


EUSKERAZAINTZA - EUSKERAZALEAK

DiM N
I

AKESOLO´TAR LINO AITARI

11,00`etan - MEZEA DIMA`KO PARROKIAN.

12,00`etan - D1MA`K0 UDAL-ETXEAN JAKINTZA-EKIÑALDIA .

Eratzaille: OLAZAR'tar Martin.
1.-Ondo etorria. Alkate Jaunak.
2.-Aita Lino Lekaidea. AROZTEGI `tar Luis `ek.
3.-Aita Lino Euskal-Aztertzaillea. ETXEBA-

RRIA`tar Jose Maria`k.
4.-Aita Lino Idazlea. ONAINDIA ' tar Santi ' k.
5.-Gaztetxu batek Aita Lino ` ren idaz-lan bat

irakurri.

13,30`etan - Aita Lino`ren jaiotetxean oroitarria ipiñiko da.

14,00 ` etan - Bazkaria OBA`n.
Txistulariak,
izango dira

Bertsolariak eta Abeslariak
lagun.

OARRA: Egun orretan Omenaldiko Bazkarian OBA`n kideko izan nai
dabenak Dei-Txartela artu bear dabe, Bilboko EUSKERAZA-
LEAK Alkartearen etxean (Colon de Larreategi, 14 - 2.', eskoia)
naiz Dima`ko Udaletxean naiz parrokian.



ZER

AITA LINO

Gure irakurlerik geienak ezagutzen dabe, alan uste dogu, Aita Lino Karmeldarra. Egia esan, ain isilla
dalako, ba-leiteke banakaren batzuk ez ezagutzea be, eta orregaitik eskintzen dautsagu ZER au, ezagutua izatea
zor jakon gizon euskalduna dalako.

ZERGAITIK OMENALDIA

Aita Lino'k ez eban nai ezergaitik be berari omenaldia egiterik eta jokabide onetara makurtu zedin zio edo
errazoi batzuk agertu bear izan jakozan: Omenaldia ez zan bera goratzeko, euskerea goratzeko eta Bizkai'ko
euskerea, batez be, zor jakon lekuan ipinteko baiño. Eta, gaiñera, berak egindako lanak agertu ezkero, beste
batzuk be, gazteak batez be, adoretu egingo litzakez erri-lan bearrezko au egiten jarraitzeko. Eta gaiñera berak
egindako lanak jakingarriak izanik, isillean dagoz eta erriaren onak berak eskatzen dauan gauzea da lan orreik
zabaltzea.

Azkenean ontzat artu ebazan Lino'k oneik eta onein antzeko errazoiak eta gertatu al izan dogu omenaldia.

DIMOSTARRA

Dima'ko OBA auzoan jaioa dogu Lino eta erriaren barru-barrutik datorren izakerea aurkitzen dogu
beragan.

Euskalerria maite dau, eta biotz biotzetik maitatu be, Aita Lino'k, baiña ez ametsezko Euskalerria aragizko
gizonak eta emakumeak osotzen daben Euskalerria baiño, bere sendian asi eta "Atxostetik atxostera" zabaltzen
dan Euskalerria, Dima'ko auzoak, Arratia'k, Bizkaiko ibar guztiak, Eskualde guztiak eta askenez, Naparroa barru
dala, Iparraldeak eta Egoaldeak osotzen daben Euskalerria.

IDAZLE ERRIKOIA

Erria orrelan ezagutu eta maitatzen daualako, Lino'k orrelan lantzen dau euskerea be, erriak darabillen
euskera jatorra oiñarri dala, talde txiki batzuk erabilten daben eta euren gurarietara aldatzen daben euskerea
alboratuta.

Orregaitik, bere idaz-lanetan beti errira doa euskerearen sustraien billa.

Orregaitik, berak erabilten dauan euskera apaindua eta idatzia, erritik artua, aztertua eta apaindua da.

EUSKALDUN JAZARTUA

Euskal-zalea izateak ez dautso Lino'ri irabazi aundirik ekarri, lana ta garraztasunak bai ugari, eta billatzai-
lleak bere billaketan aurkitzen dauan poz parebakoa be bai.

Euskalzalea izateak eta erriaren alde jokatzeak urteetako espetxea be ekarri eutson Lino'ri, eta berak isillik
eta sendotasunaz artu eban edari ozpindua eskintzen eutson ontzi ori.

EUSKERAZAINTZAREN LENENGO LENDAKARIA

1968'an Arantzazu'ko batzar ospetsua egin eta Euskaltzaindiak D. Manuel Lekuona Zuzendaritzatik
alboratu ebanean min aundia artu eban Lino'k. Andik amar urtera Bergara'n arazoa aztertzeko batzarra egin
zanean eta alkartasuna lortzeko bide guztiak itxita ikusi ziranean, samintasun au aundiago biurtu zan; Euskeraza-
leak eta Kardaberaz Bazkunak Akademi barri bat, erri-Akademia sortzeko bideak artu ebezanean, Lino'ri eskiñi
eutsoen lenengo lendakaritza eta berak apaltasun aundiagaz artu eban zeregin ori eta orretan jarraitzen dau.
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ZER

LEKAIDEA

Ez uste izan Lino'ren lan oneik eta erri-zaletasun onek ezelako kalterik egin dautsoenik bere bizitzako
lenengo zeregiñari, fededun lez eta lekaide lez artu eban egitekoari. Lino'k sendo jarraitzen dau bere lekaide-
-bizitzan. Izan bedi onen ezaugarri txiki bat berak lekaide jazkiari dautson maitasuna eta jazki au erabilteaz iñoz
ez lotsatzea. Ez dot esan nai ezaugarri ori lekaide lez agertzeko bearrezkoa danik, baiña ezaugarri or dago,
batzuntzat txalogarri eta beste batzuntzat itzalgarri.

I DAZKOLA

ZERTN ZENBAKIAK

Irakurleak eta liburutegietan ZER zaintzen dabenak jakitun izan daitezan oar au egiten dogu:
Orrilla-Maiatza: Zenbakia 130

Bagilla-Ekainilla: Zenbakia 130

Uztailla-Dagonilla: Zenbakia 132
Ipiñi begie ba, Bagillari dagokionean 131, eskuz, gero errakuntzarik izan ez daiten eta, iñoz jaso dan lez,
deika ibilli-bearrik izan ez dagien, zenbaki bat falta jakelakoan.

ZER
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OMENALDIA

AITA LINO EUSKALDUN ETA FEDEDUN
(Omenaldi-egunean mezan)

Senideok:

Gaurkoa lako egunak onak izaten dira fedea errira-
tzea aztertzeko. Kristiñauen fedea ez da burubide edo
ideoloji utsa.

—Gutariko bakoitxaren barru-barruraiño sartzen da.

—Errietan alkar-bizitza eratzeko ta indartzeko bideak
eskintzen dauz.

Orretarako, lenengo, erria dan lakoa artu bear da,
erria ondo ezagutu bear da eta gero, bigarren oinkada
lez, Jesus'en ebanjelioa garbi azaldu, lenago ebanjelio
ori erriratu dan lekuetan artu dauzan eraskiñak alde
batera itzita.

Guztiok dakigu Jesus erri berezi baten jaio, azi eta
bizi izan zala, erri berezi baten gizatu zala, Israel errian.
Baiña Israel'go oiturak ez dira ebanjelioa. Ez ziran
gorabera ta eztabaida makalak izan Eleizearen lenengo
aldietan arazo au zala-ta: Batzuk kristiñau izateko lenen-
go Juda'tar izaerea artzea eskatzen eben, beste batzuk,
ostera Kristo'ren jarraitzaille izatea naikoa zala. Eleiza
osoaren batzarra egin Jerusalen'en eta bigarren eritxi
ori artu zan ontzat.

Geroago Jesus'en Barri Onak Grezia'n eta Erro-
ma'n izan eban gizatze ori eta lurralde oneitako berezi-
tasunak eta jakinzaletasuna edo filosofia artu eban oiña-
rri lez, baiña ebanjelioa ez dago oso-osoan greziatarren
jakituriagaz eta jakintzagaz batuta, erromatarren legea-
kaz eta jokabideakaz be ez da osotzen.

* * *

Geroago Jesus'en Barri Ona Euskalerrira eldu zan,
milla ta bosteun urte baiño geiago dirala eta etorbidea
erromatarrena izan zan, Juda'tarren eraskin asko be
aldean ebazala. Fedea euskalerrira sartzean arrisku aun-
di bi izan doguz:

— Fedea indargetu eta euskal-izateagaz bardintzeko
arriskua eta

—Euskalerriari bere izakerea kendu eta fedearen
izenean beste kultura batzuk sartzeko arriskua.

Orregaitik "euskaldun-fededun" esaten dogunean,
arazoa ondo ulertzeko ardura aundia artu bear dogu
eta beste erri batzutara fedea zabaltzen dogunean kon-
tuz ibilli fedeagaz batera, nastauta, geure jakintza ez

eroateko. Beste erri guztiai be geure erriarentzat nai
dogun itzaltasuna izan bear dautsegu.

