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RESUMEN 

Se trata de un acercamiento a la mentalidad de nuestro pueblo a través de la obra "Euskalerriaren Y akintza" de R.M.Azkue 
(1864-1951) entresacando y sumando todos los rasgos espirituales, creencias y costumbres que en dicha obra recoge de las loca
lidades del Valle de Arratia (Bizkaia), Zeanuri y Dima especialmente. 

SUMMARY 

It constitutes an attempt to understand the mentality of the Basque people through a study of "Euskalerriaren Yakintza" by 
R.M.Azkue (1864-1951), extracting and grouping together all the spiritual elements, customs and beliefs which the author gather 
in the said work from the villages in the Valley of Arratia (Biakaia), particularly from Dima and Zeanuri. 

LABURPENA 

R.M.Azkuek (1864-1951) bere "Euskalerriaren Y akintza" lan oparoan eskaintzen digun informazioa aztertuz, Arratia hara
nean (Diman eta Zeanurin batez ere) jaso zituenak aukeratuz eta ardatz ezberdin baten arabera antolatuz, gure aurrekoen sineske
ra eta ohituren mundura hurbiltzen saiatu gara. 

(*) Laratzu Taldea (Dima. Bizkaia) 
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SARRERA 

Mila bederatzirehun eta hogetahamalauko azaroaren hama
bostean R.M.Azkuek bere "Euskalerriaren Yakintza" lanaren 
hitzaurrea idatzi zuenetik bere hirugarren argitalpena ezagutu 
izan du honek, oraintsu, 1989an, Euskaltzaindiak eta Espasa 
Calpe-k kaleratu duten honekin. 

Hainbat eta hainbat hizkuntzalari, folklorearen ikertzaile 
eta irakurle, orohar, baliatu izan gara bilduma emankor hone
taz. Baten gehiagotan iturri honetara hurbiltzean, aldiz, aurre
rapausu bat ematera ausartu gara. 

Azkueren lanak, agian Euskal Herriaren osotasuna oina
rrian jarri nahi zuelako edo, gaika sailkatzen ditu herriaren
gandik jasotako informazio eta behaketak. Horrela, lehen 
liburuaren aurreneko kapituluan, abereei buruzko siniskera 
eta ohiturak aztertzeari ekingo dio, horretarako aberez-abere 
joanaz eta bakoitzari buruz Euskal Herriko toki ezberdinetan 
ematen diren sineskerak, erritoak etabar zerrendatuz. 
Metodologia bera jarraituz, kapitulu bakoitzean dagokion 
gaia orraztuz, errepikatuko da herriz-herriko ibilbide hori. 

Zertan datza, beraz, goian aipatu dugun aurrerapausu hori? 
Julio Caro Barojak R.Violant i Simorraren "El Pirineo Espa
ñol" lanarentzat hitzaurrea idazterakoan, eta lan horri atera 
zekioken etekinaz aritzean aideratzen duen proposamenari 
heltzera ausartu gara; hona hemen zer dion: "recomiendo al 
lector interesado que, después de haberse dejado guiar por 
Violant en sus repetidos viajes en busca de series homólogas 
de hechos, rompa estas series y, siguiendo un criterio estre
chamente localista, procure sumar todos los rasgos de una 
población determinada, desde los más físicos a los considera
dos más espirituales". 

Horixe egiten saiatu gara: Bizkaia barruan nahiko nortasun 
berezia duen Arratia harana hartu dugu azterer emutzat. Esan 
behar azkenik, kasu honetan, aspektu geofisiko zein instru
mentalak barik gure herriaren ohitura eta sineskerakjaso ditu
gula Azkuek bere "Euskalerriaren Yakintza"-n eskaintzen 
dizkigunetik, eskema ezberdin baten arabera sailkatuz. 
Besterik ez. 

Hona hemen informazio guzti hori berrantolatzeko ardatz 
bezala erabili dugun eskema: 

l. ALDATZE ERAENAK ("Rites de passage") 
1.1. JAIOTZA ETA BATAIOA 
1.2. LEHEN JAUNARTZEA 
1.3. EZKONTZA 
1.4. HERIOTZA 

2. BABES ERRITU ETA SINESKERAK 
2.1. GAIXOTASUNAK 

2.1.1. Abereen gaixotasunak 
2.1.2. Gizakiaren gaixotasunak 

A) Sinesmenezko sendakuntza 
B) Sendakuntza enpirikoa 

I. Arnas sistema 
II. Lixiriketa aparatua 

III. Azaleko gaitzak 
IV. Ibiltze ahalmena 
V. Ikus-entzumenak 

VI. Beste hainbat gaitz 
C) Salutadorea 

2.1.3. Begizkoa eta Biraoa 
2.2. ANIMALIA/PIZTIEN ERASOAK 

2.2.1. Abereei 
2.2.2. Gizakiari 

2.3. METEOROLOGIAREN ERASOAK 
2.3.1. Iragartzeko erak 
2.3.2. Babes errituak 

2.4. ETXEAREN INGURUAN 
2.4.1. Sua 
2.4.2. San Juan eguna 
2.4.3. Ur bedeinkatua 
2.4.4. Argizagi bedeinkatua 
2.4.5. Ogi bedeinkatua 

2.5. GEROA: ZORIONA/ZORITXARRA 

3. IZATE BILDURGARRI ETA MITOLOGIKOAK 
3.1. SORGINAK 
3.2. LAMIAK 
3.3. ANBOTOKO DAMEA 
3.4. BASAJAUN 
3.5. SUGOI 
3.6. ARGIDUNAK 
3.7. DEABRUA 
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l. ALDATZE ERAENAK ( "RITES DE PASSAGE") 

1.1.-JAIOTZA eta BATAJOA 

"Emakume legorrak seindun izatera eldu zeitezan, Arratian 
Gaztelugatxera yoaten ziran" (l. 347). 

Mutikoa ala neskatoa izango den asmatzeko, Zeanurin, 
"amari arpegian igarten ddako egiteko seina mutila ala neska
toa izango dan. Arpegian eldorroiak (gorriuneak) badaukaz, 
mutila izango da; arpegia garbi badago, neskatoa" (l. 346). 
Diman, "semea egin dagizun" esanda, "emoten ddako sein 
egitekoari ogi kuzkurra" (l. 345). 

"Umea yaioteko egunik txarrenak martitzena ta barikua 
dira, martiriosoak diraalako", Diman (l. 346) . Beste hau ere 
esaten da Zeanurin eta Diman: "Barikuko yaiotzea suerte txa
rrekoa. "Orrek barikuan yaioak izan bear dau" esaten da 
zoritxarrekoakaiti" (l. 52). 

"Sein bat yaiota ama barriari lagun egiten dautsanak "adu 
oneko izan daiteala" esaten dau", Diman (l. 347); eta herri 
berean, "yaio barriari ebagiten ddakon zila, kutuna egiteko, 
asentsio-bedarrakaz nastu egiten da. Kutun au umeari begiz
korik ez egiteko izaten da ta eskumako alderdian, sorbaldan, 
yosten ddako. Samati dariola bere iminten dautse batzuk" 
(l. 347). 

Ama barriak, umea izan eta zortzi egun geroago, Arratian, 
"makaillau-salda" hartzen du ugatza (bularra) etorri dakion 
(l. 346). 

Umea jaiotzerakoan hiltzen bada, eta bularra kentzea nahi 
izanaz, amari "Arratian aza-orriak epelduta lepoan iminten 
ddakoz" (l. 347). Diman, "au ere egiten da: aza-orriak koipe 
gezatan ipini, gainean perrejila txikitu ta bular-gainean bi 
aza-ostro bi bularretan, eznea atzeratu dadin" (l. 34 7), eta 
"ama batek seme-alaba asko izan eta bat bere, gaztetxorik, il 
ezik, bular gogorra daukala esaten da ama orregatik" (l. 190). 

Etxe batetan seme-alabaren bat hiltzen denean, Zeanurin 
"ospizioko umea edo senide beartsu batena artzen da" (l. 190) 
eta horrela gero datorren seme-alabarik ezta hilgo. 

Ume jaio-barriei buruz zera esaten da: "Lenago begiak 
itxita yaioten ziran umeak eta bost sei egunetan zabaldu bere 
ez. Orain begiak zabalik datoz. Begiak zabalik zerura begira 
dagozan ume yaio-barriak gitxi elduten dira zartzarora" 
(l. 349). 

Umea izan eta hurrengo hamabostaldiko jaiegunetan ama 
harria ikustera hurbiltzen dira bere adiskide emakumeak, opa
riren bat eramaten diotelarik; "andra-ikustea" deitzen zaio 
Diman (l. 342). 

Diman, "bateatu bageko umeari iduneti errosarioak dingi
lizka ipinten ddakoz, gazginak gatx egin eztagioen", eta 
"umea bateara daroenean, amabitxik esku-pañua eroaten dau 
(¿eban?) elizara, abadeak bateatuta gero eskuak sikatuteko" 
(l. 190). Bateatzerakoan "Kredoa" errezatu behar da, eta txar
to egiteak, edo errezatzerakoan nahastatzeak, umearenganako 
eragin txarra izango duela uste da; Diman esate baterako, 
hitz-motela edo "berba-artua" izango dela (l. 187), eta "ume
txo bat gaizto-samarra bada "zuri ezeutsuen Credoa ondo 
errezau" esaten da Arratian" (l. 187). 

Orain arte ikusten ari garenez, garrantzizko zeregina zen 
aitabitxi-amabitxi izatea. Arean gehiago oraindik; Diman zera 

sinesten da: "amabitxi izatea aintzat artzen eztabenari atseka
beren bat yazoko ddako", eta "umetxo bat ilten danean aitari 
ta amari baino lenago aitabitxiri eta amabitxiri urteten dautse 
batzuk eta besteak ildakoan" (l. 188). 

Umea bataiatu ondoren, elizatik ateratzerakoan aitabitxi 
batzuk dima j aurtikitzen dute aidera, beste batzuk almendrak 
zein gozokiak, toki gehienetan bezala; beste batzuk ezer ere 
ez: "Diman ezer emoten eztauen aitabitxirentzat erderazko 
esakeratxo au dauke: Bautizo cagao, a mi no me han dao; si 
cojo el chiquillo le tiro al tejao" (l. 186). 

Arratian, "ezkondu-arte emoten dautso urtero besoetakoari 
aitabitxik zapata barriak, amabitxik "mokotsa" -Paskoz-" (l. 
189). 

1.2.-LEHEN JAUNARTZEA 

Lehenengoz Jaunartzerakoan, aitak eta amak hauxe esaten 
zioten seme edo alabari Diman: "Jaungoikoak adu oneko egin 
zagizala" (l. 198). 

1.3.-EZKONTZA 

Senarra aurkitzeko Bizkaia ia osoan ezagutzen den gauza 
bera Arratian ere: "Urkiolako elizondoan baseliza bat datza. 
Senargai-gura diren emakumeak araxe yoten dabe billa. 
Baltzerana gura dabenak orratz baltzak yaurtigi daroaz barru
ra. Senargai beilegia nai dabenak barritz orratz zuriak" (l. 
281). Diman, astera, "San Milintto ¡arren! batto" esan eta 
"gero Pater Noster edo errosarioa errezaten da" (l. 282). 
Zeanurin eta Diman, "emaztegai bat, lengo laguna itxita, bes
te bategaz ezkondutera doanean: "Bat doan lekuti beste bat 
etorriko da" esan bear dau lengo senargaiak" (l. 282). 

Ezkontzarako eguna aukeratzerakoan, ez da edozein egun 
aproposa. Zeanurin eta Diman uste denez, "martitzena eta 
barikua egun txarrak dira bear barri bat asteko" (l. 151); 
horregatik edo, Arratian honako hau esaten da: "Martitzeneko 
ezkontzea martirioa", eta Zeanurin honela amaitu: "Ta sal
bauko bada yakin ez" (l. 53). 

Ezaguna da Euskalerri osoan egiten zen "arreoa". Hontaz 
aparteko gauza bezala Azkuek, Arratiari dagokionez, 
Zeanurin, arreoan eramaten ziren ohialekin hatera "andako 
izarea" ere eramaten zela aipatzen du (l. 271), eta "Arratian 
idi buztartuak txilinez beterik eroaten daue samaa" (l. 275). 
Diman, "ezkonduta elizati etsera datozanai, "Jaungoikoak zar 
on egin zaiezala" esaten ddake" (l. 280). 

