hauetako Orixeren biografiak
behartu egiten gaituzte, nahi eta nahi ez, begiak ipintzera Orixek une hartan berean eta 
Lazkaon bertan itzuli zuen -eta, hau ere, ondo dokumentatuta dugun- san Benitoren 
ErregdanY Eta, izan ere, nahikoa da Erregdaren bigarren behatzizkribua eta Aitorkizunen 
bigarren idatzaldiarena bekaldetzea berehalakoan konturatzeko biak jo direla makina 
berean eta, batez ere, kopiagile berberak jo dituela biak.34 Hala salatzen dute bi testuok 
eskribitu dituenaren ohitura xelebre zenbaitek -hain zuzen ere, kopiagile batek hasitako 
Ian batekin jarraitu behar lukeen beste kopiagile batek antzeratuko ez lituzkeen ohitura 
batzuek-: batik bat, galdera eta harridura markaren aurrean eta, orobat, bi puntuen eta 
puntu eta komaren aurrean (baita, batzuetan, komaren aurrean ere) hutsune bat uztekoak; 

Ez nuke ordea eskua sutan jarriko zeren eta, egia badirudi El Salvadorren ere BAC izan zuda, orobat ematen baitu 
ezin izan zuela etxean eduki nahi hainbat denboran (ikus 45-46 or. eta II erans.) eta, besralde, azken hiru liburuen 
hizkunrzaren zailtasuna aurreko liburuena baino askoz handiagoa da. 

33Gorago esan bezala (51-52 or.), Orixek egindako Erregdaren itzulpena Lazkaoko beneditarrek argitaratu 
zuten 1980an. Elkarren osagarriak diren bi behatzizkribu gorde diraLazkaoko liburutegian: lehendabizikoak 
Erregelaren XXXVI-LXXIII atalak ditu eta, zenbakirik ez duen hasierako orri batez gain, 23tik 46ra zenbatutako 
orriak (267 x 215 mm. luze-zabalean); bigarrenak I-XXXV atalak eta 1-50 bezala zenbatutako orriak (137 
x 225 mm. neurrikoak, hau da, zabalean dago idatzita). Lehenengo behatzizkribuaren [I] orriari bigarren 
behatzizkribuaren orrien tamainako beste ord bat itsatsi zaio (berez, 120 mm. ditu garaieran eta, zabaleran, 
moztuta dago itsatsi zaien orrien neurrira) eta berran honako hau irakur daiteke, inongo zalantzarik gabe Orixeren 
eskuak idatzia: "Aita Benito Gurenaren erregela / Aita Beneditar Joxe Mari Aizpurua lagun / Orixe'k itzulia. / 
Lazkau'n 1955'garen [sic] urtean»; [I] orriaren atzeko aldean Isidor Baztarrikaren ohar bat dago: "Oharra: Liburu 
au Orixe-ren textu originala da. Zati bat bere makinaz idatzia eta bestea bere eskuz. eta, oharraren azpian, "IsidOf» 
sinadura gisan azpimarrarua. Izan ere, 23-41 orriak makinaz jota daude; 42 orriaren lehenengo herena ere makinaz 
jo da, baina hemendik aurrerako guztia Orixeren eskuz dago eskribituta. Dudarik gabe, lehenengo behatzizkribua 
lehenengo idatzaldi baten azken zaria da, eta bigarren behatzizkribua, berriz, bigarren idatzaldi baten -hots. 
kopia garbi baten- lehenengo zaria. Bi behatzizkribu hauen bestelako ezaugarri batzuez ikus hurrengo oharra 
eta 99 or. 7 oh. 

34Erregelaren bigarren behatzizkribua aipatu dugu. eta ez lehenengoa, bigarrenean ikus daitezkedako ondoena 
hemen axola zaizkigun kopiagilearen ohiturak (ikus, adibidez, XlV-XV irud.). Lehenengoa bigarrena baino askoz 
nahasiago, zabarrago eta zikinagoa da, seguruenik beste makina -zalanrzarik gabe txarrago- batean Ian egin 
behar izan zuelako Aizpuruak eta, agian batez ere, zad askotan behintzat Orixek diktatzen ziona eskribitu behar 
izaten zuelako makinan (ez baitugu inongo arrazoirik zalantzan jartzeko Lazkaoko beneditarren ahozko tradizioak 
dioena: ikus 52 or. 16 oh.). Baina ez da dudarik bai lehenengoa bai bigarrena Aizpuruak idatzi zituela: horrela 
pentsarazten digute (eta pasadizo honi buruzko aipatu lekukotasunez beste), I-XXXV atalak dituen zatiari 
dagokionez, orain lehenengo behatzizkribuari josi zaion baina Orixek bigarrenaren neurrietan egin zuen izenburu
orriak (ikus aurreko oharra) eta, XXXVI-LXXIII aralak dituenari dagokionez, Orixek berak makinaz jorako testua 
bukatzen den tokian (42 or.) eskuz idatzi zuen subscriptio-ak: <<Aqul se raja mi pinche» (horrela esaten baitzion, 
txantxetan, Aizpurua aitari). 
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aipuen erreferentzietan ematen diren bi numeroen artean hutsunerik ez lagatzekoak; eta 
zero zenbakia idazterakoan 0 xehea erabiltzekoak.35 Duda izpi txikiena ere ez dugu on Jose 
Maria Aizpuruak jo zuela makinaz Erregelaren testua: onartu egin beharko dugu, hortaz, 
Aitorkizunen bigarren idatzaldi hau ere aita Aizpuruak 
eskribitu zuela. 

Baina, B-ko testuaren kopiagilea aita Aizpurua izan zela frogatutzat jo badezakegu ere, 
merezi du aztertzea -hauxe baita, azken batean, honetan guztian gehien axola zaiguna
Orixe ez zen kopiagile bat izan zela erakutsi ahal duten testuaren barneko ezaugarriak (zeren 
eta arestian erabili dugun kopiagilearen ohiturei buruzko irizpidea ere testuaz kanpotikoa 
baita). Gauza ezaguna da egileak ez direla kopiagile onak izaten eta, izan ere, kopiagileek 
egin ohi dituzten huts mota guztiak egin ditzakete, sarriago gainera eskuarki; baina bada huts 
mota bat -eta, esateko moduan, bakarra- zeinetan ezberdin jokatu ohi baitute kopiagileek 
eta egileek: ira k u r t z e - hut sa k .36 Orixerena ezin izan den esku bat salatzen duten era 
honetako hamaika huts daude B-ren testuan, zein baino zein frogagarriagoa. Honako hau, 
esaterako, irakurtze-hutsa baino gehiago da: 

[ ... J et in iIla comemnebaris a me, a me, filio eius 
(II, 3,7) 

[ ... J eta ala erezten zindun Zu aren [sc. 
MonikarenJ seme onek (B, 20 or. [41,28-42, 1]); 

«ereztell» Orixek eskuz zuzendua dago, lerroen arteko zurian z idatzita dagoelarik r-aren 
gainean eta z-ren gainean s, «ezestell» irakur dadin (ikus 11 0 or.); «erezten» hitzak ordea 
ohar-deia darama eta oharrak honako hau dio: «eretsi: aintzat ez artu» (ikus N erans.); zaila 
zatekeen Orixek «ereztell» idaztea «ezesten» baten ordez, baina erabat ezinezkoa da oharrean 
ere «eretsi» ipini izana. Beste hau ere antzekoa da: 

35 Adibidez: «Ezaguteko deitzen ote zaitugu ?» (1 or. = I, 1, 1 [9, 17]); «[ ... J berriketontzi baitira h> (3 or. = I, 
4,4 [12, 23-24]); «Zerorrek naragizu Zu goxoki gorestera; izan ere Zuretzat egin gaituzu [ ... j» (lor. = I, 1, 1 [9, 
10-11]); «ldazu, launa Uauna Bj, bi auetan zer dan lenik iakitea ta ezagutea: Zuri dei egitea, alaZu gorestea» (lor. 
= 1,1,1 [9,13-14]); etab. (Komari dagokionez, kapituluen izenburuetan bakarrik uzten du hutsune bat ezkerreko 
aldetik: «Iauna Uauna Bj deituz bilatu , ta sifietsiz deitu" [lor. = I, 1, iz. <9, 3> D. Nurneroen arteko hutsune eza 
ere, esan bezala, askotan ikusi ahal da, eta beti, berriz, zero zenbakia egiteko aipatu modua: «Ps. 18,13» (2 or. = I, 5, 
6 [13,23-24]); «Ps. 101,28» (5 or. = I, 6,10 [16,27]; noski, 'bat' zenbakia ele letra xehearen bidez egiten da beti); 
etab. Ezin eztabaidatuzkoa da hauexek direla kopiagilearen ohiturak (nahikoa da -eta ez dakit nola eman lirekeen 
honen guztiaren froga, behatzizkribuaren beraren faksimil oso bat eman ezean- V-VI irudiei begiratzea), baina 
honek ez du esan nahl, noski, salbuespenik gabeko arauak direnik: batetik, aipatu ditugun arauak edo ezaugarriak 
kopiagileak a r ret a z e s k rib i t zen due n e a n b a k a r r i k bet e t zen d i t u e I a k 0 , 

hau da, zabarrago-edo ari denean huts egiten du (B-n bertan ikus daiteke hau noizean behin, eta oso modu 
nabarmenean, lehen esan dugunez, Erregelaren lehenengo behatzizkribuan); bestetik, ezaugarri hauetako bat 
edo beste ondo finkatu gabe ikus ditzakegu oraindik Aitorkizunen testuaren hasieran: adibidez -eta hauxe 
da, aipatu ditudanetan, kasu markagarriena-, erreferentzietako bi zenbakien arteko hutsune ezari dagokiona 
behatzizkribuaren 3. orrian bakarrik hasten da, eta ondorengoetan ere salbuespenak daude oraindik. 

36Hau da, egileek ere egiten dituzte irakurtze-hutsak, baina kopiagile arruntek baino gutxiago -eta, 
pentsatzekoa da, arinagoak-. Egileek mekanikoak ez diren hutsak egin ohi dituztelako egiaztapena -eta ez 
gara ja irakutze-hutsei buruz bakarrik ari- harrigarria gertatzen da beti, baina testukritikari buruzko eskuliburu 
ezagunenetan ematen diren adibideak baino harrigarriagoak dira -hots, esangurarsuagoak- Orixek berak 
Aitorkizunen testua z u zen t z era k 0 a n -esan nahi baita, ez bakarrik testu bat idazterakoan- egindako 
zenbait: esaterako, «izkutu B : ikaratu m2» era ez, behar zuen bezala, «izutu» (37 or. = III, 11, 20 [71, 14]); edo 
-larrienak baino ez aipatzearren- «gogoen atean B : gogoen artean m2" eta ez «gogoematean» (60 or. = V, 10, 
19 [118,6-7]); eta, orobar, antzeman arren zuzendu ezin izan zituen hutsak: «iakintzea», «opro», «arreratu», etab. 
(ikus, hauei eta hauek bezalako besre barzuei buruz, 128-133 or.). Hau guztia, beraz, oso kontuan izan behar genuke 
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Nee iam ingemescebam orando 
ut subvenires mihi, sed [ ... J (VI, 
3,3) 

Ez nizun oraino otoitzetan 
intzirinik egiten, lagun 
zenkididan; aldiz ene gogoa [ ... J 
(C, 63 or.) 

81 

Ez nizun oraifio otoitzetan 
intzirinik egiten zintzaidan, 
fagun; aldiz, ene gogoa [ ... J (B, 
64 or. [128, 19-20]). 

Argi dago B-koa «Ez nizun oraino otoitzetan intzirinik egiten, zintzaidan lagun» ulertu 
behar dela, Lekuonak gero zuzenduko zuen bezala: Orixek, aditz laguntzailea aldatzeaz 
gain -C-tik B-ra askotan bezala-, partizipioaren ezkerrera pasatu nahi izan zuen, baina 
B kopiatu zuenak pentsatu zuen «zintzaidan» hori «egiten» aditzaren laguntzailea dela, eta 
hortik abiatuta, ezinbestean, «lagun» bokatibo gisa ulertu behar izan zuen. Hots, eta berriz 
ere, egileak nekez egin dezakeen hutsa. Bosgarren liburuan hiru aldiz agertzen da egari aditza, 
hau da, 'supritu', Orixek berak azaltzen duen legez (ikus IV erans.): kopiagileak ez du ulertu 
eta, banalizazio bat eginez, «egarri» kopiatu du hiruretan -ez ahantz erre 'gangarduna' 
erabiltzen duela Orixek-: 

Sed etiam talis infirmi tas in 
fidei cunabulis a caritate matre 
sustinetur [ ... J (V, 5, 9) 

[ ... J quales multos loquaces 
passus eram [ ... J (V, 7, 12) 

Ergo quos mores cum studerem 
meos esse nolui, eos cum 
docerem cogebar perpeti alienos 
[ ... J (V, 8, 14) 

Gaitz au ere sifiestearen seaskan 
ama maitasunak egari oi du (C, 
52 or.) 

. olakorik aski egaririk bainago 
(C, 54 or.) 

Nik ikasletan maite ez nitun 
oiturak, irakasletan egari-bearra 
nedukan (C, 55 or.) 

Gaitz au ere, ama maitasunak 
egarri oi du sifiestearen seaskan 
(B, 55 or. [108, 3-4]); 

olakorik aski egarririk bainago 
(B, 57 or. [111,3-4]); 

Nik ikasletan maite ez nitun 
oiturak, iokasletan [sicJ egarri
bearra nedukan (B, 57 or. [113, 
3-4]). 

Ez dirudi egileak hau bezalako huts bat egin dezakeenik. Beste horrenbeste esan daiteke, 
beldurrik gabe, honako huts honen gainean: 

[ ... J Omnipotens, «qui facis 
mirabilia sol us» (Iv' 15, 24) 

Guzia al duzun eta «bakarrik 
arrigarriro diarduzun launa" (C, 
45 or.) 

[ ... J guzia al duzun eta 
«bakarrik arrigarriro biar duzun 
Jauna" (B, 50 or. [95, 1-2]). 

Hau da, jatorrizko «diarduzum, adizkia «biar duzull» bihurtu da: nekez egotziko ahal 
genioke Orixeri, eta are gutxiago kontuan hartzen badugu -beharrezkoa ez bada ere- ez 
duela inoiz erabiltzen «biar» behar hitzaren aldaera bezala. (Huts berbera gertatu da XII, 18, 
27 paragrafoan, betiere B-ko testuan: ikus 239 eta 281 or.). Era bertsukoak mra -iruzkindu 
beharrik ez dute, berez hitz egiten baitute klaru asko- zerrendatxo honetakoak: 

[ ••• J appetitus adipiscendi 
alicuius illorum bonorum [ ... J 
aut metus amittendi (II,S, 11) 

[ ... J gauzafio orien ukan-naia 
edo galdu-bildurra (C, 19 or.) 

[ ••• J gauzafio orien ukari-naia 
edo galdu-bildurra (B, 22 or. 
[45, 8-9]); 

-eta hona iritsi nahi genuen- irakurtze-hutsak erabili nahi baldin baditugu frogatzeko kopiagilea egilea ez 
zen norbait izan zela: baina, guztiarekin ere, ondoren datozen adibideak nahikoa argiak eta, beraz, frogagarriak 
direlakoan nago. (Egileen hutsei buruzko azalpen sistematiko on bat -orain axola zaizkigun auziaren aurpegi 
batzuk kontuan hartzen dituena- hemen aurkitu ahal da: Roncaglia [1975, 34-44 eta 51-52 or.]; baina ikus 
baita ere, 131 or. 102 oh., Timpanaro-ren aipua). 
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[ ••• J nec animalia nee corporalia [ ... J ihize ta mukulu, aieri so 
per os considerantium ea [ ... J dagiegunen agoz (C, 49 or.) 
(V, 1, 1) 

[ ... J quamquam quomodo se 
haberet spiritalis substantia, 
ne quidem tenuiteratque in 
aenigmate suspicabar (VI, 3, 4) 

Sed si minus noti sunt populis, 
minus de illis gaudent etiam qui 
noverunt eos (VIII, 4, 9) 

[ ••• J exaudires eos, cum 
c1amarent ad te (IX, 4, 9) 

gogakia zer zanik ez bainun 
den gutienik eta urrundik ere 
iduritara (C, 64 or.) 

Errian ezagungabego ba dira, 
dazaguztenak aietaz gutiago 
pozten dira (C, 97 or.) 

eta Zu'ri deika entzunen zenituke 
(C, 113 or.) 
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[ ... J ihire ta mukulu, aieri so 
dagiegunen agoz (B, 53 or. 
[101, 17]); 

gogakia zer zanik ez bainun 
den guztienik eta urrundik ere 
idurirara (B, 65 or. [130, 8-
10]);37 

Errian ezagungabeko ba dira, 
dazaguztenak aietaz guttiago 
pozten dira (B, 91 or. [190, 
23-24]);38 

eta «Zu'ri deika» entzuten 
zenituke (B, 103 or. [219, 12-
13]). 

Orain arte ikusitako adibide hauek guztiak I-IX liburuetatik daude hartuta, hauetan ikus 
daitekeelako garbien eta erosoena -testuaren beste lekukotasun bat dugulako-- hutsaren 
nondik norakoa. Baina ez dugu beharrezko aurreko idatzaldi bat ezagutzea egilearena ezin 
izan daitekeen huts bati antzemateko. Eta, bestalde, 1956ko edizioaren testua ere badugu 
(A): sarri samar ikusi beharko dugun bezala, A-k, askotan, B-k baino irakurketa hobeagoak 
ditu -berriz ere, recentiores non deteriores--. Hona hemen adibide batzuk: 

tactus dicit: «si corpulentum 
non est, non contractavi, si non 
contractavi, non indicavi •• (X, 
10, 17) 

(X, 16, iz.) 

[ ... J cum oblivionem nomino 
[ ... J (X, 16,24) 

[ ... J in quo sunt omnes thesauri 
sapientiae et scientiae absconditi 
(XI, 2, 4) 

«mukulurik ez ba du», diago 
ukimenak, «ez dut eskutatu, 
ta eskutatu ez ba dut ez dut 
sumarazi<»> (B, 120 or.) 

Auztea (aztutzea) nola dago 
oroimenean? (B, 122 or.) 

Auztea aipatzean [ ... J (B, 122 or.) 

Arengan baitaude gorderik Zu 
gurtze ta iakite iturri guziak (B, 
141 or.) 

«mukulurik ez ba du», diago 
ukimenak, «ez dut eskukatu; 
ta eskukatu ez ba'dut, ez dut 
sumarazi» (A, 257,18-19); 

Anztea (aztutzea) nola dago 
oroimenean? (A, 263, 9); 

Anztea aiparzean [ ... J (A, 263, 
10); 

Arengan baitaude gorderik 
zugurtze ta iakite iturri guziak 
(A, 306, 12-13); 

37Hutsa bereziki sinesgaitza da Orixerengan, «guzi» erabiltzen baitu -ez «guzti»-, ia-ia inoiz huts egin gabe. 
380rixeren hizkeraren ezaugarrietakoa da «-ago» normalaren ordez «-gO» erabiltzea. Hana hemen adibide 

batzuk -Aitorkizunetan dauden guztiak jasotzeko inongo asmorik gabe-: «errukarrigo» (I, 13, 21 [26, 12]), 
«gaiztagabego» (II, 6,13 [47, 13-14]), (<urrikarrigo» (III, 2, 3 [55, 19]; VI, 16,26 [151, 5-6]), «doatsugo» (III, 
8, 16 [67, 11]; V, 4, 7 [106, 13 eta 15]), «norgeigoka» (IV, 1, 1 [75, 12]; Iv; 2, 3 [77, 5-6]), «izkutugo» ry, 5, 
8 [107, 12]), «zoragarrigo» (V, 6, 10 [109, 1]), «sinesgarrigo» (VI, 5,8 [133,24]), «agurgarrigo» (VI,S, 8 [133, 
24]), «maitego» (VI, 10, 16 [142, 12]), «aundigo» (VII, 1,2 (155, 7]; VIII, 4, 9 [191, 17]), «arrigarrigo» (IX, 
6, 14 [223,4]), «gutxigO» (X, 37, 61 [294,22]; XIII, 1, 1 [378,2]), «luzarogo» (XI, 23, 29 [327,8]), «ugarigo» 
(XII, 27, 37 [369, 12]), «adimentsugo» (XIII, 24, 36 [408,8]), etab. Mitxelenak [1959, 118 or.] 'gipuzkera 
laburtua deitu zuenaren ezaugarrietakoa da. 
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[ ••• J unde fieret alterum caelum et 
terra visibilis atque composita et 
aqua speciosa et quidquid deinceps 
in constitutione huius munru [ ... J 
factum cornrnemoratur [ ... J (XII, 
12, 15) 

Quis deinde sic acuturn cernat 
animo, ut sine labore magno 
dinoscere valeat, quomodo sit 
prior sonus quam cantus, ideo 
quia cantus est formatus sonus 
[ ... J (XII, 29, 40) 

[ ••• J quid [ ... J mihi obest, si 
aliud ego sensero, quam sensit 
alius eum semisse, qui scripsit? 
(XII, IS, 27) 

ut et quod utcumque vivit et 
quod beate vivit, non deberet nisi 
gratiae tuae (XIII, 3, 4) 

artatik beste zerua ta ikuskaria ta 
ur eiten duna eta gero izaru oman 
gertatzen dan oro (B, 160 or.) 

Ostera zein ain buru ernai neke 
aundi gabe bereizteko soifiua nola 
dan lenago kanta baifio, kantua 
soifiua eiten duna baita [ ... J (B, 
171 or.) 

zerk eragozten rut, idatzi zunak 
biar dula uste dunetik nik ostera 
iriztea? (B, 164-165 or.) 

Nola bait bizi danak eta doatsu 
bizi danak ez bazaio zor Zure 
graziari besteri (B, 174 or.) 
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artatik beste zerua ta < ... > 
ikuskaria ta ur eitenduna eta 
gero izadi oman gertatzen 
dan oro (A, 350, 14-15); 

Ostera, zein ain buru-ernai, 
neke aundi gabe bereizteko 
soifiua nola dan lenago kanta 
baifio, kantua soifiu eiteduna 
baita [ ... J (A,372, 19-21); 

zerk eragozten dit, idatzi 
zunak diardula uste dunetik 
nik ostera iriztea? (A,359, 
2-3); 

Nolabait bizi danak eta doatsu 
bizi danak ez bezaio zor Zure 
graziari besteri (A, 3S0, 5-6). 

Sinets bekit zerrenda hau nahi adina luza genezakeela: ez dut uste horren beharra dagoenik. 
Badira bestelako aztarren batzuk. Orixe ezin izan daitekeen kopiagile bat sumarazten 

digutenak: ikusgarriena -agian baita, gorago ikusitakoez landa, esanguratsuena edo 
seguruena ere- seta z letrak nahasteagatik B-ko testuan sortu diren huts ugariek erakusten 
dute. Izan ere, nahikoa da beherago eman dudan era honetako hutsen zerrendari begiratzea 
berehalakoan ondorioztatu ahal izateko B-ko testuaren kopiagileak ez zituela ondo bereizten 
-idazterakoan behintzat, euskaldun askok bezala- seta z fonemak eta, oroimenak huts 
egiten zionean -hots, irakurri berria zuen eta idaztera zihoan pasartearen oroipenak-, 
bi letrak nahasteko arriskuan jartzen zela.39 Oso sarri gertatzen den hutsa da (A testua jo 
zuten Zarauzko inprimategiko langileek ere askotan egin zuten), eta ez luke azalpen 
gehiagoren beharrik makinaz jotako testu baten aurrean ez bagina. Auzia, berez, hutsen 
zergatikoa da. Huts guztiak seta z fonemak behar bezala ez bereizteagatik sortuak izan balira, 
bar n e - d i k t a k eta n s 0 r t uta k 0 hut s a k izango lirateke -barne-diktaketan 
sortuak eta, esan bezala, kopiagilearen hizkeraren aipatu ezaugarriak eragindakoak-;40 baina 
makinaz jotako testu baten aurrean garenez gero, ezin dugu kontuan ez hartu seta z letrak 
elkarrengandik 080 hurbil daudela idazmakinan, hau da, ezin dugu besterik gabe baztertu 

39Esan gabe doa san Benitoren Erregelaren behatzizkribuan ere oso sarri trukatzen direla 5 eta z letrak; bigarren 
behatzizkribuaren lehenengo bost orrietan, esaterako, honako hauek ikus daitezke (makinaz zuzenduta daudenak 
kontuan hartu gabe): «saindu bear dira» (23 or.); «$arrak eta aurrak» (ib.); «sarrekin eta aurrekin» (ib.); «esarri» 
(ib.); «auzartu» (24 or.); «zarrerazi» (25 or.; sartuarazi alegia); «zaiesten» (ib.); «eskero» (ib.); «zalbatu» (26 or.); 
«arratzaldean» (ib.); <<Atzaldeko» (ib.); <<Arratz-otoitza» (ib.); «eskero» (ib.); «altsa» (ib.; hots: altxa); «bites» (ib.); 
«aztiz» (ib.); «aztiro» (ib.); «!usatuz» (27 or.); «aznro» (ib.); «etsatea» (ib.); «auzartu» (ib.). 

4°Era honetako hursak, hau da, barne-diktaketari egotzi behar zaizkion hurs i a - i a sis t e mat i k 0 a k , 
hizkuntza askoren historian ikusi ahal dira: latinean -eta oso goizetik- ae eta e nahasteagatik, italieran 
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e s k rib i t z e - hut s a k egingo lituzkeen hipotesia: adibidez a eta z edo i eta 0 letrak 
trukatuz -hauek ere elkarren ondoan baitaude idazmakinan:.- sortu diren huts ugari 
samarren antzera;41 eta esan beharrik ez dago eskribitze-hutsak, batez ere -makinaz jotako 
testuetan gertatzen den bezala- inongo osagai psikologikorik ez dutenean, berdin-berdin 
egin ditzakeela egileak eta egilea ez den kopiagileak. Arrazoi asko daude ordea -eta hauetako 
edozein nahikoa izango litzateke bera bakarrik-lehenengo hipotesiaren alde eta bigarrenaren 
kontra: lehendabizi, seta z letrak nahasteagatik sortu diren hutsak askoz ugariagoak direlako 
testu honetan bertan gertatu diren eskribitze-huts ugarienak baino, nahiz eta azken hauetan 
trukatu diren letrak seta z baino maiztasun handiagokoak izan;42 bigarrenez, aztergai dugun 
hutsa askoz sarriago gertatu delako B-ko testuan Orixek makinaz eskribitutakoetan baino 
-hau da, Orixek jotakoak direla seguru dakigun testuetan baino-;43 hirugarrenik, B-prior
eko testua eskuz zuzentzerakoan oso jarrera desberdina izan zutelako, betiere era honetako 
hutsei dagokienez, kopiagileak eta Orixek, batari eta besteari egotzi ahal baitzaizkio, 
hurrenez hurren, ml eta m2 izendatu ditugun bi eskuen zuzenketak: kopiagileak (ml-ek) 
ez du honelako huts bat ere zuzendu, eta Orixek (m2-k), berriz, 32 zuzendu ditu.44 Esan 
gabe doa huts hauek guztiak B-ko testuaren antigrafoaren bidez esplikatu nahi lituzkee~ 

kontsonante geminatuekin, frantses zaharrean ai eta e trukatuz, gaztelanian b eta v letren artekoa, etab. Ikus, 
besterikgabe, Roncaglia [1975,117-118 or.]. . 

410har bedi 'eskribitze-hutsak' bezala itzuli dudala errori d'esecuzione manuaIe edo errori d'esecuzione materiaIe 
deitu ohi direnen izena: ikus aipatutako Roncag[ia [1975, 104 eta 116-118 or.]. 

42B_ko testuan sarrien gertatu diren eskribitze-hutsak (hau da, idazterakoan bakarrik sortu ahal izan diren 
hutsak alegia) dira, izan ere, a eta z edo i eta a [etrak trukatzeagatik sortutakoak: hau horrela izateko arrazoi 
--eta arrazoi mota- asko egon badaiteke ere, bistan da a, i eta a letrak maizago agertzen direla euskarazko testu 
batean s [etra baino eta, hala ere, B-ko testuan ugariagoak dira askoz seta z [etren arteko nahasketa beste bi bikote 
haiena baino. (Adibidez, guztira 17.3481etra dituen Aitorkizunen pasarte batean honako proportzio hauek aurki 
ditzakegu: a [etra 2.121 bider agertzen da; iletra 1.547; 0 [etra 648; s [etra 243; eta z letra 1.018). Hona hemen, 
bada, a eta z [etrak trukatzeagatik B-ko testuan sortu diren huts batzuk: «aeruan» eta ez «zeruan» (99 or. = VIII, 
12, 29 [208, 9]), «zrgitsua» eta ez «argitsua» (170 or. = XII, 28, 39 [371, 27]), «egiz» eta ez «egia» (171 or. = XII, 
29,40 [372,4]), «aintzoak» eta ez «zintzoak» (185 or. = XIII, 23, 34 [406,20-21]), «zietan» eta ez «aietan» (123 
or. = X, 17,26 [265, 19]), «zintzinean. eta ez «aintzinean» (82 or. = VII, 9,15 [169, 1]), <<Iepoz» eta ez «1epoa» 
(89 or. = VIII, 2, 3 [186,20]), «zien» eta ez «aien» (108 or. = IX, 9, 19 [228, 21]), «biotz-oiua» eta ez «biotz-oiuz» 
(134 or. = X, 35,57 [290,26]), «zeruz» eta ez «zeruan» (191 or. = XIII, 32, 47 [418,23]). Eta hona hemen i eta 0 

letrak nahastetik etorritako zenbait: <<neurrora» eta ez <<neurrira» (153 or. = XI, 27, 36 [333, 19]), «eragizten» eta ez 
«eragozten» (164 or. = XII, 18,27 [359, 1]), «sirkari» eta ez «sorkari» (170 or. = XII, 28, 39 [371, 23]), «bereozten» 
eta ez «bereizten» (86 or. = VII, 19) 25 [179,7]), «obeko» eta ez «obeki» (132 or. = X, 33, 50 [285,2]), «itsegin» eta 
ez «otsegin» (141 or. = XI, 2, 3 [305,9]), «aitziratuz» eta ez «a!tzoratuz» (184 or. = XIII, 22, 32 [404, 11]). 

43 Argudio hau, paradoxa iruditu arren, ez da berez aurrekoa bezain frogagarria, kopiagileak bere lanean 
ipintzen duen arreta ere a1datu egin daitekeelako ez bakarrik momentu batetik beste batera, ezpada baita garai 
batetik beste batera ere. Nolanahi ere, hauek dira C-n -segurutzat jo baitezakegu Orixek eskribitutakoa dela
aurkitu aha! izan ditudan guztiak: «ontas» (12 or. = 1, 17,27 [31, 17]), «asi» (37 or. = IV, 4, 7 [80,6]; «creverav»), 
«edertazunean» (47 or. = IV; 16,29 [98,2]), «ioan-etorrietas» (52 or. = V, 5, 8 [107, 16]), <<naguziari» (60 or. = 

V, 13,23 [121, 5]), «aztunagoaz" (67 or. = VI, 6, 9 [135,6]), «ardietzi" (67 or. = VI, 6,9 [135, 8]), «naguzi» (83 
or. = VII, 7, 11 [165, 14]), «zintzos» (93 or. = VIII,!, 2 [184, 12]), «UZUZ» (100 or. = VIII, 6, 14 [195, 20]) eta 
«atza» (109 or. = IX, 1, 1 [212, 11]). Azpimarratu beharra dago gehienak Ca-alter-en bertan daudela zuzenduta: 5 
m a kin a z -ahar bedi ondo-- eta 2 eskuz; zuzendu gabe daude -baina bai apika, ez dezagun ahantz, ca-prior
en- «asi», «edertazunean», «aztunagoa» eta «atza». 

44Ikus honetaz, beherago, 85-87 or. Ez ditilt kontuan hartu --eta askotxo dira- B-ko testuan makinaz 
zuzenduta daudenak, hutsaren nolakotasunari dagokionez zuzendu gabe gelditu direnak bezain adierazgarriak 
badira ere; hutsa egin eta berehalakoan zuzendu izanak esan nahi duen gauza bakarra da kopiagileak berriz 
irakurri zuela ereduan, kasu hauetan, kopiatutako pasartea -azken batean, arreta gehiago ipini zuela bere burua 
zuzentzen-, baina lehenengo hutsaren zergatikoa -eta hauxe da hemen esanguratsua- zuzendu gabeena bera 
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hipotesia -hau da, B-ko testuan dauden era honetako hutsak b-tik datozela aldeztu nahi 
lukeen hipotesia- arestian eman ditugun bigarren eta hirugarren argudioek ezeztatuko 
luketela eta, hauetaz gain, baita laugarren batek ere: Orixek eskuz idatzitako testuetan (b ere 
eskuz idatzia baitzen: ikus 91-93 or.) horrelako hutsik ez egoteak. Hona hemen, bada, B-ko 
testuan seta z letrak nahasteagatik sortutako hutsen zerrenda:45 . 

C B A 

lor. [5, 18] azi asi [m2] 
lor. [6,4] ikaskiften ikazkiften [m2] 
lor. = I, 1, 1 [10, 1] naski nazki naski [m2] 
3 or. = I, 5, 5 [13, 15] naiz nais naiz [m2] 
9 or. = I, 10, 16 [22, 14] zuten suten zuten [m2] 
10 or. = I, 11, 18 [24, 12] esaten ezaten esaten 
10 or. = I, 12, 19 [25,8] lotsagarria lotzagarria lotsagarria 
11 or. = I, 13,21 [26, 14] baitzegin baitsegin baitzegin [m2] 
11 or. = I, 13,21 [26,21] lotsatu lotzatu lotsatu [m2] 
12 or. = I, 13,22 [27, 15] letraz letras letraz [m2] 
13 or. = I, 15,24 [29, 13] atseginezko atseginesko atsegifiezko [m2] 
15 or. = I, 18, 28132, 18] izkera iskera izkera [m2] 
15 or. = I, 18,28 [33,6] zan san zan [m2] 
20 or. = II, 3, 5 [40, 22] itzez· itsez itzez [m2] 
20 or. = II, 3, 7 [41,28] ezesten ereiten ~en[m2]' 
21 or. = II, 3, 8 [42,26] uskeriak uzkeriak uskeriak 
24 or. = II, 6, 14 [48, 15] nagusiagandik naguziagandik nagusiagandik [m2] 
26 or. = II, 9,17 [51,9] adiskidego adizkidego adizkidego 
29 or. = III, 3, 5 [56, 23-24] izketatzeko isketatzeko izketatzeko [m2] 
30 or. = III, 4, 8 [59, 6] iankozkoari [sic] iainkoskoari iainkozkoari [m2] 
34 or. = III, 7, 13 [64, 26] basterrean bazterrean [m2] 
36 or. = III, 10, 18 [69,22] atzemana atsemana atzemana [m2] 
37 or. = III, lO, 18 [70, 5] eskaturik ezkaturik eskaturik 
45 or. = IV; 8, 13 [85, 14-15] bestelako beztelako bestelako [m2] 
49 or; = N, 14,21 [93, 5] goresten gorezten goresten [m2] 
49 or. = IV; 14,21 [93, 5] slnar ziriar siriar [m2] 
49 or. = IV; 14,21 [93, 11] goresten gorezten goresten [m2] 
50 or. = IV; 15,26 [96, 11] iakintsu iakintzu iakintsu [m2] 
51 or. = IV; 15,26 [96, 19] atzerritu atserritu atzerritu 
51 or. = IV; 16,29 [98,8] zendoa sendoa 

cia. Guztiarekin ere, nago ondoren datorren zerrendakoekin nahikoa dela. 
450ndoko zerrendan seta z lettak bakarrik trukatu dituzten hutsak hartu ditut kontuan: esaterako, ez ditut 

jaso «atsegiten B : etzegiten m2A» (10 or. = I, 12, 19 [25,5]; Cn ez.dagoordezkorik) edo «azter C : aspenu BA» 
(C, 124 or., B, 112 or. = IX, 13,34 [239, 1]) bezalako kasuak. Kanpoan utzi ditut, orobat, Ck ere B-k duen huts 
berbera duenean: «asi CRA>. (c, 37 or., B, 42 or. = IV; 4, 7 [806]; «creverat»), «atza CB ; atsa m2A» (C, 109 or., B, 
100 or. = IX, I, 1 [212,11]), etab. Berez, era honetakQ kasuetan C-keta B-khuts bera izateak ezdu nahitaez esan 
nahi b-k ere huts hori zuenik baina, guztiarekin ere, nahiago izan dut aipatu kasuak zerrendan ez sartu. Ezkerreko -
zutabean C-ko testuaren irakurketa eman dut begien bistakoa denean B-ko irakurketa okerrari dagokiola; hotS, . 
argi dagoenean bi pasarteek. axola zaigun hitzari dagokionez behintzat, testu bera dakartela; eskuineko zutabean . 
A-ko irakurketa dago -ez beti zuzena-; B-prior-etik ibili diren eskuetako bati zor bazaio adierazi egin dut (<<m3» 
eta «m5» laburduren esanahiari burnz ikus 96 or.; «Oz»-xi buruz ikus 288 or.). 
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56 or. = V, 6, 10 [109, 10] baiesten baiezten baiezten 
56 or. = V, 6, 10 [109, 16-17] izketa isketa izketa [m2] 
56 or. = V, 6, 11 [109,24] uztea ustea ustea [m2] 
56 or. = V, 6, 11 [109,25] gisa giza gisa [m2] 
58 or. = V, 8,14 [113,9] irakazbide irakasbide 
58 or. = V, 8, 15 [114,7-8] eskatzen ezkatzen eskaczen [ml] 
58 or. = V, 9, 16 [115, 5] suntsitua suntzitua suntsitua [m2] 
59 or. = V, 10, 19 [117, 23-24J etxenagusiari etxenaguziari etxenagusiari EmS] 
61 or. = V, 12,22 [120, 17] gutiesten gutxiezten gutxiesten 
62 or. = V, 14,24 [123,3] iakintsuak iakintzuan [sic] iakintsuak 
62 or. = V, 14,24 [123, 5] ba nenkusan ba'nekuzan ba'nekusan 
67 or. = VI, 6, 9 [134,24] kezka keska kezka 
67 or. = VI, 6, 9 [135, 17] kezka keska kezka 
67 or. = VI, 6, 10 [136, 5] kezkak keskak kezkak 
71 or. = VI, 11, 18 [144, 9] gauzetaz gauzetas gauzetan 
71 or. = VI, 11, 18 [144,24] giza-gorputzez gisa-gorputzez giza-gorputzez 
71 or. = VI, 11, 18 [145,6] kezka keska kezka 
78 or. = VII,S, 7 [159, 24] kezka keska kezka [m3] 
80 or. = VII, 7, 11 [164, 16] sifies siiiez siiies 
81 or. = VII, 9, 13 [166, 17] aundigosez aundigozez aundigozez 
83 or. = VII, 11, 17 [171,4] nenkusan nenkuzan nenkuzan [.s. OZ]46 
83 or. = VII, 12, 18 [172, 4] lltsa utza lltsa [m3] 
85 or. = VII, 17,23 [176,6] ikus-eziiiak ikus-esiiiak ikus-eziiiak 
91 or. = VIII, 4,9 [190, 19] laister laizter laister [m2] 
93 or. = VIII, 6, 14 [195,28] ez es ez [m2] 
94 or. = VIII, 6, 15 [196,27] laister laizter laister 
94 or. = VIII, 7, 16 [198,7] eragotzi eragotsi eragotzi [m2J 
100 or. = IX, 1, 1 [212,3] llZtea ustea ustea [m3; .z. OZ]47 
100 or. = IX, 1, 1 [212, 11] atza atza atsa [m2] 
111 or. = IX, 12, 29 [235, 11] agortzeraiiio agorrseraiiio agortzeraino [m3] 
III or. = IX, 12,32 [237, 14] Anburusi Anburuzi Amburuzi 
112 or. = IX, 13,35 [239, 15] zorduneri sorduneri zorduneri [m3] 
115 or. = X, 3, 4 [246, 1] etziz etsiz 
115 or. = X, 3,4 [246, 10] ezazu esazu [m3] 
115 or. =X, 4, 5 [247, 11] gaiztetzi gaiztetsi 
129 or. = X, 29, iz. [277,20] ezkatzen eskatzen 
132 or. = X, 33,49 [284, 18] malS maiz [m3] 
137 or. = X, 40, 65 [297,5] erakutziz eraku tsiz [m3] 
138 or. = X, 41, 66 [298, 14] irritzetan irritsetan 
138 or. = X, 42, 67 [300, U oben-zaria oben-saria 
139 or. = X, 43, 68 [300, 10] zin tzo-zaria zintzo-saria 
139 or. = X, 43, 69 [300,23] usteko uzteko [m3] 
140 or. = XI, 1, 1 [303,6] ezanok esanok [m3] 
140 or. = XI, 2, 3 [304, 18] Ba-dakuzazu Ba-dakusazu [m3] 
140 or. = XI, 2, 3 [304, 19-20] serbitsua serbitzua [m3] 
140 or. = XI, 2, 3 [305,3-4] dakuztenen dakustenen [m3] 

46«nenkusan» Oz. 
47 «uztea» Oz. 
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141 or. = XI, 2, 3 [305, 12J ausnanzera48 auznartzera 
141 or. = XI, 3,5 [307, 9J nezaioke nesaioke lm3] 
142 or. = XI, 5, 7 [309, IJ eguratzean eguratsean 
143 or. = XI, 8, 10 [311, lIJ azten asten [m3] 
143 or. = XI, 8, 10 [311, 13] dakuzanean dakusanean 
153 or. = XI, 27, 35 [332, 20] sotzigarrena [sic] zonzigarrena 
154 or. = XI, 28, 38 [335, 3] eginkisun eginkizun [m3] 
154 or. = XI, 30, 40 [336, 15] bezate besate 
157 or. = XII, 6, 6 [342, 13] irakatzi irakatsi 
159 or. = XII, 10, 10 [347, 8) Zuran sutan49 

162 or. = XII, 15, 19 [353, 19] esarn ezarri [m3] 
164 or. = XII, 17,24 [357, 12] etzitzen etsitzen 
164 or. = XII, 18,27 [358, 19-20) nasi asteko nasiazteko [m3] 
168 or. = XII, 25, 35 [367, 24] ba'leza ba'lesa 
172 or. = XII, 30, 41 [374, 171 sifiez sifiez50 

172 or. = XII, 32, 43 [376, 14] azti asti [m3] 
173 or. = XIII, 2, 2 [378, 13] sor zor lm3] 
173 or. = XIII, 2, 3 [379, 5] ozifi osifi [m31 
174 or. = XIII, 2, 3 [379, 17) ozifi osin [m3] 
175 or. = XIII, 6, iz. [382, 2] arnaza arnasa [m3] 
175 or. = XIII, 6, 7 [382, 3] ezaidazu esaidazu [m3] 
175 or. = XIII, 7, 8 [383, 13] lazterka lasterka [m3] 
176 or. = XIII, 8, 9 [383,21] ozifi osifi [m3] 
178 or. = XIII, 13, 14 [389,4] ozifia osifia [m3] 
178 or. = XIII, 13, 14 [389,20) ozifia osifia [m3] 
178 or. = XIII, 14, 15 [390, 7] ozifi osifi [m3] 
181 or. = XIII, 18,23 [397,9] ezne esne 
182 or. = XIII, 19,24 [397, 18] ikusi ikuzi 
182 or. = XIII, 19,24 [397,20] Ikazazute lkasazute [m3] 
182 or. = XIII, 19,24 [398, 3] bezaio besaio 
182 or. = XIII, 19,25 [399,4] lezaken lesaken 
182 or. = XIII, 20, 26 [399, 18] narrasti narrazti 
182 or. = XIII, 20, 26 [399, 20] zagarakiak sagarakiak lm3] 
187 or. = XIII, 24, 37 [409, 26] ezanik esanik 
188 or. = XIII, 26, 39 [411,22] azpertu aspertu 
189 or. = XIII, 28, 43 [414, 17] sortzigarrena zortzigarrena [m3] 
189 or. = XIII, 28,43 [414,20] difiozku difiosku 
189 or. = XIII, 29, 44 [415,4] sortzitan zortzitan [m3] 
189 or. = XIII, 29, 44 [415, 10] dioztazu diostazu 
189 or. = XIII, 29, 44 [415, 15] autziz autsiz [m3] 
190 or. = XIII, 31, 46 [417, 17] dakisagunak dakizagunak [m3] 
193 or. = XIII, 37, 52 [423,3] dagisuz dagizuz 

48Hau ere B-ren kopiagilearen hustzat joko ahal genuke, Orixek «auznartu» idatzi ohi baitzuen: «auznartzem, 
CB (111,6, 11 [63, 12], nahiz eta «ausnartzen» A), «auznartzen» CB (VI, 3, 3 [129,2]), «auznartuz» CB (VII, 6, 
10 [163, 18-19]), «auznarrean» B (X, 14,22 [261, 16]), «auznartzeko» B (Xl, 2, 2 [304,9]). 

49 «aestuans». 
50«credarnus». 
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Orixe ezin izan daitekeen kopiagile baten aide ere hitz egiten duela dirudi grafiari 
dagokion auzi batek: C-n, garai hartako Orixeren izkribu gehienetan bezala, j letrarik ez 
da, i bakarrik baizik (eta 050 saIbuespen gutxi daude honetan);51 B-n, berriz, I-III liburuetan 
j letrarekin idatzita agertzen dira, ia-ia hutsik gabe,52 Aitorkizunetan etengabe errepikatzen 
diren «Jaun», «Jainko» eta «Jaungoiko» hitzak, b a ina hit z h a u e k b a k a r r i k : 
hots, baldin eta C-ko «laun», «Iainko» eta «Iaungoiko» guztiak «Jaun», «Jainko» eta 
«Jaungoiko» bihurtu badira B-ra bidean, ez da antzekorik gertatu ehunka ere agertzen diren 
«iabe», <<iagon», «iakin», «ian», «iarki», «iarrai», «iende», «ietxh, «io», «ioan», «iosteta», etab. 
bezalakoekin.53 Baina, esan legez, I-III liburuetan bakarrik gertatzen da: N.liburutik aurrera 
j letra duten hitzak -direnak direla- benetako salbuespenakdira, C~n bezaIa; esaterako.54 

51Hiru besterik ez ditut aurkitu: «ez-jakiiiari» (15 or. = I, 20, 31 [35,23]), «jakin-naiaren» (20 or. '" II, 6, 13 
[47,9-10]), «jainkoaizunen» (88 or. = VII, 14,20 [174,3]). 

52 Jaun, Jainko eta Jaungoiko hitzen agerraldiak, guztira, 150etik gora dira B-ko I-III liburuetan; lau kasutan 
bakarrik agertzen dira i batez idatzita -I-III liburuei dagokienez-: bi aldiz ([5, 3 eta 4]) Mathieu apezpikuari 
egindako eskaintzan (gogora eskaintza hau Aitorkizunen tesrua bera eskribitu ondoren bakarrik egin zuela Orixek: 
ikus gorago 75 or. 23 oh.) eta I, 16,26 [30, 28] eta 1, 20, iz. [35, 12] paragrafoetan. 

53Eta, xehetasimetara joez gero, datuak gardenagoak eta esanguratsuagoak dira oraindik. Esan bezala, j 
letrarekin sistematikoki idatzi diren hitzak Jaun, Jainko eta Jaungoiko dira; baina badira, hauetaz gain --eta betiere 
I-III liburuez.arigarelarik-,j letrarekin eskribitu diren izen berezi zenbait: «Jerem.» laburdura (I, 2,2 [10, 22]), 
<<]esukrist6» (1, n, 17 [23,7]; III, 6,10 [61, 1]), «Je~us» (I, 11, 17 [23, 19]). eta «Jakob» (III, 7,13 [64,15]). 
(Beste hiru izen berezi ere agertzen dira B-n, I-III liburuetan, j batez idatzita,' baina hauekez <;lira C-n dagoen 
zerbaiten aldaketa, B~n bertan sartutakoak baizik: .Jac.» [31 or. '" III, 6, 10 <61,16>] eta hi aldiz «}ob;> [24 or.';' 
II, 6,14 <48, 16>; 30 or. = III, 4, 8 <58,24>]; bada, baita ere, «Iupitet» nahiz «Jupitet» irakur daitekeen bat [13 
or. '" I, 16; 25 <30,2>]: dirudienez, i etaj letrak bata bestearen gainean daude idatzita). Esan bezala, hitz arrunt 
gehien-gehienetan i erabili da; oso salbuespen gutxi aurkitu ditut: «JAUDUNfu) irakur daiteke (18 or.) bigarren 
liburuaren izenburuan «<JARDUNfu) izan behar luke, noski; C-k <<ATALfu) dakar, jarduna ez baita erabiliko 
bosgarren liburura arte: ikus 75 or.); «loan C : Joan B» (C, 25 or., B, 27 or. = III, 1, 1 [53,6]); bi aldiz <<lanari 
C : Janari B» (C, 25 or" B, 27 or. = III, 1, 1 [53, 13]; C, 29 or., B, 31 or. = III, 6, 10 [61, ,17]); <<lakingale C : 
Jakin gabe B [m2-k gale zuzenduta]» (C, 27 or., B, 30 or. = III, 4,8 [58,24]). Ohar bedi salbuespen guztiak 
larrian idatzitako letrei dagozkiela, etajainkohitza>'hitz arrunt gisa erabili izan denean, iletrarekin idatzr 
dela beu: «iainkoeri» (baita «lainkoenab bat ere), «iainkozkoak», «iainkoen») (guztiak 13 or. = 1, 16,25 [3.0,7,8, 
9 eta 11]) eta «iainkosa» (14 or. = I, 17,27 [32, 1]); hala eta guztiz ere, ez dut uste hau denik hemen darabilgun 
auziaren zergatikoa. . 

54Hauek dira B~'l) jotaz idatzita agertzen diren hitzak IV liburutik aurrera: «jardunen» (5.0 or. = N, 14, 23 [94, 
16]), «Jaun» (50 or. = IV, 15,24 [95,2]; 53 or. = V, 1, 1 [101,5]; 53 or. = V, 2, 2 [102, 24]; 54 or. = V, 3, 3 [103, 
23]; 56 or. = V, 6, 1.0[109, 11]; 56 or. = V, 6, 11 [11.0,7]), «Jaungoiko» (53 or. = V, 1, iz. [101,3]; 114 or. '" X, 1, 
iz. [243,3]; 114 or. = X, 2, iz. [244,4]; azken bietan, again,feta ibata bestearen gainean jota) , «}esukristo» (86 or. 
= VII, 19, iz. [178,2]; 100 or. = IX, 1, 1 [212, 1]), <<]0.» (87 or. = VII, 21,27 [181, 19]; agian j eta i bata bestearen 
gainean jota) , auzi honekin zer ikusirik ez duen «iajiterib (88 or. = VIII, 1,2 [184,27]; «iakiterib A), «Jesus» (103 
or. = IX, 4, 9 [218,28]), «Justina» (105 or. '" IX, 7, iz. [223,20]), hemen sarrzen ez den «zegojienab (111 or. = 
IX, 12,31 [236,11]; «zegokienab CA), «Jainko» (114 or. = X, 2, iz. [244,2]; 137 or. = X, 40, iz. [297,2]), «Job» 
(178 or. = XIII, 14, 15 [390,4]). Hitz hauek guztiak i-rekin agenzen dira C-n, C-n ordezkorik dutenean noski; 
baina kontuan izan behaFko litzateke B-ko jotadun hitz hauetako asko edo kapituluen izenburuetan edo aipuen 
errefetentzietarrdaudela, ;h:l.Ii~.da, C-tik ez datozen testuetan: ez gen uke baztertu behar hauetako' 
batzuk. behintzat Orixek berak jotaz idatziak izatea. A-n, berriz, honako kasuhauek bakarrik 
aurkitu ditut:«Jupitep> (I, 16, 25 [30, 2]), «Job» (II, 6, 14 [48, 16]; III, 4, 8 [58, 24]; XIII, 14, 15 [390, 4]), 
«jakin» (III, 4,8[58, 24]); «Jac.», (III, 6,10 [61, 16]), «jardunen» (N, 14,23 [94, 16]), «jabe» (V, 4, 7 [106, 1 L6]), 

. «Birjifiagandik); (V, 10,20[119,3]), «Ebanjelioa» (VIII, 10,24 [204, 15-16]; VIII, 12,29 [208,6]; IX, 5, 13 
[222, 5-6];XI, 8,10 [311';.15]; XIII, 20, 27 [400, 17-18]; XIII, 22, 32 [404, 10]) eta «Jesukristo» (IX, 1, 1 [212, 
1]).Err~ikus daitekeenez (ikus aurreko oharra eta honen beronen lehenengo zatia), guztiak datoz B-tik, hau da, 
guztialCdira ~-ko jQtak kentzeko A-n egin diren ahaleginetan itzuritakoak, salbu eta «jabe» (B-tik A-ra egindako 
aldaketet~o bat baita), <iBijifiagandik» (B-n «Birkiiiagandib baita) eta «Ebanjelioa» (B-n beti «Ebangelioa»). 
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Orain ez gaude ordea, seta z letren kasuan bezala, Orixek ezin egingo zukeen hizkuntzazko 
huts baten aurrean: C-n -eta C-ren garaiko izkribuetan- j letra erabili ez bazuen ere, 
erabili zuen, adibidez, b idatzi zuen sasoiko zenbait testutan -funtsean, san Benitoren 
Erregelaren itzulpenean eta Lazkaon ondu zituen Jainkoaren billa liburuaren zatietan-. 
Ohar bedi ondo, hortaz, auzia ez dela C-n i letrarekin idatzita zegoena B-n j batekin 
agertzea, h 0 n a k 0 h a u b a i z i k : hitz jakin eta oso markatu batzuk bakarrik idatzi 
direla j letrarekin, gainerakoak C-n zeuden bezala gelditu diren bitartean (edo, agian hobe, 
gainerakoak C-koa bezalako sistema baten arabera idatzi diren bitartean). Ez dirudi, beraz, 
B-ko testuaren I-III liburuetan islatzen den j letraren erabilera xelebrea Orixek hizkuntzaren 
zen bait . alderditan izan ohi zuen axolagabekeriari edota -hobe- aldakortasunari 
b a k a r r i k egotzi ahal zaionik: ez dut behintzat horrelakorik aurkitu lehen aipatutako 
lanetan, hauetan bai «Jaun», «Jainko» eta «Jaungoiko» hitzak bai «jan», «joan» edo «jabe» 
bezalakoak, guztiak j letrarekin idatzi baitira.55 Aitorkizunen bigarren idatzalditik hain hurbil 
dauden bi testu hauen kasua ez da ez froga ez argudioa, adibidea baizik: eta erakusten du 
sinesgaitza dela B-ko testuaren j horiek g u z t i a k Orixeri leporatu behar izatea. Egin 
ditugun nabarmenduak ez dira alferrikakoak: san Benitoren Erregelaren eta Jainkoaren billa 
liburuaren aipatu zatien eskuizkribuen ondoan jarri behar da Mokoroaren txostenean Orixek 
eskuz idatzi duen «Iauna» bat (ikus III erans. 1 zenb.); baina baita ere B-prior-eko 18. orrian 
Orixeren eskuz ere idatzitako «Jaungoikoa» bat (ikus, beherago, 118 or.).56 Seguruenik, B-ko 
testuaren I-III liburuetako jbat baino gehiago b-tik etorri da: baina susmagarria da oso -eta 
honetarako balio du, esan dezagun berriz ere, aipatu bi testuen lekukotasunak- ez, esan 
bezala, agerraldien kopurua, ezpada batzuen eta besteen arteko banaketa gardenean dagoen 
sistematikotasun erabatekoa. 

Aitorkizunen historiari buruz ditugun testuaz kanpotiko datu seguruak mahai gainean 
ipinita, B-ko testuaren I-III liburuetako aipatu ego era xelebrea modu bakar honetan uler 
daitekeelakoan nago: B-ko testua makinaz jo zuenak (j oraingo gipuzkoar gehienen modura 
ahoskatzeaz gain eta seta z -idazterakoan behinik behin- nekezbereizteaz landa) ez zuen 
euskaraz irakurtzeko edo idazteko ohiturarik, egin zituen hutsen kopuruak eta, batez ere, 
nolakotasunak argi eta garbi erakusten duten bezala; Aitorkizunen testua, zati handi batean, 
ulertezin egingo zitzaion eta ia-ia hizkuntza arrotz batean balego bezala kopiatuko zuen; 
baina zerbait baldin bazekien, zerbait baldin bazuen errotua bere ohitura murritz hartan, 
zen «Jaun» eta «Jaungoiko» -eta, beraz, «Jainko»- esan eta idazten dela. Badakigu ez zuela 
inoiz Orixeren testua zuzentzeko borondaterik edo gaitasunik erakl,ltsi, ez kopiatzerakoan ~ 

55 Axola zaigu azpimarratzea san Benitoren Erregela eta Jainkoaren billa adibide ezin hobeagoak direIa: esan 
bezala. kronologiarengatik (biak Lazkaon. hau da, 1955ean eta, agian, 1956ko lehenengo seihilabetekoan ondu 
zituelako: ikus 51-52 or.); ukitzen dituzten gaiengatik eta. hortaz. herean erabiltzen den hiztegiarengatik (faun, 
jainko, jaungoiko hitzak, esaterako, etengabe agertzen dira); eta baita ere bi liburu horiek j letrarekin era, oro bar, 
gipuzkoar kolore batekin idatzi nahi izan zituelakil. 

56Hemen -s eta z letren auzian ez bezala- ez dira aintzat hartzekoak OriXek (zehazki m2-k) B-prior-en 
zuzendu dituen 40 jotak «<Jauna B : Iauna m2», etab.), zeren honek ez baitu esan nahi B-n daudenak b-tIk -hots, 
Orixeren eskuizkributik- ez datozenik: esan nahi duen bakarra da Orixek ez zuela j erabili nahi izan Aitorkizunen 
bigarren idatzaldian, eta hciri bagenekien. 
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kopiarutakoa bere arkatzarekin txukuntzerakoan (ikus 98-105 or.): kopiatu besterik ez zuen 
egin nahi izan, ezin zuen berezko irizpiderik izan -grafiari buruz, esaterako--, eta, jakina, 
aurrean zuen eredutik aldendu zen bakoitzean izan zen banalizazioak egiteko (<<egarri» ulertu 
du «egari» zioen tokian, «biar duzun» eta ez «diarduzun», «eiten duna» kopiatu du ereduak 
«eiteduna» zekarren lekuan, etab.) edo, oraindik esanguratsuagoa dena, inongo zentzurik 
ez duten irakurtze-hutsak egiteko (ezer esan nahi ez duen «ukari-naia» kopiatu du «ukan
naia» ulertu ez duelako, «ihire» eta ez «ihize», «auztea» eta ez «anztea» ... ): seinalea, arestian 
esan dugun bezala, Orixeren testua kopiatzen zuena -neurri batean behintzat- hizkuntza 
arrotz batean balego bezala. Aurrean zuen antigrafoan «laun» (edo «Iainko» edo «Iaungoiko») 
ikusten zuenean eta «Jaun» kopiatu (edo «Jainko» edo «Jaungoiko»), beste banalizazio 
bat gehiago egiten zuen: arraro egiten zitzaiona ezaguna zuenarekin ordezkatzen zuen, 
seguruenik konturatzeke. N.liburuaren hasieratik aurrera ja jakinaren gainean dago «Jaun», 
«Jainko» eta «Jaungoiko» ere, «ian», «ioan» eta «iabe» bezala, i letrarekin idatzi behar dituela, 
eta hemendik aurrera puntu honetan egongo diren hutsak, orain arte ez bezala, salbuespenak 
izango dira: zalantzarik gabe -Aitorkizunen historiari buruz dirugun testuaz kanpotiko 
datuak kontuan hartuta, berriz ere-, Orixek berak zuzenduko zion kopiagileari joera-edo 
hura. Gorago aztertu ditugun irakurtze-hutsetan eta seta z letrak nahastetik sortutakoetan 
ez bezala, j letrari buruzko auzi honetan ez dugu froga segururik baina, agidanean, aldeztu 
dugun hipotesi hau da ditugun datu guztiak errazena esplikatzen dituena; nolanahi ere, 
abantaila bat dugu hemen: oker baldin bageunde, hau da, onartu behar bagenu j letraren 
erabilera xelebre hau Orixeri bakarrik egotzi behar zaiola, frogatuko genukeen gauza bakarra 
izango litzateke egoera hau b-tik datorrela eta B-ren kopiagileak antigrafoan zuena kopiaru 
besterik ez zuela egin, baina ez, inondik ere, B-ko testua Orixek jo zuenik makinaz; B-ko 
testua Orixe ez zen kopiagile batek eskribitu zuelakoa ezin eztabaidatuzko modu batean 
frogatua gelditu baita goragoY 

Orain artekoa ez da B-ren kopiagileak egin dituen hutsen tipologia bat: aitzitik, frogatu 
nahi nuen ezinezkoa zela gure kopiagile hau Orixe izatea, eta horren arabera aukeratu dirut 
adibideak; nolanahi ere, nago hauexek direla, ikuspuntu orokorrago batetik begiratuta ere, 
B-ren kopiagileari leporatu dakizkiokeen hutsik interesgarrienak. Azaldu ditugun argudioek 

57 Arestian aztertu ditugunen ondoan bigarren mailakoa bada ere, aipatzeko modukoa da egilea ez den 
kopiagile baten alde hitz egiten duen beste argudio klasiko bat: alegia, makinaz egindako zuzenketetan falta 
izatea egileari egotz dakizkiokeenak. Izan ere, askotan gertatu da, B-ko testuan, idatzitako hitz bat cdo pasarte bat 
kopiagileak urratu izana -betiere, noski, makinaz- eta ondoan edo gainean (hots, lerroartean) urratutakoari 
dagokion hitz edo pasarte zuzena idatzi izana, baita ere makinaz; urratu hauek irakur daitezkeen neurrian, 
badirudi zuzentzat jotako irakurketak ez direla egile batek bakarrik egin dezakeen iritzi aldatze baten ondorioak, 
ezpada gorago ikusi ditugunak bezalako huts mekanikoei dagozkienak. Qauziek ekarritako era honetako hutsak, 
batzuetan, nahasgarriak izan daitezke: esaterako, «nor otezkoan gelditu Zure mirnbe gomenerako egin bear dala», 
baina lerro bat beherago «Zure mirabe orieb irakur daiteke [36 or. = III, 9,17 <69, 7-8 eta 10>], etab.). Badira 
ordea Ichenengo begi kolpe batean kontrakoa pentsarazi lezaketen kasu -gutxi- batzuk; adibidez: «Olakoz 
betea da nere bizia, cca ez dat lUie uuikia beste itxaIopideril, La laiC uniki tAit auud:ia beste ta Zure urriki 
txit aundia beste itxaropenik ez dut» (134 or. = X, 35, 57 [290,22-23>]); «Eragaitz daudenean [gaudenean B], 
ezinegonez daude; era onez dute atseden. Maitea dat nil aLta, :ttl naIaIna 1l0lallai iIoaia. Nere mifia rnaita-grifia; 
ark naroa noranai banoa» (176 or. = XIII, 9, 10 [385, 13-15]); ,<Aztertu ere dczagnn dugu [ ... J» (191 or. = XIII, 
34,49 [420,11]); baina hauek, agidanean, urratuak dituen antigrafo bat salatzen dute, ez besterik. Egoera honen 
ondoan bereziki esanguratsu bihurtzen da C-n auzi honi dagokionez ikus daitekeena: 69-70 or. 8-9 ah.; adibide 
ona da, orobat, 189 or. 2oh. 
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berretsi egin digute Orixek Zaitegiri 1955eko otsailaren 15eko gutun hartan (ikus 79 or.) 
ziotsona -hobeto esateko, ziotsonaren alderdi bat, segituan ikusiko ahal dugunez-; bai 
baitzegoen berretsi beharra: ibili dugun bideak berez duen interesa alde batera lagata ere -
eta ez dut uste txikiena denik-, ohar bedi ondo testu barneko argudioek bakarrik fro g a 
dezaketela testuari dagokiona, eta inoiz ez -behin baino gehiagotan ikusiko ahal dugu 
orrialde hauetan zehar- testuaz kanpotiko datuek. 

3. C-ren eta B-ren arteko eskuizkribu galdua: b 

Ez da zalantzarik, honaz, Orixe ez zen kopiagile batek eskribitu zuela B-ko testua; 
era berean, badirudi behartuta gaudela onartzera zen b a i t z a tit a n g 0 r dee z 
zaigun testu bat izan zela C-ren eta B-ren artean.Aldebat 
utzita behin baino gehiagotan aipatu behar izan dugun Zaitegirentzako 1955eko otsailaren 
15eko gutunak dakarren lekukotasun garrantzitsua (ikus, honen balioaz, 79 or.), honako 
arrazoi hauek ditugu b honekin jokatu behar izateko: batetik, hasierako liburuetan C-tik 
B-ra bidean egin ziren berrikuntzak ezin zirelako ca-prior-eko ertz eta lerroarteetan sartu; 
bigarrenik, eta berriz ere lehenengo liburuei dagokienez, B-ren kopiagileak egindako huts 
askok eskuz eskribitutako eredu bat salatzen dutelako eta, hain justu, C-tik B-ra aldatu ez 
ziren esaldietan (hau da, idatzaldi berria ca-prior-eko orrietan egin izan balitz ukitu beharra 
ez zuketen esaldietan, alegia); hirugarrenik -eta honi eskerrak aurreko biek hain garbi 
erakusten ez duten muga bat ikusiko aha! dugularik-, I-V liburuetako B testuan ez delako 
gorde VI-IX liburuetan gorde egin den -eta segituan aztertuko dugun- C-ko testuaren 
ezaugarri esanguratsu bat. 

Hasierako liburuetan egindako aldaketen tamaina eta ugaritasunari buruzko argudioa 
mintzagai dugun hipotesiaren aztarren nabarmena da: izan ere, hauexek dira -alde 
handiarekin gainera- Orixek 'bigarren jorraldian' gehien aldatu zituen liburuak. eta, 
hortaz, paper berri baten premia zutenak. Baina, oso kontuan hartzeko modukoa bada ere, 
argudio ahula da, ezin baitu berez ezer frogatu: litekeena litzateke, esaterako -eta ez da 
zentzugabeko hipotesia: ikus 79 or. 34 oh.-, zenbait pasartetarako behintzat ahoz diktatu 
izana Orixek testu berria B-ren kopiagileari; bestalde, argudio hau ez da erraz azaltzen, nola 
edo hala neurtu egin beharko genituzkeelako liburu bakoitzean egindako aldaketak eta, 
batez ere, erakutsi egin beharko liratekeelako hemengo orrialde hauetan neurketa horren 
emaitzak.; eta, azkenik, ez da ezinbestekoa: batetik, nahikoa izan behar lukeelako egiaztatzeak 
C-tik B-ra egin ziren aldaketak, testuan aurrera egin ahala, gero eta gutxiago eta gero eta 
azalekoagoak izan zirela -ohi bezala, bestalde- eta, bestetik, ondoko bi arrazoiek froga
indar --gutxienez- handiago batekin erakusten dutelako aldeztu nahi dugun hipotesia. 

lzan ere, badirudi B-ren kopiagileak sarri egin izana eskuz eskribitutako antigrafo bat 
salatzen duten hutsak eta, aldi herean, huts hauek C - t i k B - r a aId a t u e z z ire n 
-edo apenas aldatu ez ziren- e sal die tan ego tea (hots, C-tik B-ra egindako 
aldaketak C-ko testuan benan idatzitako gehiketa edo zuzenketen bidez egin izan balira 
ukitu behar ez ziratekeen esaldietan egotea) nahikoa dela frogatutzat jotzeko, batetik, beste 
testu bat izan zela C-ren eta B-ren artean eta, bestetik, noski, testu hura eskuz eskribituta 
zegoela. Gauza ezaguna da soil-soilik grafikoak diren hutsak bakanak izan ohi direla, beti 
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izaten baitira tartean bestelako arrazoiak; baina honek ez du esan nahi huts horietan soilik 
grafikoa den osagai bat ez dagoenik. Esan bezala, B-ko testuan badira eskuz idatzitako eredu 
bat -eta, zen bait kasutan, beharbada, Orixeren beraren eskua- argi eta garbi salatzen 
duten hutsak: hauetako batzuk ikusi ditugu gorago -noski beste helburu bat genuelarik
eta beste batzuk, aldiz, ez ditugu orain arte aipatu. Sarri samar gertatzen den hutsa da r eta 
z letrak nahastetik sortutakoa: idazkera askotan dira elkarren oso antzekoak eta hala da baita 
-bereziki apika- Orixerenean ere. Ikusi ditugu ja era honetako bi adibide: 

[ ..• J et in illa contemnebaris a me, 
a me, filio eius [ ... J (II, 3, 7) 

[ ... J nee animalia nee eorporalia 
per os eonsiderantium ea [ ... J (V, 
1, 1) 

Baina badira beste batzuk ere: 

[ ... J nee amatur quiequam 
salubrius quam ilia prae eunetis 
formosa et luminosa veritas tua 
(II, 6, 13) 

Viluit mihi repente omnis vana 
spes [ ... J (III, 4, 7) 

eta ala ezesten zindun aren [Sc. 
MonikarenJ seme onek (C, 17 
or.) 

[ ... J ihizeta mukulu, aieri so 
dagiegunen agoz (C, 49 or.) 

Ez da maitatzen ezer protxuzago 
Zure egi argi ua baino (C, 20 
or.) 

eta ala erezten zindun Zu aren 
seme onek (B, 20 or. [41,28-
42, 1]); 

[ ... J ihire ta mukulu, aieri so 
dagiegunen agoz (B, 53 or. 
[101,17]). 

Ez da maitatzen ezer protxurako 
Zure egi argi ua bano (B, 24 or. 
[47,8-9]); 

Lengo itxaropen zoroak bat- _ Lengo itxarokizunzozoak bat-
batean kaxkartu zitidan [ ... J (C, batean kaxkartu zitidan [ ... J (B, 
27 or.) 30 or. [58, 13-14]). 

Oro bat, erraz nahasten dira, gehienon idazkeran, n eta r letrak: 

[ ... J appetitus adipiscendi alicuius 
ilIorum bonorum [ ... J aut metus 
amittendi (II, 5, 11) 

eta era berekoa da beste hau: 

Itaque cum de caelo ae stellis et de 
solis ae lunae motibus falsa dixisse 
deprehenderetur [ ... J (V, 5, 8) 

[ ... J gauzafio orien ukan-naia 
edo galdu-bildurra (C, 19 or.) 

Beraz, ortzi, izar, eguzki-ilargien 
ioan-etorrietaz utsetan atzeman 
zutenean [ ... J (C, 52 or.) 

[ ... J gauzano orien ukari-naia 
edo galdu-bildurra (B, 22 or. 
[45, 8-9]); 

Beraz, ontzi, izar, eguzki
ilIargien ioan -erorrietaz utsetan 
atzeman zutenean [ ... J (B, 55 
or. [107, 15-16]), 

hemen, berriz, nabarmena izanik faciljor bat gurutzatu dela idazkerak abiadan ipinitako 
hutsarekin (eta bigarren huts bat ere bada pasarte honetan, baina hemen axola ez zaiguna, 
eskribitze-huts soila baita eta, zehazki, idazmakinak eragindakoa: «ioan-etorrietaz C : ioan
erorrietaz B»). Ugarienetakoak dirateke n eta u letrak nahastetik sortuak; batzuk bakarrik 
aldatuko ditugu hona: S8 

SBEz da istorio honetakoa gorago ere aipatu behar izan dugun «auztea» hutsa «<anztea» baten ordez, noski), 
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et computrui coram oculis tuis 
placens mihi(II, 1, 1) 

[ ... J aut cum diruptislimitibus 
humanae societatis laetantur 
audaces (III, 8, 16) 

[ ... J quemadmodum et me 
laudari vellem [ ... J (IV, 14,22) 

Vanitas est enim mundana ista 
etiam nota profiteri (V, 5, 8) 

usteldu nintzan neure buruari 
atsegifiez (C, 15 or.) 

[ .•. J edota gizarteko mugak 
autsirik, lotsagabeki aufatzen 
dira (C, 32 or.) 

[ ... J nerau gorestea nai nuken 
bezala [ ... J (C, 44 or.) 

Aizekeri da zer-iakin orietaz 
anpatzea (C, 52 or.) 

93 

usteldu nintzan nere burnari 
atsegifiez (B, 18 or. [37, 14-
15]); 

[ .•. J edota gizarteko mugak 
antzirik, lotsagabeki aupatzen 
dira (B, 35 or. [67, 28-68, 1]); 

[ ... J neran gorestea nai nuken 
bezala [ ... J (B, 49 or. [93, 
17]); 

Aizekeri da zer-iakifi orietaz 
aupatzea (B, 55 or. [107,9-
10]); 

«buruari : burnari» grafikoa da soilik, ez esaldiak ez hitzak ez baitute inongo zailtasunik (huts 
honek kopiagilearen lan egiteko modu mekanikoaz ere hitz egiten digu); «autsirik : antzirik» 
hutsari dagokionez ohar bedi A-n jarraitu egin duela hutsaren bizitzak: (,3.ntzirik». Hauek 
bezain ohikoak dira, eskuzko idazkera batean, a eta u letrak nahastetik sortuak: 

Verum autem tatum ego eram 
et adversus me impietas mea me 
diviserat (Y, 10, 18) 

Guzia nerau ninzan ordea, ta 
nire aurka nire gaiztakeriak 
zatitu nindun (C, 57 or.) 

non testuinguruak miragarriro lagundu baitio hutsari. 

Guzia nerau nintzan, ordea, ta 
nere aurka nere gaiztakeriak 
zutitu nindun (B, 59 or. [117, 
7-9]), 

Badirudi, beraz, onartu beharra dugula B-ren kopiagileak eskuz idatzitako testu bat 
-edo testu zati multzo bat- izan zue1a bere begien aurrean. Ezin dugu kontuan ez hartu 
ez dugula era honetako huts argirik aurkitu VI-IX liburuetan: honi gehitzen badiogu C-tik 
B-ra bidean egindako aldaketen tamaina eta kopuruari buruzko argudioak erakusten ziguna, 
hots, I-V liburuetan itxuraldatu zela gehienbat Aitorkizunen testua, nabarmendu egiten 
zaigu lehenengo bost liburu horiek hipotesi honetan duten tokia. Baina, gorago aurreratu 
bezala, hirugarren argudioak utziko digu aipatu dugun muga lausotu samar hau -batetik 
I-V liburuak eta bestetik VI-IX liburuak bereizten dituena- garbiago marrazten. 

Axola handikoa da egiaztatu ahal izatea I-V liburuen B-ko testuan ez direla gorde C-koan 
zeuden paragrafoak: hau da, alde batera uzten baditugu kapituluen eta saint-maur-tarren 
paragrafoen bereizketari dagozkion paragrafo zatiketak (hauek guztiak derrigor gorde behar 
baitziren B-n, BAC-eko testuaren antolamenduari jarraitzeko erabakiaren ondorioz: ikus 75-

kapitulu baten izenburuan baitago eta, esan dugun bezala, kapituluen izenburu guztiak berriak dira B-n, bau 
da, ez zeuden C-ko makinazko testuan eta, beraz, guztiak sartuko ziren --edo sar zitezkeen- eskuz: .<Auztea 
(aztutzea) nola dago oroimenean? (B, 122 or. = X, 16, iz. [263,9]; A-n, aldiz, zuzenduta agertzen da: .<Anztea»). 
Paragrafo honen lehenengo hitza ere horixe bera da eta huts berbera egin du, horretan ere, kopiagileak: .<Auztea» 
(B, 122 or. = X, 16,24 [263, 10]; A-k, berriz ere, .. Anztea»); daitekeena da izenburuan egindako hutsak eragina 
eduki izana bigarren honetan baina, nolanahi ere, ez dakigu zein zen zati honen C testua. Gogora bedi gure 
hipotesia, ezinbestean, I-IX liburuetara mugatzen dela. 
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76 or.), ez dira gorde daao.:::n gainerakoak; zehazki, I-V liburuen C-ko testuan 18 paragrafo 
daude bat ez datozenak ez kapituluen ez saint-maur-tarren paragrafoen zatiketarekin: 
hauetako bat ere e z dam ant end u B - k 0 t est u a n .59 Berriz, VI-IX 
liburuetan era bereko 93 paragrafo daude: g u z t i a k , 16 izan ezik, man ten dud ira 
B - k 0 t est u a n .60 Alabaina, batek pentsa lezake daitekeena dela C-tik B-ra gorde diren 
paragrafo hauek gorde izana BAC-eko edizioan diren paragrafoekin bat etortzeagatik, hau 
da, horiek guztiak mantendu izana izan litekeela BAC-eko edizioa eredu gisa erabiltzearen 
beste ondorio bat; inondik ere ez: BAC-eko latinezko testuan ez dago saint-maur-tarrenez 
Ianda beste paragraforik, eta gaztelaniazkoan asko badaude ere -C-n baino askoz gehiago-
B-ko testuan dauden guztiak -salbuespenik gabe- C-n daudenak baino ez dira, hots, ez da 
era honetako paragrafo berririk sartu. 

Zalantza izpirik gabe jo dezakegu frogatutzat Orixek gorde ez zaigun ca-prior 
behatzizkributik -eta ez Lazkaon dagoen Ca-alter-etik- abiatuta egin zuela Aitorkizunen 
bigarren idatzaldia; I-V liburuetarako testu berri bat idatzi zuela, hau da, orri zurietan 
eskribitu zuela, eskuz, aipatu lehenengo bost liburuentzako testu berri bat: hauxe da guk b 
izendatu duguna eta hauxe zuen buruan Orixek Zaitegiri harako «nik bigarren eta azken
iorraldian eman-ala, kopiak ateratzen ditidate» hura esan zionean; VI-IX liburuen bigarren 
idatzaldia, berriz, ca-prior-eko orrietan egindako zuzenketa eta aldaketen bidez egin zuela, 
hots, eskuizkribu berri eta oso bat sortu gabe -zeren eta daitekeena baita, noski, VI-IX 
liburuen zen bait zatitarako testu berri bat egin izana Orixek -. Beherago frogatuko dugu 
(ikus II erans.) Aitorkizunen I-IV liburuak eta Vgarrenaren hasiera edizio zahar eta elebakar 
batetik itzuli behar izan zituela Orixek: korapiloz jositako testua da -honetan aritu diren 
itzultzaile ez nolanahiko askoren Iekukotasunak bil genitzake- eta ez zen Ian erraza izango; 
ahal izan zuen bezain laster Trabucco-ren edizio elebiduna lortu zuen eta harekin jarraitu 

59Hona hemen (ohar bedi lehenengo zenbakia C-ko orriari dagokiola; mintzagai dugun paragrafoa -hots, 
B-n gorde ez dena- hemen ematen dugun paragrafoaren bar n e a n dago): 4 or. = I, 6, 9; 10 or. = 1, 13, 22; 
20 or. = II, 6, 13; 22 or. = II, 9, 17; 25 or. = III, 1, 1; 25 or. = III, 2,3; 28 or. = III, 6,10; 29 or. = III, 6,10; 31 
or. = III, 7,13; 42 or. = N, 12, 18; 53 or. = V, 6, 10; 56 or. = V, 8,15 (bis); 56 or. = V, 9,16; 58 or. = V, 10, 18; 
58 or. = V, 10,20; 59 or. = V, 10,20; 60 or. = V, 13,23. 

6°Hauek dira C-tik B-ra gorde direnak: 62 or. = VI, 1, 1; 63 or. = VI, 2, 2 (bis); 63 or. = VI, 3, 3; 64 or. = VI, 
3,3; 65 or. = VI, 4, 6; 66 or. = VI,S, 7; 67 or. = VI, 6, 9; 68 or. = VI, 6, 10; 68 or. = VI, 7, 12; 69 or. = VI, 7, 12; 
69 or. = VI, 8, 13; 70 or. = VI, 9, 14; 71 or. = VI, 9, 15; 71 or. = VI, 10, 16; 72 or. = VI, 10,16 (bis); 73 or. = VI, 
11, 18; 73 or. = VI, 11, 19 (bis); 74 or. = VI, 12,21 (bis); 74 or. = VI, 12,22; 75 or. = VI, 14,24 (bis); 77 or. = 
VII, 1, 1; 78 or. = VII, 2, 3; 79 or. = VII, 3, 5 (bis); 80 or. = VII, 5,7; 81 or. = VII, 5,7; 81 or. = VII, 6, 8; 82 or. 
= VII, 6, 8; 83 or. = VII, 6, 10; 83 or. = VII, 7, 11; 85 or. = VII, 9, 15; 86 or. = VII, 10, 16; 89 or. = VII, 17,23; 
90 or. = VII, 19,25 (bis); 91 or. = VII, 20, 26; 92 or. = VII, 21, 27; 93 or. = VIII, 1, 1 (bis); 97 or. = VIII, 3, 8; 97 
or. = VIII, 4, 9; 101 or. = VIII, 6, 15; 102 or. = VIII, 7, 18; 102 or. = VIII, 8, 19 (bis); 103 or. = VIII, 8, 19; 103 
or. = VIII, 9, 21; 104 or. = VIII, 9, 21; 105 or. = VIII, 10,24 (bis); 107 or. = VIII, 12, 29; 108 or. = VIII, 12,30; 
109 or. = IX, 1, 1; 109 or. = IX, 2, 2; 110 or. = IX, 2, 3; 110 or. = IX, 2, 4 (bis); 111 or. = IX, 3,5; 111 or. = IX, 
3, 6 (bis); 112 or. = IX, 4, 7 (bis); 115 or. = IX, 6, 14; 116 or. = IX, 6, 14; 117 or. = IX, 8, 17 (bis); 118 or. = IX, 
8, 18 (bis); 119 or. = IX, 9, 19; 120 or. = IX, 9, 21; 122 or. = IX, 11,28; 124 or. = IX, 12,33. Eta hauek, berriz, 
gorde ez direnak: 66 or. = VI,S, 8; 66 or. = VI,S, 8; 75 or. = VI, 13,23; 76 or. = VI, 15,25; 76 or. = VI, 16,26; 
77 or. = VII, 2, 2; 86 or. = VII, 10, 16; 87 or. = VII, 12, 18; 88 or. = VII, 15,21; 92 or. = VII, 21, 27; 94 or. = 
VIII, 1,2; 104 or. = VIII, 10,22; 106 or. = VIII, 11,27; 114 or. = IX, 4,11; 122 or. =lX, 11, 28; 123 or. = IX, 12, 
30. Baina oso konruan izan behar da g 0 r dee z d ire n 1 6 h a u eta k 0 g e hie n - g e hie n a k 
oso hurbil daudela ezkerreko ertzetik,hauda,ezdaudelaapenassakatuta:bestela 
esanda, ozra-ozta ikus daitekeela paragrafo berriak direla eta, hortaz, erraz ulertzen dela B-ren kopiagilea horietaz 
ez konruratu izana. 
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zion lanari: seguru dakigu aldaketa hau bosgarren liburuaren hasiera edo erdi aldera gertatu 
zela. Ez dut uste bi gertakizun hauek -I-V liburuetarako bakarrik egin izanak b zirriborroa 
eta I-V liburuak edizio elebakar batetik itzulitako bakarrak izateak- elkarrekin zer ikusirik 
ez dutenik. 



II 

Orixe -eta testuaren kopiagilea- B zuzemzen: B-prior (eta B-alter) 

1kusi dugu, hortaz, Aitorkizunen bigarren idatzaldia B deitu dugun testuan gauzatu zela 
eta B-prior eta B-alter izendatu ditugun behatzizkribu bikien bidez heldu dela, zuzenean 
eta osorik, guganaino; eta aurreratu dugu, orobat, B-ko testua ohar anitzek aldatua agertzen 
dela bai B-prior-en bai B-alter-en. B-prior bidali zen inprimategira: bertan daude testuaren 
kopiagileak eskribitutako zuzenketak, Orixek berak bere eskuz idatzitakoak eta inprimategira 
bidean on Manuel Lekuonak egindako ohar ugari. B-alter, berriz, ez zen inoiz Lazkaoko 
liburutegitik atera: axola bide zitzaion Orixeri B-prior-eko testuari egin zitzaizkion aldaketa 
guztien kopia gordetzea, eta inprimategira joan behar zuenaldakian egindako zuzenketa 
eta gehiketak B-alter-eko orrietan jasotzen -edo jasoarazten- hasi zen; aldaketa haietako 
batzuk bakarrik kopiatu ziren baina, beste alde batetik, B-prior eskuetan ez zuenetik bururatu 
zitzaizkion ohar berriak B-alter-i emendatu zizkion: B-prior berrikustean harrapatu ez zuen 
hutsen bat edo beste B-alter-en zuzendu zuen eta baita ere han utzitako hutsuneren bat bete, 
seguruenik Orixek inoiz ikusiko ez zituen probetan sartzeko asmoarekin. 

1rizpide material eta paleografikoetan oinarrituta, honela sailkatu daitezke B-prior
eko orrietan zehar dauden oharrak: lehendabizi, bi aldakien artean kalkoa ipinita -eta, 
seguruenik, paperak oraindik idazmakinatik atera gabe- arkatzez egindako zuzenketak 
(ml); bigarrenik, B-alter-en ere -baina oraingo honetan kalkorik gabe- kopiatu diren 
lapitzez egindako ohar gutxi batzuk (mlbis); hirugarrenik, B-prior-eko 35. orrian tima 
gorriz eskribitutakoak (m 1 ter); laugarrenik, Orixek berak ohiko tima beltzez egin dituen era 
askotako zuzenketa eta gehiketak (m2); bosgarrenik, on Manuel Lekuonak arkatz gorri-urdin 
batekin (mutur bat gorria eta bestea urdina dituzten -edo, bederen, zituzten- haietako 
batekin, pentsatzen dut) idatzitako oharrak (m3); seigarrenik, B-alter-en kopiatu ez ziren 
lapitzezko zuzenketa gutxi batzuk (m4); eta, zazpigarrenik eta azkenik, tima urdin bat baino 
gehiagoren bidez marraztu ziren glosa zenbait (m5 eta m5bis). AIde bat utzi ditugu, noski, 
[I] orrian apezpikutegian idatzitakoak (hauetaz ikus 52-53 or.). Eskuak izendatzeko erabili 
ditugun zenbakiek, gutxi gorabehera, benetan izan zen hurrenkera adierazten dute: bistan da 
-eta honen froga gehiago ere emango dira- ml m2 baino lehenago ibili zela B-prior-eko 
testua zuzemzen; m2, jakina, m3 baino lehenago; ml guztiak (ml, mlbis eta mIter), inongo 
zalantzarik gabe, B-prior Lazkaotik atera baino lehenago; m3 aurreko guztien ondoren eta, 
zenbait oharri dagokionez behimzat -hau ere beherago ikusiko ahal da-, mS eta m5bis 
baino lehenago. Gutxi gorabehera bakarrik ordea: ezin baitugu segurtatu mlbis eta mlter 
deitu ditugun eskuen ohar guzti-guztiak m2 baino lehenagokoak izan zirenik; eta alferrik 
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litzateke iritzi bat eduki nahi izatea m4-ren kronologia erlatiboari buruz. 
Hauxe da, esan beza1a, irizpide materialak eta paleografikoak erakusten diguten ikuspegia; 

hauen bidez ez dago, agidanean, harantzago joaterik, ez behintzat iritzien alorrera sartu nahi 
ez badugu: batetik, oharrak deitu ditugun asko marrak eta urratuak direlako --eta, beraz, 
ez dute beti aukera ematen jakin ahal izateko bertatik ibilitako beste esku batek eginak izan 
daitezkeen ala ez-, eta zenbait eskuren kasuan letra solte gutxi batzuk besterik ez dugulako; 
bestetik, ohar gehienak ez ohiko modu batean marraztu direlako (batzuk paperak oraindik 
idazmakinaren gurdian zeudenean eskribitu dira, beste batzuk makinak egindako letrak 
antzeratu nahiez, etab.) eta, horrela, oso erraza da, nahiz eta pertsona berak idatziak izan, 
antz handirik ez izatea elkarren artean; azkenik, eta begien bistan dauden arrazoiengatik, 
gaurko gizakien idazmoldeak ez direlako izaten iraganekoenak bezain erregularrak eta, beraz, 
arriskutsuagoa da irizpide paleografikoen bidez bakarrik atxikitzea eskribitzaile honi edo hari 
hemen aztergai ditugun ohar solte hauek bezalako testu laburrak. 1 

B-alter-eko orrietako ohar gehienak, esan beza1a, B-prior-ekoen ispilua dira eta honako 
hau da, nire ustez, horiek sailkatzeko modurik errazena: lehendabizi, bi aldakien artean 
jarritako kalkoaren bidez kopiatu direnak, hau da, B-prior-i buruz hitz egiterakoan ml eskuari 
atxikitutako guztiak eta, noski, berberak eta berdinak {ml);2 bigarrenik, B-prior-eko mlbis
ek, B-prior-en egin dituenak kopiatuz, B-alter-en idatzi dituenak (I 03-1 04 or. zerrenda) gehi 
seguruenik esku honi beroni atxiki behar zaizkion beste lau ohar, guztiak arkatzez eginak 
{mlbis);3 hirugarrenik, B-prior-eko mlter-ek, m2-k B-prior-en bertan tinta beltzez egin 
dituen oharrak kopiatzeko asmoz, B-alter-eko 1-38 orrietan tinta gorriz marraztu dituenak 
(107-112 or. zerrenda) eta, hauekin batera, esku honek beronek tinta mota berarekin idatzi 
dituen beste hiru ohar berri {mlter);4 eta, azkenik, Orixek berak, bere ohiko tinta belnez, B-

IAzken puntu honi dagokionez badirudi, gainera, uste izaten den baino zuhurtasun gehiagorekin jokatu 
beharra dagoela: hala aholkatzen dute azken urteoran azaleratu diren paleografo ospetsu zenbaiten hutsegite 
erraldoiek. (Ghar bedi, bide batez, 'paleografiko' adjektiboa erabiltzen dudala -beste askok bezala, bestalde
hitzaren etimologiari begiratu gabe: 'graliko' izenondoa nahasgarria izango litzateke testuinguru honetan, 
irakurleak pentsa bailezake, esaterako, VII eranskinean duen adiera izango lukeela hemen ere). 

2Eztabaidagarria izan daiteke, agian, hauek ere B-alter-eko ohartzat jo behar ote diren ala ez baina, nolanahi 
den ere, guztiz komenigarria iritzi diogu hauekin ere sail berezi bat egiteari, bi behatzizkribu bikietatik ibilitako 
eskuen izendapenean horrda lor daitekeen -eta beneran dagoen- simetria ez haustearren. 

3Ez baita zalantzarik B-prior-eko m1bis era B-alter-eko m1bis esku bera direla: aipatu bi irizpideengatik ez 
ezik baita oharrak testuan kokatzeko moduagatik ere. Aipatu lau ohar berriak hauek dira: «ederrasunak B-pr 
: edertasuna B-alt : edertasunak m1bis» (50 or. = IV; 15, 24 [95, 2]), non, bistan denez, B-alter-en ez baitzen 
kalkatu B-prior-en badagoen k letra; 100 eta 140 orrien goiko eskuin aldeko izkinan «3» bana idatzi ditu (140 
orrikoa azpimarratuta): aipatzeko modukoa da 100. orrian IX. liburua hasten dela eta 140.ean XI.a; azkenik, 
105 orrian makinaz egindako huts nabarmen bat ezabatu nahi izan du m1bis-ek: orri horretan dagoen IX, 6 
kapituluari dagokion zenbaki errornatarraren ondoan baina eskubirago behar ez zen makinaz jotako .1» bat (zeina 
makinaz urratua baitago, hau da, B-prior-en ere urratuta agertzen da). 

4Hirurak daude m2-ren zuzenketa asko jaso diren orrietan. Lehenena hau da: «utsago da nardatuago B : 
utsago ta nardatuago mIter» (27 or. = III, 1, 1 [51,14]). Bigarrena mIter-ek berak egindako rn2-ren zuzenketa 
baten kopia baten ondo-ondoan dago; B-ko testuak honda dio: «Entzulea kupitzea deitzen dute, ez[,Jlaguntzea» 
(27 or. = III, 2, 2 [54,22-23]); m2-k «laguntzera» zuzendu du B-prior-en eta ml ter-ek, B-alter-en eta ohiko tinta 
gorriarekin, rn2-ren zuzenketa jasotzeaz gain «kupitzea B : kupitzera mIter» zuzenketa ere egin duo Hirugarrena, 
azkenik, honako hau da: «Jainkoa B : lainkoa miter» (33 or. = III, 7, 12 [63, 19]); eta hau ere, aurrekoa bezala, 
rn2-k orri horreran berran egindako -eta m1 ter-ek B-alter-en jasotako- beste zuzenketa batzuen berdin-berdina 
da (ikus, 112 or., B-ko 33 orri honetan hiru bider egindako «Jainko B : Iainko m2» zuzenketa). 
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prior-etik aldatu dituen hiru ohar (113, 114 eta 118 or.), ex novo sartu dituen sei ohar berri 
eta 128 eta 135 orrien bitartean gehitu dituen paragrafo zenbaki zenbait (m2).s 

B-prior-eko egoeraren deskribapen hau da aipatu bi irizpideen arabera irits daitekeen 
aseptikoena: komeni zaigu, beraz, egoera honetatik abiatzea behar diren zehaztapen eta 
hipotesiak egiterakoan. Badirudi, izan ere, bereizi ditugun zortzi eskuei ez dagokiela ohargile 
bana: egiantzekoa da esc, esaterako, ml, mlbis eta mIter izendatu ditugunak pertsona 
bakarra izatea -B-ko testua makinaz jo zuen kopiagilea bera-; eta, alderantziz, litekeena da 
zenbaki bakar baten barnean esku bat baino gehiago egotea: nago, adibidez, m4 deiturarekin 
sailkatu ditugun oharretan bi esku daudela (bat, oker ez banago, B-ren kopiagilearena, 
berriz ere). Behar da ordea zorrotz bereizi segurutzat jo daitekeena eta hipotesia besterik 
ez dena. Nolanahi ere den, orain axola zaigu aipatu sailkapen honekin lotuta dauden 
honako bi baieztapen hauek gogoan izatea: batetik, m 1, m 1 bis eta mIter izeneko eskuen 
ohar-edo guztiak B-prior Lazkaoko beneditarren etxetik atera baino lehenago egin zirela, 
hau da, Aitorkizunen testua oraindik Orixeren zaintzapean zegoenean eta, beraz, Orixeren 
oniritziarekin sartu zirela testuan; bestetik, Orixe B-alter-ez baliatu zela -berak nahi baino 
neurri txikiago batean izan bazen ere, seguruenik- B-prior-eko testuan egindako zuzenketa 
eta gehiketen kopia bat izateko eta, orobat, B-prior-ek bere eskuetatik alde egin ondoren 
otutzen zitzaizkion aldaketak jasotzeko, agian, gorago ere esan dugun bezala, liburuaren 
probak ikusiko zituelakoan. 

1. ml, mlbis, mIter eta B-ren kopiagilea 

Hortaz, m 1 deiturapean bildu ditugu bi behatzizkribu biki hauetako orrien artean kalkoa 
ipinita zegoen bitartean egin ziren ohar guztiak: B-prior-en lapitzez daude eta bertan lapitzez 
eginda dauden gainerako oharretatik -guk riJ.lbis eta m4 izenekin sailkatu ditugunetatik 
alegia- bereizi ahal dira B-alter-ek erakusten digulako, ezin eztabaidatuzko moduan 
erakutsi ere, esan bezala eskribitu zirela. Seguruenik bi aldakiak oraindik idazmakinaren 
gurdian sartuta zeudenean egin ziren eta, hau honela izan bazen, nahitaez ondorioztatu 
behar genuke testua makinaz jo zuen kopiagileak berak-aitaJose Maria Aizpuruak- idatzi 
zituela.6 Ohar hauek paperak idazmakinatik atera baino lehenago egin zirela pentsarazten 
digu B-alter-en ere berdin-berdin kokatuta egoteak (izan ere, behin aldakiak makinatik 
atera eta gero zerbait gehitzen baldin bada, gehituak ez dira bed -ezta hurrik eman 
ere- parean gelditzen lehenengo eta gainerako kopietan), eta baita ere baieztatzeak paperak 

5Hona hemen sei ohar berri horiek: «ors B-pr : ot B-alt : ots m2» (11 or. = I, 13, 22 [27, 12]; berriz ere, B
prior-etik B-alter-era kalkatu ez den letra bat da); «gorezkizunak B : goreskizunak m2» (42 or. = IV; 4, 8 [80,22]); 
56. orrian, V, 6 kapituluak behar duen .VI» zenbakia (B-prior-en Lekuonak gehim zuen); 87. orrian, VII, 21 
kapituluak falta duen izenburua (<<Kristo biotzez umil eta samUf»; Lekuonak, noski, beste konponbide bat bilatu 
behar izan zuen: ikus 225 or. eta 248 or. 183 oh.); «biotzak B : hiotzik m2» (163 or. = XII, 15,22 [355, 11]) oker, 
agidanean; eta «baiztan B: baitzan m2» (191 or. = XIII, 33, 48 [420,7]). Hauetaz gain, X.liburuaren tesman falta 
ziren 39-58 paragrafoen zenbakiak gehitu dim, banan-banan (128-135 or.), eta 47.ean baita testuaren barnean 
para~rafo berria egiteko marka ere. 

Coren kopiagileak ere -Orixek berak, oso oker ez banage- ohitura hau berau zuen (ikus 70 or. 10 oh.): 
litekeena da zuzenketak egiteko modu hau Orixek iradoki izana B-ren kopiagileari, baina litekeena da, orobar, 
gauza zabaldua izatea garai hartan; Erregelaren eskuizkribuei buruz ikus hurrengo oharra. 
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idazmakinatik atera ondoren errazagoa eta garbiagoa izaten dela zuzenketak eskuz kopiatzea 
aldaki guztietan kalkoaren bidez egiten ibiltzea baino. Honetaz gain, zalantzarik gabe dakigu 
ml-en oharrak m2-renak baino lehenago egin zirela, askotan m2-k ml-ek marraztutako 
marren edo letren gainean berridatzi baitu (ikus beherago, 107-113 or., m2-k egindako 
zuzenketen zerrendan, «mb> abisua daramaten oharrak)/ 

Hau guztia, noski, ohar hauen egiletasun materialari dagokio, baina segituan ikusiko 
dugu zuzenketen nolakotasunak berak, gehienetan behintzat, kopiagilea salatzen duela. 
Nolanahi den ere, bereizketa hau -egilearen eta egilea ez denaren artekoa alegia- zati 
batean bakarrik onartu daiteke hau bezalako kasu batean, zeren nabarmena baita egilea eta 
egilea ez zen hura elkarren ondoan zeudela azken hau B-ko testua eskribitzen zegoenean: 
horrela pentsarazten digute testuaz kanpotiko datuek eta, batez ere, horrela izan zela 
erakusten digu testuaren antolamenduari dagozkion ml-ek egindako gehiketen kokapenak 
berak, berehala azalduko dugun bezala. Ikus ditzagun ordea, beste ezer baino lehenago, 
gorago definitutako ohar hauek: 

B 

2 or. [0 in-oharra] (1) 
4 Of. = I, 6, 7 [15, 7] edoskitzen 
4 or. = I, 6, 8 [15, 12] baitara nintzan 
5 or. = I, 6, 10 [16,25] iragan biderik 
6 or. = 1,7, 11 [17,20] azkurria 
6 or. = I, 7, 11 [17,22] akar 
6 or. = I, 7, 11 [18, 6] azbegiak 
7 or. = 1,8, 13 [19,22] eta, ezin 
12 or. = I, 14,23 [28, 71 Gr[e]zikko 
12 or. = I, 14,23 [28, 14] gogo emanez 
16 or. = I, 19, 30 [34,8] ua 
20 Of. = II, 3, 5 [40,22] bio zgarbi 

ml 

edoskitzen(2) 
b. nintzan(3) 
iraganbiderik 
azkurria{l) 
akar(2) 
azbegiak(3) 
eta ezin 
Gr[e]zi'ko 
gogoemanez 
ua 
biozgarbi 

A 

iraganbiderik 

eta ezin 
Greziko 
gogoemanez 
ua 
biozgarbi 

7Erregelaren eskuizkribuek antzeko egoera bat erakusten dute. (Antzekoa diogu, eta ez berdina, Erregelaren 
testua ez dugulako Aitorkizunena bezain ondo dokumematuta, ez baitzaigu inoiz gorde orri beraren a1daki bat 
baino gehiago: bigarren behatzizktiburako, izan ere, kalkoarekin egindako a1daki bat baizik ez dugu eta lehenengo 
behatzizkriburako, berriz, lehenengo kopia soil-soilik. Erregelaren bi behatzizktibuei buruz ikus 79 or. 33 oh.). 
Bigarren behatzizktibuak bi gauza hauek erakusten dizkigu: batetik, han ere bi modutara egin zirela zuzenketak, 
batzuk kalkoa bi a1dakien artean jarrita eta beste batzuk, lapitzez, banan-banan bi aldakieran (Iapitzez baitaude 
kalkoarekin ateratako kopia den gure eskuizktibu bakarrean, mlbis-enak B-alter-en dauden bezala); bestetik, 
bi zuzenketa sail hauek, oro har, B-prior-eko m l-ek eta m 1 bis-ek egindakoen .oso antzekoak direla: elkarrekin 
eskribitutako hitzak bereiztekoak, liburu haren testuaren zenbaketa sistemari dagozkionak, idazte-hutsak 
zuzentzekoak, etab. (Bada, eskuizkribu honen zuzenketetan, beste sail bat, boligrafo batekin egindako oharrek 
osatzen dutena: hauek guztiak geroagokoak dira, seguruenik beneditarrek itzulpen hau editatu zuren sasoikoa). 
Lehenengo behatzizlaibuak berretsi egiten digu bigarrenak erakursitakoa; boligrafoak egin dituenez ---eta nahitaez 
geroagokoak izan behar dutenez- landara, bi sail bereizi behar dira hemen: batetik, Orixek bere betiko tinta 
beltzarekin egindako oharrak eta, bestetik, lapitzez egindako beste batzuk; tima beltzarekin egindakoak B-prior
eko m2-k egindakoen eite berekoak dira eta lapitzez egindakoak, oro har (hemengo honetan askoz Ian gehiago 
izan baitzuen: ikus 79 or. 34 oh.), ml deitura duren B-prior-eko hiru eskuek egindakoen itxurakoak. Honetaz 
gain, ezin ukatuzkoa da Erregelaren eskuizkribuan arkatzez aritu dena (lehenengo behatzizktibuari dagokionez 
behintzat, bigarrenean marratxoren bat eta letta solte batzuk besterik ez baitago) Aitorkizunen B-prior eta B-a1ter
eko mIter bera dela (ikus, esaterako, aipatu bigarren zatiko 25,36,37,3800041 orrietako gehiketak). 
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23 or. = II, 6, 12 [46,21] bestefik beterik beterik 
23 or. '" II, 6, 13 [47,3] agintza dun agintzadun agintzadun 
25 or. = II, 7, 15 [49,5] ordeegitea orde egitea orde egitea 
27 or. = III, 1, 1 [53, 15] bere beure heure 
28 or. = III, 2, 2 [55, 1] ez bearretan ezbearretan ezbearretan 
50 or. = IV; 15, 24 [95, 10] Zintzo tasunean Zintzotasunean Zintzotasunean 
51 or. = IV; 16,29 [98,7-8] urri bizia urri bizia(l) 
56 or. = V, 6, 11 [109,21] itz- I -egokiz ··itz egokiz itz-egokiz 
69 or. '" VI, 9, 14 [141, 1) bildurrez, aldegin bildurrez a. bildurrez aldegin 
72 or. = VI, 11,20 [146,3] egunoro- I b. egunoro b. egunoro b.8 

75 or .. = VII, 1, 1 [153, 18] alda bera aldabera aldabera 
87 or. = VII, 21, 27 [182, 18] Zukegifieri Zuk egifieri Zuk egifieri 
92 or. = VIII,S, iz. [192,3] pixkabat pixka bat pixka bat 
92 or. = VIII, 5, 12 [193,20] etaloak. eta !oak. eta loak. 
94 or. '" VIII, 7, 16 [198,7] egin eragotsi egin, eragotsi egin, eragotsi 
99 or. = VIII, 12,28 [207, 18-19] errukarriak. errukariak. errukarriak9 

103 or. = IX, 4,9 [219,7-8] baitaratzenb. baitaratzen b. baitaratzen h. 
111 or. = IX, 12, 30 [236, 5] zidananima zidanan~ma zidan anima 
112 or. = IX, 13,34 [238, 17-18] Adan'engan Adan'engan Adan'engan 
115 or. = X, 4, 5 [247, 12J onean as-estu 0.; as-esru onean as-estu 
119 or. = X, 9, 16 [256,9] ez erraifi ua ez, erraifiua ez erraifiua 
120 or. = X, 10, 17 [257,5] mintzoerraifiuak. mintzo-e. mintzo-e. 
122 or. = X, 15, 23 [262, 17] arren erraifiua arren eraifiua aren erraifiua 10 

125 or. = X, 21, 30 [270,6] alaizan ala izan ala izan 
132 or. = X, 33, 49 [284, 19] Zentzu-arawinen Z.-arrazoinen Z.-arrazoinenl! 
135 or. = X, 36, 59 [292, 3] akio',an akio'an akioan 
136 or. =x, 37, 60 [293,21-22] edota I duki edota gal-I duki edota galduki 
143 or. = XI, 6, 8 [309,20] ageri I ko ageriko ageriko 
146 or. = XI, 13, 16 [316,21] iragai taean iragaitean iragaitean 
146 or. = XI, 13, 16 [316,22] lea- I aldi lenaldi len aldi 
146 or. = XI, 14, 17[317,21] Biribildiagot Biribil diagot Biribil diagot 
147 or. = XI, 15,20 [319,24] ogeita- Ilau ogeita lau ogeita lau 
147 Of. = XI, 15,20 [319,26-27] bakarrax bakarra bakarra 
148 Of. = XI, 18,24 [322, 19] hera aiek beraiek beraiek 
153 or. = XI, 27, 36 [333, 15-16] dirauna ori dirauna,ori dirauna, ori 
154 or. = XI, 28, 38 [334,22] dut du du 
156 or. = XII, 3, 3 [341,9] mukulu gai mukulugai mukulugai 
163 or. = XII, 15,22 [355, 16] ereez ere ez ere ez 

8«berantzem>. 
90har bedi ondo Orixek ez duda behin ere erabiltzen, B-ko testuan, «errukari» hitza eta bai, 19 aldiz, 

«errukarri», baina ml-ek zuzendu duen hitz honi C-n dagokiona, jakina, «errukariak» da (C, 107 or.). Bestela 
esanda: m I - e k n eke z i zan z e z a k e e n « err u k a r i » a I d a era r e n a Ide k 0 

i r i t z i r i k ; «errukarri» eskribitzean banalizazio bat egin zuen baina, eredua aurrean zuenez gero, konturatu 
ahal izan zen eta zuzendu egin zuen. (Hitz honek C-tik B-ra izan zuen ibilbideaz ikus III erans. 406 or. 42 oh.). 

l"Nahastu egin da mI, bistan denez, zuzenketa hau egiterakoan: «baifian arren erraifiua gogoan ez banu [ ... J» 
dakar B-k (<<verum tamen nisi et imago eius inesset in memoria mea [ ... J»), hau da, 'haren errainua'; ml «arrem> 
hitzaren 'gangarra' urratzera joan da baina haren ondoan ---eta, noski, zuzen- zegoen «erraiftUll» hitzarena 
ezabatu duo 

IlDaitekeena da 'gangarra' makinaz jota egotea, baina oso ahu!, eta mI-ek makinak jotakoa nabarmendu 
Izana. 
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163 or. = XII, 16,23 [356,4] begietara ino begietaraino begietaraifio 
163 or. = XII, 16, 23 [356, 19] zertxo bait zertxoba#t zertxobat 
165 or. = XII, 19,28 [360,7] eite dun eitedun eitedun 
166 or. = XII, 21, 30 [362,9] izadiarenmukulu izadiaren m. izadiaren m. 
167 or. = XII, 24, 33 [365, 14] egidala egi dala egi dala 
168 or. = XII, 25, 34 [366, 8] diozun agogoeman diozuna g. diozuna g.12 
169 or. = XII, 26, 36 [368,23] oro- 1 batetik oro batetik oro ore batetik13 

170 or. = XII, 28, 39 [371, 11] (I08, 25) (10, 8, 25) (10.8,25) 
170 or. = XII, 28, 39 [371,22] ausoillki au soillki au 50illki 
171 or. = XII, 29, 40 [372,15-16] Lau otan Lauotan Lauotan 
172 or. = XII, 32,43 [376, 15] Au ta Auta Auta 
173 or. = XIII, 1, 1 [377, 12] itzulin nendin itzuli nendin itzuli nendin 
175 or. = XIII, 6, 7 [382, 7l zuan zun zuan 
175 or. = XIII, 7, 8 [383, 5] maitasun aren maitasunaren maitasun aren 
178 or. = XIII, 13, 14 [389, 2] audiago au diago au diago 14 

178 or. = XIII, 14, 15 [390, 5] iaie- 1 egiten iai egiten iai egiten 
180 or. = XIII, 16, 19 [393,21] naidu naidu nai du 
181 or. = XIII, 18,22 [396,6-7] bezateargi bezate argi bezate argi 
185 or. = XIII, 23, 33 [405, 7J (I Cor 2, 141 14) (I Cor 2, 14) (I Cor 2, 14) 
187 or. = XIII, 24, 37 [409, 10J bizi aldi bizialdi bizialdi 
188 or. = XIII, 26, 39 [411,22] ua azpertu ua, azpertu ua, aspertu 
190 or. = XIII, 30,45 [416, 12] ezmoxorro ez moxorro ez moxorro 

Hauetaz landa, 175. orrian ere gure zerrenda honetan islatu ezin diren bi zuzenketa egin 
ditu ml-ek: XIII, 6, 7 [382, 7-8] paragrafoan, «zergatik azkenean Zure liburuak aipatu zun 
Zure Amasa» esaldiaren zortzi hitzek zenbaki bana daramate gainean (1, 6, 2, 3, 4, 5, 7, 
8), «zergatik Zure liburuak aipatu zun azkenean Zure amasa» ordenan inprima daitezen, 
A-n inprimatu diren bezala; eta XIII, 7, 8 [383, 5] paragrafoan ere, «maitasunaren gain 
gaifiekoa ezaguera» esaldiaren hiru hitzek (<<gain gaifiekoa» hitzek zenbaki bakarra baitute) 
zenbaki bana daramate gainean (1, 3, 2), «maitasunaren ezaguera gaifi-gaifiekoa» ordenan 
inprimatzeko, kasu honetan ere A-n inprimatu diren bezala. 

Begien bistako dirudi ml-ek egindako ohar gehien-gehienak -guztiak ez esatearren
bi eratakoak bakarrik direla: testuaren antolamenduari dagozkion hutsak konpondu nahi 
izan dituztenak batetik eta, bestetik, eskribitze-hutsak zuzentzeko egindakoak. Lehenengo 
motakoak dira oin-oharrek falta zituzten deiak testuan sartu dituzten bospasei gehiketak 
(4,6 eta 51. orrietan), oker ipinitako beste oin-ohar baten zenbakia ezabatu duen marra (2. 
orrian) eta baita ere hitzen hurrenkera berrantolatzeko asmoarekin jarri diren zenbakitxoak 
(bi bider, esan bezala, 175. orrian). Zuzenketa hauek ezer gutxi dioskute ohargileari buruz: 
daitekeena da --eta oso egiantzekoa, kontuan hartzen badugu C~n ez zegoela horrelakorik 
eta b eskuizkribua zela- oin-oharrak eta hauei dagozkien deiak eta zenbakiak ilun samar 
antolatuta·egotea antigrafoan; baina gauza segurua da zuzendu behar izan ziren oin-ohar 
hauek kopiagileak B kopiatu ahala sartzen zituela egileak (edo kopiagileari sartzeko eskatzen 

12«diozuna gogoeman» mlA. 
13m l-ek marratxOa kenduarazi du; «ow> hitza B-prior-erik A-ra bidean gehitu da: ikus 240 or. 
14Bi hitz hauek izan zuten biziaz ikus beherago 156 eta 163 or. 
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ziola: ez dezagun ahantz segurtasun osoa dugula, batetik, B eskribitu zenean Orixe benan 
zegoela eta, bestetik, B ez zela kopiatu erabat bukatuta zegoen eredu batetik ezpada egileak 
eredu hura 'eman ahala); adibidez, 6. orrian 1,2 eta 3 oin-oharren deiak eskuz gehitu ditu 
ml-ek, baina 4.arena makinaz egina dago eta orobat orri horretako oin-ohar guztiak' 175. 
orriko zuzenketei dagokienez, daitekeena da ereduan ere horrela egotea baina kopiagileari 
ahaztu izana B-ko testua zenbakitxoen arabera antolatzea edota, berriz ere, egilearen azken 
momentuko iradokizun bat izatea.15 

Interesgarriagoa da egiaztatzea m1-ek egindako gainerako ohar gehienek hut s 
m e k ani k 0 a k z u zen t zen d i t u z tel a; honelakoak dira bereizita egon behar 
luketen bi hitz elkartu egin dituzten gehienak edo, alderantziz, elkanuta egon behar 
luketenak bereizi egin dituztenak (<<bio zgarbi B ; biozgarbi mb [20 or.], «Zukegifieri B 
; Zuk egifieri m!» [87 or.], «alaizan B : ala izan m!» [125 or.], etab.); eta baita gehiketa 
bat edo ezabatze bat egitetik sortu diren hutsak ere, nabarmena baita hauetako gehienetan 
gertatutako gehiketak eta ezabatzeak mekanikoki egindakoak direla (<<eta, ezin B : eta ezin 
m!» [7 or.], «iragaitaean B : iragaitean mb [146 or.], «onean as-estu B : onean; as-estu mb 
[115 or.], «erraifiua B : eraifiua m!» [122 or.], etab.).16 Gauzak izan zitezkeen bestelakoak: 
esaterako, m1-ek ez du, oro har, irakurtze-hutsik zuzentzen; m2-k, berriz, eurrez: «arotan B 
: orotan m2» (2 or.), «amiltasunaren B : umiltasunaren m2» (9 or.), «sifiesten B : sifiestez 
m2» (20 or.), «erezten B : ezesten m2» (20 or.), etab. Alabaina, huts mekanikoak ez dira ~ 
behintzat nahitaez- bestelakoak baino nabarmenagoak, hau da, ez zaie nahitaez bestelakoei 
baino errazago antzematen: «arotan», «amiltasunean» edo «erezten» ez dira askoz zailagoak 
harrapatzen «gogo emanez», «errukarriak» edo «audiago» baino. '7 Orduan, hutsak zuzendu 
behar dituen ohargilearentzat alderik ez badago -ez nahitaez edo ez beti, diogun berriz 
ere- era honetako hutsen eta bestelako hutsen anean, zer esan nahi ote du ohargile batek 

150rixek askotan erabiltzen zuen sistema hau hitzen ordena aldatzeko: C-n, esaterako, horrelako asko daude, 
eta orobat san Benitoren Erregelaren eskuizkribuan. Pare bat aldiz m a kin a z eskribitu ditu zenbakitxo 
hauek B-ren kopiagileak: "dutan idatzi» hirzek 2 eta 1 zenbakiak daramatzate gainean, hurrenez hurren, eta A
n, noski, «idatzi dutan» argitaratu da (172 or. = XII, 32,43 [376, 13]); «ixuriz bizi ere» hitzen gainean ere 1,3 
eta 2 zenbakiak daude eta A-n, kasu honetan ere, «ixuriz ere bizi» inprimatu da (174 or. = XIII, 4, 5 [381, 1]). 
Daitekeena da B-ren kopiagilea ez konturatzea (B-n dauden era honetako lehenengoak baitira) zenbakitxoek zer 
esan nabi zuten, eta daitekeena da, orobat, zenbakitxoei berandu erreparatzea. 

16Honek ez du esan nabi, noski, huts mekaniko hauetako batzuek osagai psikologikorik izan aha! ez dutenik; 
hala da, esaterako. honako kasu hauetan: «iragan biderik B : iraganbiderik mb (5 or.), «gogo emanez B : 
gogoemanez m!» (12 or.), «agintza dun B : agintzadun mb> (23 or.), etab.; edo, noiz edo noiz, puntuazio marka 
baten inguruan sortutako hutsetan; edo, azkenik, «besterik B : beterik m!» (23 or.), «errukarriak B : errukariak 
mb (99 or.) edo «zuan B : zun mb (175 or.) bezalakoetan. Eta ez dezagun ahantz daitekeena dela hemen 
aipatutako huts hauetako batzuen zuzenketan egileak berak parte eduki izana. 

17Izan ere, h i r u a d i bid e h a u e k d i r u d i ten b a i n 0 ask 0 z e san g u rat sua goa k 
d ira: B-ren kopiagileak -Orixek hemen darabilen euskara mota honetan ohitura gutxi zuen gizonak, gorago 
ikusi dugun bezala- hiru huts hauek zuzendu aha! izan ditu, baina ez Lekuona ez Orixe bera ez dira gauza izan 
gogoeman aditzarekin gertatutako beste huts bat -honen oso antzekoa- zuzentzeko (ikus, kasu xelebre eta 
benetan eder honetarako, 129-130 or.); «errukarriak B : errukariak m!» ez zegoen zuzentzerik, ez ba!din bada 
ereduaren beraren argitan, zeren ez baita berez hutsa edo, hobeto esateko, ezinezkoa delako ~redua falta bada, 
diodan berriz ere- hutsa dela jakitea (ikus, gorago, 100 or. 9 oh. eta, diodanaren froga gisa, III erans. 406 or. 42 
oh.); eta oso bitxia da egiaztatu aha! izatea m1-ek hain erraz zuzendu duen «audiago» honen aurrean Lekuonak, 
lehenengo momentu batean behintzat, «aundiago» banalizazioa egin zuela (ikus, lehen ere iradoki bezala, 156 eta 
163 or.). Ez zen, beraz, erraza huts hauei igartzen. 
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huts mekanikoak -funtsean eskribitze-hutsak- bakarrik zuzendu izanak? Bestela esanda, 
noren portaera izan daiteke desberdina eskribitze-hutsen 
eta bestelakoen aurrean? Huts horiek egin dituenarena: 
idazmakinan behar ez zen giltza jotzen dugunean, batzuetan behinik behin, konturatu 
egiten gara; berriz, «oro tan» idatzita dagoen tokian «arotan» irakurri badugu nekezago 
konturatuko gara huts bat egiten ari garela. Badirudi, hortaz, ml-ek zuzendu dituen hutsen 
nolakotasunak berak ere kopiagilearen egiletasunaren alde hitz egiten duela. 

Beraz, zuzendu diren hutsen nolakotasuna hain adierazgarria baldin bada, h au b e z a i n 
ad i era z gar ria i zan god a z u zen due z d ire n hut sen a . Esan dugu zerbait 
irakurtze-hutsen gainean eta, bestalde, B-ko testuak gutxitan ikusiko dugun gardentasun 
batekin jartzen digu begien aurrean barne diktaketan sortutako huts sail oso bati dagokion 
kasu bat: kopiagileak, izan ere, askotan nahastu ditu seta z letrak eta oso huts nabarmenak 
egin ditu «<nais», «suten», «ezaten», etab.). Orain ordea honako hau egiazta dezakegu: 
m1 ez dela gauza izan 5 eta z nahasteagatik sortu diren huts 
h a u eta k 0 g u Z tie t a k 0 bat ere z u zen t z e k 0 (konparazio batera, bai m2-k bai 
m3-k era honetako dozenaka huts markatu dituzte: ikus, batarentzako zein bestearentzako, 
85-87 or. zerrenda). Ez da erraza, testu honen historiarena bezalako epe labur batean, 
fortunatzea, batetik, mota honetako hutsak hain sarri eta hain sakon egiten dituen kopiagile 
bat eta, bestetik, mota honetako hutsak -diren bezain larriak izanik- ikusten ez dituen 
zuzentzaile bat: n eke z s a hie stu d a i t eke e n hip 0 t e s i a dab i a k , B - r e n 
k 0 pia gil e a eta m 1 ale g i a, per t son abe r b era d ire 1 a .16 

Hipotesi honen argitan begien bistako bihurtzen zaigu m1-ek testuaren antolamenduaren 
inguruan egindako oharren zergatikoa -ohar hauek, Iehenengo begi kolpe batean, arestian 
aztertu ditugunak ez bezalakoak baitira- eta, aldi berean, testuaren antolamenduari 
buruzko ohar haiek m1-ek eginak izatea hipotesi honen aldeko beste argudio bat bihurtzen 
da: zeren eta bai testuaren antolamenduari dagozkion oharrek bai idazte-hutsak zuzendu 
nahi izan dituztenek B - k 0 t est u a mat e ria 1 k i b uk a t z e a i zan b a i t ute 
h e 1 bur u , hau da, makinaz jotzean eskribitu ez dena osatu nahi izan dute -edo sobera 
eskribitu dena ezabatu-. 

Nago m1-en ohar hauen oso antzekoak direla mlbis deiturapean sailkatu ditugunak, 
hots, B-prior-en arkatzez marraztuta dauden eta, aldi berean, B-alter-en ere arkatzez eginda 
agertzen direnak, hots, B-prior-etik B-alter-era kopiatu -ez kalkatu- diren lapitzezko ohar 
guztiak: 

B m1bis A 

80 or. = VII, 8, 12 [166, 5] 13 12 12 
93 or. = VIII, 6, 15 [196,3] z# zan zan 
121 or. = X, 14,22 [261,20] 20 22 22 
128 or. = X, 28, 39 [277, 17J gudu. gudu? gudu? 

18Egin ez diren ohar motei buruzko atal honetan aipatzeko modukoa da, orcbat, hutsak ez direnak ere hobetu 
nahi dituen oharrik ez egotea: erka bitez, besterik gabe, ml-en oharrak m2-k eta m3-k egindakoekin. Jakina, 
ml-ek egindakoen artean horrelakorik ez izateak ez du ezer frcgatzen, baina bada zerbaiten aztarrena; nolanahi 
ere, frogatuko lukeena ohargilearen jarrera edo asmoa izango litzateke, ez besterik: esan bezala, Orixek ez ezik 
Lekuonak ere egin zituen horrelako zuzenketak, eta erruz egin ere. 
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132 or. = X, 33, 49 [284, 19J 
132 or. = X, 34,52 [286, 14J 
138 or. = X, 42, 67 [299, 23J 
145 or. = XI, 13, 15 [316, 10] 

otsi etsian 
tobia 
orse 
Edora 

etsi etsian 
Tobia 
orde 
Edota 
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etsi etsian 
Tobia 
orde 
Edota 

Alegia, m 1 bis-en zuzenketak m 1-ek egindakoen antzekoak dira bai beren nolakotasuna
rengatik bai ohargileak erakutsitako helburuarengatik. Lehenengoari dagokionez, hemen 
ere testuaren antolamendua ukitzen duten zuzenketak daude (<<13 B : 12 mlbis» [80 or.J 
eta «20 B : 22 m1bis» [121 or.]) eta, batez ere, ida z t e - hut s nab arm e n b a in 0 

nab arm e nag 0 a k zuzendu nahi izan dituztenak: ohar bedi seta d elkarren ondoan 
daudela idazmakinan (ezin baita beste zergatikorik izan «orse B : orde mlbis» [138 or.J 
hutsaren jatorrian) eta orobat gertatzen dela r eta t letrekin «<Edora B : Edota m 1 bis» [145 
or.]); «otsi B : etsi m 1 bis» (132 or.) hutsari dagokionez ere nago zer ikusi izan duela letra hauen 
giltzek makinan duten kokapen simetrikoak. Gainerako hirurak ere idazte-hutsak direla 
bistan da. Berriz, ohargilearen helburuari dagokionez, hemen ere -ml-en kasuan bezala 
alegia- bi aldakiak zuzendu nahi izan ditu batera, hots, bai B-prior bai B-alter eta, bestalde, 
merezi du aipatzea m 1 b i s - e n z u zen k eta k d a u den 0 r r i eta n e z d ago e I a 
in 0 i z m 1 - e n z u zen k eta bat ere; ez dakit estatistikak adierazgarritzat joko 
lukeen elkar osagarritasun hau, baina kontuan hartzeko modukoa irizten diot. Batek esango 
luke B-ren kopiagileak, ezin bazuen huts bat zuzendu paperak oraindik idazmakinaren 
gurdian zeudenean -hutsa zegoen lerroa pasatua zuelako, esaterako-, aldakiak makinatik 
atera arte itxaroten zuela eta hutsa zuzentzen zuela bi aldakietako bakoitzean, lehendabizi 
batean eta ondoren bestean, hau da, aldakiak behin makinatik aterata hutsak zuzentzeko 
dagoen modurik erosoenean. Daitekeena da, beraz, ml eta m1bis izendatu ditugun eskuak, 
biak izatea B-ren kopiagilearenak; eta segurua da -axola zaigu berriz gogoratzea- bien 
zuzenketak Orixeren zaintzapean egin zirela. 

Azkenik, ezin ukatuzkoa da mlter zaion eskuak B-prior-eko 35. orrian tinta gorriz egin 
dituen aldaketak -guztiak testuaren antolamenduaren inguruan- m l-ek eta m 1 bis-ek 
egin dituzten batzuen eitekoak direla: 19 

35 or. = III, 8,16 [67, 16-17J 
35 or. = III, 8, 16 [68, 3] 
35 or. = III, 8, 16 loin-oharra] 
35 Of. = III, 8, 16 [oin-oharraJ 

B 

sorterro 
iagole(5) 
(3) sorterro 
(4) Apen 

mlter 

sorterro(5) 
iagole(6) 
(5) sorterro 
(3) Apen 

190har bedi baita ere -mI, mlbis eta mIter esku berbera dire1ako hipotesiaren alde baileudeke bi datuok-
35. orri honetan ez dagoela ez m I-en ez m 1 bis-en oharrik eta, bestalde, m2-k m I-en zuzenketak errepikatu 
dituenean (sei kasu dira: ikus, m2-ri buruzko zerrendan, taketen artean «mb abisua duten oharrak) ml ter-ek ez 
dituela behin ere m2-ren zuzenketa hauek B-alter-en jaso. Gainera, naturala da kopiagilea bera arduratzea hark 
kopiatutako testuan ondo jaso gabe gelditu ziren oharren deiak eta abarrak osatzeaz, B-ko testuan -seguruenik 
jo eta berehala- lehendabiziko zuzenketa bat egiteaz -idazmakinaren garaiko ohituretan ia-ia derrigorrekoa-, 
eta berak ateratako B-ren bigarren aldakia (B-alter) eguneratzeaz lehenengo aldakian (B-prior-en) egiten ziren 
zuzenketekin. Arkatza erabili izanak ere testuaren egilea ez den norbait salatzen duelakoan nago (ez ahantz 
Erregelaren eskuizkribuan ere gauza berbera gertatu dela); eta hau berretsi besterik ez du egiten tiota gorriz 
eskribitu dituenak testuaren antolamenduari edo osatzeari dagozkion gehiketak izateak. 
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35 or. = III, 8, 16 loin-oharra] 
35 or. = III, 8, 16 loin-oharra] 

(5) Buruzki 
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(4) Buruzki 
(6) iagole = zaitzaile 

Hauek ere, mlbis-enak bezala, esku berak tinta mota berarekin kopiatu ditu B-alter-en. 
Bistan da, bestalde, aldaketa hauek sortu direla kopiagilea orria eskribitzen zegoen bitartean: 
esaterako, ohargileak «sorterro» hitzari eskuz jarri dion deia «apentzen» hitzarena makinaz jo 
eta gero ipini dio -hobeto esateko, ipintzea erabaki du-, baina orri honetako oin-oharrak 
idatzi baino lehenago, hemen «sorterro = iturburu» azalpenak «3» zenbakia baitu (ikus VI 
irud.). Argi dago, beraz, hauek ere Orixeren zuzendaritzapean eginak direla. Bestalde, ia-ia . 
segurutzat jo genezake -batez ere B-alter-ek ematen dizkigun lekukotasunengatik- ml ter 
eta ml esku bera direla; horrela pentsarazten digute bataren eta bestearen eskribitzeko 
moduaren ezaugarri batzuek: elkarrengandik bereizita dauden bi letra lotzeko moduak, 
komak urratzekoak, bi letren artean tartekatu den u letraren formak, etab.20 

Ez da zalantzarik B-prior-eko mlter hau B-alter-eko mIter bera dela, hau da, B-prior
eko 35. orrian tima gorria erabili duen esku hau dela m2-k -Orixek alegia- B-prior-en 
zehar egin dituen ohar gehien-gehienak B-alter-en kopiatu dituena, tima gorri berarekin, 1. 
orritik 38.eraino. Bestalde, berbera den B-prior eta B-alter-eko ml ter hau, inolako dudarik 
gabe, san Benitoren Erregelaren lehenengo eskuizkribuan ere agertzen den esku bat da: 
makinazko testua lapitzez zuzentzen eta osatzen -hots, ml, mlbis eta mlter-ek B-prior-en 
izan duten papera antzezten- ibili den eskua, hain zuzen ere. Eta arestian ikusi dugu bai 
B-prior-etik bai B-alter-etik ibili den ml ter, batetik, eta kalkoa bi aldakien artean ipinita 
Ian egin duen ml, bestetik, esku bera direla seguruenik. 0 s 0 e g ian t z e k 0 a d a , 
beraz, ml, mlbis eta mIter -hirurak- esku bera izatea, 
aldi desberdinetan Ian egin duen esku bat alegia, eta 
e sku b a k a rho riB - r e n k 0 pia gil ear e nab era r e n a i z ate a ; eta, 
nolanahi den ere, gauza segurua da -eta hauxe da gehien axola zaiguna- hiru eskuak direla 
Lazkaoko garaikoak eta hirurak gidatu dituela Orixek. 

2. m2: Orixe 

B-prior-eko testuan zehar tima beltzez eskribitu diren oharrak Orixek eginak dira: 
nahikoa genuke, froga gisa, irizpide paleografikoa, baina baditugu -beherago ikusiko 

2°Erka bitez, esaterako, elkarrengandik banandutako bi letra lorzeko moduari dagokionez, ml-ek B-prior-eko 
16,20 edo 23 orrietan egindakoak (<<u a B : ua mh, «biotzgarbi B: biozgarbi mh, «besterik B : beterik mb) eta 
mlter-ek B-alter-eko 18,24 edo 33 orrietan kopiatutakoak «<doazion B : doazin mlter», «egon arri B : egonarri 
mlteD), «illerrik B : illerik mIreD) -azken honetan bi erre daude, ez 'gangardun' erre bat-), era erreparatu, aldi 
berean, nola lorzen dituen OrL'l:ek berak, esaterako, B-alter-en kopiatu diren ohar hauen B-prior-eko orijinaletan 
beretan. Nola urratzen dituen komak ml-ek B-prior-eko 7 edo 69 orrieran ikus daiteke (<<eta, ezin B : eta ezin 
mh, «bildurrez, aldegin B : bildurrez aldegin mh); mlter-i dagokionez ikus B-alter-eko 7. orria (<<aien, itzak B : 
aien itzak ml ten,). Bestalde, bekaldetu m l-ek 27. orrian bi letren artean tartekatu duen u xelebre samarra (<<bere 
B : beure mh) eta, adibidez, B-alter-eko 7, 15 edo 33 orrietan sartuak (<<#lertzen B : ulertzen mlter», <<nirila B 
: nitula mIte!», <(z#zentasuna B : zuzentasuna mlter»). Bukarzeko, merezi du konparatzea m1-ek 136. orrian 
eskribitutako {{gal» letrak eta, oro har, mIter-en idazkera. 
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dugun bezala- bestelakoak ere.21 BeItzez egindako zuzenketa eta gehiketak B-prior-eko 
testu osoan zehar daude: ohi bezala, pasarte edo orri batzuetan beste batzuetan baino 
sarriago eta, hau ere ohi bezala, gero eta bakanago Aitorkizunetan aurrera egin ahala. 
Gorago esan dugun legez, 1 eta 38 orrien bitarteko m2-ren ohar gehienak B-alter-en 
kopiatu ditu mlter-ek: ez, beraz, [1] orrikoak ezta 39. orritik aurrerakoak ere. (Irizpide 
paleografikoa zalantzazkoa izango balitz, B-alter-en lekukotasunak berretsi egingo lizkiguke 
hari eskerrak iritsitako ondorioak -eta galarazi, aldi berean, litezkeenak liratekeen hipotesi 
aldrebesagoetan sartu beharra izatea-: hots, m2 B-prior Lazkaotik atera baino lehenago 
ibili zela testua garbitzen; ml-ek m2-k baino lehenago Ian egin zuela B-prior-eko orrietan; 
eta, azkenik, B-alter-eko oharren kopiagileak Orixeren oniritziarekin jardun zuela eta 
Orixeren azken testuaren kopia zehatz bat izateko asmoarekin egin zuela lan, asmo hau 
burutu ez bazuen ere. Ez dago, ezta ere, kopiaketaren norabidea zein izan zen frogatzeko 
inongo beharrik, baina frogatu egin genezake: ikus, beheko zerrendan, «bataioa B-pr : 
bataioz B-alt» [10 or.] edo «egan egin B-pr: egin egan B-alt» [15 or.] kasuak). Eta hiru aldiz 
Orixek berak aldatu ditu B-alter-era B-prior-en egindako zuzenketak: ez da harritzekoa 
noiz edo noiz egileak berak hartu izana Ian hori. Ondoko zerrendan -eta, honetatik 
kanpo, 118 or.-, beraz, esandako moduan definitutako m2-ren oharrak bildu dira: 
ohar hauetako bat mlter-ek B-alter-en kopiatu duenean, berdinketaren ikurra (<<=») jarri 
dugu m2-k proposatutako irakurketaren ondoan; mlter-ek beste modu -antzeko baina 
desberdin- batean jaso duenean «sim» baten bidez adierazten dugu (eta oharrean eman 
mlter-ek dakarren aldaera); Orixek kopiatu duenean berak B-prior-en egindakoa, «Or» 
ipini dugu taketen artean; m2-ren zuzenketa bat m1-en edo m1bis-en zuzenketa berdin 
baten gainean egin denean (ikus gorago 98-99 or.), «ml» edo «mlbis» abisua gehitu dugu 
(gogora bedi -104 or. 19 oh.- kasu hauetan ez duela ezer marraztu, B-alter-en alegia, 
ml ter-ek); azkenik, «Oz» laburduraz ikus 288 or. 

21Irizpide material soilaren arabera ez da begien bistakoa tinta beltzez eskribirutako ohar guztiak lanabes bakar 
batekin egindakoak direnik: batzuk, izan ere, meheagoak dira beste batzuk baino; adibide bac jartzearren -m2-
k B-prior-en egindako guztiak sailka baikenitzake honen arabera-. 7. orriko «alertzell» hitzaren gainean idatzi 
den u letra lodiagoa da orri bereko «esan ain» hitzen gainean eskribitucako «mana» lecrak baino; eta esango nuke 
testuan aurrera egin ahala gero eca ugariagoak direla lodi eskribicutako oharrak. Baina ez irizpide paleografikoak ez 
-bigarren maila batean- B-alter-en lekukotasunak ez digute uzcen bi esku bereizten. ldazkera mehea Orixerena 
dela ez da dudarik, horrela daudelako idatzita gehiketa handienak eta haueran, letra solteen edo marren kasuan ez 
bezala, irizpide paleografikoaren indarra erabatekoa da; idazkera lodiari buruz ere ezingo genuke kontrakorik esan: 
adibidez, 6. orriko «gorgintzen» hiczaren lehenengo letraren gainean ipinitako s lodia, grafikoki, Orixerena baino 
ezin da izan, eta gauza berbera esan behar genuke lehen ere aiparu dugun 7. orriko «alertzell» hiczari jarritako u 
letrari buruz, etab. Eta, esan bezala, B-alter-en lekukotasunak, zerbaiten alde hitz egitekotan, esku bakarraren 
alde hitz egiten du: izan ere, meheak zein lodiak jaso dira bertan edo, hobeto esateko, bi sailerakoak jaso dira 
eta bi sailetakoak utzi dira jasotzeke. Argudio eta datu hauek guztiek erakusten dute bai tima lodiaz egindako 
oharren artean bai tinta meheaz egindakoen artean, dudarik gabe, Orixek eskribitutako zuzenketak eta gehiketak 
daudela, baina ez dute frogaczen (irizpide materialak eta paleografikoak ezer gutxirako balio baicute letra bakar 
bateko oharren aurrean gaudenean. zer esanik ez marrei era antzerakoei buruz ari garenean) rinta belczez -lodiaz 
zein meheaz- egindako ohar guztiak Orixerenak direnik; eta, beste muturretik begiratuez gero, g a I a r a z i 
e g i ten dig ute haren egiletasunaren kontrako ondorioak ateratzea bai tinta meheaz eskribitutako 
oharremzat bai tinea lodiaz egindakoemzat: bereziki beharrezkoa da azken ikuspumu hau kontuan izatea 118 eta 
131-133 or. aztertuko ditugun galdera markei buruz eta zenbair hicz zail azpimarratzeko erabili diren punturxoei 
buruz hicz egiten dugunean tentazioa izango baitugu pemsatzeko tima belczez egindako ohar eta marka baczuk 
ezin zaizkiola Orixeri leporatu. 
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B m2 A 

lor. [5.4] ememki emeki emeki 
lor. [5, 18] beurev beure beure 
lor. [5, 18] asi azi asl 
lor. [6,4] ikaskiiien ikazkiiien ikazkiiien 
lor. = I, I, 1 [9, 10] duzuntto d.oneld=] duzuntto onek 
lor. = I, I, 1 [9, 12] dazaiio dezaii.o [=] dezaii.o 
lor. = I, I, 1 [9, 14] eaagutea ezagutea ezagutea 
lor. = I, I, 1 [10, IJ nazki naski [=J naski 
lor. = I, I, 1 [10, IJ tz ta ta 
lor. = I, 2, 2 [10, 12J ditun" ditun" ditun" 
1 or. = I, 2, 2 [10, 13] dadukakenik zadukakenik zadukakenik 
2 or. = I, 2, 2. [10, 17] bazinaude ba ziiiaude ba zinaude 
2 or. = I, 2, 2 [10, 18] alre alare [=] alare 
2 or. = I, 2, 2 [10,20] ba zinaude baziiiaude baziiiaude 
2 or. = I, 3, iz. [11,4] arotarl orotarI [=] orotarl 
2 or. = I, 4, iz. [12,2] orotarl dagolarik orotarl, dagolarik orotarl, d. 
3 or. = I, 5, iz. [13, 3] Maitate22 Maitatu [=] Maitatu 
3 or. = I, 5, 5 [13, 15J nais naiz naiz 
3 or. = I, 5, 6 [13, 23] besterendik besterenik [=] besterenik 
3 or. [oin-oharta] beste orriarI jarraitu beste.Q. j.. 23 
4 or. = I, 5, 6 [14, 3] Zurekinauzitarl Zurekin a. [=] Zurekin auzitarl 
4 01.: = I, 6, 7 [14,21-22] aberstasunak aberastasunak [= J abetaStasunak 
5 or. = I, 6, 9 [15,23] aurtzaroail aurtzaroa il [= J aurtzaroa il 
5 or. = I, 6, 10 [16, 25J iragan biderik ixaganbiderik [mlJ itaganbiderik 
5 or. = I, 6, 10 [16,27] egunak eguna eguna 
6 or. = I, 7,11 [17,21J legida#e## legidaket# [= J legidaket 
6 or. = I, 7, 11 [18, 9J ti#i titi [=J titi 
6 or. = I, 7, 11 [18, 11] gorgintzen sorgintzen [= J sorgintzen 
6 or. = I, 7,11 [18,12] sendagailuz sendagailluz sendagailluz 
6 or. = I, 7,12 [18, 21-22] bizidu#aren bizidunaren [= J bizidunaren 
6 or. = I, 7,12 [18,24] kmttzea kantatzea [=] kmtatzea 
7 or. = I, 8, 13 [19, 12] mintza-rora mintza-arora [= J mintzarora 
7 or. =1, 8,13 [19,24] irakas teko irakasteko irakasteko 
7 or. = I, 8, 13 [20, 1] #lertzen ulertzen [=] ulertzen 
7 or. = I, 8, 13 [20, 2] aien, itzak aien itzak [=] aien itzak 
7 or. = I, 8, 13 [20, 2] zer gauza zer-gauza zer-gauza 
7 or. = I, 8, 13 [20, 8] eSarI aiii esamaiia [=] esarnaiia 
8 or. = I, 9, iz. [20, 15] zenbail zenbait [=] zenbait 
8 or. = I, 9, 14 [20, 18] m#nduan mundum [=] munduarI 
8 or. = I, 9, 15 [21, 15] bur#i-kako burni-kako [=] burni-kako 
8 or. = I, 9, 15 [21,23] iostela iosteta [=] iosteta 

22Hitzaren akaberako e urratua dago: tinta bdtzez, agidanean. 
23Hitt hauek orri horretako testuaren akaberan -baina barnean- daude, hots, hiztegi oharrak baino 

lehenago: «Ba-dakizu, Jauna[;] ez al ditizut esan aintzinadanik ene gaiztakeriak, eta barkatu.... (beste orrian 
jarraitu»>. Beraz, m2-k azpimarratu egin ditu makinaz eskribituta dauden hitt hauek; B-alter-en -kasu bakarra 
da- tinta urdinez daude azpimarratuta. 



108 

9 or. = 1, 10, 16 [22, 11] 
9 or. = I, 10, 16 [22, 14] 
9 or. '" I, 10, 16 [23, 1] 
9 or. = I,ll, 17 [23, 7J 
9 or. = I, 11, 17 [23, 8] 
9 or. = 1, 11, 17 [23, 14] 
10 or. = I,ll, 18 [24, 7J 
10 or. = I, 11,18 [24, 15) 
10 or. = I, 11, 18 [24, 17J 
10 or. = I, 12, iz. [24, 24) 
10 or. = I, 12, 19 [25,4) 
10 or. = I, 12, 19 [25, 5] 
10 or. = I, 12, 19 [25,7] 
10 or. = I, 12, 19 [25, 14) 
10 or. = I, 12, 19 [25, 15) 
11 or. = I, 13,20 [25,22) 
11 or. = I, 13,20 [25,24-26, 1) 
11 or. = T, 13,20 [26, 3J 
11 or. = I, 13, 20 [26,6) 
11 or. = I, 13,20 [26,6) 
11 or. = I, 13, 20 [26, 7) 
11 or. = T, 13,20 [26,7) 
11 or. = 1, 13, 20 [26, 10) 
11 or. = 1, 13,21 [26, 13] 
11 or. = I, 13,21 [26, 13) 
11 or. = 1, 13,21 [26, 14J 
11 or. = I, 13,21 [26,21) 
11 or. = I, 13, 22 [27, 1) 
11 or. = I, 13,22 [27, 4 alt.] 
11 or. = I, 13,22 [27, 7J 
11 or. = 1, 13,22 [27, 9] 
12 or. = I, 13, 22 [27, 15J 
12 or. = 1, 13,22 [27, 19) 
12 or. = I, 13, 22 [27, 22] 
12 or. = 1, 13, 22 [27, 24] 
12 or. = I, 14,23 [28,7] 
12 or. = I, 14, 23 [28, 9] 
12 or. = I, 14,23 [28, 13-14] 
13 or. = 1, 15,24 [29, 13] 
13 or. = 1, 15,24 [29, 14] 
13 or. = 1, 16,25 [29, 18] 
13 or. = I, 16,25 [30, 8] 
13 or. = I, 16,25 [30, 11] 

24«eitzazU» Oz. 
2S"bataioz» B-alter. 

g##zki 
suten 
etzai#u 
amiltasunaren 
aundinai#ri 
bataio 
bataio 
baitzenida# 
zetorren 
zentz#tzen 
Bortxar 
atsegiten 
gabezi ugarira 
or##nrzen 
dedila 
oraintze 
idatzi bat-b. 
arikeritik 
baidakit 
irakurt## 
dutena 
ez bortxaz 
Zugadik 
Dido##en 
eriot#ez 
baitsegin 
lotzatu 
beza 
##zteko 
betozit 
tanere 
letras 
an##i 
#a 
zitz##dan 
Grzikko 
#otz 
##are 
atsegifiesko 
myun 
orro 
esan,oi 
egillllek 

gaizki [=] 
zuten 
etzazu 
umiltasunaren 
aundinaiari ["'] 
bataioa [=] 
bataioa [simPS 
bai tzenidan [=) 
zetozen 
zenrzatzen [=] 
Bortxaz [=] 
etzegi ten [=) 
urribizira (3) [= FG 
ordaintzen [=) 
dedilla 
oraintxe [=] 
idatzi, bat-b. 
arinkeritik [=] 
baitakit [=) 
irakurten [=] 
dutana [=] 
ez, bortxaz 
Zugandik [=1 
Didoren [simFS 
eriotzez [=) 
baitzegin 
lotsatu [=1 
egin beza [= J 
anzteko [=] 
betozki t [= J 
ta nere [=) 
letraz [=J 
antzi [=] 
ta [=] 
zitzaidan [=] 
Grezikko [=] 
krotz [=] 
alare [=) 
atsegifiezko [=] 
nitun [=] 
orri [=] 
esan 01 

egilleek 

2GAldaketa honek m2-ren gehikera bat ekarri du: ikus beherago 118 or. 
27«bat-banatu». 
28«Dido'ren» B-alter. 
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gaizki 
zuten 
etzaizu [eit. Oz)24 
umiltasunaren 
aundinaiari 
bataioa 
bataioa 
baitzenidan 
zetozen 
zentzatzen 
Bortxaz 
etzegiten 
urribizira 
ordaintzen 
dedila 
oraintxe 
idatzi, bat-b. 27 
arinkeri tik 
baitakit 
irakurten 
dutana 
ez, bortxaz 
Zugandik 
Dido'ren 
eriotzez 
baitzegin 
lotsatu 
egin beza 
anzteko 
betozkit 
ta nere 
letraz 
anrzi 
ta 
zitzaidan 
Greziko 
krotz 
alare 
atsegifiezko 
nitun 
orri 
esan 01 

egilleek 
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14 or. = I, 16; 26 [30, 24] berian berean [=] berean 
14 oc. = I, 16,26 [31, 1] ospotsez ostotsez [=] ostotsez 
14 or. = I, 16,26 [31,2] gizontxoan nece g. [=] nece gizontxoan 
14oc. = I, 16,26 [31, 6] Ez Ez [=] Ez 
14 oc. = I, 16,26 [31,8] e. z., eta e. z. a. g., eta [=] e.z. a. g.; eta29 

14oc. = I, 16,26 [31, 11] aietan doakabe aietan, doakabe aietan doakabe· 
14 oc. = 1,17,27 [31, 18] urduc#tzen ucduritzen [=] urduritzen 
14 oc. = 1,17,27 [31,20] tzezakela etzezakela [=] etzezakela 
14oc. = I, 17,27 [3i, 23] pollak poetak [=] poetak 
14 oc. = I, 17,27 [32,6] ezagunena ezagumena [=] ezagumena 
15 oc. = I, 18,28 [32, 18] iskera izkera [=] izkera 
15 or. = I, 18,28 [32, 18] nitila nitlila [=] nitula 
15 oc. = I, 18,28 [33,6] san zan zan 
15 oc. = I, 18,28 [33,6] egin egin egan egin [sim]30 egan egin 
15 oc. = I, 18,29 [33, 14] gutxiestin gutxiesten [=] gutxiesten 
15 or. = 1,18,29 [33, 15] legeal legeak legeak 
15 oc. = I, 18,29 [33,20] edola edota [=] edota 
15 Of. = I, 18,29 [33,22] barnea#ago barneanago [=] barneanago 
16 or. = I, 19,30 [34, 12] bizitz#a bizitzea [=] bizitzea 
16 or. = I, 19,30 [34, 15-16] aurtz#i auctzai [=] aurtazi[.tzai OZPI 
16 or. = I, 19,30 [34,20-21] zitid##en zitidaten [=] zitidaten 
16oc. = 1,19,30 [34,22] engafi#tzen . engafiatzen [=] engafiatzen 
16 or. = I, 19,30 [35,3] maisuen pean maisuenpean[=} maisuenpean 
16oc. = I, 1~, 30 [35,3-4] intxarrekin intxatircekin [=] intxaurrekin 
16 oc. = I, 19,30 [35, 8] Erreg# Errege [=] Errege 
17 oc. = I, 20, 31 [36, 2-3] Beur# Beura [=] Beura 
17 or. = I, 20, 31 [36,5] #ren Aren [=] Aren 
18 or. = II, 1, 1 [37,8] samenki saminki saminki 
18 or. = II, 1, 1 [37,9] doztsu doatsu [=] doatsu 
18 or. = II, 1, 1 [37, 14] zitz#idan zitzaidan [=] zitzaidan 
18 or. = II, 1, 1 [37, 15] aintzin#an aintzinean [=] aintzinean 
18 or. = II, 1,3 [38, 17] doazion doazin [=] doazin 
18 or. = II, 1, 3 [38, 18] ai#n ain [=] am 
19 or. = II, 2, 3 [38, 24] ah#la ahala [=] ahala 
19 or. = II, 2, 3 [39,3] eta" on eta "on [=] :eta "on 
19 or. = II, 2, 3 [39, 3] ukitzea ", ukitzea", [=] ·ukitzea", 
19 or. = II, 2, 3 [39,3] ta" emazte ta "emazte [=] ta "ernazte 
19 or. = II, 2, 4 [39, 15] ez#rri ezarri [=] ezarri 
19 or. = II, 2, 4 [39, 18] atsegifiet#tik atsegifietatik [=] atsegifietatik 
19 or. = II, 2, 4 [39, 21] itsu#irako itsusirako [=] . itsusirako 
19 or. = II, 2,4 [39,22] axolatuetxekoak axolatu e. [=] axolatu e. 
19 or. = II, 3, 5 [40,4] #tan artan [=] artan 

29m2_ren oharrak honda dio: «ardoaren gezurra»; eta honela irakur dadin kokatu du: «irakasle mozkor aiek 
aietan eskeinten ziguten ardoaren gezurra, eta ez zan zillegi [ ... ]» (herez, komaren ondoren kokatzeko dago jarrita 
-«eskeinten ziguten, ardoaren gezurra eta»-, baina bistan da gehiketa kokatu behar den tokia adierazten duen 
marka gaizki ipinita dagoela). 

30«egin egan» B-alter. 
31 «aurtzai. Oz. 
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19 or. = II, 3,5 [40,5] erri#ik erritik [=] erritik 
19 or. = II, 3, 5 [40,7] Kartago"ra Kartago'ra Kartago'ra 
19 or. = II, 3, 5 [40, 12] baooledio ba'ledio [=] ba'ledio 
20 or. = II, 3, 5 [40, 15J sifiesten sifiestez sifiestez 
20 or. = II, 3, 5 [40, 16J sifiesterik sifiestetik [= J sifiestetik 
20 or. = II, 3, 5 [40, 16J d#torren datorren [=] datorren 
20 or. = II, 3, 5 [40,21] alta aita [=] aita 
20 or. = II, 3, 5 [40,22J itsez itzez [= J itzez 
20 or. = II, 3, 6 [41, 3J tz#rren tzarren [= J tzarren 
20 or. = II, 3,6 [41, 4J m ua [=] lla 
20 or. = II, 3, 7 [41, 23J #izllndll lizllndu [=] lizundu 
20 or. = II, 3, 7 [41, 27J etzitzaidan etzintzaidan [=] etzintzaidan 
20 or. = II, 3,7 [41,28] zitzaidan zintzaidan [= J zintzaidan 
20 or. = II, 3, 7 [41, 28] erezten ezesten [=J ezesten 
20 or. = II, 3, 7 [42, 4-5J gaizkakerioz gaiztakeriaz [=] gaiztakeriaz 
21 or. = II, 3, 7 [42, 10J nendin nendun [=J nuan 
21 or. = II, 3, 8 [42, 13] karrik#tan karriketan karriketan 
21 or. = II, 3, 8 [42, 13J nintz#n nintzan nintzan 
21 or. = II, 3,8 [42, 13] lokaztie##n lokaztietan lokaztietan 
21 or. = II, 3, 8 [42,24] eskolanera eskolarena [= J eskolarena 
21 or. = II, 3, 8 [43,4] J#na Jauna [=J Iauna 
21 or. = II, 4, iz. [43,8] Lapurreta# Lapurretan [=] Lapurretan 
21 or. = II, 4, 9 [43, 9J lapurret# lapurreta [=] lapurreta 
21 or. = II, 4, 9 [43, 16] gaufiez gaifiez gaifiez 
21 or. = II, 4, 9 [43, 18] gaiztakeria##kin gaiztakeriarekin [= J gaiztakeriarekin 
22 or. = II, 4, 9 [44,8] ko#oka koloka [=] koloka 
22 or. = II,S, 10 [44, 14-15J gorputz##en gorplltzaren [=] gorplltzaren 
22 or. = II, 5, 10 [44, 19] ir#en irten irten 
22 or. = II, 5, 10 [44,22] d##orrelako datorrelako [=] datorrelako 
22 or. = II, 5, 10 [45, 5] d# du [=] du 
22 or. = II, 5, 11 [45, lOJ baitira a. baitira, a. bai tira, aY 
23 or. = II, 5, 11 [45, 14J gutu sutu [=] sutu 
23 or. = II, 6, 12 [46, 12] #apurtzez Lapurtzez [=] Lapurtzez 
23 or. = II, 6, 12 [46, 18] zurtasunarekin zUrtasuna.rekin [=] zurtasunarekin 
23 or. = II, 6, 12 [46, 21] besterik beterik [mll beterik 
23 or. = II, 6, 13 [47, 3] agintza dun agintzadun [mlJ agintzadlln 
24 or. = II, 6, 13 [47, 6J legunkeriaa legunkeria legunkeria 
24 or. = II, 6, 13 [47, 13-14J gaiztagabegoa gaiztagabego [=] gaiztagabego 
24 or. = II, 6, 13 [47,21] geiqgorik geiagorik geiagorik 
24 or. = II, 6, 13 [47,27] egon arri egonarri [=] egonarri 
24 or. = II, 6, 14 [48, 15] naguziagandik nagusiagandik [=] nagusiagandik 
25 or. = II, 7, iz. [48, 21J zu#ik zutik [=] zutik 
25 or. = II, 7, 15 [49,6] b#katu barkatu [=1 barkatu 
25 or. = II, 8, 16 [50, 6-7J azta#atzen aztarnatzen [=] aztarnatzen 
25 or. = II, 8, 16 [50, 10] nindun nendun [=] nllan 
26 or. = II, 9, iz. [50, 15J lagunetiko lagunekiko [= J lagunekiko 
26 or. = II, 9, 17 [51, 9J aztarua aztarna [=] aztarna 

32«aundiagoem>. 
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26 or. = II, 10, 18 [51, 22J da. da". [=] d" a. 
27 or. = III, 1, 1 [53,10] nardagarri n. zitzaidan [=] n. zitzaidan 
27 or. = III, 1, 1 [53, 12J Jainko lainko lainko 
27 or. = III, 1, 1 [53, 13J Janari lanari lanari 
27 or. = III, 1, 1 [53, 15] bere beure [mlJ beure 
27 or. = III, 1, 1 [53, 18-19J ba'n#ndi ba'nendi [= J ba'nendi 
27 or. = III, 1,1 [54,2] iendekiko iendeekiko [=] iendekiko 
27 or. = III, 1, 1 [54,4] Jainko lainko lainko 
27 or. = III, 2, 2 [54, 15] pizgarria pizgarriz [=] pizgarriz 
27 or. = III, 2, 2 [54, 20] iasaiten iasaitean [=] iasaitean 
27 or. = III, 2, 2 [54, 22] ikusk#rietan ikuskarietan ikuskarietan 
27 or. = III, 2, 2 [54, 23] laguntzea laguntzera [=] laguntzera 
28 or. = III, 2, 2 [55, 1.] ez bearretan ezbearretan [mIl ezhearretan 
28 or. = III, 2, 3 [55, 13] Jainkoaren Iainkoaren lainkoaren 
28 or. = III, 2, 3 [55, 14] Jainkoaren lainkoaren lainkoaren 
28 or. = III, 2, 3 [55, 27-28J Jainko Jauna lainko launa lainko launa 
28 or. = III, 2, 4 [56, 13] Jainkoa lainkoa lainkoa 
29 or. = III, 3, 5 [56, 23-24J isketatzeko izketatzeko [= J izketatzeko 
29 or. = III, 3, 5 [57, IJ Jainkoa lainkoa lainkoa 
29 or. = III, 3, 6 [57,9] itsu#a#unaz itsutasunaz [=] itsutasunaz 
29 or. = III, 3, 6 [57, 13] Jauna launa launa 
29 or. = III, 3, 6 [57, 17] egifi#k egifiak [=] egifiak 
29 or. = III, 3, 6 [57, 20] egikiagorik egokiagorik [=] egokiagorik 
29 or. = III, 3, 6 [57, 20] zalapartari# zalapartari [=] "zalapartari" 
29 or. = III, 4, iz. [58, 3] Jainkoagana lainkoagana lainkoagana 
30 or. = III, 4, 7 [58, 15] #intzan nintzan [=] nintzan 
30 or. = III, 4, 7 [58, 18] A#ta Aita [=] Aita 
30 or. = III, 4, 7 [58, 19] nerabilla# nerabillan [=] nerabillan 
30 or. = III, 4, 8 [58, 21] Jainko lainko lainko 
30 or. = III, 4, 8 [58,24] Jakin gabe lakin-gale [simp3 Jakin gale 
30 or. = III, 4, 8 [59, 3] Lenqldietan Lenaldietan Lenaldietan 
30 or. = III, 4, 8 [59, 4] ezart#n ezarten ezarten 
30 or. = III, 4, 8 [59, 5] Au An [=] An 
30 or. = III, 4, 8 [59, 6J iainkoskoari iainkozkoari [=] iainkozkoari 
30 or. = III, 4, 8 [59, 11] Jauna launa launa 
31 or. = III, 5, 9 [60,8] e#iteko ekiteko [=] ekiteko 
31 or. = III, 6, iz. [60, 17] iauresoidearekin iaurespidearekin iaurespidearekin 
31 or. = III, 6, 10 [61, 1] J esukristoren lesukristoren Iesukristoren 
31 or. = III, 6, 10 [61, 12] sort#kizun sortukizun [=] sortukizun 
31 or. = III, 6, 10 [61, 15] #rrika irrika [=] irrika 
31 or. = III, 6, 10 [61, 16] Jac. lac. Jac. 
31 or. = III, 6,10 [61, 17] nind#zun ninduzun [=] ninduzun 
32 or. = III, 6, 10 [61,21] ez n I naski ez naski [=] ez naski 
32 Of. = III, 6, 11 [62,22] egifiak", eta egifiak" eta egifiak" eta 
32 or. = III, 6, 11 [62,28] J ainko J auna lainko launa [=] lainko launa 
32 or. = III, 6, 11 [62,28-63, 1] ezagu argiz ezagu-argiz ezagu-argiz 
32 or. = III, 6, 11 [63, 5] barne#a barnena [=] barnena 

33«Jakin gale» B-alter. 
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32 or. = III, 6, 11 [63, 5-6] gaifiera gaiiiena [=] gaiiiena 
33 or. = III, 7, iz. [63, 15] Jainkoa lainkoa [=] lainkoa 
33 or. = III, 7, iz. [63, 15-16] z#zentqsuna zuzentasuna[sim]34 zuzentasuna 
33 or. = III, 7, 12 [63, 18] ninduzoro nindun, zoro [=] nindun, zoro 
33 or. = III, 7, 12 [63, 19] illerrik illerik [=] illerik 
33 Of. = III, 7, 12 [63, 19] azkaralik azkazalik [= 1 azkazalik 
33 or. = III, 7, 12 [64,2] ihustea ikustea ikustea 
33 or. = III, 7, 12 [64, 7] Jainkoa lainkoa [=] lainkoa 
33 or. = III, 7, 12 [64, 8] Jainkoaren lainkoaren [=] lainkoaren 
33 or. = III, 7, 13 [64, 17] "giza-neurriz "giza-neurriz" [=] "giza-neurriz" 
34 Of. = III, 7, 13 [64, 26] basterrean bazterrean [=] bazterrean 
34 or. = III, 7, 13 [65, 3J Jainkoak lainkoak [= J lainkoak 
34 Of. = III, 7, 14 [65,20] berri# berriz [=J berriz 
34 or. = III, 7, 14 [65, 22J agibdu agindu [=] agindu 
34 or. = III, 7,14 [65, 24J ban#tuki banatuki [=J banatuki 
34 or. = III, 7, 14 [65, 26] Jainkoak lainkoak [=] lainkoak 
34 or. = III, 7, 14 [66, 1] Jainkoak lainkoak lainkoak 
34 or. = III, 8, 15 [66, 13] Jainkoak lainkoak lainkoak 
34 or. = III, 8, 15 [66, 14] Jainkoarekiko Iainkoarekiko lainkoarekiko 
35 or. = III, 8, 16 [67,7] Best alde Bestalde Bestalde 
35 or. = III, 8, 16 [67,8] Etsaiak etsaiak [=] etsaiak 
35 or. = III, 8, 16 [67, 13] #zifierarnana eziiieramana [=] eziiierarnana 
35 or. = III, 8,16 [67,17] #tsegalea atsegalea [=] atsegalea 
35 or. = III, 8, 16 [67,23] gaiztakeri# gaiztakeria [= J gaiztakeria 
35 or. = III, 8, 16 [68,6-7] a#itortzean aitortzean [=] aitortzean 
35 or. = III, 8, 16 [68, 7J oin billurrez oin-billurrez oin-billurrez 
36 or. = III, 9, iz. [68, 14] alde#-beste aldez-beste [=] aldez-beste 
36 or. = III, 9,17 [68, 15-16] artea# artean [=] artean 
36 or. = III, 9,17 [68,20] obenez oben ez [=] oben ez 
36 or. = III, 9,17 [68,21] Jainko Jauna lainko launa lainko launa 
36 or. = III, 10, 18 [69, 16-17] s#rbitzari serbitzari [=] serbitzari 
36 or. = III, 10, 18 [69, 17] #ieri aieri [=] alen 
36 or. = III, 10, 18 [69,22] atsemana atzemana [=] atzemana 
36 or. loin-oharra] raro raro [=] 
37 or. = III, 11, iz. [70,9] Jainkoak Iainkoak lainkoak 
37 or. = III, 11, 19 [71, 3] nindagolako nindagola [=] nindagola 
37 or. = III, 11, 20 [71, 11] Jauna launa launa 
37 or. = III, 11,20 [71, 12-13] ikuskariak arnets-i. (=] amets ikuskariak 
37 or. = III, 11,20 [71, 14] izkutu ikaratu [=] ikaratu 
38 or. = III, 12,21 [72, 11] antzarazteko antzarazteko intzarazteko 
38 or. = III, 12,21 [73, 1] aspetzen aspertzen [=] aspertzen 
40 or. = IV; 2, 2 [77, 4] maitatzen maitatzea maitatzea 
40 or. = IV; 2, 3 [77, 18] neran nerau nerau 
40 or. = IV, 3, 4 [78, 13] odol ta odol eta odol eta 
40 or. (oin-oharraJ Zapaiztu Zapuiztu 
41 Of. = IV; 3, 5 [78,25] Lagun abar Lagunabar Lagun-abar 
41 or. = IV; 3,5 [79,3] urtrrrrtan urteetan urteetan 

34"zuzemqsuna» B-alter. 
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42 or. = IV; 4, 7 [80, 10] bitzrtez bitartez bitartez 
42 or. = IV; 4, 8 [80, 22] bapanakatu batbanakatu bat-banakatu 
43 or. = IV; 4, 9 [81,27] ortaeaifio ortaraifio ortaraifio 
43 or. = IV; 5,10 [82, 17] eldu-nai eldu-naia eldu-naia 
44 or. = IV; 7, 12 [84,22] azpitatzen azpiratzen azpiratzen 
44 or. = IV; 7, 12 [85, 3J rrzarten ezarten ezarten 
45 or. = IV; 8, 13 [85, 14-15] beztelako bestelako bestelako 
45 or. = IV; 9, 14 [86,22] laguan laguna laguna 
46 or. = IV; 10, 15 [88,8] anaraifio onaraifio onaraifio 
47 or. = IV; 11, 17 [89,7] dan#z danez35 danez 
47 or. = IV; 11, 17[89, 11] dozale doazale [Or]36 doazala 
47 or. = IV; 11, 17 [89, 11] doazala datozala datozala 
47 or. = IV; 12, 18 [90, IIJ dezqgun dezagun dezagun 
48 or. = IV; 12, 19 [91, 14] . luzero luzaro luzaro 
48 or. = IV; 13, 20 [92, 11] ortin orcik orcik 
49 or. = IV; 14,21 [93,2-3] izanez izenez izenez 
49 or. = IV; 14,21 [93, 5] gorezten goresten goresten 
49 or. = IV; 14, 21 [93, 5] ziriar siriar siriar 
49 or. = IV; 14,21 [93, 11] gorezten goresten goresten 
49 or. = IV, 14,22 [93, 17] neran nerau nerau 
49 or. = IV; 14,22 [93,28] bapanatuak batbanatuak batbanatuak 
49 or. = IV; 14,23 [94,8-9] urrumatuz urrufiatuz urrufiatuz 
50 or. = IV; 14,23 [94, 17] e#kero ezk.ero ezkero 
50 or. = IV; 15,24 [95,2] Jauna Iauna launa 
50 or. = IV; 15,24 [95,3] bem# berriz berriz 
50 or. = IV; 15,24 [95, 9J gaorpu#gaberik gaorpuzgaberik37 gorpuzgaberik 
50 or. = IV; 15,24 [95, 10J Zintzo tasunean ZinI7OtlSllIlea!l [ml] Zintzotasunean 
50 or. = IV; 15,24 [95, 13J ezagu dunaren ezagudunaren ezagudunaren 
50 or. = IV, 15,24 [95, 15] zer gauza zer-gauza zergauza 
50 or. = IV; 15,25 [95,24] li#unkeri lizunkeri lizunkeri 
50 or. = IV; 15, 25 [96, 3] Jo. 10. 10. 
50 or. = IV, 15,25 [96,4] mundura mundura38 mundura 
50 or. = IV; 15, 26 [96, 11] iakintzu iakintsu iakintzu 
50 or. = IV; 15,26 [96, 11] nailukela nai lukela nai nukela 
52 or. = IV; 16,31 [98,25] zailleta zaill, eta zaill, eta 
53 or. = V, 1, 1 [101,5] Jauna launa Iauna 
53 or. = V, 1, 1 [101,9] b#rri berri berri 
53 or. = V, 1, 1 [101, 17] ihire ihize ihize 
53 or. = V, 1, 1 [101, 19] aifiarri omarri oifiarri 
53 or. = V, 2, 2 [102, 24] Jauna Iauna launa 

3SLerroen arteko zurian beste e bat idatzi du idazmakinak: m2-k eskribitutakoa bigarren e horren gainean 
dago, hau da, bigarren e horren eta goiko lerroaren arteko.zurian. 

36Baina B-alter-en «doazala» irakur dadin zuzendu da. 
370ker dagoen a letta m3-k ezabatu du (ikus 146 or.); zein izan den m2-ren asmoa, berriz, ez da erabat seguru: 

# = t + z denez gero, daitekeena da m2-k eskribitu duen Z oraindik ere erraz ikus daitekeen t letrarekin batera 
irakurri behar izatea, hots, «gorputzgaberik». 

38Hitz honen n letra besteak baino baxuago eta ahulago dago, eta m2-k berriz marraztu du makinaz jotakoaren 
gainean. 
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53 or. = V, 3, 3 [103, 9J bay bat bat 
54 or. = V, 3, 3 [103, 23J Jauna launa launa 
54 or. = V, 3, 3 [103, 23-24J so dagiezu dagiezu so so dagiezu 
54 or. = V, 3, 3 [104, IJ zatzaie zakie zakie 
54 or. = V, 3, 3 [104, 2J ezizarrak ez izarrak ez izarrak 
54 or. = V, 3, 4 [104,7] rguzki Eguzki eguzki 
54 or. = V; 3, 5 [104,27] zentza zentzu zenrzu 
54 or. = V; 3, 5 [105, 10] eskerrik eskerrik39 eskerrik 
54 or. = V; 3,6 [lOS, 18J e#i egi egi 
55 or. = V, 5, 9 [107, 23J maillal maillak maillak 
55 or. = V; 5, 9 [108, IlJ aldartia aldartea aldartea 
56 or. = V, 6, 10 [l08, 19J beratzu beratzi berarzi 
56 or. = V, 6, 10 [109, 8J iakinrsu iakintsu iakinrsu 
56 or. = V; 6, 10 [109, III Jauna launa launa 
56 or. = V; 6, 10 [109, 16-17] isketa izketa izketa 
56 or. = V, 6,10 [109, 171 dalakao dalako dalako 
56 or. = V, 6, 10 [109, 18] igal# igali igale40 

56 or. = V, 6, 11 [109,22J nandagon nindagon nindagon 
56 or. = V, 6, 11 [109,23] goresten goresten"1 goresten 
56 or. = V; 6, 11 [109,24] ustea uztea ustea 
56 or. = V, 6, 11 [109,25] giza glsa gisa 
56 or. = V, 6, 11 [110, 7J Jaun laun laun 
56 or. = V, 6, 11 [110, 10J aurpegira aurpegira 42 aurpegira 
56 or. = V; 7, 12 [110,20] be zain bezain43 bezain 
57 or. = V; 7, 12 [111,3] egarririk egaririk egaririk 
57 or. = V, 7,12 [111, 7J iantzin ainrzin aintzin 
57 or. = V, 7,13 [111,25] azten uzten uzten 
57 or. = V, 8, 14 [113, 4J egarri egari egari 
58 or. = V, 8, 14 [113, 14] p#era pakera pakera 
58 or. = V, 8, 15 [114, 7-8J ezkatzen eskatzen eskatzen 
58 or. = V; 8, 15 [114, 10] etaoiu eta oiu eta oiu 
58 or. = V, 8,15 [114, 17] Evaren Ebaren Ebaren 
58 or. = V, 9, 16 [115, 5] suntzitua suntsitua sunrsitua 
58 or. = V; 9, 16 [115, 13] eta#are [# = a + I] eta alare eta alaere 
58 or. = V, 9, 16 [115, 13] ninran nintzan nintzan 
59 or. = V, 9,17 [116,2] etzun entzun etzun44 

59 or. = V, 9,17 [116, 12] egizefi egitefi egifiez 
59 or. = V, 10,18 [117, 15] nenbillan nindabillan nindabillan 
59 or. = V, 10, 19 [117,22] etzi atzi utzi [atzi Oz] 
60 or. = V, 10, 19 [117,28] Erroan Erroma'n Erroma'n 
60 or. = V, 10,19 [118, 6-7l gogoen atean gogoen artean g. at. [g. n. Oz ]45 
68 or. = VI, 7, 12 [138,2] Ps. Provo [Or] Provo 

39Lehenengo e letra ahul idatzita dago: m2-k beste e bat gehitu du lerroen arteko zurian. 
4°Ikus honetaz 163 or. 71 oh. 
41 s letra ahul idarzita dago: berriz marraztu du, makinaz jorakoaren gainetik, rn2-k. 
42Gauza bera gertam da hernen g lecrarekin. 
43 Berbera b letrari dagokionez; honetaz gain, e eta z letrak marratxo batekin lotu dira. 
44 Hitz hau dagoen esaldia erabat aldatuko da «Utsuneab izeneko dokumemuan (198-199 or. 20 zenb.). 
45«gogoematean» C; «gogoen atean,) B; «gogoen artean» rn2; «gogoen atean» A; «gogora naiean» Oz. 



ORIXE B ZUZENTZEN: B PRIOR (ETA B-ALTER) 

88 or. = VIII, 1, 1 [183,6] Orai Oroi 
88 or. = VIII, 1, 1 [183,6] Ita eta 
88 or. = VIII, 1, 1 [183, 8-9] aiiiakorim aiiiakorik 
88 or. = VIII, 1, 1 [183, 11] zaitute# zaituten 
88 or. = VIII, 1, 1 [183, 14] zi#zaizkion zitzaizkion 
88 or. = VIII, 1, 1 [183, 17] Kezaka Kezka 
88 or. = VIII, 1, 1 [184,1] A#ssegin Atssegin 
88 or. = VIII, 1, 1 [184,7] zartua zartua 
88 or. = VIII, 1, 1 [184, 8] iarrailiz iarraikiz 
88 or. = VIII, 1,2 [184, 16] Min Miii 
88 or. = VIII, 1,2 [184,23] iasanbearrez iasan bearrez 
88 or. = VIII, 1,2 [184,27] iajiterik iakiterik 
88 or. = VIII, 1,2 [185,6] elan eman 
88 or. = VIII, 1,2 [185,6-7] eroe! erori 
89 or. = VIII, 2, iz. [185, 15] z#n zan 
89 or. = VIII, 2, 3 [186, 12] iainkoaizunen iainko aizunen 
89 or. = VIII, 2, 3 [186, 13] Erroma#ko Erroma'ko 
89 or. = VIII, 2, 4 [186,22] baitituza baitituzu 
89 or. = VIII, 2, 4 [186,24] ziagonez ziagonez47 

89 or. = VIII, 2, 4 [186,28] dia- I at diat8 

89 or. = VIII, 2, 4 [187, 10] ukazezakela uka zezakela 
90 or. = VIII, 2, 4 [187,20] lainko lainkoa 
90 or. = VIII, 2, 5 [188, 1] osasunark osasun ark 
90 or. = VIII, 2, 5 [188, 3] z#rotalde zorotalde 
90 or. = VIII, 3, 6 [188, 19] itxaropidedunaz itxaropide dunaz 
90 or. = VIII, 3, 6 [188,20] irrisku arrisku 
90 or. = VIII, 3, 6 [189, 3] txeko etxeko 
90 or. = VIII, 3, 6 [189, 12] irriskua arriskua 
90 or. = VIII, 3, 6 [189, 14] #riotzeaz eriotzeaz 
91 or. = VIII, 3, 8 [190, 1] minean miiiean 
91 or. = VIII, 3, 8 [190,4] Zerori Zerorri 
91 or. = VIII, 3, 8 [190, 11] lenbide lanbide 
91 or. = VIII, 3, 8 [190, 14] gira gera 
91 or. = VIII, 4, 9 [190, 19] laizter laister 
91 or. = VIII, 4, 9 [191, 11] orde# ordez 
92 or. = VIII,S, iz. [192,3] "ori on 
92 or. = VIII,S, iz. [192, 4] puska bat puska bat" 
92 or. = VIII,S, 10 [192, 19] bainindukan bainiiiedukan 
92 or. = VIII,S, 10 [192,22] zarra zarra 
92 or. = VIII,S, 11 [193, 1] irak#rri irakurri 
92 or. = VIII,S, 11 [193,3] gr#iiatzen griiiatzen 
92 or. = VIII,S, 11 [193,4] g#tzesten ga[i]tzestenSO 

46Bi s horietako lehenengoa m3-k ezabatuko du: ikus 148 or. 
47Hemen ere g letra oso ahul idatzita dago: m2-k berriz marraztu duo 

Oroi 
eta 
aiiiakorik 
zaituten 
zitzaizkion 
Kezka 
Atsegin46 

zartua 
iarraikiz 
Min 
iasan bearrez 
iakiterik 
eman 
eron 
zan 
iainkoaizunen 
Erroma'ko 
baitituzu 
ziagonez 
diat 
uka zezakela 
lainko 
osasun, ark 
zorotalde 
itxaropide dunaz 
irrisku 
txeko [etx.Oz]49 
irriskua 
eriotzeaz 
miiiean 
Zerorri 
lanbide 
gera 
laister 
ordez 
on 
puska bat" 
baininedukan 
zarra 
irakurri 
griiiatzen 
gaitzesten 

48Lerro bukaerako a makinaz dago urratua baina, hala eta guztiz ere, berriz urratu nahi izan du m2-k. 
49«etxeko» Oz. 
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sOBerez, m2-k gehitu duen bakarra a letra izan da, urratuan dagoen i [etra oraindik ere irakurri egin 
daitekeelako; ez da zalantzarik «gaitzesten» irakurtzea nahi zueia, eta ez besterik. 
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92 or. = VIII, 5, 11 [193,6] nIta naita naita 
92 or. = VIII, 5, 12 [193, 14] azpir#zen azpiratzen azpiratzen 
92 Of. = VIII, 5, 12 [193, 26] zeniagola zeniagola51 zeniagola 
93 or. = VIII, 6, 14 [195,28] es ez ez 
93 Of. = VIII, 6, 15 [196,3] z# zan [mlhis] zan 
93 Of. = VIII, 6, 15 [196,4] elk#tetxe elkartetxe elkartetxe 
93 Of. = VIII, 6, 15 [196, 16] #rtan Artan Artan 
94 Of. = VIII, 6, 15 [196, 22J irriskuz arriskuz arriskuz 
94 Of. = VIII, 6, 15 [196,24] n#teken n[ai]tekek n[ai] tekekS2 

94 or. = VIII, 6, 15 [197,2] itxarokizuh itxarokizun itxarokizun 
94 Of. = VIII, 6, 15 [197, 3J marrOl morrOI mOfrO! . 
94 or. = VIII, 6, 15 [197,4] iarrai t# eko iarrai tzeko iarraitzeko 
94 or. = VIII, 6, 15 [197,7] zute# zuten zuten 
94 or. = VIII, 6, 15 [197, 16] h#rriz herriz herriz 
94 or. = VIII, 7, iz. [197,20] a#ek aiek aiek 
94 or. = VIII, 7, 16 [198, 7] eragotsi eragotzi eragotsi 
94 or. = VIII, 7,17 [198, 12] Hortensisi . Hortensi Hortensi 
94 or. = VIII, 7, 17 [198, 18] diko diku diko 
95 or. = VIII, 7, 18 [198,26] ihil ihilli ihil 
95 or. = VIII, 8, 19 [200,7] Ira ara ara 
95 or. = VIII, 8, 19[200, 13] ueatsez urratsez urratsez 
95 or. = VIII, 8, 19 [200, 13] Nolautzi Nola utzi Nola utzi 
96 or. = VIII, 8, 20 [201,2] hai ta hai eta hai ta 
96 Of. = VIII, 8, 20 [201, 3] al al al 
96 or. = VIII, 9, iz. [201, 12] Nai, ta Nai, eta Nai, ta 
96 or. = VIII, 9, 21 [201, 13] #aza .naza naza 
96 or. = VIII, 9, 21 [201,22] au eta au, ta au eta 
96 or. = VIII, 9,21 [201,23] h# lu ha'iu halu 
96 Of. = VIII, 9,21 [201,23] bailezake hai'lezake hailezake 
96 or. = VIII, 9, 21 [202, 3] osoiki osoki osoiki 
96 or. = VIII, 9, 21 [202,4J ba liza ba'litza ba liza 
96 or. = VIII, 10, 22 [202, 18] dute ta dute, ta dute ta 
96 or. = VIII, 10,22 [202, 19] h#inola heinola heinola 
96 or. = VIII, 10,22 [202, 19] zinaten zifiaten zinaten 
96 or. = VIII, 10,22 [202,23] haitzira baitzera haitzera 
97 or. = VIII, 10, 22 [203, 2] zirate zerate zerate 
97 or. = VIII, 10,23 [203, 14] amata arata arata 
97 or. = VIII, 10,23 [203, 18-19] zererantzun zer erantzun zer erantzun 
97 or. = VIII, 10, 24 [204, 4] al il al 
97 or. = VIII, 10, 24 [204, 7] al il al 
97 or. = VIII, 10,24 [204, 9] ariek aiek oriek 
97 or. = VIII, 10,24 [204, 18-19J bereganatzen berenganatzen hereganatzen 
97 Of. = VIII, 10, 24 [204, 20] #uta aura auta 
97 or. = VIII, 10, 24 [204, 25] omaze oifiaze oifiaze 
97 or. = VIII, 11,25 [205,3] oinaze oifiaze oinaze 

SlHitz honetako g letra ahul idaczita dago eta m2-k berriz marraztu duo 
52m2_k hitzaren akaberako n-a aldatu du; hitzaren hasieran egindako zuzenketaz ikus 180 Of. 
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98 or. = VIII, 11,25 [205, 14] Ez ez ez 
98 or. = VIII, 11,25 [205, 15] zarragoak zarragoak zarragoak 
98 or. = VIII, 11,26 [205, 19] aizekerie# aizekerien aizekerien 
98 or. = VIII, 11,26 [205,20] nindukaten nifiedukaten nifiedukaten 
98 or. = VIII, 11,26 [206, 2-3] gutiagorik guttiagorik gutiagorik 
98 or. = VIII, 11,26 [206,4] xuxumuxuz kuxumuxuz xuxumuxuz 
98 or. = VIII, 11,27 [206, 9] T#it Txit Txit 
98 or. = VIII, 11,27 [206,20] diketek ditek diketek 
98 or. = VIII, 11,27 [206,20-21] emananizaiok emanan izaiok53 e. n. [e. n. Oz)54 
98 or. = VIII, 12,28 [207,8] egin egin55 egin 
99 or. = VIII, 12,29 [208, 19] laifioak laifioek laifioek 
99 or. = VIII, 12,30 [208,21] #rtan Artan Artan 
99 or. = VIII, 12,30 [208,27] arrazue ar azue arrazue 
99 Of. = VIII, 12,30 [209, 8] ema# eman eman 
100 or. = IX, 1, 1 [212,5] zerana. Irai tzi zerana, irai tzi zerana. Iraitzi 
100 or. = IX, 1, 1 [212, 11] atza atsa atsa56 

100 or. = IX, 2, 2 [213,2] ginaunden gifiauden ginaunden 
101 Of. = IX, 2, 4 [214,7] aldegin aldegin57 aldegin 
101 Of. = IX, 2, 4 [214, 10] egin egin58 egin 
101 or. = IX, 3,5 [214,23] baifio baifion baino 
102 or. = IX, 3, 6 [215,25] orai# ofain oram 
102 or. = IX, 3, 6 [216, 10] ginedukan gifiedukan gifiedukan 
103 or. = IX, 4, 8 [218, 7] qrek arek59 arek 
103 Of. = IX, 4, 8 [218, 12] esanan esanen esanen 
103 or. = IX, 4, 9 [218, 18] eginez egifiez eginez 
103 or. = IX, 4, 9 [218,23] pozturik pizturik pozturik 
103 or. = IX, 4, 9 [218, 28] Jesus Iesus Iesus 
103 or. = IX, 4,9 [219,4] Noi# Noiz Noiz 
104 or. = IX, 4, 11 [220, 27] lin mm mm 
105 or. = IX, 7, iz. [223, 20] Justina Iustina Iustina 
106 or. = IX, 7, 16 [224, 13] gOf#erik gorderik gorderik 
106 or. = IX, 7, 16 [224, 14] baitzenduzkan baitzeneuzkan baitzenduzkan 
106 or. = IX, 8, iz. [225, 8] Monika# Monikak Monikak 
106 or. = IX, 8,17 [226,10] zilkar zagar Z:lr 
106 Of. = IX, 8,17 [226,10] nagu#iek nagusiek nagusiek 
114 or. = X, 3, 3 [245, 11] aer zer zef 
123 or. = X, 16,25 [264, 18] tz ta ta 

53«izaiob puntu beltzez azpimarrarua dago eta m3-k ere zuzendu egin nahi izan du hitz osoa: ikus 129 eta, 
batik bat, 130-131 or. 

54«emana nakieb C; «emananizaiolo> B; «emanan izaiolo> m2; «emana nizaiob m3; «emana nizaiolo> A; 
«emana nizaieb Oz. 

55Hemen ere g letra ahul idatzita dago eta berriz marraztu du m2-k. 
56"[inta beltzez egindako zuzenketa makinaz jotako z letraren gainean dago -gainean, hau da, ez lerroen 

arteko zurian-; alabaina, beltzez egindako zuzenketaren eta goiko lerroaren artean z bat idatzi du m3-k (ikus 
148 or.). 

57Hemen ere g letra ahul idatzita dago eta m2-k berriz marraztu duo 
58Berbera gertatu da hemen ere. 
59Bi bider zuzendu du m2-k: lehenengo makinaz jotako letraren gainean, eta ondoren horren eta goiko 

lerroaren artean. 
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123 or. = X, 17, iz. [265,4] 
126 or. = X, 23, 33 [272, 19] 
147 or. = XI, 15, 19 [319, 17] 
162 or. = XII, 15,21 [354, 22] 
168 or. = XII, 25, 34 [366,24] 
171 or. = XII, 29, 40 [372, 15] 
172 or. = XII, 32, 43 [376,7] 

tz 
doztsu 
ollabete 
atxirik 
Maise'k 
srtzez 
bakarrz 

ta 
doatsu 
illabete 
atxikirik [Or] 
Moise'k 
sortzez 
bakarra 
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ta 
doatsu 
illabete 
atxikirik 
Moise'k 
sortzez 
bakarra 

Hiru gehiketa gehiago daude. Gorago jasotako zuzenketa batek (<<gabezi ugarira B 
urribizira(3) m2» [10. or.]) oin-ohar berri bat eskatu du eta, makinaz zeuden beste bien 
ondoan, honako hau gehitu du m2-k: 

(3) Urribizi = eskasi ugari 

eta berdin-berdin jaso du m1ter-ek B-alter-en. Bigarren liburuko bigarren kapituluaren 
izenburua (18. or.) ez da makinaz idatzi; m2-k gehitu du, orrian behar zuen tokian, honako 
testu hau: 

II. Maitatu nai du Augustifiek. baifia maitasun lizunez. Itsu dago Iaungoikoa ez maitatzeko 

B-alter-en ere jaso du m1ter-ek, aldaera txiki batekin «<Augustifiek B-pr : Augustifi'ek 
B-alt»), eta ikusten da «Jaungoikoa» idatzi beharrean «Jainkoa» idatzi duela lehenengo eta 
gero, «Jainkoa» ezabatuta, honen ondoan «Jaungoikoa» kopiatu duela. Makinaz jotako 
«Ark asmo-aldarazi zitidan, Jauna. Lengo itxarokizun [ ... ]» (30 or. = III, 4, 7 [58, 11-13]) 
pasartean testu zati berri bat txertatu du; honela irakurri beharko litzateke egindako gehiketa 
sartuez gero: 

Ark asmo-aldarazi nindun. Nere otoitz, opa, naikari Zugana aldarazi zitidan, Iauna. Lengo itxarokizun 
[ ... J 

eta hau ere jaso egin du mlter-ek B-alter-en, aldaera txiki batzuekin.60 
Azkenik, badira tinta beltzez eginda dauden baina proposamen zehatzik egiten ez duten 

beste marka batzuk: hiru galdera marka txiki daude «iakintzea» hitzaren ondoan (56 or. = V, 
6, 11 [109, 25]); eta, betiere tinta beltzez, puntutxo batzuekin daude azpimarratuta bezala 
honako hitz hauek: «gerta» (92 or. = VIII, 5, 11 [193, 1]), «opro» (93 or. = VIII, 6, 13 [194, 
20]), «ema- I nanizaiok» (98 or. = VIII, 11,27 [206,20-21]), «atzegitetik» (100 or. = IX, 1, 
1 [212, 11]) eta «arreratu» (107 or. = IX, 8, 18 [227, 10]).61 Hauetaz guztiez beherago, 131-
133 or. eta bertan aipatzen direnetan, mintzatuko gara. 

6°B-alter-en koma bat dago «naikari» eta «Zugana» hitzen bitartean; B-prior-en «launa» ez dago, gehiketa 
honen gainerako hicz guztiak bezala, bi lerroen artean: makinaz idaczitakoa aprobetxatu da eta hitzaren hasierako 
j letra bakarrik zuzendu da. (B-alter-en, berriz, makinaz idaczitako «Jauna. ere ezabatu egin da eta berriz idaczi da, 
j batez eta «zitidan» eta «Jauna» hitzen bitartean komarik ez dagoela). 

61116. orrian (X, 6, iz. [249, 9]), kapituluaren izenburuaren akaberan, «baita» hitzaren ondoan alegia, tinta 
beltzez egindako marka bat dago: galdera marka dirudi baina seguruenik nahi gabe egindako marra bat besterik 
ez da. 
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Honen guztiaren aurrean, axola zaigu egiaztatzea gutxitan baliatu dela m2 testuari 
egindako azken orrazketa honetaz edukiari dagozkion aldaketak egiteko;62 honako hiru kasu 
hauetan bakarrik, zehazki: 

10 Of. = I, 12, 19 [25,7] 
37 or. = ill, 11,20 [71, 12-13] 
54 Of. = V, 3,3 [103,23-24] 

gabezi ugarira [= q 
ikuskariak [= C] 
so dagiezu [= q 

urribizira 
amets-i. 
dagiezuso 

urribizira 
amets ikuskariak 
so dagiezu63 

Alegia, 3 besterik ez m2-k egin dituen 450etik gorako oharretan.64 Era honetako hain 
aldaketa gutxi egoteak egileak berak egindako berrikuste batean argi erakusten du zein 
izan ziren haren jarrera eta jomuga: bistan da, izan ere, t est u are n m ami a r i 
dagokionez behintzat erabat bukatutzat jotzen zituela 
A ito r k i z una k eta, segituan aztertuko ditugun hizkuntzaren azalari dagozkion 
ezaugarri batzuk alde bat utzita, B - r e n k 0 pia gil e a keg i n d a k 0 hut s a k 
z u zen t z e a i zan z e 1 abe r e h e 1 bur una gus i a .65 

Sarriago egin ditu hit zen i t x u r a rid ago z k ion aid a k eta k. C-ri 
eskerrak jakin dezakegu -eta oso kontuan hartzekoa da- aldaketa hauetako ask 0 

C-tik B-ra sistematikoki egin nahi izandako aldaketa 
zen b a i ten jar r a i pen a e d 0 0 s a k eta direla. Horrela gertatu da, esaterako, 
n, I eta t kontsonanteen bustidurarekin: 

2 Of. = I, 2, 2 [10, 17] ba zinaude66 ba zifiaude ba zinaude 
2 Of. = I, 2, 2 [10, 20] ba zinaude67 ba zifiaude ba zifiaude 
6 Of. = I, 7, 11 [18, 12] senclagailuz [= C] sendagailluz sendagailluz 
10 Of. = I, 12, 19 [25, 15] dedila [= C] dedilla dedila 
88 Of. = VIII, 1,2 [184, 16] Min [= C] Mifi Min 
91 Of. = VIII, 3, 8 [190, 1] rninean [= C] mifiean rnifiean 
96 Of. = VIII, 10,22 [202, 19] zinaten [= C] zifiaten zinaten 
97 Of. = VIII, 10, 24 [204,25] oinaze [= C] oifiaze oifiaze 
97 Of. = VIII, 11,25 [205,3] oinaze [= C] oifiaze oinaze 
98 Of. = VIII, 11, 26 [206,2-3] gutiagofik [= C] guttiagorik gutiagofik 
100 Of. = IX, 2,2 [213, 2] ginaunden [= C] gifiauden68 gifiaunden 

62Ikus aldaketen cipologia bat eta Ian honetan zehar erabili ditudan konrzeptuen azalpena I erans. 
63Ez dut uste zalanrzazkorzat ere jo behar direnik 95. orriko (VIII, 7, 18 [198,26]) «ibil B : ibilli rn2. (<<Ez 

bainenkusan argi zer bidetik ibil [ibilli m2].) eta, oraindik gutxiago, 98.eko (VIII, 11,26 [206,4]) «xuxu muxuz 
B : kuxu muxuz m2» (Orixek kuxu-muxu erabili ohi bairzuen: ikus OEH, s.v. 'kuxmux'; benan ematen diren 
adibideei gehitu behar zaie, gutxienez, san Benitoren Erregelaren itzulpeneko beste agerraldi bat, 199 or.). Hau da, 
badirudi bi hauek hutsen zuzenketak dirda, hots, Orixek hustzat jo zituen bi irakurketaren zuzenketak. 

64Esanguratsua dateke «urribizira. Mokoroaren iradokizuna izatea: ikus III erans. 78 zenb. 
65Berez, hiru salbuespen hauek ere, teorian, hutsen zuzenketak izan litezke, daitekeena ddako ja b-n egotea 

baina B-ren kopiagileak jaso ez izana -hau da, gerta zitekeen C-ren berdina zatekeen b-ko testu nagusiaren 
gainean Orixek berrikunrza hauek sartu izana baina, esan bezala, B-ren kopiagileak benikuntza horiek jaso ez 
izana-. Ez dugu, noski, inongo arrazoirik horrelakorik pentsatzeko. 

66Honek ez du ordezko garbirik C-ko testuan. 
67«ba zifia» C. 
68Aldaketa hau busciduragacik bakarrik sartu dugu atal honeran. Horretaz landa, segurutzat jo dezakegu 

«ginaunden» hitzaren bigarren n-a hutsa de1a: C-n «ginauden» besterik ez dago, eta B-n ere n-rik gabeko forma da 
Orixek erabiltzen duen bakarra (<<gifiauden» eta, behin, «ginaudela» [VI, 12,22 <148, 2>]). 
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102 or. = IX, 3,6 [216, 10) 
103 or. = IX, 4, 9 [218, 18] 

ginedukan [= C) gifiedukan 
eginez [= C] egifiez 
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gifiedukan 
eginez 

Eta, xehetasunetara joez gero, antzeko zerbait gertatu da C-tik B-ra ere beste 5 aldiz egin den 
zuzenketa honekin:69 

90 or. = VIII, 3,6 [188,20] 
90 or. = VIII, 3, 6 [189, 12] 
94 or. = VIII, 6, 15 [196,22] 

irrisku [= C] 
irriskua [= C] 
irriskuz [= C] 

arrisku 
arriskua 
arriskuz 

irrisku 
irriskua 
arriskuz 

lzan ere, C-tik B-ra bidean (zati batean behintzat, agidanean, bere hizkuntzari ekialdeko 
ezaugarri zenbait kendu nahi izatearen ondorioz, honetaz jardutean azaldu dugun bezala: 
76-77 or.) era honetako ehunka aldaketa egin zituen Orixek. 

Badirudi zenbait adizkiren morfologian egindako aldaketetan bat egin direla gorago ere 
(loc. cit.) aipatu behar izan ditugun bi zergatiko: batetik, ekialdeko ezaugarriak gutxitzeko 
nahia eta, bestetik, adizki jakin horientzat jatorrizkotzat edo, bederen, baturakotzat jotzen 
zituen formak erabiltzeaz etsitzea, zeren Orixek proposatzen zituen adizki hauek, noiz 
edo noiz, bat baitzetozen ekialdean de facto erabiltzen ziren adizkiekin. Nolanahi ere den, 
aldaketa hauek guztiak C-tik B-ra gertatutakoen jarraipena dira; honako hau, esaterako, 
dozenaka aldiz egin zuen idatzaldi zaharretik berrira:70 

91 or. = VIII, 3, 8 [190, 14) 
96 or. = VIII, 10, 22 [202, 23] 
97 or. = VIII, 10,22 [203,2] 

gira [= C] 
baitzira [= C] 
zirate [= C] 

gera 
baitzera 
zerate 

eta beste hau ere maiz aurkitu ahal dugu C-tik B-ra bidean:71 

gera 
baitzera 
zerate 

69VI, 1, 1 [126, 20-21]; VII. 21, 27 [182, 14]; VIII, 6, 15 [196, 22 eta 23 <pr.>]; IX, 13, 34 [238, 18]. 
Horrela, 6 «irrisku>' daude B-n: m2-k aldatu nahi izan dituen goiko hirurak gehi X, 33, 50 [285, 10], X, 35, 54 
[288, 5] eta X, 35, 56 [289, 16]. (Bestalde, komeni da jakitea, aipatu 8 «irrisku» hauetaz landa, bi «arrisku» ere 
badirela C-ko testuan: «arfiskutsua>. [II, 3, 8 <42, 19>] eta «arrisku» [VI, 1, 1 <125, 13-14>]). Aldatu gabeko 
azken hiru hauetatik bat Lekuonak a1datu du B-tik A-fa bidean: X, 35, 54. Hortaz, 4 <<irrisku» gelditu dira A-n: 
m2-k a1datu dituen baina A-n jaso ez diren VIII, 3, 6 eta VIII, 3, 7 eta, bestalde, X, 33, 50 eta X, 35, 56. (Ohar 
bedi X, 35, 56 paragrafokoa, transrnisio huts baten erruz, «irrikuz» bezala agertzen dela B-n: rn3-k s letraren 
ezabatzea zuzendudu -zuzenketa hau A-ra pasatu ez bada ere: 151 or.- baina ez da saiatu «arriskuz» bihurtzen). 
Orixek bai «arrisku» bai «arrixku» erabiltzen dim B-n: «arrisku» (VI, 1, 1 [125,13-14 eta 126, 20-21]; VII, 21, 
27 [182, 14]; eta VIII, 6, 15 [196,22,23 <pr.> eta 23 <alt.>]) eta «arrixku» (II, 3, 8 [42,19]; II, 6,13 [47,25]; 
III, I, 1 [53, 10]; VI, 8, iz. [138,22]; IX, 13, 34 [238,18]; X, 4, 6 [248,2]; X, 37, iz. [293,3]; X, 38,63 [296, 
2]; X, 39, iz. [296, 9]; X, 39,64 [296, 18]). B-prior-etik A-ra bidean bi bider ukim du Lekuonak aldaera hau 
(217 eta 230 or.): baina «arrixkutsua B : arriskutsua }O, (II, 3, 8 [42, 19]) aldaketari buruz konruan izan behar 
da, agidanean, Aitorkizunetan dagoen lehenengo agerraldia dela zeren eta, hernendik aurrera, Lekuonak ez baitu 
gehiago «arrixku > arrisku» a1daketa egingo (are gehiago, «arrixku» asko zegoen testuinguru batean «arrixku» bat 
sartu du ex novo: X, 38, iz. [295,20]; ikus 250 or.); eta ez dut uste, azkenik, «arrixku B : arrizku A» (X, 4, 6 [248, 
2]) Lekuonari egotzi behar zaionik. 

7°Ikus, hauen gainean, 76-77 or. eta berrako 28 oh. 
71C_n dauden balitz eta litzateke guztiak honako hauek dira: batetik, «ba Jiza» (III, 9, 17 [69, 7J; VIII, 9, 21 

[202,4]), «ba lizaida» (IX, 2, 4 [214,8]), «baiJizan» (VII, 5, 7 [159, 16]), «Jizake» (1, 16,25 [ordainikgabe]; III, 
7,13 [64, 19]; V, 4, 7 [106,21]; VII, 2, 3 [156,2]; VII, 12, 18 [172, 7J; IX, 9, 21 [230,1]), "bailizake» (IV; 16, 
28 [ordainik gabe]; IV; 16,29 [98,6]; VI, 11, 19 [145,21]; VII, 12, 18 [172,7]; VIII, 9, 21 [202,5]); bestetik, 
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96 or. = VIII, 9, 21 [202,4] ba liza [= C] ba'litza ba liza 

Agian sortaldeko ezaugarriak gutxitu nahi izate honetatik at baina betiere C
tik B-ra gertatutako aldaketen pareko oharren sailean sartu behar dira aId a era 
b err era i kit z ail e e net a g r a f i a m 0 r f 0 log i k 0 e n aId e egindako 
zuzenketak, hau da -hurrenez hurren-, hitzen itxura ustez zaharrago bat berreraiki nahi 
dutenak eta hili elkartu edota eratorrien osagaiak argiago islatu nahi dituztenak -bi helburu 
desberdin hauek ere, askotan, bakar bihurtzen direlarik-.72 Era honetakoa da, azken batean, 
C-tik B-ra bidean ere behin baino gehiagotan gertatu den hau:73 

92 or. = VIII, 5, 10 [192, 19] 
98 or. = VIII, 11, 26 [205, 20] 

bainindukan [= C] bainifiedukan 
nindukaten [= C] nifiedukaten 

baininedukan 
nifiedukaten 

Hau da: Orixek arestian aipatu ditugun adizkientzat proposatzen zituen formak erabiltzeaz 
etsi bazuen, ez zuen gauza bera egin garai hartan asmatutako -edo non edo han 
bildutako- adizki guztiekin (gogoratu, besterik gabe, «nenduo» formaren alde izan zuen 
jarrera erabatekoa). C-tik B-ra bidean ez ohiko sistematikotasun batekin egindako aldaketen 
jarraipena dira hitzen benetako nolakotasuna islatzea bilatzeJ;l duten zuzenketa hauek ere: 

11 or. = I, 13,22 [27,4 <alt.>] ##zteko anzteko anzteko 
23 or. = II, 6, 12 [46, 18] zurtasun. [= C] ztlrtasunarekin ztlrtasunarekin 
38 or. = III, 12,21 [72, 11] antzarazteko [= C] antzar;;tzteko ~ntzarazteko 
88 or. = VIII, 1, 1 [184, 7] zartua [= C] ilitua ~rtua 
92 or. = VIII, 5, 10 [192,22] zarra [= C] rura zarra 
96 or. = VIII, 8, 20 [201,3] al [= C] M M 
97 or. = VIII, 10,24 [204,4] al [= C] M al 
97 or. = VIII, 10, 24 [204, 7] al [= C] M al 
98 or. = VIII, 11,25 [205, 15] zarragoak [= C] wragoak zarragoak 
106 or. = IX, 8, 17 [226, 10] ~ [zaharC] zagar z~r 

«ba !itza» (II, 8, 16 [50, 10]; VII, 1,2 [155,4]), «bailitzan» (V, 8,14 [112, 24-113,1]; VI, 9,14 [140, 14]). Hau 
da, 15 «liza» eta 4 «Iitza-. C-ko «liza» guztiak «!itza» bihurtu dira B-ra bidean, bi izan erik: aldatu gabe gelditu den 
«bailizake» (VI, 11, 19) eta m2-k zuzendu duen eta hemen mintzagai dugun «ba liza» (VIII, 9, 21). (Gogora bedi 
bik ez dutela ordainik B-ko testuan; eta, besta!de, C-ko «Iitza» guztiak berdin gelditu direla B-ko testuan). Hau 
guztia, esan bezala, m2-k zuzendutako «ba liza» horren lcide gisa balitz eta litzateke bakarrik hartuta: dozenaka 
dauden «zizaidan C : zitzaidan B» edo «ninzan C : nintzan B» bezalako aldaketak ere kontuan sartuez gero askoz 
gehi~ izango lirateke (hauei butUZ ere ikus 76-77 or. eta berrako 28 oh.). 

Azken kontzeptu honi butUZ, hots, 'grafia morfologikoa delakoaz -eta antzekoez- ikus orain Mujika 
[2002, 17-23 or.]. 

HC-ok B-ra bidean, izan ere, hiru bider gertatu da aldaketa bera (beti VIII liburuan): «nindukan C : 
niiiedukan B» (C, 93 or., B, 88 or. = VIII, 1,2 [184, 14]), «nindukan C : niiiedukan B,. (ib. = id. [184, 18]) 
eta «nindukan C : nifiedukan B» (C, 102 or., B, 95 or. = VIII, 7, 18 [199, 12]) -baina ohar bedi VIII, 1, 2 
paragrafoko lehenengo agerraldia «nendukan» dela C-ren makinazko testuan eta Orixeren eskuak «nindukan» 
irakur dadin aldatu duela-. (Lekuonak ere, zalantzarik gabe Orixeren aldaketa hauei jarraituz, 3 bider egin du 
aldaketa hau: VI, 12,22 [147, 10 eta 147, 28] eta VIII, 12,28 [207, 18]; ikus, hauetaz, 238 eta 241 or.). Horrela, 
A-ko testuan 5 «nindukan» gelditzen dira oraindik: V, 11,21 [119,23]; VI, 7, 11 [136,21]; VI, 11,20 [146, 12-
13]; VIII, 8, 19 [200, 14]; X, 27, 38 [276, 12]. 
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Hauen guztien zergatikoaz eta Aitorkizunen testuaren historian duten tokiaz ikus V 
eranskina. Ergatibo plurala bereiztea helburu duen aldaketa hau ere, C-tik B-ra bidean 
-eta baita C-ren beraren barnean- egindako hainbaten jaraipena izateaz gain, aurreko 
zuzenketak eragin dizkion nahi edo iritzi berberari atxiki behar diogU:74 

99 or. = VIII, 12,29 [208, 19J laiii.oak [lainoak C] laifioek laifioek 

Eta, azkenik, C-tik B-ra bidean ere areagotu egin zaion grafia morfologikoaren aldeko 
joeraren adibidea da honako hau: 

42 or. = N, 4, 8 [80, 22] 
49 or. = IV; 14,22 [93,28] 

bapanakam [= C] batbanakatu 
bapanatuak [= C] batbanatuak 

bat-banakatu 
batbanaruak 

Baina ikus dezagun, merezi du-eta, Aitorkizunetan dauden item guztien bilakaera, m2-ren 
zuzenketak ere kontuan izanik: 

C B m2 A 

I, 12, 19 [25, 9] bat -banakatuak bat-banatuak bat-banaruak 
I, 13, 20 [26, IJ bat-banatu bat-banam 
IV; 4, 8 [80, 22] bapanakatu bapanakam batbanakatu bat-banakatu 
IV; 14,22 [93,28] bapanaruak bapanatuak batbanatuak batbanaruak 
IV, 14, 22 [94, 2] bapana bapana bapana 
V, 3, 3 [104, 2J bapanatzean bat- I -banatzean bat-banatzean 
V, 4, 7 [106, 13] bapanaru batbanatu batbanaru 
V, 4, 7 [106, 19] hapana batbana hathana 
X, 15,23 [263, 1] bapanatzeko bapanatzeko 
X, 40, 65 [297, 16] batbanatuz batbanaruz 
XII, 8, 8 [346, 3] batbanaru batbanam 
XII, 17,24 [357, 8] batbanatzeko bathanatzeko 
XIII, 29, 44 [415, 12J batbanatzean batbanatzean 

Badirudi, beraz, zuzenketa hauetako batzuek behintzat zer ikusi dutela Orixek sasoi hartan 
aldezten zuen hizkuntz eredu-edo batekin, baina orain axola zaiguna da egiaztatzea horien 
helburua izan zela, esan bezala, C-tik B-ra bidean z e h a r 0 a n b uk a tug abe 
gel d i t u zen -eta sistematikoa lzan nahi zuen- i t x u r aid a k eta bat 
burutzea. 