* * *

Euskaldunak, fededun biurtzen danean, eta geiago
abade edo gotzain biurtzen danean, euskaldunago izan
bear dau, bere fedeak erria maitatzeko eta indartzeko
adorea emon bear dautso. Euskaldunak, Euskalerrian
dagoanean, Euskalerria indartu, jakintzaratu eta askata-
sunera eroan bear dau.

Orregaitik egiten dogu mezea gaurkoa lako egun
baten, zeregin ori betetzera alkarrari bultz egiteko, inda-
rra emoteko.

Orretarako egin dau ainbeste lan gure Aita Lino'k
bere bizitzan.

Orregaitik eskatzen genduzan aldi baten euskaldu-
nentzat gotzain euskaldunak eta euskalzaleak, eta lortu
be egin doguz. Gaur, Ego-Euskalerrian beintzak, gotzain
guztiak doguz euskaldunak, naizta Arabakoak eta Napa-
rroakoak euskera berba egiten ondo jakin ez.

Eta orregaitik izan gara euskaldun fededunak aurrean
erabilliak. Fedearen izenean beste kultura edo jakintza
bat sartu nai izan dalako. Ondo daki Aita Lino'k espe-
txeen barria.

* * *

Euskaldunak, ba, aldi onean eta txarrean, isillean
naiz agirian, fededun lez, al dauan neurrian erriaren
alde lan egin bear dau, asi erriaren oiñarritik eta gaillu-
rrera eldu arte:

—Dima'ko euskera gozoa ta ederra indartu, Oba'-
koa naiz Lamindao'koa naiz beste edozein auzotakoa,
gozotasuna dauan euskerea ta jakintza ta oiturak indartu.

—Bizkai'ko euskerearen edertasuna landu ta zaindu.
Nork irabaziko leuke Bizkai'ko euskerea galtzeagaz erdel-
dunak izan ezik?

—Euskerea dan lakoa aberastu ta egokitu, izkera
barriak asmatzen asi barik. Euskalki guztiak ondo eza-
gutuak eta landuak diranean, euskaldunak euskerea ondo
ezagutzen dabenean, orduan euskera batua bearrezkoa
ba'da, etorriko da, erriak berak sortuko dau.

Alegindu gaitezan ba, fededun lez eta euskaldun lez
bizitzen eta erriari laguntzen.

OLAZAR'tar MARTIN'ek
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OMENALDIA

LINO AKESOLO. BIZITZA ETA IZAKERA
ZERTZELADAK

I

OBA'n

Lino Akesolo Diman (Bizkaian) jaio zan, Oba auzoan,
Akesolo ízeneko baserrian, 1911eko jorraillaren 7an. Gura-
soak: Antonio Akesolo Bikarregi, dímostarra, eta Praxedes
Olibares Intxaurbe, Zeanurikoa.

Leenengo íkasketak auzuneko eskolan egin ebazan, maisu
euskaldunagaz, eta ia euskeraz baiño ez eban entzun eskola
atan. Bederatzi-amar urte bitartean Díman irakasle partíkula-
rragaz ikasi ondoren, 192lean, Karmeldarrak Larran (Zorno-
tzan) euken ikastetxera aldatu zan. Amar urteko mutikoak
leenengoz urteten eban benetan Atx-ostera: "Zer zan gure-
tzat Atxoste? Erbestea, edo beintzat munduaren bestaldea.
Gure mundua egunero begien aurrean íkusten genduana zan:
gure erria baño askoz geiago ez. Mundu onen azkenengo
mugak: Gorbea ta Orozko-aldeko mendi-errezkadak bateti,
Serantes ta Ganekogorta, besteti, ta an, urrín baten, Burgos-
-aldera edo, lausopean ziren lurren baltzunea, guretzat izen
bakoa" (Atx-osteti Atx-ostera).

ZORNOTZA'n, MARKIÑA'n, GASTEIZ'en

Ez dago urrín Zornotza, baiña mundu ezezaguna zan eta
bizitza guztiz barria mutikoarentzat. Alan be, ez erbestea;
Euskalerria aurkitu eban an be pozik, irakasle eta íkaslagun
artean.

1926ean Karmeldarren nobiziaduan sartu zan, aurrean egoan
amazortzigarren gizaldiko komentuan, eta urrengo urtean pro-
fesa txikia egin bertan, 1927eko agostuaren 14an.

Markiñan jarraitu eban bere íkaskídeekaz urtebetez, biga-
rren maillako ikasketak osotu bearrez.

Ostean, Gasteizen, iru urte igaro ebazan filosofia eta ingu-
ruko gaiak menperatzen, 1928-1931 bitartean.

Fllosofia amaitutakoan Lino gurasoen etxera joan zan,
illabete biko atseden aldian osasuna indartu ekion.

Umezaroko etxe eta euskal mundua aurkitu eban Líno
gazteak. Baita, esate baterako, Azkueren Cancionero Vasco
be; ordurako euskalzaletuta etorren Akesolok ia buruz ikasi
arte erabilli eban joranez.

MEZAKO TA KAPELLAU. ESPETXEA

Begoñan lau urtez, 1931-1935, ekin eutson teologia gaiak
ikasteari. Bertan mezakotu zan (1934.VII.8). Ikasketak amai-
tuaz, Zomotzako Karmeldarren ikastetxe barrira bialdu eben

nagusiak, irakasle, eta, gero, Karmengo Argiaren zuzendari be
bai. Urtebete eskas barru, baiña, kuartelerako deia eldu jakon.
Euzko gudarien Teniente Kapellau ízan zan, Itxasalde bata-
lloian, Matxin taldean, Otxandio-Legutiano, Lekeitio, Matxi-
txako, Lezama-Baranbio eta Santo Domingo zear.

Espetxean iru urteko zigorra jasan eban, 1937-1940, Bego-
ñako Karmelon, Nanklares'en, Palencia'ko Dueñas'en eta Sevi-
lla'ko Carmona'n.

Zigorrerako errazoiak: Zuzentzen eban aldízkarian ideia
nazionalisten zabalkundea egiten ebala, eta kapellau izanez
"rebelión militar" dalakora bultzatu ebazala gudariak.

Epai-maiteak jarritako 16 urteak egitez irura jatsi zíran
azkenez. Kartzelan izkuntzak íkasteari ekin eutson Akesolok,
inglesa, alemanera eta italiera.

IRAKASTEN ETA EUSKAL LANETAN

Ondorengo urteetan Kantabriako Hoz de Anerora bialdu
eban Ordenako nagusiak, eta, gero, Iruñara, Zornotzara,

CoreIlara,Kantabriako El Soto'ra.
1948ean teologoen irakasle izendatua izan zan, eta, beraz,

Begoñan jarraitu eban ordurik 1969 rarte.
Laster ízan eban Azkuegaz eta beste euskaltzale batzue-

kaz artuemona.
1963ean Euskaltzain Oso izendapen artu eban; baiña bein-

goan, barruko naaste eta burruka asmaturik, uko egin eutson.
Urgazletzat dauke ordurík ona.

1964ean Bizkaiko Elízbarrutiko Liturgi Batzordekoa egiña
izan zan, eta 1968ean, Elizbarruti arteko Liturgí euskeratzaille
Taldekoa.

KARDABERAZ TALDEKO ETA
EUSKERAZAINTZAREN LENDAKARI

Donostíko Karmeldarren nagusi aukeratu eben 1969ean,
eta urí aretan egoala Kardaberaz Bazkuna birsortukeran
(1970ean) bazkide ízan zan. 1972 ean Markiñara joan zan
ango Karmeldarren nagusi aukeratuta. Ango zeregiña amaitu-
takoan, 1975ean, Begoñara itzuli zan batez be Diccionario de
Autoridades iztegian urragotik lan egian.

1978ean Euskerazaintza sortuaz batera, lendakari aukeratu
eben kideak.

Nondik nora izan dan bere bizitza aipatu dogu gain-gaiñetik
orain arte. Zer ikasi eta íkertu, zer argitaratu, ze lan egin
dauan euskal kulturan esan barik.
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OMENALDIA

Baiña bizitza guztian, eten barik egin izan dau lan jakiña
danez. Lan ixilla, aintza ta sarien uste bakoa.

Alan be, azken urteotan, ustekabe, eldu jakoz autorme-
nak: 1984ean Bizkaiko Elizbarrutíko elízgízonen omena (Kere-
xeta, Onaindia eta P. Puxanagaz batera) "elíz-lan ederrakai-
tik". 1987ean Labayru Ikastegiak omendu eban Derion. Aurten,
jorraillaren 7an , Bizkaiko Aldundiak. Eusko Jaurlaritzak Eus-
kal Letretako Merezimentuzko Sariaz goretsi dau eta gaur
emen (1989-VII-1) Euskerazaintzak eta Euskerazaleak Dimako
Udala eta erriagaz alkartuta omentzen dabe.