Euskal Herriko leku askotan bezala, "ezkonduta urrengo 
jaiean etxekoandre zarrak emazte ezkonberria familiako ilobi
ra eramaten du. Arratian bere lenago bai" (l. 276). Diman, 
"ezkonduta urrengo domekan, ezteguan izandako lagunak, 
ezkonbarrien etsera yoaten dira ta "nobio-opiletara goaz" esa
ten dabe" (l. 280). 

Eta azkenik, ezkontzari lotuta, penitentzia publikoari 
buruzko apunte bat dakarkigu Azkuek: Zeanurin, "txarto bizi 
izan ta gero ezkondurikoai abadeak erriaren begietan peni
tentzia eragiten eutsen, altara nagosi-aurrean, yaiegunetan, 
belauniko ipinita" (l. 283). 
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1.4.- HERJOTZA 

Euskal Herriko ohituretan garrantzi handikoa izan da 
"andabidea'', legezko indarra izateraino helduz; Diman, "bide 
onen alboko lurra ezta mugarritu bear" (l. 213). Bizkaiko bes
te hainbat aldetan legez, "gorpuak eztira beste bide bat ez 
baten zear eroaten, beste au barría ta laburragoa ta bereragoa 
izanarren" (l. 213). Diman, "andabidean zear gorpua daroene
an bidekurtze guztietan errespontsu bat esaten dau abadeak, 
bakoitzean bat" (l. 214). 

Heriotzearen sinbolo adierazgarritzat hartzen dira zenbait 
gertakizun; Euskal Herri osoan zehar, Arratian ere, Meza 
ematerakoan Kontsagrazioko "txilinotsak" eta dorreko erlo
juaren kanpaiak hatera egokitzen direnean, !aster hilgo da 
norbait: "aste atan norbait ilgo da" esaten da Zeanurin (l. 
199). Arratian, baita, "norbera geldi dagoala, salako zurak nai 
kutxa batenak zirt-zart eginezkero, norbait etxean edo auzoan 
ilgo da" (l. 217). Diman, bestalde, "etxean norbait gaixorik 
dagoenean, oilorik edo ilten bada, pozik egotekoa da, ordez
koa yoan dala ta" (l. 217). 

Arratian, "etxe baten inguruan uso bat egaz itzulika ibili ta 
gero leio baten gelditzen bada, !aster biotz oneko norbait an 
ilgo da. Biotz txarrekoen eriotzea aizeteak iragarri daroe" 
(l. 221 ), eta "aize andia dabilenean eskribauren bat il da". 
Azkuek dioenez, Elorrion ere, "beti auzitan dabilen bategai
tik, eskribaua ezpada be "a ilten danean aizeak ibiliko dira" 
esaten ornen da" (l. 417). 

Zeanurin, kanpaiotsaren durundua luzatzen denean, "kan
paiak min dagoz" esaten da (l. 200), eta norbaitek hil behar 
duela adierazten du. 

Gauzak txarrera joan eta bateren bat gaixorik txarto dagoe
nean, "Arratian ( ... ) etxean beti eukiten dabe kandelaren bat, 
elizan bedeinkatua, norbait gaixorik dagoenean biztuteko ( ... ) 
"Iltamuko kandelea" dau Arratian izena" (l. 179). Herrian 
edo auzoan norbait hil dela adierazteko kanpaia ("hilkan
paiak") erabiltzen da; Zeanurin, "gizona danean, lau ots yoten 
dauz kanpaiak; emakumea ilezkero, iru" (l. 218). 

Hileta elizkizunak direla eta, "Zeanurin bitarikoak dira 
gorpu-lor ta elizkariak: nagusia ta txikarra. Gorpu-aurreti nes
katotxo bat yoaten da, otzara baten ogi bat dabela" (l. 224). 
"Gorpuak, zerraldo-aurrean oinak dabezala eroaten ditue kan
posantura; elizgizonak barriz bestera, aurrean burua ta oinak 
atzean dabezala" ( l. 228). 

Gero, hilerrian, "Euskalerriko alde batzuetan, Alemanian 
legez, il batí lurra emoeran, inguruko lagun bakoitzak esku 
bete lur egotzi oi dabe zerraldoganera" (l. 226); Arratian ere, 
"eskukada lurra gorpuaren ganera yaurtieran itz onek esaten 
ddakoz Zeanurin: "Zeruetararteragino"; eta Diman, elizpean: 
"Agur eternidateartino"; gero kanposantuan, lurra ganera 
botatzerakoan: "Zeruan arkal ikusi daigula" (l. 288). Lehe
nago, Euskal Herri gehienean zehar, "ilotzak etzituzten ila
rrietara zerraldoetan eramaten, eun andietan baizik ( ... ) 
Arratian "anda-izara" zuen eun onek" (l. 230). 

"Norbait ilda gero bere ogeko lastamarragaa, toki askotan 
erre egiten eben ( ... ) Arratian bidekurtzetan, lagun asko dabi
len lekuan, beragaitik askok erreza dagien ( ... ); Diman, iru 
bideren kurutzean" (l. 229-230). 

Diman, "lutu barrikoa ezta zutunduten elizan ebangelioan" 

(l. 231 ). Elizara, etxearen sepulturera, garai batetan "olatak" 
(ogitxoak) eramaten ziren. "Olatak elizan oial baltzpean euki
ten ebezan Lekeition eta Diman. Oial baltz aren izena ( ... ) 
Diman "eleizpañua" (l. 206). 

Arratian, "ilakaitik ezeida txarto esan bear" eta Diman, 
"ilik ezta aitatu bear, orazinoa egiteko izan ezik" (l. 234). 
Hildakoen arimaren alde Meza bat aginduterakoan, hartutako 
dirutxoak eurak ematea komeni da, "orretara limosnatxoak 
indar geiago daukalakoan" (l. 182 ). 

Diman, "paper zuri baten (letra bagekoa izan bear dau 
paperak) zotz bat sartu ta ando batu ta zotzak berez urtetan 
badau, norberak gura dauen arimaari errezau ezkero, arima 
ori zerura doala esaten daue. Purgatorioko arima batzuk, 
zerura yoan-artean itaxurean egoten dira; beste batzuk bidee
tan; beste batzuk il ziraan gelan" (l. 179-180). Zeanurin aste
ra, zera uste ornen dute: "Purgatorioko arimak Domuru
Santuru eguerdian asi ta urrengo eguerdirarte munduan ibil
ten eidira" (l. 182) . Eta Diman, egun hoiei buruz: "arimen 
eguna egun ona da baba zabala ereiteko. Bazkalduta ereiten 
daude baba zabala" (l. 182 ). 

2. BABES ERRITU ETA SINESKERAK 

2 .l.- GAJXOTASUNAK 

2 .I.I.-ABEREEEN GAJXOTASUNAK 

Inolako zalantzarik gabe, San Anton ("negukoa", urtarrila
ren 17an) da ganaduen zaindari nagusia. Bizkaiko hainbat 
lekutan, gizon bat, arran bat eskuan duela, San Antonio
rentzat limosna batzen ibiltzen ornen zen. Dimako esaera 
bezala jasotzen du Azkuek: "San Antonio eta mutila, atean 
gagoz zuri begira" (III. 29). 

Etxe bakoitzean, arrana urez betez, abere, ortu eta soloak 
bedeinkatzen zituen. "Batzuk (Arratian beintzat) ur orí edan 
bere egiten euen" dio Azkuek (l. 32). Diman, abereen gainera 
zoritxarrik ez erortzeko, "Urkiolati ogi ta ur bedeinkatua eka
rri, arkalegaz busti ta ganaduari emoten ddako" (l. 30). 

San Anton eguna, Arratian, egun handia da eta "aziendarik 
buztartu bere ez, lenago" dio Azkuek (l. 288); eta Diman, 
bere berriemoileetariko bat izan zen Dominika Zalbide
goitiaren aitaginarrebari gertatutako hau kontatzen digu: "San 
Anton egunean idiak buztartu ta burdi bat zatitu ddakon ( ... ) 
beste barrí bat imini ta ezin eroan izan eudien. Urrengo egu
nean erraz eroana izan zan" (l. 289). Arratian, "abere bat ero
sitakoan yaube barriak lenengo aurkitu dagian eskaleari esku
pentsua (limosnea) emon bear dautso, alantxe aberea bedein
katua gelditu dadin" (l. 30). Diman, "San Martinek yagan 
dagiala" esaten da aumeakaiti, bildotsakaiti "San Juanek 
yagan dagiala" (l. 31 ). 

Zeanurin, "odeikoak abereak yo eztagizan, kirikino latza
ren narrua kortako agetan eskegiten daude. Eta odeikoa ken
tzeko, untze bat albait geien gorituta, garutxoa al danik geien 
erreko da, ta gero aza-orri, letxuga-orri, udarbi-orri ta intxaur
orriz eginiko enplastu bat ipiniko ddako. Edaten larramilo-ura 
baiño etxako emon bear" (IV. 253). 
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Behien ugatz edo errapeko gogortasunak ("laziertu") ken
tzeko, bere esnez igurtzea da onena; baita San Juan-belarrak 
txingar gainean ezarri eta haien lurrunak ere biguntzen dio 
errapea (l. 450). 

2.1.2.- GIZAKIAREN GAIXOTASUNAK: HERRIAREN 
SENDAKUNIZA 

A) Sinesmenezko sendakuntza 

AGINETAKO MINA: Europa osoan zehar nahiko 
hedatua dago Santa Apolonia agin-hortzetako zaindari 
bezala; berdin Arratian ere, aginetako mina kentzeko 
era bat hauxe izaten zen: "Urkiolan Santa Apolonia
ren izendun ermita aurreko iturrian ago bete ur artu ta 
ermiteari iru buelta emon ta gero ura ermitan barrura 
botaten da" (IV. 221). 
UMEEN AGINAK: Zeanurin esaten denez, "goiz 
urteniko aginak !aster yoaten ddakez umeai"; bestal
de, ume atzeratuei haginak !aster urten diezaien, 
Arratian, "kirikiño-aginak kolkoan dingilizka ezarten 
ddakoz" (l. 71). Eta "agin bat yausi ta gero, harria 
bere lekuan sortu daitean ( ... ) Zeanurin, tellatura yaur
tin bear da agin ori, auxe esanaz: sagu zarra, eutsi agin 
zarra ta ekazu agin harria" (l. 72). 
UME AMESLARIAK: "Ume ameslariak Dimati 
Errigoitira gorpu santuagana eroaten ditue" (IV. 223). 
Beste hau ere jasotzen du Azkuek: "Umeak, bezpera 
gabean amets egin dutela oroitzen diranean, Ines gure
ni otoixko bat zuzentzen diote. Onetarako, berdintsu 
diran esaera batzuk toki askotan zabalduak daude". 
Arratian, "Andra Santa lnes, bart egin dot amets: ona 
bada, berorren partez; txarra bada, beioa aldrebes" 
(I. 115). 
UME MAKALAK: Arratian, ahultasunaren aurka, 
umeak direnean gaixoak, sendatzeko bi era, bi sines
kera, ... "Zeanuriti Lamindanoko Madalenaren ermita
ra eroaten daudez ume makalak eta eurak pisaten <lau
den beste gari eroaten daude ermitara limosnatzat" 
(IV. 226), edo bestela, "ume makal bat sendatzeko 
gauza ona eida bere aitak, prakaganetik alkondarlia 
dingilizka dabela gauerdian etseari iru bira emotea. 
Bein Urrutia eritxon etse baten mutiltxo bat makalik 
egoala, bere aita, gauerdia eldu zanean, alkondarlia 
prakapetik atarata, asi zan etse-inguruan bira biraka 
ibilten ta irugarren aldia amaitu baiño lenago ¡ klak! 
ilda geratu zan mutilkotxoa" (IV. 226). 
UME NEGARTIAK: Arratian uste denez, "umeak 
negarti izatea bat edo batek egindako begizkotik datar 
( ... ) eta berbaz ikasteko San Juanera ta isilduteko 
Santa Engraziara (Ubidean datza ermita au)" eroaten 
dituztela dio Azkuek (N. 252). Baita, "ume atzeratuei 
berbaz irakasteko, Altzuagako auzunera, Yaun 
Doniasen errnitara (Zeanurin) eroaten dabez" (l. 239), 
edota, "berbetan atzeratxo dagoan umeari berba eragi
teko, eskeko baten ogia yaten emoten ddako" (l. 251). 
BURUKO MINA: "Zeanurin eta Diman buruko min
dunak San Justaren ermitara eroaten daudez gaua iga-