B-ko testuari egindako era honetako beste berrikuntza batzuk hizkuntzaren itxurari 

74Hona hemen, adibide gisa bakarrik, C-tik B-ra bidean gertatu diren era honetako bospasei aldaketa: 
«aundiak C : aundiek B» (1, 8, 13 [19, 18]); «olakotsuak C : olakotsuek B" (1, 9, 15 [21, 23]); «liburuak C : 
liburuek B» (N, 16, 30 [98, 18] eta V, 7, 12 [110,21]); «sainduak C : sainduek B» (VI, 4, 6 [131, 13]). Baina, esan 
bezala, C-ren barnean ere ez dira falta: esaterako, «ezurrak [oro esan bezatel» (c, 109 or. = IX, 1, 1 [211, 9-10]) 
hitzaren gainean, makinaz, e bat gehitu da (eta «ezurreb da, izan ere, B-k dakarrena: «omnia ossa mea dicant»), eta 
gauza bera gertatu da «zurikatzaileak [makurtzen gaituten bezalaJ» (C, 118 or. = IX, 8, 18 [227, 18-19]) hitzean 
(<<zurikatzaileeb B). Oro har C-tik B-ra egindako aldaketen gainean ikus 76-77 or.; Lekuonak honetan izandako 
jarrerari buruz eta B-tik A-ra gertatutako aldaketei dagokienez, 296 or. 
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buruzko momentuko iritziek eta apetek eragindakoak dira edo, zenbaitetan, nola edo halako 
erregulartasun bat lortzeko asmoarekin sartutakoak; hauetako bat edo beste, agian, aurreko 
atalean ere -hots, C-tik B-ra bidean saiatutako aldaketa sistematikoa burutzea helburu 
zuten aldaketen gainekoan ere- sailka genitzakeen, baina badirudi errazago uler daitezkeela 
hemen: 

40 or. = IY, 3, 4 [78, 13] odol ta [= C] odol eta odol eta 
54 or. = V, 3, 3 [104, 1] zatzaie [zakidie C] zakie zakies 

58 or. = V, 8, 15 [114, 17] Evaren [= C] Ebaren Ebaren 
88 or. = VIII, 1,2 [184,23] iasanbearrez [= C] iasan bearrez iasan bearrez 
89 or. = VIII, 2, 3 [186, 12] iainkoaizunen [= C] iainko aizunen iainkoaizunen 
90 or. = VIII, 3, 6 [188, 19] itxaropided. [= q 76 itxaropide dunaz itxaropide dunaz 
96 or. = VIII, 8, 20 [201, 2] bai ta [= C] bai eta bai ta 
96 or. = VIII, 9, iz. [201, 12] Nai, ta Nai, eta Nai, ta77 

96 or. = VIII, 9, 21 [201,22] au eta [= q au, ta au eta 
96 or. = VIII, 9, 21 [202,23] b# lu [ba lu C] ba'iu balu 
96 or. = VIII, 9, 21 [201,23] bailezake [= q bai'lezake bailezake 
101 or. = IX, 3, 5 [214,23] baifio [= C] baifion baino 

Merezi du arreta pixka batekin aztertzea zerrenda honetako «eta > ta» eta «ta > eta» 
aldaketak. Orixe, bere garaiko eta giroko beste asko bezala, saiatzen zen bokalaren ondoren 
«ta» eta kontsonantearen ondoren -edo esaldi hasieran- «eta» erabiltzen,78 Aitorkizunetan, 
izan ere, horixe da joera: 

ta 
eta 

konts.ond. 

54 
1.652 

bok. and. 

1.451 
278 

guztira 

1.505 
l.930 

Gainera, bokal baten ondoren agertzen diren 278 «eta» horietako 204 pulltuazio ikur baten 
eskuinean daude (86 pulltuazio indartsu baten ondoren eta 118 koma baten ondoren),79 

7sHau da, lehendabizi, C-n zegoen ekidin ustezko \aguntzailearen sinkopatu gabeko adizki bat (<<zakidie,,), 
B-ra bidean, Orixek birmoldatutako izan-en paradigman dagokion ordainarekin ordezkatu da (<<zatzaie»); 
ondoren, B-ko makinazko testuan dagoen izan-en aipatu adizkiaren ordez ekidin-en adizki -oraingo honetan 
sinkopatu- bat «<zakie») sanu nahi izan du m2-k. (Adizkia, noski, zatzaizkie da: «Aundi zera, launa [ ... J; 
aundizuak urrundanik dituzu ezagutzen, baifia damutueri zakie urbiltzen»; «magnus es, Domine [ ... J; exeelsa 
autem a longe agnoscis, nee propinquas nisi obtritis corde»). Hemengo hau m2-k proposatu duen era honetako 
aldaketa bakarra da, baina ez dut uste eraginik izan duenik Mokoroaren txostenean nabarmendutako adizkierako 
bat izateak (ikus III erans. 117 zenb.); aldiz, adizki honek C-tik B-ra pairatu duen aldaketa mota berbera sarri 
samar gertatu da, hau da, askotan ordezkatu da -C-tik B-ra bidean, ohar bedi ondc- ekidin bat izan batekin 
edo, oraindik maizago, ekidin-en adizki osoak ekidin-en beraren adizki sinkopatuekin, gorago ere (77 or.) esan 
dugun bezala. Baina ustezko ekidin honi buruz ikus, oro har, VI erans. 

76C_k dakarrena, berez, «itxaropide#dunaz» da, eta urratuaren gainean marra bat egin da goitik behera: 
litekeena da marra hau gaizki ulertu izana eta hemendik sortu izana m2-ren zuzenketa. 

77Honek ez du ordezkorik C-n. 
78Bereizkera honetaz ikus OEH, s.v., eta Azkueren hiztegia, s.v. Hona nola azaltzen duten kontua, Orixek eta 

Oiartzabalek, Ellenguaje vasco liburuan (63 or.): «Conjunci6n eopulativa es ta [ ... J. Si va tras palabra terminada 
en consonante decimos eta [ ... J. Tras consonante sonora es frecuente decir da en vez de ta [ ... J". 

79Ez dut uste ezer berririk ekarriko lukeenik Orixeren usm-a askoz gehiago zehaztu nahi izateak. Ezin 
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Ikus ditzagun berriz goiko zerrendan jaso diren era honetako Iau aldaketak: 

40 or. = IV, 3, 4 [78, 13] 
96 or. = VIII, 8,20 [201,2] 
96 or. = VIII, 9, iz. [201, 12] 
96 or. = VIII, 9, 21 [201,22] 

odol ta [= C] 
bai ta [= C] 
Nai, ta 
au eta [= C] 

odol eta 
bai eta 
Nai, eta 
au, ta 

odol eta 
bai ta 
Nai, ta 
au eta 

Lehenena eta azkena bete-betean sartzen dira aipatu sistemaren barnean: «odoI ta» eta «au 
eta)) arauaren kontrakoak ziren eta, m2-k sartutako aldaketei eskerrak, arauaren araberakoak 
dira. Gainerako bi kasuak -ohar bedi biak orri berean daudela, bata bestea baino zortzi 
lerro beherago- ez dira hain begi bistakoak; «ai» diptongoaren ondoren ere «ta» erabili 
ohi du Orixek, baina salbuespenak bereziki ugariak dira, batez ere bi hitzen artean koma 
dagoenean: 28 bider dago «ta» bat «ai» diptongoaren ondoren eta 3 bider, berriz, «eta»; bi 
hitzen artean koma dagoenan, 7 bider dago «ta» eta 7 bider, aldiz, «eta».80 Bistan da, beraz, 
halako eufoni irizpide lausotu eta aldakor samar batek -oso Orixeren gustukoak- eragin 
dizkiola bi zuzenketa hauek, biak -axola du kontuan izateak-, esan bezala, elkarrengandik 
oso hurbil. Dena den, ez dirudi Orixek arreta handia ipini zuenik bereizketa honetan: Iau 
bider -eta, diogun berriz ere, bi orritan- bakarrik ukitu baitzuen testua horretarako."' 

Nago zergatiko berberak eragin duela «baitio B : baition m2» proposamena: izan ere, 
badirudi Orixek joera duela Aitorkizunetan «baitian» eta «baition» bokalaren aurrean ipintzeko, 
eta «baitia» eta «baitio» kontsonantearen aitzinean. Hona hemen B-ko testuaren datuak:82 

konts. aur. 

bafia 7 
baifia 219 
bafian 1 
baifian 15 

bafio 5 

bok. aur. 

0 
28 
4 
158 

2 

[punt. g. punt.] 

[0 2] 

guztira 

7 
247 
5 
173 

7 

eztabaidatuzkoa da Orixek aipatu him arauak (bokalaren ondoren «ta»; edozein koncsonanteren ondoren --eta 
ez, Azkuek nahi zuen bezala, p, t, k kontsonanteen ondoren bakarrik- «et:!»; eta esaldi hasieran ere «eta» -baina 
baita, noizean behin, «ta» ere-} kontuan izan zituela eta, aparteko arreta ipini ez bazuen ere, bere nahi izan 
zituela. Hemendik aurrera joera orokorrak baino ezin dira egiaztatu: esaterako, argi dago «ta» errazago agertzen 
dela kontsonante baten ondoren koncsonante hori igurzkaria baldin bada (eta oraindik errazago «ez» hitza bada}; 
edo -berehalaxe ikusiko dugun bezala- puntuazio ahul baten ondoren ere sarri dagoela «eta» bat bokal baten 
eskuinean; etab. 

8°Baina komuan izan goiko zenbakiak emarerakoan «<28» eta lehenengo «7»a} m2-k zuzendutako «bai ta» eta 
«Nai, ta» sartu ditugula «ta» durenen multzoan eta ez, beraz, «eta» durenenean. 

slC_ko datuak B-koen antzekoak dira: «ra» 705 aldiz agertzenda eta hauetatik 34 kontsonante baten ondoren 
(34 hauetatik 24, berriz, z baten eskuinean); «eta» 1.052 bider aurki dezakegu eta hauetatik 240 bokal baren 
ondoren (240 hauetatik 34 puntuazio indarcsu baten ondoren dira eta 173 koma baten ondoren). Lekuonak 
puntu honetan izan zuen jarrerari buruz ikus 268-270 or. 

s20har bedi «bafio» eta «baifio» aldaerak bokal baten aurrean agerczen direnean konruan hartzen dugula baino 
hitzaren eta ondoren datorrenaren artean puntuazioa dagoen ala ez «<punt. g.» = 'puntuaziorik gabe'; «punt.» = 
'pumuazioarekin'): bai baitirudi ez dela gauza bera. (Bereizketa hau ez da beharrezkoa baina hiczaren kasuan, 
hau, baino ez bezala, ondoren jarraitzen zaionarekin joan ohi delako -hala da behintzat Orixeren erabileran-; 
«bafion» eta «baifion» a1daeren kasuan, bestalde, ez du ematen puntuazioa kontuan izareak ezer alda dezakeenik: 
nolanahi den ere, ez da puntuazioa duen item bat ere). 
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baino 
baiion 
bainon 

164 
o 
3 

88 
2 
25 

[39 49] 252 
2 
28 

125 

C-renak hauen oso antzekoak dira. Bestalde, «eta» eta «ta» aldaeren kasuan bezala, Orixek ez 
bide zuen arreta geihegizkorik jarri arau hauen salbuespenak zuzentzen: m2-ren ohar hau da, 
izan ere, baina edo baino hitzen bukaerako n letrari dagokion proposamen bakarra.83 

Azkenik, interesgarria da -besterik ez bada Lekuonak honetan izan zuen jarrerarekin 
alderatu ahal izateko- marratxoaren eta apostrofoaren erabilerari dagozkion aldaketak 
zerrendatzea: 

7 or. = I, 8, 13 [20, 2] zer gauza zer-gauza84 zer-gauza 
30 or. = III, 4, 8 [58, 24] Jakin gabe Iakin-gale85 Jakin gale 
32 or. = III, 6, 11 [62,28-63, 1] ezagu argiz ezagu-argiz [= C] ezagu-argiz 
35 or. = III, 8, 16 [68,7] oin billurrez oin-billurrez86 oin-billurrez 
41 or. = Iv, 3, 5 [78,25] Lagunabar Lagun-abarB7 Lagun-abar 
50 or. = Iv, 15,24 [95, 15] zer gauza zer-gauza88 zer gauza 

19 or. = II, 3, 5 [40,7] Kartago"ra Kartago'ra [= C] Kartago'ra 
19 or. = II, 3, 5 [40, 12] ba"ledio ba'ledi089 ba'ledio 
60 or. = V, 10, 19 [117,28] Erroan Erroma'n [= C] Erroma'n 
89 or. = VIII, 2, 3 [186, 13] Erroma#ko Erroma'ko90 Erroma'ko 
96 or. = VIII, 9, 21 [201,23] b# lu ba'lu9! balu 
96 or. = VIII, 9, 21 [201,23] bailezake [= C] bai'lezake bailezake 
96 or. = VIII, 9, 21 [202,4] ba liza [= C] ba'litza ba liza 

Hemen axola zaiguna da egiaztatzea m2, zerbaiten alde egotekotan -zeren oharren kopurua 
txikia baita era hauetako zuzenketak jasan zitzaketen hitzen kopuruaren ondoan-, hitzen 
osagaiak marratxoarekin eta apostrofoarekin bereiztearen alde zegoela. Esana dugu Orixe 

83B-tik A-ra «baifio B : baifian A" bat dago (129 or. = X, 30,41 [278, 14]: ikus 233 or.): ez da zalantzarik, 
noski, Lekuonak baino > baina aldatu nahi izan zuela (izan ere, «bafian» erabili ohi zuen, hau da, n-dun aldaera 
-baino hitzari dagokionez ordea n gabea-; ikus honetaz 184 or.). Bestalde, kontuan hartzeko modukoa da 
Conk B-ra dezentetan egin zirela bukaerako n hau gehitzeko edo kentzeko aldaketak, eta bed aipatu arauen 
arab era. 

84Honek ez du ordezkorik C-n, baina ikus, batetik, zerrendatxo honetan bertan, IV; 15,24 paragrafoko kasua 
(nahiz eta paragrafo berean, m2-k zuzendutakoaren ondo-ondoan, "zer gauza» bat egon) eta, bestetik eta agian 
esanguratsuago, esanahi berbera duten ,(zer-dan» eta «zer-izan» ugariak, guzti-guztiak marratxoarekin (<<zer-dan»: 
VII, 4, 6 [158,23]; VII, 12, 18 [172,6] bis; XII, 15, 18 [352, 15]; XII, 17,25 [357,23]; «zer-izan»: VII, 2, 3 
[155,22-23,156,4 eta 156, 5]; VII, 3, 4 [157, 1]; VII, 4, 6 [158, 14]; VII, 7,11 [164,16-17]; VII, 9,15 [168, 
23-24]; VII, 12, 18 [172, 7]; VII, 14,20 [173,23]; VII, 16,22 [175, 11 eta 175, 11-12]; XII, 15, iz. [352, 10]; 
XII, 15, 18 [352, 14]). 

85C-k «Iakingab dakar; noski, marratxoari dagokion aldaketagatik bakarrik dago hemen kasu hau, «gabe > 
gale» benetako zuzenketa baita. 

86«Oin_ I -billurrez» C. 
87C-k ez du ordezkorik. 
88«zer_ I gauza» C. 
89C_k honela dio: «[ ... ] idatzi ok irakur ba letzate». 
90,<Erromako» C. 
91 «ba lw) C. 
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axolagabe samarra zela koaLa hauetan.92 
Munta handikoa da jakitea nolakoa izan zen Orixek B-ko tesruaren hut sa k 

z u zen t z e ani zan z u e n jar dun bid e a: besteak beste, honek argudio 
garrantzitsu bat emango digulako Orixeri atxikitzeko bestela nekez lepora geniezazkiokeen 
ohar zenbait eta, beste alde batetik, honi esker -baina aldi herean, noski, baita gorde 
zaigun testuaren aurreko idatzaldiari esker ere- errores auctoris-tzat jo ahal izango 
ditugulako bestela, agian, jatorrizko irakurketa gisa -ez irakurketa zuzen gisa- ulertu 
behar geniruzkeen zuzenketa oker batzuk, bide batez erakutsiz testuaz kanpotiko daruak 
eta tesruaren aldaera genetikoak erabakigarriak izan daitezkeela --eta, hortaz, ahal den 
guztietan kontuan hartu beharrekoak- voluntas auctoris definitzerakoan. 

Kasu bakar baterako (III, 4, 7) froga dezakegu m2-k eredura jo zuela -b-ra edo, agian, 
C-ra- B-ko testua zuzentzeko: 

Liburu arek iakin-rnina eragiten 
duo Ark asrno-aldarazi nindun; 
nire otoitz, opa, naikari, Zugana 
aldarazi zitidan, launa. (e, 27 or.) 

Liburu arek iakin-rniiia 
sortuazten duo Ark asrno-aldarazi 
zitidan, Jauna. (B, 30 or. [58, 
11-13]) 

Liburu arek iakin-miiia 
sortuazten duo Ark asmo
aldarazi nindun. Nere otoitz, 
opa, naikari Zugana aldarazi 
zitidan, launa. (m2),.3 

hau da, saut du meme au meme batek (<<aldarazi [ ... ] aldarazi») eragindako ohiko ezabatze 
bat zuzentzeko. Bistan da m2-k, ezabatze hau zuzendu duen moduan zuzentzeko, puntu 
hone tan behintzat C-ren berdin-berdina izango zen b (agian, esan bezala, C bera) eduki 
behar izan duela bere aurrean: zeren eta m2-k harrapatu zuen hutsa zuzentzeko itzulpenaren 
jatorrizkora jo izan balu ere ezinezkoa izango bailitzaiguke onartzea -Aristeasek Septuaginta 
direlakoei buruz kontatzen duen mirakulu famatua bezalakoetan sinisru ezean behintzat
itzulpen berria eta lehengoa bat etor zitezkeela elkarrekin hemen bat datozen bezala. 

Ezin da frogaru, noski, eredura gehiagotan jo ez zuenik, baina aipatu kasuan bakarrik 
egiazta dezakegu aurreko bertsio bat erabili zuela B-ko testua zuzentzeko;94 egia da ordea 
m2-k zuzendutako hutsen artean badirela nornahik zuzendu ezin liruzkeenak --ez berez 

92Hona zer ziotson Mokoroari 1935eko apirilaren 12an Orexatik egindako karta batean (PIA), hark 
Euskaldunak poemaren testuari buruz egindako txosten bad erantzunez: «"Manu'k ala Manuk? Errekalde'n ala 
Errekalden?" Euskaltzaindiak eZ zun ontzat eman apostrofo ori, oker ez ba nago. Nai duzuna. "Ba leki ala baleki? 
Ba dakit ala ba-dakit?" Nik beti bereiz eta berdin erabiliko nituke, azentua berdin berdina ematen baitiegu, 
gurean beintzat. Baina ... or kopon». Badirudi ordea --ez baitago argi, agidanean- harru zuela erabaki bat 
Euskaltzaindiak: Azkuek [1928, 63-64 or.] aurkeztu ZUen arazoa, lehenengo aldiz oker ez banago --esan nahi 
baita Euskaltzaindian-; Alrubek [1928, 75-76 or.], ohi bezala, modurik arrazoizkoenean azaldu zuen Azkuek 
zabar samar aurkezturakoa; eta, handik bi unera (baina 1927ko azaroaren 25eko datarekin), honako hau irakur 
daiteke Euskera, 11 (1930) zenbakiko «Euskaltzaindiaren batzar-agiriak» atalean (47 or.): «Euskaltzaindiak deritza, 
ez dala arbatxo ori (apostrofoa alegiaJ declinacion-an jarri bean>. Badirudi arau orokorra dela, hots, izen bereziak 
ere kabitzen dituena ("Bilbo'ko» adibidea ere aipatu egiten baita bertan), baina -esaterako-- handik aurrerako 
'batzar-agiri' guztietan, aurrekoetan bezalaxe, «Donostia'n» eta «Bilbo'n» irakurri ahal da beti, inoiz huts egin gabe. 
(Azkue eta Altuberen Ian hauei buruz ikus V erans.). 

930rixeren gehiketa honek B-alter-en dituen aldaera txikiei buruz ikus gorago 118 or. 60 oh.; A-n ere m2-ren 
testua jaso da (bakarrik «naikari» eta «Zugana» hitzen artean koma bat gehiturik). 

94Ez dugu inongo arrazoirik pentsatzeko II, 2 kapituluaren izenburua (ikus gorago 118 or.) b-tik B-ra bidean 
ezabatu zenik: C-tik B-ra gertatu diren ezabatzeak ere asko dira, baina ez due liste behin ere froga daitekeenik 
b-n sortuak direla. 
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zailak direlako, ezpada ezin zaielako igarri hutsak direnik- baina, seguruenik, m2-k pasarte 
hauetan -eta hauetan bakarrik- jarritako arreta berezia besterik ez dute erakusten.95 

Merezi du gutxienez bat edo beste hona ekartzea: 

Et quid propius auribus 
tuis, si cor confitens et 
vita ex fide est? (II, 3, 5) 

An hoc ibi dulce est, 
quod speramus exaudire 
te? Recte istud in 
precibus, quia desiderium 
perveniendi habent. (IV, 
5, 10) 

Eta zer urbilago 
Zure belarriak baiiio, 
sifiestez aitortzen 
zaitun biotzarentzat? 
(C, 17 or.) 

Entzunen gaituzun 
itxaropena al zaigu 
goxo? Bai naski 
otoitzetan, Zugana 
eldu naia baitute. (C, 
39 or.) 

Eta zer urbillago Zure 
belarritik, sifiesten 
aitortzen zaitun biotza 
baiiio, siiiesterik 
datorren bizia baifio? 
(B, 20 or. [40, 15-17]) 

Entzunen gaituzun 
itxaropena al zaigu 
goxo? Bai, naski, 
otoitzetan, Zugana 
eldu-nai baitute. (B, 
43 or. [82, 16-17]) 

Eta zer urbillago Zure 
belarritik, sifiestez 
aitorrzen zaitun biotza 
baino, siiiestetik 
datorren bizia baiiio? 
(m2};9G 

Entzunen gaituzun 
itxaropena al zaigu 
goxo? Bai, naski, 
otoitzetan, Zugana 
eldu-naia baitute. (m2); 

950ndoren aipatzen diren hutsek (<<sifiesten», «eldu-nai», neurri rxikiago batean «izanez»), ezinbestean, error 
separativus delakoaren konrzeptua dakarte gogora: ezin zaielako erraz igarri eta, horraz, zuzenduta agerrzeak 
jarrera edo egoera berezi bat erakusten dutelako zuzentzailearengan -benetako error separativus bat eskuizktibu 
jakin batean ez agertzeak frogatzen duen bezala eskuizktibu hori ezin izan dela etorri aipatu hutsa duen 
batetik-. Hemen, zuzenketen egileari bakarrik begiratzen badiogu, ez dugu horrelakoren beharrik: huts hauek 
tima beltzez idatzita egoteal( Orixeren egilerasuna salatzen du ezin eztabaidaruzko modu batean; baina, ikuspegi 
orokorrago batetik begiratuez gero, interesgarria da egiaztatzea zuzenketen nolakotasunak berak ere Orixeren 
egiletasunaren alde hitz egingo lukeela: ez -diogun berriz ere- berez zuzentzen zailak direlako, ezpada ezin 
zaielako igarri hutsak direnik; huts zail asko zuzendu zituen Lekuonak, eta huts ez hain zai1 batzuk zuzendu gabe 
utzi behar izan zituen -haietan erreparatu arren!- Orixek berak (ikus, hemen berran, 128-133 or.). Dena 
den, egia da errores separativi direlakoen froga-indarra zaila dela neurrzen; gakoa dago Maas laburzaleak bere 
definizioari gehitu zion azalpenrxoan: «We can prove that a witness (B) is independent of another witness (A) 
by finding in A as against B an error so constituted that our knowledge of the state of conjectural criticism in 
the period between A and B enables us to feel confident that it cannot have been removed by conjecrure during 
that period» (Maas [1967,42 or.]); argiago mintzatzen da Roneaglia maisua [1975, 145 or.J: «Si imende poi 
che tale faeilita ad essere corretti ed elirninati per congetrura dovra essere valutata caso per easo, non solo in 
rappono alle intrinseehe qualira degli errori in questione, rna anehe in rapporto alle condizioni generali della 
cui tura e alle capacita di critica testuale dei copisti nel periodo intereorso tra Ie testimonianze considerate: tale 
valurazione impliea pereio un doppio giudizio interpretativo e storieo, aneor pili delicato di queUo riehiesto per 
rieonoscere e convalidare errori congiuntivi». (Hala eta guztiz ere ikus, huts hauen balioa neurtzeko zailtasunaz 
eta ematen zaien balioaren ondorio arriskutsuez, Avalle [2002, 45-47 or.J; konrzeptuak hizkunrza modernoetan 
idatzitako restuen transrnisioa aztertzerakoan izan dezalceen -baina, esan dezagun berriz ere, guri hemen ez 
dagokigun- balio murritzaz ikus Rico [inprimategianJ). Honen guztiaren adibide ezin hobea da Orixeren eta 
Lekuonaren ohar hauek: mutatis mutandis, esan bezala, batez ere ez garelako kopia soilekin ari, baina baita ere 
itzulpen baten aurrean gaudelako. (Aldea, dena den, ez da eman lezakeen bezain handia: esana dugu ja -eta 
segituan ikusiko dugu behar den patxadaz- behin baino gehiagotan egilea ez dela gauza izan antzeman dituen 
huts batzuk zuzenrzeko, baina bai, berriz, egilea ez den Lekuona). 

96Nabarmendutakoaz landa beste bi gauza zuzendu ditu m2-k pasarre honetan: «sifiesterik B : sifiestetik 
m2» eta «d#torren B : datorren m2» (azken hau zuzenduta eman dugu baita B-ko testua jasotzen duen zutabean 
ere). 
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Quid est autem, quod Zerk eragin ote Zerk ote ninderagin, Zerk ote ninderagin, 
me movit, domine Deus nindun, ene lainko ene lainko launa, ene lainko launa, 
meus, ut ad Hierium, launa, iardun aiek iardun aiek Erromako iardun aiek Erromako 
Romanae urbis oratorem, Erroma'ko mintzalari Hieri mintzalariari Hieri mintzalariari 
scriberem illos libros? ari eskeintzera? ez eskeintzera? ez eskeintzera? ez 
Quem non nove ram facie, bainendun aurpegiz bainendun aurpegiz bainendun aurpegiz 
sed amaveram hominem ezagun, maite ordea ezagun, maite, ordea, ezagun, maite, ordea, 
ex doctrinae fama, quae irakasle aundi izenez, irakasle alffidi izanez, irakasle aundi izenez, 
illi clara erat et quaedam eta aren zenbait esaera eta aren zenbait esaera eta aren zenbait esaera 
verba eius audieram, et agoz ago zebiltzanak agoz ago zebiltzanak agoz ago zebiltzanak 
placuerant mihi. (IV; 14, atsegiten baitzidaten. atsegiten baitzidaten. atsegiten baitzidaten. 
21) (C, 44 or.) (B, 49 or. [92, 20-93, 4]) (2m). 

Ez dago, agidanean, adibide hauek azaldu beharrik.97 

Baina hauen ondoan -eta zuzendu edo, bada ere, markatu gabe gelditu ziren 
huts ugariak alde batera utzita- badira m2-k, hau da, Orixek nabarmenki . g a i z k i 
zuzendutako hutsak: 

[ •.. J quod tam vicina Gure ama erneak Gure ama ernaiak Gure ama ernaiak 
interpretationis falsi tate berela ikusi zun, izutu berela ikusi zun, berela ikusi zun, 
turbata non est et tam cito gabe, itz oriek nasi izkutu gabe itz oriek ikaratu gabe itz oriek 
vidit quod videndum fuit zitezkela, ta berela nasi zi tezkela, ta berela nasi zitezkela, ta 
[oo.J (III, 11,20) bereizi zitun (C, 34 bereizi zitun (B, 37 or. berela bereizi zitun 

or.) [71, 14-15]) (m2); 

Et quoniam cum de Deo Eta lainkoa Eta lainkoa gogoen Eta lainkoa gogoen 
meo cogitare vellem, gogoematean, atean, mukulukia artean, mukulukia 
cogitare nisi moles mukulukia besterik besterik ezin asma besterik ezin asma 
corporum non noveram ezm asma nenzan nenzan ---ez bainun nenzan -ez bainun 
-neque enim videbatur -ez bainendun uste uste bestelakorik ezer uste bestelakorik ezer 
mihi esse quicquam, bestelakorik ezer zanik- eta ori zan zanik- eta ori zan 
quod tale non esset- ea zanik- eta ori zan ene uts ezifi-itzurien ene uts ezifi-itzurien 
maxima et prope sola ene uts ezin-itzurien etorburu iakifiena ta etorburu iakifiena ta ia 
causa erat inevitabilis etorburu iakifiena ta ia bakarra. (B, 60 or. bakarra. (m2); 
erroris mei. (V, 10, 19) ia bakarra. (C, 58 or.) [118,6-9]) 

97Ez dakit noraino jar litezkeen aipatu ditugunen parean B-ren huts eta m2-ren zuzenketa hauek: «egunak B 
: eguna m2» (5 or. = 1,6,10 [16,27]), «etzai#u B : etzazu m2 [etzaizu A: eitzazu Oz]» (9 or. = I, 10, 16 [23, 1]), 
«bataio B : bataioa m2» (9 or. = I, 11, 17 [23, 14] eta 10 or. = I, 11, 18 [24,7]), «gaiztagabegoa B : gaiztagabego 
m2» (24 or. = II, 6, 13 [47, 13-14]), «iasaiten B : iasaitean m2» (27 or. = III, 2, 2 [54, 20]), «nindagolako B 
: nindagola 2m» (37 or. = III, 11, 19 [71, 3]). Guzti-guztietan, jakina, C-k m2-k bezala irakurtzen du (azken 
kasuan «nindagola» ekarri beharrean '<llengola» dakar C-k, baina hemen auzitan dagoena atzizkia da eta, bestalde, 
«nindagon» bezalako formen aldeko joera bat izan da C-tik B-ra}. Adibide polita da "Ps. B : Provo m2» (68 or. 
= VI, 7, 12 [138,2-3]); hemen gogoratu behar da 95 oh. aipatu behar izan dugun Maas-en harako <,the state of 
conjectural criticism in the period between A and B» hura: salmoak ia-ia buruz jakingo zituen Orixeren kasuan 
(itzuliak zituen ordurako: ikus gorago 43 or. eta baita 52 or. 16 oh. ere) ezin dugu, inondik ere, error separativus 
gisa -hau da, gure kasu berezi baino bereziago honetan, error separativus bati parekatu lekiokeen zernahi • 
gisa- sailkatu. 
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[ ..• J si omnia concurrant 
in unum arciculum 
temporis [ ... J (VIII, 10, 
24) 

Dominus Deus eorum me 
dedit eis. (VIII, 11,27). 

[ ••• J azkenik, nai
ukaite oriek oro une 
berean gerta ba lediz 
[ ... J (C, 105 or.) 

Aien lainko Iau[nakJ 
aieri emana nakiek 
[ ... J {C, 106 or.)98 

[ ••• J azkenik, nai
ukaite ariek oro une 
berean gerta ba lediz 
[ ... J (B, 97 or. [204, 
8-9]) 

Aien Iainko Iaunak 
emananizaiok [ ... J» 
(B, 98 or. [206, 20-
21]) 
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[ ... J azkenik, nai
ukaite aiek oro une 
berean gerta ba lediz 
[ ... J (m2); 

Aien Iainko Iaunak 
emanan izaiok [ ... J» 
(m2); 

Lehendabizikoak ((izutu C : izkutu J3 : ikaratu m2») ez du azalpen luzerik behar: bistan 
da zein izan den B-ko testuaren kopiagileak egin duen hutsa eta bistan da, orobat, nola 
zuzendu duen m2-k pasartearen zentzuaren arab era; m2-k B-ko testua aldatzeko zuen gogo 
falta nabarmena kontuan izanik, ez dirudi ausartegi pentsatzeak «izutu» zuzenduko zukeela 
baldin eta bururatu izan balitzaio hauxe zela jatorrizko irakurketa. (Eta -izan dezagun hau 
ere kontuan- hemen ez dugu zalantzarik Orixe dela «ikaratu» proposatzen arl dena: hitz 
osoa idatzi du B-ko «izkutu» okerraren gainean eta ez da dudarik haren letra dela). 

Bigarrena ((gogoematean C : gogoen atean B : gogoen artean m2») oraindik 
esanguratsuagoa da eta, agian, testukritikarientzako orritsa den Aitorkizunen testuaren 
historia honetan aurkitu daitekeen kasurik bitxiena eta, aldi berean, argiena. Harrigarri 
begitandu dakiguke -ikus 80 or. 36 oh.- Orixek hutsari igarri izana baina irakurketa 
zuzenarekin asmatu ahal--ez izatea, batez ere kontuan hartzen badugu gogoeman aditza 
askotan erabiltzen duela Aitorkizunetan (beti 'pentsatu', 'irudikatu' adieran): harrigarria 
baina erakusgarria, egileek beren testuak zuzentzeko duten gaitasunari dagokionez. 99 

Hau bezain harrigarria da ordea Lekuonak huts honen historian izan zuen partea zeren, 
ondorengo kapituluetan ikusiko ahal dugunez, ez ohiko arreta ipini baitzuen Aitorkizunen 
testua zuzentzen: makinazko testuaren hutsari igarri ez ezik Orixeren beraren zuzenketa 
ere gaitzetsi egin zuen Lekuonak, baina hala eta'guztiz ere ez zuen irakurketa zuzenarekin 
asmatu. B-prior-eko 60. orrian dagoena Orixeren zuzenketa besterik ez da, hau da, ez 
dago Lekuonaren ez oharrik ez markarik: arkatz gorri-urdinarekin marraztutako oharrak 
eta markak egin zitueneko garaian ontzat emango zuen Ori..'{eren zuzenketa edo agian 
-egiantzeko iruditzen ez zaidan arren- ez zion zuzenketari erreparatuko; horrela, A-ko 

98C-k honela dakar: «[ ... J Aien lainko Iau- I aied [ ... J»; bisran da lerro zatiketak sortu duela guk testuan 
berreraiki dugun ezabatzea. 

99 Aitorkizunetan, izan ere, 37 aldiz erabili du Orixek aditz hau -hemengo hau ere kontuan sartuz-: 
beri «gogoeman» idarzira, behin izan ezik (<<gogo emairen»: VI, 7, 12 [138, 7-8]). Bestalde, bisran da b-n 
«gogoemarean» besrerik ezin zela egon eta hut san 0 I a S 0 r t u den ere argi baino argiago dago: B-ren 
kopiagileak, ohi bezala, idazre-huts bat egin du eta idazmakinan m letraren ondo-ondoan dagoen n-a sakatu du, 
aldi berean hutsune bat sanu delarik behar ez zen roki batean, zalantzarik gabe n letraren giltza bete-betean jo ez 
duelaka. Ohar bedi, hanetaz gain, ezin dela inanga zalantzarik izan zuzenketa honen egiletasunari buruz; Orixek 
erabili zuen ohiko tinta beltzaz eskribituta egoteaz gain, oharraren alderdi paleografikoek ere haren eskua salatzen 
dute: bai lerroartean gehitutako r letra bai gehiketa non txertatu behar den adierazten duen marratxoa, esarerako, 
38. orriko «aspetzen B : aspertzen m2l> zuzenketan daudenen berdin-berdinak dira (gehiketak egiteko goitik 
beherako marra motx honi buruz ikus 185 or.; mintzagai dugun oharraren r letraren antzekoak dira, adibidez, 
30. orriko gehiketa luzearen "Nere}) eta «aldarazi}) hitzerakoak edo, konparazio batera, arestian aipatu dugun 37. 
orriko "ikaratu}) hitzarena). 
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testuan «gogoen atean» inprimatu zen, hau da, inprimategiko langileek ez zuten jaso Orixek 
eskuz gehitutako r hura eta B-ko makinazko testua bera kopiatu zuten. Azken orduan ordea, 
Aitorkizunen testua ja aldatzerik ez zegoenean alegia, pasarte hura begietaratu zitzaion 
Lekuonari eta hain iruditu zitzaion ezinezkoa non, esan bezala, Orixeren beraren zuzenketa 
ere gaitzetsi egin baitzuen eta 1956ko liburuaren 435-437 orrialdeetako «Okerrak zuzentze» 
delakoan (435 orrialdean zehazki) honako aldaketa hau iradoki baitzuen: «gogoen atean» 
ordez «gogora naiean». Lekuonak ere beste 36 aldiz irakurri zuen gogoeman aditza hain ondo 
arakatu zuen Aitorkizunen testuan zehar, baina ez zitzaion bururatu «gogoen atean» ulertezin 
hark hain konponbide erraza izan zezakeenik: ezin eztabaidatuzkoa da ez zitzaiona bururatu, 
bestela ez baitzukeen «gogora naiean» bezalako irtenbide sofistikatu bat proposatuko. Huts 
gaizto honen historia ordea ez zen hemen bukatu: Mitxelena zorrotzak liburu honi egin zion 
iruzkinean inprimatze huts aldrebes batzuk aipatu zituen (<<irakurlearentzat irrixtakorrak 
izan daitezkealakoan, neretzat bezala») eta, hauen artean, honako hau: lOO 

gogo en atean (gogoematean, 118 [or.]). 

Nekez aurkituko da error auctoris hobeagorik -hots, argiagorik, berariazkoagorik
eta nekez, oro bat, filologoaren -onaren eta ez hain onaren- egitekoaren adibide 
gardenagorik. 

Gauza bera gertatu da, berez, hirugarrenean (<<oriek C : ariek B : aiek m2»): ez da atal 
honetako gainerakoak bezain ikusgarria testuak berdin samar onartzen dituelako zuzenketa 
okerra eta irakurketa zuzena eta, bestalde, errazago gerta dai tekeelako hemen egileak jakinaren 
gainean egindako aldaketa bat izatea. 10I Laugarrena ere (<<emana nakiek C : emananizaiok B 
: emanan izaiok m2») adierazgarria da oso. B-ko testuan «emananizaiok» hitzaren letrak 
ez daude guztiak berdin jota: azken n-a beste letrak baino pixka bat beherago dago eta 
badirudi ohi baino zuri zabalago bat dagoela n horren eta hurrengo letraren artean. Bi marka 
egin ditu m2-k hitz honen gainean: batetik, antzeman daitekeela dirudien bereizketa hori 
berretsiz nonbait, marra bat egin du goitik behera «emanan izaiok» bereiziz alegia; bestetik, 
gorago aipatu ditugun -eta segituan mintzagai izango ditugun- puntu beltz horietakoak 
ipini ditu «izaiok» hitzaren azpian. Utz ditzagun oraingoz puntutxo hauek. Nabarmena 
da «emana nizaieb behar duela -adizki alokutiboa da eta adizki alokutiboez inguratuta 
dag<r-: «nizaio», «nizaie», etab. Orixek izan laguntzailearentzat proposatzen zituen forma 
ustez jatorretakoak dira (ohiko natzaio, natzaie eta abarren parekoak) eta nonahi irakur 
daitezke Aitorkizunetan '(ikus, honen gainean, VI erans. 448 or. eta 11 oh.). Orixe, alabaina, 
ez da konturatu: zati batean, zalantzarik gabe, zentzua hartzeko oso beharrezkoa zen C-ko 
«aieri» hura ez delako jaso B-ko testuan; eta agian baita ere B-ko testuan dagoen -hots, 
hitzak «emanan izaiok» zatitzen dituen- zuri zabalegi horrek itsutu egin duelako. Gero 
Lekuonaren eskua etorri da [apitz gorri-urdinarekin: lapitz urdinarekin <<izaiolo> hitza hartzen 

lOOMitxelena [1956a, 78 or.l. 
IOIA_n «orieh irakur daireke berriz: seguruenik konturatu egingo zelako Lekuona B-prior-en oraindik 050 

ondo irakur zitekeen «arieb hark «oriek» baren usteltzea izan behar zuela (gainefa, m2-k egindako marfa eta 
ligatura 050 ahulak dira). Orixek -esan beharra dago-eta- ez du inoiz «arieb bezalakorik erabiltzen; hemen 
mintzagai dugun honetaz landa bada besre «arieb bat Aitorkizunetan «(arien aurka»: 76 or. = VII, 2, 3 [156,9]): 
hau ere, jakina, C-ko «orien» baren usrelrzea da (78 or.), baina honi ez bide zion inork begiratu. 
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duten bi marra egin ditu, biak goitik behera; seguruenik honen ondoren, beste marra bat 
egin du lapitz gorriarekin, hau ere goitik behera, baina honek «emana nizaiolo> bereizi du eta 
horrelaxe inprimatu da A-n. Baina azken proba ontzat emandakoan hitzak duen beste huts 
batekin konturatu da eta «Okerrak zuzentze» delakoan (1956ko liburuaren 436 orrialdean) 
honako zuzenketa hau egin du -zuzen, azkenik ere-: ez «nizaiob, ezpada «nizaieb. Hau 
da, azkenean, C-ko «nakielo>. 

Onartu beharra dugu, hortaz, zuzenketa hauek guztiak oker daudela, huts egin zuela 
Orixek hauek proposatzean, hustzat joko zituzkeela haietan ondo erreparatu izan balu, zeren 
bistan baitago hemen ez zuela bere testua aldatu nahi izan: C-ko irakurketak berreskuratu 
nahi zituen, eta ezin izan zuen. Bistan da, hortaz -eta gorago aurreratu bezala-, errores 
auctoris direla eta horrelakotzat jo behar direla voluntas auctoris delakoa zehaztu nahi 
dezagunean. Nahi eta nahi ez atera beharreko ondorioa da, beraz, Orixek ez zuela arreta 
handirik jarri -ahal izan- B-ko testua zuzentzean edo, bada ere, ez zuela arreta handirik 
jarri testuaren puntu jakin batetik aurrera: bai baitirudi lehenengo hiruzpalau liburuak 
arretatsuago irakurri zituela handik aurrerakoak baino -ohi den bezala eta segituan berretsi 
ahal izango dugun legez-. 102 

!zan ere, gaizki zuzendutako huts hauen ondoan aztertu behar dira ant z e man 
a r r e n z u zen due z zit u e n hut s a k: hiru galdera marka txikirekin 
nabarmendutako hitz bat eta puntu beltzez azpimarratutako beste bost hitz (gorago aipatu 
ditugu: 118 or.). Merezi du sei pasarte hauek beren testuinguruan ikustea: 

[ .•• J sed moleste 
habebam, quod in 
coetu audientium non 
sinerer ingerere illi et 
partiri cum eo curas 
quaestionum mearum 
conferendo familiariter et 
accipiendo ac reddendo 
sermonem. (Y, 6, 11) 

Gaitzi zekididan ordea, 
entzuleen billeran 
arengana sartzen ez 
uztea, nire auzien 
kezkak ari lagun-
gisa elkarr-izketan ez 
iaukitzea. (C, 53 or.) 

Gaitzi zitzaidan, 
ordea, entzuleen 
billeran arengana 
sartzen ez ustea, 
nere auzien kezkak 
ari lagun-giza elkar
izketan ez iakintzea. 
(B, 56 or.) 

Gaitzi zitzaidan, ordea, 
entzuleen billeran 
arengana sartzen ez 
ustea, nere auzien 
kezkak ari lagun-
gisa elkar -izketan ez 
iaukitzea. (A, 109, 
23-25);103 

I02Esan dugu ja zerbait egileek egin ohi dituzten eta egin ohi ez dituzten hutsei buruz: ikus 80 or. 36 oh. 
eta, batez ere, berran aipatzen den Roncaglia-ren eskuliburuan ematen diren adibideak. Egileak beren testuen 
zuzentzaile kaxkarrak izaten direla ere ezin eztabaidatuzkoa da, baina testukritikazko liburuetan ez zaie behar adina 
garrantzi ematen egiaztapen honen ondorioei. Timpanaro-k hemen axola zaigun kasutik hurbil dauden adibide 
batzuk ematen ditu: «[ ... j como ya hemos hecho constar, ellapsus se produce tambien en materias sobre las cuales 
estamos 6ptimamente preparados. [oo.J Ni siquiera plantea problemas -y 10 sabe cualquier autor de articulos 0 de 
libros- el hecho de que Freud, cometido ellapsus ['Arnilkar' idatzi beharrean 'Asdrubal' eskribitu zuenj, "10 dejase 
pasar durante nada menos que tres lecturas de pruebas de imprenta" [Freud-en beraren hitzak dira hauekj [ ... J. 
Todos sabemos que el autor es eI peor corrector de sus propias pruebas de imprenta, precisamente porque es el mas 
imeresado en su escrito y, al conocerlo ya perfectamente, se siente menos inclinado que cualquier otra persona a 
leer las pruebas de imprenta palabra a palabra. Ya he citado ejemplos de errores que han sobrevivido a repetidas 
correcciones de pruebas de imprenta [ ... j, y me resultaria facil citar otros [ ... j» (Timpanaro [1977, 179 or.]). Aipu 
honeran probak zuzentzeari buruz esaten dena berdin-berdin esan liteke Orixek B-prior-eko testuan egin zuena 
bezalako orrazketa bati buruz: baina guk mintzagai ditugun kasu hauek larriagoak dira, egileak antzeman egin 
dielako hutsei, baina ez da gauza izan behar bezala zuzentzeko. 

103A_n ere mantendu den «ustea» hori, noski, hutsa da eta, C-n bezala, «uztea» behar du; B-ko «lagun-giza», 
berriz, zuzendu egin da A-ra heldu orduko. 
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Sic intellegebam me ipso Onda nenkusan nire Onda nenkusan nere On:da nenkusan nere 
experimento id quod baitan gerta irakurri baitan gerta irakurri baitan gerta irakurri 
legeram [ ... ] (VIII, 5, 11) nuna [ ... J (C, 98 or.) nuna [ ... J (B, 92 or.) nuna [ ... ] (A, 193, 

1-2); 

Mecum erat Alypius Alipi nirekin zan, opor, Alipi nerekin zan, Alipi nerekin zan, 
otiosus ab opere irugarrenez aholku- opro, irugarrenez opor, irugarrenez 
iuris peritorum post emaile izanik aioan aholku-emaille izanik aholku-emaille izanik 
assessionem terti am, baitzegon urrena aioan baitzegon aioan baitzegon urrena 
exspectans, quibus iterum aholkuak nori saldu urrena aholkuak nori aholkuak nori 
consilia venderet (VIII, (C, 99 or.) saldu (B, 93 or.) saldu (A, 194,20-22); 
6,13) 

Dominus Deus eorum me Aien lainko lau[nakJ Aien lainko launak Aien lainko Iaunak 
dedit eis. (VIII, 11,27). aieri emana nakiek ema- I nanizaiok emana nizaiok [emana 

[ ... J (C, 106 or.) [emanan izaiok m2J nizaiek Oz] [ ... ](A, 
[ ... ](B, 98 or.) 206,20-21); 

lam liber erat animus Orduko iarei zan ene Orduko iare zan ene Orduko iare zan ene 
meus a curis mordacibus anima opa eta ukan- anima opa eta ukan- anima opa eta ukan-
ambiendi et adquirendi et kezkaen ausikietatik, kezkaen ausikietatik, kezkaen ausikietatik, 
volutandi atque scalpendi lizun-atza iraultzizka lizun-atza iraultzizka lizun-atsa iraultzizka 
scabiem libidinum (IX, atzegitetik. (C, 109 atzegitetik. (B, 100 or.) atzegitetik. (A, 212, 
1, 1) or.) 9-11); 

[ ... ] quid tunc egisti, Zer egin zenun Zer egin zenun Zer egin zenun 
Deus meus? Unde curasti? ordun, ene lainko? ordun, en lainko? ordun, ene lainko? 
Unde sanasti? (IX, 8, 18) Nola arretatu?Nola Nola arreratu?Nola Nola arretatu?Nola 

sendarazi? (C, 118 or.) sendarazi? (B, 107 or.) sendarazi? (A, 227, 
9-10). 

Esan bezala, «iakintzea» hitzaren ondoan him galdera marka rxiki diruditenak daude; 
bigarren kasuan puntutxoak «gerta» hitzaren azken zatiari eta «gerta» eta «irakurri» hitzen 
arteko zuriari dagozkie, oker ez banago; «opro» hitza aipatu puntutxo beltzekin dago 
azpimarratuta eta, ondoren, Lekuonaren arkatzaren mutur gorriak gaizki kokatuta dauden 
bi letren ordena aldatzeko marka bat egin du eta mutur urdinak, berriz, «opor» idatzi du, 
osorik; «emananizaiolo> irakurketari buruz ikus arestian azaldutakoa (130-131 or.); «atzegitetik» 
hitzaren z letraren gainean markatxo bat dago, gorriz eta urdinez egina -Lekuonarena, 
beraz-, hitz osoa nabarmentzen duten puntutxoez landara; eta «arreratu» hitzak, hemen 
aztergai ditugun guztiek dituzten puntu beltzez gain, on Manuelen arkatzaren mutur gorriaz 
egindako marka bat duo 

Harrigarri baderitzogu ere, ezin ukatuzkoa da azpimarratuak eta galdera markak Orixek 
bere buruarentzat egindako deiak direla, berrikusi egin behar zituela ohartaraz ziezaioten 
ipinitakoak; hustzat jo zituen edo, bederen, susmagarri egin zitzaizkion pasarte horiek, 
baina ezin izan zituen momentuan zuzendu: ondo zuzendu ezin izan zituen beza1a lehengo 
«izkutu», «gogoen atean» eta «ariek» , esaterako. Lekuonak, berriz, «gogoen atean» hartan 
-eta beste batzuetan- ez bezala, asmatu egin zuen hemengo huts hauek guztiak zuzentzen, 
baita zuzendu behar ez zen «atzegitetik» ez zuzentzen ere: zalantzarik gabe, Orixek ipinitako 



ORIXE B ZUZENTZEN: B PRIOR (ETA B-ALTER) 133 

markek ere lagunduko zioten, besterik ez bada atentzioa jartzen kasu horietan. Oker 
zuzendutako eta zuzentzeke lagatako huts hauek derrigortzen gaituzte onartzera momentu 
jakinbatetikaurreraOrixek ezin izan zuela behar adinako arreta ipini 
A ito r k i z u n en t est u abe r r i k u S tea n : zeren eta, ditugun datuak kontuan hartuez 
gero, gaizki egindako zuzenketa hauek, galdera markak eta azpimarratzeko puntutxoak ezin 
baitizkiogu beste inori leporatu. Bestalde, zuzentzen ipini zuen arreta h i rug a r r en e d 0 

1 aug a r r e n 1 i bur u ti k au r r era gut x i t u z e 1 a begien bistan dago: zer edo 
zergatik hasten dira Lekuonaren oharrak -esateko moduan- bosgarren liburutik aurrera, 
gutxi gorabehera. Nolanahi ere, zuzendu gabe gelditu ziren hutsetan izandako jarrera 
zuzen epaitzeko 050 kontuan izan behar genuke testuaz kanpotiko lekukotasunek inongo 
zalantzarik gabe segurtatzen diguten datu bat: Aitorkizunen behatzizkribua Lazkaotik bidali 
zuenean Orixek ez zekiela liburuaren probarik ikusiko ez zuenik. 



III 

Lekuonaren eskua B-prior-eko orrietan 

Beraz, zuzenketa eta gehiketa hauekin guztiekin Orixek Aitorkizunen bigarren eta 
azken idatzaldia izan behar zukeena burutu zuen, hau da, argitara zedin nahi izan zuena 
edo, zehazkiago mintzatzeko, utzi zituen paperen artean nahi hartatik hurbilen dagoena: 
ez baitugu ahaztu behar Orixek, bere eskuizkribua inprimategira bidean jarri zuenean, 
oraindik probak ikustea espero zuela eta, zalantzarik gabe, haietan aldaketak egiteko 
asmoa zuela (ikus, batetik, 51-62 or. eta, bestetik, 98 eta 132-133 or.). Horrela gertatu 
ez izateaz gain, 1956ko irailean Zarauzko Itxaropena argitaletxeak kaleratu zuenak 
Lazkaotik atera zen testua berariaz aldatzen zuten ehunka aldaketa zituen: konturatu 
zen Orixe -noraino ez dakigun arren- 'eskua sartu zutela' bere liburuan eta ageriki 
eta idatziz gaitzetsi zituen Aitorkizunen testuan egin zizkioten aldaketak, izenburuan 
«Quos ego ... 1» aipu esanguratsua zeraman artikulu batean (60-61 or.). Orain badakigu, 
jakin, aldaketa ugari eta sakon haiek on Manuel Lekuonak egin zituela, nonbait Orixeren 
hizkera arautzeko eta itzulpena txukuntzeko asmoz (ikus, honen gainean, I erans. 362-
363 or.). Axola zaigu Lekuonak Orixeren testuaren gainean egin zuen lana ahal den 
xeheena berreraikitzea: batez ere batari eta besteari zor zaiena elkarrengandik bereizi ahal 
izateko, baina baita berezko interesa duelako ere -Aitorkizunen historiaren kapitulu 
garrantzitsua izaki- eta, beste gauza askoren artean, testuaren beraren alderdi ilun anitz 
argitzen lagunduko digulako. Orixek egin zituen Aitorkizunen lehenengo idatzaldiari C 
eta bigarrenari B esan diegun bezala, Lekuonak egindako lanetik sortu zen Aitorkizunen 
testuari A esango diogu. Bertsio hau 1956an argitaratutako testuan gauzatu zen, baina 
ondo samar ezagutzen dugun ibilbide baten emaitza da: Lekuonak B-prior-eko orrietan 
egin zituen -eta Illgarren kapitulu honetan aztergai ditugun- oharrak eta markak 
ibilbide haren lehenengo pausoa dira, zeren beste mugarri batzuk ere bai baitira A-raino 
daraman bide labur baina malkartsuan -IVgarren eta Vgarren kapituluetean arakatuko 
ditugun mugarriak, hain zuzen ere-. Daitekeena da lehenengo pauso honen ikerketa 
izatea garrantzitsuena: B-prior-eko orrietan Lekuona elkarrizketan dagoelako Orixeren 
testuarekin eta Orixek berak testu honi egindako zuzenketekin, eta baita ere hemendik 
sortuko direlako -ohi bezala, modu nahasi eta, nolabait esateko, basati batean- gero 
zenbait irazkitatik pasatuta agertuko zaizkigun aldaketa, argiketa eta zuzenketa gehienak. 
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1. m3: arkatz gorri-urdina 

Ez dugu denbora gehiegi emango frogatzen ark a t z g 0 r r i - u r din a era b iii 
z u e n a eta g u k m 3 i zen d a t u dug una (ikus gorago 96-97 or.) 0 n 
Man u elL e k u 0 n are n e sku a del a . Batetik, ohar hauen guztien izaerak berak 
Orixe ezin izan daitekeen baina, aldi berean, Aitorkizunen 1956ko edizioarekin zer ikusi 
zuzena izan zuen norbaiten eskua salatzen du, berehalaxe ikusiko dugun bezala. Bestetik, 
testuaz kanpotiko datuek ematen duten oinarritik abiatuta, hots, Lekuonak Aitorkizunen 
edizioan izan zuen parteaz ditugun ezin ukatuzko lekukotasun ugari eta askotarikoak 
kontuan izanda --eta hauetan nabarmenena da B-prior haren paperen artean egotea 
bera-, m3 Lekuonaren eskua dela eta ez beste inorena begien bistako bihurtzen du haren 
garai honetako beste paper askotan lapitz berbera edo berdin bat, letra bera, eta oharrak 
eta zuzenketak egiteko sistema berbera erabili izanak: nahikoa da, adibide gisa -honelako 
hamaika baitira Lekuonaren artXiboan-, XVI irud. 

Lekuonak B-prior-en egindako ohar gehienak bere buruarentzat egindako oharpenak 
dira, behin-behinekoak beraz eta «Utsunealo> izeneko dokumentua ontzerakoan, probak 
zuzentzerakoan edo 1956ko liburuaren eranskinak antolatzerakoan gogoragarri izan zitezen 
pentsatutakoak. lzan ere, m3-ren arkatz gorri-urdin hark egiten zuen marra oso lausotua 
da, halako moduan non askotan -arretaz idatzita dagoenean ere- ezin baita ongi irakurri 
eta, de facto, m3-k B-prior-en eskribitutako hitz asko ez dago leitzerik ez baldin bada 
inprimategiko langileek eskumenean ez zituzten zenbait lanabesekin (esaterako, Aitorkizunen 
latin testu batekin edo, jakina, 1956ko edizioaren testuarekin berarekin). Bestalde, askotan 
erabili zuen arkatz gorri-urdina huts nabarmenik ez zuen hitz bat azpimarratzeko edo, oro 
har, ezer garbirik esan nahi ez zuen marka bat egiteko: hots, berak bakarrik uler zitzakeen 
oharpenak egiteko; eta 1956ko edizioaren testuari erreparatzen diogunean ikusten dugu 
horrela nabarmendutako hitz gehienei gero atentzioa hartu zitzaiela: batzuetan aldaketaren 
bat egin izan da, beste batzuk liburuaren akaberako hiztegitxoan jaso dira, etab. 

Duten helburuaren arabera, m3-k B-prior-eko orrietan egindako ohar eta marka guztiak 
lau sailetan sailkatu daitezke: lehendabizi, hitz baten esanahia azaltzen dutenak edo azaldu 
behar litzatekeela adierazten dutenak (lehenengo kasuan, esaterako, «garerdiko» beza1ako hitz 
bat azpimarratuz eta, hurbileko zoo batean, dlorentem» idatziz; bigarren kasuan, berriz, argitu 
beharreko hitza azpimarratuz bakarrik, ordainik eman gabe: «zireun»); bigarrenik, bai hitz bat edo 
rutz baten letra bat edo letra batzuk espresuki zuzentzen duten oharrak -gainean edo lerroen 
artean letra bat edo hitz 050 bat eskribituz- bai begien bistan bide dagoen modu batean zuzendu 
000 aldatu behar dela abisatzen dutenak (B-ko «zaitz» hitzaren z eta a letten artean, adibidez, u bat 
idatziz, «zuaitz» irakur dadin; edo B-ko «aintzakirilo> hitzaren n letra markatuz, noski «aitzakirilo> 
leitzeko); hirugarrenik, puntuazioa kanbiatzen dutenak (puntuazio markak, komatxoak barne, 
sartuz edo ezabatuz); eta, laugarrenik, esaldi 000 pasarte oso bat nabarmentzen dutenak ~ela testu 
zati bat azpimarratuz, dela orriaren ertzean marka bat eginez, dela hi hitzen artean edo paragrafo 
baten hasieran edo bukaeran goitik beherako marra bat idatziz- baina, orain artekoetan ez bezala, 
nola aldatu behar den edo zergatik nabarmendu den inondik ere agerian ez dagoelarik. Batzuetan, 
rutzak --edo testu zatiak- ondoren izan duen bilakaerak bakarrik esaten digu !au multzo 
hauetako zeinetan sailkatu behar den Lekuonak egindako oharra: konparazio batera, ikusten 
baldin badugu B-prior-en azpimarratuta dagoen «zietan» hitza gero 1956ko liburuaren akaberako 
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«Iztegitxoa» delakoan agertzen dela, arrazoizkoa da ondorioztatzea esanahia argitu behar 
zela iritzi ziolako azpimarratu zuela. Beste batzuetan -gutxitan- zalantzazkoa da lau 
multzo hauetako zeinetan sartu behar litzatekeen m3-ren marka bat edo, gauza bera 
dena, zein helbururekin nabarmendu zuen Lekuonak letra, hitz edo pasarte bat: B-prior
en azpimarratuta agertzen den «ilaurri», demagun, «ifiaurri» bezala dago inprimatua 
1956ko liburuaren testuan eta, aldi berean, liburuaren bukaerako hiztegitxoan jaso da. 
Baina ikusiko dugu sailkapen hau -Lekuonak Orixeren testuaren gainean egin zuen 
lanaren nondik norakoa ezagutzeko ezinbestekoa izateaz gain- azalpen labur honek 
eman dezakeen baino gardenagoa dela eta zeharoan 'bat datorrela Aitorkizunen testuaren 
historiako gainerako datuekin. Dituzten helburu eta ondorioengatik elkarren .oso 
desberdinak direnez gero, m3-k idatzitako marka eta oharrak aipatu sailetan bananduta 
eman eta aztertuko ditugu.1 

a. Hiztegia 

Agian ja 1956ko edizioaren akaberan inprimaraziko zuen hiztegitxoarekin pentsatzen 
(bai baitzuen ohitura: gogora nola eginarazi zuen, bi urte lehenago, era eta izen bereko 
«Iztegitxoa» bat Itxaropena argitaletxearentzat ere prestatu zuen Gero-ren edizioan) ,2 Lekuonak 
azpimarratu egin zituen zailtzat edo, nonbait, argitu beharrekotzat zituen hitz batzuk, eta 
gehienetan -ez beti- azpimarratutako hitzaren ordain bat ipini zuen orriaren zuri batean, 
normalean gaztelaniaz edo latinez, inoiz baita euskaraz ere. Ondorengo zerrendaren ezkerreko 
zutabean Lekuonak aipatu asmo honekin markatutako hitz guztiak jaso dira, eta eskuinekoan 
hitz horietako bakoitzarentzat emandako ordaina, halakorik denean:3 

IEz dirugu inongo zerrendatan jaso puntuazioari dagozkion m3-ren 300etik gorako proposamenak: aipuen 
komatxoei eta antzeko txikikeriei dagozkienak -eta gehienak dira era honetakoak- erabat hutsalak dira; 
puntuazioari berari dagozkionak, bestalde, nabarmenak dira era, hortaz, ez dute erakusten -bestelako oharrek ez 
bezala- kontuan hartzeko moduko jarrerarik edo nahirik Aitorkizunen testuarekiko (gauza ezaguna da Orixek ez 
zuela batere arretarik jartzen auzi hauetan). Bildu ditugu ordea -146-1 S7 or. zerrendan- galdera eta harridura 
ikurrei dagozkien proposamen guztiak. Hona jaso ez diren aldaketa horien adibide adierazgarri batzuk: "Billa 
B : "Billa m3" (*1 or. = L I, 1 [9, 19]); «(Ps. 34, 10) Nor B : (Ps. 34, 10). Nor m3» (100 or. = IX, 1, 1 [211, 
12]); "baitiiio: "zeruen B : baitiiio: "Zeruen m3» (156 or. = XII, 2, 2 [340, 7]); edo, aipatu bigarren multzokoak: 
«erdeifiatuz baiiia B : erdeiiiatuz, baiiia m3,) (61 or. = V, 13,23 [121,23]); «zabaldu, betieran B : zabaldu; betieran 
m3» (145 or. = XI, 11, 13 [314, 13]); «eskolatu aitortzen zaitun B : eskolatu, aitortzen zaitun m3» (156 or. = XII, 
3, 3 [341, 8]); etab. B-tik A-ra bidean egindako era bereko zuzenketak -hauek bezain hutsalak eta hauek bezain 
nabarmenak, gehien-gehienak behinik behin- ehunka izango dira: haiek ere, noski, jasotzeke utziko ditugu. 

2Mitxelenak egin zuen aipatu «Iztegitxo3» (Gero... iv. argitara-aldia Euskaltzaindiko Lekuona apaizak 
prestatua eta aitzin-solastua, Zarautz, Itxaropena, 1954, 463-469 or.); ikus, liburuaren osagaiak antolatzeko 
moduarengatik eta alderdi materialaren beraren aldetik Aitorkizunen 1956ko edizioarekin hain antz handia duen 
Gero honetarako, 59 or. 38 oh. 

30s0 argi egoten da, oro har, zein hitzi dagokion glosa bakoitza: horregatik ez naiz luzatu azaltzen orrialdearen 
zein tokitan dauden idatzita Lekuonaren oharrak. Jeneralean orriaren ertzetan eta paragrafoen arteko zurietan 
egoten dira, baina batzuetan baita lerroarteetan ere. Arkatz urdinarekin idatzitakoek izartxo bat dararnate. Glosarik 
ez duten hitz zenbaitekin ordea, eta testuan iragarri dugun bezala, izan daiteke zalantzazkoa, batzuetan, Lekuonak 
hitz hori azpimarratzeko izan duen arrazoia: azpimarratu ote duen esanahia argiru behar dela irizten diolako ala 
susmoa duelako hitzak hutsen bat duela. Era honetako kasuak ez dira asko: nolanahi ere, zalantza txikiena ere izan 
daitekeen guztietan arazoaren berri eman dugu. «<OZ» laburduraz ikus 288 or.). 
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42 or. = Iv, 4, 7 [80, 6] 
43 or. = Iv, 4, 9 [81,28] 
43 or. = IV, 5, 10 [82, 14-15] 
45 or. = IV, 8, 13 [86, 5] 
*45 or. = Iv, 9, 14 [86, 17] 
48 or. = Iv, 12, 19 [91, 9] 
51 or. = IV, 16,28 [97,23] 
51 or. = Iv, 16, 29 [98,2] 
53 or. = V, 2, 2 [102, 13-14] 
54 or. = V, 3, 3 [103,20-21] 
54 or. = V, 3, 4 [104, 14] 
54 Of. = V, 3, 4 [104, 22] 
56 Of. = V, 6, 10 [109,7] 
60 or. = V, 10, 19 [117,28] 
60 or. = V, 10,20 [118, 14] 
61 or. = V, 12,22 [120, 15] 
64 or. = VI, 2, 2 [127, 17] 
64 or. = VI, 2, 2 [128, 10] 
71 or. = VI, 11, 18 [144, 9] 
75 or. = VII, 1,2 [155, 1] 
76 or. = VII, 3, 5 [157,6] 
77 or. = VII, 3, 5 [I57, 25] 
83 or. = VII, 13, 19[173,6] 
84 or. = VII, 14,20 [174,8] 
85 or. = VII, 17, 23 [176, 17] 
85 or. = VII, 17, 23 [176, 19] 
85 or. = VII, 17,23 [177, 1] 
85 or. = VII, 18,24 [177, 24] 
86 or. = VII, 19,25 [179,1] 
86 or. = VII, 20, 26 [179, 24] 
87 or. = VII, 20, 26 [180, 16] 
87 or. = VII, 21,27 [181, 5-6] 
87 or. = VII, 21, 27 [181, 14] 
87 or. = VII, 21, 27 [181, 19] 
87 or. = VII, 21, 27 [182,7] 
88 or. = VIII, 1,2 [184, 24] 
*89 or. = VIII, 2, 4 [187,4] 
89 or. = VIII, 2, 4 [187,7] 
93 or. = VIII, 6, 13 [194, 19] 
93 or. = VIII, 6, 13 [194,21] 
93 or. = VIII, 6, 13 [195,2] 
93 or. = VIII, 6, 13 [195,2] 

B 

garerdiko 
Auk 
minglllin 
axekatzeak 
obendllru 
erraldoi 
Zlrelln 
kaizll 
ifiarrallsiak 
bekaldetzen 
Arrandi 
iresle 
txiratzen [txeratzen m3)5 
nabastarreak 
iasak 
[iraizeko on] puztagarriak 
kurkafioaren 
suar 
iraizeko 
erasaten 
idoki 
zafiiltzen 
adargil 
alelln 
oildll 
istatua 
llsma 
eraiki 
tinki 
eskier 
mordindua 
illarraindll 
atzilotzen 
tinkatll 
kordokatuko 
irenak 
berariz 
lzat 

auengarri 
moan 
goxo tamana 
sari-zun 

'Ez da argi ikusten: daitekeena da «bromear» ipintzea. 
5Baina ikus, beherago, 146 or. eta bertako 33 oh. eta 334-336 or. 
6Honetaz ikus, atal honetan bertan, 145 or. 
7Ez da ondo irakurtzen. 

m3 

florentem 
ten 
queja 
nllgari, broma4 

reo 
gigas 

magnitlldo 
vexari, castigar 
comparar 
soberbia 
devoradof 
acariciar 
familiari tas 
pietas 
pasajeros6 

fervens 
presente 
penetrar 
sacar 

ganado. 
inllmerable [sic] 
apartar 
inundar 
olfato 
ex[ ... J' 

eunuco 
budar 
cedro 
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95 or. ~ VIII, 7, 17 [198, 23] aiertzen 
95 or. = VIII, 7, 18 [199, 13J irotzen 
104 or. ~ IX, 4, 12 [221, 5] lasterrnaB prontitud 
107 or. ~ IX, 8, 18 [227, IJ uztaka [uztarka OzCP 
107 or. = IX, 8, 18 [227, 10] arreratu [arretatu ACJ]O curar 
107 or. ~ IX, 8, 18 [227, 25] uger profundo 
108 or. = IX, 9,21 [229,27] korrokatu vomitar 
109 or. = IX, 10, 25 [232, 25] txirdillen inferior 
112 or. ~ IX, 12,33 [238, 1] ilaurri [ifiaurri AC] ]] 
112 or. = IX, 12,33 [238, 10] nausa rdrse 
113 or. = IX, 13,37 [241, 1] ioiago [ioriago OzC] 12 nco 
115 or. ~ X, 4, 5 [247, 11-12] asaska desahogarse 
115 or. = X, 4, 5 [247, 12] as-estu apurar 
117 or. ~ X, 6, 9 [250, 8-9] Uhats [ ... ] uhatsak13 aIre 
118 or. = X, 8, 13 [254,3] edutu formarse 
120 or. = X, 12, 19 [259,4] berein innurnerabiles 
123 or. = X, 16,25 [264,6] dendua cimiemo 
123 or. = X, 17,26 [265, 9] aleun inumerables [sic] 
123 or. = X, 17, 26 [265, 19] zietanl4 

125 or. = X, 21, 30 [270, 12-13] usnatu 
128 or. = X, 28, 39 [277,7] kukatzen hallarl5 

129 or. = X, 30,42 [279, 15J gorbizi rebelde 
130 or. = X, 31, 44 [280, 19] segarak 
131 or. = X, 32, 48 [283, 15] entziten aquietar 
132 or. ~ X, 34, 52 [286, 21] antzumatuz 
133 or. = X, 34, 52 [287,7] lo-armarik 
133 or. = X, 35, 54 [288, 14] ista brillo 
134 or. = X, 35, 56 [289, 26] araotzen 
*135 or. = X, 36, 59 [291, 23] xapaleri 
135 or. = X, 36, 59 [292, 5] egitzil6 

8Gero, bistan denez, hustzat jo zuen, A-n <,iasterra)} agertzen baita: oker, «iasrerka" behar bairu, C-k dakarren 
bezala; iitekeena da hustzat jo izanak zer ikusia izatea glosa hau 1956ko iiburuaren bukaerako «Izregirxoa)} 
delakoan jaso ez izatearekin. 

9Ez da irakurtzen hitz honi dagokioia dirudien glosa. 
IOHitz hau gorago aipatutako puntu beltzekin dago azpimarratuta (ikus 131-133 or.); B-tik A-ra bidean 

bakarrik zuzendu zen: ikus 254 or. Seguruenik, glosa hau Lekuonak hutsari igarri baino iehenagokoa da eta, 
hemen ere, hustzar jo izanak zer ikusia duke 1956ko liburuaren akaberako hizregitxoan jaso ez izanarekin. 

llLitekeena da m3-k hitz hau azpimarratu izana bai hiztegitxoan jasotzeko bai «ilaurri» hustzat zuelako: izan 
ere, jaso egin zuen 1956ko liburuaren bukaerako «Iztegirxoa» delakoan (<<ifiaurri" formarekin) eta testuan ere 
zuzendu egin zuen. 

12Hiztegitxoan ere zuzenduta agertzen da (<<iori»); ikus, honetaz, 293 eta 334-336 or. 
13Biak daude azpimarratuta. 
l4Hitz honetan bi marka daude: batetik, hitz osoa clago azpimarraruta, m3-k esanahiaren aldetik argitu behar 

diren hitzei ipini ohi dien bezalako marra batekin eta, inongo zalantzarik gabe, kasu honetan ere asmo horrekin 
(gainera, 1956ko liburuaren «Iztegirxoa» delakoan jaso da: «zieran sartu = estimular»); bestetik, z letra zirkulu 
baten barruan sartuta dago (litekeena da zirkulu bat ez baina 0 bat edo a bat izatea, hots, «oieran» edo «aietan» 
irakurtzeko). Lehendabiziko markarengarik atal honetan jaso da, eta bigarrenarengatik beherago 150 or.; huts 
honek duen alderdi interesgarri bat 338 or. nabarmendu da. Beste batzueran bezala, beraz, Lekuona dudan ibili 
zen, hursa ote zen ala ezagutzen ez zuen hitza. 

15 Azalpen oker honi buruz ikus 140 or. 22 oh. 
16Inongo zalantzarik gabe, «egotzi» behar luke: ezin dugu seguru jakin hitz hau 1956ko iiburuaren hiztegitxoan 
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136 or. = X, 37, 60 [293,4-11.] axukatzen, azukalditan tentar 
137 or. = X, 37, 62 [295, 14] goitzarrenak contumelia 
140 or. = XI, 1, 1 [303,20] Berein milla, asko 
141 or. = XI, 2, 4 [306, 10] semautsi 
142 or. = XI, 5,7 [308, 13] eita [eitea A] forma 
145 or. = XI, 12, 14 [315,6] beraizik bromeando 
145 or. = XI, 13, 15 [316,9] aleun, aleun inumerables [sic] 
147 or. = XI, 15, 18 [318, 17] axekatuko tentar17 

148 or. = XI, 17,22 [321,4] iaurri gobernar 
149 or. = XI, 20, 26 [324, 14] atarra reprehension 
151 or. = XI, 24, 31 [329,7] rora moverse 
152 or. = XI, 27, 34 [332, 13] tarterik espacio 
153 or. = XI, 28, 37 [334,7] xurtzen disminuir 
154 or. = XI, 29, 39 [335, 17] iraizeko transitorio18 

155 or. = XI, 31, 41 [337,5] iraitzi arrojar 
156 or. = XII, 3, 3 [341, 11] mokorki corpus 
157 or. = XII, 4, 4 [341, 15-16] soraioeri muy tardos de inteligencia 
160 or. = XII, 11, 13 [349, 10] eganen egari 
161 or. = XII, 13, 16 [350, 24] aizaroak 
161 or. = XII, 14, 17 [352, 1] sorbatz filo 
162 or. = XII, 15, 19 [353, 18-19] irotzen 
169 or. = XII, 26, 36 [369,3] edu como 
170 or. = XII, 28, 38 [371,6] erasanez padecer 
173 or. = XIII, 1, 1 [377, 10] ixitu [isitu A] 19 
174 or. = XIII, 4, 5 [380, 22] iro corromper 
175 or. = XIII, 7, 8 [383, 11] bixikoago 
178 or. = XIII, 13, 14 [389, 18] ataizean 
181 or. = XIII, 18,23 [397,7-8] maketsen perfect020 

181 or. = XIII, 18,23 [397, 11] alki contento 
182 or. = XIII, 19,24 [398, 11] lapardiak zarzal 
182 or. = XIII, 19,25 [398,21] auta electa 
182 or. = XIII, 19,25 [399,3] eintsu medida 
183 or. = XIII, 20, 27 [400, 11] bixikoak diferentes 
183 or. = XIII, 20, 28 [401, 1] ein 

jasotzeko asmoarekin azpimarratu duen m3-k (jaso egin haitu: «egotzi = dejar, deponer») ala hursa naharmentzeko 
-nahiz eta A-n ere «egitzi» hezala agertu-. Ikus heherago 151 or. eta 332 or. 50 oh. 

17 Azalpen hau ere gaizki dago: ikus 140-141 or. 22 oh. higarren zatia. 
18Ikus heherago 145 or. 
19Azpimarratzeko moduagatik ez dirudi zalantzan jar daitekeenik Lekuonak hitz hau naharmendu duda 

esanahiari huruzko azalpen hat behar duda iritzi diolako, haina kontuan hartu hehar da, oro hat, A-n «isitID) hezala 
agertzen dda (ikus 241 or.) eta, aldi herean, ez dda jaso 1956ko lihuaren hiztegitxoan. 

2°Azalpen oker honi huruz ikus, heherago, 143-144 or. Bestalde, .perfecto» hitzaren gainean «carnalihus» 
zuen idatzita Lekuonak, hetiko arkatz gorriarekin, baina idatzi ondoren urratu egin zuen. lzan ere, «carnalihus» 
paragrafo honetako latin testuan agertzen da eta Lekuonak azpimarratu duen «maketsen» horretatik 050 hurhil: 
«[ ... J non "potuit loqui quasi spiritalihus, sed quasi carnalihus", ille, qui "sapientiam" loquitur inter perfectos 
[ ... J». Ez da harritzekoa lehenengo momentu hatean Lekuonak pentsatu izana «carnalihus» (hots, «loqui [ ... J 
carnalihus») zela «maketsen artean [ ... J ari zan» esaldiaren jatorrizkoa (noski, «loquitur inter perfectos» da hati 
dagokiona). Litekeena da -143-144 or. diogunaz landa- «carnalihus» honekin izan zuen nahasteak ere zer 
ikusirik eduki izana «maketsen: perfecto» glosa okerraren sorrerarekin. (Ohar hedi, azkenik, garaiz konturatu zda 
hutsarekin edo, gutxienez, garaiz egin zitzaiola susmagarria, «makets» ez haitzuen sartu -ez gaizki haina, egia da, 
ezra ondo ere- 1956ko lihuruaren akaherako hiztegitxoan). 
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183 or. = XlII, 21, 29 [401,14] 
184 or. = XlII, 21, 31 [403, 11] 
184 or. = XlII, 21, 31 [403, 17] 
185 or. = XlII, 23, 34 [406, 16] 
185 or. = XlII, 23,34 [406, 20] 
185 or. = XIII, 23, 34 [406, 25] 
186 or. = XlII, 24, 35 [407,22] 
187 or. = XIII, 24, 37 [409, 23] 
188 or. = XlII, 26, 39 [411,24] 
188 or. = XlII, 26, 41 [413, III 
190 or. = XlII, 30, 45 [416,3] 

.gorbiziz 
edu, edu 
ataizerako 
zarralda 
aintzoak [zintzoak ApI 
xegunekin 
txartaketan 
antzi 
igatu 
iragarlea 
soatzi 

infiel 
como 
celo 
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habilidad 
marchitarse 

gustar 

Nabarmena da hiztegiari dagozkion ohar hauek, neurri handi batean behintzat, Orixek 
orri barrenean jarritakoen osagarri gisa -eta ja, agidanean, 1956ko edizioaren bukaeran 
ipini nahi zuen hiztegitxoarekin pentsatuz- egin zituela Lekuonak: 42. orrian bakarrik 
hasten badira da, zalantzarik gabe, askoz ugariagoak direlako horraino Orixeren oharrak 
hortik aurrera baino (ikus IV erans.). Behin-behinekoak direla ere -m3-k egindako 
ohar guztiak bezala- begien bistan dago, besterik ez bada batzuk markatu bakarrik egin 
dituelako. Baina, esan bezala, ez zen izan bere buruarentzat bakarrik egindako lana: beherago 
ikusiko dugu (328-331 or.) nola erabili zituen ohar hauek guztiak 1956ko liburuaren 425-
433 orrialdeetan argitaratuarazi zuen «Iztegitxoa» delakoan. Honetaz landa, en passant 
bezala eginak diruditen ohar hauek orain gehiago axola zaizkigun beste kontu batzuk ere 
erakusten dizkigute: Lekuonak Aitorkizunen latinezko edizio bat eskumenean zuelarik egin 
zuela Ian B-prior-en -geroago aztertuko ditugun beste alderdi batzuek ere bete-betean 
berretsiko diguten bezala-; hasieran erabili zuena, itxura guztien arab era, testu zahar bat 
zuen edizio -antza elebakar- bat izan zela eta gero, momentu jakin batetik aurrera, BAC
eko edizioarekin jarraitu zuela; eta, batez ere, B - P rio r - e k 0 0 r r i eta n z e h a r 
ipinitako hiztegi ohar gehienak Aitorkizunen aipatu 
e d i z i ° h a u e n 1 a gun t z are kin b a k a r r ike gin zit u e 1 a eta, bereziki 
-aipatu momentu horretatik aurrera-, BAC-eko edizioaren gaztelaniazko itzulpenaren 
laguntzarekin (gero, 1956ko liburuaren bukaerako «Iztegitxoa» delakoa ontzeko, Azkueren 
hiztegira ere jo arren, 336-338 or. ikusiko ahal dugun bezala).22 

2lHitz honek ere bi matka dieu: batetik, hitz osoa dago azpimarratuta, esanahia argitzeko azalpen bat beharko 
balu bezala era, besretik, hirzaten hasierako a letra z irakur dadin zuzendu du atkarz gorriak (honengatik jaso da 
zuzenketahau 156 or. ere); hemen, goragoko «zietan sartu» hattan ez bezala (ikus 138 or. 14 oh.), bistan da matka 
bar bestea baino lehenagokoa dela: nabarmena da, alegia, hitz osoa azpimatratu ondoren bakatrik konruraeu dela 
hemen zegoen hutsarekin --eta, noski, honen arrastorik ez da 1956ko liburuaten hiztegitxoan-. 

220har gehienak esan dugu, ez guztiak, bai baitira batzuk 0 r i x ere n t est u a n b a k a r r i k 
o ina r r i t uta e gin dad i r u d i ten a k: batzuei, izan ere, azalpen okerra eman die Lekuonak, baina 
testuinguruak oso ondo onattzen duen -eta, inoiz, iradoki egiten duen- azalpena. Esaterako, «kukatzen: hallar» 
(128 or. = X, 28, 39 [277, 7]): kukatu hitza dezentetan erabiltzen du Orixek eta, Aitorkizunetako agerraldietan 
behinrzat (v, 10,20 [118, 12]; VIII, 7, 16 [197,24]; X, 23, 34 [273, 18]; X, 28, 39 [277, 7]), beti uler daiteke 
'ezkutaru' bezala (baita, agidanean, OEH-k, oraingo honetan jatorrizko tesruari gehiegi begiratzeagatik, azaldu gabe 
uzten duen V, 10, 20 paragrafokoa --« [ ..• ]lur hartan kukatzen zala [ ... ])>-- eta 'kokaru' adierarekin berdintzen duen 
VIII,7, 16 paragrafokoa --«[ ... ] neraunen gibelaldean kukatu bainintzan [ ... ])>-- ere). Lekuonak «haIlar» glosa 
X, 28, 39 paragrafoko agerraldiari ipini dionean ez du jatorrizkora jo nahi izan, zalantzatik gabe pentsaru duelako 
euskarazkoaten beraren tesruinguruak atgi askoa uzten duela hitzaren esanahia: «Ene min gaizroek poz onakin dute 
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Lekuonak san Agustinen jatorrizko testu bat eskuetan zuelarik zuzendu eta osatu zuela 
Orixeren liburua aztarren askok erakusten dute eta ondorengo orrialdeetan zehar sarri 
egiaztatuko dugun ondorioa da: berriz, ezin da frogatu B-prior-eko orrietan egin zituen 
ohar hauek egiteko inongo hiztegirik erabili zuenik (frogatu daitekeen bezala, esaterako eta 
arestian esan legez, 1956ko liburuaren akaberako «lztegitxoa» delakoa ontzeko Azkuerena 
erabili zuela). Momentu jakin batetik aurrera BAC-eko edizioetako bat erabili zuela -eta 
baita zein edizio izan zen ere- berehalaxe eta, agidaneaq, ezin eztabaidatuzko modu batean 
erakutsiko dugu; baina badirudi 0 r d u r a art e t est u z a h arb a t z u e n 
e d i z i 0 e I e b a k arb ate r a b iIi z u e 1 a ; horrela pentsarazten digute bi aztarren 
hauek: batetik, Lekuonak «erraldoi» hitza (48 or. = IV, 12, 19 [91, 9]) «gigas» glosarekin 
azaltzeak, hots, Knoll baino lehenagoko edizio gehienek dakarten irakurketarekin, eta ez 
«gigans», bai BAC-ekoak bai gainerako edizio modernoek dioten bezala (ikus II erans); 
eta, bestetik, aipatu momentu jakin hori baino lehenagoko azalpen guztiak -geroagoko 
hainbat ez bezala- oso ondo etorri ahal direlako latin testutik b a k a r r i k: bestela 
esanda, «mingulin = queja» (43 or. = Iv; 5, 10 [82, 14-15]) bezalako azalpen bat egin ahal 
izateko nahikoa da Orixeren testuko hitz horri latin jatorrizkoan dagokion ordain soila, 
«conqueri» alegia, horixe baita conqueror aditzarentzat edonork emango lukeen -edo, bada 
ere, edonork eman lezakeen- itzulpena.23 Ez da gauza bera gertatzen Lekuonaren glosa 
guztietan eta batzuek, gorago iragarri bezala, argi eta garbi erakusten dute Vega-kBAC-en 
argitaratutako edizioaren gaztelaniatik bakarrik etorri ahal direla: baina momentu jakin 
batetik aurrera bakarrik, ez lehenago. 

Ikus ditzagun adibide argienak. 85. orrian (VII, 17, 23 [176, 19]) arkatz gorriak 

burruka eta ez dakit gurenda nork duken. Ot5, launa, erruki zakit! Ai ene! Ez dut kukatzen nere zauririk: sendagille 
zera, ni gaixo, Zu urrikaltsu, ni errukarri»; baina latina ez dator bat Lekuonaren cchailaD> horrekin, bai ordea gorago 
-agerraldi guztiak kontuan izanik- proposatutako 'ezkutatu' adierarekin: ccContendunt maerores mei mali cum 
gaudiis bonis, et ex qua parte stet victoria nescio. Ei mihi! Domine, miserere mei! Ei mihi! Ecce vulnera mea non 
abscondo; medicus es, aeger sum; misericorses, miser sum» (<<no oculto mis llagas» Vega-k; ccje ne cache pas mes 
plaies» Labriolle-k). Antzeko zerbait gertaru da ccaxekatuko: tentar,> glosan (147 or. ; XI, 15, 18 [318, 17]). Hemen, 
oso oker ez banago, bederatzi orri gorago (139 or.) egindako ccaxukatzen, azukalditan: tentar» azalpena etorri zaio 
burura eta, testuinguruak -itxura batean behintzat- adiera hau onartzen zuenez gero, bi hitzak nahastuz eta inora 
jo gabe errepikatu du buruan zuen esplikazioa, hots, ccaxekatuko: tentar». Baina ezin da zalantzarik izan hemen duen 
esanahia askoz gorago, hitzak Aitorkizunetan duen beste agerraldian, egin zuen -eta ahaztuta bide zuen- beste 
glosa batean emandak.o berbera duela: «axekatzeak: nugari, broma» (45 or. ; IV; 8, 13 [86, 5]). XI, 15, 18 paragrafoko 
agerraldiaren testuingurua, izan ere, gardena da -eta gardenagoa egingo litzaiguke restu zati zabalago bat hartuez 
gero-: «Nere laun, nere Argi, emen ere Zure egiak ez du tlXekatuko gizona?»; «Domine meus, lux mea, nonne et 
hie veritas rua deridebit hominem? (<<no se·burlara» Vega-k; cme va-t-elle pas [ ... ] prendre l'homme en derision?» 
Labriolle-k); eta orobat IV; 8, 13 paragrafokoa: ccLiburu xoragarriak elkarrekin irakurteak, elkar tlXekatzeak, elkar 
xurikatzeak [oO.J»; «[ ... ] simullegere libros dulciloquos, simul nugari et simul honestari [ ... ]» «<chancearnos» Vega
k; <<ies plaisanteries» Labriolle-k). Eta, izan ere, 1956ko liburuaren akaberako hiztegitxoan ondo jaso da, agian 
berariaz: «axekatu ; bromear»; <caxukatu ; tentaD>. (Ez dut uste honekin guztiarekin zer ikusirik duenik hitz honek 
ba omen duen 'rentatu' adierak: ikus OEH-k s.v. dioena, Aitorkizunetako bi agerraldiak behar bezala sailkatuz 
-testuingurua eta jarorrizkoa kontuan harruz eta 1956ko liburuaren akaberako hiztegitxoari begiratu gabe--. Eta, 
era berean, besre kontu bat da tlXekatu eta tlXUkatu hitzek, azken batean, jatorri bera duten ala ez). 

23Lekuonak I, 2, 2 paragrafoaren bukaerako ezabatzea (ikus 49, 194 eta 208-209 or. eta III erans. 1 zenb.) 
salatu izanak ez du nahitaez testu zahar horren berorren alde hitz egiten: bakar-bakarrik Orixek erabili zuen 
1946ko BAC-eko edizioaren kontra, zeren eta B A C - e k 0 h u r r eng 0 e k - b a i 1 9 5 1 k 0 a k 
b ail 9 5 5 e k 0 a k - b a i b a ita k art e 1 9 4 6 k 0 a k f a 1 tad u e n res t u a. Ikus, 
honen gainean, 143-144 or. 
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«istatua» azpimarratu du eta, hurbilen zuen zurian, «inundar» idatzi dU.24 Orixeren testuak 
eta san Agustinen latinak, hurrenez hurren, honda diote: <<Ala arkitu zun animak zer argiz 
istatua zan [ ... ]»; «[ ... ] ut inveniret, quo lumine aspergeretur [ ... ]». Latinezko aspergo 
'ihinztatu' bezala itzultzea normala litzateke, hau da, aditz horren esanahia galdetuez gero 
askok emango luke ten erantzuna da; «inundar» ordea ez da, inondik ere, ez ihinztatu 
ez aspergo hitzen begien bistako ordaina, baina hara nola dioen BAC-eko edizioaren 
gaztelaniazko itzulpenak: «[ ... ] para ver de que luz estaba inundada [ ... ]».25 108. orrian (IX, 
9,21 [229,27]) «korrokatu» hitzari honako glosa hau ipini dio Lekuonak: «vomitar» (eta 
1956ko liburuaren «Iztegitxoa» ddakoan berdin: «korrokatu = vomitar»). Aurrekoa baino 
adibide hobeagoa da, azalpena gaizki baitago: korrokatu ez da 'botaka egin' (ikus OEH, 
s.v., non Orixeren adibide hau berau jasotzen baita baina, ezinbestean, argitu gabe). Ikus 
dezagun nola sortu den hursa. Latinak honda dio: «[ ... ] qualia solet eructuare turgens atque 
indigesta discordia»; eructuare (edo eructare), berez, 'ahotik bota' izaten da eta, hemendik, 
'korroskada egin' ere izan daiteke: zalantzarik gabe, horrela ulertu nahi izan du Orixek; 
baina izan daiteke baita ere -eta askotan izaten da- 'botaka egin', eta adiera hau aukeratu 
zuen BAC-eko edizioaren itzulpenaren egileak: «[ ... J cuales suele vomitar una hinchada e 
indigesta discordia». Beraz, eructare izan daiteke bai 'korroskada egin' bai 'botaka egin', 
baina 'korroskada egin' ezin da izan 'botaka egin'; Orixe latinari jarraitu zaio eta Lekuona 
gaztdaniari: euskarazkoa gaztelaniazkoarekin berdindu nahi izatetik sortu da «korrokatu = 
vomita£» ezinezko hau. 26 109. orrian (IX, 10, 25 [232, 25]) «txirdillell» hitza azpimarratu 
da eta glosa honekin argitu: «inferior» (berdin, berriz ere, 1956ko liburuaren bukaerako 
hiztegitxoan: «txirdil = inferio£»). Orixerenak eta san Agustinenak, hurrrenez hurren, 
honda diote: «[ ... J egoera au luza ba lekigu ta ikuskari txirdillen guzian [guziak AJ itzali 
[ ... ]»; «aliae visiones longe imparis generis». Funrsean, txirdil hitzak 'arbuiagarria dena' 
adierazten du; Azkuek, esaterako, honela azaltzen du: «I. [ ... ] desvergonzado, devergonde. 
2. [ ... ] pingajo, loque. 3. [ ... J carpa, racimo que queda despues de hecha la vendimia, 
grappille, petite grappe qui reste apres la vendange». Latinaren impar hori benetan modu 
askotara jaso zitekeen; BAC-eko edizioaren gaztdanian honela dator: «las demis visiones 
de fndole muy inferior»; Lekuonaren glosa (<<txirdil = inferio£») nekez sortu zitekeen aita 
Vega-ren itzulpenagatik izan ez balitz. 118. orrian (X, 8, 13 [254, 3]) edutu hitza agertzen 
da Orixeren testuan: «Oek nola edutu diran nork esan [ ... ]»; Lekuonak glosa susmagarri 
honekin azaldu dio bere buruari: «formarse» (baina berdin 1956ko liburuaren hiztegitxoan). 
Hitza benetan bakana da: Aitorkizunetan hemen bakarrik agertzen da eta OEH-k ez dakar 

24Ez da zalantzarik VII, 17,23 paragrafoko «istatua>' hau 1956ko edizioaren bukaeran dagoen hiztegitxoko 
«iztatu» eta «iiztatu» bera dela, hau da, ihinztatu: ikus, honetaz, 338-339 or. (eta baita 335 or. 54 oh.). 

25Glosa honen beste alderdi bati buruz ikus 335 or. 54 oh. 
26Honen amzekoa da -latinera edo gaztelaniara jo izanak sortutako huts bat erakusten duelako bakarrik, 

ez ordea Lekuonak BAC-eko gaztelaniazko testua erabili duenik froga dezakeelako- 107. orriko «ugen> hitzari 
emandako azalpena (<<profundo»); «munduko ibai uger au» (IX, 8, 18 [227, 25]) esaldian bakarrik agertzen 
da, Aitorkizunetan, «ugen> hitza: «ugen>, hau da, uher, berez, 'arrea da, eta ez dago arrazoirik, Orixeren testllari 
bakarrik begiratzen badiogu, hemen ere horrela ez denik pentsatzeko. Latinak «profunda torrentis» dio (eta Vega
ren itzulpenak «las cosas profundas del torrente») baina, hainbestetan bezala, Orixek ez du jatorrizkoa hitzez hitz 
itzuli, ezta hurrik eman ere: hiztegitxoaren egileak ordea bai jarraitu dio, latinari zein gaztelaniari, orpoz orpo --eta I;' 
ez da harritzekoa, pasartea nahasi samar jasota baitago-. 
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(bai ordea -garai eta giro honetako idazleentzat dezentetan gertatzen den bezala- Plazido 
Mujikarenak: «formar, dar forma, organizar, arreglar»}. Latinezko testuak honela dio: «Quae 
quomodo fobricatae sint, quis dicit [ ... J»; hemendik abiatu izan balitz, fobrikatu edo honen 
sinonimo bat espero behar genukeen, baina kasualitate handia izango zitekeen sinonimo 
hori -benetan sinonimoa baldin bada- «formarse» izatea; jakina, BAC-eko edizioaren 
gaztelaniazko itzulpenak dioena da: «Pero ~quien podra decir como fueron formadas 
[ ... J?». 123. orrian (X, 16, 25 [264, 6]) pasarte hau dago: «Ez naiz ari zeruko zabaldiak 
edo izarren tartea neurtzen, ez lurraren dendua billatzen: ni naiz oroiketa, ni anima»;27 
Lekuonak «cimiento» idatzi du «dendua» hitzaren pare-parean. Latinak ezin izan dio bide 
eman horrelakorik pentsatzeko: «Neque enim nunc scrutamur plagas caeli aut side rum 
intervalla demetimur vel terrae libramenta quaerimus: ego sum, qui memini, ego animus»; 
libramentum, izan ere, «contrepoids des machines de guerre, poids [ ... J, action de balancer, 
de mettre en niveau, en equilibre, egalite de niveau, surface plane» da (Gaffiot-en arabera), 
eta horrela ulertu dute eskumenean ditudan Aitorkizunen itzultzaile guztiek: «les lois de 
l'equilibre terrestre» (Labriolle-k), «les lois de l'equilibre de la terre» (Labriolle-ri darraion 
Trabucco-k), edo «el equilibrio de la tierra» (Mier-ek), gutxi batzuk baino ez aipatzearren; 
BAC-eko edizioaren itzulpenaren egilea den Vega izan ezik: «Porque no exploramos ahora 
las regiones del cielo, ni medimos las distancias de los astros, ni buscamos los cimientos de 
la tierra; soy yo el que recuerdo, yo el alma».28 157. orriko glosak (XII, 4, 4 [341, 15-16]) 
hitzez hitz jaso du, ez BAC-eko edizioaren gaztelaniazko itzulpenean argitu beharreko euskal 
hitzari dagokion ordaina, ezpada hari dagokion hitz multzo oso bat; Lekuonaren glosak, 
izan ere, «soraioeri: muy tardos de inteligencia» dio eta, noski, holaxe dio baita Vega-ren 
gaztelaniak ere: «Pues ~como se habrfa de Hamar y por que sentido de algun modo se habria 
de insinuar a los muy tardos de inteligencia [ ... J ?» (latinak, berriz, «sensu tardioribus» bakarrik 
dakar: «Quid ergo vocaretur, quo etiam sensu tardioribusutcumque insinuaretur [ ... J»). 190. 
orrian (XIII, 30, 45 [416,3]) honela dio Orixek: «Ba-dantzut, launa, ta soatzi dut ezti-xorta 
bat Zure egi ortatib; Lekuonaren arkatz gorri-urdinak glosa hau ipini du hitzaren gain
gainean: «gustan> (1956ko liburuaren bukaerako hiztegitxoan «soatsi = gustar, saborear»; 
«soatzi : soatsi» aldaerari buruz ikus 336 or.). Azkuerentzat sohatsi da «quitar la miel de una 
colmena, enlever Ie miel d'une ruche», eta zohatsi «despojar, depouillen>. Latinak dakarrena, 
berriz, hau da: «[ ... J et elinxi stillam dulcedinis [ ... J»; hots, elingo, 'miazkatu' «<lechen>, diote 
bai Gaffiot-ek bai Ernout-Meillet-ek). Nekez izango da kasualitatea, hemen ere, Vega-ren 
gaztelaniazko itzulpenean gustar hitzarekin ego tea jasota: «[ ... J y he gust ado una gota de Ia 
dulzura [ ... ]». 

Ezin ukatuzkoa da, hortaz, mom e n t u j a kin bat e t i k a u r r era 
Lekuonak BAC-eko edizio elebiduna !Zan zuela eskuen 
art e a n Orixeren testua irakurtzen zuen bitartean eta haren Iaguntzarekin bakarrik garbitu 
zituela fortunatzen zitzaizkion hiztegi arazoak. (Gero, 1956ko liburuaren <<lztegitxoa» 

271956ko testuan "deudua» dago (264, 6), baina argi dago inprimategian egindako hutsa dela, liburuaren 
"Okerrak zuzentze" delakoan ja zuzenduta agernen baira: ikus, dena den, 295 or. 

28Baina 1956ko liburuaren hiztegitxoan "dendu = equilibrio» dago ja, zalantzarik gabe, Azkueren hiztegira 
jo behar izan zuelako Lekuonak ordurako; honako hau aurkitu zuen berean: «dendun [ ... J estabilidad, equilibrio: 
stabilite, equilibre». Ikus, honetaz, 337-338 or. 
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egiterakoan, jo zuen Azkueren hiztegira: baina, itxura guztien arabera, ez lehenago) . 
. Pentsatzekoa da BAC-ekoa aukeratu baldin bazuen ez zela izan Orixek azken idatzaldia 
ontzeko erabili zuena zelako: ez dut uste Lekuonak horren berri jakin zuenik; aldiz, bestelako 
arrazoi asko zituen edizio hura aukeratzeko: inguru hauetan salgai zegoen edizio elebidun 
bakarra zelako, entzute handia izan zuelako argitaratu zenetik eta, agian, ikusiko zuelako 
bat zetorrela --:-apika ordura arte erabili zuen edizio zaharra ez bezala- Orixeren testuaren 
paragrafokako antolamenduarekin. BAC-eko edizio hark ordea hiru inprimaketa izan zituen 
1956ko urrea baino lehenago: lehenengoa ---eta, inongo zalantzarik gabe, Orixek erabili 
zuena- 1946an, beste bat 1951n eta beste bat 1955ean. Jakin ote genezake hauetako zein 
ibili zUen Lekuonak Orixeren testua zuzentzean? Baiezkoan nago. Ikus dezagun Orixek 
honako esaldi honi eman zion itzulpen ezinezkoa: 

[ ... J ille, qui «sapientiam» loquitur <((>inter 
perfectos». (XIII, 18,23) 

[ ... J maketsen artean Zugurtasunez ari zan ua. 
(B, 181 or. [397,7-8]). 

Bistan da «maketsen artean» ezin dela izan «inter perfectos»: zerbait izatekotan «inter 
imperfectos» izan behar luke. Nik ezagutzen ditudan Aitorkizunen edizio guztietan eta 
edizio guztietako aparatuetan «inter perfectos» dio latin testuak eta, gainera, seguru dakigu 
Orixek XI-XIII liburuak -edo liburu hauetako zati gehienak behintzat- BAC-eko 
ediziotik itzuli zituela (ikus II erans.). Eta, hain zuzen ere, edizio honek beronek ematen 
digu korapilo honen giltza, Orixeren hutsaren zergatikoa bertako Vega-ren gaztelaniazko 
itzulpenean gertaturako laps us batean baitago: «[oo.J aquel, digo, "que hablaba la sabiduria 
entre los imperfectos"». Bistan da, beraz, Orixe, pasarte hone tan, gaztelaniazko testuari 
jarraitu zaiola eta ez ..,---ohi bezala: ikus, honetarako ere, II erans.- jatorrizko latinari; 
Lekuonak ordea glosa hau ipini dio Orixeren testuko «maketsen» hitzari: «perfecto». 
Latin testuari bakarrik begiratu diolako gaztelaniazkoari batere kasurik egin gabe? Nekez 
sinets genezake horrelakorik, ikusi dugunean gaztelaniazko itzulpena izan zuela kontuan 
-momentu jakin batetik aurrera baina, inongo zalantzarik gabe, liburuaren akaberan 
dagoen zati hau zuzendu zuenean- bere glosak egiterakoan: sinestezina litzateke, batez ere 
hau bezalako azalpen susmagarri batean, bere ohituratik aldentzea eta latin testuaren parean 
zegoen espainolezkoari begiratu ere ez egitea. Honen guztiaren zergatikoa askoz errazagoa 
da: Lekuonak eskuetan izan zuena ez zen izan aipatu hutsa zekarren -eta Orixek erabili 
zuen- BAC-eko 1946ko edizioa, ezta huts berbera duen 1951koa, ezpada ja huts hori (eta, 
esaterako, I, 2, 2 paragrafoaren bukaerakoa: ikus 141 or. 23 oh.) zuzenduta duen 1955ekoa; 
izan ere, edizio honek mintzagai dugun pasarterako dakarren itzulpenak honda dio: «[ ... J 
aqud, digo, que hablaba fa sabiduria entre los peifectos». Hortaz, L e k u 0 n a k, 0 r i x e k 
bezala, BAC-eko edizioa erabili zuen, baina ez hark izan 
zuen 1946ko lehenengo inprimaketa, askoz txukunago 
ate r a zen 1 9 5 5 e k 0 a b a i z i k . Eta, oso oker ez banago, egiaztapen hau bat dator 

. Lekuonak B-prior-eko testuaren orrazketaren hasieran Aitorkizunen beste edizio bat erabili 
zuelako hipotesiarekin; 1955eko edizioa, izan ere, «el dia 27 de diciembre de 1955, fiesta 
de S. Juan Evangelista» bukatu zuten inprimatzen: ez da harritzekoa Lekuonaren eskuetara 
Orixeren itzulpenari buruzko lana hasita zuenean baino heldu ez izana eta, ordurarte, 
irispidean zuen edozein edizio zaharrekin moldatu behar izatea. 
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Noiz arte erabili zuen edizio zaharra eta noiztik aurrera BAC-ekoa ere zehaztu egin 
dait~ke. Baldin eta B-prior-eko orrietan eskribitu zituen hiztegi oharrak ordenan egin 
bazituen, hau da, Aitorkizunen behatzizkribua sistematikoki hasieratik bukaeraraino 
irakurriz, alegia jauzirik egin gabe ez atzera ez aurrera, eredu aldaketa 48. eta 85. orrien 
artean ipini behar genuke, agian 48.aren eta 61.aren artean: izan ere, 48. orrian dugu 
gorago aipatu dugun «gigas» hura (ikus 141 or.) eta 85.ean «istatua: inundar» (ikus 141-
142 pr.). Litekeena da 61. orriko «puztagarriak: pasajeros» dioen glosak ja BAC-eko edizioa 
salatzea: «iraizeko onpuztagarriak maitatuz» esaldian (61 or. = V, 12, 22 [120, 15]), 
izan ere, Lekuonak «puztagarriak» azpimarratu du eta, goragoko zuri batean, «pasajeros» 
glosatu du. Oker, agidanean, puztagarri hitzak ez baitu 'igarokorra' edo 'iragankorra' esan 
nahi, 'mesprezagarria' baizik: iraizeko da, noski, pasajero; baina hutsak iraun egin du, eta 
1956ko liburuaren hiztegitxoan ere «puztagarri = efimero, pasajero» dago. Auzia da nondik 
atera duen Lekuonak «pasajeros» hori. Latinak «amando volatica ludibria temporum» dio: 
Orixeren itzulpena -orain dakusagu- libre samarra da eta, hortaz, jatorrizko latinak ez 
digu gehiegi laguntzen euskarazkoa argitzeko, Lekuonari ere gutxi lagunduko zion bezalaxe; 
ez da ezinezkoa Lekuonak, batetik, «volatica» itzuli izana «pasajeros» bezala eta, bestetik, 
pentsatu izana «volatica = pasajeros» ekuazioa «puztagarrialo> hitzari zegokiola: ez da 
ezinezkoa, baina askoz errazago uler daiteke joko honetan BAC-ek dakarren gaztelaniazko 
itzulpena sartzen bada, hots, «amando unas burlas y engafios pasajeros».29 Nolanahi ere, 61. 
orria baino lehenago ez dugu BAC-eko edizioaren aztarren garbirik; 61. eta 85. orrien artean 
ere ez dago, nire ustez, aintzat hartzeko moduko arrastorik; eta 85. orriko «istatua: inundar» 
segurutzat jo dezakegulakoan nago, zalantzarik gabe 61.ekoa baino seguruagotzat.30 Hau 
guztia, esan bezala, baldin eta jauzirik -edo, bada ere, jauzi gehiegirik- egin ez bazuen 
hiztegi oharrak ipintzerakoan. Lekuonak hemendik aurrera emango dituen pauso guztiak 
BAC-eko edizioaren argitan bakarrik uler daitezke: batez ere -hauexek dira-eta munta 
handienekoak- behatzizkribua zuzendu ondoren baina inprimategira bidali baino lehenago 
ondu zuen «Utsuneak» izeneko dokumentukoak (188-213 or.). 

b. Testua bera 

Baina 'testua bera zuzentzea zen, noski, Lekuonak Orixeren Aitorkizunetan eskua 
sartzen hasteko izan zuen arrazoi nagusia. Hiztegiari eta puntuazioari dagozkion oharrak 

29Honekin batera kontuan hartzeko modukoa da iraizeko hitza beherago bakarrik argitu izana Lekuonak, 
nahiz eta hemengo hau izan lehenengo agerraldia: 71. orrian (VI, 11, 18 [144, 9]) «iraizeko: presente» glosa 
ipiniko du, eta 1956ko edizioaren hiztegitxoan ere «iraizeko = presente, superficial» jasoko duo Eta «puztagarriak» 
azpimarratu izana -eta ez «iraizeko»-- ezin dugu huts mekanikotzat jo, 1956ko liburuko hiztegitxoan ere, esan 
bezala, «puztagarri = eflmero, pasajero» errepikatu baitu, 

3°1zan ere, ez dirudi 61. orria baino lehenago BAC-eko edizioaren erabilera salatu ahal duen aztarren garbirik 
dagoenik, ez baitut uste kontuan hartu behar denik .iresle: devoradof» (54 or. = V, 3, 4 [104,22]) glosaren kasua, 
BAC-eko gaztelaniazko itzulpenak ere «devoradof» ekarri arren (latinak .edax»). Eta orobat 61. eta 85. orrien 
artean, «idoki: sacar» glosak (76 or. = VII, 3, 5 [157, 6]) ezer gutxi esan dezake honetaz, gehiegi bailitzateke 
ondorioak ateratzea latinak «educere» eta Vega-ren gaztelaniak «apartar» (eta ez «sacar») diotelako; berdin samar 
gertatzen zaio (behar ez dugun lekukotasuna bada ere, paragrafo berean baitugu benetan frogagarria den «istatua: 
inundar»), baina kontrako zentzuan, «oildu: apartar» glosari (85 or. = VII, 17, 23 [176, 17]): latinak «abduxit» 
dio eta Vega-k «apart6». 
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bezala (ikus 140 or.), testua zuzentzen edo aldatzen dutenak ere berandu agerrzen dira 
B-prior-eko orrietan, gutxi gorabehera 50. orriaren inguruan, lauzpabost salbuespen alde 
bat uzten baditugu: badirudi Lekuonak B-prior-en egin zituen zuzenketak, zati batean 
behintzat, Orixek berak berran egindako zuzenketek baldintzatu zituztela, hau da, hauen 
osagarri gisa ulertu zituela nonbait, Orixek bere testuari egindako zuzenketak bakantzen 
direnean hasten baitira ugaritzen Lekuonarenak. Ordea zati batean bakarrik, esan bezala 
-honetan ere izango baitzuten eragina beste arrazoi arinago batzuek- eta, argi gera bedi, 
lehenengo momentuan eginak diruditen hiztegi, puntuazio eta testuari berari buruzko 
marka eta oharretan bakarrik: zeren eta m3-k nabarmendutako pasarteak (ikus beherago 
173-179 or.), seguruenik pixka bat geroagokoak, ez baitira aipatu 50. orriaren inguruan 
hasten, behatzizkribuaren hasiera-hasieratik baizik; eta berdin, ja B-prior-etik kanpo, 
probetan egingo zituen aldaketak. Bistan da, bestalde, testua ukitzen duten B-prior-eko 
oharrak behin-behinekoak eta bere buruarentzakoak direla, hiztegi oharrei buruz hitz egin 
dugunean ere esan behar izan dugun bezala: asko, esaterako, ezingo lituzkete ulertu -hau 
da, ezingo lituzkete irakurri- inprimategiko langileek; heste batzuk bere buruari egindako 
galderak edo oharpenak dira -gutxienez, esanahi jakinik gabekoen multzoan sartu ditugun 
guztiak-; eta dezentetan ikusten dugu gero iritzia aldatu zuela eta berak ere ez zituela 
onartu B-prior jorratzean egindako proposamenak. Ikus ditzagun, beraz, eta puntuazioari 
dagozkion oharrak alde bat utzita, B-ko testua aldatzen duten edo aldatu beharra adierazten 
duten Lekuonaren proposamenak.31 

B m3 A 

*3 or. = I, 5, 5 [13, 5] zatzait zatzait zakit 
*3 or. = 1, 5, 6 [13, 19] Badu Ba-du Ba-du 
*3 or. = 1, 5,6 [13,21] besterik besteri besteri 
*4 or. = 1, 5, 6 [14,3] ps. Ps. Ps. 
49 or. = IV, 14,22 [93, 15] edi edo edo 
50 or. = IV, 15,24 [95, 9] gaorpuzgaberik gorpu#gaberik gorpuzgaberik32 

*51 or. = rv, 16,30 [98, 12] linuruak liburuak lihuruak 
54 or. = V, 3, 3 [103, 15] ikas-azkuri ikas-azkurri ikas-azkurri 
54 or. = V, 3, 3 [103, 16] ruen aien aien lain Oz] 
54 or. = V, 3, 3 [103, 17] zadaten zidaten zidaten 
56 or. = V, 6, 10 [108, 23J auindiagorik aundiagorik aundiagorik 
56 or. = V, 6, 10 [109,4] zendelako zendelako zeudelako 
56 or. = V, 6, 10 [109,71 txiratzen txeratzen33 txoratzen 
57 or. = V, 8, 14 [113, 4J iokasletan irakasletan irakasletan 
58 or. = V, 8, 15 [114, 2J oroikari oroikarri oroikari 

310hi bezala, erreferemziaren ezkerrean izartxo bat daramaten oharrak arkatzaren mutur urdinarekin , 
egindakoak dira. Beltzean jarri ditm m3-k markatu besterik egin ez dituen letrak eta hitzak: hauek ere zerrenda I i 
honetan jaso beharra zegoen, letra eta hitz horiek nabarmendu izana bera B-prior-eko orrietan egindako Ian aldi 'i 
honi dagokiolako; berriz, B-prior-en markatutako hitz hauentzat gero gauzatu diren aldaketak (esaterako, «zatzait I ' 

B : zatzait m3 : zakit A») B-prior-etik A-ra bidean egindakoei bumz hitz egiterakoan aztertuko dira, aldaketak 
berak beste Ian aldi horri baitagozkio. «<OZ)' laburduraz ikus 288 or.). 

32Ikus 113 or. 37 oh. 
33 Askotan bezala, m3-ren zuzenketa ez da erabat garbia: esango nuke e bat dela, baina daitekeena da 0 bat 
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62 or. = V, 14,25 [123, 15] uzten uztea uztea 
68 or. = VI, 7,12 [138, 6] itxarikizun itxarokizun itxarokizun 
69 or. = VI, 8, 13 [139, 18] zama zana zana 
69 or. = VI, 8, 13 [139,20] Erorikotik Erorikotik? Erorikotik 
70 or. = VI, 10, 16 [142,20] zuten uzten uzten 
71 or. = VI, 10, 17 [143, 19] grifian giiian gifian 
*71 or. = VI, 10, 17 [143, 25] genen genun genen [genun Oz] 
71 or. = VI, 11, 19 [145, 16] gauza gauzka gauzka 
72 or. = VI, 12,21 [146, 19] anfrea andrea andrea 
72 or. = VI, 12,22 [147, 10] iantzat aintzat aientzat [aintzat Oz] 
73 or. = VI, 14,24 [149,22] brrindu birrindu birrindu 
74 or. = VI, 14,24 [150,4] Z I Zure Zure Zure 
74 or. = VI, 15,25 [ISO, 15] Ni Nik Ni 
74 or. = VI, 15,25 [ISO, 15] au onek au 
74 or. = VI, 15,25 [ISO, 19] bestere andere besteren andere beste andere 
74 or. = VI, 16,26 [151,9] erio- I bildurrak erio- I -bildurrak erio-bildurrak 
75 or. = VII, I, 1 [154, 11] urrez urez urez 
*75 or. = VII, I, 2 [155,4] lu-m#kulrik lur-mukulurik lur-mukulurik 
76 or. = VII, 2, 3 [156,4] Bauiian Baifian Banan 
78 or. = VII,S, 7 [159,24] keska keska kezka 
79 or. = VII, 6, 8 [161,24] mintzlari mintzolari mintzalari 
79 or. = VII, 6, 8 [162,2] aholtu aholku aholku 
79 or. = VII, 6, 8 [162,9] zuka zula zula 
79 or. = VII, 6, 8 [162,25] dakr dkar elkar 
79 or. = VII, 6, 8 [163, 2] uztaria uztarria uztarria 
79 or. = VII, 6, 9 [163, 9] aitor eta aitor iator eta iator aitor eta iator 
79 or. = VII, 6, 9 [163, 12] eateko esateko esateko 
79 or. = VII, 6, 9 [163, 13] sirtua sortua sortua 
79 or. = VII, 6, 10 [163,25] Gainera Gaifiera Gainera 
79 or. = VII, 6, 10 [163,27] bait zuken bait-zuken bait zuken 
80 or. = VII, 7, 11 [164, 22] etaindarturik eta indarturik eta indarturik 
81 or. = VII, 9, l3 [166, 17] aundigozez aundigosez aundigozez 
81 or. = VII, 9, 14 [168,21] biurtzendi- I ra biurtzen di- I ra biurtzen dira 
82 or. = VII, 10, 16 [170, 7] maitzasun maitasun maitasun 
82 or. = VII, 10, 16 [170,22] arteqb arteqb artean 
83 or. = VII, 11, 17 [171,6] Nere Neri Neri 
83 or. = VII, 12, 18 [172,4] utza utsa utsa 
83 or. = VII, l3, 19 [172,21] Oeke Oek Oek 
83 or. = VII, 13, 19 [173,6] zaitz zuaitz zuaitz 
84 or. = VII, l3, 19 [173, 9] ere ere ere ere 
84 or. = VII, 15,21 [174, 17] erev ere ere 
84 or. = VII, 15,21 [174,21] iragairekoak iragaitekoak iragaitekoak 
84 or. = VII, 16,22 [175, 12] ziran zeran zeran 
85 or. = VII, 17,23 [176,6] ikus-esifiak ikus-esifiak ikus-ezifiak 

izatea, hain justu A-ko testuak dakarrena. 1956ko edizioaren akabe~o hiztegitxoak «txeratzen» irakurketaren aide 
hitz egiten du, hitz hau jasotzen baitu (<<txeratu = acariciar») eta «txeratu» hapax da Aitorkizunetan, hau cia, hemen 
bakarrik irakur daiteke. Bestalde, ulertzekoa litzateke «tlCoratzea» inprimategian sortutako focilior bat izatea; nahiz 
eta kontuan hartzeko modukoa izan C-k (53 or.) «xoratzen» irakunzea. Ikus. guzti honetaz, 137 eta 334-337 or. 
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85 or. = VII, 17,23 [176, 15] arrzeko ~ii artzeko 
88 or. = VIII, 1, 1 [183, 8] Iaina Iauna 1auna 
88 or. = VIII, 1,1 [184, 1] A#ssegin34 Atsegi Atsegin 
89 or. = VIII, 1,2 [185, 12] Txirlari Txirlatri Txirlari 
*89 or. = VIII, 2, 3 [185, 17] 3-

I 

~#tze4ukan 3 
89 or. = VIII, 2, 3 [185, 18] b#tzmdukan[#=a+i] batzedukan 
*89 or. = VIII, 2, 4 [186, 22] 

~Wi~ *90 or. = VIII, 2, 4 [187, 16] berriaz berriz 
91 or. = VIII, 3, 8 [189,28] zilegi zillegi zillegi 
91 or. = VIII, 3, 8 [190,3] daraifio darraio darraino 
92 or. = VIII, 5, 10 [192, 10] es- Ila 

~~t . eskola 
93 or. = VIII, 6, 13 [194,20] opro opor opor35 

97 or. = VIII, 10, 24 [203, 26] elkarri aier elkarr' aier elkarti aier 
98 or. = VIII, 11, 27 [206, 20] ema- I nanizaiok ema- I na nizaiok36 emana nizaiok 
*98 or. = VIII, 11,27 [206, 20] ema- I nanizaiok ema- I nan izaiok e. n. [e. n. OZP7 
*99 or. = VIII, 12,28 [207, 14] zurrustak zurrJaka38 zurrustak 
99 or. = VIII, 12,29 [207,24] # [# = a + l) #1 al 
99 or. = VIII, 12, 29 [208, 9] aeruan zeru zeruan 
99 or. = VIII, 12, 30 [209, 1] ararura araura 

1: 100 or. = IX, 1, 1 [211, 14] nai-ukaitea nai- 'teak nai-ukaitea 
100 or. = IX, 1, 1 [212,3] ustea uztea ustea 
100 or. = IX, 1, 1 [212, 11] lizun-atsa39 lizun- tza lizun-atsa 
*100 or. = IX, 1, 1 [212, 11] atzegitetik atzegi ~etik40 atzegi tetik 
100 or. = IX, 2, 2 [212,211 mahasketa arorako mahasketa-arorako mahasketa a. 
*101 or. = IX, 3, 5 [215,9] gendin gendili gendin 
102 or. = IX, 3, 6 [215,20] egi billa <gibr egi billa 
102 or. = IX, 3, 6 [216,6] baitzira baitzi baitzira 
103 or. = IX, 4, 8 [217,27] am aiD . aten 
103 or. = IX, 4, 8 [217,28] garde garde gorde 
103 or. = IX, 4, 10 [219,25] berreiatzen berreiltzen berreiatzen 
103 or. = IX, 4, 10 [219,27] nor nork nork 
104 or. = IX,4, 10 [220, 1] baikira baiker baikera 
105 or. = IX, 6, 14 [223, 1] Ba,da Ba-da Ba-da 
106 or. = IX, 7, 16 [225, 2] antzi mtzi antzi 
106 or. = IX, 8, 17 [226, 4] kristoren kristo en Kristo'ren 

34«A#ssegim, B, <<Atssegim, rn2 (ikus 115 or.); rn3-k s bat ezabatu dU'~ 
35Hitz honen azpian m2-k ipinitako puntu beltz batzuk daude: ik s 118 eta 131-132 or. Bestalde, m3-k 

hemen jaso dugun zuzenketa egin ondoren, m5-ek zuzenketa berbera err pikatu du (ikus beherago 183 or.). 
3GBi hitz hauetan B-prior-etik ibili diren eskuek egin dituzten zuzen eta eta markei buruz ikus 130-131 or. 

Ohar bedi bi bider jaso dugula hitz hau: lehenengoa arkatzaren mutur go~riak egindako zuzenketari dagokio eta 
bigarrena mutur urdinak egindakoari. Baina honetarako guztirako ikus aJpatu orrialdea. 

37«ernana nakieb C; «ernananizaioh B; «emanan izaiolo, m2; «ejana nizaiob rn3; «ernana nizaiob A; 
«ernana nizaieb Oz. 

38Honetaz gain, badirudi arkartz gorriaren beste rnarka bat ere badag. ela. . 
39B_k «lizun-atza» dakar, baina m2-k «lizun-atsa» zuzendu du (ez lerrr'en arteko zurian ezpada makinaz jotako 

letraren gainean: ikus 117 or. 56 oh.): beraz, rn3-k zuzendu duena --orain b . lerroen artean- m2-ren zuzenketa da. 
40Lapitzaren bi rnuturrek marraztu dute zerbait z letraren gainean: se ruenik bigarrenak lehendabizikoarena 

ezeztatuz, A-ra bidean ez baita ezer aldatu; gogoratu, bestalde, hitz hau m2-k puntutxo beltzekin 
azpirnarratutakoetakoa dela: ikus 118 eta 131-132 or. 
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106 or. = IX, 8, 17 [226, 8] zfur zikar zar'l 
107 or. = IX, 8, 18 [227,4] itzirikian itxirikian itxirikian 
107 or. = IX, 8, 18 [227,9] en ene ene 
107 or. = IX, 9, 19 [228, 12] nasten nasten nasten 
108 Of. = IX, 9, 19 [229,3] 10 10 io 
108 or. = IX, 9, 20 [229, 8] Amaiarreka Amaiarreba Amaiarreba 
108 Of. = IX, 9, 21 [229, 20] 21 
109 or. = IX, 10, 24 [231, 17] gorpuzidirdai gorpuzidirdai gorputz-dirdai 
109 or. = IX, 10,25 [232, 12] 25 25 
109 or. = IX, 10, 25 [232, 17] gira gera gira 
109 or. = IX, 10,25 [232,25] guzian guziak guziak 
109 Of. = IX, 10, 26 [233, 4] 26 26 
110 or. = IX, 11, 27 [234, 13] senarrarearen senarrarenaren senarrarenaren 
110 or. = IX, iI, 28 [234,24] lagun I giro lagun-giro lagunkiro 
111 or. = IX, 12, 29 [235, 11] agonseraino agortzeraino agortzeraifto 
111 or. = IX, 12, 29 [235, 17] biurturi biurtueri biurturi 
111 or. = IX, 12,31 [236, 11] zegojienak zegokienak zegokienak 
111 or. = IX, 12,31 [236, 17] bdqrrietan bdarrietan bdarrietan 
112 or. = IX, 12, 33 [237, 27] atraz artaz autaz 
112 or. = IX, 13,34 [238, 19] zalare ere zala ere zalaere 
112 or. = IX, 13, 34 [238, 20] aren arren arren 
112 or. = IX, 13,35 [239, 15] sorduneri zorduneri zorduneri 
112 or. = IX, 13,35 [239, 17] auzitantan auzitan auzitan 
113 or. =- IX, 13, 36 [240, 9] 'Zu-lre Zure Ire42 Zure 
*113 or. = IX, 13,37 [240, 26] uratrek uratrek uritarrek 
114 or. = X, 1, 1 [243,4] ezgule ezagule ezagule 
114 or. = X, 1, 1 [243,6] sarzakio sar zakio sar zakio 
114 or. = X, 1, 1 [243, 9] eginbear ezag~ eginbear-ezago eginbear ezago 
115 or. = X, 3, 4 [246,10] ezazu esazu esazu 
115 or. = X, 3, 4 [246, 19] gezurik gezurrik gezurrik 
115 or. = X, 4, 5 [247, 12] as-estu as-estu43 as-estu 
116 or. = X, 6, 8 [249, 13] aintzakirik ain,tzakirik aitzakirik 
116 or. = X, 6,8 [249, 14] Erru- I zaizunaz Errudun zaizunaz Erruki zaizunaz 
116 or. = X, 6, 8 [249, 15] dkorrentzat elkorrentzat elkorrentzat 
117 or. = X, 6, 9 [250, 13] ba'zirate ba'zerate ba'zerate 
118 or. = X, 7, 11 [252, 10] Badut Ba-dut Badut 
118 or. = X, 8, 12 [253, 12] oroimen aurretik oroimen-aurrerik oroimen aurretik 
118 or. = X, 8, 12 [253, 16] iakiltzean ialkitzean ialkitzean 
118 Of. = X, 8, 13 [253,27] berqk berqk berak 
118 or. = X, 8, 13 [254, 7] nasten nasten nasten 
118 or. = X, 8, 13 [254, 14] naierara naierara nalerara 
119 or. =X, 8,15 [255,7] Nor Nork Nork 
119 or. = X, 8,15 [255, 15] erai errai errai 
119 or. = X, 8, 15 [255, 17] ikustean ikusten ikusten 
119 or. = X, 8, 15 [255,23] sumabidez suma-bidez suma-bidez 

41Ikus honetaz, beherago, 181-182 or. eta, oro hac, Verans. 
420har honi buruz ikus 72 or. 12 oh. 
4'Hots, marratxoa nabarmendu du m3-k. 

II 
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119 or. = X, 9, iz. [256,2] aitor iator aitor 
119 or. = X, 9, 16 [256, 5] aitorrak iatorrak aitorrak [iat. Oz]44 
120 or. = X, 10, 17 [258, 4] ba lira ba lizkit, ba'lira 
120 or. = X, 11, 18 [258, 18] dita dira dira 
120 or. = X, 11, 18 [258,24] erabiltea erabiltzea erabiltea 
121 or. = X, 14,21 [260, 19] bezal bezala bezala 
122 or. = X, 14,22 [262,2] naigaben naigabea naigabea 
122 or. = X, 15,23 [262, 17] arren aren aren45 

122 or. = X, 15, 23 [262, 17] erraiiiua erraiiiua erraiiiua46 

122 or. = X, 16, iz. [263, 9] Auztea Anztea Anztea 
122 or. = X, 16,24 [263, 10] Auztea Anztea Anztea 
122 or. = X, 16,24 [263, 15] anztea anztea anztea 
123 or. = X, 16,25 [264,6] dendua dendua deudua 
123 or. = X, 16, 25 [264, 17] ezartean ezarten ezarten 
123 or. = X, 16,25 [264,26] anzteal anzteak anzteak 
123 or. = X, 17,26 [265, 13] konta#a# konta#a# kontaal47 

123 or. = X, 17, 26 [265, 14] guzienal guzienak guzien al 
123 or. = X, 17,26 [265, 19] zietan zietan zietan48 

123 or. = X, 17, 26 [265, 23] argo argi argi 
123 or. = X, 17, 26 [266, 2] bizira ba'zera ba'zera 
124 or. = X, 18,27 [266, 14] ba'le ba'lu ba'lu 
124 or. = X, 18,27 [266,21] dunean danean dunean 
124 or. = X, 18,27 [266,22] oroiteti oroitetik oroitetik 
124 or. = X, 19,28 [267, 12] Antzia Antzia Aannia 
125 or. = X, 20,29 [268, 19] unantz ukanez ukanez 
125 or. = X, 20, 29 [268, 24] iakiii iakiiia iakifi-iakiiia iakin-iakifia 
125 or. = X, 21, 30 [270,6] mintzlari mintzalari mintzalari 
125 or. = X, 21, 30 [270, 14] ezagua [ ... ] zaio ezagua gogora zaio ezagua itsatsi z. 
126 or. = X, 21, 31 [271, 11 ba bai bai 
126 or. = X, 22, 32 [271, 19] dutr dute dute 
128 or. = X, 27, 38 [276, 11] liraken ez liraken liraken [ez 1. OZ]49 

129 or. = X, 29, 40 [278, 1] emaniez emanez emanik 
129 or. = X, 30,41 [278, 12] 41 41 
129 or. = X, 30, 41 [278, 171 erraiiiual erraifiuak erraiiiuak 

44"iatorrak» Oz. 
45Hemen m1-ek gaizki egindako zuzenketa bat zuzendu du m3-k: ikus 100 or. 
46 Kasu bera dugu hau: ikus, berriz ere, 100 or. 
47B_k dakarrena, berez, "kontalah da, baina azken Ira makinaz urratua dago eta lehenengo l-aren gainean 

marratxo bat dago, makinaz hau ere: hala eta guztiz ere, eta goiko zerrendan # ikurra erabili badugu ere, 050 argi 
ikusten da bi kasuetan lbana dagoela. B-prior-en egindako zuzenketa garbi irakurtzen ez bada ere, seguru dakigu 
m3-k nahi zuen irakurketa «kontaal» zela, hau da, segurutzat jo dezakegu "kontaa\» ez zela izan Lekuonaren 
zuzenketa iluna oker u1ertzetik inprimategian sortutako irakurketa berri bat (zeren pentsa baikenezake m3-ren 
zuzenketa lehenengo t-a urratzen duen marratxoari zegokiola, ez l-ari berari): izan ere, lerro berean -eta, oraingo 
honetan, inongo urraturik gabe- agertzen den «kontala» bat ere (,,[ ... J ezin konta#a# artzulo ezin kontala mota 
gauzez beteak [ ... J») «kontaal3» bezala agertzen da A-n (ikus, beherago, 231 or.). Hemen aztergai dugun kasuari 
ere dagokionez -hau da, «konta#a#» delakoari ere dagokionez-, argi dago testuinguruak 'koma ahala' eskatzen 
duela, hots, hau ere "kontala» irakurri behar zela: aipatu dugun lerro bereko beste «kontal3» hark berretsi besterik 
ez du egiten esaldiaren gtamatikak dioskuna. 

48Honetaz ikus 138 or. 14 oh. eta, beherago, 337-338 or. 
49«ez liraken» Oz. 
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129 or. = X, 30, 41 [278, 18] esani esnai esnai 
129 or. = X, 30, 41 [278, 20] zenbat zenbait zenbat 
129 or. = X. 30, 41 [278,24] dago dagon dago 
129 or. = X, 30, 42 [279, 10] 42 42 
130 or. = X. 31, 45 [281,20] bien bein biek 
130 or. = X, 31,45 [281,27] girala gerala gerala 
131 or. = X. 31, 46 [282, 18] Noer'i Noe'ri Noe'ri 
132 or. = X. 33, 49 [284, 18] malS maiz maiz 
132 or. = X. 34, 52 [286, 18] Iakobe Iakobe'k Iakobe'k 
132 or. = X, 34, 52 [286, 20] Oisepengandiko Iosepengandiko Iosepengandiko 
133 or. = X. 34, 52 [287, 7] lo-armarik lo-asmarik lo-armarik 
133 or. = X. 35, 54 [288, 13] ezagutu ezagutu ezagutu 
134 or. = X, 35, 56 [289, 16] irrikuz irriskuz irrikuz 
135 or. = X, 36, 59 [292, 5] egitzi egitzi'o egitzi 
136 or. = X. 37, 60 [293, 14] galgatzea galgatzera galgatzera 
137 or. = X. 40, 65 [297, 5] erakutziz erakutsiz erakutsiz 
138 or. = X. 41, 66 [298, 19] nainun ukan nainun ukan nai ukan 
138 or. = X, 42, 67 [299, 20] arrokiriz arrokeriz arrokeriz 
139 or. = X. 43, 69 [300, 23] usteko uzteko uzteko 
139 or. = X. 43, 69 [300, 24] guragatik guregatik guregatik 
139 or. = X. 43, 69 [301,7] Askora ra Askora Askora 
139 or. = X. 43, 69 [301,7] uandi aundi aundi 
139 or. = X, 43, 69 [301,7] dora dira dira 
140 or. = XI, 1, iz. [303,3] bziz bziz bizi 
140 or. = XI, 1, 1 [303,6] ezanok esanok esanok 
140 or. = XI, 1, 1 [303, 17] gogz gogoz gogoz 
140 or. = XI, 1, 1 [303, 18] errulior errukior errukior 
140 or. = XI, 1, 1 [304,2] Zuri Zure Zure 
140 or. = XI, 2, 3 [304, 17] nerkiko nerekiko nerekiko 
140 or. = XI, 2, 3 [304, 18] Ba-dakuzazu Ba-dakusazu Ba-dakuzazu 
140 or. = XI, 2, 3 [304, 19] serbitsua serbitzua serbitzua 
140 or. = XI, 2, 3 [304,20] Zure Zure Zuri 
140 or. = XI, 2, 3 [305,3] dakuztenen dakustenen dakustenen 
141 or. = XI, 2, 3 [305,9] alperik alperrik alperrik 
141 or. = XI, 2, 4 [306, 2] mamaia mamia mamia 
141 or. = XI, 2, 4 [306, 13] Zugurtze Zu-gurtze zugurtze 
141 or. = XI, 3, 5 [307,4] aer zer zer 
141 or. = XI, 3, 5 [307,9] nezaioke nesaioke nesaioke 

!;', 
142 or. = XI, 3, 5 [307, 12] Otsegin Otsein Otsein 
142 or. = XI, 4,6 [307,24] bera beraz beraz 

;'1 142 or. = XI, 5, 7 [308, 11] nolabit nolabait nolabit 

1:1 
142 or. = XI, 5, 7 [308, 13] eira eitea eitea 

" 142 or. = XI, 5, 7 [308, 15] auen auek auek >-, 

!'\ 142 Of. = XI,S, 7 [308, 17] Zun Zuk Zuk 
;!I 142 or. = XI, 5,7 [308, 18] zenztzua zentzua zentzua 
':1 !: 
I 142 or. = XI, 5,7 [309,6] izatea9 izatea? [egiteko]? 
I 

!'i 

i'i 'OIkus gorage 138 or. eta bertako 16 oh. eta, beherago, 332 or. 50 oh.: aiparu azken lekuan azaltzen dugun iii 
II hipotesiarengacik jaso dugu hemengo zerrenda honetan ere. 
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142 or. = XI,S, 7 [309, 6] Zera Zer Zer 
142 or. = XI,S, 7 [309, 6] baizik. baizik? baizik? 
143 or. = XI, 6, iz. [309, 11] iteze itzez[e] ? itzez 
143 or. = XI, 6, 8 [310, 11] zenun. zenun? zenun? 
143 or. = XI, 7, iz. [310, 13] lekrik lekurik lekurik 
143 or. = XI, 7, 9 [311,3] esab esan esan 
143 or. = XI, 8, 10 [3ll, ll] azten asten asten 
143 or. = XI, 8,10 [311,11] bukatzen. bukatzen? bukatzen. 
143 or. = XI, 8, 10 [311, 13] baitaasten baita ezer asten baita asten 
144 or. = XI, 8, 10 [311, 24] daramatzi garamatzi garamatzi 
144 or. = XI, 8, 10 [312,3] Orregatik asiera Orregatik da asiera Eta asiera da 
144 or. = XI, 9, 11 [312,12] arriagrriro arrigarriro arrigarriro 
144 or. = XI, 9, 11 [312, 13] adierazi. adieraii? adierazi? 
144 or. = XI, 9, 11 [312,22] ustell keritik ustdkeritik ustelkeritik 
144 or. = XI, 9, 11 [312,24] nera nere nere 
*144 or. = XI, 9, 11 [313,2] bada bada bada 
144 or. = XI, 9, 11 [313,6] zerum lurrak zeru-lurrak zeru-lurrak 
144 or. = XI, 10, 12 [313, 11] zeru-Iurrol zeru-Iurrok zeru-Iurrok 
145 or. = XI, 11, 13 [314,8] geldi erazi gddierazi gddierazi 
145 or. = XI, 12, 14 [315,9] erantzuten erantzunen erantzuten 
145 or. = XI, 12, 14 [315,16] baizik 9 baizik? baizik? 
145 or. = XI, 12, 14 [315, 17] bezala: bezala! bezala! 
146 or. = XI, 13, 15 [316, 12] aldiguzien aldi guzien aldi guzien 
146 or. = XI, 13, 16 [316,24] dill dira dira 
146 or. = XI, 13, 16 [317,4] egunoro egun oro egunoro 
146 or. = XI, 13, 16 [317, 5] eez ez ez 
146 or. = XI, 14, 17[317, 16] erez errez errez 
146 or. = XI, 14, 17 [317,21] galdegin da galdeginda galdeginda 
146 or. = XI, 14, 17 [318, 1] izan, izan? izan? 
146 or. = XI, 15, 18 [318,9] dugu laburra dugu ta aldi laburra dugu ta laburra 
147 or. = XI, 15, 19 [319, 19] baiziii baizik baizik 
147 or. = XI, 15, 19 [319,20] bestean lenago besteak lenago besteak lena 
147 or. = XI, 15,20 [319,26] bakarrax bakarra bakarra51 

147 or. = XI, 15,20 [319,28] une txorik unetxorik unetxorik 
147 or. = XI, 15,20 [320, 8] Oraidik Oraindik Oraindik 
148 or. = XI, 18,24 [322,20] oarin OfaIn oraIn 
149 Of. = XI, 21, 27 [325, 12] dutenik dunetik dutenik 
150 or. = XI, 22, 28 [326,3] aoietaz aietaz oietaz 
150 Of. = XI, 22, 28 [326, 12] dituzu dituzu dituzu dituzu 
150 or. = XI, 23, iz. [326,21] Aldiz Aldia Aldia 
151 or. = XI, 25, 32 [329,23] naizal naizala naizala 
151 or. = XI, 25, 32 [330, 2] gezurik gezurrik gezurrik 
152 or. = XI, 26, 33 [330, 19] luzeez luzeen luzeen 
152 or. = XI, 26, 33 [330, 20] eta luzeena eta dezati luzeena eta luzeena 
152 or. = XI, 26, 33 [331,9] alko alako alako 
153 or. = XI, 27, 35 [333,4] negurtzeko Non negurtzeko? N. negurtzeko? N. 
153 or. = XI, 27, 35 [333,7] zenztu zentzu zentzu 

51rn3_k egindako ezabatze marka m1-en baten gainean dago: ikus 100 Of. 
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153 ·or. = XI, 27, 36 [333, 19] neurrora neurrira neurnra 
153 or. = XI, 28, 37 [334, 16] oi dalako. Alare oi dalako? A. [oi dalako? A.] 
154 or. = XI, 28, 38 [335,3] eginkisun eginkizun eginkizun 
154 or. = XI, 30, 40 [336, 16] naoizaldi noizaldi noizaldi 
155 or. = XI, 31, 41 [337,7] baldil baldin baldin 
155 or. = XI, 31, 41 [337,20] zer"lurrak zeru-lurrak zeru-lurrak 
155 or. = XI, 31, 41 [337,20) ezaguru ezagutu ezagutu 
155 or. = XI, 31, 41 [338,2] di- I dira dira 
156 or. = XII, 1, 1 [339, 5] li- I ru liburu liburu 
156 or. = XII, 1, 1 [339,11] atuko . atuko artuko 
156 or. = XII, 2, 2 [340, 10] Mukulu mordo Mukulu-mordo Mukulu-mordo 
156 or. = XII, 3, 3 [340,20] os in barrena osin-barre'na osin-barrena 
156 or. = XII, 3, 3 [341,2] argirik eza argirik -eza argirik-eza . 
156 or. = XII, 3, 3 [341,4] argirik eza argirik-eza argirik-eza 
157 or. = XII, 4, 4 [341,20] ikus ezifia ikus-ezifia ikus ezifia 
157 or. = XII, 6, iz. [342, 11] gabia gabea gabea 
157 or. = XII, 6, 6 [342, 16] itzuzi irsusi itsusi 
158 or. = XII, 8, iz. [345,2] ikus-egifia ikus-egifia52 ikus-ezifia 
159 or. = XII, 9, 9 [346, III adiduna adiduna adiduna 
159 or. = XII, 9, 9 [346, 13] efoite efoite egoite 
159 or. = XII, 11, 11 [347, 19] pozenki ozenki ozenki 
159 or. = XII, 11, 11 [347,21] zirkifiak zirkifiek zirkifiek 
159 or. = XII, 11, 11 [348,7] soillikmez soillik ez soilla, ez 
*160 or. = XII, 11, 12 [348,21] Orrengatik. Orrengatik! Orrengatik. 
*160 or. = XII, 11, 12 [348,27] uaen auen auen 
160 or. = XII, 11, 13 [348, 28] duk dun dun 
160 or. = XII, 11, 13 [349,3] dizun dizu dizun 
160 or. = XII, 12,15 [350, 10] za zan zan 
160 or. = XII, 12, 15 [350, 11] osifi gaifiean osifi-gaifiean osifi-gaifiean 
162 or. = XII, 15, 19 [353,6] Etaua Etaua Eta au 
162 or. = XII, 15, 19 [353, 12] Aragandik Aragandik53 Argandik 
162 or. = XII, 15, 19 [353, 14] agindu-Ia aginduta agindu ala 
162 or. = XII, 15, 19 [353, 19] esarn ezarn ezarn 
163 or. = XII, 15,22 [355, 6] Aua Au Au 
163 or. = XII, 16, 23 [356, 15] Agi Egi Egi 
163 or. = XII, 16,23 [356, 16] dirala diotenekin diraIa ez diotenekin dirala diotenekin 
163 or. = XII, 16,23 [356, 17] Moise's Moise Moise 
164 or. = XII, 17,24 [357,4] adiduna adiduna adiduna 
164 or. = XII, 17,24 [357, 9] ondozkalotuz ondozka lotuz ondozkatuz 
164 or. = XII, 17,25 [357, 18] aratatik artatik artatik 
164 or. = XII, 17,25 [357,24] ezer ezetik ezer-ezetik ezer-ezetik 
164 or. = XII, 17,25 [357,28] oraindikeitegabea oraindik e.· oraindik e. 
164 or. = XII, 17, 25 [358,3] osifi gaifiean osifi-gaifiean54 osifi gaifiean 
164 or. = XII, 18,27 [358, 19] nasi asteko nasiazteko nasiazteko 
164 or. = XII, 18,27 [359, 1] eragizten eragozten eragozten 

52Badirudi z bat dela m3-k marraztu duena. 
53Litekeena da ,<Aregand.ik» izatea m3-k proposatutakoa. 
54Beraz, zuzenketa hau ez cia jaso A-n, baina hurrengo lerroan dagoen --eta B-priorcen inongo markarik 
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165 or. = XII. 19.28 [359.20] atuz artuz artuz 
165 or. = XII. 19, 28 [359, 21] alda ezifiari alda-ezifiari alda-ezifiari 
165 or. = XII, 20. 29 [360, 11] Moises Moise Moise 
165 or. = XII. 20. 29 [360. 11] otsegifia otseifia otseiiia 
165 or. = XII, 20, 29 [360,24] diona dionak dionak 
165 or. = XII, 20, 29 [361,2] agin egm egm 
165 or. = XII, 20, 29 [361,3] Aratatik Artatik Arratik 
166 or. = XII, 21, 30 [361, 15] mukulukik mukulukik mukulukiak 
166 or. = XII, 21, 30 [361, 19] oraidio oraindio oraindio 
166 or. .. XII, 21, 30 [361,20] zer zeru zeru 
166 or. = XII, 21, 30 [361,21] mukulu dun mukuludun mukuludun 
166 or. = XII, 21, 30 [362,3] ezil ezm ezin 
166 or. = XII, 21, 30 [362, 5] mukulu duna mukuluduna mukuluduna 
166 or. = XII, 22, 31 [362,22] Iainkoakm Iainkoak lainkoak 
166 or. = XII, 22, 31 [363,4] urria 0 urriago urriago 
166 or. = XII, 22, 31 [363,9] lainko#m[#= a + k] Iainko#k Iainkoak 
167 or. = XII, 22, 31 [363, 14] Edora Edota Edota 
167 or. = XII, 22, 31 [363,22] baitagi baitagio baitago 
167 or. = XII, 22. 31 [363,23] iatorri-liburuak Iatorri-liburuak Iatorri-liburuak 
167 or. = XII, 22, 31 [363,24] dimen dimen adimen 
167 or. = XII. 22, 31 [363.27] iatorri-liburuan Iatorri-liburuan Iatorri-liburuan 
167 or. = XII. 22, 31 [364,1] egial egiak egiak 
167 or. = XII, 23, iz. [364,6] eztun etzun etzun 
167 or. = XII, 23, 32 [364, 13] otsegin otsein otsein 
167 or. = XII, 24, 33 [365,9] otsegin otsein otsein 
167 or. = XII, 24, 33 [365, 11] alda ezifi ean alda-ezifiean alda-ezifiean 
168 or. = XII, 24, 33 [365, 17] zeein zedin zedin 
168 or. = XII, 25, 34 [366, 7] nondikm nondik nondik 
168 or. = XII, 25, 34 [366, 13] ml bi bi 
168 or. = XII, 25, 35 [367,23] asmatunun asmatu nun asmatu nun 
169 or. = XII, 25, 35 [368, 7] baiztitun baitzitun baitzitun 
169 or. = XII, 27, 37 [369, 14] zabalduzdoana zabalduz doanak zabalduz doanak 
169 or. = XII, 27, 37 [369, 19] iraku irakur irakur 
169 or. = XII, 27. 37 [369, 21] zarteko zarreko zarteko 
170 or. = XII, 28, 38 [371.4] zidan zidan Zlran 
170 or. = XII, 28. 38 [371. 5] naizZure naiz Zure naiz Zure 
170 or. = XII. 28. 39 [371, 10] ada da da 
170 or. = XII, 28, 39 [371. 13] onelaa onela onela 
170 or. = XII, 28. 39 [371,23] sirkari sorkari sorkari 
170 or. = XII, 28, 39 [371, 27] zrgitsua zrgitsua argitsua 
171 or. = XII. 29. 40 [372, 4] egiz egia55 egiz 
171 or. = XII, 29. 40 [372, 11] esate## esatea esatea 
171 or. = XII, 29, 40 [372. 14] igaliari igaleari56 igaliari 

ez duen- beste «osifi gaiiiean» bat «osifi-gaifiean» bezala agertzen da A-n (ikus 239 or.): seguruenik, m3-k 
nabarmendutakoa zuzentzen ari zelakoan zuzenduko zuen bigarrena. (Testuak honela dio: «[ ... J "Iur ikus-ezifia ta 
antolagabea ta osifi gaifiean [osifi-gaifiean m3, osifi gaifiean AJ ilIuna", baifia bitara: lur ikus-ezifi ta antolagabea 
mukulugai ditela eitea arm baiiio len; osiii gaifiean [osifi-gaifiean AJ ilIuna, berriz, gogogai [ ... J»). 

55Ez dago argi m3-k «egia» proposatu ote duen: litekeena da hitzaren azken letra bakarrik nabarmendu nahi 
izana. 

56Ez dut uste zalantzan jar daitekeenik e bat dela m3-k idatzi duena: zuzenketa, hainbestetan bezala, erabat 

II 
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171 or. = XII, 29, 40 [372, 18] alda ezinik. alda-eziiiik. alda-ezinik. 
171 or. = XII, 29, 40 [373, 10] kantaera kantaera kantaera 
171 or. = XII 29, 40 [373, 23] deritxagulako deritxagulako deritzagulako 
172 or. = XII, 31, 42 [375,9] iaino lainko Iainko 
172 or. = XII, 31,42 [375, 15] enelainko ene lainko ene Iainko 
*172 or. = XII, 32,43 [376, 14] azti asti asti 
172 or. = XII, 32, 43 [376, 16] aize- I manduzun aize- I man duzun aizeman duzun 
*173 or. = XIII, 1, 1 [377,6 pr.] fultzik. antzi antzi 
173 or. = XIII, 2, 2 [378, 12] erev ere ere 
173 or. = XIII, 2, 2 [378, 13] sor wr wr 
*173 or. = XIII, 2, 2 [378, 13] zituten zenien zenien 
173 or. = XIII, 2, 2 [378, 14] lurrek lurrek lurrei 
*173 or. = XIII, 2, 2 [378, 14] zizuten zenien zenien 
*173 or. = XIII, 2, 2 [37, 15] mukulukiak mukulukiak57 mukulukiak 
*173 or. = XIII, 2, 2 [378, 16] berev bere58 bere 
*173 or. = XIII, 2, 2 [378, 17] asiak asiak asiak 
*173 or. = XIII, 2, 2 [378, 17] eitegabeak eitegabeak eitegabeak 
*173 or. = XIII, 2, 2 [378, 18] 050 urrun 050 urrun zitezen 050 urrun 
*173 or. = XIII, 2, 3 [379,5] ozin osin osm 
*173 or. = XIII, 2, 3 [379, 8] berdin. berdin? berdin? 
*174 or. = XIII, 2, 3 [379, 17] ozm osin osin 
174 or. = XIII, 3, 4 [380, 1] oalko olako alako 
174 or. = XIII, 3, 4 [380,5] Nola bait Nolabait Nolabait 
174 or. = XIII, 4, 5 [380, 22] alda ezitia alda..eziiia alda ezitia 
175 or. = XIII, 5, 6 [381, 15] ba'lita ba'lita ba'litza 
175 or. = XIII, 6, iz. [382, 2] arnaza arnasa arnasa 
175 or. = XIII, 6, 7 [382, 3] ezaidazu esaidazu esaidazu 
175 or. = XIII, 6, 7 [382, 3] daukatv daukat daukat 
175 or. = XIII, 7, 8 [383, 13] lazterka lasterka lazterka 
176 or. = XIII, 8, 9 [383,21] ozin osin osin 
*176 or. = XIII, 8, 9 [384, 11] zaitut bada zaimt bada zaimt 
*176 or. = XIII, 8, 9 [384, 16] ugaritasunn ugaritasun ugaritasun 
176 or. = XIII, 9, 10 [384, 22] eramanak. Tokian eramanak? T. eramanak? T. 
176 or. = XIII, 9,10 [384, 24-lJ bqi bai bai 
176 or. = XIII, 9, 10 [385, 2] arengatil arengatik arengatik. 
176 or. = XIII, 9, 10 [385, 5J Gurev Gure Gure 
176 or. = XIII, 9, 10 [385,7] xapaltasunae.59 xapaltasuna e. xapaltasuna e. 
176 or. = XIII, 9, 10 [385, 13J gaudenean gaudenean daudenean 
176 or. = XIII, 9, 10 [385, 15] maita grina maita-grina maita-grifia 
177 or. = XIII, 10, 11 [386, 10] ezinitzalira ezinitzalira ezinitzalira 
177 or. = XIII, 11, 12 [386, 16] ulertuko duo Zein ulertuko du? z. ulertuko du? Z. 
177 or. = XIII, 11, 12 [386, 17 t.] Aratz Artaz Artaz 

gardena ez bada ere, ezin liteke besterik izan eta, gainera, lerro berean beste «igaIea» bat dago (<<[ ••• ] noizaIdiz 
lorea igaliari [igaIeari m3] bezala autatuz, igalea loreari bezala [ ... ]»). Baina ikus honetaz, beherago, 163 or. 71 
oh. bigarren zatia. 

57lapitzaren bi muturrek, gorriak eta urdinak, egin dute zuzenketa hau. 
58Gauza bera hemen. 
59 «Xapalrasunaerilkitzen» B, «xapalrasuna erilkitzen» m3; A-k, berriz, «xapaltasuna eraikiczendu» dakar (ikus 

259 or.). 
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177 or. = XIII, 12, 13 [387,23] Guren, G., Gure, Guren, G., Guren,60 Guren, Guren, 
177 or. = XIII, 12, 13 [388, 1] izeneqn izeneqn izenean 
177 or. = XIII, 12, 13 [388, 3] gu re gure gure 
177 or. = XIII, 12, 13 [388,4] ikus ezifia ikus-ezifia ikus-ezina 
177 or. = XIII, 12, 13 [388, 7] ggaifi gain gain 
178 or. = XIII, 13, 14 [389,2] audiag061 aundiago . au diago 
178 or. = XIII, 13, 14 [389, 4] ozifia osina osifia 
178 or. = XIII, 13, 14 [389,20] ozifia osina osina 
178 or. = XIII, 14, 15 [390,4J lasaxeogo lasaxeogo lasaxeago 
178 or. = XIII, 14, 15 [390, 71 ozin osifi osm 
178 or. = XIII, 14, 15 [390, 8] oraidik oraindik oraindik 
178 or. = XIII, 14, 15 [390, 11] argi ontzi argi-olltzi argi-onrzi 
178 or. = XIII, 14, 15 [390, 16] deza## dezano dezan 
179 or. = XIII, 14, 15 [391,7] geren-ontzi gerren-ontzi geren-ontzi 
179 or. = XIII, 15, 16 [391,11] idazto idazti idazti 
179 or. = XIII, 15, 16 [391,14] zenidun zenidun zenigun 
179 or. = XIII, 15, 16 [391, 15] il da il-da il da 
179 or. = XIII, 15, 16 [391,20] gifiagotik ginagotik gaifiagotik 
179 or. = XIII, 15, 16 [391, 21J baitzegan baitzegon baitzegon 
179 or. = XIII, 15, 17 [392, 3] Bikaidu Bikaidu Bikaindu 
179 or. = XIII, 15, 17 [392,4] au rren aurren aurren. 
180 or. = XIII, 17, 20 [394, 12] zekizula zekigula zekizula 
180 or. = XIII, 17,21 [395,3] arrikaltzen arrika! tzen urrika! tzen 
181 or. = XIII, 18,22 [395, 14] zerutik so beza zerutik begira beza Z.62 
181 or. = XIII, 18,23 [396,28] ba#tuz banatuz banatuz 
181 or. = XIII, 18,23 [397,4] Zu- I tasunaren Zugurtasunaren Zugurtasunaren 
182 or. = XIII, 19,24 [397, 20J lkazazute Ikasazute Ikazazute [.S.OZ]63 
182 or. = XIII, 19,24 [397,21] ume zurtzari umezurtzari umezurtzari 
182 or. = XIII, 19,25 [398,21] ena enda enda 
182 or. = XIII, 19,25 [399, 3J men aiek aiek 
182 or. = XIII, 20, 26 [399, 17] zeratu zerate zerate 
182 or. = XIII, 20, 26 [399,20] zagarakiak sagarakiak sagarakiak 
183 or. = XIII, 20, 28 [400,27] sartueik sarturik sarturik 
183 or. = XIII, 20, 28 [401, 1] biziez bizi ez bizi ez 
184 or. = XIII, 21, 30 [402, 23J (Rom 12,2) (Rom 12, 2) (Rom 12,2) 
185 or. = XIII, 23, 34 [406,20] aimzoak zimzoak aintzoak [zin. Oz] 
185 or. = XIII, 23, 34 [407, IJ baillediz ba'lediz ba'lediz 
186 or. = XIII, 24, 35 [407, 20J ugaldi ugaldi ugaldu 
*186 or. = XIII, 24, 35 [407,23] arki ba'neza arki ez ba' neza64 arki ba' neza 
186 or. = XIII, 24, 35 [407,24] zugatzer zugatzer zugatzeri 
* 186 or. = XIII, 24, 36 [408, 4] Aperik Alperrik Alperrik 
*186 or. = XIII, 24, 36 [408, 8] adimnetsugoek adimentsugoek adimentsugoek 

'OHots: «Guren, Guren, Gute» B; «Guren, Guren, Gurem> m3; "Guren, Gurem> /u>. 
6lBaina m1-ek egindako marra bat dago, goitik behera, «au diago» irakur dadin: ikus 101 or. 
62Hau da, A-k «begira beza zerutik» dakar. Arkatz gorriak idatzitako bi hitz hauek berriz idatzi ditu, lerroen 

arteko zurian, m5-ek (ikus 183 eta 186 or.); ondoren, «Utsuneak» izeneko dokumentuan, besre a1dakera batzuk 
pairatuko dituzte (ikus 205 or. 43 zenb.). 

63,dkasazute» Oz. 
64Lapitz gorriak «ez» gehitu du, baina arkatz urdinak --ondoren, noski- urratu egin duo 
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187 or. = XIII, 24, 37 [409, 13] bito biotz biotz 
187 or. = XIII, 25, 38 [410,6] en ene ene 
187 or. = XIII, 25, 38 [410,9] argutuz argutuz argituz 
188 or. = XIII, 26, 39 [411, 18] bialdi bidali biali 
188 or. = XIII, 26, 39 [411,22] negenako nigenako niganako 
188 or. = XIII, 26, 39 [412,3] bearaldik bearraldik bearraldik 
188 or. = XIII, 26, 41 [413, 13] bat otx bat ur otx bat ur otx 
189 or. = XIII, 28, 43 [414, 17] sortzigarrena zortzigarrena zortzigarrena 
189 or. = XIII, 29, 44 [415,4] sortzitan zortzitan somitan [z. Oz] 
189 or. = XIII, 29,44 [415, 15] autziz autsiz autsiz 
189 or. = XIII, 29,44 [415, 15] idaztiaek idaztiaek idaztiak 
190 or. = XIII, 30,45 [416, 10] etzitesan etzitesan etzitezan 
190 or. = XIII, 30, 45 [416, 13] batekernarazi batek ernarazi batek ernarazi 
*190 or. = XIII, 31, 46 [417, 11] gogoa gogoak gogoak 
190 or. = XIII, 31,46 [417, 17] dakisagunak dakisagunak dakizagunak 
191 or. = XIII, 32,47 [418, 15] Zur. Zuri Zuri 
191 or. = XIII, 32, 47 [419, 5] autemeaten autematen autematen 
191 or. = XIII, 33, 48 [420, 7J baiztan baitzan baitzan 
193 or. = XIII, 38, 53 [423,22] dugu arkituko duguartuko dugu artuk065 

Axola zaigu jakitea m3-ren ohar hauek guztiak nahi gabe gertatutako hutsen zuzenketak 
diren -edo, hobei:o esateko, m3-k nahi gabe egindako hustzat zituenen zuzenketak- ala 
horrelakoekin batera beste helburu batekin egindako aldaketak ere badiren. Hau da, 
m 3 - k 0 h a r h a u eke g i tea n i zan z u e n a s m 0 a da orain axola zaiguna 
eta, hortaz, mintzagai izango duguna ez da horrenbeste izango zein irakurketa den hursa eta 
zein ez, ezpada zein zuen hustzat m3-k eta zein ez. Eta, izan ere, badira lehenengo begi kolpe 
batean behintzat Orixeren hizkuntza edo itzulpena hobetzeko asmoarekin eginak diruditen 
aldaketak. Aurrera dezagun arestian eman dugun zerrendako 400 bat oharretatik oSo 
gutxirengatik susma daitekeela era honetako helburu bat; eta susmagarri egiten zaizkigun 
gutxi hauetako batzuk hutsen zuzenketatzat jo behar direla, m3-ren asmoetan behinik behin. 
-hauxe da-eta orain axola zaiguna-. Ikus dezagun: 

Quid non mali aut facta 
mea aut, si non facta, 
dicta mea aut, 5i non 
dicta, voluntas mea fuit? 
(IX, 1, 1) 

[ ... J sed tam remota et 
retrusa quasi in cavis 
abditioribus, ut, nisi 
admonente aliquo 
eruerentur, ea fortasse 
cogitare non possem? 
(X, 10, 17) 

Zer gaiztorik etziran 
nik eginak ezperen 
esanak, edo esanak 
ezperen ene nai
ukaitea!(B, 100 or.) 

Ain zeuden ordea 
urrun eta gorde zoko 
sakonetan, norbaitek 
iragarriz atera ez ba lira 
ez bainitun irauliko. (B, 
120. or.) 

65Honetaz ikus beherago 178 or. 

Zer gaiztorik etziran 
nik egifiak ezperen 
esanak, edo e5anak 
ezperen ene nai
ukaiteak! (m3) 

Ain zeuden ordea 
urrun eta gorde zoko 
sakonetan, norbaitek 
iragarriz atera ez ba 
lizkit, ez bainitun 
irauliko. (m3) 

Zer gaiztorik etziran 
nik egifiak ezperen 
esanak, edo esanak 
ezperen ene nai-ukaitea! 
(A, 211, 12-14); 

Ain zeuden ordea 
urrun eta gorde zoko 
sakonetan, norbaitek 
iragarriz atera ez ba'lira 
ez bainitun irauliko. 
(A, 258, 3-5); 
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Uteumque video, sed R;;ab3;t ba-dakit baifia Nolabait ba-dakit Nolabait ba-dakit 
quomodo id eloquar no1[al esan ez dakit onela baifia nol[aJ esan baifia nola esan ez 
neseio, nisi quia omne, ezik: asiera ta bukaera ez dakit onela ezik: dakit onela ezik: asiera 
quod esse incipit et esse dun edozer, noiz azten asiera ta bukaera dun ta bukaera dun edozer, 
desinit, tunc esse ineipit da eta noiz bukatzen. Asi edozer, noiz azten da noiz asten da eta noiz 
et tunc desinit, quando bear edo buka bear zula eta noiz bukatzen. bukatzen. Asi bear 
debuisse incipere vel Iainkoaren ezaguerak ~!\Si bear edo buka edo buka bear zula 
desinere in aeterna ala dakuzanean, arran ez bear zula Iainkoaren Iainkoaren ezaguerak 
ratione eognoseitur, ubi baita asten, ez bukatzen. ezaguerak ala ala dakusanean arran 
nec ineipit aliquid nee (B, 143 or.) dakuzanean, artan ez ez baita asten, ez 
desinit. (XI, 8, 10) baita ezer asten, ez bukatzen. (A, 311, 

bukatzen. (m3) 9-13); 

Et ideo prineipium, Orregatik asiera. Iraun ez Orregatik da asiera. Eta asiera da. Iraun ez 
quia, nisi maneret [ ... J ba'leza [ ... J (B, 144 or.) Iraun ez ba'leza [ ... J ba'leza [ ... J (A,312, 
(XI, 8, 10) (m3) 3); 

Et tamen dicimus Alare aldi luzea esaten Alare aldi luzea Alare aldi luzea esaten 
longum tempus et breve dugu laburra [ ... J (B, esaten dugu ta aldi dugu talaburra [ ... J 
tempus [ ... J (XI, 15, 146 or.) laburra [ ... J (m3) (A, 318, 9); 
18) 

Ita metimur spatia Ola negurtzen ditugu Ola negurtzen ditugu Ola negurtzen ditugu 
carminum spatiis olerki luzeak neurtitz olerki luzeak neurritz olerki luzeak neurtitz 
versuum, et spatia luzeez [sicJ bidez, eta luzeez [sicJ bidez, luzeen bidez, eta 
versuum spatiis pedum, neurtitzen luzea oifien eta neurtitzen luzea neurtitzen luzea 
et spatia pedum spatiis irautez, oifiena elezatienez oirien irautez, oifiena oifien irautez, oifiena 
syllabarum, et spatia eta luzeena laburrenez elezatienez eta elezati elezatienez, eta 
longarum spatiis [ ... J (B, 152 or.) luzeena laburrenez luzeena laburrenez 
brevium [ ... J (XI, 26, 33) [ ... J (m3) [ ... J (A, 330, 18-20); 

Quid enim te promeruit Ze sor zituten bada, [*J Ze zor zenien Ze wr zenien, 
«caelum et terra», quae asieran egin zenitun bada, asieran egin bada, asieran egin 
fecisti «in principio»? zeru-lurrek, esan zenitun zeru-Iurrei, zenitun zeru-lurrei? 
Dicant, quid te bezate ze wr zizuten esan bezate ze esan bezate, ze 
promeruerunt spiritalis Zure Zugurrasunez zor zenien Zure zor zenien? Zure 
corporalisque natura, egin zenitun sorkari, Zugurtasunez egin Zugurrasunez egin 
quas fecisti in sapientia gogaki eta mukulukiak, zenitun sorkari, zenitun sorkari, gogaki 
tua, ut bakoitza berev einean gogaki eta mukuluki, eta mukulukiak, 
inde penderent etiarn Aren mende, gogaki bakoitza bere einean bakoitza bere einean 
inehoata et informia naiz mukuluki, asiak eta Aren mende, gogaki Zugurtasun Aren 
quaeque in genere eitegabeak ere eragabe naiz mukuluki, mende, gogaki naiz 
suo vel spiritali vel Zure antzetik oso urrun: asi eta eitegabe mukuluki, asiak eta 
corporali, euntia in (B, 173 or.) ere eragabe Zure eitegabeak ere, eragabe 
immoderationem antzetik oso urrun Zure antzetik oso 
et in longiquarn zitezen: (rn3) urrun: (A, 378, 13-
dissimilitudinem marn 18); 
[ ... J (XIII, 2,2) 
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[ ... J oriatur de «terra 
veritas», et «iustitia de 
caelo» respiciat [ ... J 
(XIII, 18,22) 

[ ... J sortu bedi lurretik 
egia ta zuzentasunak 
zerutik (B, 181 or.) 

[ ••• J sortu bedi 
lurretik egia ta 
zuzentasunak so beza 
zerutik (m3) 
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[ ... J «sortu bedi lurretik 
egia ta zuzentasunak 
begira beza zerutib (A, 
395, 13-14). 

Lehendabiziko kasuan (<<nai-ukaiteak») argi dago halako analogia batek bultza egin diola 
Lekuonari Orixeren testua aldatzera: zaila da ordea erabakitzea hustzat jo duen «nai-ukaitea» 
-esaldia arinegi irakurriaz- ala berariaz egindako aldaketa den. (Beharrik ez bagenuen 
ere, C-ren lekukotasuna dugu honetarako: «Zer gaiztorik etziran nik egifiak, edo egifiak 
ezperen esanak, edo esanak ezperen ene nai-ukaitea!»; C, 109 or.). Bigarrenari dagokionez 
(<<ba lira B : ba lizkit m3»), ez da egiantzeko Lekuonak jatorrizko «ba lira» hustzat, hau da, 
ezinezkotzat jo izana; aldiz, badirudi m3-ren zuzenketa idazkerari bakarrik begiratzen diola: 
nolanahi ere, damutu egin zaio -agian ahaztu-A-ra bidean. Hirugarrenean (<<ez baita ezer 
asten») argi dago Lekuonak latin era jo duela eta latinaren arabera zuzendu duela Orixerena: 
hemen ere zaila da erabakitzea Lekuonak pentsatu ote zuen euskarazko testuak ere «aliquid» 
haren ordain bat derrigor behar zuela ala komeni egiten zitzaiola bakarrik, argitasunaren 
-agian jatorrizkoarekiko leialtasunaren- mesedetan. Nik esango nuke Orixeren testuak, 
berez, ez duela ezer falta: beste kontu bat da esaldia, dagoen-dagoenean, bestela ere uler 
daitekeen, baina ez du inongo indice de fouterakusten -sintaxi traketsa eta esanahi iluna ez 
baitira, hemen behintzat, inongo hutsaren aztarrena-; bestalde, aldaketa hau A-ko testuan 
mantendu ez izanak ez du, agidanean, ez bataren ez bestearen alde hitz egiten. Orobat 
seigarrena (<<elezati»). Laugarren kasua, berriz, oso argia da: nekez pentsa daiteke Lekuonak 
«Orregatik asiera» esaldia onartezina dela uste zezakeenik; eta, hemen bai, aldaketa honek 
gero A-n izan zuen bilakaerak berariaz egindako aldaketa baten aurrean gaudela diosku. 
Bosgarrena (<<aldi luzea [ ... ] ta aldi laburra»), berriz, huts baten zuzenketatzat jo behar 
delakoan nago, Orixeren testuan huts bat baitago: berdin da ezabatze bat izan den ala error 
auctoris bat, eta berdin da, orobat, Lekuonak gehiago edo gutxiago asmatu duen testua 
sendatzerakoan (eta, hemen ere, A-n egin duen murrizketak sendatu besterik ez zuela nahi 
erakusten du). Nabarmena da zazpigarrenean Orixeren itzulpena zuzendu nahi izan duela 
Lekuonak: ez testua, itzulpena baizik (hasierako «zituten», noski, «zizuten» zuzendu behar 
zen, baina gainerakoek -betiere hemen axola zaigun ikuspuntutik begiratuta- ez zuten 
ukitu beharrik). Azkenik, zortzigarrenari dagokionez (<<so beza»), daitekeena da Lekuonak 
hustzat jo izana, nahiz eta hipotesi hau ez izan beharrezkoa, beherago (186 or.) ikusiko ahal 
dugun bezala. 

Demagun susmagarri egin zaizkigun zortzi hauetatik bizpahiruri buruz bakarrik esan 
daitekeela hutsak zirela Lekuonarentzat; edo, hobeto, demagun ezin dugula horrelakorik 
esan ezta zortzi horietako bati buruz ere: horrela izanda ere ondorioztatu behar genuke B
prior-en gainean Ian egin zuen bitartean -eta geroago ez 
bezala- oso gutxitan saiatu zela Lekuona Aitorkizunen 
testua hobetzen, hots, jatorrizko latinera hurbilagotzen 
e dot aid a z k era b era z u zen t zen. Baina ez -ez behintzat nahitaez
Orixeren testua hobetzeko asmoa geroago -alegia, «Utsuneak» izeneko paperak prestatu 
zituenean eta 1956ko liburuaren probak zuzentzerakoan- sortu zitzaiolako: B-prior-en 
bertan daude geroago aldatzeko asmoarekin nabarmendu bide zituen pasarteak (ikus, 
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beherago, 173-179 or.) edo, beste era bateko kontuak badira ere, punniazioa ukitzen duten 
aldaketak (gogora 136 or. 1 oh. azaldutakoa). Seguruenik, horrda antolatuko zituelako 
Lekuonak lanaren aldiak. 

Ezin zen berdina izan Lekuonak hizkuntzaren itxurari dagozkion aldaketetan izanzuen 
jarrera (kontzeptuari buruz ikus I erans.); hauetan, arestian aztertu ditugunetan ez bezala, 
aldaketa ugari egin zituen. Hona hemen: 

B m3 A 

79 or. = VII, 6, 10 [163; 25] Gainera Gaifiera Gainera 
91 or. = VIII, 3, 8 [189,28] zilegi zillegi zillegi 

84 or. = VII, 16,22 [175, 12] ziran zeran zeran 
102 or. = IX, 3,6 [216,6] baitzira baitzira baitzira 
104 or. = IX, 4, 10 [220, 1] baikira baikera baikera 
109 or. = IX, 10, 25 [232, 17] gira gera gira 
117 or. = X, 6,9 [250, 13] ba'zirate ba'zerate ba'zerate 
123 or. = X, 17,26 [266,.2] ba'zira ba'zera ba'zera 
130 or. = X, 31,45 [281,27] girala gerala gerala 

106 or. = IX, 7, 16 [225, 2] antzi antzi antzi 
107 or. = IX, 9, 19 [228, 12] nasten nasten nasten 
118 or. = X, 8, 13 [254,7] nasten nasten nasten 
122 or. = X, 16, iz [263,9] Auztea Anztea Anztea 
122 or. = X, 16, 24 [263, 10] Auztea Anztea Anztea 
122 or. = X, 16,24 [263, 15] anztea anztea anztea 
124 or. = X, 19,28' [267, 12] Antzia Antzia Aantzia 

*3 or. = 1, 5, 6 [13,19] Badu Ba-du Ba-du 
74 or. = Vl, 16,26 [151, 9] erio- I bildurrak erio- I -bildurrak erio-bildurrak 
79 or. = VII, 6, 10 [163,27] bait zuken bait-zuken bait zuken" 
97 or. = VIII, 10,24 [203, 26] elkarri aier elkarri-aier elkarri aier 
100 or. = IX, 2, 2 [212,21] mahasketa arorako mahasketa-arorako mahasketa a. 
102 or. = IX, 3,6 [215,20] egi billa egi-billa egi billa 
105 or. = IX, 6, 14 [223, 1] Ba, da Ba-da Ba-da 
110 or. = IX, 11, 28 [234,24] lagun I giro lagun-giro lagunkiro 
114 or. = X, 1, 1 [243,9] eginbear ezago eginbear-ezago eginbear ezago 
115 or. = X, 4, 5 [247, 12] as-estu as-estu as-estu 
118 or. = X, 7, 11 [252, 10] Badut Ba-dut Badut 
118 or. = X, 8, 12 [253, 12] oroimen aurretik oroimen-aurretik oroimen aurretik 
119 or. = X, 8, 15 [255,23] suma bidez surna-bidez suma-bidez 
124 or. = X, 20, 29 [268, 24] iakifi iakifia iakifi-iakifia iakin-iakma 
144 or. = XI, 9, 11 [313,6] zerum lurrak zeru-lurrak zeru-lurrak 
156 or. = XII, 2, 2 [340, 10] Mukulu mordo Mukulu-mordo Mukulu-mordo 
156 or. = XlI, 3, 3 [340,20] osin barrena osin-barrena osin-barrena 
156 or. = XlI, 3, 3 [341, 2] argirik eza argirik -eza argirik-eza 

66Ikus, honi buruz, 190-193 or. eta 191 or. 6 oh. 
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156 or. = XlI, 3, 3 [341, 4] argirik eza argirik-eza argirik-eza 
157 or. = XlI, 4, 4 [341, 20] ikus eziiia ikus-eziiia ikus eziiia 
160 or. = XlI, 12, 15 [350, 11] osiii gaiiiean osiii-gaiiiean osiii-gaiiiean 
164 or. = XlI, 17,25 [357,24] ezer ezetik ezer -ezetik ezer-ezetik 
164 or. = XlI, 17,25 [358,3] osiii gainean osiii-gaiiiean osin gaifiean 
165 or. = XlI, 19,28 [359,21] alda ezifiari alda -ezifiari alda-ezifiari 
167 or. = XlI, 24,33 [365, 11] alda ezifiean alda-ezifiean alda-ezifiean 
171 or. = XlI, 29, 40 [372, 18] alda ezifiik alda-eziiiik alda -ezifiik 
174 or. = XlII, 4, 5 [380, 22] alda ezifia alda-eziiia alda ezifia 
176 or. = XlII, 9, 10 [385, 15] mai ta grifia maita-grifia maita-grina 
177 or. = XlII, 12, 13 [388, 4] ikus ezitia ikus-ezifia ikus-ezina 
178 or. = XIII, 14, 15 [390, 11] argi ontzi argi-ontzi argi-ontzi 
179 or. = XlII, 15, 16 [391, 15] il da il-da il da 

Zerrenda honetako aldaketa esanguratsuenek erakusten dizkigute ja Lekuonak auzi 

honetan izango duen jarreraren ezaugarri nagusiak: pro p 0 sat u d i t u e n aId a era k 
bat d a t 0 z B - k 0 t est u ann a gus i d ire n g r a fi e kin edota Orixek B-prior

en bertan egindako zuzenketekin; «oiiiaze», «zera» eta «antzi» dira, izan ere, grafia erabilienak 

Aitorkizunen bigarren idatzaldi honetan (C-tik B-ra gertatutako era honetako aldaketei buruz 

ikus 76-77 or.; m2-k egindakoen gainean, 119-126 or.). Inongo zalantzarik gabe, Lekuonak 

grafia puntu hauetan ikusi zuen aniztasuna bateratu nahi izan zuen eta bat era t u, h a i n 
zuzen ere, testuak eskaintzen zituen aukeretako bat hobetsiz:/ 
«gaiiiera» edo «gera», esaterako, B-ko testuan gehien erabiltzen diren aldaerak direlako 
nabarmen; «antzi : antzi» kasuan, berriz, ez da begien bistakoa zein den bietan Orixek sarrien 
darabilena eta, seguruenik, m2-k azentu zirkunflexuaren alde egin dituen oharrak ikusteak izan 

zuen eragina Lekuonaren erabakian. (Marratxoa sartzeko eta kentzeko izan dituen zalantzak 
ulertzekoak dira: horregatik hitz egin dugu aldaketa esanguratsuenei buruz).67Esan genezake, 
noski, Lekuonak aldeztu zituen aldaketa hauek bat zetozela bere hizkuntz ereduarekin, hau 

da, Lekuonak «gera» idatzi ohi zuela eta ez «gira», etab.: baina Lekuonak ez zuen «gaiiiera» edo 

<<nasi» erabiltzen, eta hala ere aldaera hauen aIde egin zuen argi eta garbi Aitorkizunen testuan 
(ikus V erans. 424-425 or. eta bertako 8 oh. eta VII erans. 469-470 or.). !zan bedi ordea 

kontuan ez duela berdin jokatuko grafiaren puntu guztietan eta, orobat, besterik izango direla 
ex novo sartuko dituen hitz eta pasarteak. (Ikus, honen guztiaren gainean, VII erans.). 

Aipatu jarrera honen adibide ezin hobea dira m3-k otsein hitzaren agerraIdietan 

proposatutako aIdaketak: 

142 or. = Xl, 3, 5 [307, 12] 
165 or. = XlI, 20, 29 [360, 11] 

Otsegin 
otsegiiia 

Otsein 
otseiiia 

Otsein 
otseifia 

67Hala eta guztiz ere, Orixe espero zitekeen baino erregularragoa izan zen marratxoaren erabileran, eta 
badirudi zenbaitetan behintzat haren erabilera antzezten saiatu zela Lekuona: «bildun> hitzarekin egindako 
hitz e1kartu guztiek-edo marratxoa dute Aitorkizunetan, eta berdin «aro», «ezago», «nekez», «bidez», «merdo», 
«barrenal>, «ezinal>, «grina» eta «ontzi» hitzekin egindakoek; «billa», «eza» eta «gainean» hitzekin eratutakoak 
bietara erabili ditu Orixek Aitorkizunetan, hots, batzuetan marratxoarekin eta beste batzuetan marratxorik gabe. 
(Ez da adierazgarria, hiru aldiz bakarrik agertzen baita iunctura hau Aitorkizunetan, «elkarri aien>; guztiarekin ere, 
Orixek ez du marratxorik erabiltzen: «elkarri aien> [VIII, 10, 24 <203, 26 eta 204, 19-20>] eta «elkarren aier» 
[VIII, 11,26 <206, 3>]. Orobat aipatu ez ditudan gainerakoetan). 
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167 or. = XII, 23, 32 [364, 13] 
167 or. = XII, 24, 33 [365,9] 

otsegin 
otsegin 

otsein 
otsein 
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otsein 
otsein 

Orixek hots egin beti «otsegin» idazten du Aitorkizunetan (behin -agian ohikoa ez den 
adiera bat duelako- «ots egin»), baina otsein hitza batzuetan «otsein» (edo «otseifi») 
eta beste batzuetan «otsegin» (edo «otsegiii»): 7 aldiz «otsegin» eta 20 aldiz «otsein».68 
Hemen ere, beraz, bi aukera ematen ditu Orixek hitz bakarrarentzat baina, aldi berean, 
bistan da «otseill» aldaeraren aldeko joera erakusten duela argi eta garbi eta, bestalde, 
aldaera hori bera da zabalduena eta aproposena -hots egin aditzarekin nahasten ez 
delako alegia-.69 Egoera bera da eta Lekuonak berdin jokatu du: lehendabizi, m3-k gorago 
zerrendatutako laurak zuzendu dituj eta ondoren, zalantzarik gabe liburuaren probetan, lau 
hauei gehitu dizkie B-prior-eko orrietan Ian egitean itzuri zitzaizkion gainerako hirurak 
(ikus 264 or.), halako moduan non A-n ez baita otsein esan nahi duen «otsegin» bat ere 
gelditu. Hortaz, Orixek ematen zion -eta, oraingoan ere, askorekin zabalduena zegoen eta, 
bestelako argudioengatik ere, arrazoizkoena zen- aukerari helduz, Lekuonak arautu egin 
du bestela nahasgarri gerta zitekeen hitz baten aldaeraJo 

Honaino m3-k hustzat jo ez zituen -eta, hortaz, testua hobetzeko asmoz ukitu zituen
hitzetan egindako aldaketakj gainerako guztiak m3-k hustzat jo dituen irakurketentzat 
proposatutako coniecturae dira. Hauetako gehienak, ohi bezala, begien bistakoak diraj 
ez, noski, guztiak: egiaztatu ahal izango dugu m3-k egindako zuzenketa asko testuaren 
irakurketa arretatsu baten ondorio direla --eta, noski, acumen ez nolanahiko baten zitua-. 
Izan ere, Lekuonak Orixeren behatzizkribuaren gainean egin zuen lana ez zen, inondik ere, 
azalekoa izan, eta ja B-prior-etik kanpo egin zituen beste zuzenketa eta gehiketa batzuek 
ere -beherago ikusiko ditugu- berretsi egingo dute m3-ri zor zaion epai hau. Baina m3-
ren coniecturae hauetako bakoitzaren zailtasuna aide batera utzita -nahikoa baita, honetaz 
jabetzeko, goiko zerrendari begiratu bat ematea- badira haietan pixka batean pausatzea 
merezi dutenakj zeren, esate baterako, m 3 - keg i n d a k 0 z u zen k eta bat z u k 
gaizki baitaude: 

68Hona hemen aipatu 20 «orseill» (edo «otseifi») horiek: 113 or. = IX, 13, 37 [240, 19 <alt.> J; 159 or. = XII, 
9,9 [346, 8J; 167 or. = XII, 23, 32 [364,21]; 168 or. = XII, 25, 34 [366) 16]; 169 or. = XII, 25,35 [368, 2J; 169 
or. = XII, 26,36 [368, 16J; 169 or. = XII, 26, 36 [368, 18]; 169 or. = XII, 26, 36 [369,6]; 171 or. = XII, 30,41 
[374,6]; 172 or. = XII, 30, 41 [374, 16J; 172 or. = XII, 32, 43 [376, 18J; 181 or. = XIII, 18,23 [397, 6J; 183 or. 
= XIII, 20, 28 [400, 25J; 183 or. = XIII, 21, 29 [401, 18]; 184 or. = XIII, 21,30 [402, 12J; 184 or. = XIII, 22, 32 
[404, 10J; 186 or. = XIII, 24, 36 [408, 6J; 188 or. = XIII, 26, 39 [411, 16J; 189 or. = XIII, 27, 42 [414, IJ; 189 
or. = XIII, 29, 44 [415, 14J; eta hauek, berriz, g-dun 7 «otsegill» (edo «otsegifi»): 113 or. = IX, 13,37 [240, 19 
<pr.>]; 142 or. = XI, 3, 5 [307, 12J; 162 or. = XII, 15, 20 [354,4]; 163 or. = XII, 15,22 [355, 5]; 165 or. = XII, 
20,29 [360, 11]; 167 or. = XII, 23,32 [364, 13]; 167 or. = XII, 24, 33 [365, 9J. 

69Hemen ez dugu m2-k egindako zuzenketarik, ez baldin badugu horrelakotzat jo nahi makinaz zuzenduta 
dagoen 169 or. = XII, 26, 36 [368, 18J paragrafokoa: izan ere, kopiagileak «otsegin» eskribitu du lehenengo eta, 
ondoren, g urratu du -betiere, esan bezala, makinaz- «otseill» irakur dadin. 

7°Ikus, otsein hitzaren eta honen antzeko beste batzuen aldaerek Aitorkizunen testuaren historian izan duten 
bilakaerari buruz, V erans. Bai «otsegin» bai eranskin horretan aipatzen diren beste zenbait hitzen g-dun aldaerak, 
oro har behinrzat, Aitorkizunen bigarren idatzaIdian basi zen Orixe erabiltzen; baina hemen gehien axola zaiguna 
da egiaztatzea B-ko testuan zehar ere nabarmena dela «orsein» formaren aldeko joera: XII, 24 kapituluraino bietara 
agertzen da, nahasian, baina XII, 25 kapitulutik aurrera (eta 17 agerraldi dira) «orsein» bakarrik erabiliko du 
(eta, hemen bai, oso esanguratsua da makinaz zuzendutako XII, 26, 36 paragrafoko aipatu «otsegin» hura -ikus 
aurreko oharra-). Baina honi guztiari buruzko xehetasunak ikus, esan bezala, V erans. 
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58 or. = V, 8, 15 [114,2] oroikari oroikarri oroikari 
74 or. = VI, 15,25 [150, 19] bestere andere besteren andere beste andere 
85 or. = VII, 17,23 [176, 15] artzeko aritzeko artzeko 
107 or. = IX, 8, 18 [227,4] itzirikian itxirikian itxirikian 
119 or. = X, 9, iz. [256,2] aitor iator aitor 
119 or. = X, 9,16 [256, 5] aitorrak iatorrak aitorrak [iat. Ozl 
124 or. = X, 18,27 [266, 21J dunean danean dunean 
129 or. = X, 30, 41 [278,20] zenbat zenbait zenbat 
129 or. = X, 30,41 [278,24] dago dagon dago 
130 or. = X, 31, 45 [281,20] bien bein hiek 
133 or. = X, 34, 52 [287, 7] lo-armarik lo-asmarik lo-armarik 
160 or. = XII, 11, 13 [349,3] dizun dizu dizun 
162 or. = XII, 15, 19 [353, 14] agindu-la aginduta agindu ala 
167 or. = XII, 22, 31 [363,22] baitagi baitagio baitago 
169 or. = XII, 27, 37 [369, 21] zarteko zarreko zarteko 
178 or. = XIII, 13, 14 [389, 2] audiago aundiago au diago 
180 or. = XIII, 17,20 [394, 12] zekizula zekigula zekizula 
186 or. = XIII, 24, 35 [407,23] arki ba'neza arki ez ba'neza arki ba' neza 
188 or. = XIII, 26, 39 [411, 18] bialdi bidali biali 

Baina ez diezaiogun begira oraindik eskuineko zutabeari.71 

I-IX liburuetarako C-ren lekukotasuna dugu m3-ren coniecturae epaitzen laguntzeko: 
laguntzeko, C-k ere, edozein autografok bezalaxe, hutsak izan baititzake. Lehenengo kasuan, 
dirudienez, banalizazio bat egin du Lekuonak, -kari eta -garri / -karri atzizkiak nahastuz: 
Orixek askotan erabiltzen du -kari eta, bigarren mailako argudioa bada ere, C-k ere 
«oroikari» dakar.72 Ikus ditzagun ordea ondorengo bi kasuak beren testuinguruan: 

At ego infelix nee 
feminae imitator, 
dilationis impatiens, 
tamquam post 
biennium 

Ni, errukari au, andere 
aren antzik ez bainun, 
eskatu neskatxa bi 
urtera artuko nula 
luzetetsirik, [ ... J, nire 
oitura tzarrekin 

Ni, errukarri au, 
andere aren antzik 
ez bainun, eskatu 
nendun neskatxa bi 
unera artuko nula 
luzetetsirik, [ ... ], nere 

Nik, errukarri onek, 
andere aren antzik ez 
bainun, eskatu nendun 
neskatxa bi urtera artuko 
nula luzetetsirik, [ ... ], 
nere oitura 

7I Ez dakit noramo sartu behar genukeen oker egindako zuzenketa hauekin batera B-ko 145. orriko «erantzuten B : 
erantzunen m3 : erantzuten A» (XI, 12, 14 [315, 9]). Honela dio B-k: «Ez dut erantzunen auzi zailla itzuri naiez Urliak 
beraizik erantzun omen zuna: "Gauza sakonak aztertzen dirutenentzat ipernua antolatzen". Ikustea bat da, irri egitea bi. 
Ez dut ori erantzuten» (azken hitzari dagozkio, noski, gorago ernandako aldaerak). Lekuonaren zuzenketaren zergatikoa 
begien bistan dago eta bere alde du, ez horrenbeste latin testua, pasartearen zentzua bera baizik: «respondeo non 
iliud, quod quidam respondisse perhibetur ioculariter eludens quaestionis violentiarn. "Alta -inquit- scrutantibus 
gehennas parabat". Aliud est videre, aliud ridere. Haec non respondeo»; ez dirudi ordea (eta --'Zuzenketa hau A-n 
jaso ez izana ere hursa ez baldin bada- Lekuonari ere horrela irudiru zaio azkenean) nahikoa denik testua zuzentzeko. 
Orobat, zalantzazkoa izan daiteke atal honetan sanu behar ote den «igaliari B : igaleari m3 : igaliari A» (I7l or. = XII, 
29,40 [372, 14]; ileus gorago IS4 or. eta bertako S6 oh.). Orixek «igali» erabiltzen du Aitorkizunetan: 13 agerralditatik 
12 «igali» dira eta bat «igale»; baina salbuespen hau m3-k zuzendu duen «igaliari» dagoen lerro berberean dago (XII, 
29, 40 [372, 14-15]): alegia, m3 B-ko testuaren lekukotasun bat antzeraru nahiez ariru da. (Bestelakoa da A-ko testuan 
«igale» bezala agertzen den bat [Y, 6,10 <109, 18>]: B-n «igal#» irakurtzen da, non # = e + i baita; m2-k «igali» zuzendu 
du -ikus 114 or. eta bertako 40 oh.-, noski C-k dakarren bezala, baina hala eta guztiz ere A:-n «igale» inprimaru da. 
Bitxia da kasu honetan ere -v, 6, 10 [109, 19]- (<igali» bat egotea lerro bat beherago). 

72Argudioa, izan ere, bigarren mailakoa da: ikus bestela C-tik B-ra gertatu den «errukari > errukarri» aldaketa 
ia-ia sisrematikoa (100 or. 9 oh.). Baina «errukari» eta «errukarri» hitz bera dira, ez ordea --ez behintzat nahiraez-
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accepturus eam 
quam petebam, 
[ ... ], procuravi 
aiiam, non utique 
coniugem [ ... ] 
(Vl, 15,25) 

Atque ita gradatim 
a corporibus ad 
sentientem per 
corpus animam 
atque inde ad eius 
interiorem vim, 
cui sensus corporis 
exteriora nuntiaret, 
et quousque 
possunt bestiae, 
atque inde rursus 
ad ratiocinantem 
potentiam, ad quam 
refertur iudicandum, 
quod sumitur a 
sensibus corporis 
[ ... ] (VlI, 17,23) 

beste andere bat bildu 
nendun, ez naski 
emaztea [ ... J 
(C, 76 or.) 

Onela, maillaka, 
mukulukitik 
zentzudunera 
nentorren; ontatik, 
animaren barneko 
indarrera, gorpuz-leioen 
bidez baitu landakoen 
berri. Ontatik berriz, 
ondorioka artzeko 
ahalera -mailla ontan 
baitago irizpidea
zentzuetarik asirik. (C, 
89. or.) 

oitura txarrekin bestere 
andere bat bildu 
nendun, ez naski 
emaztea [ ... J (B,74. 
or. [150, 15-20]) 

Onela, maillaka, 
mukulukitik 
zentzudunera 
nentorren; ontatik, 
animaren barneko 
indarrera, gorputz- . 
leioen bidez baitu 
landakoen berri. 
Ontatik berriz, 
ondorioka artzeko 
ahalera -mailla ontan 
baitago irizpidea
zentzuetatik asirik. (B, 
85. or. [176, 12-16]) 
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txarrekin besteren andere 
bat bildu nendun, ez 
naski emaztea [ ... J 
(m3);73 

Oneia, maillaka, 
mukulukitik zentzudunera 
nentorren; ontatik, 
animaren barneko 
indarrera, gorputz-leioen 
bidez baitu landakoen 
berri. Ontatik berriz, 
ondorioka aritzeko ahalera 
-mailla ontan baitago 
irizpidea- zentzuetatik 
asirik. (m3).74 

Bi pasarte hauetako lehendabizikoan B-ko testua bera da nahikoa m3-ren coniectura 
gaitzesteko: «ez naski emaztea» hitzek argi erakusten dute ezin dela «besteren emaztea» izan. 
Jatorrizko testua ere badugu, eta berretsi egiten digu erabat euskal testuak berak zioskuna; C
k ere «bestere» irakurri izan balu ez genukeen inongo zalantzarik izango «beste» zuzentzeko.75 

Bigarrenean egindako zuzenketa ez zen beharrezkoa: ikus, bestela, OEH-k s.v. dakartzan 
adibideak, eta C-k ere «ondorioka artzeko» izateak B-ren irakurketaren alde hitz egiten 
duo (Errazago onar liteke «ondorioka» horren ordez «ondorioalo> proposatzea: focilior da, 
noski). 

Nago m3-k laugarrenean egin duen zuzenketa halako etimologia baten ondorioa dela: 

ltaque ad illud 
modicum 
cotidianum 
cotidiana modica 
addendo [ ... J in 
eam consuetudinem 

Baina xorta ari egunoro 
xortak eratxikiz [ ... J 
ardo-kotxo ia osoak 
itzirikian edaten ikasi 
zun. (C, 118. or.) 

Baina xorta ari egunoro 
xortak eratxikiz [ ... J 
ardo-kotxo ia osoak 
itzirikian edaten ikasi 
zun. (B, 107. or. [227, 
1-4]) 

Baina xorta ari egunoro 
xortak eratxikiz [ ... J ardo
kotxo ia osoak itxirikian 
edaten ikasi zun. (rn3), 

«oroikari» eta «oroikarri»: ikus) honen gainean, Segurolak [1987,215 or.] dakarren lekukotasuna. 
73Goiko zerrendan ere ikus daitekeenez, aldaera ugari claude pasarre honeran m3-k proposarurakoaren era A-n 

inprimarurakoaren artean; hona hemen A-ko testua; «Ni, errukarri au, andere aren antzik ez bainun, eskatu nuan neskatxa 
bi unera arruko nula luzete[Sirik, [ ... ], nere oitura txarrekin besteandere bat bildu nuan, ez naski emaztea [ ... ]». 

74Hona A-ren tesrua: "Onela, maillaka, mukulukitik zentzudunera nentorren; omatik, animaren barneko 
indarrera, gorputz-Ieioen bidez baitu landakoen berri. Ontatik berriz, ondorioka artzeko ahalera -mailla oman 
baitago irizpidea- zentzuetatik asirih. 

75 Aldiz, C-k "besreren» ekarri izan balu, orduan bai, ezingo genuke erabakirik harru irizpide zenbait 
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lapsa erat; ut prope 
iam plenos mero 
caliculos inhianter 
haurirer. (IX, 8, 18) 
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eta, oraingo honetan, A-n ere «itxirikian» mantendu da. Bistan da m3-k 'itxi-irekian' 
irakurri behar dela pentsatu duela, hots, 'en un abrir y cerrar [de ojos]', nonbait. Nik ez 
dakit itxi-irekian euskara garbia den ala ez: OEH-k hiru agerraldi dakartza, horietatik 
bi Orixerenak hain zuzen (bestea Zaitegirena), eta 'inmediatamente, rapidamente' esan 
nahi omen du guztietan. Baina ez da begien bistakoa, ezta hurrik eman ere, Orixeren bi 
adibide horiek -horrela idatzita badaude ere, hots, tx banarekin- esanahi hori dutenik. 
Bat Mireio-koa da: <Ainbesteko grazia [sc. Mireirena] ur-kotxoan ikusi ba zifiute, itxirikian 
edan zentzaketen»;76 OEH-ren arabera, «toute a la fois» itzultzen du hemen «itxirikian» 
honekj Orixek berea egiteko erabili zuen gaztelaniazko itzulpenean honela irakurtzen da 
aipatu esaldiari dagokiona: «iSi dentro de un vasa de agua hubieseis visto tanta gracia, toda 
de un sorbo os la habriais bebido!».77 Euskaldunak poemako beste adibideari dagokionez 
orobat: «Ni iltzen naizen egunean, / ez egin nigarrik aurrean. / Ezker eskuinetati / zagi 
zatoak jarri, / ardo ori itxi-idikian / edan dezadan zeruian»j78 eta honela dio Orixek berak 
egindako itzulpenak: «[ ... J para que de ese vino beba yo a tragos en el cielo». Esku artean 
dugun pasartean «inhianter» itzuli nahi du: Aitorkizunen liburu hau itzuli zuenean aurrean 
zuen Trabucco-ren frantseseko itzulpenak (ikus II erans.) <<vider d'un trait» dakar. Hemen, 
Mireio eta Euskaldunak liburuetako agerraldietan ez bezala, «itzirikian» idatzi du: hogei bat 
urte pasatu dira «itxirikian» eta «itxi-idikian» idatzi zuenetik eta, agian batez ere, bitartean 
Iparraldean bizi izan da denbora luze samarrean. Beste alde batetik, Azkuek itziki eta itxiki 
jasotzen ditu ('trago, sorbo, gorgee') eta itzikika ('a tragos, par gorgees' edo 'hartandose, se 
rassasiant')j eta -benetan gauza adierazgarria- on Plazido Mujikak, itziki hitzaz gainera, 
honako hau ere badakar: «itziriki (c): 'sorbido, sorbo")j badakigu Mujikak oso kontuan 
izan zituela Orixeren Aitorkizunak bere hiztegia egiteko, baina hitz hau ezin izan zuen 

finkatu arte; baina horrela izanda ere horrek ez gintuke behartuko, inondik ere, "besteren» aldaera besterik gabe 
onartzera. 

76N. Ormaetxea Orixe, Mistral'en Mireio euskeraz, Bilbo, Verdes-Atxirika, 1930,7. or. 
77E Mistral, Mireya, traducci6n de Celestino Barallat y Falguera, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1948, 18. 

or. (baina lehenengo edizioa 1863koa da eta handik aurrera ere askotan berrinprimatu zen: ikus beherago, ohar 
honetan bertan). Orixek gaztelaniazko itzulpen honetatik itzuli zuela Orixeren beraren lekukotasun batetik atera 
dezakegu: « Mireio presakatxo itzulia dut, ia zalapartan (idatzi beintzat). Ez dut adierazi nai, gogoan ongi erabilli 
bage egindako lana dudanik, baina orraztuagoa atera ziteken. [ ... J Zuk bezala proventzerazkoa ta frantsesa izan 
ba nitu, ez neri olakorik gertatuko. Adiskide batek, Oyatzabal' ek, esan neri unearen erdi aldera Mistral' en eun 
unegarrena zala ta Mireio euskerara itzultzeko. Euskaltzaindiaren batzarrean Donostian nintzala esan zidan eta 
andik Bilbaora iristean Lauaxetarekin ontaz itzegin eta beronek eman zidan catalan baten gaztelerazko itzulpena. 
Nik besterik ez due ikusi» (Orexatik 1933ko maiatzaren 5ean «Argarate, Zaitegi et reliquis» egindako gutuna: apud 
Altuna [1990b, 151-152, 151 or.]). 1930ean Mireioren gaztelaniazko hiru itzulpen ziren: bat aipatu Batallat-ena 
(1. edizioa 1863an), beste bat Lorenzo Riber-ena (1. edizioa 1919an) eta hirugarren bat Luis A Romero-rena (1. 
edizioa 1924an); hiru hauek Orixeren euskarazko testuarekin erkatuez gera ondorioztatzen da Barallat-ena izan 
zuela eredu: hauxe da, bestalde, edizio gehienak izan zituena eta ondoena zabaldu zena garai hartan. (Ikus, honi 
guztiari buruz, Palau [1956, IX, 423-424 or.]). 

78Euskaldunak poema eta oterki guziak, 109. or.; bai 1950eko edizioak bai Mokoroarenak testu bera dakarte 
hemen. 
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liburu honetatik atera, 1956ko edizioan irakur daitekeena «itxirikian» baita, hau da, tx 
batekin.79 Seguruenik 'itxi-irekian' eta, oro har, tx duten aldaerak etimologia baten ondorio 
dira nonbait, poligenetikoki SOftutako etimologia batena alegia, eta horregatik zuzendu 
zuen Lekuonak Orixek «itzirikian» idatzi zuena;80 baina arrazoi bat baino gehiago dugu 
pentsatzeko oraingo honetan -Mireio eta Euskaldunak liburuen garaian ez bezala- Orixek 
«itzirikian» idatzi nahi izan zuela: eta arrazoi horietan ez dira ahulenak Beta -Lekuonak 
ezagutu ez zuen- C-ren lekukotasunak. 

Gainerakoentzat ez dugu C-ren lekukotasuna, baina hala eta guztiz ere begien bistan 
dago m3-ren coniecturae oker daudela. Esate baterako, hamar aldiz erabiltzen du Orixek 
aitor hitza artes liberates edo honekin lotutako kontzepturen bat itzultzeko ('ikaskizun 
aitorrak', 'gai aitorrak', 'aitor eskolatua', etab.); m3-k hamar hauetako hiru aldatu ditu, bat 
zuzen baina beste biak, banalizazio bana eginez, oker: 

79 or. = VII, 6, 9 [163,9] 
119 or. = X, 9, iz. [256,2] 
119 or. = X, 9, 16 [256, 5] 

aitor eta aitor 
aitor 
aitorrak 

iator eta iator 
iator 
iatorrak 

aitor eta iator 
aitor 
aitorrak [iat. Oz]; 

eta B-prior-etikA-ra bidean beste bi aldatu ditu: VIII, 2, 3 eta XI, 23, 30 paragrafoetan (ikus 
226 eta 237 or.}.81 Baina litekeena da Lekuonak berariaz egin izana aitor hitzaren inguruko 
aldaketa hauek, hau da, litekeena da Lekuonak hustzat jo ez izana «aito[» gisako irakurketak. 
Argiagoa da, Lekuonaren asmoari dagokionez, beste zuzenketa hau: 

Et semper ita 
fit, cum aliquid 
perditum quaerimus 
et invenimus. (X, 18, 
27) 

Ola gertatzen da beti 
galdu-billa ibilki 
arkitzen dunean. (B, 
124. or.) 

Ola gertatzen da beti 
galdu-billa ibilki arkitzen 
d4nean. (m3) 

Ola gertatzen da beti, 
galdu-billa ibilki, 
arkitzen dunean. (A, 
266,20-21). 

79Baina «itxirikian» ere badakar, eta Lekuonak ematen bide zion esanahiarekin: «itxirikian (G): 'en un abrir 
y cerrar de ojOS"). 

8DBai hitzaren itxurari bai esanahiari dagokienez, eta badirudi honela ulertu behar dela OEH-k aipatzen duen 
Zaitegiren lekukotasuna (Oidipu bakaldun, inJ. Zairegi, Sopokel'en antzerkiak, Mexiko, Pizkunde, 1946,79 or.): 
,<ltxirikian, esku-makillaz yo ta atzeraka gurditik-bera zerraldo irauli nun: guziak i1 nirun», hau da, syntomo:s (OR, 
S10), «en peu de temps», Bailly-rentzat. 

81«Klase oneko lurrari 'aitor oneko lurra' esaten baitiogu, klase oneko idazleari 'aitor oneko idazle', ots 'idazle 
aitor' esaiogun, eta cla[s}sicismus'i 'aitorrasuna'. Batez ere antzinakoeri esaten zaie 'aitor oneko' [ ... ]» «<Antze ta 
eden>, EG, 1955 [5-12], 101-104, 103 or. [= IG, III, 154 or.]). Baina egia da Orixek ere baliokidetzat ematen 
zituela nonbait «aitOD) .eta «iatoD): ikus, aipatu EG-ko orrialdean, Ibifiagabeitiaren oharra (idazlan guztien edizioan 
jaso ez dena) eta baita ere «Krurwig yauna euskeraz», EG, 1950 [11-12], 49-52, 52 or. [= IG, III, 917-920, 920 
or.]: «Klassikoek: [ ... ] Idazle aitor, naiz yaton). (Baina ikus Mitxelena [1977, 178 or.]). Aitorkizunetan honako 
paragrafo hauetan erabiltzen du aitorhitza aipatu adieran: 54 or. = V; 3, 3 [103, lS]; 56 or. = V; 6, iz. [108, 17-18]; 
56 or. = V; 6,11 [109,28]; 79 or. = VII, 6, 8 [161, 24]; 79 or. = VII, 6, 9 [163,9]; 81 or. = VII, 9,14 [168, 15]; 
S9 or. = VIII, 2, 3 [186, 7]; 119 or. = X, 9, iz. [256, 2]; 119 or. = X, 9, 16 [256, 5]; 150 or. = XI, 23, 30 [327, 
14]. Ohar bedi Lekuonak ez duela ezer zuzendu bosgarren eta zazpigarren liburuetako agerraldietan, ez badugu 
kontuan hartzen VII, 6, 9 paragrafokoa (<<aitor eta aitor eskolatuak B : aitor eta iator eskolatuak fu»), hemen 
bietako batek «aiton) izan behar baitzuen ezinbestean eta besteak «iatoD); esan bezala, hamargarren liburukoak 
aldatu ditu m3-k, nahiz eta bietako bar ere ez iritsi A-ko testura (X, 9, iz. akaberako aurkibidean bakarrik jaso da 
--456 or.- eta X, 9,16 «Okerrak zuzentze» delakoan). 
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Jakina, irakurketa zuzena «duguneam da eta m3-ren «danean» ez ezik B-ko «dunean» ere 
hutsa da: «dugunean» behar du, ez horrenbeste jatorrizko latinean ere horrela delako, ezpada 
Orixeren testuak, dagoen bezala (hots, «dunean» horrekin), indice de [aut nabarmen bat 
erakusten duelakO.82 Hurrengo bi zuzenketek asko esaten digute m3-ren Ian egiteko moduaz 
eta, agian batez ere, B-prior-eko zuzenketak egitean izan zuen asmoaz: 

Et tantum valet 
imaginis illius illusio 
in anima mea, in 
carne mea [ ... ] (X, 
30,41) 

Et tamen tantum 
interest inter me 
ipsum et me ipsum 
intra momentum, 
quo hinc ad 
soporem transeo vel 
huc inde retranseo! 
(X, 30, 41) 

Eta nere animan eta 
aragian lillurak zen bat 
indar duo (B, 129. or.) 

Alare nigandik nigana 
ernai egonetik lotara 
zenbat tarte dago une 
batean! (B, 129. or.) 

Eta nere animan 
eta aragian lill urak 
zen bait indar duo 
(m3) 

Alare nigandik 
nigana ernai 
egonetik lotara 
zenbat tartedagon 
une batean! (m3) 

Eta nere animan eta aragian 
lillurak zen bat indar duo (A, 
278,20-21); 

Alare nigandik nigana, ernai 
egonetik lotara zen bat tarte 
dago une batean! (A, 278, 
23-24). 

Bi esaldiak elkarrengandik 050 hurbil daude (B-n, esaterako, lerro bakarra dago bien 
artean) eta bi zuzenketak, elkarren ezberdinak badira ere, arrazoi bakarrak eragin dizkio 
m3-ri: zenbat hitzari dagokion adizkia atzizkirik gabe ego teak. Ezin da dudarik izan m3-k, 
beherago ikusiko ditugun beste kasu batzuetan bezala, hizkuntzazko error auctoris baten 
aurrean zegoela pentsatu zuela; baina ez da horrela, harridurazko esaldiak (eta biak dira 
harridurazkoak, lehendabizikoak harridura markarik ez badarama ere) aditzari inongo 
atzizkirik itsatsi gabe ere egin daitezkeelako -zenbait gramatikarik diotena diotela- edo, 
bada ere, Orixek -egungo euskaldun jator askok beza1a- horrela egiten dituelako beti, 
inoiz huts egin gabe, Aitorkizunetan. Ikus bestela zen bat hitzarekin Aitorkizunen testuan 
dauden harridurazko esaldi guztiak:83 

Zure egun ortan zenbatgure ta gurasoen egun igaro dira, ta ortatik artu dute neurria, ta onratik artuko 

82Izan ere, Orixeren testuarekin berarekin nahikoa da horretaz jabetzeko: «Ernazte bat, drama [sc. drakrna] 
galdu ta su-argiz ari zan billa. Aren oroiterik ukan ez ba'iu etzun arkituko. Arkitutakoan, nondik zekiken ua ote 
zan, artaz oroi ezik? Galdu ta arkitu aunitz dut gogoan. Orrela dakit, zerbaiten billa ibillian "au al da? ori al da?" 
neri galdegitean, nai nUlla agenu arte"ez da" esaten nula. Zer zan gogoan ukan ez ba'nu, eskeifiirik ere ez nezaken 
artu, ez bainun ezagutuko. Ola gertatzen da beti, galdu-billa ibilki, arkitzen du[gu]nean». 