II

Akesoloren bizitzako azala ozta ikutu ondoren, alderdi
batzuk azpímarratzea bidezko dogu.

Eziketaren betiko garrantzia. Jakiña, eskola-eziketa aurre-
tik, umezaroko leenengo bizikizunak, sentipenak, giza gogoa
eta biotza eratzen dabenak; munduaren leenengo agerpena,
bere onartze, balio eta eder-maitagarriakaz orduan jazoten da.
Baiña ez da iñondik be naiko. Eskola-eziketak sendotzen ditu
leenengo bizikizunok, mundu zabalagoaren barruan euren
balioa indartuz.

Lino Akesolok, eta lagunak, esate baterako, euskerarí eta
euskal kulturari gagokiezala, giro egokia aurkitu eben ikasketa
aldian. Larrako ikastetxean, euskera irakatsi egiten zan, erleji-
ñoa be euskeraz, latiñetik euskerara itzulpenak ondu azoten
eutseezan, astean egun baten danak, erdeldunak be bai, eus-
keraz egín bear eben, jantokian euskerazko liburuak irakurten
ziran, saríketetan parte artzera ziríkatzen ebezan... Gernikan
orduan ospatu zan Eusko Ikaskuntzaren batzar sonatuak be
euskeraren eta euskal izatearen nortasuna asmaau-azo eutsen
gaztetxuai.

Eta, geroago, gazte zala, giro bardiñean arnasa artzen
eben. Markiñan, kondaira euskeraz ikasi eben, euskeraz ira-
kurtzen zan jantokian, euren esku eukezan euskal aldizkariak
(Zeruko Argia, Jaungoiko-Zale).

Orduan erne jakon Akesolori Bartolome Madariaga ta
abar irakurteko zaletasuna , eta Campionen "Gramatica"ri esker
euskalkiak ikasteko gogoa.

Fílosofia aldian be giro jator aren erakutsiak ditugu: ira-
kurgaiak jarraitzen dabe, eta, esate baterako Larramendiren
Iztegia aztertzen dau Akesolok, eta idazle zaarretatik itzak eta
esakerak batzen asi da. Cervantes'en "El Celoso Extremeño"
eleberriaren itzulpenagaz, saria artzen dau (S. Onaindiak be
beste bat eskuratzen dauala).

Teologia aldian, ikasketen azken partean, arlo guztietako
euskal pizkundea eurena be bada: Lizardi, Lauaxeta, Orixe
eta abar zearo ezagunak ditue.

Eurak be asi dira emoten: Linok eta Onaindiak Santa
Teresaren Camino de Perfeccion itzultzen dabe. Ezíketa sus-

traiak onezkero sakonak dira; geroko jazoerak ez ditue sekula
atarako.

Jakingura zabalekoa. Azken urteotan batez be euskera
inguruan, edo iztegi-lana dala, edo Liturgí itzulpenak edo
idazleen goraberak dírala, ezagun biurtu da Akesolo, orretan
espezialísta berezi mugatua balítz lez. Baiña egí osoa beste
bat da: Líno Akesoloren lanbide berezia (bere zaletasunaz be
bat etorrena) kondaira landu eta irakastea izan zan, eliz-
-kondaira giza kondairaren barruan, eta orren inguruko beste
gai batzuk.

Batera, liburuak gaztelerara itzultzeari ekin eutson: latiñe-
tik, frantzesetík eta batez be alemaneratík (inglesetíko baten
be izan eban esku), millaka orrialde teologi eta filosofa gaie-
taz. Ori zan Akesoloren jakintza mundua. Baiña orrezaz gai-
ñera, bera ezagutzen dabenak badakie bere jakinnaia ia muga-
bakoa dala, edonora doala edo edozer irakurten dauala, dana
arretarik andienaz ikasi eta jakín nairik.

Kultura zabal onen barruan landu ditu, beraz, euskera eta
euskal kultura, bereak eta benetan giza-kultura diranez.

Egizalea eta zintzoa. Benetakoa dogu bere bizitzan, giza-
-artuemonetan, erlijio bízikuntzan, eta xaloa eta laua. Erlijio-
so danez, biziteko gitxigaz naikoa dauana, liburuetan izan
ezik.

Azalkeria, arroputzezko dizdira eta begirune bako sasi-
jakituria iguin ditu.

Bere kultura lanean, beraz, zeaztasuna, jakingarri oiñarri-
tuak, zientzi sena dira nabari: euskal kulturari ekarri dautson
bere emoietariko bat.

Eta, orrexegaitik, ain zuzen, baten baiño geiagotan, egia-
ren eta zentzunaren gudari biurtzen da bere idazkietan, gano-
ra gítxia eta ausardí andia zigortuz.

Baiña, zuzenaren aldekoa bete ondoren, ez uste asarre
edo gelditzen danik. Beti izango dozu laguntzarako eta argibi-
deren bat emoteko gertu. Eta benetakotasuna, lan etengabea,
ixiltasun maratza ain maite dituan au, ez da bape mukerra
lagunarterako, batez be autua jakingarriren baten ganean bada.
Alkarrízketa bizia, oar alaia eta esker ona.

Umanista. Gíza kondairan eratu dan berba au ondo jago-
ko Akesolori: Jakingura urduri zabalagaitik, giza-letren mai-
tasunagaitik, jakíntza zeaztasunaz batera jazeko izkeraren doto-
retasun neurritsua begiko daualako, Aurreko idazleak eta
personaiak, euren alderdi onak eta lorpenak erakutsíz, kultu-
ran (adímen eta biotzeko bízitzan) zaindu nai izan ditualako.
Bere bizikera eta lan guztian gizonaren oiñarrizko duintasuna
erizpide eta ikuspegi daualako.

LUIS AROSTEGI
(Díma, 1989-VII-1)



OMENALDIA

AITA LINO AKESOLO, EUSKAL IDAZLE

IKASKIDE TA IDAZLE

Aita Lino ta ni íkaskide izan gíntzazan eleiz-karrera guztian.
Lino Dima'koa eta ni Amorotoakoa. Ni, 192l'an, aben-

duaren 4'an, Santa Barbara egunean, Larraratu níntzan. Lino
aste bete aurrerago edo.

Ondoren, Larrea'ko karmeldar íkastetxean, Gregorio anaia
maisu genduala ikas-asímasiakaz jabetutakoan, karmeldar jan-
tzia artu aurretik, ikasi ta ikasi lau urte bota genduzan.

Eta, ez uste izan au artobero usaiña danik, ainbat
ikas-gairi eldu bearra izanik be, guk ez genduan íñoiz be nota
badaezpedakorik atera.

Ez giñan, beraz, ikasle motelak.
Orrez gaiñ maisu onak eroien gure íkas-ardurea. Oneitatik

batzuk erdeldunak ziran, geienak baiña euskaldunak. Eta,
egia esan, oneik, eurak be barruan eroien euskal garra, gazte-
txoai, guri ikasleoi, biztu-naia erekutsi oi eben.

Primo de Rivera'ren garaia zan, abertzaletasuna osorik
galazota egoana. Alan be, al zana egiten zan.

Guk maisu onak ízan genduzan euskal arloan: Ermenejil-
do, Erroman zuzendaria, Plazido dimostarra, Anjelo Uriba-
rren, Gotzon azkoitiarra, eta besteak.

Ixilka ba'zan be, domeka ta eguenetan, euskerazko dotri-
ñea ikasten gendun, ipuin laburrak idatzi, itzulpenak egin.

Gure utsak eta akatsak aztertu ta zuzen jarteko an gendu-
zan irakasleak; laguntasun onek, barriz, gaztetxoaren barrua
pozez ipinten. Aita Lino'ri ta niri beintzat olantxe jaso jakun.

Aita Anjelo'k, bein, gure lan asi-barriak Donostiako "
Euskal-Esnaleak " eraturiko saríketa batera bialdu zituan, eta guk
sariak irabazi. A bai gure poza! Ona zelan sortzen diran
idazleak. Gu biontzako, auxe izan zan benetako errazoi, barruan
genkarren deia, arnas apartekoa itxartu ta mutíko giñala eus-
kal idazletza bidean jarteko.

Lan saritu orrein nekea arintzeko, Aita Anjelo'k, betí asmo-
tsu, ibillaldi bat eskíñí euskun bioi; Durango'tik Legutiano'ra
autobusez eta andik Aramaio'ra oiñez, bere etxera eroan
gínduzan. Emen bazkaldu ta, Santa Ageda ta Arrasate ikusi-
rik, Maltzaga'tík Zornotza'ra trenez. Betí gogotan dakargun
íbillaldia.

ALKAR LANA

Lenengo kimuok 1924-25'an agerturik, euskera errotik
ikasi ta idazten jarraitu genduan biok.

1928'aren azkenerantza IGasteiz'en gagoz Fílosofaa ikasten,
iru urteko zeregiña, eta "Euskal Esnaleak"en sariketak aaztu
barik, bertan azaltzen zan barruko aldizkarian idazten.