ratera eta bederatzi errosario errezaten daudez" 
(l. 79) eta Zeanurin, bestela, "Asentsioz kanpai-barru
ra yoan ta burua antxe sartuta 40 Credo errezaten 
dabez buruko minik ez izateko" (l. 321). 
ERROSENA: Diman "errosendun umeak !arrasa 
arbola baten ondora eroaten daudez Jaun Donias 
gabean eta an ume bakotxari iru buelta eginarazoten 
dautsez "(IV. 236 -237). 
SARNA: Arratian, "sarnarik etorri eztaiten, maiatz
len egunean eznea ta koipatsu artzen dira"(IV. 224), 
eta Diman, "maiatz-len egunean etxean esnerik ezpa
dago, ekarri egin bear da ta guztiak yan bear dabe, 
inori sarnarik etorri eztakion" (l. 66). 
AZKORDINAK: Diman, "azkordinak eskuti nai 
anketati kentzeko, auxe esaten da: "Azkordin dakar ... " 
(N. 226). 
GARIAK: Zeanurin, "garia kentzeko, norbaitek zitz 
bat eskuan daukala, gariaren inguruan kurtzeak eginaz 
"zazpi, sei, bost, Jau, iru, bi, bat" esaten dau. Gero au 
esan ta egin dabenak nonbait, inok eztakian lekuren 
baten, gordeten dau zitza. Beste baga garia ondatuten 
da" (IV. 242). Igorren, astera, "gariak kentzeko ziria
kaz kurtzeak egiten dira. Gari bakoitzeko kurtze bat 
bear da. Esku biakaz kurtzea artu ta gari-ganean era
bilten da, auxe esanez: "au bat, au bapez; au bat, au 
bapez". Onetara kurtzea alde hatera ipinten da "bat" 
esaeran ta "bapez" esaeran, bestera. Ustelduten ipin
ten da gero zirizko kurtzea ta usteldutakoan garia 
yoan da. Uts eginezkero, barriro asi bear da esaten. 
Gari bakoitzeko kurutze bat bear da" (IV. 243). 

B).- Sendakuntza enpirikoa 

Atal honetan sartzerakoan derrigorrezko zaigu Azkuek 
Zeanuriko V. Etxezarragaren eskutik jasotako bezala aurkez
ten digun "BASETSE USABARKIA" izeneko sendagaia 
aipatzea (IV. 228-229): 

"Basetse-usabarkia amalau gatx osatuteko erabilten da. 
Ona zelan ta zertzukaz osagarri au egiten dan. Arto eta gara
garrari kenduriko alkola azunbre ta erdi, "Oleos zucotrino" 
150 gramu, intzentsua 50, mirra 50, zarbi bedarra beste 50, 
larra-lirioa 12. Guztiok txiki txiki egin ta ardaotzan botilla 
andi baten nastuko dira. Bagilla da osagarri au egiteko i11 ona. 
Botillan sarri eragin ta abustuli igaroarte euki, gero gaixo 
bakotxari bear dan legez ezarteko. Zarrak izan ta ustelduten 
egongo diranarren, zauri guztiak osatuten dauz. Zauria garbi
tuta eun zati bat, egunero barriztetan dala, ganean imini: auxe 
egiten da. 

Basetse-usabarki onek osatuten dauzan gatxak urrengo 
guztiak dira: 

a) Zauri zoroa edo fistulak, guztiz zarrak izanarren. 
b) Azaleko gatxak: disipula, erpesen, sarna, lanparoi ta 

bizienak. 
e) Berenu ta txakur amurratuaren usigiak. 
d) Almorranak: kanpokoak garbituagaz beste bagarik; 

barrukoak inyezinoagaz. 
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e) Belarriko mina gauetan tantakada bat barrura botautii. 
f) Agineko mina, algodoi zati bat busti ta agin-arroan 

sartuta edo uiak beronegaz igurdiaz. 
g) Agoko zauriiik, beronegaz agoa egunero garbiturik. 
h) Erreumaa (zainarra) goiz-iluntzetan beronegaz igur

ditii. 
i) Begietako min guztiak, kataratak bere bai, tantakada 

bat egunero barrura sartuaz. 
j) Pleuresía, goizetan kollarakadatxo bete artu ta onegaz 

bustita, eunzati batzuk ipiniezkero . 
k) Estamanguari lagunduteko, goizetan kollara-erdi urez 

nastuta artuezkero. 
1) Txiza !odia meatu ta bizioak ilteko bére ona da. 
m) Lokliik apur bat busti ta usain eginagaz buruko minak 

kentzen dauz. 
n) Gatxa dagon lekuan arizko mantar bat bustita ipinia

gaz bakarrik, odolerioak gelditu egiten dira". 

1 .- ARNAS SISTEMA: 

PULMONIA: "Plumonia (sic) kentzeko, larra beda
rrakaz purgau ta gero izerditu bear da. Onetarako noi
zik noizera pulmonaria bedarrakaz eginiko ura artu 
bear dau batek. Beroena (kalenturea) badauko, min 
daukan aldean berakatz ta aza-aziakaz eginiko enplas
tu bat ipini bear ddako" Arratian (IV. 222). 
KATARROA: Zeanurin, "katarroa gauza beroakaz 
kentzen da", baita, "linazizko enplastoak bularrean 
imini ta garagar-ur azukaratsua al dan guztia edanda 
kentzen da katarroa" (IV. 249). 
SAMAKO MINA: Arratian, "samako mina kentzeko, 
zai errea kaltzerdi barruan sartu ta saman zaia otzi
tuarte eukiten da" (IV. 254). Zeanurin, beste hau ere: 
"larrabedarrak egosi ta onein ura otzituta barrua 
bigunduteko da ona. Agoa legunduteko limoi-ura azu
kereagaz (lenago garagarragaz) ta Jau bat katilukada 
asunen ura edan eta gero gargarak egin mamukio-ur 
eta ezti ta ozpinagaz. Onelantxe osatuten dira angi
nak" (IV. 254). 
TXURRUENA (ASMA): Arratian, "txurruena kentze
ko auxe egiten da. Sama, bular ta eskubitorrak askatu 
ta eun-zati bategaz igurdi, ostean ur otzagaz igurtzi 
lenengo, gero berotxoagoagaz, onen ostean oge epele
an sarrarazo ta mamukioen ura edaten emongo ddako" 
(IV. 259). Zeanurin, astera, "asmadunak untzorri ego
sien ura baiño beste edaririk eztau artu bear eta intxu
sa-gun apur bategaz nastuta: egunean kollarakada bi" 
(IV. 259). 

II.- LIXIRIKETA APARATUA 

TRIPETAKO MINA: Zeanurin, "tripetako minak 
kentzeko, sabela gogortuta badago, berroak uretan 
egosi, ura kendu, koipetan prijidu ta zapi baten sartuta 
sabelean iminten dira" (IV. 255). 
ESTAMANGUKO MINA: Zeanurin, "estamanguko 

mina kentzeko goizean baraurik eta gaubean ogera
orduan iturritik arako basu bete ur artzen da eta gane
ra egunean trebola-zuztarren ura iru basukada" (IV. 
238). 
BERANTZAKOA: Zeanurin, "berantzakodunari 
arroz-ura edaten emon bear ddako ta gero linazien 
zaiaz mamukio ta arto-azal batzuk uretan nastu. Ur au 
egosi ta labatibak emoten ddakoz" (IV. 234). 
BIOTZERREA: Biotzerrea kentzeko Zeanurin hartu
tako formulatzat emoten du Azkuek ondoko hau: 
"Ruibarbo sustarrak txiki txiki egiten dira, botilla bete 
uretan sartu ta ondo zarratuta egun batzuetan euki ta 
gero egunean iru bidar edan (edataldi bakoitzean 
baso-erdi) eta eskuagaz lez kentzen da biotzerrea" 
(IV. 232). 
BIUZTURIKO MINA: Zeanurin, "Auxe egiten da 
min au kentzeko : Biuzturia ondo igurdi, ta gogor 
badauko, enplastutto bat iminten ddako, linaziduna. 
Ezneagaz edo ardoagaz egiten da. Diru bat ipiñi bear 
ddako gauean arpegia berantza ta kurtzea gorantza 
daukazala (*). Orren ganean argizari zerillatto bat 
iziota iminten da. Baso baten barruan kirrua ta amilua 
iminten dira. Basoak eta argizariak eurakana eroaten 
daude biuzturiko mina" (IV. 233). 
URDAILEKO MINA: Zeanurin, "gatx au kentzeko·, 
igurdiak emoten ddakoz gaixoari lenengo. Onetarako 
tintirrin indartsu ta uretan sartu bagako jaboia bear 
dira. Eurokaz kuntzurrunetati ta zortzigarren saiatsera
gino, atzeti ta aurreti egiten dira igurdiak. Gero 
enplastu bat iminten ddako ziletik eskoa-aldera. 
Enplastu au gauza askogaz egiten da: urdel-bedar, 
boskotx ta erromerua: orlo, koipe ta ardoagaz gorpuz
tuta" (IV. 260). 
TXOTENA: Kentzeko era asko daude, baina Arratian 
uste denez, "daukanari ikara bat emotea da onena, 
onelako zerbait esanaz: "oilaskoak ostu eidozuez" 
(IV. 263). Zeanurin, "txotendunak "bat, bi..." ogeta 
amarrerarte esan bear dauz"(IV. 264); ona da baita 
txotena kentzeko, "pultsua estutu" egitea (IV. 264). 

III.- AZALEKO GAITZAK 

SARNA: Zeanurin, "samaa kentzeko azpedar-sustarra 
yo yo egin ta gatzetara ta txizatara bota ta aragia ogera 
orduan igurdi bear da. Egun gitxi barru sarnaa badoa. 
Orri zabal berdedunak dira azpedarrak" (IV. 244). 
Arratian, gaitz hau kentzeko beste bi era ere jasoak 
ditu Azkuek: "Samaa kentzeko gatx au daukanak egu
nean birritan azufre uragaz eta asun moltsoagaz ando 
garbitu bear dau. Irugarren egunerako guztiz garbi 
geldituko da" (IV. 224), edo beste batzuentzat, "gatx 
au osatuteko eztago auxe baiño gauza obarik: sugea 
egosi ta onen ura egunean katillukada bi artu. Sei kati-

(*) Sinesmenezko sendakuntzaren elementuak agertzen zaizkigu 
hemen. 
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llukada artu orduko zeatz yoanda ddako" (IV. 224-
225). 

ERPESENA: Arratian, "erpesena kentzeko egunean 
basukada bi urats artuko dauz. Baita beste onelan 
bére: lturriko uretan sartu bediz 300 gramu ezti zuri ta 
75 gramu bardaniti ondo nastuta; eta kollarakadatxo 
bete goizean ta gaubean artuta !aster geldituko da aza
la garbi" (IV. 227). 
AZKORDIN: Arratian, "gaztañak egositako ura ona 
da azkordinak osatuteko" (IV. 226). 
LARUENA: Zeanurin, "laruena kentzeko, artobizarra
ren ura edan bear da. Zorriak bére emon bekioz" (IV. 
250). 

LEGENA: Zeanurin, "legena kentzeko, tella bategaz 
urrutu bear da" (IV. 250). 
ZOLDUA: Zeanurin, "elorri-arantzaz (arantza baltzaz 
ez) irasi bear dau zolduak" baita, "zoldua osatuteko, 
ona da kipula berotu ta bigundua. Eznetan buztiriko 
ogi bero beroa bére ona da" (IV. 257). 
ZALDARRAK: Zeanurin, "zaldarrak San Juan-beda
rrez eginiko enplastua bear dau. Enplastu ori ogei ta 
Jau ordutan eukiten da bere ganean" (IV. 262). 

ZULDARRA: Zeanurin, "zuldarra kentzeko intxusari 
azala kendu ta mutilaren txizatzan sartu ta aretxagaz 
igurdi bear da zuldardun narrua edo azala" (IV. 264). 