83Hots, zerrenda honetatik kanpo gelditu dira: galde-perpaus osagartiak' hauek -esan gabe doa- bed 
dararnatelako atzizkia 0f, 3, 4 [104, 11]; V, 4, 7 [106, 11-12]; VI, 11,20 [146, 10]; VII, 6, 8 [161,22-23]; VII, 
9,13 [167, 1-2]; X, 9,16 [256, 8J; X, 35, 57 [290,5]; XI, 24,31 [329,8]; XI, 26, 33 [330, 13]; XI, 27,34 [332, 
5]; Xl, 31, 41 [337,13]), hauen artean sartzen direlarik horraedo harabatekin hasten direnak «<[ ... ] orra zenbat 
itzuri ditudan [ ... J», X, 35, 56 [289, 17]; ,<AIa lainkoa ta urkoa rnaitatze soilla zenbatizkutuz eta zenbat izkuntzaz 
eta izkuntza berean zenbataldetara adierazten dan gorpuz-bidev>, XlII, 24, 36 [408, 18-20]); aditza lehenaldian 
dutenak (III,!, iz. [53,4]; III, 3, 5 [56, 18]; VII, 7, 11 [165,3-4]; VIII, 4,9 [191, 14]; X, 34,53 [287, 8-9]; XII, 
32,43 [376, 13-14]); agerian aditzik ez duten esaldiak (Iv; 13,20 [92, 15]; Iv; 16,28 [97,21]; V, 3, 4 [104,8]; 
IX, 6, 14 [223, 13-14]); eta zenbatfuntzio rnetalinguistikoan agertzen den kasu bat (<<'Zenbat' diogunean [ ... ]» Xl, 
24,31 [329,3]). 
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dute nolabait igaro diran oriek bezala [bezela A], nolabait diraken oriek ere. (1,6, 10 [16,27-17,2]); 

Zenbat [Zenbait BA] areago men egin bear diogu sorkari guzien Errege dan lainkoari Oainkoari B], 
ez-mezean egon gabe, agintzen ditunetan. [ditunetan? A] (III, 8, 15 [67, 3-5]);84 

Baiiian aien aldean zen bat aundiago da aiek egin zituna, gure lainkoa, eta ez du aldegiten, ez baitu 
urrengorik. (IV, 11, 17 [89, 14-16]); 

Zenbatolako dakarbarnean ene oroimenak len arkiturik, esan dutana, eskura bezala. (X, 11, 18 [258, 
15-16]); . 

Eta nere animan eta aragian lillurak zenbatindar duo (X, 30,41 [278,20-21]); 

Alare nigandik nigana ernai egonetik lotara zenbattarte dago une batean! (X, 30,41 [278,23-241); 

Zenbat amarruz ari zait ordea etsaia sifiale bat eskatzeko Zuri, morroi xume nauzun oni! (X, 35, 56 
[289,24-26]); . 

Zenbat gaituzu maitatu, Aita on, "Zure Seme bakarrari ez baitiozu barkatu, baiiia gu gaiztoongatik 
duzu emanah). Zenbat gaituzu maitatu [ ... ] (X, 43, 69 [300, 18-20]). 

Ez dahlt zergatik ez ziren jaso A-ko testuan aipatu bi zuzenketak (<<zenbait» eta «dagoll» 
alegia): agian X. liburuko ondorengo kapituluetan dauden beste bi kasuak irakurtzean 
konturatu egin zelako Orixeren erabilera zein zen eta, liburuaren probak zuzentzerakoan, Ii 

ez zituen sartu nahi izan.85 Horrela balitz, bi zuzenketa hauen gorabeherek lehen ere behin i 
baino gehiagotan aipatu behar izan dugun ondorio bat berretsiko lukete: m3-ren asmo 
nagusia -eta, zenbait kontutan, baita geroagoko Lekuonarena ere- Orixeren testua 
zuzentzea besterik ez zela izan. 

X, 31, 45 paragrafoan egindako aldaketa oker dagoela euskal tesruak berak diosku argi 
eta garbi: 

Ebriosus nunquam fui, 
sed ebriosos a te factos 
sobrios ego novi. Ergo 
a te factum est, ut hoc 
non essent qui nunquam 
fuerunt, a quo factum est, 
ut hoc non semper essent 
qui fuerunt, a quo 
etiam factum est, 
ut scirent utrique, 
a quo factum est. 
(X, 31,45) 

Ez naiz mozkor izan 
ifioiz; baifian ezagutu 
ditut mozkorrak Zuk 
gartxu egifiak. Zuk 
egin duzu, beraz, 
ifioiz izan ez ziranak 
ez izatea, Zuk egin, 
ziranak beti ez izatea, 
Zuk egin ere, ori nork 
egin dun bien iakitea. 
(B, 130 or.) 

Ez naiz mozkor izan 
ifioiz; baifian ezagutu 
ditut mozkorrak Zuk 
gartxu egifiak. Zuk 
egin duzu, beraz, ifioiz 
izan ez ziranak ez 
izatea, Zuk egin, ere, 
ori nork egin dun bein 
iakitea. 
(m3) 

Ez naiz mozkor izan 
ifioiz; baifian ezagutu 
ditut mozkorrak Zuk 
gartxu egifiak. Zuk 
egin duzu, beraz, ifioiz 
izan ez ziranak ez izatea, 
Zuk egin, ziranak beti 
ez izatea, Zuk egin ere, 
ori nork egin dun biek 
iakitea. (A, 281, 16-20). 

84B_k eta A-k, izan ere, «zenbait» dakarte, baina bistan da hutsa dela: gainera C-k ere «zenbw> irakurtzen du; 
eta harridurazko esaldia da, A-k galdera ikurra ipini badu ere -ez ordea B-k, ezta C-k ere-. i I:. 

85Ez legoke nahitaez hipotesi honen komra B-prior-etik A-ra bidean egin den «zaude BC : zauden A» (32 Of.= 

III, 6, 10 [62,9]) aldaketa (.Zeifi urrun zaude [zaudenA] [ ... ],»); ikus 218 Of. ii' 
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Seguruenik, «bein» proposatu zuenean ez zion oraindik begiratu jatorrizko latinari. 
Aspaldiko laguna dugu (ikus 58 or.) X, 34, 52 paragrafoko «lo-armarik B : lo-asmarik m3 : 
lo-armarik A»: azpimarratzeko modukoa da m3-k egindako zuzenketa hau A-ko testuan ez 
baina I956ko liburuaren «Iztegitxoa» delakoan jaso zela (hau da, «lo-asma» eta ez «lo-arma»; 
ikus honetaz 334 eta 336 or.); bestalde, «lo-arma» ondo dokumentatuta dugu Orixerengan: 
OEH-k dakartzari. agerraldiez gain, ikusi dugu gorago (58 or.) Mokoroari I956ko irailaren 
23an Tolosatik egiten dion gutunean, hiztegitxoan jasotakoari buruz ari bada ere, «10-
arma» aipatzen duela (Orexan «10 arifia» esaten dutela gehituz), agian «lo-asma»· aldatu 
diotela konturatu ere egin gabe. XII, iI, 13 paragrafokoa pasarte aldrebes samar bat gaizki 
ulertzetik sortu da; latinak garden bihurtuko du Orixeren testua -puntuazio zuzen batek 
ere bihurtuko zukeen bezala-: 

Unde intellegat anima, 
euius peregrinatio 
longinqua facta est, 
si iam sitit tibi, si 
iam faetae sunt «ei 
lacrimao) suae «panis, 
dum dicitur ei per 
singulos dies: ubi est 
Deus tuus?»; si iam 
petit a te «unam, 
et hane requirit, ut 
inhabitet in domo tua 

per omnes dies vitae» 
suae. (XlI, 11, 13) 

Ikus beza emen 
atzerrialdi luzea egin 
duk animak Zu egarri 
zaitun, bere malkoak 
ogi biurtu zaizkion «non 
da zure Iainkoa» esaten 
diotela; Zu'ri gauza 
bakarra eskatzen dizun 
eta au eskatzen, ots" Zure 
etxean biziizatea bere 
bizialdi guzian. (B, 160 
or.) 

Ikus beza emen 
atzerrialdi luzea egin 
duk animak Zu 
egarri zaitun, bere 
malkoak ogi biurtu 
zaiikion «non da 
zure lainkoa» esaten 
diotela; Zu'ri gauza 
bakarra eskatzen 
dizu eta au eskatzen, 
ots, Zure etxean bizi 
izatea bere bizialdi 
guzian. (m3) 

Ikus beza, emen, 
atzerrialdi luzea egin 
dun animak, «Zu egarri 
zaitun, bere malkoak 
ogi biurtu zaizkion "non 
da zure Iainkoa" esaten 
diotela; Zu'ri gauza 
bakarra eskatzen dizun, 
eta au eskatzen, ots, Zure 
etxean bizi izatea bere 
bizialdi guzian». (A, 348, 
28-349,4), 

eta A-n, jatorrizko latinari begiratu ondoren -eta komatxoak ere berrantolatutakoan-, B
n zegoen bezalaxe gelditu da. XII, 15, 19 paragrafoan proposatutakoa onartezina da euskal 
testuaren beraren sintaxiaren aldetik: 

[".J sed in eius 
solius veracissima 
eontemplatione 
requiescat, quoniam 
tu, Deus, diligenti te, 
quantum praecipis, 
ostendis ei te et 
sufficis ei, et ideo non 
declinat a te nee a se? 
(XlI, 15, 19) 

[".] aldiz, Ari begiratu 
txit egiazkoan atsedeten 
duna, Zu, Iauna, 
Zuk agindu-la maite 
zaitunari agertzen 
baitzakio ta aski zakio, 
ta orregatik ez dala 
saiesten ez Zugandik, 
ez beregandik? (B, 162 
or.) 

[".J aldiz, Ari 
begiratu txit egiazkoan 
atsedeten duna, Zu, 
Iauna, Zuk (lgindu-
ta maite zaitunari 
agertzen baitzakio ta 
aski zakio, ta orregatik 
ez dala saiesten, 
ez Zugandik, ez 
beregandik? (m3) 

[ ... ] aldiz, Ari begiratu 
txit egiazkoan atsedeten 
·duna, Zu, lauria, Zuk 
agindu ala maite zaitunari 
agertzen baitzakio ta aski 
zakio, ta orregatik ez dala 
saiesten ez Zugandik, ez 
beregandik? (A, 353, 13-
16). 

Aldiz, daitekeena da XII, 22, 31 benetako hutsa ez izatea: egia da B-prior-en, m3-ren 
oharraren ondoren, «baitagio» irakurtzen dela, baina agian 0 letra idazterakoan asmatu ez 
duelako da; nolanahi ere, kasua begien bistakoa da: 
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[ ... J quid 
respondebitur de 
aqws, quae super 
firmarnenrurn sunt, 
quia neque informes 
tam honorabilem 

[ ... J zer erantzun ortzi 
gainean dauden uretaz, 
eitegabe izanik ez 
baitzuten ain deduzko 
tokirik artuko, ta ez 
baitagi idatzirik ere, 

sedem accipere zer itzez eitea artu 
meruissent nee scriptum zuten? (B, 167 or.) 
est, qua voce formatae 
sint? (XlI, 22, 31) 

[ ... J zer erantzun ortzi 
gainean dauden uretaz, 
eitegabe izanik ez 
baitzuten ain deduzko 
tokirik artuko, ta ez 
baitagio idatzirik ere, 
zer i tzez ei tea artu 
zuten? (m3) 
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[ ... J zer erantzun, ortzi 
gaifiean dauden uretaz, 
eitegabe izanik ez 
baitzuten ain deduzko 
tokirik artuko, ta ez 
baitago idatzirik ere, 
zer itzez eitea artu zuten? 
(A, 363, 20-22). 

Bestalde, nabarmena da XII, 27, 37 paragrafokoa testuinguruak eragindako foci/ior bat 
dela: 

Alii enim cum haec 
verba legunt vel 
audiunt, cogitant 
Deum quasi hominem 
aut quasi aliquam mole 
immensa praeditam 
potestatem novo 
quodarn et repentino 
placito extra se ipsam 
tamquam locis 
distantibus fecisse 
caelum et terram [ ... J 
(XII, 27, 37) 

Zenbaitek, au iraku 
edo entzutean, Iainkoa 
giza-antzeko iduritara 
dute edo mukulu 
aundi antzeko aI izate 
bat, asmo berri ta 
zarteko batez, berez 
landa, toki urrunetan 
egin zitula zeru-Iurrak 
[ ... J (B, 169 or.) 

Zenbaitek, au irakur 
edo entzutean, Iainkoa 
giza-antzeko iduritara 
dute edo mukulu 
aundi antzeko aI izate 
bat, asmo berri ta 
zarreko batez, berez 
landa, toki urrunetan 
egin zitula zeru-Iurrak 
[ ... J (m3) 

Zenbaitek au irakur 
edo entzutean, lainkoa 
giza-antzeko iduritara 
dute edo mukulu-aundi 
antzeko aI izate bat eta 
asmo berri ta zarteko 
batez, berez landa, toki 
urrunetan egin zitula 
zeru-Iurrak [ ... J (A, 369, 
18-22), 

bistan delarik «berri» horrek zer ikusi handia izan duela «zarteko B : zarreko m3» 
aldaketan; baina jatorrizko testuak ere ez du zalantzarik uzten: «[oo.J novo quodam et 
repentino placito [. oo]». Beste banalizazio bat dugu -garaiz zuzendua- XIII, 13, 14: 
testuinguruaren beharrik ere ez da. XIII, 17,20 paragrafokoari dagokionez latin ereduak 
izan genitzakeen zalantza guztiak uxatzen ditu eta agian horixe bera gertatu zitzaion 
Lekuonari ere: 

Quis, Domine, 
nisi tu, qui dixisti, 
ut congregarentur 
«aquae III 
congregationem 
unarn» et appareret 
«arida» sitiens tibi 
[ ... J? (XIII, 17,20) 

Nork esan zun Iauna, 
Zuk ezik, bildu zitezela 
urak biltegi batean, ta 
ager zekizula legorra 
[ ... J? (B, 180 or.) 

Nork esan zun, launa, 
Zuk ezik, bildu 
zitezela urak biltegi 
batean, ta ager zekigula 
legorra [ ... J? (m3) 

Nork esan zun Iauna, 
Zuk ezik, «bildu zitezela 
urak biltegi batera eta 
ager zekizula legorra»? (A, 
394, 11-12). 

Honen antzekoa da XIII, 24, 35 paragrafoa: B-k ekarri izan balu m3-k proposatutako irakurketa 
ezingo genukeen zuzendu latin testuaren lekukotasunarengatik bakarrik;86 baina kontrakoa 

"H.~, _ "'gu, =reruo. m3-k XII. 16. 23 ,,",,,,,,,,m ogm dnm -!.ina A-"'~ "im ~ d~ II! 
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gertatu da bietan, hau da, irakurketa berria da (m3-rena) jatorrizkoarekin bat e:z datorrena: 

Item dicerem 
ad ea rerum 
genera pertinere 
benedictionem 
hane, quae gignendo 
ex semet ipsis 
propagantur, si cam 
reperirem in arbustis 
et fructetis et in 
pecoribus terrae. 
(XIII, 24, 35) 

Esan ere nezake, 
onespide au berenez 
ernalduz ugaltzen 
diranengatik, dala, 
txartaketan eta arnari 
dunetan eta abereetan 
arki ba'neza. (B, 186 
or.) 

Esan ere nezake, 
onespide au berenez 
ernalduz ugaltzen 
diranengatik, dala, 
txartaketan eta arnari 
dunetan eta abereetan 
arki ez ba'neza. (m3)87 

Esan ere nezake, onespide 
au berenez ernalduz 
ugaltzen diranengatik, 
dala, txartaketan eta arnari 
dunetan eta abereetan arki 
ba'neza. (A, 407, 21-23). 

Azkenik, XIII, 26, 39 paragrafokoa (eta hau A-fa ere pasatu egin da) benetan coniectura 
aldrebesa da; B-ren «bialdi» ezinezkoaren ordez, hau bezalako testuinguru argi batean bi 
aukera besterik ez dago: «bialdu» edo, agian, «bidali»; Orixek «bialdu» erabiltzen du beti: 
ezin da, beraz, zalantzarik izan.88 

Hortaz, zenbaitetan huts egin du m3-k Orixeren testua zuzentzean, baina huts hauetatik 
gutxik iraun du A-raino; behin baino gehiagotan esan dugu: m3-rena behin-behineko 
lana zen eta Lekuonaren acumen-a eta hizkuntzaren ezaguera -arantzez betetako testu 
baten aurrean- ez ziren nolanahikoak. Aipatzeko modukoak dira, bukatzeko, Orixeren 
h i z k u n t z a z k 0 hut s zen b a i ten gainean egindako zuzenketak: 

74 or. = VI, 15,25 [150, 15] Ni Nik Ni 
74 or. = VI, 15,25 [150, 15] au onek au 
103 or. = IX, 4, 10 [219,27] nor nork nork 
119 or. = X, 8, 15 [255,7] Nor Nork Nork 
132 or. = X, 34, 52 [286, 18] Iakobe Iakobe'k Iakobe'k 
165 or. = XII, 20, 29 [360, 24] diona dionak dionak 
169 or. = XII, 27, 37 [369, 14] doana doanak doanak 
*190 or. = XIII, 31, 46 [417, 11] gogoa gogoak gogoak 

«Nib eta «onek» -biek perpaus beraren subjektua osatzen dute- A-n jaso ez diren 
bakarrak dira: agian B-prior-etik A-ra bidean gertatu den huts baten ondorioz, agian 
esaldiaren barnean dagoen «bainintzan» adizki bati eutsiz ontzat eman nahi izan dituelako 
Lekuonak.89 

zuzenketaren kasuan: «dirala diotenekin B : dirala ez diotenekin m3» (ikus beherago 172 oh.); nabarmena da 
esaldiak ezezkoa izan behar lukeela, baina ez dugu inongo indice de fout. 

67Gogora bedi arkatz urdinak ezabatu egin duda gorriak proposatutakoa, lehen (156 or.) esan dugun bezala. 
88Hamahiru aldiz erabiltzen du «bialdw> Aitorkizunetan; hauetaz gain, auzi hau garbitzeko balio ez duten beste 

forma batzuk ere bai: «bialazu» (XII, 27, 37 [370, 12]; XIII, 21, 29 [401, 18]), «bialtzea» (1, 12, iz. [24,22]; IX, 
1, 1 [212,4]) eta «bialtzen» (V, 13, iz. [121,2-3]). 

89«Ni [Nik m3], errukarri au [onek m3], andere aren antzik ez bainun, eskatu nendun neskatxa bi urtera 
artuko mila luzetetsirik, - ezkontzaren ez baino Iizunkeriaren menpeko bainintzan, - nere oitura txarrekin 
bestere [beste CAl andere bat bildu nendun, ez naski emaztea, arekin ene animako gaitza osorik edo aundiagorik 
azteko ta luzarazteko bezala, ezkontzara arteo». 
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Atal berezi bat osatzen dute -ikusiko dugu merezi dutela aipatzea- e z a bat z e 
bat e non d 0 rio d ire n hut sen zuzenketek. Hauetako batzuek ezabatzearen 
aztarren fisiko bat erakusten dute, dela lerroa moztean gertatu direlako dela lacuna bat 
-hitzaren oinarrizko zenrzuan- dagoelako: 

92 or. = VIII, 5, 10 [192, 10] 
116 or. ,; X, 6, 8 [249, 14] 
125 or. = X, 21,30 [270, 14] 

es- I la eskola eskola 
Erru- I zaizunaz Errudun zaizunaz Erruki zaizunaz 
ezagua ... zaio ezagua gogora zaio. ezagua itsatsi zaio 

eta adierazgarria da -itzuliko gara honetara- bi ezabatze luzeenetan iritzi aldaketak gertatu 
izana B-prior-etik A-ra bidean. Ondorengo biek ez dute aztarren fisikorik erakusten baina 
hala eta guztiz ere igarri egin zien m3-k: 

163 or. = XII, 16,23 [356, 16J 
188 or. = XIII, 26, 41 [413, 13] 

dirala diotenekin 
bat otx 

dirala ez diotenekin dirala diotenekin 
bat ur otx bat ur otx 

Lehenengo kasuan euskal testua bera nahikoa da ikusteko esaldiak ezezkoa izan behar 
lukeela: . 

Cum his autem, qui 
cuncta illa, quae vera 
sunt, falsa esse non 
dicunt honorantes et 
in culmine sequendae 
auctoritatis nobiscum 
constituentes illam 
per sanctum Moysen 
editam sanctam 
Scripturam tuam, et 
tamen nobis aliquid 
contradicunt, ita 
loquor. (XII, 16,23) 

Agi diran aiek 
oro gezur dirala 
diotenekin, eta 
nik bezala Moise's 
sainduak egindako 
Zure Idazti ua 
gores ten eta aginpide 
aren gaifienean ipinten 
dutenekin, onela 
iardunen dut, zertxo 
bait [zertxobait mll 
ostera baldin ba'desate. 
(B, 163 or.) 

Egi diran aiek oro 
gezur dirala ez 
diotenekin, eta nik 
bezala Moise sainduak 
egindako Zure 
ldazti ua goresten 
eta aginpide aren 
gaifienean ipinten 
dutenekin, 
onda iardunen dut, 
zertxobait ostera 
baldin ba'desate. (m3) 

Egi diran aiek oro gezur 
dirala diotenekin, eta nik 
bezala Moise sainduak 
egindako Zure ldazti ua 
goresten eta aginpide 
aren gaifienean ipinten 
dutenekin, onda iardunen 
dut, zertxobat ostera 
baldin ba'dezate. (A, 356, 
15-19). 

Harrigarria da m3-ren zuzenketa hau A-n jaso ez izana; beste huts baten ondorioa delakoan 
nago, bestela ikusi ditugun eta -batez ere- ikusiko ditugun beste kasu askok eta askok 
Lekuonarengan erakusten dituztenak ez bezalako irizpide bat erakutsiko lukeelako. Bigarren 
zuzenketa begien bistakoa da B-ko testua arreta pixka batekin irakurtzen duen edonorentzat, 
lerro batzuk gorago esaldi berbera agertzen baita: 

Nee solum ait: «qui 
calicem aquae frigidae 
potum dederit uni ex 
minimis meis», sed 
addidit: «tantum in 
nomine discipuli», et 
sic adiunxit: ,<Amen 
dico vobis, non 

Ez diago are «antoxin 
bat ur otx txikien 
auetako bati ematen 
diona» baitian «ikasle 
izenean» bakarrean. 
Au eratxiki zun gero: 
«zinzifiez esan ez du 
bere saria galduko». 

Ez diago are «antoxin 
bat ur otx txikien 
auetako bati ematen 
diona» baifian «ikasle 
izenean» bakarrean. 
Au eratxiki zun gero: 
«zinzifiez esan, ez du 
bere saria galduko». 

Ez diago are «antoxin bat 
ur otx, txikien auetako 
bati ematen diona» 
bakarrik «ikasle izenean» 
baizik. Au eratxiki zun 
gero: «zin zifiez esan, ez 
du bere saria galduko». 
Emaria au da: iragarlea 



LEKUONAREN ESKUA B-PRIOR-EKO ORRIETAN 

perdet mercedem 
suam». Datum est 
suscipere prophetam, 
suscipere iustum, 
porrigere calicern 
aquae frigidae 
discipulo; fructus 
autem «in nomine 
prophetae, in nomine 
iusti, in nomine 
discipuli» hoc facere. 
(XIII, 26, 41). 

Emaria au da: iragarlea Emaria au da: iragarlea 
atostea, zin tzoa atostea, atostea, zintzoa 
zintzoa etxean artzea, atostea, zintzoa 
ikasleari antoxin bat otx etxean artzea, ikasleari 
ematea; zitua berriz, antoxin bat ur otx 
«iragarle izenean, ematea; zitua berriz, 
zintzo izenean, ikasle «iragarle izenean, 
izenean» au egitea. (B, zintzo izenean, ikasle 
188 or.) izenean» au egitea. 
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atostea, zintzoa atostea, 
zintzoa etxean artzea, 
ikasleari antoxin bat ur 
otx ematea; zitua, berriz, 
«iragarle-izenean, zintzo
izenean, ikasle-izenean» au 
egitea. (A, 413, 8-14). 

Lekuonak B-prior-en egindako oharrak Orixeren testura egin zuen lehenengo 
hurbilketaren zitua dira eta, aldi berean, baita Aitorkizunen inguruan ondoren saiatuko 
zituen Ian guztien iragarpena ere: hiztegi oharretan 1956ko liburuaren hiztegitxoaren 
hasiera dago; testuan egindako zuzenketa eta aldaketa gehienak -pumuazioari dagozkionak 
barne- A-n ere jaso egingo dira, eta guztiak dira, nolanahi den ere, geroago egingo dituenen 
modukoak: batetik hutsak zuzemzekoak, bestetik grafiaren eta morfologiaren berezitasun 
zenbait arautzekoak -gehienetan Orixek berak eskaimzen zuen aukeratik irten gabe-; eta, 
zati handi batean, B-prior-etikA-ra bidean sartuko dituen aldaketa eta gehiketa nagusiagoak 
ere B-prior-en nabarmendutako pasarteek-eta iragartzen dituzte. 

c. Nabarmendutako pasarteak 

Aurreko atalean aztertu ditugun ohar gehienetan m3-k proposamen jakin bat egin du 
B-ko testuaren hitz jakin baten komra: batzuetan espresuki, irakurketa berria arkatz gorri
urdinarekin idatziz; beste batzuetan --:-normalean begien bistakoa zelako- hitzak behar 
bide zuen zuzenketa zehaztu gabe. 90 Badira ordea, gorago iragarri bezala (135 or.), testu zati 
handiagoei dagozkien eta, aldi berean, inongo proposamenik egiten ez duten m3-ren marka 
anitz: orain -B-prior-eko orrietan egindako lanari buruz ari garenez gero-- ez zaigu axola 
nolako aldaketak ekarriko dituzten esaldiak edo pasarteak azpimarratu besterik egiten ez 
duten marka hauek, baina axola zaigu aurreratzea aldaketak ekarriko dituztela. Hona hemen 
m3-k B-prior-eko testuan nabarmendutako pasarteak:91 

Et laudare te vult homo, 
aliqua portio creatu.rae 
tuae? et homo circumferens 
mortalitatem suam, 
circumferens testimonium 
peccati sui [ ... ] (I, 1, 1) 

[ ..• J goretsi nai zaitu sorkari 
duzun gizontto oneld ~ bere 
obenaren aitorra inguruan 
deraman onek? (B, lor.) 

[ ••• J goretsi nai zaitu Zure sorkari 
duzun gizontto onek? ilkor izanaz 
gaifiera bere obenaren aitorra 
inguruan deraman onek? 
(A, 9, 6-8); 

90Saii berezia osatzen dute, lehen esan bezala, azalpen lexiko baten beharra adierazten duten marka soil 
gutxiek: ikus, hauen gainean, 136 or. eta 136 or. 3 oh. 

91Erdiko zutabearen pasarteetan B-ko testua jaso da: beltzez nabarmendu ditugu m3-k azpimarratutako 
edo nola edo hala markatutako letrak eta hitzak; paragrafoaren ikurra ipini dugun tokietan m3-k goitik behera 
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Et quomodo invocabo Deum 
meum, Deum et Dominum 
meum? (1, 2, 2) 

«[ ... J in quo omnia»? (Ier. 

23,24). Etiam sic, domine, 
eciam sic [ ... ] (I, 2, 2) 

Et susceperunt me 
consolationes miserationum 
tuarum, sicut audivi a 
parentibus carnis meae, ex 
quo et in qua me formasti 
in tempore, non enim ego 
memini. (I, 6, 7) 

Tu etiam mihi dabas nolle 
amplius, quam dabas, et 
nuuiemibus me dare mihi 
yelle quod eis dabas [ ... J (T, 
6,7) 

Quod licet probes, cum Ferri 
aequo animo eadem ipsa non 
possum, quando in aliquo 
annosiore deprehenduntur. (I, 
7,11) 

Et tamen peccabam, domine 
Deus meus, ordinator et 
creator rerum omnium 
naturalium, peccatorum autem 
tantum ordinator [ ... J (T, 10, 
16) 

[ .•• J noverat eos iam ilia mater 
et terram potius unde postea 
formarer, quam ipsam iam 
effigiem committere volebat. 
(I, 11, 18) 

Eta nola dei dezaket ,. ene 
Jaun eta Jaungoikoa? (B, lor.) 

«[ ... J Zugan baitira oro?» 
Oerem. 23, 24). (B, 2 or.) 

Eta Zure errukiaren atsegifiek 
iaso ninduten -gurasoek 
esana dakit- aldian gatzatu 
ninduzunetik, ez bainaiz 
oroitzen. (B, 4 or.) 

[*J Zuk ematen zenidan, are, 
Zuk emana baifio geiago ez 
nai izatea, eta azi ninduteneri, 
Zuk emana neri eman-naia; 
(B, 4or.)9' 

Eta ala bear, zarragoren 
batek begi onez ezin eraman 
ba'ditu ere. (B, 6 or.)93 

Alare gaizki egiten nendun, 
Jauna, -sortuzko gauza 
guzien , antolatzaille, ez, 
ordea obenen agimzaile- (B, 
9 or.) 

[ ... J gure amak ezagutzen 
zitun, eta gero moldatzeko zan 
lur au ere bai; lur oman ezarri 
nai baitzun Zure iduria. ,. (B, 
10 or.) 

TESTUAREN IBILBIDEA 

Eta nola dei dezaket me fauna, ene 
Iaun eta Iaungoikoa? (A, 10,9-10); 

Zugan baitira oro? (Ierem. 

23, 24). Baiki, Iauna, baiki 
[. . .] Zerorrek esana bait-da: «Nik 
betetzen det zerua eta lurra». (A, 
10,22-11,2); 

Eta Zure errukiaren atsegiiiek 
iaso omen-ninduten -gurasoek 
esana dOOt, aldian, batengandik 
bestearengan gatzatu bait-ninduzu 
[bait-ninduzun Oz); aiek-esana, ez 
bainaiz oroitzen-. (A, 14, 15-18); 

Zuk ematen zenidan, are, Zuk 
emana baiiio geiago nik ez nai 
izatea, eta azi ninduteneri, Zuk 
emana berak neri eman-naia; (A, 14, 
22-15, 1); 

Eta ala bear, zarragoren batengan 
begi onez ezin eraman ba'ditugu 
ere. CA, 18, 17-18); 

Alare gaizki egiten nuan, launa, 
-sortuzko gauza guzien egille 
fa antolatzaille, ez, ordea obenen 
agimzaile- (A, 22, 9-11); 

[ .•. J gure amak ezagutzen zitun, 
eta naiago izan zuan, gero 
moldatzeko zan lur au oldar aiei 
egotzi, lur ontan ezartzeko zan 
iduria bera bano. (A, 24, 17-20); 

egindako marra bat dago. Eskuineko zutabekoetan A-ko testua eman dugu: etzanean jarri ditugu gertatu diren 
gehiketak edo, oro har, aldaketak. Beti bezala, izanxo bat daraman tesrua (erdiko zutabean) arkatz urdinak 
ukiturakoa da (izanxoa taketen artean badago, urdinez eta gorriz dago markatua pasarte hod). 

92Lehenengo «Zuk emaUll» arkatz urdinak azpimarratu duo ~I.I·,. 
93Honetaz gain, goitik beherako marra batek «batdo) hitzaren eletra ezabatu du (agian ek letrak). 
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Quid autem mirum, quod in 
vanitates ita ferebar et ate, 
Deus meus, ibam foras [ ... J (1, 
18,28) 

[ •.• J et huius harenae palaestra 
erat illa [ ... J (I, 19,30) 

At ista omnia Dei mei dona 
sunt, non mihi ego dedi haec: 
et bona sunt et haec omnia 
ego. Bonus ergo est [ ... J (I, 
20,31) 

[ ... J praedicta est tamen causa: 
«ne per otium -inquit
torpesceret manus aut 
animus». Quare id quoque? 
Cur ita? Ut scilicet illa 
exercitatione scelerum capta 
urbe honores, imperia, divitias 
adsequeretur et careret metu 
legum et difficultate rerum 
propter inopiam rei familiaris 
et conscientiam scelerurn. Nec 
ipse igitur [ ... J (II, 5, 11) 

Solus non facerem furtum 
illud, in quo me non libebat 
id quod furabar, sed quia 
furabar; quod me solum 
facere prorsus non liberet, 
nec facerem. 0 nimis inimica 
amicitia [ ... J (II, 9, 17) 

[ ... J in quibus vagatus sum 
praefidenti collo [ ... J (III, 3, 
5) 

[ ... J aut in una domo videat 
aliquid tractari manibus a 
quoquam servo, quod facere 
non sinatur qui pocula 
ministrat, aut aliquid post 
praesepia fieri [ ... J (III, 7, 13) 

Arrigarri al da, Jauna, ni 
aizekeri oek eramanik eta 
Zugandik alde-eginik [ ... J (B, 
15 or.) 

[ ... J ta olako iarduntokia zan 
ua; (B, 16 or.) 

Oek oro nere Jainkoak 
em.anak ditut; ez dira on nere 
buruari eman nitiolako, ta 
oriek oro ~ ni naiz. Beraz, [ ... J 
(B, 17 or.) 

[ ... J ark ere emana zun beure 
arrazoia: [«J Ori ere, zergatik? 
Zertako? Gaiztakeri aiek eginez 
Erromaz iabeturik, izena, 
agintea, ondasunak ukaiteko; 
lege-bildurra egozteko; 
irabaziaren nekeagatik, 
diru eskasiz, gaiztakeria 
ezaguteagatik. Beraz [ ... J (B, 
23 or.) 

Ez nendun lapurreta ua 
bakarrik eginen, ez bainun 
atsegin lapurtu artaz, baina 
lapurtzen nulako. ~ Egitea 
neri bakarrari atsegin ematen 
ez zidanik, ez nezaken inola 
egin. Adizkidego [ ... J (B, 26 
or.) 

Aiekin nindabillan, burua 
makur, [ ... J (B, 29 or.) 

Edota etxeren batean morroi 
bat ~ au egiten ikusi, ta mai
mutillari ~ uzten ez diotelako, 
edo ukullu-bazterrean [ ... J (B, 
33 or.) 
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Arrigarri al da, 1auna, ni aizekeri oek 
eramatea eta Zugandik alde-egitera 
[alde-egitea Oz], [ ... J (A, 32, 15-
16); 

[ ... J ta olako iarduntokia nintzan ua; 
(A, 34, 8); 

Oek oro nere lainkoak emanak 
ditut; ez nik nere buruari; ta oriek 
oro onak dira, eta oro ni naiz. 
Beraz, [ ... J (A, 35, 24-36, 2); 

[ •.. J ark ere emana zun beure 
arrazoia; «Geldi ego nez, eskuak eta 
biotza baldartu etzitezen». Ori ere, 
zergatik? Zertako? Gaiztakeri aiek 
eginez Erromaz iabeturik, izena, 
agintea, ondasunak ukaiteko; eta 
lege-bildurra ta diru eskasiz, eta 
gaiztakeri ezagunezko bizibidearen 
zailtasuna egozteko. Beraz [ ... J (A, 
45,17-23); 

Ez nuan lapurreta ua bakarrik 
eginen, ez bainun atsegin lapurtu 
artaz, baina lapurtzen nulako; eta 
ori neronek bakarrik egitea, ez nuan 
atsegingo, eta ez egingo ere ifiola. 
Adizkidego [ ... J (A,S!, 5-9); 

Aiekin nindabillan, burua zut, [ ... J 
(A, 57,2-3); 

Edota etxeren batean morroi bat 
zerbait eskuz ukitzen ikusi, ta mai
mutillari olakorik uzten ez diotelako, 
edo ukullu-bazterrean [ ... J (A, 64, 
24-26); 
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Laudet re ex illis anima mea, 
«Deus, crearor omnium" [ ... J 
(Iv, 10, 15) 

Et quid mihi proderar, quod 
annos natus ferme vigimi, 
cum in manus meas venissent 
aristotelica quaedam, quas 
appellant decem categorias 
[ ... ], legi eas solus et imellexi? 
(IV, 16, 28) 

[ ... J cuius rotus mundus 
divitiarum est et quasi nihil 
habens omnia possidet [ ... J 
(Y, 4, 7) 

[ .•. J dubitare stultum est, quin 
uti que melior sit quam [ ... J 
neglegens tui, qui «omnia in 
mensura et numero et pondere 
disposuisti». (Y, 4, 7) 

[ .•. J nullum diem 
praetermittemis oblationem 
ad altare tuum, bis die, mane 
et vespere, ad ecclesiam 
tuam sine ulla intermissione 
venientis, non ad vanas 
fabulas et aniles loquacitates, 
sed ut te audiret in tuis 
sermonibus [ ... J (Y, 9, 17) 

[ ... J ex more potentiae suae 
[ ... J (VI, 10, 16) 

Accipe confessiones meas 
et gratiarum actiones, 
Deus meus, de rebus 
innumerabilibus etiam in 
silentio. (IX, 8, 17) 

Goretsi zaitza, ~ launa, nere 
gogoak orietan [ ... J (B,46 
or.) 

Zer balio zidan ogei urtetsuz 
Arisrotel' en izan maillak 
eskuetan ukaiteak, ~ Zu 
aietan arki zitekelakoan? (B, 
51 or.) 

[ ... J mundu aberats 
guziarekin, eta ezer ukan 
gabe guzia baitauka [ ... J (B, 
55 or.) 

[*J eta Zu aldera utzi 
dagina baiiio doatsugo, 
naski, alakoa -zoro litzake 
otezkoan egotea ere- aztaz 
eta neurriz ~ baitituzu oro 
ezarri. (B, 55 or.)94 

*[ ... J egunoroko Meza 
etzun utsegin gabe zerorren 
Elizara, ez ipui zoro edo 
atxoen berriketa billa, baizik 
eta itzaldietan Zu entzutera 
[ ... J (B, 59 or.) 

Bere ~ ain aundiz baliatuki 
[ ... J (B, 70 or.) 

Ar etzazu nere airortzapen eta 
esker on, ene lainko, ixildurik 
ere, ezin koma-ala gauzetaz. 
Oriek ixil utxirik ere, ar 
etzazu, nere lainko, nere 
aitortzapen eta esker on. (B, 
1060r.)95 

TESTUAREN lBILBIDEA 

Goretsi zaitza, «dan guztiaren Egille 
launa», nere gogoak orietan [ ... J 
(A, 87, 21-22); 

Zer balio zidan ogei urtetsuz 
Aristotel'en 'izan-maillak' eskuetan 
ukaiteak, eta irakurri ta aditzeak? 
(A, 97, 11-13); 

[ ... J mundu aberats guziaren jabe 
baita, eta ezer-ukan gabe guzia 
baitauka [ ... J (A, 106, 16-17); 

eta Zu aldera utzi zagizana baino 
doatsuago, naski, alakoa, -zoro 
litzake otezkoan ego tea ere-, aztaz 
eta neurriz Zuk baitituzu oro ezarri. 
(A, 106, 19-106,22); 

[ ••• J egunoroko Meza etzun 
utsegiten; egunean bi aldiz, gau ta 
arratsalde, zerorren Elizara, ez ipui 
zoro edo atxoen berriketa billa, 
haizik eta itzaldietan Zu entzutera 
[ ... J (A, 116, 1-4); 

Bere ein aundiz baliatuki [ ... J (A, 
142, 18); 

Ar etzazu nere aitortzapen eta esker 
on, ene lainko, OOldurik ere, ezin 
koma-ala gauzetaz. Oriek 001 
utzirik ere, ar etzazu, nere Iainko, 
nere airortzapen eta esker on. (A, 
225, 19-22); 

94 «a1dera" eta (<utzi» hitzak urdinez daude azpimarratuta; gainerakoak gorriz. 
9;Orixek bi bider itzuli du esaldi berbera -puntu honetan lanari utzi era, denboraldi baren ondoren, berriz 

ekin ziolako seinale-: baina badirudi m3-k ez duela ikusi hutsa non dagoen zeren, bigarren perpausa nabarmendu \1' .. 

badu ere -seguruenik ez duelako horren ordezkorik aurkitu jarorrizko latinean-, ez baitu azkenean testua ukitu I' 

I; 

I 
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«Avertat Deus hoc aut illud!>,. 
(X, 8,14) 

[ ..• J quibus me perduxisti 
praedicare verbum, et 
sacramentum tuum dispensare 
populo tuo? (XI, 2, 2) 

Nec manu tenebas aliquid, -
unde faceres caelum et terram; 
nam unde tibi hoc, quod tu 
non feceras, unde aliquid 
faceres? (XI, 5,7) 

Si ergo verbis sonantibus et 
praetereuntibus dixisti, ut 
fieret caelum et terra, atque ita 
fecisti caelum et terram, erat 
iam creatura corporalis ante 
caelum et terram, cuius motibus 
temporalibus temporaliter 
vox ilia percurreret. Nullum 
autem corpus ante caelum et 
terram, aut si erat, id certe sine 
transitoria voce fecera:s, unde 
transitoriam vocem faceres, qua 
diceres ut fieret caelum et terra. 
Quidquid enim ilIud esset, 
unde talis vox fieret, nisi abs te 
factum esset, omnino non esset. 
Dt ergo fieret corpus, unde ista 
verba fierent, quo verbo a te 
dictum est? (XI, 6, 8) 

Neque enim dicimus simpla et 
dupla et tripla et aequalia [ ... J 
(XI, 21, 27) 

Item dixisti mihi voce forti in 
aurem interiorem, quod nec 
ilia creatura tibi coaeterna est, 
cuius voluptas tu solus es teque 
perseverantissima castitate 

(,Ez beza ~ Iainkoak au.ez 
ori!». (B, 119 or.) 

X[ ... J orien bitartez ekarri 
bainauzu Zure itza ta 
ixilgordea erriari eragitera. 
(B, 140 or.) 

*Eskuan ere etzendukan ezer, 
zeru-lurrak artatik egiteko. 
Nondik ~ Zuri au, ~ zerbait 
egiteko Zuk ez egin izatea? (B, 
142 or.)96 

XBeraz, mintzo iragankorrez 
esan ba'zenun zeru-lurrak egin 
zitezela, ta ola zeru-Iurrak egin, 
zem-Iur oriek baino len ba
zan sorkari mukulu bat, aren 
igialdietatik mintzo ua aldizka 
iragan zedin. Baina zeru-Iurrak 
baino len ez zan mukulurik; 
ezperen aldi gabeko mintzoz 
egin zenirun, aldiko minrzoa 
sortaraziz, zeru-Iurrak zitezela 
esateko. Dana dala, minrzo 
aren sortzea Zuk egifia ez 
ba'zan ez zan ere. Beraz,itz 
auek mamirzeko mukulu 
gerta zedilla zer irzez esan 
zenun? (B, 143 or.)97 

Ez baitugu esaten bakun, 
bikun, irukun, berdin, eta 
olakorik [ ... J (B, 149 or.) 

*Esan ere didazu ozenki ta 
belarrira, Zu atsegin zakion 
sorkari ua ere etzaizula 
betikide, ta garbitasun rxit 
iraunkorrean Zu iastatuz, 
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«Ez beza Iainkoak au ezori!». (A, 255, 
2-3); 

[ ... J orien bitartez ekarri bainauzu 
erriari Zure itza erakustera ta Zure 
Sakramentuak ematera. (A, 304, 
5-7); 

Eskuan ere etzendukan ezer, zeru
lurrak artatik egiteko. Nondik 
zendukean ezer Zuk egin gaberik, 
Zuk andik zerbait egiteko? (A, 309, 
3-6); 

Beraz, mimzo iragankorrez esan 
ba'zenun zeru-Iurrak egin zitezela, 
ta ola zeru-Iurrak egin, zeru-Iur 
oriek baino len ba-zan sorkari 
gorpuzki bat, aren igialdietatik 
mimzo ua aldizka iragan zedin. 
Baina zeru-Iurrak baino len ez 
zan gorputzik; ezperen aldi gabeko 
mintzoz egin zenitun, aldiko 
mintzoa sortaraziz, zeru-lurrak 
zitezela esateko. Dana dala, mintzo 
aren sorrzea Zuk egina ez ba'zan, ez 
zan ere. Beraz, itz auek mamitzeko 
gorputza gerta zedilla zer itzez esan 
zenun? (A, 310, 2-11); 

Ez baitugu esaten bakun, bikun, 
irukun, berdin, eta olakorik [ ... J (A, 
325, 13-14); 

Esan ere didazu ozenki ta barne
belarrira, Zu atsegin zakion 
sorkari ua ere etzaizula betikide, 
ta garbitasun rxit iraunkorrean Zu 
iastatuz, ifion eta inoiz ez dula 

(<<utxirik B : utzirik A" aldaketaz landa); ez da harritzekoa, san Agustinen liburu honetan askotan izaten baitira 
era honetako errepikapenak. 

96Galdera marka m3-k sartua da: ikus 151 or. 
97Berdin hemen: ikus 152 or. 
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hauriens, mutabilitatem suam 
nusquam et nunquam exserit 
et te sibi semper praeseme, ad 
quem toto affectu se tenet [ ... J 
(XII, 11, 12) 

Amor ilIuc attollit nos et 
Spiritus mus bonus «exaltat 
humilitatem» nostram «de 
portis mortis». (XIII, 9, 10) 

[ ... J oriatur de «terra veritas», 
et «iustitia de caeio» respiciat 
[ ... J (XIII, 18,22) 

[ ... ] sic, sic accipietur, sic 
invenietur, sic aperietur. 
(XIII, 38, 53) 

ilion eta ifioiz ez dula 
aldagaitzik, eta Zu beti 
berron zaitula, biotz osoz 
dago [ ... J (B, 160 or.) 

Maiteak ara garamatzi, 
ta Zure Arnas onak gure 
xapaltasuna ~ erilkitzen 
erioaren atekatik. (B, 176 
or.) 

[*J [ ... J «sonu bedi lurretik 
egia ta zuzentasunak ~ 
zerutih [ ... J (B, 181 or.) 

Oneta ~ dugu arkituko 
[artuko m3], arkituko, 
onda zaigu idekiko. (B, 
193 or.)98 
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aldagaitzik, eta Zu beti berton 
zaitula, biott osoz dago [ ... J (A, 348, 
14-18); 

Maiteak ara garamatzi, ta Zure 
Arnas onak «gure xapaltasuna 
eraikitzendu erioaren atekatih. (A, 
385, 5-7); 

[ ... J «sortu bedi lurretik egia ta 

zuzentasunak begira beza zerutik» 
[ ... J (A, 395, 13-14); 

Onda, onela dugu artuko. onela 
dugu arkituko, onda zaigu idekiko. 
(A, 423, 21-23). 

Hauetaz gain badira marka orokorragoak. Orriaren eskuineko ertzean egindako goitik 
beherako marra gorri batek paragrafo oso hauek hartu ditu: IV, 16, 28 (B, 51 or.); XI, 2, 2, 
XI, 2, 3 eta XI, 2, 4 (B, 140-141 or.); XI, 4, 6 eta XI, 5,7 (B, 142 or.); XI, 14, 17 (B, 146 or.); 
XII, 1, 1 (B, 156 or.); eta XIII, 1, 1 (B, 173 or.). Baina paragrafo hauen A-ko testuan ez da 
horratik aldaketa berezirik nabaritzen. XIII, 3, 4 paragrafoaren azken lerroen ondoan (B, 174 
or. [380, 5-9]) galdera marka bat ipini du eskuineko ertzean, baina hemen ere ez da aldaketa 
ikusgarririk gertatu A-ko testura bidean. V, 9, 17 paragrafoan (B, 59 or.) ohar bat dago 
aipatu paragrafoaren eta hurrengoaren artean -orriaren barrenean egon beharrean-: «[1] 
ukar = limosna»; arkatz gorriak ohar osoa azpimarratu duo Azkenik, arkatz urdinak X, 36, 
58 paragrafoaren hasierako eta akaberako hitzak (<<Ez al da ori [ ... ]» eta «[ ... ] nintzanean.») 
azpimarratu ditu (B, 135 or.): B-ko testuan zati honen bi itzulpen dira, eta arkan urdinak 
nabarmendu duena ez daA-n jaso (ikus, honetaz, 37-39,199 eta 210-211 or.). 

Begien bistan dago marka hauek orain arte zerrendatu ditugun m3-ren ehunka 
zuzenketa eta gehiketak ez bezalakoak direla: orain ez baikara kopiaketan sonu diren 
hutsak zuzendu nahi dituzten coniecturae batzuen aurrean edo grafiaren eta morfologiaren 
auzixka batzuk nola edo hala bateratu nahi dituzten ukituei begira edo Orixeren hiztegia 
argitu nahi duten azalpenak aztertzen, ezpada t est u are n h i z k u n t z a a r g i ago 
egin eta itzulpena bera hobetu nahi duten proposamenen 
a i t z i n e an; m3-k egindako coniecturae zehatz haien artean ere baziren horrelako batzuk 
(ikus 157-159 or.), baina salbuespenak ziren: oraingo hauek lehen igarri bakarrik egin 

98Esaldi honeran, gorago ikusi bezala (157 or.), m3-k coniectura zeharz bat egin du (B-ko lehenengo 
«arkituko» horren ordez «artuko» idatzi baitu) baina, honetaz gain, hemen jasotako markak ere egin egin ditu: oso 
kasu adierazgarria da, proposamen zehatza begien bistan zegoen hurs bati dagokiolako, eta azpimarrarutakoak, 
berriz, eredura jotzea eskatzen zuen. 
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zitekeen jarrera hartan egindako pauso bat aurrera dira, eta jarrera hori areagotu egingo da 
B-prior-etik A-ra bidean sartuko diren aldaketetan. Azpimarratu hauek, beraz, m3-ren ohar 
guztiak bezala, Lekuonak bere buruarentzat egindako gogoragarriak dira, hau da, aldatu 
beharreko pasarteak nabarmendu besterik ez dute egiten; ikusi ahal izan dugu ja pasarte 
hauek ez zirela alferrik markatu, gehien-gehienak aldatuta agertzen baitira A-ko testuan. 
Baina gehiago ere zehaztu dezakegu: aldaketa hauetako gehienek Lekuonak Aitorkizunen 
testuan egindako lanaren kapitulu esanguratsu bat osatzen dute edo, hobeto esateko, B
prior-eko orrietan egindako oharren eta 1956ko liburuaren proben artean kokatu behar 
den eta ondo dokumentatuta dugun kapitulu baten zatia dira. Aipatu dugu gorago «S. 
Augustin' en Aitorkuntzetan utsuneak» izeneko dokumentua: beherago frogatuko dugu 
(188-213 or.) bi orrialdeko dokumentu hau Lekuonak egina dela, B-prior zuzentzen hasi 
ondoren ondu zuela eta B-prior-ekin batera bidali zuela inprimategira bertan proposatzen 
zituen aldaketak B-prior-eko testuan txerta zitezen; Lekuonak dokumentu honetan 
zerrendatu zituen zuzenketak, batetik, nekez jaso zitezkeen B-prior-eko orrietan -arrazoi 
praktiko hutsengatik, hau da, zaila zelako, gehienetan behintzat, B-prior-eko ertzetan 
edo lerroarteetan sartzea- eta, bestetik, beste era batekoak ziren: oraingo hauen helburu 
nagusia ez zen ja Aitorkizunen transmisioan gertatutako okerrak zuzentzea, ezpada Orixeren 
sintaxia argitzea eta itzulpena hobetzea. Bada m 3 - k B - P rio r - e n nab arm end u 
dituen -eta atal honetan zerrendatu ditugun- pasarte 
hauetako gehien-gehienak «Utsuneak» izeneko paperetan 
jaso dira eta, hem en bai, proposamen zehatz bana eman 
die L e k u 0 n a k. Are gehiago: ikusiko dugu Lekuona «Utsuneak» delakoa hasi zela 
antolatzen m3-k B-prior-en egindako marka hauen bidez nabarmendutako pasarteak 
aldatzeko, aipatu dokumentuak dituen bi orrietako lehenengoa B-prior-en azpimarratutako 
pasarteez bakarrik baitago osatua, inongo salbuespenik gabe;99 eta bide honetatik sartu 
ziren A-ko testuan, gorago ikusi ahal izan dugun bezala (<<Utsuneak» dokumentuan jaso 
ez ziren pasarteei buruz ikus 259 or.). Hortaz, esanahiaren aldetik argitu beharreko hitzak 
markatzerakoan ja 1956ko liburuaren akaberan ipiniko zuen «Iztegitxo» harekin pentsatzen 
zegoen bezala, aztergai ditugun pasarteak azpimarratu zituenean Lekuonak buruan zituen ja 
Orixeren testuari egin gogo zizkion aldaketa sakonago hauek. 

2.m4 

Deitura honekin sailkatu ditugun oharrak dira lapitzez eta B-prior-en bakarrik -eta 
ez, alegia, B-alter-en- eskribitu direnak Okus 96-97 or.): daitekeena da esku batek baino 
gehiagok eginak izatea baina, batetik, hau pentsatzeko izan ditzakegun arrazoiak bizpahiru 

99Berriz, atal honetan aztertu ditugun pasarte guztiak jaso dira esandako dokumentuan, ondorengo salbuespenak 
izan ezik: B-ko 119 eta 149 orrietakoak, non ez baita, m3-k nabarmendu arren, inongo aldaketarik gertatu; eta 
B-ko 106, 160 eta 176 orrietakoak, hauetan guztietan ez baita, gainerakoetan bezala, itzulpena bera aldatu edo 
osatu eta, hortaz, ez zen dokumentu horretan jaso beharrik: 106. orrian huts mekaniko bat aldatu da (<<utxirik B : 
utzirik J\,», 160.ean probetan ere erraz egin zitekeen aldaketa txiki bat egin da «<belarrira B : bame-belarrira A,,), eta 
176.ean ere ustez behintzat huts mekanikoa den bat zuzendu da (<<erilkitzen B : eraikitzendu J\,». 
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kasutan bakarrik dira kontuan hartzeko modukoak eta, bestetik, ohar hauetako bakoitza 
ustez dagokion eskuari atXikita azalduez gero arretu egingo litzateke, agidanean, auziaren 
azalpena; erabili dugun irizpide seguruak, berriz, ez du galarazten aipatuko ditugun esku 
honen edo harenaldeko argudioak onartzea edo gaitzestea eta, nolanahi ere, kontuan izatea. 
Honahemen: 

B m4 A 

3 or. = I, 4, 4 [12, 9] zagar zahar zahar 
13 or. loin-oharra] capa gpa 
15 or. = I, 18,28 [32, 23] osifi I osifi osifi osifi 
24 or. loin-oharra] monstruo monstruo 
54 or. = V, 3, 5 [lOS, 6J tz ta ta 
60 or.·= V, 11,21 [119,22] ets eta eta 
67 or. '" VI, 6, 9 [134, 15] aueknik auek nik aueknik 
86 or. = VII, 19, iz. [178, 3J brzala bezala bezala 
86 or. = VII, 19,25 [178, 23l Alipil Alipik Alipik 
94 or. = VIII, 6, 15 [196,24] n#teken naiteken naiteke[kl'°o 
121 or. = X, 12, 19 [259, 17l ditumak ditunak ditunak 
132 or. = X, 34, 51 [286, 12] irakatzen irrikatzen 

Hauekin' batera sailkatu behar da B-prior-eko 2. orrian --eta, jakina, lapitzez idatzita
dagoen gurutze bat: lehenengo liburuko bigarren eta hirugarren kapituluen arteko zurian 
dago, hau da, pasarte luze samar bat falta den tokian hain justu, segituan ikusiko ahal dugun 
bezala. 101 

Egiantzekoa da hauetako batzuk B-ren kopiagilearenak izatea: hau da, m 1 bis-enak baina, 
oraingo kasu hauetan, ahaztu egingo zitzaion B-alter-en kopiatzea (ikus 103-104 or.). lzan 
daitezke horrelakoak «osifi. I osifi B : osifi. m4», «tz B : ta m4», «ets B : eta m4» eta «aueknik 
B : auek nik m4»; baina izan daitezke baita m5-enak ere, hots, Lekuonarenak berarenak.102 
Orobat esan genezake «brzala B : bezala m4» eta «Alipil B : Alipik m4» zuzenketei buruz: 
baina hauek, aurrekoak ez bezala -oso oker ez banago-, Orixerenak ere izari litezke. Eta 
Orixerena delakoan nago (irizpide paleografikoarengatik eta hitz horretan berorretan tinta 
beltzak egin duen beste zuzenketarengatik) <<n#teken B : naiteken m4». 

Baina esango nuke gauzak askoz argiago daudela gehien axola zaizkigun oharretan. 
Egiantzekoa baino zerbait gehiago da 2. orriko gurutzea Lekuonarena izatea: ikusi dugu 

IOODaitekeena da arkatzez egindakoaren zatiren bat tinta beltzez ere markatua ego tea; hitzaren akaberako 
aldakera m2-k egin du: ikus 116 or. era bertako 52 oh. 

101B_k falra duen pasartea zein den eta nola gehitu behar izan zuen Lekuonak 174 eta 194 or. ikus daiteke; 
zuzenketa horren historiaurreari buruz ikus 49-50 or., III erans. 1 zenb. eta, hemen benan, 180-181 or. 

1Q2Lehenengo biei dagokienez, ez dugu ez m1-ek ez mlbis-ek horrela -hol:S, makinaz jotako testuaren 
gainean eta modu horretan- zuzendutako a letraren beste adibiderik, baina badugu bat (hau ere Aizpuruak berak 
egina, seguruenik) Erregelaren lehenengo behatzizkribuaren 32 orrian: «arrer;}». Alabaina, eta esan bezala, m5-ek 
ere berdin zuzendu ditu beste a batzuk (ikus, beherago, 183 or. zerrendako «zdierazi B : adierazi m5» era «tz B : 
ra m5»), eta hauek bezalakoak aurkitu ahal ditugu -m5-en zuzenketa hauei buruz hitz egitean gogorarazi dugun 
bezala: 183-184 or.- baita Lekuonaren beste paper batzuetan ere. 

II 
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gorago (49-50 or.) Aitorkizunen lehenengo idatzaldian itzulita agertzen zela mintzagai dugun 
pasarte haubaina, BAC-eko 1946ko edizioak-huts soil batengatik- ez dakarrenez, kendu 
egin zuela Orixek bigarrena ontzerakoan, pentsatuz-BAC-ekoa zegoela zuzen eta lehenengo 
idatzaldiaren zati hura itzult:z,eko erabili zuena, berriz,. oker; . badakigu, bestalde, Lekuonak 
nabarmendu egin zituelaB-prior-enhutsunearen ondoko hitzak (174 or.), eta «Utsuneak» 
izeneko dokumentuan, ezinbestean, itzulpen berri bat egin behar izan zuela aipatu h~tsunea 
betetzearren (ikl,ls 1.94 or. 3 zeob. eta, Lekuonak erabili zuen BAC-eko 1955eko edizioari 
buruz, 143-144 or.). Hortaz, hau cia, gurutzea Lekuonak. egina. bada -eta hala dirudi, 
kopiagileari ere nekez leporatu baitakiokeera honetako oharpen bat-, ondorioztatu behar 
genuke -bai baitzaigu axola momentu honetan, segituan ikusiko ahal dugun bezala
Lekuonak ere, agianbere lanaren hasieran bakarrik, lapitza erabilizuela. 

Era berean, nago 3. orriko «zagarB : zahar m4» zuzenketarako ere Lekuonaren 
egiletasunaren aldeko hipotesia dela,. egiantzekoena ez ezik aldeztu daitekeen bakarra. 
Lehendabizi, badirudi ezin dela m 1 bis-ena izan: B-prior-en idatzita dagoena h letra baino 
ez da (makinaz jotako «zagar» hitzaren g-aren gainean dago.en zurian, hau da, orriaren 
goiko ertzean, «zagar» bere orriaren lehenengo lerroan baitago), baina m 1 bis-en idazkerari 
erraz antzematen zaio ---,-besterik dira, noski, orainarte aztertu behar izan ditugun markak, 
marrak eta antzerakoak- eta esango nuke letra bakar hod nahikoa dela mlbis-ena ez dela 
pentsatzeko; oharraren nolakotasunak berak ere, agian garbiago,m1bis-en egiletasunaren 
kontra hitz egiteri du,gorago aipatu ditugun arrazoiengatik (104 or. eta, oro har, 98-105 
or.). Bigarrenik, ez qa batere egiantzekoa Orixerena izatea: ez dut uste irizpide paleografikoak, 
hemen -m1 bis-en kasuan ez bezala-, ezertan lagundu dezakeenik, baina badira.bestelako 
argudioak hipotesi hau. bereziki sinesgaitz egiten dutenak. Ohar hau. Orixerena izatera, 
bi helbururekinbakarrikegin zezakeen: edo «zagar» hitza azaltzeko -nori ordea?- edo 
Aitorkizunetako «zagar» guztiak «zahar» bihur .zitzaten inprimategian. Bata zein bestea 
ulertezinak dira, liburu honenhistoriariburuzdakiguna dakigularik. Batetik, Orixek ez du 
inoiz. inongo beharrik sentitu erabili dituen aldaera morfologikoak edo lexikoak azaltzeko 
(ikus, esaterako, «nendun», «diago», «otsegin»,etab.), eta kasu honetan sentitu izan balu 
pentsatzekoa da azaldu nahi izan zituen hitzak azaldu zituen bezala azalduko zukeela hau 
ere, hots, orriaren oinean ohar bat ipiniz (eta inoiz ez zen berandu izango horretarako, behin 
baino gehiagotan· ipini -edo ipiniarazi- baitzituen era honetako oharrak eskuz, hau da, 
makinazko testua erabat bukatuta zegoenean: ikus 104-105 or.). Hau bezainaldrebesa da 
ustezko bigarren helburu h~ri: alde bat uztenbadugu Orixek ez duela inoiz, Aitorkizunen 
testu luzean zehar, horrelako aldaketa orokor eta sistematikorik egin nahi izan, ez da erraz 
ulertzen zergatik ezabatu nahiko zituen, momentu hartan hain justu, «zagar» formak eta, 
batik bat, zergatik ordezkatu nahiko zituen «zahar» formarekin; zeren. eta «zagar» forma 
baita, hain zuzen ere, azken idatzaldi honen garaian aldeztu eta zabaldu nahi izan zuena, 
besteak beste «zahar» formaren kaltetan.103 Eta, hirugarrenik, ditugun datuetatik abiatuta 

l03B_ko testua ontzerakoan «zahan> aldaera erabat baztertu bazuen ere, C-koan maiz samar erabili zuen Orixek 
(5 aldiz, guztiak DC. liburuan): izan ere, B-n ez dago «zahar. bat ere, ezpada <<Ziu», «zagar» eta «z:ikar»; eta m2-k hitz 
honen inguruan egin zituen aldaketak ere ildo honetatik joan ziren (3 bider «zar B : zar m2» eta 1 «z:1kar B : zagar 
m2»). Berdin jokatu zuen -,-komuan harrzeko modukoa da- aldaera berberak onartzen zituen zuhur hitzarekin: 
C-n 11 «zuhuf» baldin bazeuden,B-n ez da hauetako bat ere geldituko (aldiz, 61 «zugur» izango dira benan). 



182 TESTUAREN IBILBIDEA 

egin daitezkeen argudio guztiek Lekuonaren egiletasunaren alde hitz egiten dute: hemen 
ere irizpide paleografikoak ez digu mesede handirik egingo, baina lasai esan daiteke komra 
behintzat ez dugula -nabarmenki zegoen bezala m 1 bis-en hipotesiaren kontra- eta, 
irizpide materialari dagokionez, ikusi dugu arestian arkatza ere erabili egin zuela Lekuonak 
(180-181 or.). Izan ere, hai here huruarentzako azalpen huts gisa bai Orixeren testuan 
zerbait aldatzeko asmo lausotu samar baten gogoragarri gisa oso ondo uler daiteke ohar hau 
Lekuonarengan: askotan ikusi dugu, B-prior-eko orrietan zehar, hau bezalako oharrak egiten 
bere buruarentzat; eta «zagan> formaren aurka eta h-dun aldaera baten alde agertu izana bat 
dator zeharoan Lekuonak Aitorkizunetan erakutsitako jarrerarekin. Izan ere -ikus, honetaz, 
Verans.-, B-prior-en bertan «zakar» bat nabarmendu du (gero (<23.r» bihurtzeko), B-tikA-ra 
bidean hiru «zagan> ordezkatu ditu «zar» eta «zaar» formekin eta, oro har, ez ohiko arreta bat 
jarri du Orixek darabiltzan zahar hitzaren aldaera xelebreenak bateratzen (bi «zan>, esaterako, 
«zac» egin ditu); eta, bestalde, h-dun grafiak ez dira arrotzak, inondik ere, Lekuonaren usus
ean: B-tik A-ra bidean «antzi B : ahantzi A» aldaketa egin du, «har» hitza sartu du ex novo 
eta, batez ere, zazpi aldiz ordezkatu du B-ko «zugun> bat «zuhun> aldaerarekin (eta ez dut 
uste azpimarratu beharra dagoenik zeinen hurbil diren elkarrengandik «zugur > zuhur» eta 
«zagar > zahan>, aldaketak berak ez ezik aldatzen diren aldaeren ezaugarriak). 1M Azkenik, 
erraz ulertzen da Lekuonak hemengo «zagar» hau azaltzeko «zahar» aldaera aukeratu izana: 
hauxe delako «zagar» aldaeratik hurbilen dagoena, hots, ondoena esplikatzen duena, «zan> 
batek --esaterako-- egingo lukeen baino hobeto alegia. (Besterik da hemen mintzagai 
dugun ohar hau Aitorkizunen testuan egin zuen lanaren hasiera ala bukaera aldean egin zuen 
Lekuonak: ikus V erans. 432 or.). 

132. orriko «irakatzem> hitzaren gain-gainean marraztu den galdera-markari dagokionez 
ere ez dirudi m1bis-ena izan ahal denik: agian baita arrazoi paleografikoengatik ere, baina 
batik bat horrelako jarrera bat pentsaezina delako m 1 bis-engan. Hemen ere Lekuonaren 
aldeko hipotesia da egiantzekoena: horrda markatutako «irakatzem> hitza, geroago eta B
prior-en beste arrastorik utzi gabe, Lekuonak «irrikatzen» bezala aldatuko du, horrdaxe 
agertzen baitaA-n (ikus 257 or.); ez da dudarik, bestalde, Lekuonaren coniecturahau zuzena 
del a: 

Insinuat autem se ita 
vehementer, ut, si repente 
subtrahatur, cum desiderio 
requiratur; et si diu absit, 
contristat animum. (X, 34, 51) 

Ain barna sartzen, zaigu ordea, 
betbetan kentzen ba digute, 
biziki irakatzen baitugu, ta 
luzaro etenean goibeltzen gaitu. 
(B, 132 or.) 

Ain barna sartzen zaigu, ordea, 
betbetan kentzen badigute, 
biziki irrikatzen baitugu, ta 
luzaro goibeltzen gaitu. (A, 
286, 11-13). 

Ez dezagun ahantz r 'gangardunaren' eremuan gaudela: beraz, hutsa letra bakar batean 
gertatuko zen, hots, i bat a bezala irakurriko zuen B-ren kopiagileak. Gainera, irrika hitza 
-izena zein aditza- askotan erabiltzen du Orixek: hogei bider, zehazki, Aitorkizunetan. 

Hortaz, ain da argiagoa izan Orixek B onrzerakoan izan zuen irizpidea. Baina, guzti honetarako, ikus V erans. 
104Egan_eko testuan ere (ikus 299-302 or.) «aJ. B: ahal E» eta «[zulgurtze B : zuhurrze E» aldaketak geratu dira 

eta, bestalde, Lekuonaren beraren garai honetako izkribuetan ere rnaiz samar aurkitu ahal dira h-dun aldaerak eta 'I' 

haita, hauen mean, «zahar» ere. Ikus, honetaz, V erans., zehazki 428 or. eta 425 or. 8 oh. 

III 

Ii 
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3. mS eta mSbis 

Gorago iragarri bezala, badira B-prior-en tinta urdinez egindako hamabi zuzenketa 
eta gehiketa; irizpide materialaren arabera --eta guztiak tinta urdinez egon arren- bi 
multzotan sailkatu behar dira, bi lanabes desberdinek eginak baitira: batak 4. orriko oharra 
eskribitu du (<<nendun: nuen») eta besteak gainerako guztiak, ez baitut oinarri finkorik 
ikusten hauetan lanabes bat baino gehiago bereizteko; aipatu ohar bakarra idatzi duen 
eskuari mSbis esango diogu eta besteen egileari mS. Segituan ikusiko dugu bai irizpide 
materialak bai paleografikoak -baina baita bestelako irizpide batzuek ere- inongo 
zalantzarik gabe segurtatzen digutela mS izendatu dugun eskua, berriz ere, Lekuonarena 
dela; mSbis-ek egindako oharraren egiletasuna hain begien bistakoa ez bada ere -eta 
hemendik, agian gehiegizko zuhurtasun batekin berriz ere, bi izendapenen arrazoia-, nago 
hau ere Lekuonarena baino ezin dela izan. Honetaz gain, ikusiko ahal dugu mS-en oharrak 
m3-k B-prior-en gainean egin zuen Ian gehiena egin ondoren baina «Utsuneak» izeneko 
dokumentua ondu baino lehenago eskribitutakoak direla. 

Ikus dezagun, ezer baino lehenago, zein diren mS-ek eta mSbis-ek (izartxoa duena) 
egindako 12 ohar horiek: 

B m5, m5bis A 

*4 or. = I, 6, 8 [15, 10] nendun nuenl05 nun 
41 or. = IV; 3, 5 [79, 1] zdierazi adierazi adierazi 
41 or. = IV; 3, 5 [79,5] zetzakela-ta, aiek Z.-t., bafian a. zetzakda-ta, a. 
47 or. = IV; 11, 17 [89, 10] tz ta ta 
59 or. = V, 10, 19 [117,23] etxenaguziari etxenagusiari etxenagusiari 
71 or. = VI, 11, 18 [144,21] bena bana bana 
85 or. = VII, 17,23 [176, 16] nagan nigan nigan 
93 or. = VIII, 6, 13 [194,20] opro oporlO6 opor 
110 or. = IX, 11,27 [233, 19] skarrak sukarrak sukarrak 
128 or. = X, 27, 38 [276, 16] naiazu pakesu nauzu ta pakesu nauzu ta pakea 
175 or. = XIII, 6, 7 [382, 5] amarengatik amarengatiklO7 amarengatik 
181 or. = XIII, 18,22 (395, 14] zerutik so beza zerutik begira beza Z.I08 

Esan bezala, ez dut uste ez irizpide materialak ez irizpide paleografikoak ezer garbirik 
esan dezaketenik mSbis eskuaren jabeari buruz. Baina behatzizkribu honen historiari 

1050har bedi -garrantzia du-eta- «nendun» urratuta bezala agertzen dela: «nendun» hitzaren lehenengo 
silabaren gainean marra urdin bat dago -oso marra argia- ezkerretik eskuinera, urratuta baino gehiago pintatuta 
balego bezala, eta bigarren silabak urradura mota normalago bat du, baita ere ezkerretik eskuinera. Hau cia, ezin da 
inongo zalantzarik izan m5bis-ek «nuen» proposatzen duela B-ko «nendufi» horren kontra. 

I06Gorago jaso bezala, m2-k punturxo bdtz batzuk ipini ditu hitz honen azpian (118 eta 131-133 or.) eta 
arkartz gorriak letren ordena aldatzeko marka bat egin du (148 or.). 

107 Arkatz gorriak «amarengatik» hitzaren lehenengo bi letrak zirkulu baten barruan sartu ditu; gainean, tinta 
urdinez, «am» irakur daiteke. 

I08Lapitzaren mutur gorriak «SO beza» idatzi du (ikus gorago 156 or.), oso ilun ordea; pentsatzekoa da ondoren 
bakarrik erorriko ahal zeta m5; eta «begira beza» irakurketa, azkenik, .Utsuneak» dokumentutik dator (ikus 205 

!: or. 43 zenb.). 
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buruz dakiguna kontuan izanik, nuen adizkiaren aldaeren inguruan Lekuonak -eta. ez 
beste inork- egin zituen aldaketek oso klaru hitz egiten dute, agidanean, honen beronen 
egiletasunaren alde: batetik, Lekuonak aldatu zituen, ez ohiko arreta batekin aldatu ere, 
Aitorkizunetako <<llendun» guztiak, eta ez da ahaitu beharhemengo hau dela testuan 
agertzen den lehenengoa; bestetik, «nendun» gehienak «nuan» adizkiaz ordezkatu bazituen 
ere, Aitorkizunen hasiera aldeko zati luze samar batean «nuell» forma erabili zuen Lekuonak 
Orixeren <<llendun» direlakQen tokian. Ikus, honen guztiaren gainean, VI er~ns. 

Berriz, mS deiturarekin .sailkatu ditugun gainerako oharrentzat bai irizpide materialak 
bai paleografikoak bai zuzenketen nolakotasunak berak hitzegitendigute Lekuonaren 
egiletasunaren alde. Lehenengo biei dagokienez, nahikoa izan daiteke, esaterako, 41. 
orriko «bafian» (VII irud.) XVII-XVIII irudietakoarekin erkatzea edo, oraindik hobeto, 
18l.eko «beza» ex irud.}XIX irudiko «bezela» hitzarekin;109 orobat e~an daiteke 4-1. eta 47. 
orrietako «zdierazi B : adierazi mS» (VII irud.) eta «tz B : ta mS» (VIII irud.) zuzenketetan 
marraztutako a letrari buruz: ikus, esaterako, XX irudiko «Orra» hitza; tintaren kalitatea 
ere -edo marra egiteko modua- oso zantzu garrantzitsua da hemen: XX-XXII irudietan 
ondo ikus daiteke lanabes berbera -":'hots, tinta ugari eta modu berean botatzen zuen lanabes 
bat- erabiltzen zuela Lekuonak paper haietan (baita «Utsuneak» izeneko dokumentuan ere: 
ikus 188-189 or.) edo, gauza bera dena, modu berean erabiltzen zituela horretarako zituen 
lanabesak. 

Oharren nolakotasunak berak ere askotan berresten digu Lekuonaren egiletasuna. 
41. orriko gehiketari dagokionez (<<bafian») bistan da hitzaren formak berak (hots, 
«bafian» izateak eta ez, esaterako, «baifia[nJ») zerbaiten aide hitz egitekotan Lekuonaren 
egiletasunaren alde hitz egiten duela: badakigu Orixek «baifia(n)) zein «bana(n)) erabiltzen 
dituela Aitorkizunetan, baina askoz sarriago «baifiaCn)) (12 aldiz «bafia[nJ», 420bataldiz 
«baifia[nJ»);IlO Lekuonak, berriz, bere izkribuetan beti «bafia(n)) idazteaz gain, «bafia(n)) 

109Hauxe da -181. orriko «beza» hitzarena alegia- Lekuonak normalean egiten duen b letraren forma; 
41. oniko «bafian» horrena, esan bezala, noizean behin bakarrik agerrzen zaigu, baina ductus-a Lekuonaren b 
normalaren ductw-aren oso antzekoa da edo, hobeto esateko, b normalaren ductw-aren bigarren zaria bera da 
(ikus, esaterako, XXI irudiko «bi», «zenbait», «bereziari» 000 XXII irudiko «bularretako>,). 

llo«Bafia»: 27 or. = III, 2, 2 [54, 21]; 41 or. = Iv, 3,5 [79, 10] (baina berez «ba#a» da, eta badirudi fi = i + fi jo 
duela); 50 or. = IV, 14,23 [94,21]; 50 or. = IV, 15,24 [95, 5 era 7]; 51 or. = Iv, 15,26 [96,18]; 51 or. = Iv, 16, 
30 [98,20]. «Bafian»: 51 or. = Iv, 16,iz. [97,9]; 52 or. = Iv, 16;31[99, 1-2]; 117 or. =X, 6,10 [251,14]; 124 or. 
= X, 18,27 [267, 1]; 127 or. = X, 25, iz. [274, 14]. Bitxia da oso hainbeste «bafia(n)>> egotea laugarren liburuan, 
baina ez dut uste honek zer ikusirik izan dezakeenik mintzagai dugun m5-en oharraren egiletasunarekin; zehazki, 
ez dut usre Orixeren egiletasunaren aldeko argudiotzat hartu behar denik: batetik, B-prior b idatzi eta dezentez 
geroago zuzendu zuelako Orixek (Iaugarren liburuko «bafia[n]» hauek, noski, edo b-n sortuak dira -guztiak 
«baifia[nj" edo «baina[n]» baitira C-n- edo B-ren kopiagileak egindako hutsak dira); bestetik, «bafia(n)>> horiek 
ja B-ko testuan horrela idatzita ikusteak eraginik izan bazezakeen zuzentzaile edo ohargilearengan, berdin-berdin 
izan zezakeelako Orixerengan eta Lekuonarengan. 

1I 1Izan ere -behin baino gehiagotan aipatu behar izan dugu eta beherago azterruko dugu xehe-, Lekuonak 
B-prior-eko orrietan iragarri ez zituen aldaketa eta gehiketa asko egin zituen Aitorkizunen probetan; gehiketa 
hauetan baina hitza dutenak lau dira (gehienak hemen aztergai dugun honen oso antzekoak, hots, baina bat 
sartzeko bakarrik egindakoak), hiru «bafian» eta «bafia» bat: 84 or. = VII, 14,20 [173,22]; 171 or. = XII, 29, 40 
[373,23]; 173 or. = XIII, 2, 2 [378, 12] (<<baiia»); eta 189 or. = XIII, 27, 42 [414,4] (ikus beherago, hurrenez 
hurren, 247, 240, 241, 244 or.). Ez dut zerrenda honetan sartu 98 or. = VIII, 11,27 [206,26] paragrafokoa (ikus 
227 or.), ez baita benetako gehiketa: alegia, A-n irakur daitekeen «bafian» B-ko «baifian» bati dagokio eta, horraz, 
segurutzat eman dezakegu A-ren inprimatzaileen hutsa dela; Lekuonak ex novo sartzen zituen hitzetan -askotan 
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erabili zuen Aitorkizunen tesmaren probetanex novo egin zimen gehiketetan. l1l Ordea 
oharraren zergatikoak salatzen du ondoena Lekuonaren egiletasuna: 

[ ... J dicens ita se 
illa didicisse, ut eam 
professionem primis 
annis aetatis suae 
deferre voluisset, , 
qua vitam degeret, 
et si Hippocraten 
intellexisset, et illas , , 
utique litteras pomisse 
intellegere: et tam-en 
non ob aliam causam 
se postea illis relictis 
medicinam adsecutum, 
nisi quod eas falsissimas 
comperisset [.o.J (IV, 
3,5) 

Berak ere lenengoikas
urteetan ikasi omen ' 
zi tun, lanhide artan 
, biziniodua irabazi ' 
gogol.. Hipokrate 

, ulertu ezkero aiek ere 
uler zetzakela~ta;aiek 
, utzirik sendagintzari 
ekin ziola, gezur uts 
zerizkiolako. (B, 41 or.) 

, 'Berak ere lenengo ikas
urreetan ikasi omen 
zituiJ., lanbide arran 
bizimoduairabazi 
gogoz. Hipokrate 
ulertu ezkero aiek 
ere wer zetzakela-ta; 
bananaiek utzirik ' 
sendagintzari ekin 
ziola, gezur uts 
zerizkiolako. (mS) 

Berak ere lenengo ikas
urteetan ikasi omen 
zitun, lanbide artan 
bizimodua irabazi 
gogoz. Hipokrate 
ulertu ezkeroaiek ere 
uler zetzak:ela-ta, aiek 
utzirik'sendagintzari 
,ekin ZioIa, gezur uts 
zerizkiolako. (A, 79, 
3-7). ' 

Ezin da esan gehitutako baina hori testuak -hots, esaldiaren gramatikak- ezinbestean 
behar duen gehigarria denik: jatorrizko testuari hobeto atxikitzeko sartuda edo" agian, 
esaldiaren arrazoibidea argiagoa egiteko. !zan dezagun kontuan zuzenketa bat baino gehiago 
egin duela ja Lekuonak helburu honekin eta, batez ere, egingo duela Aitorkizunen probetan; 
eta gogora dezagun, bestalde, m2-k egindakoetan ez zegoela honelako bat ere. Bada gainera 
beste arrazoi bat gehiketa hau Lekuonari atxikitzeko: «bafian» non kokatu behar zen 
adierazteko, azentu zirkunflexu baten antzeko marka bat egin du m5-ek lerroaren kaxaren 
azpian, puntu eta komaren eta «aieb hitzaren artean. Aldiz, m2-k bi marka mota erabili ohi 
ditu honetarako -alde batera utzita, noski, hain ondo finkatuta ez dauden bestemarrazki 
moduko batzuk-: sartu beharrekoa elkarren ondoandauden bi letren artean sartu behar 
denean, goitik behera egindako marratxo bat egiten du kaxaren beheko aldean; gehiketa bi 
hitzen artean kokatzen denean, alderantziz ipinitako azentu zirkunflexu baten antzeko ikur 
bat ipini izan du kaxaren azpian,112 baina inoiz ez zuzen jarritako azentu zirkunflexu bat. 
Eta m3-k ere bi marka mota egin ohi dim: bata m2-k ere erabiltzen duen goitik beherako 
marratxoa eta egoera berdinetan; bestea, hainjustu, zuzen ipinitako azentu zirkunflexuaren 
antzeko ikur bat kaxarenazpian, hots, gure «bafian» honentzat erabilidena bezalakoxea. 113 

B-ko 93. orrian «opro» dago makinaz idatzita: m2~k -gorago ikusi dugu- puntutxo 

ikusiko dugu- bere usus-ari jarraltzeko jOera zuen, kasu honeran «baiian» idazteko, balna, hitz jakin batzuk aide 
batera utzita, ez zituen Orixeren grafiak aldatu nahi izan. Ikus, hau bezalako beste kasu batzuk' 190-191 or. eta 
VII erans. 

l12Ikus, esaterako, «aberastasunak» (4 or. = I, 6, 7 [14,21-22)), «egin beza» (11 or. = 1, 13,22 [27, 1)), ,mere 
gizontxoan» (14 or. = I, 16, 26 [31,2)), «doazale)) (47 or. = IV; 11, 17 [89, 11]) -B-prior-etik ez irtetzearren: 
Ca-alter-en eta san Benitoren Erregelaren eskuizkribuan ere ez dira falta-. 

113 Aipatu zirkunHexuaren antzeko ikurra, gurxienez, honako kasu hauetan agertzen da B-prior-eko orrietan 
zehar: «gauzka)) (71 or. = VI, 11, 19 [145, 16]), «eZ liraken)) (128 or. = X, 27, 38 [276, 1 m eta «so beza)) (181 
or. = XIII, 18,22 [395, 14]); "Utsuneak)) dokumenruan ere ageri da (197 or. 15 zenb. eta XXIII irud.) eta balta 
Aitorkizunen historiarekin zer ikusirik ez duten Lekuonaren bestelako idatzietan ere. 
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batzuk ipini zituen hitzaren azpian, beste zenbaitetan ere egin zuen bezala, seguruenik bere 
buruari adierazteko polikiago ikusi beharreko pasartea zela (118 eta 131-133 or.). Horretaz 
gain, m5-ek tinta urdinez eskribitutako «opor» hitza irakur dezakegu «opro» okerraren 
gainean (hau da, «opro» hitzari dagokion lerroaren gaineko lerroartean) eta, bestalde, m3-
k letren ordena trukatzeko erabili ohi duen ikurra dago -arkatzaren mutur gorriarekin 
egina- «opro» hitzaren kontsonanteetan (148 or.). Beraz, bi aldiz egin du zuzenketa bera 
zuzentzaile berak. Ez da harritzekoa: Lekuonak askotan egiten duen gauza da, B-prior-en 
eta baita B-prior-etik kanpo ere; arkatz gorri-urdina erabiltzeko ohituraren ondorioa da: 
koloredun arkatz honek egiten duen marra, behin baino gehiagotan esan behar izan dugun 
bezala, oso lausotua da, hau da, ez da erraz irakurtzen, eta batzuetan lapitz gorri-urdinak 
zuzendu duena tintadun lanabes batekin zehazteko beharra sortu izan zaio. (Erka bedi 
hemengo «opor» hau XX-XXIV irudietako hitzekin). Aztergai dugun kasuan, beraz, m3-k 
«opro» hitzaren letren ordena aldatzeko marka gorria egingo zuen eta ondoren, zuzenketa 
hura nahikoa argia ez zelakoan, behar zuen hitza letra guztiekin idaztea erabaki zuen, dela 
«Utsuneak» izeneko dokumentua prestatzen ari zenean dela beste edozein momenturan. 
Esan bezala, jarrera berbera ikus dezakegu m5-ek B-prior-en egindako beste zuzenketa 
batzuetan (esaterako, 175. orriko «amarengatik» eta 181.eko «so beza»: ikus, hemen bertan, 
hurrengo paragrafoan) eta baita ere Lekuonaren beste izkribu batzuetan. 

Honen antzekoa da oso 181. orriko gehiketa; gorago ere aipatu behar izan badugu ere, 
komeni zaigu berriz aurrean jartzea: 

[ ... ] oriatur de «terra 
veritas», et «iustitia 
de caeio» respiciat 
[ ... ] (XIII, 18,22) 

[ ... J sortu bedi lurretik 
egia ta zuzentasunak 
zerutik (B, 181 or.) 

[ ... ] sortu bedi 
lurretik egia ta 
zuzentasunak so beza 
zerutik (m3) 

[ ... ] «sortu bedi lurretik egia 
ta zuzentasunak begira beza 
zerutib (A, 395, 13-14). 

Ezin da esan B-ko testua, dagoen bezala, ezinezkoa denik, 050 ondo uler baitaiteke bedi 
aditza hurbilen duen subjektuarekin bakarrik komunztatzen dela, hau da, «sortu bedi 
lurretik egia ta [sor bitez] zuzentasunak zerutib. Baina itzulpen batekin ari gara borrokan 
eta jatorrizko testuak garbi esaten digu hemen ezabatze bat gertatu del a: ia-ia ezinezkoa da 
ezabatze hori itzultze lanean gertatu izana (hots, Orixek «respiciat» kontuan hartu ez izana 
eta, orduan, B-ko testua benetan Orixek nahi izan zuena izatea), jatorrizkoaren argitan 
ezin baita onartu «zuzentasunak» hitza pluralean ego tea edo, bestela esanda, nabarmena 
delako mintzagai dugun «zuzentasunak» honek ergatiboan egon behar duela. Hau da, 
pasarte honetan dagoen hutsari itzulpenaren jatorrizko testuari begiratuez gero bakarrik 
antzeman diezaiokegu: eta badakigu m2-k ez zuela inoiz jatorrizko latin testura jo aurrean 
zuen euskarazko testuak ez bazuen huts nabarmen bat erakusten (eta hau ere ez da erabat 
seguru; jatorrizko testura diot, ez itzulpenaren aurreko bertsio batera). Hemen ere, B-prior- il: 
eko egoera 93. orriko «opor» zuzenketari buruz mintzatzean azaldu dugun berbera da: alde ii' 
batetik m3-k, bere lapitz gorriarekin, ia-ia irakurtezinak diren «so beza» hitzak idatzi ditu; 
beste alde batetik, «so beza» dago eskribituta tinta urdinez (eta, 41. orriko «bafian» kasuan 
bezala, kaxaren azpian azentu zirkunflexu baten antzeko ikur bat dago gehiketaren kokapena 
adierazteko -ikus 185 or.-). Azalpena, nahitaez, 93. orriko oharrari eman diogun berbera 
izango da: m3-ren gehiketak izan behar du lehendabizikoa eta m5-enak hurrengoa. Hortaz, \' 
93. eta 181. orrietako oharrek ar.gi uzten dute m5 m3-ren ondoren II' 

Iii 
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a r i t u z e 1 a ; eta 181. orriko honek, gainera, erakusten digu m 5 de i t u rap e a n 
sailkatutako oharrak «Utsuneak» idatzi baino lehenago 
e gin zit u e 1 a, zeren A-n inprimatu zen «begira beza» irakurketa «Utsuneak» izeneko 
dokumentuaren bidez sartu ziren zuzenketetakoa baita (ikus 205 or. 43 zenb.). 

110. orriko zuzenketa begien bistakoa da eta ez du azalpen askoren beharrik. Ikus 
dezagun 128. orrikoa: 

Vocasti et clamasti 
et rupisti surditatem 
meam, eoruscasti, 
splendwsti et fugasti 
caecitatem meam, 
fraglasti, et duri 
spiritum et anhelo 
tibi, gustavi et esurio 
et sitio, tetigisti me, 
et exarsi in pacem 
tuam. (X, 27, 38) 

Egin didazu dei ta oiu, 
ta nere sogortasuna 
autsi; argi ta dirdir 
egifiez aizatu duzu ene 
itsumena; ats egin duzu 
ta arnas artu dut, Zu 
zaitut arnasten; iastatu 
zaitut eta gose-egarri 
naiz; ukitu naiazu 
pakesu darit. (B, 128 
or.) 

Egin didazu dei 
ta oiu, ta nere 
sogortasuna autsi; 
argi ta dirdir egifiez 
aizatu duzu ene 
itsumena; ats egin 
duzu ta arnas artu 

dut, Zu zaitut 
arnasten; iastatu 
zaitut eta gose-egarri 
naiz; ukitu nauzu ta 
pakesu darit. (mS) 

Egin didazu dei ta oiu, ta 
nere sogortasuna autsi; argi 
ta dirdir egifiez aizatu duzu 
ene itsumena; ats egin duzu 
ta arnas artu dut, Zu zaitut 
arnasten; iastatu zai tu t eta 
gose-egarri naiz; ukitu nauzu 
ta pakea darit. (A, 276, 12-
16). 

Bi alderdi ditu m5-en ohar honek: batetik, «naiazu» hitzaren zuzenketa eta, bestetik, «ta» 
hitzaren gehiketa. Nahikoa da euskarazko testua irakurtzea huts bat dagoela ikusteko: 
pentsatzekoa da egiaztapen honetatik abiatuta jatorrizko latinera jo zuela Lekuonak eta, 
hemendik aurrera, m5-en zuzenketa begien bistakoa da. Bestalde, badirudi A-ko hutsa 
inprimategian bakarrik sortu ahal izan dela: «pakesu» (hau da, bake-su) ez da ulertu eta 
«pakea» bezala banalizatu da. 

Berriz ere agertzen zaigu lapitz gorria tinta urdinaren ondoan 175. orriko oharrean: 

[ ... ] et die mihi, obseero te per 
matrem caritatem [ ... J (XIII, 6, 
7) 

[ ... ] otoi, maitasun 
amarengatik otoi [ ... J (B, 175 
or.) 

[ ••. J otoi maitasun 
amarengatik otoi [ ... J (A, 382, 
4-5). 

Alde batetik, esan bezala (I83 or. 107 oh.), arkatz gorriak «amarengatik» hitzaren lehenengo 
bi letrak biribilki batean sartu ditu; beste alde batetik, m5-ek «am» idatzi du «amarengatik» 
hitzaren gainean dagoen zurian. Begien bistan dago Lekuonak ez duela «maitasun 
amarengatik» hori ulertu lehenengo irakurketan, eta pentsatu du -horregatik sartu ditu 
horiek bakarrik biribilkian- hitzaren hasierako letrak oker zeudela; gero, seguruenik ja 
jatorrizko testura jo duenean, konturatu da hitzen zentzuarekin (<<por la caridad mi madre» 
dakar Vega-k, «par la charite, notre mere» dio Labriolle-k) eta, zeuden-zeudenean utzi 
behar zirela adierazteko, «am» idatzi du tinta urdinez. Beste froga bat, besterik ez bada, m5, 
nahitaez, m3-ren ondoren bakarrik uler daitekeela. 



IV 

B-prior-etik 1956ko edizioatert testura 

Aztertu ditugu on Manuel LekuonakAitorkizunen testuari B-prior-eko orrietan 
egin zizkion era guztietako ohar eta azpimarratuak. Lan hura ordea Orixeren testuaren 
inguruan egin gogo zuenaren hasiera baizik ez zen, handik aurrera ere segitu egin baitzuen 
Aitorkizunak jorratzen. Hurrengo pausoaren berri B-prior-ekin batera inprimategira joan 
ziren «5. Augustin'en Aitorkuntzetan utsuneak» izeneko paperek ematen digute: Orixeren 
itzulpenean jaso gabe gelditu ziren hitz eta pasarte batzuk gehitzea izan zen, hasiera 
batean behintzat, paper hauek ontzerakoart Lekuonak izan zuen asmoa (188-213 or.). 
Aitorkizunen testuak ondoren izan zituen aldaketa ugarietarako ez dugu lekukotasunik eta 
pentsatzekoa da irar-proben bidez sartu zituela, Lekl.lOnak maiz egiten zuen bezala (213-
287 or.) .. Hemendikaurrera, Orixeren testuari egin nahi izan zizkion azken ukituak 1956ko 
edizioaren beraren orrialdeetan inprimarazi zuen «Okerrak zuzentze» batean eman behar 
izan zituen (288-297 or.). 

1. «5. Augustid en Aitorkuntzetan utsuneak» izeneko paperak 

B-pdor deitu dugun behatzizkribuaren (hots, orain «J-83-3-2» dokumentua denaren) 
orrienartean «J-83-3-3» signatura duten bi orri solte daude: dudarik gabe horrelaxe zeuden 
Lekuonaren paperak orain dauden artxibora iritsi zirenean. Aide bakar batetik daude 
idatzita, makinaz jota eta zenbatu gabe (guk I eta II esango diegu): XXIII-XXIV irudietan 
ikus daitezkeenez gero ez dago haien itxuta fisikoaren azalpen askoren beharrik. Esana dugu 
dokumentu hau Orixek san Agustinen jatorrizkoa itzultzerakoan jaso gabe utzi zituen hitz 
eta pasarte batzuk gehitzeko asmoarekin ondu zuela Lekuonak, hau da, Aitorkizunetan 
zeuden hutsune haiek betetzeko, eta hemendik izena; aurrera dezagun ordea besterik ere 
egin zuela paper haietan, 208-213 or. ikusiko ahal dugun bezala. 

Bi orri hauen aId e r dim a t er i a 1 a kin 0 n g 0 z a 1 ant z a r i k g a be 
era k u s ten d u L e k u 0 n a kid a t z i a k d ire 1 a . Lehenengo, dokumentu hau 
idazteko erabili den idazmakina Lekuonak garai honetantxe idatzi zituen beste Ian batzuk 
jotzeko erabili zuen berbera delako (hauetako baten orrialde batzukXX-XXII irudietan jaso 
dira: begira, esaterako, a letra nola dagoen behar lukeen baino pixka bat beherago, edo n 
letra behar baino gorago, tipoen eite orokorraz -eta bitxi samarraz-landara). Bigarrenik, 
bi orri hauetan dauden zuzenketa gutxiek ere Lekuonaren eskua salatzen dutelako argi eta 
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garbi: oker edo agian argiegi -hots, ahulegi- jotako «dago» baten gainean (201 or. 26 
zenb.: «dago») eskuz idatzi den gbatek Lekuonaren idazkeraren berezitasun nabarmenenetako 
baterakusten du (ikus aipatu XX-XXII irudietan eskuz idatzitako g letrak), alde batera 
utzita m5-ek bere ohar gehienetan erabili zuen tima urdin berarekin dagoela eskribituta; 
«26» zenbakia ere gehitu da (197 or. 13 zenb.) m3-rena bezalako arkatz gorri batekin; eta, 
azkenik, egin behar izan duen gehiketa bat egiteko(lehendabizi «eta mutillari» idatzi du eta 
gero, betiere makinaz, «eta mai-mutillari», «mai-» bi lerroen arteko zurian joaz [197 or. 15 
zenb.]) m5-i buruz hitz egitean aipatu behar izan ditugun azentu zirkunflexuaren antzeko 
marka haietako bat erabili du hemen ere (ikus 185 or. eta bertako 113 oh.). Hirugarreriik, 
gaitzetsitako hitzak urratzeko modu berbera ikus daitekeelako Lekuonaren beste izkribuetan: 
XVI, XXedo XXI irudietakoetan, adibidez.1 

Baina alderdi materialak, jakina, e gil eta sun mat e ria 1 a besterik ez du 
frogatzen, daitekeena baita idazki hau beste baten kopia izatea: hipotesiaren egiantzekotasun 
falta alde bat lagata, aztarren ugari dira erakusten dutenak, batetik, «Utsuneab izeneko 
dokumentua kopia ez baina orijinala dela eta, bestetik,' Lekuonak eta ez Orixek -e:z 
beste inork- ondua.2 Alabaina, alferrik luzatuko ginateke aztarren hauetan, bai baititugu 
Lekuonaren egiletasuna eta, aldi berean, rnimzagai ditugun paper hauek Aitorkizunen 
testuaren historian duten tokia ezin eztabaidatu~ko modu batean erakusten dituztenak. 
Izan ere, eta gorago ere aurreratu behar izan dugun bezala, «Utsuneab deiako honen 
lehenengo orriko gehiketa eta aldaketa guzti-guztiak 
m 3 - k B - P rio r - e n nab arm end uta k 0 pas a rt e e ida g 0 z k i e . 
B-prior-eko azpimarratuen eta «Utsuneab dokumemuko gehiketen artekolotura hau 
begienbistakoa da (194-208 orrialdeetako zutabeetan ikus daitekeenez): m3-k lehendabizi 
azpimarratu edo, nola edo hala, markatu egin zituen B-prior-eko' orrietan zuzendu ezin 
ziren pasarteak ~arrazoi praktiko hutsengatik- eta, ondoren, «Utsuneak» izenburua 
daramaten orrietan gauzatu eta zehaztu zituen egin nahi zituen zuzenketa haiek. Eta, orobat, 
«Utsuneak» hauetako g e h ike tab a t z u k m 3 - k B - P rio r - e neg i n d a k 0 

o h a r ret a n 0 ina r r i t u d ira: ikus, beherago, 33, 34 eta 43 (eta, zati batean, 
52) zenbakiak daramatzatenak. Baldin eta arkatz gorri-urdinarekin egindako B-prior-eko 
azpimarratuen egiletasunari buruz zalantzarik ez badugu, ez genuke izan behar «Utsuneak» 
paperen egileari buruz. 

(Esan bezala, «Utsuneak» dokumentuaren lehenengo orriko gehiketa guzti-guztiak m3-k 

'«1» eta «II» zenbakiak, esan bezala, «Utsunew, dokumentuaren bi orriei dagozkie; «zenb"'laburdura {edo 
«zenbakia>' aiparnena bera), berriz. 194-208 orrialdeetan ematen dugun testu zatiketari. 

2Urratu ugariek. idatzitakoaren antolarnenduari dagozkion hutsek eta abarrek susmarazten digute -ohi 
bezala- «Utsunew, ezin direla kopia izan -edo, nahiago bada. ezin direla kopia soila izan-: baina. oso oker ez 
banago. bide honetatik abiatuta ezingo genuke erabat frogatu paper hauek beste batzuen kopia direnik. Bestalde. 
kopia direla frogatu ahal izateak ez luke ezer ekarriko auzi honetara: gure kasuan. Lekuonak berak egindako 
jatorrizko testu baten kopia izan baitzitezkeen. Egiletasunari dagokionez, bistan da testuaz kanpotiko datuek 
Aitorkizunen historiari buruz dioskutenari begiratuez gero bi hipotesi bakarrik hartu behar genituzkeela kontuan: 
edo Lekuona bera dela paper hauen egilea -hors, egilea eta eskribitzailea- edota Orixek eginak direla eta gero 
Lekuonak kopiatuak; Lekuonaren aldeko bi argudio garrantzitsuenak -batetik, m3-k B-prior-en egindako 
azpimarratuen eta «Utsuneak" delakoaren arteko lotura eta, bestetik, «Utsuneak), honen gehiketen hizkuntza
berehala aztertuko dira; Orixeren egiletasunaren kontrako argudioak ez dira falta: hoberenak -inondik ere ez 
bakarrak- testuaz kanpotiko datuek ematen dizkigutenak dira. 
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iragarri zituen B-prior-en; bigarren orrikoei dagokienez, berriz, 33, 34, 43 eta 52 zenbakiak 
daramatzaten aipatu pasarteek bakarrik erakusten dute B-prior-ekiko lotura bat. Hau da, 
B-ko 143 eta 145 orrien bitartean aldaketa bat egon da Lekuonaren Ian egiteko moduan 
-Iehenengo orriko azken gehiketa [24 zen b.] B-ko 143.ean baitago, eta bigarren orriko 
lehenengoa [25 zenb.] B-ko 145.ean-. Baina ez dut uste harantzago joan daitekeenik 
aldaketa honen zergatikoa aztertzerakoan: pentsa genezake, noski, 145 orritik aurrera 
azpimarratu beharrik ez badu dela j a a rid e I a k 0 «U t sun e a k» ida z ten, 
hau da, momentu hartan hasi zelako bi orriok idazten eta handik aurrera, beraz, B-prior 
zuzentzen zuen bitartean «Utsuneak» ontzen zihoalako -berriz, 145 orrira heldu arte 
«Utsuneak» asmo bat besterik ez ziratekeen, eta horregatik markatu behar zituen geroago 
bakarrik ukituko zituen pasarteak-. Baina ezingo genuke hipotesi hau aldeztu zenbait 
fiabardura egin gabe, 145 orritik aurrera B-prior-en egindako ohar bat gutxienez «Utsuneak» 
baino lehenagokoa delako: B-prior-en, izan ere, bai m3-k bai m5-ek «so beza» proposatu 
dute -ikus, beherago, 43 zenb.-, baina «Utsuneak» izeneko paperetan «begira beza» irakur 
daiteke, 1956ko edizioaren testuan bezalaxe. Orobat esan genezake beheko zerrendan 33 eta 
34 zenbakiak daramatzaten pasarteei buruz: «Utsuneak» delakoan jaso behar zituen kasuak 
ja ez baldin bazituen azpimarratu ere egin behar, zertarako idatzi zituen B-prior-eko 173 
orrian bi «zenien» horiek? Noski, daitekeena ez ezik egiantzekoa da B-prior-eko ohar guztiak 
ez izatea ordenan eta orraztaldi bakar batean egindakoak eta, beraz, «so beza» oharraren 
edo bi «zenien» horien kasuek ez lukete nahitaez aipatu hipotesiaren kontra egon behar: 
egia da, baina, gauzak horrela, ez dugu oinarri sendorik gure hipotesia null hypothesis gisa 
aurkezteko) . 

«Utsuneak» izeneko paperetan ex novo sartutako gehiketen hizkuntzak, batetik, 
eta benan kopiatu diren B-ko testu zatietan egindako aldaketek, bestetik, Lekuonaren 
egiletasunaren aldeko ezin eztabaidatuzko beste argudioa ematen digute. Izan ere, b i 0 r r i 
hauetan proposatzen diren pasarte berrietan nabarmenak 
dira Lekuonaren hizkuntzan ohikoak eta, aldi berean, 
Orixeren usus-aren erabat kontrakoak diren ezaugarriak. 
Esaterako, aztergai ditugun orriotan, <<Duan» bat dago, hiru «zuan» (bi «zuan» eta «zuanaren» 
bat) eta «zituala» bat.3 Dakigun bezala -ikus, honi guztiari buruz, VI erans.,-, Orixek 
ez zuen behin ere <<Duan» adizkia erabili Aitorkizunen testuan, baina 1956ko edizioan 255 . 
«nuan» daude: guzti-guztiak dira Lekuonak probetan sartutakoak, dela Orixeren «nendun» 
bana ordezkatzeko dela testuari egindako beste aldaketa batzuekin batera ex novo sonuak. 
Berbera gertatzen da, funtsean, «zuam) eta «zituam) adizkiekin: Orixek beti «zun» eta 
«zitun» erabili du Aitorkizunetan; bost «zuan» eta «zituam) bat ditugu A-ko testuan: lau 
«Utsuneak» hauetan daudenak dira; bat, bai, B-prior-etik bertatik daror (164 or. = XII, 
17,24 [357, 1]), eta seguruenik kopiagilearen hutsa da; eta bestea ere -hauxe da, agian, 
daturik esanguratsuena- B-prior-etik dator baina ml-ek egindako zuzenketa bat ez delako 
jaso A-ko testuan, makinaz jotako «zuan» baten gainean «zum) zuzendu baitu (175 or. = 
XIII, 6, 7 [382, 7]: ikus gorago 101 or.). Orixek inoiz erabiltzen ez dituen beste bi adizki 

3Hots: <muan» (13 zenb.), «zuan» (8 eta 45 zenb.), «zuanaren» (45 zenb.) eta «zituala» (9 zenb.). Azken hau 
azpimarratu gabe agertzen da «Utsuneak» dokumentuan, hau da, B-tik kopiatua balitz bezala, baina ez da horrela, 1[:,>,>" 

B-prior-en «nirula-ta» irakurtzen baita (zehazki, «nitila-ta» baina m2-k esan bezala zuzendua: ikus 109 or.); bai 
B-ko testua bai Lekuonaren oharra beherago ikus daitezke, 196 or. I, 
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ere agertzen dira «Utsuneak» dokumentuan: «zenduan» (zehazki «zenduana»: 44 zenb.) 
eta «zendukean» (23 zenb.); Orixek «zen un» erabiltzen du normalean (9 aldiz «zendun»), 
baina inoiz ez «zenduan», eta orobat «zendukean» horri dagokionez.4 Oso adierazgarria da, 
orobat, -Viii- eta -Vii- grafiei dagokien hau: Orixerentzat -Viii- grafia da ohikoa B testuan 
eta -Vii- salbuespena; Lekuonak, berriz, -Vii- erabiltzen zuen, inoiz huts egin gabe (ikus 
VII erans.). Horrela, eta betiere ex novo sartutako hitz eta pasarteei buruz ari garelarik, 
era honetako hiru kasu daude «Utsuneak» dokumentuan: bi «gaiiera» (1 eta 44 zenb.) eta 
«baiio» bat (8 zenb.).5 Aurrera dezagun gauza berbera gertatzen dela -ikus berriz ere VII 
erans.- Lekuonak eskribitutako testu guztietan (baita, beraz, «Utsuneak» honetan bertan, 
B-tik kopiatuak diren zatietan: ikus, beherago, 192 or.). Berdin-berdina da baitaurrizkiaren 
kasuan jazotakoa. Orixek hitz bakar batean idazten ditu bait eta honi dagokion adizkia, 
hau da, askotan erabiltzen badu ere, B-ko testuan zehar ez du inoiz marratxo bat ipini 
aurrizkia eta adizkia lotzeko. Berriz, delako «Utsuneak» honetan Lekuonak ex novo sartutako 
pasarteetan marratxodun bi bait dira, biak A-ra pasatutakoak: «bait-da» (3 zenb.) eta «bait
du» (45 zenb.); eta B-tik kopiatutako zatietan ere era honetako beste bi «bait» ikusiko ahal 
ditugu (ikus beherago 192 or.).6 Orobat edota juntagailuari dagokionez: hau ere askotan 
erabiltzen du Orixek Aitorkizunetan (55 aldiz) , baina beti «edota» idatzita; gure bi orri 
hauetan behin agertzen da «edo-ta» eskribituta (3 zenb.), eta Lekuonak probetan sartutako 
aldaketetan ere bi bider aurki dezakegu itxura horretan (X, 23, 33 eta XI, 24, 31: ikus 232 
eta 237 or.). Gauza berbera dugu baizik eta juntagailuaren kasuan: Orixek, Aitorkizunetan, 
«baizik eta» idazten du beti, inoiz ez marratxoarekin, eta "Utsuneak» dokumentuan bi aldiz 
agertzen da «baizik-eta» (biak 45 zenbakian). Eta berdina gertatzen da hemen ageri den eta 
OrixekAitorkizunetan inoiz erabiltzen ez duen «beerako» hitzarekin (36 zenb.): ikus, honen 
gainean ere, VII erans. Neke handirik gabe luza genezake zerrenda hau.' 

'Berbera esan genezake Aitorkizunetan oso gutxitan baina .Utsuneak» dokumentuan 3 aldiz agertzen diren 
«det» paradigmako adizkiei buruz. Orixek, eta batez ere Aitorkizunetan, «dut» etab. erabiltzen du ia-ia bakarrik: 5 
salbuespen daude B-ko testu osoan zehar (<<dezunari», 112 or. = IX, 13, 35 [239,21]; «dedal:l», 150 or. = XI, 22, 28 
[326, 15]; «dedana», 168 or. = XII, 25, 34 [366,9]; «det», 187 or. = XIII, 25, 38 [410,9]; .dezute», 188 or. = XIII, 
26,40 [412, 13]), eta oso egiantzekoa da hauerako batzuk, gutxienez, B-ren kopiagilearen hursak izatea. Orain 
mintzagai ditugun bi orri haueran, berriz, 3 horrelako agerrzen dira: «det» (3 zenb.), «degu>. (39 zenb.) eta «degula» 
(51 zenb.); geroago ikusiko dugu (243 or.) Lekuonak probetan sartutako aldaketa batean ere «baitezu» bat agertzen 
dela (185 or. = XIII, 23, 33 [405, 13]). Esan gabe doa Lekuonak «det» etab. erabiltzen zuela beti. Baina, honekin 
guztiarekin batera, kontuan hartu behar da 39 eta 51 zenbakietako «degu» eta «degula» ez zirela A-ra pasatu (ikus. 
hurrenez hurren, 275 eta 294-295 or.): lehendabizikoa «dugu» gisan agertzen da, zalantzarik gabe Lekuonak berak 
probetan aldatua -haren asmoa ez baitzen, hainbestetan esan behar izan dugun bezala, Orixeren hizkuntzaren 
ezaugarri hauek aldatzea-; bigarrena, A-ko testuan «degul:l» irakur badaiteke ere, liburuaren akaberako «Okerrak 
zuzentze» delakoan «dugula» proposatzen da horren ordez. Hauetaz gain, B-prior-eko «dezunari» ere «duzunari» 
bezala zuzendu duA-ra bidean (ikus, honetarako ere, 274-275 or.); eta mintzagai dugun «Utsuneaio> dokumentuko 
52. zenbakian idatzitako «degu>. bat ere «dugu» gisan zuzendu du, makinaz (ikus 208 or. 46 oh.). 

5Aldiz, B-ko testu osoan zehar «gail.» bakarra dago (179 or. = XIII, 15, 18 [392, 13]) -sarri agertzen 
den hitz hau adibide gisa hartzearren-, baina Lekuonak B-tik A-ra bidean egindako aldaketa eta gehiketetan 
-esaterako- beste 5 «gaD.» sorru dira (33 or. = III, 7, 12 [64, 8]; 158 or. = XII, 8, 8 [345, 8]; 169 or. = XII, 27, 
37 [369, 22]; 175 or. = XIII, 7, 8 [383, 9 <pr.>]; 176 or. = XIII, 9, 10 [385, 12]). Honetaz landa, «bail.o» kasuari 
buruz ikus VII erans., eta baina hitzari buruz baira 184-185 or. ere. 

6B-tikA-ra bidean sartutako aldaketetan ere era honetako asko dira: ikus, beherago, 215-252 or. Gogora bedi, 
bestalde, m3-k ere aldaketa hau berau egin zuela behin B-prior-en: «bait zuken B: bait-zuken m3» (79 or. = VII, 
6,10 [163,27]). 

7Esaterako: «izandakuob (41 zenb.) bezalakorik ez da Aitorkizunetan aurkituko; <<llundiio> (3 zenb.) 
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Lekuonak «Utsuneak» honetan egin nahi zituen gehiketak egin ahal izateko aipatu egin 
behar zituen, gehiago edo gutxiago, B-ko testuaren zati batzuk, gehiketa haiek non txertatu 
behar ziren adierazteko: B - P rio r-e t i k k 0 pia t uta k 0 pas art e h a u eta n 
e gin d a k 0 a 1 d a k e t eke r e L e k u 0 n are n es k u a sal a t zen d ute, 
ondo asko ezagutzen baititugu kopiatu besterik egin behar -agian nahi- ez zuenean sartu 
ohi zituen berrikuntzak (ikus VII erans.). Hona hemen, inongo galbahetatik pasatu gabe, 
B-prior-etik hartutako hitzetan ereduaren eta kopiaren artean dauden aldaera guztiak -i eta 
j letrei dagozkienak izan ezik-: 

B Uts 

4zenb. bainaiz bait-naiz 
6 zenb. zarragoren zaarragoren 
6 zenb. ba'ditu baditugu 
7 zenb. antolatzaille antolatialle 
9 zenb. oek oiek 
10 zenb. iardumokia iardun-tokia 
12 zenb. beure bere 
12 zenb. ere, ere 
12 zenb. diru eskasiz diru-eskasiz 
15 zenb. batean baten 
15 zenb. ikusi, ta ikusi, eta 
17 zenb. izan maillak izan-maillak 
19 zenb. doatsugo doatsuago 
19 zenb. aztaz eta aztaz ta 
22 zenb. Zure zure 
22 zenb. Zure zure 
22 zenb. ixilgordea ixil-gordea 
25zenb. zer<u>-lurrok zeru-Iurrak 
25 zenb. egin aurrean egin-aurrean 
29 zenb. kantu kantu, 
29 zenb. soifiu sonu 
33 zenb. sor zor 
34 zenb. Zure zure 
34 zenb. Zugurtasunez zugurtasunez 
43 zenb. egia egia, 
43 zenb. zuzentasunak Zuzentasunak 
44 zenb. zaitezte, zaitezte 
45 zenb. bikaifia bikafia 
45 zenb. lruren lruren 
45 zenb. batasuna Batasuna 
46 zenb. Zure zure 
47 zenb. ez-baifian ez-bafian 
48 zenb. baita bait-da 
50 zenb. Zure zure 

normalean «nondib da Orixerengan; «oiei» (8 zenb.) eta ez ohiko «oriei»; Aitorkizunetan, <<-tu ezkero» da beti, 
inoiz ez «-tuzkero», bi orri hauetako «berrituzkero» bezala (45 zenb.). Eta abar. 

I 
': 
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I: 



B-PRIOR-ETIK 1956KO EDIZIOARENTESTURA 193 

Hauetako asko ez dira adierazgarriak hemen axola zaigun auzirako; baina beste batzuk, 
VII eranskinean erakutsi dugun bezala, Lekuonak Aitorkizunen testuaren edozein zati 
kopiatzerakoan ia-ia sistematikoki egiten zituen aldaketetakoak dira: -Vifi- > -Vfi- edo 
-Vill- > -Vll- «(soifiu B : sofiu Uts.», «hikaifia B : bikaiia Uts.», «ez-baifian B : ez-bafian 
Uts.» eta, bestalde, «antolatzaille B : antolatzalle Uts.»);8Jaungoikoari zuzentzen zaion zure 
hitzaren hasieran Orixek idatzi ohi zuen letra larria xehe egiteko joera sistematikoa (hau 
da, «Zure B : zure Uts.», lau hider zerrenda honetan) eta, kontrako zentzuan --eta askoz 
sistematikotasun txikiago hatekin-, zenbait hitzen hasierako letra xehea larri egitekoa 
(<<zuzentasunak B : Zuzentasunak Uts.», (druren batasuna B : Iruren Batasuna Uts.»); hitz 
elkartuetan-eta marratxoa ipintzeko ohitura (<<iarduntokia B : iardun-tokia Uts.», «diru 
eskasiz B : diru-eskasiz Uts.», «izan maillak B : izan-maillak Uts.», «ixilgordea B : ixil-gordea 
Uts.», «egin aurrean B : egin-aurrean Uts.») eta, 050 modu berezi hatean eta Orixeren usus
aren kontra, bait aurrizkiaren eta here adizkiaren artean, batarentzat eta bestearentzat forma 
hetea herreskuratuz (<<bainaiz B : bait-naiz Uts.», «baita B : bait-da Dts.»; honetaz ikus, 
hemen, 191 or. eta bertako 6 oh.). Orobat esan genezake «zarragoren B : zaarragoren Dts.» 
aldaketaren gainean: Orixek ez du inoiz «zaar» aldaera. erabili B-ko testuan; Lekuonak, 
berriz, behin baino gehiagotan Aitorkizunen inguruko izkribuetan: inoiz ez B-prior-eko 
orrietan, baina bai B-tik A-ra bidean egindako zenbait aldaketatan eta, batez ere, 1956ko 
liburuaren akaberako (<Arkibidea» delakoan (ikus guzti honetaz Verans.): 

Hortaz, «$. Augustin' en Aitorkuntzetan utsuneak» izeneko paper hauen azterketa 
materialak Lekuonak eskribituak zirela erakusten baldin bazigun argi eta garbi eta, beste 
alde batetik, m3-k B-prior-en markatutako pasarteen eta bi orri hauetan proposatutako 
gehiketen arteko loturak -batez ere Aitorkizunen historiari buruz ditugun testuaz kanpotiko 
datuen argitan begiratuta- Lekuonaren egiletasunaren aldeko ezin eztabaidatuzko froga 
bat ematen bazigun, dokumentu honetan egindako gehiketen eta aldaketen nolakotasunak 
berretsi egin dizkigu --erabat berretsi ere- Lekuonaren egiletasunaren alde geneuzkan 
argudioak. Baina, agian, honen guztiaren frogarik pisuena --eta alderdirik interesgarriena
da «$. Augustin' en Aitorkuntzetan utsuneaIo) hauek Lekuonak B-prior-en gainean egin zuen 
lanaren jarraipena izatea. Ikus dezagun.9 

8Behin bakarrik mantendu du B-ko grafia (<<baiiio»; 19 zenb.); ex novo sartutako hitzetan. berriz, inoiz ez du 
-Vin- grafia erabili. 

9Lehenengo zutahean jatorrizko latina jaso da (ohi bezala, BAC-eko 1946ko edizioaren arabera. baina 050 kontuan 
izanik 1955ekoarekin dituen aldaerak -ikus, honetaz, 143-144 or.-. esaterako 3 eta 49 zenbakietan); bigarrenean. B
prior-eko testua: rn3-k egindako azpimarratuak beltzean nabarmendu dirugu eta goitik beherako martak paragrafoaren 
ikurrarekin eman dirugu (5 eta 20-24 zenbakietakoak arkatz mdinak egin ditu eta gainerako guztiak arkatz gorriak; 
B-prior-elm testuaren gainean eskuz eginda dauden zuzenketen berri oharretan ematen dugu); hirugartenean. 
«Dtsunea!o) izenelm paperen testua; Iaugarrenean, azkenik, 1956ko edizioan inprimatutakoa. Ohar bedi «Dtsunea!o) 
dokumentuko testua ematerakoan honako aldaketa hauek egin ditugula: zenbakien artelm edora puntuazio-ikurren 
arteko zurietan dauden hutsak zuzenduta eman dira; t eta l'gangardunak', ohi bezala, tt eta Ubezala jaso dira; testu zati 
bakoitzaren hasieran «Dtsunea!o) delakoan ematen den erreferentzia --hots, B-prior-eko orriari buruzkoa- ezabatu 
egin da, bigarren zutabean amki baitaiteke. Hirugarren zurabeko azpimarraruak, jakina, Lekuonarenak berarenak dira.: 
azpimarratu ditu aldatu edo gehitu egin nahi dituen hitzak, eta azpimarratu gabe utzi ditu azpimarratutakoak non 
txertatu behar diren jakiteko baUo dutenak, hau da, hit7.eZ hitt B-tik kopiatuak direnak -----edo izan behar lukerenak-. 
(latin testuan erzanean eman ditut Lekuonak aldatu edo gehitu dituen hitzei eta pasarteei dagozkien zatiak, zehaztu aha! 
direnean eta zehaztu ahal diren neurrian). "Dtsunea!o) dokumentuan makinaz mratuta agertzen diren letrak edo hitzak 
guk marra batez urratutako lerren bidez eman dirugu, eta han eskuz urratura agertzen direnak guk # ikurraren bidez 
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1 Et laudare te vult Eta, goretsi nai zaitu Eta, goretsi nai zaitu 
homo, aliqua portio sorkari duzun gizontto ... gizontto onek? Zure sorkari duzun 
crearurae tuae? et onek? ~ bere obenaren ilkor izanaz ganera, gizontto onek? ilkor 
homo circumferens aitorra inguruan bere obenaren izanaz gaifiera bere 
mortalitatem suam, deraman onek? (B, lor.) aitorra ... (Uts., I)!O obenaren aitorra 
circumferens inguruan deraman 
testimonium peccati onek? (A, 9, 6-8) 
sui [ ... J (I, 1, 1) 

2 Etquomodoinvocabo Eta nola dei dezaket ~ ... dezaket ene Eta nola dei dezaket 
Deum meum, Deum ene Jaun eta Jaungoikoa? launa, ene Iaun eta ene Iauna, ene laun eta 
et Dominum meum? (B, lor.) laungoikoa? (Uts., 1) Iaungoikoa? (A, 10, 
(1,2,2) 9-10) 

3 An potius non essem, Obeki esan, ez nintzake 2 Ierem. 23, 24). Obeki esan, ez 
nisi essem in te, Zugan ez ba' nintza &iki. Iauna, baiki. nintzake Zugan ez 
«ex quo omnia, per «Zugandik, Zugatik, Nora da,gizuket dei ba' nintza; «Zugandik, 
quem omnia, in quo Zugan baitira oro?» Zuri, nerau zugan Zugatik, Zugan baitira 
omnia»? (ler., 23, 24). Oerem. 23, 24). ~(B, 2 egonik? edo-ta oro?» (Ierem. 23, 24). 
[Etiam sic, tWmine, or.) 11 nundik zatozkiket? Saiki, Iauna, baiki. 
etiam sic. Quo te nora dagiket ig§ zeru Nora dagizuket dei 
invoco, cum in te sim? ~ lurretik at. nigana Zuri, nerau Zugan 
Aut unde venias in me? etor zaitezen nere egonik? edo-ta nundik 
Quo enim recedam laun ori? Zerorrek zatozkiket? nora 
extra caelum et terram, ~ bait-da: Nik dagiket iges zeru ta 
ut inde in me veniat betetzen dec zerua eta lurretik at, nigana etor 
deus meus, qui dixit: lurra». (Uts., 1)12 zaitezen nere laun ori? 
«Cae/um et terram ego Zerorrek esana bait-
impleo»?] (1, 2, 2) cia: «Nik betetzen det 

zerua eta lurra». (A, 
10,20-11,2) 

jaso ditugu. Eskuz egindako lerra eta marka guztiak m5-ek erabili zuen tinta urdina be-zalako batekin claude, honako 
salbuespen hauek izan ezik: 3.eko «Zerorrek ... lurr:!» pasarteko hitzen azpiko marra tinta gorriz dago eginda, eta 13.eko 
«26» zenbakia arkatz gorri batekin -hau da, m3-k B-prior-eko orrietan erabill zuena be-zalako batekin-. 

lO«giwntto. hitzaren ~aren 'gangarra' eskuz gehituta dago; orobat "gaiiera» hitzaren ondoko koma. 
II B-n, berez, gurutze moduko bat dago, paragrafo honen eta hurrengoaren arteko zurian (ikus 180 or. eta 

bertako 101 oh.): hemen paragrafoaren ikurraren bidez islatu dugu. Orixek B ontzeko erabili zuen BAC-eko 
I 946ko edizioak ez zuen ezkerreko zutabean taketen artean sartu dugun pasartea, bai ordea Lekuonak erabili zuen 
BAC-eko 1955ekoak: honen historiaz ikus 180-181 or. 

",derem .• laburduraren lehendabiziko e eskuz sartuta dago; "Baiki» hitzetik «nere laun ori. hitzetarainoko 
azpimarratua (dokumentu honetan azpimarratuta agertzen diren gainerako hitzak ez bezala) eskuz dago eta 
hitzak bereiziz egina (<<Iurretik at» hitzen salbuespenarekin); gauza berbera gertatzen da "Zerorrek» hitzetik 
bukaeraraino, baina tinta gorri batekin (hemen ere "Nik betetzen» hitzek marra bakar batek azpimarratuak 
daude). Ikus, dena den, XXIII irud. 

II: 

II 

II, 

I 
I 

r 
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4 Et susceperunt Eta Zure errukiaren Eta Zure errukiaren 
me consolationes atseginek iaso ninduten atsegifiek iaso omen-
miserationum -gurasoek esana ... gurasoek esana ninduten --gurasoek 
tuarurn, sicut audivi dakit- aldian gatzatu dakit, aldian, esana dakit, aldian, 
a parentibus carnis ninduzunetik, ez bainaiz batengandik batengandik 
meae, ex quo et in oroitzen. (B, 4 or.) bestearengilJ! gatzatu bestearengan gatzatu 
qua me formasti in ninduzunek esana; bait-ninduzu<n>; 
tempore, non enim ez bait-naiz oroitzen. aiek-esana, ez bainaiz 
ego memini. (I, 6, 7) (Uts., I) oroitzen-. (A, 14, 

15-18) 

5 Tu etiam rnihi dabas Zuk ematen zenidan, Zuk ematen zenidan, 
nolle amplius, quam are, Zuk emana baino are, Zuk emana 
dabas, et nutriemibus geiago ez nai izatea, eta baino geiago nik ez 
me dare mihi yelle azi ninduteneri, Zuk ... Zuk emana berak nai izatea, eta azi 
quod eis dabas [ ... J emana neri eman-naia neri eman-naia ... ninduteneri, Zuk 
(1,6, 7) [ ... J (B, 4 or.)13 (Uts., I) emana berak neri 

eman-naia [ ... J (A, 14, 
22-15, 1) 

6 Quod licet probes, Eta ala bear, iliragoren ... zaarragoren Eta ala bear, zarragoren 
cum Ferri aequo batek.begi onez ezin batengan begi batengan begi onez 
animo eadem ipsa eraman ba'ditu ere. (B, onez ezm erarnan ezin eraman ba'ditugu 
non possum, quando 6 or.) 14 baditugg ere. (Dts., ere. (A, 18, 17-18) 
in aliquo annosiore 1) 
deprehenduntur. (I, 
7, 11) 

7 [ ... J ordinator [ ... J sortuzko gauza ... sorruzko gauza [ ... J sortuzko gauza 
et creator rerum guzien ~ antolatzaille, guzien egille ta guzien egille ta 
omnium naturalium, ez, ordea obenen antolatzalle ... (Uts., antolatzaille, ez, ordea 
peccatorum autem agimzaile [ ... J (B, 9 or.) I) o benen agintzaile [ ... J 
tantum ordinator [ ... J (A, 22, 9-11) 
(I, 10, 16) 

8 Sed quot et quanti Baifia nere aurtzaro Baina nere aurtzaro 
fructus impendere ondoan ene gain zetozen ondoan ene gain 
temptationum post gr<i>fia-oldar guziak zetozen grina-oldar 
pueritiam videbantur, gure amak ezagutzen ... amak ezagutzen guziak gure amak 
noverat eos iarn illa zitun, eta gero zitun, eta naia,go ezagutzen zitun, eta 
mater et terram potius moldatzeko zan lur au izan zuan gero naiago izan zuan, gero 
unde postea ere bai; lur oman moldatzeko zan moldatzeko zan lur au 

13Pasarte honen hasierako «Zuk emana" hitzen azpian dagoen marra urratu egin du, geroago, arkatz gorriak: 
hau da, argi dago huts egin duela bi hitz horiek azpimarrarzean, hots, bigarren «Zuk emana>, bakarrik nabarmendu 
nahi zuela -eta, izan ere, hori bakarrik aldatu du-. 

14«batelo, hitzean azpimarratuta dagoen bakarra a letra da eta, bestalde, e letraren gainean marra bat dago 
goitik behera; guztia arkatz gorriak eginda. 
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formarer, quam ezarri nai haitzun Zure lur au oldar oiei oldar aiei egotzi, Iur 
ipsam iam effigiem iduria. ~ (B, 10 or.) egotzi, lur oman oman ezartzeko zan 
committere vole hat. ezartzeko zan iduria hera hano. (A, 
(I, 11, 18) iduria hera hano. 24,16-20) 

(Uts., I) 

Quid autem mirum, Arrigarri al da, Arrigarri al da, Iauna, ni 
quod in vanitates ita Jauna, ni aizekeri · .. ni aizekeri aizekeri oek eramatea eta 
ferehar et a te, Deus oek eramanik oiek eramatea, Zugandik alde-egite[rJa, 
meus, iham foras, eta Zugandik eta Zugandik nik gertaberritzeko 
qUaJ)do mihi imitandi alde-<e>gifiik, aldegitea, nik gizona itsusten ba zuten, 
proponebantur gertaberritzeko gizona gertaberritzeko bere zenbait egite --ez 
homines, qui aliqua itsusten bai luten, gizona itsusten gaizto- arrotz inez eta 
facta sua non mala aren zenbait egille ##### bazuten, izkera maketsez ialkitzen 
si cum harbarismo --ez gaizto- arrotz bere zenbait egite zituala-ta beste gabe, ta 
aut soloecismo itzez eta izkera · .. izkera maketsez aldiz aren lizunkeriak 
enuntiarent, maketsez ialkitzen iaIkitzen zituala- itz ugariz eta apainez 
reprehensi nitula-ta itsustea, ta ta beste gabe ... ebakitzen zitulako biziki 
confundebantur, aldiz aren lizunkeriak biziki edertzen edertzen bazuten? (A, 32, 
si autem libidines itz ugariz eta apaifiez bazuten? (Uts., 1)16 15-20) 
suas in tegris et rite ebakitzen nitulako 
consequentihus verbis biziki edertzea , ? (B, 
copiose ornateque 15 or.)IS 
narrarem, Iaudati 
gloriabantur? (1, 18,28) 

Horum ego puer Tzarkeri oen atekan T zarkeri oen atekan etzana 
morum in limine etzana nindagon, aUf nindagon, aur doakabe, ta 
iacebam miser, doakabe, ta olako · .. olako iardun- olako iarduntokia nintzan 
et huius harenae iarduntokia zan ua tokiazan~ ua [ ... J (A, 34, 7-8) 
palaestra erat ilia [ ... J (B, 16 or.)17 ua ... (Uts., I) 18 

[ ... J (I, 19,30) 

At ista omnia Dei Oekoro nere · .. nere lainkoak Oek oro nere lainkoak 
mei dona sum, non Jainkoak emanak emanak ditut; ez emanak ditut; ez nik 
mihi ego dedi haec: ditut; ez dira on dir.ron nik nere nere buruari; ta oriek 
et bona sum et haec nere buruari eman buruari; ta oriek oro onak dira, eta oro ni 
omnia ego. (I, 20, nitiolako, ta oriek oro oro onak dira, eta naiz. (A, 35,24-36, 2) 
31) , ni naiz. (B, 17 or.) ### oro ni naiz. 

(Uts., 1)19 

lSBerez, «eramanik» hitza ez cIago azpimarratuta: goitik behera egindako marra bat cIago n letraren gainean. 
16"eramatea»: lehenengo «eramanik» idatzi du makinaz; ondoren, hitz bukaerako «nik» urratu eta gainean, hau 

ere makinaz, «teal> eskribitu duo 
17 "zan» ez cIago azpimarratuta, baina marra bat du (a letraren gainean) goitik behera. 
18«nintzan ua», betiere makinaz, <= ua ... » hitzen gainean idatzi da. 
19Lehendabizi «ez dira on nere buruari» idatzi du; ondoren, «dira on» hitzak urratu eta, gainean eta makinaz, 

«nik. idatzi duo 

ill 
" 

Ii 

I, 
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12 [ ... 1 praedicta [ ... J ark ere emana ... ark ere emana [ ... J ark ere emana zun 
est ramen causa: ZUll beure arrazoia: zun bere arrazoia: beure arrazoia: {{Geldi 
me per otium ({Ori ere, zergatik? {{Geldi ego nez, ego nez, eskuak eta biotza 
-inquit-- torpesceret Zertako? Gaiztakeri eskuaketa baldarru etzitezen». Ori 
manus aut animus». aiek egifiez Erromaz biotza baldartu ere, zergatik? Zertako? 
Quare id quoque? iabeturik, izena, etzitezen».Ori Gaiztakeri aiek egifiez 
Cur ita? Ut scilicet agintea, ondasunak ere zergatik? ... Erromaz iabeturik, izena, 
ilia exercitatione ukaiteko; lege-bildurra eta lege-bildurra, agintea, ondasunak 
scelerum capta urbe egozteko; irabaziaren Ii diru-eskasiz ukaiteko; eta lege-
honores, imperia, nekeagatik, diru ill, gaiztakeri bildurra ta dim eskasiz, 
divitias adsequeretur eskasiz, gaiztakeria ezagunezko eta gaiztakeri ezagunezko 
et careret metu ezaguteagatik. (B, 23 bizibidearan bizibidearen zailtasuna 
legum et difficultate or.) zailtasuna egozteko. (A,45, 17-23) 
rerum propter egozteko. (Uts., 
inopiarn rei farniliaris 1)20 

et conscientiam 
scelerum. (II, 5, 11) 

13 Solus non facerem Ez nendun lapurreta Ez nuan lapurreta ua 
furtum illud, in quo ua bakarrik egifien, ez bakarrik egifien, ez bainun 
me non libebat id bai.nun atsegin lapurtu atsegin lapurtu arraz, 
quod furabar, sed artaz, baifia lapurtien .. .lapurtzen baifia lapumen nulako; 
quia furabar; quod nulako. , Egitea nulako; eta ori eta oei neronek bakarrik 
me solum facere neri bakarrari atsegin neronek bakarrik egitea, ez nuan atsegingo, 
prorsus non liberer, ematen ez zidanik, ez egitea, ez nuan eta ez egingo ere inola. (A, 
nee facerem. (II, 9, nezaken mola egin. (B, atsegingo, eta ez 51,5-9) 
17) 26 or.) egingo ere inola. 

(Dts., 1)21 

14 [ ... J in quibus Aiekin ninciahiUan, ... aiekin Aiekin nindabillan, burua 
vagatus sum burua makur [ ... J (B, nindabillan, burua zut [ ... J (A, 57,2-3) 
praefidenti collo [ ... J 29 or.) ma:kttr zut ... 
(III, 3, 5) (Uts., 1)22 

15 [ ... J aut in una domo Edota etxeren batean ... edota etxeren Edota etxeren batean 
videat aliquid tractari morroi bat' au egiten baten morroi morroi bat zerbait eskuz 
manibus a quoquam ikusi, ta mai-mutiliari bat zerbait eskuz ukitzen ikusi, ta mai-
servo, quod facere , uzten ez diotelako ukitzen ikusi, mutillari olakorik uzten 
non sinatur qui [ ••• J (B, 33 or.) eta mai-mutillari ez diotelako [ ... J (A,64, 
pocula ministrat [ ... J olakorik uzten 24-26) 
(III, 7, 13) ez diotelako ... 

(Uts., 1)23 

2°«bizibidearan" sic; Iitekeena da «lege-bild\lrra}} hitzaren ondoren dagoen koma eskuz egina izatea. 
21Testu zati honen hasieran dagoen erreferentzia, gainerako guztiak ez bezala, rn3crena bezalako arkatz gorri 

batekin dago eginda (hau da: lehenengo, «pag>' letrak idatzi dira -makinaz-, ondoren ohiko puntutxoak eta 
gero testua; eskuz eskribitutako zenbakia puntutxoen gainean ipini da). . 

22Lehendabizi "burua maku[}' idatzi du; ondoren eta gainean, oraingoan ere makinaz, «zut». 
23«mai-murillari» hitzaren «ffiai-» osagaiaren ondoren gehitu da: lehenengo «eta mutillari» eskribitu du eta 

ondoren, makinaz baita ere, «mai-)} gehitu du gainean «(eta)} eta «ffiutillari)} hitzen artean eskuz egindako marratxo 
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16 Laudet te ex illis Goretsi zaitza, ~ ... Goretsi zaitza «dan Goretsi zaitza, «dan 
anima mea, «Deus, launa, nere gogoak gy,ziaren egille launa, guztiaren Egille !auna», 
creator omnium» [ ... J orietan [ ... J (B,46 nere gogoak ... (Uts., nere gogoak orietan [ ... J 
(IV, 10, 15) or.) I) (A, 87,21-22) 

17 Et quid mihi Zer balio zidan ogei Zer balio zidan ogei 
proderat, quod annos urtetsuz Aristotel' en urtetsuz Aristotel' en 
natus ferme viginti, izan maillak ... «izan-maillalo> «izan-maillalo> eskuetan 
cum in manus meas eskuetan ukaiteak, eskuetan ukaiteak.m.. ukaiteak, eta irakurri ta 
venissent aristotelica ~ Zu aietan arki irakurri ta adiJ;Zeak ... aditzeak.? (A, 97, 11-13) 
quaedam, quas zitekelakoan? (B, (UtS.,1)24 
appellant decem 51 or.) 
categorias [ ... J, legi 
eas solus et intellexi? 
(Iv, 16,28) 

18 [ •.. J sic fidelis homo, [ ... J alaxe da [ ••. J alaxe da doatsugo 
cuius totus mundus doatsugo gizon gizon zintzoa, mundu 
divitiarum est et zintzoa, mundu ... mundu aberats aberats guziaren jabe 
quasi nihil habens aberats guziarekin, guziaren jabe baita, baita, eta ezer-ukan gabe 
omnia possidet [ ... J eta ezer ukan gabe eta ezer ukan ... (Uts., guzia baitauka [ ... J (A, 
(Y, 4, 7) guzia baitauka [ ... J I) 106, 15-17) 

(B, 55 or.) 

19 [ ... J quin utique [ ... J eta Zu aldera ... Zu aldera utzi C ••• J eta Zu aldera 
melior sit quam [ ... J utzi dagina baiiio . ~iW1a baino utzi zagizana baino 
neglegens tui, qui doatsugo, naski, doatsuago ... aztaz ta doatsuago, naski, 
«omnia in mensura alakoa [ ... J aztaz eta neurriz zuk baitituzu alakoa, -zoro litzake 
et numero et pondere neurriz ,. baitituzu ezarri. (Uts., I) otezkoan ego tea ere-, 
disposuisti». oro ezarri. (B, 55 aztaz eta neurriz Zuk 
(V, 4, 7) orY5 baitituzu oro ezarri. (A, 

106, 19-22) 

20 [ ... ] frequentantis Ukarra maiz zegin; Ukarra maiz zegin; Zure 
eleemosynas, Zure autatueri autatueri gomen zegien; 
obsequentis atque gomen zegien; ... utsegin gabe egunoroko Meza etzun 
servientis sanctis egunoroko Meza egy,nean bi aldiz, goiz utsegiten; egunean bi 
tuis, nullum diem entzun utsegin gabe eta ar[atsald!::, zetorren aldiz, gau ta arratsalde, 
praetermittentis zetorren EIizara Elizara ... (Uts., I) zetorren Elizara [ ... J (A, 
oblationem ad altare [ ••• J (B, 59 or.) 115,28-116,3) 
tuum, bis die, mane et 

bat eginez eta, kaxaren azpiko aldean; m5-i buruz hitz egitean ikusi ditugun azentu zirkunflexuaren antzeko ikur 
haietako bat ipiniz: ikus 189 or. eta 185 or. 113 oh.). 

24Testu zatiaren bukaerako pumutxoak eskuz egin dira. 
25,meurriz» eta «baitituzu» hitzen artean dagoena, berez, ez da goitik beherako marra bat, lerroaren kaxaren 

beheko aldean egindako marratxo moduko bat baizik: baina bistan da marratxo horrek bi hitzen arteko zuria 
markatu nabi duela, ez besterik. 

:1 

I 
I· 
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vespere, ad ecclesiam 
tuam sine ulla 
intermissione venientis 
[ ... J (V, 9, 17) 

Numquid edam hoc 
inter contemnenda 
deputabimus, aut 
aliquid nos reducet 
in spem nisi nota 
misericordia tua, 
quoniam coepisti 
mutare nos? Et 
tu scis, quanta ex 
parte mutaveris, 
qui me primitus 
sanas a libidine 
vindicandi me, ut 
«propitius» £las edam 
ceteris «omnibus 
iniquitatibus» meis 
et sanes «omnes 
languores» meos 
et redimas "de 
corruptione vitam 
meam» et corones 
me "in miseratione 
et misericordia» 
et saties "in bonis 
desiderium meum» 
(Ps. 102,3), qui 
compressisti a timore 
tuo superbiam meam 
et mansuefecisti 
iugo tuo cervicem 
meam. Et nunc porto 
ill ud, et lene est 
mihi, quoniam sic 
promisisti et fecisti; 
et vere sic erat, et 
nesciebam, quando id 
subire metuebam. (X, 
36,58) 

Ez al daori 
axolatzeko aifia, 
edo, bein aldatzen 
asl nauzunez 
gero, bai al dut 
itxaropiderik Zure 
utrikia besterik? 
Zuk dakizu zenbat 
aldatu nauzun, lenik 
neure buruaren alde 
ateratzetik sendatu 
bainauzu. Beste 
makur guzietan 
alde zakit, ene 
mifiak oro goxatzen 
dituzu, nere 
bizia ustelkeritik 
ateratzen, ni urrikiz 
koroatzen, nere 
naikaria onez 
asetzen. Nere 
aundinaia Zure 
bildurrez duzu 
emarazi nere lepoa 
zure uztarrian ezi. 
Ba deramat orain 
eta arin zaida, Zuk 
agindu bezala egin 
baituzu. Ala zan 
eta nik ez iakin, 
eraman-bildur 
nintzanean. (B, 135 
or.)'6 

199 

(Zortzi errenkada 
kendu, Ez al da ori'tik 
eta ... eraman-bildyr 
nintzanean arte (Uts., 
I) 

26"emarazi» hitzaren ondoren koma bat gehitu du m3-k; eman dugun testua kapituluaren izenburuaren 
azpian badago ere, ez dago paragrafo zenbakirik. 



200 TESTUAREN lBILBIDEA 

22 [ ... J quibus [. •• J orien bitattez ... ekarri bainauzu [ ... J orien hitanez ekarri 
me perduxisti ekarri bainauzu erriari zure i tzar bainauzu erriari Zure 
praedicare verbum, et Zure itza ta erakustera ta ~s:: itza erakustera ta Zure 
sacramentum tuum ixilgordea erriari Sakramentuak Sakramentuak ematera. (A, 
dispensare populo tuo? eragitera. (B, 140 ematera (len «zure 304,5·7) 
(XI, 2, 2) or.) itza ta ixil-gordea 

erriari eragitera»). 
(Uts.,I)27 

23 Nee manu tenehas Eskuan ere Eskuan ere etzendukan 
aliquid, unde faeeres etzendukan ezer, ... zeru-Iurrak ezer, zeru-lurrak artatik 
eaelum et terram; nam zeru-lurrak artatik artatik egiteko. egiteko. Nondik 
unde tibi hoc, quod egiteko. Nondik ~ Nondik zendukean zendukean ezer Zuk egin 
tu non feceras, unde Zuri au, ~ zerbait ezerZuk~n gaberik, Zuk andik zerbait 
aliquid faeeres? (XI, egiteko Zuk ez egin gaberik, Zuk andik egiteko? (A, 309, 3-6) 5,7) izatea<?> (B, 142 zerbait egiteko? ..• 

or.) 28 (Uts.,I) 

24 Si ergo verbis sonantihus Beraz, rrllntzo ... gorpuzki ..• Beraz, mintzo 
et praerereuntibus dixisti, iragankorrez esan gor.putzik '" iragankorrez esan 
ut fieret caelum et terra, ba'zenun zeru-lurrak gor.putza (mukulu ba'zenun zem-lurrak 
atque ita fecisti. caelum egin zitezela, ta ola etab. ordez) (Uts., egin zitezela, ta ola 
et terram, etat iam zeru-Iurrak egin, zeru- I) zem-Iurrak egin, zeru-
creatum corporalisante lur oriek baifio len ba- lur oriek baifio len 
caelum et terram, cuius zan sorkari mukulu ba-zan sorkari gorpuzki 
motibus temporalibus bat, aren igialdietatik bat, aren igialdietatik 
temporaliter vox ilIa rrllntzo ua aldizka mintzo ua aldizka 
percurteret. Nullum iragan zedin. Baifia iragan zedin. Baifia 
autem corpusante zeru-Iurrak baifio len zeru-lurrak baifio len ez 
caelum et tertam, aut ez zan mulrulurik; zan gorputzik; ezperen 
si etat, id certe sine , ezperen aldi gabeko aldi gabeko mintzoz 
transitoria voce feceras, rrllntzoz egin zenitun, egin zenitun, aldiko 
unde transitoriarn vocem aldiko rrllntzoa mintzoa sortaraziz, zem-
&ceres, qua diceres ut sortaraziz, zeru-Iurrak lurrak zitezela esateko. 
fieret caelum et terra. zitezela esateko. Dana dala, rnintzo aren 
Quidquid enim iIlud Dana dala, rrllntzo sortzea Zuk egifia ez 
esset, und.e talis vox arensortzeaZuk bazan, ez zan ere. Beraz, 
fieret, nisi abs te facnun egifia ez bi zan ez zan itz auek mamitzeko 
esser, ornnino non esset. ere. Beraz, itz auek gorputza gerta zedilla 
Ut ergo fieret corpus, mamitzeko mulrulu zer itzez esan zenun? (A, 
unde ista verba 6.erent, gerta zedilla zer itzez 310,2-11) 
quo verbo ate dicnun esan zenun<?> (B, 
est? (XI, 6, 8) 1430r.)29 

27 Aipua ixten duten komatxoak, parentesia ixten duen taketa .eta azken puntua eskuz eginak dira. 
28«izatea» hitzaren ondoren makinaz jota dagoena «9» zenbakia da: zalantzarik gabe, galdera-markaren ordez 

dago, eta horrda ulertu du m3-k ere, galdera-marka bat egin baitu gainean. 
29«Zuk egiiia ez ba:'zan» hitzen ondoren koma bat idatzi du arkatz gorriak; esaldiaren bukaeran, hots, «zenun» 

hitzaren ondoren dagoen puntuaren gainean, galdera-marka bat gehitu duo 
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25 

26 

27 

28 

Et utinam sic Ai nekike onela Ai nekike onela nere 
sciam, quidquid nere onerako iakin ' onerako iakin gura nai 
utiliter scire cupio, gura nai <nukena> <nuke[e]na> au dakidan 
quemadmodum scio, au dakidan bezala: ... zeta=l:uuak egin bezala! ez zala sorkaririk 
quod nulla fiebat zer~>-lurrok egin au:rrmt ez zala egiten, sorkariak egin 
creatura, antequam aurrean ez zala sorkaririk egiten aurrean. (A. 315, 
fieret ulla creatura. sorkaririk egiten. (B, sorbriak cgin- 16-18) (XI, 12, 14) 1450r.)3O aurrean. (Uts., II) 

Quis igitur negat Norkukatu Nork ukatu, beraz, 
futura nondum esse? beraz, gerokorik ... gerokorik gerokorik oraindik ez 
Sed tamen ;am est oraindik ez dala? oraindik ez dala? dala? Alare gogoan dago 
in animo exspectatio Alare gogoan dago (peitu da:) 'AIm.. gerokoen itxaropena. 
jUturorum. Et quis lengoen oroimena. gOgQa,ndago Ta nork uka lengorik 
negat praeterita Ta nork uka oraifiak g!::rQkom itxaro~a. dagoneko ez dala? Alare 
iam non esse? Sed tarterik ez dula, Ta.n~uk" gogoan dago lengoen 
tamen est adhuc ' lipar batean iragan lengorik dagoneko oroimena. Ta nork uka 
in animo memoria oi dalako <?> (B, adalal (lJts., 11)32 «oraifiah tarterik ez dula, 
praeteritorum. Et quis 1530r.)31 lipar batean iragan oi 
negat praesens tempus dalako? (A, 334, 11-16) 
carere spatio, quia in 
puncto praeterit? (XI, 
28,37) 

At ille, qui non aliter Baifian «asieran Baifian «asieran egin 
accipit: «in principio egin zitun» 'lenik zitun .. lenik egin zitun 
fecit», quam si egin zitun' bestetara bestetara ulertzen ez 
diceretur: primo fecit, ulertzen ez dunak., dunak., ez dauka egiz 
non habet quomodo ez dauka egiz zeru- ... ez dauka zeru-lurrak ulerrzerik, 
veraciter intetlegat lurren gaia ulertzen egiz zeru ... lurrak zeru-lurren gaia ulerrzen 
caelum et terram, nisi ez ba'du [ ... J (B, 171 ulerrzerik zeru- ez ba'du [ ... J (A,372, 
materiam cadi et or.) lurren gaia ... (Uts., 3-5) 
terrae intellegat [ ... ] II} 
(XII, 29, 40) 

Sic est prior materies Orrela gaia len da Orrela gaia len da, 
quam id, quod ex ea artatik egifia baifioj artatik egiiia baifioj ez, 
fit; non ideo prior, ez ordea, len ark " ordea, len, ark egiten 
quia ipsa eficit, cum egiten dulako egifia 

... ez eutamretik 
dulako, egifia baita, 

potius fiat, nec prior baita, obeki esan ez obeki esanj ez eta 
intervallo temporis. eta aurretik ere~ts, noizaldiz ere ... noizaldiz ere. (A, 372, 
(XII, 29, 40) 171 or.} (Uts., II) 23-373, I} 

30«bezala» hitzaren ondoren makinaz dauden hi puntuen gainean harridura-marka gehitu du lapitz gorriak. 
31 Esaldi akaberako galdera-marka arkatz gorriak gehitutakoa da. 
32«dago» hitzaren g-aren gainean (kasu honetan ez lerroaren'kaxaren gainean, makinaz jotako letra hera 

berridatziz baizik) eskuz egindako gbat dago: honi buruz ikus gorago 189 or. 
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29 [ ... J et ideo cantus in [ ... J orregatik [ ... J orregatik soifiua 
sono suo venitur, qui soifiua an biurtzen ... da kantu, ta bera da kanru, ta kanruak 
sonus eius materies da kantu ta soifiu kantuak sofiu ori du soifiu ori du gai [ ... J (A, 
eius est [ ... J (XII, ori du gai [ ... J (B, gai ... (Uts., II) 373,8-9) 
29,40) 171 or.) 

30 Et ideo, sicut dicebam, Beraz, len niagona, Beraz, len niagona, soifiu-
prior materies sonandi soifiu gaia lenik, gaia lenik, kantaera gero; 
quam forma cantandi: kantaera gero, ez ez lenik, egiteko indardun 
non per faciendi lenik egiteko gai ... egiteko gai dalako [ ... J (A, 373, 
potentiam prior [ ... J dalako [ ... J (B, 171 indardun dalako 10-11) 
(XII, 29, 40) or.)33 (Uts., II) 

31 Hoc exemplo qui Adibide ontaz al Adibide ontaz aldunak 
potest intellegat dunak uler beza ... uler beza nola dan uler beza, nola dan 
materiam rerum gauzen gaia lenik gauzen gaia ... (Uts., gauzen gaia lenik egifia ta 
primo factam et egifia ta zeru[-J ta II) zeru ta lur izendatua [ ... J 
appellatam caelum lur izendatua [ ... J (A, 373, 17-19) 
et terram [ ... J (XII, (B, 171 or.) 
29,40) 

32 [ ... J iamque in Aldiekin batean Aldiekin batean 
temporibus simul autematen dugu; autematen dugu alare, 
animadvertitur, nee alare artaz ez diteke artaz ezer esan ez diteken 
tamen de ilia narrari ezer esan nOlzean, ... ezer esan ez arren noizean, len ez 
aliquid potest, nisi len ez baitzan [ ... J di teken ;y:ren baitzan [ ... J (A, 373, 
velut tempore prior (B, 171 or.) noizean ... (Uts., II) 21-23) 
sit [ ... J (XII, 29, 40) 

33 Quidenim te Ze sor zituten bada, ... Ze zor ritttten Ze zor zenien, bada, 
promeruit «caelum et asieran egin zenirun zenien, bada ... (Uts., asieran egin zenitun zeru-
terra», quae fecisti «in zeru-Iurrek [ ... J (B, II) lurrei? (A, 378, 13-14) 
principio»? (XIII, 2, 2) 1730r.)34 

34 Dicant, quid te [ ... J esan bezate ze ... ze zor ziztrten: [ .•. J esan bezate, 
promeruerunt wr zizuten Zure zenien, zure ze zor zenien? Zure 
spiritalis Zugurtasunez zugurtasunez ... Zugurtasunez egin 
corporalisque egin zenitun (Uts., II) zenitun sorkari, gogaki 
natura, quas fecisti sorkari, gogaki eta eta mukulukiak [ ... J (A, 
in sapientia tua [ ... J mukulukiak [ ... J (B, 378, 14-16) 
(XIII, 2, 2) 1730r.)35 

33 «kantaera» hitzean, r letraren gainean, rnarra bat egin du goitik behera arkatz gorriak. 
34«so[}) hitzaren s letraren gainean z bat idatzi du lapitz gorriak, eta «zeru-lurreb hitzaren k letra ere nabannendu egin 

du; arkatz urdinak zerbait idatzi du «ziruten» hitzaren gainean: <<zenien», iorura guztien arabera (ikus 155 eta 158 or.). 
35Lapitz urdinak «zenien» idarzi du makinaz jotako «zizuten» hitzaren gainean (ikus, honetarako ere, 155 eta 

158 or.), eta «mukulukiak» hitzaren bukaerako kere nabarmendu egin dute arkatzaren hi muturrek (ikus 155 or. 
eta bertako 57oh.). 
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35 [ ••. J et requiesceret [ ••. J ta aldakor oroen ... (Peiru da) # [ ... J ta aldakor oroen 
in Spiritu tuo, gain aldagabe doan Bestela «Qrain gain aldagabe doan Zute 
qui superferrur Zure Arnasagan launa,g;m argi dan Arnasagan orok atseden 
incommutabiliter atseden ez balu. Zure zerl.l.en zerua» ers;:, ez balu. BeStela, «orain 
super omne argiz erantzirik (B, osin illun litzake bs;:[s;: launagan argi dan zeruen-
mutabile. Alioquin 176 or.) baitan. Zure argiz I zerua» ere, osin illun 
et ipsum «caelum erantzirik ... (Uts., II) litzake bere baitan. Zure 
caeli» tenebrosa argiz erantzirik [ ... J (A, 
abyssus esset in se; 383, 24-384, 4) 
«nunc autem lux 
est in Domino» 
(Eph., 5, 8). Nam 
et in ipsa misera 
inquietudine [ ... J 
(XIII, 8, 9) 

36 Corpus pondere suo Mukuluak bere Mukuluak bere aztaz, 
nititur ad 10Cutn aztaz, bere tokira · .. tokira du ioera. bere tokira du ioera. 
suum. Pondus non du ioera. Suak ioera Azta ez da beerako Azta ez da beerako 
ad ima tantum est, gora, arriak bera bakarrik; bere bakarrik; bere tokirako 
sed ad locum mum. [ ••• J (B, 176 or.) tQkirakQ bai:l<ik. Suak baizik. Suak ioera gora, 
Ignis Sutsum tendit, ioera gora ... (Uts., II) arriak bera [ ... J (A, 385, 
deorsum lapis. (XIII, 8-10) 
9,10) 

37 Dono ruo Zure doaiez goaz Zute doaiez goaz gora 
accendimur et gora ta gora igoaz, ta gora igoaz; sutzen 
sursum ferimur; sutzen gera ta gera ta bagoaz; «igotzen 
inardescimus et bagoaz, igotzen · . .igotzen diru dirugu igoerak biotzean, 
imus, ascendimus dirugu biotzean igoerak biotzean ... eta zutbil-kanta 
«JZicensiones in eta zurubi-kanta (Uts., 11)36 kantatzen dugu». (A, 
corde» et cantamus kantatzen dugu. (B, 385, 15-18) 
«canticum graduum» 176 or.) 
(Ps. 73, 6). (XIII, 
9,10) 

38 Beata creatura, quae Sorkari doatsua Sorkari doatsua! 
non novit aliud, besterik ezagu gabe, · .. besterik ezagu besterik ezagu 
cum esset ipsa aliud, bera besterik dala, ezruna, .bs::m.. ezruna, bera 
nisi dono tuo, quod egin zuten orduko b§te##rako izanik. besterako izanik, 
superferrur super aldakor guzien gain egin zuten orduko ... egin zuten orduko 
omne mutabile, doa Zure doaiez, eraikia izan ez balitz aldakor guzien gain 
mox ut facra est, aldiunerik gabe. Zuk Zuk deitllZ: «Bedi dan Zure doaiez, 
attolleretur nullo deitu zenun artara argia ... (Uts., II) aldiunerik 

36«ditu» sic; hutsa da, noski (ikus A-ko testua). 
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intervallo temporis traikia! Beru argia, ta gabe, artara eraikia izan 
in ea vocatione, qua ba'zan argia. (B, 177 ez balitz Zuk deituz: 
dixisti: «Fiat lux», et or.) «Beru argia, ta sortu zan 
fieret dux». (XIII, argia», CA, 386, 3-6) 
10, 11) 

39 [ ... J «in nomine tuo Zure izenean «Zure izenean ukuziak 
baptizati» surnus (I ukuziak gera, gera», Aita eta Seme 
Cor., 1, 15), Pater Aita eta Seme ta ta Gogo Guren; Zure 
et Fili et Spiritus Gogo Guren Zure ... ukuzt~n d~gy; eta izenean ukuzten dugu; 
Sancte, in nomine izene<a>n ukuziak, gure artean (grrretzat) ... eta gure artean ere 
tuO baptiz.amus, guretzat ere egin (Uts" II) egin baitzitun bere 
Pater et Fili et baitzitun bere Kristogan «zeru-lurra!o>, 
Spiritus Sancte, Kristoagan zeru- bere elizako gogakoi ta 
quia et apud nos in lurrak, bere elizako aragikoi [ ... J (A, 387, 
Christo suo «fecit gogakoi ta aragikoi 24-388,3) 
Deus caelum et [ ... J (B, 177 or.) 
terram», spiritales 
et carnales Ecclesiae 
suae [ ... ] (XIII, 12, 
13) 

40 [ •.. J «poenitentiam [ ... J damu zaitezte, [ ... J «damu zaitezte, 
agite, zeru-erria urbildu ... urbildu baita»; zeru-erria urbildu baira»; 
appropinquavit baita; damu zaitezte; «datliU zaitcztC» «ezazute damu»; «bedi 
enim regnum bedi argia. (B, 177 «ezazute damu» ... argia». (A, 388, 9-10) 
caelorurn; or.) (Uts., II) 
poenitentiam agite»: 
«fiat lux» (Marth., 3, 
2) (XIII, 12, 13) 

41 [ ••. J et conversi [ ... J eta Zugana [ ... J eta Zugana itzuli 
sumus ad te, et i tzuli gifian eta egin ... «egin zan argia». gifian eta «egin zan 
(<facta est lux». zan argia (B, 178 (Peitu da:) Eta iiioiz argia». Eta «iiioiz illun 
Et ecce foimus or)37 illun i~dakuok izandakuok, orain argi 
«aliquando tenebrae, orain exgi gera gera Iaunagan». (A, 388, 
nunc autem lux in ]aunagan». (Uts., II) 13-15) 
Domino» (Eph., 5, 
8) (XIII, 12, 13) 

42 [ ... J et illi zelat: [ ... J eta aren ... ataizean clago; [ ... J eta aren ataizeail 
«amicus» est enim ataizean dago, ez senargaiaren dago; senargaiaren 
«sponsi»; illi zelat, berean; berean adiskide baita. eta adiskide baita, eta aren 
non sibi, g~~a,«in ez-baifia Zure aren ataizean dago; ataizean dago, berean 
voce cataractarum mintzoaren ur- ez herean ... (Uts., ez-baifia «Zure 

37B_n ez dago punturik paragrafoaren azken hirza den «argia» honen ondoren. 
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tuarum», non in iauzietan deitzen II) mintzoaren ur-iauzietan 
voce sua, «invocat» baitu beste ozina deitzen baitu beste 
alteram «abyssum» (Ps. 58, 8) [ ... J (B, osina» (Ps. 58,8) [ ... J 
(Ps., 41,8) (XIII, 1780rY' (A, 389, 18-20) 
13,14) 

43 [ ... J oriatur de «terra [ ... J sonu bedi [ ... J «sortu bedi lurretik 
veritas», et «iustitia de lurretik egia ta .. .lurretik egia, ta egia ta zuzentasunak 
caeiO» respieiat (Ps., zuzentasunak , Zuzentasunak ~ begira beza zerutik» (Ps. 
84, 12) (XIII, 18,22) zerutilo) (ps. 84, 12) beza zerutik ... (Uts., 84, 12) [ ... J (A, 395, 

[ •.• J (B, 181 or.)39 II) 13-14) 

44 «Nolite conformari [ ... ] mundu ontako [ ... ] «mundu ontako 
huic saeculo», antzik ez anu, alda antzik ez arm, aida 
eonsequetur illud, zaitezte, ordea, gogoa ... aIda zaitezte zaitezte, ordea» (Rom. 
quod adiunxisti berrituz (Rom. 12, ordea» (Rom. 12, 12, 12), iritxiko da 
statim et dixisti: 12) ez zuen arira 12), iritxiko da oietaz gaiiera esan 
«sed reformamini [ ... J (B, 184 or.) oietaz ggnera esan zenduana: <<AIda zaitezte 
in novitate mentis zenduana: <<AIda gogo berrituz, ez zuen 
vestrae» (Rom., zaitezte gogoberrituz, arir;!}) ( ... J (A, 404, 3-5) 
12, 2), non iam ez zuen arira ... (Uts., 
«secundum genus» II) 
[ ... J (XIII, 22, 32) 

45 [ ... J «Reformarnini [ ... J «aida zaitezte, ... (Rom. 12,2 [ ... J «aida zaitezte, esan 
-inquit-in esan zun, gogoa Orreg;!tik ez di!:lm zun, gogoa berrituz, 
novitate mentis berrituz, lainkoaren «bedi gizona», baizik- lainkoaren gura on, 
vestrae» ad gura on, atsegingarri eta «egigyn gizona»; atsegingarri ta bikaifia;) 
probandum vos, ta bikaifia ezaguteko» ezta, ez diozu «bere ezaguteko» (Rom. 12, 
«quae sit voluntas (Rom. 12, 2) eta gai !yian», baizik-eta 2). Orregatik ez diozu 
Dei. quod bonum egiten duzun «gure iduri eta «bedi gizona», baizik-
et pertecmm» (Rom .• Bakarraren Irutasuna antzera». Bein gogoa eta «egigun gizona»; eta 
12.2). ldeoque non edo iruren batasuna berrituzkero ta ez diozu «bere arian», 
dieis «fiat homo}), sed ikusteko. Beraz, ulertutako zure egia baizik-eta «gure iduri 
«foeiamus», nee dieis zenbaitentzat esanik, begi-aurrean duaI!!., eta antzera». Bein 
«secundum genus», sed eta gogakoi biurturik, ez bait-du gizon gogoa berrituzkero ta 
«ad imaginem ebaz-bear oro ebazten erakustaIle bearrik ulenutako zure egia 
et similitudinem du; bera, berriz, ez «zure gura on, begi aurrean duala, ez 
nostram}). Mente du ifiork ebazten. (I atseging!Yri ta bikaiia bait-du goon erakustalle 
quippe renovatus et Cor. 2, 15) (B, 184- ezagyteko», eta gai bearrik «zure gura on, 
eonspieiens intellectam 185 or.) egiten ### dl.ID!. atsegingarri ta bikaiia 
veritatem tuam Bakarraren lrutasuna ezaguteko», eta gai 
homine demonstratore edo Irnu:n Batasuna egiten duzu Bakarraren 
non indiget, ut suum ikusteko. Irutasuna edo Iruren 

38«ataizean» azpimarratuta dago, baina, seguruenik --eta hainbestetan bezala: ikus 139 or.-, hiztegi ohar bat 
behar duela adierazteko: izan ere, jaso egin da 1956ko edizioaren bukaerako «lztegitxoa» delakoan (ikus 331 or.). 

39B-prior-en «so beza» proposatu du tinta urdinak: ikus 183 eta 186-187 or. 
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genus imitetur, sed Eta orre~tik, askor!i:n Batasuna ikusteko. 
te demonstrante izenean esan arren Eta orregatik, askoren 
probat ipse, «quae «eglgun glzona», lzenean esan arren: 
sit voluntas tua, gero bakarki biyrrzen «egigun gizona», gero 
quod bonum et duzu «eta egin zuan bakarki biurtzen duzu 
beneplacitum et Iain##koak gizena»; «eta egin zuan lainkoak 
perfectum», et doces eta askoren izenean gizona»; eta askoren 
eum iam capacem esan arren «gyre izenean esan arren: 
videre trinitatem iduri !i:ti!. iillrzera». «gure iduri eta antzera», 
unitatis vel unitatem bakarki biyrtzen bakarki biurrzen duzu 
trinitatis. Ideoque duzu «lainko!!Ien «lainkoaren idurira». 
pluraliter dicto: idurira». Qrrela Orrela, «gizona 
<ifaciamus hominem», «gizona berritzen berritzen da lainkoaren 
singulariter tamen da lainkoaren ezaguerara, bera egin 
infertur et fecit e~uerara, bera egin zuanaren irudiaren 
Deus hominem et zuanaren irudiaren arauz» (Col. 3, 10); eta 
pLuraliter dicto: «ad arauz» (Col. 3, 10); gogakoi biurturik, ebaz-
imaginem nostram», (Uts., II)4O bear oro ebazten du; 
singulariter infertur: bera, berriz, ez du ifiork 
«ad imaginem Dei». ebazten. (1 Cor. 2, 15). 
Ita «homo renovatur (A, 404, 11-28) 
in agnitionem Dei 
secundum imaginem 
eius, qui creavit 
cum» (Col., 3, 
10), et spiritalis 
effectus «iudicat 
omnia», quae utique 
iudicanda sunt, ipse 
autem «a nemine 
iudicatUD> (1 Cor., 2, 
15). (XIII, 22, 32) 

46 Volo etiam dicere, Esan nai ere dut, Esan nai ere dut, ene 
Domine Deus meus, en<e> lainko launa, Iainko launa, Zure 
quod me consequens ZureIdaztiak ... zure Idaztiak Idaztiak geroxeago 
rna Scriptura dagokala esaten dagoka:l:a geroxeago esaten didana [ ... J (A, 
commonet [ ... J (XIII, didana [ ... J (B, 187 esaten didana ... 410,6-7) 
25,38) or.) (Uts., II)41 

40Pasarte honetan zuzenketa ugari egin dira eskuz: «egigun» hitzaren i letra -beste zerbait baitzegoen makinaz 
jota-; «gure iduri eta antzera» esaldiaren lehenengo agerraldiaren «eta»-ren a letra; «begi-aurrean», berez, honela 
dago -urratua ere eskuz dagoelarik-: «begi-aur#- I rrean»; «eta gai egiten #### duzu» zatian ere urratua eskuz 
dago; azkenik, «egin zuan lainkoak gizona» esaldian, «lain##koak» hitzaren bigarren i-a eskuz dago era orobae 
testuan ere jaso den urratua. 

41«dagokala» hitza, makinaz urratua egoteaz gain, eskuz ere urratua dago lehenengo lau letretan. 
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47 Nee solwn ait: «qui Ez diago are Ez diago are «antoxin 
calicem aquae frigidae «antoxin bat ur otx bat ur otx, txikien 
potwn dederit uni ex txikien auetako ... ematen diona» auetako bati ematen 
minimis meis», sed bati ematen diona.» bakarrik, «ikasle diona» bakarrik 
addidit: «tantwn in baifian «ikasle izenean» baizik ... «ikasle izenean» 
nomine discipuli» hoc izenean» bakarrean. Elias barnekoia baizik. [ ... J Elias 
facere (Matth., 10, [ ... J Elias barnekoia ez-bafian, agerikoa 

barnekoia ez-baifian, 
41) [ ... J Nee interior ez-baifian agerikoa; alatzen zuni ianari ... 

agerikoia alatzen zuni Helias, sed exterior ianari ua gabe akitu (Uts., II) 
pascebatur, qui posset baitziteken. (B, 188 ianari ua gabe akitu 

eciam ta1is cibi egestate or.) baitziteken. (A,413, 

corrwnpi. (XIII, 26, 8-18) 
41) 

48 [ ... J per quem Aren bidez ikusten Aren bidez ikusten dugu, 
videmus, quia bonum dugu nolabait on nolabait dan oro on dala; 
est, quidquid aliquo danik on dala. ... on dala; nolabait nolabait dan oro, izan ba-
modo est: ab illo enim Aragandik baita dan oro, izan ba-dan dan Arengatik bait-da. 
est, qui non aliquo nolabait dana ez Arengandik bait-da. (A, 418,10-12) 
modo est, sed est est. ezen izan ba-dana. (Uts., II) 
(XIII, 31, 46) (S, 190 or.) 

49 Laudant te opera tua ut Gora zaitzate Zuk Gora zaituzte Zuk 
amemus teo et ammnus egiiiak; maita egiiiak, maita zaitzagun; 
te ut laudent te opera zaitzagun, eta maita ... eta maita eta maita zaitugu, Zuk 
tua. [ ... J De nihilo zaitzagun, Zuk egifiak zaitugu, Zuk egifiak egifiak gora zaitzaten. 
enim a te, non de te gora zaitzaten. [ ... J gora zaitzaten ... [ ... J Zuk utsetik egifiak 
facta sunt, non de aliqua Zuk utsecik egifiak irazaneko gsjetik ... baitira, ez Zugandik. 
non tua vel quae antea baitira, ez Zugandik. tarterik gabe ei tetu Zure ezetik edo len 
fuerit, sed de concreata, Zure d. erik 000 len baitzenun ... (Uts., II) zanetik ez-baifia, batean 
id est simul a te creata zanecik ez-baifia, irazanetik, ots, Zuk 
materia, quia eius batean irazanetik, batean irazaneko 
infurmitatem sine ulla ots, Zuk gaiarekin gaietik aren eitegabea 
temporis intetposirione batean irazanerik; noiz-tarterik gabe 
formasti. (XIII, 33, 48) aren eitegabea noiz- eitetu baitzenun. (A, 

tarterik gabe antola 419,21-420,4) 
baitzenun. (B, 191 
or.)42 

42Itxura guztien arahera, zati hau itzultzerakoan Orixek erahili zuen latin eredua ez zen ezkerreko zutahean 
eman dugun BAC-ekoa izan, honako hau haizik: «Laudent te opera tua ut amemus te, er amemus te ut laudent 
te opera tua" (ikus II erans.); herriz, Lekuonak here zuzenketa egitean aurrean izan zuena ezkerreko zutahekoa 
hezalakoa zen, zalantzarik gahe. Ikus, eredu desherdin had zor zaion aldaketa honi huruz --eta pasarte honen 
hasieran bertan probetan gerratu zen era hereko beste aldakera bad huruz-, 208-209 or. 
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50 [ ... J atque inde 
tibi soli mentem 
subditarn et nullius 
auctoritatis humanae 
ad imitandum 
indigentem renovasti 
ad imaginem et 
similitudinem tuarn 
[ ••• J (XIII, 34, 49) 

51 [ ... J hoc 
praeloquatur nobis 
vox libri tui, quod 
et nos post opera 
nostra ideo «bona 
valde», quia tu nobis 
ea donasti, sabbato 
vitae aeternae 
requiescamus in teo 
(XIII, 36, 51) 

52 Ate petatur, in 
te quaeratur, ad 
te pulsetur: sic, 
sic accipietur, sic 
invenietur, sic 
aperietur (Matth., 7, 
8). (XIII, 38, 53) 

Eta geroenik Zure 
Bakarraren eta ez giza
aginpidearen Zure 
iduri ta antzera berritu 
zenun<.> (B, 192 or.) 

[ •.• J au iraganean 
digu Zure Liburuaren 
mintwakguk ere 
gure lanen ondotik 
-Zuk 050 onak eman 
zenitigul~ betiko 
bizinaren larunbatean 
atseden deiaglm. (B, 
192 or.) 

Zuri eska, Zugan billa, 
Zurean io dezagun. 
Onela ~ dugu arkituko, 
arkituko, onela zaigu 
idekiko. (B, 193 or.)45 

... zure Bakarraren 
mendeko eta ez 
giza-aginpidearen 
bearrekoa ... (Uts., 
11)43 

... Zukoso onak 
izatea eman 
zenigulako -
atsedengQ degula 
(dezagtm). (Uts., II) 

... dezagun. 
Onela, onela dugu 
artuko, onela dugu 
arkituko ... (Uts., 
11)46 
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Eta geroenik 
Zure Bakarraren 
mendeko eta ez giza- . 
aginpidearen bearreko, 
Zure iduri ta antzera 
berritu zenun. (A, 421, 
12-14) 

[ ... J au iraganean 
digu Zure Liburuaren 
mintwak, guk ere gure 
lanen ondotik -Zuk 
oso onak izatea eman 
zenigulak~ betiko 
bizitzaren larunbatean 
atsedengo dugula. (A, 
422, 11-14)44 

Zuri eska, Zugan billa, 
Zurean io dezagun. 
Onela, onela dugu 
artuko, onela dugu 
arkituko, onela zaigu 
idekiko. (A, 423, 21-
23) 

Lekuonak paper hauetan egindituen zuzenketa guztiak Orixeren itzulpenean zeuden 
ezabatzeak betetzeko ez badira ere:-izenburuak iragartzen zuen bezala, baldin eta hutsunea 
hitza orain behintzat hedatuena dagoen adieran ulertu behar bada eta ez, zentzu zabalago 
batean, edozein akats mota duen pasartea adierazteko--, g e hie n - g e hie n a k 
it z u 1 pen 1 e i a 1 ago bate g i t e k 0 pro p 0 sat u d i t u , hau da, euskarazko 
itzulpena jatorrizko latinera hurbilagotzeko. Batzuetan, izan ere, ezabatze soil bat bete da eta 
beste batzuetan --gehienetan, zalantzarik gabe- itzulpen oker bat zuzendu nahi izan da, 
jatorrizko testuaren hitz edo esaldiren bat jaso gabe egon edo ez egon.'? 

Orixeren itzulpena latinarekiko leialtasunaren aldetik zuzendu nahi duten gehiketa eta 
zuzenketa hauen artean badira aipamen berezia merezi duten batzuk. Batzuetan, esaterako, 

43«bearre- I koa»: marratxoa eskuz dago. 
44A_k «degula» dakar, baina liburuaren akaberako «Okerrak zuzentze» delakoak «dugula»: ikus 190-191 or. 

eta benako 4 oh. 
45Gogora lehenengo «arkituko» horretan «ki» letrak ezabatu dituela m3-k (157 or.). 
460har bedi lehenengo «degu» idatzi zuela azpimarratutako «dugu» hitzaren tokian, eta ondoren, betiere 

makinaz, «dugu» jo zuela (honetaz ere ikus 190-191 or. 40h.). 
47Ez da beti erraza egiaztatzen non genatu den ezabatze soil bat eta non hitz bat edo pasarte bat kontuan harm 

ez izatetik sonutako ulenze ---eta, hortaz, itzultze-- huts bat; hala eta guztiz ere, esan genezake honako kasu 
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Lekuonak eta Orixek erabili dituzten latin testuak ez datoz bat, eta hemendik sortu zaio 
Lekuonari Orixeren testua zuzendu beharra: horrela, 3. zenbakian Lekuonak gehitu duen 
pasartea ez zegoen Orixek B ontzeko erabili zuen BAC-eko 1946ko edizioan (ikus, honetaz, 
194 or. 11 oh.); eta badirudi eredu desberdinak izan dituztela 49. zenbakiko testurako el,"e: B
ko «eta maita zaitzagun» edizio zahar askotan irakurtzen den «et amemus te» bati dagokio, eta 
Lekuonaren zuzenketa, «eta maita zaitugu» alegia, BACekoak eta oraingo edizio gehienek 
dakarten «et amamus te» irakurketari.48 Beste batzuetan Lekuonaren zuzenketa dago oker 
edo, guooenez, ez du Orixerena ezertan hobetzen. Horrelakoa da, esaterako, 4. zenbakikoa: 

Et susceperunt 
me consolationes 
miserationum 
tuarum, sicut audivi a 
parentibus carnis meae, 
ex quo et in qua me 
formasti in tempore, 
non enim ego memini. 
(1,6,7) 

Eta Zure errukiaren 
atsegiiiek iaso ninduten 
-gurasoek esana 
dakit- aldian gatzaru 
ninduzunetik, ez 

. bainaiz oroitun. (B, 
4 or.) 

... gurasoek esana dakit, 
aldiail, batengandik 
bestearengan gatzatu 
ninduzunek esana; 
ez bait-naiz oroitzen. 
(Uts., I; 4 zenb.) 

Eta Zure errukiaren 
atsegiiiek iaso omen-. 
ninduten -gurasoek 
esana dakit, aldian, 
batengandik 
bestearengan gatzatu 
bait-ninduzu<n>; 
aiek-esana, ez bainaiz 
oroitzen-. (A, 14, 
15-18), 

«batengandik bestearengan gatzatu ninduzunek esana» (etzana nirea) ez baitago Agustinen 
latinetik hurbilago; baina, hemen ere, zuzendu zen okerra A-ra iritsi baino lehenago (ikus 
258 eta 289 or.). Ez zen inoiz zuzendu, berriz, 10. zenbakikoa: 

Horum ego puer 
morum in limine 
iacebam miser, et huius 
harenae palaestra erat 
ilia [ ... J (I, 19, 30) 

Tzarkeri oen atekan 
etzana nindagon, aur 
doakabe, ta olako 
iarduntokia zan ua 
[ ••• J (B, 16 or.) 

... olako iardun-tokia 

Tzarkeri oen atekan 
etzana nindagon, aur 
doakabe, ta olako 

zan nintzan ua ... (Uts., iarduntokia nintzan ua 
I; 10 zenb.) [ ... J (A, 34, 7-8), 

eta zaila da hemen irudiztatzea zerk eraman zezakeen Lekuona era honetako itzulpen bat 
proposatzera. 46.ean, agidanean, ez du ulertu «dagokala» hitza: 

Volo etiam dicere, 
Domine Deus mew, 
quod me consequens tua 
Scriptura commonet 
[ .. -l (XIII, 25, 38) 

Esan nai ere dut, en<e> 
lainko launa, Zure 
ldaztiak dagokala esaten 
didana [ ... J (B, 187 or.) 

... zure Idaztiak 
dagolucla geroxeago 
esaten didana ... (Uts., 
II; 46zenb.) 

Esan nai ere dut, ~e 
lainko launa, Zure 
ldaztiak geroxeago 
esaten didana [ ... ] (A, 
41O,6-7), 

hauetan ezabatze soil bat dagoela: 1,2,3,7, 16, agian 20,26,35,36,37,41,42,43,44, 4S.aren uti hatean, 52. 
Ezabatte hauetako asko -nahiz eta ez izan hau toki egokia Lekuonak «Utsuneak» dokumentuan zuzendu dituen 
hutsen jatorrian dauden arrazoiak aztertzeko--, ohi bezala, latinezko testua irakurtzean egindako saut du meme au 
mbne banarengatik gertatu dim: horrela da, esaterako, 1,2,26,36,42,45 eta 52 kasuetan, gutxienez. 

48Eredu desberdinek sorrutako zuzenketa baten aurrean gaudela berresten digu «U[suneak" dokumentuan 
aipatu eta aldatu diren hitt horiek dauden esaldiaren hasierak --« Utsuneak» delakoan aipatzen ez den zati batek 
alegia- geroago, probetan, jasan duen beste aldaketa batek: «zaitzate B : zaituzte AY> (245 or.). Berriz, ez dirndi 
eredu kontua denik 7 zenbakiko aldaketa: honi buruz ikus II erans. 
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hauxe delako, izan ere, hitz honen lehenengo agerraldia Aitorkizunetan; pixka bat beherago 
beste bi aldiz agertzen da, adiera berberean: «Orregatik dino dagokala: [ ... J» (<<Ideo secutus 
ait: [ ... J»; 188 or. = XIII, 26, 39 [412, 2]) eta «Entzun dagokana: [ ... J» (<<Quod sequitur 
audiam: [ ... J»; 188 or. = XIII, 26, 40 [412, 13]); baina Lekuonak ez ditu ukitu azken bi 
hauek. 48.aren kasuan gaizki zegoen esaldi bat gaizki utzi du, agian gaizkiago: 

[ ••• J per quem 
videmus, quia bonum 
est, quidquid aliquo 
modo est: ab illo enim 
est, qui non aliquo 
modo est, sed est est. 
(XIII, 31, 46) 

Aren bidez ikusten 
dugu nolabait on danik 
on dala. Aragandik 
baita nolabait dana ez 
ezen izan ba-dana. (B, 
190 or.) 

... on dala; nolabait 
dan oro, izan ba-dan 
Arengandik bait-da. 
(Uts., II; 48 zenb.) 

Aren bidez ikusten 
dugu, nolabait dan 
oro on dala; nolabait 
dan oro, izan ba-dan 
Arengatik bait-da, (A, 
418, 10-12); 

eta harrigarria da, latina, hemen, gardena baita; hara nola ematen duten Vega-k eta Labriolle
k: «[ ... J por el cual vemos que es bueno cuanto de algtin modo es, porque pro cede de aquel 
que es, no de cualquier modo, sino ser por esencia); «[ ... J et c'est par l'Esprit que nous 
voyons que tout ce qui existe d'une fa<;:on quelconque est bon, puisqu'il procede de Celui qui 
n'existe pas d'une fa<;:on quelconque, mais qui estabsolument». Eztabaidagarria izan daiteke, 
azkenik, 51. kasuaren lehenengo zatia: 

[ ... J hoc praeloquatur 
nobis vox libri tui, 
quod et nos post opera 
nostra ideo «bona 
valde», quia tu nobis ea 
donasti, sabbato vitae 
aeternae requiescarnus 
in teo (XIII, 36, 51) 

[ ... J au iragartean 
digu Zure Liburuaren 
mintzoak guk ere 
gure lanen ondotik 
-Zuk oso onak eman 
zenitigulako- betiko 
bizitzaren larunbatean 
atseden dezagun. (S, 
192 or.) 

... Zuk oso onak izatea 
eman zenigulako -
- atsedengg. ~ 
(dezagtm). (Uts., II; 51 
zenb.) 

[ ... ] au iragartean 
digu Zure Liburuaren 
mintzoak, guk ere gure 
lanen ondotik -Zuk 
050 onak izatea eman 
zenigulako- betiko 
bizitzaren larunbatean 
atsedengo dugula. (A, 
422, 11-14). 

Orixerena iluna da eta ez zeharoan zehatza baina, funtsean behintzat, zuzena; Lekuonarena 
bi modutara uler daiteke: «izatea» aditzaren subjektua 'gure lanak' baldin bada ondo legoke, 
baina 'gu' baldin da --eta esango nuke hauxe dela aurrean euskarazko testua bakarrik duen 
irakurle batek ulertuko lukeena- oker legoke. Daitekeena da ordea «zenigulako) nahi 
gabe egindako hutsa izatea (ez clago azpimarratuta, baina beste batzuetan ere azpimarratu 
gabe dago sanu beharreko zatia) eta pasarte honetan proposatu nahi zuen aldaketa bakarra 
bukaerako «atsedengo degula» izatea. 

lruzkin berezia merezi du 21 zenbakiak. Lekuona konturatu egin da testu zati hau bi bider 
zegoela itzulita eta -jakina- bietako lehenengoa kenduarazi duo Guri hemen axola zaiguna 
honako hau da: b i k 0 i z k eta h on e k j 0 stu r a bat sal a t zen due 1 a , hau 
da, inongo zalantzarik gabe bi pasarte hauen artean lan-eten bat gertatu zela, pentsatzekoa 
da lan-eten luze samar bat.49 Eta hara non testuaz kanpotiko datuek batetik eta, bestetik, 

49Era honetako hiru kasu daude, gutxienez, X. liburuan: ikus 39 or. 62 oh. eta 249 or. 184 oh. 
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Orixek erabili zituen ereduen azterketak esaten diguten X, 35, 57 eta X, 36, 59 paragrafoen 
bitartean egon behar lukeela, Orixeren beraren lekukotasunen kontra, I par r a Ide a n 
on d uta k 0 I a n are n a z ken mug a (ikus, honen guztiaren laburpen bat, 37-
39 or.). Gogora dezagun Mokoroak bere txostenean aipatzen zuen azken pasartea X, 35, 
56 paragrafokoa zela (III erans.); Trabucco-ren latin testuaren azken aztarrena X, 34, 53 
paragrafoan zegoela baina, testuaren antolamendua kontuan hartuez gero, terminus post 
quem hori X, 35, 57 paragraforaino atzera genezakeela (II erans.); eta BAC-eko latin testuak 
Orixeren itzulpenean utzitako lehenengo lekukotasuna X, 38, 63 paragrafoan kokatu 
beharra zegoela baina, hemen ere, testuaren antolamenduari begiratuez gero terminus ante 
quem X, 36, 59 paragraforaino aurrera litekeela (honetarako ere II erans.). 

«Utsuneak» dokumentuan bildu diren zuzenketa gehienak, hortaz, itzultze-akatsek 
eragindakoak dira: berdin samar zaigu ez izatea denak ezabatze soilak betetzekoak --eta, 
hortaz, dokumentuaren izenburuak agintzen duenarekin bat ez etortzea-, hauen guztien 
atzean dagoen zergatikoa, esan dugun bezala, itzulpenaren ereduarekiko zuzentasuna baita. 
Halaxe da, beraz, gehienetan, ez ordea guztietan: zeren eta, izan ere, a x 0 I a han d i k 0 a 
baita egiaztatzea «Utsuneak» hauetan proposatzen diren 
aldaketa zen bait Orixeren idazkerari buruzko iritzi batek 
era gin d i t u e I a. Adibide gutxi batzuk bakarrik ekarriko ditugu, ekar zitezkeenen 
erakusgarri. Esaterako, 5. zenbakian proposatutakoak ez dio ezer kentzen ez gehitzen 
itzulpenaren zentzuari: 

T u edam mihi dabas 
nolle amplius, quam 
dabas, et nutrientibus 
me dare mihi velIe 
quod eis dabas [ ... J 
(1,6,7) 

Zuk ematen zenidan, 
are, Zuk emana baifio 
geiago ez nai izatea, eta 
azi ninduteneri, Zuk 
emana neri eman-naia 
[ ••• J (B, 4 or.) 

... Zuk emana berak 
neri eman-naia ... (Uts., 
I; 5 zenb.) 

Zuk ematen zenidan, 
are, Zuk emana baifio 
geiago nik ez nai izatea, 
eta azi ninduteneri, 
Zuk emana berak neri 
eman-naia [ ... J (A, 14, 
22-15, 1), 

bistan baita Lekuonaren gehiketak argitu egin nahi duela Orixeren itzulpena -utz dezagun 
lortu duen ala ez- baina ez besterik: hots, ezin da esan B-prior-eko testua oker dagoenik 
edo ulertezina denik. Berbera ikus dezakegu 15.aren bigarren zatian: 

[ ..• J aut in una domo 
videat aliquid tractari 
manibus a quoquam 
servo, quod faeere 
non sinatur qui 
poeula ministrat [ ... J 
(III,7, 13) 

Edota etxeren batean 
morroi bat' au egiten 
ikusi, ta mai-mutillari 
, uzten ez diotelako 
[ ... J (B, 33 or.) 

... edota etxeren baten 
morroi bat zerbait 
eskuz ukitzen ikusi, eta 
mai-mutillari olakorik 
uzten ez diotelako ... 
(Uts., I; 15 zenh.) 

Edota etxeren batean 
morroi bat zerhait 
eskuz ukitzen ikusi, 
ta mai-mutillari 
olakorik uzten ez 
diotelako [ ... ] (A,64, 
24-26). 

Ez gara eztabaidatzen ari «olakorik» horrek itzulpena hobeago egiten duen ala ez, ezpada 
ez dagokiola itzulpenaren ereduarekiko atxikimenduari, beste zerbaiti baizik. Hauen 
oso antzekoak dira 19. zenbakiaren bigarrren zatiko «zulo> hitzaren gehiketa edo 29.eko 
«kantuak» hitzarena. Beste era batekoa da 3D.ean proposatutakoa: 
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Et ideo, sicut dicebam, 
prior materies sonandi 
quam forma cantandi: 
non per faciendi 
potentiam prior [ ... J 
(XII, 29, 40) . 

Beraz, len niagona, somu 
gaia lenik, kantaera 
gero, ez lenik egiteko gai 
dalako [ ... J (B, 171 or.) 

... egiteko gai indardun 
dalako (Uts., II; 30 
zenb.) 
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Beraz, len niagona, 
soiiiu-gaia lenik, 
kantaera gero; 
ez lenik, egiteko 
indardun dalako [; .. ] 
(A, 373, 10-11). 

Hau baino esanguratsuagoa da oraindik 24.a: hemen, «creatura corporalis» itzultzeko «sorkari 
mukulu bat» erabili du Orixek, eta «corpus» emateko ere «mukulw>, bi aldiz; Lekuonak, 
berriz, «creatura corporalis» horren ordez «[sorkari] gorpuzki [bat]» proposatzen du, eta 
bi «corpus» haientzat «gorputz» bana. Orixeren usus-ari begiratuez gero ez zegoen inongo 
beharrik aldaketa hau egiteko: mukulu edo mukuluki hitza askotan erabiltzen du (68 aIdiz, 
oso adiera berezia duen «mukulugai» --edo «mukulu gai»-- kontuan sartu nahi ez badugu), 
batzuetan moles, pars, materies itzultzeko, eta beste batzuetan corpus, corpora/e, corporeum, 
etab. jasotzeko (48 al&:', eta zehazki corpus hitzaren ordez 24 aldiz); lehendabiziko kasuari 
dagokionez, bost bider agertzen da «creatura corporalis» hitz-multzoa mukulu hitzaren bidez 
jasota: «sorkari mukJ!luduna» (166 or. = XII, 21,30 [362, 5]; 171 or. = XII, 29, 40 [372,6]) 
eta «sorkari mukulukia» (164 or. = XII, 17,26 [358, 14-15]; 173 or. = XIII, 2, 2 [378, 5-6]; 
191 or. = XIII, 32, 47 [418, 16-17]), baina mukulu izenondo gisa ere agertzen da noiz edo 
noiz. Beraz, ez zegoen behar nabarmenik hiru hitz hauek aIdatzeko: baina, egia esan, beharra 
izan baIitz ere, aldaketa hauek egitean Lekuonakerakutsiko zukeen jarrera berdintsua izango 
zatekeen. Esango nuke antzekoa dela, baina sintaxiaren mailan, 31. zenbakian egin duen 
zuzenketa: 

. Hoc exemplo qui 
potest intellegat 
materiam rerum primo 
factam et appellatam 
caelum et terram [ ... J 
(XII, 29, 40) 

Adibide ontaz aI dunak 
uler beza gauzen gaia 
lenik egiiia ta zeru[-] ta 
lur izendatua [ ... J (B, 
171 or.) 

... uler beza nola dan 
gauzen gaia ... (Uts., II; 
31 zenb.) 

Adibide ontaz 
aIduriak uler beza, 
nola dan gauzen gaia 
lenik egiiia ta zeru ta 
lur izendarua [ ... J (A, 
373, 17-19). 

Orobat 32.ekoa eta 47.ean egin duen lehendabizikoa. Eta, azkenik, adibide ezin hobea da 
40.ekoa: 

[ ... J «poenitentiam 
agite, appropinquavit 
enim regnum: 
caelorurn; poenitentiam 
agite»: «fiat lux» 
(Matth., 3, 2) (XIII, 
12,13) 

[ ... J damu zaitezte, 
zeru-erria urbildu baita; 
damu zaitezte; bedi 
argia: (B, 177 or.) 

... urbildu baita»; 
«dania zaitczte» «ezazute 
damu» ... (Uts., II; 40 
zenb.) 

[ ... J «damu zaitezte, 
zeru-erria urbildu 
baita»; «ezazute damu»; 
«bedi argia».(A, 388, 
9-10). 

Eta honekin batera --edo, behintzat, idazkerari buruzko iritziek eragindako zuzenketen 
atal honetan- sailkatu behar genuke gorago ikusitako 46. zenbakiko zuzenketa, «dagokala» 
hura «geroxeago» banalizazio baten bidez ordezkatzen zuena hain zuzen ere. 

Orixeren idazkerari buruzko iritziek eragindako zuzenketa hauek oso argi erakusten dute 
Lekuonak Aitorkizunen testuan egin zuen lanaren alderdi jakin eta garrantzitsu bat. Ikusita 
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geneukan Lekuonaren jan 'era hau m3-k B-prior-en egindako zuzenketa zenbaitetan (157-
1 S9 or.): gogOla, esaterako, «ba lira B : ba lizkit m3» edo «Orregatik asiera B : Orregatik 
da asiera m3) bezaiakoak. Eta segituan ikusiko dugu era honetako zuzenketak «Utsunea!o) 
dokumentuan baino askozugariagoak direla 19S6ko liburuaren probetan, zeren Lekuonak 
Aitorkizunen testuaren gainean egindako lanean m ail a kat z e mod u k 0 bat 
baitago: -B-prior-eko orriak jorratzerakoan izan zuen helburua baldin bazen Orixeren 
testuaren hizkuntzabera ahalik eta zehatzena ulertzea (hiztegia argituz, puntuazioa 
txukunduz, testuan bertan itzuritako hutsak konpontzen saiatuz) eta, aldi berean, hizkuntza 
horren berorren itxura nola edo hala arautzea, handik aurrera --eta oinarrizko egiteko hauek 
inoiz utzi gabe-, gero eta arreta gehiago ipiniko du itzulpenaren leialtasunari begiratzen 
eta euskarazkoaren ulergarritasuna za.i.ntzen. Historia honetan kokatu behar da «Utsuneak» 
izeneko paperek dokumentatzen duten zuzenketa-aldia. Itzulpena bera hobetu nabi duten 
-:eta, esan beza1a, «Utsuneak» honetan nagusi diren- aldaketak, esan gahe doa -baina 
berebiziko garrantzia du kontuan izateak-, egin zitezkeenen zati fiimifio bat besterik ez 
dira; Lekuonak ez zituen bi testuak -jatorrizkoa edo honen beste edozein itzulpen eta 
Orixerena- sistematikoki erkatu, ez behintzat testu osoan zehar (edo, egin bazuen, ez 
zituen sistematikoki jaso nahi izan erkatze haren ondorioak): seguruenik, euskal testua 
ulertezin, ulergaitz ~o, besterikgabe, arraro aurkitzen zuenean joko zuen jatorrizkora eta, 
beharrezko edo komenigarri irizten zionean, itzulpena zuzentzeko proposamen hauetako 
bat egingo zuen -hau guztia, askotan bezala, arreta berezia ipioiz liburuaren hasieran eta 
bukaeran-. «S. Augustin' en Aitorkuntzetan utsunew hauenbidez Aitorkizunen testuan 
~tutako aldaketek argiago ,erakwten dute Lekuonak Ian honetan izan zuen asmo bikoitza: 
gardena egingo zaigu probetanaldatutakoak ikerditzagunean. 

2.. B-prior-etik A-ra 'bidean sartutako aldaketak 

B.."prior-eko -testua (hots, makinaz jotakoak eta ,honi itsatsizaizkion gehiketa eta 
:al4aketaguztiek osatzen dutena, «Utsunealo) izeneko paperetakoak barne) 1956an 
inpriniatutakoarekin erkatzen badugu, segituan konturatuko gara era honetakokopiatze lan 
batean sortu ohi diren hutsez gain bestdako aId a era ask 0 d a u del a bien artean: 
aldaera hauek 080 ugari mra; askotarikoak -batzu:k hitzen grafiari dagozkionak, beste 
batzuk. itztdpenari berari-, eta Lekuonak Qrdura arte egindako aldaketa eta zuzenketen eite 
;~koak, berdlalakoan ikusiko :ihal dugunbezala. Segurutzat jo dezakegu inprimategira 
heldu zena B-prior bera izan zelaetaez, esaterako, Lekuonak B-::prior-etik abiatuta idatzitako 
testu berribat: eskuizkribu jakinbatbeste eSkuizkribu jakinbatetik datorreIa frogatu ezin 
izaten den arren (kontrakoa bakarcik frQgatu baitaiteke, hau da, testu jakin, bat ezin dela 
oeste testu jakin baten 'kopiaizan). ditugun datu gilztiek, bai testu barnekoek bai testuaz 

. karipocikoek, 'behartzen gait~te pentsatzera B-prior-en eta A-ren artean ez zela Aitorkizunen 
tesru -berririk izan; nolanahiere, eta esan 'bezala, onus probandibehatzizkribu berri baten alde 
leudekeenen bizkafrean legoke,baldm inoiz horrelakorik balitz. Ez dakigu nola sartu ziren 
testuan B-prior-en etaA-ren arteko aldaera hauek: litekeena da «Utsunew dokumentuaren 
antzera antolatutako -baina, oraingo honetan, guganaino heldu ez diren- corrigenda 
batzuen bidez gertatu izana, irar-probetan sartu izana, edo bietara egin izana {probetan gauza 
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askotxo zuzentzeko ohitura bazuen Lekuonak: ikus, bestela, B-prior orain dagoen artxiboan 
gorde diren bere beste Ian zenbaiten proba ugariak). Azkenik, B-prior-etik A-ra bidean 
sortutako aldaera hauen e gil ear i dagokionez ez dut uste zalantza egin daitekeenik: 
batetik, aldaeren beren azterketak erakutsiko digulako Lekuonak bere eskuz B-prior-eko 
orrietan egindakoen antzekoak ez ezik haien jarraipena direla eta, bestetik, testuaz kanpotiko 
datuek argi utzi digutelako -ez ordea arrasto gezurti bat ezabatu baino lehenago: ikus, 
honetaz, 55 or.- Lekuonaz beste inork ez zuela eskua sartu Orixeren Aitorkizunetan. 

Ohar bedi ongi ordea atal honetan, berez, ez dugula hitz egingo probetan -edo, nahiago 
bada, B-prior-etik A-ra bidean- s art u ziren aldaketei buruz, aldi horretan s 0 r t u 
e dog a u z a t u zirenei buruz baizik. Zeren, izan ere, pentsatzekoa baita Lekuonak B
prior-eko orrietan idatzitako aldaketa asko berriz sartu behar izan zituela 1956ko liburuaren 
probetan, B-prior-en zeuden moduan ia-ia irakurtezinak zirelako baina, hala ere, iritsi egin 
zirelako A-raino. Hemen, beraz, ez dugu hauen gainean jardungo, ezpada momentu hartan 
ex novo egindakoei buruz hala nola -hau bai- B-prior-en nabarmenduta egon arren 
-eta, gehienetan behintzat, ja erabakita egon arren- orduantxe bakarrik gauzatu -hots, 
zehaztu- zirenei buruz. 

Honengatik guztiarengatik honela antolatu ditugu atal honetan aztertzen ditugun 
aldaketak: lehenengo zerrenda batean (215-252 or.), B-prior-etik A-ra bidean sortu diren 
aldaketak -«nendun» adizkiari, j letrari eta puntuazioari dagozkienak izan ezik-so; 
ondoren, sei zerrenda laburrago batzuetan bereizita (252-259 or.), dela B-prior-etik ibilitako 
eskuek proposatu dituzten aldaketek, dela bertan nabarmendu baino ez diren hitz eta 
pasarteek, dela «Utsuneak» izeneko dokumentuaren bidez txertatu diren gehiketek A-ra 
bidean -eta ez lehenago- pairatu dituzten aldaerak:51 hau da, bai esku batek B-prior
en egindako proposamena aldatu denean (esaterako, «bestere andere B : besteren andere 
m3 : beste andere A»), bai esku horietako batek ezer garbirik proposatu gabe B-prior-en 
nabarmendu duena benetan gauzatzen denean (adibidez, «ain B : ain m3 : aien A»); eta, 
azken zerrenda batean (259 or.), m3-k B-prior-en nabarmendu zituen -baina «Utsuneak» 

SOEz ditugu jaso puntuazioa ukitzen duten aldaketak; m3-k B-prior-en egindako era honetako oharrak ez 
zerrendatzeko izan ditugun arrazoiei (ikus 136 or. 1 oh.) beste bat gehitu behar zaie oraingo kasu honetan: han 
hirurehunetik gora baldin baziren, hemen milaka kontatzen dira --eta, bistan denez, ez da hitz egiteko modu 
bat-. Ez dugu ordea ahaztuko hauek ere aztergai dugun testuaren bilakaeraren kapitulu honi dagozkiola. 
Orobat, oso kontuan eduki behar da «j > i» eta «nendun > nuan, nuen, nun» aldaketei dagozkienak ere --eta asko 
dira- momentu honetan egindakoak direla. Ikusi dugu gorago (88-89 or.) B-ko testuaren I-III liburuetan --eta 
C-koan ez bezala- hitz jakin batzuk j letraz idatzita agertzen direla, B-ko testuan bertan nagusi den sistemaren 
komra: B-tik A-ra sistematikoki aldatu dira, eta behin erabaki honen nondik norakoa eta salbuespenak azalduez 
gero alferrikakoa litzateke aldaketa hauek guztiak hemen zerrendatzea. Antzekoa da (<llendun > nuan, nuen, nun» 'I 
aldaketen egoera: Orixek «nendun» eta «nun" (eta «nitun,), etab.) bakarrik erabili zituen B-ko testuan, inoiz ez 
«nuan»; Lekuonak ez men ukitu «nun» eta «nitun» haietako bat ere, baina beste ezertan ipini ez zuen aneta I 
batekin saiatu zen «nendun» guzti-guztiak «nuan» (edo, testuaren zan batean, «nuen») banarekin ordezkatzen. I 

Honi buruzko xebetasunak VI eranskinaren bigarren zanan ditu irakurleak. 
sIB-prior-etik A-ra bidean eta e z 1 e hen ago: adibidez, m2-k aldaketa bat proposatzen badu eta II 

m3-k m2-k egindako proposarnen horren kontra beste aldaketa bat proposatzen baldin badu, azken hau m3-k 
egindako aldaketei dagokien zerrendan jaso da eta ez hemengo sei zerrendatxo hauetan. Esaterako, «lizun-atza B : 
lizun-atsa m2 : lizun-atza m3 : lizun-atsa A» (100 or. = IX, 1, 1 [212, 11]) bezalako kasu batean, m3-k egindako 
zuzenketa rn3-ren zerrendan jaso da (146-157 orrialdeetakoan alegia); berriz, A-ra bidean gertatutako azken 
aldaketa sei zerrendatxo hauetan agertuko da (m3-ri dagokionean hain zuzen ere: 254-257, 255 or.). 
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dokumentuan jaso ez ziren- testu zati handiagoek izan dituzten aldaketakY B-prior-en 
nabarmenduta bakarrik agertzen diren hitz eta pasarte hauek, beraz, bi aldiz aztertzen dira 
gure Ian honetan: dagokien eskuak egindako aldaketei buruzko kapituluan eta mintzagai 
ditugun sei zerrendatxo hauetan; eta, izan ere, horrela behar duela uste dugu: esku bakoitzak 
egindako lanaren zatia direlako baina, aldi berean, B-prior-etik A-ra bidean gertatutako 
aldaketen zatia ere badirelako, ordura arte ezin baita esan aldaketarik egon denik. Nolanahi 
ere, guztiak dira B-prior-en ondoren bakarrik dokumentatzen diren aldaketak eta, hortaz, 
hemen azaldu beharrekoak. 53 

B A 

lor. [5, 14] Gaurgoitik Gaurkotik 
lor. [6, 1] oso bakan bakan 
lor. [6,2] nor Nor 
lor. [6, 5] ondo samarretik ondo-samarretik 
lor. [6, 6] ez-ezen latin landuari ez ezen-latin landuari 
lor. [6,7J lenik lenik 
lor. [6, 8J Artzai eraztunari Artzai-eraztunari 
lor. = I, 1, 1 [9, 6J sorkari Zure sorkari 
lor. = I, 1, 1 [9, 9J Petro Ptf. 
1 Of. = I, 1, 1 [9, 13J lenik leenik 
2 or. = I, 2, 2 [10, 17J ez bainintzake ere ez bainintzake; izan ere 
2 Of. = I, 3, 3 [11, 15] Orrek orrek 
2 or. = I, 4, 4 [12, 6J dezakenena, urrikaltsuena d., guzti-dezakenena, u. 
3 or. = I, 4, 4 [12, 10] zagartzen zaartzen 
3 or. = I, 4, 4 [12, 12] berritzen betetzen54 

52Azken atal honetan bildu dira, m3-k B-prior-en nabarmendu zituen pasarte guztietatik (173-178 or.), 
«Dtsuneab dokumentuan jaso ez zirenak, baldin eta aldaketarik izan badute eta aldaketa horiek m3-ren aipatu 
markekin zer ikusirik izan badute. (Ez dute azken baldintza betetzen, esaterako, bi kasu hauek: <<utxirik B : utzirik 
A» [106 or. = IX, 8, 17 <225, 21>] eta «belarrira B: barne-beiarriraA" [160 or. = XII, 11, 12 <348,14>]; ikus, 
hauen gainean, 228 eta 238 or., hurrenez hurren). 

53Bi zutabeetako batean zein bietan «[ ... J» ikurra dagoenean, ulertu behar da pasarte horrek hau bezalako 
zerrenda batean jaso ezin diren aldaketak pairaru diruela: pasartea, behar diren xehetasunekin, zerrenda honen 
zatia den baina jarraipen gisa antolatu den gehigarri batean irakur daiteke, 245-252 orrialdeetan. Berriz, 
« ... » ikurrak esan nahi du aipatzen diren hitzen artean dagoen pasarte osoak eskuineko zutabean adierazten 
den aldaketa jasan duela: 167 eta 176 orrietako aldaera banatan bakarrik agertzen da ikur hau eta bietan esan 
nahi du B-n letra borobilez idatzita dagoena tetra etzanean jaso dela A-n. «<Oz» labutdurari buruz ikus, hemen 
bertan, 288 or.). Gorago iragarri dugunez, lehenengo zerrenda honetan (hau da, 215-252 orrialdeetakoan) ez 
dira jaso puntuazio aldaketak -ezta, beraz, galdera eta harridura ikurrei edo komatxoei dagozkienak-, baina 
bai letra larriaren erabilerari buruzkoak -ez ordea puntuazio aldaketa batek eragindakoak direnean- eta, esan 
gabe doa, marratxoaren, apostrofoaren eta zirkunflexuaren erabilerari buruzkoak (Ierro bukaerako marratxoari 
buruzko informazioa beharrezko iritzi diogunean bakarrik eman dugularik). Ez dira jaso zenbakidun paragrafoen 
barneko paragrafo txikiagoen eraldatzeak (ikus auzi honetaz.-C-tik B-ra gertatutakoaz badihardute ere- 93-94 
or.), ezta testuaren antolamenduari dagozkionak ere (hots, oin-oharrei buruzkoak, etab., ohar guztiak -bat izan 
ezik- desagertu egiten baitira A-n: ikus, honetarako, IV erans.). Har bedi kontuan ez dUgula aldaera bakoirza 
lerro edo sarrera bakar hatean jaso nahi izan, ezpada gertatu diren aldaketak ahal izan dugun modurik garbienean 
eman: horregatik, batzuetan, lerro edo sarrera bati aldaketa bat baino gehiago dagokio. Azkenik, aldaera hauetako 
baten nondik norakoa ulertzeko ezinbestekoa iruditu zaigunean -eta orduan bakarrik-, aldaeraren testuingurua 
eta jatorrizko latina eman ditugu oin-oharrean. 

