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Gotzon Bidaurratzaga medikuaren 
Argija kirijotz-alija liburuxka (1927)

Anjel Bidaurrazaga
EHUko Medikuntza eta Odontologia Fakultateko irakaslea

Laburpena: Artikulu honetan, sendagile naturista izan zen Gotzon Bidaurratzaga aurkez-
tuko da. Jaun honek, euskaraz idatzi zuen artikulu labur bat, argiak giza gorputzari nola 
eragiten dion azaltzen duena. Idazlearen historiak eta naturismo-medikuntzari egindako 
ekarpenak artikuluan zehar aukera emango digute idazlea bere garaian kokatzeko, XX. 
mendearen hasieran zientziari buruz euskaraz idatzi zuten bakanetako bat baita.

Abstract: In this article we present a brief work written by the naturism doctor Gotzon 
Bidaurratzaga in Basque language in 1927 about the influence of the light in the human 
body. The writer’s biography as well as his participation in the Naturism medical move-
ment allows us to situate the context of one of the few examples of science writer in 
Basque in the beginning of the XX century.

SARRERA

Euskaraz egindako zientzia-prosa historiaurrea aztertzen jarraiki, medi-
kuntzaren alor bateko adibide bat dakargu hona, hain zuzen ere euskal natu-
rismoaren aitzindari izan zen Gotzon Bidaurratzaga medikuaren ibilbidea. 
Honek, balioko digu euskaraz argitaratutako testu batek XX. mendearen ha-
sieran eginak zeuden ahaleginetara hurbiltzeko. Testu ezezagun hau berres-
kuratu eta argitara ekarri nahi izan dut lan honen bidez.

BIOGRAFIA (1)

Gotzon Bidaurratzaga Lazpita Bizkaiko Erandioko Asua auzunean jaio 
zen 1882.ko martxoaren 1ean Mitxelena baserrian. Bi urte zituela bera ama hil 
egin zen eta haurtzaroan baserriko lanetan aritu zen. Urduñako ikastetxean ba-
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txilerra egin zuen eta ondoren Nautikako ikasketak ere. Bere aitak lur sail ba-
tzuk saldu ondoren Medikuntza ikasteko aukera izan zuen Valladoliden.

Gotzon Bidaurratzaga Lazpita (1882-1971)

Ikasketak amaituta lanean hasi zen Gatikan eta ondoren Lutxanan. Txile-
raino itsasontzi-sendagile moduan joan zen, hainbat etorkinen osasun ardura-
dun gisa. Handik itzulita Arabako Arespalditzako herri mediku bezala jardun 
zuen, eta urte batzuen ondoren oftalmologiako espezialitatea egin zuen Madri-
len. Arespalditzan tifus epidemia bati aurre egin behar ziolarik, denbora eska-
siak bultzatuta gaixo gehienei tratamendu arruntak agindu eta emaitza ezin 
hobeagoak jaso zituen, baina bere azken gaixoari orduko botikak agindu ziz-
kion eta hauxe izan zen bere hildako bakarra; porrot honegatik medikuntza 

epidemia handian, Arespalditzatik laguntza eskatu zioten eta orduan ere den-
bora faltagatik hiru astean zehar higiene-metodo soilaren laguntzaz aritu zen 
gaixoak sendatzen, eta orduan ere emaitzak ezin hobeagoak lortu zituen.

Ondoren Bilboko Ledesma kalean, oftalmologiako kontsulta ireki zuen. 
Manuel Etxebarria Erandioko sendagile lagun batek, 1918.ean argitaratu-
tako Vanderren liburu bat gomendatu zion: «El diagnostico por el iris»(2). 
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Liburua irakurri ondoren, mediku-bizitzan erdietsiriko eskarmentuaren la-
guntzarekin iridiologiaz aritzea erabaki eta hala egin zuen, sutsuki egin ere; 
horrela 1923. urtean «El diagnóstico por el iris»(3) idatzi zuen, Ruiz Ibarra 
sendagile naturistaren hitzaurrea bat gehituta. Urte horretan Donostiako No-
vedades antzokian hitzaldi bat eman zuen euskaraz eta handik artikulu bat 
idatzi ere izenburu honekin: «Argija kirijotz-alija»(4) 1927. urtean argitara-
tua. Handik bi urtera beste liburu bat ere idatzi zuen:» -
cos del naturismo»(5).