IV.- IBIL TZE AHALMENA 

ERREUMEA: Zeanurin, "erreumea kentzeko, bagila
ren atzenean batzen dira leizar ta aretx-orriak eta bear 
danean egosi ta euren ura goiz-arratsetan artzen da". 
Baina, "auxe baiño bére obatzat dago beste osagarri 
au. Gauza asko nastu ta jarabe bat egiten da: zartzapa
rrila, txarpoil-bedar, biotzlora ta alaka-bedarra. Ordu 
erdian irakiten euki bear dira. Sutati atara, otzitu ta 
gero azukara ubela ta eztiz ondo nastu, barriro sutan 
irakin artean ipini ta bonbil baten sartu, ondo zarratu
ta, len esan danez, goiz-arratsetan artu" (IV. 261). 
ZANTIRATU: Zantiratua osatzeko erabiltzen den for
mula ezaguna da Euskal Herrian; honela deskribatzen 
du Azkuek: "zantiratua osatzeko, zanbedar orri bat 
ipinten da bere ganean eta kurtze-taiuan bedar ori era
bilten da, itz bakoitzean leku gaixoari ikutu ta auxe 
bost edo sei bidar esanaz: "zan tiratu, zan urratu, zana 
bere lekuan sartu". Azkuek dioskunez, "Zeanurin Aita 
gurea atzeti aurrerantza errezaten da" (IV. 262). 

V.- IKUS-ENTZUMENAK 

BEGIKO MINA: Arratian, "begiko mina kentzeko, 
urari irakin-arazo, arizko zapitxo bat antxe busti ta 
begi ganean ezarri: auxe da egin bear dana" (IV. 229); 
eta Zeanurin, "umeari begiak osatuteko ona da barau
txua" (IV. 230), eta mina bekokikoa denean, "asunak 
garondoan imintea da gauzarik onena" (IV. 230). 

BELARRIKO MINA: Hona gaitz honi buruz Azkuek 
Zeanuritik jasotakoa: "Arrakadak lenengoz sarreiran, 
belarria zoldu eztakion, barautxuagaz igurdi bear dda
koz belarriak neskatotxoari. Belarriko mina kentzeko 
ezneari irakin-arazo ta karearria goritu ta eznetara 
bota ta aren lurruna belarrira sartu; auxe egiten dogu. 
Belarri-bedarren lurruna bére ona da onetarako. 
Belarri-bedarrak tellatu batzuetan artuten doguz. Lodi 
lodiak dira" (IV. 231 ). Belarriko mina barruan dagoen 
har batek eragiten duenaren ustea nahiko arrunta da; 
"ar onek Arratian belarriko mamarroa dau izena" (IV. 
231). "Belarria soñuka dagoanean, belarriko arra ega
rri izaten da ( ... ) Diman, ur bedeinkatu-tantak emoten 
dautsez" (l. 78). Zeanurin, "erdi-gorra osatuteko, arri 
zuria gorritu ta eznetara bota ( egotzi) ta bere lurruna 
belarrian artu eragiten ddako. lru bidar egin au ta zol
du egiten dau onek eta gero osatu" (IV. 248). 

VI.- BESTE HAINBAT GAITZ 

ARRIENA: "¿Arriena zelan kentzen dan? Ardao zuri
tan kipula bat eta rabanu bat txikituta, sei artagarau 
urunduta, limoi-tanta batzuk ganera, egosi guztia ta 
ogeta Jau orduren ostean ardao onetatik noizik noizera 
edanda onelantxe kentzen da arriena" Arratian (IV. 
224). 
NAPARRERIA: Zeanurin, "naparreriak, osatuteko, 
beroa bear dau" (IV. 251). 
ALMORRANAK: Zeanurin, "almorranak osatuteko 
auxe egin bear da: ur otza edan eta linazi, malbabisku 
eta lo-erazle bedarren enplastuak ipini ta gero ur epe
lezko labatibak eta kardulatz-urezko lurrunak artu" 
(IV. 259). 
HAGINEKO MINA: Arratian, min hori kentzeko, 
"Jau gauza ardaoagaz nastu beitez: untzorria, intxusa, 
piper-azia ta kollara-erdi gatz. Naste onegaz agoa noi
zik noizera garbiturik kentzen da agineko mina" (IV. 
220-221). Edo bestela, "sapalarrosa-garauen ulleaz 
aurpegia, gorritu arte, igurdi bear da" (IV. 221). 
LORIK EZA: Zeanurin, gaixotasun honen arrazoi 
bezala hauxe emoten da: "albo bat edo bestea gogor
tuta eukiten dau lorik ezin dabenak. Gogortasun ori 
igurdita kentzen da" (IV. 251). 
BURUKO MINA: Diman, "buruko mina kentzeko: 
sube-azala bekokian iminten da" eta Zeanurin, "aien
ezkeren ura ona izaten da" (IV. 234). 
HOTZIKARAK: Zeanurin, "otzikaraa asunakaz igur
di ta yoaten da" (IV. 254). 
TXIZARIK EGINEZINA: Zeanurin, "txizarik egin 
ezina arto-bizarren urez kentzen da" (IV. 258). 
EBAGIAK: Zeanurin esaten denez, "zarandona-beda
rrak ur beilegia dauke ta nai ebagi osatuteko nai 
enplastoak oratuteko izaten dira" (IV. 235). 
BERENUA: Zeanurin, "berenua artu dauenari jaboiu
ra ugari emongo ddako barrua garbitu arte ta gero 
linazi nai malbabiskuen ura" (IV. 263). 
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C).- Salutadorea 
Hainbat gaitz sendatzeko ahalmen barezia zuten pertsona 

hauei buruz, hona zer dioskun R. M.Azkuek (l. 420-423): 
"Euskalerri guztian ezaguna da sineskeri hau ( ... ). Azkuzi 
bateko zazpigarren semeari emoten ddako salutadore-izena. 
Erdalerritikoa dirudi sineskera onek. lzena beintzat arrotza 
dogu. Zazpigarren seme ori salutadore izateko, zazpiren arte
an emakume bat ezeida yaio bear izaten ( ... ). Uri batzuetan 
-Normandian ere bai- zazpi aiztaren arteko azkena bére, 
nebarik bitartean izan ezik, salutadore izaten dalakoa dauke 
( ... ). Miinpean kurutze bat eukiten eidau salutadoreak. 
Zeanurin esan zidatenez "salutadoreak min-azpian eta anke
tan eta bularrean eta esku-barruetan kurtzea eukiten dau". 

"Nire gaztezaroan Arabako Agurain deritxon urira yoaten 
ziran Bizkaiko emakume asko euren umetxo gaixoakaz, osa
sunbila, ango salutadorearengana ( ... ). Txakur amurratuak 
usikiriko andra bat, Lanbrebeko errotako andrea, Aguraingo 
monasteriora, monjen komentura eroan eben. Ango kapella
nak berakatzen uraren antzekoa edateko emon ta begietan 
igarri eutsan osatu zala". 

2.1.3.- BEGIZKOA ETA BIRAOA 

A)BEGIZKOA 

Umeak eta ganadua <lira gehienbat gaitz honen eragina 
jasateko aproposenak. lgorren, "idi-burdi baten aurrean eto
rren baserritar batek begizkoa egiten eban norbait aurkituta, 
akiloa buru-ganean zutunik ipini eban. Gaizkile aren ondotik 
igaroeran akiloa itsutu egin ekion eta aretxeri eskerrak idiak 
etxera kalte baga eldu al izan ekiozan" (l. 122). 

Arratian sinesten denez, "ze ume ederra! esaten dabenak 
begizkoa egiten dotsa umeari, ta begizkoa kentzeko "Jaun
goikoak bedeinkatu dagiala" esan behar dau an dagoen batek. 
Norberak gura eztabela bere egiten eida begizkoa" (l. 126). 
Ume bat begizkoaz jota dagoenaren adierazletzat hauxe era
biltzen da Arratian: "Umeak deadar andiak egiten dituenean, 
edo aize andiren bat dator; edo norbaitek begizkoa egin dau
tse" (l. 240). 

Eta "Zeanurin, begizkoa kentzeako, umearen paxan oilo
korotza ta surtako ikatza iminten <lira. Bidez beragaz etseko
ak doazenetan eskoako sorbaldan kutuna (ebangelioduna) 
ezarten dautse" (l. 123). 

Azkenik, Arratian, "norbait ilten danean, begiak zabalik 
badaukaz, itxi egin bear dakioz besteren bati begizkoa egin 
eztagion" (l. 122). 

B)BIRAOA 

Gauza edo pertsona baten aurkako araoa eta gehienetan 
pertsonen bati gaitzen bat opatzeko gogoz egindakoa izaten 
dela esan dezakegu. Azkuek dioenez, "biraokera asko erabil
tzen dituzte biraolariek beren ezpainetan. Lekuonak (*) bere 
sortirian, Oyartzunen, bilduak <lira urrengo zortzi auek: 

(*) Anuario de la Sociedad Eusko-Folklore, III-85, Azkuek aipatua 
(l. 128). 

l.ª Ilko alduk. Amen. 2." Itoko alduk. Amen. 3." Lertuko 
alduk. Amen. 4." Tximistak erreko alduk. Amen. 5." Lupuak 
jango alduk. Amen. 6." Lepezurra autsiko aldik. Amen. 7." 
Amaika mila demoniñok eramango alttek. Amen. 8.ª 
Tximistak burutik sartu ta orpotik ate(r)a ta errebenta arraio 
ingo aldik. Amen." (l. 128). 

Euskal Herriko leku askotan, beldur handia diote eskalea
ren biraoari; horrela sinesten da Arratian ere: "eskale baten 
biraoa bildur izatekoa da" esaten da Zeanurin (l. 131 ). 

Guztiz bitxia da Azkuek berak Zeanurin bertan jasotako 
birao bat: "Eztakigu nok, zegaitik bere eztakigu, arratiar 
zarren batek beintzat aizkora kirtenari, bera erabilian min artu 
ebalako edo, birao garratz ta txanbelin auxe yaurtigi eutsan: 
"¡Txarri makera gorriak ezkurra intzan orduan yan baindu!" 
(l. 130-131). 

Hori baino gehiago, "norberaren buruari bere badakie alde 
batzuetan (Lekeition eta Arratian, aldi baten beintzat) biraoa 
yaurtigiten, baina baldintasunekoa. Ona emen neuk sarri en
tzuniko ta bear bada esaniko bat: "Guzurra badiñot, nagoan 
lekutik eneuke ziririk egin bear" (l. 130). 

2.2.-ANIMALIAIPIZTIEN ERASOAK 

2.2.1.- ABEREEI 

Arratian, "axuriari ogigaztaeak ikutu eztagion, abarka 
zarrak kortan erre ta ganera ogia ta gaztaea ormazuloetan eta 
kutunean axuriari ipinten ddakoz" (l. 45). 

2.2.2.- GIZAKIARI 

Azkuek dioskunez, muskarrak aurpegira igonezkero, sen
datzeko, zazpi herritako kanpaiakjo behar ornen <lira, eta gai
nera, Zeanurin, "muskarrak ikutu dautsanari, zazpi Mariren 
gona gorriak yantzi behar ddakoz" (l. 44). Eta sapoari dago
kionez, "soloetan lurrean sartuta dagoen makila baten puntan 
sapo il bat lotuta, arik eta igartuarte, antxe eukiten da. ¿Eta 
zertarako ori? Norberari zital-ikuturik (merenurik) iratsi ezta
gion" (I. 46). 

Pizti arriskutsuen artean, aipamen berezi bat behar du 
sugeak. Sugeari buruz hitzegiterakoan, ez da sekula "hil" esa
ten; horren ordez, Euskal Herriko hainbat aldetan beste esaera 
batzuk erabiltzen <lira; Arratian "subea hil" esan ordez, 
"subea akabau" esaten da (l. 438). Eta, nola ez, sube bat 
"akabatzen" duenak "induljentziak irabazten dituela" sinesten 
da (l. 438). Gehiago oraindik; sugeaz ezta esan behar "suge 
handia", handiagoa egiten baita horrekin; Diman horren 
ordez, "sube-zarra" erabiltzen da (l. 439). Handia da beraz 
sugeari zaion beldurra, honako hau sinestera heltzeraino: 
"Uretan ulerik itxiezkero, sube biurtzen <lira ( ... ) ta Diman 
uleak batu ta sutara bota oi dabez" (l. 439) . 

Nahiko hedatua da sineskera hau Euskal Herriko leku 
askotan, Azkuek ere jasoa duenez: "Ille bat palangana batean 
paratu ta suge biurtzen da". Zeanurin, "andra-ulea bada bai". 
Diman esaten denez, "erreketako subeak zaldien uleetatik 
sortuak <lira" (l. 80). 