54Ikus aldaketa honen testuingurua 280 or. 
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3 or. = I, 4, 4 [12, 18-19] demaizute [ ... J zaitezen demaizugu [ ... ] zaitzagun 
3 or. = I, 5, 5 [13,7] zakit zakida 
3 or. = I, 5, 5 [13, 15] atziko atsiko 
4 or. = I, 5, 6 [14, 2J Zuk biotz onen Zukonen 
4 or. = I, 6, 7 [14, 16] iaso ninduten iaso omen-ninduten 
4 or. = I, 6, 7 [14, 18] giza-bularraren bularraren 
4 or. = I, 6, 7 [14, 19] atsegifiek atsegifiak 
4 or. = I, 6, 7 [14,21] ta eta 
4 or. = 1,6,7 [14,23] geiago ez geiago nik ez 
4 or. = I, 6, 7 [15, 7] etsirzen etzirzen 
4 or. = I, 6, 8 [15,16] baitzan bairzen 
5 or. = I, 6, 9 [16, 9-10] ez amak [ ... ] oroiteak. ez amarik [ ... ] oroiterik. 
5 or. = I, 6, 10 [16, 19] iatorririk iatorritik 
5 or. = I, 6, 10 [16,24] guziok guziak 
50r.=1,6,101J7,2] bezala55 bezela 
6 or. = I, 7, 11 [18, 3] zugurragoekin zuhurragoekin 
6 or. = I, 7, 11 [18, 14] bularr-eraiean bular-eraiean 
7 or. = I, 8, 13 [19, 19] neroni, Jauna, eman neroni, eman 
8 or. = I, 9, 14 [20,22] banintzan ba'nintzan 
8 or. = 1,9, 14 {21, 6] Ori Orri 
8 or. = I, 9, 15 {21, 27] kupiderik [ ... ] 000 bienik. kupiderik [ ... ] ez bienik. 
9 or. = I, 10, iz. [22, 8] Kiroletan Kirolak 
10 or. = I, 11, 17 [24,3] eta ari [ ... ] zu ere eta ola [ ... J Zuri ere 
10 or. = I, 11, 18 [24, 12] ezaten esaten 
10 or. = I, 11, 18 [24, 12] bego Bego 
l{) or. = I, 11, 18 [24, 17] grfia grifia 
10 or. = I, 12, 19 [25, 3J ikusi ikasi 
10 or. = I, 12, 19 [25,6] ikaslleak ikasleak 
10 or. = I, 12,19 [25,8] lotzag:uria lotsagarria 
11 or. = I, 13,2{) [25,21] Gaztetxorik [ ... ] Greziko Gaztetxorik { ... ] Grezi'ko 
11 or. = I, 13, 20 [26, 5] ziraIako zira- I ralako 
11 or. = 1,)3, 22 [27, 6] bai; Baifian bai; baifian 
11 or. = I, 13,22 [27,6-7] orrek { ... ) difio. orrek [ ... ] dino. 
12 or. = I, 13., 22 [27, 22] iguin eguin 
12 or. = I, 13,22 [27,25] betea, Troia'ko betea, ta Troia'ko 
12 or. = I, 14,23 [28,4] grekazko grekozko 
12 or. = I, 14,23 [28, 12] bortxarzen bortatxen 
12 or. = I, 14,23 [28, 24] badute ba-dute 
13 or. = I, 15,24 [29,6] baino bano 
13 or. = I, 16, 25 [29, 20] Eva'ren Eba'ren 
13 or. = I, 16,25 {30, 10] egotzirik, tzarkeritzat egotzirik ( ... ] tzarkeritzat 
13 or. = I, 16,26 [30, 18] dituk ditut 
13 or. = I, 16,26 [30, 19] bearreko bearrezko 
14 or. = L 16,26 [30,22] daunden dauden 
14 or. = I, 16,26 [30, 25] un:e-euria urre-zuria 
14 or. = I, 16,26 [31, 8] eskeinten eskeinrzen 
14 or. = I, 16,26 [31, 11] artu aietan, artu nun aietan56 

55B_k, berez, "bez#la>, dakar, baina badirudi a dela gehien nabarmentzen dena. 
56Ikus, beherago, 278 or. 



B-PRIOR-ETIK 1956KO EDIZIOAREN TESTURA 217 

14 or. = I, 17,27 [31, 24] csatea csatera 
15 or. = I, 18,29 [33, 18] gorotaturik gorrotaturik 
15 or. = I, 18,29 [33, 19] Gizona Gizon etsaia 
16 or. = I, 19. 30 [35. 1] amoreman meneginS7 
16 or. = I. 19.30 [35.8] iaurreria iaurerria 

.. 16 or. = I, 20. 31 [35.15] aur besterik izatea aur besterik ez izatea 
17 or. = I. 20. 31 [35.19] Atsegi# [# = n + Ii] atsegin 

, 17 or. = I, 20. 31 [35.22] ba nitun banitun 
18 or. = II. iz. [37. 1] JAUDUNA IARDUNA 
18 or. = II. 1. 1 [37. 10] Onengandik Orrengandik 
18 or. = II. 1. 1 [37. 15] burnari buruari 

,', 18 or. = II. 1. 2 [37. 20] bailio baizik 
19 or. = II, 2. 3 [39.2] ba'dukete ba-dukete 

· 19 or. = II. 2. 4 [39. 22] ezkonarazte#z ezkonarazten 
,19 or. = II. 2.4 [39.23] tz ta 
··19 or. = II. 3. 5 [40.6] mintzo-antzea mintza-antzea 

20 or. = II, 3, 5 [40,20] oinbeste ainbeste 
20 or. = II. 3. 6 [41.4] basia.artzen bein. basia artzen 

20 or. = II. 3. 6 [41,7] Antzi Ahantzi 
20 or. = II, 3. 7 [41.24] Emazte-esanak Emakume-esanak 

: 21 or. = II, 3. 8 [42. 14] Ni zilborrean Ni aren zilborrean 
71 or. = II. 3. 8 [42. 19] arrixkutsua arriskutsuaS8 
.21 or. = II. 3. 8 [42.25] baitzenden baitzeuden 
21 or. = II. 3, 8 [42. 26] uzkeriak uskeriak 
21 or. = II, 4. 9 [43, 18] udare-ondo udate- I ondo 
'21 or. = II. 4. 9 [43, 19] ago-sapaiaren ago- I sapaiaren 
22 or. = II. 4.9 [44,4] gaizko gaizto 
22 or. = II. 4. 9 [44,7-9] lotsagarria [ ... ] doanal lotsagarria [ ... ] zerbait. 

" 22 or. = II, 5.10 [44, 17] agintzeak agintzak 
22 or. = II. 5.10 [44,171 badute ba-dute 
22 or. = II. 5. 10 [44. 20] badu ba-du 
22 or. = II. 5. 11 [45. 8] ukari-naia ukan-naia 
23 or. = II. 5. 11 {45. 14] galdu-bildurrez galdu-bilduez 

· 23 or. = II, 6. 12 [46. 19] ezgueran ezagueran 
23 or. = II, 6. 12 [46.23] gezurr-ederraren gezur-ederrarcn 
24 or. = II. 6.13 [47.6] maitasun billa maitasun-billa 
24 or. = II, 6. 13 [47. 11] ta eta 
24 or. = II. 6. 13 [47.21] norgeigoka norgeika 
24 or. = II. 6, 13 [47, 23-24] ez-usrekoak [ ... ] duo ez-ustean [ ... ] da. 
25 or. = II. 7, iz. [48, 20] eroriko erorika 
26 or. = II. 9. 17 [50. 20] eta etzuten nai eta nai ere etzuten nai 
27 or. = III. 1. 1 [53. 9] zana izana 
27 or. = III. 2. 2 [54, 14] ikuskarriak ikusgarriak 
28 or. = III. 2. 3 [55. 5] pozbilla poz-billa 

· 28 or. = III, 2. 3 {55, 9] okerturik usteldurik 
28 or. = III. 2, 3 [55. 10] zikindurik okerturik 

57 Aldaketa berbera egin zuen Orixek Ccik B-ra: «.Amor emairentxezun C : Men egirenoce zun B» (C. 123 or .• 
B, 111 or, = IX, 12.31 [236,19]). 

58Ikus 120 or. 69 oh. 



218 TESTUAREN IBILBIDEA 

28 or. = III, 2, 3 [55, 19] lotsa galduen lotsa-galduen 
28 or. = III, 2, 3 [56, 1] urrurik urrurikago 
28 or. = III, 2, 4 [56, 5] zeragidaneko zeragidarano 
29 or. = III, 3, 5 [56, 19] bilddurgarrietara bildurgarrietara 
29 or. = III, 3, 5 [56, 24] ez obenaren einean ez ordea obenaren einean 
29 or. = III, 3, 6 [57,7] nt nik 
29 or. = III, 3, 6 [57, 16] adiskideagoa adiskidegoa 
29 or. = III, 3, 6 [57, 16] egifiak aien eginak 
30 or. = III, 4, 8 [59, 16] su garren su-garren 
31 or. = III, 6, iz. [60, 17] naste naste 
31 or. = III, 6,10 [60,20] xedeba xedea 
31 or. = III, 6, 10 [61, 7] nuken nuan 
31 or. = III, 6,10 [61, 13-14] gogaki [ ... ] gorpuzki gorpuzki [ ... ] gogaki 
32 or. = III, 6, 10 [62, 9] zaude zauden59 

32 or. = III, 6, 11 [62, 20] onuratsugo onuratsuago 
32 Of. = III, 6, 11 [63, 7] zurtze gabe zurtze-gabe 
33 or. = III, 6, 11 [63, 12J auznartzen ausnartzen 
33 or. = III, 7, iz. [63, 14] Gorpuz-begiz Gorputz-begiz 
33 or. = III, 7, 12 [63, 20] giza-iltzaileak giza- I iltzaileak 
33 or. = III, 7, 12 [64, 5-7J ba'da [ ... ] ez da balitz [ ... J ez baita 
33 or. = III, 7, 12 [64, 8J Gaifiera Ganera 
33 or. = III, 7,13 [64, 17-18] gaizto [ ... ] giza-neurriz giza-neurriz [ ... J dauzkate 
34 or. = III, 7, 13 [65, 10J aldakor al da? aldakor al da orregatik? 
34 or. = III, 7, 14 [65, 21] guzian guziak 
34 or. = III, 7, 14 [65,23] zeduzkan zedukan 
34 Of. = III, 7, 14 [65,26-66, 1] ez soilki [ ... ] zutelako. aiek [ ... ] zuten 
35 or. = III, 8, 16 [67, 19] ta zazpi iru ta zazpi60 
35 or. = III, 8, 16 [67,23] ta gaiztakeria gaiztakeria 
35 or. = III, 8, 16 [67, 24] okertuz okertuz ari 
35 or. = III, 8, 16 [67, 27] itzez [= C] itsez61 

35 or. = III, 8, 16 [67, 28] antzirik antzirik62 
35 or. = III, 8, 16 [68,3] bereiziz bereizi63 
35 or. = III, 8, 16 [68, 5] Zugana zugana 
35 or. = III, 8, 16 [68, 8] geiago- I naiak geiago-naiak 
36 or. = III, 9, 17 [68, 21] ez baitzaitute naigabetzen ez baitzaitute n. Zu 

59Ikus honetaz 168 or. 85 oh. 
6O«adversus tria et septem, psalterium decem chordarum, decaIogum tuum»: "Zure amar aginduetako iru 

ta zazpi zurdatzetan» C; "Zure amar aginduetako ta zazpi zurdatzetan» B; «Zure amar aginduetako iru ra zazpi 
zurdatzetan» A. 

61Testuinguruak (ikus hurrengo oharra) eta jatorrizkoak garbi uzten dute "hitzez» behar duela: ,,[ ... J aut rei 
tenentur animo et verbis saevientes adversus te [ ... j». 

62Hemen axola zaigunerako berdin samar bada ere, merezi du konruan izatea bai B-ren irakurketa bai A-rena 
hutsak direla, «autsiri\o. behar bailuke, C-k dakarren bezala. Hona hemen testuak: "aut rei tenentur animo et verbis 
saevientes adversus te et adversus stimulum calcitrantes, aut cum diruptis limitibus humanae societatis laetanrur 
audaces [ ... J»; "Zure aurka obendun dira gogoz naiz itzez asarrerurik, eztenari ostiko egifiez; edota gizarteko 
mugak autsirik, lotsagabeki aufatzen dira [ ... j)) C; "Zure aurka obendun dira, gogoz naiz itzez [itsezAj asarreturik, 
eztenari ostiko egifiez; edota gizarteko mugak antzirik [dntzirikAj, lotsagabeki aupatzen dira [ ... j» B. 

63Badirudi «bereiziz» behar lukeela: ,<.Arrokeri bereiziz [bereizi AJ gezur ursa maite bide dugu»; «[ ... J et privata 
superbia diligitur in parte unum falSUffi»; C-k ere B-ren tesru bera dakar. 
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36 or. = III, 9, 17 [69, 8] bear dala bear ote-dan64 

36 or. = III, 10, 18 [69,21] saindu batek saindu manestar batek 
37 or. = III, 10, 18 [70, 5] ezkaturik eskaturik 
37 or. = III, 11, 19 [70, 13] sifiestez sifieztez 
37 or. = III, 11, 19 [70,22] Gizalegez galdegin G. pozteagatik galdegin 
37 or. = III, 11, 19 [70,23] zen ea zeri 
37 or. = III, 11,20 [71,9] berela bereala 
37 or. = III, 11,20 [71, 18] illumean illunean 
37 or. = III, 11,20 [71, 19] itsatsiz itsatsia 
38 or. = III, 12,21 [72, 10] ere nere65 

38 or. = III, 12,21 [72, 19] emana eman 
38 or. = III, 12,21 [72,20] ez ezen ez-ezen 
39 or. = IV; iz. [75, 1] N'GARREN LAUGARREN 
39 or. = IV; 1, iz. [75, 3] Augustnek Augustifiek 
39 or. = IV; 1, 1 [75, 15] eltzetoetan eltzettoetan 
39 or. = IV; 1, 1 [76,2] poz-oiuz poz- I oiuz 
40 or. = IV; 2, 2 [77,4] ezinbesteko ezin besteko 
40 or. = IV; 3, 4 [78, 7] erabiltea erabiltzea 
41 or. = IV; 3, 5 [79,2] bearagoeri bearragoeri [= C] 
41 or. = IV, 3, 5 [79,3] nendiela nendiola 
41 or. = IV; 3, 5 [79, 16] ez zala etzala 
42 or. = N, 4,9 [81,20] sortetxea sortetxoa [sortetxea Oz] 
43 or. = IV; 4, 9 [81,27] Zertako Zertarako 
43 or. = IV, 4, 9 [82, 2] maite maite maite-maite 
43 or. = IV; 6, iz. [83, 2] Bizitzeak Bizitzak 
43 or. = IV; 6, 11. [83, 12] eriotze eriotz 
44 or. = IV; 7, 12 [84, 11] iakitea iakitzea [iakitea Oz] 
44 or. = IV; 7, 12 [84, 12] intzirik intziriz [= C] 
44 or. = IV; 7, 12 [84, 14] animak anima66 

45 or. = IV; 8, 13 [85, 19] illezkor ilezkor 
45 or. = IV; 8, 13 [86, 2] illik ilik 
45 or. = N, 9, 14 [86, 19] illunak ilunak 
45 or. = IV; 9, 14 [87, 2] betiz betez 
46 or. = IV; 10, 15 [87, 14] iaiotzen iaiorzean 
47 or. = Iv, 11, 16 [89, 1] bera bere67 

47 or. = IV; 12, 18 [90, 13] Biotz-barrenean Biorz- I barrenean 
48 or. = IV; 12, 19 [91, 8] ezkon- I berria ezkon-berria 
48 or. = IV; 12, 19 [91, 11] eriotza eriotz 
48 or. = IV; 13, 20 [92, 9] bainkinduzkete baikinduzkete 

64Ikus beherago 280 or. 
65«Quem cum illa femina rogasset, ut dignaretur mecum colloqui et refellere errores meos [ ... ]»: «Gure amak, 

enekin mintza zedila oroiztu zun ene gezurrak birrintzeko [ ... J» C; «Nerekin mintza zedila oroiztu zun gure amak 
ere gezurrak birrintzeko [ ... J» B; «Nerekin mintza zedila otoiztu zun gure amak nere gezurrak birrintzeko [ ... ]» A. 

66«Porrabam enim concisam er cruenram animam meam imparienrem porrari a me, er ubi eam ponerem 
non inveniebam»: «Nirekin ninderaman, nirekin ioan nai zuken animak, erdirarurik, odoldurik, eta ez nendun 
arkirzen non egorzi» C; «Nerekin ninderaman, nerekin ioan nai zuken animak, erdiraturik, odoldurik, eta ez 
nendun arkitzen non egotzi» B; «Nerekin ninderaman, nerekin ioan nai zuken anima, erdiraturik, odoldurik, eta 
ez nuan arkitzen non egorzi» A. 

67«[ ... ] et non te deponenr, quo descendunt»: «Orrek etzaitu utziko beure geldi-Iekuan» C; «Orrek etzaitu 
eramango bera eror-tokira» B; «Orrek etzaitu eramango bere eror-tokira» A. 
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49 or. = IV, 14,22 [93, 16] buru-iantzi buru- I iantzi 
50 or. = IV, 15,25 [95,27] nn ni 
50 or. = IV, 15,25 [96,3] baidugu . baitugu 
50 or. = IV, 15,26 [96,8] gogor gogo [gogor Ozl 
50 or. = IV, 15,26 [96, 11] lukela nukela68 

51 or. = IV, 15, 26 [96, 19] atserriru atzerritu 
51 or. = IV, 15,26 [96,23] baitari baitarik [= C] 
51 or. = IV, 15, 27 [96, 26] luburu liburu 
51 or. = IV, 15,27 [97, 2] 10 10 
51 or. = IV, 16, 28 [97, 14] mintza-maisuek mintza- I maisuek 
51 or. = N, 16, 29 [97, 24] arriagarriro arrigarriro 
51 or. = IV, 16,29 [98, 1] maill mail 
51 or. = IV, 16,29 [98,8] zendoa sendoa 
51 or. = IV, 16,30 [98, 11] ikaskinzun ikaskizun 
51 or. = IV, 16,30 [98, 12] grifia tzarren grifiatzarren 
51 or. = IV, 16, 30 [98, 17] mintza eraz mintzaeraz 
51 or. = IV, 16, 30 [98, 17] luze-- I zabalez 1 uzezabalez69 

52 or. = IV, 16, 30 [98, 22] edukitzea idukitzea [= C] 
52 or. = IV, 16,31 [99,9] elizaren Elizaren 
53 or. = V, iz. [101, 1] V'GARREN BOSGARREN 
53 or. = V, 1, 1 [101, 9] zaton dakion 
53 or. = V, 2, 2 [102,8] barne#eraifio [# = n + r] barnereraifio [.n. OzFo 
53 or. = V, 2, 2 [103, 1] nindabill#n [# = e + a] nindabillen 
53 or. = V, 3, iz. [103, 6] asko[-]iakifi71 asko-iakifi 
54 or. = V, 3, 3 [103, 14] ontzixkan72 ontxixkan [ontzixkan Oz] 
54 or. = V, 3, 4 [104, 6] urtez eta urtez urtez 
54 or. = V, 3, 5 [105, 1] zer-iakin zer iakin 
54 Of. = V, 3, 5 [105, 8] etzuten entzuten 
54 or. = V, 3, 5 [105,8] billa- I -nai billanai 
54 or. = V, 3,5 [l05, 15J suntsikorren suntzikorren 
55 or. = V, 4, 7 [106,6] etzakizana ezakizana 
55 or. = V, 4, 7 [106, 16] ezer[-jukan ezer-ukan 
55 or. = V, 5, iz. [107, 2] bete betean bete-hetean 
55 or. = V, 5, 8 [107,7] ba'ziteken baziteken 

68"Cum enim ego essem murabilis er eo mihi manifesrum esser, quod utique ideo sapiens esse cupiebam, ut ex 
deteriore melior fierem [ ... J»: «Ni aldakor izanik eta obe gerta-naiez iakintsu izan nai nukela ikuski [ ... ]» C; "Ni 
aldakor izanik era obe gerta naiez iakintsu [m2] izan nai lukela ikuski [ ... J» B; «Ni aldakor izanik era abe gena 
naiez iakintzu izan nainukela ikuski { ... J» A. 

69"luze-zabalez» C. 
70" barneneraiiio» Oz. 
7150. orritik aurrera (seguruenik lerroen arteko zuria gutxitu izanarekin du zer ikusi: gogora 71 or. 11 oh. 

azaldutakoa) idazmakina orain arte ez bezala portatzen da punw jakin bati dagokionez: noizean behiQ, eta 

kopiagilearen nahiaren kontra, marratxoa duen cipoak papera jotzen du baina zinra jaso gabe; honelakoetan,edo 
marratxoa ez da paperean markatzen, edo -cipoa zikina dagoenean, pentsatzen dur- 050 arrasto ahula gelditzen 
da. (Hau guztia B-prior-i dagokionez: B-alter-en, noski, marratxo hori 050 ondo markarua dago beti,kalkoak igo 
ez den zintaren funtzioa bere duelako). Ttntarik gabeko marratxo hau bihitzen artean fOrtunaw den batzUetan 
~ beti-, ikusi egin dute inprimategian eta A-ko teswan jaso: kasu hauek B-renera A-ren artekoaldaeratzat 
jo diwgu (B-n, berez, ez dagoelako benetako marratxorik era A-n, berriz. bai) eta, hortaz, gure zerrenda honetan 
bildu behar izan ditugu; marratxo mota hau ~in baita inondik ere, esan bezala, berariaz jotako marratxoak utzi 
ohi duen markarekin berdindu- raketen arteko marratxo baten bidez islaru dugu: «[-]». 

12Izan ere, z letra ez da ondo irakurtzen B-ko testuan. (C-k. noski, «ontzixkan» dakar). 
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55 or. = V, 5, 8 [107, 11] berriketa[-]guziekin berriketa-guziekin 

55 or. = V, 5, 8 [107, 15] bete betean bete-betean 

55 or. = V, 5, 9 [107,21] dakidanik dakienik73 

55 or. = V, 5, 9 [108,2] ba#deritzo [# = i + 
, 

+ =] ba'deritzo 

56 or. = V, 6, 10 [109,4] etzitzaizkidan etzekizkidan 

56 or. = V, 6, 10 [109, 10] egin egiz74 

56 or. = V, 6, 10 [109, 11] arrigarrirro arrigarriro 
56 or. = V, 6, 10 [109, 17] argia argi 
56 or. = V, 6, 11 [109,25] elkarr-izketan elkar-izketan 
56 or. = V, 6,11 [110,1] Ba-zun Bazun 
56 or. = V, 7, iz. [110, 14] zio zaio 
56 or. = V, 7, 12 [110,20] etziduridan75 etzirudidan 
56 or. = V, 7, 12 [110, 23] apal apal apal-apal 
57 or. = V, 7,12 [Ill, 1] lotsarik lotsaturik76 

57 or. = V, 7, 12 [111, 5] beregana berenaga 
57 or. = V, 7,12 [111, 5] iakinez77 iakifiez 
57 or. = V, 7, 13 [111,26] eskeinten78 eskeintzen 
57 or. = V, 8, 14 [112, 11] bear [ -]baita bear-baita 
57 or. = V, 8, 14 [112, 12] ala[-]nai ala-nai 
57 or. = V, 8, 14 [113, 5] zutenek zutenak 
57 or. = V, 8, 14 [113,5] baitirautsaten baitzirautsaten 
58 or. = V, 8, 14 [113, 9] irakazbide irakasbide 
58 or. = V, 8, 15 [114,6] begiratuz begiratu79 

58 or. = V, 9, 16 [115, 1] egin-gaizkiak egin gaizkiak 
58 or. = V, 9, 16 [115, III su-oifiazeetara su-ofiazeetara 
59 or. = V, 10, 18 [117, 13] de I tzarretara detzarretaralO 

59 or. = V, 10, 19 [117,21] egiakoro egia oro 
60 or. = V, 10, 19 [118,3] laun Iaun 
60 or. = V, 10, 19 [118,6] azbegiz ta mugaz [= C] azbegiz mugaz 

73«Cum enim audio ehristianum a1iquem fratrem ilium aut ilium ista neseientem [ ... j»: «Kristau anai batek 
au edo ori ez &Zkilanikentzutean [ ... J" C; «Kristau anai batekau edo ori ez dakidanikentzutean [ ... j- B; «Krisrau 
anai batek au edo ori ez dakienik entzutean [ ... j» A. 

74«5ensi autem aliud genus hominum etiam veritatem habere suspectam et ei nolle adquiescere, si compto 
atque uberi sermone promeretur»: «Ezagutu nendun beste giza-mota bat ere, norbait itz ugariz eta landuz mintzo 
dalako, egia ezbaiean iarriz ez baitute baiesten» C; «Ezagutu nendun beste giza mota bat ere, norbait itz ugariz eta 
Ianduz mintzo dalako ez baitute baiezten, egin ezbaiean iarriz» B; «Ezagutu nuan beste giza mota bat ere, norbait 
itz ugariz eta Ianduz mintzo dalako ez baitute baiezten, egiz ezbaiean iarriz» A. -

75Lehendabizi «etziruridan» idatzi zuen B-ren kopiagileak; ondoren, betiere makinaz, dbat jo zuen Ierroartean 
(lehenengo r-aren gainean), «etziduridan» irakurtzeko, eta hauxe da, izan ere, Orixek erabiItzen duen forma (ikus 
honetaz 273 or.). 5eguruenik, kopiagiIearen zuzenketak izan du zer ikusirik A-ra bidean egindako aldaketarekin. 
(Ez dagokio auzi honi C-k «etzirudidan» ekartzea}. 

76«[ ... j nee eum puduit confiteti»: «[ ... J ta lotsarik gabe aitonu ere» CB; «[ ... J ta lotst#Urik gabe aitonu ere» A. 
77B_k dakarrena, berez, honako hau da: «iaki#ez», non # = n + ii; baina honen gainean, lerroartean, n bat idatzi 

du -makinaz- kopiagileak. (C-n, berriz, «iakinez» idatzi du makinaz era gero eskuz gehiru du trema). 
78B_n «eskeintzen» idatzi du lehendabizi, baina ondoren, baita ere makinaz, urratu egin du z lena; C-k ere 

«eskeinten» dakar. 
79«5ed tu alte eonsulens et exaudiens cardinem desiderii eius non eurasti quod tunc petebat, ut me faeeres 

quod semper petebat,,: «Zuk ordea, barnago begiratuz, orduko aren nai-muiiia etzenun bete, Zuk ni ark eskatzen 
zuna nindegizun» C; «Zuk, ordea, barnerago begiratuz, orduko aren nai-muifia etzenun bete, ark eskatzen zuna 
Zuk egin nindezazufl» B; «Zuk, ordea, barnerago begiratu, orduko aren nai-muifia etzenun bere, ark eskaczen zuna 
Zuk egin nindezazufl» A. 

8°Baina C-k, 050 argi, «ele tzarfetara». 
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60 or. = V, 10, 20 [118, 12] argia aizea81 

60 or. = V, 10,20 [119,3] Birkinagandik Birjifiagandik82 

60 or. = V, 11,21 [119,23] az#n [# = e + i] ezin [= CJ 
61 or. = V, 12,22 [120, 5] era ra 
61 or. = V, 12,22 [120,6] A#rikan [# = f + PJ Mrikan83 

61 or. = V, 12,22 [120, 10] naiez ianez [= C] 
61 or. = V, 12,22 [120, 17] gutxiezren gutxiesren 
61 or. = V, 13, iz. [121, 1] XII XIII 
61 or. = V, 13, iz. [121, 2J minrza maisua mintza-maisua 
61 or. = V, 13,23 [121, 12] eriari ernan 
61 or. = V, 13,23 [121, 20J zer-- I ikusi zer-ikusi [= C] 
61 or. = V, 13,23 [121, 23] legunak lagunak 
62 or. = V, 14,24 [122, III bakarrik bakarrik nairik [nai-ta OZ]84 
62 or. = V, 14,24 [122,20] askoran azkoran [askotan Oz] 
62 or. = V, 14,24 [123, 3] iakintzuan iakintsuak [= C] 
62 or. = V, 14,24 [123,4] berdifitsu berdintsu [= C] 
62 or. = V, 14,24 [123, 5] ba'nekuzan ba'nekusan 
62 or. = V, 14,25 [123, 16] egin biderik egin- I biderik8; 

63 or. = VI, 1, 1 [126, 3J aek ark 
63 or. = VI, 1, 1 [126,4] alargun-seme[-]ari86 alargun-semeari 
64 or. = VI, 2, 2 [127, 13] ipinten [= C] ipintzen 
64 or. = VI, 2, 2 [128, 10J on#ran [# = e + eJ87 onaeran 
64 or. = VI, 3, iz. [128, 16] Anburusi Amburusi 
64 or. = VI, 3, 3 [128, 20] egi billa egi-billa 
64 or. = VI, 3, 3 [128,21] Anburusi [= C] Amburusi 
64 or. = VI, 3, 3 [129, 19] argiar argira [= C] 
65 Of. = VI, 3, 4 [130,9] guzrienik guttienik88 

65 or. = VI, 3, 4 [130, 10] Galdeginez [= C] Galdegirez 
65 or. = VI, 3, 4 [130, 11] ninzan [= C] ninrzan 
65 or. = VI, 3, 4 [130, 13] ripi ttipi 
65 or. = VI, 4, iz. [130, 18] Anburusi Amburusi 
65 or. = VI, 4, 6 [131, 15] Anburusi Amburusi 
65 or. = VI, 4, 6 [131,20] beldur [= C] bildur 
65 or. = VI, 4, 6 [131,21] egaonak egonak [= C] 
66 or. = VI, 4, 6 [132, 4] sifietsi [= C] zifietsi 
66 or. = VI, 5,7 [132, 18] nire[= C] nere 

81«[ ... ] sive crassam, quam terram dicebant, sive tenuem atque subtilem, sicuti est aeris corpus»: «[ ••. ]lurra 
bezain gizen edo aizea bezain argah C; ,,[ ... ]lurra bezain gizen edo argia bezain argab B; ,,[ ... ]lurra bezain gizen 
edo aizea bezain argah A. 

82«Birxinagandib C. 
83,<Aprikan» C. 
84«Cum enim non satagerem discere quae dicebat, sed tantum quemadmodum dicebat audire [ ... J»: ,<Ark 

esanak ikasten iardun gabe, nola ziagon entzun bakarrik [ ... j» C; ,<Ark esanak ikasten iardun gabe nola esan 
entzun bakarrik [ ... j» B; «Ark esanak ikasten iardun gabe nola esan entzun bakarrik nairik [nai-ta OzJ [ ... j» A. 

8; «eginbiderik» C. 
86«alargun-seme ari» C. 
87Hala ematen du behintzat; C-k «onetan» dakar. 
88«[ ... J quarnquam quomodo se haberet spiritalis substantia, ne quidem tenuiter atque in aenigmate suspicaban>: 

«gogakia zer zanik ez bainun den gutienik eta urrundik ere iduritara» C; «gogakia zer zanik ez bainun den guztienik 
eta urrundik ere iduritara» B; «gogakia zer zanik ez bainun den guttienik eta urrundik ere iduritara» A. 
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66 or. = VI, 5, 7 [133, 2] iabearazi [= C] iaberazi 
66 or. = VI, 5, 7 [133, 4] ba[-]zidaten baizidatenS9 

66 or. = VI, 5, 7 [133, 10] arretatik arretarik [= C] 
66 or. = VI, 5,7 [133, 10] ba nekin banekin 
66 or. = VI, 5, 8 [133, 19] ba[-]zendu ba-zendu 
66 or. = VI, 5, 8 [133, 22) irakurr-erex irakur-errex 
66 or. = VI, 5, 8 [133, 28] dekartz dekartzi 
66 or. = VI, 5, 8 [134, 2] ba[-)lerakar ba-Ierakar 
67 or. = VI, 6, iz. [134, 10) emaiten ernaten 
67 or. = VI, 6, 9 [134, 11] irabazi, ezkontza irabazi ta ezkontza 
67 or. = VI, 6, 9 [134, 13) nei nen 
67 or. = VI, 6, 9 [134, 16] artatik [= C] artetik 
67 or. = VI, 6, 9 [134,21) sumarazi[-]zenidan sumarazi-zenidan 
67 or. = VI, 6, 9 [134, 24] keska kezka [= C] 
67 or. = VI, 6, 9 [135, 17] keska kezka [= C] 
67 or. = VI, 6, 9 [135, 18] iakintsaugo iakintsuago [= C] 
67 or. = VI, 6, 9 [135, 20] atse egin-naia [= C] atsegin-naia 
67 or. = VI, 6, 10 [135,24-25) zu ospez [ ... ) zendun eskalea [ ... ] zu ospez 
67 or. = VI, 6, 10 [136,5] keskak kezkak [= C] 
68 or. = VI, 7, 11 [136, 17] Nerbidi [= C] Nebridi 
68 or. = VI, 7, 12 [137, 16] ez es 
68 or. = VI, 7, 12 [137,21] argiratzean argitaratzean 
68 or. = VI, 7, 12 [137, 24] Ba dakizu Badakizu 
68 or. = VI, 7, 12 [138, 2) zurra [= C] zugurra 
68 or. = VI, 7, 12 [138,7] goresten [ ... ] gogoemaiten goresten [ ... ] gogo emaiten 
68 or. = VI, 7, 12 [138, 11] goxo [-] gox09O goxo-goxo 
68 or. = VI, 7, 12 [138, 13] ler[= C] ler 
69 or. = VI, 8, 13 [139, 13J al [= C] aI 
69 or. = VI, 9, iz. [140,8) bere beure 
69 or. = VI, 9, 14 [140, 14) atz- I ernaten atz-ernaten91 

69 or. = VI, 9, 14 [140, 17) smetsiz [= C] zifietsiz 
69 or. = VI, 9, 14 [140,21] berun langara berun-Iangara [= C] 
70 or. = VI, 9, 15 [141, 18] iendearengandik [= C] iende arengandik 
70 or. = VI, 9, 15 [141,22] bildur[-]gabe bildur-gabe92 

70 or. = VI, 10, 16 [142,22] adiskide-nai [= C] adiskide nai 
70 or. = VI, 10, 16 [143, 10) zuzenezkoa [= C] zuzenekoa 
71 or. = VI, 10, 17 [143, 17] zurtasuna [= C] zugurtasuna 
71 or. = VI, 11, 18 [144,9] gauzetas [gauzetaz C] gauzetan 
71 or. = VI, II, 18 [144, 18] Anburusi [= C] Amburusi 
71 or. = VI, 11, 18 [144,24] gisa giza [= C] 
71 or. = VI, II, 18 [145,6] keska kezka [= C] 
71 or. = VI, 11, 18 [145,6] orietatik [= C] orietati 
72 or. = VI, 11,20 [146, 1] nintzala nntzala 

89« [ ... J nee audiendos esse si qui forte mihi dice rent» : «[ ... J eta etzizaiela iara eman bear zera esaten ba zidaten 
ere» CB; «[ ... J eta etzizaiela iara eman bear zera esaten baizidaten ere» A. 

9O«goXO goxo» C. 
91«atze_1 maten» C. 
92«bildur gabe» C. 
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72 or. = VI, 11, 20 [146,4] 
72 or. = VI, 12,21 [146,20] 
72 or. = VI, 12, 22 [147, 10] 
73 or. = VI, 12,22 [147,28] 
74 or. = VI, IS, iz. [150,7] 
74 or. = VI, 16,26 [151,22] 
74 or. = VI, 16,26 [152, 1] 
75 or. = VII, 1, 1 [153,7] 
75 or. = VII, 1, 1 [153, 15] 
75 or. = VII, I, 1 [154,2] 
75 or. = VII, I, 1 [154, 10] 
75 or. = VII, 1,2 [f54, 19] 
75 or. = VII, 1,2[154,24] 
75 or. = VII, 1,2 [ISS, 5] 
75 Or. = VII, 1,2 [155,8] 
76 or. = VII, 2, 3 [155, 22] 
76 or. = VII, 2, 3 [156,4] 
76 or. = VII, 3, 4 [156, 15] 
77 or. = VII, 3, 5 [157, 25] 
77 or. = VII, 4, 6 [158, 5] 
77 or. = VII, 4,6 [158, 14] 
77 or. = VII, 4, 6 [158, 14] 
77 or. = VII, 4, 6 [158,22] 
77 or. = VII,S, 7 [159, 14] 
77 or. = VII,S, 7 [159, 15] 
78 or. = VII,S, 7 [160, 1] 
78 or. = VII, 5, 7 [160, 24] 
78 or. = VII, 6, 8 [161, 10] 
78 or. = VII, 6, 8 [161, 15] 
79 or. = VII, 6, 10 [163,20] 
80 or. = VII, 7, 11 [164, 16] 
80 or. = VII, 7,11 [164,231 
80 or. = VII, 7, 11 [165, 14] 
80 or. = VII, 8, iz. [166, 2] 
81 or. = VII, 9, 13 [167, 8] 
81 or. = VII, 9, 13 [167, 14] 
81 or. = VII, 9, 14 [167,24] 
81 or. = VII, 9, 14 [167,251 
81 or. = VII, 9, 14 [167,28] 
81 or. = VII, 9, 14 [168, 8] 
82 or. = VII, 9, 15 [169, 1] 
82 or. = VII, 9, 15 [169,4] 
82 or. = VII, 9, 15 [169, 14] 

93 «aitortzen» C. 
94«erdi-oifiaze» C. 

Ecclt. 
aspaldi [= C] 
nindukan [= C] 
nindukan [= C] 

. Augustin 
goxo[-]mintzatzea 
ausana [= C] 
Begiz [= C] 
aida ezifia 
bet-betan [= C] 
ezta [= C] 
nenkusan [= C] 
diranak[-] oro 
ttipienakH ttipiena 
mundu-zati 

· zerr-izanaren 
zerr-izan 
biurt-ezin [= C] 
nenduten 

.. aitortze# [# = a + n] 
czin [= C1 
zerr-izana 

:. dazaguzulako [= C] 
bameka [= C] 

'. mugarik 
.alpera 
erio-bildurraren 
argibear 
duda-antzean [= C] 
ekin-eta [= C] 

.•. siiiez 
erdi-oiiaiza 
eta Zu nere, Zu 

., Augustin 
· giza argi 

zioteneri 
·eriotzeraiiio [= C] 
· eriotzeraifio [= C] 

belaunika 
eskuetara [= C] 
zintzinean 
baitiozu [= C] 
diotenek [= C] 
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Eccl. 
azpaldi 
nmedukan 
ninedukan 
Augustifi. 
goxo-mintzattea 
ausartu 
Begi 
alda-ezifi.a [= C] 
bet-beta 
ezta 
nekusan 
diranak-oro 
ttipienak-ttipiena 
mundu- I zati 
zer-izanaren 
zer-izan 
biur-ezin 
ninduten [= C] 
aitOrtzea93 

ezifi. 
zer-izana 
dezaguzulako 
barnera 
mugatik [mugarik Oz] 
alperra [= C] 
erio- I bildurraren 
argi-bear 
duda antzean 
ekin eta 
smes [= C] 
erdi-ofiaize94 
etaZu9S 

Augustifi. 
giza- I argi 
ziotenari 
eriotzaraifio 
eriotzeraiio 
belaunikatu . 
ezkuetara 
aintzinean [= C] 
baitiozo 
diotenak [diotenek OZ]96 

95«Superior enim eram istis, te veTO inftrioT, et tu gaudium verum mUll subdito tibi [ ... J»: «Nagusi ninzaien eta 
Zu niri, Zu, nire egizko poza, Zure menpean [ ... J» C; «Nagusi nintzaien eta Zu nere, Zu, nere egizko poza, Zure 
menpean [ ... J» B; «Nagusi nintzaien eta Zu, nere egizko poza, Zure menpean [ ... J» A. •. 

96B_n «dioten#b idatzi du kopiagileak lehendabizi; urratu moduko horren gainean, lerroartean eta betiere 
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82 or. = VII, 10, iz. [169, 17] 
82 or. = VII, 10, 16 [170, 1] 
82 or. = VII, 10, 16 [170, 15] 
83 or. = VII, 12, 18 [171,20] 
83 or. = VII, 12, 18 [172,8] 
83 or. = VlI, 12, 18 [172, 11] 
84 or. = VII, 13, 19 [173.71 
84 or. = VII. 13, 19 [173. 10] 
84 or. = VII, 14,20 [173,20-23] 
84 or. = VII, 14,20 [174, 3} 
84 or. = VII, 16,22 [175. ~7} 
84 or. = VII, 16.22 [175.81 
84 or. = VII, 16.22 [175. 11] 
85 or. = VII, 17,23 [175,20]. 
85 or. = VII, 17,23 [176,6] 
85 or. = VII, 17,23 [176,71 
85 or. = VII, 17,23 [176, 25} 
85 or. = VII, 18, 24 [177, 8] 
85 or. = VII, 18,24 [177, 23] 
85 or. = VII, 18,24 [177. 24] 
86 or. = VII, 19,25 [178,9] 
86 or. = VII, 19,25 [178.22] 
86 or. = VII, 19, 25 [179, 1] 
86 or. = VII, 19,25 [179,7] 
86 or. = VII, 19,25 [179,7] 
86 or. = VII, 20, 26 [179, 20] 
86 or. = VII, 20, 26 [180, 1] 
87 or. = VII, 20, 26 [180, 11] 
87 or. = VII, 21, iz. [180,20-22) 
87 or. = VII, 21, 27 [181, 16) 
87 or. = VII, 21, 27 [181, 17] 
87 or. = VII, 21, 27 [181,20] 
87 or. = VII, 21, 27 [181,25] 
87 or. = VII, 21, 27 [181, 26] 
87 or. = VII, 21, 27 [182,3] 
87 or. = VII, 21, 27 [182, 5] 
87 or. = VII, 21, 27 [182,9] 
87 or. = VII, 21, 27 [182, ll] 

argiz[ -] gaifietik 
au, ez, argi [= C] 
n#za.kezu [# = a + e] 
guzi [_] gal99 
on ba'litza 
on bakoitza 
egazti [= C] 
baitzatute 
buru-iantzi [ ... J Zurerik 
iaink.o:rlzunen 
zaiola. 
atseg#tz. [# = a + ij 
zer-izan 
Zugandik [= Cl 
ikus-esiiiak 
izadieraren [= C} 
bai-I ez 
laesukristo 
tipiturik 
#a [# = u+ U] 
ta edan, 10 egin 
gizona [ ... J iakintasun 
Ta artan 
Photin [= C] 
bereozten 
atzinaudela 
bidea [ ... ] zitzaidan 
ikustetik [ ... ] bizitzetik 

gainera [= C] 
gazkio 
dagike [= C] 
ilarazi [= C] 
il-agiria [= C} 
sainduaren 
argandik 
zugurreri 
bidextur 

argiz-gaifietik 
au; argi97 
nezakezu98 
guziagal 
on ez ba'litza 100 

bakoitza on 101 

egazki 
baitzaitutcl02 

osasundun [ ... 1 baitzindun 
lainko aizunenlO3 

zaiola [ ... 1 gaxoari. 
atsegaitz 
zer-I izan 
Zuregandik 
ikus-czifi.ak [= C] 
izadiaren 
baifiaez104 

lesukristo 
ttipiturik 
ua 
ta edatcn, 10 egitcn 
gizona, iakintasun 
Anan 
Plotin 
bereizten [= C} 
etzinaudcla [= C} 
bidea zitzaidan 
ikustetik [ ... ] bizitzera 
Batez [ ... ] zaio 
gaifiera 
gakio [= C] 
dagiko 
illarazi 
ill-agiria 
Sainduaren 
Argandik 
zugerreri 
bidetxur [= C} 
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makinaz, ~ bat gehitu dUo 
97.Non hoc ilia erat, sed aliud, aliud valde ab istis omnibus [ ... J»: .Ez zan au, ez, argi oengandik besterik zan» 

CB; .Ez zan au; argi ocnganclik besterik zan» A. 
98«nazakezu» C. 
99.guzi gal» C. 
l00«[ ... J quae nisi bona esset, corruptibilis non esset»: «[ ... J eta on ba'liza ez liteke ustddu» C; «[ ... J eta on 

ba'litzA ez liteke usteldu» B; «[ ... J eta on ez ba'litzA ez liteke ustddu» A. 
101«on bakoizka» C. 
IOl.baitzaitue» C. 
I03«jainkoaizunen» C. 
104.bailian ez» C. 
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87 or. = VII, 21, 27 [182, 17] 
88 or. = VIII, 1, iz. [183,3] 
88 or. = VIII, 1, 1 [183, 12] 
88 or. = VIII, 1, 1 [183, 15] 
88 or. = VIII, 1,2 [184,20] 
88 or. = VIII, 1,2 [185, 5] 
88 or. = VIII, 1,2 [185, 5] 
89 or. = VIII, 2, 3 [185, 17] 
89 or. = VIII, 2, 3 [185,24] 
89 or. = VIII, 2, 3 [186,3] 
89 Of. = VIII, 2, 3 [186,7] 
89 or. = VIII, 2, 3 [186,9] 
89 Of. = VIII, 2, 3 [186, 9] 
89 Of. = VIII, 2, 3 [186,20] 
89 or. = VIII, 2, 3 [186,21] 
89 Of. = VIII, 2, 4 [187, 7] 
90 or. = VIII, 2, 4 [187,21] 
90 or. = VIII, 2,5 [187,22] 
90 Of. = VIII, 2, 5 [187, 25] 
90 or. = VIII, 2, 5 [187,27] 
90 or. = VIII, 3, 6 [188, 18] 
90 or. = VIII, 3, 6 [188, 20] 
90 or. = VIII, 3, 6 [188,21] 
90 or. = VIII, 3, 7 [189, 16] 
91 or. = VIII, 4, 9 [191, 1] 
91 or. = VIII, 4, 9 [191,6] 
91 or. = VIII, 4,9 [191,9] 
92 or. = VIII, 5, iz. [192, 2] 
92 or. = VIII, 5,10 [192,21] 
93 or. = VIII, 6, iz. [194, 12] 
93 Of. = VIII, 6, 13 [194, 14] 
93 or. = VIII, 6, 14 [195, 10] 
93 or. = VIII, 6, 14 [195,26] 
93 or. = VIII, 6, 14 [195,27] 
93 or. = VIII, 6, 15 [196,3] 
93 or. = VIII, 6, 15 [196,3] 
93 or. = VIII, 6, 15 [196, 5] 
93 or. = VIII, 6, 15 [196, 12] 
93 or. = VIII, 6, 15 [196, 17] 
94 or. = VIII, 6,15 [196,27] 

105 «zizaidazan» C. 
106«zeragitzan» C. 

zitzaizkidazan 
bere 
onets 
orotarik [= C] 
zeragizkin 
lainko 
eagunik 
Anburusi 
asi -masieri [= C] 
Bitoren 
aitor [= C] 
gurasoren [= C] 
irakasleko 
lepoz 
lotsaizunean [= C]IO? 
irakurr-ala [= C] 
Etzien 
aitorr-orduan [= C] 
itza autak [= C] 
bildurr-ikara [= C] 
etsairen 
gutiago [= C] 
zira [= C] 
bildur[-]baitziran 
poza[-]ioriago 
aut#u [# = a +t] 
itz ok esan zitun [= C] 
Bitori#' en [# = n + ft.] 
zar [= C] 
Pontian'ek 
lagumzai#e [# = I + ft.] 
Pontian [= C] 
Balditzen [= C] 
egiazko [ ... ] alakoak 
oraino [= C] 
Bazan 
zitt#gun [# = a + i] 
zenbait Zure morroirekin109 
sainduzl10 [= C] 
laizter 
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zittaizkidan 105 
beure 
Onets 
orotatik 
zeragikin106 

lainkoa [= c] 
ezagunik [= C] 
Amburusi 
asi masieri 
Bitorin [= C] 
iator 
gurasoen 
irakaslego [= C] 
lepoa [= C] 
lotsa-izunean 
irakur-ala 
etzien 
aitor-orduan 
itz autak 
bilduf-ikara 
etsaiaren [= C] 
guttiago 
zera 
bildur-baitziran 
poza-ioriago 
autatu [= C] 
esan zitun itt ok 
Bitorin'en 
zar 
Pontitian' ek 
laguntzaille 
Poztitian [Pontitian Oz] 
Balditen 
egiazko alakoak 
oraift.o 
Bazan 
zitzagun 108 

zenbait Zure morroiekin 
sainduaz 
laister [= C] 

l07m3_k marka txiki bat egin du hitz honen azpian (<<zu» letren azpian zehazki): hitza ezezagun edo argitu 
beharreko iruditu ote zitzaiolako Lekuonari? 

I08«zizaigun» C. 
I09Berdin C-k. 
llOB_n «sainduaz» idatzi du kopiagileak, baina z makinaz egindako marra batekin urratu du eta, azken a-ren 

gainean, hots, lerroartean, z bat idatzi du, hau ere makinaz; C-k ere «sainduz» dakar. 
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94 or. = VIII, 6, 15 [197,7] erailki 
94 or. = VIII, 6, 15 [197,9] esan t~kian 
94 or. = VIII, 6, 15 [197, 16] beste#kl11 

94 or. = VIII, 7, 16 [197,22] Pontian [= C] 
94 or. = VIII, 7, 17 [198, 16] gurikerieri [= C] 
94 or. = VIII, 7,17 [198, 18] oraino [= C] 
95 or. = VIII, 7, 18 [199, 5] Pontian [= C] 
95 or. = VIII, 7, 18 [199,5] mintza[-]bitartean 
95 or. = VIII, 8, 19 [199,23] iarraitzeko [ ... ] ere? 
96 or. = VIII, 8, 20 [201, 5] al [= C] 
96 or. = VIII, 10, 22 [202, 18] ba dabiltza [= C] 
97 or. = VIII, 10, 22 [203, 7] gogoz-beste [= C] 
97 or. = VIII, 10, 23 [203, 11] aier [= C] 
97 or. = VIII, 10,23 [203, 14] bi[-]etorki 
97 or. = VIII, 10,23 [203, 16] auta naiez [= C] 
97 or. = VIII, 10, 23 [203, 17] ba dago [= C] 
97 or. = VIII, 10,24 [204, 14] nai-ukaite [= C] 
97 or. = VIII, 10,24 [204, 151 soila [= C] 
97 or. = VIII, 10,24 [204, 15] Ebangelioa [= C] 
98 or. = VIII, 11,25 [205, 13] ukitzear [= C] 
98 or. = VIII, 11, 27 [206, 26] baifian [= C] 
98 or. = VIII, 11,27 [207, 1] ez-bezalako [= C] 
98 or. = VIII, 12, iz. [207, 4] Augustin 
99 or. = VIII, 12,28 [207, 18] nindukatela [= C] 
99 or. = VIII, 12, 29 [208, 3] ieiki [= C] 
99 or. = VIII, 12, 29 [208, 6] Ebangelioa [= C] 
99 or. = VIII, 12, 30 [209, 7] negar-intziri 
99 or. = VIII, 12,30 [209,9] ez bainun [= C] 
99 or. = VIII, 12, 30 [209, 11] urtez [= C] 
100 or. = IX, 1, 1 [211,7] lokariak 
100 or. = IX, 1, 1 [212,6] atsegifi [= C] 
100 or. = IX, 2, 2 [212,17] mintza-maisugoa [= C] 
100 or. = IX, 2, 2 [213, 3] negarr-ibarretik [= C] 
101 or. = IX, 2, 3 [213, 13] mihiHmaltzur 
101 or. = IX, 2, 3 [213, 18] zeton 
101 or. = IX, 2, 4 [214, 12] gezurr-aulkian [= C] 
101 or. = IX, 3, iz. [214, 18] ene 
102 or. = IX, 3, 6 [216,4] azkengabe [= C] 
102 or. = IX, 4, 7 [217, 9] ziztaz [= C] 
103 or. = IX, 4,8 [217, 25] at[= C] 
103 or. = IX, 4, 8 [217, 25] banu [= C] 
103 or. = IX, 4, 8 [218, 8] zindualarik 
103 or. = IX, 4, 8 [218, 13] ba nintza 
103 or. = IX, 4,9 [218,26] Igorri[-] I zun 

ll1Badirudi # = e dela; C-k ere «besteek» duo 
1120Z-ko "gurikieri» horren gainean ikus 289 or. 254 oh. 
113«mintza-maisugoa» Oz. 
114"ba ninza» C. 
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eraiki [= C] 
esan-tokian 
besteak 
Pontitian 
guzikerieri [gurikieri OzjI12 
oraifio 
Pontirian 
min tza-bitartean 
iarraitzeko [ ... ] iarraitzeko? 
a.l 
badabiltza 
gogoz beste 
aien 
bi-etorki 
auta-naiez 
bidago 
nai ukaite 
soilla 
Ebanjelioa 
ukitzea 
bafian 
ez-bezelako 
Augustifi 
ninedukatela 
ieki 
Ebanjelioa 
negar intziri 
ez'bainun 
urte 
lokarriak [= C] 
atsegin 
m.-maisuagoa [.ug. OZ]113 
negat-ibarretik 
mihi-maltzur 
zegon [= C] 
gezur-aulkian 
ere 
azkengabeko 
zintaz 
aJ 
banu 
zindudalarik [= C] 
ba nintzan114 

Igorrizun 
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103 or. = IX, 4. 9 [218,27] 
103 or. = IX, 4,10 [219, 16] 
103 or. = IX, 4, 10 [219, 20] 
104 or. = IX, 4, 10 [220,2] 
104 or. = IX, 4,10 [220, 8] 
104 or. = IX, 4, 10 [220, 9} 
104 or. = IX, 4, 10 [220, 9] 
104 or. = IX, 4, 10 [220, II} 
104 or. = IX, 4, 11 [220, 27] 
104 or. = IX, 4, 12 [221,5] 
104 or. = IX, 4, 12 [221, 8} 

'104 or. = IX, 5, .z. [221, 191 
104 or. = IX,S, B [221, 22} 
104 or. = IX, 5, 13 [221, 25} 
104 or. = IX, 5. 13 [222. 5] 
105 or. = IX, 6,14 [222, 15] 
105 or. = IX, 6,14 [223, 2] 
105 or. = IX, 6. 14 [223,4] 
105 or. = IX, 7,iz. [223,20] 
105 or. = IX, 7, 15 [224, 1] 
106 or. = IX, 7, 16 [224, 16] 
106 or. = IX, 7, 16 [225,31 
106 or. = IX, 8, 17 [225,21] 
106 or. = IX, 8, 17 [226, 1] 
106 or. = IX, 8, 17 [226, 4] 
106 or. = IX, 8, 17 [226, 4] 
106 or. = IX, 8, 17 [226, 14] 
106 or. = IX, 8,17 [226,15] 
107 or. = IX, 8, 18 [226, 23] 
107 or. = IX, 8, 18 [226,24] 
107 or. = IX, 8, 18 [227, 1] 
107 or. = IX, 8,18 [227, 14] 
107 or. = IX, 8, 18 [227, 15] 
107 or. = IX, 8, 18 [227,20] 
107 or. = IX, 8, 18 [227,21] 
107 or. = IX, 8, 18 [228, l] 
108 or. = IX, 9, 19 [228, 18] 
108 or. = IX, 9, 19 [228, 21] 

115 «Itz ok» C. 
!l6«zinzaidan» C. 
117 «lasterka» C. 

Ats 
Itzlok 
ruranak [= C] 
baikaituzu [= C] 
gela-barne [= C} 
zarra 
illik [= Cl 
zintzaidan 
zeru-eztizko [= C] 
lasterrna 

, iainkoari 
'~i 

saltzaille , 
Anburusi [= C1' 
Ebangelioa [= C} 
sakramendueri [= C] 
Elkarr-izketa [= C] 
ikusarazirik [= C] , 
oitura 
Anburusi ['" C] 
Anburusi [= C] 
gindoazan [= CJ 
utxirik 
gogoz [= C] 
zatzaieken 
kristoren [kristoren m3] 
gartxu gartxu (= C) 
egarriz [= C] 
xurru xurru [= C} 
Zagarragoen 
uztaka120 

anddere [= C] 
egot#i [# = s + z] 
dagiezuna 
anddere [= C] 
sentzarazi 
bazan 
ziranean, au zien 

ats 
Itzokll5 
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niranak [diranak Oz] 
beikaituzu 
gela barne 
zarra 
illun [illik Oz] 

, zitzaidan 116 

zero ~tizko. 
lasterra 117 

lainkoari -
. Ambtirusi 
saltzaile [= C1, 
Amburusi 
Ebanjelioa 
sakramenfueri 
Ekar-izketa 
ikusirazirik 
oituran 
Amburusi 
Amburusi 
gindozan [gindoazan Oz} 
utzirik l1B 

gogo [gogoz Oz] 
zizaieken [= C] 
Kristo'renl19 

gartxu-garrxu 
edariz 
xurru-xurru 
Zarragoen 
ustarka [uztarka Oz] 
andere 
egotsi [egotzi Oz)121 
degiezuna [dagiezuna Oz] 
andere 
zentzarazi [= C] 
ba'zan 
ziran; ua aie!l'22 

118Hitz hau m3-k nabarmendutako pasarte baten barnean dago baina, itxura guztien arabera, hemen jaso 
dugun aldaketak ez du zer ikusirik -horregatik zerrendatu dugu hemen- m3-ren markekin (ikus ·176 or. eta 
215 or. 52 oh.). 

119Hemen mintzagai dugun aldaketa, noski, apostrofoari dagokiona da: !etra larriaren erabilera ukitzen 
duenari buruz ikus 255 or. 

I2°Nabarmendu ere egin du hitz hau m3-k B-prior-en, baina ez da zalantzarik arrazoi lexikoengatik egin duela 
(ikus 138 or.). 

l21«egotzi» C. 
122«[ ... ] inter arnica colloquia illae arguebant maritorum vitam, haec earum linguam»: «[ ... J gizonen aurka 
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108 or. = IX, 9, 19 [228,23] Beraz beraz 
108 or. = IX, 9, 19 [229,2] Patirki [= C] Partiki 
108 or. = IX, 9, 22 [230, 10] ondarr-egunetan [= C] ondar-egunetan 
108 or. = IX, 9, 22 [230, 14] zinaudela [= C] zifiaudela 
109 or. = IX, 10, iz. [231, 2] elkarr-izketa elkar -izketa 
109 or. = IX, 10, 23 (231, 5J bi[-]biok bi-biok 
109 or. = IX, 10,23 [231,8] antziz [= C] antziz 
109 or. = IX, 10,24 [231, 19] oroitzeko oroiteko ere 
109 or. = IX, 10,25 [232, 13] ba ledio ba'ledio 
109 or. = IX, 10,25 [232, 19] ba litez ba'litez 
109 or. = IX, 10,25 [232,20] Baifia baiiia 
109 or. = IX, 10, 25 [232, 20J Bere berez [= C] Bere-berez 
109 or. = IX, 10, 25 [232, 22] idurikikizunez idurikizunez [= C] 
109 or. = IX, 10,25 [233,2] alda-berrituko alde-berrituko 
110 or. = IX, 11, 27 [233, 24] ezarriko [= C] ezaliko [ezarriko Oz] 
110 or. = IX, 11,27 [233,24] duzue [= C] duzute 
110 or. = IX, 11,27 [234, 5] etzaiteztela [= C] etzaitezkela 
110 or. = IX, 11, 28 [234, 18J 28 
111 or. = IX, 12, 29 [235, 10] ber#an [# = a + t] berean'23 

111 or. = IX, 12,29 [235, 17] ezerrez [= C] ezerez 
111 or. = IX, 12,30 [235,21] 30 
111 or. = IX, 12,31 [236,7] Euodi [= C] Eudi [Euodi Oz] 
III or. = IX, 12,31 [236, 8] kantatzen [= C] kantatzean 
III or. = IX, 12,31 [236, 10] Gertatu Gertatua [= C] 
111 or. = IX, 12,31 [236, 13] iar iardunean 124 iardunean [= C] 
111 or. = IX, 12,31 [236, 16] ningabe mingabe125 

111 or. = IX, 12,31 [236,24] goibel- I aldik goibel aldik'26 

III or. = IX, 12,32 [237, 14] ogeko127 Eta ogeko 
III or. = IX, 12,32 [237, 14] Anburuzi Amburuzi'28 

112 or. = IX, 12,33 [237,27] ta eta [= C] 
112 or. = IX, 12,33 [238, 1] ilaurri ifiaurri 129 [= C] 
112 or. = IX, 12, 33 [238, 6] nai dunak [= C] naidunak 
112 or. = IX, 12,33 [238, 8J ba'neza ba-lezaI3O 

112 or. = IX, 13,34 [239, 3J itzaropen itxaropen 
112 or. = IX, 13, 34 [239, 5J Ai 'J\i 
112 or. = IX, 13, 35 [239, 8] bizita bizi ta [= C] 
112 or. = IX, 13,35 [239, 11] nazazu [= C] nazazun 
112 or. = IX, 13,35 [239, 17] auzitan[tan] sar arekin [= C] auziran arekin 

adiskide-antzean mintzo ziranean, au aien mihiaren aurka" C; «[ ... J gizonen aurka adiskide-antzean mintzo ziranean, 
au zim mihiaren aurka>, B; «[ ... J giwnen aurka adiskide-antzean mintzo ziran; ua aim mihiaren aurka» A. 

123"bertan» C. 
124Bi hitzen artean urratu luze bat dago. 
125«min gabe» C. 
126«goibelaldik» C. 
127Hitz hau paragrafoaren lehenengoa da; C-k ere B-ren testll bera dakar, baina letra larriaz: «Ogeko [ ... J". 
128,<Anburusi» C. 
l29Ikus, honen gainean, 138 or. eta bertako 11 oh., eta, beherago, 280-281 or. 
13°«ba [eza» C. 
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112 or. = IX, 13,35 [239,21] 
113 or. = IX, 13,36 [240,2] 
113 or. = IX, 13,36 [240, 10] 
113 or. = IX, 13,36 [240, 10] 
113 or. = IX, 13,36 [240, 13] 
113 or. = IX, 13,37 [240, 19] 
114 or. = X, 2, iz. [244, 4] 
114 or. = X, 2, 2 [244, 5] 
114 or. = X, 2, 2 [244, 11] 
114 or. = X, 3, iz. [245,2] 
114 or. = X, 3, 3 [245, 12] 
115 or. = X, 3, 3 [245, 14] 
115 or. = X, 3,4 [246, 1] 
115 or. = X, 4, 5 [247, 1] 
115 or. = X, 4, 5 [247, 5] 
115 or. = X, 4, 5 [247, 11] 
115 or. = X, 4, 5 [247, III 
115 or. = X, 4, 5 [247, 13] 
116 or. = X, 4, 6 [247,23] 
116 or. = X, 4, 6 [248,2] 
116 or. = X, 5, 7 [249, 1] 
117 or. = X, 6, 9 [250,2] 
117 or. = X, 6, 9 [250, 15] 
117 or. = X, 6, 9 [250,21] 
117 or. =X, 6,10 [251,5] 
1170r.=X,6, 10 [251, 14] 
117 or. = X, 6,10 [251, 18] 
117 or. = X, 6,10 [251,20] 
117 or. = X, 6,10 [251,22] 
117 or. = X, 7, 11 [252,3] 
118 or. = X, 8, 12 [253, 7] 
118 or. = X, 8, 12 [253, 13J 
118 or. = X, 8, 12 [253,21] 
118 or. = X, 8, 12 [253,25] 
118 or. = X, 8, 13 [254, 1] 
118 or. = X, 8, 13 [254, 5] 
118 or. = X, 8, 13 [254,7] 
118 or. = X, 8, 13 [254, 9] 
119 or. = X, 8, 14 [254, 20] 
119 or. = X, 8, 15 [255, 10] 

131«barkarzaileari» C. 
132Ikus honeraz 120 or. 69 oh. 

dezunari 
oben-agiria [= C] 
amarruz [= C] 
leoirik [= C] 
barkatzalleari 
otsegifiak 
1aungoikoa artzeko 
izkutu nererik 
Baztartzen 
barrnean 
[I Cor. 2,11]. [ ... J Aietaz 
nor beraz 
etziz 
urbill 
otoitztea 
gaiztetzi 
Olakoari 
oro; gaitz 
paz lagun 
arrixku 
bezate 
datxikolarik 
egoitea 
ala-galdezka 
tipi 
guzieri 
tipiago 
gorputzez 
ere 
ner 
dutana 
lerroa'34 

050 

eta aren sabel 
erraifiuak gertu 
badut 
Soinuek 
nai ala 
lekura 
idukitzeko 
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duzunari [= C] 
oben agiria 
amurruz 
leoiririk 
barkatalleari 131 

otseifiak [= C] 
1aungoikoari eltzeko 
nererik izkutu 
Bastartzen 
barnean 
[I Cor. 2, 11]. Aietaz 
norberaz 
etsiz 
urbil 
otoiztea 
gaiztetsi 
Olakorik 
oro [ ... ]; gaitz 
poz-lagun 
arrizku132 

bezate [bezat Oz] 
atxiki ba'lekio 
egoitea izan dam 
ala galdezka 
ttipi 
guziari 
ttipiago 
gorputzak 
are 
nere 
dutena 
lerro 
oro 
eta har aren sabel 
erraifiuak; eta gertu135 

ba'dut 
Soifiuek 
nai-ala 
lekora 
idukitzeke 

133«Imerrogatio mea intentio mea et responsio eorum species eorUffi»: .Nere galdea aieri so egoitea, ta aien 
erantzuna beuren edertasuna» B; .Nere galdea, aieri so egoitea izan da; ta aien erantzuna, beuren edertasuna» A. 

134B_n .lerro#» irakurtzen da (non # = a + z, baina z da nabarmenena) eta ondoren, lerroartean eta makinaz, 
a letra jo du kopiagileak. 

135«Nec ipsa tamen imrant, sed rerum sensarum imagines illic praesto sunt cogitationi reminiscentis eas»: (<Ez 
dira berak sartzen; baizik eta erna-gauza aien erraifiuak genu daude oroi nai dunarentzat» B; «Ez dira berak sartzen; 
baizik eta erna-gauza aien erraifiuak; eta gertu daude oroi nai dunarentzat» A. 
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119 or. = X, 8, 15 [255, 15] beren beuren 
119 or. = X, 8, 15 [255, 17J ikustean begiz ikusten 136 

119 or. = X, 8, 15 [255, 22J ta eta [alt.J 
119 or. = X, 9, 16 [256, 18] zailu zaillu 
120 or. =X, 10, 17 [257, 18] eskutatu eskukatu 
120 or. = X, 10, 17 [257, 19J eskutatu eskukatu 
120 or. = X, 10, 17 [257, 19] badut ba'dut 
120 or. = X, 10, 17 [257,23] goraintzi goraintzi ditiotl37 

120 or. = X, 10,17 [258,4] ba lira ba'lira'38 

120 or. = X, 11, 18 [258, 10] barrnean barnean 
120 or. = X, 11, 18 [258, 11] naste naste 
120 or. = X, 11, 18 [258,20] bildu-bear bildu bear 
120 or. = X, 12, 19 [259,3] badauzkan badauzka 
121 or. = X, 12, 19 [259,4] gorpuz-sumarik gorputz-sumarik 
121 or. = X, 12, 19 [259, 10] dira; ez dira drra [ ... ]; ez dira 
121 or. = X, 12, 19 [259, 12] barrnean barnean 
121 or. = X, 13, 20 [260, 3] oroitean oroiten [oroitean Ozl 
121 or. = X, 13,20 [260, 13] ba detzat ba'detzat 
121 or. = X, 14,21 [260, 19] ez-baino ez-baina 
121 or. = X, 14,21 [261,7] ba dut ba'dut 
121 or. = X, 14,21 [261,8-9] gogoan [ ... ] oroiteari gogoan, oroiteari 
121 or. = X, 14,21 [261, 12] alai poza alai, poza 
121 or. = X, 14,22 [261,21] illuntzasuna illuntasuna 
121 or. = X, 14,22 [261,24] nasten nasten 
122 or. = X, 14, 22 [262, 4] bildurti biurtu ba'ledi bilduni ba'ledi 
122 or. = X, 15,23 [262, 14] airatzen aipatzen [alt.] 
122 or. = X, 15,23 [263,2] ez baino ez baiiia 
122 or. = X, 16,24 [263, II) ez baino ez bailla 
122 or. = X, 16, 24 [263, 17] baizik beizik 
122 or. = X, 16,24 [263, 211 intzi antzi 
122 or. = X, 16, 24 [264, 1] ez baino ez baina 
123 or. = X, 16, 25 [264, 12] Itxurik Itxurarik 
123 or. = X, 16,25 [264, 14] ez baino ez baina 
123 or. = X, 16,25 [264, 19] giza- I aurpegiak giza-aurpegiak 
123 or. = X, 16,25 [264,23] ez-bain# [# = a + 0] ez-baina 
123 or. = X, 16,25 [264,24] ba daukagu ba'daukagu 
123 or. = X, 17, 26 [265, 13] kontala kontaala 
123 or. = X, 17,26 [266, 1] deritzon deritzoen 
124 or. = X, 18,27 [266,21-22] Alare [ ... ] bat Alare [ ... ] begitik 
124 or. = X, 18,27 [266,23] billa bila 
124 or. = X, 19,28 [267, 11] eta ta [pr.] 
124 or. = X, 19,28 [267, 15] eskatzen al zun eskatzen zun 

136«[ •.• 1 nee mirantur quod haec omnia cum dicerem, non ea videbam oculis»: «[ ... J ta ez dira arritzen nik aiek 
aipatzean ez nitula ikustean» B; ,,[ ... J ra ez dira arritzen nik aiek aiparzean ez nirula begiz ikustem> A. 

137"nam cum ea didici, non credidi alieno cordi, sed in meo· recognovi et vera esse approbavi et commendavi 
ei tamquam reponens»: «ikasi ditudanean ez baitizkiot besteri siiietsi, baiiia nirez ezagutu egi dirala; ta oroiteari 
goraintzi, kokatuz bezala» B; «ikasi ditudanean ez baitizkiot besteri siiietsi, baiiia nerez ezagutu egi dirala; ta 
oroiteari goraintzi ditiot, kokatuz bezala» A. 

138Apostrofoa gorabehera, beste proposamen bat egin zuen m3-k hitz honentzat: ikus 255 Of. 
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124 or. = X, 19,28 [267, 16] zizaiona? [ ... ] Ala, gizon zizaiona. Ala, gizon 
124 or. = X, 19,28 [267, 19] edozeinenarekin edozeifienarekin 
124 or. = X, 19,28 [267,20] oiturik oitu 
124 or. = X, 19,28 [267,21] oroitatik oroitetik 
125 or. = X, 20, 29 [268, 15] ikasi-gogoz ikasi gogoz 
125 or. = X, 20, 29 [268, 20] itx#donez [# = a + e]139 itxedonez 
125 or. = X, 20, 29 [268,20] nola naiago nola-naiago 
125 or. = X, 20, 29 [269,2] badago ba'dago 
125 or. = X, 20, 29 [269, 3-4] bakoitza, ala lenik edota b., edota lenik140 
125 or. = X, 21, 30 [270,3] oramo oraifio 
125 or. = X, 21, 30 [270,9] sumaikiz sumakiz 
125 or. = X, 21, 30 [270, 15] gutietsiz guttietsiz 
125 or. = X, 21, 30 [270, 15] ifioiz ifiori 
125 or. = X, 21, 30 [270, 16] Lizunkiez Lizunkien 
125 or. = X, 21, 30 [270, 17] ba ditut ba'ditut 
125 or. = X, 21, 30 [270, 20] badut ba'dut 
125 or. = X, 21, 31 [270,23] gutirekin guttirekin 
125 or. = X, 21, 31 [270,24] ·ba geneza ba'geneza 
126 or. = X, 21, 31 [271, 3] dulako [ez ote]? dulako ez ote? 
126 or. = X, 21, 31 [271,4] ba le#ie [# = k + j] balekie 
126 or. = X, 21,31 [271,6] badu ba'du 
126 or. = X, 22, 32 [271, 14] poz poztea 
126 or. = X, 22, 32 [271, 14} Gaiztori Gaiztoeri 
126 or. = X, 22, 32 [271, 14} ez baifio ez-baifia 
126 or. = X, 22, 32 [271, 18] poz billa poz-billa 
126 or. = X, 23, 33 [272, 5] ta edo-ta 
126 or. = X, 23, 33 [272, 14] osasun esasun [osasun Oz] 
126 or. = X, 23, 33 [273, 3] guti gutti 
127 or. = X, 23, 34 [273, 12] nasten nasten 
127 or. = X, 23, 34 [273, 15] duten dutena 
127 or. = X, 24, 35 [274,9] antzi aruzi 
127 or. = X, 24, 35 [274, 12] bearr-izanari bear-izanari 
127 or. = X, 25, 36 [274,20] baitzindutan baitzindudan 
127 or. = X, 25, 36 [275, I} Gogo eragifien Gogo-eragifien 
127 or. = X, 25, 36 [275, 3] onekere onek ere bere zizkua141 

127 or. = X, 25, 36 [275, 5} baitzera bai zera 
128 or. = X, 26, 37 [276, 2] ez baifio ez-baifia 
128 or. = X, 27, 38 [276,7] zar zar 
128 or. = X, 27, 38 [276,9] billanai billanai 
128 or. = X, 27, 38 [276, 10] aldartzen oldartzen 

139Bi lerro beherago (268, 22) beste «itxedonez» bat dago. 
140«Nescio quomodo noverunt eam ideoque habent eam in nescio qua noriria, de qua satago, utrum in 

memoria sit, quia, si ibi est, iam beari fuimus aliquando, utrum singillatim omnes, an in ilIo homine, qui primus 
peccavir [ ... J»: «Ez dakit nola duten ezagun baifia ba'daukate nolabaiteko ezagueran: oroimenean ote dan nago; 
arran ba dago, doatsu izan gifian noizbait (ez naiz ari ortaz orain), bakoitza, ala lenik oben egin zun gizon argan» 
B; (£z dakit nola duten ezagun baifia ba'daukate nolabaiteko ezagueran: oroimenean ore dan nago; artan ba'dago, 
doatsu izan gifian noizbait (ez naiz ari ortaz orain), edota bakoitza, edota lenik oben egin zun gizon argan» A. 

141(£t intravi ad ipsius animi mei sedem, quae illi est in memoria me3»: ,,$artu naiz animaren beraren zizkuan 
baitu onek ere oroimenean» B; «$artu naiz animaren beraren zizkuan, baitu onek ere bere zizkua oroimenean» A. 

I 

1 

'I 
I 

il 

I 
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128 oc. = X, 28, 39 [276, 19] 39 
128 oc. = X, 28, 39 [277,2-3] astun [ ... ] zaizki t asmn [ ... ] zaizkit 
128 oc. = X, 28, 39 [277, 11] badu ba'du 
128 Of. = X, 28, 39 [277, 12] badu ba'du 
129 oc. = X, 29, iz. [277, 19] naiduzuna nai duzuna 
129 oc. = X, 29, iz. [277,20] ezkatzen eskatzen 
129 oc. = X, 29, 40 [277,22] 40 
129 or. = X, 29, 40 [278, 4] gutiago guttiago 
129 or. = X, 29, 40 [278, 7] nai duzuna agintzen duzuna 
129 or. '" X, 30, 41 [278, 14] bailio bailian 
129 or. '" X, 30, 41 [279, 1] naIzale nizaie 
129 or. = X, 30,41 [279, 5] lillurabide lillucapide 
129 oc. = X, 30, 41 [279,6] ba[-]dago ba-dago 
129 oc. = X, 30, 41 [279,7] ba zaigu ba-zaigu 
129 OC. = X, 30,42 [279, IS] ez bailia ez-bailia 
129 oc. = X, 30, 42 [279,20] atxegin atsegin 
129 OC. = X, 30, 42 [279, 23J Ba[-]ditxacot Ba-ditxarot 
130 oc. = X, 31, 43 [280,3] 43 
1300c. = X, 31, 43 [280,3] badu ba-du 
130 OC. = X, 31, 43 [280, 13] ba zaie ba'zaie 
130 Of. = X, 31, 44 [280, 16] 44 
130 OC. = X, 31, 44 [280, 16-17] iateca [ ... ] nadin sendagaia [ ... ] nadin 
130 or. = X, 31, 44 [281, 1] gocputza gocputzak 
130 or. = X, 31,44 [281, 2] gezurc-atsegiliarena gezur-atsegiliarena 
130 or. = X, 31,44 [281,4] osasuneko doaia142 osasunaren doaia 
130 or. = X, 31, 45 [281,9] 45 
130 or. = X, 31,45 [281, 14] ba ta 
130 Of. = X, 31, 45 [281, 15] ba dugu ba'dugu 
130 OC. = X, 31, 45 [282,4] duzuna duguna [duzuna Oz] 
131 oc. = X, 31, 46 [282,9] 46 
131 oc. = X, 31, 46 [282, 12] ba ledi ba'ledi 
131 OC. = X, 31, 46 [282, ISJ Zu'ci Zuri 
131 oc. = X, 31, 46 [282, 17] argitzaile argitzale 
131 oc. = X, 31, 46 [282, 18] Badakit Ba-dakit 
131 OC. = X, 31,46 [282, 19] Eliak Elia'k 
131 oc. = X, 31, 46 [282,20] laccapotiak larcapottiak 
131 Of. = X, 31, 46 [282,21] ba dakit ba-dakit 
131 Of. = X, 31, 46 [282,22-23] egin ziona [ ... ] zula egin ziola [ ... ] Erregea 
131 oc. = X, 31, 47 [282, 26] 47143 

131 Of. = X, 32,48 [283, 10] 48 
131 Of. = X, 32,48 [283, 10] Usainen Usaien 
131 oc. = X, 32,48 [283, 16] Inoc Inock 
131 Of. = X, 33, iz. [284, 3-4] gutxiegi edo esatefako gutxiegi-edo, esaterako 
131 Of. = X, 33, 49 [284,6] 49 
131 oc. = X, 33, 49 [284, 6] nasten nasten 

142Hemen auzian dagaen aldaera ukitzen ez badu ere, ahar bedi B-k dakarrena "da#a» dela, non # = a + i 
baita. 

143B_n, paragrafoaren zenbakia falta izateaz gain, testua bera ere jarraian dago. 
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131 or. = X, 33, 49 [284,7] aske azke 
131 or. = X, 33, 49 [284, 11] badu ba'du 
131 or. = X, 33, 49 [284, 14] barrenari barrenai 
131 or. = X, 33,49 [284, 15] ba dute ba-dute 
131 or. = X, 33,49 [284, 16] erioko arioko 
132 or. = X, 33, 49 [284, 20] errakustun erakustun 
132 or. = X, 33, 49 [284,21] badio ba'dio 
132 or. = X, 33, 49 [284, 23] 50 
132 or. = X, 33, 50 [285, 2] Obeko Obeki 
132 or. = X, 33, 50 [285, 3] Atanasiz Atanasi'z 
132 or. = X, 33, 50 [285, 5] eragi##malkoetaz 144 eragin malkoetaz 
132 or. = X, 34,51 [285,23] 51 
132 or. = X, 34, 51 [286, 2] oramo oraifio 
132 or. = X, 34, 51 [286, 12] ba digute ba'digute 
132 or. = X, 34, 51 [286, 13] etenean goibeltzen goibeltzen 
132 or. = X, 34, 52 [286, 14] 52 
132 or. = X, 34,52 [286, 15] Maitasunez-oifiaz Maitasun-oifiaz 
133 or. = X, 34, 52 [286, 27] Irazaile, artzen dute Irazaile, lainko artzen dute 
133 or. = X, 34, 53 [287, 8] 53 
133 or. = X, 34, 53 [287, 10] ianetan lanetan 
133 or. = X, 35, iz. [288, 3] galgarietara galgarrietara 
133 or. = X, 35, 54 [288, 4] 54 
133 or. = X, 35, 54 [288, 5] irriskutsuagoa arriskutsuagoa 145 
133 or. = X, 35, 54 [288, 7] bada ba-da 
133 or. = X, 35, 54 [288, 13] erabilten146 erabiltzen 
133 or. = X, 35, 54 [288,23] girala gerala 
133 or. = X, 35, 55 [288, 24] 55 
134 or. = X, 35, 55 [289, 1] atsegifia147 atsegifiak 
134 or. = X, 35, 56 [289, 16] 56 
134 or. = X, 35, 56 [289, 19] nondinai nundinai 
134 or. = X, 35, 56 [289, 27] orn 01 

134 or. = X, 35, 56 [290, 2] nai- I duzunari naiduzunari 
134 or. = X, 35, 57 [290, 4] 57 
134 or. = X, 35, 57 [290, 6] dator guna148 datorguna 
134 or. = X,35, 57 [290, 13] ba zenida ba'zenida 
134 or. = X, 35, 57 [290, 18] tipi ttipi 
134 or. = X, 35, 57 [290,25] nasten nasten 
134 or. = X, 35, 57 [290, 26] biotz-oiua biotz-oiuz 
135 or. = X, 36, 58 [291,4] bil#ko [# = d + u] bilduko 
135 or. = X, 36, 59 [291, 19] itsusu itsusi 

144Ia-ia zalantzarik gabe, lehenengo urratua # = n + fi da eta bigarrena, berriz, marratxoa gehi beste zerbait 
(seguruenik 0 bat): hau da, Orixek idatzi nahi zuena zen edo «eragifi-malkoetaz>' edo «eragin-malkoetaz». 

145Ikus honetaz 120 or. 69 oh. 
146B_ren kopiagileak «erabiltzen» eskribitu du lehendabizi: ondoren, azken hiru letrak urratu dim eta, hauen 

gainean, lerroartean eta makinaz, «en» idatzi du, «erabiiten» irakur dadin alegia. 
147Lehenengo «atsegifialo, idatzi du kopiagileak, baina gero hitzaren akaberako k urratu du, hau ere ma

kinaz. 
148Hitzaren hi zatien arteko zuria ez da ohikoa: r hurbilegi dago ezkerrean dagoen o-tik eta, aldi herean, r-aren 

eta g-aren arteko zuria behar zukeena baino zabalagoa da. 
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135 Of. = X, 36, 59 [292, 6] ez-baifia 
135 or. = X, 36, 59 [292, 8] ber#tzat 
135 or. = X, 36, 59 [292, 12] orieek 
135 or. = X, 36, 59 [292,21] du-I 
136 or. = X, 37, 60 [293, I1J azukalditan 
136 or. = X, 37, 60 [293, 17J Aberaskieri 
136 or. = X, 37,60 [293, 18] ezm ezm 
136 or. = X, 37, 60 [293,20] ta Ita 
136 or. = X, 37,61 [294,4] tentaldi mota 
136 or. = X, 37, 61 [294, 18] ondo[-]ulertzen 
136 or. = X, 37,62 [295, 5] neragatik 
136 or. = X, 37, 62 [295, 11] ordez 
137 or. = X, 37, 62 [295, 13] baifio 
137 or. = X, 38, iz. [295, 20] Gauza [ ... J oroimenak? 
137 or. = X, 38, 63 [295, 22J erruki eske 
137 or. = X, 38, 63 [296, 4J orretxegatik 
137 or. = X, 38, 63 [296, 4J ta 
137 or. = X, 38, 63 [296, 6J gutxi etsiz'5O 

137 or. = X, 39, 64 [296, 14J onak on diranez 
137 or. = X, 40, 65 [297,4J etzinauden 
138 or. = X, 40, 65 [297,21] aginte dunari 
138 or. = X, 41, 66 [298, 14] irritzetan 
138 or. = X, 41, 66 [298,21] egoite# [# = a + n] 
138 or. = X, 42, 67 [299,14] ezm-eno 
138 Of. = X, 42, 67 [300, lJ oben-zaria 
139 or. = X, 42, 67 [300, 2] eriotzera 
139 or. = X, 43, 68 [300, 10] zintzo-zaria 
139 or. = X, 43, 68 [300, 12] zun zun 
139 or. = X, 43, 68 [300, 16] lainkoaren lainko 
139 or. = X, 43, 69 [301,2] hirtuz 
139 Of. = X, 43, 70 [301, 19] zugurtze 
140 or. = XI, 1, 1 [303,9J Zugana grifia 
140 or. = XI, 1, 1 [303, 10] aundi 
140 Of. = XI, 1, 1 [303, 12] nalZ 
140 Of. = XI, 1, 1 [303, 18] ninduru 
140 or. = XI, 2, 2 [304, 5] zuzen bide 
140 or. = XI, 2, 2 [304, 10] iakineza 
140 or. = XI, 2, 3 [304,23] idazti 
140 or. = XI, 2, 3 [305, 1] Gurenak 
140 or. = XI, 2, 3 [305, 5] barrne barrneko 
141 or. = XI, 2, 3 [305,9] #tsegin [# = i + 0] 

141 or. = XI, 2, 3 [305, 12] ausnartzera 
141 or. = XI, 2, 3 [305, 15] gutxi etsi 
141 or. = XI, 2, 3 [305, 17] gora-mintzoa 
141 or. = XI, 2, 4 [305,27] aifiakoa 
141 or. = XI, 2, 4 [305,28] n#ndik [# = 0 + u] 

,49Ikus honetaz, berriz ere, 120 or. 69 oh. 
150Beste «gucciesten» bat dago lerro berean. 
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ez baifia 
beretzat 
oriek 
dute 
axukaldiran 
Aheraskiari 
ezm 
ta 
tentaldi-mota 
ondo-ulertzen 
neraugatik 
orde 
bafio 
Ageriko [ ... ] arrixkutsua,49 
erruki -eske 
arretxegatik 
eta 
gutxietsiz 
onak diranez 
etzifiauden 
agintedunari 
irritsetan 
egoitea 
ezm eno 
oben-saria 
eriotzara 
zintzo-saria 
zun 
lainkoagan lainko 
biurtuz 
zuhurtze 
Zugana nere grifia 
aundi 
naz 
minduru 
zuzenbide 
iakifieza 
Idazti 
Gurena 
barne barneko 
itsegin [otsegin Oz] 
auznartzera 
gutxietsi 
gora-mintza 
aifiakoak 
nundik 
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141 or. = XI, 2, 4 [306,5] 
141 or. = XI, 2, 4 [306, 5] 
141 or. = XI, 2, 4 [306, 10] 
141 or. = XI, 2, 4 [306, 11] 
141 or. = XI, 2, 4 [306, 13] 
142 or. = XI, 4, 6 [307, 20) 
142 or. = XI, 4, 6 [308, 1) 
142 or. = XI, 4, 6 [308, 4] 
142 or. = XI, 5,7 [308, 12] 
142 or. = XI, 5, 7 [308, 13] 
142 or. = XI, 5, 7 [308, 19] 
142 or. = XI, 5, 7 [309, 1] 
142 or. = XI, 5,7 [309,2] 
142 or. = XI, 5,7 [309, 3] 
143 or. = XI, 6, 8 [309, 12-13] 
143 or. = XI, 6, 8 [309,20] 
143 or. = XI, 6, 8 [309,24] 
143 or. = XI, 7, 9 [310,23] 
143 or. = XI, 7, 9 [311,2] 
143 or. = XI, 8, iz. [311,8] 
143 or. = XI, 8, 10 [311, 13] 
143 or. = XI, 8, 10 [311, 15] 
144 or. = XI, 9, 11 [312, 16] 
144 or. = XI, 9, 11 [312, 16] 
144 or. = XI, 9, 11 [313, 1] 
144 or. = XI, 9, 11 [313,5] 
145 or. = XI, 11,13 [314, 5] 
145 or. = XI, 11, 13 [314,7] 
145 or. = XI, 11, 13 [314, 10] 
145 or. = XI, 11, 13 [314, 20] 
145 or. = XI, 12, iz. [315,2] 
145 or. = XI, 12, 14 [315, 15] 
145 or. = XI, 13, 15 [316, 5] 
145 or. = XI, 13, 15 [316,7] 
146 or. = XI, 13, 16 [316,23] 
146 or. = XI, 13, 16 [317, 8-9] 
146 or. = XI, 14, 17 [318,3] 
147 or. = XI, 15, 18 [318,20] 
147 or. = XI, 15, 18 [318,22] 
147 or. = XI, 15, 18 [319,2] 

Zeuretako 
giza-semea 
semaursi 
Zure 
guziak 
Argan 
eder oriek 
eskerturik 
Zenulako 
izan zedin 
ekai#ralll 

eguratzean 
osoan 
izateko 
Arako [ ... J odeieko 
zugurrari 
a#pitik [# = s + z] 
ezdana 
betikide 
Itza 
dakuzanean 
Ebangelioan 
Zugurtasuna 
zugurtasuna 112 

arranoarena 
zugurtasunez 
zugurtasun 
al bait 
at#itzeko [# = s + z] 
gauz 
lai#oak [# = k + nJ 
ari [ ... ] zer 
zeru-Iurr 
uzri 
urteek 
ezzan 
izateko 
aldi 
baita 
batean gertatu zan beraz. 

'S'Non # = e + / baita edo, agian, # = e + '. 
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Zeruetako 
Giza-semea 
semautzi 
«Zure 
guziak» 
argan 
Eder Orrek 
esker Zuri 
zenulako 
izatea 
ekaiera 
eguratsean 
osoa 
«Izatea" 
Odeieko [ ... ] kutuna 
zuhurrari 
azpitik 
ezdan 
beti kide 
Itz 
dakusanean 
Ebanjelioan 
Zuhurtasuna 
zuhurtasuna 
arranoaren 
zuhurtasunez 
zuhurtasun 
albait 
atxitzeko 
gauza 
lainkoak 
ari [ ... ] zer 
zeru-Iur 
utzi 
urteok 
ez da izan 
izatekoa'13 

Aidi 
baita 
ezer ez. 114 

112Berez -eta hemen axola zaigunerako berdin bada ere-, B-k «zugurtasunab" dakar: m3-k b letra urratu 
duo 

113«Si ergo praesens, lIt tempus sit, ideo fit, quia in praeteritum transit, quomodo et hoc esse dicimus [ ... J»: 
«Oraina aldi izateko lenaldira doalako baldin ba'da, nola esaten dugu ba'dala [ ... J" B; «Oraina, aldi izatekoa, 
lenaldira doalako baldin ba'da, nola esaten dugu ba'dala [ ... J» A. 

'54«Nondum enim praeterierat, ut non esset, et ideo erat, quod longum esse posset; postea vero quam 
praeteriit, simul et longum esse destitit, quod esse destitiD,: «Ez zan igaro oraino ez-izatera, ta orregatik ziteken 
luze; igarotakoan ordea, ez izan eta ez luze, batean gertatu zan beraz)) B; «Ez zan igaro oraino ez-izatera, ta orregatik 
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147 or. = XI, 15, 19 [319, 9J 
147 or. = XI, 15, 19 [319, 13] 
147 or. = XI, 15, 20 [320, 4] 
147 or. = XI, 15,20 [320,4] 
147 or. = XI, 16,21 [320, 15] 
147 or. = Xl, 16,21 [320, 18] 
148 Of. = Xl, 18, 24 [322, 26] 
14' or. = XI, 19,25 [323, 17J 
149 or. = XI, 20,26 [324, 7J 
1490t. = XI, 20, 26 [324, 10] 
149 or. = XI; 21, 27 [324,20} 
150 or. = XI, 22, 28 [326,3] 
15t) or. = XI, 23, 29 [327,4J 
ISO or. = XI, 23, 29 [327,23] 
150 or. = XI, 23, 30 [327, 14] 
150 or. = XI, 23, 30 [327, 14] 
150 Of. = XI, 23,30 [327, 18] 
150 or. = XI, 23, 30 [327, 18] 
150 or. = XI, 23, 30 [327,21] 
150 or. = XI, 23,30 [327, 22] 
151 or. = XI, 23, 30 [328, 8] 
151 or. = XI, 24, 31 [329,7] 
151 or. = XI, 24,31 [329, 10] 
152 or. = XI, 26, 33 [330, 16J 
152 Of. = XI, 26, 33 [330, 171 
152 or. = XI, 27, 34 [332, 3] 
153 or. = XI, 27, 35 [332, 19] 
153 or. = XI, 27, 35 [332, 19] 
153 or. = XI, 27, 35 [332,20] 
153 or. = XI, 27, 35 [332,21] 
153 or. = XI, 27, 35 [333,7] 
153 or. = XI, 27, 36 [334, 3] 
153 or. = XI, 28, 37 [334, 18] 
153 or. = XI, 28,37 [334, 19] 
154 or. = XI, 28, 38 [334, 21] 
154 or. = XI, 29, 39 [335, 15] 
154 or. = XI, 30, 40 [336, 7] 
154 or. = XI, 30,40 [336, 15] 
155 or. = XI, 31, 41 [337,6] 
156 or. = XII, 3, 3 [341, 1] 
156 or. = XII, 3, 3 [341,6] 
156 or. = XII, 3, 3 [341,7] 
157 Of. = XII, 4, 4 [341,21] 
157 or. = XII, 6, 6 [342, 13] 

bat ari dana 
oraifialdian 
Nun 
bada 
luze labur 
aifia 
eguzki sortzea 
dula 

bat oraifialdia 
oraifialdi dan 
Non 
bada 
luze-labur 
ana 
eguzki-sortzea 
dutala 

oraingoen oraigoen 
oraingoen oraingo begiratua oraingoen begiratua 
aintzintxe aintzitxe 
ez iakifia ez-iakina 
batzuten batzutan 
arek arek ere 
aitorra 
iakin nai 
gau[-legunak 
sartaldera 
osqatzen 
sartaldera 
sartaldera 
edo 
nork 
de zati155 

elezati 
dale 
erena 
bosgarrena 
sotzigarrena 
bikun 
atzerrien 
a#ieraziz [# = s + z] 
Geroaren 
Lenaren 
Asi aurrean 
gizasemeagan 
egian 
bezate 
ondorioak 
osin gaifiean 
toikian 
soifiurik eza 
gail [# = a + z?] 
irakatzi 

iatorra 
iakin-nai 
gau-egunak 
sortaldera 
osatzen 
sortaldera 
sortaldera 
edo-ta 
nor 
de-zati 
ele-zaci 
dala [alt.] 
arena 
bosgarren 
zortzigarrena 
luze 
atzarrieri 
azieraziz 
geroaren 
lenaren 
Asi-aurrean 
Gizasemeagan 
legian [egian Oz] 
besate 
ondoriak [ondorioak Oz] 
osin- I gaifiean 
tokian 
soinurik-eza 
gaiari 
irakatsi 

ziteken luze; igarotakoan ordea, ez izan eta ez iuze, czer ez» A. 
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155Bi zatien arteko zuria ohi baino estuagoa da: iitekeena da, beraz, kopiagileak «elezati» idatzi nahi izatea eta 
B-ko zatiketa huts mekaniko baten ondorioa izatea. 
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158 or. = XII, 8, 8 [345, 8] gaiiiean'56 gaiiean 
158 or. = XII, 8, 8 [345, 9] baiiio baiiia 
158 or. = XII, 8, 8 [345, 14] gizasee# [# = m + n] gizasemeen 
159 or. = XII, 10, 10 [347, 3] mintz# mintzo 
159 or. = XII, 10, 10 [347,6-7] Mintzoa [ ... ] Zurea Zure mintzoa [ ... ] atzetik 
159 or. = XII, 10, 10 [347, 7] atzeti atzetik 
159 or. = XII, 10, 10 [347,8] ezin egonen ezin-egonen 
159 or. = XII, 10, 10 [347, 8] Zutan sutan 
159 or. = XII, 11, 11 [348, 5] barrne belarrira barne-belarrira 
159 or. = XII, 11, 11 [348,7] soillik soilla 
159 or. = XII, 11, 11 [348,8] danera danerako 
160 or. = XII, 11, 12 [348, 14] belarrira barne-belarrira157 

160 or. = XII, 11, 12 [348, 23-24] baino. An Zure baiiio, ta an Zure 
160 or. = XII, 11, 12 [348,26] biotz biotzez biotz-biotzez 
160 or. = XII, 11, 13 [349,2] " non da zure Iainkoa" non !iiL Zl!!:e IainkQa 
160 or. = XII, 11, 13 [349, 10] ezdu ez bait du 
160 or. = XII, 11, 13 [349, 10] aldialdarik15S aldi-aldarik 
160 or. = XII, 11, 14 [349, 14] Zeiiiik Zeinek 
160 or. = XII, 11, 14 [349, 15] arat onat arat-onat 
160 or. = XII, 11, 14 [349, 17] soil! soil 
160 or. = XII, 11, 14 [349, 20] zirkiii aldirik zirkiiialdirik 
160 or. = XII, 12, 15 [350, 11] ta eta 
160 or. = XII, 12, 15 [350, 11] Itzen bidez Itz oien bidez 
160 or. = XII, 12, 15 [350, 12] mailaka maillaka 
160 or. = XII, 12, 15 [350, 13] izpirik eza izp irik -eza 
160 or. = XII, 12, 15 [350, 15] eiten duna eitenduna [eiteduna Oz] 
161 or. = XII, 13, 16 [351, 6] ikus eziii ikus-eziii 
161 or. = XII, 13, 16 [351,7] da gabe alda gabe 
161 or. = XII, 13, 16 [351, 8] auengatik lenik auengatik da lenik 
161 or. = XII, 13, 16 [351, 10] ikus eziiia ikus-eziiia 
161 or. = XII, 13,16 [351, 12] eratsiki eratxiki 
161 or. = XII, 14, iz. [351, 18] zuan zun 
161 or. = XII, 14, 17 [352, IJ e#patez [# = 5 + z?] espatez 
161 Of. = XII, 14, 17 [352, 1] eta ez bitez eta bitez 
161 or. = XII, 14, 17 [352, 1] berebtzat berentzat 
161 or. = XII, 14, 17 [352,6] ez-baiiia 1 59 ez baiiia 
162 or. = XII, 15,18 [352, 19] nai zuna naia 
162 or. = XII, 15,18 [352,20] gogoan gogo au 
162 or. = XII, 15, 18 [353, 1] ladakor aldakor 
162 or. = XII, 15, 18 [353,4] #ren [# = a + A] aren 
162 or. = XII, 15, 19 [353,5] #uek [# = a + A] auek 

156Axola du jakiteak kopiagileak «gafiean» idatzi duela lehenengo, eta gero i gehitu duela, lerroartean, betiere 
rnakinaz. 

157Hitz hau m3-k nabarrnendutako pasarte baten barnean dago baina, itxura guztien arabera, hernen jaso 
dugun aldaketak ez du zer ikusirik -horregatik zerrendatu dugu hernen- m3-ren markekin (ikus 177-178 or. 
eta 215 or. 52 oh.). 

158Badirudi i-aren eta honi jarraitzen zaion a-fen artean egon nahi duen rnarratxo bat ere jo duela B-ren 
kopiagileak. 

159Berez, B-k dakarrena «ez -baifia» da, hau <fa, zuri bat dago «ez» hitzaren eta marratxoaren artean. 



B-PRIOR-ETIK 1956KO EDIZIOARENTESTURA 239 

162 or. = XII, 15, 19 [353, 19] betiren betiko betiren-betiko 
162 or. = XII, 15,20 [354,4] otsegin otsein 
162 or. = XII, 15,21 [354, 18] gai Zure gai baita Zure 
162 or. = XII, 15,21 [354, 19] eg#teko [# = i + 0] egiteko 
163 or. = XII, 15,21 [354,24] iabearen Iabearen 
163 or. = XII, 15, 22 [355, 5] otsegi# [# = n + fi?] otseifi 
163 or. = XII, 15,22 [355, 12] gores pen otsa gorespen-otsa 
163 or. = XII, 15,22 [355, 14] aurren-urrenik aurren-aurrenik'60 

163 or. = XII, 15,22 [355, 14] etzeukala atzeukala 
163 or. = XII, 15,22 [355, 14] etzeukala? Aurren-urrenik atzeukala? [ ... ] Aurren-u. 
163 or. = XII, 16,23 [356,2] egia egiaz 
163 or. = XII, 16,23 [356,6] Ierusalem Ierusalen 
163 or. = XII, 16,23 [356,7] Ierusalem Ierusalen [pr.] 
163 or. = XII, 16,23 [356,7] Ierusalem Ierusalen [alt.] 
163 or. = XII, 16,23 [356, 19] bidesate bidezate 
163 or. = XII, 16,23 [356,20] zu Zu 
163 or. = XII, 17, 24 [356,24] izanik ezanik 
164 or. = XII, 17,24 [357,5] eitegabea. eitegabea ere. 
164 or. = XII, 17,24 [357, 12] etzitzen etsitzen 
164 or. = XII, 17,25 [357, 16] nahas mahas nahas-mahas 
164 or. = XII, 17,25 [358, 5] osifi gaifiean osifi-gaifiean 
164 or. = XII, 17, 25 [358, 6] geld#razi geldierazi 
164 or. = XII, 18,27 [358, 23] osoak osoa 
164 or. = XII, 18,27 [359, 1] baanak banak 
164 or. = XII, 18,27 [359,2] biar dula diardula 
165 or. = XII, 18,27 [359, 9] egi zale egi-zale 
165 or. = XII, 20, 29 [360, 15] gorputzdun gorpuzdun 
165 or. = XlI, 20, 29 [360, 24] duguna ditugunak 
165 or. = XII, 20, 29 [361, 3] dira bait dira 
166 or. = XII, 21, 30 [361, 18] deritzogu deritzogun 
166 or. = XlI, 21, 30 [361, 21] esaten dana; esaten dana egin zedin; 
166 or. = XlI, 21, 30 [362,2] ba_zanl61 bazan 
166 or. = XII, 21, 30 [362,6] antolagabea-ta antolagabea zan, ta 
166 or. = XlI, 22, 31 [362, 14] Baten bat Baten-bat 
16601'. = XII, 22,31 [362, 14] iarkitzen iarki 
166 or. = XII, 22, 31 [363,3] bai rira oso eder baitira oro oso eder 
166 or. = XlI, 22, 31 [363, 10] oro sarturik'62 oro- I sarturik 
167 or. = XII, 22, 31 [363,27] dirala dirala esaten 
167 or. = XlI, 22, 31 [363, 28] zergati zergatik 
167 or. = XII, 23, 32 [364, 10] ialkitzean ialkitzen [ialkitzean Oz] 
167 or. = XII, 23, 32 [364, 14] galdera mota galdera-mota 
167 or. = XII, 24, iz. [365,2] Iainkoa Iainkoak 
167 or. = XlI, 24, 33 [365, 7] biribill biribil 
167 or. = XII, 24, 33 [365,7] dazeke dateke 

160Ez nahas hemengo «aurren-aurrenib eta bi lerro beheragoko ,<.Aurren-urrenik»: ikus, pasarte osoa, 251 or. 
161B_n apostrofo bat dago marratxoaren gainean. 
162Baina bi hitzen arteko zuria ohi baino estuagoa da: seguruenik idazmakinak egindako salto baten ondorioa 

da eta «orosarturik" eskribitu nahi zuen kopiagileak. 
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167 or. = XII, 24, 33 [365,9] rin zm 
167 or. = XII, 24, 33 [365, 10] zin-itza zin- I itza 
167 or. = XII, 24, 33 [365, 12] ezain bezain ezain-bezain 
167 or. = XII, 24, 33 [365, 13-14] «asieran ... zeru-lurrak» asieran ... zeru-lurrak 
168 or. = XII, 25, 34 [366, 5} onez#ero onezkero 
168 or. = XII, 25, 34 [366, 10] ez-baifia ez- I baifia 
168 or. = XII, 25, 34 [366, 12] ez du ukatzen ez ukatzen 
168 or. = XII, 25, 34 [367, 5] Ortara Ontara 
168 or. = XII, 25, 35 [367, 13] dasaiodan desaiodan 
168 or. = XII, 25, 35 [367,20J alda ezinean alda-eziIiean 
168 or. = XII, 25, 35 [367,24] ba'leza ba'lesa 
169 or. = XlI, 25, 35 [368, 1J ez- I ba'dugu ezhadugu 
169 or. = XII, 26, 36 [368,23} oro batetik oro ore batetik 
169 or. = XII, 26, 36 [369, l} irauntsi erauntzi 
169 or. = XII, 26, 36 [369, 3] edu eiotea edu bezela eiotea 
169 or. = XII, 26, 36 [369, 5] dagolako. Eta dagolako; ta 
169 or. = XII, 27, 37 [369, 14] a#axe [# = 1 + Ii] alaxe 
169 or. = XII, 27, 37 [369,20] mukulu aundi mukulu-aundi 
169 or. = XII, 27, 37 [369,21) bat, asmo bat eta asmo 
169 or. = XII, 27, 37 [369,22] ga#ean [# = i + Ii} gafiean 
170 or. = XII, 27, 37 [370,2] doazanak, aiek doazanak, eta aiek 
170 or. = XII, 27, 37 [370, 7J dakuszin dakustzin 
170 or. = XII, 27, 37 [370, 11] dozanak doazanak 
170 or. = XII, 28, 38 [371, 2} Zure zure 
170 or. = XII, 28, 39 [371, 10] zugurtasunera Zugurtasunera 
170 or. = XII, 28, 39 [371, 14] zugurtasunera Zugurtasunera 
170 or. = XII, 28, 39 [371,26] ikus#ezina ikus-ezifia 
170 or. = XlI, 28, 39 [371, 26] soillki soilki 
171 or. = XII, 29, 40 [372, 6} mukulu dunena mukuludunena 
171 or. = XlI, 29, 40 [372,19] burn ernai buru-ernai 
171 or. = XII, 29, 40 [372,21] soinua eiten duna soinu eiteduna163 

171 or. = XII, 29, 40 [373, 10] soinu gaia soinu-gaia 
171 or. = XII, 29, 40 [373, 17] ill dunak aIdunak 
171 or. = XII, 29, 40 [373, 21] berez berriz 
171 or. = XII, 29, 40 [373, 23] baitzan, kaxkarrago baitzan, baiian kaxkarrago 
171 or. = XII, 30, iz. [374,2] bixikoak bitxikoak 
172 or. = XII, 30, 41 [374, 15] ez-baiIian ez baifian egi 164 
172 or. = XII, 30, 41 [374, 19] zauzkala zeukela 
172 or. = XII, 32, 43 [376, 5] bai I nau bainau 
172 or. = XII, 32, 43 [376, 12] eta ta 
172 or. = XII, 32, 43 [376, 16] Zuk eta egiziur Zuk, egi ziurl65 

172 or. = XII, 32, 43 [376,21] naIzuna. nai zuna esan baitzion. l66 

163.ideo quia cantus est formatus sonus»: «kanrua soifiua eiten duna baira» B; .kantua soinu eiteduna baita» A. 
164.pariterque diiigamus te, Deum nosrrum, fontem veritatis, si non vana, sed ipsam sitimus»: «maita orobat 

Zu, gure lainko egi-iturri, uskerien ez-baifian orren egarri baikera» B; «maita orobat Zu, gure Iainko egi-iturri, 
uskerien e:z baifian egi orren egarri baikera» A. 

165«eiigere unum aliquid quod tu inspiraveris verum, certum et bonum»: ,<.Auta dezadan Zuk eta egiziureta on 
aizeman duzun zerbait» B; ,<.Auta dezadan Zuk, egi ziureta on aizeman duzun zerbait» A. 

166«quae illi quoque dixit quod voiuir»: «ark ere nai zuna [naizuna]» B; «ark ere nai zuna eran baitzion» A. 
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173 or. = XIII, 1, 1 [377,6] antzik'67 antzi [pr.] 
173 or. = XIII, 1, 1 [377,6] antzi antzi [alt.] 
173 or. = XIII, 1, 1 [377, 10] ixitu'68 isitu 
173 or. = XIII, 1, 1 [377, 16] ooeri oeri 
173 or. = XIII, 1, 1 [378,2] aala'69 ala 
173 or. = XIII, 1, 1 [378,5] zatzadala zaitzadala 
173 or. = XIII, 2, 2 [378, 12] izanaZuk izana, bafia Zuk 
173 or. = XIII, 2, 2 [378, 16] eineanAren einean Zugurtasun Aren 
173 or. = XIII, 2, 2 [378, 20] itzaren Itzaren 
173 or. = XIII, 2, 2 [378,21] gdditu gddittirik 
173 or. = XIII, 2, 2 [378, 22] Zugandik izan Zugandik dira izan 
173 or. = XIII, 2, 2 [378, 22] #n [#= a + 0] on 
173 or. = XIII, 2, 2 [378, 23] #n [#= 0+0] On 
173 or. = XIII, 2, 3 [379, 1] 3 
174 or. = XIII, 2, 3 [379,9] itxuririk itsusirik 
174 or. = XIII, 3, 4 [380,6] bazaio bezaio 
174 or. = XIII, 4,5 [380, 18] bikaiiian bikaiiiean 
174 or. = XIII, 4, 5 [380,22] gogoa gogo 
174 or. = XIII, 4,5 [381,2] bizi iturriaren bizi-iturriaren 
175 or. = XIII, 5, 6 [381,8] illunantzean illun-antzean 
175 or. = XIII, 5, 6 [381, 10] oiiiarria oiiiarrian 
175 or. = XIII, 5,6 [381, 11-12] Zugandik [ ... ] Semea. Zugandik [ ... ] Semeagan. 
175 or. = XIII, 5, 6 [381, 12] zeru-lur zeruen ta zeru-lur 
175 or. = XIII, 5,6 [381, 14] balitza ba'litza 
175 or. = XIII, 6, 7 [382, 8] #rnasa [# = A + a] amasa 
175 or. = XIII, 6, 7 [382, 12] ezeren ez ezeren gain ez 
175 or. = XIII, 6, 7 [382, 14-15] gero [ ... ] gabe. gero [ ... ] ua. 
175 or. = XIII, 7, 8 [383, 2] gogo gauzetaz gogo-gauzetaz 
175 or. = XIII, 7, 8 [383,4] zaitu zaitzu 
175 or. = XIII, 7,8 [383,6] gaiii-eramana gain- I eramana 
175 or. = XIII, 7, 8 [383,7] gaiii-eramana gain- I eramana zan 
175 or. = XIII, 7,8 [383,7] lorretik zorretik 
175 or. = XIII, 7,8 [383,9] bidez gaiii-eramana bidez urgafiean gain-e. 
175 or. = XIII, 7, 8 [383, 14] e#duki eduki 
176 or. = XIII, 8, iz. [383, 19] arrazoi duna arrazoiduna 
176 or. = XIII, 8, 9 [383,22-24] ba'zenu [ ... ] esaneko ba'zenu ere [ ... ] esanek 
176 or. = XIII, 8, 9 [384, 1] atseden orok atseden 
176 or. = XIII, 8, 9 [384, 10] nakizun zakizkit 
176 or. = XIII, 8, 9 [384, 11] tagutxi eta, gutxi 
176 or. = XIII, 9, 10 [385, 12] Olio gaiiiean olio-gaiiean 
176 or. = XIII, 9,10 [385, 17] zurubi-kanta'70 zurbil-kanta 
176 or. = XIII, 9,10 [385, 19] Ierusalem' go Ierusalen' go 

167 Arkatz. urdinak (ikus 155 or.) hitzaren bukaerako Ie urratu zuen. 
168Hitz. hau m3-k azpimarratua edo, nola edo hala, nabarmendua agertz.en da B-n, baina badirudi arrazoi 

lexikoengatik dela: ikus i39 or. eta benako 19 oh. 
169Ikus V erans. 
170Baina kontuan hanu beharrekoa da B-ren kopiagileak «zurbi-kanta» eskribitu duela lehenengo eta ondoren, 

lerroartean eta hau ere makinaz, u bat gehitu duela gutxi gorabehera 1'-aren eta b-aren anean. 
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176 or. = XIII, 9, 10 [385, 20J "Iaunaren ... gera" "Iaunaren .,' gera" 
177 or. = XIII, 10, 11 [386, 5J doa dan 
177 or. = XIII, 10, 11 [386,6] ba'zan sortu zan 
177 or. = XIII, 10, 11 [386, 11] Aldunak Aldunak 
177 or. = XIII, 12, 13 [387, 22] Aurrera sines men Aurrera, nere sines men 
177 or. = XIII, 12, 13 [388,2] Kristoagan Kristogan 
177 or. = XIII, 12, l3 [388, 4] ez-ikasiaren ez- I ikasiaren 
178 or. = XIII, 12, 13 [388, 11] Iordan-erritik Iordan-lurretik 
178 or. = XIII, 13, 14 [389, 10] bialdu zenigun bialdu bait zenigun 
178 or. = XIII, 14, 15 [390, 7J erortem erorten 
179 or. = XIII, 14, 15 [390,20] arnasak arnasarren 
179 or. = XIII, 14, 15 [390, 22] errukiro errukiko 
179 or. = XIII, 14, 15 [390, 24] egun-seme egun-ceme 
179 or. = XIII, 14, 15 [391,6] g#ra gera 
179 or. = XIII, 14, 15 [391,7] Ron Rom. 
179 or. = XIII, 15, 17 [392, 9] uztarpe# [# = a + n] uztarpean 
179 or. = XIII, 15, 18 [392, 15J izena [ ... ] ortzigaineko izena ortzigaineko 
179 or. = XIII, 15, 18 [392, 22] orri-xorta orri xorta 
180 or. = XIII, 15, 18 [392,28] odeietaraino odeietarafio 
180 or. = XIII, 15, 18 [393, 12] Cat. Cant. 
180 or. = XIII, 15, 18 [393, 12] ua au 
180 or. = XIII, 17,20 [394, 12] batean l71 batera 
180 or. = XIII, 17,20 [394, 12] ta eta 
180 or. = XIII, 17,21 [395,1] bearretan lagunduz bearretan urkoari lagunduz 
180 or. = XIII, 17,21 [395,5] belar-azi belarr-azi 
181 or. = XIII, 18,22 [395, 12] Orrela orrela [alt.] 
181 or. = XIII, 18,22 [395, 13] eta [ ... ] antzia eta [ ... ] duzunez 
181 or. = XIII, 18,22 [395,20] goiz argia goiz-argia 
181 or. = XIII, 18,22 [395,21] ta eta 
181 or. = XIII, 18,22 [395,21] eginkizun egikizun 
181 or. = XIII, 18,22 [396, 1] bezela bezala 
181 or. = XIII, 18,22 [396, 9] II Car Cor. 
181 or. = XIII, 18,22 [396, 11] ioanda172 ioan da 
181 or. = XIII, 18,23 [396,23] txki txiki 
181 or. = XIII, 18,23 [396,28] dezala dezana 
181 or. = XIII, 18,23 [396,28] ta eta 
181 or. = XIII, 18,23 [396,281 agerarazten agerrarazten 
181 or. = XIII, 18,23 [397,3] izar antzo izar-antzo 
181 or. = XIII, 18,23 [397,6] gogaki antzera gogaki-antzera 
181 or. = XIII, 18,23 [397, 6] aragikoi antzera aragikoi-antzera 
181 or. = XIII, 18,23 [397, 7] mintzo baitzitzaien mintzo zitzaien aientzat 
181 or. = XIII, 18,23 [397,91 ezne esne 
181 or. = XIII, 18,23 [397, 13] ortzantzan guzian ortzantzan, guziak 
182 or. = XIII, 19,24 [397, 18] ikusi ikuzi 
182 or. = XIII, 19,24 [398,31 bezaio besaio 

17 l Berez, B-n irakurtzen dena «bate##" da, nabiz eta oso argi egon ## ~ an dela. 
172Baina n eta dletrak benetan hitz bakar baten barruan baleude baino bereiziagoak daude e1karrengandik. 
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182 or. '" XIII. 19.24 [398. 5] #za [# = b +e] beza 
182 or. = XIII. 19.24 [398. 13] zugurtasuna zugurtasna 
182 or. '" XIII. 19. 24 [398. 16] zeru -onzan zeru-onzian 
182 or. = XIII. 19.24 [398. 17] ondasuna ondazuna 
182 or. = XIII. 19.24 [398, 19] arantzen arantzek 
182 or. = XIII. 19.25 [399, 1] Illargi izarrek Illargi-izarrek 
182 or. = XIII. 19,25 [399,2] baifia baifio 
182 or. '" XIII. 19.25 [399.4] lezaken lesaken 
182 or. '" XIII. 19.25 [399.6] su antzeko su-antzeko 
182 or. '" XIII. 19.25 [399.7] exeriz eseriz 
182 or. '" XIII. 19.25 [399. 11] iezute iozute 
182 or. '" XIII. 20. 26 [399.14] egina# eginak 
182 or. = XIII. 20. 26 [399, 16] Kaxkarri Kaxkarra 
182 or. '" XIII. 20, 26 [399, 1718] bezate urek betzate urek, ez173 
182 or. '" XIII. 20, 26 [399, 18] narrasti narrazti 
183 or. '" XIII. 20. 27 [400. 14] e#agueran [# = s + z] ezagueran 
183 or. '" XIII. 20, 27 [400. 17] Ebangelioan Ebanjelioan 
183 or. = XIII, 21, 29 [401,8] narazti narrazti 
183 or. = XIII. 21. 29 [401. 14] gorbiziz174 gorbizi 
184 or. = XIII. 21. 30 [402. 15] bildurrean arritzearen bildurrean ez-jakina a. 
184 or. = XIII. 21. 30 [402. 17] Zure[-]aurpegitik Zure-aurpegitik 
184 or. = XIII. 21, 30 [402. 17] #st#nduta astanduta 
184 or. = XIII, 21. 30 [402,'27] mingabe min-gabe 
184 or. = XIII. 21. 31 [403. 19] eritzean erotzean [eriotzean Oz] 
184 or. = XIII. 21, 31 [403.20] azirik ezirik 
184 or. = XIII, 22. 32 [404. 10] Ebakgeliorako Ebanjeliorako 
184 or. = XIII. 22, 32 [404. 11] a1tziratuz a1tzoratuz 
185 or. = XIII, 22. 32 [404,26] Beraz [ ... ] eta gogakoi etagogakoi 
185 or. = XIII. 23, 33 [405, 3] ots da 
185 or. = XIII. 23. 33 [405, 3] ba-dula antzi ba-dula antzi a1egia. 
185 or. = XIII, 23. 33 [405. 13] baitituzu baitezu 
185 or. = XIII, 23, 33 [405, 22] edurira idurira 
185 or. = XIII, 23. 33 [405,23] lege-betetzaile lege- I betetzaile 
185 or. = XIII. 23, 34 [406. 14] gauegunen gau-egunen 
185 or. = XIII. 23. 34 [406,20] urzingotik ur-zingotik 
185 or. = XIII. 23. 34 [406, 28] lur gainean lur-gainean 
186 or. = XIII. 24, 35 [407. 15] ezta ez eta 
186 or. = XIII. 24. 35 [408, 1] u#a1tzen [# = g + k] ugaltzen 
186 or. = XIII, 24. 36 [408,20] azitzen eta azitzen dira eta 
186 or. = XIII. 24, 37 [408,27] guzieari guzieri 
187 or. = XIII. 24. 37 [409. 15] batv bat 
187 or. = XIII. 24, 37 [409,26] ezanik esanik 
187 or. = XIII. 24. 37 [409. 26] duguna. dugunaere. 
187 or. = XIII, 24. 37 [409.27] igitzen egitzen [igitzen Oz] 
187 or. = XIII. 25. 38 [410.8] aietan auetan 

173«"Producant aquae" non animam vivam, quam terra producet, sed [ ... J»: «Sortu bezate urek lurrak sortuko 
dun anima biziduna; baiiia [ ... J» B; «Sortu betzate urek, ez lurrak sortuko dun anima biziduna, baiiia [ ... J» A. 

174Hitz hau m3-k nabarmenduetakoa da baina, agidanean, arrazoi lexikoengatik (ikus 140 or.). 
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187 or. = XIII, 25, 38 [410,9] 
187 or. = XIII, 25, 38 [410, 15] 
187 or. = XIII, 25,38 [410,17] 
187 or. = XIII, 25,38 [410,21] 
187 or. = XIII, 25, 38 [411, 7] 
188 or. = XIII, 26,39 [411,22] 
188 or. = XIII, 26, 39 [411,23] 
188 or. = XIII, 26, 39 [412, 3] 
188 or. = XIII, 26, 39 [412, 3] 
188 or. = XIII, 26, 40 [412, 10] 
188 or. = XIII, 26,40 [412, 11] 
188 or. = XIII, 26, 40 [412, 11] 
188 or. = XIII, 26, 40 [412, 15] 
188 or. = XIII, 26, 41 [412,26] 
188 or. = XIII, 26, 41 [412,26] 
188 or. = XIII, 26, 41 [413,6] 
188 or. = XIII, 26, 41 [413, 10] 
188 or. = XIII, 26,41 [413, 13] 
188 or. = XIII, 26, 41 [413, 14] 
188 or. = XIII, 26, 41 [413, 14] 
189 or. = XIII, 27, 42 [414, 1] 
189 or. = XIII, 27, 42 [414,2] 
189 or. = XIII, 27, 42 [414,4] 
189 or. = XIII, 27, 42 [414, 7] 
189 or. = XIII, 28, iz. [414, 11] 
189 or. = XIII, 28,43 [414,20] 
189 or. = XIII, 28, 43 [414,21] 
189 or. = XIII, 29, 44 [415, 10] 
189 or. = XIII, 29,44 [415, 12] 
189 or. = XIII, 29, 44 [415, 14] 
190 or. = XIII, 30, 45 [416,5] 
190 or. = XIII, 30, 45 [416,6] 
190 or. = XIII, 30,45 [416,6] 
190 or. = XIII, 30, 45 [416, 13] 
190 or. = XIII, 31, 46 [417, 17] 
190 or. = XIII, 31, 46 [417,18] 
190 or. = XIII, 31,46 [417,19] 
190 or. = XIII, 31, 46 [417, 20] 
190 or. = XIII, 31, 46 [417,20] 
190 or. = XIII, 31, 46 [417, 22] 
190 or. = XIII, 31, 46 [418, 1] 
190 or. = XIII, 31, 46 [418,2] 
190 or. = XIII, 31, 46 [418, 2] 
190 or. = XIII, 31, 46 [418, 3] 
191 or. = XIII, 32, 47 [418,22] 

TESTUAREN IBILBIDEA 

diodanaik diodanik 
oro [Gen. 1, 29] lur oro' [Gen. 1, 29]. Guri 
Erruki-egifiak [ ... ] adierazirik Lurreko [ ... ] adierazirik 
ez zan ez bait zan 
egazti antzo egazti-antzo 
azpenu aspertu 
iguifialdi iguinaldi 
eragin da eraginda 
bai nago bainago 
ColI. Co II, 
Taanima 
izkutuaz 
ez, ez 
oteda 
dakigu 
atosten 
zinzifiez 
iragarle izenean 
zintzo izenean 
ikasle izenean 
otseifien gorputza 
zerta#bait [# = i + n] 
ez aiek 
beleek 
orobatean 
difiozku 
#orputza [# = g + k] 
dioztazu 
egin da 
eta ozenki 
eragin da 
omen zenitun 
ortzian 
eySaJ 
beste 
Ianko- I gogoz 
ziraneri 
ain 
da#iteneri [# = g + k] 
ezterate 
gai#teztea [# = t + z] 
gizonak 
sorkariek 
baite 
lurrilaii 

Non, anima 
izkutuak 
ezm 
ote-da 
dakizu 
atoste [atosten Oz] 
zin ziiiez 
iragarle-izenean 
zintzo-izenean 
ikasle-izenean 
otseifiek, gorputza 
zertanbait 
baiian ez aiek 
baleek 
oro batean 
difiosku 
korputza 
diostazu 
eginda 
ozenki 
eragin-da 
omen-zenitun 
ortzien 
etsai 
bestek 
lainko-gogoz 
ziranei 
aJen 
dakiteneri 
etzerate 
gaiztestea 
gizonek 
sorkariak 
baitie 
lurrifiak 

175 «Hine gaudet, hine pao;citur, quia illi bene feeerunt, non quia eius angustia relaxata est»: «Onek pozten du, :1 

onek alarzen ongi egin zuteldko ez, ez, estualditik atera zutelako» B; «Onek pozten du, onek alatzen, ongi egin '1',1 

zutelako, ez estualditik atera zutelako» A. 

[I 
11 

I 
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191 or. = XIII, 32, 47 [418, 22] 
191 or. = XIII, 32,47 [418,23] 
191 or. = XIII, 32, 47 [418, 24] 
191 or. = XIII, 32, 47 [419, 6] 
191 or. = XIII, 32, 47 [419, 18] 
191 or. = XIII, 33, 48 [419,21] 
191 or. = XIII, 33, 48 [419,24-1] 
191 or. = XIII, 33, 48 [420,2] 
191 or. = XIII, 34, 49 [420, 14] 
191 or. = XIII, 34, 49 [420, 14] 
191 or. = XIII, 34,49 [420, 16] 
192 or. = XIII, 34, 49 [420,21] 
192 or. = XIII, 34, 49 [420,22] 
192 or. = XIII, 34, 49 [420,23] 
192 or. = XIII, 34, 49 [421, 1] 
192 or. = XIII, 34, 49 [421, 1] 
192 or. = XIII, 34, 49 [421, 3] 
192 or. = XIII, 34, 49 [421, 6] 
192 or. = XIII, 36,51 [422, 12] 
192 or. = XIII, 37, 52 [422, 19] 
193 or. = XIII, 37, 52 [423, 3] 

gaitieramanik 
zeruz 
Ba- I adakusagu 
noiz- I aldia 
dakusagu 
zaitzate 
gaiz atsaldeek [ ... ] agerian. 
ez'etik 
itzean 
Zure Bakarragan 
ald# [# = e + i] 
gai 
ta 
bereizi 
artea 
sitiesgabe 
erruki gintzak 
ortzantzan, bizi-itza 
Mintzoak 
duzun 
dagisuz 

uren gaitieramanik 
zerua 
Ba-I dakusagu 
noiz-aldia 
dakusaguz 
zaituzte 
goiz-atsalde [ ... ] ageri. 
ezetik 
Itzean 
Zure Itz Bakarragan 
alde [aldi Oz] 
gain 
eta 
berezi 
artean 
sitiesgabeen 
errukigintzak 
ortzantzan, ots, bizi-itza 
mintzoak 
duzu 
dagizuz 

Eta, esan bezala, hona hemen zerrenda orokor honetan aipatu besterik. egin ez diren 
aldaketa luzeago edo korapilatsuagoak: 

Supererogatur tibi, ut debeas (I, 
4,4) 

Nam quis mihi dicat ista, 
non habeo; nee pater nee 
mater potuerunt nee aliorum 
experimentum nee memoria mea. 
(1,6,9) 

[ ... ] et nemo miseratur pueros vd 
illos vd utrosque. (I, 9, 15) 

[ ... ] cui mdior serviebat, quia et in 
hoc tibi utique id iubenti serviebat. 
(I, 11, 17) 

Gaitiez dnnaizute, zordun 
zaitezen (B, 3 or.) 

Gaifiez demaizugu zordun 
zaitzagun (A, 12, 18_19};176 

Au esan dezaidakenik ez baitut, Au esan dezaidakenik ez 
ez amak, ez aitak, ez besteren baitut, ez amarik. ez aitarik. 
sumak, ez ene oroiteak. (B, 5 or.) ez besteren sumarik. ez ene 

Itiork ez du aurren kupiderik 
edo aundienik edo bienik. (B, 
8 or.) 

eta ari obeki serbitzen zion, zu 
ere Zuk agindu zeniolako egiten 
baitzun. (B, 10 or.) 

oroiterik. (A, 16,8-10); 

Itiork ez du aurren kupiderik, 
ez aundienik. ez bienik. (A, 
21,26-27); 

eta ola ari obeki serbitzen zion 
ta baita Zuri ere, Zuk agindu 
zeniolako egiten baitzun. (A, 
24,3-5); 

176«Te ofrecemos de m:Is para hacerte nuestro deudoI» (Vega); «On vous donne plus qu'on ne vous doit, afin 
que vous deveniez debiteun> (Labriolle). 
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Quid autem erat causae, cur graecas 
litteras oderam, quibus puerulus 
imbuebar, ne nunc quidem mihi 
satis explorattim est. (I, 13,20) 

[ ••. J sed non ilia magis honorem 
secreti quam tegimentum erroris 
significant. (I, 13, 22) 

[ .•. J sed hominibus flagitiosis 
divina tribuendo, ne flagitia flagitia 
putarentur [ ... J (I, 16,25) 

[ •.• J turpis anima et dissiliens a 
firmamento tuo in exterminium, 
non dedecore aliquid, sed dedecus 
appetens. (II, 4, 9) 

Timor insolita et repentina 
exhorrescit rebus [ ... J (II, 6, 13) 

[ ••• J nee ipsa prima. Priora enim 
spiritalia opera tua quam ista 
corporea quamvis lucida et caelestia. 
(III,6, 10) 

[ .•. J et si infinita sit, minor est in 
aliqua parte certo spatio definita 
quam per infinitum et non est tota 
ubique skut spiritus, sieut Deus. 
(III, 7, 12) 

[ ... J sed eos ab imperitis iudicari 
iniquos, iudicantibus «ex humano 
die» (I Cor. 4, 3) (III,7, 13) 

Gaztetxorik irakatsi zidaten 
Greziko ele-ederra (B, 11 or.) 

eder-estalki orrek gezur
estalkia difio. (B, 11 or.) 

baifia gizon tzarreri 
iainkozkoak egotzirik, 
tzarkeritzatartu ez ditezen (B, 
13 or.) 

Anima lotsagarria, itsusia 
maitatuz, ez arek dakarren 
zerbait, beure ondamendirako 
Zugandik koloka doana! (B, 
22 or.)I77 

Bildurra, ez-ustekoak eta bat
batekoak latz ikaratzen du (B, 
24 or.) 

Aiek ere ez lenbizikoak gogaki 
egin baitzenitun, ez gorpuzki, 
dirdaitsu ta eder dirala ere. (B, 
31 or.) 

eta baztergabea ba'da ere, 
nonbait fiimiago da, tarteka 
mugatua dalarik, ez baita ezin
mugatua: ez da guzia orotan 
gogakia bezala, lainkoa bezala. 
(B, 33 or.) 

Ez-iakifiek beuren kaxkarrean 
gaizto dauzkate «giza
neurriz<l» (I Cor. 4, 3) (B, 
33 or.) 

mOhar bedi "koloka» m2-ren zuzenketa dela: ikus 110 or. 

TESTUAREN IBILBIDEA 

Gaztetxorik ene irakatsi 
Grezi'ko ele-ederra (A, 25, 21); 

eder-estalki orrek gezur-tstalki 
orrek gezur-estalkia difio. (A, 
27,6-7); 

baifia gizon tzarreri 
iainkozkoak egotzirik 
tzarkeriak tzarkeritzat arm ez 
ditezen (A, 30, 9-10); 

Anima lotsagarria, beure 
ondamendirako Zugandik 
koloka doana, itsusia 
maitatuz, ez arek dakarren 
zerbait. (A, 44, 7-9); 

Bildurra, I?Z-ustean eta bat
batean Iatz ikaratzen da (A, 47, 
23-24); 

Aiek ere ez Ienbizikoak 
gorpuzki egin baitzenitun, ez 
gogaki, dirdaitsu ta eder dirala 
ere. (A, 61, 13_14);178 

eta baztergabea balitz ere, 
nonbait fiimiago da, tarteka 
an emen mugatua dalarik; ez 
baita guzia orotan, 
gogakia bezala, lainkoa 
bezala. (A, 64, 5-8); 

Ez-iakifiek beuren 
kaxkarrean «giza neurriz» 
(I Cor. 4, 3) gaizto dauzkate, 
(A, 64, 16_18);179 

178Erka bitez pasarte honetako aldaketa hauek "Utsuneak» dokwnentuko 24. zenbakikoekin (200 eta 212 
or.). 

179Berez, A-k dakarrena honako hau da: ,,(I. ieor. 4, 3)". 
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Et reprehendebam caecus pios 
patres non solum, sicut Deus 
iuberet atque inspiraret, utentes 
praesentibus, verum quoque, 
sicut Deus revelaret, futura 
praenuntiantes. (III, 7, 14) 

«Interest, unde quis gaudeat. 
Gaudebat mendicus ille vinulentia, 
tu gloria». (VI, 6, 10) 

Guraso aieri nere itsuan oker 
egozten nien, ez soilki Iainkoak 
agindu ta idaroki beza1a 
orduko gauzetaz balia ziralako; 
baita ere, etorkizuna Iainkoak 
erakutsi bezala iragarri zutelako. 
(B, 34 or.) 

«axoia dio poza nondik dan; zu 
ospez poztu nai zendun». (B, 
67 or.) 

Taceat laudes tuas qui miserationes Bego ixil Zu goresten, Zure 
tuas non considerat [ ... ] (VI,7, 12) urrikalmena gogoemaiten ez 

duna. (B, 68 or.) 

«Non est sanitas» (ps. 37, 4) eis, 
quibus displicet aliquid creaturae 
tuae, sicut mihi non erat, cum 
displicerent multa, quae fecisti. Et 
quia non audebat anima mea, ut ei 
displiceret Deus meus, nolebat esse 
tuum quidquid ei displicebat. (VII, 
14,20) 

Et sensi expertus non esse mirum, 
quod palato non sano poena est 
et panis, qui sano suavis est, et 
oculis aegris odiosa lux, quae puris 
amabilis. (VII, 16,22) 

Quia itaque vera scripta sunt, totum 
hominem in Christo agnoscebam, 
non corpus tantum hominis aut 
cum corpore sine mente animum; 
sed ipsum hominem, non persona 
veritatis, sed magna quadam naturae 
humanae excellentia et perfectiore 
participatione sapientiae praeferri 
ceteris arbitrabar. (VII, 19,25) 

180C-k ere «gogoemaiten» dakar. 

Ez dira buru-iantzi Zure sorkari 
zenbait atsegaitzez maite ez 
ditukenak. Nere animak ere, ez 
baitzun maite Iainkoa, atsegaitz 
zitzaion. Zurerik ezer atsegaitz 
izaterik etzun nai. (B, 84 or.) 

Neronez sumatu nendun, 
sendoari goxo zaion ogia eriari 
iatz zaiola. (B, 84 or.) 

Baiftan egi baitira, Iesukristo 
gizon osoa nenkusan, ez 
gorputz uts, ez eta gorputz 
bizia ezagumenik gabe; baizik 
eta gizona, ez, egia gizon egiiia, 
baizik eta besterik ez bezalako 
gizona, iakintasun garaiagoa 
eman zitzaiolako. (B, 86 or.) 
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Guraso aieri nere itsuan oker 
egozten nien; aiek, ortie, ez 
soilki Iainkoak agindu 
ta idaroki beza1a orduko 
gauzetaz balia ziran; baita 
ere, etorkizuna Iainkoak 
erakutsi beza1a iragarri zuten. 
(A, 65, 25-66, 2); 

«axola dio poza nondik dan; 
eskalea mozkorraz pozten 
zan, zu ospez». (A, 135, 
23-25); 

Bego ixil Zu goresten 
urrikalmena gogo emaiten ez 
duna. (A, 138,7-8);180 

Ez dira osasundun, Zure 
sorkari zenbait atsegaitzez 
maite eztitutenak. Nere 
anima ere etzan, atsegaitz 
baitzitzaizkion asko. Bafian 
maite baitzindun, ezer 
atsegaitz izaterik etzun nai. 
(A, 173,20-23);181 

Neronez sumatu nuan, 
sendoari goxo zaion ogia 
eriari iatz zaiola, ta begi 
garbiari maitagarri zaion 
argia, gorrotagarri zaiola 
gtlXoari. (A, 175, 5-7); 

Baiftan egi baitira, Iesukristo 
gizon osoa nenkusan, ez 
gorputz uts, ez eta gorputz 
bizia ezagumenik gabe; 
baizik eta gizona, iakintasun 
garaiagoa eman zitzaiolako. 
(A, 178,19-22); 

181«ez ditukenak B: eztitutenakA» aldaerari dagokionez, ohar bedi C-n «ez ditutenak» irakurtzen dela. 
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Garriebam plane quasi peritus et, 
nisi in Christo, Salvatore nostro, 
viam tuam quaere rem, non peritus, 
sed periturus essem. lam enim 
coeperam yelle videri sapiens plenus 
poena mea et non £lebam, insuper 
autem inflabar scientia. (VII, 20, 
26) 

[ ... ] discernerem atque 
distinguerem, quid interesset inter 
praesumptionem et confessionem, 
inter videntes, quo eundum sit, nec 
videntes qua, et viam ducentem 
ad bearificam patriam non tantum 
cernendam, sed et habitandam. 
(VII, 20, 26) 

(VII, 21, iz.) 

Stupebamus autem audientes tam 
recenti memoria et prope nostris 
temporibus testatissima rnirabilia 
tua in fide recta et catholica 
Ecclesia. Omnes mirabamur, et 
nos, quia tam magna erant, et ille, 
quia inaudita nobis erant. (VIII, 
6,14) 

An quia praecesserunt, pudet sequi 
et non puder nec saltem sequi? 
(VIII, 8, 19) 

Quid a me quaerunt audire qui 
sim, qui nolunt a te audire qui sint? 
Et unde sciunt, cum a me ipso de 
me ipso audiunt, an verum dicam, 
quandoquidem nemo «scit» 

Berriketan ari nintzan ba
nekilakoan, eta osasun dugun 
Krista' gan Zugana bidea arkitu 
ez ba'nu, iakin ez baifio irakin 
bearko nendun. Iakintsu ager
naia sartu zitzaidan, nekea 
nerekin[nl nuIa, eta ez nengin 
negarrik, eta nekinez puztua 
nintzan. (B, 86 or.) 

ikus nenzan eta bereizi, zer aide 
dagon antustetik aitorrzera; 
nondik ez arren nora ioan 
bear dan ikustetik --nondik 
ez arren- bizitza doatsura 

TESTUAREN IBILBIDEA 

Berriketan ari nintzan ba
nekilakoan, eta osasun dugun 
Kristo' gan Zugana bidea 
zitzaidan, nekea nerekin nuIa, 
eta ez nengin negarrik, eta 
nekinez puztua nintzan. (A, 
180, 1-3); 

ikus nenzan eta bereizi, 
zer aide dagon antustetik 
aitortzera; nondik ez arren 
nora ioan bear dan ikustetik 
bizitza doatsura deraman 

deraman bidea ikusi ez ezen, an' bidea ikusi ez ezen, an 
bizitzetik. (B, 87 or.)182 bizitzera. (A, 180,9-12); 

(B, 87 or.) 

Balditzen giiian, ain berriki, 
gure egunetantsu, olako gauza 
arrigarriak egiazko siflestean 
eta Eliza katolikoan gertatzeaz. 
Oro giflauden am ta belarri; gu 
alakoak entzunez; ua gure ez
iakifiez. (B, 93 or.) 

Lotsa aI gizak aintzinetik ioan 
aieri iarraitzeko, edo lotsa 
iarraitzeko ere? (B, 95 or.) 

Zertako nai didate entzun nor 
naizan, eta Zugandik ez dute 
entzun nai nor diran? eta ni 
neronetaz entzuten nautelarik, 
nola dakite egi 

Batez ere londoni Paul'en 
liburuetan arkitu du 
Platondarretan arkitu ez duna 
ta Goiko Amasa poz-dardara 
sartu zaio. (A, 180,20-22);183 

Balditen giiian, ain berriki, 
gure egunetantsu, olako gauza 
arrigarriak egiazko alakoak 
entzunez; ua gure ez-iakiiiez. 
(A, 195,26-28); 

Lotsa aI gizak aintzinetik ioan 
aieri iarraitzeko, eta lotsa ez, ez 
iarraitzeko? (A, 199, 22-23); 

Zenako nai didate entzun nor 
naizan, eta Zugandik ez dute 
entzun nai nor diran? eta ni 
neronetaz entzuten 
nautelarik, nola dakite egi 

lB2«nonclik ez arren» C-ko testuan egin den gehiketa da -Ierroartean eta makinaz-: bistan da gehitutako hitz 
horiek bi bider sartu direla -seguruenik Orixek berak, b onrzerakoan-. 

'83Kapitulu honek ez du izenbururik B-prior-en; B-alter-en eskuz idatzita dago honako hau: «Kristo biotzez 
umil eta samur». Ikus guzti honeraz 98 or. 5 oh. eta 325-327 or. 
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hominum, «quid agatur in homine, 
nisi spiritus hominis, qui in ipso 
est?» (I Cor. 2, 11). Si autem a te 
audiant de se ipsis [ ... J (X, 3, 3) 

Bona mea instituta tua sunt et dona 
tua, mala mea delicta mea sunt et 
iudicia tua. (X, 4, 5) 

Vidi lineas fabrorum vel etiam 
tenuissimas, sicut filium araneae; 
sed illae aliae sunt, non sunt 
imagines earum, quas mihi 
nuntiavit carnis oculus [ ... J 
(X, 12, 19) 

Hie vero, cum animus sit etiam 
ipsa memoria -nam et cum 
mandamus aliquid, lit memoriter 
habeatur, dicimus: «Vide, lit 
illud in animo habeas», et cum 
obliviscimur, dicimus: «Non fuit 
in animo» et «elapsum est animo», 
ipsam memoriam vocantes ani mum 
[ ... J (X, 14,21) 

Verum tamen si forte aliquid ab 
oculis perit, non a memoria [ ... ] 
(X, 18,27) 

[ ... J et quasi detruncata 
consuetudine claudicans reddi quod 
deerat flagitabat? Tamquam si homo 
notus sive conspiciatur oculis sive 

danentz, ifiungo gizonek «ez 
baitaki zer gettatzen zaion 
barrenean, barneko argitasunez 
baizik?» (I Cor. 2, 11). Zer 
diran, nigandik nai dute entzun 
eta zein 
diran ez Zugandik. Eta nola 
dakite, nitaz nerau entzuten 
nautenean, egia diotanez, 
«gizonek ez baitaki» zer an 
zaion beregan, bere barrenak 
ezik. Aietaz Zu entzuten 
bazaitute (B, 114 or.) 

Nere asmo on eta doai oro; 
gaitz oro, berriz, nere oben eta 
auzi-gai. (B, 115 or.) 

Zurgin-lerroak ikusi ditut 
mei-meiak amaraun-sare 
antzo, besterik dira; ez dira 
aragi-begiek eman ditidan aien 
erraifiuak (B, 120 or.) 

Baifian anima gogoa bera baita, 
zerbait gogoan idukitzeko 
agintzen dugunean, «gogoan 
idukazu» diagozu, eta dnztean 
«ez nendun gogoan», oroiteari 
gogoa esanez. (B, 121 or.) 

Alare begitik ikuskariren bat 
galtzen ba'dugu, oroitetido ez 
(B, 124 or.) 

[ ... ] ta oitura etenda bezala 
errenka eskatzen al zun peitu 
zizaiona? 

Gizon ezagun bat begiz 
ikusi, naiz gogoz, aren izen 
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danentz, ifiungo gizonek «ez 
baitaki zer gettatzen zaion 
barrenean, barneko 
argitasunez baizik?» (I Cor. 
2, 11). Aietaz Zu entzuten 
bazaitute (A, 245, 8- 13);184 

Nere asmo on eta doai oro 
Zure da; gaitz oro, berriz, nere 
oben eta auzi-gai. (A, 247, 
12-14); 

Zurgin-lerroak ikusi ditut 
mei-meiak amaraun-
sare antzo; besterik dira 
Matematika-lerroak; ez dira 
aragi-begiek eman ditidan 
aien erraifiuak (A, 259, 9-12); 

Baifian anima gogoa bera 
baita, zerbait gogoan 
idukitzeko agintzen 
dugunean, «gogoan», 
oroiteari <'gogoa» esanez. (A, 
261,7-9); 

Alare ikuskariren bat begitik 
galtzen ba'dugu, oroitetik ez 
(A, 266, 21-22); 

[ ... J ta oitura etenda bezala 
errenka eskatzen zun peitu 
ZlzalOna. 

Ala, gizon ezagun bat 
begiz naiz gogoz, aren izen 

184B_tik A-ra bidean kendu den zatia «<Zer diran [ ... J ezilo.) aurrekoaren (hots, «Zertako [ ... J baizik?» 
zatiaren) beste bertsio bat da: hau da, biak dira «Quid a me quaerunt [ ... J qui in ipso est?» pasartearen itzulpena. 
Era honetako him errepikapen daude X. liburuan: hemengo hau; X, 19, 28 paragrafokoa (ikus, hementxe, 249-
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cogiteur, et nomen eius obliti 
requiramus, quidquid aliud 
occurrerit non conectitur, quia 
non cum illo cogitari consuevit 
ideoque respuitur, donee illud adsit, 
ubi simul adsuefacta notitia non 
inaequaliter adquiescat. Et unde 
adest nisi ex ipsa memoria? (X, 19, 
28) 

[ .•• J quoniam tui plenus nondum 
sum, oneri mihi sum. Contendunt 
laetitiae meae flendae cum laetandis 
maeroribus [ ... J (X, 28, 39) 

Hoc me docuisti, ut quemadmodum 
medicamenta sic alimenta 
sumpturus accedam. ex, 31, 44) 

[ ... J et scio Esau lenticulae 
concupiscentia deceptum et David 
propter aquae desiderium a se ipso 
reprehensum et regem nostrum non 

. de carne, sed de pane temp tatum. 
(X, 31, 46) 

(X, 38, iz.) 

Numquid ilIo modo, quo facta est 
vox de nube clicens: «Hie est filius 
meus dilectus»? (XI, 6, 8) 

antzia gogora nai ba'dugu, 
beste edozeinenarekin ez dugu 
elkartzen, berearekin ez baitugu 
gogora oi, ta ala baztertzen 
dugu. 

Ala, gizon ezagun bat 
begiz naiz gogoz, aren izen 
atuzia gogora nai ba'dugu 
-ez baitugu gogora oi 
izenarekin- ez dugu beste 
edozeinenarekin elkartzen eta 
baztertzen dugu, oiturik bieri 
berdin baietsi ane. Nondik au 
oroitatik ez ta? (B, 124 or.) 

[ •.. J Zuraz beterik ez nagolako 
astun nakio. Neroni burruka 
ari zaizkit poz negargarri ta 
negar pozgarri [ ... J (B, 128 
or.) 

Au artako erakutsi didazu: 
iatera sendagaia artzera bezala 
urbil nadin. (B, 130 or.) 

ba dakit Esau txilistak lilluratu 
zutela, ta Dabid, egarri zala 
bere buruari akar egin ziona, 
aragiak ez-baifia ogiak tematu 
zula. (B, 131 or.) 

Gauza galduak nola arkitzen 
ditu oroimenak? (B, 137 or.)186 

Arako «au da nere Seme 
kuruna» odeieko mintzo bezala 
ote? (B, 143 or.) 

TESTUAREN IBILBIDEA 

intzia gogora nai ba'dugu 
-ez baitugu gogora oi 
izenarekin- ez dugu beste 
edozeifienarekin elkartzen, 
eta baztertzen dugu, oim bieri 
berdin baietsi arte. Nondik 
au oroitetik ez ta? (A, 267, 
15-21);185 

[ ... J Zutaz beterik ez 
nagolako astun nakio nere 
buruari. Burruka ari zaizkit 
poz negargarri ta negar 
pozgarri [ ... J (A, 277, 2-3); 

Au artako erakutsi didazu: 
sendagaia artzera bezala iatera 
urbil nadin. (A, 280, 16-17); 

ba-dakit Esau txilistak 
lilluratu zurela, ta Dabid, 
egarri zala bere buruari akar 
egin ziola, eta aragiak ez
baifia ogiak tentatu zula gure 
Erregea. (A, 282, 21-23); 

Ageriko egifiak goretsi-naia, 
nai arrixkutsua. (A, 295, 20); 

Odeieko «au da nere Seme 
kutuna" mimzo bezala ote? 
(A, 309, 12-13); 

250 or.); eta X, 36, 58 paragrafokoa (pasarte garrantzitsu honetaz ikus 199 -21 zenb.- eta 210-211 or. eta baita 
38 or. eta III erans. ere). Errepikapen hauek josturak salatzen diwzre era, izan ere, badirudi X. liburua aldika bezala 
itzuli zuela Orixek (ikus 37-39 or. eta 39 or. 62 oh.). 

185Hemen ere, beraz, B-ko reswan zegoen errepikapen bat ezabaw du Lekuonak A-ra bidean: ikus aurreko 
oharra. 

186X, 38 kapituluaren izenburu hau X, 18 kapiruluak dakarren berbera da: hemendik A-ko aldakera. Ikus, 
honetaz, 325-327 or. 
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[ ... J audenter dico: antequam 
faceret Deus caelum et terram, non 
faciebat aliquid. Si enim faciebat, 
quid nisi creaturam faciebat? (XI, 
12, 14) 

Audivi vocem» tuam «post me», 
ut redirem, et vix audivi propter 
tumultus impacatorum (Ps. 118, 
176). (XII, 10, 10) 

An quia erat informis materies, ubi 
propter nullam formam nullus ordo 
erat? Ubi autem nullus ordo erat 
[ ... J (XII, 15, 22) 

[ ..• J quod est tua sapientia de te nata 
aequalis tibi et coaeterna, id est in 
filio [ ... J (XlII, 5, 6) 

Prius ergo dicendum erat, cui 
superferretur, et deinde ille, quem 
non oportebat aliter commemorari, 
nisi ut superferri diceretur. (XIII, 
6,7) 

[ .•• J nisi dixisses ab initio: «Fiat 
lux, et facta esset lux», et inhaereret 
ubi omnis oboediens intellegentia 
caelestis civitatis tuae [ ... J (XIII, 8, 
9) 

Laudent «nomen» tuum, laudent 
te supercaelestes populi angelorum 
tuorum [ ... J (XIII, 15, 18) 

[ ••• J sicuti das hilaritatem et 
facultatem [ ... J (XlII, 18,22) 

Dicebamus enim eis terrae fructibus 
significari et in allegoria figurari 
opera misericordiae [ ... J (XIII,25, 
38) 

biribil diagot: «Zeru-lurrok 
egin aurrean ez zan ezer ari 
eta ari ba'zan zer egiten zun 
sorkaria baizik<?> (B, 145 or.) 

Mintzoa entzun nendun 
atzeti<k>, Zurea, itzul nendila, 
ta osta entzun ezin egonen 
asaldaz. (B, 159 or.) 

Gai eitegabea zalarik, eitegabez 
aurren-urrenik etzeukala? 
Aurren-urrenik ez dan tokian 
(B, 162 or.) 

Zure zugurtasun, Zugandik 
dana, Zure berdifia ta 
hetikide, ots Zure Sernea. (B, 
175 or.)187 

Beraz, lenik esan bearra zan 
zeren gain zan eramana, 
gero bestela aipa etziteken ua 
gaifieramana zala esan gabe. 
(B, 175 or.) 

Zuk asieratik au esan ez 
ba'zenu: «Bedi argia» ta argia 
izan ez ba'litza, ta Zure zeru 
uriko adimen esaneko oro Zuri 
atxiki ez ba'litzaizu, (B, 176 
or.) 

biribil diagot: «Zeru-Iurrok 
egin aurrean ez zan ezer 
ari»; izan ere, ari ba'zan, zer 
egiten zun sorkaria baizik? 
(A, 315,14-16); 

Zure mintzoa entzun nuan 
atzetik, itzul nendila, ta osta 
entzun, ezifi-egonen asaldaz. 
(A, 347, 6-8); 

Gai eitegabea zalarik, 
eitegabez aurren-aurrenik 
atzeukala? Aurren-urrenik 
etzeuka14i Aurren-urrenik ez 
dan tokian (A, 355, 13-15); 

Zure zugurtasun, 
Zugandik, Zure berdifi 
ta betikide dan Zure 
Semeagan. (A, 381, 10-12); 

Beraz, lenik esan bearra zan 
zeren gain zan eramana, gero 
gaifieramana zala esan gabe 
bestela, aipa etziteken ua. (A, 
382, 13-15); 

Zuk asieracik au esan ez 
bizenu ere: «Bedi argia ta 
argia izan.) ez ba'litza, alegia, 
ta Zure zeru uriko adimen 
esanek oro Zuri atxiki ez 
bilitzaizu, (A, 383, 22-24); 

Gores bezate Zure izena gores Gores bezate Zure izena 
zaitzate ortzigaifieko aingeruen ortzigaiiieko aingeruen taldeek 
taldeek (B, 179 or.) (A, 392,14-15); 

eta eman oi duzunez, alaitasuna eta alaitasuna ta antzia eman 
ta antzia; (B, 181 or.) oi duzunez, (A, 395, 12-13); 

Erruki-egifiak lurreko igali 
aietan eta idurikizunetan 
adierazirik zeudela esan genun; 
(B, 187 or.) 

Lurreko igali aietan eta 
idurikizunetan erruki-egifiak 
adierazirik zeudela esan 
genun; (A, 410, 17-18); 

187B_k dakarrena, berez, honako hau da: «Zur# berdifia», non # = e + i baita. 
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Habent ergo consequentia 
mane et vesperam panim 
latenter panim evidenter. 
(XlII, 33, 48) 

8a-dute beraz gaiz atsaldeek 
ondore zerbait, aldez izkutuan 
aldez agerian. (8, 191 or.) 

TESTUAREN IBILBIDEA 

8a-dute beraz goiz-atsalde, aide 
izkutu, aide agm. (A, 419, 24-420, 
1). 

Gorago iragarri bezala (214-215 or.), ondoko zerrendatxoetan bereizita jaso dira, batetik, 
B-prior-eko testuan zehar ibili diren eskuek (eta, orobat, «Utsuneak» izeneko dokumentuan) 
egindako proposarnenek A-ra bidean -eta ez lehenago- pairatu dituzten aldaketak eta, 
bestetik, B-prior-en nabarmenduta bakarrik agertzen diren hitzek izan dituztenak. 188 Orobat 
jaso dira B-prior-etik ibilitako eskuek proposatu dituzten baina A-ra iritsi ez diren aldaketak, 
hauek ere B-prior-eko testu idealaren zatia izan baitira momentu batean eta ezabatzea ere 
aldatzea baita, gehitzea bezainbat. 

8 ml A 

56 or. = V, 6, 11 [109,21] itz- I -egokiz itz egokiz itz-egokiz 
99 or. = VIII, 12,28 [207, 18-19] errukarriak errukariak errukarriak 
115 or. = X, 4,5 [247, 12] onean as-estu 0.; as-estu onean as-estu 
119 or. = X, 9, 16 [256,9] ez erraifi ua ez, erraifi ua ez erraifiua 
122 or. = X, 15, 23 [262, 17] arren erraiii ua arren eraiiiua aren erraiftua 
135 or. = X, 36, 59 [292, 3] akio',an akio'an akioan 
146 or. = XI, 13, 16 [316,22] lea- I aldi lenaldi len aldi 
170 or. = XII, 28, 39 [371, 11] (108,25) (10,8,25) (lo. 8, 25) 
175 or. = XIII, 6, 7 [382, 7] zuan zun zuan 
175 or. = XIII, 7, 8 [383, 5] maitasun aren maitasunaren maitasun aren 
188 or. = XIII, 26, 39 [411, 22] ua azpertu ua, azpertu ua, aspertu 

8 m2 A 

lor. [5, 18] asl azl asi 
2 or. = I, 2, 2 [10, 17] ba zinaude ba ziii.aude ba zinaude 
7 or. = 1,8,13 [19, 12] mintza-rora mintza-arora mintzarora 
9 or. = I, 10, 16 [23, 1] etzai#u etzazu etzaizu [eitzazu Oz] 
10 or. = I, 12, 19 [25, 15] dedila dedilla dedila 
11 or. = I, 13,21 [26, 13] Dido##en Didoren Dido'ren 
12 or. = I, 14,23 [28,7] Grzikko Grezikko Greziko 
14 or. = I, 16,26 [31, 11] aietan doakabe aietan, doakabe aietan doakabe 
16 or. = I, 19,30 [34, 15-16] aurtz#i aurtzai aurtazi [aurtzai Oz] 

188Ez dira hemen errepikatu ohar hauei buruz lehenengo aldiz zerrendatu direnean eman diren azalpenak: 
kasu bakoitzari buruzko argitasunak aipatu zerrendetan bilatu beharko ditu irakurleak (m I-en oharrei buruz 99-
101 orrialdeetako zerrendan; m2-renei buruz 107-118 orrialdeetakoan; m3-renei buruz 146-157 orrialdeetakoan; 
m4-renei buruz 180 orrialdekoan; mS eta mSbis-enei buruz 183 orrialdekoan; eta .Utsuneak» dokurnenruaren 
testuari buruzkoak 194-208 orrialdeetan). Ondoren datozen zerrendatxoetan erabiltzen diren ikur berezien 
esanahia esku bakoitzari buruzko zerrenda nagusian dago esplikatuta. Esan gabe doa, azkenik, ez dela hemen jaso 
B-prior-eko oin-oharren inguruan egindako zuzenketei dagokien ezer, ohar guztiak -bat izan ezik: ikus, honetaz 
guztiaz, N erans.- ezabatu baitira A-ra bidean. 
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27 or. = III, 1, 1 [54, 2] iendekiko iendeekiko iendekiko 
30 or. = III, 4, 8 [58, 24] Jakin gabe lakin-gale Jakin gale 
31 or. = III, 6, 10 [61, 16] Jac. lac. Jac. 
37 or. = III, 11,20 [71, 12-13] ikuskariak amets-ikuskariak amets ikuskariak 
42 or. = N, 4, 8 [80, 22] bapanakatu batbanakatu bat-banakatu 
47 or. = N, 11, 17 [89, 11] dozale doazale doazala 
50 or. = N, 15, 24 [95, 15] zer gauza zer-gauza zergauza 
50 or. = N, 15,26 [96, 11] iakintzu iakintsu iakintzu 
50 or. = N, 15,26 [96, 11] nailukela nai lukela nai nukela 
54 or. = V, 3, 3 [103, 23~24] so dagiezu dagiezu so so dagiezu 
54 or. = V, 3, 4 [104,7] rguzki Eguzki eguzki 
56 or. = V, 6, 10 [109, 18] igal# igali igale 
56 or. = V, 6,11 [109,24] ustea uztea ustea 
56 or. = V, 6, 11 [109,25] iakintzea iakintzea iaukitzea 
58 or. = V, 9, 16 [115, 13] eta#are [#=a+l] eta alare eta alaere 
59 or. = V, 9,17 [116,2] etzun entzun etzun 
59 or. = V, 9,17 [116, 12] egizefi. egitefi egifiez 
59 or. = V, 10, 19 [117,22] etzi atzi utzi [atzi Oz] 
60 or. = V, 10, 19 [118,6-7] gogoen atean gogoen artean g. at. [g. n. Oz)189 
88 or. = VIII, 1, 1 [184, 1] A#ssegin Atssegin Atsegin 
88 or. = VIII, 1, 2 [184, 16] Min Mifi Min 
89 or. = VIII, 2, 3 [186, 12] iainkoaizunen iainko aizunen iainkoaizunen 
90 or. = VIII, 2,4 [187,20] Iainko Iainkoa Iainko 
90 or. = VIII, 2, 5 [188, 1] osasunark osasun ark osasun, ark 
90 or. = VIII, 3, 6 [188, 20] irrisku arrisku irrisku 
90 or. = VIII, 3, 6 [189, 3] txeko etxeko txeko [etxeko Oz] 
90 or. = VIII, 3, 6 [189, 12] irriskua arriskua irriskua 
92 or. = VIII, 5, 10 [192, 19] bainindukan bainifiedukan baininedukan 
92 or. = VIII, 5, 10 [192,22] zarra rura zarra 
94 or. = VIII, 7, 16 [198,7] eragotsi eragotzi eragotsi 
94 or. = VIII, 7,17 [198,18] eliko eliku eliko 
95 or. = VIII, 7, 18 [198, 26] ibil ibilli ibil 
96 or. = VIII, 8, 20 [201,2] bai ta bai eta bai ta 
96 or. = VIII, 9, iz. [201, 12] Nai, ta Nai, eta Nai, ta 
96 or. = VIII, 9,21 [201,22] au eta au, ta au eta 
96 or. = VIII, 9, 21 [201,23] b#lu ba'lu balu 
96 or. = VIII, 9, 21 [201, 23] bailezake bai'lezake bailezake 
96 or. = VIII, 9, 21 [202, 3] osoiki osoki osoiki 
96 or. = VIII, 9,21 [202, 4] baliza ba'litza ba liza 
96 or. = VIII, 10,22 [202, 18] dute ta dute, ta dute ta 
96 or. = VIII, 10,22 [202, 19] zinaten zifiaten zinaten 
97 or. = VIII, 10,24 [204,4] al M al 
97 or. = VIII, 10,24 [204,7] al M al 
97 or. = VIII, 10,24 [204,9] ariek aiek oriek 
97 or. = VIII, 10,24 [204, 18-19] bereganatzen berenganatzen bereganatzen 
97 or. = VIII, 11,25 [205, 3] oinaze oifiaze oinaze 
98 or. = VIII, 11,25 [205, 15] zarragoak ruragoak zarragoak 

189«gogoematean» C; .gogoen atean» B; «gogoen artean» m2; .gogoen atean»;" .gogora naiean» Oz. 
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98 or. = VlII, 11,26 [206,2-3J gutiagorik guttiagorik gutiagorik 
98 or. = VlII, 11,26 [206, 4] xuxumuxuz kuxumuxuz xuxumuxuz 
98 or. = VlII, 11, 27 [206, 20] diketek ditek diketek 
98 or. = VlII, 11,27 [206,20-21] emananizaiok emanan izaiok e. n. [e. n. OZ]190 
99 or. = VlII, 12, 30 [208, 27] arrazue ar azue arrazue 
100 or. = IX, 1, 1 [212, 5] zerana. Iraitzi zerana, irai tzi zerana. Irai tzi 
100 or. = IX, 2, 2 [213, 2] ginaunden gifiauden gifiaunden 
101 or. = IX, 3, 5 [214,23] baifio baifion baifio 
103 or. = IX, 4, 9 [218, 18] eginez egifiez eginez 
103 or. = IX, 4, 9 [218,23] pozturik pizturik pozturik 
106 or. = IX, 7,16 [224, 14] baitzenduzkan baitzeneuzkan baitzenduzkan 
106 or. = IX, 8, 17 [226, 10] zakar zagar zir 
107 or. = IX, 8, 18 [227, 10) arreratu arreratu arretatu 

B m3 A 

*3 or. = I, 5, 5 [13,5] zatzait zatzait zakit 
54 or. = V, 3, 3 [103, 16) alen alen aien lain Oz] 
56 or. = V, 6, 10 [109,4] zende1ako zendelako zeudelako 
56 or. = V, 6, 10 [109,7) txiratzen txeratzen txoratzen 
58 or. = V, 8, 15 [114, 2J oroikari oroikarri oroikari 
69 or. = Vl, 8, 13 [139, 20] Erorikotik ['" C] Erorikotik? Erorikotik 
*71 or. = Vl, 10, 17 [143, 25J genen genun genen [genun Oz) 
72 or. = Vl, 12,22 [147, 10) iantzat aintzat aientzat [aintzat Oz] 
74 or. = Vl, 15,25 [150, 15) Ni Nik Ni 
74 or. = Vl, 15,25 [150, 15J au onek au 
74 or. = Vl, 15,25 [150, 19) bestere andere besteren andere beste andere 
76 or. '" VlI, 2, 3 [156, 4J Baufian Baifian Banan 
78 or. = VlI, 5,7 [159, 24J keska keska kezka 
79 or. = VlI, 6, 8 [161,24] mintzlari minrzolari mintzalari 
79 or. '" VlI, 6, 9 [163, 9] aitor eta aitor iator eta iator aitor eta iator 
79 or. '" VlI, 6, 10 [163,25) Gainera Gaifiera Gainera 
79 or. = VlI, 6, 10 [163,27] bait zuken bait-zuken bait zuken 
81 or. = VlI, 9, 13 [166, 171 aundigozez aundigosez aundigozez 
82 or. '" VlI, 10, 16 [170, 22] arteqb aneqb artean 
85 or. = VlI, 17,23 [176,6] ikus-esifiak ikus-esifiak ikus-ezifiak 
85 or. = VlI, 17,23 [176, 15] artzeko aritzeko artzeko 
89 or. = VlII, 1,2 [185, 12] Txirlari Txirlarri Txirlari 
89 or. = VlII, 2, 3 [185, 18] b#tzend. [#=a+i] b#tzedukan batzedukan 
*89 or. = VlII, 2, 4 [186,22] 4 
*90 or. = VlII, 2, 4 [187, 16] berriaz berriaz berriz 
91 or. = VlII, 3, 8 [190, 3J daraifio darraio darraifio 
97 or. = VlII, 10, 24 [203, 26] elkarri aier elkarri-aier elkarri aier 

190 «emana nakieio> C; «ernananizaioio> B; «emanan izaiolo) m2; «emana nizaioio> rn3; «emana nizaioio> A; 
«emana nizaielo, Oz. 



B-PRlOR-ETIK 1956KO EDIZIOAREN TESTURA 255 

*99 or. = VIII, 12,28 [207, 14] zurrustak zurrustaka zurrustak 
99 or. = VIII, 12,29 [207,24] # [# = a+ J] #1 al 
100 or. = IX, 1, 1 [211, 14] nai-ukaitea nai-ukaiteak nai-ukaitea 
100 or. = IX, 1, 1 [212,3] us tea uztea ustea 
100 or. = IX, 1, 1 [212, 11] lizun-atsa lizun-atza lizun-atsa 
100 or. = IX, 2, 2 [212,21] mahasketa a. mahasketa-a. mahasketa a. 
102 or. = IX, 3, 6 [215,20] egi billa egi-billa egi billa 
103 or. = IX, 4, 8 [217,27] ain ain aien 
103 or. = IX, 4,8 [217, 28] garde garde gorde 
106 or. = IX, 8, 17 [226,4] kristoren kristoren Kristo'ren 
106 or. = IX, 8, 17 [226, 8] zikar zakar zar 
108 or. = IX, 9, 21 [229,20] 21 
109 or. = IX, 10,24 [231, 17] gorpuzidirdai gorpuzidirdai gorputz-dirdai 
109 or. = IX, 10,25 [232, 17] glra gera glra 
110 or. = IX, 11, 28 [234, 24] lagun I giro lagun-giro lagunkiro 
III or. = IX, 12,29 [235, 17] biurturi biurtueri biurturi 
112 or. = IX, 12, 33 [237,27] atraz artaz autaz 
*113 or. = IX, 13, 37 [240, 26] uratrek uratrek uritarrek 
114 or. = X, 1, 1 [243,9] eginbear ezago eginbear-ezago eginbear ezago 
116 or. = X, 6, 8 [249, 13] aintzakirik aintzakirik aitzakirik 
116 or. = X, 6,8 [249, 14] Erru- I zaizunaz Errudun zaizunaz Erruki zaizunaz 
118 or. = X, 7, 11 [252, 10] Badut Ba-dut Badut 
118 or. = X, 8, 12 [253, 12] oroimen aurretik oroimen-aurretik oroimen aurretik 
118 or. = X, 8, 13 [253,27] berqk berqk berak 
118 or. = X, 8, 13 [254,7] nasten nasten nasten 
119 Of. = X, 9, iz. [256,2] aitor iator aitor 
119 or. = X, 9, 16 [256,5] aitorrak iatorrak aitorrak [iat. Oz ],91 

120 or. = X, 10, 17 [258, 4J ba lira ba lizkit, ba'\ira 
120 or. = X, 11, 18 [258,24] erabiltea erabiltzea erabiltea 
122 or. = X, 16, iz. [263,9] Auztea .Anztea Anztea 
122 or. = X, 16,24 [263, 10] Auztea .Anztea Anztea 
123 or. = X, 16,25 [264,6] dendua dendua deudua 
123 or. = X, 17,26 [265, 13] koma#a# koma#a# kontaal 
123 or. = X, 17,26 [265, 14J guzienal guzienak guzien al 
124 or. = X, 18,27 [266,21] dunean danean dunem 
124 Of. = X, 19,28 [267, 12] Antzia .Antzia Aantzia 
125 or. = X, 20, 29 [268, 24] iakifi iakifia iakifi-iakina iakin-iakifia 
125 or. = X, 21, 30 [270, 14] ezagua [ ... ] z. E. gogora zaio e. itsatsi z. 
128 Of. = X, 27, 38 [276, 11] liraken ez liraken liraken [ez 1. OZ]'92 
129 or. = X, 29, 40 [278, 1] emanlez emanez emanik 
129 or. = X, 30,41 [278,20] zenbat zenbait zenbat 
129 or. = X, 30,41 [278,24] dago dagon dago 
130 or. = X, 31, 45 [281,20] bien bein biek 
133 or. = X, 34, 52 [287, 7] lo-armarik lo-asmarik lo-armarik 
134 or. = X, 35, 56 [289, 16] irrikuz irriskuz irrikuz 
138 or. = X, 41, 66 [298, 19] nainun ukan nai nun ukan nai ukan 

191 «iatorrak» Oz. 
192«ez liraken» Oz. 
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140 or. = XI, 1, iz. [303,3] bziz bziz bizi 
140 or. = XI, 2, 3 [304, 18] Ba-dakuzazu Ba-dakusazu Ba-dakuzazu 
140 or. = XI, 2, 3 [304, 20] Zure Zure Zuri 
141 or. = XI, 2, 4 [306, 13] Zu gurtze Zu-gurtze zugurrze 
142 or. = XI,S, 7 [308, 11] nolabit nolabait nolabit 
143 or. = XI, 6, iz. [309, 11] iteze itzez[e]? itzez 
143 or. = XI, 8,10 [311, 13] baita asten baita ezer asten baita asten 
144 or. = XI, 8, 10 [312,3] Orregatik asiera Orregatik da a. Eta asiera da 
145 or. = XI, 12, 14 [315, 9] erantzuten erantzunen erantzuten 
146 or. = XI, 15, 18 [318, 9] dugu laburra dugu ta aldi 1. dugu ta laburra 
147 or. = XI, 15, 19 [319,20] bestean lenago besteak lenago besteak lena 
149 or. = XI, 21, 27 [325, 12] dutenik dunetik dutenik 
150 or. = XI, 22, 28 [326,3] aoietaz aietaz oietaz 
152 or. = XI, 26, 33 [330,20] eta luzeena eta elezati l. eta luzeena 
156 or. = XII, 1, 1 [339, 11] atuko atuko artuko 
157 or. = XII, 4, 4 [341, 20] ikus eziiia ikus-eziiia ikus eziiia 
158 or. = XII, 8, iz. [345,2] ikus-egifia ikus-egifia ikus-ezifia 
159 or. = XII, 9, 9 [346, 13] efoite efoite egoite 
160 or. = XII, 11, 13 [349,3] dizun dizu dizun 
162 or. = XII, 15, 19 [353,6] Etaua Eta ua Eta au 
162 or. = XII, 15, 19 [353, 12] Aragandik Aragandik Argandik 
162 or. = XII, 15, 19 [353, 14] agindu-la aginduta agindu ala 
163 or. = XII, 16,23 [356, 16] dirala diotenekin dirala ez d. dirala diotenekin 
164 or. = XII, 17,24 [357,9] ondozkalotuz ondozka lotuz ondozkatuz 
164 or. = XII, 17,25 [358,3] osiii gaiiiean osifi-gaiiiean osiii gaiiiean 
166 or. = XII, 21, 30 [361, 15] mukulukik mukulukik mukulukiak 
166 or. = XII, 22, 31 [363, 9] Iainko#ml93 Iainko#k Iainkoak 
167 or. = XII, 22, 31 [363,22] baitagi baitagio baitago 
167 or. = XII, 22, 31 [363,24] dimen dimen adimen 
169 or. = XII, 27, 37 [369,21] zarteko zarreko zarteko 
170 or. = XII, 28, 38 [371,4] zidan zidan ziran 
170 or. = XII, 28, 39 [371, 27] zrgitsua zrgitsua argitsua 
171 or. = XII, 29,40 [372, 4] egiz egia egiz 
171 or. = XII, 29,40 [372, 14] igaliari igaleari igaliari 
171 or. = XII 29, 40 [373, 23] deritxagulako deritxagulako deritzagulako 
*173 or. = XIII, 1, 1 [377,6 pr.] mtzik mtzi antzi 
173 or. = XIII, 2, 2 [378, 14] lurrek lutrek lurrei 
*173 or. = XIII, 2, 2 [378, 18] oso urrun oso urrun zitezen oso urrun 
*174 or. = XIII, 2, 3 [379, 5] oziii osiii osm 
174 or. = XIII, 3,4 [380, 1] oalko olako alako 
175 or. = XIII,S, 6 [381, 15] ba'lita ba'lita ba'litza 
175 or. = XIII, 7,8 [383, 13] lazterka lasterka lazterka 
*176 or. = XIII, 8, 9 [384, 11] zaitut bada zaitut bada zaitut 
176 or. = XIII, 9, 10 [385, 13] gaudenean gaudenean daudenean 
177 or. = XIII, 10, 11 [386, 10] ezini tzalira ezinitzalira eziiiitzalira 
177 or. = XIII, 12, 13 [387,23] G., G., Gure G., G., Guren Guren, Guren194 

193# = a + k. 
194"Guren, Guren, Gure» B; "Guren, Guren, Guren» m3; «Guren, Guren» A. 
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177 or. = XIII, 12, 13 [388, 1] 
178 or. = XIII, 13, 14 [389. 2] 
178 or. = XIII, 14, 15 [390:, 4] 
178 or. = XIII, 14, 15 [390,7] 
178 or. = XIII, 14, 15 [390, 16] 
179 or. = XIII, 14, 15 [39f, 7] 
179 or. = XIII, 15, 16 [391~ 14] 
179 or. = XIII, 15, 16 [391~ 15] 
179 or. = XIII, 15, 16 [391;20] 
179 or. = XIII, 15, 17 [392~ 3] 
180 or. = XIII, 17, 20 [394~ 12] 
180 or. = XIII, 17,21 [395: 3] 
182 or. = XIII, 19,24 [397; 20] 
185 or. = XIII, 23, 34 [406; 20] 
186 or. = XIII, 24, 35 [407; 20] 
*186 or. = XIII, 24, 35 [407,23] 
186 or. = XIII, 24, 35 [407; 24] 
187 or. = XIII, 25, 38 [410,9] 
188 or. = XIII, 26, 39 [411, 18] 
188 or. = XIII, 26, 39 [411,22] 
189 or. = XIII, 29,44 [415,4] 
189 or. = XIII, 29, 44 [415, 15] 
190 or. = XIII, 30, 45 [416, 10] 
190 or. = XIII, 31, 46 [417, 17] 

132 or. = X, 34, 51 [286, 12] 

*4 or. = I, 6, 8 [15, 10] 
41 or. = Iv, 3, 5 [79,5] 
128 or. = X, 27, 38 [276, 16] 
181 or. = XIII, 18,22 [395, 14] 

1 or. = I, 1, 1 [9,7] 
2 or. = I, 2, 2 [10, 23] 

195«Ikasazute» Oz. 
196«zintzoak» Oz. 
197 «zortzitan» Oz. 

izeneqn 
audiago 
lasaxeogo 
om 
deza## 
geren-ontzi 
zenidun 
ilda 
giiiagotik 
Bikaidu 
zekizula 
arrikaltzen 
Ikazazute 
aintzoak 
ugaldi 
arki ba' neza 
zugatzer 
argutuz 
bialdi 
negenako 
sortzitan 
idaztiaek 
etzitesan 
dakisagunak 

B 

irakatzen 

B 

nendun 
zetzakela-ta, a. 
naiazu pakesu 
zerutik 

Uts. 

gaiiera, 
zugan 

izeneqn 
.aundiago 
lasaxeogo 
osift 
dezaiio 
gerren-ontzi 
zenidun 
il-da 
gifiagotik 
Bikaidu 
zekigula 
arrikaltzen 
Ikasazute 
zintzoak 
ugaldi 
arki ez ba'neza 
zugatzer 
argutuz 
bidali 
nigenako 
zortzitan 
idaztiaek 
etzitesan 
dakisagunak 

m4 

m5, m5bis 

nuen 
z.-t., baiian a. 
nauzu ta pakesu 

. so beza zerutik 

A 

gaiiiera 
Zugan 

257 

izenean 
au diago 
lasaxeago 
osin 
dezan 
geren-ontzi 
zenigun 
ilda 
gainagotik 
Bikaindu 
zekizula 
urrikaltzen 
Ikazazute [.s. Oz)1'5 
aintzoak [zin. Oz)196 
ugaldu 
arki ba'neza 
zugatzeri 
argituz 
biali 
niganako 
sortzitan [z. Oz)197 
idaztiak 
etzitezan 
dakizagunak 

A 

irrikatzen 

A 

nun 
zetzakela-ta, a. 
nauzu ta pakea 
begira beza z. 
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2 or. = I, 2, 2 [11,2) Nik "Nik 
4 or. = I, 6, 7 [14, 17-18) gatzatu ninduzunek esana; g. bait-ninduzun; aiek_e.,198 
4 or. = I, 6, 7 [14, 18) bait-naiz bainaiz 
6 or. = I, 7,11 [18,17] zaarragoren zarragoren 
6 or. = I, 7, 11 [18, 18] baditugu ba'ditugu 
9 or. = I, 10, 16 [22, 10] antolatzalle antolatzaille 
10 or. = I, 11, 18 [24, 18] zuan gero zuan, gero 
10 or. = I, 11, 18 [24, 19] oiei aiei 
15 or. = I, 18, 28 [32, 15] oiek oek 
15 or. = I, 18,28 [32, 15] erarnatea, erarnatea 
15 or. = I, 18,28 [32, 16] alde-egitea a.-egitera [a.-egitea Oz] 
15 or. = 1,18,28 [32, 17] bazuten ba zuten 
16 or. = I, 19,30 [34,8] iardun-tokia iarduntokia 
23 or. = II, 5, 11 [45, 18] bere beure 
23 or. = II, 5, 11 [45, 19] Ori ere zergatik? " Ori ere, zergatik? 
23 or. = II, 5, 11 [45,21] lege-bild~ra, lege-bildurra 
23 or. = II, 5, 11 [45, 21] dim-eskasiz dim eskasiz, 
23 or. = II, 5, 11 [45,22] bizibidearan bizibidearen 
33 or. = III, 7, 13 [64, 24] baten hatean 
33 or. = III, 7, 13 [64,25] eta ta 
46 or. = IV, 10, 15 [87,21] zaitza zaitza, 
46 or. = IV, 10, 15 [87,22] guziaren guztiaren 
46 or. = IV, 10, 15 [87,22] egille Egille 
46 or. = IV, 10, 15 [87,22] Iauna launa» 
51 or. = IV, 16,28 [97, 121 ukaiteak ukaiteak, 
51 or. = IV, 16,28 [97, 12] ta eta 
55 or. = V, 4, 7 [106, 16] ezerukan ezer-ukan 
55 or. = V, 4, 7 [106,21] ta eta 
55 or. = V, 4, 7 [l06, 21] zuk Zuk 
55 or. = V, 4, 7 [l06, 22] ezarri oro ezarri 
59 or. = V, 9, 17 [116,2] utsegin gabe utsegiten; 
59 or. = V, 9, 17 [116, 2] goiz eta gau ta 
140 or. = XI, 2, 2 [304, 6] zure Zure 
140 or. = XI, 2, 2 [304,7] zure Zure 
145 or. = XI, 12, 14 [315, 17] egiten egiten, 
145 or. = XI, 12, 14 [315, 18] egin-aurrean egin aurrean 
153 or. = XI, 28, 37 [334, 13] uka, uka 
171 or. = XII, 29, 40 [372, 5] ulenzerik ulertzerik, 
171 or. = XII, 29, 40 [373, 9] sonu soiiiu 
171 or. = XII, 29, 40 [373, 18] beza beza, 
173 or. = XIII, 2, 2 [378, 14] zenien, zenien? 
173 or. = XIII, 2, 2 [378, 14] zure Zure 
173 or. = XIII, 2, 2 [378, 15] zugurtasunez Z).l.gunasunez 
176 or. = XIII, 8, 9 [384, 2] Bestela Bestela, 
176 or. = XIII, 8, 9 [384, 2] zeruen zerua zeruen- I zema 
176 or. = XIII,9, 10 [385,171 ditu ditugu 

198«garzatu bait-runduzu<n>; aiek-esana,,, A; eta «bait-ninduzu<n»> horren bukaerako n letra Oz-n egindako 
zuzenketa da (ikus beherago 289 or.). 

I 

I 

1 

I 

I 

I 

1 

I 

1 

I 

:1 
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177 or. = XIII, 12, 13 [388, 1] degu dugu 
178 or. = XIII, 12, 13 [388, 14] ifioiz «ifioiz 
178 or. = XIII, 12, 13 [388, 14] izandakuok izandakuok, 
178 or. = XIII, 12, 13 [388,15] Jaunagan Iaunagan 
178 or. = XIII, 13, 14 [389, 19] dago; ez berean dago, berean ez-baifia 
181 or. = XIII, 18,22 [395, 14] egia, egia 
181 or. = XIII, 18,22 [395, 14] Zuzentasunak zuzentasunak 
184 or. = XIII, 22, 32 [404,3] zaitezte zaitezte, 
184 or. = XIII, 22, 32 [404,5] gogoberrituz gogo berrituz 
184 or. = XIII, 22, 32 [404, 15] ezta, eta 
184 or. = XIII, 22, 32 [404, 17] begi-aurreail begi aurrean 
184 or. = XIII, 22, 32 [404,21] arren arren: 
184 or. = XIII, 22, 32 [404, 23] arren arren: 
184 or. = XIII, 22, 32 [404, 24] Orrela Orrela, 
187 or. = XIII, 25, 38 [410,6] zure Zure 
188 or. = XIII, 26, 41 [413,9] bakarrik, bakarrik 
188 Of. = XIII, 26, 41 [413, 17] ez-bafian ez-baifian 
188 or. = XIII, 26, 41 [413, 17] agerikoa agerikoia 
190 or. = XIII, 31, 46 [418, 12] Arengandik Arengatik 
191 or. = XIII, 33, 48 [420,4] tarterik noiz-tarterik 
192 or. = XIII, 34,49 [421, 12] zure Zure 
192 or. = XIII, 34, 49 [421, 13] bearrekoa bearreko 

Azkenik -eta gorago aurreratu legez: 214-215 or.-, hona hemen m3-k B-prior-en 
nabarmendu zituen baina «Utsuneak» dokumentuan jaso ez ziren pasarteei Aitorkizunen 
testuaren aldi honetan emandako itxuraldaketa (testu zati hauei buruz ikus 173-179 or.): 

[ ... ] ex more potentiae suae 
[ ... ] (VI, 10, 16) 

ArnOf illuc attollit nos et 
Spiritus tuus bonus «exaltat 
humilitatem» nos tram «de 
portis mortis». (XIII, 9, 10) 

[ ... ] sic, sic accipietur, sic 
invenietur, sic aperietur. 
(XIII, 38, 53) 

Bere ~ ain aundiz baliatuki [ ... ] 
(B, 70 or.) 

Maiteak ara garamatzi, ta Zure 
Arnas onak gure xapaltasuna ~ 
erilkitzen erioaren atekatik. (B, 
176 or.) 

Onela ~ dugu arkituko [artuko 
m3], arkituko, onela zaigu 
idekiko. (B, 193 or.) 

* * * 

Bere ein aundiz baliatuki [ ... ] (A, 
142, 18); 

Maiteak ara garamatzi, ta Zure 
Arnas onak «gure xapaltasuna 
eraikitzendu erioaren atekatik». (A, 
385,5-7); 

Onela, anela dugu artuka, anela 
dugu arkituko, onela zaigu idekiko. 
(A, 423, 21-23). 

B-prior-etik A-ra bidean gertatu diren aldaketa hauen guzrien egiletasunari buruzko 
auzia orain arte aztertu behar izan ditugunetan ez bezala agertzen zaigu: hemen ez dugu, 
beste haietan bezala, egileak edo kopiagileak utzitako arrasto materialik. Guztiarekin ere, 
aldaketa hauetako asko L e k u 0 n a keg ina k d ire 1 a frogatutzat jo dezakegu: 
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batetik, A-ko testuan aldatuta agertzen direlako Lekuonak B-prior-eko orrietan nabarmendu 
zituen -baina zuzendu behar nabarmenik erakusten ez zuten- hitz eta pasarte ugari 
(lehen eta arestian egiaztatu dugun bezala: 173-179 or. eta, hementxe, 254-257 or.); 
bigarrenik, B-prior-etik A-ra bidean sortutako aldaera asko Lekuonak B-prior-en egindako 
proposamenen berdin-berdinak direlako, ondorengo orrialdeetan ikusi ahal izango dugun 
legez; hirugarrenik, testuaz kanpotiko datuek oso klaru esaten digutelako -hainklaru 
non, gure helburua egiletasuna frogatzea bakarrik izango balitz, aurreko bi argudioak erabat 
alferrirakoak izango· bailirake- Lekuonak zuzendu zituela inprimatze probak eta, oro har, 
Lekuonaren eskuetan egon zela liburuaren argitaratzea (53-56 or.). Ezinezkoa dafrogatzea 
B-prior-en eta A-ren arteko aldaera guztiak Lekuonarenak direla; kontrakoa bakarrik froga 
liteke, hots, aldaera horietako batzuk ezin direla Lekuonarenak izan, eta ez dago inongo 
arrazoirik pentsatzekoaldaera hauetan Lekuonarena ez den ezer egon daitekeenik: testu 
barneko datuek ez dute horretarako aukerarik ematen eta testuaz kanpotikoek -behin 
Mokoroaren eta Sorarrainen aipamenaren auzia garbituez gero: 55 or.- ere ez. 

Esan bezala, ez huts berriak ez hustzat jotakoen zuzenketak ez diren B-prior-etik A
ra bidean sortutako aldaketei erreparatzen badiegu, ikusiko dugu h a u eta k 0 ask 0 

m3-k B-prior-eko orrietan proposatutako aldaketen 
jar r a i pen a d ire 1 a eta, hortaz, pauso bat aurrera Aitorkizunen grana eta morfologia 
Orixek eskaintzen zituen aukeren arabera arautzeko, askotan m2-k berak egindako oharrei 
segituz. Has gaitezen, ikusgarriagoak dira-eta, hitzen granari dagozkionetatik. Badu 
garrantzia, Aitorkizunen testuaren bilakaeran, -in- > -ifi- aldaketak: m2-k askotan egin zuen, 
bai C-tik B-ra bidean bai B-prior-en benan eta, izan ere, ii-dun aukera nagusia da erabat 
B-ko testuan (ikus 76 eta 119-120 or.); B-prior-eko orrietan behin bakarrik egin zuen 
Lekuonak (ikus, adibide bakarra, 161 or.), baina B-tik A-ra bidean sarri samar ikusi ahal 
dugu, berriz, aldaketa hau: 199 

57 or. = V, 7, 12 [111, 5] iakinez iakiiiez 
87 or. = VII, 21, 27 [181, 16] gainera gaiiiera 
93 or. = VIII, 6, 15 [196,3] oraino oraiiio 
94 or. = VIII, 7,17 [198,18] oraino oraiiio 
108 or. = IX, 9, 22 [230, 14] zinaudela ziiiaudela 
118 or. = X, 8, 13 [254,7] Soinuek Soiiiuek 
124 or. = X, 19,28 [267, 19] edozeinenarekin edozeiiienarekin 
125 Of. = X, 21, 30 [270, 3] oraino oraiiio 
132 or. = X, 34, 51 [286, 2] oraino oraiiio 
137 or. = X, 40, 65 [297,4] etzinauden etziiia uden 

199Behin bakarrik gertatu da kontrakoa: «iguiiialdi·B : iguinaldi A» (188 or. = XIII, 26, 39 [411, 23]); 
seguruenik huts mekanikoa da, baina litekeena da zer ikusi eduki izana hitz elkartua izateak. Ezin dira, inondik 
ere, kontrako adibidetzat jo honako kasu hauek: "ba zinaude B : ba ziiiaude m2 : ba zinaude Pv, (2 or. = I, 2, 2 
[10, 17]). «bainindukanB : bainiiiedukan m2 : baininedukan A» (92 or. = VIII, 5. 10 [192, 19]), «zinaten B : 
ziiiaten m2 : zinaten A» (96 or. = VIII, 10, 22 [202, 19]), «oinaze B : oiiiaze rn2 : oinaze A •• (97 or. = VIII, 11, 
25 [205,3]) eta «eginez B : egiiiez m2: eginez Pv. (103 or. = IX, 4, 9 [218, 18]); kasu hauetan guztietan besterik 
gertatu da: ez dela jaso, alegia, rn2-ren zuzenketa bat. (Berezia da guztiz, eta agian -in> -iii eta -iii> -in a1daketari 
dagokiona hemen mintzagai dugunari baino gehiago, honako kasu hau: «berdiiitsu B : berdintsu Pv. [62 or. = V, 
14,24 <123, 4>]). 
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140 or. = Xl, 2, 2 [304, 10] iakineza iakitieza 

Beste alde batetik, eta m3-k horrelako aldaketarik egin ez bazuen ere, badirudi bidezkoa 
ez ezik beharrezkoa dela hauekin batera sailkatzea B-tik A-ra bidean gertatutako -il- > -ill
erakoak:200 

87 or. = VII, 21, 27 [181,25] 
87 or. = VII, 21, 27 [181,26] 
93 or. = VIII, 6, 13 [194, 14] 
97 or. = VIII, 10, 24 [204, 151 
119 or. = X, 9, 16 [256, 18] 
160 or. = XII, 12, 15 [350, 12] 

ilarazi 
il-agiria 
laguntzai#e [# = 1 + til 
soila 
zailu 
mailaka 

illarazi 
ill-agiria 
laguntzaille 
soilla 
zaillu 
maillaka 

Gogora dezagun aldaketa hauek -edo hauetako gehienak- Lekuonak egin dituela, neurri 
handi batean bere usus-aren kontra, Aitorkizunen grafia Orixeren testuan bertan nagusi den 
aukeraren arabera bateratzeko: izan ere, -Vin- multzoa duten kasu ugarietan (<<baiiia» edo 
«soiiiu» bezalakoetan alegia) ikusi ahal dugu ez zela hau Lekuonaren usadioa, hark -Vn
erabili ohi baitzuen (hots, «baiia» erakoa). Ikus, honetaz, VII erans., batez ere 469-470 or. 

Ekialdeko itxura nabarmenegia zuten adizki arrunt batzuk aldatzen ere saiatu zen m3 
B-prior-en: «ba'zirate B : ba'zerate m3», «ba'zira B : ba'zera m3», «girala B : gerala m3», etab. 
(Ikus, baita aldaketa hauen zergatikoei buruz ere, 160-161 or.), B-prior-etikA-ra bidean ere 
jarraitu egin zuen gelditzen ziren era honetako kasu gutxiak aldatzen eta, behin, B-prior-en 
nabarmendutako kasu batean aldaketa bera gauzatzen: 

90 or. = VIII, 3, 6 [188,21] 
102 or. = IX, 3, 6 [216,6] 
133 or. = X, 35, 54 [288, 23] 

zira 
baitzira [baitzira m3] 
girala 

zera 
baitzira 
gerala 

Gum dira, izan ere, baina -eker ez banago- B-prior-eko testuan ez zen era honetako 
bat ere gehiago m2-k eta m3-k proposatutako zuzenketak jaso ondoren (ikus, m2-ri 
dagokionez, 120 or.): litekeena da, jakina, hemengo hauetako bat edo beste inprimategiari 
egotzi beharreko fociliores izatea, baina Aitorkizunen hizkuntza korapilatsu samarrean ez da 

200Hemen, -in- > -ifi- kasuan ez bezala, kontrako zentzuan egindako aldaketak ez dira zerrendatu ditugunak 
bezain esanguratsuak: izan ere, II bi ikurrek osatzen dute (ez dezagun inoiz ahaztu I 'gangarduna' darabilela 
Orixek), fi ez bezala, halako moduan non Ii > i 0 s 0 err a z i zan b a ita i t eke e z a bat z e 
bat e non d 0 rio a eta ez berariaz egindako aldaketa bat. Ez dute, beraz, Lekuonaren jarrerari buruzko 
ondorioa deuseztatzen honako kasu hauek: «illezkor B : ilezkor A" (45 or. = IV; 8,13 [85, 19]), «illik B: ilikA" 
(45 or. = IV; 8,13 [86,2]), «illunak B: ilunakfu, (45 or. = Iv. 9, 14 [86, 19]), «saltzaille B: saltzaile fu, (104 or. 
= IX,S, 13 [221,22]), «billa B : bila A" (124 or. = X, 18,27 [266,23]) eta «soillki B : soilki fu, (170 or. = XlI, 
28,39 [371,26]). Beste irizpide baten arabera neurtu behar da -iiI> -ilaldaketa (hain zuzen ere -iii> -in aldaketa 
bezalaxe: ikus VII erans.): «mail! B : mail A» (51 or. = IV; 16, 29 [98, 1]), «urbill B : urbil A» (115 or. = X, 4, 5 
[247, 1]), «soill B : soil fu, (160 or. = XII, 11, 14 [349, 17]), «biribill B : biribil A" (167 or. = XlI, 24, 33 [365, 
7]); eta agian hauekin batera sailkatu behar genuke, eta ez goiko zerrendan, «il-agiria B : iIl-agiria A». Gogora 
dezagun aldaketa hau ere Orixe hasi zela egiten C-tik B-ra bidean eta B-prior-en berran jarraitu: ikus 76 eta 119 
or.; kasualitatea da, zalantzarik gabe, Lekuonak era honetako bat ere egin ez izana B-prior-en: gainerako testuetan 
egin zituenei buruz ikus VII erans. 
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hain hipotesi erraza.201 

Inon baino nabarmenagoa da, agian, Aitorkizunen grafiak Orixek eskainitako aukera 
nagusi edota onargarrienaren arabera arautu nahi izate hod zenbait hitzi gehitutako 
zirkunflexuan. Izan ere, bai B-ko testuan bai -seguruenik batez ere- m2-ren oharretan, 
zirkunflexuaren alcieko joera nabarmena cia horrelakorik eraman zezateken hitzetan (ikus 
121-122 or. eta, batik bat, V erans.). B-prior-eko orrietan ere Orixeren aukera honi jarraitu 
zion Lekuonak (ikus 161 or. eta, oraingoan ere, V erans.), eta hauen jarraipena bezala baino 
ezin dira ulertu B-prior-etik A-ra bidean egindako aldaketa hauek ere: 

lor. [6, 7] lenik lenik 
31 or. = III, 6, iz. [60, 17J naste naste 
35 or. = III, 8, 16 [67,28] antzirik antzirik 
68 or. = VI, 7, 12 [138, 13] ler ler 
69 or. = VI, 8, 13 [139, 13] a1 al 
92 or. = VIII, 5, 10 [192,21] zar zar 
92 or. = VIII, 5, 10 [192,22J zarra [zarra m2] zarra 
96 or. = VIII, 8, 20 [201,5] a1 al 
97 or. = VIII, 10,24 [204,4) a1 [al m2] a1 
97 or. = VIII, 10, 24 [204, 7] a1 [al m2] a1 
98 or. = VIII, 11,25 [205, 15] zarragoak [zarragoak m2] zarragoak 
103 or. = IX, 4, 8 [217, 25] a1 al 
104 or. = IX, 4, 10 [220,9] zarra zarra 
106 or. = IX, 8, 17 [226, 8] zakar [zakar m3] zar 
106 or. = IX, 8, 17 [226, 10] zakar [zagar m2] zar 
107 or. = IX, 8, 18 [226,24] Zagarragoen Zarragoen 
109 or. = IX, 10,23 [231,8] antziz antziz 
118 or. = X, 8, 13 [254,7] nasten [nasten m3] nasten 
120 or. = X, 11, 18 [258, 11] naste naste 
121 or. = X, 14,22 [261, 24] nasten nasten 
122 or. = X, 16, iz. [263,9] Auztea [Anztea m3] Anztea 
122 or. = X, 16,24 [263, 10] Auztea [Anztea m3] Anztea 
122 or. = X, 16, 24 [263,21] intzi antzi 
127 or. = X, 23, 34 [273, 12] nasten nasten 
127 or. = X, 24, 35 [274,7] antzi antzi 
127 or. = X, 24, 35 [274,9] antzi antzi 
128 or. = X, 27, 38 [276, 7] zar zar 
131 or. = X, 33,49 [284,6] nasten nasten 
134 or. = X, 35, 57 [290,25] nasten nasten 
140 or. = Xl, 1, 1 [303, 10] aundi aundi 
173 or. = XlII, 1, 1 [377,6 pr.] antzik [antzi m3] antzi 
173 or. = XlII, 1,1 [377,6] antzi antzi 
173 or. = XlII, 1, 1 [378,2] aaIa ala 

201Hauen zergatiko bera du, azken batean, B-prior-ecik A-ra bidean ere egindako aldaketa honek: «nire B : 
nereA" (66 or. = VI, 5, 7 [132, 18]). Bakarra da, baina, hemen ere, ez ziren «nire» (edo «niri», etab.) asko geldirzen 
Aitorkizunen B-ko testuan; beste 6 bakarrik, guztiak A-raino iritsi direnak: 64 or. = VI, 2, 2 [128, 5 eta 128, 8]; 
67 or. = VI, 6, 9 [134, 17]; 82 or. = VII, 10, 16 [169,22]; 88 or. = VIII, 1, 1 [184,4]; 134 or. = X, 35,57 [290, 
201. Ikus, auzi honen giinean, 76-77 or. 
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Esan beharrik ez da (lehen ere ikusi behar izan dugu -il- > -ill- erako aldaketei buruz hitz 
egiterakoan: ikus 261 or. 200 oh.) gehitzeak ez duela ezabatzeak bezainbeste balio: «antzi 
> antzi» bezalako kasu batean segurtasun osoa dugu, baita a priori ere, berariaz egindako 
aldaketa dela; berriz, «antzi > antzi» bezalako batean ezin da aldez aurretik baztertu nahi 
gabe gertatutako ezabatze bat gertatu izan ahal dela. Ez da zalantzarik hauxe -edo antzeko 
zerbait- jazo dela goiko zerrendan diren era honetako bizpahiru aldaketetan.202 Badirudi, 
beraz, azentu zirkunflexua gehitzearen zergatikoa gorago aipatu duguna izan dela: hots, 
Aitorkizunen grafiak bateratzea Orixeren testuan nagusi den -eta B-prior-eko oharretan 
ere Orixek espresuki aldeztu nahi izan duen- aukeraren arabera. Adibidea, esan bezala, 
ezin hobea da, Lekuonak garaiko bere izkribuetan ez baitzuen azentu zirkunflexua erabiltzen 
(ikus, V eranskinean, 425 or. eta bertako 8 oh.). Horrela ulertzen dira, hain zuzen ere, 
Lekuonak beste modu batera aldatu dituen eite honetako kasu batzuk: 

lor. = I, 1, 1 [9, 13] 
3 or. = I, 4, 4 [12, 10] 
20 or. = II, 3, 6 [41,7] 
124 or. = X, 19,28 [267, 12] 

lenik 
zagartzen 
Antzi 
Antzia [Antzia m3] 

leenik 
zaartzen 
Ahantzi 
Aantzia 

bai bokal bikoitza bai hatxea, azentu zirkunflexua ez bezala, garaiko Lekuonaren ohituretan 
errotutako grafiak baitira.203 

Berretsi egiten dute Lekuonaren jarrera hau (honengatik -eta azentu zirkunflexudun 
aldaera bat dagoelako tartean- aipatzen ditugu hemen, nahiz eta m3-k B-prior-en egindako 
oharretan ez egon hitz hau ukitzen duen oharrik) baina, aldi berean, norabide berri bat 
iragartzen dute jarrera horren berorren bilakaeran, zuhur hitzaren aldaerak direla-eta B
tik A-ra egindako aldaketek. B-ko testuan «zur» (3), «zur» (2), «zuur» (1) eta «zugur» (61) 
erabili zituen Orixek;204 bistan da «zugur» aldaera gailendu egiten dela gainerakoetan, ez 
bakarrik -alde nabarmena izan arren- maiztasunaren aldetik, ezpada Orixeren hizkeraren 
berezitasunetako bat delako (lehengo «zagar» hura bezalaxe). Hona hemen, egoera honetatik 
abiatuta, B-tik A-ra bidean gertatutakoa: 

6 or. = I, 7, 11 [18, 3] 
68 or. = VI, 7, 12 [138,2] 
71 or. = VI, 10, 17 [143, 17] 
139 or. = X, 43, 70 [301, 19] 

zugurragoekin 
zurra 
zurtasuna 
zugurtze 

zuhurragoekin 
zugurra 
zugurtasuna 
zuhurtze 

202Aiparu arau orokor horretaz gain, ezabatzeari lagundu dioten baldintza nabarmenak suertatu dira goiko 
zerrendako kasu gehienetan. Lehenengoan «<lenik B: lenikA» I or. = esk. [6,7]) zirkunflexua ez da ia-ia ikusten 
B-ko testuan, hain dago-eta e letratik hurbil. Orobat, inprimategian egindako hutsa da honako bi kasu hauetan 
gertarutakoa: «antzik B : antzi m3 : antzi [pr.] A» (173 or. = XIII, 1, 1 [377,6]) eta «antzi B : antzi [alt.] A» (173 or. 
= XIII, 1, 1 [377,6]); biak lerro berean daude bai B-n bai A-n: lehenengoa, «antzib, hutsa da, «antzi»behar baitu, 
m3-k zuzendu duen bezalaxe, baina zuzenketa hori jasotzerakoan -hainbestetan gertatzen den gauza-\ huts berri 
bat sortu da eta huts honek etagina izan du lerro berean dagoen beste ({antzi» horretan. Eta berbera ikus'-dezakegu 
bi bider errepikaru den huts honetan: «Auztea B: Anztea m3: AnzteaA» (122 Of. = X, 16, iz. [263,9] eta 122 
or. = X, 16, 24 [263, 10]); m3-k bi gauza zuzendu nahi izan diru (<<u > n" eta «A > A»), baina A-ko testuan bi 
zuzenketetako bat bakarra jaso da. . 

2°~Ikus, kasu gehiago eta honi buruzko xehetasunak, V erans. 424-428 or. 
204Datu guztiak V eranskinean --eta bertako tauletan- ditu irakurleak. 
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143 or. = XI, 6, 8 [309,20] 
144 or. = XI, 9, 11 [312,16] 
144 or. = XI, 9, 11 [312, 16] 
144 or. = XI, 9, 11 [313, 5] 
145 or. = XI, 11, 13 [314, 5] 

zugurrari 
Zugurtasuna 
zugurtasuna 
zugurtasunez 
zugurtasun 
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zuhurrari 
Zuhurtasuna 
zuhurtasuna 
zuhurtasunez 
zuhurtasun 

Bi zuzenketa mota egin ditu, beraz, Lekuonak: «zur > zugun> eta «ZUgUf > zuhur»; eta bietako 
batean zuzentzat jotzen dena zuzenkizun da bestean: ondorioztatu beharra dago, beraz, 
zuzenketa mota bat bestea baino lehenago egin dela eta, zehazki, «zur > ZUgUf» lehenago 
izan dela «zugur > zuhur» baino.205 Lehendabiziko zuzenketa-aldi horretan egindakoak 
lehen aipatu dugun jarrerak eragindakoak dira: Orixek eskaintzen zion aukera nagusi edo 
nabarmenenaren bidez arautu nahi izan du Lekuonak Aitorkizunen testua, aukera hori 
batere ohikoa ez izan arren eta, esan gabe do a, bere azturen kontrakoa erabat. Hauxe izan da, 
ikusi dugun bezala, bai B-prior-eko orrietan egindako zuzenketetan bai B-tik A-ra bidean 
gertatu diren aldaketa askotan antzeman ahal izan dugun portaera orokorra. Baina bigarren 
zuzenketa-aldian beste irizpide bat azaldu da: «zuhur» aldaera, izan ere, ez baitago B-ko 
testuan. 

Aitorkizunen testuaren historian hain aldaketa esanguratsuak bildu dituen multzo 
honetatik hurbil dago otsein hitza eta, nola ez, honen aldaerek jasandako aldaketetan ere 
jarrera berbera sumatu ahal da. Ikusi dugu (161-162 or.) nola saiatu zen m3 «otsegin» (edo 
«otsegifi») gisa agertzen ziren otsein hitzaren agerraldiak aldatzen, hone tan ere Orixek berak 
ematen zion aukera nagusian oinarrituta, B-ko testuan «otsein» edo «otseifi» (19 aldiz) eta 
«otsegin» edo «otsegifi» (7 aldiz) irakur baitaiteke. B-n ziren 7 «otsegin» hauetatik 4 «otsein» 
bihurru zituen m3-k, hau da, 3 «otsegin» gelditu dira aldatu gabe; hirurak bihurru dira 
«otsein» A-ra heldu orduko: 

113 or. = IX, 13,37 [240, 19] 
162 or. = XII, 15,20 [354,4] 
163 or. = XII, 15, 22 [355, 5] 

otsegifiak 
otsegin 
otsegi# [# = n + fi?] 

otseifiak 
otsein 
otseifi 

Nekez aurki daiteke adibide hobeagorik ikusteko nola burutu den B-prior-etik A-ra bidean 
m3-k B-prior-en hasitako lana.2oG 

Azkenik, m3-k egindako oharren artean bazen «erabiltea B : erabiltzea m3» (120 or. = X, 
11, 18 [258,24]; ikus 150 or.), hau ere, seguruenik, Aitorkizunen hizkuntzaren aniztasuna 
Orixek eskaintzen zuen aukera baten arabera araurzeko asmoarekin egina.207 B-tik A-ra 
bidean ere egin dira era honetako bat edo beste: 

205Hipotesi honen aide diren bestelako argudioak ere V eranskinean daude. 
2oGHoni -eta hemen axola zaigun ikuspuntutik begiratuta honen berdinak diren beste batzuei- buruzko 

azalpen orokor bat V erans. 429-431 or. ikus daiteke. 
207Pentsatzekoa da Orixek, puntuhonetan ere, Azkueri jarraitu nahi ziola, nahiz eta ohiko sistema faltarekin; 

Azkuek, izan ere, uste zuen -tze atzizkia -tu batekin bukatzen ziren partizipioek bakarrik eraman zezaketela: «que 
de gortu y gogortu, sartu y zartu, en vez de gortutea y gogortutea, sartutea y zartutea de muchos bizkainos, salgan 
gortzea y gogortzea, sartzea y zartzea, muy bien. Pero que de ekarri, etorri, egam e iragam en vez de ekarten y 
etorten, igarteko e iragartearren saquen ekartzen y etortzen, igartzeko e iragartzearren, no» (Azkue [1934-1935, 109 
or.]); ohar bedi Azkueren azalpen hau "Solecismos verbales» izeneko kapituluan dagoe1a, arau-emailea izan nahi 
duen Gipuzkera osotua de1akoan; noski, Moifologia-n ere esana zuen (Azkue [1923-1925,71-72 or.]). Merezi du 
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14 or. = I, 16,26 [31,8] 
40 or. = IV; 3,4 [78, 7] 
57 or. = V, 7, 13 [111,26] 
64 or. = VI, 2, 2 [127, 13] 
67 or. = VI, 6, iz. [134, 10J 
133 or. = X, 35, 54 [288, 13] 

eskeinten 
erabiltea 
eskeinten 
ipinten 
emaiten 
erabilten 

eskeintzen 
erabiltzea 
eskeintzen 
ipintzen 
ematen 
erabiltzen 
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Eta, izan ere, «eskeinten» aldaeraren aldarnenean «eskeintzen» ere irakur daiteke 
Aitorkizunetan; m3-k B-prior-en zuzendu nahi izan zuen «erabiltea» hura baino bi lerro 
gorago «erabiltzea» bat ikus daiteke; «emaite» mordoxka dago B-ko testuan baina «emate» 
ugariagoa da askoz; etab.20B Ezin esan, hortaz, Lekuonaren irizpidea aldatu denik. Egia da 
ordea kontrako bi kasu ditugula: 

93 or. = VIII, 6, 14 [195,26] 
109 or. = IX, 10,24 [231, 19] 

Balditzen 
oroitzeko 

Balditen 
oroiteko ere 

Daitekeena da «oroite» aldaeraren aldeko aldaketa X. liburuan diren dozenaka «oroite» 
adizkiek eragin izana (<<balditen», berriz, hapax da); baina daitekeena da, orobat, puntu 
honetara iritsitakoan iritzia aldatu izana eta Orixeren bereizgarritasun hori antzeratu nahi 
izatea Lekuonak: segituan ikusiko ditugu eite honetako beste zuzenketa batzuk.209 

Orain arte, beraz, nola edo hala m3-k B-prior-eko orrietan egindako oharren 
jarraipentzat jo ahal diren aldaketak zerrendatu ditugu: axola zitzaigun, esan bezala, B
prior-en bertan izandako jarreraren eta B-prior-etik A-ra bidean sartutako aldaketen arteko 
lotura agerian uztea. Badira ordea m3-ren ohar horietan a u r r e k a r i r ike z i zan 
arren antzeko zergatiko batek eragindakoak diruditenak, 
hots, Orixeren aniztasun graiiko eta morfologikoa Orixek berak eskaintzen duen aukera 
baten arabera berdindu nahi izate batek sortuak. Hauetako batzuek argi eta garbi erakusten 
digute lehen sumatu baino egin ez dugun jarrera bat (<<zugUf», erab.) eta geroago erebehin 
baino gehiagotan ikusiko duguna (adizkietan batez ere): zenbaitetan, alegia, 0 r i x ere n 
hizkeraren bereizgarritzat jo daitekeen aukeraren aIde 
e gin n a h i i zan due 1 aLe k u 0 n a k. Nago horrela bakarrik uler daitezkeela, 
esaterako, honako aldaketa hauek: 

aipatzea -te> -tze aldaketa Orixek C-tik B-ra bidean sarri samar egin zituenetakoa dela: hemen ere, hortaz, C-n 
azkuetarragoa -muturrekoagoa, oro har- agertzen da B-n baino; eta, berriz ere, Lekuona, jakin gabe, Orixek 
berak C-tik B-ra bidean saiatutako aldaketa bat osatzera etorri da. 