1930'an, itzulpen sariketa Donostia'tik: Cervantes'en "Nove-
las Ejemplares"etík bakotxak nai ebana aukeratu zeikean
itzultzeko.

Aita Lino'k eta nik bi euskeratu genduzan, Aita Lino'k
"Agure kezkatia" eta nik "Neskatx Ijitoa"; biok sari irabazle,
100 pezeta bakotxak.

Eta biok alkar sustaturik egin gintzazan idazle.
Eleiz-karrera amaituta gero bata bestegandik naikoa urrun

bizi ta lan egin bearra izan dogu, baiña íkasle giñala, Marki-
ña'n, Gasteiz'en eta Begoña'n, euskal auzian batez be, alka-
rregaz lan egiñak gara.

Nik apurka apurka, Larrea'n asita, Teresatxo Deunaren
Bizítzea, berak idatzítako "Arima baten Kondaira" euskeraz
ipiñi neban, eta Aita Lino'k, ník itzuli-ala, utsak jorratu ta
eskuz idatzi eustan. Gerraldian galdu jakun lan au.

Bakotxak dau bere izaera ta bakotxak eratu oi ditu ego-
kien jakozan bideak.

Aita Línok geien bat bere kasa eratu izan dau euskal lana,
beste egiteko askori erantzun bearra ízanagaitik, egundo be
euskal griñarí muzin egíteke eta euskereari buruz lan aundi
ta onuragarria buruturik.

Alan be, nik Barri adierazo dot, Línok akulari bat bear
dauala auzo-lana burutzeko. Guk biok, ní akularí nazala,
naikoa lan aurrera eroan dogu, ikasle gíñala ta gero.

Begoña'n ikasle giñala, esate baterako, gai gogor bati ada-
rrak ateraten: Teresa Deunaren lanak euskeraztu.

"Onbidea"tik asi gaiñan, orduko "Donekuntza Bidea" (Cami-
no de Perfección); 1933´ko azillean dator lenengo zatia, Larrea'n
argítaratzen zan "Karmengo Argia"-n. Nik egín neban lenen-
go atala eta gero, ní lanpetuegi nenbillelako, Aita Líno'ren
eskuetan itxi neban onen ardurea; zortzí atal agertu zíran
gerra aurretxoan. Geroago, asitako lan au osotzeko garaia
eldua zala-ta, 1963'an atera zan líburu egiñik; eta onen ostean
etorri dira "Egoitzak", "Bízitzea" ta abar.

Gu bion itzulpenari buruz onela On Manuel Lekuona'k:
"Biok, zein baño zein, saiatu dira beren egíteko saillean.
Batek kapitulu bat, eta besteak urrengoa, guk dakígunez, eta
idazkerak berak ere aditzera ematen duanez. Bízkaiera jator-
jatorrean. Euskeratze-lan erreza ez dalarik, naiko errez egiña".

"KOLONBIAR OLERKI-TXORTA"

Patxi Abrisketa bilbotarra, urteetan Bogota'n bizi ta ango
artísta ta jakitunakaz artu-emon zabala daukonak, ango oler-
karien "Parnaso Colombiano" euskeraz ez eban emon nai
ba?

Eta 1968'an nígana jo eban lana ník egíteko eskatuz. Baka-
rrík osotzeko lan aundiegia zala-ta, orduko, euskal poeten
artean lau aukeratu nebazan laguntza emon egisten; eta euro-
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tatík bat Aita Lino izan zan. Soneto bi ta ostantzeko bat
euskeratu eustazan Linok.

275 orrialdeko poesi liburu au Buenos Aires'en argitaratu
zan Bogota'ko Euskal Etxearen babespean eta Abrisketa'ren
ardurapean, Luzuriaga jaunaren bederatzi marrazkíz apaindu-
ta. "Kolonbiar Olerki-Txorta" deritxo.

SALMUAK

Beronek jarri zítuan bizkaieraz. Iratzeder'ek eta Lertxun-
di'k letraz ta musíkaz osotu ebena A. Lino'k jarri eban biz-
kaieraz, orain urte batzuk dirala.

Ez jakon errez ízango neurria ta amaia bardin samartzea;
Aita Líno'k alan be ba-daki gatxa dana errez ipinten.

Umetatík ekian euskera ikasi, landu ta txukuntzen bizitza
guztiko zeregíña izan daualako, euskerak ditun ezkutu ta
ixil-mixillak polito ezagutzen dauz.

Asko írakurri dau bertsoz naiz prosaz, eta geien bat iraku-
rriz ikasi oi da izkuntza.

Zorrotz biurria dala Aita Lino'ren ídazkera, sarri lez, entzu-
na dogu.

Zertan zorrotz-sarkorra?
Iñork, idazle punterengoen artean batez be, joskeraz naiz

lexikoz, kondairaz naiz fetxaz, okerren bat ba'dagi, laster
zutitu oi da Aita Lino olakoaren aurka.

Azken urteotan, dimostar onen maillakoak izan ezta be,
pentsakeraz, politikaz naiz kidetasunez bat ez etortean, bein-
goan entzun oi da olakoaren buru-gaiñ txibit-ots gordiña.
Aita Linok be orrela? Ez dot uste. Baiña onek nai arek
euskera arloan uts ba'dagi, laster da or be jipoi-berotzea.

Bakotxak dau emen be bere ikuspegia, bere eritxia, bere
jeníva, umetatík dakarguna: Gaur sarrí dagiguna, oker esker-
ga, zentzatze barik iztea bere... Geure ízkuntza ondatuz, ain-
bat oker-egite dakusguz gaur-egun! Ainbat idatzí liburuetan
eta ainbat íragarki, euskera gaiztoz, bazterretan... zentzuna
erakutsi bearra daukagu geure balioen alde.

AITA LINO OLERKARI

Ba ete da olerkari? Ziur asko, ez jaku ibillí musai buru
makurka, baiña euren lagun kutuna izan danik ezin daikegu

uka. Euskal literaturan itz-neurtu ta kopla moltzoak irakurriak
ditu, baita argitara emon be "Karmel"-en bereziki, Eusebio
Maria Azkue'renak, Lauaxeta'renak eta abar.

Ni Bizkaiko poeten lanak, billatu, aztertu ta osotzeko asmo-
tan nabil; asko idatzíta daukat. Ez neban lenengotan Aita
Lino orrein artean sartzeko asmorik; baiña lengo batean,
eskuratu eusten "Euskerazaintza" aldizkarian, bere VII'ga-
rren zenbakian, atzeko azal-barruan, Luis Arostegi'ren lantxo
bat dator, "Aita Lino olerkari" deritxona. Asmatzen ni orduan,
eta gaur onela diñot: bai Kolonbiar Parnasoko amalaukoak
itzultzean, bai Salmuetan eta batez be espetxean aurkitzen
zala egiñiko "Salve Mater"-ean eta Karmona'n osoturiko sona-
tagaitik, Aita Lino olerkari dala autortzean ez dogula errakun-
tza aundirik egiten.

Arostegik dakarrenez, Karmona'n egoala biribildu eban
kopla laburra dogu eredu. Abade ta praille askotxo giñan, eta
onako batek, erri-miñak jota itxura danez, Toselli'ren serena-
ta bat abesten eban, frantsez letraz. Usoa, erri zapaldua ta
olakoak dakaz gogora dalako serenateak. Urrintasuna, naiga-
bea, guda galdua, etxekoen zoria, atxillo dagozanak... Eta
begiak, gogoak sorterrirantza egazten. Erri sentieraz ondua
dago olerkia. Ona:

Ortzean zear zabiltzen usoak,
ai nik banitu zuek dozuezan egoak!
Neure erriraño nintzake egalari
erbestuaren maitasun-agurraren geznari!
Etsaiak erasota
ara non dan lur jota,
bere seme onenak sakabanatuta!
Erri gaixoa,
gaur ene gogoa,
espetxeko ordu baltzetan,
maitezko egoetan
zugananaiño egadan doa.
Zu zaitut, aberri,
neure zorigaitzaren azkarri:
zeu, aberri!

Ez al da au olerkia? Ez ete dozu emen oler-txinpartik? Ba
dala ala ez olerkari Aita Líno? Baietz dirudi!

AITA ONAINDIA
(Dima, 1989-VII-1)
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A. LINO AKESOLO EUSKAL AZTERTZAILE

A. Lino Akesoloren omenaldi onetan alkartu gara bere
euskal arloko ekíntzen eta bearren barri arin bat entzuteko.

GIZONA ETA GIROA

A. Akesolo bere garaiko semea da, danok lez.
Euskera arloan, bere belaunaldíko ia guztiak legez, autodi-

dakta izan da. Baina esangura onegaz: ez da joan unibertsita-
tera euskal filologia ikasten, ezta bestelako filologiarik. Baina
bere abade ikasketetan artu eban euskalzaletasuna eta zorroz-
tasuna, gauzak aztertzeko erabili izan dau lan guztietan.