1936. urtean Bilbotik ihes egin zuen Mexikora. Bertan sendagile bezala 
lanean jarraitu zuen eta 1945.ean itzuli zen bere lehengo bizitokira, Bilboko 
Artxandako baserrira. Gerra-garaitik 7 heriotz-zigor egotziak zituen, baina 
barkatu zizkioten. Ondoren beste hiru liburu argitaratu zituen, guztiak natu-
rismoaren ildotik: 1961.ean, «La dieta natural. Regeneración humana con 
las frutas» (6), 1964.ean «Ayunoterapia y el matrimonio»(7) eta «No bus-
ques lo que tú tienes»(8), Mexikoko erbeste garaietan idatzitakoak. 1971. 
urtean hil zen bere Artxandagoikoa baserrian.

1923. urtean Gotzon Bidaurratzagak iridiologiari 
buruz egin zuen lehen argitalpena
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NATURISMOAREN HISTORIA LABURRA (9)

-
ologikoan dago, bere Corpus Hippocraticum-ean agertzen den physis edo 
gorputzaren sendaindarrean (homeostasian). Hau da, naturak sendatzeko 
bide duen berezko gaitasuna paradigmatikoa da naturismo medikoan, eta 
horregatik, gaixotasunaren aurrean hartzen den jarrera oso desberdina da 
ohiko medikuntzaren aldean, bai diagnostikoan bai tratamenduan ere.

Greziarrek zuten naturaren ikuspegian lau oinarrizko elementuak zeu-
den (airea, ura, lurra eta sua) eta hauek beren baliokideak edukiko lituzkete 

-
kia, behazun horia eta behazun beltza. Guztien arteko oreka osasun-egoera 
adierazlea izango litzateke, baina haien arteko desorekak berriz gaixotasuna 
eragingo luke. Physisa orekara itzultzeko gaitasuna izango litzateke. Hipok-
ratesek gizon osasuntsuaren ohitura egokiei dieta deitzen zien eta kontzeptu 
horren barruan, janariaz gain, gizarte maila eta jakituria ere sartzen zituen.

Hasierazko Medikuntzako kontzeptu hauek aldatuz joan dira historian 
zehar baina sendaindarraren ikuspuntua naturismoan egon da beti. Natura-
ren aurrean izan den jarrera-aldaketek ere eragina izan dute, medikuntzaren 
historian: jainkoekiko beldurra, naturaren ikerkuntza eta gizatasunaren ga-
raipena errenazimentuan. Vesalioren (XVI) ikerketa anatomikoak baliaga-
rriak izan ziren humoreen teoria baztertzeko, zuntzak aldarrikatu baitziren 
giza gorputzaren osagai nagusi moduan humoreen ordez. XVII mendean Sy-
denhamek gaixotasunen sailkapen klinikoa egin zuen eta sendaindarrari 
beste izen bat jarri zion: «vix medicatrix». Hurrengo mendeko arrazionalis-
moak indar handia eman zien klinika eta terapiaren sendotasunari.

XIX. hasieran Europaren erdialdean hidroterapiak zuen indarrak abiada 
eman zion naturismo-mugimenduari. Sebastian Pneipp, Preissnitz, Rausse eta 
beste sendagile batzuek hidroterapiaren erabilpena sustatu zuten eta horrekin 
batera dieta, kirola, argia, airea eta abarren onurak aldarrikatu zituzten; beraz, 
naturan dauden elementuak goraipatu zituzten botiketan oinarritutako medikun-
tzaren aurrean. Naturaren aldeko jarrera honi, barazkizaletasuna eta hasierako 
ikuspegi «ekologista» gehitu zitzaizkion, gizarte- zein politika-esparruan.