208Honako datu hauek erabilgarriak izan daitezke: B-ko testuan 3 «erabilte» (gorago aipatutako biak eta m3-k 
aldatu nahi izan zuen bat -120 or. = X, II, 18 [258,24]: ikus 150 or.-) eta «erabiltze» 1 (120 or. = X, 11, 18 
[258, 21]) dirit (gogora bedi m3-k zuzendutakoa X, 11,18 paragrafoko «erabiltzew. horren azpi-azpian dagoela 
eta ohar bedi, bestalde, X, 35, 54 paragrafokoan kopiagileak lehendabizi «erabiltzen)} eskribitu zuela baina gero, 
betiere makinaz, «erabilten}} zuzendu zuela); 2 «eskeinte.> (testuan aipatutakoakl eta 8 «eskeintze)} (29 or. = III, 3, 
5 [56,21]; 33 or. ~ III, 7,12 [63, 21]; 39 or. ~ IV, 1, iz. [75,5]; 39 or. ~ N, 1,1 [76,3]; 49 or. ~ IY, 14,21 [93, 
1]; 112 or. = IX, 13, 36 [240, 1]); eta «ipinte», bai, B-n dagoen aditz honen aldaera bakarra da (gorago aipatu 
agerraldia eta honako hauek: 163 or. ~ XII, 16,23 [356, 18]; 166 or. ~ XII, 22, 31 [363,24-25]; 171 or. = XII, 
29,40 [373, 8]). 

2090har gaitezen X, 35, 54 paragrafoko «erabilten B : erabiltzen A» alde bat utzita -zein izan baitaiteke 
inprimategian egindako banalizazio bat-, bi hauek direla zerrenda honetako azkenak. 
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69 or. = VI, 9, iz. [140, 8] 
88 or. = VIII,!, iz. [183,3] 
119 or. = X, 8, 15 [255, 15J 
23 or. = II,S, 11 [45, 18J 

bere 
bere 
beren 
bere [Uts.J 

beure 
beure 
beuren 
beure 
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Argi dago Lekuonak «beure» zuzendu duela Orixek «heure» erahiltzen duelako eta Orixeren 
bitxikeria horietako bat delako; eta baduke honekin zer ikusirik B-prior-eko 27. orrian, oso 
toki ikusgarrian, m2-k honako zuzenketa hau egin izanak: «bere B : beure m2» (27 or. = III, 
1, 1 [53, 15]; ikus 111 or.).2\O Hau bezain argia da honako kasu hau: 

72 or. = VI, 12,22 [147, 10] 
73 Of. = VI, 12,22 [147,28] 
99 or. = VIII, 12,28 [207, 18] 

nindukan 
nindukan 
nindukatela 

nifiedukan 
ninedukan 
ninedukatela 

Bistan da <<llinedukan» (edo «nifiedukan») orixetarragoa dela -maiztasun gutxiagokoa izan 
arren- «nindukan» baino; eta, hemen ere, m2-ren bi zuzenketa ditugu tartean:2l1 

92 or. = VIII,S, 10 
98 or. = VIII, 11,26 

bainindukan 
nindukaten 

bainifiedukan [m2] baininedukan 
nifiedukaten [m2] nifiedukaten 

Ez da, bestalde, kasualitatea izango Lekuonak egindako hiru zuzenketetako bat Orixeren bi 
hauetako batetik oso hurbil egotea, eta gainerako biak paragrafo berean. Adibide hau ere 
ezin adierazgarriagoa da: 

52 or. = IV, 16, 30 [98, 22] edukitzea idukitzea 

B-ko testuan, izan ere, 23 bider agertzen da «iduki», eta 8 aldiz «eduki». 
Ondorengo kasuetan, aldiz, ez da arestian ekarri ditugunetan bezain garbi ikusten 

Lekuonaren aukeraren zergatikoa, baina badirudi xedea -testuaren aniztasun grafikoa 
arautzea alegia- lehengo berbera dela. Adibide esanguratsuenak baino ez aipatzearren 
(azken batean, 215-252 orrialdeetako zerrendan daude guztiak), Orixek noiz edo noiz 
erabiltzen duen «tipi» Lekuonak «ttipi» aldatu nahi izan du: 

65 or. = VI, 3, 4 [130, 13J 
85 Of. = VII, 18,24 [177,23] 
117 or. = X, 6,10 [251,5] 
117 Of. = X, 6, 10 [251, 18] 
134 or. = X, 35, 57 [290, 18] 

tipi 
tipiturik 
tipi 
tipiago 
tipi 

ttipi 
ttipiturik 
ttipi 
ttipiago 
ttipi 

B-ko testuan 7 «tipi», 7 «ttipi» eta 27 bat «txiki» daudelarik.212 Gauza bera gertatu da «guti» 

2!OOrixerentzat "beure}) izango litzateke bere-ren forma zaharra --eta ez, zuzen baldin banago, indartua edo 
bihurkaria-; ikus N. Ormaechea, "Personales, posesivos, intensivos», Euskera, 15 (1934), 233-245 [= IG, III, 
807-814,812 or.]. 

211Ikus, m2-ren zuzenketa hauen gainean, 121 Of. Aldaketa hau -Lekuonak jakin ezin bazuen ere- C-tik 
B-ra ere egina zuen Orixek: ikus, aipatu orrialdean, 73 oh. 

2l2«tipi»: testuan aipatutakoak gehi 75 or. = VII, 1,2 [155> 1] eta 117 Of. = X, 6, 8 [250, 1]; «ttipi»: 75 or. = 
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aldaerarekin: 

90 or. = VIII, 3, 6 [188,20] 
125 or. = X, 21, 30 [270, 15] 
125 or. = X, 21, 31 [270,23] 
126 or. = X, 23, 33 [273, 3] 
129 or. = X, 29, 40 [278,4] 

gutiago 
gutietsiz 
gutirekin 
guti 
gutiago 

guttiago 
guttietsiz 
guttirekin 
gutti 
guttiago 
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B-n 14 «guti», 10 «gutti» eta 41 bat «gutxi» izanik.2I3 Baina bai batean bai bestean kontuan 
izan behar genuke «tipi» eta «guti» zenbait -ez dut uste guztiak- «ttipi» eta «gutti» formen 
hutsak izan daitezkeela, hots, 'gangarraren' ezabatzeaz sortuak. 

Seguruenik atal honetan sailkatu behar da baita beste aldaketa hau ere: 

121 or. = X, 14,21 [260,19] ez-baino ez-baina 
122 or. = X, 15,23 [263,2] ez baino ez baina 
122 or. = X, 16,24 [263, 11] ez baino ez baina 
122 or. = X, 16, 24 [264, 1] ez baino ez baina 
123 or. = X, 16,25 [264, 14] ez baino ez baina 
123 or. = X, 16,25 [264,23] ez-bain# [# = a + 0] ez-baina 
126 or. = X, 22, 32 [271, 14] ez baino ez-baina 
128 or. = X, 26, 37 [276, 2] ez baino ez-baina 

Orixek «ez baina» erabiltzen du normalean (eta erruz: ehun bider baino gehiago 
Aitorkizunetan), baina baita «ez baino» ere: guztira 21 «ez baino» daude B-prior-eko testuan, 
hots, Lekuonak aldatutakoak eta beste 13;214 ez dirudi, beraz, «ez baino» hauek guztiak 
transmisio hustzat joko zituenik Lekuonak: beste hainbestetan bezala, hizkuntzaren itxura 
bateratzeko asmoarekin aldatuko zituen.215 

VII, 1,2 [155, 5, 6 eta 9 <bis>J; 80 or. = VII, 7,11 [165, 15-16]; 83 or. = VII, 12, 18 [171, 17]; 87 or. = VII, 
21,27 [182, 17]. 

2I3«guti»: testuan aipatutako 5ak gehi A-raino iritsi diren beste 9 (37 or. = III, 11, 19 [70, 14]; 85 or. = VII, 
17,23 [176,20]; 86 or. = VII, 19,25 [178,8]; 91 or. = VIII, 3, 7 [189, 26]; 95 or. = VIII, 7,18 [199,4]; 98 or. 
= VIII, 11,25 [205, 12-13 eta 13]; 98 or. = VIII, 11,26 [206.2-3]; 118 or. = X, 8, 12 [253,4]); «gutti»: 64 or. 
= VI, 3, 3 [129,21]; 65 or. = VI, 3, 4 [130, 9]; 66 or. = VI,S, 8 [133,28]; 69 or. = VI, 8, 13 [139, 18]; 73 or. = 
VI, 12,22 [148,3]; 86 or. = VII, 19,25 [178, 14]; 91 or. = VIII. 4. 9 [190,23-24]; 100 or. = IX, 2, 2 [212, 21J; 
129 or. = X, 30, 42 [279,20]; 136 or. = X, 37. 60 [293, 19J. 

214A_raino iritsi direnak 12 din: «atseginaez-baino Iainko-iasta» (64 or. = VI, 2, 2 [127, 17-18]); «ezkontzaren 
ez bailio Iizunkeriaren» (74 or. = VI, 15,25 [150, 17-18]); «aragi-begik ez baifio barrenak» (74 or. = VI, 16,26 
[151,21]); «iakifiez ez baino alabearrez» (79 or. = VII, 6, 10 [164,2]); «giza-gogotik ez baino Iainkoagandik» 
(81 or. = VII, 9,14 [167,17]); «dagieneri ez baino derizkienari» (117 or. = X, 6,10 [251, 10]); «Orien errainuak 
ez baino berorieb (119 or. = X, 9, 16 [256,7]); «aien errainuak ez baino beralo) (120 or. = X, 10, 17 [257,9]); 
«aren errainuaren errainua ez bailio bera» (122 or. = X, 15,23 [263,4]); «izanez ez bailio errainuz» (122 or. = X, 
15,23 [263,6]); «zikiliari ez baino irritsarenari» (131 or. = X, 31, 46 [282, 18]); «osasunerako[,J ez bailio ikusnai 
utserako» (134 or. = X, 35, 55 [289, 14]). Eta, hauetaz gain, B-prior-etik A-ra bidean Lekuonak ezabatu zuen 
pasarte batean dagoen hau (ikus gorago 248 or.): «iakin ez baino irakin» (86 or. = VII, 20, 26). 

215Gainera berak ere erabili zuen, noiz edo noiz, ez baino hau: «Galde oien erantzuna, Ebanjelioetan ez bano, 
beste nunbait billatu bearko degu» ("Prantzia'ko idazle katoliku batek [ ... J>., 67 or.; ikus erreferentzia osoa 270 
or. 219 oh.). Bestalde, hatrigarri samarra da «ez baino» guztiak VI, VII eta X. liburuetan egotea; berriz, oso erraz 
ulertzen da Lekuonak egindako aldaketa guztiak X. liburukoak izatea. (Ez dut ez-baino hau inongo gramatikatan 
ikusi -ez-baina-ren banalizazioa ote da, hiztun askorengan baino baina-rena bezala?-; ez-baina-ri buruz ikus, 
esaterako, EGLU, IV; 213-214 or.). 
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Adierazgarriak dira, or.:;b<i[, B-prior-etik A-ra bidean egindako «eta» eta «ta» aldaeren 
arteko bereizketari dagozkion aldaketa ugari samarrak. Ikusi dugu gorago m2-k ere egin 
zituela ohar batzuk «eta» zenbait «ta» bihurtzeko eta alderantziz (122-124 or.). Lekuona, 
honetan, Orixeren iritzi edo ohitura bertsukoa zen;216 B-prior-eko orrietan ez zuen era 
honetako aldaketarik egin, baina ex novo sartutako eta guztiak arau hauen araberakoak rura: 
«dugu laburra B : dugu ta aldi laburra m3» (146 or. = XI, 15, 18 [318,9]) eta«naiazu pakesu 
B : nauzu ta pakesu m5» (128 or. = X, 27, 38 [276, 16]), azken hau benetan Lekuonari egotzi 
behar baldin bazaio (ikus 183 or. eta hurrengoak). «Utsuneak» izeneko dokumentuan, berriz, 
zabar samar agertzen da: B-ko testuaren kopia soila diren zatietan egin dituen bi aldaketak, 
zerbait izatekotan, arauen kontrakoak dira (<<ikusi, ta B: ikusi, eta Uts.» [197 or. 15 zenb.]; 
«aztaz eta B : aztazta Uts.» [198 or. 19 zenb.]; ikus 192 or.); eta gauza bera esan beharra 
dago ex novo sartutako pasarteetakoei buruz: 29 kasutatik 12 -hala dirudi behintzat- ez 
datoz bat aipatu arauekin.217 Alabaina, egia da «Utsuneak» honetako oker asko -Lekuonak 
txertatutako testua txikia denean edo ereduari oso atxikia- ez direla bereziki esanguratsuak: 
esaterako, «eramanik eta B : eramatea, eta Uts.» (I96 or. 9 zenb.) kasua arauen kontrakotzat 
jo dugu, baina bistan da ereduak eragina izan duela azken testuan. B-prior-etik A-ra bidean 
egindako aldaketa eta gehiketa gehienak, berriz, arauen araberakoak dira:218 

12 or. = 1, 13, 22 [27, 25] 
59or. = V, 9, 17 [116,2] 
84 or. = VII, 16, 22 [175, 6-7] 
87 or. = VII, 21, iz. [180, 20-22J 
III or. = IX;l2, 32 [237, 14] 
112 or. = IX, 12,33 [237, 27J 
118 or. = X, 8, 13 [254, 1] 
119 or. = X, 8, 15 [255, 22J 
124 or. = X, 19,28 [267, 11] 
130 or. = X, 31, 45 [281, 14] 
137 or. = X, 38, 63 [296,4J 
144 or. = XI, 8, 10 [312, 3J 
160 or. = XII, 11, 12 [348, 23-24J 
160 or. = XII, 12, 15 [350, 11] 
169 or. = XII, 26, 36 [369,5] 

B 

betea, Troia'ko 
goiz eta [Uts.] 
zaiola. 

ogeko 
atraz ta 
erraifiuak gertu 
baizik, ta 
dugu, eta 
demaiguzu, ba 
orretxegatik, ta 
Orregatik da asiera 
baino. An Zure 
·za, ta [zan m3] 
dagolako. Eta 

A 

betea, ta Troia'ko 
gau ta 
zaiola, ta 
duna ta 
Eta ogeko 
autaz eta [artaz eta C] 
errainuak; eta gertu 
baizik, eta [alt.] 
dugu,ta [pr.] 
demaiguzu, ta 
arretxegatik, eta 
Eta asiera da 
baino, ta an Zure 
zan, eta 
dagolako; ta 

216Ikus, hemen bertan, 270 or. 219 oh., eta baita ere gum gorabehera behintzat Lekuonaren beraren --eta, 
ikusi dugun bezala, beste askoren- usu..-a jasorzen duen liburuxka hau: Euskerazaintza, ldaztarau batzuk. Euskera 
idatzia bateratzearen billa, Tolosa, Libreria Tecnica de Difusi6n, 1982,35 or. 

217Bokal batez amaitzen den hitz bad «eta» aldaera jarraitzen bazaio baina bi hitzen attean puntuazio indartsua 
baldin badago, arauen araberakotzat jo dugu; arauen konrrakotzat jo ditugunak honako hauek dira: «zerua eta» (3 
zenb.); «eramatea, eta» (9 zenb.); «dira, eta» (11 zenb.); «atsegingo, eta» (13 zenb.); «ukaiteak ta» (17 zenb.); «baita, 
eta» (18 zenb.); «baita, eta» (42 zenb.); «iduri eta» (45 zenb.); «ezaguteko, eta» (45 zenb.); «duzu eta» (45 zenb.); 
«iduri eta>, (45 zenb.); «mendeko eta» (50 zenb.). Ohar bedi 12etatik 6tan koma bat dagoela bi hirzen artean: 
litekeena da kontuan hartu beharreko datua izatea. Berriz, ez dugu kontuan izan «mukulu etab.» (24 zenb.), 
«etab.» aldatzen ez den zera delako. Ikus, aipatu testu zati guztiok, 194-208 orrialdeetan. 

218Ez ditut kontuan hartri, hitz baten aldaketa baino zatiketa direlako, bi kasu hauek: «ezta B : ez ta A,> (75 or. 
= VII, 1, 1 [154, 10]) eta«bizita B: bizi taA» (112 Of. = IX, 13,35 [239,8]). 

I 
1 

\ 

.1 
; I 

II 
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169 or. = XII, 27, 37 [369, 21] 
170 or. = XII, 27, 37 [370, 2] 
176 or. = XIII, 8, 9 [384, 11] 
181 or. = XIII, 18,22 [395, 21] 
181 or. = XIII, 18,23 [396,28] 
184 or. = XIII, 22, 32 [404,15] 
186 or. = XIII; 24, 35 [407, 15] 
192 or. = XIII, 34, 49 [420,22] 

bat, asmo 
doazanak. aiek 
zaioot bada, ta gutxi 
goiz argia (lb. 1,8) ta 
ba#ooz. ta 
gizonaj ezta [Uts.] 
ezta 
zenitun ta 

Ez dira falta ordea arauen kontra egindakoak: 

4 or. = I, 6, 7 [14, 21] 
10 or. = I, 11, 17 [24, 3] 
24 or. = II, 6, 13 [47, 11] 
61 or. = V, 12,22 [120,.5] 
95 or. = VIII, 8, 19 [199,23] 
131 or. = X, 31, 46 [282,22-23] 
166 or. = XII, 21, 30 [362, 6] . 
172 or. = XII, 32, 43 [376, 12] 
175 or. = XIII, 5, 6 [381, 11-12] 
175 or. = XIII, 5,6 [381,12] 
180 or. = XIII, 17,20 [394, 12] 
186 or. = XIII, 24, 36 [408,20] 

ariora, ta 
zion, zu 
Iakiii-eza ta 
bilduz, eta 
iarraitzeko, edo 
ziona, aragiak 
antolagabea-ta 
laun eta . 
berdifia ta 
dugu zeru-Iur 
batean, ta 
azitzen eta 

bat etaasmo 
doazanak, eta aiek 
zaioot, eta, gutxi 
goiz-argia (lb. I, 8); eta 
banatuz, eta 
gizonaj eta 
ez eta 
zenioon; eta 

ariora, eta 
zion ta 
Iakiii-eza eta 
bilduz, ta 
iarraitzeko, eta 
ziola, eta 
antolagabea zan, ta 
laun ta 
berdiii ta 
dugu 'zeruen ta zero-Iur 
batera, eta 
azitzen dira eta 

269 

Dena den, segurutzat joko nuke amen hauetan ere, «Utsuneak» dokumentuko aldaketa 
okerretan gertatzen zen bezalaxe, eragina izan duela ereduak: esaterako, «antolagabea-ta 
B : antolagabea zan, ta fu, «azitzen eta B : azitzen dira eta A» kasuetan; eta litekeena da, 
orobat, aldaketa oker hauetako bat baino gehiago inprimategiko langileei egotzi behar izatea. 
Esanguratsuagoak dira Egan-eko testuak puntu honi dagokionezerakusten dituen B-ko 
testuarekiko aldaerak (ikus, guztiak, 299-302 or.): . 

303,10 
303, 17 
304,7 

B 

Iauna ta 
utzi ta 
ina ta 

Egan A 

Iauna, eta launa ta 
utzi eta utzita 
erakustera eta erakustera ta 

Guztiak, bistan denez, mintzagai ditugun arauen kontrakoak. «Arkibidea» delakoan ere 
badira hemen axola zaizkigun bizpahiru kasu (ikus 316-324 or.): 

B A Ark 

VII,21 Arnasa Arnasaj ta 
VIII,7 biurOOj au biurtuj au biurtuj ta 
VIII,9 Nai, ta [eta rn2] Nai, ta Nai, eta 

Lekuonaren jarrera, hortaz, ez zenerabatekoa izan: ez da zalantzarik arau hauek ezagutzen 
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eta erabiltzen zituela, baina egia da orobat -Aitorkizunetako kasu hauetan ereduak izan 
zuen eragina ahaztu gabe- axolagabe samarra izan zela haiek betetzen -Orixe baino 
axolagabeagoa, agidanean-. 219 . 

Merezi du patxada pixka batekin ikustea L e k u 0 n a k B - P rio r - e t i k A - r a 
bid e a n aId a t u zit u e n a d i z k i a k. Bizpahiru aldaketa «zira > zera» erakoak 
dira (gorago aztertu ditugu: 261 or.), hau da, Orixek C-tik B-ra egin zituen aldaketa askoren 
antzekoak eta, orobat, bai m2-k bai m3-k B-prior-eko orrietan proposatu zituztenak 
bezalakoak. Badira ordea beste era batekoak: batzuek, ohi bezala, oker daudela diruditen 
adizki batzuk zuzendu nahi izan dituzte; beste batzuekin, Lekuonak testu honen hainbat 
alderditan egin zuen bezala, Orixeren aniztasuna arautu nahi izan duela dirudi. Hauexek 
dira guztiak, esandako bizpahiru kasuak salbu: 

3 or. = I, 5, 5 [13, 5] zatzait [zatzait m3] zakit 
3 or. = I, 5, 5 [13, 7] zakit zakida 
4 or. = I, 6, 8 [15, 16] baitzan baitzen 
53 or. = V, 1, 1 [101,9] zalOn dakion 
56 or. = V, 6, 10 [109,4] etzitzaizkidan etzekizkidan 
56 or. = V, 7, 12 [110,20] etziduridan etzirudidan 
106 or. = IX, 8, 17 [226,4] zatzaieken zizaieken 
110 or. = IX, 11,27 [234,5] etzaiteztela etzai tezkela 
127 or. = X, 25, 36 [274, 20] baitzindutan baitzindudan 
172 or. = XII, 30, 41 [374,19] zauzkala zeukela 

Has gaitezen lehendabizikoarekin. Badirudi «zatzait» hau nor morfema zu duen nor
nori-nork adizkia dela: «Nork erakarriko zatzait nere biotzera». Oso itzulpen librea da 
eta latinak, oraingo honetan, ez digu batere laguntzen: «Quis dabit mihi, ut venias in cor 
meum [ ... J»; baina ez da zalantzarik «erakarriko» horren objektu zuzena «Zu» dela, hots, 
Jaungoikoa, Harekin ari baita hizketan san Agustin. Ordea «zakit» nor-nori sailean bakarrik 
erabiltzen du Orixek (nor-nori sailerako bakarrik balio bide duen ustezko ekidin famatuaren 
forma sinkopatu gisan: ikus VI erans.), paragrafo honetan bertan -labur samarra izan 
arren- behin baino gehiagotan ikus daitekeen bezala: lerra bat beherago «Nor zakit?» 
(<<Quid mihi es?»); «Urrikal'zakit mintza nadin» (<<Miserere, ut loquar»), hau ere Lekuonak 
aldatuko dituenetakoa (ikus, hemen bertan, hurrengo paragrafoan); «asarre zakit» (<<ut [ ... J 
irasearis mihi»); «Esaidazu [ ... J zer zakidan» (<<Die mihi [ ... J quid sis mihi»). Ondorioztatu 
beharko dugu, hortaz, huts egin zuela Lekuonak «zatzait» hura «zakit» batekin zuzendu nahi 
izatean: seguruenik nor-nori adizkitzat joko zuen eta hauetan Orixek sarrien erabiltzen duen 

219Honako emaitza hauek ematen ditu, esaterako, 1956an argitaratu zen bost bat orrialdeko erakuskari 
batean egindako azterketak (M[anud] L[ekuona], {(Prantzia'ko idazle katoliku batek galde bat egin du: 'AI zan 
egiazki asto ta idirik Bdengo estalpean?">, Egan, 1956 [5-6],66-70 or.): guztira 32 «eta» daude, eta hauetatik 6 
esaldi hasieran claude (inoiz ez dago kokapen honetan ({ta» aldaera), 16 kontsonante baten ondoren, 8 puntuazio 
indartsu baten ondoren eta 2 koma baten ondoren; bestalde, 29 «ta» dira aipatu erakuskarian, eta hauetatik 22 
bokal baten ondoren daude eta 7 kontsonante baten ondoren (baina, esan bezala, kontsonante hauek igutzkariak 
dira gehienetan). Bistan da, beraz, Lekuonak ere bete egiten zituda -inongo zalantzarik gabe-- aipatu arauak 
baina, aldi berean, maiz samar uzten zituela alde bat arau hauek, zati batean zabarkeria hutsagatik baina beste zati 
batean, dudarik ez, kontuan hartzen zituelako -jakinaren gainean edo konturatu gabe-- beste iiabardura batzuk 
(funtsean, puntuazioa eta hitzaren ezkerrean zihoan kontsonamearen nolakotasuna). 
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aldaerarekin ordezkatu nahiko zuen; eta, honetaz gain, baliteke eragina izatea aipatu ditugun 
paragrafo horretako bertako beste «zakit» horiek edo, agian, honen berdina dela dirudien 
Orixek egindako zuzenketa batek (<<zatzaie B : zakie m2 : zakie A» [54 or. = V, 3, 3 <104, 1>]; 
ikus 123 or. 75 oh.). Baina Lekuonak egin zuen hutsa Orixek berak zuen egina Aitorkizunen 
lehenengo idatzaldian: zeren eta, izan ere, C-k «zakidit» baitakar «<Nork erakarriko zakidit», 
2 or.), hau da, «zakit» adizkiaren forma betea -betiere Orixek ekidin delakoari buruz 
aldezten zuen teoriaren arabera- eta, ekidin-ekoa izaki, «zakidit» ezin da ergatiboa behar 
duen esaldi batean bizi; Mokoroak nabarmendu zuen, bere txostenean, Orixeren huts hau 
(ikus III erans. 8 zenb.), eta honako hau izan zen haren bilakaera, eraztun baten antzekoa 
alegia: «zakidit C : zaitzakit Mok. : zatzait B : zakit A». 

Adizki bera du lehengai «zakit B: zakidaA» aldaketak: «Urrikal'zakit [zakidaA] mintza 
nadin», hau da, «Miserere, ut !oquar».220 Zer alde dago, Orixeren erabileran, «zakit» eta 
«zakida» adizkien artean? Nago biak adizki bera direla: batean -da morfema zaharra gorde 
nahi izan du Orixek (oso berea duen jarrera batekin: gogora, esaterako, ekidin ustezko 
laguntzailea bera, <<llendun» adizkia, hark proposatzen zituen izan aditzaren balizko forma 
jatorrak -ikus, honi guztiari buruz, VI erans.-) eta bestean, berriz, ohiko -t morfema 
erabili dU.22l Zergatik egin zuen orduan Lekuonak «zakit B : zakida A» aldaketa? Nire 
ustez, batetik, Aitorkizunetako «zakida» guztiak aginterakoak direlako -eta «zakit», berriz, 
bai aginterakoak bai indikatibokoak- eta, bestetik, aipatu aldaketa egin den tokitik hur 
«zakida» bat edo bi daudelako eta, aldi berean, inguru horietan diren «zakit» guztiak 
indikatibokoak direlako. Hauek dira «zakida» adizkiaren agerraldi guztiak: 

[ ••• J ut dulcescas mihi super orones seductiones, 
quas sequebar, et arnem te validissime et arnplexer 
manum tuarn totis praecordiis meis et eruas me ab 
oroni temptatione usque in finem. (I, 15, 24) 

«Miserere mei: cura animarn mearn, quoniarn 
peccavi tibi» (N, 3, 4) 

Domine, miserere mei et exaudi desiderium meum. 
(XI, 2, 4) 

Deus meus, praeside mihi et rege me. (XI, 17, 22) 

Tu me alloquere, til mihi sermocinare. (XII, 10, 
10) 

Zakida goxoago lillura aiek. baifio [bano AJ; 
zaitzadan maita gogotik; egiodan mufi. Zure 
eskuari biotz osoz; atera nazazu azkeneraifio 
nere tentaldi guzietatik. (B, 13 or. [A, 29, 6-8]); 

« Urriki zakida; senda ezazu anima au, Zuri egin 
baitizu oben». (B, 40 or. [A, 78, 5-6]); 

Erruki zakida, Iauna, entzunazu nere guraria [ ... J 
(B, 141 or. [A, 305, 21]); 

Ene Iauna, zakida buru ta iaurri nazazu. (B, 148 
or. lA, 321, 3-4]); 

Mintza zakida Zu; itz egidazu. (B, 159 or. [A, 347, 
12]). 

220BAC-en 1946, 1951 eta 1955eko edizioek «Misere» dakarte: hutsa da, misereor-en adizki gisa --eta 
nabarmena da hemen adizki bat besrerik ezin dela onartu- «misere» ezinezkoa baira. Huts honek ezin izan du, 
hortaz, inongo eraginik izan B-prior-etik A-ra gertatutako aldaketa honeran. (Lekuonak erabili zuen BAC-en 
1955eko edizioari buruz ikus 143-144 or.; Orixek bigarren idatzaldia ontzeko eskuen arrean izan zuenari buruz 
ikus 49 or. eta II erans.). 

22lOrixek berak aipatzen ditu inoiz -da morfema duten adizkialc esaterako, «zizair (zizaida [ ... ])>>, hau da, 
zatzaizkit (<<Euskal aditza», EG, 1950 [5-6 eta 7-8],42-45 eta 18-20 or [= IG, III, 895-904, 899 or.]). Gogora 
dezagun Azkuek ere aipatu egiten zuela noizean behin kontu hau: ikus, adibidez, Azkue [1923-1925, 547 or.]. 
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Hauek, berriz, B-ko testuan dauden indikatiboko «zakit» guztiak: 

Quid mihi es? (I, 5, 5) 

[ ... J irascaris mihi [ ... J (I, 5, 5) 

Die mihi [ ... J quid sis mihi. (I, 5, 5) 

Et tu [ .•• J irrides me [ ... J (I, 6, 7) 

At illa nee similia erant [,' ,] tibi, sicut nune mihi 
locuta est [".] (III, 6, 10) 

[ •.. J et garriebam tibi [ ... ] saluti meae, domino 
Deo meo. (IX, 1, 1) 

Tibi suspiret peregrinatio mea [ .. ,] (XII, 15,21) 

Nor zakit? (B, 3 or. [A, 13,7]); 

asarre zakit (B, 3 or. [A, 13, 8]); 

Esaidazu [.,.J zer zakidan (B, 3 or. [A, 13, 10-11]); 

Zu ere [ ... J irriz ari zakit (B, 4 or. [A, 12]); 

Aiek etziran Zure antzeko, orain mintzo 
zakidanaren antzeko (B, 32 or. [A, 61, 25-26]); 

Zuri nindagozun xintaka [ ... ] osasun zakidan 
Iaun-goiko Iaun Orri{B, 100 or. [A, 11-13]); 

Zu zakit asperen (B, 163 or. [A, 354, 25]),212 

Eta honako hauek, azkenik, aginterako «zakit» guztiak -betiere B-ko testuari buruz ari 
garelarik-: 

miserere mei (IX, 4, 8) 

miserere mei (X, 4, 5) 

miserere mei (X, 28, 39) 

miserere mei (X, 28, 39) 

misereberis (X, 31, 45) 

Tu loquere [ ... ] (XII, 16,23) 

erruki zakit (B, 103 or, [A, 218, 9]); 

erruki zakit (B, 115 or. [A, 247,17]); 

erruki zakit (B, 128 or. [A, 277, 5]); 

erruki zakit (B, 128 or. [A, 277, 7]); 

erruki zakit (B, 130 or. [A, 281,11]); 

Zu mintza zakit, Iauna. (B, 159 or. = XII, 10, iz. 
[A, 347, 2]); 

Mintza zakit [ ... J (B, 163 or. [A, 356,2]). 

Hau da: Lekuonak pentsatu zuen «zakit» indikatiboa dela beti Aitorkizunetan eta «zakida», 
berriz, agintera; eta, izan ere, horixe da Orixeren erabilera lehenengo liburuetan -non, 
gainera, oso maiz agertzen baitira adizki hauek guztiak-: goiko tauletan ikusi dugu 
aginterako «zakit» guztiak Aitorkizunen akaberako liburuetan daudela. 

Ez dirudi «baitzan B : baitzen AJ) berariaz egindako aldaketa denik;.hau da, hutsa dela 
ematen du: Aitorkizunetan beti «zan», «ziran» erabiItzen da (hemengo honetaz gain «zen» 
bakar bat dago Aitorkizunetan: «baitzen» [105 or. = IX, 6, 14 <222, 23>]), eta horixe bera da, 
noski, Lekuonaren ohitura. Hutsa da zalantzarik gabe --eta, seguruenik, baita huts baten 

222Bistan da jatorrizko latinak, hemen, ez dimela gauzak gehiegi argitzen; hona hemen hi testuak osorik: «Zu 
zakit asperen nere bidez-bide oman, eta esaiodan egin zindunari ni ere here nazala Zugan, ni ere egina bainau»; 
«Tibi suspiret peregrinatio mea, et dieo ei qui fecit te) ut possideat et me in te, quia fecit et me», 
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ondorioa ere- «etzaiteztela CB : etzaitezk.ela A» berrikuntza: «,'Ezarrazue nonai gorputz au, 
etzaiteztela ontaz kezka"», hau da, «Ponite -inquit- hoc corpus ubicumque, nihil vos eius 
cura conturbet».223 Harrigarri samarra da «zaion B : dakion A» aldaketa: batek esango luke 
Lekuonak Oriic:eren hizkuntzaren ezaugarri propioetako batekin ordezkatu nahi izan duela 
Orixerengan berarengan ere normalena den adizkia (ikus, berriz ere, ekidin laguntzailearen 
adizki hauei buruz, VI erans.). Aldiz, «baitzindutan B : baitzindudan A» aldaketak Orixeren 
araucik kanpo zegoen adizki bat zuzendu du edo, hobeto, morfema bat: izan ere, Orixek 
beti «zindudan» erabili du Aitorkizunetan, inoiz ez «zindutan» (ezta «zintudan» ere). Beraz, 
aldaketa honen oinarrian dagoen asmoa goragoko «zakit» eta «zakida» haietako berbera da, 
baina hemen helburua jo du, han ez bezala.224 Honen antzekoa da, zati batean, «zauzkala 
·B : zeukela A» aldaketa; baina bi gauza ezberdin zuzendu nahi izan dira hemen: batetik, 
Orixeren usus-a berreskuratunahi izan da, Orixek ez baitu inoiz «zaukan» bezalakorik 
erabiltzen Aitorkizunetan, «zeukan» eta «zeuzkan» baizik; bestecik, B-ko adizkiaren nor 
morfema, ad sensum egindako komunztadura baten ondorioa seguruenik.225 Baina ez Orixek 
ez, agidanean, Lekuonak ez dute inoiz «zeuken» bezalakorik erabiltzen: pentsatzekoa da, 
beraz, adizki horretan egin diren bi zuzenketekin batera huts berri bat sortu dela. Bestdakoa 
da «etziduridan B : etzirudidan A»: Orixek «dirudi» eta «zirudien» formak erabiltzen ditu 
beti,226 baina nori lehenengo pertsona (eta nor singuIarra) duen lehenaldirako «ziduridan» 
erabiltzen du bakarrik eta, gainera, oso maiz, 18 aldiz guztira; zalantzarik gabe, Lekuonak 
«dirudi» edo «zirudien» adizkien araura makurtu nahi izan du hemengo «etzirudidan» hau, 
seguruenik Orixeren usus-ari ondo erreparatu gabe. 

Begien bistakO dirudi «zatzaieken» ezinezk.oa dela edo, behinik behin, ezinezk.oa dela 
bere testuinguruak agintzen duen balioa izan behar baldin badu, hots, zitzaiekeen: 

Sed non praeteribo quidquid mihi anima 
parturit de illa famula tua, quae me 
parturivit et carne, ut in hanc temporalem, 
et corde, ut in aeternarn lucem nascerer. 
Non eius, sed tua dicam dona in earn. 
Neque enim se ipsa fecerat aut educaverat 
se ipsarn: tu creasti earn, nee pater nec 
mater sciebat, qualis ex eis fitrtt. (IX., 8, 17) 

Ez dut ixilduko, ordea, Zure neskame artaz ene animak 
erdi al dezakena, berak erdi bainindun aragiz mundu 
ontara, gogoz betiko argirako iaio-arazi nindezan. 
Ari Zuk emanak aipatuko ditut; ez baitzun beure 
burua egin, ez ongi azi ere; Zuk egin zenun. Aitamek 
etzekiten nolako gerta zatzaieken [zizaieken A]. (B, 106 
or.). 

223B-ko testua nahikoa izango litzatekeen arren h~r dugu Cren lekukotasuna; ikus, gainera, B-ko bi adibide 
hauek: «ettaitela auzitan [auzitantan B, auzitan m3] sar [om. A] arekin», .ne intres cum ea in iudicium» (112 or. 
= IX, 13,35 [239, 16-17]); .Etzaiteztda mundu onen antzera bizi», .Nolite conformari huic saecuio» (184 or. = 
XIII, 21, 31 [403,7-8]). 

224Honek ez du esan nahi, noski, Lekuonak uste zuenik huts bat zuzentzen zegoela. Edo, beste ikuspuntu 
batetik begiratuta, ez· dugu inongo arrazoirik pentsatzeko «baitzindutan» hutsa denik: honen behartik ez badugu 
ere, behin baino gehiagotan agertzen zaizkigu Cn -ta- morfemadun adizkiak (esaterako, «etzindutan C : 
etzindudan B» [1, 13,21 <26, 18>], etab.). 

225.Sifiez dezagun, Zure goi-argiz auek idaztean, auetan egi-argiz eta etekiiiez garai dana zauzkala [zeukelaA], 
batez ere, begien aurrean»; «[ ... ] ut hoc eum te revelante, cum haec scriberet, attendisse credarnus, quod in ds 
maxime et luce veritacis et huge utilitatis excellit.. . 

226Honako hauek dira irudi formaren araberakoak: .dirudi» edo .dirudit» (132 or. = X. 33, 50 [285, 2]; 
167 or. = XII, 23, 32 [364, 9]; 180 or. = XIII. 16. 19 [393, 23]), .zirudien» (56 or. = V, 6, 10 [109, 7-8]), 
«zirudizkidan» (62 or. = V, 14, 25 [123, 12-13] eta 102 or. = IX, 3, 6 [216, 11-12]), «ziruditenak» (71 or. = VI, 
11, 18 [144, 15]), «zirudigula» (109 or. = IX, 10,26 [233,6]). 
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Zeren «zatzaieken» horrek nor bigarren pertsona bat eskatu behar bailuke: ezeren froga 
ez bada ere, «zizaieken» dakar C-k. Bestalde, harrigarri samarra da Lekuonak «zizaieken» 
zuzentzea eta ez «zitzaieken»: «zizaieken», noski, Orixek izan laguntzailearentzat aldezten 
men aditz joko ustez jatorraren araberako adizkia litzateke (ikus VI erans. 448 or. eta 11 
oh.), baina B-ko testuan «zitzaieken» erakoak erabili zituen batik bat,227 eta, honetaz gain, 
bistan da «zatzaieken» oso erraz izan daitekeela «zitzaieken» baten usteltzea; Aitorkizunen 
idatzaldi hau editatu behar lukeen edonork, agidanean, «zitzaieken» zuzenduko luke. (Dena 
den, izan jator horren aldeko beste aldaketa batzuk ikus daitezke beheragoko zerrendan). 
Honen antzekoa da «etzitzaizkidan B : etzekizkidan A» aldaketa; hemen, besterik gabe, aditz 
laguntzailea aldatu da: Orixek okertzat jotzen zuen -baina, arestian esan dugun bezala, oso 
sarri erabili zuen- adizki bat Orixek defendatzen zuen ekidin delakoaren adizki batekin 
ordezkatu du Lekuonak.2211 

Badira adizkietan egindako beste aldaketa batzuk: gehienak erregulartasunaren bila 
-normalean Orixek eskaintzen duen aukera baten arabera- egindakoak dira, baina gorago 
ikusitakoek baino interes gutxiago dute, haiek baino errazagoak, hots, nabarmenagoak 
baitira nonbait. Hauen artean ere badaude, noski, ondo zuzendutako hutsak eta baita ere, 
orobat, gaizki zuzendutakoak. Hona hemen: 

41 or. = I\T, 3, 5 [79, 16] ez zala etzala 
50 or. = IV, 15, 25 [96, 3] baidugu baitugu 
65 or. = VI, 3, 4 [130, 11] ninzan nintzan 
66 or. '" VI, 5, 8 [133, 28] dekartz dekartzi 
75 or. '" VII, 1,2 [154, 19] nenkusan nekusan 
77 or. = VII, 3, 5 [157,25] nenduten ninduten 
77 or. = VII, 4,6 [158,22] dazaguzulako dezaguzulako 
84 or. = VII, 13, 19 [173, 10] baitzatute baitzaitute 
87 or. = VII, 21, 27 [181,17] gazkio gakio 
87 or. = VII, 21, 27 [181, 20] dagike dagiko 
87 or. = VII, 21, 27 [182, 17] zitzaizkidazan zitzaizkidan 
93 or. = VIII, 6, 15 [196,5] zitz#gun [# = a + i] zitzagun 
103 or. = IX, 4, 1U218, 8] zindualarik zindudalarik 
104 or. = IX, 4, 10 [220, 11] zintzaidan zitzaidan 
107 or. = IX, 8, 18 [227,20] dagiezuna degiezuna [dagiezuna Oz] 
110 or. = IX, 11,27 [233, 24] duzue duzute 
112 or. = IX, 13,35 [239, 11] nazazu nazazun 
112 or. = IX, 13,35 [239,21] dezunari duzunari 

227Lehenaldian agerraldi hauek bakarrik aurkiru ahal dira B-ko testuan: «baitzizaion» (64 or. = VI, 3, 3 [129, 
22]), «etzizaiela» (66 or. = VI, 5,7 [133,4]), «zizaien» (80 or. = VII, 7, 11 [165, 5-6]), «baitzizaidan» (104 or. = 
IX, 4,12 [221, 13]), «zizai.ona» (124 or. = X, 19,28 [267, 16]), «zizaiola» (131 or. = X, 31, 46 [282, 19]). Esana 
dugu (ikus 77 or. 28 oh. eta VI erans. 4048 or.) izan-en ustezko adizki jator hauetako gehienak C-tik B-ra bidean 
desagerru zirela eta izan-en ohiko adizkiekin ordezkaru. . 

228Gorago ikusi dugun bezala, «zitzaidan" da normalena, baina «zekidan» paradigmako 9 adizki daude 
Aitorkizunetan: «zekidala» (38 or. = III, 12,21 [72,24]), «zekizkidan» (52 or. = IV; 16,30 [98, 21]), «etzekizkidan» 
(56 or. = V, 6, 10 [109, 4] eta 79 or. = VII, 6, 10 [163, 19]). «etzekidan» (95 or. = VIII, 8, 19 [200, 8]), 
«zekizkidan» (103 or. = IX, 4, 9 [218, 18] eta 105 or. = IX, 6,14 [223, 17-18]), «zekizuia» (I80 or. = XIII, 17, 20 
[394,12]) eta «zekizkizunean» (189 or. = XIII, 29, 44 [415,5-6]). 

11 
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118 Of. = X, 8, 12 [253, 7] 
123 or. =x, 17,26 [266,1] 
129 or. = X, 30, 41 [279, 1] 
168 Of. = XII, 25, 35 [367, 13] 
170 or. = XII, 27, 37 [370,7] 
173 or. = XIII, 1, 1 [378, 5] 
177 Of. = XIII, 12, 13 [388, 1] 

dutana 
deritzon 
natzate 
dasaiodan 
dakuszin 
zatzadala 
degu [Uts.] 

dutena 
deritzOen 
nizaie 
desaiodan 
dakustzin 
zaitzadala 
dugu 
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Hemengo «ninzan» hau, noski, Orixek defendatzen zuen izan-en aditz joko jator hartakoa 
da (ikus, VI erans. 448 or. 11 oh.): C-ko testua adizki horretaz josita dago baina, oker ez 
banago, <<ninzan» hau da B-ra pasatu zen bakarra; «dekartz» adizkiaren -tz morfema hapax 
da B-ko testuan: «deramatzi» edo <<nenkartzin» edo «dakustzin» bezalakoak, berciz, ugari 
samarrak dira (beste kontu bat da «deka£» forma ere hapax izatea, Orixek beti «dakar» 
erabiltzen baitu); «nekusan» bat baino gehiago dago Aitorkizunetan,229 baina <<nenkusan» da 
forma erabiliena; berdin «dezaguzulako» horci dagokionez: Orixek berdin samar erabiltzen 
ditu «dazagu» (11 aldiz) eta «dezagu» (6 aldiz);230 «baitzaitute».;.k (<<baitzaitue» C) zuzena 
dirudi eta orobat «gakio»-k; «dagiko»-k huts berria ditudi (<<Zer dagike gizon errukarriak?»; 
«Quid faciet miser homo?»); «zitzaizkidazan» adizkian (<<zizaidazan» C), noski, bi plural 
marka metatu dira: hapax da, baina seguruenik Orixek berariaz egina; «zitzagull» ere hapax 
da eta, agidanean, oker sortutako adizkia: «zitzaigun», «zizaigun» edo agian «zizagun» behar 
bailuke, betiere Orixeren sistemen arabera (C-k «zizaigun» dakar hemen); «zindualarik» 
hutsa zen eta ondo zuzendu da; «zitzaidan» (<<zinzaidan» C) edo nahi gabe egindako hutsa da 
edo banalizazioa: «[ ... J an asi zintzaidan ezti agertzen [ ... J» (<<ibi mihi dulcescere coeperas»); 
«degiezuna», «Okerrak zuzentze» eranskinak ondo erakusten duenez, oker aldatutakoa da 
zeren eta, izan ere, Orixek beti «dagi» erabiltzen baitu; orobat «duzute»: agerraldi honetaz 
gain, «duzue» bakarra dago Aitorkizunetan (107 or. = IX, 8, 17 [226, 17], hots, hemendik 
gertu), eta litekeena da honek eragina izana Lekuonaren aldaketan (gainerako guzti-guztiak 
«duzute» dira -eta «dezute» bat--); «nazazun» huts berria da (<<Entzun nazazu»; «exaudi 
me»); «dezunari B : duzunari A» aldaketa eta Lekuonak berak «Dtsuneak» ddakoan sartutako 
«degu» baten zuzenketa den «degu Dts : dugu A» adibide ezin hobeak dira ikusteko nola 
saiatu zen Lekuona, zenbaitetan, Orixeren beraren araua herreskuratzen;231«dutena» huts berria 
delakoan nago, «dutana» baita Orixek erabiltzen duena (bestela, baina gutxitan, «dudana»: 
inoiz ez «dutena»); «deritzoen» Orixeren usus-aren kontrako zuzenketa da, adizkia -0 hatekin 
bukatzen denean ez baitu -en egiten, -n baizik: esaterako, «dagoll», inoiz ez «dagoen», etab. 
(pentsatzekoa haita horixe dela aldaketaren arrazoia eta ez subjektuaren numeroarena);232 
«naizaie» hapax da eta «nizaie» Orixek aldezten zuen izan-en aditz joko jator hartakoa -ikus, 

229«nekusakela» (50 Of. = IV, 15,24 [95, 10]), "banekusan» (62 or. = V, 14,24 [123,5]), "banekustzi» (83 or. 
= VII, 13, 19 [173,2]). 

230«dazagu»: 43 or. = Iv, 6, 11 [83,6]; 55 or. = V, 4, iz. [106,2]; 68 or. = VI, 7, 12 [138, 18]; 77 or. = VII, 4, 
6 [158,22]; 82 or. = VII, 10,16 [170, 5, 6 <pr.> eta 6 <alt.>]; 91 or. = VIII, 4, 9 [190,23]; 116 or. = X, 5,7 [248, 
21.]; 117 or. = X, 6, 9 [250,25]; 136 or. = X, 37, 60 [293,7]; «dezagu»: 82 or. = VII, 10, 16 [170, 5 eta 5-6]; 90 
or. = VIII, 3, 6 [189,7]; 121 or. = X, 12, 19 [259, 13]; 190 or. = XIII, 31, 46 [417,9 eta 11]. 

23 l Ikus, "deo) paradigmari buruz, 191 or. 40h. 
232Testuingura oso argia da: «ga.induko dut oroimen deritzon indar au ere»; «transibo et istam vim meam, 
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berriz ere, zein zen Lekuonaren asmoa-: baina daitekeena da «naizaie» jatorrizko irakurketa 
izateaj badirudi «desaiodan», goragoko «dezaguzulako» bezala, alferrikakoa dela, Orixek bai 
«dasa» bai «desa» erabiltzen baititu -lehenengo «desa» eta azken liburuetan «dasa>>-;233 
«dakuszin» adizkiari dagokionez, ohar bedi -tzi morfema oso ondo dokurnentatuta dugula 
Aitorkizunetan: ikus gorago «dekartzi» adizkiari buruz esandakoa; <~zatzadala», lehengo 
«zitzaizkidazan» hura bezala, hibridoa da eta, agian, nahi gabe sartua: C-n oraindik bizirik 
dirauen sistemaren araberako «zazadala» formaren eta B-n erabat nagusi den «zaitzadala» 
adizkiaren artekoa alegia. 

Adizkietan ikusi ditugun aldaketak ere -banalizazioak, huts berriak eta, batez ere, 
egilearen usus-aren barruan erregulartasun billa egindakoak-, beraz, hizkuntzaren itxurari 
dagozkion234 gainerako aldaketa gehienetan erakutsitako jarrera beraren ondorioak dira: 
batzuetan forma normalena aukeratu du Lekuonak Orixeren aniztasunaren barnean 
eta horren arabera aldatu nahi izan ditu gainerakoakj beste batzuetan, berriz, Orixeren 
hizkuntzaren ezaugarri berezitzat jo duen aldaera batekin ordezkatu nahi izan du Orixeren 
testuak zekarrena; dezentetan -batik-bat gehiketetan- axola gabe sartu du berak bere 
izkribuetan ohi zuena. Honetan guztian, eta banalizazioak falta ez badira ere, azpimarratzekoa 
da nola izan zuen kontuan Orixeren hizkera. 

Hizkuntzaren itxurari dagozkion aldaketa hauek B-prior-etik A-ra bidean egin diren 
gehienak eta, neurri batean, garrantzitsuenak dira -grafiaren eta hizkuntzaren beraren 
alderdi orokorrei dagozkielako--. Alabaina, badira hauen guztien ondoan bazterrekotzat 
jo ahal diren osagaiak ukitzen dituzten beste aldaketa batzuk; interesgarrienak 
esanguratsuenak alegia-, agidanean, i zen b ere z i eta neg i n d a k 0 a k dira: 

13 or. = I, 16, 2S [29,20] 
68 or. = VI, 7, 11 [136, 17] 
108 or. = IX, 9, 19 [229,2] 

97 or. = VIII, 10,24 [204, 15] 
99 or. = VIII, 12,29 [208, 6] 

Eva'ren 
Nerbidi 
Patirki 

Ebangelioa 
Ebangelioa 

Eba'ren 
Nebridi 
Partiki 

Ebanjelioa 
Ebanjelioa 

quae memoria vocatun). Esaldi berbera agertzen da lerro batzuk gorago, paragrafo berean: «Gainduko dut oroimen 
deritzon ene indar au [ ... j». (Ez dut uste besterik aipatzeko beharra dagoenik: «[ ... j nere liburu bat, Maisua 
deritzona», 105 or. = IX, 6, 14 [223, 1); «[ ... j bata eitedun ta gogaki, zeru deritzona, bestea mukulugai eitegabea 
lur deritzona», 170 or. = XII, 28, 39 [371, 17-19]; etab.). Nolanabi ere, subjektua plurala denean Orixek -te 
erabiltzen du: «[ ... ) ta poz au deritwte bizi doatsua [ ... ]» (126 or. = X, 21, 31 [271,4-5]). 

233Hori baino okerragoa: aipatu «dasaiodan» hori aldatu du baina ez esaldi berean dauden «dasaiot» eta 
«dasaiodan» adizkiak; merezi du esaldia ekartzea: <<.Adizu, Iainko, epaille txit on, Egia bera, adizu zer dasaiodan 
[desaiodan A] osterazale orri, adizu, Zure aurrean dasaiot eta legea iator darabilten anaien aurrean, maitasun 
asmoz. Adizu ta ikus zer dasaiodan, atsegiii ba'zaizu» (168 or. = XII, 25, 35 [367, 12-15]). Honako hauek dira, 
bestalde, Aitorkizunetan aurkitu ditudan esanaditzaren forma trinkoak: «desakete» (88 or. = VIII, 1, 1 [183,12]), 
«desaieket» (116 or. = X, 4, 6 [248,7]), «desaidate» (116 or. = X, 6, 8 [249, 12-13]), «desagun» (146 or. = XI, 15, 
18 [318, 14j eta 149 or. = XI, 20, 26 [324, 17]), «desakezute» (161 or. = XII, 15, 18 [352, 12)), «dasateneaID) 
(168 or. = XII, 25, 34 [367, 1]), «dasaiodan» (168 or. = XII, 25, 35 [367, 15]; «desaiodan» A), «dasaiot» (168 or. 
= XII, 25, 35 [367, 13]) eta «dasaiodan. (168 or. = XII, 25, 35 [367, 15]). Nabarmena da Aitorkizunetan zehar 
gertatutako eboluzioa: lehenengo liburuetan «desa», eta gero «ciasa». 

234Hizkuntzaren itxurari dagozkion aldaketei buruz --eta beherago aipatzen diren edukiari dagozkionen 
gainean- ikus I erans. 

! I 
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104 or. = IX, 5, 13 [222, 5] Ebangelioa Ebanjelioa 
143 or. = XI, 8, 10 [311, 15] Ebangelioan Ebanjelioan 
183 or. = XIII, 20, 27 [400, 17] Ebangelioan Ebanjelioan 
184 or. = XIII, 22, 32 [404, 10] Ebangeliorako Ebanjeliorako 

163 or. = XII, 16, 23 [356, 6] Ierusalem Ierusalen 
163 or. = XII, 16,23 [356,7] Ierusalem Ierusalen [pr.] 
163 or. = XII, 16, 23 [356, 7] Ierusalem Ierusalen [alt.] 
176 or. = XIII, 9,10 [385, 19] Ierusalem' go Ierusalen' go 

64 or. = VI, 3, iz. [128, 16] Anburusi Amburusi 
64 or. = VI, 3, 3 [128,21] Anburusi Amburusi 
65 or. = VI, 4, iz. [130, 18] Anburusi Amburusi 
65 or. = VI, 4,6 [131, 15] Anburusi Amburusi 
71 or. = VI, 11, 18 [144, 18] Anburusi Amburusi 
89 or. = VIII, 2, 3 [185, 17] Anburusi Amburusi 
104 or. = IX, 5, iz. [221, 19] Anburusi Amburusi 
104 or. = IX, 5, 13 [221, 25] Anburusi Amburusi 
105 or. = IX, 7, 15 [224, 1] Anburusi Amburusi 
106 or. = IX, 7, 16 [224, 16] Anburusi Amburusi 
111 or. = IX, 12,32 [237, 14] Anburuzi Amburuzi 

Bi irizpide erabili ditu hauetan Lekuonak: batetik, euskal grafia eta ahoskera hobetsi ditu, 
Orixek batzuetan erabili duen grafia etimologikoaren kontra; bestetik -eta, hainbestetan 
bezala, Orixeren usus-ak beta ematen zionean-, Olabiderena dei genezakeen sistemaren 
alderdi zenbaiten kontra jokatu duo Bi irizpide hauek, esan gabe doa, ez daude nahitaez 
elkarren kontra. Lehenengoa honako kasu hauetan ikus dezakegu: «Eva B : Eba A», 

«Ebangelioa B : Ebanjelioa A» eta «Ierusalem B : Ierusalen A».235 Bestalde, Orixek bai 
«Nerbidi» bai «Nebridi» erabiltzen du Nebridius izena emateko: interesgarria da egiaztatzea 
Lekuonak, behin bakarrik izan bada .ere, «Nebridi» hobetsi duela.236 «Patirh> izena (hots, 
Patricius) bi bider agertzen da B-ko testuan eta bietan itxura honekin {zerrendan bildutakoa 

235 Eba izena beste bi bider agertzen da Aitorkizunetan: kontuan hartzeko modukoa da bi hauetako batean (58 
or. = V, 8, 15 [114, 17]) «Evaren. irakur daitekeela B-n eta m2-ren zuzenketa bat dagoela .Ebaren» gera dadin 
(beste agerraldian [178 or. = XIII, 13, 14 <389, 21>] «Eba» dago ja B-prior-en). Ebangelio izenaren agerraldi 
guztiak zerrendan jasotakoak dira: hau da, dauden guztiak zuzendu ahal izan ditu Lekuonak. Jerusalem izena, 
azkenik, beste bi bider agertzen da (113 or. = IX, 13, 37 [240, 25] eta 134 or. = X, 35, 56 [289, 27]) aldatu gabe. 
Bere idatzietan ere irizpide hau berau erabili ohi zuen Lekuonak. 

236B_ko testuan 5 bider agertzen da «Nebridi. (41 or. = IV; 3, 6 [79,23]; 70 or. = VI, 10, iz. [142, 5]; 74 or. 
= VI, 16, iz. [151,2]; 74 or. = VI, 16,26 [151, 11]; 101 or. = IX, 3, iz. [214, 18]) eta 12 bider «Nerbidi. (68 or. 
= VI, 7, 11 [136, 17]; 71 or. = VI, 10, 17 [143, 13]; 76 or. = VII, 2, 3 [155, 16]; 78 or. = VII, 6, 8 [161, 14]; 
79 or. = VII, 6, 8 [162,4]; 93 or. = VIII, 6, 13 [194,23 eta 195, 1]; 93 or. = VIII, 6, 14 [195,9]; 101 or. = IX, 
3,6 [215, 16]; 102 or. = IX, 3, 6 [215, 26-27 eta 216,9]; 102 or. = IX, 4, 7 [217, 4]). Ghar bedi C-ko testuan 
bien arteko proportzioa handiagoa dela oraindik «Nerbidi. formaren alde: B-ko «Nerbidi. guztiak berdin-berdin 
daude C-n; berriz, B-ko bost .Nebridi. horietatik hiru kapituluen izenburuetan daude --eta, dakigun bezala, 
kapituluen izenburu guztiak B-n bakarrik sartu ziren: ikus 75 or.-, bat .Nerbidi. batetik dator (hots, .Nerbidi 
C : Nebridi B. VI, 16,26) eta bestea, hau bai, .Nebridi. da baita C-ko testuan ere. Baina C-ren eta B-ren arteko 
desberdintasun hauek ezin izan dute eraginik izan Lekuonaren erabakian, Lekuonak ez baitzekien C-ren berririk. 
Zergatik aldatu zuen Lekuonak VI, 7, 11 paragrafokoa? Seguruenik haren inguruan --eta, batez ere, ordura 
arteko testuan- «Nebridi. zelako nagusi eta, hortaz, puntutxo honetan ere erregulartasunaren alde jokatzeko. 
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eta 113 or. = IX, 13, 37 [240, 21]); A-ra bidean bigarren agerraldia B-n zegoen bezalaxe 
gelditu da, baina lehenengoak gorago jasotako itxura xelebrea hartu du, hots, «Partiki»: 
litekeena da «Patriki» baten ordez sortutako huts bat izatea. Interesgarriagoa da -bere 
sistematikotasunak ezin eztabaidatuzko egiten duelako-- (~burusi B : Amburusi A» 
aldaketa: honek (lehengo «Nerbidi B : Nebridi A» aldaketak bezala) kontuan hartzeko 
moduko datu bat emango digu «Gauza iakingarrienen arkibidea» delakoaren historiarako 
(ikus 308-314 or.).237 

Honaino, bada, hizkumzaren itxutari dagozkion aldaketa gehienei buruzkoa -
hizkuntzaren itxurari dagozkionak, nahi baldin bacia, adiera zabal samar batean, adizkien 
kasuan esaterako--. Hauena bezain argia da e d u k i a rid ago z k ion e n non d i k 
nor a k 0 a : B-tik A-ra bidean sartutako aldaketetan asko dira, ordura artekoetan baino 
gehiago alegia -ikus, mailakatze honen gainean, 212-213 or.-, jatorrizkoarekiko 
leialtasunak ez ezik Orixeren testuaren argitasunari eta estiloari berari buruzko iritzi batek 
eragindakoak. Adibide ezin hobea da Mathieu-rentzako eskaintzan dagoen hau: 

Guk ezin eman dugu passif dalako ori, 050 

bakan baizik [ ... J (B, lor.) 
Guk ezin eman dugu passif dalako ori, bakan baizik.. 
[ ... J (A, 6, 1-2). 

Orixeren testuan ez ciago nahitaez zuzendu beharrekorik, ezta gutxiago ere: gustu komua da, 
estilo komua alegia; eta Mathieu-remzako eskaintzan, noski -horregatik genioen adibide 
ezin hobea zela-, e z d ago j a tor r i z k 0 1 a tin i k . Daitekeena cia ez izatea berariaz 
egina, baina era honetako aldaketen zerrenda bat nahi adina luza genezake: ez dut uste 
merezi duenik, honen adibide ugari ikusi ditugulako ja gorago eta, oraingo honetan, orrialde 
asko behar genituzkeelako guztiak biltzeko. Ikus ditzagun dena den lehenengo orrialdeetatik 
ateratako bospasei kasu, goiko zerrendetan ezkutatzen diren guztien erakusgarri: 

Tu etiam mihi dabas nolle 
amplius quam dabas [ ... J (I, 
6,7) 

Quid autem erat causae, cur 
graecas litteras oderam, quibus 
puerulus imbuebar, ne nunc 
quidem mihi satis exploratum 
est. (I, 13, 20) 

Et tamen ego, Deus meus, in 
cuius conspecm iam secura est 
recordatio mea, libenter haec 
didici et eis delectabar miser 
[ ... J (1, 16,26) 

Zuk ematen zenidan, are, Zuk 
emana baiiio geiago ez nai izatea 
[ ... J (B, 4 or.) 

Gaztetxorik irakatsi zidaten 
Greziko ele-ederra zergatik 
nendun iguin, ez dakit oso 
oraintxe ere. (B, 11 or.) 

Nik, alare, nere Iainko Zure 
aintzinean lasapidez oiek 
gogoratzean, pozik ikasi nitun 
olakoak eta atsegifi arm aietan 
doakabe onek [ ... J (B, 14 or.) 

Zuk ematen zenidan, are, Zuk 
emana baifio geiago nik ez nai 
izatea [ ... J (A, 14,22-24); 

Gaztetxorik eni rene A] irakatsi 
Grezi'ko ele-ederra, zergatik 
nuan iguin, ez dakit oso 
oraintxe ere. (A, 25, 21-22); 

Nik, alare, nere lainko Zure 
aintzinean lasapidez oiek 
gogoratzean, pozik ikasi nit un 
olakoak eta atsegiii artu nun 
aietan doakabe onek [ ... J (A, 
31,9-11); 

mIzen hau 17 aldiz agertzen da Aitorkizunetan (goiko zerrendan aipatzen diren 11 agerraldiak eta honako 
6 hauek: 61 or. = V, 13, iz. [121,3]; 61 or. = V, 13,23 [121, 10]; 63 or. = VI, 1, iz. [125,5]; 63 or. = VI, 1, 1 
[126, 16]; 64 or. = VI, 2, 2 [128,6]; 93 or. = VIII, 6, 15 [196,4]). Lehenengo 5etan (hots, VI, 2, 2 paragrafoko 
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[ ... J saevire magis quam cedere 
libebat. (I, 19, 30) 

[ ... ] sed exhalabantur nebulae 
de limosa concupiscentia carnis 
et seatebra pubertatis [ ... ] (II, 
2,2) 

Timor insolita et repentina 
exhorrescit rebus [ ... ] (11,6, 
13) 

[ ... ] quod fallebamus eos, qui 
haec a nobis fieri non putabant 
et vehementer nolebant. (II, 
9, 17) 

[ ... ] naiago nendun asarretu amor [ ... ] naiago nuan asarretu men 
eman baHio. (B, 16 or.) egin baino. (A, 35, 1); 

[ ... ] loik.erietan eta gaztaroko 
likiskerietan baifio [ ... ] (B, J 8 
or.) 

Bildurra, ez-ustekoak eta bat
batekoak Iatz ikaratzen du [ ... ] 
(B, 24 or.) 

[ ... ] olakorik egiten ez genula 
uste zuten aiek engaiiatzen 
baikenitun, eta etzuten nai, naski, 
inola. (B, 26 or.) 

[ ... ] 10iRerietan eta gaztaroko 
likiskerietan baizik [ ... ] (A, 
37,19-20); 

Bildurra, ez-ustean eta bat
batean latz ikaratzen da [ ... ] 
(A, 47, 23-24); 

[ •.. J olakorik egiten ez genula 
uste zuten aiek enganatzen 
baikenitun, eta nai ere etzuten 
nai, naski, inola. (A, 50, 19-
21). 

Eta abar. Ia-ia est i loa r i --eta, batzuetan, a r g ita sun a r i - bakarrik 
err epa rat u d i 0 ten era honetako aldaketa hauen ondoan badira hizkuntzaren 
beraren ikuspuntutik 0 n a r gar r ita sun are ned 0 , b e h i n t z at, 
eztabaidagarritasunaren mugan dauden esaldiak argitu 
n a hid i t u z ten aId a k eta k: kontuan hartzeko modukoa da oso ugari direla 
tipo honetakoak. Oraingoan ere hasierako orrialdeetatik hartutako adibide batzuk baino ez 
ditugu hona ekarriko: 

Nam quis mihi dieat ista, 
non habeo; nec pater nee 
mater potuerunt nee aliorum 
experimentum nec memoria 
mea. (I, 6, 9) 

[ ... J et nemo miseratur pueros 
vel illos vel utrosque. (I, 9, 15) 

[ ... ] cui melior serviebat, quia 
et in hoc tibi utique id iubenti 
serviebat. (I, 11, 17) 

Au esan dezaidakenik ez baitut, 
ez amak, ez aitak; ez besteren 
sumak, ez ene oroiteak. (B, 5 or.) 

Inork ez du aurren kupiderik edo 
aundienik edo bienik. (B, 8 or.) 

eta ari obeki serbitzen zion, zu 
ere Zuk agindu zeniolako egiten 
baitzun. (B, 10 or.) 

Au esan dezaidak.enik ez baitut, 
ez amarik. ez aitarik, ez besteren 
sumarik. ez ene oroiterik. (A, 16, 
8-10); 

Inork ez du aurren kupiderik, 
ez aundienik, ez bienik. (A, 21, 
26-27); 

eta ola ari obeki serbitzen zion 
ta baita Zuri ere, Zuk agindu 
zeniolako egiten baitzun. (A, 
24,3-5); 

agerraldira an:ekoetan, hau barne) «.Amburusi» dago ida~ta B-ko testuan eta gainerako guztietan, berriz. 
«.Anburusi.; 0$0 egiantzekoa da 5 «.Amburusi. horiek guztiak B-ren kopiagilearen hursa izatea, C-n --eta, esan 
bezala, B-n diren gainerako agerraldi guzti-guztietan- «.Anburusi. irakurtten baita beti. B-prior-etikA-ra bidean 
ez dira aldatu .A.mburusi. eskribituta daudenak; eta dauden 12 «.Anburusi» horietatik 11 -aipatu zerrendan 
jaso dugun bezala- .A.mburusi» bezala aldatu dira (beraz, «.Anburusi» bat itzuri zaio Lekuonari: VIII. 6. 15 
paragrafokoa). Aldaketaren zergatikoa -hemen- gutxienekoa cia: daitekeena da lehenengo host .A.mburusi» 
horiek beta eman izana Lekuonari egin zituen aldaketak egiteko. baina badirudi izen berezietan gainerakoetan izan 
ez zuen jarreta bat izan zuela eta, izan ere, .A.mburusi» bezalako grafiak haren usus-ekoak dira. 
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[ ••• J turpis anima et 
dissiliens a firmamento 
tuo in exterminium, non 
dedecore aliquid, sed 
dedecus appetens. (II, 4, 9) 

[ ••• J quis dubitet esse 
faciendum, quando ea iusta 
est societas hominum, quae 
servit tibi? (III, 9, 17) 

Anima lotsagarria, itsusia maitatuz, 
ez arek dakarren zerbait, beure 
ondamendirako Zugandik koloka 
doana! (B, 22 or.) 

nor otezkoan gelditu Zure 
gomenerako egin bear dalA, gizarte 
ua zintzo danean? (B, 36 or.) 

TESTUAREN IBILBIDEA 

Anima lotsagarria, heure 
ondamendirako Zugandik 
koloka doana, itsusia maitatuz, 
ez arek dakarren zerbait. (A, 44, 
7-9); 

nor otezkoan gelditu, Zure 
gomenerako egin bear ote-dan, 
gizarte ua zintzo danean? (A,69, 
7-8). 

Eta ugari dira, orobat, j a tor r i z k 0 1 a tin are k i k 0 lei a 1 t a sun are n 
i zen e a neg i n d a k 0 aId a k eta k ; honako hauen eitekoak dira guztiak: 

Summe,optime, 
potentissime, 
omnipotentissime, 
misericordissime et 
iustissime [ ... J (1,4,4) 

[ ••• J colligens et non 
egens, portans et implens 
et protegens [ ... J (1,4,4) 

Supererogatur tibi, ut 
debeas [ ... J (1,4,4) 

[ ... ] sed hominibus 
flagitiosis divina tribuendo, 
ne flagi tia flagitia 
putarentur [ ... ] (I, 16,25) 

Quasi vero quemlibet 
inimicum hominem 
perniciosius sentiat quam 
ipsum odium quo in eum 
irritatur [ ... ] (I, 18,29) 

Garaiena, onena, dezakenena, 
urrikaltsuena ta zuzenena [ ... J (B, 
2 or.) 

[ ... ] biltzen eta bearrik ez, 
eramaten, berritzen eta gerizatzen 
[ ... J (B, 3 or.) 

Gaifiez demaizute, zordun zaitezen 
[ ... J (B, 3 or.) 

[ ... ] baifia gizon tzarreri 
iainkozkoak egotzirik, tzarkeritzat 
artu ez ditezen [ ... J (B, 13 or.) 

Gizona galgarriago ba litzaio bezala 
arenganako gorrotoa baino [ ... J (B, 
15 or.) 

Garaiena, onena, dezakenena, 
guzti-dezakenena, urrikaltsuena 
ta zuzenena [ ... J (A, 12,6-7); 

[ .•• J biltzen eta bearrik 
ez, eramaten, betetzen eta 
gerizatzen [ ... J (A, 12, 11-12); 

Gainez demaizugu zordun 
zaitzagun [ ... ] (A, 12, 18-19); 

[ ... ] baifia gizon tzarreri 
iainkozkoak egotzirik tzarkeriak 
tzarkeritzatartu ez ditezen [ ... J 
(A, 30, 9-10); 

Giron etsaia galgarriago ba litzaio 
bezala arenganako gorrotoa 
baino [ ... J (A, 33, 19-20). 

Hots: sailkapen hau xeheagoa izan baliteke ere, betiere aipatu bi muturren artean ibiliko 
ginateke, estilo hutsezko zuzenketak batetik eta, bestetik, jatorrizko latinak eragindako 
aldaketak -inoiz ahaztu gabe bi irizpide hauek, itzulpen batean, hizkuntzaren 
zuzentasunarekin berarekin lotuta ager daitezkeela, hona ekarritako adibide gutxi hauetako 
baten batean ikusi ahal izan dugun bezala-. 

B-prior-etik A-ra bidean egin diren gainerako aldaketak -aide batera uzten baditugu 
inprimategian sortuak diratekeen huts berriak- hut sen e doh u s t z a t 
jot a k 0 e n z u zen k eta d ira. Esana dugu Lekuonaren lana ez zela batere azalekoa 
izan eta hizkuntzaren ezagutza ez nolanahiko bat erakutsi zuela bertan: horrela, eta B-prior-
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eko orrietan bezalaxe, B-prior-etik A-ra bidean sartu zituen aldaketetan coniectura on asko 
eta asko daude; aipa litezkeenetako batzuk baino ez dira honako hauek: 

22 or. = II, 5, 11 [45', 8] ukari-naia ukan-naia 
27 or. = III, 1, 1 [53, 9] zana izana 
51 or. = rv, 15,26 [96,23] baitari baitarik 
61 or. = V, 12,22 [120, 10] naiez ianez 
65 or. = VI, 3, 4 [130, 9] , guztienik guttienik 
66 Of. = VI,S, 7 [133, 10] arretatik arretarik 
107 or. = IX, 8, 18 [227, 10] arreratu arretatu 
111 or. = IX, 12,31 [236, 10] Gertatu Gertatua 
112 or. = IX, 12, 33 [238, 1] ilaurri ifiaurri 
118 or. = X, 8, 12 [253,21] oso oro 
120 or. = X, 10, 17 [257, 18] eskutatu eskukatu 
120 or. = X. 10,17 [257, 19] eskutatu eskukatu 
122 or. = X. 15,23 [262, 14] airatzen aipatzen [alt.] 
128 or. = X. 27, 38 [276, 10] aldartzen oldartzen 
131 or. = X. 33, 49 [284, 16] erioko arioko 
133 or. = X. 34, 53 [287, 10] ianetan lanetan 
142 or. = XI, 4, 6 [308, 1] eder oriek EderOrrek 
142 or. = XI, 4, 6 [308, 4] eskerturik esker Zuri 
154 or. = XI, 30, 40 [336, 15] bezate besate 
159 or. = XII, 10, 10 [347,8] Zutan sutan 
162 or. = XII, 15, 18 [352, 20] gogoan gogo au 
164 or. = XII, 18, 27 [359, 2] biar dula diardula 
168 or. = XII, 25, 35 [367, 24] ba'leza ba'lesa 
171 or. = XII, 29, 40 [372,21] soifiua eiten duna soifiu eiteduna 
174 or. = XIII, 2, 3 [379,9] itxuririk itsusirik 
174 or. = XIII, 3,4 [380, 6] bazaio bezaio 
182 or. = XIII, 19,24 [398, 3] bezaio besaio 
182 or. = XIII, 19,25 [399,4] lezaken lesaken 
184 or. = XIII, 21, 31 [403,20] azirik ezirik 
189 or. = XIII, 27, 42 [414, 7] beleek baleek 

Orain eta hemen ordea gehiago axola zaizkigu Lekuonak oker zuzendutakoak; atal 
honetan ere adibide bereziki argi batzuk bakarrik emango ditugu: 

I Of. [5, 14] Gaurgoitik Gaurkotik 
3 or. = I, 5, 5 [13, 15] atziko atsiko 
13 or. = I, 16,26 [30, 18] dituk ditut 
13 or. = I, 16,26 [30, 19] bearreko bearrezko 
14 or. = I, 16,26 [30,25] urre-euria urre-zuria 
24 or. = II, 6, 13 [47, 21] norgeigoka norgeika 
25 or. = II, 7, iz. [48, 20] eroriko erorika 
35 or. = III, 8, 16 [67, 27] itzez [= C] itsez 
35 or. = III, 8, 16 [68, 3] bereiziz bereizi 
37 or. = III, 11,20 [71,9] berela bereala 
41 or. = rv, 3, 5 [79,3] nendiela nendiola 
54 or. = V, 3, 5 [105, 15] suntsikorren suntzikorren 
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56 or. = V, 6, 10 [109, 10] egin egiz 
58 or. = V, 8, 15 [114,6] begiratuz [= C] begiratu 
61 or. = V, 13,23 [121, 23] legunak lagunak 
65 or. = VI, 3,4 [130, 10] Galdegifiez [= C] Galdegitez 
67 or. = VI, 6, 9 [134, 16] arta tik [= C] artetik 
71 or. = VI, 11, 18 [144,9] gauzetas [gauzetaz C] gauzetan 
74 or. = VI, 16,26 [152, 1] ausarta [= C] ausartu 
75 or. = VII, 1, 1 [153,7] Begiz [= C] Begi 
77 or. = VII, 4, 6 [158, 5] aitortze# [# = a + n] aitortzea 
84 or. = VII, 13, 19 [173, 7] egazti [= C] egazki 
89 or. = VIII, 2, 3 [186,7] aitor [= C] iator 
89 or. = VIII, 2, 3 [186,9] gurasoren [= C] gurasoen 
93 or. = VIII, 6, 15 [196, 12] zenbait Zure morroirekin zenbait Zure morroiekin 
98 or. = VIII, 11,25 [205, 13] ukitzear [= C] ukitzea 
99 or. = VIII, 12, 29 [208, 3] ieiki [= C] ieki 
99 or. = VIII, 12, 30 [209, 11] urtez [= C] urte 
102 or. = IX, 4, 7 [217,9] ziztaz [= CJ zintaz 
103 or. = IX, 4, 8 [218, 13J ba nintza ba ninrzan 
104 or. = IX, 4, 12 [221, 5] lasterrna lasterra 
105 or. = IX, 7, iz. [223, 20J oitura oituran 
106 or. = IX, 8,17 [226, 15] egarriz [= C] edariz 
109 Of. = IX, 10,25 [233,2] alda-berrituko alde-berrituko 
111 or. = IX, 12, 29 [235, 10] ber#an [# = a + t] berean 
III or. = IX, 12,31 [236,8J kantatzen [= C] kantatzean 
112 Of. = IX, 13,35 [239, I1J nazazu [= C] nazazun 
113 or. = IX, 13,36 [240, 10] amarruz [= CJ amurruz 
118 or. = X, 8, 12 [253, 25J eta aren sabel eta har aren sabel 
119 or. = X, 8, 15 [255, 10J idukitzeko idukitzeke 
125 or. = X, 21, 30 [270, 9] sumaikiz sumakiz 
125 Of. = X, 21, 30 [270, 15J ifioiz ifiori 
134 or. = X, 35, 56 [289, 27] orri 01 

141 Of. = XI, 2, 3 [305, 17J gora-mintzoa gora-mintza 
150 or. = XI, 23, 30 [327, 14] aitorra iatorra 
153 or. = XI, 27, 35 [332, 19] erena arena 
153 or. = XI, 27, 35 [332, 19J bosgarrena bosgarren 
163 or. = XII, 15,22 [355, 14J aurren-urrenik aurren-aurrenik 
163 or. = XII, 16,23 [356, 19J ba'desate ba'dezate 
169 or. = XII, 26, 36 [369, 3J edu eiotea edu bezela eiotea 
171 or. = XII, 30, iz. [374, 2J bixikoak bitxikoak 
175 or. = XIII, 7, 8 [383, 7J lorretik zorretik 
176 or. = XIII, 9, 10 [385, 17] zurubi-kanta zurbil-kanta 
179 or. = XIII, 14, 15 [390,22] errukiro errukiko 
180 or. = XIII, 15, 18 [393, 12J ua au 
180 or. = XIII, 17,20 [394, 12J batean batera 
182 or. = XIII, 19,25 [399, I1J iezute iozute 
183 or. = XIII, 21, 29 [401, 14] gorbiziz gorbizi 
190 or. = XIII, 31, 46 [417,20] ain aten 

Litekeena da hauetako batzuk inprimategian sortutako huts berriak izatea, baina bistan da 

I 
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-hutsen nolakotasunarengatik berarengatik- gehien-gehienak Lekuonak berariaz egindako 
aldaketak direla. Pentsa liteke, orobat, zerrenda honetan jaso diren zenbait zuzenkizun ez 
izatea Lekuonak hustzat jotakoak eta bai, aldiz, bere ustez itxura normalago batean eman 
behar ziren hitz edo esapideak: hauetakoak izan litezke, esaterako, «Gaurgoitik B : Gaurkotik 
A», «bearreko B : bearrezko A», «berela B: bereala A», etab. Honetarako Lekuonak Orixeren 
testua zuzentzean izandako jarrera bera beste irizpiderik ez dugu eta, honen arabera, ez dirudi 
--oro har behintzat- horrelakorik pentsatzeko arrazoia dugunik: nolanahi ere, kasu hauen 
--eta hauek bezalako beste batzuen- azterketan zehar ahaztu behar ez den hipotesia da. 
Betiere ikuspuntu honetatik begiratuta, aipatzeko modukoa da -garden-gardena baita
«Gaurgoitik B : Gaurkotik A» banalizazioa;'38 «dituk B : ditut A» aldaketak ope ingenii -hots, 
hemen, jatorrizkoari begiratu gabe- egindako zuzenketa dirudi: 

[ ... j et saxa tua percutis 
et sonas dicens: «hinc 
verba discuntur, hinc 
adquiritur eloquentia rebus 
persuadendis sententiisque 
explicandis maxime 
necessaria». (1, 16, 26) 

Ik, ibai, arkaitzarekin tupust 
egiiiez, au otsegiten duk: 
«Emen ikasten dituk itzak. 
emen ukaiten duk mintza
antzea, gauzak adierazteko ta 
esanak argitzeko ain bearreko 
dana». (B, 13 or.) 

1k, ibai, arkaitzarekin tupust egiiiez, 
au otsegiten duk: «Emen ikasten 
ditut itzak, emen ukaiten duk 
mintza-antzea, gauzak adierazteko ta 
esanak argitzeko ain bearrezko dana». 
(A, 30, 17-20), 

non «bearrezko» ere banalizazioa baita, hizkera askotan bearreko bakarrik -eta inoiz ez 
beharrezko-- erabiltzen delako; «urre-zuria» ere banalizazio kasu politenetakoa da: 

[ ... J dum spectat [ ... J lovem 
quo pacto Danaae misisse 
aiunt in gremium quondam 
imbrem aureum [ ... j 
(I, 16,26) 

zekusala «lupiter nola bialdu 
omen zun urre-euria Danae'ren 
altzora [ ... j» (B, 14 or.) 

zekusala «Iupiter, nola bialdu omen 
zun urre-zuria Danae'ren altzora 
[ ... j» (A, 30, 24-25), 

baina kontuan izan behar da B-n gertatutako beste huts batek eragin duela -honek, 
lehenengo begi kolpe batean eman dezakeenaren kontra, hutsari buruz egin dugun 
epaia aldatzen ez badu ere-;239 «norgeigoka» beste batzuetan ere erabili izan du Orixek 
Aitorkizunetan (39 or. = IV; 1, 1 [75, 12] eta 40 or. = IV, 2, 3 [77, 5_6]);'40 kasu bera da 
«eroriko B : erorika A»: testuinguruak -emen ez baitago jatorrizkorik- oso argi uzten 
du izena dela (<<Eskerrak Iainkoari eroriko oriek barkatu ditiolako [ ... J»), eta eroriko hitza, 
izen gisan, oso ondo dokumentatuta dugu, erorika ez bezala;241 bitxia da «itsez» zuzenketa, 
difJicilior baita: litekeena da halabeharrez sortutakoa izatea (ez baita dudarik «itzez», hots, 
hitzez behar duela: «aut rei tenentur animo et verbis saevientes adversus te»); «bereala» ere 

238,<Gaurkotik» honi azpi-sarrera bat eman zaio OEH-n (s.y. 'gaurko', VIII, 441 or.): bertan aipatzen den 
adibide bakatra -noski- hemengo hau da; baina merezi du 'gaurgoitik' sarrera ikustea. 

2391zan ere, hiruzpalau lerra gorago huts berbera gectatu da baina, oraingo honetan, B-n bertan: « urre-zuri, 
alrzo, lillura, zeruko iauretxe» dakarte bai B-k baiA-k (ikus erreferentziak testuan); ez, noski, C-k: «urre-euri, altzo, 
lillura, zeruko iauretxe» (C, 12 or.). Ezin da zalantzarik izan 'urre-euria' behar duela: «[ ... J imbrem aureum, et 
gremium, et fucum, et templa cadi [ ... J». 

240Hemengo «norgeika» gaizto honek ere satrera bat sortu du OEH-n: ikus s.v. 'norgehika (non, berriz ere. 
Aitorkizunetako adibide hau bakarrik ematen baita); ikus, orobat, s.y. 'norgehiagoka. 

2411kus gure kasu hau OEH-ko 'erorka' satreraren barnean; ikus baita ere s.v. 'erariko'. 
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banalizazioa da, Orixek askotan erabiltzen baitu «berel3.»; jatorrizkoari erreparatu gabe --eta, 
esanahiari dagokionez, banalizazio bat eginez- sortu da, agian inprimategian bertan,242 
«legunak B : lagunak A»: 

[ ... ] et verbis eius suspendebar 
intentus. rerum autem 
incuriosus et contemptor 
adstabam et delectabar 
suavitatesermonis [ ... J (Y. 13. 
23) 

Aren agotik zintzilika nindagon. 
esanari iara eman gabe, ta are 
erdeinatuz[.J baifia mintzo 
legunak atsegiten zidan. (B, 61 
or.) 

Aren agotik zintzilika 
nindagon, esanari iara eman 
gabe, ta are erdeifiatuz; baifia 
mintzo lagunak atsegiten 
zidan. (A. 121, 21-23); 

kasu berbera dira «artatik B : artetikA» eta «gauzetas B [gauzetaz C] : gauzetan A»; 243 bi bider 
agertzen den «aitor B : iator A» aldaketari buruz ikus 166 or. eta bertako 81 oh.; «banintza», 
hots, banintz, askotan irakur daiteke Aitorkizunetan; «lasterra» irakurketari dagokionez ere, 
«lasterrna»-ren n-ak nahikoa izan behar luke pentsarazteko «lasterka» behar duela hemen (eta 
horixe dakar C-k: «lasterka»); benetan bitxia da halabeharrez sortu ezin izan den «eta aren 
sabel B : eta har aren sabel» aldaketa: 

Haec omnia recipit recolenda, 
cum opus est, et retractanda 
grandis memoriae recessus 
et nescio qui secreti atque 
ineffabiles sinus eius [ ... J (X, 
8. 13) 

Bear dalarik guziak oro berritzen 
dim ta iraultzen oroimenaren 
kolko aundi onek. eta aren sabel 
izkutu ezifi esan-alako onek [ ... J 
(B. 118 or.) 

Bear dalarik guziak oro 
berritzen dim ta iraulczen 
oroimenaren kolko aundi onek, 
eta har aren sabel izkum ezifi 
esan-alako onek [ ... J (A. 253. 
23-26), 

pasarte honen inguruan harrik agertzen ez ddarik; «mintza» forma, Orixerengan behinik 
behin, hitz elkartuen lehenengo osagaian bakarrik agertzen da; ezan laguntzailearen 
adizkiekin nahas zitezkeen --eta Orixek oso gustuko zituen- esan aditzaren adizki trinkoei 
arreta handia ipini zien Lekuonak (ikustea besterik ez dago, gorago, ondo zuzendutako 
hutsen zerrendakoak: «bezate B : besate A», «ba'leza B : ba'lesa fu>, «bezaio B : besaio fu>, 
«lezaken B : lesaken A»). baina hemengo «ba'desate B : ba'dezate A» hau. agidanean. gaizki 

dago: 

[ ... J et tamen nobis aliquid 
contradicunt, ita loquor. (XII. 
16,23) 

[ ... J onela iardunen dut, 
zertxobait ostera baldin ba'desate. 
(B. 163 or.) 

[ ... J onela iardunen dut, 
zertxobat ostera baldin ba'dezate. 
(A, 356. 18-19); 

«edu B : edu bezda fu> kasua, oso oker ez banago, ez da lehenengo begi kolpe batean 
dirudiena, hots, gaizki gauzatu den banalizazio exegetiko bat: 

[ ... J vellem ergo, si tunc ego 
essem quod iIIe et mihi 

[ ... J nai nuke, beraz, ua ordun [ ... J nai nuke, beraz, ua ordun 
bezala ba'nintza ta Iatorri-Liburua bezala ba'nintza ta Iatorri
idaztea 

242Huts honen gainean ikus 72 or. 12 oh. 
243«Erio_lika artatik [artetik AJ atera bainauzu [ ... j,,: «[ ... J quam de visco tam tenaci mortis exuisti •• ; «[ ... j 

iraizeko gauzetas [gauzetan AJ atsartu nai [ ... J»: «[ ... j aviditate fruendi praesenti bus fugientibus [ ... j». 
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abs te Geneseos liber 
scribendus adiungeretur, talem 
mihi eloquendi facultatem 
dari et eum texendi sermonis 
modum [ ... J (XII, 26, 36) 

neri irauntsi ba'zenida arena 
beza1ako itz-antzea neri ematea, 
ta iarduna ark edu eiotea. (B, 169 
or.) 
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Liburua idaztea neri erauntzi 
ba'zenida, arena bezalako itz
antzea neri ematea, ta iarduna 
ark edu bezala eiotea [ ... J (A, 
368,24-369,3); 

izan ere, pentsa genezake Lekuonak edu ez ohikoaren ordez «bezala» (edo «bezela») arrunt 
bat ipini nahi izan duela baina, aldaketa gauzatzerakoan -dela Lekuonaren beraren 
erruarengatik, dela inprimategiko langileenarengatik-, ez dela ezabatu ordezkatu behar zen 
hitza; Lekuonak egindako zuzenketetan horrelako kasuak falta ez badira ere (ikus, esaterako, 
idazkerari buruzko iritzi soilek eragindako aldaketetarako eman ditugun adibideak -278-
279 or.-, «nendun > nuan» ez aipatzearren), aitortu behar da ez dela hau haren ohiko 
jarrera: eta, agidanean, «edu B : edu bezela A» aldaketa Aitorkizunen testuan oso urruti ez 
dagoen beste pasarte batek sortu du --oker, noski-: 

<<Estote -inquit- sicut ego, 
quia et ego sicllt vos» (Gal. 4, 
12). (XIII, 21, 31) 

Zaitezte, esan zun, ni edu, ni zuek 
edu bezala (Gal. 4, 12). (B, 184 
or.) 

Zaitezte, esan zun, ni edu, ni 
zuek edu bezala (Gal. 4, 12). 
(A, 403, 11-12), 

non, esan gabe doa, « n i z u eke d u [n a i zen] b e z a 1 a» ulertu behar baita;244 
«bitxiko» focilior da, agian inprimategian sortua, «bixikm) hitza, beti forma honetan eta 
'askotariko, desberdin' adieran, sarri erabiltzen baitu Orixek Aitorkizunetan; «lorretik B 
zorretik A» banalizazio nabarmena da: 

Cui dicam, quomodo 
dicam de pondere cupiditatis 
in abruptam abyssum et 
de sublevatione caritatis 
per Spiritum tuum, qui 
«superferebatur super aquas»? 
(XIII, 7, 8) 

Nori esan nola nik esan irritsen 
lorretik leize malkorrera, ta 
maitasunaren gaindegitik Zure 
arnasaren bidez gaifi-eramana zala? 
(B, 175 or.) 

Nori esan, nola nik esan, 
irritsen zorretik leize 
malkorrera, ta maitasunaren 
gaindegitik Zure arnasaren 
bidez urgafiean gaifi-eramana 
zala? (A, 383, 7-9); 

«zurubi-kanta B : zurbil-kanta A» aldaketa ere, bistan denez, focilior da: 

[. .. J ascendimus «ascensiones 
in corde» et cantamus 
«canticum graduum» [ ... J 
(XIII, 9, 10) 

[ ••• J igotzen ditugu biotzean eta 
zurubi-kanta kantatzen dugu [ ... J 
(B, 176 or.) 

[ ••• J igotzen ditugu igoerak 
biotzean, eta zurbil-kanta 
kantatzen dugu [ ... J (A, 385, 
17-18), 

eta baliteke hitzak B-n duen itxura grafikoak ere eragina eduki izana Lekuonaren huts 

244XIII, 21, 31 paragrafoko pasarte zuzenak XII, 26, 36 paragrafoko zuzenketa okerra eragin izana 
egiantzekoago bihurtzen da kontuan hartzen badugu hauexek direla Aitorkizunetan agertzen diren «edu» guztiak 
(hots, XII, 26, 36 paragrafokoa eta XIII, 21, 31 patagrafoko biak), hirurak daudela -ez ohiko atreta bat erakutsiz 
haten partetik- Lekuonak azpimatratuta eta glosatuta «<como» banatekin bi paragrafoetan: ikus 139 eta 140 or.) 
eta sarrera bat eman zaiola hitzari -agian Azkueren hiztegian begiraru ondoren- 1956ko liburuaren «Iztegitxoa» 
delakoan (ikus 331 eta 337 or.). 
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honetan (ikus 241 or. 170 Oh.);245 banalizazioa da, orobat, «gorbiziz B : gorbizi A»: 

[ ... J cum iam distincta sit terra [ ... JIur zintzoa bakandurik [ ... Jlur zintzoa bakandurik 
fidelis ab aquis maris infidelitate baitago itsas-ur gorbiziz samifietik baitago itsas-ur gorbizi 
amaris [ ... J (XIII, 21, 29) [ ... J (B, 183 or.) sammetik [ ... J (A, 401,14-15); 

eta, azkenik, oso banalizazio adibide polita da --eta, aldi berean, harrapatzen batere ez 
erraza- «ain B : aien A»: 

Sicut enim recte dictum est: 
«Non enim vos estis, qui 
Ioquimini», eis qui in Dei 
spiritu Ioquerentur, sic recte 
dicitur: «Non vos estis, qui 
scitis", eis qui in Dei spiritu 
sciunt. (XIII, 31,46) 

Bidez esan baitzaie lainko
gogoz mintzo ziraneri: 
{(etzerate zuek mintzo 
zeratenab, ain bidez esana 
zaie Iainko gogoz da#iteneri: 
«etzerate zuek dakizutenak[,,]. 
(B, 190 or.) 

Bidez esan baitzaie Iainko
gogoz mintzo ziranei: «etzerate 
zuek, mintzo zeratenak», aien 
bidez esana zaie Iainko gogoz 
dakiteneri: «etzerate zuek 
dakizutenakH. (A, 417,18-
21). 

Hauek guztiak, esan bezala, adibideak baino ez dira:' zerrenda hau ere, aurrekoak bezalaxe, 
dezenre luza liteke. Nolanahi ere, sail honetan sartu behar liratekeen gainerako kasu guztiak 
215-252 orrialdeetako zerrendan daude eta, epaituta, gure edizioan: honetara jo dezake 
argibide gehiago nahi duenak. 

Atal berezia osatzen dute h i z k u n t z a z k 0 hut sen - e doh 0 r reI a k 0 -

t z a t jot a k 0 e n - z u zen k e t e k: atala bereizi beharra begien bistan dago eta 
atalaren mugak, orobat, zorrotz marraztu daitezke; baina oso konruan eduki behar da 
atal honetan sar litezkeen kasu asko jo daitezkeela baita ere idazte edo transmisio hutsen 
zuzenketatzat -ondo edo gaizki eginda ego teak ez du honekin zer ikusirik- eta, hortaz, 
oso egianrzekoa dela 281 eta 281-282 orrialdeetako zerrendetako aldaketa batek baino 
gehiagok, berez, hemengo honetan egon behar izatea --ez dut uste, berriz, alderantzizko 
kasurik dagoenik-. 

29 or. = III, 3, 6 [57, 7J 
34 or. = III, 7, 14 [65, 23J 
44 or. = IV; 7, 12 [84, 14] 
59 or. = V, 10, 19 [117,21] 
81 or. = VII, 9, 13 [167, 14J 
82 or. = VII, 9, 15 [169, 14] 
89 or. = VIII, 2, 3 [186, 9] 
93 or. = VIII, 6,15 [196, 12] 
123 or. = X, 16,25 [264, 12] 
130 or. = X, 31, 44 [281, 1] 
130 or. = X, 31, 44 [281,4] 
131 or. = X, 32,48 [283, 16] 
134 or. = X, 35, 55 [289, 1] 

m 
zeduzkan 
animak 
egiak oro 
zioteneri 
diotenek [= C] 
gurasoren [= C] 
zenbait Zure morroirekin 
Itxurik 
gorputza 
osasuneko doaia 
lnor 
atsegifia 

nik 
zedukan 
anIma 
egia oro 
ziotenari 
diotenak [diotenek Oz] 
gurasoen 
zen bait Zure morroiekin 
Itxurarik 
gorputzak 
osasunaren doaia 
Inork 
atsegifiak246 

245«igoerak" hitza «Utsuneak. delakoan egindako gehiketa da: ikus 203 or. 37 zenb. 
246Baina kasu honetaz ikus 234 or. 147 oh. 
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140 or. = XI, 2, 3 [305, 1] 
141 or. = XI, 2, 4 [305,27] 
145 or. = XI, 11, 13 [314,20] 
165 or. = XlI, 20, 29 [360,24] 
190 or. = XIII, 31,46 [417, 17] 
191 or. = XIII, 32, 47 [419, 18] 

Gurenak 
aifiakoa 
gauz 
duguna 
beste 
dakusagu 

Gurena 
aifiakoak 
gauza 
ditugunak 
bestek 
dakusaguz 
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Bistan da «egiak oro B : egia oro A» gaizki egindako zuzenketa dela; ez clago argi «zioteneri 
B : ziotenari A» aldaketaren zergatikoa: -eri da Orixek datibo plurala egiteko gehienetan 
erabiltzen duen morfema eta hemen ez da zalantzarik testuinguruak datibo plurala eskatzen 
duel a baina, bestalde, noiz edo noiz saiatu zen Lekuona Orixeren datibo plural hauetakoren 
bat aldatzen;247 esan beharrik ez dago, azkenik, «gurasoen» eta «morroiekin», benetan 
Lekuonak berariaz egindako zuzenketak badira, gaizki zuzenduta daudela. 24' 

Ez dakigu -esan dugu gorago- nola sartu zituen Lekuonak Aitorkizunen testuan 
B-prior-en eta A-ren arteko aldaera hauek: irar-probetan egin ote zuen, «Utsuneak» 
izeneko dokumentua bezalako corrigenda batzuen bidez, ala bi baliabideak batera erabiliaz; 
egiantzekoa da ordea -lehen aipatu ditugun arrazoiengatik- inprimatze proben bitartez 
bakarrik sartu izana. Batera zein bestera izan, axola zaigu azpimarratzea, batetik, B-prior
en benan egindako lanaren eta dokumentatura ez dugun aldi honetakoaren arteko lotura 
nabarmena eta, bestetik, B-prior-etik A-ra bidean egindako zuzenketa eta aldaketa hauen 
ugaritasun eta askotarikotasuna. Izan ere, inprimategiko probek -baldin eta horrela sartu 
baziren berrikuntza hauek guztiak- ezattzen zizkioten murriztapen fisikoek ez zioten 
eragotzi Orixeren testua sakon samar aldatzen zuten aldaketak egitea (gogora, besterik gabe 
-baina ez bakarrik-, 245-252 orrialdeetan jasotakoak). Zeren kontuan hartzeko modukoa 
baita Lekuonak zuzenketa aldi honetan erakutsi zuen ardura: ez zuen nahikoa izan B-prior
eko orrietan eta «Utsuneak» izeneko paperetan egindako lanarekin eta, aukera izan zuen 
bitartean, ez ohiko arreta batekin saiatu zen hasitako lana burutzen; segituan aztertuko dugun 
«Okerrak zuzentze» delakoa Lekuonaren jarrera honen beste erakusgarri bat izango da. 

247Hemengo kasu hauetan, esan bezala, B-ko «~eri» bana aldatu nahi izan du: «guzieri B : guziari fu, (117 or. 
= X, 6, 10 [251, 14]), argi eta garbi plurala eskatzen duen testuinguru batean, eta «ziraneri B : ziranei A» (190 
or. = XIII, 31, 46 [417,19]); <<.Aberaskieri B: Aberaskiari A» (136 or. = X, 37, 60 [293, 17]) korapilatsuagoa da: 
inongo zalantzarik gabe pluralaren alde hitz egiten du esaldi osoak «<.Aberaskieri [Aberaskiari AJ dagokionez -iru 
grifia orien naiz biren, naiz guzien mendeko dirala-- anima ezin oartu ba'ledi ukanez guttiesten ditula, utzi ditezke 
oarremateko»), baina «dagokionez» adizkia singular batekin komunztatzen da. Beste alde batetik ordea Lekuonak 
Aitorkizunetan berreraiki behar izan diruen datibo plural guztietan -en forma erabili du: itxura guztien arabera 
ondo zuzenduta dagoen «Gaiztori B : Gaiztoeri fu, (126 or. = X, 22, 32 [271, 14]) aldaeran; egiteko honetan jarri 
zuen arretaren lekuko den «atzerrien B : atzarrieri fu, (153 or. = XI, 27, 35 [333, 7]) coniectura distiratsuan; oso 
erraz «guziari» bezala zuzendu zezakeen «guzieari B : guzieri A» irakurketan (186 or. = XIII, 24, 37 [408, 27]); A-ra 
iritsi ez den baina zuzena den «biurturi B : biurtueri m3 : biurturi A» (111 or. = IX, 12,29 [235, 17]); eta, azkenik, 
bestelako arrazoiek eragindako -baina, hemen axola zaigunerako, ikusi ditugun gainerakoak bezain esanguratsua 
den- «zugatzer B : zugatzer m3 : zugatzeri A» (186 or. = XIII, 24, 35 [407, 24]). (Ez dut uste berariaz egindako 
zuzenketa denik «barrenari B : barrenai fu, [131 or. = :x, 33, 49 <284, 14>], nahiz eta jatOrrizkoak horrelako 
zerbait pentsarazi ahal izan: «[ ... J ardentius sentio moveri animos nostros in flarnmam pietatis [ ... J»). Ohar bedi, 
azkenik, «-ai» dela Lekuonak datibo plurala egiteko bere izkribuetan sarrien erabiltzen duena. 

24'Kontrako kasu bat dugu «etsairen B: etsaiaren A» (90 or. = VIII, 3, 6 [188, 18]) aldaketan: zalantzarik gabe 
transmisio hutsa da, bistan baitago «etsaiaren» behar duela (eta horrelaxe dakar C-k ere). 
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3. «Okerrak zuzentze» 

Liburuaren azken probak inprimategira itzuli ondoren ere jarraitu egin zuen Lekuonak 
Aitorkizunen testua zuzentzen: azken aldaketa hauek, beraz, errata zerrenda batean jaso behar 
izan zituen, 1956ko liburuaren 435-437 orrialdeetan inprimatu zen «Okerrak zuzentze» 
izeneko zerrendan hain zuzen ere (<<OZ»), liburuak daramatzan hiztegitxoaren (425-433 
or.) eta bi aurkibideen (439-462 or.) bitartean. Honen beharrik ez bagenuen ere, testuaz 
kanpotiko datuek argi dioskute Lekuonak berak egin zue1a zuzenketa zerrenda hau, honen 
gainean hitz egiten baitio inprimategiko langile batek 1956ko abuztuaren 10eko gutun 
batean; badakigu, orobat, «Okerrak zuzentze» hau liburu honetan egin zen azken lana izan 
ze1a, eman zitzaion kokapenak pentsarazi liezagukeenaren kontra. Datua ez da batere hutsala: 
zuzenketa zerrenda honen ondoren datozen bi aurkibideek, hurrengo kapituluan ikusiko 
dugun bezala, toki nabarmena dute Aitorkizunen historian, eta «Okerrak zuzentze» hau 
aurkibideak baino lehenago ego teak -edonongo ohituren aurka- hipotesi arriskutsuak 
sor zitzakeen. Baina, esan dugun legez, testuaz kanpotiko datu ezin eztabaidatuzkoak ditugu; 
hone1a dio inprimategiko langileak 1956ko abuztuaren lOean egindako aipatu gutunean, 
Lekuonak eta inprimategiak elkarri egindakoetako azkenean hain zuzen ere: 

Ya solo queda por hacer la fe de erratas. Hemos pensado que 10 mejor es hacerlo en hoja aparte, que 
se colocara al final de la obra. De esta forma se puede terminar de manipular la edici6n sin esperar a 
preparar su original, y por otra parte es mas manejable para consulta. 

Ez dakigu zergatik egin ziren, azkenean, beste modu batera, hots, ez orri solte batean ez 
-gutunean ezer ez esan arren espero zitekeen bezala- liburuaren akaberan: badakigu 
ordea -eta hau da garrantzitsuena- erabaki honek ez zuela zer ikusirik izan ez aurkibideen 
egiletasunarekin ez hauen idazte-datarekin. (Inprimategiko langileak eta Lekuonak elkarri 
egindako eskutitzak 54-55 or. irakur daitezke osorik; 1956ko liburuaren eranskinei buruzko 
azalpen orokor baterako ikus 305-306 or.). 

Mintzagai dugun «Okerrak zuzentze» hau, 1956ko liburuaren gainerako eranskinak 
ez bezala, Aitorkizunen testuaren historiari berari dagokio zuzen-zuzenean, bertan ematen 
baitira Orixeren testuari egindako azken aldaketak; bestela esanda, eranskin honek 
Aiiorkizunen testuaren bilakaeraren azken kapitulua osatzen duo Horregatik jardun dugu 
hemen honen gainean eta ez «1956ko edizioaren eranskinak» izenburua daraman atalean 
(305-339 or.). Atal honetan ikusiko dugu -eta kontuan hartu behar da gauzak bestela ere 
izan zitezkeela- Lekuona «Okerrak zuzentze» honetaz baliatu zela Aitorkizunen testuaren 
gainean ordura arte egin zuen Ian askotarikoarekin jarraitzeko eta, beste alde batetik, 
zerrendako zuzenketen azterketa xeheak erakutsiko ahal digu Lekuonak B-prior-etik A
ra bidean egin nahi izan zituen -eta, aldi berean, gertatu ziren baina egin nahi izan ez 
zituen- aldaketa zenbaiten nondik norakoa.249 

249Eskuineko zurabean -esan gabe doa- Oz-k proposatzen dituen irakurketak bildu dirugu, hau da, Oz
ren egileak zuzenrzat jotzen dituenak. Ohar bedi, bestalde, gure erreferentzietan ematen diren lerroen zenbakiak 
ez datozela bat, askotan, Oz-n irakur daitezkeenekin: Oz antolatu zuenak ez zituen kontuan hartu, orrialde 
bakoitzeko lerroak zenbatzean, kapituluen izenburuak (guk erabili dugun sistemari buruz ikus 16 or.). Bestalde 
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B A Oz 

2 or. => I, 4, 4 [12, 3] otoitzen otoitzen otoizten 
4 or. => I, 6, 7 [14, 17] -ninduzu -ninduzun 
8 Of. = 1,9,15 [21, 17] zitiguteen zitiguteen zitiguten 
9 Of. = I, 10, 16 [23, 1] etzai#u [etzazu rn2C] etzaizu eitzazu 
15 Of. = I, 18,28 [32, 16] [aldegitea Uts.] -egitera -egitea 
16 or. = 1,19,30 [34, 15] aurtz#i [aurtzai m2] aurtazi aurtzai 
21 or. => II, 3, 8 [42,20] giiiare giiiare giiiarre 
31 or. => III, 6, 10 [61, 10] Ori Ori Orri 
42 or. => IV; 4, 9 [81,20] sortetxea sortetxoa sortetxea 
44 Of. = IV; 7, 12 [84, 11] iakitea iakitzea iakitea 
50 Of. = N, 15, 26 [96, 8] gogor gogo gogor 
53 or. = V, 2, 2 [102, 8] barne#eraiiio barnereraiiio barnenefaiiio 
54 or. = V, 3, 3 [103, 14] ont#ixkan ontxixkan ontzixkan 
54 or. => V, 3, 3 [103, 16] aien [aien m3] aien am 
59 or. = V, 10, 19 [117,22] etzi [atzi m2] utzi atzi 
60 or. => V, 10, 19 [l18, 6-7] gogoen atean gogoen atean gogora n. 250 
62 or. = V, 14,24 [122, 11] nairik nai-ta 
62 or. = V, 14, 24 [122, 20] askotan azkotan askotan 
68 Of. = VI, 7, 12 [137,28] maitatzekoa maitatzekoa maitatzeko 251 

71 Of. = VI, 10, 17 [143, 25] genen [genen m3] genen genun 
72 or. = VI, 12,22 [147, 10] iantzat [aintzat m3] aientzat aintzat 
76 or. = VII, 3, 5 [157,4] baiiian baiiian -baiiian 
76 or. = VII, 3, 5 [157, 5] argi argi argi-
77 or. = VII,S, 7 [159, 15] mugarik mugatik mugarik 
82 Of. = VII, 9, 15 [169, 14] diotenek252 diotenak diotenek 
83 Of. = VII, 11, 17 [171, 4] nenkuzan nenkuzan nenkusan253 
86 or. = VII, 19,25 [178,9] Itz Itz Iaten 
90 or. = VIII, 3, 6 [189,3] txeko [etxeko m2] txeko etxeko 
93 or. => VIII, 6, 14 [195, 10] Pontian Poztitian Pontitian 
94 or. => VIII, 7, 17 [198, 16] gurikerieri guzikieri gurikierP54 
96 or. = VIII, 8, 19 [200,22] iiiarausia iiiarausi iiiarrausi255 

--eta ohi bezala-, Coren eta B-prior-etik ibilitako eskuen irakurketei buruzko xehetasunak zerrendan bertan zein 
orripeko oharretan bildu ditugu. 

250'gogoematean» C; .gogoen atean» B; «gogoen mean» m2; «gogoen atean» A; «gogora naiean» Oz; ikus 
honetaz 129-130 or. 

251Ez da harritzekoa norbaitek «maitatzeko» irakurri izana, hitzaxen akaberako 0 eta a letrak behar baino 
hurbilago baitaude elkarrengandik B-ko testuan. (Ohar bedi, bestalde, C-k ere «maitatzekoa. dakarrela). 

252B_n dagoena, berez, .dioten#Jo, da; badirudi # = a + e baina, nolanahi ere, urratuaren gainean eta 
lerromean, betiere makinaz, beste e bat dago: hots, «diotenek». 

253«nenkusan» C. 
254 A-k «guzikerieri» dakar, baina Oz-n zuzenkizun agertzen dena «guzikieri» da; zalantzarik gabe, Oz egitean 

sortutako huts berri bat da, eta huts honek beste huts bat ekaxri du Oz-ko irakurketa zuzenen zerrendan: «gurikieri» 
ez baina «gurikerieri» behar bailuke, hots, «voluptatibus» (C-k ere «gurikerieri» dakar; «gurikeri[a]» hitza, bestalde, 
beste hehin agertzen da Aitorkizunetan, hemen mintzagai dugun agerraldia baino pixka bat lehenago [90 or. = 
VIII, 3, 7 <189, 20>], hau ere «voluptates» itzultzeko). Bada heste huts bat --eta, gainera, ondorio berhera izan 
duena- «Okerrak zuzentze» honetan eta, hain justu, hurrengo sarreran: ikus, hortaz, gure hurrengo oharra. 

2S5«ifiarrausia» C; Oz-k «ifiarausj,) dakar A-ko testuari dagokion zutabean: hutsa da, «ifiarausia» baitaltar A-k; 
eta ez da zalantzaxik huts honek eskuineko zutabean ernan den irakurketa baldintzatu duela, «ifiarrausia» behar 
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98 or. = VIII, 11, 27 [206,20] emananizaiok [e.n. m3p56 nizaiok nizaiek 
100 or. = IX, 1, 1 [212,3] ustea [uztea m3] ustea uztea 
100 or. = IX, 2, 2 [212, 17] -maisugoa -maisuagoa -maisugoa 
102 or. = IX, 4, 7 [217, 17] osasungarriena [= C] osasungarriena .garrienak257 

103 or. = IX, 4,10 [219,20] diranak niranak diranak 
104 or. = IX, 4, 10 [220,9] illik illun illik 
106 or. = IX, 7, 16 [225, 3] gindoazan gindozan gindoazan 
106 or. = IX, 8, 17 [226, 1] gogoz gogo gogoz 
107 or. = IX, 8, 18 [227, 1] uztaka258 ustarka uztarka 
107 or. = IX, 8, 18 [227, 15] egot#i [# = s + z] egotsi egotzi 
107 or. = IX, 8,18[227,20] dagiezuna degiezuna dagiezuna 
110 or. = IX, 11,27 [233,24] ezarriko ezaliko ezarriko 
111 or. = IX, 12,31 [236,7] Euodi'k Eudi'k Euodi'k 
113 or. = IX, 13, 37 [241, 1] ioiago ioiago ioriag0259 
116 or. = X 5, 7 [249, 1] bezate bezate bezat 
117 or. = X, 6, 9 [250, 171 zintzan zintzan nintzan 
119 or. = X, 9, 16 [256, 5] aitorrak [iatorrak m3] aitorrak iatorrak 
121 or. = X, 13,20 [260, 3] oroitean oroiten oroitean 
123 or. = X, 16,25 [264,6] dendua [dendua m3] deudua dendua 
126 or. = X, 23, 33 [272, 14] osasun esasun osasun 
128 or. = X, 27, 38 [276, 11] liraken [ez liraken m3] liraken liraken 
130 or. = X, 31, 45 [282,4] duzuna duguna duzuna 
141 or. = XI, 2, 3 [305,9] #tsegin [# = i + 0] itsegin otsegin 
149 or. = XI, 21, 27 [325,12] tartetik tartetik tarterik 
154 or. = XI, 30, 40 [336, 71 egian legian egian 
155 or. = XI, 31, 41 [337,6] ondorioak ondoriak ondorioak 
160 or. = XII, 12, 15 [350, 15] eiten duna eitenduna eiteduna 
163 or. = XII, 16,23 [356, 14] am ain an 
167 or. = XII, 23, 32 [364, 10] ialkitzean ialkitzen ialkitzean 
182 or. = XIII, 19,24 [397, 20] lkazazute [Ikasazute m3] lkazaiute lkasazute 
184or.=XIII,21,31 [403,19] eritzean erotzean eriotzean 
185 or. = XIII, 23, 34 [406, 20] aintzoak [zintzoak m3] aintzoak zintzoak 
187 or. = XIII, 24, 37 [409,27] igitzen egitzen igitzen 
188 or. = XIII, 26, 41 [413,6] atosten atoste atosten 
189 or. = XIII, 29, 44 [415,4] sortzitan [zortzitan m3] sortzitan zortzitan 
190 or. = XIII, 31, 46 [417,11] dezagun dezagun dezagu 
190 or. = XIII, 31, 46 [417,20] ianko- ianko- iainko-
191 or. = XIII, 34, 49 [420, 16) ald# [# = e + i] alde aldi 
191 or. = XIII, 34,49 [420, 16) begeko begeko bageko 
192 or. = XIII, 36, 51 [422, 14] [degula Uts.] degula dugula 

baitu, testuinguruak argi asko erakusten duen legez, eta ez «iiiarrausi». (Ikus, hau bezalako kasu bat, aurreko 
oharrean). 

256«emana nakieb C; «emananizaiob B; «emanan izaiok>, m2; «emana nizaiob m3; «emana nizaiob A; 
«emana nizaiek» Oz.; ikus, zuzenketa honen historia korapilatsu samarrari buruz, 129 eta, batez ere, 130-131 or. 

257 «osasungarrienab Oz. 
258m3_k ere nabarmendu egin du hitz hau (ikus 138 or.) baina, seguruenik, arrazoi lexikoengatik; ikus, baita 

ere, 228 or. 
259C-k, noski, «ioriago» dakar; m3-k ere azpimarratu egin du baina, seguruenik --aurreko oharreko kasuan 

bezala-, arrazoi lexikoengatik (138 or.). 
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Him zuzenketa mota egiteko erabili zuen Lekuonak «Okerrak zuzentze» hau: A-n bertan 
sortutako huts berriak zuzentzeko; ordura arte ikusi ez zituen edo, behinik behin, zuzendu ez 
zituen huts zaharrak lehenengo aldiz zuzentzeko; eta, azkenik, lehen egindako proposamenak 
aldatzeko eta hauen tokian proposamen berriak sartuarazteko. Merezi du aurreko zerrenda 
irizpide honen arab era antolatuta ematea. 

Lehendabizi, esan bezala, A-n sortu diren huts berrien zuzenketak hil ditzakegu, hau da, 
Beta Oz bat datoz A-ren kontra:260 

4 or. = 1, 6, 7 [14, 17] -ninduzu -ninduzun 
15 or. = I, 18,28 [32, 16] [aldegitea Dts.) -egitera -egitea 
42 or. = N, 4, 9 [81,20] sortetxea sortetxoa sortetxea 
44 or. = N, 7, 12 [84, 11] iakitea iakitzea iakitea 
50 or. = N, 15,26 [96, 8] gogor gogo gogor 
53 or. = V, 2, 2 [102, 8] barne#eraifio barnereraifio bameneraifio 
54 or. = V, 3, 3 [103, 14] ont#ixkan ontxixkan ontzixkan 
62 or. = V, 14,24 [122,20) askotan azkotan askotan 
77 or. = VII, 5, 7 [159, 15] mugarik mugatik mugarik 
82 or. = VII, 9, 15 [169, 14] diotenek diotenak diotenek 
94 or. = VIII, 7,17 [198, 16] gurikerieri guzikieri gurikierj26! 
100 or. = IX, 2, 2 [212, 17] -maisugoa -maisuagoa -maisugoa 
103 or. = IX,4, 10 [219,20] diranak niranak diranak 
104 or. = IX, 4, 10 [220,9] illik illun illik 
106 or. = IX, 7, 16 [225,3] gindoazan gindozan gindoazan 
106 or. = IX, 8, 17 [226,1] gogoz gogo gogoz 
107 or. = IX, 8, 18 [227, 15] egot#i [# = s + z] egotsi egotzi 
107 or. = IX, 8, 18 [227,20] dagiezuna degiezuna dagiezuna 
110 or. = IX, 11,27 [233, 24] ezarriko ezaliko ezarriko 
111 or. = IX, 12, 31 [236, 7] Euodi'k Eudi'k Euodi'k 
121 or. = X, 13,20 [260, 3] oroitean oroiten oroitean 
126 or. = X, 23, 33 [272, 14] osasun esasun osasun 
130 or. = X, 31, 45 [282,4) duzuna duguna duzuna 
141 or. = XI, 2, 3 [305,9) #tsegin [# = i + 0] itsegin otsegin 
154 or. = XI, 30, 40 [336,7] egian legian egian 
155 or. = XI, 31, 41 [337,6] ondorioak ondoriak ondorioak 
167 or. = XII, 23, 32 [364, 10] ialkitzean ialkitzen ialkitzean 
187 or. = XIII, 24, 37 [409,27] igitzen egitzen igitzen 
188 or. = XIII, 26, 41 [413,6] atosten atoste atosten 
191 or. = XIII, 34,49 [420, 16] ald# [# = e + i] alde aldi 

Baina ohar bedi sail honetan sartu ditugula -azken batean huts mota berbera direlako-, 
B-ko testuak aukera bat haino gehiago ematen zuenean, A-k irtenhide oker bat hautatzetik 
sortutako hutsak: «barne#eraifio», «ont#ixkan», «egot#i», «#tsegim>, «ald#».262 Orobat, sail 
honen kasu berezia osatzen dute B-ko testuari B-prior-eko orrietatik ibili diren eskuek 

260lrakurketa hauetako bakoitzaren xehetasunetarako ikus zerrenda nagusian (289-290 or.) jarritako oharrak. 
261Sarrera honen benetako irakurketei buruz ikus, gorago, 289 or. 254 oh. 
262«gurik<er>ieri» ere (Oz) A-n sorrutako huts berri bat ezabatzeko zuzenketa da; ikus gorago 289 or. 254 oh. 
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egindako zuzenketak ez jasotzetik sortu diren hutsek -A-ridagokionez ezabatze hutsak 
lirateke-: 

16 Of. = I, 19,30 [34, 15] aurtt#i [aurtzai m2] aurtazi aurtzai 
54 or. = V, 3, 3 [103, 16] aien [aien m3] aien ain 
59 or. =V, 10, 19 [117,22] etti [atti m2] utti atti 
71 Of. = VI, 10, 17 [143, 25] genen [genen m3] genen genun 
72 or. = VI, 12,22 [147, 10] ianttat [aintzat m3] aientzat aintzat 
86 or. = VII, 19,25 [178, 9] Itt Itt Iaten 
90 or. = VIII, 3, 6 [189, 3] txeko [etxeko m2] txeko etxeko 
93 or. = VIII, 6, 14 [195, 10] Pomian Poztitian Pontitian 
100 or. = IX, 1, 1 [212,3] ustea [uztea m3] ustea uztea 
107 or. = IX, 8, 18 [227, 1] uztaka ustarka uztarka 
119 or. = X, 9, 16 [256,5] aitorrak [iatorrak m3] aitorrak iatorrak 
128 or. = X, 27, 38 [276, 11] liraken [ez liraken m3] liraken ez liraken 
182 or. = XIII, 19,24 [397, 20] lkazazute [Ikasazute m3] lkazazute Ikasazute 
184 or. = XIII, 21, 31 [403, 19] erittean erottean eriotzean 
185 or. = XIII, 23, 34 [406, 20] aintzoak [zintzoak m3] aintzoak zinttoak 
189 or. = XIII, 29, 44 [415,4] sortzitan [zortzitan m3] sortzitan zortzitan 

Aipatu proposamen hauetako bi (<<aien» eta «genen») ez dira inoiz gauzatu: bi kasu hauek, 
A inprimatu zutenen lanari bakarrik begiratuez gero, bigarren sailean sailkatu behar 
genituzkeen; baina Lekuonarena hartzen badugu kontuan -eta hauxe da gehien axola 
zaiguna- hemen daude propioago. «ltz BA : Iaten Oz» zuzenketari dagokionez zalantzarik 
gabe dakigu «Iaten» coniectura B-prior-etik A-ra bidean sartu zela «ta edan, 10 egin B : ta 
edaten, 10 egiten A» zuzenketekin batera (ikus 225 or.): 

[ ... ] meruisse videbatur. 
Quid autem sacramenti 
haberet <<Verbum caro 
factum», ne suspicari 
quidem poteram. 
Tantum cognoveram 
[ ... ] quia manducavit 
et bib it, dormivit, 
ambulavit[ ... ] (VII, 
19,25) 

[ ... ] merezi zula. Itz 
aragi egifiak Beuregan 
zer izkutu zedukan, ez 
nendun amesten ere. 
Ian zula ta edan, 10 
egin, egurastu zala [ ... ] 
(C, 90 or.) 

[ ••• J merezi zula. Itt 
zula ta edan, 10 egin, 
egurastu zala [ ... ] (B, 
86 or.) 

[ ... ] merezi zula. 
Itz [laten Oz] zula 
ta edaten, 10 egiten, 
egurastu zala [ ... ] (A, 
178,8-9) 

Bistan da zer gertatu den: C-tik B-ra lerro 080 bat ezabatu da (kopiagileak jauzi bat egin 
du «Itz»-etik <<lan»-era) eta gero, aurrean B-ko testu soila zuen Lekuona -jatorrizko 
latinak, honetan, ezer gutxi argitu ahal baitzion- saiatu da okerra ope ingenii sendatzen: 
B-prior-etik A-ra bidean, inongo zalantzarik gabe, him hitzak aldatu nahi izan zituen (hots, 
«Itz : laten», «edan : edaten» eta «egin : egiten»), baina lehenengoa A-ko testuan sartzeke 
gelditu zen. (Testuingumak argi uzten zuen «Itz» hark «Ian» izan behar zuela: ez da ordea 
ulertzen zergatik aldatu zuen Lekuonak «[ian] > iaten», «edan > edaten» eta «egin > egiten»). 
Interesgarriak dira, orobat --eta betiere aurreko zerrenda honi bumz ari garelarik-, 
«Pontitian», «uztarka» eta «eriotzean» kasuak: him kasu hauetan, zerrenda honetako 
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gainerakoetan ez bezala, ez dugu dokumentatuta B-ren eta A-ren arteko zuzenketarik; 
bestela esanda, hauetan ez da betetzen gorago eman dugun araua: B (edo B zuzendu 
duten m2 edo m3) bat etortzea Oz-rekin eta, aldi berean, B (edo B zuzendu duten m2 
edo m3) eta Oz egotea A-ren kontta. Baina A-n sortu diren hiru irakurketa berri hauen 
nolakotasunak eta Oz-n zuzenduta agertzeak berak -bi irizpideek batera alegia- esaten 
digute, batetik, ezin direla transmisio hutsak izan -hots, ezin direla nahi gabe sortutako 
hutsak izan- eta, bestetik, hauetan ez dela egon, Lekuonaren aldetik, iritzi aldaketarik 
-hirugarren multzokoetan egon den bezala-. Argi dago mintzagai ditugun hiru kasu 
hauetan gertatua: B-prior-etik A-ra bidean egindako gainerako aldaketa ugariekin batera 
zuzendu ditu Lekuonak -dokumentatu gabe dugun zuzenketa aldi batean, ez dezagun 
ahantz-, baina A testua inprimatu dutenek gaizki -edo zatika- jaso dituzte aipatu 
zuzenketak. Auzi -erraz- honek mahai gainean jartzen digu ja geroago azaldu beharko 
dugun beste auzi zailxeago bat: lehenengo multzo honetan sailkatu ditugun kasuetako 
A-ren irakurketak benetan ote diren transmisio hutsak ala Lekuonak B-prior-etik A-ra 
bidean berariaz sartutako aldaketak, gero, Oz aprobetxatuz, beren lehengo onera itzuliarazi 
dituenak. Baina, esan bezala, honetaz beherago (295-297 or.). 

Bigarrenik, ordura arte ikusi ez zituen edo, agian, hustzat jo ez zituen hutsak zuzentzeko 
baliatu zen Lekuona «Okerrak zuzentze» honetaz: 

2 or. = I, 4, 4 [12,3] otoitzen otoitzen otoizten 
8 or. = 1, 9,15 [21, 17] zitiguteen zitiguteen zitiguten 
21 or. = II, 3, 8 [42,20] gifiare gifiare gifiarre 
31 or. = III, 6, 10 [61, 10] Ori Ori Orri 
68 or. = VI, 7, 12 [137,28] maitatzekoa maitatzekoa maitatzeko 
76 or. = VII, 3, 5 [157,4] baifian baifian -baifian 
76 or. = VII, 3, 5 [157, 5] argi argi argi-
83 or. = VII, 11, 17 [171, 4] nenkuzan nenkuzan nenkusan263 

96 or. = VIII, 8,19 [200,22] ifiarausia ifiarausi ifiarrausj264 
102 or. = IX, 4, 7 [217, 17] osasungarriena [= q osasungarriena garrienak 
113 01: = IX, 13,37 [241, 1] ioiago ioiago ioriago 
116 or. = X 5, 7 [249, 1] bezate bezate bezat 
117 or. = X, 6, 9 [250,17] zintzan zintzan nintzan 
149 or. = XI, 21, 27 [325, 12] tartetik tartetik tarterik 
160 or. = XII, 12, 15 [350, 15] eiten duna eitenduna eiteduna 
1630t = XII, 16,23 [356, 14] am am an 
190 or. = XIII, 31, 46 [417, 11] dezagun dezagun dezagu 
190 or. = XIII, 31, 46 [417,20] ianko- ianko- iainko-
191 or. = XIII, 34,49 [420, 16] begeko begeko bageko 

Ez zen erraza harrapatzen «otoitzen» hutsa: Aitorkizunetan «otoiztu» dugu (38 or. = III, 12, 
21 [72, 10]) eta, beste alde batetik, «otoizten» (8 or. = I, 9,14 [21,1] eta 141 or. = XI, 2, 4 
[306, 11] -hemen aztergai duguna alde batera utzita-), «otoiztenago» (38 or. = III, 12,21 
[72,24]) eta «otoitztea» (115 or. = X, 4,5 [247,5]). Azken honek-Lekuonak B-prior-etik 

263Gogora C-k ere «nenkusan» dakarrela. 
264Sarrera honen benetako irakurketei buruz ikus 289 or. 255 oh. 
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A-ra bidean «otoiztea» bihurtu duena: ikus 230 or.- pentsarazten digu hemengo «otoitzen» 
oker hau ere ez ote zen izango, Orixeren asmoetan, «otoitzten». VII, 3, 5 paragrafoan 
sartutako bi marrek ere azalpena behar dute:265 

Et intendebam ut 
cernerem quod 
audiebam, liberum 
voluntatis arbitrium 
causam esse, ut 
male faceremus et 
rectum iudicium 
tuum ut pateremur, 
et eam liquidam 
cernere non 
valebam. (VII, 3, 5) 

Nentzuna alegifiez 
ulertu nai nendun, ots, 
guk gaitza egitea gure 
autamenetik zetorrela; 
baifian ez nenkusan 
argi ta iasaitea Zure 
burubide zuzenetik. (B, 
76 or.) 

Nentzuna alegifiez 
ulertu nai nuan, ots, 
guk gaitza egitea 
gure autamenetik 
zetorrela; baifian 
ez nenkusan argi 
ta iasaitea Zure 
burubide zuzenetik. 
(A, 157,3-5) 

Nentzuna alegifiez ulertu nai 
nuan, ots, guk gaitza egitea 
gure autamenetik zetorrela; 
-baifian ez nenkusan 
argi- ta iasaitea Zure 
burubide zuzenetik. (Oz) 

Pasarte hau Mokoroak bere txostenean aipatu zituenetakoa da eta, izan ere, C-ko itzulpena 
gaizki dago; hauxe da hark proposatzen zuena: «Guk gaitza egitea geure autamenetik 
zetorrela, ta jasaitea zure burubide (irizpide ... ) zuzenetik» (ikus III erans. 23 zenb.). 
Mokoroak arrazoia zuen eta Orixek ere halaxe ikusi zuen, ezer aldatu gabe (<<jasaitea : 
iasaitea» izan ezik) onartu baitzuen B-ko testuan bere adiskideak iradokitakoa. Zer gertatu 
da orduan? Mokoroaren gehiketa -gehiketa soil bat besterik ez baita- behar ez zen tokian 
txertatu dela. Lekuonaren zuzenketak ez du hutsa zeharoan konpondu: ez dakigu hau 
bezalako «Okerrak zuzentze» batean ezin zuelako besterik egin ala ez zuelako argi ikusi zein 
zen hutsaren zergatikoa. 

Hirugarrenik, bai m2 bai m3 zuzentzen saiatu ziren kasu gutxi batzuetara itzultzeko ere 
erabili zuen Lekuonak «Okerrak zuzentze» hau: 

9 or. = I, 10, 16 [23, 1] etzai#u [etzazu m2e] etzaizu eitzazu 
60 or. = V, 10, 19 [118,6-7] gogo en atean gogoen atean gogora n.266 

62 or. = V, 14,24 [122, 11] nairik nai-ta 
98 or. = VIII, 11,27 [206, 20] emananizaiok nizaiok nizaiek267 
123 or. = X, 16,25 [264,6] dendua [dendua m3l deudua dendua 
192 or. = XIII, 36, 51 [422,14] [degula Dts.] degula dugula 

Aipatzeko modukoa da -hau bezalako bat baino gehiago ikusi dugulako ja- lehenengo 
kasua huts batetik sortutako hutsa dela: A-ko testua inprimatu zutenek gaizki jaso zuten 
m2-ren zuzenketa eta, horrela, hemen ezinezkoa den «etzaizu» hori sortu zuten; huts honen 
gainean -eta, zalantzarik gabe, B-prior-era itzuli gabe- Aitorkizunetan hapax den «eitzazu» 
asmatu zuen Lekuonak. (Ez da zalantzarik Orixek berak proposatzen zuen «etzazu» behar 
duela hemen: hauxe da, izan ere, Orixek -inoiz huts egin gabe, oker ez banage-- itzazu 

265«Nentzuna alegifiez ulertu nai nendun, ors, guk gaitza egitea ta Zuk gu zentzatzea gure autamenetik 
zetorrela; baifian ez nenkusan argi» (C, 79 or.). 

266Ikus gorago 289 or. eta bertako 250 oh. 
267Ikus gorago 290 or. eta bertako 256 oh. 
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formarako erabiltzen duen aldaera bakarra).268 Hitz egin dugu gorago «gogora naiean» 
zuzenketa okerrari buruz (129-130 or.): Aitorkizunen testuaren historiako kasurik bitxiena 
eta politena dateke; bestalde, egiazta dezagun bakarrik (ez baitagokigu hemen B-prior-etik 
A-ra bidean gehitu den «nairik» horren zergatikoa azaltzea: ikus, dena den, 222 or. 84 oh.) 
estiloa aldatzeko ere erabili duela Lekuonak «Okerrak zuzentze» hau: «nairikA: nai-ta OZ». 
Orobat, «emana nizaiok» irakurketaren inguruko istiluen gainean ikus 129 eta 130-131 
or. Berriz, «dendua B : dendua m3 : deudua A : dendua Oz» kasuan damutu egin zaio 
Lekuonari B-prior-eko orrietan ez ezik B-prior-etik A-ra bidean egindako zuzenketetan 
proposatutakoaz. Azkenik, «Dtsuneak» dokumentuaren bidez sartu zen «degula» horren 
zuzenketak erakusten digu, hamaikagarren aldiz, Lekuona ez zela saiatu Orixeren hizkera 
bere usus-era makurtzen (ikus 191 or. 4 oh. eta, oro har, VII erans. 469-470 or.). 

Zintzilik utzi dugu (ikus 292-293 or.) axola handi samarrekoa izan daitekeen auzi bat: 
izan ere, inprimategian sortutako hustzat jo ditugu Beta Oz bat --etaA-ren kontra- zetozen 
kasu guztiak; «askotan B : azkotan A : askotan Oz» erakoak, alegia. Abiapuntu gisa egin 
dugu, bistan baita ez duela nahitaez horrela izan bear; bi arrazoi hauengatik: badakigulako 
B-prior-etik A-ra bidean aldaketak egin zituela Lekuonak eta, bestalde, aldaketa horiek ez 
ditugulako dokumentatuta. Bestela esanda: daitekeena da lehenengo multzoan sailkatu 
ditugun kasuen artean arestian ikusi dugun «dendua B : dendua m3 : deudua A : dendua 
Oz» bezalakoak egotea; daitekeena da, alegia, B-prior-etik A-ra bidean berariaz egindako 
aldaketa batez damutzea Lekuonari eta «Okerrak zuzentze» honetaz baliatzea aldaketa hori 
lehengo onera itzuliarazteko. Zeren eta era honetakoa baitirudi transmisio huts gisan nekez 
uler daitekeen eta, aldi berean, B-prior-etik A-ra bidean egindako zenbait aldaketarekin bat 
datorren irakurketa honek: 

107 or. = IX, 8, 18 [227,20] dagiezuna degiezuna dagiezuna 

Agian ez da bereziki zaila izango «dagiezuna B : degiezuna A» bezalako aldaketa bat 
transmisio huts gisa azaltzea baina, agidanean, ez da transmisio huts tipikoa; aldi berean, 
ezin da aldaketa hau ez lotu B-prior-etik A-ra bidean gertatu diren beste bi hauekin: 

77 or. = VII, 4, 6 [158, 22] 
168 Of. = XII, 25, 35 [367, 13] 

dazaguzulako [= C] 
dasaiodan 

dezaguzulako 
desaiodan 

Eta, orain bai, sinestezina da bi kasu hauek ere transmisio hutsak izatea. Beraz, ondorioztatu 
beharko da Lekuonak berariaz egin zuela bi --edo hiru- bider «da- > de-» aldaketa era 
honetako adizki trinkoetan. Guztietan, agidanean, arrazoi handirik gabe: Orixek berdin 
erabiltzen baitzituen «dazagu» eta «dezagu» edo «desaidate» eta «dasaiodan».269 Eta oraindik 

26'Hemen aztergai dugun honetatik landara honako agerraldi hauetan: 3 or. = I, 5, 5 [13, 13-14]; 17 or. = I, 
20,31 [36,9]; 47 or. = IV, 12, 18 [90, 10]; 106 or. = IX, 8, 17 [225, 19 eta 22]; 113 or. = IX, 13,37 [240, 18]; 
129 or. = X, 30, 42 [279, 13]; 140 or. = XI, 2, 3 [304,22]; 182 or. = XIII, 19,24 [398, 10]. (Eta baita «erzazula» 
bat ere: 99 or. = VIII, 12, 28 [207, 17]). 

269Izan ere, «dazagu» irxurako formak 11 aldiz agertzen dira B-ko testuan, eta «dezagu» irxurakoak, berriz, 6 
aldiz. Beste kasu askotan bezala, sistema falta hau bilatu egiten zuen Orixek; ikus, adibide gisa, esaldi hau: «Egia 
dezagunak au ba-dazagu, ta au dezagunak, betiera dazagu. Mairasunak dazagu» (82 or. = VII, 10, 16 [170, 5-6]). 
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arrazoi gutxiagorekin mintzagai dugun kasuan, Orixek ez baitu inoiz «degi» erabiltzen. 
Honengatik egin ote zuen atzera «degiezuna» formaren kasuan eta ez beste bietan? 
Daitekeena da: baina litekeena litzateke, orobat, B-prior-etik A-ra bidean egindako «da- > 
de-» erako aldaketa guztiez damutzea baina «degiezuna» bakarrik harrapatu ahal izatea. Ez 
du ematen gauza bera esan daitekeenik beste honen gainean: 

82 or. = VII, 9, 15 [169, 14] diotenek diotenak diotenek 

Arrazoi batengatik: 1956ko liburuaren inprimatzaileentzat, ia-ia zalantzarik gabe, «diorenak» 
focilior zelako. Eta badira era honetako aldaketak B-prior-etik A-ra bidean gertatutakoetan:270 

4 or. = I, 6, 7 [14, 19J 
57 or. = V, 8, 14 [113, 5] 
190 or. = XIII, 31,46 [418, 2] 
190 or. = XIII, 31, 46 [418,2] 

atsegifiek 
zutenek 
gizonak 
sorkatiek 

atsegifiak 
zutenak 
gizonek 
sorkatiak 

Hots, «atsegifiak», «zutenak» eta «sorkarialo) ere, «diotenak» bezala, fociliores dirateke; 
berriz, badirudi «gizonak B : gizonek A» aldaketa berariaz egindakoa bezala uler daitekeela 
ondoena.271 Bestalde, dokumentatuta dugu, B-prior-eko orrietan eta ohiko arkatz gorriarekin 
eskribituta, Lekuonak ergatibo plurala bereiztearren egindako aldaketa bat -agian m2-k 
ildo beretik egindako beste bati jarraituz-:272 

159 or. = XII, 11, 11 zirkifiak zirkifiek [m3] zirkifiek 

Bestela esanda: ergatiboa bereizteko aldaketak, berez eta nahitaez, berariaz egindakotzat jo 
behar ditugu, eta ergatiboa desbereiztekoak, berriz, hustzat. 

Adibide on bat gogoratzearren, esan aditzaren forma trinkoetan 6 «desa» erakoak dira B-ko testuan eta 4, berriz, 
«dasa» erakoak: ikus guztien erreferentziak 276 or. 233 oh. 

270Ez dut uste bi kasu hauek ere zerrenda honeran sartu behar liratekeenik: «guziok B : guziak A» (5 or. = I, 6, 
10 [16,24]) eta «urteek B: urteokA» (146 or. = XI, 13, 16 [316,23]). Baina baditugu beste batzukAitorkizunen 
testutik kanpo: Egan-eko testuan (<<Gaiztoek B : Gaiztoak E»; ikus 301 or.); «Gauza iakingarrienen arkibidea» 
izena duen eranskinean (<<emazteak BA : emazteek index», «Salmuek BA : Salmuak index» bi bider eta «guziek 
BA : guziak index»; ikus 309 or.); eta «Arkibidea» izenburua daramanean (aipatu «guziek BA : guztiak Arlo) eta 
«itzaldiek BA: itzaldiakArk»; ikus 318 or.). Egan-eko eta aurkibideko kasuek pentsarazi ahal digute -nahiz eta 
honek argirik ez ekarri, nire ustez, B-prior-etik A-ra bidean eta Oz-n egindako aldaketak hobeto ulertzeko
ergatibo anitza -ak morfemaz egitea ere ez ote den Lekuonak eskribitutako testuen ezaugarrietako bat, «bana» etab. 
idaztea zen bezala; esan gabe doa Lekuonak, bere izkribuetan, ez zituela bereizten ergatibo eta absolutu anitzak. 

271 Egiantzekoa baita Lekuonak pentsatu izana hor plurala behar zela -hots, plurala errazago sartzen zela- eta 
ez singularra: «Besterik da, batek on dana gaizteztea, lengoengatik esan duguna<,> ta besterik da, gizonak on dana 
on dalako ikustea; askori Zure sorkariek on diralako atsegiten bait<i>e» (B-ko testuaren arabera); Orixe, berriz, 
jatorrizko latinari atxiki zaio: <<Aliud ergo est, ut putet quisque malum esse quod bonum est, quales supra dicti 
sune; aliud, ut quod bonum est videat homo, quia bonum est, sicut multis tua creatura placet, quia bona est [ ... J». 
Baina «gizonelo> mugagabea izan litekeela ere penesa genezake ... Honekin batera, eta «sorkariek B : sorkariak 
A,) aldaketari dagokionez, ezingo genuke baztertu beste hipotesi hau: hemen «(gizonak > gizonelo> aldaketarekin 
egindakoaren kontra) latinari jarraitu nahi izan diola Lekuonak eta «creatura» eman nahi izan duela «sorkariak» 
singularrarekin. 

272Ikus, honetarako, 153 or.; Orixek egindako oharra (116 or.) honako hau da: <<laifioak B : laifioek m2 : 
laifioek A» (99 or. = VIII, 12, 29 [208, 19]); beriere Orixeri dagokionez, ikus, C-rik B-ra gertaturako era honetako 
aldaketen gainean, 76-77 or. 



B-PRIOR-ETIK 1956KO EDIZIOAREN TESTURA 297 

«Okerrak zuzentze» hau izan zen, hortaz, Lekuonak. 1956ko libtiruan argitaratu zen 
testua ukitzeko izan zuen azken abagunea: ikusi dugun bezala, honetaz ere baliatu egin 
zen zuzenketa berriak egiteko eta, agian, baita lehen sartutako aldaketaren batean atzeraka 
egiteko ere. 

* * * 

Hau guztia, noski, 1956ko liburuan argitaratuko zen Aitorkizunen testuari betari 
dagokionez; ez dezagun ahaztu ordea aldaketa hauekin guztiekin batera liburuaren 
antolamenduari begiratzen zioten beste erabaki batzuk hartu zituda Lekuonak. B-prior-etik 
A-ra bidean: batez ere, Orixek B-prior-en ipinitako oin-ohar guztiak -bat izan ezik
ezabatu egin zituda eta hauen ordez -eta hauek osatuz- «Iztegitxoa» izeneko eranskina 
gehitu zuda. Testutik beretik hurbilago, aldaketa ugari egin behar izan zituen Orixek 
utzitako puntuazio aldrebes samarrean: B-prior-eko orrietan ere egin zituen, honetan, 
zuzenketa franko, eta B-prior-etik A-ra bidean, hainbeste gauzatan bezala, ildo beretik segitu 
zuen; orobat, arreta berezia ipini zuen lanaren azken aldi honetan -B-prior-en ere auzi honi 
erreparatu arren- Aitorkizunetan hain ugari diren aipuak komatxoen bidez mugatzen eta 
-hau hemen bertan aztertu dugu- hauei dagozkien erreferentziak zehazten. Besterik dira 
-ez baitute Orixeren behatzizkribuko ezer ukitzen- Lekuonak gehitu nahi izan zituen 
gainerako eranskinak: hauei buruz dihardu hurrengo kapituluak. 



v 

1956ko edizioaren testutik kanpokoak 

Badira, Aitorkizunen testu soilak Orixeren azken eskuizkributik Lekuonaren ediziora ibili 
zuen bidearen bazterretan, beste bi testu edo, hobeto, bi testu multzo: batetik, Lekuonak 
1956ko liburuaren akaberan inprimarazi zituen lau eranskinj bestetik, Lekuonak ere Egan 
aldizkarian agertarazi zuen Aitorkizunen zati bat. Guztiak dira istorio honetakoak. 

1. Egan-eko testua 

Gorago ikusi dugu agertzear egon behar zukeen liburuaren iragarpen gisa Aitorkizunen 
zati bat (XI, 1, 1 - XI, 2, 4) argitaratu zela Egan aldizkarian: «Agustin donearen Aitorkizunak. 
Amaikagarren iarduna», Egan, 1956 [3-4], 18-19 or. Testuaz kanpotiko datuei pasadizo 
honetaz atera ahal izan diegun gauza bakarra izan da Egan-en zenbaki hura 1956ko 
abuztu~irailean inprimatu zela -inprimatu diogu, ez nahitaez kaleratu-, hau da, liburua 
bera baino pixka bat geroago (ikus 56 or.). Liburua zabaldu baino lehenago Aitorkizunen 
zati bat edo zati batzuk aldizkari batean argitaratzeko asmoa Orixek berak erakutsi zuen, 
Euskal Herrira itzuli berria zenean, 1955eko hasiera aldean: orduko asmoa ordea zen EG
ra bidaltzea (50-51 or.), baina ikusi dugu gorago (56-58 or.) bai Egan aldizkariarekin bai 
honen zuzendarietako bat zen Mitxelenarekin berarekin aparteko begirunea izan zuela 
Orixek eta EG-ko zuzendaritzarekiko harremanak, berriz, gero eta urrutiagokoak egiten hasi 
ziren; bestalde, Aitorkizunen historian hain parte handia izan zuten Lekuonak eta Labaienek 
ere oso harreman zuzenak zituzten Egan-ekin eta bertan argitaratzen zuten eskuarki. Ez da 
harritzekoa, beraz, EG-n atera behar zen iragarpen hura, azkenean, Egan-eko orrialdeetan 
inprimatu izana; besterik da nork erabaki zuen testu zati haiek Egan-en ateratzea eta Orixe 
jakinaren gainean zegoen ala ez. Segituan frogatuko dugu Egan-eko testua Lekuonaren 
eskuetan zegoen B-prior behatzizkributik atera zela -ez ordea aldaketa esanguratsu batzuk 
jasan gabe-. 

Aurreratu bezala, seguru dakigu Ega n - e n a r g ita rat u zen t est u a 
Lekuonak atera zuela bere ardurapean zegoen Orixeren 
or i j ina 1 e t i k. B-prior-eko 116. orrian, Xgarren liburuaren seigarren kapituluaren 
gainean dagoen zurian, m3-ren ohiko arkatz gorriarekin idatzitako hitz hauek irakur 
daitezke: 
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Aukera EGAN' erako 

Orixek 1955eko hasierako hilabeteetan zuen asmoa zen VIII eta IXgarren liburuak bidaltzea 
EG-rako: asmo hura ordea -ikusi dugu: 51 or.- ez zen ezertan gauzatu eta Lekuonaren 
ohar honekin bat ez etortzetik ezin dugu ondorio interesgarririk atera. Nolanahi ere, X. 
liburuko pasartea ere ez zen bidali, ez Egan-era ez inora --ez zen behintzat inon argitaratu-, 
ezpada XIgarren liburuaren lehenengo lau paragrafoak, esan bezala. Orain ez zaigu axola 
zergatik aukeratu zen lehendabizi X. liburuaren seigarren kapitulua --eta hurrengoetako bat 
edo beste, agian- eta gero XI.aren aipatu pasartea; oso bigarren mailakoa da, orobat, noren 
erabakia izan zen. Gehien axola zaiguna, Aitorkizunen testuaz ari baikara, honako hau da: 
Egan-erako aukeratu beharreko zariak Lekuonaren ,eskuetan zegoen testurik atera zirela. Eta 
hau frogatzeko B-prior-eko 116. orriko oharra baino froga hobeagoak ditugu.! Ikus ditzagun, 
aurrera egin baino lehenago, Egan-eko testuaren eta B-prior eta A-koen arteko aldaerak:2 

B Egan A 

303,3 betieran batieran betieran 
303,3 bziz bizi bizi 
303,3 noizaldian noizaldean noizaldian 
303,4 iardun lardun iardun 
303,5 Zure zure Zure 
303,6 ezanok, [e~anok m3] esanok? esanok, 
303,6 edota, edota edota, 
303,9 Zugana grifia Zugana griiia Z. nere griii.a 
303, 10-11 aundi ... goresgarri <<.Aundi ... goresgarrh> «3.undi ... g.» 
303, 10 aundi Aundi 3.undi 
303, 10 launa launa, launa 
303, 10 ta eta ta 
303,11 (Ps. 95, 4) 
303, 12 naIZ naiz naz 
303,13-14 ba-daki ... len «Ba-daki ... len» «ba-daki ... leD» 
303, 13 zeraten zeraten, zeraten 

'Orixeren itzulpenari Egan-en eman zitzaion izenburua ere kontuan hartzekoa da, auzi honetaz ezer garbirik 
esaten ez badigu ere: <<Agustin donearenAitorkizunak». Hau da: <<.Agustin», ez <<Augustin» ez <<Agustin»; «donearen», 
ez «gurenaren». Daitekeena da Lekuonak <<Aitorkizunab bakarrik aipatu izana liburuaren izenburutzat Egan
era bidali zituen paperetan eta gainerakoa Egan-ekoen gehiketa izatea; baina daitekeena da, orobat, Lekuonak 
izenburu hori berod eman izana eta ez, alegia, liburuan inprimarazi zuena: gogora <<Agustifi gurenaren» hitzak ez 
daudela Orixeren orijinalean eta, itxura guztien arabera, azken momentuan erabaki zuela Lekuonak izenburuaren 
zati hori (izan ere, berreraiki dugun kronologia erlatiboaren arabera bateratsu egingo zituen Lekuonak bi gauza 
hauek: Egan-eko testua prestatu eta 1956ko liburuaren izenburu-orriaren edukia erabaki). Honi guztiari buruz 
ordea ikus 74 or. (eta bertako oharrak) eta, aipatu kronologiarako, 303 or. 

zEzkerreko erreferentziak A-ko testuaren orrialde eta lerroen zenbakiek osatzen dituzte: hau da, Egan-eko 
testu zati bat aipatzerakoan, zerrenda honetan eta kapitulu honetan guztian zehar, testu zati horri 1956ko edizioan 
dagozkion orrialde eta lerroaren bidez egingo da. Lehendabiziko zutabean B-ko testuaren aldaerak jaso dira eta, 
taketen artean, B-prior-en ibili diren eskuenak, halakorik dagoenean; bigarren zutabean Egan-eko testuarenak; 
hirugarrenean, azkenik, A-koarenak. Him zutabeetako baten batean ezer agertzen ez denean, ulertu behar da 
zutabe horri dagokion testuan ez dela agertzen lerro berean eta beste zutabe baterako jasotakoa: esaterako, «(Ps. 95, 
4)>> erreferentzia Egan-eko testuak bakarrik dakar, ez B-k ez A-k. Azkenik, 304 orrialdearen 6-7 lerroetako aldaerak 
(zerrenda honetan «[ ... J» ikurrarekin markatutakoak alegia) beherago jaso dira, hots, zerrenda honen ondoren. 
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303, 14 baifio bafio baifio 
303, 14 (Mat. 6, 8) 
303, 15 onek, onek; onek, 
303, 16 nazazun; deitu nazazun. Deitu nazazun, deitu 
303,17 ta eta ta 
303, 17 nabill nabil nabill 
303, 17 gogz gogoz gogoz 
303, 18 ninduru minduru minduru 
303, 18 #uzenaren [# '" z + Zl Zuzenaren zuzenaren 
303, 18 errulior [errukior m3l errukior errukior 
303,20 :il ahal :il 
304,2 Orri orr! Orri 
304,2 ona «ona «ona 
304,2 baitzera; baitzera; bai tzera», 
304,2 baita baita» baita 
304,2 Zuri [Zure m3] zure Zure 
304,2 (Ps. 117, 1) 
304,4 gai [gai, m3l gai, gai 
304,4 Zure zure Zure 
304,5 zuzen bide zuzen-bide zuzenbide 
304,5 mihiz bidez mihiz 
304,6-7 ekarri [ ... l eragitera ekarri [ ... l ematera ekarri [oo.J em. 
304,8 ba'netza benetza ba'netza 
304,9 Zure zure Zure 
304,9 legea Legea legea 
304,10 iakineza iakineza iakifieza 
304, 10 Zure zure Zure 
304, 12-14 eta ... ondoan etaoo.ondoan 
304, 16 Iainko, Iainko: lainko, 
304, 17 nerkiko [nerekiko m3J nerekiko nerekiko 
304, 18 ez-ezen ez ezen ez-ezen 
304, 18 Ba-dakuzazu Ba-dakusazu Ba-dakusazu 
304, 19 serbitsua [serbitzua m3l serbitzua serbitzua 
304,20 Zure [Zuri m3l Zuri Zuri 
304,20-21 Txiro ... guzientzat «Txiro ... guzientzat» Txiro ... g. 
304,21 naiz, naiz; natz, 
304,21 aberats, aberats, aberats 
304,21 dauzkazun dauzkatzun dauzkazun 
304,21 (85, 1) 
304,23 idazti Idazti Idazti 
305,2 egin egin, egin 
305,3 gaifiera, gaifiera gaifiera, 
305,3 dakuztenen [dakust m3J dakustenen dakustenen 
305,4 indar# [# = : + ;J indar: indar; 
305,5 barrne barrneko barne-barneko barne barneko 
305,6 ba'daude badaude badaude 
305, 7 Zure ... Zure «Zure ... zure» «Zure ... Zure» 
305, 7 (73, 16) 
305,8 asti asti, asti 
305,8 Zure zure Zure 
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305,8 legearen Legearen legearen 
305,9 #tsegin [# = i + 0] otsegin itsegin [otso Oz] 
305,9 alperik [alperrik rn3] alperrik alperrik 
305, 12 ausnartzera auznartzera auznarrzera 
305, 13 Zure zure Zure 
305, 13 mintzoa, mintzoa mintzoa, 
305, 15 Zure zure Zure 
305, 15 gutxi etsi gutxi-etsi gutxietsi 
305, 16 Zure zure Zure 
305, 16 Zure zure Zure 
305, 16 liburuetan Liburuetan liburuetan 
305, 17 gora-mintzoa gora-mintzoa gora-mintza 
305, 18 zaitut zaitut, zaitut 
305, 18 Zure zure Zure 
305, 18 legearen Legearen legearen 
305,20 uri Uri un 
305,20 sainduko Sainduko sainduko 
305,20 iaurerrira Iaurerrira laurernra 
305,21 guraria, guraria; guraria, 
305,24 zaiona: zaiona; zaiona: 
305,25 Zure zure Zure 
305,25 iaurerria Iaurerria iaurerria 
305,25 ba'dugu badugu ba I dugu 
305,26 Gaiztoek Gaiztoak Gaiztoek 
305,27 ez ez, ez 
305,27 ordea ordea, ordea 
305,27 Zure zure Zure 
305,27 legea Legea legea 
305,27 aiiiakoa aifiakoa aifiakoak 
305,28 n#ndik [# = 0 + u] nundik nundik 
306, 1 artu artu, actu, 
306, 1 Zure zure Zure 
306,2 mamaia [mamia m3] mamia mamia 
306,4-5 Zure 0 0 0 giza-semea zure .00 giza-semea «Zure 0 0 0 Giza-so» 
306,4 Zure zure Zure 
306,5 Zeuretako Zeuretako Zeruetako 
306,5 giza-semea [go-so, m3] giza-semea, Giza-semea, 
306,6 Zure zure Zure 
306,6 ginduzun ginduzun, ginduzun 
306, 7 genbiltzazula, [go; m3] genbiltzazula; genbiltzazula, 
306,8 Zure zure Zure 
306,9 Zure zure Zure 
306, 10 semautsi semautsi semautzi 
306, 10 izatera izatera, izatera 
306,11 nil ni; ni, 
306,11 zaitut [zaitut, m3] zaitut, zaitut 
306, 11-13 Zure zure «Zure 
306, 12 iarririk iarririk, iarririk 
306, 12 Arengan <<A.rengan Arengan 
306,13 Zu gurtze zuhurtze zugurtze 
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306,13 
306, 13 
306, 13 
306, 14 
306, 14 

Zure 
liburuetan 
Moise; berak 

guziak» 
(Col. 2, 3) 
zure 
Liburuetan 
Moise. Berak 
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guziak» 

Zure 
liburuetan 
Moise; berak 

Eta zerrenda honetan jaso ez diren 304 orrialdearen 6-7 lerroetako aldaerak honako 
hauekdira: 

[ ..• J quibus me 
perduxisti praedicare 
verbum, et 
sacraJIlentum tuum 
dispensare populo tuo 
[ .•. J (XI, 2, 2) 

[ ••• J orien bitartez 
ekarri bainauzu Zure 
itza ta ixilgordea erriari 
eragitera. (B, 140 or.) 

[ ... J orien bitartez 
ekarri bainauzu erriari 
zure itza erakustera 
eta zure SaCfaJIlentuak 
ematera. (Egan) 

[ •.. J orien bi tartez 
ekarri bainauzu erriari 
Zure itza erakustera ta 

Zure Sakramentuak 
ematera. (A, 304, 5-7). 

B-ko testua alde batetik eta, bestetik, Egan eta A-koa ezberdinak dira: segituan ikusiko dugu 
zergatik; bestalde, Egan-eko testuaren (hemendik aurrera E) eta A-koaren arteko aldaerak 
honako lau hauek. dira: 3 

304,6 
304, 7 
304, 7 
304,7 

zure 
eta 
zure 
SacraJIlentuak 

Zure 
ta 

Zure 
SakraJIlentuak 

Gorago iragarri bezala, a I d a era h a u eke ill ate n dig ute e z i n 
ukatuzko froga bakarra Egan-eko zatia Lekuonaren 
e sku eta n z ego e n B - P rio r - e k 0 t est uti k s 0 r t u z e I a: Egan
ekoak, izan ere, inongo zalantzarik gabe Lekuonak sartuak diren zuzenketak dituelako. 
Baina ez m3-k sartutakoak: mespretxatu behar ez diren aztarrenak badira ere, guztiak 
-kasualitatea- irakurketa zuzenak direlako, hau da, haietako bat ere ez delako ez hursa ez 
hutsa ez den zerbaiten aldaketa eta, horraz, ez dute balio bi testuen artean -hots, m3-ren 
proposamenek osatzen duten testuaren eta Egan-ekoaren artean- ezinbesteko lotura bat 
frogatzeko. Bestela esanda: «ezanok B : esanok m3EA», «errulior B : errukior m3EA», «Zuri 
B : Zure m3EA», «nerkiko B : nerekiko m3EA», «serbitsua B : serbitzua m3EA», «Zure B : 
Zuri m3EA», «dakuztenen B : dakustenen m3EA», «alperik B : alperrik m3EA», «mamaia 
B : mamia m3EA» bezalako zuzenketak ope ingenii egin daitezkeenetakoak direlako. Erabat 
frogagarriak ez izateak ez du ordea esan nahi batere baliorik ez dutenik. Balioa dute, orobat, 
puntuazioari dagozkion m3-ren proposamenek -A-raino iritsi edo ez iritsi: honetara itzuliko 
gara beherago-: «gai B : gai, m3E», «giza-semea B : giza-semea, m3E», «genbiltzazula, B 
: genbiltzazula; m3E», «zaitut B : zaitut, m3E». Aztarren hauek guztiak alde batera utzita 
ere --eta, diogun berriz ere, ez da horretarako arrazoirik-, badugu ezin ukatuzko froga 
bat: 3 0 4 0 r ria Ide k 0 6 - 7 I err 0 eta k 0 a I d a era k . !zan ere, pasarte hau 

3Ezkerreko zutabean Egan-eko irakurketak jaso dira eta eskuinekoan A-koak. 
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«Utsuneak» izeneko dokumentuaren bidez sartu zirenetako bat da, eta zalantza izpi txikiena 
ere ez dugu -ikus 188-193 or.- gehiketa eta zuzenketa hauek Lekuonak eginak direla. 

Aipatu pasarte honek, horrela, Egan-eko testua Lekuonaren eskuetatik atera zela 
zeharoan frogatzeaz gain, lagundu egiten digu zehazten noiz atera zen haren lantegitik, hau 
da, terminus post quem bat ematen digu. Egan-eko testuaren eta probetan sartu bide ziren 
zuzenketen arteko aldaerek terminus ante quem bat ematen digutela ere pentsa genezake, 
zeren oso aldaera esanguratsuak baitaude E-ren eta A-ren artean: «Zugana grifia BE : 
Zugana nere grifia A», «aundi BE : aundi .fu>, «Zu gurtze B : zuhurtze E : zugurtze .fu>, 
erabakigarrienak besterik ez aipatzearren. Baina argudio hau okerra litzateke: E-k« Utsuneak» 
dokumentuaren bidez Aitorkizunen testuan sartutako berrikuntza bat izateak bai frogatzen 
du E geroagokoa dela «Utsuneak» izeneko paperak baino; baina E-k ez izateak A-k badituen 
berrikuntzak ez du frogatzen E lehenagokoa dela A baino, azken batean argumentum ex 
silentio izango bailitzateke. Bestela esanda, oso erraz gerta zitekeen -eta adibide bat baino ez 
da, egin litezkeen hipotesien artean- honelako zerbait: Lekuonak sartuak ditu ja probetan 
aipatu berrikuntzak baina, dela probak inprimategian daudelako momentu horretan dela 
beste edozein arrazoirengatik, ez ditu kontuan hartu Egan-era bidali behar duen testua 
kopiatzerakoan. 

Badugu ordea Egan-eko testua (hau da, zehazki mintzatzeko, Egan-en inprimatu 
zen testuaren orijinala, hots, e) 1956koaren garaikidea edo hura baino geroagokoa dela 
frogatzen duen datu bat: Lekuonak B-prior-etik A-ra bidean egin zituen aldaketak aztertu 
ditugunean ikusidugu (263-264 or. eta V erans.) lehenengo aldi batean «zur B > zugur A» 
zuzenketa egin zuela eta, ondoren, bigarren aldi batean alegia, «zugur B > zuhur A»; Egan
eko testua ontzerakoan ere, goiko zerrendan ikus daitekeenez, «zugur > zuhur» aldatu du 
Lekuonak: s e ina 1 e nab arm e n a Ega n - e n a r g ita rat u zen t est u 
zaria prestatu zuena liburuaren probetan sartu zituen 
azken zuzenketak egiten zituen bitartean edo hauek 
e gin 0 n d 0 r en, zeren eta bi zuzenketetako batean zuzenkizun baita bestean zuzentzat 
proposatu den forma (<<zugur»). Eta gogora dezagun e-ren datatze berankor hau ondo baino 
hobeto uztartzen dela auzihoni buruz testuaz kanpotiko datuei atera ahal izan diegun 
datu bakarrarekin, hots, Egan-en zenbaki hura 1956ko abuztu-irail aldera inprimatu zela 
dioenarekin. 

Hizkuntzari berari egin zitzaizkion aldaketak alde batera lagata -gogora dezagun Egan
ekoa Lekuonak berak kopiatutako testuetakoa dela eta, beraz, horrelakoetan egin ohi zituen 
aldaketak dituela honek ere: ikus VII erans.- baina, aldi berean, aldaketa horien zergatikoa 
ulertzeko argi pixka bat etor daitekeelako hemendik, axola zaigu egiaztatzea Lekuonak arreta 
handia ipini zuela Egan-era bidali zuen testua prestatzerakoan. Oso ondo ikus daiteke, 
esaterako, puntuazioan, Egan-eko zatian A-n baino askoz ere sarriago egin baititu ahaleginak 
B-ko testua hobetzeko: 

303,6 ezanok, [esanok m31 esanok? esanok, 
303,6 edota, edota edota, 
303,10 launa launa, launa 
303, 13 zeraten· zeraten, zeraten 
303, 15 onek, onek; onek, 
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303, 16 nazazun; deitu nazazun. Deitu nazazun, deitu 
304, 16 lainko, lainko: lainko, 
304,21 nan, naiz; naiz, 
305,2 egin egin, egin 
305,3 gaiiiera, gainera gainera, 
305,8 asti asti, asti 
305, 13 mintzoa, mintzoa mintzoa, 
305, 18 zaitut zaitut, zaitut 
305,21 guraria, guraria; guraria, 
305,24 zaiona: zaiona; zaIona: 
305,27 ez ez, ez 
305,27 ordea ordea, ordea 
306, 1 artu artu, artu, 
306,6 ginduzun ginduzun, ginduzun 
306,10 izatera izatera, izatera 
306, 12 iarririk iarririk, iarririk 
306, 14 Moise; berak Moise. Berak Moise; berak 

Eta behin baino gehiagotan saiatu da, orobat, m3-k proposatutakoa jasotzen: «gai B : gai, 
m3E : gai A» (304, 4), «giza-semea B : giza-semea, m3EA» (306, 5; hemen, eta hemen 
bakarrik, A-n ere bai), «genbiltzazula, B : genbiltzazula; m3E : genbiltzazula, A» (306, 7), 
«zaitut B : zaitut, m3E : zaitut A» (306, 11).4 Baina hau guztia ere, neurri batean behintzat, 
Lekuonak berak kopiatu izanaren ondorioa izan liteke eta, honengatik, askoz esanguratsuagoa 
da aipuen erreferentziekin gertatutakoa. Aipatu dugu gorago (136 or. 1 oh.), zeharka izan 
bada ere, Lekuona Orixeren testuak zekartzan erreferentziak eta komatxoak BAC-eko 
edizioaren arabera osatzen saiatu zela baina, askotan bezala, sistema zorrotzegirik gabe, hau 
da, ez zituela bed BAC-eko testuak zekartzan guztiak jaso. Egan-en argitaratu zen zatiari 
B-n dagokion testuan aipu bakarra dago nabarmendua komatxoekin eta erreferentziarekin: 
/'Gaiztoek [Gaiztoak E] ... aiiiakoa [aiiiakoak A]" (Ps. 118, 85)) alegia (141 or. = XI, 
2, 4 [305, 26-28]); eta B-ko aipu bakar hau bai E-n bai A-n mantendu da, orain axola 
ez zaizkigun aldaketa batzuekin. Honetaz gain ordea E-n beste sei aipu nabarmendu ditu 
Lekuonak, seirak beren komatxo eta erreferentziekin:5 

303,8-9 
303,11-12 
304,2 
304,20-21 
305, 7 
306,12-13 

«Aundi ... goresgarri» (Ps. 95, 4) 
«Ba-daki '" len» (Mat. 6, 8) 
«ona ... baita» (Ps. 117, 1) 
«Txiro ... guzientzat» (85, 1) 
«Zure ... zUre» (73, 16) 
«Arengan ... guziak» (Col. 2, 3) 

A-ko testuan ere beste sei daude -alegia, B-k dakarrenaz landara-: E-ko bost (<<Txiro ... 

4Bi kasu eztabaidagarritan bakarrik gertatu da A-n aldatu izana E-n aldatu gabe emandako zerbait: .baitzera; 
BE : baitzera", 11» (304, 2; komatxoeran gertam den aldaketak ordea ilundu egiten dim gauzak) eta «aberats, BE : 
aberats A» (304, 21; baina hemen kontuan izan behar da aldaketa izan ordez ezabatze solla izan litekeda). 

5Erreferentziak ~an dezagun bide batez- B-n eta A-n erabili ez den sistema batekin daude eginda: E-n, 
dirudienez, Bibliako liburua ez da aipatzen aurreko aipuko berbera baldin bada; B-n eta A-n, berriz, beti aipatzen 
da, hutsik ez badago behintzat. 
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guzientzat» falta da) eta E-n jaso ez den bat ((Zure ... Giza-semea»: 306, 4-5).6 Baina --eta 
honetara iritsi nahi genuen- E-ko aipu guztiek beren erreferentzia baldin bazeramaten, 
behin ere huts egin gabe, A-n dauden 6 aipu berrietatik batek ere ez darama halakorik --eta 
ez, noski, erreferentziak emateko ohitura sistematikoki ezabatu duelako A-ko testutik-. 
Testuaren alderdi hauei dagokienez behintzat zilegi da pentsatzea Lekuonak Egan-eko zatia 
Aitorkizunen liburu osoa zaindu ezin izan zuen modu batean zaindu zuela, hau da, Lekuonak 
Orixeren liburu osoan zehar egin nahi zukeenaren erakusgarritzat har dezakegula.7 Baina 
gorago iragarri bezala, nago iritzi hau, neurri batean bederen, Egan-eko zatian Orixeren 
hizkuntzari egin zitzaizkion aldaketen zergatikora ere heda litekeela. 

2. 1956ko edizioaren eranskinak 

Lekuonaren artxiboan gordetzen den eta guk B-prior izendatu dugun behatzizkribua, 
gorago esan dugun bezala, Clement Mathieu apezpikuarentzako eskaintzarekin hasten da 
eta XIII, 38, 53 paragrafoaren itzulpenarekin bukatu: hau da, ez dugu inprimategira bidali 
zen Orixeren beste paperik, «Utsuneak» dokumentua inongo zalantzarik gabe Lekuonak 
egina delako. Baina 1956ko edizioaren akaberan B-prior-en ez dauden lau testu daude: 425-
433 orrialdeetan, «Iztegitxoa» izeneko eranskina, sasoi hartan ipini ohi ziren hitz zerrenda 
elebidun haietakoa; 435-437 orrialdeetan, gorago aztertu dugun «Okerrak zuzentze» delakoa 
(ikus 288-297 or.); 439-446 orrialdeetan, index rerum memorabilium moduko bat, «Gauza 
iakingarrienen arkibidea» (guk index esango diogu hemen); eta 447-462 orrialdeetan, 
azkenik, «Arkibidea», hots, Aitorkizunetako kapituluen izenburuak eta hauei dagozkien 
orrialdeak jasotzen dituen aurkibide soil eta arrunt bat (guretzat, hemendik aurrera, 
'aurkibidea'). Hauetako bat ere B-prior-en ez egoteak ez du berez esan nahi hauetako bat 
ere ezin daitekeenik Orixerena izan, ezta --ez behintzat frogatu baino lehenago- nahitaez 
Lekuonarenak izan behar dutenik. 

Eranskin hauei liburuan eman zitzaien hurrenkera aipatu duguna izan bazen ere, 
badakigu bi aurkibideak hiztegitxoa eta hutsen zerrenda baino lehenago konposatu zirela 
inprimategian eta, seguruenik, baita idatzi ere; izan ere, bi aurkibideen ondoren bakarrik 
heldu ziren inprimategira «Iztegitxoa» eta «Okerrak zuzentze» delakoa. Inprimategiko 
langile batek Lekuonari egin zizkion gutunek ezin eztabaidatuzko lekukotasuna ematen 
digute. Gorde zaigun bigarrenak, 1956ko abuztuaren 2koak, honela dio: 

Con esta fecha y por correo aparte Ie envio dos juegos de paginas montadas de Ia obra Aitorkizunak 
[ ... J. Ya estamos componiendo los dos Indices que pronto Ie enviare para su correcci6n. Ya 5610 queda 
eI pequeno vocabulario que aun no he recibido su original y la portada, para ultimar la obra. 

6E-ko .<.Arengan •.. guziab aipua beste rnodu batera rnugatu da A-n: "Zure eskuifiean ... guziak» (306, 11-
13). 

7Baita liburuan egin zituen aldaketa asko irar-probek ezanzen zizkioten murriztapen fisikoek baldintzatuta 
egin behar izan zituelako ere: mintzagai dugun kasuan, esaterako, 050 egiantzekoa da A-k falta dituen erreferentziak 
Lekuonak sartu ez izana -komatxoak ez bezala- bigarren probetan sartu behar izan zituelako, hots, kornatxo 
batzuk gehitzeko bai baina erreferentziak sarrzeko tokirik ez zuelako. (Arriskutsuegia litzateke ordea, agidanean, 
Egan-eko testuaren kronologiari buruzko ondoriorik ateratzea hemendik). 
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1 956ko abuztuaren 10ekoak, berrriz, honda: 

Acuso recibo asu atta. carta fecha 7 del ete. junto con las pruebas de los Indices corregidos [ ... J. Ya 
s610 queda por hacer la fe de erratas [ ... J 

Eta ez dugu inongo arrazoirik pentsatzeko eranskin hauek beste hurrenkera batean egin 
zirenik: alderantziz, inprimategiko langilearen gutunek dioskutenaren arabera, badirudi egin 
ahala bidali zituela Lekuonak «Iztegitxoa» eta «Okerrak zuzentze». 

a. «Gauza iakingarrienen arkibidea» ('index') 

«Gauza iakingarrienen arkibidea» deritzan eranskina, esan bezala, index rerum moduko 
bat da; liburuan zehar aipatu diren pertsona, kontzeptu eta pasarte gogoangarri zen bait bildu 
dira bertan eta orobat hauei dagozkien erreferentziak edo, hobeto, erreferentzia batzuk: 

Adeodat, Augustifien semea, gazterik iltzen da; beraren doaiak. IX, VI, 14. 
Adiskide, aunzaroko kutun bat iltzen zaio, Augustin'en naigabea. IV; N, 7-9. Ua gabe, bizitzeak nazka 

ematen dio. IV; VI, ·11. 
Aita IaungoikoakSemeagan egin zitun zeru-lurrak. XI, II, 4. 
Alabearra, ala gertatzea. IV; III, 4. 
Aldakor. lainkoaren zer-izana ta nai-izana ez dira aldakor. XII, xv, 8. 
Aidia (noizkoa). Zer da? XX, xIV, 7. Luzea, laburra. XI, xv, 8. Neurtzen dugu. XI, XVI, 21. Nola neurtu 

aldiak? XI,XXI, 27. Bi gauza aldi gabe egifiak. XII, XII, 15. Ez da gorputzen zirkifi edo 
mugimentua. XI, XXIII, 29, 30, XXIV, 31. Irautea da. XI, xxv, 33. Ez daki zer dan, ez zer ez 
dan. XI, xxv, 32. 

[ ••• J 

eta horrela index honek dituen zazpi orrialdeak bete arte. 
Axola zaizkigun galderetako bat -ez bakarra baina bai, eta arrazoi askorengatik, 

garrantzitsuena- da nork egina den index hau. Galdera alferrikakoa dda pentsa lezake 
baten batek, index-aren hizkuntzak argi eta garbi salatzen duelako Orixeren eskua: hitz 
zenbaiten morfologian (<<ua», «Iainkoa», «beure», «zition», «guzia», etab.), izen berezien 
itxuran (<<Amburusi» -edo «Anburusi»-, «Pontitian», «Elpidi», etab.), eta baita ere Orixek 
eratutako edo, behinik behin, hemen duten adierekin ia-ia berarengan bakarrik irakur 
daitezkeen hitz asko eta asko erabiltzen dirdako bertan (<<zer-izana», «nai-izana», <moizkoa» 
izen gisa, «mintza-maisua», «betiera», «orai-geroa», etab.). Utz dezagun alde batera noraino 
izango litzatekeen frogagarria argudio hau beste daturik izango ez bagenu, zeren eta hara non 
mintzagai dugun in de x h a u 0 r i x e k Ai tor k i z u net a k 0 k a pit U 1 u e i 
i pin ita k ° i zen bur u e kin ° sat u b a ita; bestela esanda: «Gauza 
iakingarrienen arkibidea» honetako hitz guztiak Aitorkizunetako kapituluen izenburuetatik 
hartu dira.8 Ikus ditzagun, adibide gisa, index-aren lehenengo sei sarrerak (ezkerrean) eta 

8Horrela bakarrik uIer daitezke index honetako sarrera xelebre batzuk, hots, erabilgarritasunik gabeak diruditen 
sarrera batzuk: <<Aurre, atze. Augustin bere atzealdean gordetzen da, aurrealdea ez ikusteko. VIII, VII, 16 sq.»; «Ba
dezake. Oiek egin zutena ik ez al dezakek? VIII, XI, 27»; «/tz gutxitatik aburu aunitz atera diteke. XII, XXVIJ, 37»; etab. 
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horietan aipatzen diren kapituluen izenburuak. (eskubian): 

Adeodat, Augustifien semea, gazterik iltzen da; 
beraren doaiak. IX, VI, 14. 

Adiskide, aurtzaroko kutun bat ilten zaio. 
Augustifien naigabea. IY, IV, 7-9. Va gabe, bizitzeak 
nazka ematen dio. IY, VI, 11. 

Aita Iaungoikoak Semeagan egin zitun zeru-Iurrak. 
XI, n, 4. 

Alabearra, ala gertatzea. IY, III, 4. 

Aldakor. lainkoaren zer-izana ta nai-izana ez dira 
aldakor. XlI, xv, 18.9 

Aldia (noizkoa). Zer da? Xl, XN, 17. Luzea, laburra. 
XI, xv, 18. Neurtzen dugu. Xl, XVI, 21. Nola neurtu 
aldiak? XI, XXI, 27. Bi gauza aldi gabe egifiak. XlI, 
XII, 15. Ez da gorputzen zirkifi edo mugimentua. 
XI, XXIII, 29, 30; XXIV, 31. Irautea da. Xl, XXVI, 33. 
Ez daki zer dan, ez zer ez dan. Xl, xxv, 32.10 

[IX, 6] Adeodat, Augustifien semea. Aren 
doaiak. Gazterik iltzen da. Augustifii goxo 
zaiooo Salmuek eragindako malkoak. 

[IY, 4] Aurtzaroko adiskide kuttun bat biltzen 
zaio; iltzen zaio. Augustifien naigabea. [IV, 6] 
Bizitzak nazka ematen beure 'animaren erdi' 
ua gabe. 

[XI, 2] Iainkoak asieran egin zitun zeru-Iurrak 
aztertu nai ditu. 
[XIII, 5] Aitak zeru-Iurrak egin, 
iakintasunagan (Semeagan) egin [ ... ]. 

[IY, 3] [ ... ] alabearra ta ala gertarzea. 

[XII, 15] Iainkoaren zer-izana ta nai-izana ez 
dira aldakor [ ... ]. 

[XI, 14] Aldia zer da?1l 
[XI, 15] Aldi 'luzea, laburra' esan oi dugu, ta 
ala ote da? 
[XI, 16] Ala ere, aldia neurtzen dugu luze
laburrean. 
[XI, 21] Nola neurtu aldiak. 
[XII, 12] Bi gauza, aldi gabe egifiak. 
[XI, 23] Aldia ez da gorpuzkien zirkifi edo 
mugimentua; ez eguzkiaren eta izarrena. 
[XI, 24] Lengo atalean iarraitzen du: aldia ez 
dala gorpuzkien zirkifia. 
[XI, 26] Aldia irautea da. 
[XI, 25] Ez dakit zer dan aldia; ez dakit zer ez 
dakidan ere. Argitu nazazu, launa. 

Hortaz, index-ean ez dira kapituluen izenburuetako hitz guztiak edo esaldi guztiak jaso, 
baina index-ean dagoen guztia kapituluen izenburuetatik dago hartua, noiz edo noiz testura 
bertara jo bada ere sarreraren baten zentzua borobiltzeko-edoY 

91956ko edizioak <<XII, xv, 8» dakar, oker. 
101956ko edizioan honako huts hauek claude sarrera honetan: guk eman clugun «Xl, XIV, 17» zuzenaren ordez 

.xx, XIV, 7» okerra irakurtzen da; «Xl, xv, 18» ez baina <<XI, xv, 8»; «XI, XXVI, 33» izan beharrean «XI, xxv, 33 ••. 
IlSarrera-hirzaren ondoren parentesien arcean agertzen den «noizkoa» testutik bertatik dago hartua: XI, 14, 17 

paragrafoaren bigarren lerroan bertan dago (hitza ondo nabarmentzen duten komatxo batzuen artean) eta baita 
XI, 13, 15 paragrafoan ere. 

121zan ere, batzuetan, behar cluen izenburuko testua hitzez hitz jaso nahi --edo ahal- ez duenean, testutik 
eclo beste kapitulu baten izenbururik hartu du falta zinaiona, normalean hitzez bitz. Horrda, esaterako, 
«Manestarrengana griiia galnen du» esaldia ontzeko (s. V. 'Augustin') izenburutik aldendu da (<<Manestarrenganako 



308 TESTUAREN IBILBIDEA 

Gauzak horrela, nola gelditzen da egiletasunaren auzia? Liburuaren historiari buruz ikasi 
ahal izan duguna kontuan izanik, badirudi honako hau dela egin dezakegun galdera bakarra: 
Orixek ala Lekuonak -ala, gehienera, Labaienek- egin zuen «Gauza iakingarrienen 
arkibidea» delako hau? Hemendik abiatuta, eranskin hau ere Lekuonaren eskuetatik 
pasatu zela zalantzarik gabe dakigunez gero (ikus gorago, 30S~306 Of., inprimategiko 
langilearen gutunek eskaintzen duten lekukotasuna) eta, orobat, jakinik nolakoa izan zen 
Lekuonak Aitorkizunen testuan egin zuen zuzeIitze lana, badirudi onartu beharra genukeela 
ezinezkoa dela frogatzea Lekuona izan zela index~aren 
e gil ea. Bestela esanda: Lekuonaren egiletasuna frogatzeko bide bakarra baldin bazen 
aztergai dugun index honek izatea B~prior-i Orixeren eskuetatik alde egin eta gero Lekuonak 
egindako -eta poligenetikoa ezin izan daitekeen- aldaketa edo gehiketa bat, bide hau 
zeharoan deuseztatua gelditzen da gure testu honetaz ere Lekuona arduratu zela dakigun 
bezain laster, zeren eta, horrela, index-ean diratekeen era horretako aldaketa edo gehiketa 
guztiek froga lezaketen gauza bakarra Lekuonak index-a ere ukitu egin zuela baita, baina ez, 
nahi hainbat baldin bagenu ere, index-a Lekuonak ondua denik. Beraz, liburuak izan duen 
historiak galarazi egingo liguke Lekuonaren egiletasuna frogatu ahal izatea.13 

Alabaina, index honek Aitorkizunen testuarekin berarekin eta «Arkibidea» izeneko 
eranskinarekin dituen aldaerak aztertuez gero froga daitezke zenbait kontu. Mintzagai 
dugun index hau ez da, sensu stricto, ezagutzen dugun beste inongo testuren kopia -hots, 
ez da, berez, B-ko kapituluen izenburuen kopia huts bat- eta, hortaz, aldaeren ohiko 
azterketa soil bat ezinezkoa da aldez aurretik; baina, aldi berean, ezin ukatuzkoa da index
aren zati asko jokoan sartzen diren gainerako hiru testuetako zati askoren berdinak direla (B
ko izenburuenak, A-koenak eta liburuaren 447-462 orrialdeetakoaurkibidearen zatienak) 
eta, beraz, erkaketa modu bat behintzat ahal da eta, are gehiago, hemen lanabes hobeagoa 
edo kaxkarragoa izan, derrigor egin beharrekoa. Hau guztia kontuan izanda egin litekeen 
zerrenda luzeenari ezinbestean uko eginez, argi txikiena ere eman lezaketen aldaerak bildu 
ditut. Hona hemen: 14 

grifia ozten zaio", V, 7), baina testura bertara jo duelako izan da: «Manestarren ikaskizun aietarako gtifia galdurik 
[ ... J» (Y, 7, 13); «Bitorinen gertaetak sutan iartzen du Augustin; Bitorin baifio leize aundiagoan eroriak badira» 
(s.v. 'Bitorin') VIII, 4 kapituluaren izenburuari dagokio, bertan esaten zaigun beza1a, baina hau aipatu esaldiaren 
bigarren zatiarentzat bakarrik da egia: lehendabizikoa, hala ere, ez da index-aren egileak asmarua, aipatu ez duen 
beste kapitulu baten izenburutik hmua baizik: «Bitorinen gertaerak lainkoagana slltan iartzen du Augustin [ ... J» 
(VIII, 5); «Irz gutxitatik aburu aunirz atera diteke» (s.v. 'Irz' = XII, 27, 37) ez da zeharz-meharz kapitulu horren 
izenburua «<Irz gutxitatik egi aunirz [ ... J»), baina kapituluaren testua bera irakurriez gero «aburu» hitza bertatik 
zuzenean harm duela ikus dezakegu; etab. 

13Historia hau den beza1akoa delako ere --eta, funtsean, B-alter beza1ako lekukotasun bat gorde zaigulako--, 
balegoke modu bat frogatzeko index-a, jatorrian, Orixek egina de/a: index-ean egotea B-alter-en ere dagoen eta, 
jakina, B-prior-en ez dagoen irakurketa bat -betiere, esan gabe doa, poligenetikoa ezin izan daitekeen irakurketa 
bat-. Kapituluetako izenburuen testuari dagokionez, bada kasu bat non B-alter-en B-prior-era pasatu ez zen 
Orixeren irakurketa bat baitago: VII, 21 kapitulua izenbururik gabe gelditu zen B-prior-en, horretarako gorde 
zen lerma betetzeke dagoe1arik (B, 87 or.); B-alter-en, berriz, lerro zuri hura Orixeren eskuak bete zuen honako 
testu honekin: «Kristo biotzez umil eta samur» (ikus 98 or. 5 oh.). 1956ko edizioaren index-ean izenburu honen 
arrastorik izan balitz, Orixeren egiletasunaren froga ezin ukatuzkoa izango genukeen. Baina horrelakorik ez da. 

14Liburu eta kapituluari dagokien erreferenrziaren ondoren, parenresien mean, hitza agertzen den index-aren 
sarrera aipatu da. 
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B A Ark index 

IX, 6 (Adeodat) Aren Aren Aren beraren 
IV, 6 (Adiskide) Bizitzeak Bizitzak Bizitzeak bizitzeak 
XII, 12 (Aldia) aldi gabe aldi gabe aldi-gabe aldi-gabe 
XI, 23 (Aldia) gorpuzkien gorpuzkien gorpuzkien gorputzen 
XI, 25 (Aldia) zer ez dakidan zer ez dakidan zer ez dakidan zer ez dan 
VI, 9 (Alipi) bere beure bere beure 
VIII, 8 (Alipi) baratzan baratzan baratzan baratzean 
XIII, 19 (Argizar ... ) argi zagiak argizagiak Argizagiak argizariak 
IX, 1 (Atseginaren) barron barron bainon bainon 
II, 3 (Augustin) ieki ieki ieiki ieiki 
VI, 14 (Augustin) emazteak emazteak emazteak emazteek 
VI, 3 (Augustin) Anburusi Amburusi Amburusi Anburusi 
VIII, 12 (Aug., A.) Augustin Augustin Augustin Augustin 
XI, 7 (Betiera) lekrik [lekurik m3] lekurik lekurik lekurik 
IX, 4 (Dabid'en) Salmuek Salmuek Salmuek Salmuak 
IX, 6 (Dabid'en) Salmuek Salmuek Salmuek Salmuak 
VII, 10 (Egia) argiz gainetik argiz-gaifietik argiz gainetik argiz gainetik 
XIII, 28 (Eginak) orobatean oro batean orobatean oro batean 
I, 13 (Griegoa) latina latina latina latina 
I, 13 (Griegoa) baino baino bafro baino 
VI, 6 (Grina) emaiten ematen emaiten ematen 
VI, 15 (Grina) min mm mm min 
X, 26 (Iaungoikoa) Beragan Beragan beragan Beregan 
X, 27 (Iaungoikoa) Augustin Augustin Augustin Augustin 
I, 5 (Iaungoikoa) gora-b~ra gora-bera gora-b~ra gora-bera 
VIII, 3 (Iaungoikoa) areago. areago? areago. areago? 
VI, 8 (Ikuskari) Ikuskarrietan Ikuskarrietan Ikuskarietan lkuskarietan 
VI, 8 (Ikuskari) arixkua arixkua arrixkua arrixkua 
IX, 5 (Isaias) Anburusi Amburusi Amburusi Amburusi 
I, 10 (Kirola) Kiroletan Kirolak Kiroletan [Arran] 
I, 19 (Kirola) iruzur lruzur lruzur iruzaku 
V, 13 (Milan) mintza maisua mintza-maisua mintza-maisua mintza-maisua 
XII, 23 (Moise) eztun [etzun m31 etzun etzun etzun 
V, 8 (Monika) iruzurrez lruzurrez iruzurrez iruzaku 
VI, 10 (Nerbidi) Nebridi Nebridi Nebridi Nerbidi 
IX, 3 (Nerbidi) Nebridi Nebridi Nebridi Nerbidi 
V, 10 (Ona) opoz-opo opoz-opo opoz-opo orpOZ orpo 
X, 25 (Oroimena) Baiian Bafran Bafran bainan 
X, 13 (Oroimena) oroipenak oroipenak oroipenak oroikizunak 
IX, 10 (Ostia) elkarr-izketa elkar-izketa elkar-izketa elkar-izketa 
IX, 10 (Ostia) zerutarra zerutarra zerutarra zerutiarra 
V, 1 (Otoitz) guziek guziek guztiak guziak 
XIII, 10 (Otoitz) Gu illunbetik Gu, illunbetik Gu illunbetik gu illunbetik 
X, 2 (Otoitz) Iaungoikoa artzeko I. .. koari eltzeko I.. .koa artzeko Iainkoa 1. 15 

15 A-k eta .<i\rkibidea» delakoak dakartzaten irakurketak, noski, honako hauek dira: «Iaungoikoari eltzeko A : 
Iaungoikoa artzeko Ark»; eta index-ak, berm, honako hau: «Iainkoa laztantzeko». Ohar hedi, bestalde, «Iainkoa 
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V, 3 (Paustu) Manes'tar Manes'tar Manestar manestarra 
V, 3 (Paustu) Kartagotik Kartagotik Kartago'tik Kartago'tik 
VIII, 6 (Pontitian) Pontian Pontitian Pontian'ek Pontitian 
IX., 7 (Salmuak) oitura oituran oitura oitura 
VII, 9 (Semea) Manes'tarren Manes'tarren Manestarren manestarren 
VII, 9 (Semea) Irakurtzen lrakurtzen lrakurten irakurten 
VIII, 1 (Sinplikian) iotzen iotzen iotzen ioten 
VIII, 1 (Sinplikian) bere beure bere bere 
XI, 6 (Zeru-lurrak) iteze-[itzez? m3J itzez? itzez itzez [ ... J? 

Lekuonaren egiletasuna berez baldin bazen frogatu ezina, zerrenda honetako aldaerek 
argi eta garbi erakusten dute L e k u 0 n a k e z z u e 1 a i n de x h 0 n e n t est u a 
m a kin a z j 0, hau da, inprimategira joan zen orijinala ez zela Lekuonak eskribitua. 
Beste toki batean ikusi dugu (VII erans.) Lekuonak Aitorkizunen testu zati bat kopiatu behar 
izan zuen guztietan aldaketa jakin batzuk egin zitueIa testu zati horren grafian: horreIaxe 
gertatu da «Utsuneak» izeneko dokumentuan, Egan-eko testuan eta 1956ko liburuaren 
akaberako aurkibidean; arrazoizkoa da pentsatzea index-ak ere, Lekuonak egina balitz, 
«Utsuneak» deIakoari, Egan-eko testuari eta, batez ere, aurkibideari egin zizkien aldaketa 
mota berberak izan behar zituzkeeIa: hots, index-ean ere «bano» eta «mingana» bezalakoek 
egon behar luketeIa, edo «zirkin» (eta ez «zirkifi»), edo «Augustin' en» bezalakoek (eta ez 
<<.Augustifi' en»), etab. Baina ez da horreIa: -Vin- > -Vn- aldaketari dagokionez, ez da bakarrik 
ez deIa horrelako bat ere egin index-ean, ezpada ex novo sartuta egon litezkeen guztiak -Vin
erakoak direIa;'6 berbera gertatzen da -in> -in delakoarekin;'7 eta gauza bera esan genezake 
«Augustin» izenari buruz: behin gertatu da «Augustifi > Augustin» aldaketa, baina 20 bider 
agertzen da <<.Augustin» aldaera marratxo bat edo apostrofo bat duelarik «<Augustifien» 1 
eta 19 aldiz <<.Augustifi' en» edo honen antzekoak)." Eta, aipatu ezaugarri hauekin bezala, 

laztantzeko» testutik bertatik hartua d.ela: «[ ... J Baztartzen [Bastartzen AJ naiz neregandik Zu laztantzeko [ ... J» 
(114 or. = X, 2, 2 [244, 11]). 

16Hau da, ez dago «bafia» edo «antolatzalle» erako kasu bat ere; horrelakorik sor zezaketen guztiak hauek dira: 
«gaifiean» (s.y. ~Arnasa' = XlII, 5-7); «baifion» (s.y. :Atsegifiaren' = IX, 1); «baifia» (s.y. 'Bataioa' = I, 11); «baino» 
(s.y. 'Bitorin'en' = V111, 4-5); «baifian» (s.y. 'Edertasuna' = VIII, 1); «gaifietik» (s.y. 'Egia' = VII 10); «eskeifii» (s.y. 
'Goreskizunetan' = N, 14); «baifio» (s.y. 'Griegoa' = I, 13-14); «maillaio> (s.y. 'Izan-maillak' = IV; 16); «maillak» 
(ib. = IV; 16); «baifia» (s.y. 'Kartago' = III, 0; «baifia» (s.y. 'Lapurreta' = II, 4); «mingaifia» (s.y. 'Mingaifia' = X, 
37); «baifian» (s.y. 'Oroimena' = X, 25); «soifiua» (ib. = X, 9); «baifian» (s.y. 'Paustu' = V, 3); «bainan» (s.y. 'Semea' 
= VII, 9); «soiiiu» (s.y. 'Zentzu' = x, 30); «-eraifio» (s.y. 'Zeru-lurrak'); «baifio» (ib. = X, 12); «soifiuzko» (ib. = XI, 
6); «baino» (ib. = XI, 21); «baifio» (ib. = Xl, 13). 

17Honako hauek dira: «zirkifi» (s.y. 'Aldia' = XI, 23-24); «ezifi» (s.y. 'Egia' = VI, 1); «mifi» (s.y. 'Grifia' = VI, 
6); «mifi» (ib. = VI, 15); «ezin» (s.y. 'Manes' = V, 7). Ohar bedi, azken kasu honi dagokionez, hemen ez dela 
aldaketarik egon, B-k ere «ezin» baitakar: ikusi dugu (VII erans.) Orixek -iii zein -in erabiltzen duela eta, honaz, 
Lekuonak Orixeren -iii guzriak -in bihurtzea dela esanguratsua. 

18Gure restu honetan ez da Jaungoikoari dagokion zure hitzik, eta hitz hasierako letra larriaren eta xehearen 
erabileraren adibide gutxiegi claude horietatik ondoriorik ateratzeko, baina ditugun datuek zeharoan berresten 
digute aztertu ditugun gainerako hizkuntz ezaugarriek dioskutena. Ez da erraza, pumu honetan, erkaketa zehatz 
bat egitea, ex novo sartutako hitz ugari baitira index-can (<<!spiritu Saindua» eta besteren bat, letra larriaz, noski); 
hala ere, abiapuntutzat hartzen baldin badugu aurkibidean egindako a1daketak, inongo beldurrik gabe esan 
dezakegu a1daketa bat ere ez dagoela: hau da, aurkibidean ukitu diren kasuetatik bat ere ez da aldatu, ez zentzu 
batean ez bestean, index-can. Era honetako aldaketa bat pairatu duten eta bi testuetan agertzen diren hitzak (ikus 
VII erans. 465-466 or.) honako Muek dira: «etxearen» (s.y. 'Iaungoikoa' = XII, 15), «ina» (s.y. 'Betiera' = XI, 
7), «sainduen» (s.y. 'Liburu' = XlII, 15) eta «Platon'darrenaio> (s.y. 'Uburoak' = VII, 21); esan bezala, int.fe».ean 
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ekar genitzake hona aurkibidean arrunki edo, bada ere, sarri egin diren eta index-ean inoiz 
topatzen ez ditugun aldaketak; ez dirudi ordea beharrezkoa denik: mintzagai dugun index 
honek ez du Lekuonak kopiatutako testu guztietan -eta, bereziki, index-a zuzendu zuen 
egun beretan ondu bide zuen aurkibidean- sistematikoki egin zituen aldaketetako bat 
ere. Orain arte kopiatzeari buruz hitzegin dugu: bistan da ordea, Aitorkizunen testuaren 
historiak horrela erakusten digulako, nekez izan daitekeela index-a Lekuonak egina -hots, 
Lekuonak asmatua- ez baldin bada aldi berean Lekuonak materialki eskribitua; hortaz, 
eta testu honi dagokionez, L e k u 0 n a kid a t z i a e z i z ate aLe k u 0 n are n 
e gil eta sun are n k 0 n t r a k 0 a r g u d i 0 era bat e k 0 a d a . Ez bailitzateke 
sinesgarria hau bezalako istorio bat: 1956ko uztailean Lekuonak Aitorkizunen kapituluetako 
izenburuak zerrendatzen dituen «Arkibidea» egiten du eta, kopia mekaniko hutsa izan arren, 
berak eskribitzen dituen testu guztietan bezala grafiari eta, noiz edo noiz, morfologiari 
dagozkion aldaketak egiten ditu; aldaketa hauek ez dira erabat sistematikoak baina, egiten 
direnean, beti ukitzen dituzte grafiaren eta morfologiaren alderdi berberak, hortik ateratako 
testuari oso itxura nabarmena emanez; Ian mekaniko hau egiten duen momentu berean, 
egun bertsuetan seguruenik, eta hain mekanikoa ez den Ian bat eginez, index-a ontzen du: 
lehengaia, bai, berbera da, baina esaldi batzuk aldatu egin behar dira, moztu, luzatu, noizean 
behin beste testu batera jo ... ; baina, oraingo honeran, Lekuonari ez zaio itzuri egin ohi 
dituen grafia aldaketa horietako bat ere. Ez dirudi aldeztu daitekeen hipotesia denik, eta 
ondorioztatu beharko dugu i n de x - a e z del a e z L e k u 0 n a k k 0 pia t u a 
ezta, beraz, Lekuonak ondua. 

Alabaina, gorago eman dugun zerrendan askotan datoz bat, batetik, index-aren 
berrikuntzak eta, bestetik, A eta (*kibidea» delakoarenak: hau da, bai batak bai besteek B-ko 
testuaren kontra egindako berrikuntzak, zein aipatu azken bi kasuetan zalantzarik gabe atxiki 
behar baitzaizkio Lekuonari. Izan ere, seguru dakigu A-ko testuak eta aurkibidearenak (zer 
esanik ez m3-ren proposamenek osatzen dutenak) B-ko testuaren kontra dituzten aldaerak, 
inprimategian sortutako hutsak ez direnean, Lekuonak berariaz egindako aldaketak direla. 
Ikus ditzagun bada A-ko testuari edota aurkibidearenari (edo B-prior-en m3-k egindako 
zuzenketei) dagozkien zutabeetako irakurketekin bat datozen eta, aldi berean, B-ko testuari 
dagokion zutabekoekin bat ez datozen index-eko irakurketak: 

B A Ark index 

XII, 12 (Aldia) aldi gabe aldi gabe aldi-gabe aldi-gabe 
VI, 9 (Alipi) bere beure bere beure 
IX, 1 (Atsegiiiaren) bafion barron baifion baifion 
II, 3 (Augustin) ieki ieki ieiki ieiki 
XI, 7 (Betiera) lekrik Gekurik m3] lekurik lekurik lekurik 
XIII, 28 (Egifiak) orobatean oro batean orobatean oro batean 
VI,6 (Grifia) emaiten ematen emaiten ematen 

guztiak daude B-n bezala, eta aurkibidean aldatu egin ditu Lekuonak: «etxearen B : etxearen index: Etxearen Arlo>, 
«ina B : ina index: Ina Arb, «sainduen B : sainduen index: Sainduen Arb; «Platondarretan B : Plaron'darrenak 
index: platondarretan Arb. 
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X, 27 (Iaungoikoa) Augustin Augustin Augustin Augustin 
VIII, 3 (Iaungoikoa) areago. areago? areago. areago? 
VI, 8 (lkuskari) Ikuskarrietan Ikuskarrietan Ikuskuietan Ikuskarietan 
VI, 8 (Ikuskari) arixkua arixkua arrixkua arrixkua 
IX, 5 (Isaias) Anburusi Arnburusi Arnburusi Arnburusi 
V, 13 (Milan) mintza maisua mintza-maisua mintza-maisua mintza-maisua 
XII, 23 (Moise) eztun [etzun m3] etzun etzun etzun 
IX, 10 (Ostia) elkarr-izketa elkar -izketa elkar-izketa elkar-izketa 
V, 1 (Otoitz) guziek guziek guztiak guziak 
V, 3 (Paustu) Manes'tar Manes'tar Manestar manestarra 
V, 3 (Paustu) Kanagotik Kanagotik Kartago'tik Kartago'tik 
VIII, 6 (Pontitian) Pontian Pontitian Pontian'ek Pontitian 
VII, 9 (Semea) Manes'tarren Manes'tarren Manestarren manestarren 
VII, 9 (Semea) Irakurtzen Irakurtzen Irakurten irakunen 
XI, 6 (Zeru-Iurrak) iteze-[itzez? m3J itzez? itzez itzez [ ... J? 

Ohi bezala, index-aren aldaera gehienak honako bi mota hauetakoak dira: batetik, 
benetako edo ustezko hutsen zuzenketa nabarmenak (hots, edonork egin ditzakeen 
zuzenketak edo banalizazioak: «ieiki», «1ekurik», «Ikuskarietan", «arrixkua», «etzun», «itzez») 
eta, bestetik, hizkuntzaren itxurari dagozkion ezaugarrietan egindako aldaketak (hau da, 
erraz izan aha! direnak poligenetikoki sortuak: «aldi-gabe», «oro batean», «elkar-izketa», 
etab.).'9 Banan-banan ez dira gauza ezer frogatzeko, baina ezin ukatuzkoa da guztiak batera 
agertzea, gutxienez, zerbaiten aztarrena dela; behin Lekuonaren egiletasunarena baztertuta, 
honako hipotesi hau da honen guztiaren berri eman dezakeen bakarra: i n de x - are n 
berrikuntzak bat baldin badatoz Lekuonak A-ko testuan 
eta aurkibidean egindako aldaketekin da index-a ere 
bere eskuetatik pasatu ziren -baina kopiatu ez zituen
Aitorkizunen testu zati guztiak bezala ukitu zuelako 
Lekuonak. 

Badira gainera hauen guztien artean neutri batean bederen esanguratsuagoak diren 
aldaerak. Alde batetik «Pontian : Pontitian» aldaketa dugu: C-n «Pontian» forman eman 
du beti Orixek Ponticianus izena; Mokoroak ordain horren okerra erakutsi zionean 
(<<Pontitianus izena Pontianus egin dezu, Pontian»; ikus III erans. 25 zenb.) zuzendu egin 
zuen Orixek, baina B-n dauden bost agerraldietako bat bakarra, eta zuzenduta agertzen da ja 
B-ko makinazko testuan (<<Pontitian»: 94 or. = VIII, 6, 15 [197,8]); gainerako laurak ordea 
B-prior-etik A-ra bidean bakarrik zuzendu dira (ikus 226-227 or.) baina, hori bai, gelditzen 
ziren guzti-guztiak arrapatu zituen Lekuonak: VIII, 6, iz.; VIII, 6, 14; VIII, 7, 16; VIII, 7, 
18. Hots: lehendabizi, Orixek B-prior zuzentzen zegoenean ez zuen lau «Pontian» horietako I 
bat ere zuzendu (nahiz eta, gorago ikusi dugun bezala, zuzenketa ugari egin eta izenok sei 
paragraforen esparruan agertu, hau da, erraz ikusteko moduan); bigarrenik, Lekuonak ere, I 

B-prior-en gainean ari zenean, ez zuen inongo arrastorik utzi lau «Pontian» horietan; eta, '.,', \ 
hirugarrenik, Lekuonak Aitorkizunen testuan egin ahal izan zituen azken zuzenketetan 
bakarrik zuzendu zituen, orain bai, gelditzen ziren lau «Pontian» haiek. Ondo uler bedi: 

19"fipologia honi buruz ikus I erans. 
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index-etik kanpoko lekukotasun hauek duten balio handiena da erakustea «Pontian» hutsa, 
gure historiako aktoreentzat, ez dela pentsa genezakeen bezain nabarmena eta, hortaz, 
aztarrena izan daitekeela -agian aztarrena baino gehiago ere bai- mintzagai dugun index 
hau L e k u 0 n are n e sku eta t i k pas a t u z e 1 a eta, are gehiago, Lekuonaren 
eskuetatik noiz pasatu zen erakuts dezakeen zera; index-etik kanpoko lekukotasun horiek 
beste baliorik baldin badute -eta badutelakoan nago-, oso bigarren mailakoak dira. 

Beste alde batetik «bere : beute», «bafion : baition» eta «irakurtzen : irakurten» aldaerak 
ditugu. Ezin da esan erabat ezinezkoa denik hauek guztiak poligenetikoki sortu izana (B
ren kontra egindako difficiliores badira ere, testu honetan erruz aurkitzen diren aldaerak 
ere badira), baina hiru izateak ere badu balioa eta onartuko dugu lotura bat dagoela 
bat datozen testu hauen artean: «bere : beure» aldaeraren kasuan index-aren eta A-ko 
berrikuntza baten artean; «bafion : baition» eta «irakurtzen : irakurten» aldaketen kasuan 
index-aren eta aurkibidearen artean. Hau da, B-tik sortu diren testu hauetan egin diren 
zenbait aldaketari jarrera komun bat igarri dakieke: lehen ere esan bezala, A-ko testuan egin 
diren berrikuntzak eta liburuaren akaberako «Arkibidea» delakoan gertatutakoak inongo 
zalantzarik gabe Lekuonari atxiki behar zaizkionez, ondorioztatu beharko dugu index-ean 
dauden hauen parekoak ere Lekuonak eginak direla. Inozokeria litzateke argudiatzea, 
honen guztiaren kontra, «beure», «baition» eta «irakurten» Orixeren hizkuntzaren ezaugarri 
berezkoak direnez gero, Orixeri atxiki behar zaizkiola: hain zuzen ere, Orixeren orijinaleko 
aldaera arrunt bat Orixeren hizkeraren ezaugarrietakoa den hitz beraren beste aldaera 
bitxiago batekin ordezkatzea (<<bere Or. : beure Lek.», «zur Or. : zugur Lek.», «edukitzea 
Or. : idukitzea Lek.», «zaion Or. : dakion Lek.», «etzitzaizkidan Or. : etzekizkidan», etab.) 
Lekuonak Aitorkizunen testuan egin zuen lanaren alderdi 
nag u s i eta k 0 a d a, askotan ikusi dugun bezala. Eta, izan ere, «bere > beure» aldaketa 
hiru bider egin du Lekuonak B-prior-etik A-ra bidean (266 or.); orobat, maiz egin du, 
B-prior-en bertan eta B-tik A-ra bidean, -Viii- -eta ez -Vii- alegia- multzoaren aldeko 
aldaketa bat (160 eta 260-261 or.), eta bi aldiz sartu ditu ex novo -Viii- multzoa duten hitzak 
(VII erans. 463 or. 12 oh.); eta «irakurtzen : irakurten» aldaketari dagokionez -hemen, 
noski, morfema da kontuan hartu beharrekoa, ez hitza bera- B-prior-etik A-ra bidean 
«balditzen > balditen» eta «oroitzeko > oroiteko» ditugu (ikus 265 or.). Eta inozokeria 
litzateke esatea, lekukotasun hauen balioa deuseztatzeko asmoz, badirela Lekuonak kontrako 
norabidean egindako aldaketak: ikus, honen guztiaren gainean, VII erans. 469-470 or. 