Eta gero an, or, emen egín zituen ikastaro laburretan,
izan zituen maisuen irakaskuntzak zeatz jarraitu izan ditu.

Nik uste dot bere berba batzuk laburtzen dabela aztertzai-
le lez egín dauan bear guztiaren oinarrizko príntzipio bat:
"Egia berez da iraultzaile". Edo amaseigaren gizaldiko kar-
meldar batek idatzi ebana berba oneekaz: "La verdad padece,
pero no perece".

Gaur bere gogoan eukíteko da Akesoloren printzipio ori.
Giroari begiratuz, bere bizitzako urterik onenak euskera-

rentzat eta euskal kulturarentzat, ílunak izan dira. Ixilean ba,
bear asko egin eban.

Ona emen bere etxaguntzako arloak eta aberastasunak.
Emen batzuk bakarrik aitatuko dodaz, 1989ko Karmel aldizka-
rian agertzen dan zerrenda erabilíz:

1. Euskeraren testo zaar ezezagunak edo gitxi ezagutuak argita-
ratu ditu
Esate baterako:

1979: Euzkadia. Eusebio Maria Azkue zaneran poema (amai-
tu bakoa).

1982: Amaseigaren mendeko euskerazko "miserere" bat.
Santa Teresaren laudorioa (Lapurdiko euskeraz).
Vivo sin vivir en mi (Zuberoko euskeraz).

2. Euskal idazle zaar batzuk argitaratu ditu argitalpen egokia
eta batzutan edizino kritikoa prestatu dau

1968: Bernard DECHEPARE, Olerkiak. Sarrera, erdal ítzul-
pena eta grafia egokituta.

1970: Joannes ETCHEBERRI, Noelak eta kanta espiritual
berriak, liburuaren sarrera eta argitapenaren ardura.

1983: Bernard GASTELUZAR Eguia Catolicac salvamendu
eternalaren eguiteco necesario dírenac (Edizino kritikoa).

Gerraurrean zeozer eginda gero, 1954rarte ia íxílík egon
bearra tokatu jakon. Urte orretan asten da barriro A. Akeso-
loko "asaben baratza" jorratzen. 3. Argitaratu izan diran lan batzuen azterketa kritikoa

Beste guztiak legez, bere kontura aal dauan modura eta 1977: Idazle baten zorítxarrak (Juan Tartas).
aal dauanean argitaratuz ekiten deutso bearrari. 1980: ALTUNA BENGOECHEA, Francisco M., Versífica-

Eta beste guztiak legez, baina askok eta askok baino ción de Dechepare.
liburu zaar eta barri geiago irakurtzen dauz. Ainbat líburutegi
arakatu dauz A. Akesolok. Bat aitatzekotan, Donostian egon 1987: Aita Bartolome Santa Teresa: Euskal erríjetako olgeeta
zan urteetan, "Julio de Urquijo" líburutegia arakatu eban. ta dantzeen neurrizko gatz-ozpinduba (Azkenengo
Baina Ipar Euskalerrikoak be ikusí ebazan. edizioa).

Olako lanak orduak eta orduak eskatzen dauz. Orduan eta
gaur. Eta ixiltasunean ordu asko emon dauz A. Akesolok
líburu artean. Ekatxa, urteak joan urteak etorri, aixe biurtu
zan eta A. Akesolo'k bere, aixe orren bultzadatxoak artu
ebazan. Baina ia danontzat 1980 ínguruan gauzak arteztu
ziranean, A. Akesolo olatu gogor batek jota, or ibili zan bere
iztegia bai urperatuko ez urperatuko Azkenean an, or, emen,
arrapautako arrantza ori iritxi da portura, euskaldun guztion
mesedetarako.

A. Akesolo zorrotz samarra izan da eta batzuetan euskal
arlo orretan zirujaurena be egin dau. Baina inori arrika, ez da
ibili euskal errietako ia auzune guztietako mutikoak egíten
eben lez, batzuk besteen kontra. Euskaldun batzuen zentsura
etorri jako ganera eta arrikadaren bat, ez dakít zelango indar
ilunen zuzendari balitz lez. Baina A. Akesolok izenaren bidea
itxita izanaren bidea jarraitu dau.

4. Euskaltzaleen barri emoteko lanak. Euskaltzaleak bertokoak
eta atzerrikoak be badira

1966: Pedro de Madariaga, calígrafo y vascófilo.
1962: Juan Pablo de Ulíbarri Galíndez (1775-1847).
1967: Romanista y vascófilo ilustre: Carlos Augusto Federico

Mahn.
1969: Azkue euskaltzale.
1971: Julio- de Urquijo: euskaldun berrí ta karlista berri.
1977: Aita Joan Mateo Zabala euskal-zale (1777-1840).
1961: Antonia de Olaeta, mujer del Licenciado Andrés de

Poza.
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1980: Arana-Goiri, euskalari.

5. Bertsolari zear eta erri literaturako barri emoteko.
1964: Orain 103 urte. Bertsozko estropadak. Santander alde

batetik Bizkaia bestetik.
1972: Gure bertsolariak erdal idazle baten luman.
1974: Lau mísio-kanta zaar (1838).
1978: Bertsolarien lenengo barriak (Zamakola Arratiarrak).
1981: D. L. URKIZU Errosarioko bertsoen egíllea, duranga-

rra, alkatea.
* * *

6. Euskal idazle ezezagunen barri emoteko egindako lanak
1964: Una obra vasca ígnorada "Erle gobematzalleen guidari-

ya". Dos escritores vascos bilbainos: Luis Iza y Juan
de Izurrategui.

1966: Zirílo Arzubiaga "Jaungoiko-zale" ta "Ekin"-en biotz
izan zana.

1967: Escrítor vasco muerto en la batalla de Verdun: Cle-
mente de Andurain.

1973: Aita Agustin Atutxa il da.
1988: Gitxí ezagutua dan euskal-idazlea: Enbeita'tar Imanol

(1884-1946).
* * *

7. Itzulpenak
Berak egíndako itzulpenak bi eratakoak dira. Kristinau

liburuen itzulpenak egín dauz. Eta literatura lanak ítzuli dauz.
Eta irugarren zati baten, beste batzuk, batez bere euskal
idazle zaarrak egindako itzulpenak aztertu dauz. Adibíde batzuk
aitatuko doguz bakotxerako, aurrerago lez:
1964: IRATZEDER-LERCHUNDI, Salmoak (Bizkaieratzaile:

Líno Akesolo).
1963: Santa Teresa, On-bidea (Camíno de perfeccion). A.

Onaindiagaz batera.
1983: Domingo Iturrate zoriondun barria. Au bere dimosta-

rra eta A. Akesoloren etxe ondoan jaioa.
Liturgia ítzulpenen batzordekoa asieratik izan da eta eli-

zan entzuten eta írakurten doguzan gauza guztiak bere eskue-
tatik eta bere galbaetik igaro dira.

Besteen kristínau liburuen itzulpenen azterketak ezagutze-
ko íru-lau adibíde:
1970: Joannes Leizarraga. Testamentu berriaren leenengo

euskeratzaillea.
1972: Joannes Leizarragaren garaia.

Mende ontako gure Bibli-itzulpenak.
Literatura lanen artean bat gerraurrekoa aitatu bear da.

1935: Cervantesen Agure kezkatia ("El celoso extremeño").

1951: Milla euskal olerki eder liburuan, 773-775 orrialdeeta-
koak. Olerti aldizkarian, 1963 eta 1967an baditu itzulpenak.

1968: Pamaso colombiano en euskera. Kolonbiar olerki-txorta
euskeraz (sic).

Eta azkenik Saski-Naski aldizkarirako egin dituen itzulpenak.
8. Euskera bera aztertzen

Euskeraren inguruan ez ezik euskera bera be aztertu dau
A. Akesolok.
1979: Galdegaiarekiko aztergai bat edo beste.
1982: Adítz-izena Lopez idazlearen liburuan.

Eta Euskaltzaindian gramatika batzordea sortu zanetík, A.
Akesolo kide izan da, eta Euskal gramatika. Lehen urratsak
liburuaren egileetariko bat.

* * *

9. Euskal iztegiak. Bai, iztegiak, azken iztegi onen aurretik
beste batzuk be argitaratu dituelako.

1967: Un diccionario vasco inserto en "Memoires de la Lan-
gue Celtique" de Bullet, 1775-1780.

1969: Suplemento al diccionario precedente. Azkueren izte-
giari eginiko eranskina da.

1976-1989 bitartean: Diccionario Retana de Autoridades de la
Lengua Vasca. Iztegi au benetan aberatza da. Zube-
rerako zati bat esku artean nerabilen. "Esprabi"
berbea azaldu zan eta inon ezini aurkitu ez Azkue-
ren ez Lhanderen iztegietan, Akesolorenean or
agertu jakun berba ori.