ESPAINIAKO NATURISMOA

Naturismoak, Alemanian hidroterapiarekin lotu bazen ere, Espainian ba-
razkizaletasunarekin lotura izan zuen hasieratik. Mugimenduak, hiru koka-
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gune garrantzitsu izan zituen, Bartzelona, Madril eta Valentzia. 1896. urtean 
Pneipp sistemaren lehen denda ireki zuen Jaime Santiverik Bartzelonan, eta 
hasieran jantziak saltzen bazituen ere, laster farmazia bihurtu zen bere denda 
eta naturismoari lotutako produktuak saltzen hasi zen: liburuak, sendabela-
rrak, janari biologikoak… XX. mendearen hasieran ere barazkizale elkar-
teak sortu ziren Madrilen eta Bartzelonan. Elkarte hauekin batera mediku 
naturisten beharrak hasi ziren, hasieran goi maila sozialeko kideekin osatzen 
zirelako. 1918-19.eko gripearen osasun-krisiak (250.000 hildako Espaini-

-
tuen beste motetako terapien onerako. Urteak aurrera joan ahala, mugi-
mendu hau adar bitan banatzen hasi zen, batetik maila herrikoi ezkertiarra 
eta bestetik maila zientzialariena edo sendagileena.

Gerra zibila heldu arte, ekimen ugari egin zituzten, tartean aldizkari 
ugari bakoitzaren ikuspegia (eta interes komertzialak) defendatzeko. Guda 
aurretik, 1933. urtean, mediku naturistak Bussot bainuetxean (Alacant, He-
rrialde katalanak) kongresu bat antolatu zuten. Bertan bi lemapetan jardun 
baitzuten: zientzia eta moralitatea, biluztasunetik eta sasimedikuengatik be-
reizteko. Kongresu horretan parte hartu zuen Gotzon Bidaurratzagak ere.

1936. urtean hasitako gerrak eten egin zuen mugimendu hau, elkarteak 
legez kanpo jarri eta bere kide ugari giltzapetu eta erbesteratu zituztelako. 
Gotzon Bidaurratzagak, esate baterako, 10 urte eman zituen Mexiko D.F.n. 
Hango euskaldunen artean gaixo ugari artatu zituen eta liburu batzuk idaz-
teko aukera ere izan zuen.

1951. urtea arte ez zen berriro beste elkarte barazkizalerik sortu: Bartze-
lonan gertatu zen berriro ere Manuel Cervera Cebolla militar frankistaren 
babespean. 1961. urtean Barakaldoko elkarte barazkizalea eta mediku natu-
ristak elkarrekin aritu ziren elkarte batean. Gotzonek bere bere bizitzako az-
ken egunetara arte mantendu zuen bere harremana elkarteko kide zaharrekin 
(besteak beste Eduardo Alfonso presidentearekin).

GONTZONEN EUSKARAZALETASUNA

Euskaltzaletasuna txikitatik zetorkion eta heldutasunean bultzatua sen-
titu zen orduko gizarte aldaketaren aurrean abertzaletasunean parte hartzera 
eta euskararen inguruko liburuak eta lanak irakurri zituen; hauen artean Pa-
blo Pedro Astarloaren «Apologia de la lengua vascongada» (1803) liburua-
ren jatorrizko bertsio bat eduki zuen, eta guda aurreko euskarari buruzko 
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si 
puedo publicar mi trabajo, verán los lectores que en pos de los conocimien-

elementos, sílabas y voces, es cortes en sus formulas y expresiones, ordena-
disimo en las reglas y que guardala mayor y más rara consecuencia en sus 
conclusiones, con una armonía singular, sin par, entre todas las lenguas.»

Aurretik ez zuen jasoko Medikuntzan euskaraz idatzitako lanen berririk. 
Izan ere, egile gehienak Iparraldekoak izan ziren (Albert Constantin, Pierre 
Buruzain edota Jean Etxepare kasu), eta hegoaldekoontzat ere ezezaguna 
izan dira, ia gaur arte (Kepa Altonagak plazaratu arte alegia) (11-13). Ez da-
kigu «Herria» aldizkariaren osagarriaz ataletako beste egile batzuk (Sou-
berbille edo Minville sendagileak) (14) ezagutuko zituen ere ez.