Bestalde, berez foci/iores-tzat jo ditugun batzuk ere esanguratsuak -agian 
esanguratsuagoak- dirateke. Esaterako, «Anburusi > Amburusi» aldaketa, orain eta 
hemen, banalizazioa da: baina kontuan hartu beharrekoa da Orixek «Anburusi» idatzi duela 
beti Aitorkizunetan eta Lekuonak, B-prior-etik A-ra bidean -ez lehenago-, 11 bider 
aldatu duela izen hau, 1956ko edizioan «Amburusi» uzteko (ikus 277-278 or.). Ezin esan, 
testukritika katiximek diotena diotela, inongo baliorik ez daukatenik batera huts egiten 
duten bi lekukotasunek, batez ere itxura guztien arabera elkarrengandik oso hurbil dauden 
index-a eta «Arkibidea» beza1ako bi lekukotasun baldin badira: biek batera egin dituzte, izan 
ere, «ieki : ieiki» eta «ikuskarrietan : ikuskarietan» aldaketak. Eta gauza bera esan genezake 
hizkuntzaren itxurari dagozkion aldaketei buruz: «aldi gabe : aldi-gabe», «mintza maisua : 
mintza-maisua», «Kartagotik: Kartago'tik». 

Zeren eta, esan bezala, begien bistan baitago index-a eta aurkibidea 050 hurbil daudela 
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elkarrengandik, askotan batera berritzen baitute -B eta A-ren kontra alegia-: 

B A Ark index 

XII, 12 (Aldia) aldi gabe aldi gabe aldi-gabe aldi-gabe 
IX, 1 (Atseginaren) banon bafion bainon bainon 
II, 3 (Augustin) ieki ieki ieiki ieiki 
X, 27 (Iaungoikoa) Augustin Augustin Augustin Augustin 
VI, 8 (Ikuskari) Ikuskarrietan Ikuskarrietan Ikuskarietan Ikuskarietan 
VI, 8 (Ikuskari) arixkua arixkua arrixkua arrixkua 
V, 1 (Otoitz) guziek guziek guztiak guziak20 

V, 3 (Pausm) Manes'tar Manes'tar Manestar manestarra 
V, 3 (Paustu) Kartagotik Kartagotik Kartago'tik Kartago'tik 
VII, 9 (Semea) Manes'tarren Manes'tarren Manestarren manestarren 
VII, 9 (Semea) Irakurtzen Irakurtzen Irakurten irakurten 

Banan-banan ez dira izango, gorago ere emandako argudioengatik, huts frogagarriak, baina 
guztiak batera esanguratsuak dira -gutxienez-, eta bat etortze horren berri eman beharra 
dago. Agidanean, eta esan bezala, hauxe da horren zergatiko bakarra: hots, L e k u 0 n a k 
mintzagai dugun index hau zuzendu zuela «Arkibidea» 
k 0 pia t u z u e neg u n b e r t sue tan; eta esan beharrik ez dago hipotesi hau 
ezin hobeto uztartzen dela testuaz kanpotiko datuek bi eranskin hauen kronologiari buruz 
dioskutenarekin -eta baita ere testu barneko zenbaitek erakutsitakoarekin: gogora, besterik 
ez bada, «Pontian : Pontitian» aldaera-. 

Bada ordea Orixeren egiletasunaren hipotesia bermatu ez ezik erabat frogatzen duen 
testuaz kanpotiko datu bat: orain arte ez badut aipatu izan da goragoko lerroetan atera 
behar izan ditugun ondorioen testuinguruan bakarrik eman dezakeelako ahal duen argitasun 
guztia. Tolosako Udal Artxiboan gordetzen diren Antonio Maria Labaienen paperen artean 
gutun-azal bat dago, ez Aitorkizunekin ez Orixerekin zer ikusirik ez duten ehunka paper 
zaharrekin batera; atzeko aldean, gutuna bidaltzen duenaren helbidea jartzen den -edo jarri 
ohi zen- tokian, inprimatua, honako hau irakur daiteke (ikus XXV irud.): 

MONASTERIO BENEDICTINO 
LAzCANO (Guiplizcoa) 

era aurreko aldean, eskuz eskribituta, beste hau: 

AITORKIZUNAK 
Arkibidea 

Nagoezin eztabaidatuzkoa dela b i hit z h a u e k 0 r i x eke s k rib i t u a k direla: 
nahikoa da XXVI-XXVII irudietan agertzen diren letra larriekin erkatzea. 1956ko liburuak 
'arkibidea' izena duten bi eranskin ditu: orain mintzagai dugun «Gauza iakingarrienen 

2OIkus, honetaz, 296 or. eta bertako 270 oh. 
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arkibidea» eta Aitorkizunetako kapituluen izenburuak biltzen dituen akaberako «Arkibidea»; 
«Arkibidea» hau Lekuonak fisikoki eskribitu zuela inongo zahintzarik gabe dakigunez 
gero (ikus VII erans.), bistan da To los a k 0 gut u n - a z a I are n bar n e a n 
z ego e n a «G a u z a i a kin gar r i e n e n ark i bid e a » Z e I a, guk index 
deitu izan duguna eta letra haiek gutun-azalean idatzi zituenak ere, lahurtzearren -eta, 
zalantzarik gabe, beste aurkibidearen berri ez zuelako-, «arkibidea» deitu zuena. 

Miragarriro gorde zaigun --eta oraindik miragarriroago aurkitu dudan- gutun-azal 
honek ematen digun froga geuk asmatua izan balitz baino hobeto datorkigu index-aren 
historia ixteko: izan ere, gorago saiatu gara frogatzen delako index hau ez zela Lekuonaren 
lantegitik atera, 1956ko liburuak dakartzan eta aldi berean B-prior-en ez dauden gainerako 
testu guztiak ez bezala (hots, «Iztegitxoa», «Okerrak zuzentze» eta «Arkibidea» ez bezala), 
baina ez genuen testu zati haren orijinalik. Noiz edo nola heldu zitzaion Lekuonari -galde 
genezake- B-prior-ek falta duen zati hori? Eta hara non agertzen zaigun B-prior-en ez 
dagoen eta hala ere Lekuonari ezin atxiki diogun testu b a k a r r a k Lazkaotik Andoaina 
egin behar izan zuen bidaiaren arrasto ezin ukatuzkoa: dudarik gabe, beraz, «Gauza 
iakingarrienen arkibidea» Orixek egin zuen, Aitorkizunen behatzizkribua bidali ondoren 
baina oraindik, noski, Lazkaoko beneditarren etxean zegoenean; B-prior bera bezala --eta 
Aitorkizunen argitaratzearekin zer ikusi zuten gauza guztietan gertatu zen legez-, index-a 
ere Labaien adiskideari eman edo helarazi zion, bera bizi zen beneditarren etxearen izena eta 
helbidea zituen gutun-azal batean txukun sartuta; eta Lahaienek, hilabete edo aste batzuk 
lehenago Aitorkizunen testuarekin berarekin egin zuen legetxe, Lekuonari eman zion, haren 
ardurapean baitzegoen liburuaren inprimatzea. Ohi den bezala, Lekuonak ez zituen paper 
haiek inprimategira bidaliko Aitorkizunen testuaren beraren inprimaketa 050 aurreratuta 
egon arte; seguru dakigu index-a eta aurkibidea hatera konposatu zituztela inprimategian: 
hi eranskin hauen testuaren azterketak ere esan digu hiak batera landu zituela Lekuonak, 
batean·-B-prior-en bertan egin zuen bezalaxe- Orixerena nola edo hala zuzenduz (dela 
Orixeren paperen gainean, dela prohetan, dela bi moduetara), eta bestearen kasuan testua 
B-prior-etik --ez, segituan ikusiko ahal dugu, A-tik- kopiatuz. Horrela izan zela dioskute, 
hortaz, testuaz kanpotiko datuek zein testu barnekoek. 

b. «Arkibidea» ('aurkibidea') 

1956ko edizioaren 447-462 orrialdeetan dagoen «Arkibidea» izeneko eranskinak-guk 
'aurkibidea' esan diogunak alegia- Aitorkizunen kapituluek Orixeren itzulpenean dituzten 
izenburuak biltzen ditu eta, jakina, kapitulu hauetako bakoitzari dagokion orrialdea. 
Filologiaren lezioa da ez dagoela kopia inozenterik, eta berez hain bazterrekoa eta ezdeusa 
den hau bezalako testu bati egin zaizkion aldaketek horren adibide ezin hobea ematen 
dute. Ikus ditzagun, aurrera egin baino lehenago, Aitorkizunen kapituluetako izenburuetan 
dauden aldaera guztiak, kontuan hartuta kapituluen izenburuak osorik ematen dizkiguten 
hiru testuak, hots, B-koa (B-prior-en egin zaizkion aldaketak barne), A-koa eta orain aztergai 
dugun «Arkibidea» honetakoa (ez ditut jaso, berriz, i eta j letren erabilerari dagozkionak): 
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B A Ark 

1,2 etorri etorri, etorri 
1,3 arotan [orotan m2] orotan orotan 
1,4 orotan [orotan, m2l orotan, orotan 
1,5 Augustifiek Augustifiek Augustin'ek 
1,5 Maitat# [Maitatu m2] Maitatu Maitatu 
1,9 zenbail, [zenbait m2l zenbait, zenbait 
1,10 Kiroletan Kirolak Kiroletan 
1,10 aundinai billa aundinai billa aundinai-billa 
1,11 Luzapena, Luzapena, Luzapena 
I, 12 ongi ongi ondo 
1,12 zentz#tzen [zentzatzen m2] zentzatzen zentzatzen 
1,13 iguifiago iguifiago, iguinago 
1,13 latina latifia latina 
1,13 baino baifio bafio 
1,13 Asiberrien Asiberrien Asi-berrien 
1,13 baifio baifio bafio 
1,14 ziotdako; ziotdako: ziotdako; 
I, 14 zulako zulako zualako 
1,15 bedi bedi, bedi 
1,15 Augustifiek Augustinek Augustin' ek 
I, 16 dio dio dio, 
I, 17 iaioena iaioena, iaioena 
I, 17 Augustin; Augustin; Augustin. 
I, 19 litxarreri; iokuan litxarreri; iokuan litxarreri. Iokuan 
1,20 zitun zitun zituan, 
II, 1 ez-baifia ez-baina ez bafia 
11,2 Augustin' ek, Augustin' ek; Augustin' ek, 
11,2 baina baifia bafia 
II,2 dago dago, dago 
11,3 bezala bezala bezda 
11,3 ieki ieki ieiki 
II,4 Lapurreta# [.tan m2)21 Lapurretan Lapurretan 
11,4 ez-baina ez-baina, ez-bafia 
11,5 utzita utzita utzita, 
I1,6 Augustifi' ek Augustin' ek Augustin' ek 
I1,7 eroriko erorika erorika 
I1,7 danak, danak, danak 
I1,7 zu#ik [zutik m2l zutik zutik 
11,8 lagunarte lagunarte lagun-arte 
II, 9 beinere beifiere befiere 
II,9 lagunetiko [.kiko m2l 22 lagunekiko lagunekiko 
II, 10 detzadan, detzadan detzadan 
I1,10 Zugana, Zugana, Zugana 
III,3 ondamendirako. ondamendirako ondamendirako. 

21«Lapurretan» m2. 
22..tagunekiko» m2. 
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III, 4 irakunen irakunen irakurtzen 
III, 6 batzuek, batzuek, batzuek 
III, 6 egia», egia •• egia» 
III, 6 esanez esanez, esanez, 
III, 6 iauresoidearekin [p m2]23 iaurespidearekin Iaurespidearekin 
III, 6 naste-borraste naste-borraste naste-borraste 
III, 6 exkaxa exkaxa eskaxa 
III, 7 Gorpuz-begiz Gorputz-begiz Gorpuz-begiz 
III, 7 nendun nuen nuan 
III, 7 asmatzen: asmatzen: asmatzen; 
III, 7 ez, ez, ez 
III, 7 z#zentqsuna [.ta. m2)24 zuzentasuna zuzentasuna 
III,S gaiiierakoak gaiiierakoak, gaiiierakoak 
UI,9 gaiztetsiak gaiztetsiak, gaiztetsiak 
III, 9 alde#-beste [.z-b. m2F5 aldez-beste aldez-beste 
III, 10 iragarle iragarle Iragarle 
III,lO saindu saindu Saindu 
III, 10 baiiia baiiia baiia 
III, 11 osiii. osiii OSlfi 

III, 12 Monikari Monikari Monika'ri 
III, 12 egizu egizu Egizu 
III, 12 utzi, utzi; utzi; 
III, 12 ez ez Ez 
Iv, 1 Augustiiek Augustifiek Augustin' ek 
Iv, 1 du du, du, 
Iv, 2 saldu; emazteki saldu; emazteki saldu. Emazteki 
Iv, 4 Augustifi' en Augustiii'en Augustin' en 
Iv, 6 Bizitzeak Bizitzak Bizitzeak 
Iv,S naigabeak naigabeak naigabeak, 
Iv, 14 goreskizun billa: goreskizun billa: goreskizun-billa 
Iv, 15 ote dago ote dago ote-dago 
Iv, 16 billatzen billatzen billatzen, 
Iv, 16 gorpuzki antzera gorpuzki antzera gorpuzki-a. 
V,1 Jaungoikoa Iaungoikoa Iaungoikoa, 
V,1 guziek guziek guztiak 
V,3 Manes'tar Manes'tar Manestar 
V,3 Kartagotik Kartagotik Kartago'tik 
V,3 asko [ -] iakifi asko-iakifi asko iakin 
V,3 Egia Egia egia 
V,4 da, da, da 
V,4 dazaguna, dazaguna; dazaguna; 
V,4 oiek iakin gabe oiek iakin gabe oiek gabe 
V,5 Manes'ek, Manes'ek, Manes'ek 
V,5 bete betean bete-betean bete-betean 
V,7 zio zato zato 

23 «iaurespidearekin» m2. 
24«zuzentasuna» m2. 
25«aldez-beste» m2. 
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v,? Augustifi'i Augustifi'i Augustin'i 
V,8 omen ziralako omen ziralako omen-ziralako 
V,9 ipernura ipernura inpernura 
V,1O Manes'tar Manes'tar Manestar 
V,1O ustej ustej uste: 
V, 11 itzaldiek itzaldiek itzaldiak 
V, 12 Erroma'ko Erromako Erroma'ko 
V, 13 mintza maisua mintza-maisua mintza-maisua 
V, 13 gotzaia gotzaia Gotzaia 
VI, 1 Augustifi' ek Augustifi' ek Augustin' ek 
VI, 1 ezifi ezifi ezin 
VI, 1 itxaropen itxaropen, itxaropen 
VI, 2 Aprikan Aprikan Aprikin 
VI, 3 Anburusi Amburusi Amburusi 
VI, 3 Augustifi' ek Augustifi' ek Augustin' ek 
VI, 3 az az ez 
VI, 3 ari ari artu 
VI, 4 Anburusi Amburusi Amburusi 
VI, 6 zori oneko zori oneko zorioneko 
VI, 6 mifi mifi nun 
VI, 6 emaiten ematen emaiten 
VI,? Augustifi' ek Augustifi' ek Augustin' ek 
VI,? Alipi Alipi Alipi, 
VI, 8 Ikuskarrietan Ikuskarrietan Ikuskarietan 
VI, 8 arixkua arixkua arrixkua 
VI, 9 bere beure bere 
VI,lO laguna, laguna laguna, 
VI, 11 Augustifi' ek Augustifi' ek Augustin' ek 
VI, 11 egia egia egia, 
VI, 12 irixteko irixteko iristeko 
VI, 12 Alipik, Alipikj Alipi'k; 
VI, 12 Augustifiek Augustifiek Agustin'ek 
VI, 13 Augustifi . Augustifi Augustin 
VI, 14 Augustifiekin Augustifiekin Augustin' ekin 
VI, 14 baifian baifian bafian 
VI, 15 Augustin Augustifi Augustin 
VI, 15 gero ta gero ta gero-ta 
VI, 16 du du, du 
VI, 16 Augustifi'i Augustifi'i Augustin'i 
VII, 1 ote dago ote dago ote-dago 
VII, 1 guzietan guzietan guztietan 
VII, 1 Aiek Aiek aiek 
VII, 1 erasanez? - Ifiola erasanez? - Ifiola erasanez? Ifiola 
VII, 5 ba'du ba'du badu 
VII, ? Augustifiek Augustifiek Augustin' ek 
VII, ? bailegon bailegon baillegon 
VII, 8 Augustin Augustifi Augustin 
VII, 8 ezifi-egonera ezifi-egonera ezin-egonera 
VII, 9 Irakurtzen Irakurtzen Irakurten 
VII, 9 Manes'tarren Manes'tarren Manestarren 



1956KO EDIZIOAREN TESTUTIK KANPOKOAK 319 

VII,9 ez ez ez, 
VII,9 ordea ordea ordea, 
VII, 10 Augustin' ek Augustin' ek Augustin' ek 
VII,10 argiz gainetik argiz-gainetik argiz gainetik 
VII,10 Naizana Naizana Naizana, 
VII,13 ere ere ere, 
VII, 13 Auengatik Auengatik Auengandik 
VII, 13 goresgarri. [goresgarri,] goresgarri, goresgarri 
VII, 14 Orain Orain Orain 
VII,14 Augustifi' ek Augustifi' ek Augustin' ek 
VII,15 dialako dialako diralako 
VII, 17 Augustin' ek Augustifi' ek Augustin' ek 
VII,18 aundimina aundimifia aundi-mifia 
VII,19 Augustin' ek Augustifi' ek Augustin' ek 
VII,19 iantzia, iantzia, iantzia. 
VII,19 ez-brzala [ez-bezala ml] ez-bezala ez-bezala 
VII,21 Paul'en Paulo'ren26 

VII,21 liburuetan Liburuetan 
VII, 21 Platondarretan platondarretan 
VII, 21 duna duna, 
VII,21 Arnasa Amasa; ta 
VIII, 1 du du du, 
VIII,1 bere beure bere 
VIII, 1 Augustifi' ek Augustifi' ek Augustin' ek 
VIII, 1 etxearen etxearen Etxearen 
VIII, 1 edertasuna; edertasuna: edertasuna; 
VIII,2 Sinplikian'ek, Sinplikian' ek, Sinplikian' ek 
VIII,2 z#n [zan m2] zan zan 
VIII,3 areago. areago? areago 
VIII,S Bitori#'en [# = n + n] Bitorin'en Bitorin'en 
VIII,S berekin: berekin: berekin; 
VIII,S zaude zaude Zaude 
VIII,S «ori fori m2] ori, on, 
VIII,5 zaude zaude Zaude 
VIII,S pixkabat [po b. ml]'7 pixka bat pixka bat 
VIII,5 bat [bat» m2] bat» bat» 
VIII,6 Pontian'ek Pontitian' ek Pontian'ek 
VIII,7 a#ek [aiek m2] aiek aiek 
VIII, 7 Augustinengana Augustifiengana Augustin' engana 
VIII,7 au au 
VIII,7 gorde gorde 
VIII, 8 Augustifi' en Augustifi' en 
VIII,9 ta [eta m2] ta 
VIII, 11 Augustin' ek Augustifi' ek 
VIII, 11 berandutzen: berandutzen: 
VIII,12 Ar Ar 

l6Gogora bedi VII, 21 kapituluak ez duela izenbururik B-prior-en: ikus 98 or. 5 oh. 
27«pixka bat» m!. 

ta 
gorde, 
Augustin' en 
eta 
Augustin' ek 
berandutzen; 
Ar, 
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VIII, 12 Augustin Augustin Augustin 
IX, 1 Augustinen Augustinen Augustin' en 
IX, 1 barnean barnean barnean, 
IX, 1 baiion bafion bainon 
IX, 3 Augustinen Augustinen Augustin' en 
IX, 3 lagunartea lagunartea lagun-artea 
IX, 3 da: da: da; 
IX, 3 ene ere; ere 
IX. 4 Augustin'en Augustin' en Augustin' en 
IX, 5 Augustin' ek Augustin' ek Augustin' ek 
IX, 5 Anburusi Amburusi Amburusi 
IX, 5 lenik lenik leenik 
IX, 6 Augustin' en Augustiii' en Augustin' en 
IX, 6 Augustin'i Augustin'i Augustin'i 
IX, 7 oitura oituran oitura 
IX, 7 Balentinian Balentinian Balendinian 
IX, 8 Monika# [Monika'k m2] Monikak Monika'k 
IX, 8 edaria edaria umetan edaria 
IX, 9 Monikak Monikak Monika'k 
IX, 9 au au au, 
IX, 10 elkarr-izketa elkar-izketa elkar-izketa 
IX, 11 Augustiii' en Augustin' en Augustin' en 
IX, 11 bioz-mina bioz-mina biotz-mina 
IX, 12 Augustiiiek Augustiiiek Augustin' ek 
IX. 12 bakartasunean, bakartasunean bakartasunean 
IX, 13 Augustiiien Augustinen Augustin' en 
IX, 13 azken-otoitz azken-otoitz azken-otoitza 
X,I Augustin' ek Augustin' ek Augustin' ek 
X,2 baztartzen, baztartzen baztartzen, 
X,2 Iaungoikoa laungoikoari Iaungoikoa 
X,2 artzeko eltzeko artzeko 
X,3 Augustin' ek Augustin' ek Augustin' ek 
X,3 barrnean barnean barnean 
X.3 baiiia baina baiian 
X,5 ba-daki, ba-daki; ba-daki; 
X,5 beraz beraz, beraz, 
X,6 Augustin' ek Augustiii' ek Augustin' ek 
X,6 ezer; ezer; ezer, 
X,6 barrua barrua, barrua; 
X,9 aitor [iator m3] aitor iator 
X.IO galdera-motak galdera-motak galdera motak 
X, 11 -Buruan -Buruan Buman 
X, 11 iraultzea iraultzea, iraultzea 
X,II an an ez 
X, 14 oroimenean: oroimenean: oroimenean; 
X, 15 oroimenean, oroimenean, oroimenean 
X, 16 Auztea [Anztea m3] Anztea Aanztea 
X, 17 tz [ta m2] ta ta 
X,I7 ezin konta-ala ezin konta-ala ezin-konta-ala 
X,I7 errainuz, [errainuz m3] errainuz erraiiiuz 
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X, 17 betea, [betea m3] betea betea 
X, 17 onik onik ortatik 
X, 19 da da da, 
X, 20 Beta Bera bera 
X, 20 Oroituz Oroituz Oroitu, 
X, 23 bizia bizia bizia, 
X, 23 egiaren egiaren agiaren 
X, 23 Zurea Zurea zurea 
X, 24 dauka dauka dauka, 
X, 25 Iainkoa. Iainkoa? Iainkoa. 
X, 26 Beragan Beragan beragan 
X, 27 zeukan zeukan, zeukan, 
X, 27 Augustin Augustin Augustin 
X, 29 duzuna [pr.] duzuna duzuna,28 
X, 29 naiduzuna nai duzuna [pr.] nai duzuna 
X, 29 ezkatzen eskatzen eskatzen 
X, 29 duzuna [alt.] duzuna [tert.] duzuna, 
X, 33 gutxiegiedo gutxiegi-edo, gutxiago edo 
X, 34 (argiak), (argiak), (argiak) 
X, 35 da: da: da; 
X, 35 ikuskarri ikuskarri ikuskari 
X, 35 galgarietara galgarrietata galgarrietata 
X, 37 mingaina mingaina mingaiia 
X, 38 goretsi-naia, nai goretsi naiaren29 

X, 38 arrixkutsua arrixkua 
X, 39 Geron Geron Geuron 
X, 41 nendun nuan nuan 
X, 42 Augustin Augustin Augustin 
XI, 1 bziz bizi bizi 
XI, 1 gu gu gu, 
XI, 3 galdegin galdegin galdegin, 
XI, 3 dio dio, dio 
XI, 3 asieran asleran Asieran 
XI, 6 iteze-Ez; [irzez? m3po itzez? Ez; itzez ez, 
XI, 7 itza itza Itza 
XI, 7 da: da: da; 
XI, 7 Ez Ez ez 
XI, 7 lekrik [lekurik m3] lekurik lekurik 
XI, 8 Itza Itz Itz 
XI, 8 mintzo mintzo mintzoa 
XI, 9 Semea Semea Semea, 
XI, 9 asleta asieta Asiera 
XI, 9 da, da, da; 

28Izenburuak honela dio: «Emazu agintzen duzuna [duzuna, ArkJ ta agindu zazu nai duzuna [naiduzuna BJ. 
Garbitasuna [Garbitazuna BJ eskatzen [ezkatzen BJ duzu? Emazu agintzen duzuna [duzuna, Ark] ta agindu nai 
duzuna». 

29)(,38 kapituluaren izenburuaren gainean ikus 250 or. eta bertako 186 oh. 
3°.itzez?_Ez;» m3. 
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XI,9 asiera asiera Asiera 
XI,10 baifio baifio bano 
XI,11 diagotenak diagotenak diagotenak, 
XI,11 ulertzen ulertzen ulertzen, 
XI,12 oro oro oro, 
XI, 12 Iai#oak [# = k + nl Iainkoak Iainkoak 
XI, 12 baifio baifio bano 
XI, 12 ba'lu ba'lu, balu, 
XI, 12 ziteken ziteken zitekean 
XI,13 baifio baifio bano 
XI,13 orduan orduan orduan, 
XI, 13 noizkoa noizkoa noizkoa, 
XI,15 laburra» laburra» laburra», 
XI, 15 oteda oteda ote-da 
XI,23 Aldi# [Aldia m3pt Aldia Aldia 
XI,23 zirkin zirkin zirkin 
XI,24 du: du: du; 
XI,25 nazazu, nazazu nazazu, 
XI,30 tokian tokian tokian, 
XI,30 da; da; da. 
XI,30 beraz beraz Beraz 
XII,1 Augustin' ek Augustin' ek Augustin' ek 
XII,1 zaill zaill zail 
XII,2 «zeruen zerua?» «zeruen zerua?» zeruen zerua? 
XII,4 Naste-borraste Naste-borraste Naaste borraste 
XII,4 lurrarentzat lurrarentzat lurrarentzako 
XII,S naste-borraste naste-borraste naaste borraste 
XII,6 Lurra Lurra Lurra, 
XII,6 gabia [gabea m31 gabea gabea 
XII,7 egifiak. dira eginak dira egifiak dira 
XII,8 Lurra Lurra Lurra, 
XII 8 ikus-egifia [i.-egina m3p2 ikus-ezina ikus ezifia 
XII,8 leize gaifiean leize gainean leize-gafiean 
XII,10 ez-baina ez-baina ez baina 
XII,11 zerua zerua zerua, 
XII, 11 Augustifi'ek Augustin' ek Augustin' ek 
XII,12 gauza gauza, gauza 
XII,12 aldi gabe aldi gabe aldi-gabe 
XII,13 zerua; zeruaj zerua: 
XII,14 zuan zun zuan 
XII,16 Iainkoari Iainkoari Iainkoari, 
XII,17 Moise'k? Moise'k. Moise'k. 
XII,21 zan»: zan»: zan»; 

XII,23 ezrun [etzun m31 etzun etzun 
XII,24 asleran asieran Asieran 
XII,24 Iainkoa Iainkoak Iainkoak 

31# = a+z. 
32«ikus-egifia» m3. 
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XII,24 esatean. esatean. esatean? 
XII,25 guk guk Guk 
XII,26 Augustin' ek Augustin' ek Augustin' ek 
XII, 26 naiko naiko naiko, 
XII, 26 ba'litza ba'litza, balitza, 
XII,27 gutxitatik gutxitatik gutxietatik 
XII,28 zeru-lurrak»: zeru-lurrak»: zeru-lurralo> ; 
XII,29 zitun: zitun: zitun; 
XII, 30 bixikoak bitxikoak bixikoak 
XII, 32 ba'zun ba'zun bazun 
XIII, 1 Augustin'i Augustin'i Augustin'i 
XIII,2 zenezan: zenezan: zenezan; 
XIII, 3 izan [izan, rn3] izan izan, 
XIII,4 ba'litu ba'litu balitu 
XIII,4 ere ere, "ere, 
XIII, 5 iakintasunagan iakintasunagan Iakintasunagan 
XIII,5 egin egin egin, 
XIII,5 arnasa arnasa Amasa 
XIII,5 arnas arnas Arnas 
XIII,5 saindua, saindua; Saindua; 
XIII,5 Augustin' ek Augustin' ek Augustin' ek 
XIII,6 arnaza [arnasa rn3] arnasa Arnasa 
XIII,7 Nork Nork Nor 
XIII,7 esan esan esan,33 
XIII,7 arnasa arnasa Arnasa 
XIII, 7" zala». zala». zala»? 
XIII, 8 arrazoi duna arrazoiduna arrazoiduna 
XIII,9 gaifi gain gain 
XIII,10 Gu Gu, Gu 
XIII,12 argira argira argitara 
XIII,13 ori on ori, 
XIII,13 sifiestea sifiestea sinistea 
XIII, 15 sainduen sainduen Sainduen 
XIII,16 alda-ezifia alda -ezifia, alda-ezina, 
XIII,18 illuna: illuna: iliuna; 
XIII,18 eguna: eguna: eguna; 
XIII,19 argi zagiak argizagiak Argizagiak 
XIII,20 Lengoan Lengoan Lengoak 
XIII,21 itzak itzak Itzak 
XIII,21 egaztiak: egaztiak: egaztiak; 
XIII,21 da. da da. 
XIII,25 Augustin Augustin Augustin 
XIII,25 esaten, esaten; esaten, 
XIII,26 Paul Paul, Paul 
XIII,28 orobatean oro batean orobatean 
XIII,29 guk guk guk, 
XIII,29 ikusten ikusten ikustean 

33Hemengo «esan» hau izenburuko Iehenengoa da: «Nork [Nor Ark] esan [esan, Ark] eta [ ... J». 
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XIII,31 dana dana dana, 
XIII,31 ori ori, or! 
XIII,32 Iaunari Iaunari launari, 
XIII,35 Emaiguzu Emaiguzu Emaiguzu, 
XIII,35 launa Iauna launa, 
XIII,38 Zerorrek Zerorrek, Zerorrek, 

Aldaera hauen aurrean segurtasun osoarekin bazter dezakegu testuaz kanpotiko datuen 
interpretazio sinpleegi batek egiantzeko egin zezakeen hipotesi bat, hots, aurkibidea 
Aitorkizunen testuaren proba zuzenduetatik abiatuta egin zela. Hau da, b i s tan d a 
a u r k i bid ear e n t est u a e z i n del a A - r e n k 0 pia i zan edo, 
zehazkiago mintzatzeko, A-ren berdin-berdina izan behar zukeen azken probarena: kontua 
da, berriz ere, frogatzea X eskuizkribua ez datorrela Y eskuizkributik, eta hori frogatzeko 
modu bakarra da error separativus bat aurkitzea.34 Baditugu lauzpabost horrelako gure goiko 
zerrenda honetan: 

IY,6 Bizitzeak Bizitzak Bizitzeak 
VI,6 emaiten ematen emaiten 
VIII,6 Pontian'ek Pontitian' ek Pontian'ek 
IX, 7 oitura oituran oitura 
X,9 aitor [iator m3] aitor iator 

Hau da, sinestezina da -erabat ezinezkoa dela ez esatearren- jatorrizko irakurketak zein 
diren ope ingenii asmatzea A-tik bakarrik abiatuta, hain zuzen ere A-ko hutsei ezin zaielako 
igarri hutsak direnik: horregatik izan ahal dira errores separativi.35 Ohar bedi, honetaz gain, 
«Pontian' ek B : Pontitian' ek A : Pontian' ek Arlo> irakurketaren kasuan, A-ren irakurketa ez 
dela hutsa, zuzenketa baizik; jakina, oraindik frogagarriagoa da: gauza bat da irakurketa 
zuzena eta beste bat irakurketa jatorra, eta hemen axola zaiguna da, hain zuzen ere, irakurketa 
jatorretatik aldentzen diren berrikuntzak.36 Arestian emandako zerrendatxokoen antzekoa da 
-frogatzeko balioaren aldetik behintzat- X, 2 izenburuaren testuarekin gertatutakoa: 

Aitortu nai ezik ere, lainkoak 
ezagutzen du giza-barrena. 
Lotsatzen da ta beregandik 
baztartzen. Iaungoikoa artzeko. 
(B) 

Aitortu nai ezik ere, lainkoak 
ezagutzen du giza-barrena. 
Lotsatzen da ta beregandik 
baztartzen Iaungoikoari eltzeko. 
(A) 

34Ikus, kontzeptuaren gainean, 127 or. 95 oh. 

Aitortu nai ezik ere, lainkoak 
ezagutzen du giza-barrena. 
Lotsatzen da ta beregandik 
baztartzen, Iaungoikoa artzeko. 
(<<Ailcibidea»). 

35Eztabaidagarria izan daiteke, alde honetatik begiratuta, «Kiroletan B : Kirolak A : Kiroletan Arb kasua (I, 
10): izan ere, «Kirolak aundinai billa» esaldia ezinezkotzat jo daiteke eta Agustinek kapituluan benan dioenarekin 
berreraiki liteke -egundoko suertearekin, hori bai- jatorrizko irakurketa. (Baina izenburua ez da nahitaez 
ezinezkoa: uler daiteke «Kirolab, bera bakarrik, esaldi nominal bat dela, eta «aundinai billa» beste esaldi bat). 
Beharrik ez dagoenez gero ez du merezi honetaz gehiago tematzea, baina nago besterik gabe sar litekeela goiko 
zerrendatxoan. 

36Gogora dezagun B-prior-en ez dituela ezerk iragarri B-ren eta A-ren arteko aldaera hauek, hau da, B-prior
erik A-ra bidean sarro ziren haietakoak direla guztiak. 

I 

I 
I 
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Ekar genitzake froga gehiago/7 baina nahikoa da testukritika geometrikoenaren arabera ere 
erabat akatsik gabeak diren kasu hauekin. 

Aldi berean, ordea, <lArkibidea» honen testuak B-prior baino geroagokoak diren 
bi testu zati islatzen ditu. VII, 21 kapituluak ez du izenbururik B-prior-en (B, 87 or.): 
izenburuarentzako zuri bat utzi zuen B-ren kopiagileak baina hutsune hori ez zen inoiz 
bete (B-alter-ekoa, berriz -ikusi dugu gorago: 98 or. 5 oh.-, Orixek bete zuen bere eskuz: 
«Kristo biotzez umil eta samur»); A-n, eta esan bezala B-prior-en inongo arrastorik utzi gabe, 
honako izenburu hau irakur daiteke: 

Batez ere Iondoni Paul' en liburuetan arkitu du Platondarretan arkitu ez duna ta Goiko Arnasa poz
dardara sartu zaio. 

Funtsean, izenburu berbera dago mintzagai dugun aurkibidean. Antzeko zerbait gertatu da 
X, 38 kapituluaren izenburuarekin: B-k «Gauza galduak nola arkitzen ditu oroimenak?» 
izenburua dakar (B, 137 or.); baina Lekuona konturatu egin zen izenburu hau X, 18 
kapituluak zuen berbera zela eta, oraingoan ere B-prior-en arrastorik lagatzeke, beste bat 
asmatu zuen A-ko testurako: 

Ageriko egiiiak goretsi-naia, nai arrixkutsua. 

Eta hau ere, gutxi gorabehera, aurkibidean dagoen bera da. Gorago frogatu dugu, testukritika 
zorrotzenak ezin eztabaidatuzkotzat jo ohi duen modu batean frogatu ere, aurkibidea B
prior-eko testutik edo B-prior-ekoa bezalako batetik kopiatu zela, hau da, ez zela kopiatu 
A-koa bezalako batetik; baina VII, 21 eta X, 38 kapituluen izenburuek frogatzen dute, aldi 
berean, beste zerbait ere izan zuela kontuan Lekuonak aurkibide hau egiteko momentuan 
eta zerbait hori gero A-n inprimatu zenaren berdina -edo oso antzekoa- zela. (Hau guztia, 
bestalde, orain arteko datuetan oinarri litekeen beste hipotesi baten kontrako aztarrena da, 
hots, «Arkibidea» inprimategiko langileek egina izatea baina zuzenean B-prior-etik; nolanahi 
ere, beherago -ikus 327 or.- aztertuko ditugun hizkuntz ezaugarriek zeharoan frogatuko 
dute mintzagai dugun testu hau Lekuonak egina izateaz gain Lekuonak berak eskribitua 
dela). Baina, bestalde -azpimarra dezagun aurkaritza-, axola zaigu egiaztatzea aipatu 
bi izenburu hauetatik landara behin ere ez datozela bat, B-prior-eko testuaren kontra, 
aurkibidekoa eta A-koa -bat etorri, esan gabe doa, poligenetikoa ezin izan daitekeen 
irakurketa batean-; hizkuntzaren itxurari dagozkion aldaerak alde batera utzita -hemen 
bereziki baliogabeak, gainera-, hauek dira dauden guztiak: 

II,7 eroriko erorika erorika 
V,7 zio zaio zalO 

VI,3 Anburusi Amburusi Amburusi 
VI,4 Anburusi Amburusi Arnburusi 

37Esaterako --eta punruazio kasu bat aipatzearren bakarrik-, «izan bizi B : izan, bizi m3 : izan bizi A : izan, 
bizi Arlo> (XIII, 3), komaren beharra ez baitzen, inondik ere, begien bistakoa: «Argiak ere ez zun merezi izan [izan, 
m3ArkJ bizi izatea ta argitsu izate3>', 
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IX, 5 
X, 41 
XI, 1 
XI,S 

Anburusi 
nendun 
bziz 
Itza 

Amburusi 
nuan 
bizi 
Itz 
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Amburusi 
nuan 
bizi 
Itz 

<<Anburusi : Amburusi» eta «nendun : nuan» aldaerek ezer gum balio dute, Lekuonak 
Aitorkizunen testuan zehar sistematikoki egin zituen aldaketetakoak direlako; «Itza : Itz» 
ere, duen testuinguruan ikusten badugu, nabarmenegia da ezer frogatzeko (<<Zure Itz 
[Itza B] alda-ezifia mintzo [mintzoa Ark.] zaigu»); eta gainerakoek berez hitz egiten dute. 
Benetako salbuespen bakarra «eroriko B : erorika AArk» da: zalantzarik gabe, Lekuonak 
gogoan zuen B-prior-etik A-ra bidean egindako aldaketa hau (ikus 217 eta 283 or.), eta 
aurkibidea egiterakoan ere berriz egin zuen. Beraz, onartu beharra daukagu, ezinbestean, 
«Arkibidea» B-prior-etik kopiatu zela, baina bi testu 
zati -eta bi bakarrik-, VII, 21 eta X, 38 kapituluen 
izenburuak alegia, B-prior baino geroagoko bertsio 
bat e t i k t X e r tat u z ire 1 a -edo, zehazkiago mintzatzeko, geroagoko bertsio 
batean agertuko ziren bi testu zati txertatu zirela-. Bestela esanda: eskuen artean ditugun 
datuen arab era, ez dugu zertan pentsatu behar «Arkibidea» B-prior-en etaA-ren arteko bertsio 
batetik kopiatu zenik, eta apropos erabili dugu txertatu aditza; zehazki, egiaztatu dezakegun 
gauza bakarra da con tam ina t i 0 bat g e r tat u del a b i pun t uta net a 
b i pun t uta n b a k a r r i k. Ez dago harritzeko arrazoirik bi puntutan bakarrik 
gertatu delako: honelaxe izaten dira, hain zuzen ere, contaminatio gehienak, hots, ez dira 
izaten collatio sistematikoak. Baina, hori bai, horrela izateko zerbaitek bultzatu behar 
izan du kopiagilea contaminatio egitera, hau da, besoa testuaren beste lekukotasun batera 
luzatzera. Gure bi kasu hauek eskuliburu batean adibide gisa azaltzeko modukoak dira: VII, 
21 kapituluaren izenburuan B-prior-en dagoen zuria ikusi du kopiagileak, Lekuonak alegia; 
X, 38 kapituluaren izenburura heldu denean X, 18 kapitulukoarekin gogoratu da edo, agian 
-aurkibideko bertsioa, uste dudan bezala, A-koa baino berriagoa bada-, gogoratu da nola 
konturatu zen errepikapen horrekin A-ko testua prestatu edo zuzendu zuenean eta nola 
asmatu behar izan zuen beste izenburu bat.38 Zeren eta «Arkibidea» delakoaren testua, esan 

38Berez, bi aukera dirugu: edo VII, 21 eta X, 38 kapituluen aurkibideko tesrua A-tik kopiatu da (hau da, 
liburuaten probetatik), edo bai aurkibidearen bai A-ren eredua zatekeen behin-behineko zirriborro rnoduko batetik 
(hau cia, bi izenburu horiek bakarrik izango zituzkeen zirriborro bat eta, aldi berean, B-prior baino berriagoa eta A 
baino zahatragoa zatekeena); hots: edo A-ko testua da aurkibidekoa baino zaharragoa edo aurkibidekoa da A-koa 
baino zahatragoa. Ikus ditzagun testuak osorik: 

Batez ere Iondoni Paul'en liburuetan atkitu du Platonda- Batez ere Iondoni Paulo'ren Liburuetan arkitu du 
rretan atkitu ez duna ta Goiko Amasa poz-datdata Sattu platondarretan arkitu ez duna, ta Goiko Amasa; ta poz-
zaio. (A) datdara sarru zaio. (Ark.) 

Ageriko egifiak goretsi-naia, nai arrixkutsua. (A) Ageriko egifiak goretsi naiaren arrixkua. (Ark.). 

Esango nuke -batez ere lehenengoati buruz- bete-berean balio duela hernen hatako /ectio brevior potior 
hark (non potior, noski, vetwtior baita) , zehazki izenburuaren bukaerako «[ ... ] ta Goiko Arnasa; ta [ ... J» hitzei 
dagokienez. Badirudi bestearekin ere antzeko zer edo zer gertatzen dela baina sintaxiaten aldetik, hau da, 
aurkibidekoa sofistikaruagoa --exegetikoagoa- dela A-koa baino. (Kontzeptuari buruz ikus, esaterako, Metzger 
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bezala, A-koa baino zaharragoa baita -aipatu bi izenburuetan izan ezik-, baina h 0 n e k 
ez du esan nahi «Arkibidea» A finkatu baino lehenago 
e gin zen i k : aitzitik, VII, 21 eta X, 38 kapituluen izenburuen txertaketak frogatu du 
aurkibidea egiteko B-prior baino geroagokoa den testu bat erabili dela, seguruenik A bera, 
hau da, liburuaren azken probak; aipatu izenburu horien testuaren bi bertsioen azterketak 
ere, zerbait erakustekotan, egiantzekoagotzat jo du aurkibideko bertsioa A-koa baino 
berriagoa izatea (ikus, hemen bertan, 38 oh.); eta, azkenik, testuaz kanpotiko datuek ere 
horren alde hitz egiten dute, hau da, Lekuonak «Arkibidea» prestatu zuela Aitorkizunen 
testuaren inprimatze lanak bukatuta zeudenean. 

Prestatu esan dugu: izan ere, segurutzat jo dezakegu «A r k i bid e a» L e k u 0 n a k 
berak eskribitutako aldaki batetik kopiatu zutela 
mol d i z t e g i k 0 I a n gil e e k j hau da, Lekuonak ez zuen Ian egin ez Orixek 
bidalitako testu baten gainean ez -nahiz eta aukera hau, a priori, oso egiantzekoa izan 
hemen- inprimategian bertan antolatutako izenburuen zerrenda baten gainean. Berak 
idatzi zuen, hots, berak kopiatu zituen, banan-banan, aurkibidea osatzen duten kapituluen 
izenburu guztiak: berak kopiatu zituen bezala «Utsunealo> izeneko dokumentuaren bi 
orriak eta Egan-en argitaratu zen testu zatia. Horrela dela erakusten du mintzagai dugun 
testuaren grafian ere egoteak materialki eskribitzen zituen testuetan bakarrik egin ohi zituen 
aldaketa jakin batzuk: VII eranskinean saiatu gara hau guztiau frogatzen. Eta ez da kontu 
hutsala: beste arrazoi askorengatik bestela, fenomeno horren berri emateko, Aitorkizunen 
testuaren historia osoa beste modu -oker- batean azalduko lukeen teoria bat eraiki behar 
litzatekeelako. 

c. «Iztegitxoa» 

1956ko liburuaren hiztegitxoari buruz bi lekukotasun garrantzitsu ditugu: biak ikusi 
ditugu gorago (58 eta 305-306 or.), baina komeni da berriz gogoratzea hemen axola zaizkigun 
auziei begira. 1956ko irailaren 23an Orixek karta egiten dio Mokoroari: aurreko egunean 
ikusi du lehenengo aldiz Aitorkizunen liburu inprimatu berria eta izan duen nahigabea 
adierazten dio; nahigabe horren zergatikoetako bat, hain zuzen ere, bukaerako hiztegitxoa da: 

S. Agustifien bi ale atzo eman zizkidan Labaienek. Axalez poliki dago. Gaifierakoan ... eskua polikitxo 
sarru dutela, lenengo orrialdetik asita. Azkenean iztegia ere ipifii dute. Zenzuk esanez! [ ... J Ez dit 
batere irakurtzeko gogorik ematen. 

Bistan da, hortaz, aztergai dugun hiztegitxoa ez ziola Orixek bidali Lekuonari, B-prior-en 
ondoren esaterako, index-a helarazi bide zion bezala. Bigarren lekukotasuna -kronologiaren 
arabera lehenena, noski- Itxaropena argitaletxearen inprimategiko langile batek Lekuonari 
egindako gutun bat da. 1956ko abuztuaren 2an, Aitorkizunen testua gutxienez bigarren 
probetan dagoenean, honako hau kontatzen dio, besteak beste, gure inprimatzaileak on 
Manuel Lekuonari: 

[1992, 121-122 eta 201 or.] eta Aland [1982, 319-320 or.]; ez da ordea arriskurik gabeko araua: ikus, besterik 
gabe, Timpanaro [1981, 28 or. 30 oh.]). 
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[ ..• J por correo aparte Ie envio dos juegos de paginas montadas de la obra Aitorkizunak [ ... J. Ya 
estamos componiendo los dos indices que pronto Ie enviare para su correcci6n. Ya solo queda el 
pequeno vocabulario que aun no he recibido su original y la portada, para ultimar la obra. 

Lekuonak azkar egin zuen egitekoa eta abuztuaren 7 an bidali bide zuen moldiztegira falta 
zen hiztegitxoa, honda esaten baitio langileak 1956ko abuzutaren 10eko beste eskutitz 
batean: 

Acuso recibo a su atta. carta fecha 7 del cte. junto con las pruebas de los Indices corregidos, asi como 
el original del pequeno vocabulario. Ayer Ie envie las pruebas de este vocabulario, rogandole la dpida 
devoluci6n de las mismas una vez corregidas [ ... J 

Hiztegitxoa, orduan, bi aurkibideak baino geroago hddu zen inprimategira eta «Okerrak 
zuzentze» baino pixka bat lehenago: pentsatzekoa da egin ere horrda egingo zelako. 

Inongo zalantzarik gabe, beraz, 1956ko edizioaren «Iztegitxoa» ez da Orixek ondua. 
Alabaina, eta askotan aipatu behar izan dugun bezala, B-prior-en badira, orrien oinean, 
Orixek ipinitako hiztegi ohar zenbait (IV eranskinean eman eta azaldu ditugu); ohar hauek 
guztiak -bi izan ezik: ikus, hementxe, 39 oh.- 1956ko liburuaren hiztegitxoan jaso 
ziren, aldaketa gutxi batzuekin: Orixek euskaraz emandako iruzkinak erdaratu egin zituen 
Lekuonak eta, hiruzpalau kasutan, Azkueren hiztegira jo zuen, nonbait Orixeren azalpenak 
zehazteko edo, oro har, hobetzeko (ikus, beherago, 337 or.). Mintzagai dugun hiztegitxo 
honek 240 sarrera ditu guztira eta 128 B-prior-etik hartutakoak dira;39 nondik eta nola etorri 
dira gainerako 112 horiek? Gorago, m3-k B-prior-en utzitako arrastoak aztertu ditugunean, 
lau sail egin behar izan ditugu: hauetako bat, beste hiruretatik oso ondo bereizita, esanahiaren 
aldetik azalpena behar zuten hitzek m3-ri eragindako markek eta oharrek osatzen zuten. 
lzan ere, era honetako hitz asko markatu zituen m3-k bere ohiko arkatz gorri-urdinarekin: 
batzuetan, bertan esaten genuen bezala, azpimarratu besterik ez zuen egin eta beste batzuetan 
azpimarratu eta, betiere lapitz gorri-urdinarekin, erdal -inoiz euskal- ordain bat eman; 
m3-k helburu honekin nabarmendutako hitz guztien zerrenda, hauei emandako ordainekin 
batera-horrelakorik dagoenean-, gorago irakur daiteke (137-140 or.). 1956ko edizioaren 
hiztegitxoko 240 sarreretatik 79 Lekuonak B-prior-eko orrietan markatutako edo azaldutako 
hauek dira. Merezi du elkarren ondoan ikustea, alde batetik, B-prior-en nabarmendutako 

39B-prior-en, berez, 153 ohar daude, ez 128: 153 horietatik ordea 2 ez dira jaso 1956ko edizioaren hiztegitxoan 
(<<aizu = libre» eta «iabaldu = calmarse») eta, bestalde, hitz asko bi edo -inoiz- hiru aldiz agertzen dira B-prior
eko oharretan, baina 1956ko hiztegiexoan, noski, behin bakarrik jaso dira (<<apen», izan ere, hiru aldiz agertzen 
da Orixeren oharretan; honako hauek, berriz, bina aldiz: «asimasi», «atzi», «aurtiki», «ausaz», «azbegi», «aznai», 
«bakun», «batzaldi», «gogaki», «iagon», «iaregin», «iguin», «ikotika», «iiiutu», «itzuri», «mendeku», «mintzul», 
«sori», «tukw), «tulunbio», «urribizi» -azken hau, berez, «urri bizia)>-). Ikus erreferentziak IV erans. Oro har, eta 
testuan esan bezala, B-prior-eko oharrak aldaketa handirik gabe jaso dira 1956ko hiztegitxoan: euskaraz zeudenak 
erdarara itzuli dira (<<"iarki = buruz buru iarri" B : "iarki = oponerse" 1\>,; «"mintzul = itzik gabe" B : "mintzul 
= mudo" A»; «,'atzi = arzeman, arrapatu" B : "atzi = conseguir, lograr, coger" A,); etab.) eta erClarazko gehienak 
zeuden-zeudenean gdditu dira «tifiutu = nutrir" B : "iiiutu = nutrir" A,); «"tuku = celos" B : "tuku = celos" A»; 
<,'apen = venganza" B : "apen = venganza" A,); etab.). Hau guztia oharren antolamenduari dagokio: oharren testuan 
gertatu diren aldaerei buruz ikus, beherago, 334-337 or. Ohar bedi, bestalde, mlter-ek eta m2-k sartutakoak ere 
jaso egin direla: «urribizi» eta «iagoie» (ikus 104-105 eta 118 or.). Adibideak besterik ez dugu ekarri: kasu guztiak 
ikusi nahi dituenak IV eranskinean ditu, esan bezala, B-prior-ekoak; besteak, jakina, 1956ko edizioan. 

I 

I 
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hitzak. eta Lekuonak emandako azalpenak eta, bestetik, hauetatik abiatuta 1956ko edizioaren 
«Iztegitxoa» delakoan (hemendik aurrera «Izt») sortu diren sarrerak:40 

B m3 Izt 

42 or. garerdiko florentem «garerdiko = floreciente» 
43 or. Auk ten «auk = ten (imper.)>> 
43 or. mingulin queja «mingulin = queja» 
45 or. axekatzeak nugari, broma «axekatu = bromear» 
45 or. obenduru reo «obenduru = reo» 
48 or. erraldoi gigas «erraldoi = gigante» 
51 or. zireun 
51 or. kaizu magnitudo «kaizu = tamafto, grandor» 
53 or. iiiarrausiak vexari, castigar «iiiarrausi = sacudir» 
54 or. bekaldetzen comparar «bekaldetu = comparan, 
54 or. Arrandi soberbia «arrandi = orgullo» 
54 or. iresle devorador «iresle = devorador» 
56 or. txiratzen acariciar «txeratu = acariciar» 
60 or. nabastarreak familiaritas «nabastarre = familiaridad» 
60 or. iasak pietas 
61 or. puztagarriak pasajeros «puztagarri = efimero, pasajero» 
64 or. kurkaiioaren «kurkaiio = traguito (kurka)>> 
64 or. suar fervens «suar = ferviente, ardiente» 
71 or. iraizeko presente «iraizeko = presente, superficial» 
75 or. erasaten penetrar «erasan = penetrar» 
76 or. idoki sacar «idoki = sacar» 
77 or. zaiiiltzen ? «zaiiiil = flojo, apatico» 
83 or. adargil ganado «adargil = ganado cosquilloso» 
84 or. aleun inumerable [sic] «aleun = inumerables [sic]» 
85 or. oildu apartar «oildu = apartar» 
85 or. istatua inundar «iztatu = inundar, rociar» 
85 or. usma olfato «usma = USa!» 
85 or. eraiki ex[ ... ] «eraiki = hacer Ievantarse, exaltar» 
86 or. tinki «tinki (egon) = (estar) seguro» 
86 or. eskier «eskier = seguro» 
87 or. mordindua «mordindu = embeben, 
87 or. illarraindu «illarraindu = hincharse [ ... ]»41 
87 or. atzilotzen «atzilotu = cautivar» 
87 or. tinkatu «tinkatu = asegurarse en ... » 
87 or. kordokatuko «kordokatu = tambalearse» 
88 or. irenak eunuco 
89 or. berariz buriar 

4OEzkerrean, ohi bezala, m3-knabarmendutakohitzadoa; erdian, m3-kbetikoarkattgorri-urdinarekinidatzitako 
azalpena, baldinhorrelakorikbadago; eskuinean, azkenik, m3-ren oharrari 1956ko edizioarenhiztegitxoan dagokion 
sarrera osoa. Datuak argiago emateagatik ezin izan ditugu erreferentziak osorik -hau da, ohiko moduan- eman: 
hutsik egiteko arriskurik gabe osatu daitezke 137-140 orrialdeetako zerrendara joez gero; ohar bedi, orobat, aipatu 
zerrendan bakarrikematendirelakasu bakoitteaneman beharrekoxehetasunak: hemen ezduguharako deirikere jarri. 

41«il1arraindu = hincharse. envanecerse». 
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89 or. lZa! cedro 
93 or. auengarri 
93 or. aioan 
93 or. goxo ta mana 
93 or. san-zun 
95 or. aiertzen 
95 or. irotzen 
104 or. lasterrna prontitud 
107 or. uztaka 
107 or. arreratu curar 
107 or. uger profundo 
108 or. korrokatu vomitar 
109 or. txirdillen inferior 
112 or. ilaurri 
112 or. nausa refrse 
113 or. ioiago rico 
115 or. asaska desahogarse 
115 or. as-estu apurar 
117 or. Uhats [ ... ] uhatsak aire 
118 or. edutu formarse 
120 or. berein innumerabiles 
123 or. dendua cimiento 
123 or. aleun inumerables [sic] 
123 or. zietan 
125 or. usnatu 
128 or. kukatzen hallar 
129 or. gorbizi rebelde 
130 or. segarak 
131 or. entziten aquietar 
132 or. antzumatuz 
133 or. lo-armarik 
133 or. ista brillo 
134 or. araotzen 
135 or. xapaleri 
135 or. egitzi 
136 or. axukatzen [ ... ]45 tentar 
137 or. goitzarrenak contumelia 
140 or. Berein milia, asko 
141 or. semautsi 
142 or. eita forma 
145 or. beraizik bromeando 
145 or. aleun, aleun inumerables [sic J 
147 or. axekatuko tentar 

42«ifiaurri = extender, tender como iecho». 
43«gorbizi = rebelde, desobediente, destemplado». 
44.io-asma = dormitar (op. lozorro»>. 
45Ikus, sarrera osoa, 139 or. 
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«izai '" cedro» 
«auen = lamento» 
«aio = espera, deseo» 
«g. t. m. = duldsimo y manslsimo» 
«sari-zun = por interes» 
«aiertu = oponerse» 
«irotu = conswnirse, corrompen> 

«uger = profundo» 
«korrokatu = vomitar» 
«txirdil = inferior» 
«ifiaurri = extender [ ... ]»42 
«nausatu = reirse, buriarse» 
<dori = abundante» 
«asazkatu '" respirar» 
«asestu = suspirar 
«uhats = aire atmosferico» 
«edutu = formarse» 
«berein = inumerables [sic]» 
«dendu = equilibrio» 
«aleun = inumerables [sic]» 
«zietan S3,rtu = estimulan> 

«kukatu = hallaf» 
«gorbizi = rebelde [ ... ]»4; 
«segara = lazo (sin. lakio)>> 
«entzi = confiarse, aquietarse» 

<<io-asma = dormitar [ ... ]»44 
«ista = brillo» 
«araotu = suplican> 

«egotzi '" dejar, deponer» 
«axukatu = ten tar» 
«goitzarren = vituperio» 
«berein = inumerables [sic]» 
«semautsi '" hijo adoptivo» 

«aleun = inumerables [sic]» 
«axekatu = bromean> 46 

46Azalpen oker honen gainean ikus 140-141 or. 22 oh. bigarren zaria. 

II 

II 

, I 
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148 or. iaurri gobemar «iaurri = regir» 
149 or. atarra reprehension «atarratu = reprender» 
151 or. zora moverse «wraru = dar vudtas» 
152 or. tarterik espacio 
153 or. xurtzen disminuir «xurru = disminuir» 
154 or. iraizeko transitorio «iraizek.o = presente. superficial» 
155 or. iraitzi arrojar 
156 or. mokorki corpus 
157 or. soraioeri muy [ ... J47 

160 or. egarten egari «egari = sufrir. soportar» 
161 or. aizaroak «aizaroak = tinieblas» 
161 or. sorbatz filo 
162 or. irotzen «iroru = consumirse. corrompel'>' 
169 or. edu como «edu = tantos ... como (= ainbat)>> 
170 or. erasanez padecer «erasan = penetraI» 
173 or. wru 
174 or. iro corromper «irotu = consumirse. corromper» 
175 or. bixikoago «bixiko = diferente» 
178 or. ataizean «ataize = cdo. acecho» 
181 or. maketSen perfecto 
181 or. alki contento «alki = contento» 
182 or. lapardiak zarzal 
182 or. auta decta «auta = degante» 
182 or. eintSu medida 
183 or. bixikoak diferentes «bixiko = diferente» 
183 or. em «einean = a la medida>. 
183 or. gorbiziz infid «gorbizi = rebdde [ ... ]»48 
184 or. edu.edu como «edu = tantos ... como (= ainbat)>> 
184 or. ataizerako cdo «ataize = cdo. acecho» 
185 or. zarralda «zarralda = arrastcindose» 
185 or. aintzoak 
185 or. xegunekin «xegun = smal» 
186 or. txartaketan «txartaka = arbusto» 
187 or. antzi habilidad 
187 or. igatu marchitarse 
188 or. iragarlea 
190 or. soatzi gustar «soatsi = gustar. saborear» 

Begien bistan dago. hortaz, 1956ko liburuaren hiztegitxoa Lekuonak egin zuela eta. 
zati handienean, Orixek ipinitako oharrak bilduz eta berak B-prior-eko orrietan zehar 
markatutako eta azaldutako hitzak jasoz. Esan dugu gorago hiztegitxo honetako 240 
sarreretatik 128 Orixek ipinitakoetatik etorri direla; 79 Lekuonak nabarmendutakoetatik 
dira: arestian emandako zerrendan, noski, gehiago daude, baina hemen ere, Orixerenetan 
bezala, batzuk bi edo hiru aldiz rnarkatu edo azaldu dira; bestalde, 7 sarrera bai Orixeren 
oharretan bai Lekuonak nabarrnendutakoetan agertzen dira (<<bixiko», «egari>., «einean», 

47 «muy tardos de inteligenciv. 
48Ikus gorago 43 oh. 
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«illarraindu», «iiiarrausi», «kaiZU», «semautsi»). Hortaz, 40 sarrera gelditzen dira: zalantzarik 
gabe, B-prior-en gainean egindako lanaren ondoren konturatuko zen Lekuona hitz horiek 
ere liburuaren akaberako zerrendan sartzea komeni zela. Hona hemen:49 

«ahopaldi = insuito» (107 or. = IX, 8, 18 [227, 12]) 
"akalde (Tiberakatde) = puerto (Ora tiberina)>> (109 or. = IX, 10,23 [231,6]) 
«akio = insistir, tentar (-an an)>> (135 or. = X, 36, 59 [292, 3]) 
«amarru = asechanza" (113 or. = IX, 13,36 [240, 10; amarruz B : amurruz A]; 132 or. = X, 33, 

50 [284,23]; 134 or. = X, 35, 56 [289,24]; 178 or. = XIII, 13, 14 [389,21]) 
«antzelari = artista, artesano» (142 or. = XI, 5,7 [308,9 eta 15]) 
«ario (-ra) = a la medida» (4 or. = I, 6, 7 [14,21]; 131 or. = X, 33,49 [284, 16; erioko B: arioko 

A]; 151 or. = XI, 25, 32 [330,3]; 170 or. = XII, 28, 38 [371,3]; 186 or. = XIII, 24, 36 [408,9]) 
«asikin '" primicia» (109 or. = IX, 10,24 [232, 8]; 163 or. = XII, 16,23 [356, 15]; 178 or. = XIII, 13, 

14 [389, 15]) 
«astandu = esconderse» (7 or. = I, 8, 13 [20,7]; 178 or. = XIII, 14, 15 [390, 16]; 184 or. = XIII, 21, 

30 [402, 17]) 
«aundipide = gloria, glorificaci6n» (135 or. = X, 36, 59 [292, 13]) 
«baitsa = fondo comun» (73 or. = VI, 14,24 [149,8]; 80 or. = VII, 7, 11 [165,22]) 
«ebatzi = juzgar» (89 or. = VIII, 2, 3 [186, 8]; 116 or. =X, 5, 7 [248,13; ebazle]; 135 or. = X, 36, 59 

[292, 16]; 185 or. = XIII, 22, 32 [404,27 <pr.>, 27 <ait.> eta 28]; 185 or. = XIII, 23, iz. [405, 
2]; 185 or. = XIII, 23, 33 [405,3,17,18,24 <ebazle>, 405, 24-406,1,406,6,8]; 186 or. = 
XIII, 23,34 [406, 17,407,3,7-8]) 

«egotzi = dejar, deponer»so (3 or. = I, 5,6 [13,23]; 10 or. = I, 11, 18 [24, 19]; 13 or. = I, 16,25 [30,7 
eta 9-10]; 23 or. = II, 5,11 [45,23]; 34 or. = III, 7,14 [65, 26]; 44 or. = IV; 7,12 [84,15]; 46 
or. = IV, 11, 16 [88,20]; 47 or. = IV, 11, 16 [88,21]; 53 or. = V, 2, 2 [102, 21]; 54 or. = V, 3,5 
[105, 13]; 56 or. = V, 6, 11 [110, 10]; 59 or. = V, 10,19 [117,24]; 60 or. = V, 11,21 [119, 11]; 
62 or. = V, 14,24 [123,2]; 65 or. = VI, 4,5 [131,4]; 68 or. = VI, 7, 12 [137, 17]; 70 or. = VI, 
9, 15 [141,28]; 72 or. = VI, 11,20 [146, 14]; 79 or. = VII, 6,8 [163,2]; 107 or. = IX, 8, 18 [227, 
15 eta 228, 2]; 112 or. = IX, 13,34 [238, 15; legotzidaken]; 113 or. = IX, 13,36 [240,4]; 114 
or. = X, 2, 2 [244, 18]; 122 or. = X, 14,22 [262, 8 eta 8-9]; 130 or. = X, 31, 44 [281,7]; 135 
or. = X, 36, 59 [292,5; egitzi]; 137 or. = X, 37,62 [295, 14]; 139 or. = X, 43, 70 [301, 16]; 168 
or. = XII, 25, 34 [367, 10; egitziko]; 168 or. = XII, 25, 35 [367, 16]; 186 or. = XIII, 24, 37 
[409,2]; 187 or. = XIII, 25,38 [411, 3]) 

«eiagora = clamor» (102 or. = IX, 4,8 [217, 18 eta 24]) 
«eit! = ay! [sic]» (3 or. = I, 4, 4 [12, 23]; 6 or. = I, 7,11 [17, 12]; 13 or. = 1,16,25 [29,18]; 74 or. = 

49Hizregitxoko sarrera bakoirzaren ondoren eman dirudan erreferenrziak hirza agerrzen den pasaneei dagozkie: 
honek ez du esan nahi aiparzen diren agerraldi horietan guzrietan hirzak sarreran ematen zaion esanahia duenik; 
ikus, honen gainean, 338-339 or. 

sOHirz hau «egirzi» idarzita agerrzen da m3-ren arkatz gorriak nabarmendu duen tolcian (135 or. = X, 36, 59 
[292, 5]): ez dakigu, beraz, hirza hlztegitxoan jasorzeko asmoarekin markatu zuen Lekuonak ala hutsa zuzenrzeko 
(ikus 138 or. 16 oh.). Huts berbera genaru da hirzaren beste agerraldi batean (<<egirziko»: 168 or. = XII, 25, 34 
[367, 10]), baina hemen ez dago inongo markarik; oso huts mota arrunta da makinaz jotako tesrueran: ikus 84 
or. 42 oh. Beste agerraldi batean ere lapirz gorri-urdinak azpimarrarua dago (23 or. = II,S, 11 [45, 23]), baina 
kasu honetan argi dago «Utsuneak» dokumentuan (197 or. 12 zenb.) proposatu den a1daketa bat txertarzeko 
marka bat dela. «(Utsuneab hauetako beste tesru zati batean ere [195 or. 8 zenb.] agerrzen da, oraingo honetan 
-aurrekoan ez bezala- Lekuonak ex novo sarruta). Baina 35 a1diz agerrzen da guztira egotzi aditza Aitorkizunen 
tesruan: beraz, modu askotara sar zitekeen hitz hau liburuaren akaberako hiztegitxoan, hau da, abagune asko izan 
zituen Lekuonak hitza <<Iztegitxoa» delakoan jasorzeko, eta honengatik guztiagatik zuhurrago dirudi X, 36, 59 
paragrafokoa hutsa zuzentzeko nabiari atxikirzea. 
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VI, 16,26 [152, IJ; 112 or. = IX, 13,34 [238, 24]; 128 or. = X, 28, 39 [277, 15]; 170 or. = XII, 
27, 37 [370, 10]) 

«emaro = suavemente» (100 or. = IX, 2, 2 [212, 16]; 109 or. = IX, 10,23 [231, 8]) 
«erasiatu = increpan> (95 or. = VIII, 7,18 [198,27]; 111 or. = IX, 12,31 [236,18]); ikus haita 

ere «erasi» (65 or. = VI, 4, 5 [130,23]) 
«erdeiiiatu = desprecian> (61 or. = V, 13,23 [121,23]; 110 or. = IX, 10,26 [233, 12-13]; 131 or. = 

X,31,46 [282, 14]) 
«erdikide = partkipe» (50 or. = IY, 15,25 [95,27]; 81 or. = VII, 9, 14 [168,6]; 89 or. = VIII, 2, 3 

[186, 13]; 139 or. = X, 43, 68 [300, 12]; 159 or. = XII, 9, 9 [346, 12]; 162 or. = XII, 15, 19 
[353, 18]; 188 or. = XIII, 26,40 [412, 14; erdikidetuz]) 

«erkitu = debilitarse» (32 or. = III, 6, 10 [61,23-24]; 82 or. = VII, 10, 16 [170, 19]; 88 or. = VIII, 1, 
2 [184,22]; 90 or. = VIII, 2, 4 [187, 20]; 104 or. = IX, 4, 11 [221, 1J); ikus haita ere: erkigarri 
(67 or. = VI, 6, 9 [135, 1]) 

«eseki = pender, estar colgado, colgan> (112 or. = IX, 13,35 [239, 12]; 164 or. = XII, 18, 27 [358, 
23]) 

«ezain = indigno» (80 or. = VII, 7, 11 [165,24]) 
«ezarian = poco a poco» (36 or. = III, 10, 18 [69, 18 his]; 45 or. = rv, 8, 13 [85, 16]; 61 or. = V, 13, 

23 [122, 5]; 112 or. = IX, 12,33 [237,24]; 134 or. = X, 35, 57 [290, 8]) 
«gaitzegoki = incongruentemente» (157 or. = XII, 6, 6 [342, 19-20]; 164 or. = XII, 17,25 [357,21]; 

174 or. = XIII, 3, 4 [379, 23]) 
«garastatu = regar» (180 or. = XIII, 17,21 [394,21-22; garaztatu BA]) 
«iastatu = sahorear» (64 or. = VI, 2, 2 [127, 18]; 72 or. = VI, 12,21 [146,22]; 73 or. = VI, 12,22 

[147,22 his]; 86 or. = VII, 20, 26 [179, 24]; 104 or. = IX, 4,10 [220, 5]; 118 or. = X, 8,13 [254, 
16]; 125 or. = X, 21, 30 [270, 13]; 128 or. = X, 27, 38 [276, 15]; 132 or. = X, 33, 50 [285,8J; 
133 or. = X, 35, 54 [288, 15]; 160 or. = XII, 11, 12 [348, 16]) 

«iastu = gusto» (73 or. = VI, 13,23 [148, 18]; 117 or. = X, 6, 8 [250, 1]; 120 or. = X, 10, 17 [257, 
16-17]; 121 or. = X, 12, 19 [259,5-6]; 121 or. = X, 14,21 [261,18]) 

«iraultzizka = revolcindose» (100 or. = IX, 1, 1 [212,11]) 
«minduru = pesaroso» (58 or. = V, 8, 15 [114, 16-17]; 108 or. = IX, 9, 22 [230, 12]; 140 or. = XI, 1, 

1 [303, 18; ninduru B : minduru A]) 
«mozkin = lucro, provecho» (3 or. = I, 4, 4 [12, 18]) 
«obo = :imhitO»51 (151 or. = XI, 23, 30 [328, 2]) 
«okaztatu = vomitar» (76 or. = VII, 2, 3 [156,9]; 84 or. = VII, 16,22 [175, 13]; 103 or. = IX, 4, 9 

[219, 12]) 
«sogor = sordo-mudo» (18 or. = II, 1,2 [38,6]; 46 or. = rv, 11, 16 [88, 13]; 51 or. = rv, 15,27 [96, 

28]; 104 or. = IX, 4, 11 [220,25]; 105 or. = IX, 7, 15 [224,7]; 128 or. = X, 27, 38 [276, 13]; 
189 or. = XIII, 29, 44 [415, 14-15]) 

«sumaiki = sentido» (121 or. = X, 12, 19 [259, 14]; 123 or. = X, 16,25 [264, 19-20]; 125 or. = X, 21, 
30 [270, 5 eta 9) 

«txokoan = en secreto» (l06 or. = IX, 8, iz. [225, 8]; 141 or. = XI, 3, 5 [307, 5]) 
«umontzi = seno materno» (170 or. = XII, 27, 37 [370, 5]) 
«urrurik = dehalde [sic]» (28 or. = III, 2, 3 [56, 1; urrurik B : urrurikago A]; 92 or. = VIII,S, 10 

[192, 19-20]; 126 or. = X, 22, 32 [271, 15]; 179 or. = XIII, 15, 17 [392, 10]) 
«urrunatu = despreciaf»52 (49 or. = IV; 14,23 [94, 8-9]; 181 or. = XIII, 18,22 [395, 19]) 
«xedera = red» (31 or. = III, 6,10 [60, 20]; 44 or. = IY, 6,11 [83,22]; 53 or. = V, 3, 3 [103, 10]; 57 

or. = V, 7, 13 [111, 22-23]; 135 or. = X, 36, 59 [292, 3]) 

SIB_ko makinazko testuan dei bat clago hitz honen ondoren baina oharrik ez dago. (Gauza bera gertatzen da, 
lerro berberean, «ekia» hitzarekin, baina hau ez da jaso bukaerako hiztegitxoan). 

52Baina bada Orixeren ohar bat «urruiia = desprezio»; ikus IV erans. 
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«zaneko = repentino» (169 or. = XII, 27, 37 [369,21]) 
«zudu = empefio» (105 or. = IX, 7, IS [223,22]) 

TESTUAREN IBILBIDEA 

Badira ordea aztertu beharreko aldaera zen bait Aitorkizunen testuaren eta hiztegi 
honetako hitzek osatzen dutenaren artean. Orixek ipinitako oharretatik sortutako sarreretan 
honako hauek aurkitu ahal izan ditut: 

B Izt 

36 or. = III, 10, 18 [69,20] erauzi erautzi 
20 or. = II, 3, 7 [41,28] eretsi ezetsi 
31 or. = III, 6, 10 [61,6-7] iara eman Jaran eman 
13 or. = I, 16, 25 [30,4-5] txartexa txartesa 
54 or. = V, 3, 3 [103,23] xume kume 

Berez, «eretsi B : ezetsi Izt» aldaera gorago azaldu dugU, B-ren kopiagileari buruz (80 or.) 
eta, gero, m2-k egindako zuzenketen gainean (102-103 eta 110 or.) hitz egin dugunean: 
ohar honi dagokion hitza, B-ko testuan, «erezten» da, eta oharra, esan bezala, «eretsi»; 
testuko «erezten» ordea «ezesten» zuzendu du m2-k, baina ez du ukitu orri barreneko 
«eretsi»; B-prior-en ez dago besterik, baina 1956ko edizioan jaso egin da m2-k egindako 
zuzenketa eta mintzagai dugun hiztegitxoan ere «ezetsi» inprimatu da. Hutsa delakoan nago 
hiztegitxoko «erautzi»: Orixek «erauzi» erabili du beti AitorkizunetanY Badirudi gauza bera 
esan behar dela --eta arrazoi berberengatik- «iaran eman» formari buruz. Berriz, esango 
nuke «txartexa : txartesa» aldaerak jatorri argia duela: hitz hau hapax da Aitorkizunetan eta, 
izan ere, «txartexa» da; baina Azkuek «txartes» dakar: ondoren ikusiko ditugun beste adibide 
batzuek erakutsiko digute Azkuek horrela ekartzea nahikoa dela onartu behar izateko horixe 
dela horren jatorria eta ez besterik. Azkenik, ezin eztabaidatuzkoa da Lekuonaren «kume = 
pequeno» ezinezkoak bestela jasogabetzat jo behar genukeen Orixeren «xurne = txiki» izan 
behar duela derrigor. 

Interesgarriagoak dira m3-k nabarmendutako hitzei dagozkien sarreretan gertatutako 
aldaerak: -

115 or. = X, 4, 5 [247, 12] 
115 or. = X, 4, 5 [247, 11] 
113 or. = IX, 13,37 [241, 1] 
85 or. = VII, 17,23 [176, 19] 
133 or. = X, 34, 52 [287, 7] 
190 or. = XIII, 30,45 [416,3] 
56 or. = V, 6, 10 [109,7] 
77 or. = VII, 3, 5 [157,25] 

B 

as-esru 
asaska 
ioiago 
istatua 
lo-armarik 
soatzi 
txiratzen 
zafiiltzen 

Izt 

asestu 
asazkatu 
iori [ioriago Oz] 
iztatu 
lo-asma 
soatsi 
txeraru [txoraru A] 
zaifiil 

536 or. =I, 7,11 [17,24]; 20 or. =II, 3, 6 [41,4]; 36 or. = III, 10, 18 [69, 20]; 42 or. = IV. 4, 8 [81,17]; 74 
or." VI, 15,25 [150, 11 eta 22]; 96 or. '" VIII, 8, 20 [200,28]; 117 or. '" X, 6, 8 [250, 1-21; 134 or. = X, 35, 57 
[290, 10]. 



1956KO EDIZIOARENTESTUTIK KANPOKOAK 335 

Badirudi «as-estu B : asestu Izt» aldaerak honako zergatiko bakar hau duela: B-prior-eko orri 
herean eta paragrafo herean, lerro hat heherago (I 15 or. = X, 4, 5 [247, 14]), «asestu» irakur 
daitekeela Orixeren testuan -baina, esan bezala, «as-estu» aldaera dago azpimarratua-. 
Dudarik gabe, «ioiago» hutsa da, Lekuonak hiztegitxoa egiterakoan bakarrik atzemandako 
eta zuzendutako hutsa alegia, 1956ko testuan ere «ioiago» irakurtzen baita oraindik: datua ez 
da bazter batean uzteko modukoa, a Ide bat e t i k a z tar r e n i a - i a s e g u r u a 
del a k 0 «I z t e g i t X 0 a » pre s tat u zen e a n -prestatu diogu, ez bakarrik 
inprtmatu- A ito r k i z u n e n t est u a e z zen a jag e h i ago u kit u eta, 
beste aIde batetik, testu barneko datua izanik berretsi 
e g i ten dig u I a k 0 t est u a z k a n pot i k 0 d a t u e k z i 0 sku ten a , hots, 
Aitorkizunen testuaren orrialdeak «montadas» zeudela (ikus, 328 or., 1956ko ahuztuaren 2ko 
gutuna) hiztegitxoa oraindik inprimategira iritsi gabe zegoenean eta, honetaz gain, «Okerrak 
zuzentze» delakoa -hemen ere zuzenkizun agertzen baita: ikus 29.0 or.- hiztegitxoa 
inprimatu ondoren bakarrik egin zela (1956ko abuztuaren lOekoa: ib.). Berriz, «istatua 
: iztatu» aldaera, oso oker ez banago, coniectura bat da, BAC-eko testuetan eta Orixek 
ipinitako ohar batean oinarritutako coniectura bat hain zuzen ere.S4 Ikusi dugu gorago (146 
or. eta bertako 33 oh.) m3-k hustzat jo zuela «txiratzen» eta «txeratzem) zuzentzea proposatu 
zuela, B-prior-en bertan, bere betiko lapitz gorri-urdinarekin: hiztegitxoan ere «txeratll) 
inprimatu da eta, hortaz, pentsatu beharra dugu testua eta hiztegitxoa bat ez baldin badatoz 
dela testua ez delako zuzendu m3-k nahi zuen bezala «<txeratll» eta ez «txiratu», esango nuke, 
Azkuek «txera» eta «txeratsll) dakartzalako; «txiratu», bestalde, hdpax da Aitorkizunetan); 
hau da, A-ko «txoratzen» nabarmenki facilior da eta, agidanean, hutsa, nahiz eta C-k ere 

S4B_ko testuak. honda dio: ,Ala arkiru zun animak zer argiz istatua zan [ ... j»; hots -gutxi gorabehera-: 
«[ ... j ut inveniret, quo lumine aspergeretur [ ... j» (85 or. = VII, 17, 23 [176, 19]). Ikusi dugu m3-k «istarua» hau 
azpimarratu zuda era, inongo zalantzarik gabe BAC-eko edizioaren gaztelaniazko itzulpenari jarraituz, «inundar» 
glosa idatzi zuda B-prior-eko 85. orrian (ikus, honetaz, 137 era batez ere 141-142 or.). Utz dezagun alde batera 
Lekuonaren glosaren jatorria; oso oker ez banago, Aitorkizunetan hapax den «istatua» honek bi hipotesi bakarrik 
onartzen ditu: edo ista hitzetik sorturako aditza da (era, orduan, 'argizratu' esan nahi luke nonbait-ez horrenbeste 
«brillar., OEH-k ulerru duen bezala-) edo «iztatua» baten ordez dagoen hutsa da (Lekuonak hiztegitxo hau 
egiterakoan -agian ja B-prior-eko glosa idatzi zuenean- pentsatu duen bezala). Lehenengoaren alde dago, 
noski, testua bera (C-k ere «istatua. dakar) eta Orixek «ista» hitza Aitorkizunetako beste pasarre batean ere erabili 
izana (ikus 330 eta 338-339 or.). Bigarrenaren alde, berriz, honako hau: bai aztergai dugun «istatua. honek bai 
Aitorkizunetan agerrzen diren ihinztatu guztiek (<<iiztatzell» 12 or. = I, 14, 23 [28, 1 OJ; «ihiztaturik» 1 09 or. = IX, 
10,23 [231, 14]) latinezko aspergere aditza itzultzen dutela. Bestalde, lehenengo «iiztatzen» horri ohar bat ipini 
zion Orixek: «iiztatu = rociar»; Orixeren ohar honek iradokiko zion Lekuonari -seguruenik 1956ko liburuaren 
hiztegitxoa ontzerakoan- «isratua B : iztatu Izt. aldaketaren azpian dagoen coniectura: ez dezagun ahantz A-ko 
testuan ere «istatua» gelditu zela «<ioiago BA : iori[agol IztOz» kasuan bezalaxe). Baina ezin da zalantzarik izan 
Orixeren oharrak esplikatzen duela m3-ren «istatua = inundar» glosaren bigarren zatiak «Iztegitxoa» delakoan 
izan zuen aldaketa: «iztatu = inundar, rociar» baita hemen; eta, orobat, m3-ren glosak esplikatzen duela Orixeren 
oharrak jasandakoa: B-ko 12. orrian «iiztatu = rociar» bakarrik baldin bazen, 1956ko hiztegitxoan «iiztatu = 
rociar, inundar» haita. Bistan da Lekuonak sarrera bakar bat egin nahi izan zuela m3-ren glosa eta Orixeren oharra 
bilduz eta «iiztatu : iztatu» aldaerak azkenean inprimatu zen bikoizketa ekarri zuela. (Ez litzateke arrazoizkoa 
eskatzea -ez inongo itzultzaileren kasuan, baina mila aldiz gutxiago Orixerenean- Aitorkizunetan agerrzen diren 
aspergo edo aspargo guztiak ihinztatu bezala emanda egotea. Hala eta guztiz ere, hitzari emandako ordainek egoera 
esanguratsua erakusten dute: bost aspergo -edo aspargo- dira Aitorkizunetan [I, 14, 23; II, 2, 4; III, 1, 1; VII, 
17, 23; IX, 10, 23]; hauetatik hiru, esan bezala -eta, berriz ere, Lekuonaren coniectura zuzena baldin bada-, 
ihinztatu aditzaren bidez jaso ditu Orixek; gainerako biak [II, 2, 4 eta III, 1, 1], berriz, beste aditz banarekin: 
«zirracuz» eta «kirastu»). 
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«zoratzen» irakurri --gogora dezagun Lekuonak ez zekiela C-ren berririk-: rn3-ren oharra 
eta, agian batez ere, hiztegitxoaren lekukotasuna askoz pisu handiagokoak iruditzen zaizkit 
C-ren irakurketa baino. Gainerako hitz guztietan gertatu diren aldaketakAzkueren hiztegiari 
egotzi behar zaizkiolakoan nago, segituan emango dugun taulan ikusiko ahal den bezala. 

Azkenik, ez Orixeren ohanetatik ez m3-k naharmendutako hitzetatik ez datozen 
sarreretan aldaera bakarra gertatu da:55 

B Izt 

180 or. = XIII, 17,21 [394,21] garaztatzen garastatu 

Hau ere hapax da Aitorkizunetan eta, agidanean, hiztegitxoan «garastatu» baldin bada 
Azkuek horrela dakarrelako da. 

Aitorkizunen testuaren eta 1956ko lihuruaren akaberako hiztegitxoaren arteko aldaera 
gehienak, hortaz, honela SOrtu ziren: Lekuonak, «Iztegitxoa» egiterakoan, Azkueren hiztegia 
izan zuen mahai gainean; batzuetan, eta seguruenik oharkabean,56 hiztegitxoaren sarrerak 
Azkuek zekartzan gisan kopiatu zituen eta ez, berez behar zukeen bezala -Aitorkizunen 
testua bera ere aldatu ez zuenez gero behintzat-, Orixek idatzi zituen modura. Horixe 
besterik ez da kasu hauetan guztietan (goragoko hiru zerrendak bilduz) gertatua:57 

B Azkue Izt 

13 or. = I, 16, 25 [30,4-5] txartexa txartes txartesa 
56 or. = V, 6, 10 [109, 7] txiratzen txera, txeratsu txeratu 
77 or. = VII, 3, 5 [157,25] zafiiltzen zain-hil zaiiiil 
115 or. = X, 4,5 [247, 11-12] asaska asazkaldi asazkatu 
133 or. = X, 34, 52 [287, 7] lo-armarik lo-asma lo-asma 
180 or. = XIII, 17,21 [394,21] garaztatu garastatu garastatu 
190 or. = XIII, 30, 45 [416,3] soatzi sohatsi soatsi 

Aldaeraren arrazoia, esan bezala, ezin da besterik izan: Aitorkizunetan «asaskatu» bakarrik dago 
(zerrendan aipatua eta beste «asaska» bat bi lerro beherago: 247, 14); seguru dakigu -ikus, 
batik bat, 169 or.- «lo-arma» ez dela inoren hutsa; eta «soatzi», «zafiiitzem> eta «garaztatu» 
hapax legomena dira Aitorkizunetan. Eta gogora dezagun bide batez Lekuona ez zela inoiz 

55Bakari'a da A-ko «amurruz», izan ere, «amarruz» delako B-ko testuan eta, orobat, B-ko «erioko» irakurketa 
(A-k «anoko» dakar: ikus 234 eta 281 or.) inongo zalantzarik sortzen e2 duen hutsa de/ako. lkus, bien 
erreferentziak, 332 or. 

S6Bestela esanda: Lekuonak e2 zuen asmorik. izango hiztegitxoko hitzak sistematikoki Azkuek dakartzan 
arabera emateko eta, hortaz, gertatu ziren aldaerak oharkabean sortuko ziren. Izan ere, horrela dela erakusten dute 
aldatu ahal ziren baina aldatu nahi izan e2 zituen hitz askok (barne direlarik. azalpena Azkueren liburutik hartua 
duten oharrak): «adargil Alzt : adargilla. adargilbera, adargili Azk.»; «atzilotu Alzt : atxillotu Azk.»; «baietsi Alzt : 
baitetsi Azk.»; «baltsa Alzt : baltza Azk.»; «bapikatu Alzt : bapigakatu Azk.»; «dendu Alzt : dendun Azb); «iagole 
Alzt : jagola Azk.»; «iiiarrausi Alzt : ifiardausi Azk.»; «obenduru Alzt : obenduri Azk.»; «segara Alzt : segada Azk.»; 
«semautsi Alzt : semaatxi Azk.»; «zarralda Alzt : zarralde Azk.»; etab. lkus erreferentziak 137-140 orrialdeetako 
zerrendan, 332-334 orrialdeetakoao eta N eraos. 

57Ezkerreko zutabean hitzak Aitorkizunen B-prior-eko testuan duten formao agertzen dira; erdikoan Azkueren 
hiztegian irakur daitezkeen be:z.ala daude; eskuinekoan «Iztegitxoa» delakoao hartu duten itxurao. 
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saiatu, Aitorkizunen testuan zehar, hitz hauen -edo hauen antzeko beste batzuen- grafia 
aldatzen hiztegitxoan aldatu zuen bezala (<<txiratzen : txeratzen» ez baita grafia kontua). 

Zeren ez baita zalantzarik L e k u 0 n a k A z k u ere n hi z t e g i a era b iIi 
z u e 1 abe r e «I z t e g i t X 0 a» e g i t e k 0 -eta axola zaigu egiaztatzea, liburuaren 
sorrera berreraikitzeko duen balioagatik ez ezik mintzagai dugun hiztegitxo honek, bestela, 
irudipen oker bat eman liezagukeelako Orixek zenbait hitzi ematen zion zentzuari buruz-. 
Orain arte ikusitako aldaerek baino klaruago hitz egiten dute hitz batzuei (Lekuonak 
azaldutakoei zein Orixeren oharretatik hartutakoei) hiztegitxoan eman zaizkien ordainek:58 

Izt 

«adargil = ganado cosquilloso» 
«aio = espera, deseo» 
«baltsa = fondo comum> 
«dendu = equilibrio» 

Azkue 

«adargilla [ ... J:59 g. vacuno cosquilloso [ ... ]» 
«aio: 1. espera [ ... J 3. deseo [ ... J» 
«baltza: [ ... J fondo comun [ ... J» 
«dendun: [ ... J equilibrio [ ... J» 

«edu = tantos ... como (= ainbat»> 
«erdeiiiatu = despreciar» 

«edu: [ ... J tanto ... como [ ... J» 
«erdeiiiatu: [ ... J 2. despreciar [ ... J» 

«erkitu = debilitarse» 
«ezarian = poco a poco» 
«garastatu = regar» 
«kurkaiio = traguito (kurka»> 
«nausatu = reirse, burlarse» 
«urrurik = debalde [sic]» 
«zainil = Rojo, apatico» 
«zietan sartu = estimulaf» 

B-prior 

«aina: alakoa» 
«andeatu: alperrik galdu» 
«aznai: azkura» 
«bortxaz: in<d>arbeartuz» 

«erkhitu: [ ... J 3. debilitarse [ ... J» 
«ezarian: [ ... J poco a poco [ ... J» 
«garastatu: regar [ ... J» 
«kurka: [ ... J trago [ ... J» 
«nausatu: [ ... J burlarse [ ... J» 
«urrurik: [ ... J de balde [ ... J» 
«zain-hil: [ ... J Rojo, apatico [ ... J» 
«zia: [ ... J 6. est/mulo [ ... J 7. aguijon [ ... J»60 

Izt Azkue 

«aina = tanto como ... » 
«andeatu = echarse a perder» 
«aznai = prurito, rasquera» 
«bortxaz = ala fuerza» 

«aiiia [ ... J: tanto como [ ... J»61 
«andeatu [ ... J: e. a perder» 
«aznai [ ... J: prurito, rasquera» 
«bortxaz [ ... J: ala fuerza» 

Baina, hala eta guztiz ere, hitz gutxi azaldu zituen Lekuonak «Iztegitxoa» honetan Azkueren 
hiztegiaren laguntzarekin: jaso nahi izan zituen hitz gehien-gehienak -Orixek berak 
orriaren barrenean emandako oharretatik ez datozenetan gehienak alegia- BAC-eko 
edizioaren latin eta gaztelaniazko testuetatik abiatuta azaldu zituen, hots, B-prior-en arkatz 
gorri-urdinarekin markatu eta azaldu zituen hitzetan bezalaxe. Aspergarria litzateke -eta, 
agidanean, alferrikakoa- erakustea zein izan zen, kasu gehien horietan, Lekuonak ibilitako 
bidea: izan ere, begien bistakoa cia. Besterik da orciea -B-prior-eko m3-ren ohar lexikoei 

58Ikus erreferentziak 137-140 orrialdeetako zerrendan eta N eranskinean. 
59Sarrera osoa honela da: «adargilla, adargilbera, adargili». 
6°Honetaz ikus beherago 338 or. 
61Huts egin zuen hemen Lekuonak, Orixeren «aina» Azkueren «haina»-ri -eta ez «aifia»-ri- baitagokio: 

«[ ... J 2. (L) aquel [ ... J». 
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buruz jardutean bezala- hiztegitxoaren aldi honetarako ere BAC-eko latinezko zein 
gaztdaniazko testuaren erabilera fro g a dezaketen kasuei dagokienez. Bi aurkitu ditut 
1956ko liburuko hiztegitxoan ex novo sartutako sarreretan baina, agidanean, nahikoa da 
hemen axola zaigunerako: «ezain = indigno». Sarrera hau Aitorkizunen jatorrizko latinarekin 
edota BAC-eko gaztelaniarekin bakarrik uler daiteke: ezain, Azkuerentzat, «feo» besterik ez 
daj Aitorkizunetan hemen bakarrik agertzen da (ikus 333 or.): «Quo is, indigne et sordide?»j 
«~Ad6nde vas indigno y sucio?». Eta orobat gertatzen da «goxo ta mana = duldsimo y 
manslsimo» sarrerarekin, m3-k azpimarratutakoetakoa -baina azalpenik gabea- bada 
ere: honetaz ikus, beherago, 339 or. 64 oh. Beraz, 1956ko liburuaren «Iztegitxoa» ere 
B-prior-eko hiztegi oharrak egin zituen bezalatsu egin zuen Lekuonak, alde batera uzten 
badugu «Iztegitxoa» delakoan, B-prior-eko glosetan ez bezala, Azkueren hiztegira ere jo zuda 
noizean behin, sarrera berriak azaltzeko eta m3-ren azalpen bat edo beste zehazteko edo, noiz 
edo noiz, zuzentzeko. 

]akina, hiztegitxoa -edo, hobeto esateko, hiztegitxoa osatu duten osagai hauetako 
bakoitza- testuaren egoeraren eta haren interpretazioaren morroia da: hala m3-k egindako 
hiztegi oharretan nola 1956ko liburuan sartu ziren berrietan.62 Batzuetan, hitz batek adiera 
bat baino gehiago duenean, hauetako bakar bat hartu izan da kontuan, hau da, hitz hori 
agertzen den pasarteetako bati edo batzuei bakarrik begiratu zaie. Horrda gertatu da, 
esaterako, ex novo sartutako 40 sarrera horietakoa den «astandu = esconderse» azalpenarekin: 
esanahi hori izan dezake XlII, 21, 30 paragrafoan, ez ordea -ez zehazki behintzat- I, 
8, 13 eta XIII, 14, 15 paragrafoetanj m3-ren oharretatik datorren «ista = brillo» X, 35, 
54 paragrafoan agertzen denari bakarrik dagokio, ez, inondik ere, I, 7, 11 paragrafokoari 
(hemen 'iseka, trufa' baita)j etab. Inoiz testuaren huts bati ez antzematetik hitz berri bat 
-hots, ez den hitz bat- azaldu da. Hiztegitxoan «zietan sartu = estimular» sarrera dago: 
goiko zerrendan ex novo sartutakotzat jo ez badugu izan da m3-k azpimarratu egin duelako 
B-prior-en, baina inongo azalpenik eman gabe. Izan ere, B-prior-en m3-k, batetik, hitza bera 
azpimarratu du eta, bestetik, hitzaren lehenengo letra zirkulu moduko baten barnean sartu 
du (daitekeena da 0 bat izatea: ikus 138 or.)j baina marka horiek guztiak B-prior-en egon 
arren ez da aldaketarik izan A-ko testuan: beharbada Azkueren hiztegian aurkitu duen «zia» 
horrek (ikus gorago 337 or.) pentsarazi diolako ez dela hutsa, itxura guztien arabera hasiera 
batean uste izan zuen bezala, ezpada berak ezagutzen ez zuen hitz bat. Uste dut ezin dela 
dudarik egin hutsa dela eta, gainera, makinaz jotzean sarri egin ohi den huts mota batekoa: 
«[ ... ] or derabiltzat laster eta ega, al bezain barrena aietan [zietan BA] sartuz, eta ez dute 
azkenibj «[ ... ] per haec omnia discurro et volito hac illac, penetro etiam, quantum possum, 
et finis nusquam [ ... ]».63 (Beste era bateko zabarkeriak ere ez dira falta: «akalde (Tiber akalde) 
= puerto (ora Tiberina)) sarreran -alde batera utzita bigarren parentesiko hitzen letra larriak 
alderantziz jarrita daudela, hau da, «Ora tiberina»- ez luke «ora Tiberina» izan behar, «ostia 
Tiberina» baizik, horrela irakurtzen baita san Agustinen testuan eta horrela delako, oro 
har, latinean. Inoiz hitz bakar bat bi modutara eta bi tokitan agertzen da: «iiztatu = rociar, 

620ndoren aipatzen ditudan sarrera-hiez guzeien erreferentziak, ohi bezala, hiru zerrenda hauetan aurkitu ahal 
dira: 137-140 or., 332-334 or. eta IV erans. 

63Ikus adibide batzuk 84 or. 42 oh. 
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inundar» eta, lerro batzuk beherago, «iztatu = inundar, rociar»; baina honetaz ikus gorago, 
335 or. 54 oh. Alfabetoaren araberako ordena hautsi egin da batzuetan. Hiztegiaren sistema 
bera ez da beti berdina; berez euskara-erdara hiztegia izanik, inoiz euskara-euskara bihurtzen 
da: «usma = usai» eta, agian, «urrurik = debalde»; eta adizkiren bat ere -jaso zitezkeen 
milaren artean, berriz ere-- jaso da: «auk», «bio», «zirakiten»).64 

Harrigarria da oso --eta beste lezio bat, ez dela ex silentio ateratako argudioetan fidatu 
behar- Orixek aipatu ere ez egitea B-prior-en ipini zituen oharrak Mokoroari egindako 
gutunetan kexatzen denean liburuaren akaberan jarri duten hiztegiaz: «Azkenean iztegia ere 
ipifii dute. Zertzuk esanez!»; eta bizpahiru lerro betetzen ditu delako hiztegi horretan bere 
ustez egin dizkioten lardaskeria batzuk aipatuz (ikus 58 or.). Euskaldunak poema argitaratu 
zenean, berriz, behin baino gehiagotan azaldu zuen bere haserrea bereak kendu eta beste ohar 
batzuk sartu zizkiotelako (ikus 58-59 or. eta bertako 37 oh.). Bestalde, hiztegitxo honi buruz 
kexa bat agertzekotan, Aitorkizunen edozein irakurleri ezpainetara letorkiokeena ez litzateke, 
agidanean, Orixek Mokoroari agertutakoaren antzekoa, ezpada azaldu behar zituzkeen hitz 
asko eta asko ez direla bertan jaso. 

64Hitz bakarrekoak ez diren bi sarrera dira hiztegitxo honetan eta biak elkarren ondoan daude: bata Orixek 
ipinirako haietatikoa da (ikus IV "erans.), «gotor eta cinko = s6lido y firme [ ... ]» (<<solito» dakar hiztegitxoak), 
eta bestea Lekuonak B-prior-en nabarmenduerakoa, «goxo ta mana = duldsimo y manslsimo» (ikus 330 or.). 
Lehendabizikoa erabateko saIbuespena da Orixek jarritako oharretan: ez bakarrik bi hitz batera azaltzen dituen 
ohar bakarra ddako, ezpada hiztegi ohar soila ez den bakarra delako (ikus, honetarako ere, IV erans.). Lekuonak, 
bestcrik gabe, hiztegiari zegokion zaria hartu zuen eta zegoen-zegoenean txertatu zuen hiztegitxoan (beste aIde 
batetik, oharra bera Orixek ipini zuen bezala utzi zuelarik A-ko testuan): pentsa dezakegu ez zegoda bi hitzak 
batera eman beharrik, banan-banan eta hitz bakoitza zegokion tokian ematea garbiagoa zela, «gotor eta cinko» 
ez baita osorik baizik ezin argi daitekeen esapidea; baina «Iztegitxoa» ddakoaren hlstoria ikusita erraz ulertzen da 
Lekuonak egindakoa. Bigarren oharraren azalpena emateko ere, «goxo ta mana = duldsimo y manslsimo» aIegia, 
BAC-eko espainolezko itzulpenetik abiatu da Lekuona: «[ ... ] sino que no quiso este amigo dulcisimo y mansfsimo 
[ ... ]». Baina hemen ulergaitzagoa da zergatik jaso duen hiztegitxoan jaso duen beza1a: nekez izan daiteke 
kasualitatea sarrera hau oso zergaciko argia duen «gotor eta tinko» oharraren ondo-ondoan egotea. 
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Orixek mugaz bestaldean eman zituen urteak (1938-1949) ilunak dira guretzat, eta 
Aitorkizunen sorrerari buruz ere ezer gutxidakigu. Hari sinistu behar badiogu -liburuaren 
atarian jarri zuen eskaintzatik landara ez baitugu apenas lekukotasunik honen gainean-, 
Clement Mathieu apezpiku euskaldunak iradoki zion Ian hura: hala izan bazen bete-betean 
asmatu zuen, nekez aurkitu baitzezakeen Orixeren gaitasunari eta, batez ere, Orixek aldeztu 
nahi zuen hizkuntz ereduari hobeto egokitu ahal zitzaion itzulkizunik. Noiz edo non lotu 
zitzaion lanari ez dakigu: nago segurutzat jo dezakegula, batetik Bidarraitik alde egitean, 
1947ko udara-udazken aldera, itzulita zituela I-IX liburuak; eta, bestetik, Ian honen zati bat 
behintzat Bidarrain bertan ondu zuela. 1947garren urte hartan ordea misalaren itzulpena 
eskaini zioten, eta Aitorkizunak (beharbada eskuen artean zuen IX. liburua bukatu ondoren) 
bertan behera utzi behar izan zituen; Bidarraitik Donibane Lohizuna joan zen eta -ez 
nahitaez ordena honetan- ordura arte egina zuen Ian guztia, hau da, I-IX liburuen euskal 
testua, bere lagun Antonio Maria Labaieni helduarazi zion, hark gorde zezan. (27-36 or.). 

Baina Labaieni emandako hau ez da handik zortzi bat urtera, 1956an, inprimategira 
bidaliko zuen testua, zeren Aitorkizunen bi idatzaldi ondu baitzituen Orixek: bata (C) 
Iparraldean eta Ameriketan egindakoa; bestea (B), Iehenengo hartatik abiatuta, Lazkaoko 
beneditarren etxean apailatutako bigarren eta behin betikoa, hark inprimategira bidali 
zuela uste zuena hain zuzen ere. Iparraldean egindako idatzalditik, I-IX liburuak kabitzen 
zituen eskuizkribuaren kalkoa heldu da guganaino (Ca-alter; ikus I-III irud.): itxura guztien 
arabera, Orixek berak makinaz jotakoa, bigarren idatzaldiko behatzizkribua ez bezala. 
(Lan-aldaki gisa erabili bide zuen ca-prior, berriz, ez da oraingoz behintzat ageri). Esana 
dugu ezer gutxi dakigula mugaz bestaldean ondutako Iehenengo idatzaldi honen inguruko 
zertzeladei buruz: segurutzat jo dezakegu, alabaina, I-N liburuak (zehazki, V, 5, 8 edo, 
apika, V, 8, 14 paragraforainokoa) edizio elebakar batetik itzuli behar izan zituela; eta ez 
da zalantzarik hurrengoetarako Trabucco-ren latin-frantses edizioa eskuratu zuela. Ez baita 
gauza hutsala: testua finkatzerakoan izan dezakeen garrantzia alde bat utzita ere, oso kontuan 
hartzekoa da Aitorkizunak itzultzea ez dela inorentzat Ian arina, batere laguntzarik gabe aise 
egin daitekeena, eta garai eta hizkuntza askotako itzultzaile ospetsuen lekukotasunak bil 
genitzake egiaztapen honen alde. (Mitxelenak, esate baterako, «Euzko-gogoa eta Euskera» 
artikuluan Zaitegirekin izan zuen eztabaida sonatuan, honela zioen: «Zer erakutsiko luke, 
gaiiiera, euskeraz idatziaz? Gauza dela euskera, alegia, orrelako gaiak adierazteko? Ez aal 
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dira itzuli orain berriro san Agustin'en Aitorkizunak?» [1956b, 128 or.]). Baduke zailtasun 
honekin zer ikusi I-V liburuak izateak lehenengo idatzalditik bigarrenera gehien itxuraldatu 
zirenak. (67-68 or. eta II erans.). 

Donibane Lohizunen jo eta ke ekin zion misalari -baita beste Ian arinago zenbaiti 
ere- eta, horrela, uste baino lehenago bukatu zuen, seguruenik 1948ko akaberan edo 
1949ko hasieran. Misalarekin irabazitako sosekin Ameriketara joatea otu zitzaion: 1949ko 
azaroaren lera arte ordea ezin izan zen itsasoratu, eta berriz jarri zuen mahai gainean bere 
Trabucco, Aitorkizunen Xgarren liburu aldrebes samarrarekin jarraitzeko. Liburu honi 
dagokion eskuizkribua ez badugu ere (cb), badirudi aldika-edo itzuli zuela: hala pentsarazten 
digute bertan diren errepikapenek. (Abiatu, honetarako, 39 or. 62 oharretik). Jakin ahal 
dugu, orobat, ezin izan zuela Donibanen bukatu: izan ere, arrazoi asko ditugu pentsatzeko 
X, 36, 58 paragrafoa itzuli zuenean -liburua X, 43, 70 paragrafoarekin amaitzen da- utzi 
egin behar izan ziola itzultzeari. Eta oraingo honetan egindako guztia ere Labaien adiskideari 
eman zion gordetzeko. (36-39 or. eta II erans.). 

Ameriketan emandako lehenengo urteetan beste Ian batzuetan jardun zuen Orixek 
eta, betiere oso presente izan bazituen ere, 1953ko udara arte ez zituen berriz Aitorkizunak 
eskuetan hartu: antza denez, han zen jesulagun euskaldun batek BAC-eko edizioa utzi zion 
eta honetaz baliatu zen -noizean behin baita, agian, besteren batez ere- itzulpenarekin 
segitzeko. (40-44 or. eta II erans.). 1954ko urtarrilarekin bukatu bide zuen XI-XIII liburu 
korapilatsuen behin-behineko bertsioa eta martxoan, azkenik, erakusteko modukoa --<:c 
izena eman dioguna-: badirudi honen aldaki bat Labaieni bidali ziola eta beste bat on 
Martin Oiartzabal bere adiskide minari; hala eta guztiz ere eskuizkribu hau -Xgarren 
liburuarena bezala- galdutzat jo behar dugu oraingoz. (45-47 or.). (Ez dut uste jakin ahal 
denik non itzuli zituen, El Salvadorren ala Lazkaon, Xgarren liburuaren azken paragrafoak, 
hau da, X, 36, 58 paragrafoaren bigarren bertsioa eta gainerakoak. Ikus, honetaz, II erans. 
381 or.). 

1954ko azaroaren 24an Bilboko portuan lehorreratu zen eta, El Salvadorretik hitz hartua 
zuen bezala, 1955eko urtarrilaren 7an Lazkaora joan zen hango beneditarrekin bizitzera. 
Bitartean Tolosako arrebaren etxean gelditu zen: aste haietan, Orixek estimu handitan zuen 
on Justo Maria Mokoroa tolosarrak Aitorkizunak aztertzeari ekin zion (baina I-X liburuei 
zegozkien eskuizkribuak bakarrik, ez XI-XIII liburuak zituztenak), eta handik egun gutxi 
batzuetara zazpi orriko txosten bat bidali zion Lazkaora. Bertan gorde zaigun txosten 
hau (beste aldaki bat, dirudienez, Mokoroaren beraren paperen artean izan da) arrazoi 
askorengatik da kontuan hartzeko modukoa: lehendabizi, Aitorkizunen bigarren idatzaldian 
izan zuen eraginarengatik; bigarrenik, guganaino heldu ez diren bi testuren lekukotasuna 
direlako, lekukotasun murritza izan arren (I-IX liburuak zituen behatzizkribuaren lehenengo 
aldakiarena, hau da, ca-prior-ena -hauxe izan baitzen Mokoroak eskuen artean izan zuena, 
ez guganaino ere heldu den Ca-alter-, eta Xgarren liburua zuen cb-rena); eta, hirugarrenik, 
XXgarren mendeko euskalaritzan aitortzen zaion baino garrantzi gehiago duen Mokoroak 
Orixeren Aitorkizunen gainean emandako iritzi osoena delako. Itzulpenaren zuzentasuna 
eta hizkeraren nolakotasuna aztertu zituen gehienbat Mokoroak: dezentetan, batez ere 
lehendabizikoari dagozkionetan, kasu egin zion Orixek. (48-50 or., III erans. eta XXVIII 
irud.). 

Lazkaon igarotako lehenengo egunetatik jardun zuen Orixek bi aldakitan (B-prior eta 
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B-alter) heldu zaigun Aitorkizunen bigarren idatzaldia moldatzen: lehenengoa -kontuan 
hartzeko moduko datua da- Lekuonaren paper zenbait gordetzen dituen Donostiako 
artxibo batean dago eta bigarrena, kalkoz egindakoa alegia, Lazkaon bertan. (N-XI irud.). 
Oso oker ez banabil, aita Jose Maria Aizpuruak jo zituen makinaz paper hauek: bistan da ez 
zela Orixe izan haiek eskribitu zituena eta, bestalde, makinaz jotakoaren ezaugarri asko bat 
datoz aipatu Aizpuruak kopiatu zituen ---eta Lazkaoko beneditarrek oraindik ere gordetzen 
dituzten- san Benitoren Erregelaren behatzizkribuenekin. (XII-XV irud.). Kopiagilea ez 

. zela Orixe izan erraz ikusten da; egileek ere egiten dituzte irakurtze-hutsak -bat baino 
gehiago ikusi dugu Aitorkizunen historia honetan-, baina nekez hauek bezalakoak: «egari 
: egarri», «diarduzu : biar duzu», «ukan-naia : ukari-naia», «eiteduna : eiten duna», «bezaio : 
bazaio»; seta z fonemak nahasteagatik sortu ziren hutsek ere horixe bera salatzen dute «<naski 
: nazki», <<naiz: nais», «zuten: suten», <<letraz: letras», «nagusiagandik: naguziagandik», etab.) 
eta baita, agidanean, i eta j letren erabilera xelebre batek ere (I-III liburuetan -C-ko testuan 
eta B-ko gainerako liburuetan ez bezala-Jaun, Jainko eta Jaungoiko hitzak j-rekin idatzi dira, 
baina beste guztiak ---esaterako «iakin», «ian», «ioan», etab.- i-rekin). (50-51, 78-91 or.). 

Nolakoa izan zen ordea Aitorkizunen testua C-tik B-ra eraman zuen bidea? Orixek 
honako hau zioen, 1955eko otsailaren 15eko lekukotasun goiztiar batean: <<nik bigarren eta 
azken-iorraldian eman-ala, kopiak ateratzen ditidate». Baina baditugu arrazoiak pentsatzeko 
gauzak ez zirela horrela izan bigarren lan-aldi osoan zehar: I-V liburuetarako, bai, onartu 
beharra daukagu C-ren eta B-ren artean gorde ez zaigun testu bat izan zela (Orixek 'ematen' 
zuena alegia, guk b esan dioguna); baina badirudi VI-IX liburuetan ---eta baita, seguruenik, 
ondokoetan ere- ez ze1a horrelakorik izan, hau da, B-ra sartu ziren berrikuntzak ca-prior
eko ---eta ez Ca-alter-eko-- orrietan egindako zuzenketen bidez sartu zirela. Hauxe da 
honetarako dugun argudiorik zehatzena: C-tik B-ra bidean derrigor gorde behar ez ziren 
paragrafo zatiketetan ez da bat ere gorde I-V liburuetan; VI-IX liburuetan, berriz, gehien
gehienak mantendu dira. Aipatu irizpideak nabarmentzen digun muga zehatz honetatik 
abiatuta egiaztatu ahal dugu, batetik, I-V liburuetan egin direla -argi eta garbi gainera
aldaketa ugarienak eta sakonenak, C-ren orrietako ertz eta lerroarteetan nekez sar zitezkeen 
aldaketak alegia, baina VI-IX liburuetako gehienak oso azalekoak direla, C-ko testuaren 
gainean (ca-prior-ekoan, ez ---esana dugu- Lazkaon dagoen Ca-alter-ekoan) erraz egiteko 
modukoak; bestetik, I-V liburuetan eskuz eskribitutako eredu bat salatzen duten hutsak 
ikusi ahal ditugu C-tik B-ra aldatu ez diren pasarteetan, ez ordea ---oker ez banabil- VI-IX 
liburuetan (<<ortzi : ontzi», «buruari : burnari», «anpatzea : aupatzea», etab.); eta pentsatzekoa 
da X-XIII liburuak, honetan, VI-IX liburuak bezalakoak direla. Ez dut uste kasualitatea 
denik: I-V liburuak bakarrik berridatzi nahi izan zituen Orixek Lazkaon, eta I-V liburuak 
izan ziren -gutxi gorabehera- edizio elebakar batetik itzuli behar izan zituenak. (91-95 
or.). 

Orixek egin gogo zuen idatzaldi berriaren zergatiko nagusia zen itzulpenaren beraren 
'zabarraldiak' zuzentzea; gero, jakina, beste gauza asko aldatuko zituen, eta Aitorkizunen 
testuak bigarren idatzaldi honetan jasan zituen aldaketak asko eta askotarikoak izan ziren. 
(Garrantzia du egiaztatu ahal izateak BAC-eko 1946ko edizioa ibili zuela Lazkaon; edizio 
honek, gainera, ezabatze handi samar bat du testuaren hasiera-hasieran eta, agidanean, akats 
honek behar baino gehiago beldurtu zuen Orixe: pentsatu zuen I-IX liburuak itzultzeko 
izan zituen latin testuen eta BAC-eko haren beraren arteko aldea benetan zen baino are 
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handiagoa zela. Ikus, honen gainean, 49 or.). Orduan egindako zuzenketa batzuek, beraz, 
itzulpenaren zuzentasunari -batik bat, eta jakin ahal dugun neurrian, I-V liburuetan
begiratzen zioten, eta horrela aldatu ziren ilun edo oker zeuden pasarte franko. Beste batzuk, 
berriz, testuareh antolamenduari zegozkion, lehenengo idatzaldikoa bigarrenekoa baino 
askoz lauagoa baitzen: paragrafokako zatiketa, liburu sainduetatiko aipuentzako komatxoak 
eta erreferentziak, etab., gehienak BAC-eko edizioa eskuen artean eduki ahal izateari 
eskerrak dira eginak. Eta, honetaz gain, zenbait osagai berri sartu zituen Orixek Lazkaoko 
idatzaldi honetan: Mathieu apezpikuarentzako eskaintza (Aitorkizunen testua bera makinaz 
jo ondoren, kalkoaren koloreak --eta beste aztarrenen batek- salatzen duen legez); san 
Agustinen liburuaren edizio askotan bezala -baina ez, harrigarria bada ere, BAC-ekoan-, 
kapituluei gehitutako izenburuak; subscriptio moduko bitxikeria bat: «D.LO.G.D.» (nire 
ustez, «Dasconice interpretaui Ormaetxea [ad] gloriam Dei» edo antzeko moduren batera 
osatu behar dena; ikus, honen gainean, 73 or. 16 oh.); eta hiztegi ohar ugari, sasoi hartan 
usatzen zen gisan (IV erans.). Liburuaren izenburua bera aldatu egin zen: lehen Iainkoari 
Gorespenak zen (agian Iainkoari Augustin sainduaren Gorespenak), orain Aitorkizunak 
(apika Augustiii gurenaren Aitorkizunak). Ohar bedi, dena den, bi idatzaldien arteko aldea 
zeharbidez bakarrik axola zaigula hemen: gogora hitzaurrean esandakoak. (74-78 or.). 

Aipa dezagun, hala ere, bi idatzaldien arteko alde nabarienetako bat hizkera bera dela: 
batetik bestera pauso bat eman zuelako Orixek, berak aldeztu nahi zuen --eta beragan, sasoi 
hartan behintzat, aldakor samarra zen- hizkuntz ereduaren hausnarketan. AIde batetik, 
bigarren idatzaldiko hizkuntza mendebalekoagoa da: «oinaze C : oifiaze B», «epaile C : 
epaille B», <mire C : nere B», «gira C : gera B», «zira C : zera B», «aunitz C : asko B», «aur C : 
ume B», «ardura C : askotan B», «gallitezke C : galdu litezke B», eta abar; hizkuntz ereduan 
egin bide zuen aipatu norabide aldaketatxoarengatik ez ezik baita ere, agian, gustatu egiten 
zitzaiolako Orixeri zegoen tokiko euskara islatzea. Beste alde batetik, Orixek (Azkuek -batik 
bat Moifologia vasca eta Gipuzkera osotua idazkietan- erakutsitako jarrerarekin bat, oro har) 
euskararen batasunerako proposatu nahi zituen berrikuntzak daude jokoan: beti, jakina, 
bere ustez zaharragoak ziren aldaerak hobetsiz. Aitorkizunetan, besteak beste, hizkuntza 
jaso eta batu baten erakusgarria aurkeztu nahi izan zuelako Orixek. Lehenengo idatzaldian 
muturreko samar agertu bazen (han sartu zuen, estreinako aldiz oker ez banago, <mendun» 
famatua, eta baita ekidin ustezko aditz laguntzailea eta izan aditzaren joko 'jatorrago' bat 
ere), bigarrenean ez zuen askoz epelago jokatu -bai, agian, pixka bat-: zehaztu egin zuen, 
zen bait puntutan -beharbada hauekin batera sartu behar genuke hizkuntzaren aipatu 
mendebaleratze hura-, lehendabizikoan aurkeztutako eredua, baina ezin da esan bide 
hartatik aldendu zenik. Horrela, esaterako, «zagar», «zugur» edo «bigurri» bezalako aldaerak 
ugaltzen dira, baita «mihi» bezalakoak ere (eta ez, alegia, ordura arteko «mi»), aipatu ekidin 
aditzaren forma sinkopatuak, etab. Hau guztia, esan gabe doa, Orixek ohi zuen --eta, 
inongo zalantzarik gabe, bilatu egiten zuen- sistema faltarekin egina. (76-78 or. eta, batik 
bat, V-VI erans). 

Aitorkizunen bigarren idatzaldi honen orriak idatzi ahala (zati batean, esan dugun bezala, 
eskuz eskribitutako testu berri batetik abiatuta; beste zati batean, seguruenik, lehenengoaren 
orrietan beretanzuzendutako testutik) testu berria zuzentzeari ekin zioten bai -zuzen 
baldin banabil- hura makinaz jo zuen kopiagileak bai Orixek berak. (96-98 or.). Dstezko 
kopiagile honek hiru zuzenketa mota egin zituen: paperak oraindik idazmakinatik atera 

II 
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gabe marraztutakoak; paperak idazmakinatik atera eta berehala egindakoak bai B-prior-en 
bai B-alter-en; eta, azkenik, B-prior-eko eta B-alter-eko 35. orriko oin-oharren inguruan 
tinta gorriz eskribitutakoak. (Hiru sail hauetako bakoitzaren egileari ml, mlbis eta mlter 
esan diogu, hurrenez hurren, nahiz eta gero frogatu -hala uste dugu behintzat- hirurak 
pertsona bakar bati dagozkiola). Axola du egiaztatzeak ohar hauek guztiak (har bedi kontuan 
oharra hitza adiera berezi samar batean erabili izan dugula, askotan, Ian honetan guztian 
zehar: ikus 16 or.) bi eratakoak direla: edo testuaren antolamenduari dagozkion hutsak 
konpontzekoak (oin-oharren ingurukoak, esaterako) edo eskribitze-huts mekanikoak 
zuzentzekoak (<<bio zgarbi B : biozgarbi mb, «Zukegifieri B : Zuk egifieri mb, «eta, ezin B 
: eta ezin m1», etab.). Hau da: ohar hauen egileak eskribitze-hutsak zuzentzen ditu, baina 
inoiz ez, konparazio batera, irakurtze-hutsak (inoiz ez, adibidez, seta z nahastuz egin dituen 
dozenaka hutsetako bat ere); eta horrelako jarrera bat bi baldintza hauek betetzen dituen 
zuzentzaile batek bakarrik izan dezake: batetik, testuaren hizkuntza ez menderatzea eta, aldi 
berean, b era k e s k rib it u i zan a mintzagai dugun testua. (98-105 or.). 

B-ren kopiagileak egindako oharren nolakotasuna nabarmenagoa egiten da hauen 
ondoan jartzen baditugu gure ustez Orixeri atxiki behar zaizkion zuzenketak (m2). Gutxitan 
baliatu zen Orixe aukera hartaz makinazko testuaren edukia aldatzeko (<<gabezi ugarira B 
: urribizira m2», «ikuskariak B : amets-ikuskariak m2», «so dagiezu B : dagiezu so m2»): 
bistan da alderdi honi dagokionez bukatutzat jotzen zuela. Baina ohar asko egin zituen B
ko orrietan: batzuk kopiagileak sartutako hutsak zuzentzekoak, beste batzuk hizkuntzaren 
itxura -grafia, baita morfologia ere- ukitzekoak. Bigarren sailekoekin eguneratu egin 
nahi izan zuen Orixek B-ko testua bere orduko iritzi eta gustuen -baita, batzuetan, 
apeten- arabera; hauetako batzuekin C-tik B-ra bidean egin zituen aldaketa sistematiko 
zenbait burutu nahi izan zituen: orduan bezala, orain ere ugari dira «oinaze B : oifiaze m2», 
«sendagailuz B : sendagailluz m2», «zarra B : zarra m2», «al B : al m2», edo «gira B : gera 
m2», «zirate B : zerate m2» erako aldaketak; beste batzuk, oro har, aldaera berreraikitzaile 
eta grafia morfologikoen alde egiteko erabili izan ditu: «bainindukan B : bainifiedukan 
m2», «laifioak B : laifioek m2», «bapanakatu B : batbanakatu m2» eta amzekoak. Bereziki 
interesgarriak dira B-ko testuaren hutsak zuzentzearren egindako oharak: batzuek arreta ez 
nolanahiko bat erakusten dute «<sifiesten B : sifiestez Cm2», «izanez B : izenez Cm2»); beste 
batzuk, aldiz, berak nahi zukeenaren kontra daude nabarmen eta harrigarriro: «gogoematean 
C : gogoen atean B : gogoen artean m2», «emana nakiek C : emananizaiok B : emanan 
izaiok m2», <<izutu C : izkutu B : ikaratu m2»; eta badira, azkenik, beragan ezin sinistuzko 
zalantzak erakusten dituzten --eta, dirudienez, bere buruarentzako oharkizunak diren
azpimarratuak: «iakintzea», «opro», «arreratu», etab. (105-133 or.). 

Aztarren askok erakusten digute Orixek -batik bat Ngarren liburutik aurrera- ezin 
izan zuela B-ko testua zuzendu nahi adina den bora eta patxadarekin; eta, aldi berean, beste 
batzuek argi eta garbi dioskute liburuaren probak ikustea espero zuela: besteak beste, arestian 
aipatu ditugun bere buruarentzako oharkizunek eta, orobat, kopiagilea saiam izanak B-alter
era aldatzen Orixek B-prior-en egindako oharrak. (98 eta 132-133 or.). Gauzak horrela, 
eta 1956ko Erregenetan gutxi gorabehera, B-prior Antonio Maria Labaienen kontu gelditu 
zen, hura arduratu zedin gotzaitegiko eta gero inprimategiko eginbeharrez. Honek ordea 
pentsatu bide zuen komenigarria zela norbaitek testu hura nola edo hala orraztea, eta hiru 
izen etorri zitzaizkion burura: adiskide eta era honetako eginkizun askotan lankide izan ohi 
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zuen Manuel Lekuona; Orixeren begikoa ---eta hura beza1ako Ian bat aztertzeko inor baino 
aproposagoa- zen Justo Maria Mokoroa; eta une haietan euskalletren baratzan indartsu 
gailentzen hasia zen frantziskotar gazte bat, Andoni Sorarrain. Pentsatzekoa da Labaienek 
beldurra ziela Orixek usatzen zituen ---eta haren hizkuntza oraindik zailago egiten zuten
xelebrekeriei, agian baita haren ohiko txukuntasun faltari ere. Baina Labaienen asmoa 
erdizka bakarrik bete zen, Ian guztia --duda izpi txikiena ere ezin dugu izan- Lekuonaren 
eskuetan gelditu baitzen. (51-55 or.). 

* * * 
Espero zitekeen baino arreta eta gogo gehiagorekin aritu zen Lekuona arantzez betetako 

testu hura garbitzen eta zuzentzen. B-prior-eko orrietan beretan -bere jardueraren 
lehenengo aldian, alegia- testuaren hiru alderdiri begira egin zuen Ian: batetik, azaldu 
beharrekotzat jo zituen hitzak nabarmendu zituen (batzuk azpimarratu egin zituen bakarrik; 
beste batzuk orrien ertzetan azaldu zituen gaztelaniazko eta latinezko -noiz edo noiz 
euskarazko-- ordainak emanez: «garerdiko: florentem», «auk: ten», «kaizu: magnitudo», 
etab.); bestetik, saiatu zen testua bera zuzentzen eta, nola edo hala, arautzen, eta baita 
Orixek ibili ohi zuen puntuazio nahaspilari erremedioa ipintzen ere ---edo zuzendu, 
arautu eta erremediatu behar liratekeela adierazten zuten oharrak egiten-; azkenik, eta 
Aitorkizunen testuari egingo zizkion aldaketen nolakotasunean pauso bat aurrera emanez, 
nabarmendu egin zituen -oraingoz nabarmendu bakarrik- ulergarritasunaren edota 
jatorrizko latinarekiko leialtasunaren aldetik hobetu beharra erakusten zuten pasarteak. 
(135-179, bereziki 135-136 or.). Eskuetan san Agustinen latin testu bat zuela ekin zion 
Lekuonak lanari hasieratik bertatik: lehendabizi, gutxi gorabehera liburuaren lehenengo 
herenerako, testu zahar samar bat zuen edizio elebakar batekin jardun zuen, agidanean; gero 
BAC-eko edizio elebiduna eskuratu zuen hark ere, baina ez Orixek erabili zuen lehenengoa 
(1946koa alegia), 1955ekoa baizik. Honetaz baliatuko zen Aitorkizunen inguruan egin 
zuen Ian guztian zehar eta, batez ere, honetaz baliatu zen Orixeren hiztegia argitzeko B
prior-eko orrietan egin zituen aipatu ohar haietako asko jartzerakoan; beti bezala, oker 
egindako azalpen batzuek oso klaru hitz egiten dute hipotesi honen alde: «korrokatu: 
vomitar», «dendua: cimiento» edo -adibide politenetako bat ekartzearren- «makets: 
perfecto» (141-145 or.). Gogora dezagun Orixeren eskuizkribuak bazituela lehendik hiztegi 
oharrak, orrien barrenean: Lekuonarenak, beraz, nola edo hala Orixeren oin-oharrak 
osatzera zetozen, eta haien kokapenak ere hala erakusten du (140 or.). Orixeren testua 
bera zuzendu nahi zuten Lekuonaren B-prior-eko ohar gehienak (hots, m3-renak) bi era 
hauetakoak dira: batetik, hutsak ---edo Lekuonak horrelakotzat jotakoak- zuzendu nahi 
zituztenak; bestetik, Orixek zerabiltzan grafia eta morfologia aldatu nahi zituztenak (ikus, 
zuzenketen tipologia bat, I erans.). Baina lehenengoen eta, batez ere, bigarrenen zergatikoa 
eta nondik norakoa irar-probetan egindako aldaketak aztertzerakoan ikusiko ditugu 
ondoena, orain mintzagai ditugunak ondoren egingo zituenen iragarpena baizik ez baitira 
(ikus, hemen benan, 349-353 or.); B-prior-eko orrietan egindako zuzenketei dagokienez 
axola zaiguna da egiaztatzea oso gutxi direla testua ukitu nahi izan zuten oharrak, esan nahi 
baita hizkuntzaren ulergarritasunaren edota itzulpenaren zuzentasunaren kariaz egindakoak: 
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«Orregatik asiera B : Orregatik da asiera m3», «atera ez ba lira B : atera ez ba lizkit m3», «ze 
zor zizuten B : ze zor zenien m3» eta, gehienera, hauen antzeko bizpahiru gehiago bakarrik, 
400 bat oharretan (157-160 or.). Baina, esan bezala, B-prior-eko orriek Lekuonaren lanaren 
lehenengo aldia islatzen dute, neurri handi batean behin-behinekoa eta bere buruarentzat 
egindakoa: aldaketak ugariagoak eta, batez ere, sakonagoak izango baitziren handik aurrera. 
Bada ordea, B-prior-en bertan, jarrera ausartago horren beste iragarpen bat -alegia, aipatu 
zuzenketa bakan horietaz gain-: azpimarratu bakarrik egin zituen pasarteak, gera «$. 
Augustin'en Aitorkuntzetan utsuneak» izeneko paperetan erabat aldatuko zituenak lehen 
aipatu arrazoiengatik, hau da, testu ulergarriago eta -batez ere- leialago bat lortzearren 
(173-179 or.). Irizpide material eta paleografikoari men eginez, m4, m5 eta m5bis eskuei 
atxiki dizkiegu B-prior-eko dozen a bat ohar: nago, alabaina, ohar hauetako garrantzitsuenak 
-hots, esanguratsuenak- Lekuonarenak berarenak direla (179-187 or.). 

Lekuonak egindako Ian hauen kronologia erlatiboan bereiz dai tekeen hurrengo aldi baten 
lekukotasuna ematen digu «$. Augustin' en Aitorkuntzetan utsuneak» izeneko dokumentuak: 
B-prior-ekin batera inprimategira bidali zituen bi orri solte. (Ez da zalantzarik bi orri hauek 
Lekuonak eginak direla: hala salatzen dute, orrien azterketa materialaz landara, B-prior-eko 
nabarmenduekin duten lotura ezin ukatuzkoak, bertan proposatutako gehiketen hizkuntzak 
eta B-tik kopiatutako zatietan egindako huts esanguratsu zenbaitek). Arestian esan bezala, 
hemen zerrendatutako aldaketa asko B-prior-eko orrietan zeuden ja nabarmenduta, eta 
frogatu ahal da, beste alde batetik, delako «Utsuneak» hau egin zuela B-prior-en azterketa 
eta zuzenketa aurreratu samar zituenean, behin baino gehiagotan m3-k egindako oharretan 
oinarritzen baitira bi orri hauetako irakurketa batzuk (adibidez, «ta zuzentasunak zerutik 
B : ta zuzentasunak so beza zerutik m3 : ta Zuzentasunak begira beza zerutik UtsA»). 
Lekuonaren hasierako asmoa, izenburuak zerbait esan nahi baldin badu, izango zen Orixek 
bere itzulpenean jaso gabe utzitako pasarte zenbait txertatzea (nago oraingo honetan ere 
1946ko BAC-eko edizioak I, 2, 2 paragrafoaren akaberan duen -eta Lekuonak B-prior
en bertan arkatzez egindako gurutze batekin nabarmendu zuen- ezabatze luzeak erakutsi 
ziola corrigenda honen beharra); baina era honetako zuzenketak ez dira «Utsuneak» izeneko 
dokumentu honetako gehienak: gehiago dira -helburua, guztiarekin ere, ez zen horrenbeste 
aldatu- itzulpena jatorrizko latinera hurbildu nahi zutenak, Orixeren hizkuntza nonbait 
ulergarriagoa egin nahi zutenak -batzuen eta besteen arteko muga, askotan, batere garbi 
egon ez arren- edo, besterik gabe, B-ko testua txukuntzeko eginak --esaterako, X, 36, 58 
paragrafoak B-n dituen bi itzulpenetako bat ezabatzekoa-. (188-193 eta 208-213 or. eta 
XXIII-XXIV irud.). 

B-prior-eko orriek eta «Utsuneak» izeneko paperek islatzen dituzten lanen ondoren ere 
izan zen -honentzat lekukotasun materialik ez badugu ere- beste lan-aldi garrantzitsu 
bat, oraindik ere aldaketa asko eta askotarikoak jasan baitzituen, inprimategira bidean, B
ko testuak: seguruenik irar-probetan -ohitura baitzuen Lekuonak horietan aldaketa ugari 
egitekoa-, agian «Utsunealo) bezalako corrigenda baten bidez, beharbada bi baliabide hauek 
batera erabiliz. (Aldaketa hauen guztien egiletasuna ezin da auzitan jarri: ikus 213-214 
eta, batik bat, 259-260 or.). Jakina, testuaren antolamendua bera ukitzen zuten aldaketak 
egin ziren B-tik A-ra bidean (A deitu baitiogu, laburtzearren, 1956ko liburuan inprimatu 
zen testuari): Orixeren hiztegi-ohar guztiak kendu zituen Lekuonak, hauekin eta berak 
egindako beste batzuekin, dakigun bezala, «Iztegitxoa» izeneko eranskina apailatzeko; eta 
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Aitorkizunetan kin ugari diren Bibliatiko aipu askori komatxoak jarri zizkion eta baita, 
zenbaitetan, zegozkien erreferentziak emendatu ere, liburuaren hasierako orrialdea eta 
akaberako aurkibidea ez aipatzearren. Hauek baino munta handiagokoak dira ordea testuari 
berari dagozkion kontuetan gertatutako aldaketak: funtsean, hutsak --edo, behinik behin, 
Lekuonak horrelakotzat jo zituenak- zuzendu nahi zituztenak; Orixeren hizkuntza berezi 
samarraren itxura, nola edo hala, arautu-edo nahi zituztenak; eta itzulpena eta estiloa bera 
hobetzea helburu zutenak. (Ikus berriz ere, aldaketen tipologia hau, I erans.). Hutsen eta 
ustezko hutsen zuzenketan aurkitu ditugu aipatzeko moduko coniecturae «<naiez B : ianez 
A», «guztienik B : guttienik A», «arreratu B : arretatu A», «eskutatu B : eskukatu A», «erioko 
B : arioko A», «eskerturik B : esker zuri A», «biar dula B : diardula A», «soifiua eiten duna 
B : soifiu eiteduna B», «bazaio B : bezaio A», etab.) baina, aldi berean, baita makina bat 
banalizazio ere: «gaurgoitik B : gaurkotik A», <<lirre-euria B : urre-zuria A», «eroriko B : 
erorika A», «aitor B : iator A», «ark edu eiotea B: ark edu bezela eiotea A», «bixikoak B : 
bitxikoak A», etah. (280-286 or.). 

Orixeren hizkeraren itxura bakarrik ukitu zutenak, zati handi batean, B-prior-eko 
orrietan egindako era honetako aldaketen jarraipena izan ziren (azken hauei buruz ikus 
160-162 or.; B-tikA-ra bidean egindakoen gainean 259-278 or.; m4, m5 eta m5bis izeneko 
eskuen oharrez ikus gorago egindako oharpena eta bertan aipatutako orrialdeak): azalpen 
xehe samar baten beharrean dira, hauetan gauzatu zelako Lekuonak Aitorkizunen aurrean 
izan zuen jarreraren alderdi garrantzitsu bat eta, bestalde, askotan elkarren kontra dauden 
irizpideen arabera eginak direla dirudielako --eta zati batean, izan ere, hala da-. Oso oker 
ez banago, Lekuonak hizkuntzaren itxurari begira egin zituen aldaketa gehienen helburua 
zen Orixeren grafia eta morfologia aldakorrak nola edo hala arautzeaj arautze hau, agidanean 
eta funtsean, honako bi irizpide hauen arabera egin nahi izan zuen: batetik, aniztasun hura 
Orixeren usus-ak berak eskaintzen zizkion aukeretako baten arab era bateratu; bestetik, 
bere ustez aurreko irizpidearekin konpondu ezin ziren hitz gutxi batzuk Orixek erabili 
ez zuen ordain batekin ordezkatu. Gutxitan erabili zuen bigarren irizpidea, baina honen 
arabera egindako aldaketa bat Lekuonak Aitorkizunetan egin zituen ikusgarrienetakoa da: 
Orixeren <<Dendun» guztiak (hau da, 'nuen') Lekuonak <<Duan» bihurtu zituen -noiz edo 
noiz baita <<Dun» eta «nuen» ere-. (Ikus 183-184 or. eta, batez ere, VI. erans. bigarren 
zatia; aldaketa hau izan zen Orixek jendaurrean eta espresuki salatu zuen bakarra: honi 
buruz --eta Mitxelenak adizki honetaz eta hau beza1akoez esandakoen gainean- ikus 
60-62 or.). Noizean behin bakarrik egindako beste aldaketa batzuk ere multzo honetan 
sartu beharrekoak dira: esaterako, zazpi bat aldiz gertatu zen «zugur > zuhun> aldaketa edo 
behin bakarrik topatu ahal dugun «zagar> zahar» (kontuan izan Orixek ez zuela inoiz ez 
«zuhur» ez «zahar» erabili Aitorkizunen B testuan -bai ordea, esaterako, «ahal», «mihi» , 
<<Dahas» , etab.-: ikus, hurrenez hurren, 263-264 eta 181-182 or. eta, bi kasuetarako, V 
erans.), etab. Baina, esan bezala, hauek guztiak salbuespenak dira Lekuonak Aitorkizunen 
testuan izandako jarreran. Izan ere, lehenengo irizpidearen arabera egindako aldaketak 
askoz ugariagoak izan ziren: esaterako, -in- > -iii- edo -il- > -ill- aldaketa jasan zuren hitzak 
(<<gainera> gaifiera», «mailaka> maillaka», etab.), -iii> -in edo -ill> -il (<<atsegifi > atsegin», 
«urbill > urbill»), «zira > zera», «otsegin > otsein» (biak otsein, hau da, 'morroia'), azentu 
zirkunflexuaren aldeko aldaketak (<<zar >zar» erakoak), «zur > zugur», «bere > beure» , 
«nindukan > nifiedukan», agian baita «eduki > iduki» ere, etab. (160-162 eta 259-278 or. 
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eta VI erans.). Aldaketa hauek guztiak Orixeren usus-ean oinarritzen dira, baina guztiak ez 
daude horratik maila berean aldatu beharraren nabarmentasunari dagokionez edo -bestela 
esanda- aldatzearen zergatikoari dagokionez: Lekuonak aldatu zituen zenbait grafia eta 
zenbait hitz, izan ere, benetako salbuespenak dira Aitorkizunen B-ko testuan (esaterako, 
«zakar B > zar A» edo «zagar B > zar A», bi adibide esanguratsu aipatzearren; hauetako 
batzuk gainera Orixek berak C-tik B-ra bidean -edo B-prior-eko orrietan beretan- egin 
nahi izandako aldaketa sistematikoetan itzuritakoak dira: -in- > -iii- eta -il- > -ill- erakoak, 
«zira> zera», etab.); beste batzuetan, berriz, maiztasunaren aldetik behintzat hain nabarmena 
ez zen aukera bat egin zuen Lekuonak: «otsegin > otsein», «zur > zugun>, etab. (eta hauetako 
zenbaitetan, agidanean, Orixek berak, hau da, m2-k, B-prior-en egindako oharrek iradokita: 
«ZM» -eta hau bezalakoak- ez da «zan> baino askoz ugariagoa, baina «zar B : Z:lr m2» 
aldaketa behin baino gehiagotan ikus daiteke B-prior-en; orobat «bere > beure», «nindukan 
> nifiedukan», etab.). B-k zekarren irakurketa ordezkatzeko aukeratu zen aldaerari 
dagokionez ere, Lekuonak ez zuen beti irizpide berbera erabili: batzuetan Orixeren testuan 
berean zabalduena zegoena aukeratu zuen (<<gaifiera», «zera», «zugun>, «iduki», etab.); beste 
batzuetan, agidanean, orixetarrenaren 'alde egin zuen (<<beure», agian multzo honetakoak 
dira baita «zan> bezalakoak ere, «nifiedukan», etab.); zenbaitetan bi irizpideak bat bakarra 
dira: aldaera erabiliena orixetarrena da (<<zugun>, esaterako); eta daitekeena da aipatu bi 
irizpide hauekin ere guruzatzea, behin baino gehiagotan, garai eta giro hartan errazen onar 
zitekeenarena «<zera», agian baita «gaifiera» bezalako kasuak, «otsein», etab.). Lekuonaren 
jarrera ere, hortaz, ez zen ez sistematikoa ez norabide bakarrekoa izan, ezta hurrik eman 
ere, baina ezin eztabaidatuzkoa da, oro har, aipatu irizpideen araberakoa izan zela; grafiaren 
alorretik at ere -baina accidentals hauetatik ez hain urruti: ikus I erans.- asmo berbera 
igarri ahaldiogu: «zakit > zakida», «zitzaizkidan > zekizkidan», «ninzan > nintzan», «dekartz 
> dekartzi», «nekusan > nenkusan», etab. (270-276 or.). Honako egiaztapen hau azpimarratu 
behar da argi eta garbi hemen darabilgun auzian: hots, Orixeren usus-ak eragin nabarmena 
izan zuela Lekuonaren aukeran eta Lekuonaren beraren usus-ak, berriz, oso gutxi; izan 
ere, Lekuonak ez zituen erabi!tzen «gaifiera», «maillaka» edo «Z:lr» bezalakoak (<<gafiera», 
«mallaka» eta «zaar» edo «zahar» baizik), zer esanik ez «zugur», «beure» edo antzerakoak. 
Bestela esanda: Lekuonak ez zuen, inondik ere -eta salbuespenak salbuespen-, bere 
ohitura grafiko eta morfologikoetara makuftu nahi izan Aitorkizunen hizkera. 

Badira ordea ondorio nagusi honekin itxuraz behintzat muturka dabiltzan Lekuonaren 
ohar batzuk, hots, Lekuonaren USUf-aren araberakoak direnak erabat eta, aldi berean, Orixek 
Aitorkizunen bigarren idatzaldian erabili ez zituenak: maiztasun handienekoak baino ez 
aipatzearren, bokal bikoitz bat duten aldaerak (<<zaaf» erakoak), -Vii- grafia darabiltenak 
(<<bafia», «bafio») eta «det» paradigmako adizkiak. Nola uztartu Lekuonak sartutako grafia 
hauek lehen emandako azalpenarekin? Agidanean, zenbaitetan, batez ere Orixeren testuari 
zerbait gehitu behar izan zionean -baina ez beti, ezta hurrik eman ere-, berak erabili 
ohi zituen grafiak it z uri zitzaizkion Lekuonari. Arrazoi asko ditugu pentsatzeko grafia 
eta paradigma hauek ez direla, gorago aztertu ditugunak ez bezala, berariaz -hau da, 
Orixeren testua horien arabera aldatzeko eta arautzeko-- eginak. Hasteko, hauek guztiak 
salbuespenak direlako hark egindako aldaketetan: hiru aldiz bakarrik erabili du Lekuonak 
bokal bikoitza Aitorkizunen testuari egindako oharretan; -Vii- grafiak 18 aldiz bakarrik 
agertzen dira -era honetako ehunka hitzetan-, eta oso kontuan izateko modukoa da 
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hauetatik 7 ex novo sartutako pasarteetan daudelaj eta «dut > det» aldaketa -hemen ere, 
jakina, horrelako aldaketa bat jasan lezaketen ehunka adizkiren artean- behin bakarrik 
gertatu da B-tik A-ra bidean. (Hiru aldaketa mota hauei buruz ikus, hurrenez hurren, 
honako leku hauek: 263 or. eta VII erans.j VII erans. 462-463 or.j eta 191 or. 4 oh.). 
Bigarrenik, eta agian batez ere, ondo frogatua dugulako -ikus betiere VII erans.- aldaketa 
hauexek egiten zituela tesru bat k 0 pia t u bakarrik egin behar izaten zuen bakoitzean: 
izan ere, hala gertatu da«Utsuneak» izeneko dokumentuan B-ko testuaren kopia diren 
zatietan (hau da, benetan aldatu nahi zituen hitzak beren testuinguruan kokatzeko bakarrik 
eman behar izan zituen pasarteetan), Egan aldizkarian argitaratu --eta, inongo zalantzarik 
gabe, Lekuonak berak ateratako kopia batetik inprimatu- zen pasartean, eta 1956ko 
liburuaren akaberako aurkibidean (non bildu baitzituen Aitorkizunetako kapitulu guztien 
izenburuak). Ikusi dugu, hain zuzen ere, aipatu ezaugarri grafikoak askoz ere maizago 
aurkitzen ditugula hiru testu hauetan B-tik A-ra bidean egindako aldaketetan baino, eta 
frogatu dugu hiruren arteko bat etortze hori ez zaiola zor, esaterako, hirurak aldi berean 
eginak izateari, ezpada hirurak Lekuonak kopiatuak izatearij baina hiru testu hauetan ere 
grafia horiek ez dira sistematikoak -Lekuonaren beraren izkribuetan diren bezala-: ez 
baititu, ezta hemen ere, berariaz egin. Eta, hirugarrenik, behin baino gehiagotan agertzen 
zaigulako bere ohitura grafiko horien arabera itzuri zaizkion aldaketak atzera Orixeren usus
era berraldatzen, edo ez delako baliatzen hitz batean beste arrazoiren batengatik egin behar 
duen aldaketaz grafia aipatu moduan aldatzeko. Hala cia, izan ere: maiz ukitu behar izan 
zuen, esaterako, Orixeren «baifia» edo «baifio» bat, dela huts bat zuzentzeko (<<baufian B > 
baifian m3»), dela -seguruenik- hizkuntzazko hustzat jo zuen irakurketa bat zuzentzeko 
(<<ez baifio B > ez baifia A», edo -hau hustzat jo ez bazuen ere- gorago aipatu «otsegifia 
B > otseifia A»), eta ez zuen aprobetxatu berak erabiliko lituzkeen «bafia», «bafio» edo 
«otsefia» sartzeko behin betiko testuan. Ikusgarriagoa da «det» paradigmako adizki batzuekin 
gertatua: «Utsuneab delakoan 3 «det» itzuri zitzaizkion Lekuonarij hauetako bat ez zen A-ra 
iritsi, zalantzarik gabe probetan zuzendu ahal izan zuelakOj beste bat makinaz zuzendu zuen 
«Utsuneak» berean, hau da, Lekuonak bere burna zuzendu zuen Aitorkizunen arauaren aldej 
baina hirugarrenaren kasua da esanguratsuena: «degula» bat A-raino iritsi zen, baina 1956ko 
liburuaren akaberako «Okerrak zuzentze» izeneko corrigenda-n «dugula» gisan zuzentzea 
iradoki zuen. (Are gehiago: B-ko testuan 5 «det» daude, gehienak edo guztiak kopiagileak 
sartuak segurnenikj hauetako bat ere zuzendu egin zuen Lekuonak: «dezunari B : duzunari 
A»). Ikus, honen laburpen bat, VII erans. 469-470 or. 

Ikusi dugu, hortaz, Lekuonak Aitorkizunen testuaren accidentals direlakoei dagokienez 
(ikus I erans.) izan zuen asmoa izan zela, oro har, Orixeren hizkerak berak eskaintzen 
zizkion aukeretako baten arabera arautzeaj oro har diogu, asmoa ez baitzen izan --eta 
ulertzekoa da- ez erabatekoa ez sistematikoki burutua: egin ditugu gorago fiabardurak eta 
aipatu ditugu salbuespenak. Nago, alabaina, asmo hura Lekuonak sartuarazitako aldaeren 
azterketak erakuts lezakeen baino tinkoagoa izan zela: ez zen ordea hain tinkoa izan bere 
asmoa gauzatzen jarri zuen a r ret a , eta noiz edo noiz itzuri egiten zitzaizkion, batez ere 
gehiketa bat egin behar zuenean -baina testua zuzentzea ere, askotan, hitz zaharra hitz 
berri batekin ordezkatzea izaten da-, berak bere idatzietan erabili ohi zituen grafia zenbait. 
(Ohar bedi bat datozela, puntu batean, arestian ikusi ditugun aldaketa hauek eta aurreko 
paragrafoko bigarren irizpidearen araberakoak: bietan ordezkatu da -benetan ordezkapen 
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bat izan denean, hau da, gehiketa bat gertatu ez den guztietan- jatorrizko grafia Orixeren 
usus-aren araberakoa ez den grafia batekin. Baina bien arteko aldea nab aria da: haietan 
egindako aldaketa guztiak, inongo dudarik gabe, berariaz eginak dira; hauetan, berriz, bistan 
da -aipatu ditugun arrazoi guztiengatik- nahi gabe sartutako aldaerak direla). 

Itzulpenaren Ieialtasunari eta hizkuntzaren estiloari edo, agian hobeto, ulergarritasunari 
begira egindako aldaketak, gorago aurreratu dugun bezala, ugariagoak eta ausartagoak dira 
B-tikA-ra bidean egindakoetan ordura artekoetan baino. (Ikus, horrelakoen adibideak, 278-
280 or.; B-prior-en egindakoei buruz, irakur 157-160 or.). !zan ere, B-prior-eko orrietan oso 
gutxi dira era honetako aldaketak, nahiz eta B-prior-en egindako Ianarekin estu-estu lotua 
dagoen «Utsuneak» izeneko paperetako proposamen gehienak estiloari eta itzulpenaren 
zuzentasunari dagozkionak izan; ez da zalantzarik «Utsuneab dokumentua, zati batean, 
B-prior-eko aldaketen osagarri bat bezala ulertu behar dela (seguruenik, behatzizkribuaren 
ertzetan eta Ierroarteetan sartzen ez ziren zuzenketak bi orri horietan jaso zituen Lekuonak), 
baina zati batean bakarrik: «Utsuneak» delakoan bildu diren zenbait aldaketa bezalakoak 
egin dira B-prior-eko orrietan eta, bestalde, ezin ukatuzkoa da hein batean behintzat 
«Utsunealo> dokumentuko proposamen gehienak B-prior-eko ohar gehienak baino 
geroagokoakdirela. Badirudi, beraz, B-prior-eko orrietatik 1956ko liburuaren irar-probetara 
doan bide Iuze samarrean zehar halako mailakatze bat dagoela. Lehendabizi, B-prior-en 
islatu zen Ian aldian alegia, helburu nagusia zen Aitorkizunen hizkuntza bera hitzez hitz 
eta erabat ulertzea eta, nolabait esateko, finkatzea: hitz ezezagun anitzen esanahia -eta, 
askotan, forma- argitu, testuan zeuden hutsak ahal zen neurrian garbitu, maiz eraman 
ezina egiten zitzaion puntuazioa aldatu eta, beste alde batetik baina oraindik oso gutxitan, 
bereziki nabarmenak ziren Orixeren hizkuntzaren alderdi xelebre batzuk araupean jartzen 
saiatu; orduan ere begiratu zien -beharrik- jatorrizko latinarekiko mendekotasunari eta, 
aldi berean, hizkuntzaren aldetik nekezak edo, besterik gabe, ulertezinak egiten zitzaizkion 
hitz edo pasarteei, baina markatu besterik ez zituen egin era honetakoak. Aipatu oinarrizko 
eginkizun hauek beti izan zituen gogoan Lekuonak: hots, B-prior-eko orrietan islatu zen 
lehenengo zuzenketa aldi hartan ez ezik baita B-prior-etik A-ra bidean egindako aldaketetan 
ere, azken orduko «Okerrak zuzentze» delakora arte; baina gero eta arreta gehiago ipiniko 
ahal zuen Aitorkizunen gainean egindako orrazte Ian honetan axola zitzaizkion eta aipatu 
ditugun beste bi alderdiak zuzentzen: latinarekiko leialtasuna eta Orixeren estiloa bera edo, 
oro har, hizkuntza bera. Lekuonaren lanaren norabidea ezin zen, noski, bestelakoa izan. 
Izan ere, B-prior-etik A-ra bidean egindako aldaketak ere, neurri handi batean, B-prior-eko 
orrietan egindakoen jarraipena dira: asko dira hizkuntzaren azala ukitu nahi izan zutenak 
(batzuetan B-prior jorratu zuenean egin zituen aldaketak burutuz; beste batzuetan era 
bereko arazoak era berean konponduz; pare bat alderdi garrantzitsutan -lehenengo hiru 
liburuetan B-ko testuan dauden j guztiak i idaztarazten eta liburu guztietako «nendull» 
oro «nuan», «nuell» eta «nUll» bihurtzen- B-prior-en iragarrita bakarrik zeuden aldaketa 
sistematiko eta nekosoak eginez), baina inoiz baino ugariagoak dira itzulpenari eta hizkerari 
berari dagozkienak. Eta, azkenik, jarrera eta jarraitasun hauen beste erakusgarri bat da 
arestian aztertu dugun «Okerrak zuzentze» delakoa ere, nahiz eta -hemen bai- corrigenda 
zerrenda baten ezaugarriek mugatuta egon. 
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* * * 

Ez gaitezen gehiegi harritu on Manuel Lekuonak, eskuetan zuen behatzizkribua txukundu 
ez ezik, Orixeren hizkuntza eta testua bera zuzendu nahi izan zituelako: ez da hain gauza 
ohi gabea, edozein tokitan eta edozein hizkuntzatan, inprimategira doan liburu bat egilea ez 
den baten eskuetatik igarotzea, egilearen oniritziarekin zein horrelakorik gabe; euskal testuei 
dagokienez, egingo nuke era honetako kasuak ez direla nonahikoak baino urriagoak, eta 
zalantzarik gabe ugariagoak XXgarren rnendeko testuetan; eta, seguruenik, Aitorkizunak 
itzulpena izateak zabaldu egin zuen zuzendu beharrekoaren erernua eta, aldi berean, arrazoi 
bat gehiago zen testu hari, hein batean behintzat, res nullius bati bezala begiratzeko. (Ikus, 
honi guztiari buruz, I erans.). Lekuonaren asmoa zen Orixeren testua zuzenagoa eta argiagoa 
egitea: zuzenagoa san Agustinen latinarekiko leialtasunean eta argiagoa, hots, ulergarriagoa 
eta txukunagoa orduko euskaldunentzat; bi helburu hauek kontuan izanda bakarrik uler 
daiteke Lekuonak liburu honen argitaratzean izan zuen esku-hartzea. Lekuonak Orixeren 
testuaren aurrean izan zuen jarrera filologikoa da harritzeko modukoa: batez ere --eta 
halabeharrez- gaizki egindako zuzenketei erreparatu badiegu ere, dozenaka dira ez ohiko 
arreta bat --eta ez ohiko gaitasun bat- salatzen dutenak, esan bezala oztopoz betetako 
testu batean. Nago orrazte Ian honen zati handi bat Orixek B-prior-eko makinazko testuan 
eskuz egindakoaren halako osagarria izango balitz bezala ikusi nahi zuela Lekuonak, hau 
da, Orixek berak bere liburua zuzenduko zukeen bezala ari zela hura ere zuzentzen: horrela 
pentsarazten digute, besteak beste, Lekuonaren ohar mota zenbait Orixerenak bakantzen 
hasten diren tokian hasteak, edo Orixek erabiltzen zituen aldaeren artetik aukeratzeak 
testuaren grafian eta morfologian egiten zituen berrikuntza gehienak. Horrela ikusi nahi 
zuela diogu, ez horrela denik. 

Aitorkizunen testuaren azken probak 1956ko uztailaren akabera aldean zuzendu 
zituen Lekuonak: azkenak diogu, gutxienez ekainaren hasieratik baitzebiltzan galeradak 
Zarauztik Andoaina eta Andoaindik Zarautza. (Esana dugu gorago proba hauek, Labaienen 
asmoaren -apika hasierako asmoaren- kontra, ez zirela inoiz iritsi ez Mokoroaren ez 
Sorarrainen eskuetara). Azken proba zuzenduekin batera edo, agian, azken proba hauek ja 
Zarautza bidean edo Zarautzen bertan zirenean, «Arkibidea» izeneko eranskina bidali zuen 
inprimategira Lekuonak: hala dioskute testuaz kanpotiko datuek eta baita ere, beharbada, 
testuaren barnekoek (<<Arkibidea» hau B-prior-etik kopiatua baita eta ez A-ren probetatik); eta 
frogatu ahal dugu, oro bat, Lekuonak berak egina dela, ez Orixek ez inprimategiko langileek. 
Liburuaren akaberako «Arkibidea» hau zera besterik ez da, hots, Aitorkizunetako kapitulu 
guztien izenburuen zerrenda bat; testu ezdeusa, non bait horrelakorik baldin bada: baina oso 
garrantzitsua izan da Lekuonak Orixeren testu zati hauek kopiatzerakoan -konturatzeke 
edo, behinik behin, ez berariaz- egin ohi zituen aldaketen nondik norakoa zehazteko eta, 
horrela, Aitorkizunen testuan bertan egin zituenak zuzenago ulertu ahal izateko. (53-55 eta 
316-327 or.). <<Arkibidea» honekin batera beste eranskin bitxi bat ere joan zen Zarauzko 
inprimategira: 1956ko liburuan «Gauza iakingarrienen arkibidea» izena daramana eta guk, 
bestetik bereiztearren, index izendatu duguna. lzan ere, index rerum bat da, alegia liburuan 
zehar agertzen diren pertsona-izenak eta kontzeptu garrantzitsuenak biltzekoa, baina 
berezitasun batekin: Aitorkizunetako kapituluen izenburuei bakarrik dagokie eta kapitulu 
horien izenburuetatik hartutako zatiekin bakarrik dago osatua ... zalantzarik gabe apailatu 
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zuena ez zegoelako prest Aitorkizunen testu osoaren index rerum bat egiteak ekarriko zion 
lana hartzeko. Eranskin hau oso estu lotuta dago <<Arkibidea» delakoarekin: bien lehengaia, 
zati handi batean, berbera da -esan nahi baita, kapituluen izenburuek osatzen duten 
testua-; biak batera bidali zituen Lekuonak inprimategira, arestian esan dugun bezala; 
eta biek komun dituzten berrikuntza interesgarri zenbaitek berresten dute egun bertsuetan 
pasatu zirela Lekuonaren eskuetatik. «Gauza iakingarrienen arkibidea» hau ordea -1956ko 
liburuak dakartzan eta aldi berean B-prior-en ez dauden gainerako testu guztiak ez bezala
ez da Lekuonak egina, Orixek berak baizik: horrela susmarazten zigun, hain zuzen ere, 
Lekuonak testu bat kopiatzean egin ohi zituen aldaketa haietakorik ez izateak, eta horrela 
dela berresten digu Labaienen paper batzuk gordetzen dituen artxiboan den gutun-azal huts 
-baina, bistan denez, baliotsu- batek (XXV irud.). Hau da, Aitorkizunen behatzizkribua 
bidali ondoren baina oraindik Lazkaoko beneditarren etxean zegoenean, Orixek index 
hau helarazi zion Labaieni eta Labaienek, jakina, Lekuonari eman zion; eranskin hau ere 
Aitorkizunen testua bera zuzendu zuen bezalaxe zuzendu zuen Lekuonak eta -besteak beste, 
honek ere liburuaren akabean joan behar zuelako- <<Arkibidea» delakoarekin batera: dela 
azken hau eskribitu zuen egunetan jardun zuelako hura ere inprimategirako prestatzen, dela 
bien probak batera zuzendu zituelako. (306-307 or.). 

Zehazki noiz egin zuen jakin ezin badugu ere, badakigu bi eranskin hauen proba 
zuzenduekin batera -hau da, abuztuaren hasiera aldean- bidali zuela Lekuonak 
inprimategira 1956ko liburuaren beste eranskin baten orijinala: «Iztegitxoa» delakoarena 
alegia. Ondoren -baina, pentsatzekoa da, handik gutxira- «Okerrak zuzentze» izeneko 
corrigenda igorri zuen Zarautza. Nola sortu zen «Iztegitxoa» ikusi dugu: Orixek orrien 
barrenean jarritako hiztegi oharrak beren lekutik kendu eta osatu egin zituen Lekuonak 
beste horrenbeste jarriaz, gehienbat BAC-eko edizioaren laguntzarekin eta, noizean behin, 
Azkueren hiztegira ere joaz; hiztegitxoa ere, jakina, testuaren egoeraren morroia da, eta 
interesgarria da ikusi ahal izatea, hamaikagarren aldiz bada ere, morrontza honen ondorioren 
bat: esaterako, nola sortu den, makinaz idaztean askotan gertatzen den huts mota batetik 
(itxura guztien arabera «aietan sartu» baten ordez dagoen «zietan sartu» batetik), «zietan 
sartu: estimular» bezalako sarrera bat. (136-145 eta 327-339 or.). «Okerrak zuzentze» hura 
testua orrazten jarraitzeko azken aukera zen Lekuonarentzat eta, oro har, ordura arte egin 
zituenak bezalako aldaketak egiteko baliatu zen hartaz, baita -zenbaitetan- bere burua 
zuzentzeko ere, hots, egin behar ez zituzkeen aldaketa batzuetan atzera egiteko. Hutsaren 
hurrengo iritzi diezaiokegu baina, bere ezdeusean, oso gauza esanguratsuak esan dizkigu: 
gogora, esaterako, zeinen garranuitsua izan den, Lekuonak Orixeren testuan izandako 
jarrera zehazterakoan, «Okerrak zuzentze» honetako «degula > dugula» zuzenketa. (287-297 
or.). 

Aitorkizunen argitaratzea hurbi! ikusten hasi zenetik, buruan izan zuen Orixek liburuaren 
zatiren bat Euzko-gogoa-n agertaraztea: hala diotso, 1955eko otsailean, Jokin Zaitegiri 
(<<Zueri bialiko ditizuet atal bereizi batzuk noizean bein, A. Mokoroak aukeratuab), eta 
asmo bera erakusten dio Andima Ibinagabeitiari 1955eko martxoan (<<5. Augustinen 
Autorkizunetatik 8garren eta 9garren iarduna oso osorik bialduko neukez E. Gogoa-rako»). 
Dakigun bezala, Euzko-gogoa-n ez zen inoiz Aitorkizunen zatirik argitaratu; baina Lekuonak 
ere -beste norbaitek iradokita ala ez, ezin jakin- asmo berbera islatu zuen B-prior-eko orri 
batean bere ohiko arkatz gorri-urdin harekin: «Aukera EGAN' erako» idatzi zuen X. liburuko 
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6. kapituluaren parean. Azkenean, zati hau ez baina XI. liburuko lehenengo lau paragrafoak 
Egan-en argitaratu ziren, agertzear -agian ordurako ja agertu berria zen- liburuaren 
iragarpen gisa. (50-51 eta 56-58 or.). Egan-eko testu hau -bertan diren aldaera zenbaitek 
berretsi digute testuaz kanpotiko datuek egiantzeko egiten zuten hipotesia- Lekuonak 
B-prior-etik egindako kopia batetik inprimatu zen, eta seguruenik Aitorkizunen testuan 
egin zituen zuzentze eta orrazte Ian guztien azken aldera egindako kopia batetik hain zuzen 
ere: Lekuonak Orixeren orijinaletik kopiatu zuelakoa erakusten dute bai B-prior eta Egan
ekoa lotzen (eta A-tik bereizten) dituzten aldaera batzuek bai Egan-eko zati honek izateak 
Lekuonak testu bat kopiatzean egin ohi zituen aldaketa haietako Franko; eta Aitorkizunen 
inguruan egindako Ian guztien akabera aldean kokatu beharra eskatzen du ---erraz egin 
litezkeen argudio oker batzuen kontra- «zugur B > zuhur E [zugur A]» aldaera ezin 
pagatuzkoak. (298-305 or.). 

Bazterreko testu hauen azterketa -axola du esateak- ez da alferlana izan. Egan-eko 
testuari eskerrak segurutzat jo ahal izan dugu bestela nekez irits genezakeen ondorio bat: 
Lekuonari inoren testuak eskribitzean grafian-eta itzuri ohi zitzaizkion aldaketei buruzkoa 
alegia. Izan ere, zati hau gabe, «Utsuneak» izeneko dokumentua ez zatekeen nahikoa -testis 
unus, testis nullus, hemen ere- Lekuonaren ohitura hau zalantzarik gabe egiaztatzeko; eta 
gogora dezagun «Arkibidea» delakoaren kasuan argudioa alderantzizkoa izan dela: horrelako 
ezaugarriak dituelako -eta, noski, baita beste arrazoi zenbaitengatik ere- ondorioztatu 
dugu Lekuonarena izan behar zuela. Egiaztapenak, bestalde, badu garrantzia: batez ere, 
Lekuonak Aitorkizunen testuan berean izandako portaeraren alderdi bat argitzen digulako. 
Orobat 1956ko liburuaren akaberako aurkibideari dagokionez: honek, batik bat, portaera 
hori zehazten lagundu digu (gogora, esaterako, VII eranskinean xeheago aztertutako 
«Augustin> Augustin» aldaketaren kasua). Eta, bestalde, «Gauza iakingarrienen arkibidea» 
bezalako testu ezdeus baten egiletasuna Lekuonari kendu ahal izateak pentsa litekeen baino 
axola handiagoa du, bestela Aitorkizunen historia osoa hankaz gora jar zezaketen hipotesiak 
eraikitzera behartuta egongobaikinateke. 

1956ko irailaren 23an karta egiten dio Orixek Mokoroari eta honako hau diotso, besteak 
beste: «5. Agustifien bi ale atzo eman zizkidan Labaienek. Axalez poliki dago. Gainerakoan ... 
eskua polikitxo sartu dutela, lenengo orrialdetik asita». Orixe ez zen ja Lazkaon, Tolosako 
arrebaren etxean baizik, eta badakigu Labaieni eman zion orijinalaren kopia beneditarren 
etxean utzi zuela; honako hau erantzun zion, handik egun batzuetara, orijinalaren eske 
zeukan Mokoroari: «Aitorkizunen original a? Ni ez naiz beintzat ausartzen ezer eskatzera 
masoikide oieri». (Mokoroak filologia hutsera zuen isuriaz ikus III erans. 389 or. 3 oh.). Bi 
edo hiru urte pasatu ondoren bakarrik aipatu zuen Orixek auzi hau idatziz eta jendaurrean, 
1959ko Yakin aldizkarian argitaratu zen eta «Mea culpa eta "Quos ego!"» izenburua zeraman 
artikulu batean: dakidalarik, inork ez zion kasu gehiegirik egin -Mitxelenak bai, «Asaba 
zaarren baratza» sonatuan, baina ditxosozko «nendun» haren alde bertan esandakoengatik 
bakarrik-. Honetaz gain, liburuak ez zuen -idatziz behintzat- oihartzun ozenik izan: 
iruzkinetan, Koldo Mitxelenarenak bakarrik merezi du izena; eta gainerakoan gutxitan ikusi 
ahal da honen aipamenik ordutik honanzko euskalletretan. (58-63 or.). (Norbaitek esan 
du, Orixek izan zukeen itzal handiaren neurria emateko, mintzagai dugun garaian hari, 
eta ez Euskaltzaindiari, egin behar zitzaizkiola batasunari buruzko proposamenak. Esaldi 
arrakastatsua izan da. Honen beharrik ez bazen ere, Aitorkizunen historiak ---eta ikusi dugu 



AITORKIZUNENHISTORIA 357 

adibide bat besterik ez dela: c£ 58-59 or.- oso ondo erakusten du gauzak ez zirela inoiz 
horrela izan: aitzitik, beti bizi izan zen, hark zioen bezala, 'jauntxopean'). 

Orixeren ustez, Aitorkizunak bere liburu hoberena zen 'euskarari begiratuta': ez, 
agidanean, hizkuntzaren itxurari edo, nahiago bada, hizkuntzaren batasunari begira bertan 
egin zituen proposarnen berriengatik, ezpada liburu hartan gauzatu zuelako, seguruenik, 
bere bizi guztian zehar kezkatu zuen euskara 'landuaren' eredu borobilena. Auzia ez zen ja 
-gerraurreko bere zenbait liburutan bezala- hizkuntzaren gaitasuna frogatzea, euskarak 
'noranahiko' izan nahi hartan zein bidetatik ibili behar zuen erakustea baizik; Orixerentzat, 
giza-pentsarnenduaren oinarrizko kontzeptuei dagozkien hitz nahitaez berriak euskararen 
baitako baliabideetatik abiatuta sortu behar ziren eta, horretarako, filosofia eta inguruko 
jakintza-alorrak jorratu behar ziren euskaraz beste ezer baino lehenago -grekoak, latinak 
eta alemanak egin zuten bezalaxe alegia, berak aipatu ohi zituen adibideak ematearren-. 
Honetantxe saiatu zen Aitorkizunetan: san Agustinek bere 'latin landuan' darabiltzan 
oinarrizko kontzeptu horiek 'artzainen eta ikazkinen mintzaera honekin' ematen, hain zuzen 
ere. Eta, honekin batera, euskaldunen eskuetan jartzen zuen haien heziketari begira ere izan 
litezkeen liburu hoberenetako bat; gogora, berriz ere, Mathieu apezpikuarentzako eskaintza: 
«gaurgoitik [gaurkotik A] au gelditu diteke, Biblia leku, euskal-libururik bikaifiena)). 
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Testu batek -batik bat inprimategira bidean- jasan ohi dituen aldaketen 
tipologia bat 

Aztertu nahi baldin baditugu egileak eta egilea ez denak testll batean egin ohi dituzten 
aldaketak testu hori berori argitaratzerakoan edo, oro har, irakurlego jakin bati luzatzeko 
prestatzerakoan, komenigarria da eskumenean izatea aldaketa horiek guztiak kabitu eta 
ordenatu ahal dituen tipologia bat. Ez dateke erabat alferrikakoa, hortaz, gure Ian honetan 
zehar erabili dugumxoaren berri ematea: oraindik ere nagusi den testukritikak askatu behar 
izan dituen korapiloak beste era batekoak izan direnez gero -neurri handi batean, hain 
zuzen ere, aztergai izan dituen testuen kopiagileak oso bestelakoak zirelako, jarreran. eta 
gaitasunean-, eskuliburu hoberenetan ere ez ohi da gehiegi hitz eginberariaz egindako 
aldaketen gainean. t 

Testu baten ibilbidean sortu daitezkeen aldaketak, lehendabizi, bi multzo hauetan banatu 
ahal dira: 1. hutsak, hau da, nahi gabe gertatutako aldaketak; 2. berariaz egindako aldaketak. 
Berariaz egindako aldaketa hauek, guri axola zaigun ikuspumutik begiratuez gero, honela 
sailkatu daitezke: a. jatorrizko irakurketa bat berreskuratzeko asmoarekin egindakoak, hau 
da, coniecturae; b. inongo hutsik ez duela jakinik, testua aldatu nahi dutenak; c. itzulpena 
zuzentzearren egindako aldaketak, baldin eta -noski- itzulpena den testu baten historiaz 
ari bagara.2 

Hutsaren kontzeptutik at egindako aldaketak sailkatzeko Greg-ek zabaldu zuen ereduaz 
baliatu naiz batik bat -jakinaren gainean haren helburua, eta sailkapenaren kokapen 
teorikoa bera, ez zirela zehazki hemen axola zaizkigun berberak-; eredu honetatik abiatuta, 
2.b atalean aipatu ditugunak bi multzo hauetan banatuko ditugu: i. hizkuntzaren itxurari 
dagozkion ezaugarriak aldatu nahi dituztenak (hau da, testuaren accidentals direlakoak); ii. 
hizkumzaren edukiari dagokion zernahi aldatu nahi dutenak (hots, substantives direnak). 

lTestukritika -ustez- laehmanndarrak hizkuntza modernoetan idatzitako testuen gainean jarduterakoan 
dituzkeen mugei buruz ikus, oker ez banabil ortodoxia gehienetatik kanpo oraindik, Rico [2001] eta 
[inprimategianl. 

22.e saila, berez, 2.b sailaren barruan kokatu behar litzateke (2.b.ii sailean zehazki: ikus honetaz beherago): 
hala ere, hain dira -<>co har- nabarmenak 2.e honetan sartu ahal diren aldaketak, hau da, hain ondo bereizten 
dira 2. b.ii ataleko aldaketengandik, non zehaztasun gura horrek -2.e sartzeak 2.h.ii sailarekin batera- sailkapena 
bera iluntzea ekarriko bailuke. Ohar bedi, heste alde batetik, hizkuntzazko hutsak zuzendu nahi dituzten aldaketak 
bai 2.a bai 2.b ataletan sailkatu ahal direla: hutsa hitzak, noski, beste adiera bat du hemen. (Itzulpen haten edizioak 
diruen berariazko korapiloei buruz ez dute txintik ere esaten testukritikazko Ian orokorrek: zerbait aiparzen dugu 
honetaz gure edizioan; euskal kasuei butuzko oharpen eta adibide batzuk honako Ian hauetan ikus daitezke: Ruiz 
Arzalluz [1992] eta, orain, Urgell [2001]). 
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Banaketa honek badu oraindik, dirudienez, azaldu beharra. Honela agertzen ditu Greg-ek 
[1950-1951,376 or.] testu batean alda daitezkeen edo aldatu ohi diren osagaiak: 

But here we need to draw a distinction between the significant, or as I shall call them 'substantive', 
readings of the text, those namely that affect the author's meaning or the essence of his expression, 
and others, such in general as spelling, punctuation, word-division, and the like, affecting mainly its 
formal presentation, whicb may be regarded as the accidents, or as I shall call them 'accidentals', of 
the text. 

Bi mutur hauen artean ordea bada hirugarren sail bat --euskal testuen historiari begira 
bereziki interesgarria agidanean-: 

It is also true that between substantive readings and spellings there is an intermediate class of word
forms about the assignment of whicb opinions may differ and whicb may have to be treated differendy 
in dealing with the work of different scribes 

non «word-forms» hori 'aldaera morfologikoak' itzuli behar baita. Horrela, substantive 
readings direlakoei dagokien sailean sartu behar genituzke, esaterako, «gabezi ugarira B : 
urribizira m2», «ikuskariak B : amets-ikuskariak m2», «so dagiezu. B : dagiezu so m2» edo 
«bakan B : oso bakan A», «arnor eman B : men egin .fu., «baifio B : baizik A»; accidentals 
deiturarekin sailkatu behar lirateke, konparazio batera, «ba zinaude B : ba zifiaude m2 •• , «zer 
gauza B : zer-gauza mb., «baidakit B : baitakit m2 •• edo «zilegi B : zillegi m3», «antzi B : 
antzi m3 •• , «ba du B : ba-du m3»; eta aipatu hirugarren multzoan leudeke, agidanean, «gira 
B : gera m2», «laifioak B : laifioek m2», «bainindukan B : bainifiedukan m2» edo «zaion B : 
dakion A», «ta B : eta A», «etzitzaizkidan B : etzekizkidan .fu>. 

Ez da hau toki aproposa sailkapen honen xehetasunez jarduteko; orain axola zaiguna 
da eskumenean izatea, pixka bat grosso modo bada ere, inprentak ekarri zituen jarrerak eta 
eginkizunak behar bezala ulertzeko eta neurtzeko lanabes egoki bat: merezi du egiaztatzea 
-norbaitek Pernandoren egia dela iritziko badio ere- Lekuonak Orixeren testuarekin egin 
zuen lana ulertezina litzatekeela inprentarik gabeko garai edo gizarte batean ... eta, hortaz 
-hau, berriz, ez litzaioke burura etorriko gure Pernandori-, nekez aztertu daitekeela 
eskuizkribuen bidez transmititu diren testuen inguruan sortu eta garatutako testukritika 
baten laguntzarekin bakarrik. Horregatik abiatu gara Greg-en azalpenetatik, filologiaren 
tradizioan -gutxienez Gaston Paris-en lanetatik aurrera- sailkapen honen funtsarekin 
bat datozen beste sailkapen eta beste azalpen on asko egon arren (hala nola kopiatzeaz gain 
beste zerbait egiten zuten kopiagileei buruzko oharpenak: ikus gorago 361 or. eta bertako 
1 oh.).' Eskuen artean duguna ez cia, apika, testubibliografiak aztertu ohi dituen kasu 
arruntenetakoa; baina norbaitek edo norbaitzuek inoren testu bat zuzentzea eta arau jakin 

'Berez ezin eztabaidatuzkoa den sailkapen honek Greg-en teo ria eztabaidagarrian duen tokiaz jabetzeko 
ikus {Greg-en beraren --eta, oro har, testubibliografiaren fundatzaileen- Ian nahitaezkoez landara} Harris-ek 
[2000] berriki eman duen ikuspegi orokorra; ikuspegi zabalago bat izateko honako liburu honetatik --eta bertan 
aipatzen diren lanetatik- abiatu daiteke: Greemam [1994]. Gogora dezagun bakarrik Greg-en sailkapena zera 
besterik ez dela, hots, esku-inprentaren garaian egin ohi ziren aldaketa sistematiko eta garrantzitsu batzuen aurrean 
testukritikak izan behar lukeen jarrerari buruzko teoria -zuhur, sotil baina, agian, eztabaidagarri era ez hizkuntza 
guztietarako-- baren morroia (azken kontu honi buruz Ian honetatik abiatu daiteke: Fahy [1999]). 
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batzuen arabera moldatzea (askotan -oraindik inprentaren garaian arazo hori bizirik izan 
duten hizkuntzetan alegia- egilearen orijinala hizkuntza batu-edo baten arabera arautzeko, 
hau da, irakurleari ulergarriagoa edota atseginagoa egingo zaion hizkuntz eredu baten arabera 
moldatzeko, bide batez esan dezagun) prentsetan sartu baino lehenago, uste izaten den baino 
askoz normalagoa da: inprentak, berez eta nonahi, ekarri zituen ohituretakoa da.4 

4lnprimategira bideak, lehen baina baita orain ere, «rappresenta sempre un momento molto critico della sua 
storia [sc. tesmaren historiarena]» (Stoppelli [1987, 15 or.]). Honi guztiari buruzko ikuspegi orokor eta aberats 
bat Stoppelli-ren aipam lanean bertan ikus daiteke; beste ikuspuntu batetik begiratzen dio auziari Gaskell-ek 
[1972,430-448 or.]. Maila bertsuko hizkera asko dimen hizkuntza batek eskuizkribuak inprimatzerakoan ekarri 
ohi -edo ahal- dituen ondorioei dagokienez, ezin egokiago datorkio euskararen kasuari, agidanean, XVIgarren 
mendearen erdira arteko italierarena: ikus, honen gainean, Migliorini [1%0], Quondam [1983], Trovato [1991 
eta 1998,129-171 or.] eta Trifone [1993]. 



II 

Orixek erabilitako edizioak 

Orixek ez zuen aditzera eman, liburuaren hitzaurrean esaterako, zein ediziotatik 
itzuli zituen bere Aitorkizunak: ez nahitaez -edo ez bakarrik- txukuntasunarekiko 
axolagabekeria batengatik; baita ere agian Ian hura, erabilitako liburuei dagokienez ere, 
berak nahi ez zituzkeen baldintza batzuetan egin behar izan zuelako. Salmutegia euskaratu 
zuenean azaldu zuen, hitzaurrean, Elizak egindako latin itzulpen berrienetik itzuli zuela; 
Homero itzultzeko asmoa zuenean Segala prestatzen ari omen zen edizioaren zain zegoen, 
berak zeukan Teubner-ekoari zaharkitua irizten ziolako; eta behin baino gehiagotan kexatu 
zen Mireio itzuli behar izateagatik Lauaxetak eskuetan ipini zion gaztelaniazko itzulpenetik. 1 

Hala ere, Aitorkizunak itzultzeko erabili zituen edizioen kontua behin baino gehiagotan 
agertzen da garaiko gutunetan: hau da, bere eguneroko beharren artean sartzen zen neurrian, 
eta neurri horretan bakarrik. 

Ditugun lekukotasunei sinistekotan,' honako ondorio hauek atera behar genituzke: 
batetik, Ameriketara joan baino lehenago itzulitako guztia Trabucco-ren ediziotik egin ZUela 
eta, bestetik, Ameriketan eta gero Lazkaon egindakoa Vega-ren BAC-ekotik. Trabucco delako 
horrena 1937. urtean argitaratutako latin-frantses edizio elebidun bat da: Saint Augustin, 
Les confossions, traduction nouvelle avec introduction et notes par Joseph Trabucco, Paris, 
Librairie Garnier Freres, s.a. [baina 1937], 2 lib.3 Orixek Ameriketan eta Lazkaon erabili 
zuena La editorial cat6lica argitaletxeak argitaratzen zuen -eta duen- 'Biblioteca de 
autores cristianos' izeneko bilduma ezagunean agertu zen Confossiones obraren lehendabiziko 

IOrixe, Salmutegia. Donostia, Lazkaoko Beneditarrak, 1967, xiii eta X'oI or.; Homeroren itzulpenari buruzko 
lekukotasun honetarako, 27 or. 1 oh.; Mireiorekin gertatua ezagunagoa dateke: begira, hala ere, 165 or. 770h. 

20iartzabalentzako 1953ko maiatzaren 14ko eta 1954ko urtarrilaren 29ko gutunak (ikus 44-45 or.) eta 
Mokoroarentzako 1955eko urtarrilaren 14koa (49 or.); BAC-ekoa izan zela Orixek Lazkaon erabili zuen edizioa 
Orixek berak Mokoroak bidali zion IXostenean eskribitu zuen ohar batek berresten du: ikus III erans. 

3Trabucco-ren latin testua -hala nola, oso oker ez banago, frantsesezkoa- Labriolle-k 'Les Belles Lertres' 
bilduma famatuan argitaratu zuen edizioari jarraitzen zaio (Saint Augustin, Confessions, texte erabli et traduit par 
Pierre de Labriolle, Paris, Les Belles Lettres, 1925-1926 [eta berrinprimaketakl, 2 lib.); eta Labriolle-ren tesruari 
dagokionez esan genezake ez doala -xx. mendean zehar egin ziren edizio asko joan ziren bezala- Knoll
ek proposatutako bide berritik. (Ikus, honi guztiari buruz -baita ohar honetan aipatzen ditugun edizioen 
erreferentzietarako ere-, 370-371 or.). Trabucco-k --ez, nire ustez, erabat zuzen- honda azaltzen du kontu 
hau: «Notre texte suit, comme celui d'un editeur recem [zalantzarik gabe Labriolle-ri buruz ari da, bere edizioan 
XVII. mendearen akaberan Saim-Maur-eko beneditarrek atera zuten testu garrantzitsuaren oreka eta zuhurtasuna 
defendatu baitzituen Knoll-en testuaren kontral, l'excellente edition des Benedictins. II ne s'en ecarte que fort 
peu» (xi or.). Dena den, alde handi samarra dago beneditarren testuaren eta Trabucco-k edo Labriolle-k ematen 
dutenaren artean, segituan ikusi ahal izango dugun bezala. 
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edizioa izan zen, hau ere elebiduna, latin-gaztelania: Obras de san Agustin, texto bilingiie. II 
IntroducciOn a fa filosofia de san Agustin. Las confesiones, edici6n crftica y anotada por el R.P. 
Angel C. Vega, O.S.A., Madril, La editorial cat61ica ('Biblioteca de autores cristianos'), 1946. 
Vega-ren edizio honek, Trabucco-renak ez bezala, badu garrantzia san Agustinen testuaren 
historian -ikus, esaterako, L. Verheijen-ek [1990, viii or.] eskaintzen duen ikuspegia-eta 
itzulpenari, ez filologiaren aldetik ez hizkuntzaren gardentasunarenetik, ezin zaio, gustu 
kontuak alde bat utzita, askoz gehiago eskatu.4 

Badirudi ordea ezin diogula Orixeri itsu-itsuan sinistu, ez behintzat lekukotasun hauen 
xehetasun guztietan. Izan ere, lehenengo idatzaldiaren hasierako liburuetan irakur daitezkeen 
pasarte zenbaitek salatzen dute 1 i bur u h 0 r i eke z d ire 1 a T r a b u c c 0 - r e n 
t est uti kit z u 1 i . Hona hemen adibide batzukS 

Sed quiimples omnia, te toto 

imples omnia? (I, 3, 3) 

Sine ilium, faciat quod vult (I, 
11, 18) 

[ •.. J si contra disciplinam 
grammaticam, sine aspiratione 
primae syllabae, ominem dixerit, 
displiceat magis hominibus, 
quam si [ ... J (I, 18,29) 

Sed quae imples omnia, te toto 
imples omnia? (Trab.) 

Sine ilium, faciat (Trab.) 

[ ..• J si contra disciplinam 
grammaticam sine aspiratione 
primae syllahae hominem 
dixerit, magis displicear 
hominibus, quam si [ ... J 
(Trah.) 

Guziak betetzen dituzun 
Orrek, Zutaz osoz betetzen al 

. dituzu? (C, 2 or. lA, 11, 15-
16]); 

Bego; egin beza nai duna (C, 9 
Of. lA, 24, 10]); 

Ain eta, mintzalegearen edo 
Gramatikaren aurka ominem 
(gizona) asierako hatsa gahe 
eman halezate, gizona hera 
gorrotoago baitute aren izena 
hailio. (C, 13 or. [A, 33, 
15-18]).6 

Orixek nekez idatziko zukeen «ominem» bere ereduan «hominem» irakurri izan balu, 
Trabucco-renean irakur daitekeen bezala; aldiz, edizio -batez ere zahar- askok «ominem» 
dakarte. 

4Vega-ren BAC-eko edizioaren latin testuak Vega-ren beraren beste edizio elebakar batean hartzen du oinarria: 
s. Aureli Augustini confossionum libri tredecim, nova editio curante P. AC. Vega, O.S.A [ ... ], typis Augustinianis 
regalis Escurialensis monasterii, 1930; gaztelaniazko irzulpen bat ere argitaratua zuen lehendik (Las Confosiones 
de san Agustin, nueva version espanola literal y con notacion abundantlsima [ ... J, Madril, Bruno del Amo eta 
Espasa Calpe, 1932 ['Nueva biblioteca filos6fica', LIX-LX]); baina BAC-eko bi testuak goitik behera berrituta 
omen daude. (BAC-en benan 1946tik aurrera egindako edizioei buruz ikus 143-144 or. eta, hemen bertan, 385 
or. 23 oh.). 

5 Aitorkizunen bi idarzaldiei buruzko azalpen orokor eta labur bat 67-68 or. irakurri aha! da. Ondoko zutabeei 
dagokienez, ohar bedi ezkerrean eman dugun testua Saint-Maur-eko beneditarren bigarren ediziokoa dela: Sancti 
Aurelii Augustini Hipponensis episcopi operum tomus primus [. . .}, opera et studio monachorum ordinis S. Benedicti 
e congregatione S. Mauri, Parisi is excudebat Franciscus Muguet [ ... J, 1689 (ikus, lehenengo edizioari buruzko 
datuetarako eta bestelako xehetasun barzuetarako, 371 or. eta bertako 12 oh.). Erdiko zutabean, bertan adierazi 
dugun legez, Trabucco-ren testua eman dugu, eta eskuinekoan, azkenik, Ca-alter-ekoa. 

6Pasarte honek aldaketa sakonak izan zituen B-ra bidean (ez ordea latin testuarengatik: «displicear» alde bat 
urzita --edizio honen hutsa baita-, BAC-ekoa eta Trabucco-rena elkarren berdinak dira), baina hemen axola 
zaiguna bere hartan gelditu zen. Hona, dena den, B etaA-ko testuak: <<Ain eta, mintzalegearen [mintza-Iegearen AJ 
aurka ominem asierako hatsa gabe eman ezkero, atsekairzago lirzaieke gizoneri, Zure legeen buruzki gizona gizon 
dalako gorotaturik [gorrotaturikA] baiiio» (B, 15 or. lA, 33,15-18]). 
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Et ego furtum facere volui 
et feci, nulla compulsus 
egestate nec penuria, sed 
fastidio justitiae, et sagina 
iniquitatis. (II, 4, 9) 

Et ego furtum facere volui et 
feci nulla compulsus egestate 
nisi penuria et fastidio 
justitiae et sagina iniquitatis. 
(Trab.) 

ERANSKINAK, II 

Nik naski, lapurreta egin nai ukan nun, 
eta egin ere; ez, bearrak eta ez-ukanak 
zirikaturik, baifta zuzenaren nardaz eta 
gaiztoaren gaiztoz. (C, 18 or. [A, 43, 
13-15]). 

Begien bistakoa da Orixe «nee ... sed ... » dakarten edizio zaharretako bati jarraitu zaiola. 

Quid te autem innocentius, 
quando quidem opera tua 
malis inimica sunt? Et 
ignavia [ ... J (II, 6, 13) 

Quid te autem innocentius, 
quandoquidem opera sua 
malis inimica sunt? Et 
ignavia [ ... J (Trab.) 

Zer Zu baiii.o gaiztagabeago? Zuk 
egiiiak gaiztakeriaren buruz buru 
baitaude. Alperkeriak [ ... J (C, 20-21 or. 
[A, 47, 13-15]). 

Hemen, «opera sua» irakurriez gero, itzulpenean honelako zerbait aurkitu hehar genukeen: 
«[ ... J que aun el dano que recihen los malos les viene de sus malas obras» (Vega); «[ ... ] 
puisque ee sont leurs propres oeuvres qui nuisent aux peeheurs» (Labriolle); edo Trabueco

k berak ematen duena: «[ ... J puisque ce sont leurs propres oeuvres qui font du mal aux 
meehants». Berriz, Orixeren «Zuk egifiak» ezingarbiagoa da. 

Sed etiam sic te imitando 
indicant creatorem te esse 
omnis creaturae [ ... J (II, 6, 
14) 

Sed etiam sic te imitando 
indicant creatorem te esse 
omnis naturae [ ... J (Trab.) 

Ala ere, oker antzerarze orran berean 
ederki adierazten dute Zu zirala sorkari 
guzien sortarazle [ ... J 
(C, 21 or. [A, 48, 7-9]). 

Itzulpenean dagoen errepikapenak «(sorkari guzien sortarazle») ez du, agidanean, zalantzarik 
uzten. 

actor; earum irnaginum (III, 
2,2) 

auctori earum imaginum 
(Trab.) 

Alegitan ari dana [ ... J (C, 25 or. [A, 54, 
23]). 

Orixerena «actori» aldaerarekin hat etorri arren zeharoan, agian argiagoa da alderantzizko argudioa, 
hots, «alegitan ari dana» ezin dela inondik ere izan «auetori earum imaginum» baten itzulpena 
izan: «auror de aquellas ficciones» (Vega-k); ((1' auteur de ces fictions» (Labriolle-k eta Trabucco-k). 

[ ••• J sed etiam de istis 
elementis hujus mundi 
creatura tua [ ... J (III, 6, 10) 

[ ••. J sed etiam de istis 
elementis mundi, creatura 
tua [ ... J (Trab.) 

[ ... J adolescens valde bonus [ ... J adulescens valde bonus 
et valde cautus [ ... J (N, 3, 6) et valde castus [ ... J (Trab.) 

[ ... J baita Zure sorkari dan mundu onen 
osagaietaz ere. (C, 28 or. [A, 61, 5-6]); 

[ ... J gazte on eta zur[ ... J (C, 37 or. [A, 
79, 23-24]), 

hitxia hailitzateke benetan castus hitza «zuhur» batekin ematea. 

Bene quidam dixit de 
arnica suo: dimidium 
animae meae. (N, 6, 11) 

Bene quidam dixit de 
amico suo: «dimidium 
animae suae». (Trab.) 

Adiskideaz ongi esan zun norhaitek: 
«ene animaren erdia». (C, 39 or. [A, 
84, 1-2]).7 

7C-k, berez, <<Adiskideak" dakar, baina zuzenketa Ca-alter-eko [Ilv orrian dago ja egina (ikus, honetaz, 69 or. 

i 

I 

I 

I 

I 

: I 

i I 
I. 
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Adibide honek indar gutxi duke, Horazioren bertso ezagun baino ezagunagoa baitago 
jokoan, baina san Agustinen edizio askotan «meae» irakur daiteke. (Eta «suae» duten 
edizioetatik abiatu diren itzultzai1eek ez ohi dute nire bezalakorik itzuli: «Bien dijo uno de 
su amigo que "era la mitad de su alma"» Vega~k; «[ ... ] Ie poete qui l'appelle "moitie de son 
arne"» Labriolle~k; «[ ... ] un poere, parlant de son ami, l'a nomme "la moitie de son arne"» 
Trabucco~k). 

[ ... ] et qui dimittit quo it aut 
quo fugit [ ... ] (N, 9, 14) 

Ecce illa discedunt ut alia 
succedant, et omnibus suis 
parcibus constat infima' 
universitas. (N, 11, 16) 

[ ... ] et quia dimitcit, quo it aut 
quo fugit [ ... ] (Trab.) 

Ecce illa diseedunt, ut alia 
succedant et omnibus suis 
partibus constet infima 
universitas. (Trab.) 

[ ... ] eta uzten zaituna nora doa 
iges? (C, 41 or. [A, 87,3-4]); 

Ara! Aiek ba doaz besteri toki 
egiteko eta zati guziek osatzen 
dute beiko izadi au. (C, 42 or. 
[A, 88, 16-17]). 

Subjuntiboak (<<constet») xedezko esaldiaren barruan egon behar du derrigor eta indikatiboak 
(<<constat»), berriz, kanpo: hots, euskarazkoan bezalaxe; Orixeren zabarkeriari leporatuko 
genioke baldin ez bageneki zenbait ediziotan «constat» irakurtzen dela. 

Non cessat nee tacet laudes 
mas universa creatura tua; nee 
spiritus omnis hominis per os 
conversum ad te [ ... ] 01. 1, 1) 

Non cessat nee tacet laudes 
mas universa creatura tua, nee 
spiritus omnis per os conversum 
ad te [ ... ] (Trab.) 

Zure sorkariak oro, ixildu orde, 
Zu goresten ari dira atergabe: 
giza~arnasa, Zugana biurtu 
dAnarm agoz [ ... ] (C, 49 or. [A, 
101, 15~16]). 

Orixeren itzulpenak ez du hitzez hitz jaso «per os conversum» -agian gaizki itzuli 
du- baina, nolanahi den ere, ez dirudi Trabucco~rena bezalako testu batetik abiatu ahal 
izan denik, erabat alferrikakoa bailitzateke bestela «biurtu danaren» hori; berriz, zenbait 
ediziok dakarten «spiritus omnis hominis» (edo «spiritus hominis») irakurketak ezin hobeto 
esplikatzen du Orixerena. 

[ ... ] cadentes in asperitatem 
suam. (V, 2, 2) 

Ipsi convertantur et quauant 
te, et ecce ibi es in corde eorum 
[ ... ] 01. 2, 2) 

[ ... ] si eognoscens te sieut 
Deum glorificetl ... ] 01. 4, 7) 

[ ... ] cadentes in asperitatem 
tuam. (Trab.) 

Ipsi convertantur et ecce ibi es in 
corde eorum [ ... ] (Trab.) 

[ ... ] si cognoscens te sicut te 
glorificet [ ... ] (Trab.) 

[ ... ] berm latzean erori. (C,49 
or. [A, 102, 14-15]); 

Berek dute itzUli bear eta 
Zu bil/atu, beren biotzean 
baitzaukate [ ... ] (C, 49 or. [A, 
102, 18~20]); 

[ ... ] Iainko bezala ezagunik 
Iainko bezala edertzen ba zaitu 
[ ... ] (C, 51 or. [A, 106,8-9]), 

Azken honi dagokionez, egia da Orixerena ez datorrela bat ez edizio zahar gehienek 

eta bertako 6 oh.): «adiskideak ordez, adiskideaz». 
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dakartenarekin ez Trabucco-renean irakurri ahal denarekin, baina egia da baita ere askoz 
zailagoa dela Orixerena bezalako itzulpen bat Trabucco-ren testutik sor'tu izana saint-maur
tarrenetik baino. 

ecce pietas et sapientia CV; 5, 8) ecce pietas est sapientia 
(Trab.) 

Nam et qui perturbabant 
otium meum, foeda rabie 
caeci erant; et qui invitabant 
ad aliud, terram sapiebant. 
Ego autem qui detestabar hie 
veram miseriam, illic falsam 
felicitatem appetebam. CV; 8, 
14) 

Nam et qui perturbabant 
otium meum, foeda rabie 
caeci erant, et qui invitabant 
ad aliud, terram sapiebant, 
ego autem, qui detestabar 
hie veram miseriam, illic 
falsam felicitatem appetebam. 
(Trab.) 

ana zintzatasuna ta iakintasuna (C, 
52 or. [A, 107,6-7]); 

Nire pakea durdurikatzen zutenak, 
amorruz itsu zeuden, eta pakera 
deitzen nindutenak lurkoi ziran. 
Nik berriz, emengo zorigaitza iguin 
eta ango gezur-zoriona maite. (C, 
55 or. [A, 1l3, 13-16]), 

puntuazioa, gurea bezalako itzulpen libre samar batean, bigarren mailako argudioa bada 
ere. 

Ezin eztabaidatuzkoa da, beraz, aztergai izan ditugun pasarteotan Orixe ez dela abiatu 
-testuaz kanpotiko datuek zioskutenaren kontra- Trabucco-ren ediziotik, eta badirudi, 
bestalde, b 0 s gar r e n 1 i bur u are n has i era n b u kat zen del a b i 
t est u e n art e k 0 bat e z e tor t z e h au: hau cia, ezin dugula aurrera egin 
Aitorkizunen testuan V, 8, 14 (agian V, 5, 8) paragraforainoko testurako frogatu dugun 
hipotesia frogatzen. Gauzak horrela, arrazoizkoa litzateke pentsatzea puntu honetatik 
aurrera erabili zuela Orixek Trabucco-rena zeren, edizio hau aipatzen duenez gew, ez baita 
egiantzekoa inoiz erabili ez izana. Baina zailagoa da frogatzea (behin baino gehiagotan 
ikusi behar izan dugu, bestelako arazoez ari ginela izan bada ere, gure Ian honetan zehar) 
lekukotasun jakin bat badela beste lekukotasun jakin baten kopia edo, hitzakorain darabilgun 
auziari egokituaz, Orixeren itzulpena badela Trabucco-ren testutik egina; adibidez, aurreko 
orrialdeetan erabili dugun irizpidea baliogabea izango da hemendik aurrera: begien bistan 
dago Trabucco eta Orixe bat etortzeak ez duela -apenas- ezer esan nahi, oso gutxitan 
-bai ordea noiz edo noiz- frogatu ahal izango dugulako Trabucco-k dakarren irakurketa 
ez dagoela beste inongo ediziotan. Badugu, alabaina, beste irizpide bat. 

Aitorkizunen edizio gehienetan testuak kapituluena baino zatiketa xeheago bat izaten 
du, hots, paragrafoena; zatiketa hau, batzuetan, hirugarren zenbaketa bat egiteko erabiltzen 
cia -liburuka eta kapituluka egindakoen ondoren baitator-, baina horrelakorik ez duten 
edizioetan ere (Trabucco-renean esaterako) gorde egin ohi da testuaren zatiketa bera: hau da, 
testua, mintzagai dugun zatiketa honi dagokion zenbakirik eman ez arren, puntu horietan 
zatitu ohi da, paragrafo berriak eginez. Beraz, nekez baliatu ahal izango gara zatiketa sail 
honetaz bi edizioren arteko lotura frogatzeko. Ordea zenbatuta ager daitezkeen paragrafo 
hauek kabitzen duten testua modu askotara zatitu ahal da: edizio batzuetan -adibidez, 
edizio zahar gehienetan eta edizio moderno hoberenetan- paragrafoen barruko testua ez 
da gehiago zatitzen; beste batzuetan, berriz, zati txikiagoak egiten dira (halaxe da, adibidez, 
Trabucco-renean), eta zati txikiago hauetan -paragrafoenetan ez bezala- gutxitan etortzen 
dira bat Aitorkizunen edizioak. Hortaz, irizpide egokia izan daiteke frogatzeko Aitorkizunen 
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bi edizio elkarren mendean dauden ala ez. 
Esana dugu C-ko testuan ez dagoela paragrafokako zenbaketarik (ikus 75-76 or.), baina 

nabarmenduta daude beste edizio batzuetan zenbatuta agertzen diren paragrafo horiek: 
hots, hirugarren zenbaketarik ez dago (bakarrik liburuei eta kapituluei dagozkienak), baina 
lerro berri batean hasten dira gehienetan aipatu paragrafoak. Paragrafoen barruko testuaren 
zatiketari dagokionez, berriz, hauxe da C-ren egoera: I-N liburuetan 9 bider gertatu da 
horrelakorik (Trabucco-ren edizioan, konparazio batera, 62 bider), eta hauetatik 2 bakarrik 
datoz bat Trabucco-ren zatiketarekin; berriz, V. liburuan 9 bider zatitu da paragrafoen 
barruko testua, eta 9ak datoz bat Trabucco-k egindako zatiketa banarekin:8 

I, 6, 9 (4 or.) 
II, 6, 13 (20 or.) 
II, 9, 17 (22 or.) 
III, 1, 1 (25 or.) 
III, 2, 3 (25 or.) 
III, 6, 10 (28 or.) 
III, 6, 10 (29 or.) 
III, 7, 13 (31 or.) 
IV, 12, 18 (42 or.) 
V, 6, 10 (53 or.) 
V, 8, 15 (56 or.) bis 
V, 9, 16 (56 or.) 
V, 9, 16 (57 or.) 
V, 10, 18 (58 or.) 
V, 10,20 (58 or.) 
V, 10,20 (59 or.) 
V, 13,23 (60 or.) 

= Trab. 
= Trab. 

= Trab. 
= Trab. 
= Trab. 
= Trab. 
= Trab. 
= Trab. 
= Trab. 
= Trab. 

Eta, jakina, V.liburuan gertatzen diren bat etortze hauek C-ren gainerako liburuetan ere 
gertatzen dira, VI-IX.etan alegia, eta baita C-n ez dagoen X. liburuan ere --edo, segituan 
ikusiko dugun bezala, X. liburuaren zati handienean, hots, Ameriketara alde egin baino 
lehenago ondutako zatian-. Hona hemen (laburrago emanda, ez baitugu ja hainbesteko 
xehetasunen beharrik) aipatu liburuetan diren paragrafoen barruko zatiketak:9 

VI 
VII 
VIII 
IX 

Trabucco Orixe 

41 
25 
23 
35 

30 (1) 
22 
16 (1) 
23 

80ndorengo taulak dakartzan lekuetan claude aipatu paragrafoen barneko zatiketa horiek, hots, I-N 
liburuetako 9ak eta V garren liburuko 9ak. Trabucco-ren edizioko zatiketekin bat datozenei «= Trab.» laburdura 
jarri diegu; gainerako guztiak ez datoz bat. 

9Esan bezala, zenbakiek honako hau adierazten dute: edizio moderno gehienetan (baina ez, diogun berriz ere, 
Trabucco-renean ez C-ko tesruan) zenbaruta ager daitezkeen paragrafoen barruan dauden paragrafo txikiagoen 
kopurua. Lehenengo zutabeko zenbakiek esaten digute era honetako zenbat zatiketa dauden Trabucco-ren testuan; 
bigarren zutabeko lehendabiziko zenbakiak adierazten ditu Trabucco-ten testuko zatiketa hauetako batekin bat 
datozen Orixeren testuko zatiketak, eta bigarrenak -parentesien artean dagoenak- bat ez datozenak. (Adibidez: 
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x 67 41 (1) 

Gogora dezagun X. liburua ez dagoela Ca-alter-en eta, beraz, eman ditugun datuak B-tik 
ateratakoak dira: baina badakigu (ikus 93-95 or.) testuaren antolamendua, oro har, ez zela 
aldatu, C-tik B-ra bidean, VI-IX liburuetan (bai, berriz, I-V liburuetan), eta arrazoizkoa da 
pentsatzea X.ean ere gauza berbera gertatu zela. Eta guk cb izan ez arren (ikus 68 or.), X. 
liburua ere kontuan hartu behar dugu, hau da, zerrenda honetan sartu beharra dago -XJ
XIII liburuak ez bezala-, testuaz kanpotiko datuek (ikus 37-39 or.) argi asko dioskutelako 
liburu hau ere Iparraldean ondutakoetakoa dela, han ondutako azkena zehazki: jakina, X. 
liburuaren zein puntutara arte egiaztatu daitekeen erabili zuela Orixek Trabucco-ren edizioa 
beherago aztertuko dugu, bai baitakigu -oraingo honetan testuaz kanpotiko zein testuaren 
barruko datuek esana- Ameriketara joan baino lehenago itzulitakoa, seguruenik, X, 36, 58 
paragraforaino iristen zela. 

Labur dezagun orain arte frogatutakoa: batetik, I - I V lib u r u a k eta V. are n 
hasiera Trabucco-rena ez den edizio batetik -edo 
bat z u eta t i k - . i t z u liz i t u e n 0 ri x e k; bestetik, V - Xli bur u a k 
(esan bezala Y. liburuaren hasiera eta, agian, X. liburuaren akabera kenduta), berak zenbait 
gutunetan adierazi legez, a i pat u T r a b u c c 0 - r e ned i z i 0 t i k a b i a t uta 
on d u zit u en. Trabucco-ren edizio elebidunarekin, seguruenik, V. 8, 15 paragrafoaren 
inguruan hasiko zen: gogora dezagun V. 8, 14 paragrafoan genuela Trabucco-ren kontra hitz 
egiten zuen azken aztarrena (edo, aipatu aztarrena erabat gardena ez denez gero -gorago 
aitortu legez-, V. 5, 8 paragrafoan), eta V. 8, 15 paragrafoan hasten zela, berrtz, Trabucco
ren testuaren araberako zatiketa sistematikoa. 'O Beherago ikusiko ahal ditugu ondorio hauek 
berresten dituzten beste argudio batzuk. 

Hortaz, eta Orixeren beraren lekukotasunaren aurka, I-IV liburuak eta Y.aren lehenengo 
paragrafoak ez zituen Trabucco-ren ediziotik itzuli. Non d i k 0 r d u an? Mundu 
zabalean eta historian zehar egin diren Aitorkizunen edizioak itsaso hondar gabea dira: ez 
bakarrik zenbatu ezinak direlako, ezpada haietako asko eta asko eskolarako-gehienetan, 
zehazki, apaizgaitegietarako edo abadeentzat- egindako liburuak eta liburuxkak direlako; 
honelako edizioek oso zabalkunde berezia izaten dute: ihes egin ohi diete bibliografoei, 
inoiz edizio osoak desagertu izan dira eta, gainera, jarraitzen zaila baino zailagoa den 
arrastoa uzten duen contaminatio moduko bat egiten zuten beraien artean. Bestalde, san 
Agustinen testuak azken hiru edo lau mendeetan izan duen bizitzari buruzko bibliografla 
-zentzu hertsian, hau da, izan diren edizioen deskribapena- eta filologia, hainbestetan 
bezala, gutxiago landu dira testu honek berak Erdi Aroan zehar izan duenari buruzko 
ikerketak baino: bestela esanda, gehiago dakigu apika Aitorkizunek Erdi Aroan pairatutako 
gorabeheren gainean azken berrehun edo hirurehun urteetan jasandakoei buruz bainoY 

VI. liburuan era honetako 41 zatiketa daude Trabucco-ren testuan; Orixerenean, guztira, era honetako 31 zatiketa 
daude, eta hauetatik 30 bat datoz Trabucco-ren testuan dauden zatikera banarekin era 1, berriz, ez dator bat 
Trabucco-ren testuko inongo zatiketarekin). 

lOOhar bedi 'zatiketa sistematikoa' diogula, V; 2, 2 paragrafoaren ondoren dagoen Trabucco-ren araberako 
lehenengo zatiketa V; 6, 10 paragrafoan baitago. 