Sugearen aginkadari buruz, hona hemen nolako sendatze 
era jasotzen duen Azkuek Diman: "Subeak eztena sartu do-
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tsanari ( ... ) kurutze-taiuan zabaldu egiten dotse ( ... ) errekara 
eroan ta an garbituta berakatzagaz igurdi bear da" (l. 438). 
Sugeen artean, "zirauna" ez da arriskutsutzat hartzen; bai 
ordea "subegorria" edo Zeanurin "larrasube" izenez ezagutzen 
den erdarazko "víbora". Bere aginkada pozointsuaren aurkako 
antidoto xelebre hau aipatzen du Azkuek Nafarroan, Lapurdin 
eta Arratianjasotakoa dela adieraziz: "Subegorri batek norbai
ti miztoa sartu dionean, onek bereala etxera yoan bear du ta an 
oilo batzuk arrapatu. Beatz zauri tua sar bezaio oilo bati atze
tik, gero beste bati ta gero irugarrenari. Laugarren oiloraezke
ro aien atzean gelditzen da subegorriaren pozoia" (l. 442). 

Azkenik, Zeanurin, "suge nai txakur amurratuaren usegia 
osatuteko, mamukio zustarren ura edango da. Gero tabako
orri bat tintirin gogorretan beratu ta zaurian imini ta zanbedar 
zati bat motrollu baten yo yo egin eta ataraten ddakon ureti 
kolaratxo bete emon edateko" (IV. 255). 

2.3.-METEOROLOGIAREN ERASOAK (*) 

2.3.1.- IRAGARTZEKO ERAK 

Arratian, "katua arpegia garbitzen ari bada: euria !aster" 
(l. 40-41), edo zorrotzaileren bat baserri inguruan agertzen 
denean ere, "amaika euri egin bear du!" esaten da (l. 423). 
Baina hortaz gain, badaude beste hainbat era: "Bariakuan tru
moiak ots egiten badau, eurizko bederatziurrena"; "amarratz 
baltza yasten danean, euria"; "goizeko bostetan kantetan dau 
muskarrak eta gero euria" etabar luze bat (N. 199-215) gero
ago ikusiko dugunez. 

Bestalde, beste leku askotan bezala, Arratian ere ezaguna 
da "mari-gorringo" bat eskuan hartzea eta hatzamarrak zaba
lik izan gura den eguraldia eskatzea hegaz aldegin aurretik; 
Zeanurin honako hau: "Mari-gorri, gona gorri,biar eguzki ala 
euri esanaz atzamarrean artu eta berak ertzera igon ta egaz 
egiten dau" (l. 434); Diman, "Mari-gorringo, biar ta etzi 
eguzkia egingo" esanaz (III. 67). 

Urteko sasoi edo aldi berezi batzutan egiten duen egural
diak ba du eraginik urte hartan izango den uztarengan; horre
la Arratian, "Madalen-egunean ( ... ) lanparra bada, urte txarra; 
artarrak artalandaretan egoten dira" (I. 161). Diman, "Mada
len-egunean euririk ezpada: gaztaña-urte andia" 
(I. 161) eta esaera hau ere: "Asentsio-letañak euritsu, urtea 
bere ogitsu" (III. 114). 

Beste batzutan hortik aurrera egingo duen eguraldiaren sei
nale bezala ere har daitezke: Zeanurin, "Kandelario aterri, 
negua dator atzeti" (III. 158) eta "kandelarioetan eguraldi ona 
baiño ardi-artean otsoa ikusi oba da" esaten da; "Andra Mari 
Martiko, artean udaa tatiko, arik atxina betiko" (III. 29); 
"Martiko odeiak berrogei egun irauten dau" (1.174) edota 
"San Sebastian otza, neguaren biotza" (III. 34) etabar. 

Hauetaz gain, asko dira Azkuek Arratian jaso zituen egu
raldia asmatzeko erak adierazten dituzten esakunek (**). 
Hemen hoietariko hainbat: 

(*) "Ostagikindea" hitza erabiltzen du Azkuek Meteorologia adie
razteko. 

(**) Ikus batez ere, III. 114-120, eta 151-166, eguratsari eta urteko 
aroei buruzko atsotitzak, baita IV. 199-215, Otsagikindea. 

"Abelgorriak, udaberrian kortan, mendira yoan gura 
dabela, arroaz asten bada, eguraldi onaren zantzua da" 
Eta alderantziz, behor eta zaldiak kortan arranak isilik 
badituzte, elur gehiago izango da. 
"Itxasantzarrak datozanean, edurrak ugari" (Zeanuri) 
"Ormak kortan izerditan badagoz, euria" (Zeanuri) 
"Beiak ausmartzu badagoz, atzeti eguraldi txarra" 
(Zeanuri) 
"Mozolloak oiuka dabilzanean, aizea dator"(Zeanuri) 
"Usoak urrumadaka badaragoioe, eguraldi ona" 
"Eltxoak usika dabilzanean, bero urrengo egunean" 
(Zeanuri). 
"Erleak aurrezdik igarten daude ekatxa noz datorren" 
(Zeanuri), baita txoriak ere, eta neguan etxe ondora 
etorri eta pinpin ari badira, elurra berehala. 
"Porrika-ertzean txingarra geldiketan bada, biaramo
nean euria" 
"Ilaren 27-garren eguna ona bada, urrengo ila ondo 
yarraituko da" 
"Eguzkia zuriegi datorrenean, iluntzean euria" 
"Goizeko ustrukua, arrats euri; arrastiko ustrukua, 
biar etorri" (Zeanuri) (*). 
"Goiz gorri, galgarri; arrats gorri, ongarri" (Zeanuri) 
"Gau gorri, ongarri; goiz gorri, galgarri" (Dima) 
"Leia, edurraren geia", eta hori ez ornen da gauza ona, 
zeren, "edurra, zuria dala, baltza da" (Zeanuri) 
"Maiatza erdiz otzak ila ta erdiz beroak errea" 
"Zorrotzaile naiz eltze antolatzailerik uritxoetan ager
tzen danean: ¡Amaika euri egin bear du!, esaten da" 

2.3.2.- BABES ERRITUAK: 

Aipamen berezia merezi du trumoiaren kasuak . Trumoia 
ari denean, Zeanurin, Azkuek dioenez, lehen hauxe esaten 
ornen zen: "Gure aitaita bolan dabil''; orain: "Beste mutilak 
dabiz" (l. 170). Oilorik ezarrita badago, "oiloak eztau arrau
tzakaz gauza onik egingo" (l. 173 ); horregatik, Arratian, "tru
moiagaitik oiloari, arrautza-ganean ezarreran, burdina bat 
bere ondoan ipinten ddako" (l. 167). 

Trumoiagandik babesteko errituak ezagunak dira gaurregu
nerarte: "Trumoi gogorra danean gatz bedinkatua sutara bota
ten da" (l. 166), "Zeanurin kandela bedeinkatua biztu ta leta
niak errezatzen dira" (l. 167). Arratiako hainbat lekutan for
mula hau erabiltzen da trumoiaren aurka: "Santa Barbara, 
Santa Kruz, Y auna balia zakiguz; inozenteen ogia, Y auna, 
miserikordia" (l. 167) . 

Baina trumoiaren aurkako babesik aipagarrienak, behar 
bada, "konjuruak" dira: "Trumoi-egunetan elizpera konjuruak 
egitera yoaten zan abadeak sakadiz yantzi oi eban bere oine
tako bat, deabruak abadea bera eroan ezegian" (I. 170). 
"Zeanurin abadea elizati elizpera konjuruak egitera doanean, 
elizan dagozan guztiak, gazte ta zar, bere atzetik yoan ta zer
bait errezetan egoten dira" (l. 171 ). 

Ekaitzaldian, trumoiarekin hatera, sarri askotan "oinestua" 
ere ematen da. Euskal Herriko beste leku batzutan bezala, 

(*) Behar bada, "etorri" hori "aterri" izan daiteke. 
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Arratian ere zera uste dute, Azkuek dioenez: tximistaketa 
bitartean pago azpian jarri ezkero, hilteko arriskua dagoela (l. 
174 ); ez horrela elorri azpian jarriz zeren, Zeanurin esaten 
denez, "elorripean dagona seguru dago, tximistaak eztau 
yoko" (l. 306). 

Hortaz gain, igitaia eta haizkora agertzen zaizkigu babes
garri legez: "Basoti etorreran bere, egitaia atzean ezkutuan 
ekarten daude, oinestuaren bildurrez" (l. 173); "Ostots-egune
tan argizai bedeinkatuzko kandela bat gela baten biztuten da, 
tximistaren bat etxebarrura yausi eztaitean. Leioz kanpotik 
aizkora bat agoz gora eta kurutze-taiuan artazi edegiak ipin
ten dira. Euren kaltzerua al izate andikoa dala uste dabe" 
(I. 179). 

2.4.- ETXEAREN INGURUAN 

2.4.l.-SUA 

Etxeari buruz hitzegiterakoan derrigorrezko zaigu etxea eta 
suaren artean ematen den identifikazioa azpimarratzea: suak 
babesten du etxea eta berak ematen dio esannahia; berak 
adieraziko du etxe horretako arbasoenganako eskaintza. 
Diman esate baterako, suetean argi bi ixituta daudenean, 
"bigarren argi ori arimentzat izan daitela, esaten da" (I. 157). 
Arratian ere, errito baten bitartez, urteoro berriztatu egiten da 
etxeko sua: "Pazko-bezperan eliza-ataritik su berri bedeinka
tua etxe guzietara ekartzen da. Su zarra leiotik ateratzen dute, 
barría ataritik sartu" (I.258). 

Gabero ere, oheratzerakoan, egiten da suaren inguruko 
beste errito bat Arratian, sukaldea batzerakoan: "Oerakoan 
sukaldea garbitzea gure zarrak erakutsi ziguen. Zertarako zan 
eztakit" (l. 261 ), eta Zeanurin errito horren zehaztasun gehia
go jasotzen ditu Azkuek: "Gauez oera baino lentxoago, suete
ti bakotxa bere lo-lekura doazanean, amak esaten dau: "Sua 
batzean, sua batzean, infemuko guztiiik gure etseti urteiten, 
mila aingeru sartzeiten". Au esanda, Aita gurea bat errezaten 
da gero" (l. 260). Hau osatzera dator Azkuek bere bigarren 
liburuan esaten diguna; 1932ko otsailan Zeanuriko lpiña 
auzoan bizi eta 73 urte zituen Maurizia Ozerinengandik en
tzundako hauxe: 

"Sua noa batzaiten, amaka milla angeru atetan sartzaiten. 
Urraren frin San Grabiel: ni ilten banaz, zeuk argi egin ¡ zeuk 
iratzartu zeure zeruko amaka milla angeruakaz . Orain il, gero 
presentadu Jesusen aurrera. Jesusa dot aita, Birjinea ama, 
Yaun done Mikel guarda. Oera noa ila legez, bizien esperan
tzara. Aita San Antonio oge aurrean; Angeru guardia oge
bazterrean; Jesus Dibino og(e) buruan neure arima yagoten" 
(IV. 8-9). 

Suaren inguruan, beste hainbat errito ere egiten dira; etxe
ko ganadu eta animaliekin zerikusia duten bi aipatuko ditugu 
hemen. Lehena, babes edo zaintze errito bat: "Mazkelotik 
ezne irakina ganez eginda sutara yausi ezkero, beiari erroa 
galdu eztakion gatza sutara egotzi bear da" (l. 246). Sarrera 
errito bezala har daiteke bigarrena. Askotan suaren ordez, 
laratzua (laratza, elabatza, ... ) hartzen da etxearen identifika
tze elementu gisa, eta horrela esaten da Arratian: "Laatzuak 
ezagututen dau ondoen nor nor dan" (l. 248). Horregatik, katu 
berri bat etxera ekartzerakoan, etxetik alde egin ez dezan, 

"sakuan sartuta laratzuari iru buelta emon-arazoten ddakoz. 
Diman auxe esaten da orduan: etserako zara eta etserako izan 
zatez" (l. 41 ), eta Azkuek dioenez, Diman, "katuari nai oiloa
ri" egiten ornen zaio (I. 111 ). Dena dela, katua etxeko -sukal
deko- animalia aipagarrienetarikoa eta nolabaiteko tratamen
du bereziduna dugu; horrela, etxean katu baten beharrizana 
dagoenean, ezin da sekula katurik erosi; hemen zer egiten den 
Zeanurin, esate baterako: "katua ezta diruz saltzen . Artu edo 
emon oilanda-truke egiten da" (l. 42). Bestalde, katua ez zela 
janari edo jaki bezala erabili behar adierazteko, hona zer esa
ten zen Diman: "Katuaren okelea yanezketino ogeta lau ordu
tan gure Jauna ezin artu daiteke" (l. 42). Zeanurin, astera, 
"txepetxa ezta yan bear, Andra Mariari altzoa loitu eutsalako" 
(l. 113) 

Katua erosi ordez, trukez etxeratu behar bada, berdin dio 
Azkuek erleen kasuan ere: "Euskalerri guztiko basauri asko
tan erleak eztabela diruz ez salduak ez erosiak izan bear esa
ten dabe, zerbaiten ordez artu bai ( ... ) Diman garlaren ordez" 
(l. 431-432). 