* * *

10. Euskal kultura lantzen ibili diran batzuen alderdi desbardi-
,. nak aztertuz.

1972: Aita Mokoroaren liburu berria. Gaurko ta biarko euskera.
1979: Jon Oñatibia eta Orixeri buruz.
1986: Lauaxeta eta A. Damaso Intza.

Zipitria.
1987: Lizardi eta Manuel Lekuonari buruz.

Batez bere A. Akesolok aiztu samar egozanak aztertu izan
ditu.

* * *

A. Akesolok egin dauan bearragaz poztu egiten gara, gu
danori zeregina aurreratu deuskulako. Eta ganera irrintzi bat
botaten deusku bakotxak bere, al dogun neurrian geure eus-
kera jorratu daigun.

Geure izanaren zatitxo bat dogu eta ez bakarrik geure
ízenaren zati. Bidea zabalduz, ori da A. Akesoloren lanen
mezua danontzat, gu be "egiagaz iraultzaile izan gaitezan".

J. M. a ETXEBARRIA
(Diman, 1989-VII-1)
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GORATZARREA 1

ELEIZAN

Uztaillaren lenengo egunean, AKESOLO'tar LINO AITA
KARMELDARRA'ri goratzarre bat egín geuntson bere erria
DIMA'n eta OBA auzoan, antxe jaio zalako.

Orretarako, lenengo, Erri-Parrokian Meza Deun eder bat
entzun genduan, Aita Líno'k berberak emonda.

Meza onen laguntzailleak beste 22 abade izan ziran; batzuk
bere kidekoak, besteak bere adízkíde zintzoak eta guzti-guztiak
euzkotar-euskaldunak. Meza ori soiñu ta abesti politakaz oso-
tua izan zan.

Sermoia, Olazar'tar Martín abade jaunak egín eban, ego-
kia benetan egun eta une orretarako gertautarikoa. Amaitze-
rakoan, Etxebarria bertsolariak be bertso eder bí abestu eba-
zan eta Agur Jaunak abestuaz kanporatu gíñan.

DANTZAK, ERESA, JAKINTZA

Mezea amaitu ondoren, neska-mutíl dantzari talde baten
erditik, Aita Líno plazaratu zan.

Ondoren, eleiz aurrean dagoan enparantz txukun eta zugai-
tzekaz ornitutakoan, gazte bik aurreskua dantzatu eben eta
baita eresbatz batek entzungarrizko soiñuak jo be bai.

Ondoren, Udaletxeko ídaztitegi (liburutegi) aretoan, Dima-
'ko Alkate Jauna mai-buru zala, ítzaldí batzuk entzun gendu-
zan Aita Líno'ren bizitza ta berak egindako lanari buruzkoak
ziranak.

Orrelan bakoitzak bere aldetík emon euskun Aita Lino-
'ren argazkí antzeko bat eta danon artean osotu eben lekaide
(praille) agurgarri orren nortasun eta izaerea.

Izlariak, Arostegi'tar Luis; Etxebama'tar Jose Mari ta Onain-
dia'tar Santi izan ziran; irurak Aita Lino'ren kidekoak eta
azken onek (Aita Santi) bere urteera batzuekaz barre eragin
eutsoen antxe batuta egozan notín edo "pertsonai " .

Izlarien ostean, ango neskatil gazte batek, Aita Lino'ren
"ATXOSTE'tik ATXOSTE'ra" irakurri eban eta danon poz-
tasunerako ízan zan.

Eta amaituteko Aita Lino'k itz labur batzuk egin ebazan,
bera barritsua ez da ta. Alan da guztiz be eta itz gitxikoa
izan, egí biríbil batzuk agertuaz bere nortasuna erakutsi eban.

JAIOYETXEAN

Izlarien ekíñaldia amaitu ondoren Oba'ko "AKESOLO "

basetxe-baserrira joan giñan, antxe bertan Aita Líno jaio zalako.
AKESOLO basetxea ez da dotorenekoa, txirorantza emo-

ten dauana baiño; alan da guztíz be, ori poztasuna emotekoa
da gizon ospetsuak ez diralo urteten jauregi edo baserri aun-

dienetatik bakarrik, Jaungoikoak gura izaten dauan edozein
baserri txíki edo txaboletatik be bai, bear ba da.

Basetxe orretan, agiri-agirian, bitzabaletik (kamiñotik) be
ikusteko eran, ikusgarrizko "OROITARRI" bat agertu zan.
Orrelan eta onen bitartez, emetik eta aurrerantzakoak be
jakín dagien noiz eta zelako gízon eta lekaide (praille) ospe-
tsua jaio zan antxe aretan.

Oroitarria agirian imiñi ebana, Aldundiko Kultur-saillako
Zuzendari Jauna, Legarreta'tar Manu izan zan: Kultu Aldun
Jauna, Uribeetxebarria'tar Tomás joan ezin izan zalako. Berea-
laxe, Solozabal'dar Paulin abade jaunak, bertso polít bat abes-
tu eban.

Oroitarria agertu aurretik, Aita Líno'ren loiben alabatxu
batzuk dantzan egín eben eta alaikiro egin be. Gero, agertu
ta berealaxe senide tarteko loiben alabatxuak lore banakak
eskeiñi eutsezan euren gurasoen osaba maiteari.

Oroitarria danon atsegiñezkoa izan zan, baserri baten kutsua
daukolako. Eta orren egíllea Igone'ko Yurrebaso'tar José Beni-
to írudígílle trebea ízan da.

OMEN-BAZKARIA

Ondoren, jai osoa ondo amaitzeko, geure betíko oiturea
dan lez, anaitasunezko bazkari on bat ízan genduan Oba'ko
jatetxe baten. Eun lagun baño geiago batu gíñan eta mai-
-buruan, Aita Lino'ren ondoan bere kidekoak eta Alkate Jau-
na. Jarraian Euskerazaintza, Euskerazale ta jai orretarako beren
berekí etorritako gípuzkoar batzuk.

Ortík "kanpora ta beste askoren artean izen andíko beste
batzuk be; eurekaz batera gogoratzen gara Aita Lino'ren seni-
de dan Atutxa'tar Julio Jauna, urdailletako osagille ospetsuaz,
ta beste senide tartekoa "Bizkar" abade jauna ta euskal ira-
kasle jakítunagaz. Gero Etxebarria ta Pujana bertsolariekaz;
Yurrebaso'tar José Benito irudigille azkarraz eta Auzmendi'tar
Luis egur-irudietan trebetasun aundikoa danagaz.

Zetan esanik ez dago, bazkal amaieran bertsolariak eure-
nak bota ebezala, D. Paulín asi ta gero. Eta berotasunez
eragínda Enbeita'tar Edurne'k be bere aita KEPA ("unetxín-
dorra") zanaren bertso eder bi abestu euskuzan. Alkate jau-
nak be bere bertso on bat bota eban.

Orrelan, alaitasunez eta guztien poztasunaz, aiztu ezíñez-
ko jai eder orí amaitu egín zan.

Eta neuri be, etxean nengoala, Akesolo'tar Lino'ri buruz,
nire boligraforen puntatxotík auxe urten jatan:

EGUN ARGIA ZORAGARRIA
TA BATERA POZGARRIA,
LUDI ONTARA ON-ETORRIA
IZAN ZENDUN BASERRIA.
JAINKO AMESA TA EGARRIA
GERO GURE ABERRIA,
OLANTXE DOGU AMESLARIA
AITA LINO AGURGARRIA. EGILEOR'tar JON
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AKESOLO'TAR LINO AITARI

(Diman 89-7-1)

1. Irurogei ta amazortzi urte
jorraillan bete zirala,
or Akesolon, baserri ortan,
Aita Lino jaio zala.
Antonio, Praxedes
senar-emaztek pozez
lenengo seiña eukela.
Gero ta gero seme au aziz,
barriak be etozala.

5. Auxe zera be Aita Linori
sartu buru-orporaiño:
lan ta lan ekin jarraituagaz
eldu leikean noraiño.
Laiak eta goldeak,
itaillak eta areak
elduz bazterreteraiño.
Areitan gero arto ta gari
ganbarak beteteraiño.

9. Azpaldi ontan liturjian ta
lan asko, eder ein dala.
Onetan zoli ibil diranak
oin be ikiñan dabizala.
Zorion baten Lino
zintzo jarai oindiño
bearrean egiñala.
Jauna goraltzen euskalerria
euskera bide dogula.

2. Akesolo au abizenez be 6. Or da Linoren len ikasia 10. Gaurko eguna "Euskal Zaleak"
bai zala, bai, ospetsua; bizitza zuzenduteko, maite-txingarraz bizturik,
solo, basotan, zugatz, frututan, arlo-arlotan obe ta geio bere buru dan amar urtetan,
bizibidez euketsua. irabazten ekiteko. ta ain zintzoko jokaturik,
Dimako parrokian Latiñak ta erderak, omenaldia dautso
Akesolo agintan, urratuaz sasitzak, exkerronez ta gozo,
Alejandro jakintsua. beste izkuntzak ikasteko. txaloz Lino goraldurik.
Kistar ekintzan bultzatuteko Andik frutuak eguzkipean Jaungoikoaren laguntasunaz
ertzaiña arduratsua. guztientzat agertzeko. ainbat daukoz ba egiñik.