Argija kirijotz-alija edo argijak gorputza elikatu egiten daula (4)-ri 
buruzko azalpen aurkeztua

-
des antzokian, iridiologian hasi berrian zenean, euskarazko hitzaldi bat 
eman zuen, EUSKAL ESNALEA elkarteak antolatutako hitzaldi sorta baten 
barruan. Aste bat lehenago beste mediku euskaldun bat, Jose Zinkunegik hi-
tzaldia eman zuen kirolaren on-gaitzez. Elkarteari buruz horrela idatzi zuen 
Koldo Izagirrek bere Euskararen historia txikia Donostian 1800-1998 (15) 
liburuan: «Adore berria hartuta, euskaltzale abertzaleak, karlistak eta are 
integristak ere bildu ziren Euskal Esnalea izeneko elkartean, Tolosan. Hel-
burua euskal kultura azkartzea zuten. Onenak emanak zituen Euskal Erria-
ren hurrengoa izango zen elkarte honek 1911n sorturiko Euskalerriaren 
Alde aldizkaria. Bazegoen euskaraganako borondate garbiago bat, eta ba-
zuten honetan zerikusia abertzaleek lortzen dituzten zinegotziek, Bilbon be-
hintzat oso nabarmen.

Euskal Esnalea izen bereko buletina ateratzen hasi zen, euskara hu-
tsean, eta nukleo honetatik sortuko zen Argia asterokoa Donostian (1921-
1936), egundoko harrera izango zuena Gipuzkoa osoan. Euskara prestijia-
tzeko asmoz publiko urbanora heldu nahirik, hitzaldiak antolatzea erabaki 
zuen Euskal Esnaleak hainbat gairi buruz, denak euskaraz, Donostian eta 
antzoki batean, Salon Novedadesen hain zuzen. Zenbait jai-egunetan, goi-
zeko hamaiketan, publizitate ugariz iragarriak, oso ekimen ederra izaten 
ziren hitzaldiok, eta oso jarraituak. Batzuetan irudiz apainduak ematen zi-
ren, proiektore baten bitartez. Idazle eta intelektual askok hartu zuten parte: 
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Urreta, Larunbe, Etxegarai, Garitaonandia, Zinkunegi, A. Donostia, Azkue, 
Lhande, Orixe, Anabitarte, Larrañaga, Mokoroa, Barandiaran, Gerra... 
Gaiak ere oso ugariak izan ziren, atzean utzi zen garai bateko monotema: 
prehistoria, musika, telefonoa, poesia, olinpiadak, emakumea, medikun-
tza...»

1927. urtean argitarutako liburuxkak 20 orrialde ditu eta bere hasieran 
Joseba Zabala-Arana, Miren Biotz Semiari dedikatua dago. Dirudienez, 
apaiz honek lagundu zion euskarazko bere lehen izkribuan idazten eta zu-
zentzen. Bernardo Estornes Lasak Auñamendi entziklopedian (16) jartzen 
duenez, 1936. urtean desagertu zen Bilbotik San Vicente de la Barquera 
(Kantabria) bidean. Nabarnizko seme honen eragina jasoko zuen nonbait 
Gotzon Bidaurratzagak idatzitako artikuluan, berak euskara arloan egindako 
lan ugariak baitziren: «Edesti deuna» (1921) (17), «Euzkerazko Zenbake-
tea» (1932) (18). Beraz orduko euskal letretan aditua izango zen eta segu-
raski Gotzonen zuzentzailea. Idazle honen memoria galdu egin zen, beste 
asko bezala, baina kontutan eduki behar da berak 1922. urtean euskararen 
batzeari buruzko txosten bat idatzi zuela «Euskera» (19) aldizkarian.

Gotzonen liburuxkak zortzi atal ditu: hiru argiari buruzkoak eta beste 
bost argiak gure gorputzean ikusmenaren bitartez duen eraginari buruzkoak. 
Hau da, iridiologiaren oinarriaren azalpena dugu hemen, seguraski Valde-
rren liburuan («El diagnóstico por el iris») oinarrituta.

Euskara aldetik sabinismo edo garbizaletasun ildoari erabat jarraitzen 
dio eta liburuxkaren azken bi orrialdetan hiztegitxo bat dago izenburu hone-
kin: «Itz barrijak eta», bertan aurkitu ditzakegu orduko neologismoak kizkin 
zelula izendatzeko, soñizti kirizpi nerbio zuntza mo-
duan, etab.

Argia eta bizitzaren arteko elkar-beharrez hasten da idatzia eta halaber, 
azaltzen da argiak zer eragina duen gure gorputzean larruan dauden nerbio-
ren bidez, honi jarraituz garunerako ibilbidea azaltzen du begietatik hasita.