I1Aitorkizunen edizioen bibliografiarako ondoren aipatzen ditugun Ian guztiak hartu behar dira kontuan, 
guztiek elkar osatzen dutelako, eta hala eta guztiz ere segurutzat jo dezakegu ez dituztela jasotzen izan diren edizio 
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Aitorkizunen edizioaren historian bi mugarri daude testuaren ibilbidea neurri handi 
batean -baina neurri batean bakarrik- baldintzatu dutenak; mutur batean, behin baino 
gehiagotan aipatu behar izan dugun Saint-Maur-eko beneditarren edizioa: honen lehenengo 
liburukia (Aitorkizunak dituena hain zuzen ere) 1679. urtean argitaratu zen lehendabiziko 
aldiz;12 beste muturrean, Pius Knoll-ek Viena-ko 'Corpus scriptorum ecclesiasticorum 
Latinorum' ospetsuan 1896an argitaratu zuen edizioaY Beneditarrena garaiko filologiaren 
Ian sonatuenetakoa izan zen eta berehala nagusitu zen ordura arte zeuden edizio guztien 
gainetik: ordutik aurrera mundu zabalean egin ziren edizio zein itzulpen gehienak 
-ez guztiak- beneditarren testuaren araberakoak izan ziren -araberakoak, ez nahitaez 
berdinak-, eta testua finkatzean egin ziren aurrerapenak beneditarren edizioaren gainean 
egin ziren. Baina beneditarrena baino lehenago (eta -azpimarratzen saiatu naiz- baita 
geroago ere) izan ziren itzal handiko beste testu batzuk, hau da, mota guztietako edizioak 
kutsatuko zituztenak: funtsean, eta zabaltze edo kutsatze indar horri begiratuez gero, 
Lovaniensisdeitu ohi dena (Anberes 1576-1577), eta, askoz maila apalago batean, arrakasta 
harrigarria izan zuten beste bi hauek: Henri de Sommal jesulagunarena (Douai 1607 eta 
ehunka berrinprimaketa, ez beti elkarren berdinak) eta beste jesulagun batena, Heinrich 
Wangnereck aitarena (Dillingen 1631, hau ere berrinprimaketa asko izandakoa). Sommal
ena eta Wangnereck-ena bezalako edizioen iraunkortasunaz jabetzeko, hurrean dugu adibide 
ezin hobeago bat: Mokoroak Orixeren itzulpena aztertzeko mahai gainean duen edizioa, 
III eranskinean erakutsi dugun bezala, 1942an Turin-en inprimatutako Wangnereck-en 
edizio bat da. Edizio mota hauen adibide ospetsuenak dira: baina bi jesuita hauen edizioen 
ondoan zabalkunde ikaragarria ere izan zuten dozenaka edizio -gaur ia-ia ezezagun- aipa 
genitzake, guztiak elkarren desberdinak, baita editore eta inprimatzaile berberek sinatutako 
berrinprimaketetan. Pius Knoll-enak eta ondoren etorri ziren edizioek, hortaz, ez zuten 
ikuspegia zeharoan aldatu, ezta gutxiago ere: eskoletan eta, oro har, filologiaren alor 
murritzetik kanpo, XVII eta XVIII. mendeetako eskola edizio hauek jarraitu zuten nagusi 
izaten: gorago aipatu Mokoroaren adibidea -Orixerena bera ere- esanguratsuak dira. 

guztiak. (Begien bistan dauden arrazoiengatik, arreta berezia ipini dugu Frantzian eta Espainian argiraratutako 
liburueran edota bi lurralde hauetan zabaldu eta erabili direnetan, beste toki batzuetan argitaratutakoak ere 
aztertu ditugun arren). Oraindik ere Schoenemann [1794] zaharra erabili beharra dago, hain zuzen ere guri axola 
zaizkigunak bezalako kontuetarako, baina zati handi batean behintzat -zorionez- Eckermann-Kriimrnel-ek 
[1992] ordezka dezake (dituen akatsekin baina baita abantailekin ere: ikus, lehenengoei buruz, Folliet [1993]). 
Frantzian argitaratutako san Aguscinen edizioetarako ezinbestekoak dira Bibliotheque Nationale delakoaren 
Catalogue [1973, 45-47 or.] eta [1990, 374-414 zut.] eta baita ere Brunet [1814, I, 557-568 or.]. Espainiarako 
bakarrik, oraindik ere dugun lanik hoberena da, hainbestetan bezala, Palau [1967, 1-10 or.]. Azkenik, arreta 
berezia merezi duten Sommal-en eta Wangnereck-en edizioetarako ikus, hurrenez hurren, Sornrnervogel [1890-
1900, VII, 1375-1381 zut. eta IX, 856 zut.] eta [1890-1900, VIII, 979-980 zut.]. 

12Lehendabiziko edizio hau ere, guk erabili dugun bigarrena bezalaxe (ikus 365 or. Soh.), F. Muguet-ek 
inprirnatu zuen Parisen: edizio honen lehenengo tornoa 1679an argitaratu bazen, hamaikagarren --eta azken
tornoa 1700. urtean kaleratu zen, hau da, higarren edizioaren lehenengo liburukia inprirnatu eta hamar bat urte 
geroago. (Beneditarren edizio garrantzitsu baino garrantzitsuago honi buruz ikus De Ghellinck [1930] aitaren 
ikerketa klasikoa eta, orain, edizioaren beraren hirugarren mendeurrena ospatzeko egin zen biltzarraren liburua, 
batez ere Chaussy eta Folliet jaunen artikuluak [biak 1990] eta hauetan aipatzen diren lanak; Gorman-ek ere 
[2001], guri hemen axola zaizkigun kontuez arduratzen ez bada ere, badakartza honi buruzko xehetasun bat edo 
beste). 

13 Sancti Aureli Augustini confessionum libn tredecim, recensuit et commentario critico instruxit Pius Knoll, 
Praga-Viena-Leipzig, Tempsky-Freytag, 1896 ('Corpus scriptorum ecclesiasticorurn Latinorum', XXXIII). 
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Gauzak horrela, hauxe da egin ahal dugun egiaztapen bakarra: hots, Orixek I-IV 
liburuak eta v'aren hasiera itzultzeko begien aurrean izan zuen latin testua Saint-Maur
eko beneditarren ediziotik hur zegokeen t est u z a h arb a t izan zela, seguruenik 
edizio hartatik abiatuta egin ziren ehunka edizioetako bat; alegia, testua zaharra zen 
zalantzarik gabe, baina ez nahitaez liburua bera: gogora, bestela, lehen aipatutako kasuak. 
Testua, funtsean, beneditarrena zela (eta ez, adibidez, XIX. mendearen akaberan eta XX. 
mendearen lehenengo hamarkadetan zehar gauzatutako tradizio kritikotik sortutakoa, ezta 
-agidanean- aipatu ditugun XVI-XIX. mendeetako beste tradizio haietan oinarritutakoa) 
ez da zalantzarik: gorago aztertutako pasarte gehienek, izan ere, saint-maur-tarren testua 
salatzen dute (eta honi kontrajartzen zaion Trabucco-rena, berriz, aipatu tradizio kritikoan 
kokatzen da). Badira ordea ben e d ita r r e n are kin bat e z d a t 0 zen 
irakurketa batzuk: 

Quid te autem innocentius, 
quando quidem opera tU4 
malis inimica sunt? Et ignavia 
[ ... J (II, 6, 13) 

Quid te autem innocentius, 
quando quidem opera sua 
malis inimica sunt? Et 
ignavia [ ... J (Maur.) 

Zer Zu baifio gaiztagabeago? Zuk 
egifiak gaiztakeriaren buruz buru 
baitaude. Alperkeriak [ ... J (C,20-21 
or. [A, 47, 13-15]). 

Edizio zaharrek bakarrik, hau da, saint-maur-tarrena baino zaharragoek edo, esan bezala, 
hori baino testu zaharrago bati jarraitzen zaizkion eskola-edizioek ekarri ohi dute «tua»: eta 
badirudi ezin eztabaidatuzkoa dela Orixek ere «tua» itzuli duela. Baina kontuan hartzeko 
modukoa da «tua», hemen, foci/ior dela: hau da, ez litzateke ezinezkoa Orixek «tua» ulertu 
izana --edo itzuli nahi izana- «sua» irakurri arren. 

Sed etiam sic te imitando Sed etiam sic te imitando 
indicant creatorem te esse indicant creatorem se esse 
omnis creaturae [ ... J (II, 6, 14) omnis creaturae [ ... J (Maur.) 

Ecce ilia discedunt ut alia 
succedant, et omnibus suis 
partibus comtat infima 
universitas. (IY, 11, 16) 

Ecce illa discedunt ut alia 
succedant, et omnibus 
suis partibus comtet infima 
universitas. (Maur.) 

Ala ere, oker antzeratze ortan berean 
ederki adierazten clute Zu zirala 
sorkari guzien sortarazle [ ... J (C,21 
or. [A, 48, 7-9]); 

Ara! Aiek ba doaz besteri toki 
egiteko eta zati guziek osatzen dute 
beiko izadi au. (C, 42 or. [A, 88, 
16-17]). 

Gorago esan bezala, badirudi Orixeren ereduak «constat» zuela: beneditarrek ordea --eta 
edizio nagusi guztiek- «constet» dakarte, eta «constat» zenbait eskola-ediziotan bakarrik 
ikusi ahal da. Dena den, begien bistan dago ezin dela segurutzat jo, ezta hurrik eman ere, 
Orixek «constat» irakurri zuenik. 

ecce pietas et sapientia 0f, 5, 8) ecce pietas est sapientia 
(Maur.) 

ona zintzotasuna ta iakintasuna (C, 
52 or. [A, 107,6-7]). 

Hauek baino ilunagoa da -horregatik ez dugu lehen aipatu eta horregatik ematen dugu, 
orain ere, besteen ondotik bakarrik- honako kasu hau: 
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[ ... J ordinator et creator 
rerum omnium naruralium, 
peccatorum autem tanrum non 
ordinator [ ... J (1, 10, 16) 

[ •.. J ordinator et creator 
omnium rerum naruralium, 
peccatorum autem tantum 
ordinator [ ... J (Maur.) 
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[ ... J sortuzko gauza guzien 
antolatzaile ta egille, ez ordea 
pekaruen egille [ ... J (C, 8 or. [A, 22, 
9-11]). 

Zer itzuli du Orixek, «tantum ordinator» ala «tantum non ordinator»? Edizio gehienek 
«tantum ordinator» dakarte, baina bi aldaeren arteko aldea ez da. hain nabarmena: «tantum 
ordinator» irakurriez gero «tantum» ondoren datorren «ordinator» izenari legokioke (eta 
ordinator hitzak, orduan, adiera berezi eta jakin bat izango luke); «tantum non ordinatof» 
leituez gero «tantum» honek lehenago agertu den «peccatorum» hitza ukituko luke eta 
ordinator, berriz, adiera arruntago batean ulertu behar genuke, gutxi gorabehera creator 
hitzaren baliokidea balitz bezala -horregatik da facilior irakurketa hau-. 14 Orixek 
mahai gainean izan zuen liburuak ez zuen Saint-Maur-eko beneditarren testua, baina ezin 
eztabaidatuzkoa da eredu hura oso gertu zegoela aipatu testutik. 

Orixek irakurri zuen testua --ez nahitaez, esana dugun bezala, liburua- zaharra 
zela ez da zalantzarik: gorago aztertu ditugun irakurketa gehienak, guztiak ez esatearren, 
ez dira jaso XIX. mendearen akaberatik aurrera egin diren edizio berrietan. Are gehiago: 
hauetako batzuk, beneditarren testukoak izanik, ez dira mantendu beneditarren testua 
ematen dutela aitortzen duten edizioetan. Hala gertatzen da, esaterako, «creaturae» (II, 6, 
14) irakurketarekin; eta antzeko kasua da honako hau: N, 12 kapitulua «Si placent corpora 
[ ... ]» hitzekin hasten daXIX. mendetik honanzko edizio gehienetan (Patrologia-rena barne) , 
baina Orixeren ereduan, Saint-Maur-ekoen testuan bezala, «Si placent animae [ ... ]» ziren 
aipatu kapituluaren lehenengo hitzak (ezkerreko zutabean beneditarren edizioan dagoen 
bezala antolatu da testua, eta erdikoan edizio modernoek dakarten legez}:15 

Si placent corpora, 
Deum ex illis lauda, et in 
artificem eorum retorque 
amorem; ne in his quae 
tibi placent, tu displiceas. 

XII. Si placent animae 
[ ••• J (N, 11, 17 - N, 12, 
18) 

XII. Si placent corpora, Deum 
ex illis lauda, et in artificem 
eorum retorque amorem; ne 
in his, quae tibi placent, ru 
displiceas. Si placent animae 
[ ••• J (edd.) 

[ ..• J Gorpurzak maite ba dituzu, . 
goretsazu aietan lainkoa, ta maitasun 
ori Egilleagana biurrazu, maite 
dituzunetan atsekaberik ez dezazun. 

XII. Animak maite ba dituzu [ ... J 
(C, 42 or. [A, 90, 5-7]). 

Bide batez, honekin nahikoa dugu azken batean beneditarren edizioaren segiziokoa den 
Patrologia-ko testuaren alde egin litekeen hipotesia baztertzeko. (Bai baitzegoen baztertu 

14Pasartearen frogagarritasuna ahulago egiten du oraindik Teologian bide duen nabarmentasunak: daitekeena 
da, hau dela-eta, Orixek libreago jokatu izana puntu honetan; zergatiko berberak -ez horrenbeste, beraz, 
ereduaren auziak- eragin ditu, agidanean, esaldiak C-rik B-ra bidean eta, ja Lekuonaren eskuetan, «Ursunealo, 
izeneko dokumentuan (195 or. 7 zenb.) jasan dituen aldaketak: «[ ... J sortuzko gauza guzien antolatzaille, ez, ordea 
obenen agintzaile [ ... J», B, 9 or.; «[ ... J sortuzko gauza guzien egille ta antolatzaille, ez, ordea obenen agintzaile 
[ ... J», A, 22, 9-10 (azken aldaketahoni buruz ikus 174 or. eta 195 or. 7 zenb.). 

15Berez, beneditarren edizioak «Si placent corpora» esaldia kapituluaren hasiera balitz bezala nabarmendu du 
(Iehenengo letra tamaina handian jarriz, etab.), baina XII. kapituluaren benetako hasiera (hots, zenbakia eta caput 
hitza) "Si placent animae» hitzei ipinitako izartxo baten bidez adierazi duo Esan gabe doa berdin samar dela guri 
axola zaigun auzirako. 
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beharra: besterik ez bacia, Orixek berak aipatzen duelako 1953ko maiatzaren 14ko gutun 
batean: ikus 44 or.).16 

Honetaz gain, badirudi I-N liburuak (eta -pentsatzekoa da- v'aren hasierako 
paragrafoak) I a tin e d i z i 0 e 1 e b a k arb ate t i kit z u liz i t u e 1 a Orixek. 
Gure itzulpenean dauden hursak -huts gordinak, itzultzailearen askatasunari inondik ere 
zor ezin zaizkionak- hamahiru liburuetan zehar aurki daitezke: baina lehenengo lauretan 
bereziki ugari dira eta, batez ere, lehenengo lau hauetan dauden batzuk gainerako liburuetan 
inoiz kausitu ezin den eta eredu elebidun baten falta nabarmenki salatzen duen mota batekoak 
dira. Bi adibide nahikoa izango dira. I, 16,25 paragrafoan honako hau irakur daiteke: «Quis 
autem paenulatorum magistrorum audit [ ... J»; paenulatus edo paenula hitz arraro samarra 
da latinean: jantzi mota bat edo jantzi hori daramana esan nahi bide du; Orixek ez zuen 
hitz hau ezagutzen eta, lehendabizi, nire ustez penna ('luma') hitzaren ustezko txikigarri 
batekin nola edo hala lotuz (bi hitz hauek, paenula eta penna alegia, elkarrekin zer ikusirik 
ez izan arren), honela itzuli zuen: «Zein maisu galdordunek» (C, 11 or. [A, 30, 4-5]),11 
Bigarren adibidea Iv, 3,4 paragrafoan dago etaja salam zuen Mitxelenak liburu honi egin 
zion iruzkinean: 18 «ltaque illos pIanos, quos mathematicos vocant [ ... ]»; planus hitza -hau 
ere gutxitan erabiltzen da- «vagabond [ ... ], charlatan, saltimbanque» da Gaffiot-entzat, 
baina Orixek ez bide zekien, honela itzuli baitzuen: «Orregatik ez nitun erabat zapuizten 
matematiku izenekoen azti-karta aiek [ ... ]» (C, 36 or. [A, 77, 24-78, 1]). Esanguratsuagoa 
da oraindik honako kasu hau: III, 3, 6, Iv, 14,23 eta Iv, 16,28 paragrafoetan typhus (edo 
tyfus) hitza agertzen da «(enflure, orgueil, arrogance») eta Orixek gaizki itzuli du -edo jaso 
gabe laga- hiruretan;19 VI, 6, 10 paragrafoan ordea berriz agertu da baina, oraingo honetan, 
behar bezala jaso du (C, 68 or. [A, 136, 6-7]): «[ ... ] ego mentiendo quaerebam tyfum», 
«[ ... ] ta nik gezurrez opa nizun aizekeria» «(je quetais avec des mensonges une vaine gloire» 
Trabucco-k). Bistan da huts hauek ez ziratekeela gerratuko Orixek Aitorkizunen itzulpen bat 
aurrean eduki izan balu.20 

Gorago ikusi dugu gutxi gorabehera V. 8, 15 paragrafotik aurrera eta oraindik zehaztu 
ez dugun X. liburuaren puntu bateraino Orixek Trabucco-ren edizioa erabili zuela bere 

16 Patrologia-k dakarren san Agustinen testurako ikus Folliet [1995]; jakina, edizio honi buruz ari gara: ].-P. 
Migne, Patrologiae cursus compfetus ... Series Latina prior ... , accurante J.-P. Migne, 1861 [2. inpr.J, XXXII, 659-
868 zut. [eta berrinprimaketa asko]. 

17Hiru hitz hauek eskuz gehitu zituen Orixek rnakinazkoak urratu ondoren: seinalea, beraz, zalantzan ibili 
zena. Igarri egin zion hutsari Mokoroak -berak zebilen Wangnereck-en edizioak ohar bat duelako espresuki hitz 
honen gainean- eta baita bere rxostenean nabarrnendu ere: ikus, honetaz eta Orixek egin zuen aldaketaz, III 
erans. eta bertako 401 or. 38 zenb. 

18Mitxelena [1956a, 78 or.]; baina gaizki ematen du pasartearen erreferentzia: «III, 3, 4), dakar berak. 
19Honela: «et gaudebarn superbe et tumebarn tyfo», «eta anpatzen nintzan aundinaiezko zora-edariz» (C, 27 

or. = III, 3, 6 [57, 10-11); .aundinaiezko» hori «tumebarn» edo «superbe» hitzekeragin baitute; c£: «et rna joie erait 
faite d' orgueil, j' etais gonHe de vanite» Labriolle-k, «y gozabame de ella soberbiamente y me hinchaba de orgullo» 
Vega-k); «errabam tyfo», «zoro nindabilan» (C, 44 or. = Iv; 14, 23 [94,4]; ezin jakin, hemen, zorotasunarekin 
lotutako hiztzat hartu duen Orixek ala «errabam» bakarrik jasotzen duen 'zoro ibiltze' horrek; c£: «mon orgueil 
m'egarait» Labriolle-k, .mas yo erraba par mi orgullo» Vega-k); «buccis tyfo crepantibus», «ago-durundiz» (C,46 
or. = rv, 16,28 [97, 13); hemen jaso gabe utzi du-Vega-kbezala, bestalde-; cr.: «se bouffissaientd'une emphase 
bruyante» Labriolle-k, «con gran enfasis y ponderaci6n» Vega-k). 

2°Daitekeena ez ezik egiantzekoa da has i era k 0 z a t i h a u (hau da, I-IV liburuek eta v'aren 
lehenengo paragrafoek osatzen dutena) e z i z ate a ere dub a k arb ate t i kit z u I i a : honen 
alde legoke, inongo frogarik ez izan arren, Orixeren testuak salarzen dituen aldaera guztiak batera dituen ediziorik 
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itzulpena egiteko: hipotesi honetara bidean jarri gaituzte Orixeren lekukotasunek -erabat 
garbiak ez izan arren- eta horrela dela frogatu du, ezin eztabaidatuzko modu batean nire 
ustez, paragrafoen barneko testuaren antolamenduak. Baina testuaren beraren azterketak 
ere 'ekar ditzake egiaztapen honen aldeko aztarren eta froga gehiago eta, agidanean, merezi 
du honetan ere pixka batean pausatzea: izan ere, aztarrena da -aztarren esanguratsua, 
guztiarekin ere- aipatu paragrafotik aurrera Trabucco-k dakarren testuaren araberakoa 
izatea beti Orixeren itzulpena eta ez, orain arte bezala, edizio zaharretan ohi diren irakurketen 
mendekoa; Trabucco-ren testuak dituen inprimatze-huts zenbaitek isla izatea Orixerenean 
aipatu hipotesiaren fro gad a, eta baita ere, orobat, igarri ahal izatea Trabucco-ren 
frantses itzulpenari, noiz edo noiz, Orixeren testuan. 

[ ... J ut in me faceres quod 
semper petebat. (y, 8, 15) 

et melior eram puer, 
quando illum de materna 
pietate flagitavi [ ... J (y, 
9,16) 

sed excusare eam amabam 
(y, 10, 18) 

plures enim eos Roma 
occult at (V, 10, 19) 

Metuebam itaque credere 
in carne natum, ne 
credere cogerer ex carne 
inquinatum. (V, 10, 20) 

[ ... J multa probabiliora 
plerosque sensisse 
philosophos, [ ... J 
judicabam. (y, 14,25) 

[ ... J me [ ... J tibi [ ... J 
eJferebat [ ... J (VI, 1, 1) 

[ ... J aut de aliquibus 
difficilioribus diseeptare 
quaestionibus [ ... J (VI, 
3,3) 

[ ... J ut mefaceres quod semper 
petebat. (Trab.) 

[ ... J Zuk ni ark eskatzen zuna 
nindegizun. (C, 56 or. [A, 114, 
7-8]); 

et melior eram puer, quo ilium de obea ninduzun amari eskatu 
materna pietate flagitavi [ ... J (Trab.) nioneko artan (C, 57 or. [A, 115, 

16]); 

sed excusare me amabam (Trab.) 

plures enim eos Roma oecultabat 
(Trab.) 

Metuebam itaque credere 
inearnatum, ne credere cogerer ex 
carne inquinatum. (Trab.) 

aldiz, neure burna zuriru nai [ ... J 
(C, 57 or. [A, 117,6]); 

Erroma'n aunitz ba;tz;ran (C, 58 
or. [A, 117,28]); 

Aragiztatua sifies-bildur ninzan, 
aragiz zikindua ez uste ukaiteko. 
(C, 59 or. [A, 119, 5-7]); 

[ ... J multo probabiliora plerosque [ ... J iakinzale geienen aburuak 
sensisse philosophos [ ... J judicabam. artzekoago zirudizkidan [ ... J (C, 
(Trab.) 61 or. [A, 123, 12-13]); 

[ ... J me [ ... J tibi [ ... J offerebat 
(Trab.) 

[ ... J aut de aliquibus difficilioribus 
dissertare quaestionibus [ ... J (Trab.) 

Ala eskaintzen ninduzun [ ... J (C, 
62 or. [A, 126, 2-3]); 

[ ••• J edota auzi zaillagoetaz iardun 
[ ... J (C, 64 or. [A, 129, 19-20]); 

aurkitu ez izana. Ez dugu hipotesi honekin Ian egin nahi izan ez dagoelako -esan bezala- honen aldeko aztarren 
garbirik eta, horrda, auziaren azalpena aldrebestu baino ez genukeelako egingo, ezer argitu gabe. Honek ez du 
ordea esan nahi, inondik ere, kontuan izan behar ez den hipotesia denik. 
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[ ... J non sic intelligi ut 
humani corporis forma 
te terminatum crederent 
atque cogitarent [ ... J (VI, 
3,4) 

[ .•. J ex fovea [ ... J qua 
libenter demergebatur, et 
cum miserabili voluptate 
caecabatur [ ... J (VI,7, 12) 

[ ... J et inde offerendus 
judici ducebatur. (VI, 9, 
14) 

[ ••• J quod putabamus, 
et vani accusabamus: 
nefas habent docti ejus 
credere [ ... J ab intentione 
curarum? 

[ ... J Sed absit ut ita sit 
[ ... J et vitam beatam? 
Sed exspecta [ ... J cum 
conjugibus dediti fuerunt. 

Cum haec dicebam [ ... J 
(VI, 11, 18-19) 

[ ... J non sic intellegi, ut humani 
corporis forma determinatum 
crederent atque cogitarent [ ... J 
(Trab.) 

[ ... J ex fovea [ ... J qua libenter 
demergebatur et cum mira voluptate 
caecabatur [ ... ] (Trab.) 

[ ... J et inde offerendus judiciis 
ducebatur. (Trab.) 

[ ••• J quod putabamus et vani 
accusabamus. 

«Nefas habent docti ejus credere 
[ ... J ab intentione curarum? [ ... J 

«Sed absit, ut ita sit [ ... J et vitam 
beatam? 

«Sed expecta [ ... J cum conjugibus 
dediti fuerunt». 

Cum haec dicebam [ ... J (Trab.) 

ERANSKINAK, II 

[ ... J etzaitutela sifietsi ta iduri 
bear gorputzez mugatua iakitean 
[ ... J (C, 64 or. [A, 130,5-6]); 

[ ... Jleize barne artatik [ ... J an 
gogara pulunpatzen bairzan, eta 
goxo goxo itsutzen. (C, 69 or. [A, 
138, 10-12]); 

[ ... J ta auzi-gizoneri eskuratzeko 
ba-deramate. (C, 70-71 or. [A, 
141,8-9]); 

[ ... J nik uste nunik eta salatzen 
nunik. 

«Itsusi zaie aien iakintsueri [ ... J 
kezka orietatik? [ ... ] 

«Ez olakorik! [ ... J ta bizi 
doatsu-billa asteko? 

«Nagon, ordea [ ... J emazteekin 
ere iakintasunera artu ziran». 

Onela ari ninzala [ ... J (C,73 
or. [A, 144,23-146, 1]). 

Pasarte honetan -ekarri ditugun adibideetan frogagarriena seguruenik- komatxoei 
begiratu behar zaie, testua zatitzeko modua gorago bartu baitugu kontuan: horrela jarrita 
Labriolle-ren edizioan bakarrik ikusi ditut, eta ezaguna da zenbat zor dioten edizio eta 
itzulpen honi Trabucco-ren bi testuek. 

Vita haec misera est (VI, 11, 
19) 

Prohibebat me sane Alypius ab 
uxore ducenda, caussans nullo 
modo nos posse [ ... J vivere 
[ ... J (VI, 12,21) 

[ ... J et quasi concusso vulnere 
repellens verba bene suadentis 
tamquam manum solventis. 
(VI, 12,21) 

Vita misera est (Trab.) 

Prohibebat me sane Alypius ab uxore 
ducenda cantans nullo modo nos 
posse [ ... J vivere [ ... J (Trab.) 

[ ... J et je repoussais les paroles de 
bon conseil qui heurtaient, pour ansi 
dire, rna blessure, comme un blesse 
ecarte fa main d'un liberateur. (Trab.) 

Bizia errukari da (C, 73 or. 
[A, 145, 8]); 

Alipi'k ikus zer lelorekin 
eragozten zidan andrea 
artzea: [ ... J ez gifiezkela [ ... J 
astiro elkarrekin bizi [ ... J (c, 
74 or. [A, 146, 18-20]); 

[ ... J aholku oneko itzak. 
baztartuz, zauritu batek 
askatzera doakionaren eskua 
bezala. (C, 74 or. [A, 147, 
5-6]). 

Trabucco-ren itzulpena ez da jatorrizko testuak nahitaez derrigortu dezakeen bakarra, ezta 
hurrik eman ere, eta Orixerena haren berdin-berdina da; erka bitez, konparazio batera, 

II 
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Labriolle-rena eta Vega-rena: «comme une main qui s' approchant pour la defaire aurait heurte 
une blessure»; «como se repele en una herida contusa la mana que quiere quitar las vendas». 

Non es autem ita. (VII, 1, 2) 

[ ... J quando totus Angelus a 
conditore optimo factus esset 
bonus? (VII, 3, 5) 

Sed tunc lectis Platonicorum 
illis libris, postea quam 
inde admonitus quaerere 
incorpoream veritatem [ ... J 
(VII, 20, 26) 

Non estautem ita. (Trab.) 

[ ... J quando totus angelus 
a conditore'optimo factus 
esset? (Trab.) 

C'est alors, qu'ayant lu ces 
livres platoniciens et appris 
d' eux a chercher la verite 
incorporelle [ ... J (Trab.) 

Ez da ala ordea. (C, 78 or. [A, 155, 
9-10]); 

[ ... J guzia Egillerik oberenak egifia 
izanik? (C, 79 or. [A, 157, 23-24]); 

Platondarren liburu aiek irakurriz, 
mukulu gabeko egia billatzen ikaski 
[ ... J (C, 90 or. [A, 179, 15-16]). 

Bai Orixek bai Trabucco-k admonitus hitzari eman dioten zentzua ez da batere begien 
bistakoa; Trabucco, hainbestetan bezala, Labriolle-ri jarraitu zaio, baina ikus nola jaso duten 
pasarte hau beste itzultzaile batzuek: «amonestado . .. a buscar la verdad incorp6rea» (Vega-k); 
<davertissementqu'ils me donnerent de rechercher la verite incarporelle» (Trehorel-Bouissou
k); «flespertado por ellos a buscar la verdad incorp6rea» (Mier-ek)j etab.21 

Videbam enim plenam 
ecclesiam, et alius sic ibat, alius 
autem sic. (VIII, 1, 2) 

Et ideo sunt duae voluntates, 
quia una earum tota non est, 
et hoc adest alteri quod deest 
alteri. (VIII, 9, 21) 

Je voyais l'Eglise pleine de 
fideles, et ['un allait d'un pas, 
l'autre d'un autre. (Trab.) 

Et ideo sunt duae voluntates, 
quia una earum tota est et 
hoc adest alteri, quod deest 
alteri. (Trab.) 

Eliza bete oi zizaion zintzoz edo 
bestelakoz. (C, 93 or. lA, 184, 12]); 

Ortatik bi naikari, bakoizka oso 
izanik, batari eskas zaiona besteari 
baitatxikio. (C, 104 or. [A, 202, 
8-9]). 

Adibide ezin hobeago honek bi gauza erakusten dizkigu: batetik, noski, Orixe Trabucco
ren ediziotik ari dela itzultzen; bestetik, eta gorago ekarri ditugun kasu batzuek pentsarazi 
lezaketenaren kontra, ez ziala kasu gehiegi egiten frantses testuari. Izan ere, «tota est» 
Trabucco-ren edizioan bertan sortu den inprimatze hutsa da eta ez nonbaitetik hartutako eta 
apropos aukeratutako irakurketa bat, eta Trabucco-k berak ere «tota non est» itzultzen du: «11 
y a done deux volontes, toutes deux incompletes [ ... J». (Ikus, esaterako, Vega-ren itzulpena: 
«Hay, pues, en ella dos voluntades, porque, no siendo una de ellas total, tiene la otra 10 
que falta a esta»). Baina Orixek «tota est» itzuli du, frantseari begiratu gabe, itzulitakoaren 
zentzu faltak eskatu egiten bazuen ere. (Ikus honetarako, beherago, IX, 13,36 paragrafotik 
ateratako adibidea). 

210euvres de saint Augustin. XlII. Les confessions, texte de l' edition de M. Skutella, introduction et notes 
par A. Solignac, traduction de E. Tren.orel (t) et G. Bouissou, Paris, Etudes Augustiniennes (Bibliotheque 
Augustinienne), 1992 [1. ed. 1962]; San Agustin, Los XlII Libros de las Confesiones, traducci6n, introducciones y 
notas por el P. F. Mier, Madril, Apostolado de la Prensa, 1940 [1. ed. 1929]. 
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Cum invocarem exaudivit me 
Deus justitiae meae (IX, 4, 8) 

cum invocarem te, exaudisti me, 
deus justitiae meae (Trab.) 

Et clamabat prophetia [ ... J (IX, Et clamat propheta [ ... J (Trab.) 
4,9) 

[ ... ] etsi ad credendi sanitatem 
non ampliatus [ ... J (IX,7, 16) 

Quia vera non exquiris delicta 
vehementer, fiducialiter 
sperarnus aliquem apud te 
locum invenire indulgentiae. 
Quisquis autem tibi [ ... J (IX, 
13,34) 

Ad cujus pretii nostri 
sacramentum ligavit ancilla 
tua animam suam vinculo 
fidei. Nemo a protectione tua 

disrumpat earn. (LX, 13, 36) 

[ ... J etsi ad credendi sanitatem 
non applicatus [ ... J (Trab.) 

Quia vera non exquiris delicta 
vehementer, fiducialiter 
speramus aliquem apud te 
locum. Quisquis autem tibi [ ... J 
(Trab.) 

Ad cujus pretii nostri 
sacramentum ligavit ancilla tua 
dirrumpat earn. (Trab.) 

ERANSKINAK, II 

Deitu zindudalarik entzun 
ninduzun, ene lainko zuzena (c, 
113 or. lA, 218, 7-8]); 

Oiuka ari da Profota [ ... J (c, 113 
or. [A, 219, 1J); 

l ... ] smestera biurtu ez ba zan ere. 
(C, 116 or. lA, 224, 28]); 

Obenak ez baitituzu gogor 
arakatzen, Zure alboan lekua 
lasapidez ditxarogu. Zurekiko [ ... J 
(C, 124 or. lA, 239, 2-4]); 

Sari orren balio izkutuari Iotua 
zun bere bizia Zure mirabe ark: 
eten dezala etsaiak. (C, 125 or. [A, 
240,7-9]). 

Trabucco-k dakarren lacuna bertan sortua da eta, hortaz, latin esaldia ezinezkoa daj 
guztiarekin ere, latinari jarraitu zaio Orixe, ez baitirudi arreta handia ipini duenik aurrean 
zuen frantsesa irakurtzen (Trabucco-ren itzulpena bai baita osoa: «C'est ace mystere de la 
redemption que votre servante a lie son arne par Ie lien de la foi. Que nul ne l' arrache a notre 
protection») . 

Orain axola zaiguna da ahal den zehatzena finkatzea non aldatu zuen Orixek eredua, 
hau da, z e i n pun t uta t i k a u r r era e z z u e n j a T r a b u ceo - r e n 
e d i z i 0 a era b iIi edo, gauza bera dena, non utzi zion lanari Ameriketara joateko. 
Batetik, badakigu X, 35, 56 paragraforainokoa behintzat Iparraldean ondu zuela, paragrafo 
horretako pasarte bat aipatzen baitu Mokoroak bere txostenean eta zalantzarik gabe dakigu 
Mokoroak txosten hura egiteko irakurri ahal izan zituen paperak Orixek mugaz bestaldean 
itzulitakoak bakarrik izan zirela (ikus, honetaz, 37-39 or.). Bigarrenik, behin baino 
gehiagotan esaten digu Orixek XI -XIII liburuak El Salvadorren eginak direla eta, aldi berean, 
zalantzarik gabe dakigu Ameriketan ez zuela Trabucco erabili ahal izan (ikus 44 or.). Eta, 
hirugarrenik, badugu eredu aldaketaren auzi honekin lotuta egon daitekeen beste zerbait: 
X, 36, 58 paragrafoa bi bider dago itzulita liburu honetarako dugun lekukotasun bakarrean, 
hots, B-ko testuan. Bistan da datu hauek guztiak -batez ere Orixeren lekukotasunei zor 
zaizkienak- testuaren beraren bidez berretsi behar direla, baina arrazoizkoa da hipotesi 
honetatik abiatzea: X, 36, 58 paragrafoaren lehenengo bertsioa izango litzateke Iparraldean 
-eta, hortaz, Trabucco-ren ediziotik- egindako azken zatia, eta paragrafo horren berorren 
bigarren bertsiotik aurrerakoa, berriz, Iparraldetik alde egindakoan ondua. 

Ikusi dugu gorago X. liburuko testuaren antolamenduak berretsi egiten zuela bestelako 
datuek esaten zigutena, hau da, X. liburu hau Trabucco-ren ediziotik itzulia zela (ikus, 

II 
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baita 'testuaren antolarnendua' hitzekin esan nahi dugunaz ere, 368-370 or.); baina aipatu 
azterketa hark X. liburua osorik kabitzen zuen, eta orain analisi xeheago bat behar dUgu:22 

Trabucco Orixe 

X,2,2 1 
X,3,4 0 
X,4,5 2 0 
X,4,6 1 0 
X, 5,7 1 0 
X,6,8 1 0 
X,6,9 1 1 
X, 7,11 1 1 
X, 8,12 1 1 
X, 8,13 1 1 
X, 8, 15 1 0 
X, 10, 17 2 2 
X, 11, 18 1 1 
X, 14,21 5 3 
X, 14,22 1 1 
X, 15,23 2 1 
X, 16,24 2 1 
X, 16,25 2 2 
X, 17,26 2 1 
X, 19,28 2 2 
X, 21, 30 3 1 
X, 23, 33 3 3 
X, 23, 34 1 1 
X, 25, 36 1 1 
X, 28, 39 1 1 
X, 31, 43 1 1 
X, 31, 44 1 1 
X, 31,45 1 1 
X, 33,50 3 2 
X, 34, 52 1 1 
X, 34, 53 2 2 
X, 35,54 2 2 
X, 35, 55 2 1 
X, 35, 56 1 1 
X, 35, 57 2 2 
X, 36, 59 2 0 
X, 37, 60 2 1 
X, 37, 61 2 0 
X, 40,65 2 0 
X, 42, 67 2 0 
X, 43, 69 0 o (1) 

22Taula honetako zenbakien esanahiaz ikus 369 or. 9 oh. Ohar bedi ez ditugula aipatzen ez Trabucco-ren 
testuan ez Orixerenean zatiketa xeheagorik ez duten paragrafoak. 
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Bistan da, hortaz, X, 35, 57 paragraforaino -hau ere barne delarik- Trabucco-ren edizioa 
erabili zuela eta badirudi, orobat, X, 36, 59 paragrafotik aurrerako datuek berretsi egiten 
digutela testuaz kanpotikoek susmarazten zigutena, hots, paragrafo gutxi horiek ez zituela 
Trabucco-ren testutik egin. 

Testua bera aztertzerakoan bestelako egoera batean gaude: batetik, ez zaigulako gorde, 
ez X. liburu honetarako ez ondorengoetarako, C deitu dugun lehenengo idatzaldia eta, 
hortaz, guganaino iritsi den B testuak izan ditzake Orixek bigarrena egiteko erabili zuen 
BAC-eko edizioaren arab era egindako zuzenketak; bestetik, jokoan dauden ereduak bi 
bakarrik direlako, hau da, seguru dalcigulako -hala dirudi behintzat- pasarte hauek 
edo Trabucco-ren ediziotik edo Vega-renetik itzuli zituela. Gauzak horrela, Trabucco-ren 
araberako eta Vega-ren kontrako irakurketa batek, hemen, frogatu egingo luke zati horren 
lehenengo idatzaldia Trabucco-ren ediziotik itzuli zela -eta, beraz, Ameriketara joan 
baino lehenago egina dela- baina, aldiz, Vega-ren araberako eta Trabucco-ren kontrako 
irakurketa batek ez luke nahitaez kontrakoa frogatuko. Alabaina, X, 35, 56 paragrafotik 
aurrera ez dugu, Orixeren itzulpenean, Trabucco-ren testua salatzen duen irakurketarik, 
hau da, aId a era k i zan 1 i t z a k e ten pas art e g u z t i a k Ve g a - r e n 
e d i z i 0 are n a r abe r a k 0 a k d ira (ezkerreko zutabean): 

Sed numquid, Domine, qui 
solus sine tyfo dominaris, quia 
solus verus Dominus es, qui non 
habes dominum, numquid hoc 
quoque tertium temptationis 
genus cessavit a me aut cessare in 
hac tota vita potest: timed et amari 
velie ab hominibus non propter 
aliud, sed ut inde sit gaudium, 
quod non est gaudium? Misera 
vita est et foeda iactantia. (X, 36, 
59) 

Sed numquid, domine, qui 
solus sine tyfo dominatis, quia 
solus verus dominus es, qui non 
habes dominum, numquid hoc 
quoque tertium temptationis 
genus cessavit a me aut cessare 
in hac tota vita potest, timeri 
et amari velie ab hominibus 
non propter aliud, sed ut inde 
sit gaudium, quod non est 
gaudium? Misera vita est et 
foeda jactantia. (Trab.) 

Baina, Iauna, Zu bakarra baitzera 
Iaun arrokeri gabe, Zu baitzera 
egizko Iaun bakatra, Iaunik ez 
duzuna, utzi al nau irugarren 
tentaera onek, edo utzi al nazake 
bizi guzian? Biziera doakabe 
ta arrokeri itsusi [itsusu BJ da 
gizoneri maitagarri ta bildurgarri 
izatea, ortatik poza datorrelako, 
ez bestegatik. (B, 135 or. [A, 291, 
16-21]). 

Baina -eta horregatik ekarri dugu hona- paragrafoaren hasieran bertan dagoen aldaera 
hau baino askoz esanguratsuagoa da aipatu paragrafotik beretik ateratako beste hau: 

Gloria nostra tu esto; propter te 
amemur et timeamur in nobis. 
(X, 36,59) 

temprat, et cum a me in me 
arguitur, eo ipso quo arguitur, 
et saepe de ipso vanae gloriae 
contemptu, vanius gloriatur [ ... J 
(X, 38, 63) 

[ ... J cum ad te referrem interior a 
visa mea [ ... J (X, 40, 65) 

Gloria nostra tu esto; propter 
te amemur et verbum tuum 
timeatur in nobis. (Trab.) 

temptat, et cum a me in me 
arguitur, eo ipso, quo arguitur, 
et saepe homo de ipso vanae 
gloriae contemptu vanius 
gloriatur [ ... J (Trab.) 

[ ... J cum ad te referrem 
inferiora visa mea [ ... J (Trab.) 

Zu zaite gure aundipide. Zugatik 
gaitez gugan mairagarri edo 
bildurgarri. (B, 135 or. [A,292, 
13-14]); 

Axukatzen gairu, ta ortan norbera 
salarzean, salatze orrexegatik, 
ta askotan aundinai txoro onaz 
txorokiago arrotzen da [ ... J (B, 
137 or. [A, 296, 3-5]); 

[ ... J Zu'ri nere barrena nik albait 
zabaltzean [ ... J (B, 137 or. [A, 
297,5-6]); . 
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[ .•• J quem secreta tua 
misericordia demonstrasti 
humilibus [ ... J (X, 43, 68) 

[ ... J quem secreta tua 
misericordia demonstra<s>ti 
hominibus [ ... J (Trab.) 
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[ .•. J Zukerruki izkutuz umilleri 
erakutzia [ ... J (B, 139 or. lA, 300, 
5-6]). 

Erabateko froga ezin izateak ez du esan nahi Vega-ren testuaren aldeko irakurtze sistematiko 
hau erabat hutsala denik: berez duen balioaz gain, gogora dezagun VI-IX liburuetan oso 
aldaketa gum egin zirela C-tik B-ra bidean, eta -Iehen ere esan bezala- ez dugu inongo 
arrazoirik pentsatzeko gauza bera gertatu ez zenik ondorengo liburuetan. Eta, nolanahi 
den ere, testuaren azterketak erakusten digun aztarren garrantzitsu hau bat dator zeharoan 
arestian aipatu ditugun testuaz kanpotiko zein barneko datuekin. 

Beraz, frogatutzat jo genezake X, 36, 58 paragrafotik aurrera -zeren eta, testuaren 
antolamenduaren eta testuaren beraren azterketak X, 36, 59 paragrafoari buruz bakarrik hitz 
egiten badigu ere, X, 36, 58 paragrafoa bi bider egotea itzulita ez baita aztarren makala
Orixek ez zuela Trabucco-ren edizioa erabili: hots, hortxe utzi ziola lanari Ameriketara alde 
egiterakoan. Alabaina, honek ez du nahitaez esan nahi X. liburuaren azken paragrafo horiek 
EI Salvadorren itzuli zituenik: bai Ameriketan bai Lazkaon ibilitako eredua berbera izan 
zirenez gera (testuaz kanpotiko datuek esan eta testuaren analisiak berresten duenez), hau 
da, Vega-ren BAC-eko edizioa, ez dago jakiterik. Badakigu Iparraldean egindako itzulpena 
ez zuela aurrean izan EI Salvadorren egon zenean: gogoratuko zen X. liburuaren gehiena 
egina zuela, baina egiantzekoa da oso -lau bat urte igaro baitziren ordutik- ez jakitea 
zehazki zein pasartetan utzi zion itzultzeari eta, beraz, XI. liburuaren hasieratik ekitea Ian 
berriari; eta Lazkaon, paper guztiak ordenatzerakoan, beteko zuen lagatako hutsunea. 

Ez dirudi zalantzan jar daitekeenik Ameriketan itzulitako XI, XII eta XIll.liburuak Vega
ren ediziotik itzuli zituela: batetik, Orixeren beraren lekukotasunak ditugu -Iparraldeko 
sasoiari buruzkoak baino· mila aldiz fidagarriagoak- eta, bestetik, segituan aztertuko 
ditugun aztarrenak. 

Sunt sidera et luminaria cadi 
in signis et in temporibus et in 
diebus et in annis. (Xl, 23, 29) 

Son las estrdlas y luminares 
del cido (<signos para distinguir 
los tiempos, dias y was» 
(Vega) 

Ortziko izar eta argizagiak aldien 
eta egunen eta urteen aztarren 
dira. (B, 150 or. [A, 327, lO
ll]). 

Orixeren itzulpena ez da espero litekeen bakarra, baina bat dator, erabat, Vega-renarekin; 
erka bedi ordea, esate baterako, Labriolle-k dakarrena: (<Ii y a des astres, des flambeaux 
celestes, "pour etre des signes, pour marquer les saisons, les jours, les annees"» (eta Trabucco-k 
ere berdintsu jaso du hemen san Agustinen latina). Ondoko pasarteetan Vega-rena bezalako 
testu bat itzuli du Orixek (ezkerrean), baina edizio gehienek besterik erakusten dute: 

[ .•• J sed id ipsum et id ipsum 
[ ... J (XlI, 7, 7) 

[ ••. J et ideo non declinat a te nec 
ase[ ... J (XlI, 15, 19) 

[ ... J sed id ipsum et id ipsum 
et id ipsum [ ... J (edd.) 

[ ... J et ideo non dedinat a te 
nec ad se[ ... J (edd.) 

[ ... J baii'ia berbera ta berbera 
[ ... J (B, 158 or. [A, 344, 6-7]); 

[ ••• J ta orregatik ez dala saiesten 
ez Zugandik, ez beregandik? (B, 
162 or. lA, 353, 15-16]); 
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Et non solum ante illam [ ... J 
(XII, 15,21) 

[ ... J et novi, magister noster in 
quibus duo bus praeceptis totam 
legem prophetasque suspenderit 
[ ••• J (XII, 18,27) 

Vident enim, cum haec verba 
legunt vel audiunt tua, Deus 
aeterne~ stabili permansione [ ... J 
(XII, 28, 38) 

Atque in eis qui incellegunt «in 
principio» quod in sapientia flcit 
«caelum et terram» [ ... J (XII, 
28,39) 

Etenim, Domine, delevisti omnia 
mala [ ... J (XIII, 1, 1) 

In bona voluntate tua pax nobis 
est [ ... J (XIII, 9, 10) 

Ibi nos collocabit[. ooJ (XIII, 9, 
10) 

[ ... J quis intelleget? (XlII, 11, 12) 

[ ... J ut fluminis impetus 
faetificarent civitatem tuam. 
(XIII, 13, 14) 

Et ego dico: «Deus meus ubi 
est?». (XlII, 14, 15) 

[ ..• J et figis limites, quousque 
progredi sinantur aquae [. ooJ 
(XIII, 17, 20) 

Et si non solum ante illam 
[ ... J (edd.) 

[oo.J et novitmagister noster 
in quibus duobus praeceptis 
totam legem prophetasque 
suspenderit [ ... J (edd.) 

Vident enim, cum haec verba 
legunt vel audiunt tua, Deus, 
aeterna stabili permansione 
[ ..• J (edd.) 

Atque in eis qui intellegunt 
«in principio» quod in 
sapientia flcisti «caelum et 
terram» [ ... J (edd.) 

Tu enim, Domine, delevisti 
omnia mala [ ... J (edd.) 

In bona voluntate pax nobis 
est [ ... J (edd.) 

Ibi nos collocavit [ ... J (edd.) 

[ ... J quis intellegit? (edd.) 

[ ••• J ut fluminis impetus 
laetificaret civitatem tuam. 
(edd.) 

Et ego dico: «Deus meus ubi 
es?». (edd.) 

[ ... J et figis limites, quousque 
progredi sinantur atque [ ... J 
(edd.) 

ERANSKlNAK. II 

Va baiiio len ez-ezik [oo.J (B, 162 
or. [A, 354, 17]); 

Ba-tUzkitzertatik eseki ditun gure 
Maisuak lege osoak eta Igarleak. 
(B, 164 or. [A, 358, 22-23]); 

Ikusten dute, bada, Iainko 
betikor Zure itz auek irakur edo 
entzutean [ ... J (B, 170 or. [A, 
370, 18-20]); 

Eta «asieran» zugurtasunean zeru
lurrak egin zitula ulertzen duten 
aietan [ ... J (B, 170 or. [A, 371, 
14-15]); 

fzan ere suntsi dituzu Iauna [ ... J 
(B, 173 or. [A,377, 12-13]); 

Zure gogo onean daukagu pakea. 
(B, 176 or. [A, 385, 7-8]); 

An ezamkogaitu [ ... J (B, 176 or. 
[A, 385, 20-21]); 

[ ... J nork ulertuko duo (B, 177 or. 
[A, 386, 6]); 

[ ... J ibaiaren oldarrek Zure uria 
pozarazi zezaten. (B, 178 or. [A, 
389, 12-13]); 

Nik ere (<non tUz nere lainkoa» 
diagot. (B, 178 or. [A, 390, 3]); 

[ ... J eta Zuk ezarten ditiezu 
mugak urak doazan tokiraifio [ ... J 
(B, 180 or. [A, 394, 16-17]). 

Ondoko pasarte honetan, berriz, badirudi eragina izan duela Vega-ren itzulpenak 
Orixerenean, baita esaldiaren antolaketan eta puntuazioan ere: 

Sermo autem «scientiae» qua 
continentur omnia sacramenta, 
quae variantur temporibus 
tamquam luna, et ceterae notitiae 
dono rum, quae deinceps 

«La palabra de la ciencia», en 
la que escan contenidos todos 
los sacramentos que cambian 
con los tiempos, es semejada a 
la luna; mas la 

Iakite-itza, aldiekin aldatzen diran 
izkutuak berekin ditula, illargiaren 
antzeko da, ta beste doaien 
ezaguerak, gero izar antzo aipatu 
diranak esan dugun eguneko 
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tamquam stellae commemorata 
sunt, quantum differunt ab ilio 
candore sapientiae, quo gaudet 
praedictus dies, tantum in 
principio noctis sunt. (XIII, 18, 
23) 

restante lista de dones, que 
hemos mencionado despues 
como estrellas, cuanto mas 
difieren de aquella claridad 
de la sabiduria de que goza el 
precitado dia, tanto se hallan 
mas en el principio de la 
noche. (Vega) 
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Zu<gur>tasunaren zuritasun 
artatik urrunago ta gauetik 
urbillago daude. (B, 181 or. [A, 
397, 1-5]). 

Ikus, bestela -eta adibidez-, Labriolle-rena: «Mais cette parole de science, qui renferme 
toutes les myw!rieuses verites, lesquelles se diversifient selon les temps com me la lune elle
meme, ces autres dons que j'ai mentionnes en les assimilant aux etoiles, different tellement 
de cette brillante lumiere de sagesse, joie du jour qui s'annonce, qu'ils ne sont que Ie 
crepuscule de la nuit». Gauza berbera -baina oraindik argiago- gertatu da paragrafo 
bereko pasarte honetan: 

[ ... J ille, qui «sapientiam» [ ... J aquel, digo, «que 
loquitur inter perfectos [ ... J (XIII, hablaba la sabiduria entre los 
18,23) imperfectos» (Vega) 

[ ... J maketsen artean 
Zugurtasunez ari zan ua [ ... J (B, 
181 or. [A, 397,7-8]). 

Vega-ren «imperfectos» hutsada, lapsusbat seguruenik (ikus 143-144 or.), eta makets, inongo 
zalantzarik gabe, «imperfectos» horren itzulpena da, inondik ere ez «perfectos» bezalako 
zerbaitena. Bistan da Orixe, esaldi hau itzultzerakoan, gaztelaniazko testuari jarraitu zaiola 
eta ez -ohi bezala, oso oker ez banago- latinari. 

[ ... J animam vivam quam terra 
produced ... J (XIII, 20, 26) 

[ ... Jlucidas cognitiones harum 
rerum in firmamento caeli [ ... J 
(XIII, 20, 27) 

[ ... J animam vivam quam 
terra producit [ ... J (edd.) 

[ ... Jlucidas cogitationes 
harum rerum in fumamento 
caeli [ ... J (edd.) 

Hemen ere Vega-ren gaztelania dago jokoan: 

[ ... J neque enim nisi signa et 
prodigia viderit non credit [ ... J 
(XIII, 21, 29) 

[ ... J puesto que no es de 
aquellos que no creen si no 
vieren signos y prodigios [ ... J 
(Vega) 

[ ... J lurrak sortuko dun anima 
biziduna [ ... J (B, 182 or. [A, 399, 
18]); 

[ ... J zeru-ortziko gauza auen 
ezagukizungarbiak [ ... J (B, 183 or. 
[A, 400, 7]). 

[ ... J ez baita mirari edo arrigarririk 
ikusi gabe sifiesten 
ez dutenetakoa [ ... J (B, 183 
or. [A, 401, 12-14]). 

Labriolle-k, aldiz, honako hau dio: «Elle ne reclame plus, pour croire, des prodiges 
surprenants». Orobat honetan: 

[ ... J creati in operibus bonis [ ... J 
(XIII, 23, 33) 

creados para obras buenas 
(Vega) 

[ ... J egite onerarako sortuak [ ... J 
(B, 185 or. [A, 405, 11]), 

eta Labriolle-k, berriz ere, beste hau dakar: «crees parmi les oeuvres bonnes». 
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[ ••• J quantum sapere dedisti [ ... J 
(XIII, 24, 36) 

[ ... J quantum sapere dedisti, 
Deus meus [ ... ] (edd.) 
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[ ... ] eman diozun iakitearen 
ariora. (B, 186 or. [A, 408,8-9]). 

Ikus, beste honetan ere, Vega-ren itzulpenak izan dukeen eragina: 

[ ..• J quam multiplicibus 
sacramentis et innumerabilibus 
linguis [ ... J (XIII, 24, 36) 

[ ... ] con cuantos misterios 
y con cuantas lenguas [ ... ] 
(Vega) 

[ ... ] zenbat izkutuz eta zenbat 
izkuntzaz [ ... ] (B, 186 or. [A, 408, 
18-19]). 

Honako esaldi honetan latina gardena da baina Orixeren itzulpena, berriz, iluna baino 
ilunagoa; Vega-ren gaztelaniak du errua: 

Et ideo pisces et coeti non 
vescuntur escis, quas non 
germinat nisi iam terra ab 
amaritudine marinorum 
fluctuum distincta atque discreta. 
(XIII, 27, 42) 

Y esta es la raz6n por que [sic] 
los peces y los cetaceos no 
comen de los manjares que 
no germinan, sino la tierra 
distinta y separada ya de la 
amargura de las olas marinas. 
(Vega) 

Orregatik arraiek eta beleek 
[baleek A] ez dute erne-gauzarik 
iaten, baizik eta itsas-ugifien 
samifietik bereizi ta bakandurik 
dagon lurrekoa. (B, 189 or. [A, 
414,7-9]). 

Labriolle-k edozein irakurlek ulertuko zukeen moduan itzuli du: «Voila pourquoi les 
poissons et les monstres marins ne se nourrissent pas d'aliments que la terre ne produit 
qu'une fois separee et purifiee de l'amertume des flots de la mer». 

[ ... ] ut esset visibilis et 
composita herbarumque atque 
arborum nulter [ ... J (XIII, 32, 
47) 

[ ... J quoniam super nos erant 
peccata nostra et in profundum 
tenebrosum abieramus abs te, et 
Spiritus tuus bonus [ ... J (XIII, 
34,49) 

[ ... J ut esset visibilis et 
composita herbarumque 
atque arborum materiem [ ... J 
(edd.) 

[ ... J porque «sobre nosotros 
eran nuestros pecados» 
(Ez., 23, 10) Y habiamos 
descendido lejos de ti al 
«abismo tenebroso», sobre el 
que [ ... J (Vega) 

[ ... ] belarren eta zugatzen ama 
ikusgarri ta antolatua zedin. (B, 
191 or. [A, 419, 2-3]); 

[ ... ] «gure obenak gure gaifi 
baitziran eta Zugandik urrun ietsi 
baikiiian osifi. illunera» (Ezek 23, 
10) Zure arnas ona [ ... J (B, 192 
or. [A, 420, 19-21]). 

Ezekielen liburuari buruzko erreferentzia oker dago: «33, 10» behar luke, ez «23, 10»; 
bestalde, edizio gutxik aipatzen dute (ez dakarte, esaterako, ez Labriolle-k ez Trabucco-k): 
BAC-ekoan ere gaztelaniazko aldean bakarrik dago, ez latinezkoan. 

A te petatur, in te quaeratur, ad 
te pulsetur: sic, sic accipietur, sic 
invenietur, sic aperietur. (Matth., 
7,8) (XIII, 38, 53) 

A te petatur, in te quaeratur, 
ad te pulsetur: sic, sic 
accipietur, sic invenietur, 
sic aperietur (Matth., 7, 8). 
Amen. (edd.) 

Zuri eska, Zugan billa, Zurean io 
dezagun. Onela dugu arkituko, 
arkituko, onela zaigu idekiko. (B, 
193 or. [A, 423, 21-23]). 
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Edizio gehienetan «Amen» batekin bukatzen dira Aitorkizunak: ez ordea hoberenetan, ezta 
BAC-ekoan ere, eta badirudi honi jarraitu zaiola Orixe puntu honetan ere. (Azken esaldian 
dauden arazoei buruz ikus, «Utsuneak» dokumentuan, 208 or. 52 zenb.). 

Arrazoizkoa da, hortaz, frogatutzat jotzea X. liburuaren azken paragrafoak eta XI-XIII 
liburuak osorik BAC-eko edizio elebidunetik itzuli zituela Orixek.23 Aurreratu dugu gorago 
gure frogak' berez, ezin direla erabatekoak izan: batetik, ez dugulako liburu hauen lehenengo 
idatzaldia eta, horrela, Orixeren testua eta BAC-ekoa lotzen dituzten aztarren guztiak 
-Vega-ren itzulpena salatzen duten pasarteei dagozkienak barne- izan litezke Lazkaon 
ondutako bigarren idatzaldian sartuak; bestetik, eta testuaren aldaeretan oinarritzen diren 
argudioei dagokienez, BAC-eko edizioak dakartzan irakurketak beste edizio batzuetan ere 
badirelako. Baina ez da batere egiantzekoa: behin baino gehiagotan esan behar izan dugu 
VI-IX liburuen testua ez zela apenas aldatu C-tik B-ra, ez behintzat era honetako kontuetan, 
eta ez dugula inongo arrazoirik pentsatzeko kontrakoa gertatu zenik X-XIII liburuetan 
-alderantziz, izatekotan-. Bestalde, hor dira Vega-ren gaztelaniatik abiatuta itzulitako 
pasarteak. Eta honi guztiari gehitu behar zaio Orixeren beraren 1954ko urtarrilaren 29ko 
lekukotasuna: «Aita Aranguren Azpeitiarrak utzi dit BAC-ren argitaraldia [ ... ]» (45 or). 
Beraz, lasai asko ondorioztatu ahal dugu X, 36, 58 paragrafotik aurrerakoa, 0 r 0 h a r, 
BAC-eko ediziotik itzuli zuela Orixek. 

Oro har diogu, ez ordea erabat, zeren bai baitirudi aldatu egin behar izan zuela eredua 
noizean behin: izan ere, bad ira pas art e bat z uk, X I - X I I I lib u rue tan 
ale g i a, B A C - e k 0 a e z den t est u bat e t i kit z u 1 i a k . Bi aurkitu ditut 
ezin eztabaidatuzkoak: 

[ ••• J dividentes inter lucem 
perfectorum, sed nondurn 
sicut angelorum, et tenebras 
parvulorum, sed non despectorum 
[ ... J (XIII, 19,25) 

Laudentte opera tua, ut 
arnemus te, et amemus te, ut 
laudent te opera tua. (XIII, 33, 
48) 

[ ... J dividentes inter lucem 
perfecto rum, sed nondurn 
sicut angelo rum, et tenebras 
parvulorum, sed non 
desperatorum [ ... J (Vega) 

Laudant te opera tua ut 
arnemus te, et amamus te ut 
laudent te opera tua. (Vega) 

[ ••. J bikaifien argia -oraindik 
ez aingeruena aifia- fiimien 
illunetik, ez gaiztetsiengandik, 
bereiziz. (B, 182 or. [A, 398, 
25-27]); 

Gora zaitzate Zuk egiiiak; maita 
zaitzagun, eta rnaita zaitzagun 
Zuk egifiak gora zaitzaten. (B, 
191 or. [A, 419, 21-22]).24 

23XI_XIII liburuen itzulpena 1953ko akaberan eta 1954ko hasieran kokatu behar dene:z. gero, BAC-eko 
lehenengo bi edizioetako edozein erabili aha! izan zuen Orixek, hots, bai 1946koa bai 1951koa. (BAC-eko 
edizioei buruz ikus 143-144 or.). Betiko arazoa dugu jakiteko bierako zein izan zuen eskuen artean EI Salvadorren: 
alegia, e:z. dugula, liburu horietarako, C idatzaldia. Bestalde, seguru dakigu (ikus 49-50 or.) Lazkaon ondu zuen 
B idatzaldirako 1946ko edizioa erabili zuela: gauzak horrela, ezinezkoa da frogatzea Ameriketan ere 1946koa 
eduki zuela, hau da, froga litekeen gauza bakarra izango lirzateke 1951koa erabili zuela, eta ez dut honen aldeko 
argudiorik aurkitu. 

24Lekuonak aldatu egin zuen pasarte hau «Utsuneab deitu dugun dokumentuan (207 or. 49 zenb.): ikus 207 
or. 42 oh. eta 209 or. 48 oh.; hain zuzen ere BAC-eko testuarekin bat ez zetorrelako. 
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Ohar bedi ondo -oso esanguratsua da-eta- Orixek bi pasarte hauetan itzuli dituen 
irakurketak, berriz ere, Aitorkizunen testu zaharretan bakarrik aurkitu ahal direnetakoak 
direla, hau da, orain dela guoci arte eskola edizioetan-eta inprimatu ohi ziren testu zahar 
haietakoak. Eredu aldaketa honen beste aztarren batzuk ere badira (eta, oker ez banago, 
XII. liburuaren bigarren erdian kokatzen dira guztiak, gorago aipatu ditugunak. XlII.aren 
bigarren erdikoak diren bezala), baina ez dira hain seguruak: 

Estne ista domus Dei [ ... J ubi 
vices tempo rum frustra quaeritis, 
quia non invenietis? (XII, 15, 22) 

Estne ista domus Dei [ ... J 
ubi vices temporum frustra 
quaeritis, quia non invenitis? 
(Vega) 

Au al da Iainko-etxea [ ... J 
alperrik baita or aldia billarzea, 
ez baituzute arkituko. (B, 163 or. 
[A, 355, 6-8]). 

Gauza fiimifioa da Orixeren ohituretan, eta baita, bestalde, irakurketa edo itzulpen focilior 
ere: hau da, testuinguruak errazago onartzen du hemen -ia-ia eskatu egiten du- geroaldia. 
Berbera esan genezake honako honen gainean: 

[ ... J quod praescriptum est (XII, 
22,31) 

l ... J quod perscriptum est 
(Vega) 

[ ... J aurretik idatzia dagonez 
(B. 166 or. lA, 362,23]), 

eta Vega-k ere, dakarren testua ekarri arren, honela itzuli du: «en 10 antes escrito». 

sive [ ... J pulchras variationes 
faciant aut patiantur. (XII, 28, 
38) 

sive [ ... J pulchras narrationes 
faciant aut patiantur. (Vega) 

[ ... J aldizka ta tokika aldakuntza 
aunitz egifiez naiz erasanez. (B, 
170 or. lA, 371, 5-6]), 

baina hauxe da testuinguruak errazen onartzen duen irakurketa eta Vega-k ere, bere testuaren 
kontra oraingo honetan ere, «variationes» itzuli du argi eta garbi: «[ ... ] formen 0 padezcan 
hermosas variaciones». Jakina, aldaera hauek guztiak jasota daude BAC-eko latin testuaren 
aparatuan, baina honek ez du gure auzia konpontzen: ez da egiantzekoa aparatuari begira 
ibili izana Orixe Aitorkizunak itzultzerakoan. Baina, beste alde batetik, Vega-ren testuaren 
eta itzulpenaren beraren alde eman ditugun argudioak, guztira, ezin eztabaidatuzkoak dira. 
Zer gertatu da orduan? Testuaz kanpotiko datuek argi eta garbi dioskute Orixek arazoak 
izan zituela aita Arangurenek eskaini zion BAC-eko ale hura etxean izateko: «Orain itxedon 
egin bear, liburua itzuli bearra baitut [ ... ] aien Bibliotekako arauak oso zorrotzak dira. Ez 
da gutxi ad mensem ere, eta gaifiera liburua etxetik atera», ziotson Oiartzabali aipatu 1954ko 
urtarrilaren 29ko gutunean. D a i t eke e n a d a h 0 n e 1 a k 0 z e r b a i t g e r tat u 
i zan a : bistan da ezin zuela BAC-eko alea nahi hainbat denboran eduki etxean -badirudi 
hilabeterako bakarrik atera aha! izaten zuela- eta, mailegu epea agortzen zitzaionean, itzuli 
egin behar izaten zuen berriz atera ahal izateko; BAC-ekoa jesulagunen liburutegian zegoen 
bitartean -edo benan egon zen aldietakoren batean-, ez al zioten utziko Aitorkizunen 
beste edizio bat ateratzen? seguruenik edizio zaharren bat -gogora pasarte hauek erakusten 
duten testuaz gorago esan duguna-, elebakarra agidanean, inondik ere alderatzekoa ez 
zena orduan berriki argitaratua zen BAC-eko liburu elebidun harekin, baina lanean segitzen 
behintzat utziko ziona? Honelako zerbait izango zen, ezin baita ukatu XI-XIII liburuen 
gehiena BAC-eko ediziotik itzuli zuela. 
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* * * 
Aitorkizunetako I-IV liburuak eta Y.aren lehenengo paragrafoak testu zahar bat zuen 

edizio -seguruenik elebakar- batetik itzuli zituen Orixek: seguruenik, abadeentzat egin 
ohi ziren edizio txiki eta merke haietako bat --edo, agian, batzuk-. Tentagarria litzateke 
lehenengo liburu hauen itzulpena Bidarraira joan aurreko garaian kokatzea: gutxienez 
Aire-sur-l'Adour-en eta Betharram-en emandako urteetan apaizez eta apaizgaitegietako 
liburutegiez inguraturik bizi izan zen, eta giro horietan aurkitu ahal ziren garai hartan Orixek 
Aitorkizunen hasiera itzultzeko aurrean izan bide zuena --edo zituenak- bezalako edizioak. 
Handik Bidarraira alde egitean libururik gabe geldituko zen, eta horregatik eskuratuko zuen 
Trabucco-rena, bai baitakigu berea zuela Trabucco-rena: horrela, V-IX liburuak (zehazki, 
V, 8, 14 -agian V, 5, 8- paragrafotik aurrerakoa) Bidarrain itzuliak izango lirateke, hau 
da, 1945 eta 1947 bitartean gutxi gorabehera. Hipotesia egiantzekoa eta daitekeena da, 
baina ez dut uste nahikoa oinarria dugunik null hypothesis gisan erabiltzeko; Ca-alter-ek, 
bestalde, ez du honen alde egingo lukeen arrastorik erakusten -egia bada ere ez duela zertan 
erakutsi behar-. Oso oker ez banabil, IX. liburuaren itzulpena bukatu zuenean utzi egin 
zuen Aitorkizunen itzulpena misalari ekiteko, Donibane Lohizunen ja; misalari eskerrak 
lortutako sosekin Ameriketara joatea erabaki zuen baina, agidanean, ontzia itsasoratu arte 
jarraitu egin zuen Aitorkizunekin, hots, X. liburuarekin eta, noski, berea zuen Trabucco-tik, 
harik eta bapatean utzi behar izan arte, X, 36, 58 paragrafoa itzulitakoan. Ez zuen Trabucco 
Ameriketara eraman eta, saiatu bazen ere, ez zuen inork hara bidaltzea lortu: beste edizio 
bat bilatu behar izan zuen eta jesuita euskaldun baten bidez eskuratu zuen, 1953ko udara 
aldean-edo, Vega-ren BAC-eko edizio erabilgarria. Berriz ekin zion, bada, 1949an lagatako 
lanari: ez, agian, utzi zuen paragrafo berberean, baina bai behintzat, zalantzarik gabe, XI. 
liburuan eta XIILa amaitu arte. Ez dirudi ordea El Salvadorren itzulitako guztia BAC
eko ediziotik egin zuenik; zenbait pasartek beste eredu bat salatzen dute -testu zahar bat 
berriz ere- eta, agidanean, BAC-eko ale haren jabeak ziren jesulagunen liburutegiko arau 
zorrotzek ematen dute honen zergatikoa: BAC-ekoa itzuli behar izaten zuen bakoitzean 
beste edizio -kaskarrago- bat hartuko zuen Orixek, berriz ere BAC-ekoa atera ahal izan 
arte. Bigarren eta azken idatzaldia -Lazkaokoa- ontzeko 1946ko BAC-eko edizioa erabili 
zuen: I-V liburuetan bai, gauza dezente ukitu zituen (eta ez dira falta, hemen aztertu ez 
baditugu ere, BAC-eko edizioa salatzen duten zuzenketak); V-IX liburuetan, berriz, gauza 
gutxi, eskua eredu berrira luzatzeko behartuko zuketen kontuei dagokienez behinik behin; 
eta pentsatzekoa daX-XIII liburuetan ere antzera egingo zuela. (Gero, noski, Lekuona etorri 
zen: lehenengo, edizio -oker ez banago elebakar- batekin; ondoren, BAC-ekoarekin hura 
ere, baina 1955ekoarekin oraingo honetan. Baina hau beste kontu bat da). 

Badu garrantzia Orixek ibili zituen edizioei buruzko auzi honek: alde batetik, noski, 
liburuaren historiako alderdi esanguratsu bat osatzen duelako eta, aldi berean, historia horren 
berorren beste alderdi batzuk berreraikitzen laguntzen digulako, Ian honen lehenengo zatian 
eta arestian ere ikusi ahal izan dugun bezala; baina, batez ere, erabat ezinbestekoa izango 
delako Aitorkizunen testua finkatzerakoan. 



III 

Mokoroaren txostena 

Askotan aipatu behar izan dugu, gure Ian honetan zehar, on Justo Maria Mokoroak 
1954ko abenduan eta 1955eko urtarrilaren lehenengo egunetan ondu zuen eta Orixeri 
bidali zion Aitorkizunei buruzko txostena (37-39 eta 48-50 or.): makinaz eta alde bakar 
batetik jotako zazpi orri dira eta, funtsean, itzulpenaren zintzotasunari eta euskararen 
nolakotasunari buruz dihardute. Esana dugu, orobat, Mokoroak aztertu zuen Aitorkizunen 
testua lehenengo idatzaldiarena izan zela -bigarrena jaio gabe zegoen oraindik-, eta ez testu 
osoa ezpada I-IX eta X liburuak zituzten ca eta cb behatzizkribuak, hots, Orixek Iparraldean 
itzuli zuen zatia hain zuzen ere. Paper hauen bi aldaki gorde dira: bata, zalantzarik gabe kalko 
baten bidez egina, Mokoroaren artxiboan omen dago -edo, behinik behin, zegoen-;l 
bestea, berriz, idazmakinak jotako lehenengoaldakia da, Orixeri bidali zion berbera alegia 
(ikus XXVIII irud.): Mokoroaren eta Orixeren beraren eskuzko oharrekin zuzendua eta 
iruzkindua dago, eta gaur Lazkaoko beneditarren etxean da. Txosten honi, bere apalean 
nahi baldin bada, biziki interesgarri irizten diogu: lehenik, noski, Aitorkizunen historiako 
kapitulu garrantzitsu bat osatzen duelako; bigarrenik, guganaino heldu ez diren bi testuren 
lekukotasuna delako, hots, ca-prior eta cb-rena (ca-prior baita, segituan frogatuko dugunez, 
Mokoroak aurrean izan zuena, eta ez Lazkaon dagoen Ca-alter); eta, hirugarrenik -baina 
ez, inondik ere, azkenik-, bertan dugulako Mokoroak berak Orixeren Aitorkizunei buruz 
eman zuen iritzi xeheena eta osoena.2 

Ez dakigu zer dela-eta hartu zuen Mokoroak Ian neketsu hau, hots, motu proprio izan 
ote zen ala Orixek eskatuta; nolanahi ere den, merezi du gogoratzea aita Mokoroa izan zela 
seguruenik, sasoi hartan bizirik zirenen artean, Orixek euskalari gisa gehien estimatzen zuen 
gizona: «EI P. Justo M. Mocoroa, el mejor conocedor actual, quiza, del idioma vasco [ ... J» dio 
hartaz Euskaldunak poemaren erdal itzulpenerako 1951 n idatzitako hitzaurrean, eta huraxe 
jarri nahi izan zuen inprimaketaren arduradun bai 1935ean, Euskaldunak argitaratzeko 
lehenengo asmoa ustel gertatu baino lehenago, bai 1950ean -azken honetan ere alferrik, 

IPaper hauen berri, Orixeren hainbat konturena bezala, Iztuetak [1991, 135 or.] eman zuen lehenbiziko 
aldiz, eta Mokoroaren artxiboan dagoen edo zegoen aldaki hau aipatzen duo Baina txostenak, Iztuetak dioenaren 
kontra, ez du izenbururik: .Oarkabez utziak .. ez da txostenaren izenburua, ezpada haren lehenengo atalarena 
(ikus, beherago, gure edizioa); eta ez dira sei orri, zazpi baizik, gorago esan bezala (azken puntu honi dagokionez 
ordea daitekeena da Iztuetak ikusi zuen aldakia osoa ez izatea). 

2Txosten honetako hitzak eta pasarteak aipatzeko gure edizioan -eranskin honen akaberan- czarri 
ditugun zenbakiez baliatu gara. 
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dakigun bezala-.3 Bi ikuspegitatik begiratzen zion Mokoroak, mintzagai dugun txosten 
honetan, Orixeren itzulpenari: batetik, jatorrizko latinarekiko leialtasunarenetik eta, oro 
har, itzulpenaren txukuntasunarenetik; bestetik, euskararen nolakotasunaren ikuspegitik.4 

Horrela, eta lehendabizikoari dagokionez, begien aurrean jartzen dizkio jaso gabe utzi 
dituen pasarte edo hitz zenbait, gaizki ulertutakoak, bere ustez ilun gelditu diren esaldiak, 
etab. (baita beste era bateko hutsak ere: esaterako, makinaz jotzean egindakoak ... ).5 
Hizkuntzari berari buruzko oharretan honako gai hauek dira nagusi: Orixek darabiltzan 
grafiaren eta morfologiaren aldakortasuna, testua -bere ustez- jatorrago egingo luketen 
proposamenak, Orixek asmatuak edo ustez berpiztuak diren zenbait adizkiren kontrako 
iritziak ... Eta esan gabe doa, jakina, ohar hauek benetan egin zitezkeenen hautaketa 
-seguruenik arbitrario- bat besterik ez direla. Askotan jaramon egiten dio Orixek, agian 
itzulpenari buruzko oharkizunetan batik bat; dezentetan, berriz -batez ere hizkuntzari 
buruzkoetan, agidanean-, zuzendu behami onartzen dio Mokoroari baina hirugarren 
irtenbide bat bilatzen du: batek esango luke Orixeren izaeraren ezaugarria dela jarrera 

3Euskaldunak poema eta olerki guziak ... , xliv or.; 1935eko saioari buruz ikus Iztueta [1991,714-715 or. 
eta 733-737 or.] eta Mokoroari berari 1935eko apirilaren 2an eta 1935eko urriaren 23an egindako gutunak 
(PIA); 1950ekoaren gainean -eta baita 1935ekoaz ere-- ikus Mokoroak poemaren 1980ko edizioari jarritako 
hitzaurrea (Euskaldunak ... , [xxi-xxii] or.). Mintzagai ditugun paperetan gehiegi erabili behar izan ez bazuen ere, 
bazeukan aita Mokoroak dohain bakan bat, hots, filologiarako --{!san nahi baita, testukritikarako eta antzeko 
kontuetarako- halako jaidura bat: seguruenik jakin gabe, naturaliter philologus balitz bezala alegia. Hemen 
axola zaigun istorioarekin lotuta dauden bi adibide bakarrik aipatuko ditut. 1954ko abenduaren 14an karta 
egiten dio Orixek Zaitegiri esanez, beste zenbait gauzaren artean, Itxaropena argitaletxeak inprimatu berri dion 
Bidalien egiiiak liburuan inprimatze-huts gutxi bide direla, argitaletxe berberean eta sasoi bertsuan Manuel 
Lekuonak atera duen Cero-ren edizioan ez bezala: honek 800 bat huts ditu, «Ibar'en iritziz» (PIA). Ez dut uste 
gizaki asko izango zenik, hamarkada haietako Euskal Herrian, ez ja Axularren testuan 800 huts harrapatzeko 
gauza zena, ezpada Axularren --{!do beste edonoren- testuarekin horrelako zerbait egiteko burutazioa izan 
zezakeena. Bigarren adibidea Orixeren beraren Euskaldunak poemari dagokio eta Mokoroak 1980ko edizioaren 
sarrera-gutunean irakurri ahal da: «Hubo alguien [ ... ] que para ensalzar el esmero tipogr:ifico de la edici6n [sc. 
1950ekoarena], lleg6 hasta escribir [ ... ] que ellibro no contenia una sola errata. En realidad, fueron tantas y 
tales las que iban saltando a mis ojos ala primera lectura, que, mirando por el prestigio de la obra, cref necesario 
publicar un folleto aparte con las correcciones. Somet! con tal objeto mi copiosa lista al VoBo de Orixe; la 
complet6 e.J con unas pocas adiciones y algdn retoque dado al propio texto primitivo [ikus Mokoroarentzako 
1951ko uztailaren 21eko eta 1951ko urriaren 27ko gutunak, PIA] [ ... ]. AI no disponer de recursos suficientes, 
tuve que desistir del intento, hasta que, trece afios mas tarde, enterado de que se planeaba una segunda salida del 
Poema [sc. Aunamendi argitaletxeak 1972an kaleratutakoa], puse mi Fe de erratas a disposici6n de los nuevos 
editores. Gracias a ella, en efecto, sali6 la 2" edici6n con un texro mucho mas aceptable» ([xxii-xxiii] or.). Inoiz 
euskal filologiaren historia egiten baldin bada -filologia, esan bezala, hitzaren zentzu hertsian ulertuta- toki 
bat izan beharko du aita Mokoroak. 

4Argi hi tz egiten dute bertan ukitzen diren gaiei buruz txosten honek dituen zazpi atalen izenburuek: «1. 
Oarkabez utziak», hau da, Orixek, latinezko jarorrizkoa itzultzean, komuratu gabe jasotzeke utzi dituen hitz edo 
esaldiei buruzkoa; «2. Nerekiko oker artuak», hots, Mokoroaren ustez Orixek 'gaizki ulertu' dituen pasarteei 
buruzkoa; «3. Otezkoak», alegia Mokoroarentzat zalantzazkoak diren kasuei buruzkoa; «4. Illuntxoab; «5. Beste 
oar eta iritzixka batzuk •• ; «6. Aditzariburuzko oarralo.; «7. Aditzari buruzko utsak». 

'Mokoroaren ohar zenbait erabili zuen latin edizioaren argitan bakarrik uler daitezke: inoiz aipatzen ez badu 
ere, 26 eta 38 zenbakietatik abiatuta inongo zalantzarik gabe egiazta daiteke honako hau izan zela: S. Aurelii 
Augustini Conftssionum libriXIIL cum notis rev. P. H. Wangnereck, S.J., Torino, Societa Ediuice Internazionale, 
1942 edo urte hau baino lehenago eta 1631ko lehendabiziko ediziotik egin ziren inprimaketa ugarietako 
edozein. (Ikus, edizio honen gainean, II erans. 371 or.). Honetaz gain, Wangnereck-en edizioak beste modu 
batera banatzen eta zenbatzen ditu paragrafoak, eta honek ere sortu zuen gaizki ulertu bat baino gehiago: ikus 
40,42,61 zenbakiak (eta baita, seguruenik, 5 zenbakia ere). Baina inoiz BAC-eko edizioa ere hartzen du eskuen 
artean, 43 zenbakian ikus daitekeen bezala. 
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hau.6 

Itxura batean, Mokoroak aurrean izan zuen eskuizkribua (I-IX liburuetako testua 
bakarrik izango dugu hemen mintzagai, X. liburuarenari buruz ezer gutxi esan ahal baitugu) 
Lazkaon dagoen Ca-a1ter bera izan zen: erreferentzia gisa ematen dituen orri zenbakiak 
Ca-a1ter-enak berak dira (hutsak diratekeen bi kasutan izan ezik)7 eta aipatzen dituen 
testu zatiak, lehenengo begi kope batean behintzat, bat datoz, hutsak barne,· Ca-a1ter-eko 
testuarekin; are gehiago, Ca-a1ter-en eskuz gehituta dauden hitz batzuk ere aipatzen dira 
Mokoroaren txostenean: esaterako, «txabola zabal» aipatzen du (26 zenb.), «zabal» hori Ca
alter-en eskuz egindako gehiketa delarik (C, 117 or. = IX, 7, 16); «zein maisu galdordunik» 
aipatzen du (38 zenb.), hitz horiek ere ezabatuta dauden beste batzuen gainean eskuz 
gehitutakoak izanik (C, 11 or. = I, 16, 25); eta, azkenik, «barneago» aipatzen du (86 zenb.), 
eta hitz hori ere eskuz egindako zuzenketa bati esker bakarrik irakur daiteke (C, 13 or. = I, 
18, 29). Baina, polikiago begiratuez gero, aldaera susmagarriak aurkitzen ditugu txosten 
honen zenbait pasartetako testuaren eta Ca-a1ter-ekoaren artean:9 

Erregeri beure irian, ifiork 
ordurarte agindu eza -ez berak 
ere- agintzea zillegi ba zaio (C, 
31 or. = III, 8, 15) 

«Erregeri beure irian ... zillegi 
bada.» Ba z,slQ,? dakio? Erregek 
beure irian, artean ifiork egindu 
ez dunik agintzea zillegi badu ... 
(17 zenb.) 

Erregeri beure irian ifiork 
ordurarte agindu eza --ez berak 
ere- agintzea zillegi ba'zaio 
(B, 35 or.; A, 66, 22-24) 

Beraz, Mokoroak, «Erregeri beure irian ... zillegi bada» (azpimarratua Mokoroarena berarena 
da!) Orixeren eskuizkribukoa bezala aipatu ondoren, honako hau proposatzen dio esaera 
hobetzeko: «ba zaio? dakio?»; 'bada' kopiatzea 'bazaio' baten ordez erraz uler daitekeen hutsa da, 
baina zailago ulertzen da Mokoroak 'bazaio' proposatzea 'bazaio' dioen esaldi bat zuzentzeko. 
Ondoko bi kasu hauek, hain esanguratsuak ez badira ere, badute zer esanik auzi honetan: 

aizekeri oek eramanik (C, 13 or. 
= T, 18,28) 

Nork erakarriko zakidit (C, 2 
or. = T, 5, 5) 

«aizekeri oien mende ... etc.» 
Aizekeri oiek arrotuta (puztuta) 
zugandik aIde nindoaIa ... ? (84 
zenb.) 

«Nork erakutsiko zakidit.» 
Zaitzakit? (8 zenb.) 

aizekeri oek eramanik (B,15 or.; 
A, 32, 15) 

Nork erakarriko zatzait [zakit 
AJ nere biotzera (B, 3 or.; A, 
13,4-5) 

6Mokoroak egiren diruen itzulpenari buruzko proposarnen guztiak ere ez dira zuzenak: horrela gertatzen 
da, esaterako eta gutxienez, 12, 24, 33, 43 zenbakieran; aipatu kasu hauetatik 24.ean bakarrik egiten dio kasu 
Orixek. Ari gara objektiboki gaizki dauden interpretazioei buruz: besterik dira -hauek, begien bistan dauden 
arrazoiengatik, ez ditugu aztertuko- Orixeren itzulpena zatartu egiten duten iradokizunak, batik-bat itzulpen 
exegetikoak eta antzekoak proposatzen dituztenak. Bestalde, hizkuntzari buruzko proposarnenei dagokienez, 
gogoratu beharra dago Orixek 1955eko urtarrilaren 14ko gutunean ziotsona, Mokoroak adizki trinko xelebre 
barzuei buruzko kritikari eranrzunez: (cArrazoi dezu. Gizagajoa! Zer penitentzi eragin dizudan! Ikusten zairut 
zure gela-txokoan, eskuak buruan, He-tiraka, neoflexismo oierako zenbairekin oztopo egitean. Neroni ere lotsa 
ematen didanak ba-dira, ta pozik kenduko ditur» (ikus gutun osoa 49 or.). 

7118 orrikoa bezala aiparzen du, 117koa izan arren, 53 zenbakia; eta 122koa, 121ekoa izan arren, 56 
zenbakia. 

SEsaterako, «ikaratiekill» hitzaren ordez (dakaratiekin» idatzi duela jakinarazten dio (18 zenb.); «beatzera» 
hitzaren ordez «betazera» (19 zenb.); «iarraikizun» hirzaren ordez «irraikizun» (51 zenb.); etab. 

9Ezkerrean Ca-alter-eko testua; erdian Mokoroaren iruzkina; eskuinean B-ko testua. Baina xehetasun 
gehiagorako ikus, beherago, edizioa bera. 
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nahiz eta, azken kasuari dagokionez, Mokoroak proposatu edo, hobeto, nabarmendu nahi 
izan duenak zer ikusirik ez izan bi testuen artean dagoen aldearekin. Baina, agian, aipatu 
ditugun hiru kasu hauek baino askoz frogagarriagoa da ondoko hau. «Aditzari buruzko 
utsak» izenburua duen atalean Mokoroak «diraken» bat aipatzen du oker eratutako edo oker 
erabilitako adizkitzat (ikus, beherago, 111 zenb.); «dirakell» horrek C-ko bosgarren orrian 
egon behar luke, bertan dagoen Aitorkizunen lehenengo liburuko seigarren kapituluari 
dagokion zatian hain zuzen ere, baina Ca-alter-eko ez bosgarren ez inongo orritan ez dago 
horre1akorik. Aipatu I, 6 kapituluaren B-ko testura jotzen badugu ordea hara non aurkitzen 
dugun, inongo zalantzarik gabe, bila gabiltzan «diraken» bera: 

[ ... J eta ontatik anuko 
clute, nolabait igaro diran 
oriek bezala, nolabait cliran 
igarotzekooriek ere (C, 5 or. = 
1, 6, lOr 

«Diraken» Diratezken ... (111 
zenb.) 

[ ••• J ta ontatik artuko clute 
nolabait igaro diran oriek bezala, 
nolabait diraken oriek ere (B, 5 or.) 

Bistan da, hortaz, makinaz jotako «diran igarotzeko» hitzak ezabatuta zeude1a ca-prior-en eta 
haien gainean «diraken» zue1a idatzita, eskuz, Orixek. 1o Lehendik ere susmatzen genuen (ikus 
69-71 or.) B-ko testua ~do, nahiago bada, b-koa- ez ze1a egin Ca-alter-etik abiatuta, ca
prior aldakitik baizik: C-tik B-ra bidean Orixek ez zuen, pasarte honetan, aldaketarik egin 
(ezta, noski, Mokoroaren proposamena jasotzeko), eta horre1a B-ko testuak ca-prior-ekoaren 
lekukotasuna ematen digu. 

Beraz, frogatutzat jo dezakegu M 0 k 0 r 0 a k e sku e n art e ani zan z u e n 
e sku i z k rib u a c a - p rio r i zan z e 1 a eta e z C a - a 1 t e r; cb-ri buruz, 
arestian esan bezala, ezin dugu ondoriorik atera, baina arrazoizkoa da pentsatzea I-IX 
liburuen testua zuen behatzizkribuaren lehenengo aldakia izan bazuen, X. liburua zuenari 
dagokionez ere lehenengoa izango zuela, hau da ~ta honen kasuan ere aldaki bat baino 
gehiago izan baldin bazen, ez baitugu honen froga erabatekorik-, cb-prior. Bestalde, 
eta hau bezalako egiaztapen baten beharrik ez badugu ere, bat dator honekin guztiarekin 
mintzagai dugun txosten honen inguruko beste datu bat: lehen ikusi dugunez, Mokoroak 
izan zituen behatzizkribuak Orixek zerabiltzanak berak ziren, Orixe Tolosatik Lazkaora 
joateko zegoenean itzuli egin behar izan baitzizkion bere txostena idatzi baino lehenago; 
eta arrazoizkoa da pentsatzea Orixek erabiltzen zituenak lehenengo aldakia zirela eta ez 
kalkoarekin ateratako aldaki bat edo aldaki bakarra. (Honetaz gain, espresuki baztertu behar 
da -erraz izan bailezake norbaitek horre1akorik pentsatzeko tentazioa- honako hipotesi 
hau: Mokoroak begien aurrean izan zuena izatea C-ren eta B-ren artean egongo zatekeen 
beste idatzaldi bat. Honen kontra hitz egiten dute, klaru hitz egin ere, Mokoroak aipatzen 
dituen pasarteen eta guk ezagutzen dugun C-ko -hots, Ca-alter-eko- testuaren arteko bat 
etortze ugariek, orrien zenbaketari dagozkionak barne dire1arik).11 

I°Antzeko zerbait gertatuko zen C-ko 3. orrian egon behar luketen .mintza zakio» hitzekin (110 zenb.), 
baina oraingo honetan aldatu egingo zen testua, ezin izan baititut aurkitu ez Ca-alter-en ez B-prior-en. 

1I0har bedi ondo arestian aztertu dugun zerrendako kasu guztiak Aitorkizunen I. liburukoak direla: 
zalantzarik gabe, ca-prior-eko lehenengo orriak landu eta zuzendu zituen Orixek gehienbat, ohi denez. (Ondoren 
emango dugun zerrendan ere, nahiz eta proportzio txikiagoan, gauza bera gertatzen da: seinalea, lehen aipatuaz 
landara, bigarren zerrenda horretako kasu asko ere benetako aldaerak direna eta ez kopiaketan sortutako 
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Mokoroaren txostenean aipatzen diren pasarteen eta Ca-alter-eko testuaren artean 
dauden gainerako aldaerak -gure ikuspuntutik begiratuta- oso bestelakoak dira, guztiak 
jo daitezkeelako kopiaketan egindako hustzat edo, zenbait kasutan, Mokoroak nahita 
egindako moldaketa banaren ondoriotzat -zaila delarik, batzuetan, bi zergatiko hauen 
artean bereiztea-: 12 

9 zenb. 
12 zenb. 
28 zenb. 
30 zenb. 
31 zenb. 
38 zenb. 
50 zenb. 
64 zenb. 
67 zenb. 
82 zenb. 
83 zenb. 
85 zenb. 
93 zenb. 
94 zenb. 
99 zenb. 
112 zenb. 
114 zenb. 
117 zenb. 

Ca-alter 

beure buruz erruki ez dan errukaria 
itsusirako; baiftan [ ... J Zure legeetan 
Zure 
[ ... J ua iraupenez irabazi Zuretako 
Argi etzazu, Iauna, Zure 
Zein maisu galdordunek13 

iauregian 
Nork deituko zaitu ez ezagunik? 
erdi-unea 
ifarnuko ibai 
itxaropen aundiko mutiko 
gizona bera gorroroago 
gizonki maitatzen 
laguna ta etsaia ere Zugatik 
Zu aldiz, beinere ez 
luzatu zan [ ... J galgarriago litekelakoan 
isiltzen 
etzakidie agertzen 

Mokoroaren txostena 

bere buruz erruki ez dana 
itsusirako, baiiian [ ... ] zure legeetan 
zure 
[ .•• J ua iraupenez irabazi Zuretzat 
Argi etzazu zure 
Zein maisu galdordunik 
Jauregian 
Nor deituko zaitu ez ezagunik? 
erdi-une 
ifernuko ibai 
itxaropen aundiko mutikoa 
gizona bera baino gorrotoago 
gizonki maite 
laguna eta etsaia ere zugatik 
Zu aldiz beinere ez 
luzatu zan, galgarriro litekelakoan 
ixiltzen 
zakidie agertzen 

Bestela esanda: bigarren zerrenda honetako aldaera asko lehenengo zerrendakoak bezalakoak 
dirateke, hau da, ca-prior-en eta Ca-alter~en arteko aldaeren islak; baina, gorago aztertu 
ditugunekin ez bezala, hauekin ezingo genuke erabat frogatu -zilegi ez ezik nahitaezkoa 
izan arren honen aztarrentzat jotzea- Mokoroak irakurri zuena ca-prior izan zela. 

TESTUA 

Mokoroaren txostena Aitorkizunen testu zati zenbaiti buruzko iruzkina da eta, horrela, 

hutsak). 
12Bistan da Mokoroak ez zuela inongo interesik aipatu behar zituen Orixeren pasarteen hitz eta letra guztiak 

zehatz-mehatz kopiatzeko: horrela, esaterako, C-ko testuan i-rekin idatzita dauden hitz batzuk }rekin kopiatu 
zituen, hauxe zelako Mokoroak erabili ohi zuen grana eta bere proposamenak ez zuelako zer ikusirik kontu 
honekin; edo Jaungoikoari zuzendutako zu edo zure zenbait, Orixek letra larriarekin eskribituta zituenak, letra 
xehez eman zituen, orduan ez baitzen horretaz eztabaidatzen ari; etab. Beste batzuetan, baina beciere arrazoi 
berberengatik, Mokoroak laburtu edo moldatu egingo zuen -betiere laburtzearren- Orixeren testua, errazago 
iristeko benetan axola zitzaion zacira: hauxe izan daiteke, adibidez, «ez dana: ez dan errukaria» bezalako aldaera 
Daten zergatikoa (9 zenb.) edo, zer esanik ez, Mokoroaren exostenean diren ezabatze askorena. 

13Ca-alter-en, berez, urratu bat dago, eta urratu horren gainean eta eskuz eskribitua honako hau irakurri ahal 
da: .Zein maisu galdorduneb. 
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txostenean mintzagai hartzen den zati bakoitzean -sarrera bakoitzean, nahi baldin bada- bi parte 
bereiz daitezke: lehendabizikoa, Orixeren testutik -edo jatorrizko latinetik- aipatzen den pasartea, 
hau da, Mokoroaren iruzkinaren edo kritikaren objektua dena; bigarrena, aipatu den testu zatiari 
buruz Mokoroak egiten duen iruzkina bera. Hauxe da, funtsean, hemen editatzen dugun testuaren 
egitura. Mokoroak Orixeri iradoki zizkion aldaketak -eta iradokizun hauen ondorioak- ahalik 
eta hobekien ulertzen lagundu dezakeen edizio bat egin nahi izan dugu eta, horrela, komenigarria 
iruditu zaigu aipatu bi osagai nagusi horiekin batera honako beste bi testu mota hauek ere ematea: 
batetik, auzitan dagoen pasarteari dagokion jatorrizko latina eta, bestetik, pasarte horrek B-ko 
testuan hartu duen itxura. Testua, hortaz, honela dago antolatuta: lehenengo zutabean, latin 
testua;14 bigarrenean, Mokoroak aipatzen duen Aitorkizunen pasartea;15 hirugarrenean, Mokoroak 
proposatzen duen zuzenketa;16 laugarrenean, mintzagai dugun pasarteari B-ko testuan dagokion 
testua. Honetaz gain, Orixeren bi ohar ere badaude paper hauetan: biak dagozkien sarreren ondoren 
eman ditugU. 17 Ez ditugu jaso ez Mokoroak em an dituen erreferentziak (hots, ez ditugu jaso hark 
eman dituen bezala, modu osoago eta sistematikoago batean baizik), ez sarrera bakoitzaren bi 
zatiak bereizteko erabili dituen ikurrak, ez -hitz batean- inongo esanahirik ez duten markak edo 
seinaleak; berriz, Mokoroaren azpimarratuak jaso egin ditugu, hauek bai baitute funtzio jakin bat 
txosten honetan. 

[quod nomen Christi 
non erat ibi,] quoniam 
hoc nomen, secundum 
misericordiam tuam, 
Domine, hoc nomen 
salvatoris mei Filii tui, 
in ipso adhuc Iacte 
matris, tenerum cor 
meum pie biberat 
et alte retinebat [et 
quidquid sine hoc 

1. Oarkabez utziak 

[Kristoren izenik 
etzala an ageri. Izen 
au gabekorik ezerk, 
legun eta txukun 
esanik ere, nire buruz 
gain ez ninderaman.] 
(C, 28 or.) 

Izen au, launa, Zure 
urrikiz, Zure Seme ta 
nere Salbatzailearen 
izen au, amaren 
bular-bularretik 
txintxo edan baitzun 
nere biotz samurrak, 
eta barne-barnean 
zedukan. Beraz, izen 
au gabe idatzirik 
zegon edozerk, de 

14Jatorrizko latina Mokoroak aipatzen baldin badu, hark aipatu bezalaxe eman dugu, baita xehetasun 
txikienetan ere -bai baitu garrantzia, lehen ikusi dugun bezala-; Mokoroak aipatzen baldin badu baina 
testuinguru zabalago bat behar zela erabaki badugu, guk gehitua BAC-en 1946ko testutik hartu dugu eta 
taketen bidez bereizi, betiere Mokoroak aipatutakoa hark eman legez jasotzen dugularik (noski, Mokoroak ez 
badu latinik aipatzen, osorik sartu dugu taketen artean guk ekarritako aipua). Beste alde batetik, aita Mokoroak 
dakarren latin tesrua ez baldin badator bat Orixek bigarren idatzaldia egiteko erabili zuen BAC-ekoarekin, 
adierazi egin dugu. 

15Mokoroak aipatzen dituen tesru zatiak hark ematen dituen moduan jaso ditugu eta, hemen ere, testuinguru 
zabalago bat komeni zela iruditu zaigunean, osatu egin dirugu -noski Ca-alter-etik abiaruta-, baina arreta 
handiarekin bereiziz, taketen bidez berriz ere, Mokoroaren aipua dena -eta, beraz, ikusi dugun legez, ca
prior-etik datorrena- eta guk Ca-alter-etik gehitua. (Ca-alter-eko testuaren eta Mokoroak aipatutakoen arteko 
aldaerak gorago daude zerrendatuta, 390-391 eta 392 or.). 

16Testu zati hauetan Mokoroak eskuz egindako zuzenketa eta gehiketak daude: hauek guztiak, eman nahi 
dugun testuaren zatia direnez gero, ez ditugu makinaz jotako testutik bereizi nahi izan. 

17Bi ohar hauek, 1 eta 5 zenbakietan, «m2» deiturapean eman ditugu, erabili ez dugun «m 1» izenari Mokoroak 
eskuz egindako oharrak bailegozkioke (hauen gainean ikus aurreko oharra). Baina hauetaz gain utzi zituen 
Orixek beste marka batzuk paper hauetan; izan ere, sarrera guztiak urratuta edo -zenbait kasutan- markaruta 
daude: zalantzarik gabe, jaso ahala --edo, behinik behin, aztertu ahala- urraru egiten ziruen Orixek. 
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2 

3 

4 

5 

6 

nomine fuisset, 
quamvis littetatum et 
expolitum et veridicum, 
non me totum rapiebat] 
(III, 4,8) 

ederrez, apain eta 
egiaz izanik ere, ez 
nindun enegandik 
ateratzen. (B, 30 or.; 
A, 59,17-22) 

m2: izen au, Iauna, Zure errukiz, Zure Seme ta nere [Osasunaren] Salbatzailearen izen au, amaren 
bular-bularretik edan baitzun nere biotz samurrak, eta barren barnean zedukan. Beraz, -EidattJ izen 
au gabe idatzirik zegoan {oro]- edozerk ele ederrez apain eta egiaz izanik ere, ez nindun nigandik 
ateratzen. 

[eo quod inflatus [oraino eskuragaitza oraifio eskurakaitza 
essem novitate haeresis nintzala, heresi berri nintzala, heresi berri 
illius] et nonnullis batekin anpatua batekin anpatua 
quaestiunculis iam nindagola, amak esan nindagola, ta auzitxo 
multos imperitos zionetik] (C, 34 or.) batzuekin ez-ikasi 
exagi tassem [sicut ilia batzuk urduri utzi 
indicaverat ei] (III, 12, nitu/a, amak esan 
21) zionetik. (B, 38 or.; 

A, 72, 13-16) 

[Irrideant me [Maxia nazate, Maxia nazate, nere 
arrogantes et nondum ene Iainko, Zure lainko, oraifio 
salubriter prostrati] et aintzinean oraino Zure aintzinean 
elisi a Te [Deus meus] belaunikatu ez diran belaunikatu ta erori 
(N, 1, 1) aundi-utsak.] (C, 35 ez diran aundi-utsak. 

or.) (B, 39 or.; A, 75, 
17-19) 

[Quid est autem, quod [Zerk eragin ote Izen au, naita kendu Zerk ote ninderagin, 
me movit, do mine nindun, ene lainko al dezu? ene lainko launa, 
Deus meus, ut ad] launa, iardun aiek iardun aiek Erromako 
Hierium [Romanae Erroma'ko mintzalari Hieri mintzalariari 
urbis oratorem, ari eskeintzera?] (C. eskeintzera? (B, 49 
scriberem ilios libros?] 44 or.) or.; A, 92, 20-93, 1) 
(IV, 14,21) 

lac per hoc student] [Zure ez diranak ere, Itsumen zitalez ... Zure ez diranak ere, 
perversissima caecitate gezurrak alegia, ola gezurrak, alegia, 
[etiam tibi tribuere egozten ditizue] (C, orrela ditizute 
quae sua sunt] (V; 3, 5) 51 or.) egozten (B, 54 or.; A, 

105, 12-13) 
m2: BAC' ek ez dakar 

Cumque ad eum (C. 120 or.) osorik18 Ondorio ontara iritxi 
finem sermo ... atque gifiaiarik ... ta dana 
innovanti omnia. (IX, berrituz. (B, 109 or.; 
10,24) A, 231, 16-232, 11) 

18Hots. IX, 10, 24 paragrafo osoa falta da C-n (120 or.): «Cumque [ ... J omnia» aipatu paragrafoaren 



MOKOROAREN TXOSTENA 395 

7 Ergo animus ad (cb, 4 or.) Ortaz anima bere 
habendum seipsum bera idukitzeko 
angustus est ut ubi sit, [idukitzeke A] estua 
quid sit, non capiat. (X, da. Non dagoke 
8, 15}19 beregan kokatzen ez 

dana? (B, 119 or.; A, 
255,9-11) 

Obeki begiratu20 

2. Nerekiko oker artuak 

8 [Quis dabit mihi, ut Nork erakutsiko zaitzakit? Nork erakarriko 
venias in cor meum?] zakidit. (C, 2 or.) zatzait [zakit A] nere 
(1,5,5) biotzera (B, 3 or.; A, 

13,4-5)21 

9 [Quid enim rniserius [AI dabada buruaz? AI da, bada, 
rnisero non miserante errukarigorik] bere errukarrigorik beure 
se ipsum] (I, 13, 21) buruz erruki ez dana buruaz erruki ez dan 

[baifio?] (C, 9 or.}22 errukarria bailio? (B, 
11 or:; A, 26, 12-13) 

10 Laudes tuae, Domine, [Zure" gorespenak, Et det uste bear Zure goreskizunak, 
... suspenderent launa, Liburu bezela artu dezun: Jauna [IaunaA], 
palmitem cordis mei Sainduetako Zure «arranoa bez#la» Liburu Sainduetako 
... , ut ret BAC] non gorespenak balditu ta gaifierakoa ... goreskizunak arriturik 
raperetur per inania zezaketen erroraifio (egaztitzarren eize ... iduki zezaketen ene 
nugarum turpis praeda nire biotza, ta ez arrapakin ... ?) biotza, ta ez zan 
volatilibus. (I, 17, 27) zebilken eriosuar, ibilliko eriosuar 

arranoa bezala, arranoaren erpeetan, 
lizunkeri zoro orien lizunkeri zoro orien 
ondotik.] (C, 13 or.) ondorik. (B, 14-15 

or.; A, 32, 7-10) 

11 [Falli nolebam] (I, 20, [Ez nlin maite] Zezaidan? ... iruzur Ez nendun [nuan A] 
31) bestek iruzur egin zegidan? maite bestek iruzur 

zekididan. (C, 15 or.) egin zezaidan (B, 17 
or.; A, 35, 20-21) 

lehenengo eta azken hitzak dita. lzan ere, 120. orria moztuta dago, behek.o aldean, guraizeek.in-edo, eta moztu 
dana aiparu paragrafoari dagokiona da, ez gehiago ez gutxiago (ikus 69 or. 70h.). 

19BAC_ek. beste testu hau dakar: «[ ••• ] ut ubi sit quod sui non capit?». B-ko itzulpena, jakina, BAC-ek.oaren 
araberakoa da. 

20Hitz hauek, agidanean, ez dira inongo sarreraren zati (horregatik ez diegu zenbakirik eman), «Oarkabez 
utziak» atal osoari dagozkionak baizik. 

21Ikus, honetaz, 270-271 or. Bestalde, .erakutsiko: erakarriko» aldaerari buruz ikus gorago 390-391 or. 
22Merezi du aipatzea Ca-alter-eko testuan eskuz dagoela eskribituta «buruz» hitzaren z letra. 
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12 Totas manus ei dedi, Lizunkeri roro ori Nere ustez oker Lizunkeri roro ori 
vesaniae libidinis, zillegi da gizadiaren artua: Gizadiaren zillegi utzi oi da 
licentiosae (supl. etiam) itsusirako, baifian begietan ere itsusi gizadiaren itsusirako; 
per dedecus huinanum, debeku da zure izanik zure legez baifia debeku da Zure 
illicitae autem per leges legeetan. (C, 16 or.) debeku dan lizunkeri legeetan. (B, 19 or.; A, 
tuas. (II, 2, 4)23 . , 

zoro orn .... 39,20-21) 

13 [quia per quem me [nil oinbeste Pekaturen? ni sendatu naun 
videt tantis peccatorum pekatuen gaitzetik medikuak bera!< egin 
meorum languoribus [sendatu naunak baitu (B, 25 or.; A, 49, 
exui, per eum se videtJ berak egin baitu] (C, 14-15) 
(II, 7, 15) 22 or.) 

14 et tamen foedus atque [Alare, aizekeri Tarreko oar ori Alare, aizekeri aundiz, 
inhonestus (supl. cum aundiz, itsusi ta lizun gogoan, begira zazu itsusi ta lizun izanik, 
essem), elegans et agertu nai, apain, obeki zure itzulpena. apain eta iendekiko 
urbanus esse gestiebam eta iendeekiko.] (C. [iendeekiko rn2] 
... (III, 1, 1) 25 or.) agertu nai nendun 

[nuen A]. (B, 27 or.; 
A, 54. 1-3) 

15 utrum iusti existimandi? Zoriontsu ote? (C, Zintzo? zuzen ote (B, 33 or.; 
(III, 7. 12) 30 or.) A, 63,20) 

16 [aut aliquid] post redo] sukal-atzean Ikullu bazterrean [ ••• J edo ukullu-
praesepia [fieri, [egiten dana mai- ... Prakak askatzea, bazterrean egiten 
quod ante mensam aintzinean debekatzen esate baterako,. dana mai-aintzinean 
prohibeatur] (III, 7, dalako] (C, 30 or.) ikullu-bazterrean debekatzen dalako 
13) egin bear dala, ez [ ... J (B, 34 or.; A, 64, 

mai-aurrean. Aliquid 26-27) 
post praesepia fieri 
(sinitur) quod ante 
mensam prohibetur. 

17 lSi enim regi licet in Erregeri beure irian ba~? dakio? Erregeri beure irian 
civitate, cui regnat, [ifiork ordurarte (Erregek beure irian, ifiork ordurarre 
iubere aliquid, quod agindu eza-ez artean ifiork egindu agindu eza -ez bera!< 
neque ante illum berak ere- agintzea] ez dunik agintzea ere- agintzea zillegi 
quisquam nee ipse zillegi bacia (C, 31 zillegi badu ... ). ba'zaio (B, 35 or.; A, 
unquam iusseratl (III, or.)24 66,22-24) 
8, 15) 

23Mokoroak dakarren latin testuak aldaera ugari --eta garrantzitsuak- ditu BAC-ekoaren --eta edizio 
gehienen- ondoan; Mokoroarena, oraingo honetan oso-osorik eta hark idatzi bezalaxe, hau da: «(Totas manus 
ei dedi, vesaniae libidinis), licentiosae (sup!. edam) per dedecus humanum, illicitae autem per leges tuas. 
"Lizunkeri zoro ori zillegi da gizadiaren itsusirako. baiftan debeku da zure legeetan"». 

24Ikus honetaz gorago 390 or. 
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18 [a quibus rudes [oitu gabeko] Errata. lkaratiekin. oitu gabeko ikaratiekin 
abyssi viatores, cum iakaratiekin [beraiek beraiek egin oi dutena 
perturbantur, consolari egin oi dutena] (C, (B, 63 or.; A, 125, 
solent] (VI, 1, 1) 62 or.) 15-16) 

19 [et ecce ipse a capite [ta burutik] betazera Errata. Beatzera. ta burutik beatzera 
usque ad pedes in loco [tokian dago bera.] tokian dago bera. (B, 
est.] (VI, 3, 4) (C, 64 or.) 65 or.; A, 130, 15-16) 

20 [Cum ergo nescirem [Zure antz ori nola lrakur zazu Zure antz ori nola 
quomodo haec genduken ez nekila, begiratuki; S. genduken ez nekila, 
subsisteret imago tua, galdeka iauki ordez,] Agustin ordurako arren, iaukitzen nion, 
pulsans proponerem bekokiz iarki ninzaion bigundu-askoa nola siiiestuko, ez 
quomodo credendum [nire ustearen zan. Ez du beraz lotsagabe iarkiz, nik 
esset,] non insultans neurriko zalakoan.] ori esan nai. Ate- uste nuna zalakoan. (B, 
opponerem [quasi ita (C, 64 or.) joka ta eskean 65 or.; A, 130,20-22) 
creditum esset.] (VI, joaten zitzaiola S. 
4,5) Ambrosio-ri, ea 

zertan ziteken gizona 
Jainkoaren antzeko; 
ez alegia bekokiz 
#arkitzera sinisgogor-
antzean. 

21 Et conabar cogitare Zu gizon iduritzea Berriz irakurtzea aski Gixontto onek, 
te homo (sc. ego alegiten nendun dezu ongi aditzeko alegiten nendun 
homunculus iste), eta eta alako ori Jainko S. Agustiiiena: «Nik [nuan A] Zu Iainko 
[sic] talis homo (sc. aundiena ta bakarra alajaiiia zu buruz aundiena ta bakarra 
quem tu bene novisti!) uste zindudan. (C, artu, ttartar onek asmatzea (B, 75 or.; A, 
(id est, infirmissimus) 77 or.) Jainko aundia!». 153, 13-14) 
summum et solum let] (Naizan bezalako 
verum Deum (VII, ttattar onek). 
1, 1) 

22 Et hoc uno ictu [bet-betan] [ ... ] Ez det uste bear Giza-gorputz antzera 
[ ... ] rut, quarnvis [Giza-gorputz antzera bezela aditu dezunik idurieu ez ba'neza, 
non forma humani ez ba da ere, kapitulu onen ustel-ezin, autsi-
corporis, corporeum gorputz antzeko lenengo erdia. ezin, alda-ezin Ua 
tamen aliquid cogitare zerbait iduritaratzea Erderaz ipiiiiko -nik naiago bainun 
cogerer per spatia bearrarazten dizut, zure paperak ustelgarri, auskor 
locorum sive infusum ninduten, mundu aurrean baneuzka eta aldakor dana 
mundo sive etiam barnera ixuria edo euskeraz adierazten baifio- gorputz-
extra mundum per munduz landa edatua aisago moldatuko antzeko zerbait 
infinita diffusum, edam ote zifian. Uste1-uki- nintzana: Por ese iduritaratzera beartzen 
ipsum incorruptibile alda-ezin diranak tiempo concebia nindun idurimenak, 
et inviolabile et berak, ala ditezkenen aUn S.A. aDios mundu barnera ixuria 
incommutabile, quod aldean obetsirik ere, como algo corp6reo edo munduz landa 
corruptibili et violabili nongoa kenduz geroz -aunque no de edatua, ote zan. Ustel-
et commutabili ezer etzirala usee figura humana-; uki-alda-ezin diranak 
praeponebam, quoniam bainendun, ezta uts- pero tambien a berak, nongoa kenduz 
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quidquid privabam zulo# ere. Mukulua la vez como algo geroz ezer etzirala 
spatiis talibus, nihil tokitik kenduz geroz, incorruptible, uste bainendun, 
mihi esse videbatur, sed eta tokia lurrez, urrez, inviolable e inmutable ezta ues zulo ere. 
prorsus nihil. ne inane aizez, uts gelditu, (convencido como Mukulua rokitik 
quidem. tamquam si alare uts ori toki dala, estaba de que esto kenduz geroz, eta 
corpus auferatur loco uts zabaldua dala.] era superior al ser tokia lurrez, urrez 
et maneat locus omni (C, 77 or.) corruptible. violable y [urez m31. aizez, 
corpore vacuatus et mudable). Y a ese ser uts gelditu. alare 
terreno et humido et extraiiamente corp6reo uts ori toki dala, 
aerio et caelesti, sed 10 concebia, per spatia uts zabaldua dala. 
tamen sit locus inanis loco rum; sive infusum (B, 75 or.; A. 154, 
tamquam spatiosum mundo, sive etiam 4-13) 
nihil] (VII. 1, 1) extra mundum per 

infinita diffusum. 
Irakur zazu arretaz. 

23 Et intendebam ut [Nentzuna alegifiez Nere ustez ez daukazu Nentzuna aleginez 
cernerem quod ulertu nai nendun, ondo; edo ikutu bat ulertu nai nendun, 
audiebam: liberum ots, guk gaitza egitea bear luke. Nik onela ots, guk gaitza egitea 
voluntatis arbitrium ta Zuk gu zentzatzea ikutuko nizuke. albait gure autamenetik 
causam esse ut male gure autamenetik bereortan utziz: «Guk zeto rrela; [ ... ] 
faceremus; et rectum zetorrela] (C, 79 or.) gaitza egitea geure ta iasaitea Zure 
iudicium tuum ut autamenetik zetorrela, burubide zuzenetik. 
pateremur. (VII, 3, 5) ta jasaitea zure (B, 76 or.; A, 157, 

burubide (irizpide ... ) 3-5) 
zuzenetik». Ikusi zuk 
obeki. 

24 Noveris me iam esse Ezagutzen at duk Oker, nere ustez. Kristau nauk, gero? 
Christianum (VIII, kristau naizala? (C, Noveris imperativo (B, 89 or.; A, 186,27) 
2,4) 95 or.) egingo nuke: Jakizak 

kristau naizala. 
Edota: Kristau naizala 
jakinaren gaifiean 
jartzen aut. Edo zuk 
polikiago asmatuko 
dezun beste nolabait. 

25 [Ponticianus] [ ... J [Pontian] [ ... ] Pontitianus izena Pontitian [ ... ] 
[Ponticianus] (VIII, 6, [Pontian] (C. 101 Pontianus egin dezu, Poncian (B, 94 or.; A, 
15 eta VIII, 7, 16)25 or.) Pontian. 197,8 eta 22)26 

25«Pontitianus» bed Wangnereck-en edizioan. 
26Lau aldiz agertzen da C-ko testuan izen hau, eta laurak VIII. liburuko 6 eta 7. kapituluetan (txostenean 

aipatzen den C-ko 101 orrian diren biak bakarrik ekarri ditugu hona: gainerako biak 99 eta 102 orrietan daude), 
baina Orixek Mokoroak nabarmendutako agerraldia bakarrik aldatu duo Ikus, honetaz, 312-313 or. 
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26 In dorno foenea. (IX, Txabola zabal. (c, Oker, nere ustez. Bere gorputz argal au (B, 
7,16) 117 or.) gorputza adierazi nai 106 or.; A, 225, 6) 

du S. Agustifiek. Nere 
edizioko adierazleak: 
«Corpus suum 
intelligit, iuxta iliud: 
" ornnis caro foenum"». 

27 Nec Tu, quod per eos [On au ez duzu aiek Zati au berriz ikusazu, Aien bidez dagiezuna 
agis, sed quod ipsi naita egiten: baifian ezpaitago bear bezela ez-baifian berek gogo 
voluerunt, retribues eis aiek nai zutena artua: Gaiztoen lanaz dutena ematen diezu 
... Etiam de alterius ematen diguzu [ ... ] ere onerako baliatzen [ ... ] bataren wrakeriz 
animae insania sanasti bataren zorakeriz daki Jainkoak, beren bestea sendatzen 
alteram. (IX, 8, 18) bestea sendatzen asmo biurriaz aztu duzu (B, 107 or.; A, 

duzu] (C, 118 or.) gabe.27 227, 19-228, 1) 

28 Ad cuius pretii nostri Sari orren balio Ikusi ta zuzendu. Sari orren balio 
sacramentum ligavit izkutuari lotua izkutuari sifies-
ancilia tua animam zun bere bizia zure lokarriz loma zeukan 
suam vinculo fidei [ ... J mirabe ark; eten beure bizia Zure 
Nemo a protectione dezala etsaiak. (C, mirabe arel<: Ez beza 
ma disrumpat eam (IX, 125 or.) eten etsaiak Zure 
13,36) gerizpetik. (B, 113 

or.; A, 240, 7-9) 

29 [neque enim [Ark ez du Ez dezaikeola?? Ark ez du erantzunen 
respondebit ilia nihil se erantzunen zorrik zorrik etzula, 
debere, ne convincatur etzula, salatzaile salatzaille maltzurrak 
et obtineatur ab maltzurrak auzitan gezurta 
accusatore callido, sed auzitan gezurta ez ez dezan; ezperen 
respondebit dimissa dezan; ezperen, barkatuak ditula, 
debita sua ab eo, cui barkatuak ditula, ta barkatzailleari 
nemo reddet] (IX, 13, ta barkatzaileari] ez ez dezaiokela ifiork 
36) diokela ifiork itzuli. itzuli. (B, 113 or.; A, 

(C, 125 or.) 240, 11-13) 

30 Cui servivit, fructum Bat serbitu zun, eta Semea ez dezu Ari men egin zion, 
tibi afferens (sc. filium) ua iraupenez irabazi aipatzen; eta guziz Zu'ri zitua (semea) 
cum tolerantia (sc. Zuretzat. (C, 125 or.) bearrekoa zan or. emanez iraupenarekin 
patientia) ut eum (sc. Zuretzat irabazi 
eumdem Augustinurn) zezan. (B, 113 or.; A, 
quoque lucraretur Tibi. 240, 16-8) 
(IX, 13,37) 

27Mokoroak, mintzagai ditugun paper hauetan behinik behin, ez du inoiz azentu zirkunRexua erabilnen, 
bokalluzea adierazteko erabili ohi den marratxoa baizik: guk, nahasketarik ezin gerta daitekeenez, zirkunRexuaren 
bidez eman dugu beti. (Honako hauek dira txosten honetan diren guztiak: «aI» [109 zenb.]; «htll» [27 zenb.]; 
«l~n» [54, 58 eta 109 <bis> zenb.]; <<nisi» [69 eta 82 zenb.]). Orixek ere onartu bide zuen grafia xelebre honen 
gainean ikus V erans. 425 or. 8 oh. 
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31 inspira ... servis tuis Argi etzazu zure Obeki begiratu. Argi etzazu, Iauna, 
(id est) fratribus otseifiak, ni otsein Zure otsegiiiak, nere 
meis; filiis tuis (id est) bainaute. (C, 125 senideak ni otsein 
dominis meis. (IX, 13, or.) bainaute (B, 113 or.; 
37)28 A, 240,18-19) 

32 Memineri<n>t parentum [Ene guraso ta senide Begiratu oheki: beure Ene guraso ta 
meorum in hac luce gogora hetzate mundu gurasoeri esaten senideetaz oroi hitez 
(id est, vita) transitoria; iragankor ontan, die J ainkoagan eta mundu iragankor 
fratrum (id est, qui sunt Zu Aitarenpean Elizagan senide, ta ontan Aita Zurepean 
fratres) sub Te Patre eta Eliza Katoliku zeruan errikide. eta Eliza Katoliku 
in matte catholica; Amarenpean; haita Amarenpean; haita 
civium (id est, qui erunt betiko Ierusalen' go betikolerusalenigo 
cives mei) in aeterna uritarrek ere] (C, 125 uritarrek ere (B, 113 
Ierusalem. (IX, 13, 37) or.) or.; A, 240, 23-26) 

33 Ut quod a me ilia [Onela, amak Begiratu oheki: Zeru Onela, amak eskatzen 
(Ierusalem) poposcit eskatzen didan azken- ark eskatzen didana didan azken-otoitza 
... et praestet. (IX, 13, otoitza ene otoitz (hirtutea), berak ernan ene otoitz soilla baifio 
37)29 soila baino ioriago ere dezaidan ... io<r>iago diteke 

diteke, aitorpen auek aitorkizun auek 
araziko duten aunitz araziko duten aunitz 
otoitzen bitartez.] (C, otoitzen hitartez. (B, 
125 or.) 113 or.; A, 240, 27-

241,3) 

34 [Tu enim, Domine, Zu nauzu ebazle zaitut? Zu zaitut ebazle (B, 
diiudicas me] (X, 5,7) 116 or.; A, 248, 13) 

35 [Homines autem galdegin dukete dirote; dezakete Gizonek, aldiz 
possunt interrogare] (X, galdegin tkzakete (B, 
6,10) 117 or.; A, 251, 7) 

36 Calamitates deliciae Atseginen atsegabe Oker aditua dirudi, eta atsegifiaren 
vocantur (X, 31, 43) dute izen. «atseginek" ipini arren atsegahe dute izena 

ere. (B, 130 or.; A, 280, 
15) 

37 Non est alius (sc. Igaroteko, ez da bear Oker ezpadago, igaroteke ez da beste 
transitus) qua heste iragangurik. illun bai: hear-heste? iragangurik bearrak 
transeatur, quam qua Begiratu obeki. ala eraginda (B, 130 
transire cogit necessitas or.; A, 280, 19-20) 
(X, 31,44) 

28Jatorrizko latin testuak honela dio: «Et inspira, Domine meus, Deus meus, inspira servis tuis, fratribus 
meis, filiis tuis, dominis meis, quibus [ ... J servio». 

29Latinak honda dio: «[ ... J ut quod a me ilia poposcit extremum uberius ei let Wangnereckl praestetur in 
multorurn orationibus [tam add. WangnereckJ per confessiones quam per orationes meas». 
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38 

39 

40 

41 

42 

43 

3.0tezkoak 

Quis [ ... J paenulatorum Zein maisu Nere edizioak: Zein maisuk txartexa 
magistrorum (I, 16, 25) galMrdunik (C, 11 penulatorum; oar dunik (B, 13 or.; A, 

or.) onekin: «id est 30,4-5)30 
pailiatorum: est enim 
penula vestis quae 
tunicae iniicitur 
adversus frigoris 
et tempestatis 
vim. Ea aetate 
utebantur professores 
grammaticae». Zuk 
ikusiko. 

Non fuit cura meOIUm, Ez zitzaien axola [ ... J Gure ontan «no les Etziran axolatu [ ... J 
ruentem excipere me ni ezkonaraztea (C, importaba» adituko ni ezkonarazteaz (B, 
matrimonio (II, 2, 4) 16 or.) dizue. Ez ote guretzat 19 or.; A, 39, 21-23) 

argiago: «Etzuten 
arretarik izan (ukan) 
ni ezkonarazteko»? 

[Ecce <est add. BAC> Ara morroia ... (c, Or asten da nere Ara morroia ... (B, 24 
ille servus fugiens ... J 21 or.) edizioan 7' gn or.; A, 48, 15) 
(II, 6, 14) kapitulua. 

let pudet non esse [Lotsagabe ez izanakJ Lotsatzen? Lotsagabe ez izanak 
impudentemJ (II, 9, lotsagabetzen gaitu. lotsatzen gaitu. (B, 26 
17) (C, 23 or.) or.; A, 51, 12-13) 

[Quid est, quod homo Negargarri ... (C, Or asten da nere Negargarri ... (B, 27 
ibi <ibi homo BAC> 25 or.) edizioan 2' gn kap. or.; A, 54, 15) 
vult dolereJ (III, 2, 2) 

Usque ad quod omnino ezaren beraren BAC-en ere adiera ezaren beraren 
non est (III, 7, 12) mugaraifio (C, 30 orixe ematen zaio. mugaraifio (B, 33 or.; 

or.) BaHia quod ori ez A, 63, 24-64, 1) 
ai diteke beste aide 
batera anu? Usque ad 
quod (bonum, sc.), 
omnino non est: on 
ez dan eifiean deus ere 
ez dana? On ez dan 
arteraifio .. , ? Barkanl 
ausardia.31 

30«txartexa» hitzak oin-ohar bat du zintzilik B-ko aipatu orrian: «txartexa: capa),; ikus IVerans. 
31BAC-eko erdal itzulpenak, izan ere, honela dio: «[ ... J hasta llegar a la rnisma nada». 
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44 Factus ei eram Adiskidetu (C, 37 Ez ote da reconciliari Lagunabar egin 
familiarior (IV; 3, 5) or.) balitz bezela oker ninrzaion (B, 41 or.; 

artuko «adiskidetw) A, 78, 25) 
ori? 

45 [An et Rettis res amara [Samin al da nardatzeak? Samifi al da negarra? 
est et prae fastidio negarra? eta len goxo nardatze~? eta len goxo 
rerum, quibus prius zirzagunaren nardak zitzaigunaren nardak 
fruebamur, et tunc eta] nardatzean eta nardatzeak a1 
ab eis abhorremus, [pozten al gaitu?] (c, gaitu pozten? (B, 43 
delectat?] (IV; 5, 10) 39 or.) or.; A, 82, 21-23) 

46 [et satis aperte mihi [Aski argi mintzo zan Azken xatia ez ote Aski argi mintzo zan 
videbantur loquentes Aristotel iraunkietaz laburregi?33 Aristotel iraunkietaz 
de substantiis, sicuti est eta ioan-etorkietaz. eta ioan-etorkietaz. 
homo, et quae in illis Dirauken gauza bat, Dirauken gauza bat, 
essent, sicuti est figura esaterako, gizona; esaterako gizona; 
hominis qualis sit, et aren ioan-etorkiak: aren ioan-etorkiak: 
starura quot pedum zenbat aundi,nolako, zenbat aundi, nolako, 
sit, aut cognatio cuius elkarkizun, egin, elkarkizun, egin-
frater sit; aut ubi sit erasan, nongo, erasanak, noizko-
constirurus, aut quando noizko, egoera. Orrela nongoak, egoera ta 

1 natus, aut stet an sedeat, beste eun, berreun, iazkera. Orrela beste 
I aut calciatus vel armarus zireun iraunkitan.] (C, eun, berreun, zireun II 

sit, aut aliquid faciat aut 46 or.)32 iraunkietan. I 
patiatur aliquid, et (B, 510r.; A, 97, 
quaecumque in his 19-23) 
novem generibus, 
quorum exempli gratia 
quaedam posui, vel 
in ipso substantiae 
genere innumerabilia 
reperiuntur] (IV; 16, 
28) 

47 absurdissima (VI, 4, 6) begimingarri (C, 65 Gurean «objeto belarri-mingarri (B, 
or.) exasperan te». 34 65 or.; A, 131, 12-13) 

48 quae absurda entzungogor Gurean «entzungor entzungaitz gor 
videbantur (VI, 11, 18) ziruditenak (C, 72 egin (entzungogor?): ziruditenak (B, 71 

or.) hacer oidos de or.; A, 144, 15) 
mercader, no hacer 
casO» 

32Azken esaldia (<<Orrela [ ... 1 iraunkitan») eskuz gehiru da Ca-a1ter-en. Honetaz gain, «egoera» hitzetik ohar 
bat dago zinrzilik: ohar .honen gainean ikus IV erans. 413-414 or. 

33Mokoroak ematen duen erreferentzia bakarra orriaren zenbakia da (eta, noski, «azken xatia» hori), baina ez 
dut uste zalantza egin daitekeenik pasarte honi buruz ari dela. 

34«objeto» hitzaren gainean honako hau gehitu du Mokoroak eskuz: «persona 0 cosa». 
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49 sponsionem enim [Eriotzarekin itun Begiratu obeki. (Zure Eriotzarekin itun 
volebat facere cum egin nai zun, eta paperak aurrean ez egin nai zun (Isai. 
morte [er qui amat galbidea maite duna, dauzkadala ez naiz 26, 1B) eta galbidea 
periculum, incidet in artan eroriko da.] (C, oroitzen zergatik). maite duna, artan 
illud.] (VI, 12, 22) 74 or.) eroriko da (Ecd. 3, 

29). (B, 73 or.; A, 
147,23-25) 

50 Praedare in palatiis Jauregian morroi- Zerbitzari goienetako, iauregian morroi-
militans (VIII, 6, 14) nagusi (C, 99 or.) goi-mailako? nagusi (B, 93 or.; A, 

195, 12) 

51 [Sequebatur autem] [Au zan] irraikizun Errata? jarraikizun? Au zan iarraikizun 
(VIII, 12, 30) (C, lOB or.) irakurkizun? (B, 99 or.; A, 20B, 

26) 

52 [dies, quo etiam actu itzi-eguna (C, 112 Errata? utzi-eguna? utzi-eguna (B, 102 
solverer] (IX, 4, 7) or.) or.; A, 216, 20-21) 

53 [Accipe] (IX, B, 17) Ar etzazu (C, 117 or.) Errata? bi aldiz dator. Ar etzazu [ ... ] ar 
etzazu (B, 106 or.; A, 
225, 19 eta 21-22) 

54 [ita curam gessit, quasi [erdi ginduzken eran] Lenrxeago: arretatu. arretatu (B, lOB or.; 
omnes genuissetl (IX, artatu [gindunl (c, Erabaki zein onetsi.35 A, 230, 21) 
9,22) 120 or.) 

55 Quantum ad me attinet Nerekiko (C, 121 or.) Gurean «nerekiko: a nerekiko (B, 110 or.; 
(IX, 10,26) mi entenden>. A, 233, 7) 

56 [intra quinque dies] Andik bost egunera Ala esan oi degu eguntara (B, 110 or.; 
(IX, 11,27) (c, 121 or.) emen; baifia ez al A, 233, 19) 

obeto «eguneNra»? 
(egunwa). 

57 [pependit] (IX, 13, 35) esegi (C, 125 or.) Gipuzkoeraz eseki (B, 112 or.; A, 
Lardizabal-ek eseki. 239, 12) 

5B [sapo res ... gustando] iastagarri, iastatu, (Len ta gero ere dastagarri [ ... ] 
(X, 8,13) etc. (cb, 4 or.) bai, beti). Agirre iastatuz (B, lIB or.; 

Asteasuko-k, beti A, 253, 21 eta 254, 
dastatu ... 16)36 

35Beste «artatu» bat ere bazen C-ko testuan eta hura ere aldatu egin zuen B-ra bidean: «arratzeko C : 
zaintzeko B» (VI, 3, 3 [= 129,22]). 

360nartu egin du, horraz, Orixek Mokoroak iradokitakoa, baina honek aipatu hitzarentzat bakarrik (eta, 
zehazki, lehenengoarentzat, ez bigarrenarentzat): hots, ez du beste iasta edo iastu bat ere aldatu B-ra bidean; izan 
ere, hauxe da berran dagoen dasta bakarra. Adibide egokia da hainbestetan eta hainbeste kontutan egiaztatu ahal 
izan dugun Orixeren jarrera ikusteko. 
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59 [Avertat Deus hoc aut Ez beza nai Jainkoak Gurean beti: Ez beza Iainkoak au 
illud!] (X,8, 14) (cb, 4 or.) «Ez dakiola nai ez ori! (B, 119 or.; A, 

Jainkoari... Ez bekio 255,2-3) 
nat ... ». 

60 [cum imprimitur Ezartzen. Ezartea. Batera edo bestera ezarte[a]n [.oo) 
OO' unde oo. possit (cb, 7 or.) erabaki. ezarteko (B, 123 or.; 
imprimi] (X, 16, 25) A, 264, 17)37 

61 lSi praeter memoriam Ene oroimenetik Or asten nere Ene oroimenetik 
meam.oo] (X, 17,26) landa. (cb, 8 or.) edizioan cap. 18. landa (B, 123 or.; A, 

266,8) 

62 Concupiscentiae ventris Aragi-irritsak (cb, Sabel-? sabel-irritsak (B, 130 
(X, 31, 45) 13 or.) or.; A, 282, 6) 

63 [Quid enim voluptatis Zer atsegin dugu Errata: ikuste~? Zer atsegin dugu [oo.] 
habet videre] (X, 35, ikusteak (cb, 16 or.) ikusteaz (B, 134 or.; 
55) A, 289, 4-5) 

4. Illuntxoak 

64 [Sed quis te invocat Nor[k] deituko zaitu Nork deituko zaitu 
nesciens te?] (I, 1, 1) ez ezagunik? (c, 1 ezagun ezean? (B, 1 

or.) or.; A, 9, 15, 16) 

65 [dulcissime vanus est] utsean goxo (C, 11 goxo uts? txit goxo bere utsean 
(1, 14,23) or.) (B, 12 or.; A, 28, 6) 

66 [Quid autem mirum, [Ni aizekeri oek cap. 18. Asierari illun Arrigarri al da, 
quod in vanitates ita eramanik eta irizten diot. Jauna, ni aizekeri 
ferebar et a te, Deus Zugandik aldegifiik, oek eramanik eta 
meus, ibam foras, 1auna, arrigarri al Zugandik aldegmik, 
quando mihi imitandi da, gertaberritzeko gertaberritzeko 
proponebantur homines, ernaten zidaten gizona gizona itsusten bai 
qui aliqua facta sua non itsusten bai luten, luten, aren zenbait 
mala si cum barbarismo ari zenbait egin -ez egille -ez gaizto-
aut soloecismo gaizto- arrotz-itzez arrotz itzez eta izkera 
enuntiarent, reprehensi eta izkera gaiztoz maketsez ialkitzen 
confundebantur, edatsarazten nitulako nitula-ta itsustea, ta 
si autem libidines ni itsusten, eta aldiz, aldiz aren lizunkeriak 
suas integris et rite aren lizunkeriak itz itz ugariz eta apaifiez 
consequentibus verbis ugariz ta apaifiez ebakitzen nitulako 
copiose omateque ebakitzen nitulako biziki edertzea? (B, 15 

37Auzi honetaz ikus 264-265 or. 
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66 narrarent, laudati biziki edertzen?] (c, or.; A, 32, 15-20)38 
gloriabantur?] (I, 18,28) 13 or.) 

67 [momenta nascentium] erdi-une (C, 82 or.) jaio-une? iaio-unea (B, 79 or.; 
(VII, 6, 8) A, 162, 11) 

68 [Cumque mirarentur [Arritzen] baitziran Joskera biurritxoa. Arritzen baitziran 
illae scientes, quam [nolako senar basa nolako senar basa 
ferocem coniugem iasaiten zun, ez] iasaiten zun, ez 
sustineret, nunquam baitzun [esaten ez baitzun esaten ez 
fuisse auditum aut aditzera emaiten aditzera emaiten 
aliquo indicio claruisse, Patirki'k beure Partiki'k beure 
quod Patricius ceciderit emaztea io zunik emaztea io zunik edo 
uxorem aut quod a edo egun bateko egun bateko errixtarik 
se invicem vel unum errixtarik ere ukan ere ukan zutenik. (B, 
diem domestica lite zutenik.] (C, 119 or.) 108 or.; A, 229, 1-4) 
dissenserint] (IX, 9, 19) 

69 [Parvum hoc bonum Au ez lizake izugarri Biurri edo nasia, Au ez litzake izugarri, 
mihi videretur, nisi [nonai zabaldurik joskera. nonai zabaldurik 
turbas innumerabiles dagon bekatuzko dagon bekatuzko 
tristis experirer nescio izurri lazgarri au izurri lazgarri au giza-
qua horrenda pestilentia giza-saldoetan saldoetan egunoro 
peccatorum latissime egunoro damurik damurik ikus ez ba 
pervagante, non solum ikus ez bageneza: geneza: etsai asarreeri 
iratorum inimicorum etsai asarreeri etsai etsai asarreen esanak 
iratis inimicis dicta asarreen esanak salatu salatu ez ezen, ez 
prodere, sed etiam quae ez ezen, ez esaneri esaneri ez esanak 
non dicta sunt addere] erarxiki.] (C, 120 or.) eratxiki. (B, 108 or.; 
(IX, 9, 21) A, 230, 1-4) 

70 [cum contra homini [Gizon iator Illun. Pizten, naiz Gizon iator 
humano parum esse danarentzat ezer piztenagotzen ez danarentzat ezer 
debeat inimicitias gurxi da, gizarteko aritzea ... ezer gutxi gurxi da, gizarteko 
hominum nee excitare asarreak] ez piztea da ... ? ez aritzeak ez asarreak ez piztea ez 
nee augere male ez ezen, [gaizki du asko esan nai? ezell, gaizki mintzatuz 
loquendo, nisi eas mintzatuz geitzea. geitzea. Ongi 
etiam exstinguere bene Ongi mintzatuz mintzatuz itzaltzen 
loquendo studuerit] itzaltzen alegin bear alegin bear luke. (B, 
(IX, 9, 21) luke.] (C, 120 or.) 108 or.; A., 230, 4-7) 

71 [apud praesentem [egiaren aintzinean] Kernen gutisko: Zu egiaren aintzinean 
veritatem, quod tu es] -Zu baitzira- (C, baitzira bw1. -amaZu baitzera-
(IX, 10,23) 120 or.) (B, 109 or.; A, 231, 

9-10) 

38Pasarte honek aldaketa sakonak jasan zituen Lekuonaren eskuetan, "DtsuneaID> izeneko dokumentuan 
(196 or. 9 zenb.), 
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72 [nee faciebas, credo, [Etzenun sendatu, Paperak emen ez Etzenun sendatzen, 
commendans memoriae ikaskizun bakar artaz dauzkadala ez naiz nik uste, nik ongi 
meae vel hoc uno ere oituraren indarra oroitzen zenara gogoan au artu nezan: 
documento omnis aditzera emanez, datorren oar au. ikaskizun bakar arekin 
consuetudinis vinculum naski,] gezur-itzik ere, edozer oiturak zer 
etiam adversus iresten [ez dunaren indar dun, gezur-itzik 
mentem, quae iam non biotzean ere]. (c, 123 iresten ez dunaren 
fallaci verbo pascitur]. or.) biotzean ere. (B, III 
(IX, 12,32) or.; A, 237, 4-6) 

73 let commendavi ei <sc. Oroiteari goraintzi (cb, Guretzat illunegi da. ta oroiteari goraintzi 
memoriae sive cordi>] 5 or.) (B, 120 or.; A, 257, 
(X, 10, 17) 22-23)39 

74 [numeros, quibus Bapanatzeko banakoak Illunegi. bapanatzeko 
numeramus] (X, 15, (cb, 7 or.) numeroak (B, 122 or.; 
23) A,263,1) 

75 (X, 23, 33) (cb, 10 or.) Cap. 23. Sarrera (B, 126 or.; A, 272) 
illunegia. 

76 (X, 34, 51-53) (cb, 14 or.) 34'gn kapituluari (B, 132 or.; A, 285-
zailtxo iritzi nion. 286) 

<5.> Beste Oar eta iritzixka batzuk 

77 [fides mea, quam Pitzarazi (C, lor.) Azken-aldera pizt- piztuerazi (B, lor.; 
dedisti mihi, quam arazi ibiltzen dezu. A, 10, 5)40 
inspirasti mihi] (1, Orrela argiago emen 
1, 1) oetarako. 

78 [copiosae inopiae] (1, Gabezi ugarira (C, Urribizira? urribizira (B, 10 or.; 
12, 19) 9 or.) A, 25, 7)41 

79 [miserrimus ... Errukari ... Errata? errukar...Ii? errukarri [ ... J 
miserius ... misero] (I, errukarigorik ... errukarrigorik [ ... J 
13,20-21) [errukaria] (C, 9 or.) errukarria (B, 11 

or.; A, 26, 10, 12 
eta 13)42 

390in-ohar bat gehitu du Orixek B-n: «goraintzi: recomendar» (ikus IV erans.). 
4°Beste bi «pitzarazi» dira C-ko testuan: bam hau bezala aldatu du (<<pitzaraziz C : piztueraziz B» V, 3, 4 [= 

104,24]) eta bestea zegoen-zegoenean utzi du (VI, 1, 1 [= 126,21]); baina 179 or. = XIII, 14, 15 [= 390, 20] 
paragrafoan ere besre «pitzarazi» bat aurkitu ahal dugu. Bestalde, Cn dagoen ~ta Mokoroak ohar honeran 
aipatzen duen- «piztarazi» bakarra ez da aldatu B-ra bidean: VIII, 8, 19 [= 199,18]. 

4lB_ko makinazko testuan «gabezi ugarira» dago oraindik, baina Orixeren eskuak egindako zuzenketa hau 
dago: «urribizira» (ikus 108 or.); eskuz gehiturako hitz honetatik ohar bat dago zintzilik, eskuz egina hau ere, eta 
honela dio: «urribizi: eskasi ugari» (ikus 118 or. eta IV erans.). 

42Badirudi puntu honeran, onanu ez ezik, sistematikoki egin zuela Orixek Mokoroak iradoki zion aldaketa. 
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80 [virtusJ maritans [nire ezagumena ta Ernaltzen? Umatzen? nere ezagumena ta 
[mentem meam et gogamenaJ indartzen Ernarazten? gogamenaren sabela 
sinum cogitationis dituzuna (C, 10 or.) emaltzen duzun 
meaeJ (I, 13, 21) indar. (B, 11 or.; A, 

26, 16-18) 

81 [quos iam non timeo] ez diet bildurrik (C, Ez nizaie batere ez diet bildurrik (B, 
(I, 13,22) 10 or.) bildur? 11 or.; A, 27, 7-8) 

82 [0 £lumen tartareum, ifernuko ibai, Oldarraldi bikaifi ori ifernuko ibai, 
iactantur in te filii etc. [ur ortara ez ote legoke obeki iregana oldarm oi 
hominum cum aurtiki oi ditute ika? Bestela ere, dituk gizasemeak, 
mercedibus, ut haec gizasemeak, olakoak itakurrazu begiratuki. olakoak ikasteko 
discant, et magna ikasteko pagatuz. Zerbait nasi samar dirua ordainduz. 
res agitur, cum hoc Gauza aundiak ote daukan nago. Gauza aundiak 
agitur publice in foro, ari ditute ageriko ari dizkie ageriko 
in conspectu legum enparantzetan, merezi enparantzetan, merezi 
supra mercedem salaria baifio sari aundiago baino sari aundiago 
decernentium, et saxa aginnen duten legeen agintzen duten legeen 
tua percutis et sonas aintzinean. Zuk, ibai, aintzinean. Ik, ibai, 
dicens: ... J (1, 16,26) arkaitzarekin tupust arkaitzarekin tupust 

egifiez otsegi ten egifiez, au otsegiten 
duzu ... J (C, 12 or.) duk: ... (B, 13 or.; A, 

30-31) 

83 [bona spei puer] (I, 16, itxaropen aundiko Etorkizun politeko ... ? etorkizun politeko 
26) muttkoa (C, 12 or.) mutiko (B, 14 or.; A, 

31, 12) 

84 [in vanitates ita ferebatJ aizekeri oien Aizekeri oiek arrotuta aizekeri oek eramanik 
(1, 18,28) mende ... etc. (C, (puztuta) zugandik (B, 15 or.; A, 32, 15) 

13 or.) alde nindoala ... ? 

85 [magis displiceat gizona bera baifio Iguinago? atsekaitzago litzaieke 
hominibus, quam si gorrotoago (C, 13 or.) gizoneri, Zure 
contra tua praecepta legeen buruzki 
hominem oderit, cum gizona gizon dalako 
sit homoJ (I, 18,29) gor<r>otaturik baifio. 

(B, 15 or.; A, 33, 
17-18) 

Izan ere, C-ko testuan bai «errukari» (lO aldiz) bai «errukarri» (4 aldiz) erabili zuen Orixek; B-ra bidean ordea 
ez da «errukari" bat ere gelditu: guztiak bihurtu ditu «errukarri». Daitekeena da Mokoroaren iradokizunaz 
landara beste arrazoirik izatea Orixek) baina ezin ukaruzkoa da Mokoroak nabarrnendutako hiru agerraldi hauek 
C-ko testuan diren lehenengoak direla; daitekeena da, orobat, Ca-alter-eko «errukari» guzriak ezabatze huts 
banaren ondorioa izatea edo, behinik behin, horrelakotzat jotzea Orixek berak: ez dezagun ahantz r 'gangarduna' 
darabilela Orixek eta, aldi berean, Orixek ca-prior-en egingo zituen zuzenketa guztiak ez zirela pasatuko guk 
dugun Ca-alter-era. (Bestalde, «errukarri» eta «errukari" hauekin batera «urrikarri» [3 aldiz], «urrikari» [14 aldiz] 
eta «urrukarri" [behin] ere erabili zituen Orixek C-ko testuan, baina «urrikari» gehienak ere «urrikarri" bihurtu 
zituen B-ra bidean --edo, berriz ere, bihurtuak zituen ja ca-prior-eko orrietan-). 
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[non est interior] (I, barneago (C, 13 or.) barneanago? barneanago (B, 15 
18,29) or.; A, 33, 22)43 

[eloquentiae famam Minrzalari-aipua irabazi naiean? Minrzalari -aipua 
quaeritans] (I, 18, 29) billatzean (C, 14 or.) irabazi naiean (B, 15 

or.; A, 33, 26-27) 

[et ne per mentis gizonengandik (C, Gizonen anetik? gizona gizonen artetik 
furorem hominem 14 or.) (B, 15 or.; A, 34, 3) 
auferar 'ex hominibus' 
non cavet] (I, 18, 29) 

Tamquam glaciem ederki suntsiru (C, zearo urtu? iwtza antzo urtu (B, 
solvisti ... (II, 7, 15) 21 or.) 25 or.; A, 49, 2-3) 

Sine dubitatione (III, koloka gabe (c, 32 ezbairik gabe? ez-mezean egon gabe 
8, 15) or.) zalantza gabe? (B, 35 or.; A, 67, 4) 

[servientibus] (III, 9, morroi (C, 33 or.) Ez ote obeki emen mirabe (B, 36 or.; A, 
17) mirabe? 69, 10) 

lam nata cogat se diligi aiek maitatzea ezinbeste? aiek maitatzea 
(lY, 2, 2) eginbide da (C, 36 or.) ezinbesteko da (B, 40 

or.; A, 77, 4) 

Diligere homines gizonki maite ... (C, gizabidez? gizabidez (B, 44 or.; 
humaniter (lY, 7, 12) 39 or.) A, 84, 10) 

Amicum in te, et laguna eta etsaia ere ?? laguna Zugan eta 
inimicum propter te zugatik (C, 41 or.) etsaia Zugatik (B, 45 
(lY, 9, 14) or.; A, 86, 22) 

[infima universitas] (lY, beiko [izadi au] (C, Beitiko? beitiko izadi au (B, 46 
11, 16) 42 or.) or.; A, 88, 17) 

[pulchra inferiora] (lY, beiko [edertasunak] Beitiko? beitiko [e]dertasunak 
13,20) (C, 43 or.) (B, 48 or.; A, 92, 4) 

[buccis tyfo ago-durundiz (c, 46 Ezpaifiak arrotuz ... ezpaifiak arrotuz (B. 
crepantibus] (lY, 16, or.)44 Agotik aparra 46 or.; A, 97. 13) 
28) zeriela ... ? 

[panem meum] (lY, uzta (C, 47 or.) Gari? Ogi? garia (B, 51 or.; A, 98, 
16.29) 10) 

43Esangurarsua dateke hitzaren azken n-a eskuz zuzendua egotea B-ko testuan: ikus 109 or. 
44Honen gainean ikus II erans. 374 or. eta bertako19 oh. 
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99 Illa finirentur in te, tu Zu aldiz beiftere ez Ifion ez? mon ez (B, 75 or.; A, 
autem nusquam (VII, (C, 77 or.) 154,25) 
1,2) 

100 [ne quisquam ... ez diogu [geuren Ez dezaiogun egotzi? geuren buruari egotzi 
potentiae suae tribuat] buruari] egotziko (C, ez dagiogun (B, 107 
(IX, 8, 18) 118 or.) or.; A, 228, 1-2) 

101 [nonne hoc est: Ez al da au: «sar Ez al da au arako «sar Ez al da au arako «sar 
«intra ... »?] (IX, 10,25) zaite ... »? (C, 121 or.) zaite ... »? zaite ... »? (B, 109 or.; 

A, 232, 28-233, 1) 

102 [Et istud quando? Eta noiz? [Ez al da Eta noiz sartu ere? Eta noiz sartu? Ez 
An cum «omnes piztean, bainan oso Ez ote arako beste al da orok piztean, 
resurgimus, sed non aldatu gabe?] (C, 121 artan dionez: guziok «orok 050 alda-
omnes immutabimuf»?] or.) piztean, naiz ez gaiten berrituko ez ba'gera 
(IX, 10,25) guziok aldaberritu? ere»? (B, 109 or.; A, 

(naiz ez geran guziok 233, 1-3) 
aldaberrituko ... ?) 

103 [Est alia vis ... qua ernarazten duna (cb, dunik? Ba dut beste indarrik 
sensifico carnem meam] 3 or.) [ ... ] ernarazten 
(X, 7,11) dunik. (B, 118 or.; A, 

252, 10-11) 

104 latissimos lapsus Okean' en ta izarren ?? Okeanen ingurua 
fluminum et Oceani itzuliak (cb, 4 or.) ta izarren itzuliak 
ambitum (X, 8, 15) (B, 119 or.; A, 255, 

14-15) 

105 [Audivi sonos Aditza (cb, 6 or.) Adi-itza? Ele egitean entzuten 
verborum, quibus dut itzen mintzoa, 
significantur <sc. baifian itza bat da, 
numerorum rationes> mintzoa besterik. 
... Nam illi <sc. sonus Grekoz eta latifiez 
verborum> aliter mintzo bereizia dute; 
graece, aliter latine baifian adi-itza ez da 
sonant, istae vero <sc. greko ez latin (B, 121 
numerorum rationes> or.; A, 259, 6_9)45 
nee graecae nee latinae 
sunt] (X, 12, 19) 

45Badirudi galzki ulertu duela Orixek pasarte hau -eta balta, beraz, Mokoroak ere-; san Agustinek honako 
bi gauza hauek jartzen ditu aurrez aurre: batetik hitzak (hau da, hltzen soinuak: «sonus verborwTI>') eta bestetik 
hitz horiek adierazten dituzten kontzeptuak (kasu honetan «numerorum rationes»); haren arabera, hltzak
hitzen soinuak- a1datu egiten dira hizkuntza batetik bestera, balna kontzeptuak beti berberak dira. Orixek, oso 
oker ez banabil, beste hau ulertu du: elkarren parean jartzen diren gauzak «sonus» eta «verba» direla, eta «sonus» 
'mintzo' itzuli du eta «verba» 'hitzak' edo 'aditzak' edo 'adi-hitzak'. 
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106 Etest alius [quidam] doatsu diranak (cb, Doatsu diranak ere. Ba dira ukanez 
modus [quo quisque 9 or.) doatsu diranak ere 
cum habet eam, tunc eta itxedonez doatsu 
beatus est, et sunt, qui diranak. (B, 125 or.; 
spe beati sunt.] (X, 20, A, 268, 19-20) 
29) 

107 [Iste se accepisse Atrotzen dana, Illarraindu itza, gure Onek arm dula 
confitetur et quod Jainkoagan arro bedi amari ere entzun- diago, fa illzn-aintzen 
gloriatur in Domino (cb, 13 or.) berria naiz 'engreirse' dana lainkoagan 
gloriatur]. (X, 31, 45) adierazteko.46 illarraindu bedi. (B, 

130 or.; A, 282,4-6) 

108 [ut] signum [aliquod (cb, 16 or.) Zergatik ez sinale? siftale bat eskatzeko 
petam] (X, 35, 56) Eta or bezela beste (B, 134 or.; A, 289, 

zenbaitxe lekutan, 25) 
euskera utsez ezin 
danean erderazkoaz 
lagundu? 

6. Aditzari buruzko oarrak 

109 Itzez naikoa esan nizun, baifia berriz esanak ez duke kalterik: orrenbeste nekeren umeak 
jendearen protxurako bear du izan, ez gramatikoen jardunerako. Eta jendeak ezin ditzake, ez 
emen, ez inon, irentsi liburu orran darabilzkizun zen bait aditz-joku: 

1. ekidifi-enak beren.di ta guzi. (Zuk eta nik eta beste guziok min izanakatik, iliak ez dira pizten, 
eta ekidin ori aspaldi aitu zan). 
2. ekidin-enak indicativoz (adibidez, etortzen, etorri, etorriko-rekin) inongo idazle zarretan 
beifiere ez ditm ikusi; beti subjuntivoz (etorr-ekin, esan nai det). Sakandarrak ala ibilii badituzte, 
ondo egingo dezu zuk ere aintzakotzat arrzeaz. Belarrirako ondo derizkiet nik ere, eta napar
euskeraren babesean neke aundirik gabe adituko ditu emengo irakurleak. 
3. nu-en, edo nu-an edo olakoetan bigarren silaba belarriak bakarrak erantsia dala sinistea aldats 
egiten zait. Zergatik ez die berdin erantsi .dill...dY. naiz, da eta beste olako monosilaboai ere? Eta 
nolatan edatu zan euskalki guzietara orren berdinkiro 'betegarri' dalako ori? - Baifia, nolanai 
dala, vocal ori gabe esaten ditugu gaur inguru oetan, eta irakurleari etzaio mifi aundirik ematen 
kentzeaz. 

4. Pluralizadoreak, zuzen edo makur, euskalerririk geienetan barruraifio sarmta daude, eta aifiak 
gabe elkor eta itsusi iritziko die aditz-joku zenbaiti ni bezelako beste euskaldun askok: zatO!, 
zatorket, ~ zadin ... zinegolakoan ... 

5. Izkuntzak numeroen logicaz gobernatzen ez dirala nik baino obeto dakizu (beste gauzarik 
geienakin batean). «Maxia gazate», «goretsi zaza», «billa zazate», «zaindu gazazU», «zinzan», «ez 
dizake», ta orrelakoak alda itzazu arren, gaurko euskaldunok adi at izateko moduan. 

46Baina ilarraindu hitza badarabil Orixek C-ko testuan, eurrez erabili ere: 18 or. = II, 3, 7 [42, 5]; 27 or. 
= III, 3, 6 [57, 9]; 70 or. = VI, 9, 14 [141, 8]; 91 or. ;" VII, 21, 27 [181, 5-6]. (Aipatzeko modukoa da II, 3, 7 
paragrafokoa «urgoicu» beza1a aldatu duela B-ra bidean; ohar bat ere ipini dio: «urgoitu: arrotu»; ikus, honecaz, 
IV erans.). 

II I, 
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6. edin-ek ke-ren ordez ~ artzen zuan len; eta orain ere ~-ren laguntza gabe etzaio ke erantsi 
bear. Nendike ... ez, baino ninteke ... bear luke beti. - Orobat rnm-ek ere. Guk emen ninzake, 
lirake, ta abar esaten degu; baina beste lekutan jatorrago: ninzateke, lirateke ... - Dirake inon 
esaten bada, oker dago: dirateke bear luke, Iztueta-ren dateke bezela. (Axular-ek: diratezke). 

7. Napar antzean, edo napar-kutsuaz egiten badezu oraingoan, polikixeago sartuko dizkiguzu 
lengoratze diralako oriek. Baina, arren Orixe, irakurle bizien izenean eskatzen dizut: etzazu, 
jarren, milia bider! elkortu zure Ian bikain ori aditz-joku arrotz geiegirekin. 

7. Aditzari buruzko utsak 

mintza zakio (C, 3 
or.) 

[utcumque exsistent] (I, diraken (C, 5 or.) 
6,10) 

[Dilata est itaque [Nire garbitzea] 
mundatio mea, quasi luzatu zan, 
necesse esset, ut adhuc [bizitzearekin nire 
sordidarer, si viverem; zikinkerien obena 
quia videlicet post oraino aundiago 
lavacrum illud maior et tal galgarriro 
periculosior in sordibus atekelakoan (C, 8 
delictorurn reatus or.) 
foret]. (I, 11, 17) 

[indoctiores nescire se [ez-iakinek ez 
respondebunt] (I, 13, dakitela] erantzun 
22) dukete (C, 10 or.) 

[per quam mihi tu non [Aren bitartez] ez 
tacebasl (II, 3, 7) zenkididan ixiltzen 

(C,17or.) 

[propitius es peccatis aldeko zakigu [guk 
confitentiuml (III, 8, obenak aitortzean] 
16) (C, 32 or.) 

[ut redeas] (lY, 11, 16) [itzull zadin (C, 42 
or.) 

47Ikus, hemen henan, 391 or. 10 oh. 
48Ikus, gorago, 391 or. 

Imperativo litzake 
(lizateke) orrela. 
Zaitzaio ... ?47 

Diratezken ... 

Zitekelakoan? 

Nere ustez oker: 
Erantzungo dute; 
erantzun dezakete. 

zintzazkidan... (!!). 

Imperativo 
litzake (Iizateke). 
Zaitzazkigu (!!), 

Zaiten, zaitezen.,. 

nolabait diraken 
oriek ere (B, 5 or.; A, 
17, 2)48 

Nere garbitzea 
luzatu zan, nere 
zikinkerien obena 
oraino bizitzearekin 
aundiago ta 
galgarriago 
zitekelakoan. (B, 9 
or,; A, 23, 20-22) 

ez-ikasiek ez dakitela 
erantzunen dute (B, 
11 or.; A, 27, 13) 

Aren bitartez 
etzintzaidan ixiltzen 
(B, 20 or.; A, 41, 27) 

aldeko zaitugu guk 
obenak aitortzean (B, 
35 or.; A, 68, 6-7) 

itzul zaiten (B, 46 or.; 
A, 88,14) 
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[nee propinquas nisi [baiiia damutueri] Zaitzazkie, zaitzaie ... baina damutueri 
obtritis eorde] (V, 3, 3) zakidie urbiltzen (C, zatzaie [zakie m2] 

50 or.) urbiltzen (B, 54 or.; 
A, 103,24-104, 1) 

[nee inveniris a [Arranditsu oieri Idem. Arranditsu oieri 
superb is] (V, 3, 3) et]zakidie agertzen etzaitzie agertzen (B, 

(C, 50 or.)49 54 or.; A, 104, 1-2) 

[sic eum legentein [orrela] gindekusan Genekusan? orrela genekusan 001 
vidimus tacite] (VI, [001 irakurten] (C, irakurten (B, 64 or.; 
3,3) 64 or.) A, 129, 13-14) 

[ego ... quamvis [Nik ... kutsa-ezin Zindukadalarik, Nik ... kutsa-ezin ... 
incontaminabilem ... ] zinedukalarik zinduzkadalarik ... zindudalarik (B, 76 
... dieerem nrmeque (C, 78 or.) or.; A, 156, 14-15) 
sentirem Deum 
nostrum ... qui fecisti] 
(VII, 3, 4) 

[Respondebunt ad [Bakoitzari on zaigu] dirote? erantzungo Bakoirzari on zaigu 
singula: «Bonum»] erantzun dukete (C, dute; erantzun erantzun dezakete (B, 
(VIII, 10,24) 105 or.) dezakete? 97 or.; A, 204, 16) 

let me robustius [ni bizkorrago]lotu Errata: nindezan?? ni bizkorrago lotu ez 
alligaret] (VIII, 11, 25) ez nenzan (C, 106 nindezan (B, 98 or.; 

or.)50 A, 205, 8-9) 

[quo aliud futurus [beste gizon] biur ninteken? beste gizon biur 
eram] (VIII, 11, 25) nendiken (C, 106 ninteken (B, 98 or.; 

or.) A, 205,16) 

[Nemo enim potest esse ez dizake gartxu (eb, dateke; gip. Iztueta. inor ez diteke gartxu 
eontinens] (X, 31, 45) 10 or.) (B, 130 or.; A, 281, 

13) 

49Hau da, Mokoroaren txostenean irakur daitekeena honako hau <fa: .~ agertzen». 
sOOhar bedi ezezko bezala irzuli duda Orixek esaldia baiezkoa izan arren. 



IV 

Orixeren oin-oharrak 

Aitorkizunen lehenengo idatzaldian -pentsatzekoa baita guganaino iritsi ez diren cb eta 
cc behatzizkribuak ere, puntu honetan, Ca bezalakoak izango zirela-' ez da hiztegi oharrik. 
Oin-ohar bat ordea bada, IV; 16,28 paragrafoari dagokion itzulpenaren akaberatik zintzilik 
(C, 46 or.), eta honela dio: 

Ianzkera utzi egin dut, habitus e:z. bailio habitudo obe bailizake. Beraz izan danaren mail oriek zortzi 

dira, azken ontan sartzen baita to pros tI ere. 

Ohar honek ez dihardu san Agustinen testuaz: han ez dago ez habitus ez habitudo ez 
antzekorik. Izan ere, aipatu paragrafoaren lehenengo erdia, gutxi gora behera, ohiko moduan 
itzuli du Orixek; baina paragrafoaren bigarren erdiari dagokionez ezin da esan itzulpena eta 
jatorrizkoa bat datozenik: 

et saris apene mihi videbantur [Sc. Aristotdis 
categoriaelloquentes de substantiis, sicuti est 
homo, et quae in illis essent, sicuti est figura 
hominis qualis sit, et statura quot pedum sit, aut 
cognatio cuius frater sit; aut ubi sit constitutus, 
aut quando natus, aut stet an sedeat, aut calciatus 
vel armatus sit, aut aliquid faciat aut patiatur 
aliquid, et quaecumque in his novem generibus, 
quorum exempli gratia quaedam posui, vel in ipso 
substantiae genere innumerabilia reperiuntur. (IV, 
16,28) 

Aski argi mintzo zan Aristotd iraunkietaz eta 
ioan-etorkietaz. Dirauken gauza bat, esaterako, 
gizona; aren ioan-etorkiak: zenbat aundi, 
nolako, dkarkizun, egin, erasan, nongo, noizko, 
egoera. [Orrela beste eun, berreun, zireun 
iraunkitanl. (C, 46 or.).2 

Nolatan urrundu da Orixe horrenbeste san Agustinen testutik eta, batez ere, zerk eragin 
du C-ko ohar bakar hau? Vega-k ematen digu, urrutira joan gabe, honen giltza: «Estos 

I Honen aide hitz egiten du, era berean, on Martin OiartzabaIi cc-ren behatzizkribuarekin batem bidali zion 
gutunean hitt zerrenda txiki bat gehitu izanak (ikus, hementxe, 415 or.). 

2Taketen artean eman duguna eskuz gehitu du Orixek Ca-alter-en. B-ra bidean ordea, mintzagai dugun 
oharrean zioenaren kontra, jaso egin zuen habitus hari zegokion itzulpena (C-n aipatzen zuen «ianzkera» ez baina 
bai «iazkera»); C-ko testuaren eta B-koaren arteko aIdaerak honako hauek dira (B, 51 or.): «egin, erasan C: egin
erasanak B»; <<flongo, noizko C : noizko-nongoak B»; «egoera C : egoera ta iazkera B»; «iraunkitan C : iraunkietan 
B». . 
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predicamentos [sc. san Agustinek aipatu dituenak] corresponden exactamente ala doctrina 
aristoteliea tal eual aun hoy dfa se ensena en las eseuelas, conocidos con los nombres de 
substantia, quantus, qualis, relatio, ubi, quando, situs, habitus, actioy passio» (467 or. 59 oh.). 
Orixek -bistan da orain- buruan zuen baina san Agustinen liburuan ez dagoen zerrenda 
hau itzuli zuen (nahiz eta beste ordena batean): ezin esan harrigarria ez denik ohar bat jartzea 
-liburuko ohar bakarra!-, azken batean bere burua zuritzeko itzultzen ari den zerrenda 
bateko osagai bat jaso ez duelako, eta ez esatea zerrenda hori ez dagoela san Agustinen 
liburuan. Litekeena da ohar honen zergatikoa Aitorkizunen hasierako liburu hauek 
itzultzeko erabili zuen eredu ezezagunean egotea: gogora dezagun itxura guztien arabera 
oso testu zaharra zuen edizioa zela (ikus II erans.), eta hau ondo baino hobeto uztartzen da 
era honetako ohar batekin. Honek esplikatuko luke bestela nekez uler daitekeen ohar bakar 
honen izatea bera. 

Bigarren idatzaldian ere, segituan aztertuko ditugun hiztegi oharrez gain, bada C-koaren 
eiteko oharrik, bakarra oraingo honetan ere; pasarte honi dago atxikia: 

Ubi autem inde auferebatur anima mea, onerabat me 
grandi sarcina miseriae. Ad te, Domine, levanda erat 
et euranda, sciebam; sed nee volebam nee valebam, 
eo magis, quod mihi non eras aliquid solidum et 
firmum, cum de te eogitabam. (N, 7, 12) 

Auetatik alderazten nindutenean, zorigaitz 
aundi baten zamak azpiratzen nindun. Ba
nekin Zuk arintzekoa ta sendatzekoa zala, 
launa; bainan ez nai ta ezin ez baitzintzaidan 
oraifio gotor eta tinko nik Zu asmarzean. (B, 
44 or.); 

hemendik zintzilik, esan bezala, hiztegiari --edo, hobeto esateko, hiztegi soilari- ez 
dagokion ohar bakarra dago: 

Gotor era cinko = s6lido y firme. Oraindik ez baitzun asmatzen gorpuzkia besterik, eta lainkoa gogaki 
1zan. 

Aide bat utzita oharraren lehenengo zatian bi hitz azaltzen dituela batera, Orixek ohi 
duenaren kontra (alde honetatik begiratuta ere salbuespena baita, askoz errazago onar 
daitekeen «bakun, bikun» kasua -ikus eranskin honen akaberako zerrenda- kontatzen 
ez badugu), zaila da ulertzen bigarren zatiaren zergatikoa, kontuan hartzen badugu san 
Agustinen testua hau baino oztopo larriagoez josita dagoela baina ez duela, horratik, 
Orixeren ohar gehiagorik merezi izan. (Orixeren ohar honek Lekuonaren eskuetan jasan 
zituen aldaketei buruz ikus 339 or. 64 Oh.)3 

Baina bigarren idatzaldi honetan, lehenengoan ez bezala beraz, hiztegi oharrak ipini nahi 
izan zizkion Ori.xek makinaz jotako testuari: Aitorkizunen testuak berak beta ematen zuen 
horretarako (san Agustinen liburuaren edukiagatik beragatik eta, ez gutxiago, Orixek hura 
itzultzerakoan izan zuen asmoarengatik) eta, bestalde, garai hartan oso zabalduta --eta ondo 

3Aipatu tokian ere esana dugu «solido y firme» Vega-k BAC-eko edizioan ematen duen erdal itzulpenetik 
dagoela hartua; ohar bedi ordea «gotor eta tinko» hitzak C-ko testuan ere bazirela: izan ere, aldaketa guoci izan 
zituen pasarte honek C-tik B-ra: <<.Auetarik C : Auetatik B»; «baizinizadan C : baitzintzaidan B»; «oraino aski gotor 
eta tinko Zu gogoratzean C : oraiiio gotor eta cinko nik Zu asmatzean B». 
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asko justifikatuta- zegoen ohitura zen.4 Lekuonak ez zituen ohar hauek zeuden-zeudenean 
argitaratu nahi izan: iruzkindu gabe gelditu ziren zenbait hitzi ohar berriak egin zizkien, 
Orixerenak berriekin batera bildu -baina ez, noiz edo noiz, aldaketaren bat egin gabe- eta 
«Iztegitxoa» izena ipini zion gehigarri batean eman zituen guztiak 1956ko liburuaren 
akaberan. (Ikus, honetaz guztiaz, 136-145 eta 327-339 or.). 

Nabaria da, Orixeren 153 ohar hauetan, axolagabekeria zerbait: hitzen azalpenak euskaraz 
nahiz erdaraz daude; ez daude beti argitu nahi dituzten hitzak lehenengo aldiz agertzen 
diren tokietan; hitz batzuk behin baino gehiagotan iruzkindu dira; eta abar ... Orixeren Ian 
egiteko modua ezagutzen duena ez da honengatik harrituko. Ohar hauen zerrenda eman 
nahi izan dugu hemen: batetik, berez dituzketen garrantzi eta balioarengatik eta, bestetik, 
liburuaren historiaren osagai bat delako eta, hortaz, interesgarria izan daitekeelako eskueran 
izatea historia honen zenbait pasadizo behar bezala ulertzeko. Eranskin hau gehiegi ez 
luzatzearren, ez dugu apenas azalpenik eman iruzkindutako hitzei buruz: eman ditugun 
erreferentzietatik atera daitezke ohar bakoitzaren testuingurua berreraikitzeko behar diren 
datu guztiak; hiztegiari berari dagokionez, arbitrarioa iruditu zaigu egin litekeen azterketa 
Orixek jarritako oharretara mugatzea -eta ez da hau toki egokia orexarraren lexikoaren 
jatorriaz-eta jarduteko--. 

Aitorkizunetan erabilitako hiztegia, izan ere, bitxia da alderdi askotan. Ez da harritzekoa 
Orixek hitz zenbaiten azalpena ematea on Martin Oiartzabali, XI-XIII liburuen itzulpenaren 
lehenengo idatzaldiarekin batera, 1954ko martxoaren 19an bidali zion gutunean. Merezi 
du hauek ere hemen aipatzea, batez ere kontuan izanik hauetako gehienak iruzkindu gabe 
gelditu zirela B-ko testuan; honelaxe antolatuta jarri zituen Orixek aipatu eskutitzean: 5 

eite: forma (eitegabe: informe) 
antolagabe: incompositum 
mukulu, mokor: cuerpo (no precisamente organizado) 
ortzantza: firmamento (Uitzi'n osantza) 
mukuluki: corporal (de natura corporis) 
gogaki: espiritual (de natura spiritus) 
gogakoi: espiritual (persona) 

B-KO HIZTEGI OHARRAK 

B-ko hiztegi oharrak alfabetoaren arabera antolatuta eman ditugu eta ez B-ko testuan agertzen 
diren ordenan: nahi duenak atera dezake, eman ditugun erreferentzietatik, zein den ohar bakoitzak 
B-ko testuan duen kokapena (eta ikusiko du, besteak beste, hasierako orrietan bukaerakoetan baino 
askoz ugariagoak direla, ohi bezala); honengatik -eta baita beste arrazoi batzuengatik ere- ez ditugu 

40rixek ere, Aitorkizunetatik landara, bazuen ohitura hau: badakigu, jakin ere, era honetako oharrak jarri 
zizkiola Euskaldunak poemari (lehenengo argitalpenaren arduradunek, antza, Orixerenak kendu eta haiek 
ondutakoak sartu bazituzten ere: ikus, honetaz, 59 or. 37 oh.), eta badirudi Ameriketako urteetakoa den 
Salmutegiak dituenak ere Orixerenak direla. 

50E, 951-952, 952 or.; gutun honi buruz ikus 45 or. 
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bateratu nahi izan behin baino gehiagotan ematen diren azalpenak. Azkenik, m1 ter-ek eta m2-k B
prior-en gehitu dituzten oharrak ere jaso egin ditugu: ikus, hauei buruz, 104-105 eta 118 or. 

ahamen: mokadu 
aina: alakoa 
aizu: libre 
aizukeri: libertinaje 
akar: reproche 
aketx egin: aragikeri egin 
alegi: ficci6n6 

amaratu: desegin 
andeatu: alperrik galdu 
anker: crud 
anpatu: pUZtu 
apen: venganza 
apen: mendeku, bengantza 
apen: bengantza 
ardietsi: iritxi 
asimasi: rudimentos 
asi-masiak: lenbiziko ikaskizunak 
asperen: suspirio 
atzeman: atzi. arrapatu 
atzi: atzeman. arrapatu 
atzi: atzeman, iritxi 
aurtiki: bota 
aurtiki: bota 
ausarki: ugari 
ausaz: bear ba'da 
ausaz: bear ba'da 
auteman: observar 
azbegi: miembro 
azbegi: miembro 
azkuri: ianari 
aznai:azkura 
aznai: azkura 
baietsi: ontzat eman 
baitaratu: konturatu 
bakun: sencillo 
bakun, bikun: simple, doble 
balditu: txit arritu 
bapikatu: ezagerar [sic] 
basi: baiiu 
batzaldi: concurso 
batzaldi: concurso 
bekaizgo: inbiria 
bidutzi: .monstruo 
bio: esan beza 

6Ikus, honen gainean, II erans. 366 or. 

(B, 37 or. = III, 10, 18 [70,6]) 
(B, 5 or. = I, 6,10 [17, 5]) 
(B, 73 or. = VI, 12,22 [147,21]) 
(B, 57 or. = V, 8, 14 [112, 19]) 
(B, 6 or. = I, 7, 11 [17,22]) 
(B, 40 or. = Iv, 2, 3 [77, 15]) 
(B, 28 or. = III, 2, 2 [54, 23]) 
(B, 29 or. = III, 3, 5 [56, 18]) 
(B, 68 or. = VI, 7, 12 [137, 13]) 
(B, 23 or. = II, 5, 11 [45, 16]) 
(B, 29 Of. = III, 3, 6 [57, 10]) 
(B, 5 or. =1, 6, 8 [15,20]) 
(B, 8 or. = 1, 9, 15 [21,24]) 
(B, 35 Of. = III, 8, 16 [67,21]) 
(B, 24 or. = II, 6, 14 [48, 16]) 
(B, 8 or. = I, 9, 14 [20, 20-21]) 
(B, 30 or. = III, 4, 8 [59, 8]) 
(B, 31 or. = III, 6, 10 [61,9]) 
(B, 16 Of. = 1,19,30 [34,23]) 
(B, 3 or. = I, 5, 5 [13, 15]) 
(B, 33 or. = III, 7, iz. [63, 14]) 
(B, 16 or. = I, 19,30 [34, 13]) 
(B, 22 or. = II, 4, 9 [43,24]) 
(B, 22 Of. = II, 4, 9 [43, 23]) 
(B, 4 or. = I, 6, 7 [14, 12]) 
(B, 36 Of. = III, 9, 17 [68, 24]) 
(B, 79 or. = VII, 6,8 [162, 11]) 
(B, 6 or. = I, 7, 11 [18, 6]) 
(B, 65 Of. = VI, 3, 4 [130, 13]) 
(B, 6 or. = I, 7, 11 [17,20]) 
(B, 9 or. = I, 10, 16 [22, 17]) 
(B, 48 or. = Iv, 13,20 [92, 13]) 
(B, 32 or. = III, 6, 11 [62,25]) 
(B, 4 or. = I, 6, 8 [15, 12]) 
(B, 24 or. = II, 6, 13 [47, 11]) 
(B, 50 or. = Iv, 15, 24 [95, 17]) 
(B, 73 or. = VI, 12,22 [147,21]) 
(B, 67 or. = VI, 6, 10 [136, 10]) 
(B, 20 or. = II, 3, 6 [41,4-5]) 
(B, 9 or. = I, 10, 16 [22, 15]) 
(B, 39 or. = Iv, 1, 1 [75, 11]) 
(B, 35 or. = III, 8, 16 [67, 11]) 
(B, 24 or. = II, 6, 14 [48, 16]) 
(B, 5 Of. = I, 6, 10 [17, 6]) 
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birrindu: apurtu, desegin 
bitxi: raro 
bixiko: diferente 
bortxaz: in<d>arbearruz 
buruntza: koroia 
buruzki: kontra 
dedu: honor 
dilindan: zintzilika 
ebatsi: lapurtu 
edatsi: narrar 
eder-itsusi (norberaren ... ): amor propio 
edoski: titia artu 
egari: supritu 
einean: tamaiiean 
ekai: materia 
ekain: solsticio 
ekurugaitz: inquieto 
eliku: freno, continencia 
en tzin: fiarse 
entzingaitz: desconfiado 
eraUZl: arrancar 
erdaindu: circuncidar 
eredu: modelo 
[eretsi: ikus, beherago, «ezetsi»] 
ergi: biga, zekor 
erroialdi: pamili 
etekin: protxu 
ezetsi: aintzat ez artu7 

ezope: zirtzil 
gartxu: sobrio 
giltza: vuelta 
gogaki: espiritual 
gogaki: espiritual 
goibeltasun: tristeza 
gomen: serbitzu 
goraintzi: recomendar 
gotor eta tinko: s6lido y firme [ ... )8 
iabal: tranquilo 
iabaldu: calmarse 
iagole: zai tzaile9 

iagon: defender 
iagon: defender 
ialki: kontatu 
iara eman: kasu egin 

(B, 38 or. = III, 12,21 [71, 11]) 
(B, 36 or. = III, 10, iz. [69, 15]) 
(B, 49 or. = IV; 14,22 [93,22]) 
(B, 10 or. = I, 12, 19 [25,4]) 
(B, 64 or. = VI, 2, 2 [128, 2]) 
(B, 35 or. = III, 8, 16 [67,22]) 
(B, 67 or. = VI, 6, 9 [134, 11]) 
(B, 11 or. = I, 13,22 [27,6]) 
(B, 23 or. = II, 6, 12 [46,7]) 
(B, 140 or. = XI, 2, 2 [304,5]) 
(B, 14 or. = 1,17,27 [31, 18]) 
(B, 4 or. = 1,6,7 [15, 7]) 
(B, 8 or. = I, 9, 14 [20, 16-17]) 
(B, 29 or. = III, 3, 5 [57, 1]) 
(B, 142 or. = XI, 5,7 [308, 19]) 
(B, 54 or. = V, 3, 6 [105,22]) 
(B, 18 or. = II, 1,2 [38, 12]) 
(B, 71 or. = VI, 12,21 [146,23]) 
(B, 65 or. = VI, 4, 6 [132, 3]) 
(B, 63 or. = VI, 1, 1 [125, 12]) 
(B, 36 or. = III, 10, 18 [69,20]) 
(B, 140 or. = Xl, 2, 3 [304,22]) 
(B, 16 or. = I, 19,30 [35,9]) 

(B, 82 or. = VII, 9, 15 [169, 1]) 
(B, 34 or. = III, 7, 13 [65, 1]) 
(B, 25 or. = II, 8, 16 [49, 19]) 
(B, 20 or. = II, 3, 7 [41,28]) 
(B, 18 or. = II, 1,2 [38, 12]) 
(B, 63 or. = VI, 2, 2 [127, 11]) 
(B, 150 or. = XI, 23, 29 [327,3]) 
(B, 31 or. = III, 6, 10 [61, 14]) 
(B, 65 or. = VI, 4, 6 [131,26]) 
(B, 24 or. = II, 6, 13 [47,28]) 
(B, 36 or. = III, 9, 17 [69, 8]) 
(B, 120 or. = X, 10, 17 [257,23]) 
(B, 44 or. = IV; 7, 12 [85, 1]) 
(B, 88 or. = VIII, 1, 1 [183, 19]) 
(B, 90 or. = VIII, 3, 6 [189, 15]) 
(B, 35 or. = III, 8, 16 [68, 3]) 
(B, 6 or. = I, 7, 12 [18,23]) 
(B, 60 or. = V, 10, 19 [117,27]) 
(B, 18 or. = II, 1, iz. [37,3]) 
(B, 31 or. = III, 6,10 [61,6-7]) 

417 

70harrak dioena, berez, «eretsi» da, makinazko testuko hitzak bezala (<<erezten»); baina ez da zalantzarik 
kopiagilearen hutsak direla biak: m2-k testukoa zuzendu zuen baina ez oharrekoa. Ikus, guzri honetaz, 80 or. 

8Honi buruz ikus, gorago, 414 or. 
90har hau m1ter-ek gehiru duo ikus 104-105 or. 
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iaregin: libratu 
iaregin: librar 
iarki: buruz buru iarri 
iauki: aurrean ipiiii 
iaurespide: erligio 
idaroki: burura sarrerazi 
iguin: aspergarri 
iguin: gogaitu 
iiztatu: rociar 
ikotika: saltoka 
ikotika: saltoka 
illarraindu: arrotu 
illarrieta: cementerio 
iiiarrausi: astindu 
iiiutu: nutrir 
iiiutu: nutrirse 
iradu: prisa 
irozo: conservar 
itzuri: eskapa 
itzuri: eskapa 
kaizu: gorpuz-tamana 
kali: akahatu 
kirola: iostaketa 
kuntze: sexo 
margazki: pintura 
mendeku: hengantza 
mendeku: hengantza 
mibi: mingain 
mikuin: gutiziatsu 
mingatu: pronunciar 
mintzul: itzik gabe 
mintzul: itz gabe 
mukulu: cuerpo solido 
narda: nazka 
oldar: {mpetu 
oldartu: indarrez sartu 
peitu: falta 
pulunpatu: murgildu 
semautsiek: hijo adoptivo 
sori: zillegi 
sori: zillegi 
sorterro: iturhuru 
tirriatu: gutiziatu 
toil: astun 
tuku: celos 
tuku: celos 
tulunhio: leize aundi 
tulunbio: ahismo 
tupust: oztopo 
txartexa: capa 

(B, 9 or. = I, 10, 16 [22,23]) 
(B, 92 or. = VIII,S, 12 [194, 8]) 
(B, lor. = I, 1, 1 [9,9]) 
(B, 31 or. = III, 6, 10 [61, 18]) 
(B, 31 or. = III, 6, iz. [60, 16-17]) 
(B, 30 or. = III, 4, 8 [59, 6]) 
(B, 12 or. = I, 14,23 [28,4]) 
(B, 29 or. = III, 3, 6 [57, 17]) 
(B, 12 or. = I, 14,23 [28, 10]) 
(B, 20 or. = II, 3, 6 [41, 6]) 
(B, 90 or. = VIII, 3, 6 [188,24]) 
(B, 29 or. = III, 3, 6 [57, 9]) 
(B, 63 or. = VI, 2, 2 [127, 5]) 
(B, 21 or. = II, 4, 9 [43, 20]) 
(B, 3 or. = I, 4, 4 [12, 13]) 
(B, 32 or. = III, 6, 10 [62,4]) 
(B, 38 or. = III, 12,21 [72,7]) 
(B, 17 or. = I, 20, 31 [36,9]) 
(B, 8 or. = I, 9, 15 [21,20]) 
(B, 34 or. = III, 8, 15 [66, 16]) 
(B, 16 or. = I, 19,30 [35,9]) 
(B, 22 or. = II, 5, 11 [45, 11]) 
(B, 8 or. = I, 9, 15 [22, 1]) 
(B, 50 or. = IV, 15,24 [95, 18]) 
(B, 14 or. = I, 16,26 [30,24]) 
(B, 22 or. = II, 5, 10 [44, 18]) 
(B, 24 or. = II, 6, 13 [47, 22]) 
(B, 7 or. = I, 8, 13 [20, 6]) 
(B, 23 or. = II, 6, 12 [46, 1 m 
(B, 90 or. = VIII, 2, 5 [187,25]) 
(B, 3 or. = I, 4, 4 [12, 23]) 
(B, 7 or. = I, 8, 13 [19, 12]) 
(B, 33 or. = III, 7, 12 [64,4]) 
(B, 21 or. = II, 4, 9 [43, 15]) 
(B, 109 or. = IX, 10,24 [232,7]) 
(B, 13 or. = I, 16, 26 [30, 13]) 
(B, 3 or. = I, 4, 4 [12, 13]) 
(B, 18 or. = II, 1,2 [38,5]) 
(B, 65 or. = VI, 3, 4 [130, 4]) 
(B, 34 or. = III, 7, 13 [65, 2]) 
(B, 57 or. = V, 8, 14 [112,24]) 
(B, 35 or. = III, 8, 16 [67, 16-17]) 
(B, 30 or. = III, 4, 7 [58, 15]) 
(B, 92 or. = VIII, 5, 12 [193, 19]) 
(B, 3 or. = I, 4, 4 [12, 14]) 
(B, 27 or. = III, 1, 1 [54, 8]) 
(B, 22 or. = II, 4, 9 [44,2]) 
(B, 64 or. = VI, 3, 3 [129, 5]) 
(B, 32 or. = III, 6, 11 [63,6]) 
(B, 13 or. = I, 16,25 [30,4-5]) 
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ORIXEREN OIN-OHARRAK 

uieldu: empaparse 
ukan: izan 
ulertu: comprender 
unitu: inutu, nutrir 
urduri: ezifiegon 
urgoitu: arrotu 
urribizi: eskasi ugari 10 

urri bizia: mixeria 
urruna: desprezio 
xume: txiki 
zailu: arin 
zapuiztu: repudiar 
zirakiten: irakiten zuten 
zirkin: mugimentu, movimiento 
zirta: zipriztifi 
zuamu: arbola 

(B, 78 or. '" VII, 5, 7 [161, 2]) 
(B, 10 or. = I,ll, 18 [24, 14]) 
(B, 7 Of. = I, 8, l3 [20, 1]) 
(B, 85 or. = VII, 18,24 [177,20]) 
(B, 14 or. = 1,17,27 [31,18]) 
(B, 20 or. = II, 3, 7 [42, 5]) 
(B, 10 or. = I, 12, 19 [25,7]) 
(B, 51 or. = Iv, 16,29 [98, 7-8]) 
(B, 35 or. = III, 8, 16 [67, 8]) 
(B, 54 Of. = V, 3, 3 [103,23]) 
(B, 30 or. = Ill, 4, 7 [58, 17]) 
(B, 40 or. = Iv, 2, 3 [77, 12]) 
(B, 18 or. = II, 1, 2 [38, 3]) 
(B, 145 or. = XI, 11, 13 [314, 12]) 
(B, 27 or. '" III, 1, 1 [54,4]) 
(B, 77 or. = VII, 5, 7 [159, 7]) 

108ai oharra bai oharraren objektua den testuko hitza m2-k eskuz gehituak dira: ikus 118 or. 
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Azentu zirkunflexua, bokal bikoitza eta h letra C-tik A-ra 

Orixek eta Lekuonak B-prior-eko testuari egindako zuzenketen zati esanguratsu bat 
dagokie hitz gum batzuek bokal bakun baten tokian eraman dezaketen azentu zirkunflexu, 
bokal bikoitz edo h letrari: esaterako, zahar hitzak agertu ahal dituen «zar», «zar», «zaar» eta 
«zahar» aldaerei. Esan bezala, hitz gum dira, baina maiz samar erabiltzen direnak eta, hortaz, 
egilearen -edo zuzentzaile baten- jarrera edo bilakaera egoki erakuts ditzaketenak. Aipatu 
m2-ren eta m3-ren oharrak eta B-tik A-ra gertatutako aldaketak eragin dituzten asmoak 
ezin dira ulertu hiru osagai horietaz horniturik ager daitezkeen hitz guztiak batera aztertu 
ezean: eta merezi du zeren, txikikeria hauei eskerrak, Orixek -eta, neurri apalago batean, 
Lekuonak- izan zuten ardura baten nondik norakoaz jabetzeaz gain, kronologiari buruzko 
auzi bat baino gehiago ere garbitu ahal izango baitugu.' 

Ca-ko egoera gardena da: I-N liburuetan Orixek ez du -esateko moduan- h 
erabiltzen, bokal bakuna baizik, zirkunflexuarekin edo zirkunflexurik gabe (<<zar» edo «w» 
alegia); erdiko liburuetan, III-VII.etan zehazki, lehenengoetan eta azkenekoetan ez bezala, 
bokal bikoitzaz ere baliatzen da noizean behin (<<zuur», baina baita «zur» eta «ZUf» ere); eta 
V-IX liburuetan, berriz, zirkunflexua desagertu egiten da ia-ia eta, aldi berean, h letra usatzen 
du, baina zirkunflexurik gabeko bokal bakuna inoiz erabat baztertu gabe (<<zar» eta «zahar», 
beraz). Horrda, eta kontuan izanik zirkunflexurik gabeko bokal bakuna (<<zar»), gehienetan, 
aldaera ez-markatua dda -eta, hortaz, nonahi ager daitekeena-, hona hemen azentu 
zirkunflexua, bokal bikoitza edo h letra duten Ca-alter-eko hitz guztiak:2 

'Hemen mintzagai izango ditugun hiczak --eta, hortaz, emango ditugun zerrendetan jasoko ditugunak
dira Aitorkizunen testuan zehar azentu zirkunflexu, bokal bikoitz edota h letrarekin behin behintzat agertzen 
diren guztiak. Hauei buruzko datuak eranskin honen akaberako tauletan daude osorik: bertan aurkituko ahal 
du irakurleak zein aldaera agertzen diren testuaren hiru idatza1dietan (C, Beta A-n alegia), nola aldatu den 
horierako bakoitza idatza1di batetik bestera, zein zuzenketa egin dituzten B-prior-etik ibilitako eskuek, etab. 
Eranskinaren testu nagusian zehar, berriz, idatza1di bakoitzaren egoera, egoera horien bilakaera eta esku bakoiczak 
egindako aldaketen nondik norakoa azaltzen saiatu gara, betiere aipatu taula horietako datuetatik abiatuta. Azentu 
zirkunflexu, bokal bikoitz edo h letra eraman dezaketen hitz hauetako batzuek aldaera ez-markatu bat izaten dute: 
azenturik gabeko bokal bakunarekin osatutakoak, hau da, «antzi», «zan>, «zunI, etab.; ohar bedi aldaera ez-markatu 
hauei buruzko datuak ez ditugula jaso hiru idatza1dien egoera deskribatzeko eman ditugun (421, 422-423 eta 428-
429 or.) zerrendetan -beharrezko baino nahasgarri iritzi baitiogu-, bai ordea aipatu akaberako tauletan. Orobat, 
kontuan hartu behar da Aitorkizunen testuari buruz ari garela: Orixeren hiztegi oharrak, beraz, kanpo gelditzen 
dira, haietan dauden aldaerak eranskin honen bukaeran diren tauletako oin-oharretan jaso baditugu ere. 

20har bedi ondo laburtuta eman ditugula erreferentziak zerrenda hauetan (hots, 421, 422-423 eta 428-429 
orrialdeetakoetan), osorik baitaude guzti-guztiak eranskinaren akaberako tauletan; zerbait ordea eman beharra 
zegoen, irakurleak begi kolpe batean kokatu ahal izateko, Aitorkizunen testuan, aipatu dugun agerraldi bakoitza. 
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amen 0): III, 10, 18 
antzi (5): I, 5, 5; I, 13,20; I, 13,22 (his); N, 13, 20 
he (1): VII, 10, 16 
lztaru (1): I, 14,23 
ml (5): I, 8,13; 1,9,14; 1,17,27; N, 8, 13; N, 14,23 
nas (7): I, 16,25 (his); II, 2, 2; III, 6, 10; III, 11,20; V, 12,22; IX, 11,28 
zar (4): I, 4, 4; I, 9, 14 (his); I, 18,29 
zur (4): III, 6, 11; III, 12,21; N, 3, 5 (his) 

mii (3): III, 4, 7 (his); V, 1, 1 
xeetasun (1): VII, 6, 8 
zuur (2): V, 6, 10; VI, 14,24 

ahal (11): II, 2, 3; VI, 4, 6; VI, 5, 8; VI, 10, 16; VII, 4, 6 (his); VII, 5, 7 (his); VII, 17,23 (ter) 
aholkari (1): VI, 10, 16 
aholku (8): VI, 10, 16; VI, 12,21; VII, 6, 8; VIII, 1, 1; VIII, 6, 13 (his); VIII, 12, 30; IX, 2, 2 
ahopaldi (1): IX, 8, 18 
hats (1): I, 18,29 
heresi (2): III, 12,21; V, 10, 19 
heretiku (2): VII, 19,25 (his) 
ihize (2): V, 1, 1; VII, 5, 7 
ihiztatu (1): IX, 10, 23 
mahasketa (1): IX, 2, 2 

421 

mihi (19): V, 1, 1; VI, 3, 3; VI, 7, 12; VI, 12,21; VII, 2, 3; VII, 7, 11; VII, 9, 14; VII, 21, 27; VIII, 
4,9; VIII, 4, 9; VIII, 5, 10; VIII, 7, 18; IX, 1, 1; IX, 2, 2; IX, 2,3; IX, 4, 7; IX, 9,19; IX, 9,20; 
IX,10,25 

nahas (1): IX, 12, 32 
oge (2): IX, 11,27; IX, 12,32; ikus s.v. 'ohaide' 
ohaide (1): IX, 9, 19; ikus s.y. 'oge' 
zahar (5): IX, 4,10; IX, 8,17 (his); IX, 8,18 (his) 
zugur (3): VIII, 6, 13 (his); VIII, 7, 17; ikus s.y. 'zuhur' 
zuhur (11): V, 6, 10; V, 10, 19; VII, 6, 8; VII, 9, 14 (his); VII, 18,24; VII, 19,25; VII, 21, 27; IX, 

3, 6; IX, 8, 17 (his); ikus s.y. 'zugur' 

Ca-ren testuan zehar egon den ezin ukatuzko -eta gorago azaldu- bilakaera ondoena 
erakusten dutenak zahar, zuhur eta mihi hitzak dira: «zar» 1. liburuan bakarrik erabiltzen 
da eta «zahar», berriz, DCean bakarrik; «zUr» III-N liburuetan, «zuur» V-VI.etan eta 
«zuhur» (edo honen aldaera baizik ez den «zugur») V-IX liburuetan; eta, azkenik, «m!» I
N liburuetan bakarrik aurkitu ahal dugu, «mii» III-Vetan eta «mihi», berriz, V-IX.etan. 
Gainerako hitzek ere berretsi egiten dute -ez ohiko gardentasun batekin berretsi ere
aipatu hirurek erakusten duten ikuspegia: salbuespenak, izan ere, edo arbuiagarriak dira edo 
begien bistan dauden arrazoiek eragindakoak3 Hau guztia, esan bezala, inoiz ahaztu gabe 

Kontuan har bedi, arobat, «ago», «oge», «zagar», wzaka.n) eta «zugun) aldaerak h-dun aldaerei dagokien sailean jaso 
direla. 

3Benetako salbuespen bakarra ahal hitza izango zatekeen, konturatu ez bagina Orixek «ahal» aldaera izena 
denean bakarrik erabiltzen duela: «al» eta .M», berriz, izena zein -askoz ere sarriago-- ahal izan aditzaren 
osagaia izan daitezke. Ikus, bestela, «ahah aldaeraren agerraldi guztiak beren testuinguruetan (erreferentzia osoak 



422 ERANSKINAK, V 

gehien-gehienetan azenturik gabeko bokal bakuna duten aldaerak ez-markatuak direla eta, 
hortaz -oro har behintzat-, nonahi ager daitezkeenak. 

B-ren makinazko testura bidean egin diren aldaketak honela labur genitzake: bokal 
bikoitzak ia-ia zeharoan desagertu dira eta, aldiz, lehen baino askoz sarriago baliatu da Orixe 
azentu zirkunflexuaz; beste alde batetik, h letra Ca-ren azken liburuetan bezalatsu erabili 
du, zahar eta zuhur hitzentzat (neurri txikiago batean baita aho eta ohe hitzentzat ere) h-dun 
aldaeren baliokidetzat jo daitezkeen irtenbide bereziak bilatu edo -batzuk Ca-n ere bai 
baitzeuden- indartu baditu ere (<<zagaf)' edo «man, «zuguf)" «agm., «oge)))} Hitz batean: 
Ca-ren V-IX liburuetan erakutsitako jarrerari eutsi dio funtsean -g-dun aldaera bereziei 
proportzio handiagoa emanez- baina azentu zirkunflexua askoz maizago erabiliz.5 Hortaz, 
honako hauek dira B-ko testuan dauden azentu zirkunflexu, bokal bikoitz edo h letra duten 
hitz guztiak, oraingo honetan ere oso kontuan izanik zirkunflexurik gabeko bokal bakuna 
(<<zan.) aldaera ez-markatua dela eta, hortaz, nonahi agertzen dela B-ko testuan zehar: 

;tl (16): I, 2, 2; II, 2, 4; N, 5, 10; IV, 12, 18; IX, 3, 6; IX, 12,32; X, 30, 42; X, 40,65 (bis); XI, 1, 
1; XI, 9, 11; XII, 27, 37; XII, 29, 40; XII, 31, 42; XIII, 2, 2; XIII, 7, 8 -

antzi (44): ikus heheragoko tauletan 
he (2): I, 5, iz.; VII, 10, 16 
ke (1): I, 17,27 
len (1): [I] orrian (Mathieu apezpikuarentzako eskaintzan) 
masti (1): II, 4, 9 
nas (33):6 ikus beheragoko tauletan 
zar (13): ikus beheragoko tauletan 
zUr (2): ikus beheragoko tauletan 

iizratu (1): I, 14,23 
xeetasun (1): VII, 6, 8 
zuur (1): VI, 14,24 

ago (1): II, 4, 9; ikus ahopaldi 
ahal (13): II, 2, 3; VI, 4, 6; VI, 5, 8; VI, 10, 16; VII, 4, 6 (his); VII, 5, 7 (bis); VII, 17,23 (ter); X, 

32,48 (his) 
ahamen (1): III, 10, 18 
ahantzi (3): X, 8, 12; X, 8, 14; X, 9, 16 
aholkari (1): VI, 10, 16 

akaberako tauletan): "Zure guzizko ahala ez baitugu urrum) (II, 2, 3); «ainbesteko ahala emanez» (VI, 4, 6); «olako 
ahalik» (VI, 5, 8); «ematen zioten ahala» (VI, 10, 16); "Zure ahala» (VII, 4, 6); «Iainkoagan, ahal eta nai, lainkoa 
Beta da» (VII, 4, 6); «ene ahalez» (VII, 5, 7); "ahal oro dun Orrek» (VII, 5, 7); «Zure betiko ahala» (VII, 17,23); 
«ondorioka artzeko ahalera» (VII, 17, 23); ,<Ahal au ere» (VII, 17, 23); «nigan dagon ahala» (X, 32, 48); «Ahal 
ontaz» (X, 32, 48). 

'Ikus hauei buruz, hemen bertan, 429 or. 12 oh. 
5Daitekeena da ordea zirkunflexuaren erabileran C-tik B-ra bidean egon den ugaritzea ez izatea gure daruek 

erakusten duten bezain handia: ez dezagun ahaztu Ca-alter baino ez duguIa, hau da, orijinalaren kalko bat, eta 
azentuduntzat jo ditugun hitz askok eskuz dutda gehitua zirkunflexua; zalantzarik gabe, Ca-alter-eko oharrak 
ca-prior-ekoen kopia dira eta, ohi bezala -horrela gertatu da, urrutirago joan gabe, B-prioreta B-alter-en-, 
kopiaketa horretan ohar asko geldituko ziren Ca-alter-era aldatu gabe. 

6Sail honetan sartu ditugu beste era bateko edozein azentu daramaten agerraldiak (<<nas» edo «nas» alegia) , 
bistan baita kopiagilearen asmoan ---eta, zalantzarik gabe, ereduan- «nas» zegoela. 
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aholku (11): VI, 10, 16; VI, 12,21; VII, 6,8; VIII, 1, 1; VIII, 6, 13 (bis); VIII, 12, 30; IX, 2, 2; X, 
40, 65;XI,2, 2;XIII,32,47 

ahopaldi (1): Ix, 8, 18; ikus ago 
hats 0): I, 18,29 
heresi (2): III, 12,21; V; 10, 19 
heretiku (2): VII, 19,25 (bis) 
ihize (6): V; 1, 1; VII, 5, 7; X, 6, 10; X, 17,26; X, 25, 36; X, 31, 46 
ihiztatu (1): IX, 10,23 
mahasketa (1): IX, 2, 2 
mihi (27): ikus beheragoko tauletan 
nahas-mahas (2): XII, 3, 3; XII, 17, 25 
oge (5): II, 2, 3; Iv; 7, 12; Iv; 12, 19; IX, 11,27; IX, 12,32; ikus ohaide 
ohaide (1): IX, 9, 19; ikus oge 
uhats (1): X, 6, 9 
zagar (3): I, 4,4 (bis); IX, 8, 18; ikus zakar 
zfur (2): IX, 8, 17 (bis); ikus zagar 
zugur (61): ikus beheragoko tauletan 

Hortaz, eta esan bezala, zirkunflexudun aldaerak ugariagoak dira askoz, eta h letra Ca-ren 
azken liburuetan bezalatsu mantendu da salbu zahar eta zuhur hitzetan: izan ere, B-n ez 
da ez «zahar» ez «zuhur» bat ere gelditu, eta hauen tokian «zagar» edo «zakar» eta «zugur» 
bakarrik (noski, «zar», «zar», «zur», «zut» aldaerekin batera) agertzen zaizkigu. 

Begien bistakoa da zein toki duten, bilakaera garden honetan, m2-k B-prior-eko orrietan 
era honetako hitzei egindako zuzenketek (121-122 or.): 

B m2 A 

11 or. = 1, 13, 22 [27, 4 <alt.>] ##zteko anzteko anzteko 
23 or. = II, 6, 12 [46, 18] zurtasun. [= C] zurtasunarekin zurtasunarekin 
38 or. = III, 12,21 [72, 11] antzarazteko [= C] antzarazteko antzarazteko 
88 or. = VIII, 1, 1 [184,7] zartua [= C] zartua zartua 
92 or. = VIII, 5, 10 [192,22] zarra [= C] zarra zarra 
96 or. = VIII, 8, 20 [201,3] al [= C] aI aI 
97 or. = VIII, 10, 24 [204, 4] al [= C] aI al 
97 or. = VIII, 10, 24 [204, 7] al [= C] aI al 
98 or. = VIII, 11,25 [205, 15] zarragoak [= C] zarragoak zarragoak 

106 or. = IX, 8,17 [226, 10] zfur [zahar C] zagar zar 

Berria da, lehen emandako ikuspegi orokorrean, «zakar» aldaeraren kontrako jarrera 
-paragrafo berean dagoen beste «zakar» bat ukitu ez badu ere-; erraz ulertzen da, Ca-n ez 
baitzegoen ez «zakar» ez «zagar», bai ordea «zugUf»; eta B-ko testuan «zagar» aldaeraren alde 
arreta gutxi ipini arren -esanguratsua da, hala ere, B-ko lehenengo bi agerraldiak «zagar» 
izatea-, «zugur» da ia-ia erabiltzen duen bakarra.7 

71zan zen, bukatu berria den mendeko hogeigarren urteetan, xede honekin erabilitako azentu zirkunflexuari 
buruzko aipamen bat edo beste. Euskaltzaindian eztabaidatu behar liratekeen puntu zenbait ukitzen zituen 
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Ildo beretik joan dira Lekuonak B-prior-eko orrietan egindako zuzenketak: badirudi, 
zirkunflexuari dagokionez, Orixeri jarraitu zaiola, agian Orixeren aipatu oharrei berei (161 

«Batasunera-bidean» izeneko Ian batean auzi hau aipatu zuen Azkuek [1928, 64 or.], nahiz eta ez zehazki guk 
mimzagai dirugun kasuetarako: «~Usaremos 0 no del acemo circunflejo sabre vocales sincopadas, por ejemplo, 
para distinguir arreba bat 'una hermana' de arreblt 'la hermana', zazpi astok iretsi dute 'siete burros 10 han devorado' 
de astok nireak dira 'los tales burros son mlos'?». Altubek [1928, 77 or.], aldizkariaren zenbaki berberean, honela 
erantzun zion bere ohiko ikuspumu zuhurretik: «No veo por ninglin lado que vemaja pudiera reportar esta reforma 
a la escritura del euskera para justificar ese otro pequeno rewque a las reglas y practicas de los escritores de las 
generaciones pasadas. Esta sola consideracion bastarfa para que, yo al menos, me mostrara comrario al proyecto; 
pero es mas, creo que se podrfan oponerle algunas objeciones de orden practico y aun gramatica1 [ ... ]»; era, orain 
bai, argudio hauek ematean, Azkuek aipatzen zituen kasuez gain zahar eta behe ere aipatzen zituen Altubek, eta 
honako ondorio honekin bukatzen zuen: «Por las razones aducidas, opin~ que las vocales dobles en cuestion deben 
ser representadas por sendas ietras». Azkuek zirkunflexuaren kontu honekin batera aurkeztu zituen beste auzi batzuk 
aztertu ziren -zenbaiti buruz baita erabakiak hartu ere-- handik gutxira egindako bileretan (esaterako, 1930eko 
<<Euskaltzaindiaren batzar-agiriab de1akoan: Euskera, 11, 1930, 44-61 or.), inoiz ez ordea guri hemen axola 
zaiguna. Alabaina -honek eragin ote zion Azkueri 1928ko aipamena?-, 1918 eta 1919 urteetan argitaratutako bi 
artikulutan (<<Acemo vasCO», RIEV, 9, 1918, 1-15 or. [= IG, III, 470-479 or.] eta .Voca1es compuestas 0 de acento 
dobie», ib., 10, 1919,45-48 or. [= IG, III, 479-481 or.]) hitz egin zuen ja Orixek gai honi buruz (honen gainean 
ikus ElXeberria [1997]): izan ere, Orixek -Altubek bezala: ikus gorago aipatu dugun 1928ko lana- euskararen 
azentuaren auziarekin lotu nahi zuen zirkunflexuaren erabilera: harentzat, zirkunflexua ez zen bokal bikoitz bat 
-azentua gorabehera- adierazteko ikur soil bat (<<:zaf» = «zaar»), ezpada -grekeran bezala-Iehenengo gorantz 
eta ondoren beherantz zihoan wnu bat adierazi behar zuen zeinu bat (<<zan> = «zaar»); horrela, ohiko zirkunflexua 
erabili behar baldin bazen, berdin erabili behar lirareke izan daitezkeen gainerako hiru azentu konposaruak: 
hau da -betiere, noski, bokal bakar baren gainean- bi azentu gorantz, bi beherantz eta alderantziz jarritako 
zirkunflexu bat (hots, beheranzko bat gehi goranzko bat). Bide askoratik dakigu hauxe zela Orixek kontu honen 
gainean zuen irirzia. Hau baino interesgarriagoa da -auzi honen hiswria egiteko batere asmorik ez dudan arren, ez 
baita hau tokia- egiaztatzea behin baino gehiagotan saiatu zela Orixe teoria korapilatsu samar honek azaltzen bide 
duen errealitatea praktikan ere islatzen. Horrela, azentu hauek guztiak sartu nahi izan zituen Euskaldunak poema 
inprimategira joan zen lehenengo aldian; Mokoroarentzako garaiko gutunak ditugu lekuko (guztiak PIA): «Bera, zaY, 
!ln, eta abarren gorabera, ez al nizun pruebtlretarako utzi? An egizu nai dezuna, ta esker onez artuko dizut. Markiegiri 
ere bialtzeko asmoa det, nik ez baitezaket bururik wrroztu ortaraino» (l935eko martxoaren 18koa); «Erantzunik 
daukazu "Nota" [gorago aipatzen duen "Nota para los cajistas" bat] orretan. Itzeri, bakarka duten azentua ipini oi 
diegu lagunekin dirala ere, ta ez luke bear: lena, /In, ni le'n; zarra, bi z!1r; nasi, ez nlisi. Bidmon ordez bi'dmon bear luke, 
t.a. [ ... ] Diozun besteen ori besten bear luke» (1935eko apirilaren 12koa); .Lengo bileretan galdegin nien Euskalzain 
Iauneri zer zerizkioten azentu biko orietaz, eta, ain kolokak eta aldaberak diran ezkeroz, bi letraz adieraztea litzakela 
oberenik [izan ere, hauxe zen Altubek aipatu tokian, 79 or., proposatu zuena]. Oinbeste buruauste ta aldaketa bage, 
circumflejo directo, inverso, agudo-sobre-agudo, grave-bajo-grave, ta vocallargtlrren marra utzita ez allitzake errezago 
vocal oriek negrita-z adieraztea? Ontaz itzaurrean zerbait esan bearko» (1935eko apirilaren 27koa). Eta beste 
Iekuko bat dugu, ez lXarragoa, Mokoroak poemaren edizioari jarri zion hitzaurrean (Euskaldunak ... , [xxx-xxxi] 
or.); antza denez Mokoroak, azentu aldrebes haiek ikusita, honako hau proposatu zion Orixeri: zahar, lehen, nahasi 
bezalako hitzentzat bokalluzea adierazteko erabili ohi den marra erabiltzea ('episema' deitzen dio berak); eta, betiere 
Mokoroak dioskunez, baita Orixek onartu ere: «acept6 [sc. Orixekl igualmente fa tercera [sc. proposamenaL optando 
por e1 episema. Solo por imposibilidades de tipografia habrfa adrnitido e1 circunflejo. El circunflejo debfa representar 
entonaci6n (aguda + grave), y no cantidad; y su aceptacion habrfa implicado la introducci6n del acento a (grave + 
agudo), del a (agudo + agudo) ydeill. (grave + grave): demasiados signos prosodicos para un poema popular» (etzana 
Mokoroarena). Dakigun bezala, edizio hura ez zen inoiz egin --ez behintzat bukatu-. Mokoroak Iekukotasun 
hauetan islatzen duen Orixeren jarrera berbera -hots, ohiko zirkunflexua erabiltzekotan gainerako hirurak ere 
erabili beharra- ikus dezakegu Aitorkizunen lehenengo idatzaldiaren (hots, Ca-alter-eko) 1-IIliburuetan, 70-71 
or. «nun» adizkiaren kasua zela-eta ikusi ahal izan dugun bezala; badirudi ordea aipatu idatzaldiaren hirugarren 
liburutik aurrera -eta, jakina, bigarren idatzaldian- amore eman zuela eta ohiko zirkunflexua bakarrik erabili 
zuela. Alabaina, azpimarratu egin beharko litzateke Euskaldunak poeman eta Aitorkizunen lehenengo idatzaldian 
-zer esanik ez azentuari buruzko lanetan- erakutsitako jarrera hau salbuespena zela baita bere izkribuetan ere: 
gehien-gehienetan, noski, ohiko zirkunflexua bakarrik erabiltzen zuen Orixek. Azkenik, eta noiz edo noiz 1918-
191getako artikulu haiek baino lehenago -betiere «zar» erako kasuez ari garelarik- agertzen bada ete, esango 
nuke Orixeren inguruko idazleek erabili izan dutela batik bat azentu zirkunflexua ('Orixeren ingurukoa' da--ez 
alderantziz- Olabideren Itun zar eta berria delakoaren grafia, zati batean behintzat). 
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or.). Izan ere, eta Lekuonaren usus-a erabat sistematikoa izan ez bazen ere, ez ohi zuen 
-sasoi hartako izkribuetan behintzat- zirkunflexua erabili: nahiago izaten zituen bokal 
bikoitza edo h letra bera, Aitorkizunen inguruko haren izkribuek ere erakusten duten bezala.8 

Eta, zalantzarik gabe, pentsatuko zuen -neurri batean, seguruenik, zuzen- zirkunflexurik 
gabeko «antzi» eta <mas» haietako asko ezabatze huts banaren ondorioak zirela, hau da, 
ahaztu egin zitzaiola, Orixeri edo kopiagileari, zirkunflexua ipintzea, «antzi,> eta «nas» asko 
baitzeuden B-prior-eko testuan zehar, makinaz joak zein -azpimarra dezagun- Orixek 
eskuz gehituak. 