3. Ogei urtetan Diman errian
or sendatza artu barik.
On Alejandrok jadetsi eban
gotzaiña lortu Gasteiztik.
Bederatzireuntik gora
jun konfirmaziñora.
Lino be an zan tartetik.
Iturratetar Txomin Zoruna
izan zan bat ainbestetik.

7. Euskera arloan beti setatsu
gure Lino Akesolo:
arakatuaz goitik beraiño
ainbat arrobi ta solo.
Liburutegiak ta
papel tximurrak azka,
zenbat bazter eta zulo.
Garbi-garbitan danak itxirik
Euskerean ainbat arlo.

11. Omenaldi au, ain zorionez,
ospatzen Diman, jaietan,
betorkoentzat ain maitagarri
doguzan San Pedroetan.
Errien goralpena,
edozetan onena,
agertzen da semeetan.
Ordingoz beintzat LINO BIKAIÑA
dimostar beste artetan.

4. Kistar ekintzak Linok umetan 8. "Euskal Klasikon" argitalpenak, 12. Gora ta gora Jaungoikoari,
betetan dakus berean: euskera zarra aztertu: Aito Lino dala bide,
eguneroko errosario, iztegigintzan, itzulpengintzan bere bizitzan egin dautsoz ba
otoitzak goiz ta gabetan, milla arlotan aditu. ainbat eta ainbat mesede:
jaiegunetan meza, Beti be euskerari gizon ta gero kistar,
sarri gurejaunartza, buru ta biotz adi, jaupari ta karmeldar,
batez be jai aundietan. liburuak plazaratu. askorentzat argibide.
Esku zabalak prest laguntzeko "Autoridaten iztegia" or Jarrai daiala olan lanean
eleizako bearretan. bere lanaz eskun dogu. izan arte zorunkide.

"LANDAXU"
Domingo Agirre

—karmeldarra
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LINO AKESOLO

ALKAREZAGUTZEA

Berez, nire barruan asmetan dodan zorra ordaintze-
ra natorkik. Lan kaskarra dok, baiña gogo beroz eta
atsegiñez egiña, lagunak lagunari egin leikiona.

Ez gintzuazan ezagutu mutil naustu biren izenean,
ez abade ta lekaide izenean. Ortik aparte izan genduan
alkarrenganako lera ta eder-etsia. Bilboko plaza barrian,
euskal aize ta liburuen usaiñean, giroak berak alkar
ezagutzera eroan giñuazan.

LANDU TA EDERTU

Aditzari begiraturik, oroigallu aundi bat dok, bizi-
tzako zertzeladak bere erraietan josita daroazelarik.

Benetan, era ortako berbeta sortu al izateko, gure
arbasoen buruak be bereziak izan bear juen.

Zentzuna, argia, indarra agertzen dituk euskal ber-
beta zoragarrian. Argitasuna ta ederra maite dituanak,
bertan bera, ezin itzi, landu ta edertu barik, asaben
izkuntz zarra.

ERRIA TA IDAZLEAK

Alde batetik, alde a etzuan ba-pere eder etsia gure
erriarentzat.

Gaur, ezin jituat sinistu ere egin orduan egiten
ziran zapaltzeak, diru-ketzeak eta ilteak, baiña or geratu
dok munduak dirauan arteiño ta gure erria beren esku-
bide guztiekin baztertua ta beratua zuan.

Inguru latz orretan ezagutu iñuaten sorterriari begi-
ra, beti, onginaiez ta ama lurraren izkuntza, aurrera
eroan ta sendotu ta edertu nairik bere sortzezko izate
bardin gabean.

Izkuntza erriarena dala jiñuek jakintsuak ao batean.
Egi au indartsua dok bere sendotasun ta edertasun
guztiagaz.

Bide orretatik joan izan dituk gure euskal idazle
ospetsu ta aundiak Aita Bartolome, Mogel, Eguzkiza,
Ibargutxi, Lauaxeta, Azkue, Lizardi, Santi Onaidia, Lekuo-
na Manuel, Oar-arteta ta abar ta abar...

ITURRIRA

Oneen guraria irea legez bardin izan zuan eskolatik
urtenta basetxerik basetxe ibiliaz erriaren sena artzea.
Iturrira joaten ziñen ur garbia artzera ta ez kaletako
gelara.

Gure izkuntzak mendietan, artzaintzan ta baserrie-
tan izan juan bere sorrera ta giro ortako gizonak, euren
jatorrizko almenen bidez, zelaiaren gardentasuna daroan
izkuntza sortu juen.

DIMA'M JAIOA

Izan bere, Dimako Oban sortzea, mendi arteko baratz
eder batean jaiotea dok.

Edonork ez jok ikusi ta artzen euzko mendien lirain-
tasuna, baiña gure mendietan jaio diran giza-semeak,
euzko lorak, orrek ba jakiek zoramena, ederra, eztia
non dagon.

Ik ortxe, xurgatu eban, erleak loretan legez, euzko
bizitzaren jario berezia.

EDERRA TA IZKUNTZA

Alderdi ortako arkaitz, mendi arru, solo, iturri, ariz-
ti, soloen ikuskizun orlegiak esnatu euen ire gogoa
lurraren eder-miñez. Ta geroztik dei egin deuek, beti,
ire buruan, biotzean, odolean, izate guztian.

Eder ori barruan sartu ta gozartu ondoren, nor
egon leitekek ederrari, norbere lurrari, ederra zara ezan
barik?

Baiña lur onen erraietan gure arbasoak sortu ta
landu eben bitxirik zoragarriena, euzko endaren izkun-
tza izan dik, millak urteetan seme-alabeen etorkizune-
rako erabilia.

Seme on batek amaren bizia bikaindu bear daua
lez, ik, or, urtu dok zati on bat ire biziaren grazia.

Oroigallu bat jaso deutsek Euskalerrian, euskerari.
Ori dala-ta maitek agurtzen au eus, mait ekiro, irriparr e

z Euskera, benetan, dok burutsua, ederra ta aberatsa. rak seme leial legez.

12



OMENALDIA

IZTEGIA

Baiña larrosarik etxak arantzarik barik ta ire bizia
ere jazarpendua ta atxilotua izan zuan iru urteren buruan.
Alan bere, ez eban, bertan bera, itzi gure erriaren
arimea, enda batek sortu leikean bitxirik biotzkorrena.

Zenbat liburu ta idazkai albistari ta aldizkarietan...!

Ezin kontau ala... Ta danak beste irakaskintzako
lanekin batera, tarteka, egiñak... Zintzotasuna ta erria-
ren aldezko lanerako gogo ona, era orretan agertzen
dok.

Azken aldi onetan emon deuskuk erraldoi baten lan
aundia. Urteak, egunak ta orduak batez bere, ezin esan
beste, emon dituk lanean, Euskalerriak bere babesean
artu daben iztegia sortzen.

Lan onek agertzen jok euskeraren ezaupide sakona,
izkuntzaren aldezko zaletasuna ta onez gaiñera, maite
dan izkuntza oberenaren alde dana emon bear dok, ta
ortik urten jok arriak eurak be arrituta itzi dituan eus-
kal iztegi zoragarria.

Bizitzako nekeak ta jazarpenak dituk batez be, gizo-
naren lana aintzakotzak artuazo eragiten dituenak lana-
ren beraren edertasunetik aparte.

Zorionez urte askokoa izan dok lana.

Obatik, begiak artu alan, ikusten dan ikuspegia, oso
ederra dok, baiña ori baiño ederragoa ik Euskalerriar
ta euskerari izten deutsan lan aberats ikusgarria.

PAULIN

LINO AKESOLO

Goietan dabil ipar aizea
Dimoztarren mendietan,
egun-sentiko eguzki printzak
unorea egoetan;
oro da eder solo ta arizti
arkaitz aintzagarrietan,
zeruko izar amesgarriak
saltari urre bitsetan.
Zelai ederra amestuteko
lore zurien barria,
mendi garaiak orbiztuten dau
irudi arrigarria;
gainik gain doa arrano nausi
egaz, lilluragarria,

izadi oro berbetan dabil
zorakor ezaugarria.
Lino mutillak era orretan
ezagutu eban lurra,
ta dana eukan begi begira
opaka biotz agurra;
nork ez dau maite ta azalduko
euzko izadi adurra,
opaka daukan ama onaren
bizitza eder samurra.
Ori dala-ta, guda ostean iru urte espetxetan,
bide batetik, beti, joan zan
lantzen euzko gogoetan;

ekin ta jarrai, gogoz, idazten
euskaldun arazoetan,
Gorbeaz goitik jaso artean
euskera bere senetan.