1- Argija geikiz

Lehengaia eter (mekija) litzateke, hau da, gauzen oinarria, gauzkaya 
delakoarekin batera (materia prima); honek atomoek (apurek) osatua 
egongo litzateke eta atomoak elektroiekin osatzen dute (tximistapurek). 
Hasteko, teoria atomikoaren ematen ditu, garai horretako aurkikuntza izan 
zen teoria hori.

Argia materiaren dardarak (meki-uñaldi) edo energia-uhinak bezala 
azaltzen du eta baita oraindik ezagutu gabeko zerbait gisa ere (Argija dere-
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txon meki-uñaldi onek, berriz, al ezkutu ta indar ikaragarrijak dauz, ondiño 
asko ezagutu be ez doguz egiten, baña.).

2- Argija bixitza-sorburuba. Bere egikuna gorputzan.

Argiaren garrantziarekin hasten da erlijio aipamen batekin (Jaungoi-
kuak arrija lelengo egunean egin eban) eta bizitzarekin duen harremana, 
gehienbat eguzkiak bidalitako izpiengatik (eguzkijak meki-uñaldirik era-
gingo ezpa-leu, ludijan bixi dana ayenatu egingo litzateke). Honetan, gure 
aberkidea bezala aurkezten duen Goikoetxearen hitzaldietan entzundakoa 
aipatzen du. (gerotxuago atzalduko dodazan uste asko berak Bilbo`n egin-
dako itzaldijetan entzunikoak dira). Geroago, azaltzen du janaritik hasita 
argiak zer eragina duen gorputzean eta zein garrantzitsua izan daitekeen 
garunean zentzumenen bidez (asmen bakotxak bere iñarpenerako arija bi-
har-biarrezkua dau
aurretik.

3- Argijaren bidia soin-ziar

Aurrekoaren tesia defendatzeko argiak gorputzean egiten duen bidea 
dator atal honetan. Garuna, begietatik datorkion argiaz elikatzen da (ga-
raun eta bizkar-kirijoetarako atia, barriz, begijak dira, ta begi-ziar egiten 
da mekizko edo argizko elikapena) Eta begiak eta garunak jatorri enbriolo-
giko berbera dutela. Horrela, argi izpiek behin begietatik sartuta aurkitzen 
duten ikusmen bidea azaltzen du (betsein-zuloa, betsarea, bekirioa, ikus-
mukurera, garun azala beginihia, erretina, ikusmen nerbioa, talamo opti-
koa, garun azala), baita alderantziko bidea tuberkulu kuadrijeminoetara 
(potor lauzki) eta errraboil errakideoak (ornagun tontor).

4- Ikuskuntza

(kosno eta makiltxubak) epitelioaren (estaleuna) eta argiaren arteko elka-
rrekintza aipatuz. Era berean, ederki azaltzen du nerbio kitzikapena (kirijo-
tza) garun azalean nola gauzatzen den (ementxe nabatuten dira gauzen 
azal-zeingijak: margo, goibera, tankera, t.a.).

5- Soma-iñarkunetan argijak daun eragipena.

Hau da, argiaren eragina gorputzaren funtzioan. Zentzumen bakoitza-
ren bereizitasunak (muetakitasun) azaltzen hasten da, geroago kitzikapenak 
nerbio-kinada nola bihurtzen diren azaltzeko (asmen bakotxak berari dago-
kijan lekore-indaretikuak edo dira-ta). Hala ere, argiro baieztatzen du ze-
regin hauetan ikusmena dela nagusi, eta berriz ekiten dio zentzumen arteko 
elkarrekintza aztertzeari (garunetan, batezpe, atal gustijak dagoz osoro el-
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kartuta) eta berradierazten du elkarreragiketa zentzumen artean, dena den 
ikusmenaren eragina dela baieztatzen du (bekirijuak dakarran argizpi-in-
darrak ikusmukurrean zeregin aundijagua betetan dauala, nik uste; beste 
soma-indarren biztutzailia edo da). Horrela, batetik argia da prozesua era-
giten duena, baina bestetik, ez du ahazten itsuak diren gizakiek ere badutela 
sistema hau (itsuben adore-bixitza aul eta mirixa ixan biarko litzatekeela-
ta -
gina nahiz eta ikusmena galdua izan. (itsubak, ezin ikusi ixanaren, soin-
baru argija ugari artu legikie-ta).