B m3 A 

106 or. = IX, 7, 16 [225,2] antzi antzi antzi 
107 or. = IX, 9, 19 [228, 12] nasten nasten nasten 
118 or. = X, 8, 13 [254,7] nasten nasten nasten 
122 or. = X, 16, iz. [263, 9] Auztea Anztea Anztea 
122 or. = X, 16,24 [263, 10] Auztea Anztea Anztea 
122 or. = X, 16,24 [263, 15] anztea anztea anztea 
124 or. = X, 19,28 [267, 12] Antzia Antzia Aantzia 

106 or. = IX, 8, 17 [226, 8] zakar zfur zar 

Erraz ulertzen da Lekuonak «zakar» hitza nabarmendu izana geroago «zar» gisa zuzentzeko: 
batetik, berdin jokatu izan zuelako Orixeren testuak, hemen bezala, aukera ematen zionean 
aldaera normalago bat aukeratzeko (gogora, esaterako, «otsegin» eta «otsein», etab.); bestetik, 
berak nabarmendutako «zakar» haren azpiko lerroan bertan ikus zezakeelako Orixek «zagar» 
gisa zuzendutako -eta arescian aipatutako- beste «zakan> bat, B-ko testuan zen bestea, 
hain zuzen ere (hau ere «zar» bihurtuko zuen A-ra bidean). 

Hauek ez bezalakoa bada ere, ikusiko dugu m4-ren ohar hau ere erraz uztartzen dela bai 
arestian aipatu dugun Lekuonaren usus-arekin berarekin bai Aitorkizunen testuan egin zituen 
beste zuzenketa batzuekin (180 or.): 

B m4 A 

3 or. = I, 4, 4 [12, 9] zagar zahar zahar 

Eta, ohar honen egiletasuna epaitzerakoan ere, oso kontuan izan behar genuke B-ko testuan 
agertzen den lehenengo «zagar» dela. (Ikus, honi guztiari buruz, 181-182 or.). 

B-prior-en arkatz gorri-urdinarekin egindako oharretan Orixeren usus-ari jarraitu 
zitzaiola batik bat erakusten digute, Lekuonaren aipatu bestelako izkribuek bezain ondo, 

8Honako aldaera markatu hauek aurkitu ditut VII erans. 470 or. 19 oh. aipatutako Lekuonaren lanetan 
(guztira 30 bat orrialde): «nahastu» (<<Prantzia'ko idazle katoliku batek. .. », 68 or.), «bee" (ib., 70 or.), «zahan> 4 
aldiz (<<Urquixo jaunaren liburutegia ... »,7-8 or.), «zahar» (<<Ortega'ren eriotza ... »,37 or.), «mahasti» (ib., 38 or.), 
«bee» «<Edertiak Gipuzkoan ... »,7 or.), «zaar» 2 aldiz (ib., 8 or.), «mee» (ib., 8 or.), «bee» (ib., 8 or. eta 1 oh.), 
«leen» (ib., 9 or.), «lehen» «<futa Jose Antonio Donostia ... », 120 or.), «aaztu» (ib., 121 or.), «ahal» (ib., 122 or.). 
Hau da, aldaera markatuak bakarrik bildu nahi izan ditut, hots, azentu zirkunflexu, bokal bikoitz edota h letra 
dutenak: kontuan izan behar da, beraz, aipatutako hauekin batera «zar», «len» edo <<llas» bezalakoak ere badirela, 
ez ordea azentu zirkunflexudun bat ere. 
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«Utsunealo> izeneko dokumentuan eta 1956ko liburuaren akaberako «Arkibidea» delakoan 
egindako huts zenbaitek eta -«beerako» hitzaren kasuan- ex novo sartutako pasarte batek 
(191 eta 320-322 or.): 

6zenb. 
36zenb. 

1X,5 
X, 16 
XII,4 
XII,5 

B 

zarragoren 
beerako 

B 

Dts 

zaarragoren 
beerako 

A 

lenik lenik 
Auztea [Anztea m3] Anztea 
Naste-borraste Naste-borraste 
naste-borraste naste-borraste 

A 

zarragoren 

Ark 

leenik 
Aanztea 
Naaste borraste 
naaste borraste 

Izan ere, ikusi dugu -VII erans.- berak eskribitu zituen testuetan joera zuela Lekuonak 
bere ohiko grafiak erabiltzeko. 

Honen argitan errazago ulertuko da B-tik A-ra bidean egindako aldaketen aniztasuna 
{262-264 or.}:9 

B A 

lor. [6,7] lenik lenik 
31or. = III, 6, iz. [60, 17] naste naste 
35 or. = III, 8, 16 [67,28] antzirik antzirik 
68 or. = VI, 7, 12 [138, 13] ler ler 
69 or. = VI, 8, 13 [139, 13J al a! 
92 or. = VITI,S, 10 [192,21] zar zar 
92 or. = VIII,S, 10 [192, 22J zarra [zarra m2J zarra 
96 or. = VIII, 8, 20 [201, 5J altO a! 
97 or. = VIII, 10, 24 [204, 4J al [a! m2J al 
97 or. = VIII, 10,24 [204,7] al [a! m2] al 
98 or. = VIII, 11,25 [205, 15] zarragoak [zarragoak m2] zarragoak 
103 or. = IX, 4, 8 [217,25] al a! 
104 or. = IX, 4, 10 [220, 9] zarra zarra 
106 or. = rx, 8, 17 [226, 8] zakar [:dkar m31 zar 
106 or. = IX, 8, 17 [226, 10] zakar [zagar m2] zar 
107 or. = IX, 8, 18 [226,24] Zagarragoen Zarragoen 
109 or. = IX, 10,23 [231, 8J antziz antziz 
118 or. = X, 8, 13 [254,7] nasten [nasten m3] nasten 

9 A-ra bidean aldaketarik izan duten B-prior-eko oharrak ere sanu egin ditugu zerrenda honetan (ikus, 
hauetaz, 214-215 eta 252-257 or.): B-ko irakurketaren ondoan, eta taketen artean, dagokion eskuaren irakurketa 
eman dugu. Gehienetan, gertatu den aldaketa ezabatze huts baren ondorioa da (<<zar B : zar fu" crab.) eta hutsa, 
zalantzarik gabe, inprimategiko langileei egotzi behar zaie: horrela izan da gehienetan, ez beti. 

I°Kontuan hartu behar da «al" hau m2-k ere «~, zuzendu duen «al" baten (201, 3) azpiko lerroan dagoela B-n. 
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120 or. = X, 11, 18 [258, 11] naste naste 
121 or. = X, 14,22 [261, 24] nasten nasten 
122 or. = X, 16, iz. [263,9] Auztea [Anztea m3] Anztea 
122 or. = X, 16,24 [263, 10] Auztea [Anztea m3] Anztea 
122 or. = X, 16,24 [263, 21J antzi antzi 
127 or. = X, 23, 34 [273, 12] nasten nasten 
127 or. = X, 24, 35 [274,7] antzi antzi 
127 or. = X, 24, 35 [274, 9] antzi antzi 
128 or. = X, 27, 38 [276,7J zar ill 
131 or. = X, 33, 49 [284,6] nasten nasten 
134 or. = X, 35, 57 [290,25] nasten nasten 
140 or. = XI, 1, 1 [303, 10] aundi aundi 
173 or. = XIII, 1, 1 [377,6 pr.] an tzik [an tzi rn3 J antzi 
173 or. = XIII, 1, 1 [377,6] antzi antzi 
173 or. = XIII, 1, 1 [378, 2] aala ala 

lor. = I, 1, 1 [9, 13] lenik leenik 
3 or. = I, 4, 4 [12, 10] zagartzen zaartzen 
1,7,11 [18, 17J zarragoren [zaarragoren Uts.] zarragoren 
124 or. = X, 19,28 [267, 12J Antzia [Antzia m3] Aantzia 
[176 or. =] XIII, 9,10 [385,9] [beerako Uts.J beerako 

20 or. = II, 3, 6 [41,7] Antzi Ahantzi 
118 or. = X, 8, 12 [253,25] eta aren sabel eta har aren sabel 

6 or. = I, 7, 11 [18,3] zugurragoekin zuhurragoekin 
68 or. = VI, 7, 12 [138,2] zurra zugurra 
71 or. = VI, 10, 17 [143, 17) zurtasuna zugurtasuna 
139 or. = X, 43, 70 [301, 19J zugurtze zuhurtze 
143 or. = XI, 6,8 [309,20] zugurrari zuhurrari 
144 or. = XI, 9,11 [312,16] Zugurtasuna Zuhurtasuna 
144 or. = XI, 9, 11 [312, 16J zugurtasuna zuhurtasuna 
144 or. = XI, 9, II [313,5] zugurtasunez zuhurtasunez 
145 or. = XI, 11, 13 [314, 5J zugurtasun zuhurtasun 

Bistan da -aurreratu dugu gorago-- zirkunflexua galdu den guztietan ezabatze huts 
banarengatik izan dela. Berriz, ezin da zalantzarik izan zirkunflexua gehitzea lehen azaldu 
dugun moduan ulertu behar dela: batetik, Lekuonak ikusiko zuen huraxe zela, Aitorkizunetan 
diren aukeretan, maiztasun handienekoa eta, aldi berean, B-prior-en diren Orixeren beraren 
eskuzko oharrek aldezten zuten aukera -modu nabarmenean aldeztu ere--; bestetik, azentu 
zirkunflexudun aldaera zen, harentzat eta garai eta giro hartako euskaldun gehienentzat, 
Aitorkizunen testuak eskaintzen zituenetan erraz onartzeko moduko aukera bat. Eta, hortaz, 
horren arabera bateratu nahi izan zuen eskuen artean zuen testua. B-tik A-ra bidean bokal 
bikoitza hartu duten irakurketei buruz zail da ondorio erabatekorik ateratzea: badakigu 
bokal bikoitzaren erabilera ondo errotua zegoela Lekuonaren usus-ean eta, kontuan hartuta 
«leenik» eta «zaartzen» behintzat Aitorkizunen testuaren hasieran daudela, daitekeena da 
horiek biak lanaren hasieran bakarrik saiatutako irtenbide baten ondorio izatea, hau da, 
testua zuzentzeko erabiliko zituen irizpideak oraindik finkatu gabe -edo, nahiago bada, 
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beste era batera finkatuta-- ziruenean egindakoak. II BestaIde, B-prior-eko h-dun aIdaeretan 
ez da aIdaketarik izan ez baIdin bada zuhur hitzaren kasuan: C-ko «zahar» eta «zuhur» 
guztiak Orixek ezabatu zituen B-ra bidean, haien ordez «zar», «zagar» edo «zibr» eta, 
hurrenez hurren, «zugur» sartzeko; Lekuonak B-ko «zakar» eta «zagar» guztiak desagertuarazi 
zituen (Aitorkizunetan nagusi den «zar» banarekin ordezkatzeko -alde bat utzita aipatu 
hasiera-hasierako «zaartzen» eta B-prior-eko oharren historian toki berezi samarra duen m4-
ren «zahan>-), eta -hemen mintzagai dugun auziari hdtzeko- «zugur» zenbait «zuhur» 
bihurtu: zalantzarik gabe, «zagar» eta «zakar» kentzeko izan zituen arrazoi berberengatik, 
nahiz eta oraingo honetan, azentu zirkunflexudun aIdaeraren aide egin. ordez, Lekuonaren 
usus-ean ere batere arrotza ez zen h-dun forma hautatuz. Izan ere, Lekuonak era honetako 
hitzetan h-dun aIdaerak ere erabili egiten zituela (bere bestelako izkribuez landa: ikus, hemen 
benan, 425 or. 8 oh.) Aitorkizunen inguruko testuek berek erakusten dute (299-302 or.): 

303,20 
306,13 

B 

al 
Zugurrze 

Egan 

ahal 
zuhurtze 

A 

al 
zugurtze 

Eta ez dirudi gehiago luzatu beharra dagoenik B-tik A-ra bidean «zuhur» aIdaeraren 
mesedetan egindako aIdaketa hauen zergatikoen inguruan. 

Gauzak horrda, A-ko testuan gdditu zen egoera honako hau da: 

al (21): I, 2, 2; II, 2,4; IV, 5, 10; IV, 12, 18; VI, 8, 13; VIII, 8, 20 (bis); IX, 3, 6; IX, 4,8; IX, 12, 
32; X, 30, 42; X, 40,65 (bis); XI, 1, 1; XI, 9, 11; XII, 27, 37; XII, 29, 40; XII, 31,42; XIII, 1, 
1; XIII, 2, 2; XIII, 7,8 

antzi (49): ikus beheragoko tauletan 
aundi (1): XI, 1, 1 
be (2): I, 5, iz.; VII, 10, 16 
ke (1): I, 17,27 
lertu (1): VI, 7, 12 
masti (1): II, 4, 9 
nas (40): ikus beheragoko tauletan 
zar (18): ikus beheragoko tauletan 
zur (3): ikus beheragoko tauletan 

bee (1): XIII, 9, 10 
iiztatu (1): I, 14,23 
leen (1): I, 1, 1 
xeetasun (1): VII, 6, 8 
zuur (1): VI, 14, 24 
zaar 0): I, 4, 4 

"Berriz, «zaarragoren» eta «beerako» aldaerak oso erraz uler daitezke, biak baitira «Utsuneak" izeneko II 
dokumentuan sartuak, hau da, Lekuonak esktibitutako testu batean ohiko moduan itzuritako grafiak. (Beste 
kontu bat da «zaarragoren» A-raino iritsi ez izana: bistan da, aipatu hitza bai B-ko testuan bai «Utsuneak" delakoan 
dauden pasarteetakoa izanik, inprimategiko langileek B-tik kopiatu zutela). 
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ago (1): II, 4, 9; ikus S.v. 'ahopaldi' 
ahal (13): II, 2, 3; VI, 4, 6; VI, 5, 8; VI, 10, 16; VII, 4, 6 (bis); VII, 5, 7 (bis); VII, 17,23 (ter); X, 

32,48 (his) 
ahantzi (4): II, 3, 6; X, 8, 12; X, 8, 14; X, 9, 16 
ahamen (1): III, 10, 18 
aholkari (1): VI, 10, 16 
aholku (11): VI, 10, 16; VI, 12,21; VII, 6,8; VIII, 1, 1; VIII, 6,13 (bis); VIII, 12,30; IX, 2, 2; X, 

40,65;XI,2,2;XIII,32,47 
ahopaldi (1): IX, 8, 18; ikus s.v. 'ago' 
har [1): X, 8, 12 
hats (1): I, 18,29 
heresi (2): III, 12,21; V, 10, 19 
heretiku (2): VII, 19, 25 (bis) 
ihize (6): V; 1,1; VII, 5, 7; X, 6,10; X, 17,26; X, 25,36; X, 31, 46 
ihiztatu (1): IX, 10,23 
mahasketa (1): IX, 2, 2 
mihi (27): ikus beheragoko tauletan 
nahas-mahas (2): XII, 3, 3; XII, 17, 25 
oge (5): II, 2,3; Iv; 7, 12; IV; 12, 19; IX, 11,27; IX, 12,32; ikus s.v. 'ohaide' 
ohaide (1): IX, 9, 19; ikus s.v. 'oge' 
uhats (1): X, 6, 9 
zahar (1): I, 4, 4 
zugur (57): ikus beheragoko tauletan; ikus, orobat, s.v. 'zuhur' 
zuhur (7): I, 7, 11; X, 43, 70; XI, 6, 8; XI, 9, 11 (ter); XI, 11, 13; ikus s.v. 'zugur' 

* * * 

Arestian aztertu ditugun kasuak ez bezalakoak badira ere, bistan da badutela hauekin 
zer ikusi Aitorkizunen B-ko testuan zehar aurkitu ahal diren bikote hauek: «biu£» edo 
«bigur», «neur» edo <<negur» eta «otsein» edo «otsegin». Izan ere, ikusi dugu Ca-ko azken 
liburuetan eta, batez ere, C-tik B-ra bidean, hitz jakin zenbaiten g-dun aldaerak hobesten 
dituela Orixek: «ago», «oge», «zagar» eta «zugur». Hitz hauetan guztietan g-dun aldaerekin 
batera azentu zirkunflexua, bokal bikoitza edo h letra duren aldaerak agertzen zaizkigu 
Aitorkizunetan eta, jakina, horregatik aipatu ditugu eranskin honetan; aldiz, «biur» edo 
«bigur», «neur» edo «negur» eta «otsein» edo «otsegill» hitzek bina aldaera hauek baino ez 
dituzte Aitorkizunetan baina, esan bezala, ezin ukatuzkoa da Orixek horiek aukeratzeko izan 
zituen arrazoiak -edo arrazoietako batzuk- «ago», «oge», «zagar» eta «zugu[» aldaeren alde 
egiteko izandako berberak izan zirela: zaharragotzat jotzen zituela, alegia, gainerakoak baino, 
eta egokiagoak, hortaz, Aitorkizunetan saiatu nahi zuen hizkuntz batu-edo hartarako.12 Ikus 

12Ezin da zalantzarik izan Orixek «zagan>, «zakar», «zugup> eta hauek bezalakoen alde egin zuela zaharragotzat 
jotzen zituelako: honexegatik hasi zen erabiltzen -eta sasoi honetan inoiz ez bezalako gogoarekin berpiztu 
zituen- <mendun» adizkia eta era honetako beste xelebrekeria batzuk; gogora, esaterako, <mendun» honi buruz 
uste zuena eta hura erabiltzeko eman zuen arrazoia: «orien guzien [sc. nuen adizkiaren aldaera ustez ugarienl 
a mad a n a : nendun» (ikus 60-62 or. eta VI erans.). Orixeren iritzi hauen guztien azaIpen bat ere aipatu VI 
eranskinean ikusi ahal da. Badirudi begien bistakoa iruditzen zitzaiola Azkueri g-dun aldaera hauek gainerakoak 
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ditzagun datuak. Ca-n ez da ez «bigur» ez «negur» ez «otsegin» bat ere, «biur», «neur» eta 
«otsein» oso sarri irakurri ahal badira ere.13 B-ra bidean, berriz, g-dun aldaera zenbait ageri 
dira. Sei aldiz gertatu da «biur C : bigur B» aldaketa: 

22 or. = II, 4, 9 [43,21] 
26 or. = II, 10, 18 (51, 17] 
55 or. = V, 5, 8 [107, 11] 
61 or. = V, 12, 22 [120, 19] 
135 or. = X, 36, 59 [292, 10] 
192 or. = XIII, 34, 49 [420,22] 

c 

biurrienak 
biurri 
Biurri 
biurriak 

B 

bigurrienak 
bigurri 
Bigurri 
bigurriak 
bigurriz 
bigurriak 

A 

bigurrienak 
bigurri 
Bigurri 
bigurriak 
bigurriz 
bigurriak 

nahiz eta dozenaka kasutan -Aitorkizunen testu osoan zehar- aldaketarik ez gertatu. Pixka 
bat desberdina da -baina Orixeren jokaeraren adibide ezin hobea- «neguD> hitzarena: 
«neur» B-ko edozein liburutan aurkitu ahal delarik, «negur» aldaera 65 aldiz erabili da Xl. 
liburuan eta 3 aldiz gainerakoetan (54 or. = V, 3, 3 [104,3]; 55 or. = V, 4, 7 [106, 19]; 176 
or. = XlII, 8, 9 [384, 12]). Azkenik, 7 «otsegin» eta 20 «otsein» dira B-ko testuan, guztiak IX 
eta XI-XlII liburuetan; hona hemen «otsegim> itxurako agerraldi guztiak: 

C B A 

113 or. = IX, 13,37 [240, 19] otseiiiak otsegiiiak otseiiiak 
142 or. = XI, 3, 5 [307, 12] Otsegin [.ein m3] Otsein 
162 or. = XII, 15,20 [354,4] otsegin otsein 
163 or. = XII, 15,22 [355,5] otsegi# otseiii 
165 or. = XII, 20, 29 [360, 11] otsegiiia [.eiiia m3] otseiiia 
167 or. = XII, 23, 32 [364, 13] otsegin [.ein m3] otsein 
167 or. = XII, 24, 33 [365, 9] otsegin [.ein m3] otsein 

Esan bezala, «otsein» itxurako aldaerak «otsegin» hauekin batera agertzen dira, nahasian, 
XlI, 24 kapituluraino; hemendik aurrera ordea «otsein» bakarrik erabiIiko du Orixek.14 

baino zaharragoak zirela: «Las contracciones tematicas tienen lugar por la elisi6n de alguno de estos tres fonemas: 
d, gy r suave. [ ... ] AI e1idir eI segundo de ellos, los vascos orientales introducen la aspiraci6n, como sucede en 
los vocablos baztaneses zagar 'viejo', zugur 'prudente' y bigi 'grano', que en aqueUos dialectos dicen zahar, zuhur 
y bihi; y en vocablos de uso mas general como ago y oge, que allf suenan como aho y ohe. No se si zehe 'palmo', 
mehe 'delgado', mihi 'lengua', lehen 'antes' ... habran sido un tiempo zege, mege, migi, legen, como son en ciertas 
zonas d, me, mt, len [ ... ]» (Azkue [1930,223]); eta, zalantzarik gabe, teoria berbera islatzen dute Mokoroaren 
hitz hauek: «[ ... ] yo serfa partidario de ayudar a los eventuales lectores vasco-franceses [sc. Euskaldunak poemaren 
irakurleei alegial a reconocer en nuestras evolucionadas formas zar, len, nasi, mi, at [bada], ler, zur ... sus no menos 
evotucionadas voces zahar, lehen, nahasi, mihi, aha!, leher, zuhur ... » (Euskaldunak ... , [xxviii-xxix] or.; etzana 
Mokoroarena). Nolanahi den ere, -g-I-h- aldaera hauei buruz ikus Mitxelena [1950] eta [1977, 221-222, 303 eta 
413 or.]; «zagan) formari buruz Mitxelena [1979]; hitz hauetako batzuen etimologiari buruz ikus, orain, Lakarra 
[2002]. Aitorkizunen hizkuntzari buruz ikus gure edizioaren sarrera. 

I3Bada ordea «ogartzen» bezala itakurri behar litzatekeen agerraldi bat: «oarnen» jo du makinaz baina oletraren 
gainean -lerroartean alegia-, eta baita ere makinaz, gbat gehitu du (C, 82 or. = VII, 6, 8 [162, 18]). Kasu bakarra 
da, bai C-n bai B-n «oar» baitarabil beti Orixek (baita, beraz, C-ko «ogarrzen» honi dagokion pasartean ere). 

14Aipatu 20 «otsein» (edo «otseifi») horien zerrenda era erreferentziak 162 or. 68 oh. ikusi ahal dira. 
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Ohar bedi, bestalde, hemenere ohiko irizpideen arab era bateratu nahi izan duela Lekuonak 
Orixeren aniztasuna: oraingo honetan, gainera, ez zaio agerraldi bat ere itzuri, B-prior-eko 
orrietan zuzendu ez zituen guztiak B-tik A-ra bidean harrapatu baitzituen, goiko zerrendak 
argi asko erakusten duen bezala (baina ikus, dena den, 161-162 eta 264 or.). 

Hortaz, g-dun aldaera hauen aldeko jarrera bat dator gorago aztertu dugun «ago», 
«oge», «zagar» eta «zugur» haietan izandakoarekin: guztiak eragin zizkion zergatiko edo nahi 
berberak eta, guztiak ez badira bai behintzat esanguratsuenak, sasoi berean kokatu behar 
dira.'s 

* * * 
C-tik B-ra bidean ~ta Ca-ren beraren barnean- izan zen bilakaeraren argitan begien 

bistako bihurtu zaigu Orixek B-prior-eko orrietan egindako zuzenketen nondik norakoa 
eta honi guztiari eskerrak ere ulertu ahal izan dugu Lekuonak bai B-prior-en bai B-tik A
ra bidean sartutako aldaketen ~ta itzuritako hutsen- zergatikoa. Baina, guzti honetaz 
gain, berreraiki dugun historia honek utziko digu kronologiari dagozkion bizpahiru auzixka 
konpontzen. 

Ikusi dugu Lekuonak B-tik A-ra bidean egin zituen aldaketetan zuhur hitzari dagozkion 
hauek zeudela: 

6 or. = I, 7,11 [18,3] zugurragoekin zuhurragoekin 
68 or. = VI, 7, 12 [138,2] zurra zugurra 
71 or. '" VI, 10,17 [143,17] zurtasuna zugurtasuna 
139 or. = X, 43, 70 [301, 19] zugurtze zuhurtze 
143 or. '" XI, 6, 8 [309,20] zugurrari zuhurrari 
144 or. '" XI, 9, 11 [312, 16] Zugurtasuna Zuhurtasuna 
144 or. '" XI, 9, 11 [312, 16] zugurtasuna zuhurtasuna 
144 or. '" XI, 9,11 [313,5] zugurtasunez zuhurtasunez 
145 or. = XI, 11, 13 [314,5] zugurtasun zuhurtasun 

Bi zuzenketa mota dira hemen (<<zur > zugur» eta «zugur > zuhur») eta, batean zuzentzat 
jotakoa bestean zuzenkizuna denez gero, ondorioztatu beharko dugu bigarrena lehenengoa 
baino berriagoa dela: hau da, lehendabizi «zur > zugur» aldaketa egin zuela Lekuonak, eta 
gero «zugur > zuhur». Bat dator hipotesi honekin Egan-eko testuan ere -gorago ikusi 
dugu- «zuhur» aldaeraren aldeko aldaketa bat egotea: bai baititugu, izan ere, Egan-eko 
testua 1956ko liburuaren probak zuzendu ondoren prestatu zuela pentsarazten diguten 
aztarrenak. Eta beste kontu bat ere berresten digu auzitxo honek, beharrik ez bagenuen ere: 

lSEsanguratsuenak diogu zeren bistan baita, izan ere, «ago» eta «zugur», esaterako, sakonago zeudela sarcuta 
Orixeren idazkeran: nonahi ikusi aha! ditugu (<<ao» eta «ZUD) aIdaerekin batera, esan gabe doa) garai harean hertan 
baina hizkunrzaren aIdetik beste helburu batekin idatzi zituen Urte guziko meza-bezperak, Salmutegia edota san 
Benitoren Erregela liburuetan; «zagar», berriz (neurri batean, nire ustez, «nendun» bezala) , aipatu him liburu 
haientzat aurreikusten zuena ez bezalako irakurlego batentzat idatzi zituen Aitorkizunetan --eta, «zagar" aIdaerari 
dagokionez, Aitorkizunen historiaren aIdi jakin batean- bakartik erabili zuen, esateko moduan behintzat. 



432 ERANSKINAK, V 

B-prior-eko orrietan -edo B~dk A~ra bidean- egindako aldaketetan hurrenkera bat izan 
arren (hau da, azken liburuetan egindako zuzenketak, eskuarki, lehenengoetan egindakoak 
baino geroago eginak izan arren), hurrenkera hau ez dela erabatekoa; Lekuonak sartutako 
«zuhuf» gehienak, izan ere, X-XI liburuetan dira, baina lasai asko jo dezakegu segurutzat 
hauen garaikidea dela 1. liburuko beste «zuhu[» hori: are gehiago. esango nuke era honetako 
Ian batean akabera eta hasiera parekatuta egon ohi direla, hau da, bereziki egiantzekoa dela 
-eta, ikusten ari garen bezala, datuak ere honen alde daude: gogora, urrutirago joan gabe, 
II. liburuko «ahantzi» hura- Lekuonak B-prior~eko orrietan zehar egin zuen orrazketa 
nagusia bukatu ondoren eskuizkribuaren lehenengo orrietara itzuli izana. 16 

Gauzak horrela, ez dirudi ausartegia litzatekeenik ondorio hauek guztiak m4~ren «zahar» 
misteriotsu samar hura argitzeko erabiltzea (ikus 181-182 or.): daitekeena da, izan ere, I. 
liburuko «zagar B : zahar m4» aldaketa arestian aztertu ditugun «zuhur» hauen garaikidea 
izatea. Badugu ordea hau baino ondorio garrantzitsuagorik: Lekuonak h-dun aldaerei buruz 
izandako jarrerak indartu egiten duela m4~ren aldaketentzat ere Lekuonaren egiletasuna 
aldezten duen hipotesia. 

Azkenik, ezin da aipatu gabe utzi mintzagai izan ditugun osagai hauek Ca~ko testuan 
zehar izan duten -eta behin baino gehiagotan aipatu behar izan dugun- bilakaerak 
muga bat edo bi uzten dituela agerian Aitorkizunen lehenengo idatzaldi honetan; ez muga 
zehatzak baina bai, agidanean, ukaezinak: bata bosgarren eta seigarren liburuen artean, 
bestea -lausotuagoa zalantzarik gabe- zortzigarren liburuan edo bederatzigarrenaren 
hasiera aldean gutxi gorabehera. Nahikoa izangoqa beherago jarri ditugun taulei begiratzea 
eta gorago berreraiki dugun ikuspegia gogoratzea. I:.ehenengo muga -bietan garbiena, esan 
bezala- bat dator ereduei buruzko ikerketak ekarri dituen ondorioetako batekin, hots, 
bosgarren liburua hasi eta handik pixka batera erabili zuela Orixek Trabucco-ren edizioa 
(ikus II erans.): zilegi da pentsatzea, datu berri honen argitan, eredu aldaketa soil bat ez ezik 
etenaldi bat izan zela lehenengo lau liburuen itzulketaren eta ondorengoenaren artean; beste 
xehetasun batzuek ere berretsi egiten dute etenaldi horren izatea: gogora, esaterako, seigarren 
liburuaren izenburuan agertzen dela lehendabizikoz «IARDUNA» hitza makinaz idatzia (ikus 
75 or. eta bertako 22 oh.), eta seguru egon gaitezke Ca~ren hizkuntzaren azterketa sakonago 
batek -hemen tokiz kanpo legokeenak- oraindik nabarmenago egingo lituzkeela aipatu 
bi muga hauek. Alabaina, azentu zirkunflexuak, bokal bikoitzak eta h letrak Aitorkizunen 
lehenengo idatzaldi honetan zehar izan duten bilakaerak ez digu uzten -espero zitekeenaren 
kontra- Ca~ko testuaren edo honen zaden kronologian aurrera egiten; alferrik da, izan ere, 
garaiko Orixeren beste testu batzuekin erkatzea eta erkatze horretatik ondorioak atera nahi 
izatea: batetik -askotan egiaztatu dugun gauza jakina da-, Orixek grafian eta morfologian 
berariaz erabiltzen zuen aniztasunarengatik; bestetik, hizkuntz eredua -eta, honekin batera, 
grafiaren zenbait puntu- aldatu egin ohi zuelako Orixek idazten ari zen idazkiari atxiki 
nahi zion xedearen arabera: ikus, bestela, 1944koak diren metafisikazko paperak, Urte 
guziko meza-bezperak liburua, Salmutegia edo -bigarren idatzaldiaren testuari dagokionez 

16Hurrenkera hau, esan beza1a, ez da erabatekoa eta, agidanean, ez du zertan izan behar; izan ere, ez dut 
uste aipatu kronologia erlatibo hori zalantzan jartzen duenik B-tik A-ra bidean ex novo sarro den «zugar» honek: 
«einean Aren B : einean Zugurtasun Aren},;> (173 or. = XlII, 2, 2 = [378, 16]). 
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eta erakusten ari garenaren adibide ezin hobea- san Benitoren Erregela. 

TAULAK 

Mintzagai izan ditugun hitzen agerraldi guztiak bildu ditugu hemengo taula hauetan, hots, 
Aitorkizunen testuaren hiru idatzaldietan -baina ez B-ko oin-oharretan- azentu zirkunflexu, bokal 
bikoitz edota h letrarekin idatzita behin behintzat agertzen diren hitzen aldaera guztien agerraldi 
guztiak. Lau kasutan -ahal, aho, handi eta leh~ ez ditugu agerraldi guztiak jaso: murriztearen 
zergatikoa eta nondik norakoa taula bakoitzaren lemari ipinitako oin-oharrean azaltzen da; bestalde, 
Orixek C-ren lehenengo bi liburuetan erabili zuen nuen adizkiaren «nun» aldaera ez dugu hemen 
kontuan izan, kontuan izan ez ditugun bezala aipatu liburuetan aurki daitezkeen «min», «nun», <<fiUn», 

etab.: hemen aztertu diren gainerako hitzekin zer ikusirik ez duen kasua da eta, nolanahi ere, eman 
dugu honen berri (70-71 Of. eta VI erans. 452 or. ). 

aha/7 

C B A 

1,2,2 [10, 14] al al 
II, 2, 3 [38, 24] ahala ahala ahala 
II, 2,4 [39, 23] alik alik alik 
N, 5, 10 [82, 9] al al al 
N, 12, 18 [90, 10] al al al 
VI, 4, 6 [132, 8] ahala ahala ahala 
VI,S, 8 [133, 18] ahalik ahalik ahalik 
VI, 8, 13 [139, 13] al al al 
VI, 10, 16 [143,6] ahala ahala ahala 
VII, 4, 6 [158, 18] ahala ahala ahala 
VII, 4, 6 [158, 20] ahal ahal ahal 
VII,S, 7 [159, 13] ahalez ahalez ahalez 
VII,S, 7 [160, 12] ahal ahal ahal 
VII, 17,23 [176,8] ahala ahala ahala 
VII, 17,23 [176, 15] ahalera ahalera ahalera 
VII, 17,23 [176, 16] Ahal Ahal Ahal 
VIII, 8,20 [201,3] al al [al m2] al 
VIII, 8, 20 [201, 5] al al al 
VIII, 10,24 [204,4] al al [al m2l al 
VIII, 10,24 [204,7] al al [al m2l al 
IX, 3, 6 [216, 3J al al al 
IX, 4, 8 [217,25] al al aI 

17 Aitorkizunen hiru idatzaldietako batean «al» edo «ahah> aldaera duten hitzak bakarrik bildu ditut hernen; 
honaz, «al C : al B : al lv) erako agerraldiak falta dira: ohar hedi testu osoan zehar aurkitu ahal direla, I. lihurutik 
azkeneraino. (lzan ere, «aah hat ere ez dago: A-ko hi «kontaal. [biak X, 17, 26 paragrafoan] ez ditut kontuan 
hartu -ikus, honetaz, 150 or. 470h.-, eta goiko taulan ikus daitekeen B-ko «fuUa» [XlII, 1, 1], zalantzarik gahe, 
hutsa da). 
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IX, 12, 32 [237, 3] al at at 
X, 30, 42 [279, 10] atik atik 
X, 32, 48 [283, 14] ahala ahala 
X, 32,48 [283, 14J Ahal Ahal 
X, 40, 65 [297, 7] at at 
X, 40, 65 [298, 8] at at 
Xl, 1, 1 (303, 18] at at 
Xl, 9,11 [313,3] atdunak atdunak 
XlI, 27, 37 [369,20] at at 
XlI, 29, 40 [373, 17] at dunak atdunak 
XlI,31,42 [375, 18] at at 
XlII, 1, 1 [378,2] aala ata 
XlII, 2, 2 [378, 12J at at 
XlII, 7, 8 [382, 20] atdunak atdunak 

ahamen 

C B A 

III, 10, 18 [70, 6J amen ahamen ahamen 

ahantzi 

C B A 

I, 5, 5 [13, 6] intzirik!8 intzirik intzirik 
I, 13, 20 [26, 8] intzirik [azturik] [azturik] 
I, 13,22 [27,4] inzteko inzteko inzteko 
1, 13, 22 [27,4] anzteko[anzt. m2] anzteko 
I, 13, 22 [27, 19] antzi antzi antzi 
I, 13, 22 [27,20] antzi antzi antzi 
II, 3,6 [41, 7J Antzi Antzi Ahantzi 
III, 8, 16 [67, 28J [autsirik] antzirik antzirik 
III, 12,21 [72, 11] antzarazteko antz. [antz. m2] antzarazteko 
IV, 13,20 [92, 16] antzi antzi antzi 
VI, 7, 12 [137, 13] antzi antzi antzi 
VI, 7, 12 [137, 15] antzia antzia antzia 
IX, 3, 6 [216, 5J anzteko anzteko anzteko 
IX,4, 11 [220, 21] anzten anzten anzten 
IX, 4, 12 [221,4] antzi intzi antzi 
IX, 7, 16 [225, 2J antzi antzi [antzi m3] antzi 
IX, 10, 23 [231, 8] antziz antziz antziz 
IX, 10,25 [232, 14] antzirik antzirik antzirik 

l80rixek eskuz egindako oharra da; makinazko testuak «azturib dio. 
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IX. 11,28 [235, 1] antziko antziko antziko 
IX, 13, 35 [239, 9] antzirik antzirik antzirik 

I X, 8, 12 [253, 6] ahanzteak ahanzteak 
X, 8, 14 [254,20] ahantzi ahantzi 
X, 9, 16 [256, 6] ahantzi ahantzi 
X, 14,21 anztean 
X, 16, iz. [263, 9] Auztea [Anzt. m3] Anztea 
X, 16, 24 [263, 10] Auztea [Anzt. m3] Anztea 
X, 16,24 [263, 12] antzi antzi 
X, 16, 24 [263, 14] anztea anztea 
X, 16,24 [263, 15] anztea [Anztea m3] anztea 
X, 16, 24 [263, 16] anztea anztea 
X, 16,24 [263, 16] Anztea Anztea 
X, 16,24 [263, 19] !o'ztea anztea 
X, 16,24 [263, 19] anztea anztea 
X, 16, 24 [263, 21] antzi antzi 
X, 16,24 [263,22] antzi antzi 
X, 16,24 [263,23] anztea anztea 
X, 16,24 [263,24] anztea anztea 
X, 16, 24 [264, l] antzarazi antzarazi 
X, 16,25 [264, 10] anzteaz anzteaz 
X, 16, 25 [264, 12] anztea anztea 
X, 16, 25 [264, 12] anzteko anzteko 
X, 16,25 [264, 14] anztea anztea 
X, 16, 25 [264, 23] anztea anztea 
X, 16,25 [264,26] anztea[k] anzteak 
X, 16, 25 [264, 27] anztea anztea 
X, 19,28 [267, 12] Antzia [Antzia m3] Aantzia 
X, 19, 28 [267, 18] antzia antzia 
x, 19,28 [268, 1] antzi antzi 
X, 19,28 [268, II antzi antzi 
X, 19,28 [268,21 antzi antzi 
X, 20, 29 [268, 13] antzi antzi 
X, 20, 29 [268, 14] antzi antzi 
X, 20, 29 [268, 15] antzi antzi 
X, 20, 29 [268, 16] antzeraiiio antzeraiiio 
X, 20, 29 [268, 16] antzia antzia 
X, 24, 35 [274, 7] antzi antzi 
X, 24, 35 [274, 9] antzi antzi 
X, 25, 36 [275, 7] anzten anzten 
XI, 29, 39 [335, 17] antziz antziz 
XIII, 1, 1 [377, 6] antzik [antzi m3] antzi 
XIII, 1, 1 [377,6] antzi antzi 
XIII, 13, 14 [388,24] antziz antziz 



436 

II, 4, 9 [43, 19] 
II, 6, 12 [46, 15] 
IX, 8, 18 [227, 12] 
XIII, 15, 17 [392, 4] 

VI, 10, 16 [142, 10] 
VI, 10, 16 [142, 15] 
VI, 12,21 [147,5] 
VII, 6, 8 [162,2] 
VIII, 1, 1 [184, 10] 
VIII, 6, 13 [194, 20] 
VIII, 6, 13 [194, 21] 
VIII, 12, 30 [208, 28] 
IX, 2, 2 [213, 6] 
X, 40, 65 [297, 6] 
XI, 2, 2 [304, 5] 
XIII, 32, 47 [419, 12] 

XI, 1, 1 [303, 10] 

I, 5, iz. [13, 3] 
IV, 11, 16 [88, 17] 
IV, 13, iz. [92, 2] 
IV, 13, 20 [92, 4] 
VI,9, 14 [140,22] 

ahd9 

C 

aosapaiaren 

ahopaldi 

aholkari, aholku 

C 

aholku 
aholkari 
aholku . 
aholku 
aholku 
aholku 
aholkuak 
Aholku 
aholku 

hand po 

C 

behe 

C 

beiko 

beiko 
Beian 
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B A 

ago-sapaiaren agosapaiaren 
aogozatua aogozatua 
ahopaldi ahopaldi 
aotik aotik 

B A 

aholku aholku 
aholkari aholkari 
aholku aholku 
aholtu [c. m3] aholku 
aholku aholku 
aholku aholku 
aholkuak aholkuak 
Aholku Aholku 
aholku aholku 
aholku aholku 
aholku aholku 
aholkuz aholkuz 

B A 

aundi aundi 

B A 

bera bera 
beitiko beitiko 
beitiko beitiko 
beitiko beitiko 
Beian Beian 

19Ez dira taula honetan jaso «ago C : ago B : ago A» erako agerraldiak: II.liburutik IX.eraino dira (Lan ez dago 
aho hitzaren agerraldirik). 

2°Esan gabe doa handi hitza (beti «aundi» aldaeran) 050 sarri agertzen dela Aitorkizunetan: hemen, «aundi» ez 
den aldaera bakarraren agerraldi bakarra jaso da. 
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VII, 10, 16 [170, 4] berago berago berago 
VIII, 10, 24 [204, 22] beitik beitik beitik 
XIII, 9, 10 [385, 9] [beerako Uts.] beerako 

har 

C B A 

X, 8, 12 [253, 25] har 

hats 

C B A 

I, 18, 29 [33, 16] hatsa hatsa hatsa 

heresia, heretiko 

C B A 

III, 12,21 [72, 14] heresi heresi heresi 
V, 10, 19 [117, 26] heresi heresi heresi 
VII, 19,25 [179,3] heretikuen heretikuen heretikuen 
VII, 19,25 [179, 8] Heretiku Heretiku Heretiku 

ihize 

C B A 

V, 1, 1 [101, 17] ihize ihire [ihize rn2] ihize 
VII, 5, 7 [159,7] ihize ihize ihize 
X, 6, 10 [251, 5] ihizeek ihizeek 
X, 17,26 [266,3] Ihizeek Ihizeek 
X, 25, 36 [274, 19] ihizeek ihizeek 
X, 31, 46 [282,20] ihizeak ihizeak 

ihiztattl' 

C B A 

I, 14,23 [28, 10] lztatzen iiztatzen iiztatzen 
IX, 10,23 [231, 14] ihiztaturik ihiztaturik ihiztaturik 

211, 14,23 paragrafoko agerraldiak oin-ohar bat darama B-prior-en (12 or.): «Iiztatu = rociw); ikus IV erans. 
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ke 

C B A 

I, 17,27 [32, 5] ke ke ke 
IV, 2, 2 [76, 20] kei kei kei 
VIII, 2, 4 [186,23] ketan ketan ketan 

leheri-2 

C B A 

[1] [6, 7] lenik lenik 
I, 1, 1 [9, 13] lenik lenik leenik 

leher 

C B A 

VI,7, 12 [138, 13] ler ler ler 
XIII, 17, 20 [394, 17] lertu lerru 
XIII, 23, 34 [406, 24] lertzen lertzen 

mahats 

C B A 

II, 4, 9 [43, 18] mastiaren mastiaren mastiaren 
IX., 2, 2 [212, 21] mahasketa mahasketa mahasketa 

mihi 

C B A 

I, 8, 13 [20, 6] Mt-otsak Mihi-otsak MIDi-otsak 
I, 9, 14 [21,6] mta mihia mihia 
1, 17, 27 [32, 6] mta mihia mihia 
III, 4, 7 [58, 16] miia mihia mihia 
III, 4, 7 [58, 19] miia mihia mihia 
III, 4, 8 [59, 8] giza-miz giza-mihiz giza-mihiz 
IV, 8,13 [86, 10] mtz mihiz mihiz 

22Hitz hau ere askotan aurkitu aha! da Aitorkizunetan, beri «len» aldaeran: hemen, «len» ez beste aldaera 
guztien agerraldiak bakarrik bildu ditugu. 
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rv, 14,23 [94, 12] miak mihiak mihiak 
V, 1, 1 [101,5] mii [mihiJ23 mihi mihi 
VI, 3, 3 [129, 11] mihia mihia mihia 
VI, 7, 12 [138,5] mihietan mihietan mihietan 
VI, 12,21 [147,8] mihiz mihiz mihiz 
VII, 2, 3 [156, 10] mihien mihien mihien 
VII, 7, 11 [165,4] mihitik mihitik mihitik 
VII, 9, 14 [167,28] mihi mihi mihi· 
VII, 21, 27 [180,25] mihi mihi mihi 
VIII, 4, 9 [191, 16] mihiz mihiz mihiz 
VIII, 4, 9 [191, 19] mihia mihia mihia 
VIII, 5, 10 [192, 11] mihiak mihiak mihiak 
VIII, 7, 18 [198,27] mihia mihia mihia 
IX, 1, 1 [211,9] mihiak mihiak mihiak 
IX, 2, 2 [213, 5] mihi mihi mihi 
IX, 2, 3 [213, 13] mihi mihi mihi 
IX, 4, 7 [216,21] mihia mihia mihia 
IX, 9,19 [228,21] mihiaren mihiaren mihiaren 
IX, 9, 20 [229, 12] mihi mihi mihi 
IX, 10,25 [232,21] mihiz mihiz mihiz 
X, 8, 13 [254, 10] Mihia Mihia 
X, 37, iz. [293, 2] Mihia Mihia 
X, 37, 60 [293, 5] mihia mihia 
X, 37, 62 [295, 16] mihiz mihiz 
XI, 2, 2 [304, 6] mihiz mihiz 
XI, 2, 3 [304, 19] mihien mihien 
XI, 3, 5 [307,7] mihien mihien 
XII, 2, 2 [340, 3] mihi mihi 
XII, 6, 6 [342, 12] mihiz mihiz 
XII, 25, 34 [366, 13] mihi mihi 
XII, 26, 36 [368, 19] mihiz mihiz 
XIII, 19,25 [399,6] mihiak mihiak 
XIII, 21, 29 [401, 15] mihiak mihiak 
XIII, 26, 40 [412, 12] mihi mihi 

nahas 

C B A 

I, 16,25 [30,2] ezkontza-nasie ezkontza-nasie ezkontza-nasie 
I, 16, 25 [30, 4] nastea nasiea nasiea 
1,20,31 [36,7] naspillara naspillara naspillara 
II, 2, 2 [38, 3] naste naste naste 
II, 3, 7 [41,24] nasi nasi nasi 
II, 6, 14 [48,4] nasgabeen nasgabeen nasgabeen 

23Makinaz jotako testuak «mii» dakar (C, 49 or.) eta Orixek h bat gehitu du, eskuz, bi i-en artean. 
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II, 7, 15 nasi 
II, 10, 18 [51, 17] nasi nasi nasi 
III,3,6 nasmakil 
III, 3,6 nasi 
III, 6, iz. [60, 17] naste-borraste naste-borraste 
III, 6, 10 [61,2] nasiz nasiz nasiz 
III, 7, 12 [63,22] nasten nasten nasten 
III, 11,20 [71, 15] nasi nasi nasi 
V, 3, 3 [103, 11] nastarazten nasarazten nasarazten 
V, 8, 14 [112,21] nasten nasten nasten 
V, 12, 22 [120, 7] nasmakil nasmakil nasmakil 
VI, 4,5 [131,5] nasten nasten nasten 
VI, 15, iz. [150,7] nasten nasten 
VII, 2, 3 [155,23] nasi nasi nasi 
VII, 18,24 [177, 12] nasten nasten nasten 
VII, 21,27 [182, 11] nasietan nasietan nasietan 
IX, 4, 9 [219, 11] Nasi Nasi Nasi 
IX, 8, 18 [227,271 nasia nasia 
IX, 9, 19 [228, 12] nasten nasten [nasten m3] nasten 
IX, 11,28 [234, 171 naste naste naste 
IX, 12,32 [237,2] nahasaldi nisaldi nasaldi 
X, 8, 13 [254,7] nasten [nasten m3] nasten 
X, 11, 18 [258, 11] naste naste 
X, 14,22 [261,24] nasten nasten 
X, 23, 34 [273, 12] nasten nasten 
X, 33, 49 [284, 6] nasten nasten 
X, 35, 57 [290, 25] nasten nasten 
X, 40, 65 [297, 15] niste naste 
XI, 22, 28 [325, 22] nasi nasi 
XI, 27, 36 [333, 13] nasarazi nasarazi 
XI, 27, 36 [333, 13] nasi nasi 
XII, 3, 3 [341, 12] nahas-mahas nahas-mahas 
XII, 4, iz. [341, 14] N aste-borraste Naste-borraste 
XII,S, iz. [342, 2] naste-borraste naste-borraste 
XII, 11, 11 [348, 10] nisten nasten 
XII, 17,25 [357, 16] nahas mahas nahas-mahas 
XII, 17,26 [358, 12] naste naste 
XII, 18,27 [358, 19] nisi asteko [c. m3] nasiazteko 
XII, 20, 29 [360, 23] niste naste 
XII, 20, 29 [361,3] niste naste 
XIII, 20, 27 [400, 6] nisten nisten 

ohe 

C B A 

II, 2, 3 [38, 19] oeraifio ogeraifio . ogeraifio 
Iv, 2, iz. [76, III oe-laguna oe-laguna 
Iv, 7,12 [84, 17] oeko ogeko ogeko 
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IV, 12, 19 [91,8] oetik ogetik ogetik 
VI, 15,25 [150, 12] oe-laguna oe-laguna oe-laguna 
VIII, 12,29 [208, 15] oeko oeko oeko 
IX, 9, 19 [228, 12] Ohaide Ohaide Ohaide 
IX, 11,27 [233, 19] ogeratu ogeratu ogeratu 
IX, 12,32 [237, 14] Ogeko ogeko ogeko 

uhats 

C B A 

X, 6, 9 [250, 8] Uhats Uhats 

xehe 

C B A 

VII, 6, 8 [162, 20] xeetasun xeetasun xeetasun 

zahar 

C B A 

I, 4, 4 [12, 9] zar zagar [zahar m4] zahar 
1,4,4 [12, 10] zartzen zagartzen zaartzen 
1,7, 11 [18, 17] zarragoren zar. [zaar. Uts.] zarragoren 
I, 8, 13 [20, 13] zarragoen zarragoen zarragoen 
1,9, 14 [20, 22] Zarrak Zarrak Zarrak 
1,9, 14 [21,9] zarrago zarragoek zarragoek 
1, 18,29 [33, 13] wren zarren zarren 
IV; 10, 15 [87, 15] zartzen zartzen :clrtzen 
IV; 10, 15 [87, 15] Zartu Zirtu Zirtu 
V, 14,24 [122, 19] zarreko Zarreko Zarreko 
VI, 4, 6 [131, 11] zarreko zarreko zarreko 
VII, 1, 1 [153,7] zarrago zarrago zarrago 
VII, 6, 8 [161, 14] zar zar zar 
VII, 13, 19 [173, 8] zar zar zar 
VII, 21, 27 [181, 17] zarran zarrari zarrarl 
VIII, 1, 1 [184, 1] zarretik zarretik zarretik 
VIII, 1, 1 [184,7] zartua zartua [zartua ro2] zirtua 
VIII, 5, 10 [192,21] zar zar zar 
VIII,S, 10 [192,22] zarra zarra [zarra ro2] zarra 
VIII, 11, 25 [205, 15] zarragoak zarragoak [za. m2] zarragoak 
IX, 4, 8 [217,23] zar zar zar 
IX, 4, 10 [220, 9] zaharra zarra zarra 
IX, 8, 17 [226, 8] zahar zakar zar 
IX, 8, 17 [226, 10] zahar zakar [zagar m2] zar 
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IX, 8, 18 [226,28] Zaharragoen Zagarragoen Zarragoen 
IX, 8, 18 [227, 5] zahar zar w 
IX, 10,24 [232, 11] zartu wtu 
X, 27, 38 [278, 7] zar w 
X, 34, 52 [286, 16] zarturik zarturik 
X, 34, 52 [286, 19] zar zar 
Xl, 10, 12 [313, 10] zargaldurik zargaldurik 
Xl, 22, 28 [326, 12] zartuazi wtuazi 
Xl, 29, 39 [335, 16] zarretik zarretik 
XlII, 18,22 [396,8] wrak wrak 

zuhur 

C B A 

1,7, 11 [18,3] zurragoekin zugurragoekin zuhurragoekin 
II, 6, 12 [46, 18] zurtasunarekin zur.[zur. m2] zurtasunarekin 
III, 6, 11 [63, 7] zurtze zurtze zurtze 
III, 6, 11 [63, 7] zurr-itzetan zugur-itzetan zugur-itzetan 
III, 12,21 [72, 13] zurki zugurki zugurki 
Iv; 3, iz. [77,22] zugur zugur 
Iv; 3, 5 [78, 19] zur zugur zugur 
Iv; 3, 5 [79, 7] zur-antzo zugur antzo zugur antzo 
N, 3, 6 [79, 24] zur zugur zugur 
Iv; 14, 21 [93,7] zur -iaki teari zur -iaki teari zur-iakiteari 
V, 6, 10 [109,8] zuur zugur zugur 
V, 6, 10 [109, 17] zuhurtzea zugurtzea zugurtzea 
V, 10,19 [117,20] zuhurrago zugurrago zugurrago 
VI, 7, 12 [138,2] zurra zurra zugurra 
VI, 10, 17 [143, 17] zurtasuna zurtasuna zugurtasuna 
VI, 14,24 [150, 1] zuurtasuna zuurtasuna zuurtasuna 
VII, 6, 8 [161, 10] zuhurtasunak zugurtasunak zugurtasunak 
VII, 9, 14 [168, 5] zuhur zugur zugur 
VII, 9, 14 [168,6] zuhurtasuna. zugurtasuna. zugurtasuna. 
VII, 18,24 [177, 13] zuhurtasuna zugurtasuna zugurtasuna 
VII, 19,25 [178, 16] zuhurrak zugurrak zugurrak 
VII, 21, 27 [182, 9] zuhurreri zugurreri zugurreri24 

VIII, 6, 13 [195,4] Zugurki Zugurki Zugurki 
VIII, 6, 13 [195,6] zugurtasun. zugurtasun. zugurtasun. 
VIII,7, 17 [198, 12] zugurtasunera zugurtasunera zugurtasunera 
IX, 3, 6 [216,4] zuhurtze zugurtze zugurtze 
IX, 8, 17 [226, 14] zuhur zugur zugur 
IX, 8, 17[226, 16] zuhurki zugurki zugurki 
IX, 10, 24 [232, 2] Zugurtasuna Zugurtasuna 
X, 29, 40 [278, 2] zugurtasun zugurtasun 
X, 37, 61 [294,8] zugur zugur 

24A_k, berez, «zugerreri» dakar. 
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X, 43, 70 [301, 19] 
XI, 2, 4 [306, 13] 
XI, 6, 8 [309, 20] 
XI, 9, 11 [312, 16] 
XI, 9, 11 [312, 16] 
XI, 9, 11 [313,5] 
XI, 11, 13 [314,5] 
XII, 11, 11 [348, 3] 
XII, 11, 11 [348, 12] 
XII, 11, 13 [349, 12] 
XII, 15,20 [353, 22] 
XII, 15,20 [353,24] 
XII, 15,20 [353,26] 
XII, 15,20 [353,27] 
XII, 15,20 [354, 1] 
XII, 15,20 [354,6] 
XII, 17,25 [357,22] 

. XII, 17,25 [358,7] 
XII, 19,28 [359, 16] 
XII, 22, 31 [363,25] 
XII, 28, 39 [371, 10] 
XII, 28, 39 [371, 14] 
XIII, 2, 2 [378, 15] 
XIII, 2, 2 [378, 16] 
XIII, 2, 3 [379, 10] 
XIII, 2, 3 [379, 11] 
XIII, 5,6 [381, 10] 
XIII, 5, 6 [381, 11] 
XIII, 15, 17 [392, 2] 
XIII, 18,23 [396,20] 
XIII, 18,23 [397,4] 
XIII, 18,23 [397,6] 
XIII, 18, 23 [397, 8] 
XIII, 19,24 [398, 13] 
XIII, 19,25 [398,28] 
XIII, 20, 27 [400, 10] 
XIII, 21,31 [403,17] 

25"ZU gurtze» dakar B-k. 
26 «zugurtasna» A. 

zugurtze 
zugurrze25 

zugurrari 
Zugurtasuna 
zugurtasuna 
zugurtasunez 
zugurtasun 
zugur 
zugur 
zugur 
Zugurtasuna 
zugurtasun 
zugurtasun 
zugurtasun 
zugurtasun 
zugurtasun 
zugurtasunez 
Zugurtasunak 
Zugurtasunean 
zugur 
zugurtasunera 
zugurtasunean 
Zugurtasunez 

zugurki 
zugur 
zugurtasun 
zugurtasun 
zugurtasuna 
zugur-itza 
Zugurtasunaren 
zugur 
Zugurtasunez 
zugurtasuna 
zugur-itza 
zugurtasunaren 
zugur 
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zuhurtze 
zugurtze 
zuhurrari 
Zuhurtasuna 
zuhurtasuna 
zuhurtasunez 
zuhurtasun 
zugur 
zugur 
zugur 
Zugurtasuna 
zugurtasun 
zugurtasun 
zugurtasun 
zugurtasun 
zugurtasun 
zugurtasunez 
Zugurtasunak 
Zugurtasunean 
zugur 
Zugurtasunera 
zugurtasunean 
Zugurtasunez 
Zugurtasun 
zugurki 
zugur 
zugurtasun 
zugurtasun 
zugurtasuna 
zugur-itza 
Zugurtasunaren 
zugur 
Zugurtasunez 
zugurtasuna26 

zugur-itza 
zugurtasunaren 
zugur 



VI 

Ekidin, «nendun» 

Berebiziko garrantzia dute, Aitorkizunen testuan ez ezik Aitorkizunen testuaren 
historian -eta azken honengatik dira hemen aztertu beharrekoak-, ekidin ustezko aditz 
laguntzaileak eta «nendun» adizkiak: batetik, Aitorkizunetan hasi zelako Orixe horiek 
erabiltzen eta, hein batean behintzat, Aitorkizunentzat berreskuratu bide zituelako (itzulpen 
honekin iritsi nahi zuen xede garrantzizko baten erakusgarri diratekeelarik, beraz); bestetik 
-eta, orain eta hemen darabilgun auzirako, batez ere-, bi hitz hauen inguruan gertatu 
zirelako Aitorkizunen testuaren historiako bizpahiru gertaldi esanguratsu, segituan ikusiko 
ahal dugun bezala. Bide batez -auzi hau zeharka baino ez baita hemengoa-, azalpen 
orokor honek erakutsiko ahal digu, adibide gutxik eman lezaketen argi batekin erakutsi 
ere, nola gauzatu ziren Aitorkizunetan -bere beste Ian nagusietan ez bezala- Orixek 
hizkuntzari buruz edo, agian hobeto, hizkuntzaren batasunari buruz zituen iritzi zenbait: 
iritzi-aburu hauetako batzuk ez dira erabat ezezagunak, behin baino gehiagotan eztabaidatu 
baitira, bai argitaratu ziren garaian bai azken urteotan (dagokien tradizioan -nire ustez
behar bezala kokatu ez badira ere, diren baino xelebreagoak agertuaraziz), baina gutxitan 
hitz egin da -baldin inoiz egin bada- hizkuntzaren praktikan eta puntu honi dagokionez 
izan zuen jarreraren gainean. Hemengo hauek, esan bezala, bi adibide besterik ez dira baina, 
agidanean, oso adibide adierazgarriak. 

1. ekidin 

Orixek uste zuen izan laguntzailearen nor-nori saileko «zait», «zaio», «natzaio» etab. 
gaizki eratutako adizkiak direla, hau da, jatorrizko adizkien forma endekatuak izan behar 
dutela nahitaezjl aldi berean, uste zuen aditz laguntzailearen balioa zuen nor-nori sail jator 
oso bat bizirik zela oraindik zenbait herritan: 

Se usa en bastantes formas ad y alIa: nakio, zakio, d4kio, etc., y en la Burunda y Barranca de Navarra 
no he oido sino d4kio en vez de zaio. A esas formas usuales les falta el -di- de la rruz, que convenia 
restablecer, al menos en algunas fiexiones, para no confundirlas con las del verbo iakin: dakit = 'yo 10 

1 Ez dutelako agerian Orixeren ustean izan-en erroa den -iza-; nor hirugarren pertsonan duten adizkiei 
dagokienez, ezin bide direlako z- batez hasi, d- batekin baizik; etab. Ikus, guzti honetaz, hurrengo oharra. 
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se'; dakit (dakidit) = 'ello me es' .. zait; 

eta, gauzak horrda, «dakit» edo «dakidit» honen sailekoak erabiltzea proposatzen zuen ohiko 
zait eta abarren ordez.2 

Orixerentzat, izan ere, bide honetatik iritsi behar zen aditzaren batasuna: 

[ ... ] [por] el restablecimiento morfologico de nuestros verbos auxiliares a su primitiva pureza. 
Restablecimiento, decimos, y no reforma, porque el trabajo esta hecho a base de datos autenticos y 
ciertos, tornados de unos y OtfOS dialectos, no sacando nada de nuestra cabeza;3 

hau da, ustezko forma zaharrak berreskuratuz, literatur tradizioak edo hiztun gehienen 
erabilerak ezer gutxi balio baitzuten jatorrizko garbitasun haren ondoan: 

Hemos hecho un esfuerzo teorico con vistas a la uniflcacion. No es aquello de 'los autores anteriores 
10 dieen', 0 'eso no es hoy popular'. Pero si hay indieios de que 10 fue, seguimos al pueblo que habl6 
mejor, y, sobre todo 10 mas seneillo. Si no dejamos a un lado el uso de esos autores viejos y del pueblo 
de hoy, nos condenamos a no salir nunca del caos actual [ ... ], 

aipatu Ellenguaje vasco ... liburutik ez irtetzearren.4 

Ohar bedi ondo: «restablecimiento)), «no sacando nada de nuestra cabeza)), «indicios de 
que [ ... J fue [popular])), etab. Ez gaude -garrantzia baitu zehazteak-Azkue gaztearen edo 
Sabino Aranaren edo Soloeta Dimaren eta enparauen ildoan/ ezpada Morfologia vasca eta, 
agian batez ere, Gipuzkera osotua bezalako liburuen gerizpean: alde handia baitago horien 
guztien artean edo, hobe, horiei guztiei buruzko iritzien artean -batik bat, baina ez bakarrik, 
1940 edo 1950garrenetako antiojoekin begiratuez gero---.6 Ez da hau toki egokia Orixek 

2 Ellenguaje vasco, 139 or.; bai ekidin-i buruz bai izan-en ustezko forma jatorrei buruz ikus, aipatu liburuaz 
gain (133-136 or.), Orixe, «Euskal aditza», EG, 1950 [5-6 eta 7-8], 42-45 eta 18-20 or. [= IG, III, 895-904 
or.] -Ellenguaje vasco liburuan dioenaren aurreko bertsio bat-, eta Id., «Mea culpa eta "Quos ego!"», Yakin, 
9 (1959), 89·93 or. [= IG, III, 978-980 or.]; 1949-1950 urteetako gutunetan ere -batik bat Oiartzabal eta 
Mokoroarentzakoetan- sarri samar aipatzen da bi aditz hauen kontua. Orixek aditzaren inguruan erakutsi zituen 
iritzi eta apeta hauen guztien gainean -baita ekidin eta izan laguntzaileei buruz ere- ikus Zuazo [1988a, 303-
307 or.] eta [1988b, 246-249 or.] eta baita ere Goenaga [1991, 543-546 or.]. 

3 Ellenguaje vasco, 5 or. 
4Ellenguaje vasco, 147 or. Eta pixka bat gorago, ekidin laguntzaileari buruz ari delarik hain zuzen ere: «Pero 

en tracindose de la unificaci6n literaria (isomos 0 no somos?) hay que pasar por alto autores antiguos, modernos 
yactuales, habiendo mas que raz6n suficiente para ellO» (ib., 139-140 or.). 

5Esanguratsua da 050 -batasunaren historiari buruz guztiok ditugun uste batzuk neurtzeko alegia- aipatu 
ditugun Goenagaren eta, batik bat, Zuazoren lanetan Orixe kokatuta egotea Euskal-Izkindea, Soloeta Dima eta 
abarren segizioan; izan ere, eredua hurbilago dugu: idazle bat baldin bada gipuzkera osotuaren benetako mamiari 
-zehaztasuna ez da, agidanean, alferrikakoa- jarraitu zitzaiona, idazle hori Urte guziko meza-bezperak eta 
Aitorkizunak liburuetako Orixe da. 

60rixek hizkuntzaren inguruan zituen ideia funtsezkoenakAzkuerengandikoak ziren: bai hizkuntzari buruzko 
ideologian bai hizkuntzalaritzaren beraren oinarrietan; Azkuek -eta, diogun berriz ere, ez gata Azkue gazteari 
buruz ari- jarraitzaile gutxi izan ziruen, eta horietakoa izan zen Orixe. Gramatika hutsezko kontuetan, horratik, 
ez zen beti bat etorrzen ez rnaisuarekin ez inorekin: gogora, eranskin honetan mintzagai ditugun auzien mugetatik 
ez irtetzearren, «dakio» saileko adizkiak izan-enak direla Azkuerentzat, ez ekidin-enak:, izan-en erroa -iz- dela 
Azkuerentzat, Orixerentzat berriz -iza-; eta hizkuntza idatzian Orixek sartu omen zuen «nun» espresuki gaitzetsi 
zuela Azkuek -gogoan Olabide bazuen ere- (ikus, hemen bertan, 450-451 or. 18 oh.); etab. Baina Orixek 
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hizkuntzari eta hizkuntzaren batasunari buruz zituen iritzi erromantikoak sistematikoki 
aztertzeko, baina axola zaigu ustezko ekidin honen inguruan argitu beharrekoak xehe samar 
aztertzea: batetik, honetarako erabili zituen argudioak sasoi honetan -hots, Aitorkizunak 
idazten hasi zenekoan, hain zuzen ere- agertu eta praktikan jarri zituen era honetako beste 
proposamenen oinarrian dauden berberak direlako (hemen ere mintzagai dugun «nendun» 
adizkiaren aldekoarenean, esaterako); bestetik, auzi honek adibide gutxik bezala erakutsiko 
digulako hizkuntzari buruzko hausnarketaren tradizioan -eta, zehazkiago, batasunaren 
historiaren- zein alderdiri atxiki behar zaion, eta zeinen estu, Orixeren hizkuntz eredua. 

Honela hasten da, Morfologla vasca liburuan, «Recipientes de verbos intransitivos» izena 
daraman atala:7 

Afortunadamente uno solo. unico en todos los dialectos, es d demento reflexivo que se une a los 
personales d, k, n, 0, gu, zu ... para formar estos recipientes: ki. Creo haber enseiiado en alguna otra 
parte que este demento es d nucleo dd verba ekin [ ... J. No cabe, sin embargo, tener seguridad acerca 
de su origen. Bonaparte ve la fuente dd demento ki en d verbo egon, egoki. 

Nuestra ciertamente apreciable y sobradamente decantada conjugaci6n familiar ha producido 
tales desaguisados en la cortes del auxiliar, que valieranos mas no hubiera nacido [ ... J. 

Como este demento reflexivo ki, de que aquf se trata, se manifesto hurmo con el intruso i 
[hau da, hitanoaren adizkietan agertzen denaJ y desapareda cada vez que este querfa ponerse a su 
lado, el intruso se ha vengado de el quedandose en sus flexiones disfrazado de respetuoso. Hasta al 
diligendsimo y pacienzudo tratadista de nuestro verbo Fr. Juan Mateo de Zabala se Ie escap6 que ddat, 
ddaku, ddatzu son flexiones de origen familiar [ ... J no percarandose de que la i familiar esta en elIas 
incorporada a la d [ ... J. 

Las flexiones if dakit 'se me ha muerto', estali dakigu 'se nos ha cubierto', pierden su caracterfstica 
de recipiente en conjugacion familiar. En el dialecto en que como caracterfstica de esta conjugacion 
figura, como es natural, d pronombre familiar i, arranca de su puesto al reflexivo ki sin que de el 
quede rastro; yal elidirse este demento permuta, como es de ley, la consonante que Ie sigue [ ... J. De 
if dakidaz y dakiguz nacen las flexiones, por su aspecto semifamiliares, if ddataz e if ddakuz 'se me 
han, se nos han muerto'. En otros dialectos, en que como caractedstica de familiaridad interviene por 
chocante anomalfa el pronombre respetuoso zu, de ki queda la i en objetos singulares, if zaiten vez de 
if dakit'se me ha muerto' [ ... J. 

Solo en un rincon paradisiaco de nuestra hermosa Nabarra y en limitadas zonas de Bizkaya, como 
Bakio, Lemoniz y Barrika, se oyen flexiones de verbo auxiliar de indicativo en que figura d reflexivo ki. 
Doce 0 catorce aiios atras 01 hacia Etxarri-Aranaz, con una fruicion que sin duda asom6 al semblante, 
estas lindisimas flexiones: etorri dakit'se me ha venido', etorri dakik 'se te ha venido' [ ... J. 

1931an argitaratutako «Primer apendice de la Morfologia vasca. Conjugaci6n del verbo 

Azkueri zor zionekoa --eta ror ez zionekoa- ez da toki honetakoa. 
7Azkue [1923-1925, 573-575 or.]. Ondo laburbildu zuen Mitxelenak [1970,20-21 or.] Azkueren asmoen 

nondik norakoa: «[oo .]10 que Azkue querla era precisarnente esto, rescaurar, por ejemplo, el verbo vasco, como 
se rescaura un edificio 0 un cuadro: borrar en la lengua las injurias del tiempo y desempafiar el brillo original 
del instante mismo de su creaci6n. [oo.] Azkue, y en general codos los reconscructores del verbo vasco, tracan de 
eliminar a toda costa las irregularidades del sistema y ponen para ello en el origen un verbo perfeccarnente '16gico', 
es decir, regular. [ ... ] Azkue, como los demas, cay6 en este pecado al tratar del verbo, no dell6dco. De ahi procede 
el vicio radical que quita valor a la segunda parte de su excelente Morfologta vasca (1923), compensado en parce 
por el apendice que dedic6 al verbo guipuzcoano (1932)>>. Ikus, arobat, Tovar [1952] eta [1966]. 



EKIDIN, «NENDUN. 447 

guipuzkoano» ddakoan berriz aipatzen du kontua,8 baina askoz interesgarriagoa da 
Gipuzkera osotua izeneko idatzian dioena --eta barka bekit, berriz ere, aipuaren luzea-:9 

Hay otras flexiones curiosas de este verbo [izan aditza alegia], por 10 general arcaicas, cuyo uso en 
Gipuzkera Osotua parece recomendable. Son las receptivas de indicativo, por ejemplo, etam dakit, 
dakigu, zekian ... etc., de uso aun hoy en la Burunda y la tercera, con otras de conjugacion remota, 
tambien en ciertos lugares del B, como Bakio, Lemoniz y Barrika. Sus correspondientes zait, zaigu, 
zitzaion son deformaciones producidas por la conjugacion familiar. [ ... J Y asi como esto [hots, 
«ddatort» (B) iluna «datorkit» (G) gardenaren ondorio gaiztoa izateakl debe impulsar a los bizkainos a 
abandonar las degeneradas ddatort, ddatorky ddatorku, as! la existencia de flexiones burundenses etam 
dakit, dakigu, zekian, zekigun, etc., debe animarnos a valernos de elias en Gipuzkera Osotua en vez de 
las deformadas etarri zat ('zait'), zaku 0 zaigu, zitzaion y zitzaigun. 

Tal vez pudiera objetarse que como las flexiones dakit y dakigu se usan iY tanto! en significacion 
de '10 se' y '10 sabemos', el introducirlas en vez de zait y zaigu (zat y zaku) produciria una gran 
mescolanza. A 10 cual dire que [ ... J. 

Eta, hemendik orrialde gutxira, «Algunas flexiones de izan» izenburua daraman atal batean, 
honda dio: 10 

Paradigma III. Flexiones receptivas de izan en indicativo proximo. Este paradigma se expuso en 
[ ... J. SUS flexiones naitzak, naitzan, naitzaka ... etc., son, como se .dice alii, anormales, aunque 
de uso general, con ciertas pequefias variantes, como natzaik, natzain, natzaia y demas. De sus 
correspondientes flexiones normales se habl6 en [ ... J. Aqui se expondci su paradigma tal como se oye 
aun hoy en la Burunda [ ... J 

Quizas a alguien Ie ocurra decir que dejando en la Burunda sus etarri dakit y dakia, podriamos 
atenernos a las flexiones hoy corrientes etorri zait y zaio, dejando las primeras para los modos 
imperativo, subjuntivo, hipotetico, condicional y potencial. Y esto por una razon muy senci11a. Como 
se ha visto, a las flexiones dakity dakio les falta el nucleo del verbo izan. En cambio este nucleo aparece 
claro en las flexiones zait y zaia. A esto respondere que no; pues, este za es cosa muy distinta de iz, 
nucleo del verbo izan, como se expondra a continuacion [ ... j. . 

Para terminar este capitulo afiadire que tal vez algunos, aun convencidos ya de que las flexiones 
zait 0 zat y zaio 0 zako son restos fosilizados de zaidak y zaidan, zaiok y zaion, familiares de dakit y 
dakia; es posible que opinen que para evitar anfibologias [Azkuek nabarmendual es mas practico y 
recomendable el conservarlas, dejando sus correspondientes originales, ya casi totalmente arcaicas, 
para expresar ideas de subjuntivo. En vez de etorri dakit, digamos: etorri zait 'se me ha venido' y etorri 
dakidala 'que se me vengi [ ... J. Pero esta teo ria de evitar anfibologias nos llevaria asi mismo a las 
siguientes conclusiones [ ... J 

Auzi berberari buruz ari dira hitz egiten Azkue eta Orixe eta bistan da, bestalde, ezin 
ukatuzko lotura bat dagoela bien azalpenen artean -ez dut uste ordea dirudien bezain erraza 
denik jakitea zein dagoen zeinen mendean-: aide bakarra da Orixerentzat ekidin laguntzaile 
baten forma sinkopatuak liratekeela adizki hauek guztiak eta Azkuerentzat, ikusi dugun 

8Azkue [1931, 101-102 or.]: «[ ... ]las viejas y preciosas formas de recipiente it dakit, dakik, dakin, dakio'se 
me ... te ... Ie ha muerto' [ ... ]»; ,,[ ... ] estas viejas hermosas flexiones [ ... J»; etab. 

9Azkue [1934-1935,151-152 or.]; hernen aldatu egiten du Morfotogia-n azaldutako reoriaren zati bat, baina 
ez du axola hemen darabilgun auzirako. 

IOAzkue [1934-1935) 155-156, 158) 162-163 or.]. 
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legez, izan aditzaren jatorrizko formak. Azken batean gramatikazkoa den puntu honetan 
Azkue eta Orixe bat etortzea, garrantzizko gauza izan arren, gutxienekoa daj hemen axola 
zaiguna da egiaztatzea «zait» gaitzesteko eta «dakit» hobesteko zergatikoak eta argudioak 
berberak direla batarengan eta bestearengan. Alabaina eta esan bezala, ez da hau toki egokia 
Orixek hizkuntzaren batasunari buruz zituen iritzien -eta hauen iturrien- gainean 
jarduteko. Gogora dezagun bakarrik Orixek, kontu hauetan, Azkue baino epelagotzat zuela 
bere burua -eta ez gara, diogun berriz ere, Azkue gazteari buruz ari-. Eta, izan ere, hala 
zen: oso oker ez banago, eta era honetako beste zenbait hitzekin gertatu zitzaionaren antzera 
(gogora, berriz ere, hemen bertan aztertuko dugun «nendull» kasua), Aitorkizunen testuaren 
inguruan bakarrik -eta Aitorkizunen lehenengo idatzaldian batik bat- erabili zuen aditz 
hau (ikus 77 or.), Aitorkizunetan gauzatu nahi izan baitzuen Orixek, beste inon baino 
gehiago, bere bizi guztian zehar hausnartzen eta osatzen joan zen hizkuntza jasoa. 

Esan dugunez, ustezko ekidin hau erabiltzeko Orixek izan zuen zergatiko nagusia izan 
zen izan laguntzailearen nor-nori saileko adizkiak gaizkieratutakotzat jotzen zituela: honek 
ez du ordea esan nahi, inondik ere, adizki oker horiek arbuiatzean sistematikoa izan zenik 
-edo sistematikoa izan nahi zuenik-, ezta Aitorkizunen lehenengo idatzaldian ere; aitzitik, 
hiru modutara jokatu zuen Orixek nor-nori saila Aitorkizunen bi idatzaldietan: izan-en ohiko 
formekin (hots, aipatu ditugun «zait», «zaiO» etab. endekatuekin, eta sasikotzat ere jotzen 
zituen -tza- eta -zki- morfemak dituztenekin: «natzaio», «zitzaidan», «zitzaizkidan»); hark 
izan-en forma jatonzat zituen beste batzuekin (aditzaren ustezko erroa, -iza- alegia, garbi 
erakusten zutenekin: «nizaio», «zizadan», «ziza[i]zkidan»); eta ustezko ekidin delakoaren 
formekin (osoak zein sinkopatuak: «nakidio» edo <<nakiO», «zekididan» edo «zekidan», 
etab.)." Gorago aztertu dugun «zatzaie B : zakie m2» oharrak (ikus 123 or. 75 oh.) pentsarazi 
lezakeenaren kontra (eta era honetako beste zenbait kasutan ez bezala: gogora, berriz ere, 
«nendun»), Orixe amore ematen joan zen Aitorkizunen testuaren historian zehar: izan ere, 
C-tik B-ra bidean auzi honen inguruan egindako aldaketa gehienak izan-en forma normalen 
aldekoak dira, beste bi sailak (izan-en forma ustez jatorrena eta ekidin-en adizkiena alegia) 
erabat baztertu ez bazituen ere. 

Ikusi dugun bezala, adizki hauek direla-eta Azkuek eta Orixek dakartzaten lekukotasunak 
eta argudioak berberak dira eta, puntu honetan behintzat, ezin eztabaidatuzkoa da lotura bat 
dagoela bien artean; izena ordea aldatu egiten da: Azkuerentzat izan da, Orixerentzat berriz 
ekidin. Orixeren asmakizuna ote ekidin hau? Gauza ezaguna da ekidin aditzoina Axularrek 
dakarrela (<<equidim», baina ez da zalantzarik Orixek ekidin izena zuen aditz baten adizkitzat 

lIBi maila bereizten zituen Orixek izan aditzaren historian: bata, oraindik bizirik ziren adizki batzuetatik 
hurbil dauden formena eta, hortaz, erabil daitekeena eta, izan ere, erabili egin zuena Aitorkizunetan (<<gira», «zira»; 
«nizaio), «nizaizu», etab.; «ninzan»; «ninzaiofl», «ninzaizun», etab.; «ziza[i]dan), «zizaion», etab.); eta bestea, 
oraindik erabat erregularrak ez diren aipatu saileko adizki zenbaiten jatorrian leudekeenak, inoiz erabili beharko 
liratekeenak baina Orixek erabili ez zituenak (<<niza», «diza» [> «da»], «giZa» [> «gira»], «ziza» [> «zira»], «ditta>, [> 
«dira»]; «dizait», «dizaio», «dizaizu», etab.; <<ninizan», «zinizan», «zizan», etab.). lkus, guzti honetarako, 445 or. 2 
oh. aipatutako liburu eta artikuluak. Inoiz erabili ez zituen -baina, hala ere, proposatu egiten zituen- adizkiei 
dagokienez ikus zer dioen <<.Amillaitz'i erantzuna» izeneko artikuluan (EG, 1951 [9-10],45-46 or. [= IG, III, 935-
937,937 or.]): «[ ... ] ez al nizun oartarazi lengoratze ori ez ditekela oraingoz egin, ez alegin ere? Erabiltzen al ditut 
neronek ere niza, iza, ta olako oriek?». Aitorkizunen lehenengo idatzalditik bigarrenera adizki hauek direla-eta egin 
zimen aldaketei buruz ikus 77 or. 28 oh. 



EKlDIN, «NENDUN" 449 

zituela hemen ikusi ditugun hauek Axularrenaren berri jakin baino lehenago eta, honekin 
topo egindakoan, biak bat zirela pentsatu zuelaY Lekuko dugu Donibane Lohizunetik 
1949ko martxoaren 9an Martin Oiartzabali egindako karta bat: 

At:zo erenegunetan Axular, en Gero'ri axal-begiratu bat eman diot, gure nagusi onek emanda. 
Itokarrean ari izanik ere (zazpi bat orduz), gauza asko auteman ditut gure bion aditza-lana sendot:zen 
dutenak, eta geroko utzi bear, edo besterentzat, obeki esan. Gauzarik politena au arkitu dut: ekidin 
(equidin), adit:z-izen berbera, beste joka-it:z batzuekinY 

Baina, esan bezala, Oiartzabalentzako gutun hau idatzi zuenerako harrotua zuen 0 rixek ekidin
en kontu hau, bai teorian -ekidin izena erabiliz- bai praktikan ere: praktikari dagokionez, 
bukatua zuen ordurako, dudarik gabe, adizki hauetaz josita dagoen Ca behatzizkribua (ikus 
35-39 or.); teoriari dagokionez, berriz, ekidin laguntzailearen izena aipatzen du Lafonen eta 
Lafitteren liburuei 1947an egindako iruzkinetan;14 eta Oiartzabalentzako aipatu gutunak 
ere argi eta garbi erakusten du Orixek aurkitu berria duena ekidin aditzaren «aditz-izen 
berbera» dela, hots, ordura acte hipotesi hutsa zelakoan erabiltzen zuen hitzaren benetako 
lekukotasun bat. Baina nago ordura arteko ekidin izena ere ez zela Orixek asmatua; esango 
nuke honetan ere Olabide dagoela tartean, bai baitirudi aditz laguntzaileei dagokiela -eta 
ez, edo ez bakarrik, Axularren «equidin» hitzari berari- Euskaltzaindiaren 1927ko batzar
agirietan irakur daitekeen aipamen hau: 

Olabide jaunak idoro ditu orainarte ent:zun ez diran euskal-aditz abek ekidin eta idin: biyak Leizarraga 
ta Axular' ek badakarzkite.15 

Egiantzekoagoa da, beraz, Olabiderengandik etorri izana Orixeri ekidin aditzaren izena 
behintzat -ahoz alegia, hark ez baitzuen, dakidala, honi buruzko ezer argitaratu-: ezaguna 
da bien arteko lotura bereziki estua izan zela 1923-1931 urteetan eta baita, noski, geroago 
ere: «bai ote da Euskalerrian Aita Erraimun nik bezainbat ezagutu zunik? [ ... ] Ni ondoan 
iduki nindun zortzi bat urtez [ ... ]».16 

12Axularrena eta berea bat egiten zituela.Orixekez da dudarik: «[ ... J naldo, zakio, dakio [ ... J; kiorren izen osoa 
ekidin da, equid in (Axular) [ ... J» (<<Arnas'en berri laburra», Arnas, 3, 1960 [= IG, III, 452-453 or.]). Axularren 
ekidin-i buruz ikus Mitxelena [1963], Akesolo [1991J eta, ustezko hirugarren lekukotasun bati buruz, OEH, VI, 
s.v. Zer ikusi izango du Orixerekin, zalanrzarik gabe, Mitxelenak aipatu artikuluxkaren akaberan dioenak: .Badut 
aditzea baduela honezaz esankizunik, aspaldiz gero gainera, Aita Justo Mokoroak». 

13Gutun honi buruz ikus 34 or. 36 oh.; 'gure nagusia', esan gabe doa, Telesforo Monzon da. Orixek irakurria 
zuen Gero lehenik ere eta aspaldi samar: «Mucho hemos lefdo al Padre Granada, y cinco veces cuando menos, 
despues de haber lefdo el opusculo del senor Urquijo, hemos saboreado a Axular [ ... J» (<<Pedro de Axular: iplagio, 
imitaci6n 0 traducci6n?», Euzkadi, 1924ko maiarzaren 15ekoa [= IG, III, 198 or.]); «Neronek ere Axular aundia 
bost aldiz irakurri nendun gaztezaroan, ez bost aldiz edo askotaldiz, guk esan oi dugun bezala: lau ta bat aldiz 
esan nai nuke [ ... J» («Paul Gurenaren Eskuritzak», EG, 1958 [5-6], 518-523, 522 Of. [= IG, III, 439-442, 442 
or.]). Oiartzabalentzako aipatu gutunean ere esaten du: «Bost aldiz irakurri (beinere ez irakurri) egin nun 3'garren 
argitaldian, Intxauspe jaunak bi lerro jan egiten baititu. Ez ulerru, non bait»; hau da, equidin dakarren esaldia ez 
dagoela --eta, izan ere, hala da- Orixek ordura arte erabili zuen Intxausperen edizioan. 

14Jakina, Le systeme du verbe basque au XVIe siecie eta Grammaire basque: ikus 37 or. 47 oh. 
15«Euskaltzaindiaren barzar-agiriak. Bilbo'n, Euskaltzaindiaren etxean, 1927'ko Jorrailla'ren29'an», Euskem, 

8 (1927), 160 or. 
160rixe, «Paul gurenaren eskutitzak», EG, 1958 [5-6],518-523,518-519 or. [= IG, III, 439-442, 439-440 
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2. «nendufl» ('nuen') 

Honetan ere, aditzaren morfologia arautu -hots, ditxosozko logikaren araberakoa 
egin- beharrak bultza egin zion Orixeri «nendufi») adizkia aukeratzera ordura arte, 
gehienetan -eta, orduan ere, gehienen usadioaren kontra-, «nun)) formaren bidez adierazi 
zuena adierazteko. Merezi du Aitorkizunak edo Aitorkizunen hizkuntza mintzagai nagusi 
duen «Mea culpa eta "Quos ego!")) artikuluko pasarte luze hau ekartzea:17 

Aurtemin erauntsi zenidanez -lbar'ek ere ori berori esan zidan-, euskera idatzian nik omen dut 
obena nun eta zun sartu izanarena. Ala ote? Etzait iduri. Nik oraindio nire libururik argitara gabe, Aita 
Olabide'k erabili zitun hun Berrian. !Asi zaite lene[n]go orriaIdetik, eta len-ataIean, zun ogeitarnabost 
aIdiz arkituko duzu. Esan duzukena, orduko nik erabillia nedukala Jesusen Biotzaren Deya'n, eta 
zanarekin batean ari izan nintzala lanean !tun Berria argitara bano sortzi [sic] urrez lenagotik. Nork 
ezaguten ditu nere lantxo aiek, bakar batzuek ezik, eta olako ondorioak ukan ote dute? Olabide'k 
nere kutsurik bai ore du, Lekuona iaunari ere derizkiona? Nik arena geiago, nere ustez. Dana daIa, 
nere erma baIdin ba'da, mea culpa dsatea dagokit. Urrengo liburu-gaiean, Iainkoaren billa, nuan eta 
zituan ipini ditut, zori oneko zuen .,erri orrentzat, aIik eta geiena buruz atzi dezan. Lan ori ez dut 
egin ikasientzat, batez ere zuek bezalakoentzat. Zuentzat berdin dio garbiago edo zaillago eginik ere, 
buruz ongi artuko baituzute, belarrii ez ba'da ere. Gaurko au bezalako arrikuluetan ez duzu aurrera 
arkituko nuan, nuban, nuen, nuben, nuin, niin, noon, non, nuun, nun. Batasunaren billa omen zoazte. 
Anarki aundi ortan zein aukeratu bada? Orien guzien ama dana: nendun. Nere nendun kuttun au 
ematen asi nindeken 1923'garrenean'ere, erri askotan esaten baitzan ordu artan. Bai, Adiskide Berri, 
erri askotan. Orozko erri aundiskoa da bere baillerakin, eta asi Lezamatik eta Getxora bitarrean, eta 
Laukiniz aldera, Txori-erri zaion lurraIde ori ba-da zerbait. Ez ote zan Gipuzkoaren erdi bat aina 
1923' garrenean nendun esaten zanekollurraIdea? Gipuz-gipuzkoa esan nai nuke, ors, Bizkai-Gipuzkoa 
leku: Eibar, Mundrau, Onati eta abar. Zuen erriak ez dula orrela esaten. Zuen erria aI da beti lege? Eta 
zuen belarria? Ni, ongi mintzo dan edo zan erriarekin noa, eta nere belarriarekin. Zer itz ederragorik, 
bulunba-antzeko mintzoa dun ori baino? Gipuzkoan ere ez aI zan esaten nendun, giputz-erria gaur 
baino obeki mintzo zala? Nondik atera duzute gendun, nendun' etik ez eta? N-: ni, bakarraren einean; 
eta g-: gu, aunitzen einean. Ez noaIa erriarekin? Zein errirekin? Zuek bezain erritar iotzen dut nere 
burua, ni baino kaIetarrago baitzirate. 18 

or.]. Honi buruzko lekukotasunak ugari dira Orixeren izkribuetan zehar: ikus, besterik gabe, Iztueta [1991, 85 
or.]. 

17~kin, 9 (1959), 89-93 or. [= IG, III, 978-980, 978-979 or.]. Ikusi dugu artikulu hau «Anizetxe iaunari» 
-hau da, on Nemesio Etxanizi: ikus 60 or. eta bertako 45 oh.- egindako erantzun bat baHtz bezala aurkezten 
duela Orixek: honen arabera ulertu behar dira aipuan agertzen diren bigarren pertsonak. Bertan aipatzen den 
'Adiskide Berri', jakina, K. Mitxelena da, baina ez da erraz ulertzen zertara datorren aipamena, «Asaba zaarren 
bararza» argitaratu arte ez baitzuen Mitxelenak, zuzenean behinrzat -eta nik dakidalarik-, auzi honi buruzko 
ezer idatzi. 

180S0 oker ez banabil, Azkue du gogoan Orixek nuen adizkiaren aldaera xelebre hauek aipatzen dituenean: 
«Hoy el pueblo en dialecto G [ ... J propende por 10 general a asimilar la epenteci.ca, oyendose en casi todas partes 
nuun (algunos noon) par nuan 0 nuen, y nittuun par nituan 0 nituen, como tambien zuun 0 zoon por zuen y 
zittuun por zituen. No se si en tiempos de nuestros primeros escritores habra mostrado el pueblo esta indolencia. 
Sabemos, si, que par 10 menos en nuestros dias no se contenta con asimilar elementos epenreticos sino hasta el 
articulo mismo, cuando trae consigo alg1in e1emenro, sea eI plural k, el inesivon 0 alglin otro. En muchos de esos 
lugares en que dicen nuun, nittuun, zuun, zittuun, oimos tambien gorriik por gorriak, gureen por gurean ... etc., etc. 
Si alguno, en vista de esa tendencia popular, por 10 menos de nuestros dias, prefiere el uso de las asimilaciones al 
de las tradicionales epenteticas, se veda tambien obligado a renunciar al usa del articulo en cien casos de indolente 
asimilaci6n. Y mas aun. Si alguien, tal vez por no tener los oidos bien abiertos a la lengua y no haberse podido 
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Auziaren beste alderdi bat agertzen da hurrengo urtean -eta aldizkari berean-argitaratutako 
artikulu batean, Irigoieni zuzendutako erantzun batean hain zuzen ere: 1Bbo 

«Nun nondik datorren errez ikusi leiteke» difiozu. Ni baifion abillago zare. Nik ez dot aen garbi 
ikusten. [ ... J Gure autorerik zaharrenak atzoko dira. Len zer gertatu zan, joan eta billa. Dun-en alde 
or daukazuz euskaldun, ez euskalduen, bizardun, dirudun eta senardun, esaterako. C ••• J Ganera, zure 
errazoiai erantzunez, guk ez dogu esaten duan eta duen orreitan a ta e epentetika diranik edun fez 
iokatzen ba'dira, bai un fez iokatzen ba'dira. Zer da un ori? Olabide zanaren balizkizun (hipotesi) bat. 
[ ... J Ernamuifia -u- dauan orren izen zaharragoa ez ote zediken (eiken, pardon! eikean) un? Gure 
iokaera garbi garbiari begirata, baietz esan lei! d-u-t, {ne)n-u-n, {ne)n-u-ke, {ne)n-u-ken. Dana dala, ez 
dakigu zein uste dan erdi-ustel eta bitartean, ondo da, batasunerako, arauz-erara dagon hipotesi bat 
artutea. Zuena arauz-ipurdi dago, Bizkaian ezik. Zergatik esaten dabe kiputzak zenuen, zuen eta ez 
zenuaten, zenueten, zaaten, zueten, esan bear lizaken lez? C ••• J Nuan, nuban [ ... ], nuen [ ... J: emeretzi 
aldetara. Egizu or batasuna! Bai, eta errez, euskera idatzirako, edun hipotesi artu ezkero: nen-edun 
(metatesiz nen-uden, neuen, nuen). 

Antoh ditzagun Orixeren arrazoibide hauek beste toki batzuetan -baina garai 
bertsuan- azaldu zituen iritzi argiagoak gogoratuz eta horietaz baliatuz: aditzaren batasuna 
iritsi behar da «[por] el restablecimiento morfologico de nuestros verbos auxiliares a su 
primitiva pureza», bila gabiltzana ez baita soilik hizkuntzaren batasuna -batasuna edozein 
preziotan alegia-, hizkuntzaren muina ahal den garbiena gorde beharko duen hizkuntza 
batu bat baizik, eta honen ondoan ezer gutxi balio du tradizioak -gure idazleak 'atzokoak 
baitira zaharrenak ere'-; «nendun» ez da -bide hau, Azkuek ere onartu behar izan zuen 
gisan, debeku baita- inork asmatutako adizkia, 'ondo mintzatzen zen herriak' erabili 
zuena baizik; eta mintzagai dugun aldaera multzoaren jatorrizko formari buruz hipotesi bat 
baino gehiago baldin badago, hipotesi horietan 'arauen araberakoa' hautatu beharko da, 
hots, erregularrena. 19 Ezaguna da Mitxelenak «nendun» honi buruz edo, hobeto, «nendun» 
formaren alde Orixek eman zituen arrazoiei buruz agertu zuen iritzia (noski, Yakin-eko 
orrialdeetan argitaratutako artikulu hauetatik bakarrik abiatuta, ez ja «nendun»-ik gabea zen 

habituar allenguaje sana y hasta filos6fico del pueblo, persistiera en escribir esan zun, ekarri genun, ekarri zitun ... 
etc., debe renunciar a valerse de ten vez de e como agente de tercera persona de plural [ ... J» (Azkue [1934-1935, 
112-113 or.]). Jakina, Olabide du buruan Azkuek «si alguien [ ... J persistiera en escribir esan zun [ ... J" dioenean, 
aipuaren akaberan; eta gogora bedi «gorriik» bezalako asimilazioak erabiltzeko asmoa erakutsi zuela Orixek azken 
urteetako idazki batean -nahiz eta lehendik ere egina izan anrzeko saioren bat-: «[ ... J gaurdanik erabakirik 
nago errebistatan emen darabilladan euskera au egitera, batasunerako erreza baita gramatikan, eta ontaik asi bear 
dugu. Bed izki lagungabe (vocal) -a artikulu egin orde, itza zer vokal' ekin buka, ura luxatuz egin aren artikuluu, 
beraz, bost artikulu, bakarraren ordez. Gero, izen-iokuan, lenengo mailletik asita beste guziitan ere, bi vokal' ak 
bateen urtu, xurtu, ikoldu (contracci6n). Onela: ogi-i [ ... J. Beraz: [ ... ] etxee, ogii, iepoo, eskuu, batasunerako araua 
[ ... ]» (<<Orixe'n erantzuna», Yakin-en geigarria, 1, 1960,3-4 or. [=lG, III, 984-986, 985 or.]). 

18bo«Irigoien iaunari», Yakin-engeigarria, 1 (1960),2-4 or. [=IG, III, 986-987 or.]. 
19Ikus baita ere Ellenguaje vasco liburuan dakartzan argibideak: edun eta un adirzei buruzko hipotesiak; «nun» 

aldaera zabaltzean izan zuen parteaz dioena; eta baita «nendun» honi buruzko asmoak ere (<<Manteniendo "nun" 
para el pueblo iliterato, usare en adelante "nendun", "nedun", "neun" para ellector ilustrado, por la unificaci6n con 
los vizcafnos» [145 or.]). Ez da zalantzarik --eta, bestalde, axola du zehazteak- Ellenguaje vasco liburuaren zati 
hauek bere azken urteetan ondu zituela, 1960-1961.etan, Morgan eman zituenetan alegia. (Bestalde, <<llendun» 
adizkiaren aldeko lehenengo proposamen teorikoa, oker ez banago, honako artikulu honetan eman zuen: «Ukan, 
Ekun, Edun, (Eduki), Un», EG, 1950 [9-10], 20-22 or. [= IG, III, 914-917 or.]; aipatu, berriz, Mokoroari 1949ko 
ekainaren 20ko eskutitz batean aurkitu dut lehendabizi aipatuta). 
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Aitorkizunen testutik: ikus, hemen bertan, 453 or.).20 
Aitorkizunetan baliatu zen gehienbat Orixe «nendufi» honetaz: erabili zuen azken 

urteetako beste Ian batzuetan ere, baina inon ez hemen bezain nabarmen; ohar bedi ordea 
antzeko zerbait esan genezakeela -«nendull» hau, agidanean, kasurik garbiena bada 
ere- era honetako beste zenbait hitzi buruz (arestian aztertu dugun ekidin laguntzailearen 
gainean edo, esaterako, «diago» adizkiaz): honetan ikus daiteke ondo nolakoa zen Orixek 
Aitorkizunekin egin nahi izan zuen saioa. Baina jaio ere -Orixeren idatzietan alegia-, 
nago segurutzat jo daitekeela Aitorkizunen itzulpenaren inguruan jaio zela «nendun» hau 
-era honetako beste zenbait hitz bezala, hemen ere- eta, gainera, zehaztu dezakegula 
itzulketaren zein momentutan jaio zen. Ca-alter-en agertzen den lehenengo «nendun» III, 
1, 1 paragrafoan dago (24 or.): I-Illiburuetako makinazko testuan «nun» besterik ez da 
ageri (hori bai, era guztietako azentuez hornitua),21 eta III. liburuko hasieratik «nendun» da 
sarrien irakur daitekeen aldaera (<<nun» inoiz desagertzen ez bada ere, B-ko testuan berean 
bezala, bestalde: Orixek -ez dezagun ahaztu- gustuko zuen aniztasun hau). Bistan da, 
beraz, Aitorkizunen lehenengo idatzaldiaren puntu horretan deliberatu zela Orixe «nendun» 
erabiltzera. Beste lekukotasun bat ere badugu, aipatu kronologia berresteaz gain Orixek hitz 
honen inguruan izan zuen arreta erakusten duena: izan ere,!, 9, 15 paragrafoan (7 or.) 
makinaz dagoen «nun» baten gainean «nenun» idatzi du eskuz eta, [I]v orrialdean dagoen 
huts zerrenda modukoan, aipatu makinazko «nun» berberari buruz ari delarik (eta, jakina, 
7. orrian eskuz egindako oharra egin ondoren), «nendUll» proposatu du, baina «"nun" ordez 
[ ... ] beti» sartzeko agindua gehituz.22 Hortik aurrera, hau da, C-ko III-IX liburuetan eta, 
ondoren, B-ko testu osoan zehar, bai «nun» bai «nendun» erabili zituen Orixek: adizkia soila 
denean <<nendun» maizago, atzizki bat baldin badarama <<nun» sarriago.23 

Lekuonak Aitorkizunen testuaren inongo hitzetan eta inongo alderditan izan ez zuen 
jarrera bat eduki zuen <<nendull» honekin, eta «nUll» itxurako adizkiak zeuden-zeudenean 
utzi bazituen, ez ohiko arreta batekin saiatu zen «nendun» guztiak desagertarazten: gehien-

2°Mitxelena [1960, 36-40 or.]; honetaz, dena den, ikus 61-62 or. 
21Ikus, lehenengo idatzaldiaren I-II liburuetako azentudun «nun» hauen gainean, 70-71 or. eta V erans. 423-

424 or. 7oh. 
22[I]v orrialdeko oharrak dioena, zehazki, honako hau da: «7' g. [orrialdea] 21 [garren lerroa] nun ordez nendun 

(beti)>>. Ohar honek, bestalde, argi eta garbi erakusten du Ca-alter behatzizkribuan dauden Orixeren oharrak C-ko 
tesruaren garaikideak direla: 7. orriko «nenun» hura, nahitaez. III. liburua idazten hasi baino lehenago eskribituko 
zuen Orixek ([I]v orrialdeko zerrenda noizkoa den ez dut uste frogaru ahal denik, baina segururzat joko nuke ez 
zuela egin IV: liburuaren itzulpena baino askoz geroago: besterik ez bada zerrendako men zuzenketa 39. orriari 
dagokiolako, zehazki IV; 6, 11 paragrafoari). Ikus, honi guztiari buruz. 69 or. 6 oh. eta 70-71 or. Aipatzeko 
modukoa da. orobat, C-ko testuan zehar «nendun» gisa zuzendu dituela Orixek makinaz jotako beste bi «nun»: 
bata eskuz (37 or. = IV; 4, 7 [80, 12]) eta bestea makinaz (38 or. = IV, 4, 8 [81, 13]). 

23Hauxe da, inongo zalantzarik gabe, Orixeren joera, baina badira noski atzizkia duten agerraldiak: <menduna» 
(42 or. = IV; 4, 9 [81,21]; 44 or. = IV; 6, 11 [83,24]; 64 or. = VI, 3, 3 [129,6]; 97 or. = VIII, 10,22 [203.5]), 
«nendula» (49 or. = IV; 14.23 [94,7]; 68 or. = VI, 7,12 [137,25]), etab.; dena den, nahikoa da I-III liburuetako 
aldaketak biltzen dimen beheragoko taulari begiratzea konturatzeko atzizkia duten «nun» adizkiak, oro har, ez 
direla aldatzen. (Gogora dezagun, bcstalde, «nendun» honek ez duela --ez behinrzat Orixeren praktikan
objektu pluralari dagokion formarik: horretarako, beraz, «nimn» erabiltzen du bed). C-tik B-ra bidean egindako 
aldaketei dagokienez, kontuan hartzeko modukoa da «nun» batzuk -batez ere, jakina, «nendun» forma ezagutzen 
ez zuten I-II liburuetan- «nendun» bihurtu direla, baina beste «nun» asko zeuden-zeudenean gelditu direla: 
beheko taulak argi erakusten du nolakoak izan ziren aldaketa hauek. (Ohar bedi konrrakoa, hau da, «nendun C : 
nun B» aldaketa, oso gutxitan gertatu dela). 
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gehienetan «nuan» aldaerarekin ordezkatu zituen, hasieran --eta, nolanahi ere, gutxitan
«nun» eta «nuen» aldaerez baliatu zen arren. Esan bezala, arreta handia ipini zuen honetan 
Lekuonak: bi «nendun» bakarrik itzuri zitzaizkion, hau da, bi «nendun» bakarrik heldu ziren 
A-ko testura.24 (Adizki honen inguruan -bai C-tik B-ra bai B-tik A-ra bidean- egindako 
aldaketa gehienak eta, inondik ere, interesgarrienak, I-III liburuetan egin ziren: eranskin 
honen akaberan eman dugun taulan argiago ikus daitezke arestian azaldu ditugun -eta, 
agian, ilun samar gelditu diren- joerak; gainerako liburuei dagokienez, esan bezala, ez dago 
gorago aurkezturako aldaketa-sistema gardenari ezer funtsezkorik gehitu beharrik). 

Orixeren jatorrizko testua irakurtzean bakarrik konturatzen gara noraino baldintzatzen 
duen -noraino koloreztatzen duen- Aitorkizunen hizkuntzaren itxura «nendun» honek: 
ez da harritzekoa hauxe izatea Orixek, Aitorkizunen testuan egin zizkioten era guztietako 
aldaketen artean, espresuki salatu zuen bakarra «Mea culpa eta "Quos ego!"» artikuluan 
(ikus, berriz ere, 60-61 or.). Ez dezagun ordea ahaztu -honen guztiaren oihartzuna 
behar bezala neurtzeko- orain arte ez genekiela Aitorkizunen testua zorioneko «nendun» 
honetaz josia zegoenik: ez dOOt zenbaten eskuetaraino iritsiko zen Yakin aldizkaria 
1959garren urtean, zenbat irakurle jabetuko ziren salaketa haren esanahiaz eta, hauetan, 
zenbatek sinistuko zioten Orixeri. Ikusi dugun bezala, argitaratu zen Aitorkizunen testuan 
bi «nendun» baino ez ziren, eta hauek baino xelebreagoak ziren ehunka adizkiren artean: 
ulertzekoa da haiekin gogoratu ez izana Mitxelena Aitorkizunei egin zien iruzkinean edo, 
alderantziz, Aitorkizunak aipatu ez izana «Asaba zaarren baratza» artikuluan «nendun» 
honen aurka jarduterakoan. 

TAULA 

Esan bezala, Aitorkizunen I-III liburuetan diren nuen adizkiaren aldaera guztiak biltzen dira 
honako taula honetan (ez ordea nituen-enak: ikus 452 or. 23 oh.). C-ri dagokion zutabean gehiketaren 

24Lekuonak «nuan» erabiltzen wen beti, inoiz huts egin gabe, bere idatzietan: Aitorkizunen testuan ex novo 
gehlmtako pasarteetan «nun» bat dago (baina lehendabizikoa da: 14 or. = I, 16,26 [31, 11]; ikus 216 or.) eta bi 
«nuan» «26 or. => II, 9,17 [51, 8]--<,Utsunea!o) dokumentuan sarma, 197 or. 13 zenb.: ikus 190-191 or.- eta 
31 or. = III, 6, 10 [61, 7] -berez, jatorrizko «nukell» baten ordez: ikus, ohar honetan bertan, beherago-). 
Bestalde, «nendun» hauek ordezkatzeko erabili zituen aipatu «nun» eta «nuell» adizkiak honela kokatzen dira 
Aitorkizunen testuan (ikus I-III liburuetako agerraldien erreferentzia osoak eranskin honen akaberako taulan): 
«nun» 3 aldiz (I, 6, 8; II, 8, 16; Iv; 15,24) eta «nuen» 9 bider(II, 10, 18; III, 1, 1; III, 1, 1; III, 1, 1; III, 4, 8; Ill, 
5, 9; III, 7, iz.; III, 7, 13; III, 7, 14). Beraz, bi aldaera hauek liburuaren hasieran bakarrik aurkitu ahal dira, hau 
da -seguruenik-, Lekuonak oraindik ondo finkatu gabe duenean bere irizpidea. Nolanahi ere, «nun» errazago 
ulertzen da, hauxe baita Orixek erabiltzen duen beste aukera; «nuen» aldaerari dagokionez, ohar bedi -beheko 
taulak argi erakusten du- agerraldi guztiak II, 10, 18 paragrafotik III, 7,14 paragrafoaren erdi alderainoko zarian 
biltzen direla eta, aldi berean, «nuell» dela zati horretan (<llendun» ordezkatzeko erabili duen aldaera bakarra: 
Ill, 1, 1 patagrafoko «nuneko» ez da Lekuonak sartutako aldaketa, eta III, 6, 10 paragrafoko «nuan» ez dago 
jatorrizko «nendun» baren tokian, «nuken» baten lekuan baizik, hau da, beste era bateko aldaketa baten ondorioa 
da eta, zalantzarik gabe, beste momentu batean sartua. (Gogora dezagun m5bis-ek «nuen» batekin glosatu zuela 
Aitorkizunetan -I, 6, 8 paragrafoan- agertzen den lehenengo «nendun»: 183-184 or.). Itzuri zitzaizkion -eta) 
beraz, A-ko testuraino iritsi ziren- bi «nendun» horiek honako hauek dira: 75 or. = VII, 1,2 [154, 28] eta 81 
or. : VII, 9, 14 [167, 18]. Axola zitzaion benetan auzi hau Lekuonari: Orixeren testllan jarri zuen ez ohiko arrera 
honen beste lekukotasun bar ikus dezakegu handik urte batzuetara, aditzaren batasuna zela-eta, Euskaltzaindian 
aldeztll zuen ptoposamenean eta, oro har, honen gainean eman zituen hitzaldietan eta egin zituen idatzietan: honi 
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ikurra duten «nun» guztiek gorago aipatu diren (452 or. 21 oh.) azentuetako bat daramate, dela eskuz 
gehitua dela makinaz eskribitua; bestalde, Ca-alter-etik eta B-prior-etik ibilitako eskuek egindako 
oharrak taketen artean eman ditugu. 

C B A 

1,6,8 [15, 10] nun nendun [nuen m4] nun 
1,6,9 [16, 5] nunarena nunarena nunarena 
1,7, 11 [17, 19] nun nendun nuan 
I, 7, 12 [19, 1] nuIa nula 
1,7, 12 [19,2] nula nula nula 
1,7, 12 [19,4] nun nendun nuan 
1,8, 13 [19, 171 nun nun nun 
I, 8, 13 [19, 22] nunik nunik 
I, 8, 13 [19, 24] nun nendun nuan 
I, 8, 13 [20, 1] nun nendun nuan 
I, 8, 13 [20, 2] nendun nuan 
I, 8, 13 [20, 11] nun nendun nuan 
1,9,14 [21,2] nun nun nun 
1,9,15 [21, 18] nun nendun nuan 
1,9, 15 [21, 19] nun nun nun 
1,9, 15 [21,20] nun [nenun] nendun ' nuan 
I, 10, 16 [22,9] nun [+] nendun nuan 
I, 10, 16 [22, 11] nun[+] nendun nuan 
I, 10, 16 [22, 16] nun nendun nuan 
I, 11, 17 [23,6] nun nendun nuan 
I, 11, 17 [23,22] ba nun [+] ba-nendun ba-nuan 
I, 12, 19 [25, 1] nun nun nun 
I, 12, 19 [25,2] nun nendun nuan 
I, 13, 20 [25, 22] nun [+] nendun nuan 
I, 13, 20 [25, 24] nun [+] nendun nuan 
I, 13, 21 [26,22] nun nun nun 
I, 13, 21 [26, 26] nulako nulako nulako 
I, 16,26 [31, 11] nun 
1,17,27 [31, 17] nun nendun nuan 
I, 17,27 [31, 2l] nun nun nun 
I, 19, 30 [34, 12] bainun nendun nuan 
I, 19,30 [35, 1] nun nendun nuan 
1,20,31 [35,16] banun ba-nendun ba-nuan 
1,20,31 [35,16] nun nendun nuan 
1, 20, 31 [35,17] nun nendun nuan 
1,20,31 [35,18] nun [+] nendun nuan 
1,20,31 [35,20] nun [+] nendun nuan 
1,20,31 [36,7] nun [+] nendun nuan 

buruzkoa da <<Aita Larramendi'ren gramatika-puntu bat», anna 1966an emandako hitza!di bat (Lekuona [1984, 
82-85 or.]); «"Zuen" ala "zuan"?», dirudienez Euskaltzaindira bidali zuen txosten baten bertsio bat (ib., 86-89 or.); 
eta 1975ekoa bide den ,i'Zuen" ala "zuan"? "Duen" ala "duan"?» (ib., 90-93 or.l. 
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II, 1, 1 [37, 13] nun [+] nendun nuan 
II, 1,2 [37, 18] nun [+] nendun nuan 
II, 1,2 [38,9] nendun nuan 
II, 2, 3 [38, 20] banun ba'nendun ba'nuan 
II, 2, 4 [39, 9] nun nendun nuan 
II, 2, 4 [39, 11 pr.J nun [+] nendun nuan 
II, 2, 4 [39, 11 alt.] nun [+] nendun nuan 
II, 3, 7 [42, 2] nun [+] nendun nuan 
II, 3, 7 [42, 6] nun [+] nendun nuan 
II, 3, 7 [42,9] nunean nunean nunean, 
II, 3, 7 [42, 10] nulakoa nulakoa nulakoa 
II, 3, 7 [42, 10] nun nendin [.dun m2] nuan 
II, 3, 8 [43, 4] nun nendun nuan 
II, 4, 9 [43, 14] nun [+] nendun nuan 
II, 4, 9 [43, 16] nula nula nula 
II,4, 9 [43, 16] bainun bainun bainun 
II, 4, 9 [43, 17] nulako nulako nulako 
II,6, 14 [48, 10] nun nendun nUan 
II,6, 14 [48, 17J nendun nuan 
II, 8, 16 [49, 19] nun nendun nun 
II, 8, 16 [49, 21] bainun bainun bainun 
II, 8, 16 [49,23] [nezaken] nendun nuan 
11,8, 16 [49,24] nun nendun nuan 
II, 8, 16 [50, 1] nun [nunekiko] nunekiko nunekiko 
II, 8, 16 [50, 1J nun nendun nuan 
II, 8, 16 [50,3] [nun nula nula] 
II, 8, 16 [50, 10] nun [+] nandun [nen. m2] nuan 
II, 8, 16 [50, 11] bainun bainun bainun 
II, 8, 16 [50, 12J nun [+] nendun nuan 
II,9, 17 [50, 21J nun [+] nendun nuan 
II, 9, 17 [50, 22J nunaz nendunaz nuanaz 
II,9, 17 [51, 3] nendun nuan 
II,9, 17 [51,4] nendun nUan 
II, 9,17 [51, 5] nun nendun nuan 
II, 9,17 [51,6] bainun bainun bainun 
11,9, 17 [51,7] nulako nulako nulako 
II, 9,17 [51, 8] nuan 
II, 10, 18 [52,2] nun [+] nendun nuen 
III, 1, 1 [53, 19] nendun nendun nuen 
III, 1, 1 [53, 20] nendun nuen 
III, 1, 1 [54, 3] nendun nuen 
III, 1, 1 [54,3] nuneko nuneko nuneko 
III, 4,8 [59, 10J nendun nendun nuen 
III, 5,9 [60, 14] nendun nuen 
III,6, 10 [61,7] [nuken] nuan 
III, 7, iz. [63, 14] nendun nuen 
III,7, 13 [64, 10J nendun nuen 
1II,7, 14 [65, 16] nendun nuen 
1II,7, 14 [65,21] nendun nendun nuan 
III, 10, 18 [69, 18] nendun nendun nuan 
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III, 10, 18 [70, 7] 
III, 12,21 [72, 13] nunez 

nendun 
nunez 
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nuan 
nunez 
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Lekuonak idatzitako testuen ezaugarri grafiko zenbait: «Utsuneak», Egan-eko testua eta 
1956ko «Arkibidea» 

Frogatu dugu gorago (298-303 or.) Egan-en argitaratu ziren Aitorkizunen lau para
grafoen testua (E), inongo zalantzarik gabe, Lekuonaren lantegitik atera zela eta, beraz, 
B-prior-en eta E-ren arteko aldaera guztiak -inprimategiko huts soilak ez direnak alegia
Lekuonari leporatu behar zaizkiola. Orixeren testuari egindako aldaketa hauetako batzuk, 
agian gehienak, grafiari dagozkio, hau da, hizkuntzari eman nahi izan zaion itxurari: batik 
bat -ilifi- > -Vn- edo -ilill- > -Vll- eta -in> -in edo -ill> -il (<<baino B : bano E», <mabill 
B : nabil E», etab.) eta letra larriaren eta xehearen erabilera (<<saindu B : Saindu E»). Era 
hauetakoak ez dira falta Lekuonak Aitorkizunen testu osoan zehar egin zituen aldaketetan, 
baina ezin eztabaidatuzkoa da ask 0 z u gar i ago a k eta, bat e z ere, ask 0 z 
sis tern a t i k 0 ago a k d ire 1 a Ega n - e k 0 t est u a n B-prior-en edo probetan 
sartutako ehunka zuzenketetan baino. -

Abia gaitezen -berezoo nabarmenak dira-eta- hitzen hasierako letra larriaren eta 
xehearen erabilerari dagozkion aldaketetatik eta, zehazki, Aitorkizunetan ez ohiko garrantzia 
-eta maiztasuna- duen zure hitzari dagozkionetatik. Izan ere, B-ren eta E-ren arteko 
aldaera guztiak jasotzen dituen zerrendara jotzen baldin badugu (299-302 or.), ikusiko dugu 
Lekuonak, behin ere huts egin gabe, B-ko «Zure» guztiak «zure» bihurtu dituela. Eta ez dira 
gutxi: 

B E A 

303,5 Zure zure Zure 
304,2 Zuri [Zure m3] zure Zure 
304,4 Zure zure Zure 
304,9 Zure zure Zure 
304, 10 Zure zure Zure 
305, 7 Zure ... Zure «Zure ... zure»' «Zure ... Zure» 
305,8 Zure zure Zure 
305,13 Zure zure Zure 
305, 15 Zure zure Zure 
305, 16 Zure zure Zure 
305, 16 Zure zure Zure 
305, 18 Zure zure Zure 

'Bi hauetako lehenengoa puntu baten ondoren dago: horregatik gorde da letra larria. 
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305,25 Zure zure Zure 
305,27 Zure zure Zure 
306, 1 Zure zure Zure 
306,4 Zure zure Zure 
306,6 Zure zure Zure 
306,8 Zure zure Zure 
306,9 Zure zure Zure 
306, 11-13 Zure zure «Zure 
306, 13 Zure zure Zure 

Ezin esan berariaz eta oso erabaki argi bat hartu ondoren egindako, aldaketa ez denik eta, 
batez ere -ikusi dugun legez-, Lekuonaren portaeran ez ohikoa den sistematikotasun 
batekin gauzatua. Eta, izan ere, ez B-prior-eko orrietan ez B-prior-etikA-ra bidean egindako 
aldaketetan, ez dugu horrelakorik aurkitzen ehunka bider agertzen den zure hitzarekin. 

Baina hara non zure hitza letra xehearekin idazteko joera sistematiko berbera ikusten 
dugun «Utsuneak» izeneko paperetan (192 or.): 8 zure daude «UtsuneaID> dokumentuan, 
guzti-guztiak letra xehearekin idatziak;2 hauetatik 5 B-ko «Zure» banatik datoz eta gainerako 
3rak ex novo sartutakoak dira: 

B Drs 

22zenb. Zure zure 
22 zenb. Zure zure 
34 zenb. Zure zure 
46 zenb. Zure zure 
50 zenb. Zure zure 

Hau da, L e k u 0 n a k « U t sun e a k» de 1 a k 0 a e s k rib i t u z u e n e a n 
ere E - n i k u sid u gun jar r era b e r b era i zan z u en, hemen ere 
huts egin gabe. Esan dugu ez B-prior-en ez B-prior-etik A-ra bidean egindako aldaketetan 
ez dugula berriz «Zure > zure» aldaketa ikusiko; are gehiago, «UtsuneaID> dokumentuaren 
bidez Aitorkizunen testuan sar zitezkeen «zure» guztiak, bi izan ezik,3 «Zure» gisan agertzen 
zaizkiguA-n (257-259 or.): 

140 or. = XI, 2,2 [304,6] 
140 or. = XI, 2, 2 [304, 7J 

Uts 

zure 
zure 

A 

Zure 
Zure 

2Berez 9 dira, baina bat (35 zenb.) puntu baten ondoren dago eta, hortaz, letra larriarekin idatzita egon behar 
du nahitaez: honengatik ez dugu gure kontuan sartu. 

3Bat falta zaigu kontua borobiltzeko, aldatu ez diren 2 gehi ohar honen deiaren ondoren datorren zerrendako 
5, guztira, 7 baitira, eta 8 kasu aipatu ditugu gorago; falta zaigun hori 22 zenbakiaren bukaera aldeko parentesikoa 
da (<<len "zure itza [ ... ]"»): «Zure > Zure» aldaketaren nondik norakoa neurtzeko gainerako kasuak bezain 
esanguratsua zen (edo gehiago, Lekuonak honetan izan zuen sistematikotasuna erakusten dueiako) , baina 
parentesia ez zen A-ko testuan jaso behar eta, horregatik, 8 kasurekin Ian egitetik pasatu gara 7rekin Ian egin behar 
izatera. 
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173 or. = XIII, 2, 2 [378, 14] 
187 or. = XIII, 25, 38 [410,6] 
192 or. = XIII, 34, 49 [421, 12] 

zure 
zure 
zure 

Zure 
Zure 
Zure 

eta ex novo sartu diren bi zure letra larriarekin daude idatzita (215 eta 249 or.): 

lor. = I, 1, 1 [9, 6] 
115 or. = X. 4, 5 [247, 13] 

sorkari 
doai oro 

Zure sorkari 
doai oro Zure da 
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Honetaz gain, askotan ukitu eta berrantolatu dira zure hitza duten pasarteak «Zure > zure» 
aldaketa egiteko aukera aprobetxatu gabe: ikus, bestela, 215-252 orrialdeetako zerrenda.' 

Honen guztiaren aurrean erraz pentsa genezake ondorioa honako hau baino ezin litekeela 
izan, hots, «Zure > zure» eta «zure > Zure»· aldaketen artean dagoen aldea kronologiari 
dagokiola, hau da, «zure > Zure» berriagoa dela «Zure > zure» baino; beraz, «Zure > zure» 
aldaketa egiteko erabakia, gutxi gorabehera, «Utsunealo) izeneko dokumentua egin zuen 
garaian kokatu behar litzateke eta gero, Aitorkizunen probak zuzentzerakoan, aldatu egingo 
zuen iritzia;s eta, honen arabera, ondorioztatu behar genuke Egan-era bidaltzekoa zen testua 
(hots, e) «Utsuneal.o) deitu ditugun paperak egin zituen sasoi berean prestatu zuela Lekuonak 
eta, inongo zalantzarik gabe, probetan egin zituen aldaketak egin baino lehenago. Historia, 
beraz, honela izan zitekeen: Aitorkizunen testuaren 1956ko ediziora eramango duten presta
lanen aldi jakin batean, «Utsunealo) dokumentua idazten duenekoan alegia, Lekuonak 
erabakitzen du Orixeren -hau da, B-prior-eko-- «Zure» guztiak «zure» inprimaraziko 
dituela eta aldaketa hori egiten du topatzen dituen «Zure» guztietan eta «zure» idazten du, 
orobat, ex novo sartzen dituenetan; sasoi honetantxe prestatzen du Egan-eko zatia eta, noski, 
momentu honetan dituen irizpideen arabera prestatzen du: B-prior-eko «Zure» guztiak 
«zure» bihurtzen ditu, ~~Utsuneab deituriko paperetan egin zuen bezalaxe; ondoren, handik 
aste batzuetara, liburuaren probak zuzentzen dagoenean eta, hortaz, testuaren behin betiko 
itxura erabaki behar duenean, iritzia aldatzen du eta B-prior-eko «Zure» guztiak dauden
daudenean mantentzen ditu. Iritzi aldaketa hau, bestalde, oso erraz uler liteke: erraz ulertzen 

'Salbuespen bakarra dago: .Zure B : zure AI> (170 or. = XII, 28, 38 [371, 2]); ikus 240 or. 
sEz dut uste esan dezakegunik «zure > Zure» aldaketa egiteko ere erabaki jakin bat hartu zuenik Lekuo~ • 

• Utsuneak» dokumentuan egindako aldaketekin A-n gertatutakoak horixe bera pentsarazi behar dlgula badlrudl 
ere: egia da «Utsuneak» delakoan 7 «zureo daudela A-n sartu beharrekoak (ikus. gorago, 3 oh.) eta horietatik 
5 .Zure» bihurtu dlrela; baina ez dut uste 5 .Zure» horietako bat ere inoiz sartu zenik A-ko testuaren proba 
batean «zure» itxurarekin, hau da, ez dut uste Lekuonak .zure > Zure» aldaketa egin zuenik testu zati horietan. 
Badakigu B-prior-en eta A-ren artean ez zela kopia berririk izan eta inprimategiko langileak izan zirela 
.Utsuneak» izendatutako paperetan egindako aldaketak eta gehiketak Aitorkizunen testuan txertatu zituztenak: 
inprimatzaileak, jakina, B-prior-eko testutik ari ziren kopiatzen. huraxe zen testu nagusia, eta .Utsuneak. 
delakoan jasotako pasarteren batera jo behar zutenean pentsatzekoa da B-prior-eko testuarekiko aldaerak bakarrik 
kopiatuko zituztela handik. ez bietan -B-prior-en eta .Utsuneak. dokumentuan- berdina zen -edo izan behar 
zukeen- testua; hau guztia kontuan hartu gabe inprimategiko langileak. Lekuona ez bezala, Aitorkizunen testu 
osoa· ari zirela kopiatzen. eta izango zuela eragina haiengan zure hitza ehunka aldlz «Zure» kopiatu izanak. Horrela 
bakarrik uler daiteke zergatik geldltu dlren A-n ere letra xehearekin. gainerako 5ak ez bezala, 45. zenbakiko bi 
kasuak (205-206 or.): biak daudelako zati handlenean gehiketa hutsa den pasarte batean. hau da, pasarte bat non 
B-prior-eko testuak ezin baitzuen inongo eraginik izan. Bestela esanda: ezin dugu frogatu .Utsuneak» delakoaren 
eta A-ko testuaren artean dauden .zure : Zure» aldaeretan Lekuonak eskua sartu ez zuenik, baina esan beharra 
daukagu ez dela hori gertatutakoaren azalpen bakarra; are gehiago. egiantzekoagoa dela gauzak esan dugun bezala 
gertatu izana. 
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da, izan ere, Aitorkizunen testu osoari aurre egin behar izan zionean eta ez, ordura arte bezala, 
testu zati txiki bati bakarrik, oraindik zuzentzeko gauza asko gelditzen zitzaizkionean eta, 
gainera, probek jartzen dituzten baldintzen barnean, Lekuonak pentsatzea ez zuela merezi 
hain neke handia hartzea -eta huts gehiago egiteko arriskua., eta sistematikoa ez izatekoa
azken batean berdin zion puntutxo hura aldatzeko. (Eta badirudi ezingo genukeela esan 
erabaki edota iritzi finkorik gabe sortutako aldaketak direnik, momentuan mamentuko 
apeten araberakoak alegia, Aitorkizunen testuaren historian dauden beste asko bezalakoak). 
Ordea d a tub a t d ago hip 0 t e s i h 0 n e n k 0 n t r a: «zugurtze B[m2] : 
zuhurtze E" aldaketak «Utsuneak" dokumentua baino askoz beranduago kokatu digula (ikus 
303 or.) Egan-eko zatia, 1956ko liburuaren prestalanen bukaera-bukaeran hain zuzen ere. 

Baina, gorago genioen bezala, «Zure : zure» aldaera ez da «Utsuneab izeneko 
dokumentuak eta Egan-eko testuak komun duten hizkuntz ezaugarri bakarra, dauden 
guztien adibide bereziki argi bat baizik. Hitz hasierako letra larriaren eta xehearen erabilerari 
dagokion sailetik irten gabe (ikus sailkapena lor.), ezin eztabaidatuzkoa da Lekuonak, 
e prestatu zuenean, zure hitzari buruz bezala (baina, paradoxa iruditu arren, kontrako 
zentzuan), erabakita zuela Aitorkizunetan ugari diren zenbait hitz letra larriarekin idatzi 
behar zituela; hona, zure hitzari dagozkionak alde batera utzita, dauden guztiak (299-302 
or.}:6 

B E A 

303,4 iardun Iardun iardun 
303, 10 aundi Aundi aundi 
303, 13 ha-daki Ba-daki ba-daki 
303, 18 #uzenaren [# = z + Z] Zuzenaren zuzenaren 
304,2 Orri orn Orri 
304,9 legea Legea legea 
304,23 idazti Idazti Idazti 
305,8 legearen Legearen legearen 
305, 16 liburuetan Lihuruetan liburuetan 
305, 18 legearen Legearen legearen 
305,20 uri Uri un 
305,20 sainduko Sainduko sainduko 
305,20 iaurerrira Iaurerrira iaurerrira 
305,25 iaurerria Iaurerria iaurerria 
305,27 legea Legea legea 
306, 14 liburuetan Liburuetan liburuetan 

Orobat gertatzen da «Utsuneak" izeneko paperetan (192 or.}:7 

6303, 10 eta 303, 13 bi punturen ondoren daude: ez dute horregatik balio gutxiago, bi punturen ondoren 
baitaude bai B-n bai A-n. baina litekeena da auzia beste modu batera azaldu behar izatea; zerrenda honetatik 
ezabatuko bagenitu ere gauzak ez lirateke asko aldatuko. 303, 18 kasurako, B-n zeta Z bata bestearen gainean 
tekleatu baitira, adierazgarria da A-ren kopiagileak z ulertu izana, eta horregarik sarru dut zerrenda honeran: 
hemen ere, ez litzateke ezer aldatuko. kenduez gero. 

7Bada salbuespen bar: «Zugurrasunez B : zugurrasunez Urs» (202 or. 34 zenb.). Honek ere ez duo noski, 
gauza handirik aldatzen. baina esango nuke garrantzitsuena, honeran, ez dela horrenbeste norabide bakar batean 
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43 zenb. 
45 zenb. 
45 zenb. 

zuzentasunak 
lruren 
batasuna 

Zuzentasunak 
lruren 
Batasuna 
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B-prior-en era honetako bi aldaketa daude -hitz beraren inguruan eta paragrafo berean 
eginak badira ere- eta bietan hasierako letra xehe baten ordez letra larri bat proposatu 
da: «iatorri-liburuak B : Iatorri-liburuak m3» eta «iatorri-liburuan B : Iatorri-liburuan 
m3» (167 or. = XII, 22, 31 [363, 23 eta 27]; ikus 154 or.); bietan, noski, fiber Geneseos 
delakoaz ari delarik.' A-ra bidean egindakoetan ezin da espero «Zure : zure» kasuan bezalako 
erabatekotasunik, hemen letra larria ala xehea ipintzeko irizpideak askoz labainkorragoak 
direlako. «Dtsuneak» dokumentuko gehiketakA-ko testuan sartzean gertatu diren aldaketak 
(257-259 or.) gutxi samar dira -eta, aldi berean, era ezberdinekoak-; hala eta guztiz ere, 
nabarmena da letra larria ipintzeko joera dagoela (betiere, esan bezala, zure hitzari dagozkion 
kasuak alde batera utzita): 

2 or. = 1,2,2 [10, 23] 
46 or. = IV; 10, 15 [87,22] 
173 or. = XIII, 2, 2 [378, 15] 
181 or. = XIII, 18,22 [395, 14] 

zugan 
egille 
zugunasunez 
Zuzentasunak 

Zugan 
Egille 
Zugurtasunez 
zuzentasunak 

Gauza berbera ikus daiteke, baina argiago, B-prior-etik A-ra bidean egindako aldaketetan 
(215-2520r.):9 

2 or. = I, 3, 3 [11, 15] Orrek orrek 
10 or. = I, 11, 17 [24, 3] zu ere Zuk Zuri ere, Zuk 
35 or. = III, 8, 16 [68, 5] Zugana zugana 
52 or. = N, 16,31 [99,9] elizaren Elizaren 
87 or. = VII, 21, 27 [182, 3] sainduaren Sainduaren 
103 or. = IX, 4, 9 [218,27] Ats ats 
140 or. = XI, 2, 3 [304,23] idazti Idazti 
141 or. = XI, 2, 4 [306, 5] giza-semea Giza-semea 
142 or. = XI, 4, 6 [307,20] Argan argan 
142 or. = XI, 4, 6 [308, 1] eder oriek Eder Orrek 
154 or. = XI, 29, 39 [335, 15] gizasemeagan Gizasemeagan 
163 or. = XII, 15,21 [354,24] iabearen Iabearen 
163 or. = XII, 16, 23 [356,20] zu Zu 
170 or. = XII, 28, 39 [371, 10] zugurtasunera Zugunasunera 
170 or. = XII, 28, 39 [371, 14] zugurtasunera Zugurtasunera 
173 or. = XIII, 2, 2 [378, 20] itzaren Itzaren 

egindako kasuak egotea, ezpada grafiaren puntu honi buruzko kezka bat islatzea. 
'B-prior-eko orrietan bi hauek bakarrik daude ez baditugu kontatzen, noski, puntuazioak baldintzatutako 

letra larri eta xeheen aldaketak. 
9Ez ditut zerrenda honetan sanu --darabilgun auziarekin zer ikusirik ez dutelako- puntuazioan gertatu 

den aldaketa baten ondorio diren aldaketak, bi punturen ondoren erabili behar den letra motari buruzko irizpide 
aldaketa bati zor zaizkionak, huts nabarmen bat zuzentzeko egindakoak edota, azkenik, berez hutsak diren 



462 

191 or. = XIII, 34,49 [420, 14) 
192 or. = XIII, 36, 51 [422,12] 

itzean 
Mintzoak 

Itzean 
mintzoak 
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Eta egin diren gehiketetan ere (ib.) letra larria erabiltzeko joera dago: 

120 or. = X, 12, 19 [259, 10] 
173 or. = XIII, 2, 2 [378, 16] 
191 or. = XIII, 34, 49 [420, 14J 

besterik dira; 
einean Aren 
Zure Bakarragan 

b. d. Matematika-lerroak; 
einean Zugurtasun Aren 
Zure Itz Bakarragan 

Bistan da Lekuona, Aitorkizunen testua zuzentzean, ez zela saiatu bertan aurkitu zuen 
hitz hasierako letra larriaren eta xehearen erabilera sistematikoki aldatzen, ezta hurrik eman 
ere, Aitorkizunak -edozein hizkuntzatan- agurtu dituen edonork ikusten baitu hemen 
ageri zaizkigun kasuak era honetako zuzenketa bat behar zuketenen zati fiimifio bat baino 
ez direla; baina noizean behin, aldaketaren bat egin duenean, erakutsi du bere usus-a argi 
eta garbi letra larriaren aldekoa dela edo, behinik behin, Orixerena baino aldekoagoa (eta, 
hemen, dauden kontrako adibide gutxiek ez dute gauza handirik esan nahi: zaila zela, 
honetan, irizpide finko bat izatea edota irizpide bat sistematikoki erabiltzea, besterik ez). 
Honen guztiaren froga izan daiteke B-prior-etik A-ra bidean egin diren mila baino gehiago 
aldaketetan hemen eman ditugun kasuak baino ez egotea: Egan-eko 3 orrialdeetan -1956ko 
edizioaren arabera- aurkitu ditugunak baino bizpahiru gehiago. 

Egan-eko testuaren beste ezaugarri bat da, lehen esan bezala, -Vin- > -Vn- edo -Vill- > 
-Vlt- eta -in> -in edo -ill> -it aldaketa egiteko joera (299-302 or.): 

303, 14 
303, 17 

baifio 
nabill 

bano 
nabil 

baifio 
nabill 

«Utsuneak» izeneko dokumentuan gauza berbera ikusi ahal dugu; batetik, B-prior-eko 
testutik kopiatzean egindako aldaketak (192 or.): 

7 zenb. antolatzaille antolatzalle 
29 zenb. soifiu sofiu 
45 zenb. bikaifia bikafia 
47 zenb. ez-baifian ez-banan 

eta, bestetik, ex novo sartutako hitzen artean dauden era honetako grafiak (194-208 or.): 

1 zenb. 
8 zenb. 
44 zenb. 

gafiera 
bano 
ganera 

B-prior-etik A-ra bidean egindako zuzenketek erakusten digutena, berriz, hitz hasierako II 
letra larriaren eta xehearen erabilerari buruz mintzatzean ikusi duguna bezalakoxea da: ez da 

aldaerak. Ezta, gorago esan bezala, zure hitzari dagozkionak. Nolanahi ere, 215-252 orrialdeetako zerrendan ikus 
daitezke. 
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saiatu Orixeren grafiaren puntu hau aldatzen,lo baina noizean behin itzuri egin zaizkio bere 
--eta, seguruenik, inprimategiko langileen- ohituran errotuta zeuden formak. B-prior
en bertan, lehen bezala, ez clago era honetako zuzenketa bat ere;11 B-prior-etik A-ra bidean 
gertatutakoak, berriz, honako hauek dira (215-252 eta 254-257 or.):12 

13 or. = I, 15,24 [29,6] baifio bafio 
28 or. = III, 2, 4 [56, 5] zeragidaneko zeragidarafio 
33 or. = III, 7, 12 [64, 8] Gaiiiera Gafiera 
58 or. = V, 9,16 [115, 11] su-oifiazeetara su -oiiazeetara 
76 or. = VII, 2, 3 [156,4] Baufian [Baiiian m3] Bafian 
81 or. = VII, 9,14 [167,25] eriotzeraifio eriotzerafio 
84 or. = VII, 14,20 [173,22] [ ... ] Bafian 
137 or. = X, 37, 62 [295, 13] baifio bafio 
147 or. = XI, 16,21 [320,18] aina afia 
158 or. = XII, 8, 8 [345, 8] gaifiean gafiean 
169 or. = XII, 27, 37 [369,22] ga#ean [# = i + fi] gafiean 
171 or. = XII, 29, 40 [373, 23] kaxkarrago bafian kaxkarrago 
173 or. = XIII, 2, 2 [378, 12] izanaZuk izana, bafia Zuk 
175 or. = XIII, 7, 8 [383, 9] bidez gaifi-eramana bidez urgafiean gain-eramana 
176 or. = XIII, 9, 10 [385, 12] gaifiean gafiean 
180 or. = XIII, 15, 18 [392,28] odeietaraino odeietarafio 
189 or. = XIII, 27, 42 [414,4] ez aiek baiian ez aiek 

Eta hauek -bereizita ikustea merezi dute- -iii> -in edo -ill> -it aldaketa pairatu duten 
kasuak (ib.):13 

51 or. = rv, 16, 29 [98, 1] 
100 or. = IX, 1, 1 [212,6] 
115 or. = X, 4, 5 [247, 1] 
125 or. = X, 20, 29 [268, 24] 
160 or. = XII, 11, 14 [349, 17] 
167 or. = XII, 24, 33 [365, 7] 

mail! 
atsegifi 
urbill 
iakifi iakiiia [iakiii.-iakiiia rn3] 
soil! 
biribil! 

mail 
atsegin 
urbil 
iakin-iakifia 
soil 
biribil 

IOEzta horretarako aukera izan duenean ere: gogora, adibidez, «Baulian B : Bailian m3» kasua (ikus 147 or.) 
edo B-prior-etik A-ra bidean hamaika aldiz egindako «otsegiliak B : otseiliak A» eta «ez bailio B : ez bailia A» 
bezalakoak (ikus 264 eta 267 or.). 

IIEz badugu kontatu nahi -baina kontatu beharra legoke- m5-ek ex novo sartutako «bafian» (41 or. = IV; 
3,5 [79, 5]); ikus 183-185 or. 

120har bedi -geroago beharko dugun datua baita- 17 aldaketa hauetatik 6 ex novo sartutako hitzetan 
gertatu dirda (<<zeragidarafio» ere horrelakotzat jo beharra dagoela uste baitut}. Bestela esanda, Lekuonak -Viii-/ 
-Vii- aukera onarrzen duen hitz bat ex novo sartu nahi izan duenean B-prior-erik A-ra bidean, -Vii- gratia erabili 
du ben, honako bi salbuespenetan izan ezik: «bailia» (85 or. = VII, 17,23 [176,25]) eta «oraiilaldi3.» (147 or. = 
XI, 15, 19 [319,9]); bi salbuespen hauek ez dira, horratik, -Vii- grafiaren aldeko jarreraren kontrakotzat jo behar: 
ikus 313 or. 

I3Bada hemen kontrako zentzuan egindako aldakera bat: «ezin B: ezili h> (77 or. = VII, 4, 6 [158, 14]); baina 
ikus, beherago, 16 oh. Ez dut usee besterik gabe sar daitezkeenik salbuespenen muan honako hiru kasu hauek: «il
agiria B : ill-agiriah> (87 or. = VII, 21, 27 [181, 26]), «ezin egonen B : ezili-egonen h> 159 or. = XII, 10, 10 [347, 8]) 
eta «berdiila B : berdifiA» (175 or. = XIII, 5, 6 [381, 11]). Azkenik, nabarmenki berezia den talde bat osatzen dute B
prior-etikA-ra bidera ere geream diren baina beherago (466-467 or.) aztettzen ditugun hiru kasu hauek: <<Augustin B 
: AugustifiA» (74 or. = VI, 15, iz. [150,7]; 80 or. = VII, 8, iz. [166,2]; 98 or. = VIII, 12, iz. [207,4]). 
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167 or. = XII, 24, 33 [365, 9] 
167 or. = XII, 24, 33 [365, 10] 
174 or. = XIII, 2,3 [379,5] 
178 or. = XIII, 14, 15 [390,7] 

zift 
zift-itza 
ozin [osin m3] 
ozift [osift m3] 

zin 
zin-litza 
osin 
osin 
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Lehen bezala, hemen ere proportziari erreparatu behar zaio: zeinen gutxi diren hauek 
guztiak Aitorkizunen testuaren itsasoan edo, hobeto, zeinen bakanak diren aldaketa 
hauek arau honen arabera aldatu behar ziratekeenen ondoan; eta, aldi berean, zeinen 
harrigarria den hain sarri aurkitzea grafia hauek Egan-eko testuan eta «Utsuneak)) izeneko 
paperetan. 

Beraz, badirudi arestian aztertu ditugun hizkuntz ezaugarriek berretsi egiten dutela 
«zure : Zure)) adibideak hain garden erakusten zuena eta, hortaz, batek esango luke azterketa 
honen bidez iritsi ditugun ondorioak, besterik gabe, ipini behar genituzkeela Egan-eko 
testuaren eta «Utsuneak)) dokumentuaren arteko ezin ukatuzko lotura kronologiari egozten 
dion hipotesiaren alde: Aitorkizunen historiaren momentu jakin batean, «Utsuneak)) 
izeneko paperak ondu zituenean eta, ustez, Egan-en argitaratuko zen testua prestatu 
zuenean, Lekuonak Orixeren grafia -eta, agian neurri apalago batean, morfologia
aldatu nahi izan zuen sistematikoki zenbait puntutan; liburuaren probak zuzentzerakoan 
ordea utzi egin zuen asmo hori eta B-prior-etik A-ra bidean egindako aldaketetan gelditu 
diren lehengo irizpide haien arrastoak nahi gabe itzuritako salbuespenak lirateke. Hipotesi 
honen orban bakarra zen Egan-eko testua Aitorkizunen testuaren kronologia erlatiboan 
«Utsuneak)) baino askoz beranduago kokatzen zuen «zugurtze B(m2] : zuhurtze E)) aldaera; 
baina hipotesi kronologiko honetan bada ulertzen ez den beste zerbait, beste gauza bat che 
non regge: «Zure > zure)) aldaketaren kasuan ez bezala, aztertu dugun beste ezaugarrian ez 
da ikusten «Utsuneak)) dokumentua eta Egan-eko testua ondu zitueneko garaian egindako 
aldaketen kontrako erabakirik edo, bada ere, ez da ikusten aldaketa mota horiek gelditu 
egiten direnik, gut X i t u e d 0 b a k and u egiten direla baizik, ez baita gauza bera. 
Guztiarekin ere, nago hipotesi honetan geldituko ginatekeela Aitorkizunen historiako 
beste gertaldi bat bi testu hauetan egiaztatu ahal izan dugun bat etortze honekin lotuko ez 
bagenu: izan ere, 1956ko liburuaren 447-462 orrialdeetako «A r k i bid e a)) del a k 0 a k 
Egan-eko testuak eta «Utsuneab) esan diogun dokumentuak dituzten 
hi zk un tz eza ugar rib erberak di tuela. Aurkibide honek, dagokion tokian ikusi 
dugunez (315-327 or.), Aitorkizunen kapituluek dituzten izenburuak jasotzen ditu, hau 
da, errepikatu egiten du testu nagusiak kabitzen duen testu txikiago bat, izenburu horiek 
osatzen duten testua alegia. Esan bezala, B-prior-eko testuaren eta aurkibide honen arteko 
aldaera gehien-gehienak «Utsuneak)) izeneko dokumentuan eta Egan-eko testuan aztertu 
ditugunen motakoak dira (ikus zerrenda osoa 316-324 orrialdeetan): abia gaitezen orain 
aipatu bi testu hauek aztertzean nabarmendu ditugun ezaugarrietatik. 

Bi bider bakarrik agertzen da zure hitza aurkibidean eta, beraz, ezin da adibide 
erakusgarria izan (V, 2 eta X, 23 kapituluetan: bada beste bat XI, 8 kapituluaren izenburuan, 
baina hasieran bertan dago eta, hortaz, ezin da horrekin jokatu); bi kasu hauetako batean 
bakarrik gertatu da lehen aztertu dugun aldaketa: 
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B A Ark 

X,23 Zurea Zurea zurea 

Askoz esanguratsuagoak dira bestelako kasuetan hitz hasierako letra larriaren eta xehearen 
erabileran egindako aldaketak:14 

III,6 iauresoidearekin [p m2] iaurespidearekin Iaurespidearekin 
III, 10 iragarle iragarle Iragarle 
III, 10 saindu saindu Saindu 
III, 12 egizu egizu Egizu 
m,ll ez ez Ez 
V, 13 gotzaia gotzaia Gotzaia 
VII,21 liburuetan Liburuetan 
VIII,1 etxearen etxearen Etxearen 
VIII,S zaude zaude Zaude 
VIII,S zaude zaude Zaude 
XI, 7 itza itza Itza 
XI,9 asiera aslera Asiera 
XI, 9 asiera aslera Asiera 
XII, 24 asieran asleran Asieran 
XII,25 guk guk Guk 
XIII,S iakintasunagan iakintasunagan Iakintasunagan 
XIII,5 amasa arnasa Arnasa 
XIII,S arnas arnas Arnas 
XIII,S saindua, saindua; Saindua; 
XIII, 6 arnaza [amasa rn3] arnasa Arnasa 
XIII,7 arnasa arnasa Arnasa 
XIII,15 sainduen sainduen Sainduen 
XIII,19 argi zagiak argizagiak Argizagiak 
XIII, 21 itzak itzak Itzak 

Bistan da, beraz, joera zein den, batez ere kontuan hartzen badugu, alde batetik, VIII, 1 
kapituluaren izenburuko «Etxea» 'Jaungoikoaren Etxea' dela, «Amasa», jakina, 'Espiritu 
Santua' eta «.Argizagialo>, noski, 'Zeruko Argizagiak'; eta, beste alde batetik, o<Egizu» eta «Ez» 
(III, 12), «Zaude» biak (VIII, 5), «Asieran» (XII, 24) eta «Guk» (XII, 25) bi punturen ondoren 
daudela: ikusi dugu Egan-eko testuan ere letra larria ipini duela Lekuonak bi punturen 
ondoren (460 or. 6 oh.). Lehen ere esan behar izan dugu hitz hasierako letra larriaren 
erabilerari dagokionez ezin dela beste kasu batzuetan bezalako erabatekotasunik espero, letra 
larria edo letra xehea erabiltzeko irizpideak, askotan, labainkorrak izan baitaitezke; horrela, 
mintzagai dugun aurkibidean joera nagusiaren kontra doazen kasu hauek daude: 

\1,3 
VII,21 

Egia Egia 
Platondarretan 

egia 
platondarretan 

14Hemen ere kanpoan utzi ditugu pumuazioan egindako aldaketa baten ondorio direnak ---edo puntuazioari 
buruzko interpretazio ezberdin batenak- eta, noski, zure hirzari dagokion guztia. 
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X, 20 
X, 26 

Bera 
Beragan 

Bera 
Beragan 

ERANSKINAK, VII 

bera 
beragan 

Bereziki nabarmena da aurkibide honetan, agian Egan-eko testuan eta «Utsuneak» 
dokumentuan baino gehiago, -Vin- > -Vn- aldaketa: 

I, 13 latifia latifia latina 
I, 13 baifio baifio bafio 
I, 13 baifio baifio bafio 
II, 1 ez-baifia ez-baifia ez bafia 
II, 2 baifia baifia bafia 
II, 4 ez-baifia ez-baifia, ez-bafia 
II, 9 beifiere beifiere befiere 
III,lO baifia baifia bafia 
VI, 14 baifian baifian bafian 
X,3 baifia baifia bafian 
X, 37 mingaifia mingaifia mingafia 
XI, 10 baifio baifio bafio 
XI, 12 . baino baifio bafio 
XI, 13 baifio baifio bafio 
XII, 8 leize gaifiean leize gaifiean leize-gafiean 

aldiz, kontrako kasu bakarra dago: «banon BA : bainon Ark» (IX, 1; ikus 313 or. ). Berbera 
esan genezake -in> -in eta -itt> -it aldaketei buruz: 

III, 11 osifi osifi osin 
V,3 asko[-liakifi asko-iakin asko iakin 
VI, 1 ezin ezifi ezin 
VI, 6 mifi min min 
VII, 8 ezin-egonera ezin-egonera ezin-egonera 
VII, 14 Orain Orain Orain 
XI, 23 zirkin zirkifi zirkin 
XII, 1 zaill zaill zail 
XIII, 9 gaifi gain gain 

Azken zerrenda honetatik kanpo utzi dugu aurkibidean dagoen -in> -in aldaketaren 
kasu nabarmenen eta adierazgarriena: Agustin (hemen Augustin) izenarekin gertatutakoa. 
Merezi du xehe aztertzea: 1S 

B A Ark 

1,5 Augustinek Augustinek Augustin' ek 
I, 15 Augustinek Augustinek Augustin' ek 
I, 17 Augustin; Augustin; Augustin. 
II, 2 Augustifi' ek, Augustin' ek; Augustin' ek, 

lSOndoren datorren zerrenda honetan aldaketarik pairatu daten kasuak bakarrik jaso dira. 
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II,6 
IV, 1 
N,4 
V,7 
VI,l 
VI,3 
VI, 7 
VI,11 
VI, 12 
VI,13 
VI, 14 
VI, 15 
VI, 16 
VII,7 
VII, 8 
VII,1O 
VII,14 
VII,17 
VII, 19 
VIII,1 
VIII,7 
VIII,8 
VIII, 11 
VIII,12 
IX,l 
IX,3 
IX,4 
IX, 5 
IX,6 
IX,6 
IX,l1 
IX,12 
IX, 13 
X,1 
X,3 
X,6 
X, 27 
:x, 42 
XII,1 
XII, 11 
XII,26 
XIII, 1 
XIII,5 
XIII,25 

Augustin' ek 
Augustnek 
Augustin' en 
Augustin'i 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustinek 
Augustin 
Augustinekin 
Augustin 
Augustin'i 
Augustinek 
Augustin 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustinengana 
Augustin' en 
Augustin' ek 
Augustin 
Augustinen 
Augustinen 
Augustin' en 
Augustin' ek 
Augustin' en 
Augustin'i 
Augustin' en 
Augustinek 
Augustinen 
Augustin' ek 
Augustin'ek 
Augustin' ek 
Augustin 
Augustin 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin'i 
Augustin' ek 
Augustin 

Augustin' ek 
Augustinek 
Augustin' en 
Augustin'i 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustinek 
Augustin 
Augustinekin 
Augustin 
Augustifi'i 
Augustinek 
Augustin 
Augustin'ek 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustinengana 
Augustin' en 
Augustin' ek 
Augustin 
Augustinen 
Augustinen 
Augustin' en 
Augustin' ek 
Augustin' en 
Augustin'i 
Augustin' en 
Augustinek 
Augustinen 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin 
Augustin 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin'i 
Augustin'ek 
Augustin 

Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin' en 
Augustin'i 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Agustin'ek 
Augustin 
Augustin' ekin 
Augustin 
Augustin'i 
Augustin' ek 
Augustin 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin' engana 
Augustin' en 
Augustin' ek 
Augustin 
Augustin' en 
Augustin' en 
Augustin' en 
Augustin' ek 
Augustin' en 
Augustin'i 
Augustin' en 
Augustin' ek 
Augustin' en 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin 
Augustin 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin' ek 
Augustin'i 
Augustin' ek 
Augustin 

467 

Gutxitan aurkitu dugu, Aitorkizunen inguruko testuen historian, hau bezalako kasu 
garbirik. Orixeren usus-a, ohi bezala, nahasi samarra da: hitzak kasu marka duenean, 
apostrofoa erabili edo ez erabili -Orixek beti belarriari kasu eginez-, -fi- idatzi izan du 
(<<AugustifiV-» 11 bider eta «Augustifi'V-» 29 bider); hitza kasu markarik gabe agertzen 
denean bietara idatzi izan du, hots, batzuetan <<Augustin» (4 bider) eta beste batzuetan 
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<<Augustin» (4 bider). Lekuonak hitz honi egin dizkion aldaketak., berriz, ja «Utsunealo> 
dokumentuan, Egan-eko testuan eta hemengo aurkibide honetan bertan erabili dituen bi 
irizpide orokor sistematikoki eta inoiz huts egin gabe aplikatzetik sortu dira; batetik, hitzen 
osagaiak marratx.o batekin edota apostrofo batekin bereizteko joera: <<Augustin» hitzak. 
kasu marka dakarrenean, hitz soila eta kasu marka apostrofo baten bidez bereizi izan dira; 
bestetik, hitz bukaerako -iii guztiak -in bihurtu dira, hau da, <<Augustin> Augustin», lehen 
«atsegin > atsegin» bezalaxe (VI, 13; X, 27; X, 42; XIII, 25): baina hitz soila apostrofoaren 
bidez mugatu eta markatu denez gero, oraingo honetan bistari kasu eginez eta araua wrrotz 
betearaziz, agerraldi guzti-guztietan kontsideratu da ii hitz bukaeran zegoela eta n bihurtu 
da (<<Augustinek > Augustin'eb, etab.). Ez gaituzte harritu behar, Orixeren baina baita 
ere Lekuonaren axolagabekeriarekin ohituta gauden honetan, Agustin hitzari egindako 
aldaketen erabatekotasunak eta sistematikotasunak: «Zure» kasuan bezalaxe, <<Augustin» edo 
«Augustin» hau ere gailendu egiten den hitza da, hau da, testua zllzentzen edo egokitzen 
dabilenak erraz harrapatzeko modukoa, eta horregatik, behin hitz horri buruzko erabakia 
hartuez gero, ez du ia-ia inoiz huts egiten. 16 

Egan-eko testuan halakorik dokumentatua ez badugu ere, aipatu beharra dago sail 
honetan bokal bikoitzaren kasua. '7 Izan ere, B-prior-eko testuan zirkunflexua daramaten -
edota eraman behar zuketen edo, gutxienez, eraman zezaketen- hitz batzuek bokal bikoitza 
dute bai «Utsunealo> izeneko paperetan bai <<Arkibidea» delakoan. «Utsunealo> dokumentuan 
bi bider aurkitzen dugu: behin B-prior-etik kopiatutako hitz batean (<<zarragoren B : 
zaarragoren Uts»; 195 or. 6 zenb.) eta beste behin Lekuonak ex novo sartutako hitz batean 
(<<beerako»; 203 or. 36 zenb.); «Arkibidea» eranskinekoak, bestalde, lau dira: 

B A Ark 

IX,5 lenik lenik leenik 
X,16 Auztea [.Anztea m3] Anztea Aanztea 
XII,4 N aste-borraste Naste-borraste Naaste borraste 
XII,5 naste-borraste naste-borraste naaste borraste 

Eta, izan ere, bokal bikoitza da -noizean behin baita hatxea ere, baina ez zirkunflexua
Lekuonak bere idatzietan erabili ohi zuena: ikus V erans. 425 or. 8 oh.; hala ere, eta 
hainbestetan bezala, bai B-prior-eko orrietan bai B-prior-etik A-ra bidean egindako 

16Esango nuke hitzaren nabarmenak berak esplikatzen duela goiko zerrendan agertzen den datu bim bat, 
B-tik A-ra 3 bider (dauden 4 kasuetan) gertatu den <<Augustin B > Augustin.fu, aldaketa alegia (VI, 15; VII, 8; 
VIII, 12), hau da, aztergai dugun aurkibide honetan egin denaren kontrakoa eta baita ere B-tik A-ra oro har 
gertatu denaten kontrakoa (ikus, hemen bertan, 463-464 or.). Seguruenik, denboraldi labur batean -ahar bedi 
dauden him aldaketak VI, VII eta VIII. Iibumetan bakarrik daudela eta Iiburu hauek laburretakoak direla-, 
hitzaren berezitasunak hitz horrentzako atau propio bat erabiltzera bultza egingo zion. Litekeena da ere hitzaren 
nolakotasunak zer ikusirik ez izatea eta fenomenoa, orain bai, atrazoi kronologiko hutsengatik azaldu behat izatea, 
hau da, pentsatu behar izatea B-tik A-ra egin ziren aldaketak egin zirenean momentu bat izan zela non Lekuonak 
-in> -in araua erabili baitzuen eta ez, orokorrean bezala, kontrakoa: hau bezalako hipotesi baten alde egiteko 
atrazoia izango Iitzateke, alde batetik, «Augustin> Augustin» aldaketa guztiak VI, VII eta VIII. liburuetan egotea 
eta, beste alde batetik, hemendik kanpo dugun benetako salbuespen bakarra ere VII. liburuan egotea (<<ezin B : 
ezifi .fu" VII, 4, 6 [158, 14]; ikus gorago 463 or. 13 oh.). 

l7Ikus, honi guztiati buruz, V'erans. 
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aldaketetan Lekuonak erakutsi zuen jarrera ez zen, inondik ere, bokal bikoitzaren aldekoa 
izan, ezpada (Orixeren usus-ari baino gehiago, seguruenik, m2-ren oharrei jarraituz) 
zirkunflexua gehitzearen aldekoa.18 

Ohar gaitezen ondo: hiru testuetan grafiaren puntu jakin berberak jarri dira auzitan eta 
hiruretan -hiru hauetan bakarrik, azpimarra dezagun- aldatu dira modu berean. Z e r 
a 1 d a t zen d u , orain arte erabili dugun hipotesiari dagokionez, a u r k i bid e h a u 
ere j 0 k 0 a n sa r t z e a k «Utsunealo> dokumentuarekin eta Egan-eko testuarekin 
batera? Inongo zalantzarik gabe dakigula -batik bat testuaz kanpotiko datuek erakusten 
digutelako argi eta garbi-delako «Arkibidea» hau Aitorkizunen historiaren bukaera-bukaeran 
kokatu behar dela (305-306 eta 326-327 or.): hots, Egan-en argitaratutako zatiarentzat 
«zugurtze B [m2l : zuhurtze E» aldaerak ematen ziguna baino froga sendoagoetan oinarritua 
dago «Arkibidea» honek 1956ko liburuaren historian duen tokia. Orduan, kronologia ez 
bada hiru testu hauek --eta hauek bakarrik- komun duten ezaugarria edo, bestela esanda, 
kronologiak ezin baditu esplikatu komun dituzten hizkuntz ezaugarriak, z e i n d a h i r u 
testu hauek -eta hiru hauek bakarrik- lotzen dituen 
lokarria? Hirurak direla Lekuonak eskribitutakoak, hots, 
L e k u 0 n a k mat e ria 1 k i k 0 pia t uta k 0 a k . Izan ere, inongo zalantzarik gabe 
jo dezakegu frogatutzat «Utsunealo) izeneko paperak Lekuonak berak makinaz jotakoak 
direla (ikus 188-189 or.), eta bistan da, beste alde batetik, Lekuonak kopiatutako aldaki 
batek egon behar izan zuela (e-k alegia) B-prior-en eta Egan-en inprimatu zen testuaren 
bitartean; aurkibidearen kasuan, aipatu beste bienean ez bezala, ezin genuen aldez aurretik 
jakindakotzat jo --ez behintzat beste bientzat dugun segurtasunarekin- haren historian 
Lekuonak kopiatutako aldaki bat egon zenik: egiaztapen hau, beste biak ez bezala, ondorioa 
da eta ez datua. Hipotesi berria aldeztu zitekeen «Utsuneak» dokumentuarentzat eta 
Egan-eko testuarentzat bakarrik --eta kronologiaren araberakoa baino hobeagoa izango 
zitekeen-, baina esango nuke «Arkibidea» jokoan sartu arte ez zela erraza nabarmentzea; 
hiru testuen berri eman behar badugu ordea derrigor onartu beharra dugulakoan nago. 

Ez da bakarrik kronologiaren araberako hipotesia ez dela ondo uztartzen ditugun 
bestelako datuekin --ezta, zeharoan, testu barnekoekin ere, lehen ikusi dugun bezala-, 
ezpada hipotesi berriak argitu egiten dituela, erabat argitu ere, inguruan zeuden bizpahiru auzi 
ilun. lzan ere, hip 0 t e sib err i a r i e s k e r , L e k u 0 n a k A ito r k i z u n e n 
testuaren grafian izandako jarrera gardena egiten zaigu 
ora in: puntu jakin batzuetan izan ezik, Lekuonak ez zuen Orixeren grafia aldatu nahi izan, 
eta are gutxiago Aitorkizunak bere ohitura grafikoetara makurtu; hizkuntzaren itxuran egin 
zituen aldaketa gehienak egin zituen Orixeren grafiaren aniztasuna Orixeren beraren usus
ak eskaintzen zizkion aukeretako baten arabera bateratzeko asmoarekin, baita aukera hod 
Lekuonaren usadioarekin bat ez zetorrenean ere: «gainera > gaifiera», «antzi > 3ntzh), «zur > 

zugur» etab. (morfologiaren alorrean ere, zenbaitetan, gauza bera egin zuen: «nifiedukan», 
«idukitzea», «dakiom, «zekizkidan», etab.). Horretarako beta izan zuenean ere ez zen hartaz 
baliatu bere grafiak sartuarazteko: gogora «baufian B : baifian m3» edo hamaika aldiz 

18Hiru salbuespen daude: «lenik B : leenib (1 or. = I, 1, 1 [9, 13]); «zagartzen B : zaartzen}o, (3 or. = I, 4, 
4 [12, 10]); «Antzia B : Antzia m3 : Aantzia}o, (124 or. = X, 19, 28). lkus, guzti honetaz, 263 Of. eta, batez ere, 
Verans. 
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egindako «otsegiiiakB: otseiiiakA» eta «ez baiiio B: ez baiiiaA» (ikus, hemen bertan, 10 oh.). 
Orixeren testuari zerbait gehitu behar zionean ordea, batzuetan ---ez beti-, berak erabili 
ohi zituen grafiak itzurtzen zitzaizkion; B-prior-etik A-ra bidean ex novo sartutako hitzetan, 
esaterako, sarri samar ikusi ahal izan ditugu «bana» edo «zaar» bezalakoak. Eta -biak, 
funtsean, ekintza berdinak direlako- gauza bera gertatzen zitzaion, agian neurri handiago 
batean, Aitorkizunen zatiren bat kopiatu behar izaten zuenean: horregatik ugaltzen dira 
mintzagai ditugun ezaugarri grafiko horiek Egan-eko testuan, «Utsuneak» izeneko paperetan 
eta «Arkibidea» delakoan. Baina -uler bedi ondo- gehiketetan eta berak kopiatutako 
pasarteetan Lekuona e z zen s a i a t zen bere ohiko grafia hauek azaleratzen; zer edo 
zertan saiatzekotan, Orixerenak antzeratzen saiatzen zen, eta honen adibide asko ikusi ditugu 
gure Ian honetan zehar. Bat bereziki argia da eta merezi du hona ekartzea (ikus 191 or. 4 
oh.): detparadigmako hiru adizki itzuri zitzaizkion «Utsuneak» dokumentuan -Lekuonak, 
esan gabe doa, det erabiltzen baitzuen beti-; haietako bat dut gisa agertzen da A-ko testuan, 
seguruenik probetan harrapatu zuelako; gainerako biak A-raino iritsi dira: baina bi hauetako 
bat -besteari, zalantzarik gabe, ez zion erreparatu- dut bezala zuzendu dadin agintzen 
du «Okerrak zuzentze» izeneko huts-zerrendan. Bestela esanda: «gaiiera» edo «antolatzalle» 
edo «naaste» bezalakoak nahi gabe idazten zituen eta, hortaz, ez litzateke arrazoizkoa ex 
novo sartutako «baiiio» bat, adibidez, salbuespentzat ---edo susmagarritzat- jotzea. Beste 
muturreko kasuei dagokienez, testua zuzentzea askotan bihurtzen da, de facto, testu zaharra 
berri batekin ordezkatzea: ez gaitu, beraz, harritu behar B-prior-etik A-ra bidean, noizean 
behin, «baiiia > baiia» edo «len> leen» batekin topo egiteak. Hau guztia, lehen esan dugun 
bezala, pun t u j a kin bat z u eta n i zan e z i k: ez baita zalantzarik berariaz 
eginak direla «Zure > zure» edo «Augustin> Augustin» edo «urbill > urbil» eta «eziii > ezin» 
bezalako aldaketak, berariaz eginak diren bezala, grafiaren esparrutik kanpo, «nendun > 
nuan» eta enparauak.19 

19Lekuonaren ohitura grafikoak, behin baino gehiagotan esan dugun bezala, aski erregularrak ziren, zer 
esanik ez Orixerenak baino askoz erregularragoak; hau egiaztatu behar izan dudan guztietan kontuan izan 
ditudan testuak -argitaratu ziren garaiarengatik baina baita ukitzen dituzten gaiengatik ere- honako hauek 
izan dira: "Ortegaren eriotza», Egan, 1955 [5-6], 34-38 or.; «Urquixo jaunaren liburutegia», ib., 1956 [1], 4-11 
or.; «Pernando, Amezketa'n., ib., 1956 [2], 58-60 or.; "Edertiak Gipuzkoan. 'Greco' bi ta 'divino Morales' bat., 
ib., 1956 [3-4],6-10 or.; «Jesus'en jaiotza edertian», ib., 1956 [5-6], 56-59 or.; "Prantziiko idazle katoliku batek 
galde bat egin du: 'AI zan egiazki asto ta idirik Belengo estalpean?"), ib., 1956 [5-6],66-70 or.; <<AitaJose Antonio 
Donostia. Oroitzatxo batzueb, ib., 1956 [5-6], 119-122 or. Nekerik gabe eta nahi bezain sarri aurki daitezke 
hauetan -horregatik iruditu zait alferrikakoa lekukotasun zehatzak ematea- gorago aipatu ditugun ezaugarriak: 
-Vii- eta -Vll-, -n eta -~ bokal bikoitza, «nuan), eta «zuan», etab. 



IZENDEGIA 



Ez dira bildu zerrenda hauetan «Laburdurak eta oharpen orokorrak» ataleko izenak 
(16-24 or.). Bestalde, orrialde multzo bat aipatzen denean (esaterako, «140-145»), uler bedi 
daitekeena dela bertan diren oharrak ere kontuan hartu behar izatea. 
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Sofokles: 166 or. 800h. 
Solignac, A: 377 or. 21 oh. 
Soloeta Dima, E: 445, 445 or. 50h. 
Sommal, H. de: 371, 371 or.oh. 
Sommervogel: 371 or. oh. 
Sorarrain, A.: 15,54-55,260,348,354. 
Stoppelli, P..: 363 or. 4 oh. 
Sudupe, J.: 52. 
Sudupe Elorza, P..: 53 or. 19 oh. 
Teubner argitaletxea: 27 or. 1 oh., 364. 
Thalamas Labandibar, J.: 28 or. 60h. 
Timpanaro, S.: 14,81 or. oh., 131 or. 102 oh., 

327 or. oh. 
Tolosa: 47-49, 58, 58 or. 32 oh., 169,314, 

344,356,391. 
Torrealdai, J.M.: 62 or. 51 oh. 
Toulouse: 28, 28 or. 7 oh., 30 or. 19 oh. 
Tovar, A.: 446 or. 7 oh. 
Trabucco, J.: ikus, III. aurkibidean, s.v. 

'edizioak [Orixek erabilitakoakl'. 
Trehorel, E.: 377, 377 or. 21 oh. 
Trifone, P..: 363 or. 4 oh. 
Trovato, P..: 363 or. 4 oh. 
Trile: 33 or. 32 oh., 59 or. 39 oh. 
Ugalde, M.: 31 or. 22 oh., 41-42. 
Unzurrunzaga, P..: 15. 
Urgell, B.: 361 or. 2 oh. 
Urquijo, J.: 34 or. 36 oh., 37,57 or. 28 oh., 

449 or. 13 oh.; 
ikus baita ere s.v. 'Julio Urkixo Mintegii. 

Urufiuela anaiak: 28 or. 9 oh. 
Vega, A.C.: ikus, III. aurkibidean, s.v. 'edizioak 

[Orixek erabilitakoakl'. 
Velez de Mendizabal, J.: 40 or. 3 oh., 41 or. 4 

oh. 
Verheijen, 1.: 365. 
Viena: 371. 
Viennot, w.: 29, 29 or. 11 oh. 
Virgilio: 36, 61. 
Wangnereck, H.: 76 or. 26 oh., 371, 389 or. 5 

oh. 
Yakin: 60-62,356,451,453. 
Zabala, J.M.: 446. 
Zaitegi,].: 27, 27 or. 1 oh., 33 or. 29 oh., 40-44, 

46-50, 52 or. 16 oh., 57 or. oh., 57 or. 28 
oh., 62, 62 or. 51 oh., 78, 91, 94, 165-166, 



AURKIBIDE OROKORRA 

343, 355, 389 or. 3 oh. 
Zaragoza [El Salvador]: 41, 43,47 Of. 25 oh. 
Zarautz: 11,54,67 Of. 1 oh., 134,354. 
Zatarain aita-semeak: 30-31. 
'Zeleta': ikus s.v. 'Garmendia, J.'. 

Zeruko Argia: 62, 62 Of. 51 oh. 
Ziburu: 37 or. 51 oh., 42. 
Zizeron: 46 Of. 23 oh. 
Zuazo, K.: 445 or. 2 oh., 445 Of. 5 oh. 
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II 

Orixeren obrak (Aitorkizunak izan ezik) 

(<Acento vasco»: 424 or. oh. 
«Adur, eskara»: 29 or. 17 oh. 
Aitorkizunak: ikus III. aurkibidea. 
«'Amillaitz'i erantzuna»: 448 or. 11 oh. 
«Antze ta eden>: 166 or. 81. 
«Arnas'en berri laburra»: 449 or. 12 oh. 
(<Au, ori ta bestea»: 57 or. 28 oh. 
Barne-muinetan: 40 or. 3 oh. 
Benito santuaren Erregela: ikus Erregela. 
«Berraondoko meza»: 41 or. oh. 
«Ciencia y practica de nuestro idioma»: 30 or. 

190h. 
«Composici6n gramatical griego-vasca»: 29, 29 

or. 13 oh. 
De mi vida externa: 29. 
(<Egiaren billa nondik asi»: 52 or. 16 oh. 
«El genio de un pueblo»: 34, 34 or. 38 oh., 37. 
Ellenguaje vasco: 29,29 or. 12 oh., 44 or. 16 oh., 

123 or. 78 oh., 444-445, 451 or. 19 oh. 
El trato con Dios: 43, 43 or. 11 oh., 47 or. 27 oh. 
(<Emazteketa»: 32, 32 or. 26 oh. 
Erregela: 51-52, 79, 79 or. 33 oh., 79 or. 34 oh., 

83 or. 39 oh., 89, 89 or. 55 oh., 98-99, 102 
or. 15 oh., 105, 119 or. 63 oh., 185 or. 112 
oh., 345, 431 or. 15 oh., 433. 

«Erria eta populua»: 62. 
«Erria, erria! Berriz eta azkenekoz»: 33 or. 33 oh. 
(<Errores de vasc610gos nuestros»: 33 or. 32 oh., 

37,40 or. 2 oh. 
(<Euskal-aditza»: 41 or. oh., 271 or. 221 oh., 445 

or. 20h. 
Euskal literaturaren atze edo edesti laburra: 57, 

57 or. 30 oh. 
Euskal-izkera: 44 or. 16 oh. 
Euskaldunak: 59-60, 165-166,424 or. oh.; 

1950eko edizioa: 36-37, 58-60,338, 

388-389,415; 
1972ko edizioa: 389 or. 3 oh.; 
gaztelaniazko itzulpena: 42-43; 
ingelesezko itzulpena: 43 or. 10 oh. 

(<Euskera antiguo y moderno»: 40 or. 2 oh. 
«Gizabidea»: 40 or. 2 oh. 
«Goizeroko»: ikus s.v. 'Prudentzioren itzulpenak'. 
Hacia una gramdtica nuestra: 28 or. 5 oh. 
«Idorreria»: 28 or. 8 oh., 32, 32 or. 26 oh. 
«Irigoien iaunari»: 451 or. 18bis oh. 
«ltsua katsueri argiaz mintzo»: 52 or. 16 oh. 
dtz-aurrea» [Zaitegik itzulitako Bidalien egifzak 

liburuari]: 52 or. 16 oh. 
«Izan, egon, gertatw>: 52 or. 160h. 
«J.S. Bach»: 41 or. oh. 
Jainkoaren bila: 30-31,47,47 or. 27 oh., 50 or. 

11 oh., 52 or. 16 oh., 89, 89 or. 55 oh., 
450. 

«Kontrabanda»: 32, 32 or. 26 oh. 
«Krutwig yauna euskeraz»: 166 or. 81. 
«La dichosa ortografia»: 34 or. 35 oh., 37, 40 

or. 20h. 
«La primera Academia vasC3.»: 33 or. 32 oh., 37. 
«La sintaXis primitiva en la lengua espanola»: 40 

or. 2oh. 
[Lafitte-ren Grammaire basque liburuaren 

iruzkina]: 37, 37 or. 47 oh., 449. 
[Lafon-en Ie systeme ... liburuaren iruzkinal: 37, 

37 or. 47 oh., 449. 
«Las dos banderas de san Ignacio y la guerra de 

Espana»: 28 or. 5 oh. 
«Las expresiones y la expresion»: 33 or. 32 oh., 

37. 
Iati-izkuntzaren joskera: 28 or. 7 oh., 33-34, 39. 
«Leizaola ta Intxausti iaunak ... »: 47 or. 25 oh. 
Ieoi-kumea: 37,37 or. 48 oh. 



ORIXEREN OBRAK (AITORKIZUNAK IZAN EZIK) 

«Lizardi Ameriketan»: 36 or. 46 oh., 41 or. oh. 
"Lizardi»: 57 or. 29 oh. 
«Lurden (1938-1939)>>: 30 or. 19 oh., 30 or. 

200h. 
"Mea culpa eta "Quos ego!"»: 60-62, 134, 356, 

445 or. 2 oh., 450, 453. 
«Merkatu beltza»: 32, 32 or. 26 oh. 
[gogoetak metafisikaz]: 32, 32 or. 25 oh., 34 or. 

38 oh., 432. 
«Mintzaera bakarra, giza-enda bakarra»: 37, 37 

or. 48 oh. 
Mireio: 165-166, 364, 364 or. 10h. 
misala: ikus S.v. 'Urte guziko meza-bezperak'. 
[Monzon-en Gudarien eginak liburuaren iruz-

kina]: 37, 37 or. 47 oh. 
«Muga-itz edo artikulua euskeraz»: 40 or. 3 oh., 

60 or. 45 oh. 
«Noizko-nongoalo>: 52 or. 160h. 
Officium parvum: 51,52 or. 16 oh. 
«plabide, bai. L. Mitxelena jaunari»: 57 or. 29 
, oh. 

«Olabideren Iron zarra»: 28 or. 7 oh., 41 or. oh. 
«Ollaritean»: ikus s.v. 'Prudentzioren itzulpenak'. 
'Orexako fitxeroi: 29 or. 14 oh. 
«Orixe'n erantzuD.a»: 451 or. oh. 
«Paul Gurenaren Eskutitzak»: 449 or. 13 oh., 

449 or. 16 oh. 
«Pedro de Axular: ~plagio, imitaci6n 0 traduc

cion»: 449 or. 13 oh. 
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«Personales, posesivos, intensivos»: 266 or. 210 
oh. 

«Pro logo a la versi6n castellana de Euskaldunak»: 
43 or. 10 oh. 

[Prudentzioren itzulpenak]: 30-31. 
Quito-n arrebarekin: 28-29,34 or. oh., 42-44. 
Salmutegia: 42-44,49, 52 or. 16 oh., 364, 364 

or. 1 oh., 415,431-432. 
san Benitoren Erregela: ikus s.v. 'Erregela'. 
Santa Krutz apaiza: 62. 
'Saubiongo hiztegitxoi: 29, 29 or. 14 oh. 
<<Ser estar, haben>: 37, 37 or. 48 oh. 
«Siii~S-begiak»: 40 or. 2 oh. 
«Uk , ekun, edun, (eduki), un>,: 451 or. 19 

o. 
«Uno e los eslabones perdidos de la fraternidad 

universal»: 40 or. 2 oh. 
Urte guziko meza-bezperak: 32-36,39,41,41 or. 

,4 oh., 46 or. 23 oh., 59-61, 343-344, 387, 
431-432. 

<Nersos a la antigua»: 37 or. 49 oh., 59 or. 36 
oh. \ _~ 

«Vocales com'puestas 0 de acento doble»: 424 
or.oh. ' 

<Nainkoagan bat;,: 40 or. 3 oh. 
«Ytzkin-i erantzuten [ ... ]»: 57 or. 29 oh. 
«Ytzkin-i eta ... »: 57 or. 29 oh. 
«Zaitegi jauna»: 41 or. oh. 
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III 

Aitorkizunak 

1. Gaiak 

Aitorkizunen eragina: 62-63, 356-357. 
Bibliatiko aipuak: 76, 76 or. 26 oh., 78, 297, 

304-305, 346, 350. 
edizioak [Orixek erabilitakoakl: 38-39, 44-45, 

47, 49-50, 67, 78 or. 32 oh., 94, 207-209, 
343,345,364-387; 

BACeko 1946koa (Vega-rena): 
38,45,49-50,75-76,78,94,335, 
335 or. 54 oh., 338-339, 344-346, 
364-387; 

elebakarra [Iparraldekoal: 38, 78 or. 
32 oh., 94-95, 343,345,365-374, 
387; 

elebakarra [EI Salvadorrekoal: 
385-386; 

Trabucco-rena: 38-39,44,44 or. 17 
oh., 49-50,67,76 or. 26 oh., 78 or. 
32 oh., 94, 165,343- 344, 364-387; 

ikus baita ere, I. aurkibidean, s.v. 
'Saint-Maur'. 

errepikapenak: 38-39,176,176 or. 95 oh., 210, 
210 or. 49 oh., 249-250; 

ikus baita ere X, 36, 58 paragrafoari 
buruzko atala. 

eskaintza [Mathieu-rentzakoal: 54, 71-72, 74-
75,78,278,346,357. 

eskuizkribuak eta lekukotasunak: 
A: 67 or. 1 oh., 134, 349; 
b: 91-95, 345, 391; 
B: 67, 73 or. 18 oh.; 
B-prior: 67, 71-73,96-98, 134-136, 

344-345, 347; 
B-alter: 67,71-73,96-98, 106,344-

345,347; 

C: 37-39, 67; 
ca-prior: 68, 68 or. 4 oh., 70-71, 91, 

94, 343-345, 388, 390-392; 
Ca-alter: 67-71, 343, 345, 390-392; 
cb: 68, 68 or. 4 oh., 71, 344, 388, 391; 
cc: 68, 68 or. 4 oh., 71, 344; 
e: 459-460, 469; 
Egan-eko testua (E): 12, 56-57, 182 or. 

104 oh., 269, 298-305, 310, 327, 
352,355-356,431,457-470; 

data: 56, 303, 305 or. 7 oh., 
356; 

Tolosako gurun-azala: 314-315, 355; 
«Utsuneab (Uts.): 12, 55-56, 179, 

188-213,259, 187-213,303,310, 
327,349,352-353,426,457-470. 

idatzaldiak: 
lehenengo idatzaldia: 11-12,27,35-39, 

44-47,67-71,343-344; 
bigarren idatzaldia: 11-12, 49-51, 67, 

71-78,96,134,343-346; 
bien arteko aldea: 74-78, 346-347. 

imprimatur: 51-53,55. 
inprimategiak eragindako aldaketak: 361-363. 
iruzkinak: 62, 62 or. 50 oh., 62 or. 51 oh., 356. 
itzulpenaren zailtasuna: 343-344. 
izen bereziak: 276-278. 
kapituluen izenburuak: 75-76, 78, 92 or. 58 oh., 

308,315-327,346. 
kopiagilea [B-renal: 12,50-51,68 or. 5 oh., 78-

91,96-105,345-347. 
Larrakoetxearen ustezko itzulpena: 44 or. 15 oh. 
liburuaren azala: 54, 74 or. 19 oh., 299 or. loh. 
liburuaren eranskinak: 

«Iztegitxoa»: 13, 54-55, 58, 136, 140, 
143,305-306,327-339, 



AITORKIZUNAK 

349,355,415; 
«Okerrakzuzentze»: 12, 55, 131,288-

297, 305-306, 335, 355; 
«Gauza iakingarrienen arkibidea» 

('index'): 13, 53-54, 305-315, 354-
356; 

<lArkibidea»: 13, 54,305-306,308, 
311,314-315,315-327,352,354-
356, 426, 464-470. 

liburuaren izenburua: 69, 74, 74 or. 19 oh., 
74 or. 20 oh., 74 or. 21 oh., 299 or. 1 oh., 
346. 

oin-oharrak: 54, 58, 70, 75, 78, 101-102,297, 
328,346,348-349,414-419; 

Ca-alter-ekoa: 70-71, 75, 413-414, 
452 or. 20h. 

paragrafoak: 76, 76 or. 26 oh., 78, 144, 215 or. 
530h.; 

paragrafoen zatiketa C-tik B-ra: 
93-94, 345-346, 368-370. 

subscriptio-a: ikus S.v. 'U.LO.G.D.'. 
testukritikazkoak: 

barne-cliktaketan sortutako hutsak: 
83, 83 or. 40 oh.; 

errorseparativus: 127-128, 324; 
errores auctoris: 13, 80, 80 or. 36 oh., 

126, 128-131, 167; 
eskribitze-hutsak: 84, 84 or. 41 oh., 

84 or. 420h., 102-104,347; 
hizkuntzazko hutsak: 89, 167,171, 

286-287,352, 361 or. 20h.; 
huts mekanikoak, huts ez 
mekanikoak: 80 or. 36 oh., 102-103, 

347; 
indicedefout: 159,167,171 or. oh.; 
irakurtze-hutsak: 80, 80 or. 36 oh., 90, 

102-103,347; 
itzulpenen testu arazoak: 13, 69 or. 8 

oh., 127 or. 95 oh., 186,208 or. 47 
oh., 354, 361, 361 or. 20h.; 

lectio brevior potior: 326 or. 38 oh.; 
makinaz jotako testuen huts 

bereziak: 83-84,102-104; 
testuaren edizioa: 13-14; 
tesruaren genesia: 11; 
tesruaren historia: 11-14; 
testubibliografia: 362, 362 or. 3 oh.; 
testukritika: 13,361-363; 
voluntas auctoris: 13, 126, 131; 
zuzenketak ope codicum: 126-128. 
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«U.LO.G.D.»: 73, 73 or. 16 oh., 75, 75 or. 23 
oh., 78, 346. 

2. Grafiak etab. 

apostrofoa: 125-126. 
azentu zirkunf1exua: 121-122, 160-161, 262-

263, 347, 350, 420-443, 469-470. 
berreraikitako formak: 62, 77, 121, 346-347, 

429 or. 12 oh., 444-456; . 
ikus baita ere s.v. 'cliago', 'ekidin', 'izan', 

'nuen', 'otsein', 'zahae, 'zuhur'. 
bokal bikoitza: 263, 351, 420-443, 468-469, 

470. 
episema: 424 or. oh. 
ergatibo plurala: 77, 122, 122 or. 74 oh., 296, 

296 or. 270-272 oh. 
gratia morfologikoak: 121-122,347. 
hatxe letra: 181, 263-264, 424-428, 468-469. 
-in-, -il- > -ifi-, -ill-: 76, 119-120, 160-161, 260-

261,347,350-351,469-470. 
-Vin-, -Vill- > -Vn-, -Vll-: 160,191,193, 193 

or. 8 oh., 260-261, 310, 310 or. 16 oh., 
313,351-352,457,462-464,466,470; 

«baiia(n)>>, «bafio(n)>>: 184-185, 
313,351-352. 

-in, -ill> -in, -il: 260-261,310,310 or. 17 oh., 
350,457,462-464,466-468,470; 

<<Aligustifi», <lAugustim): 310, 356, 466-
468,470. 

letra larriaren erabilera: 193, 310 or. 18 oh., 
457-462,464-466; 

ikus baita ere s.v. 'zure, Zure'. 
marratxoa [hitzen anekoa]: 77, 125-126, 160-

161, 193. 
puntu beltzak: 118, 131-133, 185-186,347. 
puntuazioa: 135, 136 or. 1 oh., 160,214,297, 

303,348. 
tintarik gabeko marratxoa: 220 or. 71 oh. 
txertaketa markak: 185, 185 or. 113 oh. 

3. Hitzak 

«adargih>: 58, 58 or. 34 oh., 58 or. 35 oh. 
-ago, -go: 82 or. 38 oh. 
«aitof», «jator»: 166, 166 or. 81, 284. 
<lAnburusi», «Amburusi»: 277-278, 313. 
«arrisku», «irrisku», etab.: 120, 120 or. 690h. 
«axekaru»: 141 or. oh. 
«axukatu», «azukaldi»: 141 or. oh. 
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«baina», «bainan»: 124-125. 
«baino», «bainon»: 124-125. 
bait-: 191, 191 or. 6, 193. 
«bere», «beure»: 266, 266 or. 210 oh., 313, 

350-351. 
«bezala», «bezeia»: 59 or. 37 oh. 
M-, de-: 274-276,295-296. 
«det», etab.: 191 or. 4 oh., 208 or. 44,208 or. 46 

oh., 275, 295, 351-352, 470. 
«diago»: 77,102 or. 17 oh., 181,452. 
«edw): 285, 285 or. 244 oh. 
«eduki», «iduki»: 266, 350, 469-470. 
edun:451,451 or. 190h. 
ekidin: 13, 77, 77 or. 30 oh., 123 or. 75 oh., 

270-274,346,410-411,444-449. 
-eri: 287, 287 or. 247 oh. 
«errukarri», «errukari»: 100 or. 9 oh., 102 or. 17 

oh., 163-164,406-407. 
«eta», «ta»: 122-124,268-270. 
ez-baina, ez-baino: 267, 267 or. 214-215 oh., 

463 or. 10 oh., 470. 
«gogo eman», etab.: 14, 102 or. 17 oh., 129-

130, 132, 295, 347. 
gutxi «<guti», «gutri»): 266-267. 
i, j: 88-90, 214, 214 or. 50 oh., 315, 345. 
«iator»: ikus s.Y. 'aitor'. 
itzirikian: 164-166. 
izan-en adizki uStez jatorrak: 61, 61 or. 47 oh., 

77 or. 28 oh., 120-121, 123 or. 75 oh., 
130-131, 261, 270-271, 273-276, 346, 
410-411, 444-448. 

«kukatw): 140 or. 22 oh. 
«lo-arma», «lo-asma»: 58, 58 or. 34 oh., 58 or. 

35 oh., 169,336. 
mihi:77, 77 or. 29 oh., 346, 421-443. 
<<nendun»: ilrus s.y. 'nuen'. 
<<niiiedukan», etab.: 77, 77 or. 29 oh., 121, 121 

or. 73 oh., 266, 347, 350-351, 469-470. 
nuen «<nun», <<nendun», «nuan», etab.}: 13, 54, 

61, 61 or. 46 oh., 69-71, 77, 77 or. 29 oh., 
121, 183-184, 190, 190 or. 3 oh., 214 or. 
50 oh., 346, 350, 356, 429 or. 12 oh., 433, 

444, 450-456, 470; 
«nenun»: 71, 452; 

IZENDEGlA 

<<nun» etab. euskara idatzian: 61, 61 
or. oh., 445 or. 6 oh., 450-451. 

«otsein», «otsegin»: 161-162, 264, 350-351, 
429-430, 469-470. 

«Pontitian», «Pontian»: 312-314, 324. 
s, z: 83-87, 103,345,347. 
-te-, -tze-: 264-265,313. 
txiki «<tipi», «tripi»): 266-267. 
un:451, 451 or. 19 oh. 
«zagar»: ilr.us s.y. 'zahar'. 
zahar (<<zan), «zaar», «zagar», «zakar»): 77, 77 or. 

29 oh., 181-182, 193,263,346,350-351, 
420-433. 

zenbat: 167-168. 
«zietan»: 138 or. 14 oh., 338. 
«zuguf»: ikus s.Y. 'zuhur'. 
zuhur (<<zun), «zuur», «zugur»}: 77, 77 or. 29 

oh., 181-182,263-264,303,346,350-351, 
420-433, 469-470. 

«zure», «Zure»: 193, 310 or. 18 oh., 457-460, 
464-465, 470. 

4. Pasarteak eta liburuaren zatiak 

1,2,2:49-50,140-141,174,180-181,194,194 
or. 11 oh., 208-209, 349. 

II, 2, iz.: 118, 126 or. 94 oh. 
I-Vliburuen testua [B-koal: 67, 70, 91-95, 343, 

345-346, 368-370, 372, 374, 374 or. 20 
oh., 432. 

VII, 21, iz.: 98 or. 5 oh., 248, 248 or. 183 oh., 
308 or. 13 oh., 325-327. 

Xgarren liburuaren itzulpena: 37-39, 68, 210-
211,344. 

X, 18, iz.: 250 or. 186 oh., 325-327. 
X,36,58:37-38,210-211,344,349,370, 378-

381,387. 
X, 38, iz.: 250 or. 186 oh., 325-327. 
XI-XIII liburuak: 44-48, 67, 78 or. 32 oh., 

344. 
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I. Lazkao, LBL, s.g.: Orixe, Iainkoari Augustin sainduaren Gorespenak ... , (Ca-alter), [1]r. 
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pu'" "'J'C1"!~ nendn'1 'bed'. . 
~7i.t2~.Q ord.ez.~ ne..ndin. 
J]9r~i t~.lJelll~l.!x).!lll;. ordez. ninderag1 ten 

: (ragA-be ·orclez,neurit,abe., 
; :o;ro:~Jt~b~~eoJ. orc! ez, ~ftl.e1ib eago.&. 
: ~aJtzekD ordez.ea1 7Jf':.Ml.». 

2!~1tul.~ orclez.~ik.. 
ok:!U.era-:L1(-\ol ol'clez. g.~~)cj,.r.!'i::Jlni. 
!~S!mwla,.~.o o.!.'de:t. ,,1~t!!fu'!..gQ~1<-.Q 
neratIt1;~ll ordez .!f.:hm!.9.K.M:i1@· 

., adiskideal!; ordez,adiskidea,&. 



III. Lazkao, LBL, s.g.: Orixe, IainkoariAugustinsainduaren Gorespenak ... , (Ca-alter), Ir [A, 

9,4-11,9]. 



IV. Donostia, EI, J-83-3-2: Orixe, Augustin Gurenaren Aitorkizunak ... , (B-prior), [I]r [A, 
5-6]. 



V. Donostia, E1, J-83-3-2: Orixe, Augustin Gurenaren Aitorkizunak.", (B-prior), lr [A, 9, 
1-10, 14], 
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±8,;;aek Oitu~a:~"!l'i:z~egei egiill.ko elk~goa sit .da ~ut$il:rea.reaoze;i1':i~#";, 
.. edo afotz~ b\l~Uk~riz. !tsuai.:baite.beureoaoar:f o;';gi;~zdator1<i9h.~a.i; 

·E~iffaJa.i">:?ak"O-baite~??iture~e(\o . ~~~~~O~~_ aU~k.~ egim;4Jl~~~~~~a~ 
. egiila.ez ha'de ere,egi':'llear de; eta~gite;z: utzi ba'~~;;'~i'rt~ ; 

ezba'da. e:-abaki.. Ereger1 baure iria"in,o):"k ordurarteagi",ll;\l.eza.!-"" 

agi.;t:1Je"a. 31'iegi ha'zaio,lme,..egHe" 4:\;i>·gu~·~z iri~ai~",a.uT~ 

.... "i1::::.·::.:::':;~~i::;. '~~; ~,::f~:~t:~~~~.g~;i 
Ei7..-mezea", ego"gabe.egi~tze'" ditu,.,e.ta.". GizartekO~i'!'1tarie-, 
JU~diaGoari bezels •. guzioJ{ J"a:..;goikoari. 

Best~lde, gahtakerien arte~"'Iba-dirai.kal teegi .... -Y'a.ia. 

, u"ufiaz (1) .edo iraifie z ado bie~ara ,bietara:Efr~a:peY!e z); 

",aia ( lapu1{a":bidekoare,.,a );' kfutee itzuri-';a:ia.:.(blldur zai-ona,iie-..:,.~ 
bekaizgoa (2) ( doakabeaktioatsugbare"'a •.. edota. zertg;;'bait doatsu 

f . . '. :. , " :';',' .::'e: : ... :.' 
oe:)tek bE!rdi~du}:ootega:itu" bildu""a.. edo berdi", zai.gurla·re>'!llziffera--

); be stere.,j gai tza gusto utes 3 "'aia (ezpatarie,., begira da'q.ds."e"'a, edo 

iIe ta ma;{iolarie"'a): labUl', makuri oetakobat edob;!; edogu~iakl:!e.i1eJlri; 
>lfJ :" '." ... a. ....... ." '.;,':-;',' 

.iru sorte::'o ditute: agh.,du-..,a~a, .ikusmiffa. a.-tsegalea. G!l'i:z~i:b1z:~ 

smar agi~duetako ta zazpiz.u:i:'datzei;.a.,,~ Bai-

1tsusl<er1 Zuri? ez baitze::-t? it8~sten. 3erkaltezko Zu~i .? ez baitz~
, Ape"tze", (1) du:!U gi~o.~ek be::-p." aurka dagi te",8.; .Zure buruzki (4) 

b~ure,., 8",ime- ))o1'uz.1;1 ari dira, ~a gaiztakerii! beure .. bu:rnari 

2L1.k egiS-etork-iA. itst,stuz ado okertu~. edota,. sori-gauzet'a .. ',.,eu ... 

balietu;:i ado sori ez dira"eta'" e~orkiare", aurka titiatukL Zurea,1ir-:.:· 
, , . 

itzez aaa::'ceturik. eztc",ar.i .oatikoeginez; edota.· 

mugaka",tzil'ik, lotsagabel:i eupatze.; dira, elkartuz edo alderdituz, 

ats~;: Cloe zaie,., be :oala. :';u utzirik eai te" dira olakoak. oi21-1 tui'i,. 

i-egiO:e ta j['lfSole(6) ~era~ Or1. Arokeribereiziz ge~ur 

VI. Donostia, EI, J-83-3-2: Orixe, Augustin Gurenaren Aitorkizunak ... , (B-prior), 35r [A, 
66,16-68,lOJ. 
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I .. i>",t:llik .utzirik,gaa~;·be~r~oe~i 
i~' ikas~ Ollllil>"zi tn..;. ··la .... Mae 

aie.k ere ulerzetzakela.-tai 
• .' K 

• gezur ltts zerizJciohko. Giz6v. zugur a,.,tzo 

VII. Donostia, EI, J-83-3-2: Orixe, Augustin GurenarenAitorkizunak ... , (B-prior), 41r [A, 
78,27-79, 7] (zatia). 

,:~~,JZ\l,rf!:) z,i~\si-t'e.Y~~'~~i: ~z~a 
'~;\L~~~< it1 z'..ak at PJ~~ifi:jati,1'I,di !.:ko 

~l~¥,.~~.e Zd'lZU,~il,%b~"e!' ldi. 
:"J.f~g~;li. gU$i1'l, 

. "" <-' . .:. " , ' "'" 

J1fl. bt1,t~a,., or();:~t~f!Giilago li.rake'batea". 

VIII. Donostia, EI, J-83-3-2: Orixe, Augustin GurenarenAitorkizunak ... , (B-prior), 47r [A, 
89, 5-14] (zaria). 

IX. Donostia, E1, J-83-3-2: Orixe, Augustin Gurenaren Aitorkizunak ... , (B-prior), 93r [A, 
194, 14-24] (zaria). 



X. Donostia, EI, J-83-3-2: Orixe, Augustin Gurenaren Aitorkizunak ... , (B-prior), 18Ir [A, 
395,9-18] (zatia). 

XI. Donostia, El, J-83-3-2: Orixe, Augustin Gurenaren Aitorkizunak ... , (B-prior), 193r [A, 
423,2-24] (zatia). 



XII. Lazkao, LBL, s.g.: Orixe, Aha Benito Gurenaren Errege/a ... , 1, [lJr. 



XlII. L,k,o, LBL, '.g., 0,"", Ai", Emito Gum",,," Emgela ... , I, 26, [B,ni," S""",, 

Bizitza eta Erregela ... , 205-209 or.] 
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Oroi bed! l)eti Abatt\ zor ds."" 1:;o;o..,a alal}ulQ, .etaj 
'gei:ago ematel"l "zaionari, geiagoesKatze .... zaiola. J<t4"t"1 bozazargau-isaiz 
ta :nekE:tj.coa :srtozfl'V) du", : a"imeri bideaerakutai eta at'Jkore"oitu:":'a'~i 

, "'-tu, batari lagu'I1 lCt;ul'I, btll3'''velll'i itz zofot~e~, boste1lli poliki 
eta bakoit7.are", i~akorA.rieta argita:~u"'B.ri dagokio"oz, guz1er1ep;ok", 
k1e ; o"ela· artt:llde 'lk ez (1u o::;er ,'(al tp.rik i~n)'lgo, ,r~a berare,... o'l'ldB.au.~ez 
po ztu ded11a. 

Ilqeltzll 15. }itaiat!~a II). Iraiial '5. , 

J3atez ere,· 8IOa,1. zai :"i: :1.0 .... !l .... iillO'" () f:lUB\\'t'lQl'O)'l Brdvl.'~B.pe,z . 
~~at ez· artuz, ~z bGdi a..1()latu l\t"fo'(~() t~allza iga I3kor ~ta ero,rl~(l~ 
~ai'iB eduk~ be za beti auY:(~aY\, a"·~.rlle.k artu di tula zuze"tzek(le,~f,l 

ko"tu 8ma" boarko dula. Eta oYl<lasuYl utiari ait!~ald eroan gabs g0891ra· 



. ':r.;otell, TXina/I'lE~!l~~~iI~~l~.~.it~!~gl~~:tl~~~~ 
.• ' ',,' .. " ·,.dan·" .',,:, 

Bl,lJI.an', egia esan,etzi tz.siS*" arrot'z 
. aren 

trantzeE!tako mututasuna 
ixil-"ale 

ti. ;,:utu.edo ;I.x~; beintzat. Begiak: b$~~~~:e~; 
ketari 

r !"i~~g. .. ;';;inga:i'18 ,i't1utu •.. 

AJazo hatea~ nutsi zuan bere 
f' ren' lenengo i tza.!! ola nengon •. ' .. 

;:a:1. Goxo-goxo, ~::;ti~. cki-,~.ai teld~ galde uraxe 

izan e2 ball, bezela, Txina 'tik. 'rxina 

&man oraindL 

'Ai ta 'Pranoisco 

ez diot e$a."1irakurl.eari, 
andoaindarra;. " 

Etxe b erria • Yes.u-lagMa. TxW?' ,~o';.~[·P\l~IMg!~·I~~!~; 

b otarea~Er roma' til--: 

Gerro-sur-reko araz 

re:l zU2cndari izaridakoa. Eta -Argi!! 'til-: 

\.lat esanda joana~ J\slSok 

rri ura. 

XVI. Donostia, EI, 61-1-13: M. Lekuona, «Berri on bat: Aita Olabide'ren [tun Zarra», Ir 
[Egan, 1956 <2>, 5-9, 5-6 or.], 



XVII. Donostia, EI, 6-3-15: M. Lekuona, «A artikuloa, noiz jarri, noiz ez?», 5r (zatia) [Idaz
fan guztiak ... , v1II, 423-433 or.]. 

XVIII. Donostia, El, 6-3-15 (kalkoa): M. Lekuona, «A artikuloa, noiz jarri, noiz ez?», 5r 
(zatia) [Idaz-lan guztiak ... , VIII, 423-433 or.]. 

Ez ni;1o$.kizute,glJ.lU':Lomen-aldi egiten die81JD.. gu.ztien.iz.eriak.&.i~ , 
. . (,..e.Y<\h.. ~, ... , Art-2.~ ,..... '. . ." ." '.{ .• ,. 

pa:tzera;:emandauzkatzute batzuek,bskuak x:uri turik,naikoa.. ~r.,: 

turik - neroll1 lenengo naizela"'1'ba.f1a.tl.b:l.otza bti:k9r,gaurltoe;a.z
te<J>1 etSeD.pb on eman n2.hiz :et~plu' on .• J;aharranurratsai.;i1U'I'.l4 .. ', 

.dezdeten;jarrai tupozik, j~rra1b . eten.;.;gabe, j~i tu'-tra~Or'" 

Aienl5l1'te<!ll Bizkai 'tik .e~orrizHiz~lli 'A~iZ- I.~~r~~_~ 

XIX. Donostia, El, 4-3-21: M. Lekuona, «Omen-aldi. lrufie'ko Batzarra, 1968-XIl-4», lr 
(zatia) [argitarabea]. 

Orl't:l.or iritzi bat.lritzi lei81a.5::U'lan '3r(jiZh,kOa.Iri+'ZiOrrek;be~j~~~'{ 

beste iritzi b0tz.uen Ukl'~o .. ndO-U:dtze~ "'i.1ur bat'Irit:d.o.r.i~ ... · •. · .. ,; ...•. ,.zu ... { .. -.•. ' ... 
bel"!? b,it'.'n gauz:c b3.1c3X' b:cti bG£'>'ire~2.SPeldi ontan.~o;ritl!:",g 

, . trW\~~ orta;"'l ,o{;-!nber>..I' da: I • 
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" 1llc,r .... I"~ 
Qna d2 0 c't,,,eun:;. 'i:tc obr,; gmr1uke guztio:: ce:L?~~b(lt bagendu-..: .:Ban~;t. ... 

'J:::vn:~o:L;od< ~ i.;r~ .0skot:-Jko. e~in du.?,tt! guztiok. b~tasuneret·'j.9L~i'· 

XX. Donostia, EI, 61-1-1: M. Lekuona, <<Arantzazu'ko ikastaldi-batzarrab, 3r [«Arantzazu'ko 
Batzarra. Iritzi ta aburu», Egan, 1956 <5-6>, 123-127, 124 or.] (zatia). 



XXI. Donostia, EI, 61-1-1: M. Lekuona, «Arantzazu'ko ikastaldi-batzarrab, 2r 
["Arantzazu'ko Batzarra. Iritzi ta aburu», Egan, 1956 <5-6>, 123-127, 123-124 or.]. 
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e.z; p'iton, br_':laYl ::-dore-!IUl1(:.:i-- br:·n(?·t.~n b~';l"e Inro,:50i urtetan; eta 

gogor c,st,indul'ilc ole d.io:"~"er:l."ogei urte? berrogei urte? I'll':): 

emer6tzi:.:k ~iitoc~·ndik euslceraz ik!-!siak. < 

bel'1'og~i urt,e ~i~zi..U;:o ~ diri&lik..:.~ 
~/c..&...~ .. ,.:..:Ii...>~. 

eurak be euren billob8i ~...;;.>,:, 

siko d,:.utS00'Q, Bz ~berrogei urt,eterako 

d::lcon", Bizlc",i~nll. B9ra B" ::, 
- - i~ 

bizi dc.Eta ez 

beste iritzi b,:'1t. 'u aundi",arkitu man iritzi bat' 
·1...Oll ....... L4 

XXII. Donostia, EI, 61-1-1: M. Lekuona, «Arantzazu'ko ikastaldi-batzarrak», 8r 
[<<Arantzazu'ko Batzarra. Iritzi ta aburu», Egan, 1956 <5-6>, 123-127, 126-127 or.]. 



XXIII. Donostia, EI, J-83-3-3: [M. LekuonaJ, «5. Augustin'en Aitorkuntzetan utsuneab, 
[I] r. 



XXIV. Donostia, EI, J-83-3-3: [M. Lekuona], «S. Augustin'en Aitorkuntzetan utsuneab, 
[II]r. 
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XXVI. Bilbo, AB, 43-2: [Orixek Zaitegiri, 1952ko azaroaren 2koa] (zatia). 

XXVII. Bilbo, AB, 44: [Orixek Zaitegiri, 1952ko azaroaren 3koa] (zatia). 



XXVIII. Lazkao, LBL, s.g.: U .M. Mokoroak eginiko txostena], 1 r. 
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