2.4.2.- SAN JUAN EGUNA 

Dudarik gabe etxeak, suak, babesa eskaintzen dio gizakia
ri; eguraldi txar, iluntasun, ... hau da, "berezko" fenomenoen
gandiko babesa. Baina aldi berean beste hainbat elementuren
gandik babestua izan behar du etxeak, batez ere, "aidekoak" 
deituriko elementuengandik. Horretarako Arratian erabiltzen 
diren erritoak nahiko ezagunak dira Euskalerriko beste leku
tan ere, baina ez horregatik aipatu gabe uztekoak: "Santa 
Kurutze-egunean elorria bedeinkatzen da eta elorri orrezaz 
kurutzeak egiten dituzte sororako eta atetarako" (l. 201); eta 
nola ez aipatu "San Juan aretxa": "San Juan-aretxa zer dan? 
Yaun Doniasen egunean ebagi ta etseko atean iminten dan 
edozein adar: nai pago nai arta nai beste edozein arbolarena", 
jasotzen du Azkuek Zeanurin, baita "San Juan-aretxa urte 
bete igaro eta surtan erreten" dela (l. 307) Diman eta 
Zeanurin. 

Dena dela, aparteko aipamen sakonago bat mereziko luke 
San Juan egunaren inguruan dauden hainbat sineskera eta 
ohiturek . Aipatu besterik ez hemen, Azkuek Arratian bilduta
ko batzuk: Zeanurin, "Yaun Donias-bezpera gabean Ipiñati 
Gorbeiara ortozik joaten dira, andik eguzkiii urteten ikusteko. 
Goizean usaindun bedarrak etsera ekarten dira"; alde batetik, 
"Doniane-goizean ebagiriko bedarra ezta umeltzen eta egu
nak aurrerago nai atzerago ebagirikoa baino gozoago" (I. 
307) izaten delako, eta bestetik, "Doniane goizaldean anku
tsik belar-artean ibiltzen danari zeinnai eri sendatuko" zaiola 
sinesten delako Arratian (I. 302). San Juan egunarekin jarrai
tuz, Zeanurin, sorotik "kardulatza kentzeko, eskukada bat artu 
ta Yandonias-gaberdian soloan erreten da, norbera biloizik 
dagoala" (l. 294), eta Diman, astera, "kardulatza galtzeko, 
eskutada batzuk artu ta gabeko amabien otsean batu ta norbe
ra biloizik dagoala laratzean esegiten dira eskutadok" edo 
bestela, "San Juan goizean zuztarreti atara bear da" 
(l. 84). 

Bestalde, Zeanurin baita, "San Juan-goizean neskatillak 
San Juan-uraz ondo garbitu, gero ondo orraztu ta ule-zati bat 
ebagiten eutsen. Amama izaten zan ulea ebagiteko" (l. 305). 
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Diman ere bardin, "Yaun Donias-egunean neskatoai ullea 
puzkatxo bat ebagiten ddake, ulle ederra euki dagien" (l. 
308). Ulea delata beste sineskera hau ere jasoa du Azkuek 
Arratian: "Maiatzean ezta ulerik ebagi bear, urdindu egiten 
da-ta" (I. 66). 

Eta azkenik, "Díman, Yaun Donias gabean, larrosa-arbola 
baten ondora eroaten daudez errosendun umeak eta an iru 
bidar arbolatxoaren inguruan bueltaka erabilten daudez" (I. 
307). 

2.4.3.- UR BEDEINKATU 

Hainbat egoeratan, etxean erabiliko diren beste babes-ele
mentu bi dira ur eta argizagi bedeinkatua. Arratian, ilundu 
ostean iturritik ekarritako ura bedeinkatu beharra dago: "ilun
duta iturritik ura ekarriezkero, iletia uretan sartu bear da, an 
diran gaitz guztiak kentzen dirata. Batzuk eskuaz kurutze bat 
egiten dautse" (I. 263). Baina ur bedeinkatua ere, sua bezala, 
urtero egiten den errito bidez berriztatu bear da: "zapatu san
tuz, elizati etsera su barría ta ur bedeinkatu barría ekarten 
dirü" eta "urte guztian etsean eukiten da"; Diman, "artoari, 
ereitorduan, ur orí botaten ddako" (I. 322). 

Dena dela, ereiteko artoari buruz, Zeanurin, beste hau ere 
egiten da, "artaburu bat edo bi kurutze-artean eroaten dira eli
zara Santa Kurutze-egunean eta gero artaburu áren garaunak 
azitako artoagaz nastauten diraz" (I. 202), eta Arratiako beste 
leku batzutan, "San Markos-egunean artoa ta babea goiz
mezan bedeinkatzen dira eta gero erein; Azkuek bera azaltzen 
digunez, "artoa ereiteko garaia orduan izaten da, esakune zar 
onek adiarazoten dauskunez: San Yurgi (apirilak, 23) artoak 
ereiteko goizegi; San Markos (apirilak, 25) artoak ereinda 
balegoz (l. 312). 

Hortaz gainera, Diman, "San Gregorio-egunean bére ur 
bedeinkatuü lnduziti ekarten da, arto-aziari nastuteko. lnduzin 
dago bere ermitattoa" (l. 293).(*). 

2.4.4.-ARGIZAGI BEDEINKATU 

Eta argizagi bedeinkatuari dagokionez, Azkuek 
Euskalerriko hainbat lekutan jasoa duen legez, "Diman argi
zagi orren tantakin iru kurutzetxo egiten ebezan ta atean eza
rri, etxea tximistak erre ezegien"; Diman eta Zeanurin, "txala
ri sorbaldan tiniebletako (**) argizagi-tantak kurutzea eginaz 
botaten dautsez" (l. 179). 

2.4.5.- OGI BEDEINKATU 

Astero egiten zen etxean jateko behar zen bai ogia bai 
artoa. Oso ezaguna da Euskalerrian zehar bi hauen arteko 
elkarrizketa edo leia; honela kontatzen digu Azkuek: "Ogiak 
esan zuen: Garia bezalako belarrik ezta. Ni naizen lekuan 
eztik bada gozerik, esan zuen artoak", eta ondoren Zeanurin 

(*) Ermita honi buruz, ikus, KOBIE-Antropologia Cultural, 2.zbk
n, 1987 (137-149 orr.), Laratzu Taldea-k: "lndusiko San Fran
tzizko baseliza (Dima-Bizkaia)". 

(**) Larunbat Sainduz elizan bedeinkatutako kandela. 

jasotako esaldi bezala hartuz honelajarraitu: "Arto beroak zer 
dau yaki? Agoan sartu ta klink iruntsi" (I. 256). Diman ere, 
guztiz ezaguna dugu aipatutako esaldi hori: "Artoa dagoan 
lekuan goserik ez" (I. 256). 

Esan bezala, astero egiten zen ogia, "Arratian, zapatuetan 
egiten da" (I. 255). Baina egun berezi batzuk ere ba zeuden; 
esate baterako, Arratian, "Eguen gurenez opilak egiten dira, 
auspean erreta. Urrengo egunean barriz inok eztau opilik egi
ten". 

Aipatzekoa da "Bariku Santu" egunak Diman duen inda
rra; hemen, adibidez, Azkuek jasotako hainbat sineskera: 
"Bariku-guren eguna, yaioteko baino ilteko egun obea da. 
Egun orretan ilten dana zerura artez doa. Bariku santu-egune
an bogadeagaz errekara doanari ura odol bolbiduten ddako. 
Orretxegaiti inor bere ezta yoaten errekara egun orretan. 
Bariku santu egunean eginiko opilari odola egiten ddako ta 
inok ezeban ta eztau egun orretan opilik egiten" (l. 321-322). 

Gero, mahaian, ez da sekula ogia azpiz-gora jartzen; 
Arratian uste denez, "ogia azpiz gora yarriezkero: Purgato
rioko arimak miñez egoten dira" (l. 252), eta "ogia lurrera 
yausten danean: yasoeran mun egiten dautsagu" 
(l. 254). 

Aipagarria da bestalde, Gabon gabean gordetzen den ogi
kuzkurra: "ezta urdintzen" (l. 250) eta "ogi saludatua dau ize
na Bizkaiko uri batzuetan gabon gabeko afaritan gordeten 
dogun ogi-kuzkurrak. Ogi onegaz lau mai-ertzai ikutu ta 
erdian ipini, mun egin ta urte guztirako gordeten dogu gero. 
( ... ) Zertarako eteda? Txakur amurrutuak usigita dagozanen
tzat ona eida " ( ... ), eta "txakur amurrutuari ogi bedeinkatua 
emonezkero: eztautso inori grauskadarik egiten" (I. 253). 
Bestalde, "berbetan atzeratxo dagoan umeari berba eragiteko, 
eskeko baten ogia yaten emoten ddako" (l. 251). 

Ogiak ezezik, bera egiteko lehengaia den gariak ere ba du 
berezizko atentzio bat; Diman, "Eguen gurenez bedeinkatuten 
dan erramua gari-soloaren iru puntetan sartzen da, beraka
tzatalez nastuta, gariari ugarrik egin eztakion" (I. 321); beste
la, Diman baita Zeanurin ere, "gariari galbekoa (garau baltz 
ustela) egin eztakion: San Migelgo ilberan kare biziaz nastau
ta iminten da" (I. 87). Eta kare bizia egiteko orduan "kara
biak" edo "karabeiak" -Zeanurin- zorigaitzik izan ez deza
ten, hona zer dion Azkuek: "bedeinkatu ta gero zotal-gainean 
egurrezko kurutze bat ezartzen dute ( ... ). Labekada bat latsun 
edo galtzin edo kare egosi-ondoan, yai bat egiten da Euska
lerriko alde askotan; apari ugaria, su andiak, dantzak, irrintzi 
ederrak, e. a. Yai onek izen berezi bat du" "Karobi-eztaia", 
"karabieztegua" Zeanurin. Eta herri berean, "karabi barría 
egitorduün zortzi maraiko batzuk botaten ebezan surtara eta 
zerbait errezau" (l. 459). Zeanurin, ikatza egiteko "txondo
rra" -ri ere, "burdina-txatal bat suaz naste botaten ddako ta 
egurra goratu-orduan au esaten da, tiro egin eztagian: "Arden 
los demonios" (sic)" (l. 464). 

2.5.- GEROA: ZORJONAIZORITXARRA 

Beste kontu bat da geroa asmatzea, eta etorkizunean norbe
rak izango duen zori on edo txarra aurretiaz jakitea. Hortaz 
saiatzea ere ez da beste munduko gauzarik: Diman esate bate
rako, ardía (arkakusoa) "eskubitorrean arrapauezkero suerte 
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ona datar" (l. 436). Alderantziz, Arratiako beste leku batzu
tan, "aramu beltza lenengo ikusten dabena zori txarrak yoko 
dau" (l. 425). Asko dira Arratian era horretako sineskerak, 
tximeleta mota ezberdinen eta euren kolorearen arabera, batez 
ere: "txipiritona beltza il egin bear da" berri txarrak ekartzen 
ornen ditu eta (l. 428); berdintsu esaten da Diman ere: "mitxi
lota zuriak argitu egiten dau, baltzak barriz ilundu" (l. 426) 
eta Arratiako beste leku batzutan, "sorgin-bitxia argi-ingu
ruan dabilenean, zuria bada, zori ona dakar; baltza bada, zori 
txarra" (l. 4 27). 

Bidean joan eta edozelango arriskutik salbu egoteko, 
Euskal Herrian zehar nahiko edatua dagoen sineskera da 
hurrengo hau, Arratian ere Azkuek jasoa duelarik: 
"Astoarekin bidean yoan ezkero, eztago ezeren bildurrik, 
astogainean Jesukristo ibili zalako" (l. 34). 