6- Beranzko argizpijen egikuna

Argiak bide bi egiten ditu garun-azaletik behera: bat ikusmen-nerbiotik 
begietara, eta bestea erraboiletik gorputz osoko organoetara (iñarkin). Ho-
rrela, argiak nerbio eta hormonen bidez eragingo lioke gorputz osoari, eta 
metabolismoari (eraldakuntza), zeharka bada ere. Bestetik, baieztatzen du 
airea eta biriken arteko harremanaren pareko adela argia eta begien artekoa, 
azken honek gorputz osoan eragiten duenaren garrantzia azpimarratzeko.

7- Argija garun-alija. Sentzean ixaten daun eragikuna.

Atal honetan, gaixotasunaren eragile gisa naturismoaren edo higienis-
moaren oinarriaren teoria edo gorputzaren toxizitatea (zikintasuna) adie-
razten du (orregatik odol garbiz ta argi ugariz beteriko garun osasuntsubak 
dauzan gixonak bere goi-almenai dagokijezan iñarkixunetan errez jar-
dungo dau). Horrela, esaten du nerbio-sistema begetatiboan parasinpatikoa 
(kibikitza) eta sinpatikoaren (kimulotza) artean gertatzen den orekak zeri-
kusi handia duela nerbioen bitartez argiak eragiten duen prozesuarekin. Te-
oria bitxi bat azaltzen du sexuaren jatorria azaltzeko (kibikitza nagusi gera-
tuten ba-da mutiko jayoko da; kimulotza nagusi geratuten ba-da, ordian, 
neskato jayoko da). Garai horretan jakina, ez zuen ezagutzen sexu-kromo-
somei buruz orain dakiguna.

8- Soin-narruba ta argija

Larruazala eta argiaren arteko elkarrekintza azaltzeko atala. Argia eta 
larruaren koloreen arteko harremana azaltzen du (lurralde bero-beroetan 
narru-margua baltza ixaten da) eta bai nerbioen bitartez argiak larruaza-
lean duen zuzeneko eragina ere.

Garai horietan naturistak izan ziren eguzkitako bainuak hartzen lehenak 
eta eguzkitan egotearen aldekoak. Oraingo hondartzak jendez josiak diren 
arren, XX mendearen hasieran ez zegoen eguzkitan biluzteko ohiturarik.

-
keta, baina kontutan eduki behar da zientzia euskaraz idazteko lehenengoeta-
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riko ahaleginen aurrean gaudela hegoaldean, 1923/7. urteetan, Sabino Arana-
ren gramatikaren itzalpean eta garaiko garbizaleentzat idatzita. 1936.eko 
gerrak eten egin zuen guztia, eta nahiz eta testua bitxia eta astuna izan, kon-
tuan hartu behar da historiaren norabideek asko baldintzatu zutela eta baldin-
tzatzen ari direla euskara bera eta bai zientzia-prosaren bilakaera ere. Etorki-
zunean, agian, norbaitek ezinbestekoa beharra sumatuko du gaur eguneko 
euskarazko testuak etorkizuneko euskara horren bidetik berrirakurri edo be-
rridazteko. Hori ere nabarmenagoa izan daiteke, zientzia-testuak bezala hain 
berezituak diren idatzien kasuan. Hegoaldean 1920-30 urteetan euskal litera-
turak izan Lauxeta edo Lizardi bezalako olerkariei esker dastatu zuen loral-
diaren antzera, zientzian ere garai hartan, egon zen antzeko zerbait; Espaini-
ako gerrak eta ondorengo errejimen politikoak bortizki eta gupidarik gabe 
eten zuen saio hura. Bere garaiko hizkuntza-ideologia garbizaleak baldintza-
tuta aurkitzen dugu Gotzonen saiakera hau, baina beste alde batetik, idatziak 
gogoan izatea merezi duelakoan idatzi dut artikuluxka hau.
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Esker onez,

Kepa Altonaga irakasleari artikulua idaztea proposatu zidalako, eta bi-
dean lagundu duten Anjel Zelaitea idazle eta maisuari, Anton Erkoreka Me-
dikuntza Historiako museoaren zuzendariari eta Karmele Artetxe euskal zi-
entziaren historiaren ikertzaileari.