Beti lanean eta burrukan
iñoiz aspertu barik,
ori da lana goratzen dauna
bizitza ezilkorturik;
Euskalerria eta euskera
dadukazuz arriturik,
bizitz onetan izten dituzun
lan ta iztegiz orniturik.

PAULIN
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I EKINTZAK

ZER'en zenbaki onetan irakurleak aurkitzen dauz
Lino Akesolo'ri Dima'n egindako omenaldian izan ziran
berbaldiak, baiña egun orretan izan ziran ekiñaldi guz-
tien barria emon bear dogu orain, labur-labur, egilleor
adiskidearen bideari jarraituz.

Goizeko amaiketan alkartu giñan Dima'ko eleiza
ederrean eta bertan Txanburu dan Egiguren'dar Agus-
tin lekaide sakramentiñuak egokiro gertatu eban eleiz-
kizuna. Lino bera izan zan meza-emoilleen buru eta
ogei ta bi abade izan ebazan inguruan. Zenbaki onetan
aurkituko dau irakurleak mezako berbaldia. Erri-otoitza
Liño'k berak zuzendu eban bertso batzuk abestuz. Ber-
tsolari lez Dima'ko seme dan Etxebarria'tar Faustino'k
egin eban bere lana.

Aita Lino'ren jaiotetxea: Mailladi gaiñean, teillatupean oroitarri
ipiñi-barria.

Mezea amaitu zanean, eleizearen ondoko enparan-
tzan Galdakano'ko Anda Mari dantza-taldean izan eban
bere ekiñaldia eta Otxandio'ko eres-taldearen doiñu ede-
rrak entzuteko aukerea izan genduan.

Gero Udaletxeko liburutegira joan giñan jakintza-
-ekiñaldiari asierea emoteko.

Lenengo, Dima'ko Alkate dan Etxebarria jaunak egin
eban aurkezpena berbaldi labur eta mamintsu baten
bidez: Aita Lino'k erriko seme lez eta jakitun lez uda-
letxeko ateak zabalik izango ebazala beti eta ezeren
bear-izanean izatekotan, uste osoaz urreratu leitekela
eskaria egitera esan eban.

Aita Lino'ren jaiotetxean ipiñi dan oroitarria.

Ondoren iru berbaldi labur izan ziran Lino'ren bizi-
tza, aztertze-lanak eta idaz-lanak azaltzeko. Berbaldi oneik
zenbaki onetan argitaratzen dauz ZER aldizkariak. Izla-
riak Aroztegi'tar Luis, Onaindia'tar Santi eta Etxebarria'-
tar Jose Mari izan ziran.

Berbaldiak amaitu ziranean, erriko alaba zan neska
gazte batek Lino'ren idaz-lan bat irakurri eban, "Atxos-
tetik Atxostera" idazpurua daroan lana, entzungarria
benetan, Dima'ko barria zalako eta Lino'ren bizilekua-
ren gaiñean dagoan atxaren esangurea agertzen ebala-
ko. Bide batez zidargilleen barriak eta bogadea egiten
erabilten zan autsaren barria eta olakoak emoten dauz.

Jakintza-ekiñaldia amaitzeko, Lino'k berak egin eban
berba eta ba-dirala Dima'n omenaldia bear daben beste
batzuk be esan eban, kondairan ospetsuak izan diran
gizonak.

Urrengo ekiñaldia Lino'ren jaiotetxean izan zan.

Yurrebaso'tar Jose Benito Igorre 'ko San Kristobal
auzotik aurrera joan eta Garamendi etxeetan bizi dan
irudigilleak gertatutako oroitarri ederra ipiñi zan jaiote-
txeko orman. Oroitarriak Lino'ren irudia dauko ezke-
rreko goi-aldean eta alboan onako idazki au:

AKESOLO'TAR LINO AITA KARMELDARRA
EMEN JAIO ZAN 1911-4-TAN

EUSKERAZAINTZA'REN 1'G0 LENDAKARIA
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Omenaldia: Aita Lino, Puxana'tar Pedro Abade idazlea, Atutxa'tar Julio Osagillea.

AZTERTZAILEA TA IDAZLEA

Lenengo txistularien eta dantzari txikien ekiñaldi
bat izan zan eta gero Igorre'ko Seme eta Bilbo'ko
Aldundian Jakintza-Sailleko Idazkari dan Legarreta'tar
Jose Manuel Jaunak oroitarria agertu eban, Aldundiko
Zuzendariaren izenean eta Jakintzako Arduradun dan

Tomas Uribe-Etxebarria Jaunaren ordez.
Oroitarria agertu ondoren Solozabal'dar Paulin Oler-

kariak bere olerkia irakurri eban. ZER onetan irakurri
leike nai dauanak olerki au. Beste olerkari bi izan ziran
ekiñaldi onetan: Etxebarria'tar Faustino eta Puxana'tar
Basilio.

Legarreta'tar Jose Manuel oroitarria agertzen. Ondoan Aita Lino,
gorago alkate jauna, Paulin abade-olerkaria, ta Lino'ren senideak.

Omenaldian: Aita Lino, Olazar'tar Martin, Dima'ko alkatea eta Atu-
txa'tar Julio osagillea.
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Egun gogoangarri onetan ekintza guztiai azkena emo-
teko, anai-arteko bazkaria izan genduan OBA'n bertan
dan Goikoetxe jatetxean. Eun eta amalau izan giñan
mai-kideak eta toki zoragarri aretan Iturrate'tar Rosario
Etxeko-Andreak bazkari ederra gertatu euskun eta mai
otseiñak egokiro aurkeztu eben bazkari ori.

Bazkal-ostean Alkate jaunak abestu ebazan bertso
batzuk, Domingo Agirre'k ZER onetan agertzen diran
beste batzuk eta Paulin'ek be bere ekiñaldia izan eban.

Egun ederra eta giro ederrean ospatu genduan ba
Akesolo'tar Lino'ren omenez uztaillaren lenengo egunean.

OLAZAR'tar Martin'ek

Omenaldia: Aita Santi idazle ezaguna, "Urretxindorra"ren alabea dan enbeita'tar Edurne Aita Lino ta Aroztegi'tar Luis.
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EZIKETA

JUANTXO-TXIKIREKIN OTOITZEAN

Juantxo-txiki Jainkoaren seme bada, bere Aitarekin artu-emenetan egon bear dau. Ezaupidea dauken izakien
artean, artu-emon onek itzaren bidez agertzen dira geienetan beintzat. Itza, berbea, mintzoa. Itz egin, berba egin,
mintzatu. Jainkoarekin itz egitea, orixe dozu otoitza.

* * *

Umetxoa jaio aurretik, bere alde; jaio ondoren, bere aurrean; gerora berarekin otoitz egin bear dabe gurasoak... zer
ikusi... Zu ikusiarekin bakarrik, ikasiko ete dau Juantxo-txikik otoitzean...? Zelakoa da zuk bere aurrean egiten
dozun otoitz ori...?

*

Jainkoa bizi dala...
Jainkoa urbil dogula...
Jainkoak entzuten dauskula...
Jainkoak itz egiten dauskula...

Orra Juantxo-txikik zure otoitzetik ikasi bear ditunak. Zuk orreik sinistu. Eta, sinistuta, otoitz egin, Juantxo-txiki
testigu dozula.

* * *

Gozo otoitz egin. Sinismenez eta maitasunez betetako otoitzak.

Baiña, labur. Otoi luzeak aspergarri ditu Juantxo-txikik. Ez dagizula aspertu-azo.

Berak otoitz egin bear dauanean, itzak zer esan nai dauena agertu eta otoitza bera zer dan be bai.

Jagitean... eguerdian... lotarakoan... jaso dagiala biotza Jainkoarengana.
* * *

Eleiza Jainkoaren egoitza dala... Bertan dagoala gure zain... Gure biotz-barrenak be Jainkoaren egoitzak dirala...
Gizaki guztien gorputzak Jainkoaren egintza dirala eta bere jar-leku, bizitoki eta eredu... Gizakia dala giza-lege eta
eskubide guztien oiñarri... orreik danak eta askoz geiago Juantxo-txikiri otoitzarekin batera irakatsi. Baita,
Jainkoarenganako gure maitasunaren neurria, gizaseme-alabak maitatzean eta serbitzean dagoala...

Ona zenbat gauza eder irakatsi bearrezkoak!

ARRINDA'tar ANES



Gure erriaren aurrerapenagaitik.
Milla urtekoa eta gaurkoa dan gure kulturagaitik.

Gure erritarren ametsakaitik, bizkaitarrentzat onena dan guztiagaitik.
Gaur, atzo eta gero Bizkaia.

Bizkaia beti.

1 00 PEZETA

EUSKERAZALEAK Colón de Larreátegui , 14 - 1.° dcha.BILBAO-1

BIZKAIKO
AURREZKI KUTXA

^ CA~A I)E AHORROS
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