3. IZATE BILDURGARRI ETA MITOLOGIKOAK 

3.1.- SORGJNAK 

"Sorginak gaberdian bide-kurtzeetan dantzan ibilten dira", 
Arratian (l. 384) eta "asteartea daukate sorgin-eguntzat" leku 
batzutan, Diman esate baterako (l. 52 eta 374) Sorginen ba
tzarlekuei buruz, honela dio Azkuek: "Bizkaiko Akelarr batek 
Petralanda dau izena. Arratiako ibarrean daga, Dima eta 
Areatza-bitarteko gaintxo baten, Lamindano-ondoan. Ezta 
bidekurutze bat baino besterik" (l. 378); eta aurrerago berriz 
ere, "Arratiako sorgin-tokian, Petralandan, bide-kurtze bat 
daga, eta antxe, zarrak dinoenez, egiten ebezan euren olge
tak" (l. 384 ). 

Bizkaiko beste hainbat lekutan legez, Zeanurin ere hauxe 
jasotzen du Azkuek: "Sorginak Akelarrera-bidean goratu
orduko, gantzu berezi batez gantzututa esakeratxo auxe ent
zun-arazten zuten: odei guztien azpitik, sasi guztien gainetik" 
(l. 381). Eta Gipuzkoako Arrana herrian, Arratiako Petralan
daren inguruan honako siniskera hau: "Sorginak, oilarrak 
ipurdiz aurrera eskuetan dituela, Petralandara joaten dira" (l. 
389). Ikus daitekenez, guztiz ospetsua zen Bizkaitik kanpora 
ere akelarre hau. Horren lekuko eta bertan egiten zenari 
buruzko sineskeren adierazgarri, Azkuek Bizkaiko Gorozika 
herrian Antonia Zugazagarengandik jasotako ondorengo 
ipuin hau: 

"Bizkaiko Akelarre da Petralanda. Arratian, Dimako lurre
an, datza sorgintegi au. Bere inguruko erritxo baten (¿Diman? 
¿lgorren? ¿Arantzazun?) dama aberats bat bizi zan, buru-eri
txia, arroa. Beste eliza askotan oi dana, egiten zan erritxo ata
ko elizan bere: meza nagosi-bitartean atondo bedinkatuak 
eliztarren artean banatu. Aberats oni bére emoten eutsan 
sakristauak ogi bedinkatu-zatitxoa. Bein eskutik jausi ddakon 
ta arrokeriaren arrokeriz makurtu nai ez ta bertan itxi eban 
bere otondotxoa. Ganeko egunetan geroago ta mekoago, 
makalago, osasun bakoago egoan bera, bere gatxa nondikoa 
ta zelakoa zan inok ezekiala. 

Urte aretan Petralandara zapatu-gabetan inguruetako sor
gin guztiak yokeraa artuta euken. Euren arteko batek morroi
tzat mutiko bizkor jakingura bat eukan ¿ta etxakon ba bein, 
ugazabandrearen isilik, sorgin-batzarrera yoateko gogoa bio-

tzean sartu? Gaberdia baino asko lenago eldu zan bertara. 
Aritz tantai hatera igonda, an egoan mutila, batzarra noz asi
ko. Gaberdi inguruan, bat orti, bestea andi, batu ziraan sorgi
nok. Batzar atan, beste zerbaitez ganera, andra aberats arra 
burueritxiak azken domekan eginiko arrokeria aitatu eben. 
Sorgin batek orduan esan ebana artu eban burutan aritz tantai 
ganean egoan entzuleak: 

Arra putz ori ezta osatuko, otondoa egon zan lekua 
miiñaz igortzi eztagian artean. 

Batzárra amaitu ta bakotxa bere etxera banatu ta zabaldu
ondoan, mutila bere aritz-ganetik yatsi ta beingo baten ugaza
bandrea baino lentxoago etxeratu zan. Biaramonean dama 
aberatsarenean atea yota, isileko mandatu bat eukala ta, 
barrura sartu ebenean, etxeko andreari bere gatx andi aren 
barri emon eutsan. 

Egunik galdu biirik elizara yoan, bere etxekoen sepulturara 
urreratu ta apal-apal makurtuaz ogi bedinkatua egon zan une
txoa miiñaz al ebanik ondoen igortzi eban. Damaak elizatik 
urtenda etzirudian lengoa. Senda ta bizkor yoean bere lekura. 

Urrengo zapatuan Petralandako batzarrean auxe zan aotan 
geien erabili ebena: aberats arroaren uste uste bagako senda
tutea. Sorgin batek esan eta beste askok aintzat artu eben bere 
susmoa: azken-batzarrean salatariren batek an yazo zana en
tzun eta dameari osapidea erakutsi izango eutsala. Bestela 
arek bere burua ezin osatu zeikean. 

Zokondo ta baztar ta sasipe guztiak aratu zituen sorgin ba
tzuen artean: ta inor agiri ez. Alako baten gora begira ebilen
sorgin batek: 

Aiko an, aiko an -esan eban. 
An egoan, izan bére, gure mutil salataria. ¡Areri emon eu

tsezan emotekoak! Zorion baten otu ddakon gizagaixoari sor
ginen kontrako berbarik indartsuena esatea: "Jesus". 

Au entzunda, bakar-bakarrik itxi eben mutila Petralandan." 
(II. 295-297). 

Orduan, nor da sorgina? edo, nortzuk dira sorginak? 
Zeanurin esaten denez, "eskubiturra beste eskuko atzamar 
bigaz artzen dabena sorgina eida" (l. 380), baita "oraiñeñik 
eztuen presona sorgina da" Arratian uste denez (l. 81 ). 

Edo bestela, igartzeko beste era edo sineskera bat, Euskal 
Herri osoan, eta Arratian ere: sorginak ez ornen dira elizatik 
atera ahal izaten apaizak meza ondoan altareko liburua hers
ten ezpadu. (l. 376). Gehienetan emakumezkoak agertzen 
zaizkigu sorgin bezala, baina Arratian, "gizonak baeidagoz 
sorginak, eta emakumezkoak baino gaiztoago izaten eidira" 
(l. 380). Sineskera horren lekuko, Lemoako Zelestina 
Menikarengandik Azkuekjasotako ipuin !abur hau: 

"Anaie bi kortara beiari eznea erastera argi ta guzti yoaten 
ziran gau askotan. Txori batek bein baino geiagotan egaz 
argia il eroaken. Bein arrapau ta bien artean anka banatati 
oratu ta argitan erre eben. Ez-il bai-il eukela sats-pilora yaurti 
eben txori ori. Biaramonean auzoko mutil zar bat burua soil
soil ebala ebilen kalean. Sorgina zan." (II. 406). 

Eta, zer egiten dute sorginek? Nola zaindu eurekandik? 
Diman, "gorputzean ubelune bat badago, sorginak jo dutela 
esan oi da" (l. 380). Diinan eta Zeanurin, "media-kordelagaz 
ogera doana sorginak andixek oratuta pisau egiten daude" 
(l. 386). Gauza arriskutsutzat hartzen da sorgin bat ukitzea 
baita sorginak aipatzea bera ere: Diman, "sorginak aitatuaz-
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kero, norberari gatx egin eztakion "makailloa yan dogu ta 
biarko bere badaukagu" esan behar da (l. 386), eta Igorren, 
"sorgin-endako batek norbaiti eskuaz ikutuezkero, iru bidar 
ikutu bear ddako berari, ezbearrik izan eztagian" (l. 380). 

Ba dago sorginak eta linoaren arteko zerikusi aipagarririk 
ere. Esate baterako, linoa irutean, larunbat gabetan garuan 
jarria zeukaten lino guztia bukatu beharra zegoen; guztia irun 
ahal izan ezik, erre egiten ornen zuten ondarra, sorginak eure
kin akelarrera eraman etzezaten; "ez gero sorginendako itxi" 
esaten ornen zen Zeanurin (l. 410). 

Bestalde, "gorulariak gaberdi-inguruan egiten dauden afa
riak sorgin-afaria dau izena" Diman (I. 410). Ez da hori "sor
gin" hitza erabiliz sortzen den bakarra; Arratiari dagokionez 
beste hauek ere aipatzen ditu Azkuek: "sorginberakatz", 
Zeanurin berakatz berezerneari eta "sorgin-opil", hau ere 
Zeanurin, gaberdiko afaritan jaten zen opila (I.411). 
Zeanurin, "sorgin-eskilarak daue izena Aspe ondoti bera 
dagozan mailak" eta "Diman katu-eskilarak dagoz, 
Bargundiara bidean" (l. 386). 

Baina lehengora itzuliaz eta linoaren lanarekin jarraituz, 
neguko lana izaten zen berau, eta honen bukatzearekin, 
amaiera eman behar zitzaion lan horri ere. Inolaz ere ezin 
zitekeen Garisumara luzatu linoaren lana. Hori baieztatzera 
datoz Azkuek Zeanurin eta Diman jasotako bi sineskera 
hauek: "San Blas-egunean ezta goruetarik egin bear. 
Eginezkero, samako mina izaten dau gorulariak" (I. 291), 
Zeanurin; eta Diman, "Aratiste-gaubean goruetan eginezkero, 
linoari sapedarra egiten ddako" (I.318). 

Arrunta da bestalde bai lamiak bai sorginak irute lanarekin 
lotzea, baita hauen ipuinetan lan horretan erabiltzen diren 
tresnak agertzea ere: garua, orrazia edo txarrantxa, eunezko 
izara, haría, ... Hemen Azkuek Lemoako Zelestina 
Menikarengandikjasotzen duen ipuin bat: 

"Andra bat suetean goruetan egoala, gabean gabean katu 
bat etorten ddakan. 

¡Jesus! -esan eutsan bein senarrari-. Katu peste bat 
gau guztietan agertu ta gonarik gona ibilten ddata. 
Bildur bere banaz suetean egoten. 
Neuk egingo ddonat goruetan gaur gabean, ea katu ori 
neuri etorten ddatan ikusteko. 

Badago gizona irra ta irra eta suete-goienetik bera badda-
torko katua. Ateostera yoan ta dirautso: 

¡Gizona ta goruetan! 
¡Katua ta barriketan! -esanaz goru-kirtena yaurtigi ta 
anka bat ausi eutsen gizon gorulariak katuari. 

Urrengo egunean auzoko atsoa errenka-errenka ebilen". 
(II. 381). (*) 

3.2.- LAMIAK 

Azkuek dioskunez, gure arteko lamiak ez ornen ziren hain 
gaizkinak; bai ugariak. Arratiatik hurbil, Galdakaoko 
Laminarrietanjasoa duen lekukotasunak honela agertzen ditu: 
"gerriti gora emakume ziran; gerriti bera, arrain", eta, 

(*) Linoaren lanari buruz, KOBIE-Etnografía, l.zbk-n, 1984 (213-
266 orr.) Laratzu Taldeak: "Liho eta artile lanak Diman". 

"Arratian Igorreko aguretxo batek bein irakatsi zidanez: 
Lamiak argia agotik egiten euen" (l. 363). 

Euskal Herriko toki askotan agertzen zaigu "lamia" hitza 
leku-izenak osatuz; horrela, Arratian, Azkuek bi hauek aipa
tzen di tu; "Lamiñapozu" eta "Lamindano", Diman, 
Petralandatik nahiko hurbil (l. 364). Azken honi buruz, hona 
hemen Otxandion entzundako bezala dakarkigun ipuina: 

"Lamindano deritxon auzotegian, Arratian, ama laba-sua 
egiten eragoion bitartean, negar ta negar egoan bere alabatxo 
bat atetan. 

¿Eztago plagarik, ume mi orti kenduko dauen plagarik 
eztago? -esan eban amurruz labandereak. 

Orduan isil-isilik gelditu zan neskatotxoa. Gabaz etzan 
ume ori agiri. Yo ta su ebilen bere ama ume orren bila. Etzan 
argitu. 

Arik zortzi bat urtera etse atako mutiko batek bein baino 
sarriago ikusi eban bere arreba, arako negardun umea, Lamin
danoko arzulo-aurrean, orraztu eta orraztu. Neskato orrazi
zalea, norbait ikusten ebanerako, kobara sartzen zan. 

Misiolari entzutetsu bat agertu zan ArratiUko erritxo batera 
aldi atantxe. Lamindanoko labanderea beragana yoan zan ta 
bere umea plageak edo eroan eutsala esan eutsan, arrezkeroko 
yazoera guztiak zeatz-zeatz ganera yakin eraginda. Praileak 
orduan labaldi baten zazpi ogi egiteko esan eutsan, zazpiga
rrena kurutzeduna; eta guztiak arzulo-aurrean itxita, gurasoak 
inguruko sasi artean ostendu zeitezala. 

Esan ta egin. Zazpi ogi erre-barrí Lamiazulo-aurretxoan 
zabal-zabal itxita, senar-emazteak urrunegi-barik euren 
buruak ostu euezan. Laster agertu zan neskatoa ta ogiak bapa
naka bere zulora eroaten asi bere bai. Zazpigarrena, kurutze
duna, besopean artu euanean, ezin sartu izan zan Lamiategian 
eta orduantxe aitak eta amak etxera eroan al izan euen. Erdi 
gitxirenduta egoan neskatoa. 

¿zer egin don, neskato, zortzi urte andi onetan? -itan
du eutsan aitak. 
Amaren berbea beteten egon naz" (II. 207-208). 

Nahiko arruntak dira lamiak eta gizakien arteko harrema
nak kontatzen dituzten ipuinak. Zeanurin, "behin Lanbrebeko 
etsandereak izara bat ostu eutsan lamia batí. Gauez atezulotik 
lamiak etsandereari esan eutsan: Lanbrebeko etsanderea ¿non 
duzu nire anda-izarea?" (l. 366). Eta IgmTen: 

"Arratiako Igorre (erderaz Yurre) deritxon basauritxoan, 
Garamendi izeneko etse baten gizon aandi bat, itzüla, 
Txilibristo eritxona, bizi zan. ¡Indarretan baeukan, indarretan! 
¡Jesus, Maria ta Jose! Urkusun gora Garamendira burdia 
lepoan eroaten euan ta kontuak atara. Errekondo baten orrazi 
bat, lamin-orrazia, aurkitu euan bein eta kolkoan aurrera yoan 
gure Txilibristo. Lamina batek esan eutsan 

Txilibristo, ekazu orrazia, ezpabere nik egingo dot 
zure bizia. 

Txilibristok laminüa saputzeti oratuta etsera, Garamendira, 
eroan euan. Lamina au beste guztiak légez ezne-zale utsü zan. 
Egunak eta egunak igaro ddakiezan etsekoai, baituta euken 
pisti areri ezer eraso ezinik. Mutua zirudian. Bein, bera suton
doan egoala, eznea mazkeluan irakiten asi zan. Lamiak eznea 
arpelik galdu ezeitean, berba egiteari emon eutsan, auxe zino
ala: 
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Txuria gora, txuriti bera. 
Etsekoak orduan berba geiago eragitarren gogor artu 

eudien. Batek lamiak zelan galdu eitekezan preguntau eutsan. 
Auxe erantzun euan: 

Doniane-goizean yaioriko zekor nabar bi iteileaz erre
kan ibilita, galduko litekez lamiak. 

Auzorik auzo beingo baten zabaldu ziraan lamiaren berba 
onek, eta Arratiako gorta guztiak arakatu eudiezan Doniane
goizeko zekor nabar bila. Ganeko egunetan soloko zokilak 
austen baizen gogoz eragoioen zekorrok iteilea erreketan 
narraz erabilten, lamiak uxatu gurarik. Ordura-ezketino ezta 
inguru are tan laminarik battxo bere arean azaldu." 
(11. 218-219). 

Leku batzutan, ermitak eraikitzea lotzen da lamien amaie
rarekin, eta horrela, ermitaren kanpai-hotsa entzuten den 
inguruan ez ei da lamiarik egongo. Sineskera bera, baina bes
te une historiko batetara aldatuz, izan daiteke Azkuek dakar
kigun hau: "Zeanuriko auzune baten, Altzusten, San Migel 
ermitan oraintxe berrogeta amar bat urte Gazteizen egindako 
kanpae bat dago, irakurkizun auxe agiri dabela: Kanpae onen 
otsa entzuten dan inguruan liberalkeria ezta sartuko" (l. 201 ). 

3.3.-ANBOTOKO DAMEA 

"Zeanurin esaten da zazpi urtetan Anboton eta zazpitan 
Supelegor deritxon koban egoten dala" (l. 368). Otxandion, 
Anbototik ezin hurbilago, jasotzen du Azkuek Mari Urraka 
edo Anbotoko Dameari buruzko azalpen hau: 

"Mari Urraka. Beste izenez Anbotoko damaa. Zazpi urte 
Anboton ta beste zazpi Oizko koba baten egoten da. 
Lazkaokoa eida berau. Neba bat eukan, abadea zan bera. Mari 
Urraka gaztetxo zala, bere amak sarri askotan koba bateko 
andra bategana eroaten eban elizarako egunetan. Aitak 

Mari, oa elizara -esanarren, amak beti arzulora, koba
ra beti eroaten eban alabatxoa. 

Neba abadeak elizara etzala joaten jakin ebanean, burdi 
baten sartu ta loturik elizpera eroan eban. Sakristeiara estola
bila zan-artean, bere arreba gaiztotua su ta gar burdian bertan 
aidean joan zan. Orduraezkero or dabil Mari Urraka Oiztik 
Anbotora, Anbototik Oiza". (11. 437) (*) 

Eta Oletan, hau ere Anbotopean, beste hau ostera: 
"Mari Urraka zazpi urte Anboton ta beste zazpi Gorbeian 

egoten da. Anbototik Gorbeyara doanean goma eroaten dau 
garrian ameluzko zirikonaz ta bidean doiala ardazketan ekiten 
dotso. Soineko bat kana bi luzerakoa atzetik dingilizka eroa
ten dau. Trumoi ta inestu ikaragarriak izaten dira batetik bes
tera doianean. Gorbeiara eldueran bunpada andi bat egiten 
dau" (I. 368). 

3.4.-BASAJAUN 

"Arratian Basayauna ("y" ta guzti) orain bere zarrak aita
tzen dabe. Ona emen Zeanurin 79 urteko Julian Angoitiari 
entzuniko yakingai batzuk: 

(*) Ipuin bera, zehaztasun berdinekin kontatzen digu I. 367-368 
orrialdetan. 

a) Bernak estu ta me ta gorriak daukaz Basayaunak 
b) Bere koñatu Gregorio Uribarrik Atxondo-inguruan, 

Belekondon, ikusi euan bein; eta auntzak ineska asi 
ziran. Gregoriok, eurak biribildu ezinik ebilela "infer
nuko deabruak bere eleukez auntzok biribilduko" esan 
eban; eta orduan beste mutilak agertu ddakazan; zaldi
ganean batzuk, oinez besteak, eta eurak auntz guztiak 
(ogeta lau bat) inguratu zituezan. Gregorio orduan ari
neketan bere etsera, Ipiñazar deritxonera, yatsi zan. 

e) Legoaldi izena daben koba-ondoan Ipiñako gizon 
batek aizkora bategaz pagoa zatituten eragoion. 
Basayaun bat agertu ddakon. "Erdu kobara neugaz'', 
esan eutsan. Gizonak: "Itxaron, au zatituarte", eran
tzun eutsan Basayaunari. "Eutsiozu mesedez oneri". 
Basayaunak esku biak pago arrailatuan sartu ebazene
an, besteak estutu ta antxe itxi eban . 

d) Arratia ta Orozko bitartean koba bat dago: Supelegor 
dau izena. Arrabakolandan dauko koba onek atea. 
Ipiñara Santiagoetan Faustino Goya eritxon mutilzar 
aberats aberats bat urtero etorten zan. Lur andien yau
be zan bera. Bein lagun batzukaz (lbarra abadea, 
Paiku Goikoetse ta beste bat edo bigaz) Supelegorra 
yoan zan. Barru-barrura sartu zanean norbaitek 
(Basayauna zala uste euden lagunak) oratu ta estutu ta 
zuziturik itxi eban. Andik Paikuk eta Pinazar-etsera 
ekarri eben Faustino gizagaisoa. Zortzigarren egunean 
il zan. 

e) Basyaunaren bildurrez ermitak egin ebezan eta 
Asentsio-letañak. Arrezkero Basayaunik etxaku agi
ri". ( I. 356-357). 

3.5.-SUGOI 

Euskal Herriko beste leku batzutan "Sugaar" eta "Mayu" 
izenez ezagutzen den jeinu honek, Arratian "Sugoi" izena 
hartzen du. Batzutan suge itxuraz agertzen da; beste batzutan 
gizon itxuraz. Remen azaltzen dugunaren berdintsua, aldake
ta gutxirekin, jaso zuen Joxemiel Barandiaranek ere (*), 
Dimako Bargondia auzoan kokatuz gertakizuna; Dominika 
Zalbidegoitiarengandik entzundako bezala aurkezten digu 
Azkuek honako hau: 

"Bargundia izena daben etsean, Diman, anai bi egozan. 
Bein soloko bearrak amaitu ta garikarga banagaz etsera etorri 
ta bakotxak berea sorbaldati eratsi euanean, subeak urten 
euan galtzu-arteti. Anai bat orduan sokaagaz suben yoten asi 
zan. Beste anaiak: 

Itxiok orri -esan eutsan-, ori bére Jaungoikoak egina 
dok eta itxiok geldi. 

Ak barriz, oni yaramonik egin baga, zart eta zart subeari 
buztana kendu egin eutsan, eta buztana an itxita basora yoan 
zan subea. 

Arik !aster subeari geldi izteko esan euan-mutila soldadu 
eroan eudien, urrin. Soldadu egoala gabon-eguna eldu zanean 
"ai etsean banengo" esaten euan berak, "ai etsean banengo". 
Gizon bat agertu ddakon berak uste ezeuala eta 

( *) J. M. Barandiaran: Obras Completas I. 221. orr. 
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Neuk eroango aut etsera -esan eutsan. 
Makurtu zan gizon au, soldaduak igon eutsan lepora ta 

baekarren ta baekarren. Bargundiara eldu ta lepoti yatsi zane
an, gizonak garriko gorri bat emon eutsan soldaduari bere 
anai, arako subeari buztana kendu eutsan anaiarentzat. Etsera 
sartuten yoala burutasun bat izan euan mutilak eta garrikoa 
anaiari emon bearrean etse-ondoko intzaurrari lotu eutsan eta 
bat hatera lur ta guzti sustraiti atara euan garrikoak intzaurra" 
(II. 461-462). 

3.6.-ARGIDUNAK 

Gaztelerazko "duende" edo "fantasma" adierazteko hitz 
ugari erabiltzen dira Euskal Herrian. Arratiari dagokionez, bi 
aurkitzen ditu Azkuek: "argidunak" Zeanurin, eta "ireltso" 
Igorren. Ez digu berri asko gehiagorik ematen. Bakarrik, 
Zeanurin, "argidunak oraintxe doaz San Adrianera" esaten 
zan gure artean lenago. Beobideko auzunean dago ermita au" 
(l. 361) . 

Barandiaranek ere ez digu asko gehiagorik esaten; inguru
ko jendea, zerbait galdu eta aurkitzea nahi duenean ermita 
horretara joaten ei da (*). Horretarako, Azkuek, Diman beste 
ermita baten izena ematen digu: "Galduriko zerbait (nai gana
dua, nai beste zerbait) topau al izateko, San Milin (Millan)-en 

(*) J . M . Barandiaran: Obras Completas I. 32. orr . 

ermitara yoan ta antxe errezau edo diru bat edo beste izten 
da" (l. 140) 

3.7.-DEABRUA 

"lzen asko ditu or-emenka barraiaturik" dio Azkuek. 
Arratiari dagokionez, "beste mutila", Zeanurin, baita "kapa
gorri" edo "kapa-gorridun" Zeanurin eta Diman. Hortaz gain, 
Diman, "gazgin", "plaga" eta "iru adarrekoak" izenak ere 
ematen zaizkiola dio. Izen hoiek Arratiako toponimian ere 
jasotzen ditu, eta horrela, Zeanurín, "Muñegi-barrenean kapa
gorriak izendun basoa dago". Bestalde, "San Lustrei deritxon 
sakon-une bat dago Diman eta an iru adarrekoak ikazgin 
bateri urten eieutsen. Ara doanari gaur bere esaten ddako: iru 
adarrekoak urtengo dautsue" (l. 359). 

Deabruarengandik babesteko, larrialditan, "tentazio
orduan", kandela birekin argi egin behar zaiola sinesten da 
Euskal Herriko hainbat lekutan; horrela, Zeanurin ere, "ase
rraldietan plageari kandela bigaz argi egiten ddako" (l. 359). 

Diman, deabruarekin zerikusia du atzazalak ebagiteak eta 
horregatik egun egokiak aukeratu behar dira Jan horretarako: 
"atzazalak martitzen ta barikuetan ebagiezkero, deabruari 
partea emoten ddako", eta, "zapatuetan, erraria ( ogia nai 
artoa) egiten asi-orduko, ebagiten dira atzazalak eta gero 
eskuak ondo garbitu" (l. 74). 
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