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San Frantzisko Xabierkoaren egun honetan, “Euskera eguna” aspaldiko urteotan ospatzen 
dogun egun honexetan gura izan dau Laukizko Udalak, Labayru Fundazioak atondu dauen bere 
Ondare bildumaren 7gn zenbakia Laukizko herriari eskeinirik plazaratzea eta aurkeztea, 2015gn 
urtearen akaburantz goazen abendu hasiera honetan. 

Poztekoa eta mira egitekoa, Ganene-ko areto honetan hainbeste herritar, erbesteko batzukaz 
batera, alkarturik ikustea. Herritarrak, dan-danak ez berton jaioak; hainbatxu, bertora biziten 
etorriak, Bilbo Nagusitik edo hainbatetik, herrigunera edo Unbe aldera. 

Euskera txikitatik ondo ikasitako herritarrakaz batera, herriko euskaldunen artean ekandu gura 
izan daben euskaldunbarriak be tartean dirala. Zein bakuntza edo alkarkuntza hobarik, gaur hemen 
Laukizen euskerearen egun honetan daukaguna baino? 

Gure Laukiz hau, erderazko dokumentuetan, historikoetan zein oraintsukoetan, agiri dan 
Laukiniz zaharra, gaztelania hizkuntza ofizial bakarra zan denporan herriaren izen ofiziala, Laukiz 
bihurtu zan euskera ofizial egin zanean eta halantxe arautu zan, Lemoniz > Lemoiz, Fruniz > Fruiz 
edo Galdakano > Galdakao egin ziran antzera, edo oraintsuago Sopelana izen historikoa Sopela 
bihurtu dan antzera. 

Euskaldunen ezpanetan Laukiz ahoskatu izan da, Erdi Aro zaharretik honantz bai behintzat. 
Baina lehiakide bat sortu jako askoz oraintsuago Laukiz honi. Mungiako udalerriaren parte dan 
Laukariz auzo-herria be, Mungialdeko euskaldunen ezpanetan, batzuek Laukriz eta beste batzuk 
Laukiz ahoskatzera heldu da. Eta hor sortu ziran buruhauste eta lorrak. Herrigune bi eta izendapen 
berbera. Zelan bereiztu? Nahastea askatzeko, Laukizandi eta Laukiztxiki izen barriak erabilten hasi 
ziran Mungialdeko herrietan, lehenengoa Laukiz-i deitzeko eta bigarrena Laukariz-i deitzeko. 
Baina hizkuntza jasoaren ereduak sen onari eutsi deutso. Laukiz bat eta bakarra idatziz, Laukiniz 
zaharra. Eta Laukariz izen zaharra bere horretan gorde da Mungiaren auzo-herriarentzat. Alkate 
jaunak beste etimologia bat proposatu deusku Laukizandi horrentzat, pasadizu baten oinarritua. 
Behinola baten Mungian itandu ei eban batek Laukiz non ete egoan, eta ondoko horrek, 
atzamarragaz seinalatuz erantzun: Laukiz handi(k). Eta handik aurrera, Laukizandi bateatu ei eben 
Laukizko herria. 

Gatozan Laukiz. Bizimodua eta ohiturak liburutxu honetara barriro. Lehenengo eta behin 
esan, beronetan datzan informazinorik gehien-gehiena, herriko barri-emoile eta lekukoek kontau 
dabena dala; hobeto esan, hemen aurrean jesarrita zagozenok garandu deuskuzuena dala. Eskerrik 
beroenak zeuoi: Juan Artaza, Tere Artaza, Bego Barandika, Eusebia Basaraz, Jose Dobaran 
(Unbe), Maria Fano, J.A. Gorordo, Sabino Lopategi eta Iñaki Ostolozaga. Borondaterik onenaz 
eta pazientziarik handienaz kontau deuskuzuez hemengo zertzeladak. Zuotariko batek esan deust, 
Labayruko gure teknikariak hiru biderrez, hiru egun diferentetan, egon izan zirala beragaz. Horrek 
erakusten dau zuon barriemoileon prestutasuna. 

Argazkiz ondo horniduta dator liburutxoa. Hainbat argazki, Laukizko Udalak esku zabalez 
erraztu deuskuzanak. Beste batzuk, laukiztarrok zeuon etxeetan gorderik euki dozuezanak. 
Argazki zaharrak eta oraintsukoak. Aspaldiko argazkien kasuan, zeuok lagundu deuskuzue nor 
zein dan argitzen. Hori be ez da erraza izaten eta, denporeak lehen fresko genduzan akorduak eta 
gomutak lausotu edo ilundu egiten dituanean. Oraintsuagokoak batzuk, aspaldiko zaharragoak 
beste batzuk. Laukizen lehena eta oraintsua, lehen zana eta orain dana, biak buztarturik eskeini 
gura izan ditugu. 

Liburu barruko gaien gainean ez deutsuet zehaztasunik emongo. Bakarrik esan, herriaren 
osaera, auzoak, etxeak, mendi eta tontorrak, basoak, erreka eta errekastoak aitatzen dirala 
lehenengo partean, eta euren izenak. Lekuen izenak, zelan idazten diran ez eze, zelan esaten 
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deutsazuen bertokook be jaso dogu, letra makurraz; normalean idatzizko izenak baino 
laburragoak. Izenotariko askok bertoko euskerearen errastu fina be gordeten dabe: Lukibaso-n 
lukiak egozala, eta ez azeriak, esate baterako. Lukia esaten jakolako hemen parajean azeriari. 

Liburuaren guna eta ardatza, laukiztarren lehengo bizimodua da; galbidean dagoana eta 
belaunaldi barriek jakiten gero eta gatxago daukiena, gero eta lausoago egiten jakena, nahiz eta 
bizimodu hori ezagutu dabenetariko asko oraindino bizirik egon. Behar-lanbideak, umetatik 
zahartzaroraino edo jaiotzatik heriotzarainoko bidean diran aldi eta pasagune nagusiak, ohiturak, 
sineskizunak, herri poesia aitatzen dirala modu arin eta gozoan. 

Euskeraz idatzita dator osorik. Euskera ulerterrazean, eta zeuen euskeran batez be. 
Azalpeneko testuan apropos sartu dira berto-bertoko euskal berbak, eta kontuan jausi gaitezan 
zeintzuk diran, letra makurraz agiriraturik. Anderolak nortzuk ziran, listeruaren beharra zein zan. 
Kortako askak ezagunak badira be, estraminak zertzuk ziran, esnea egosteko galdarilea zer zan, 
atzamarrak ikolduta eukitea zer dan, ardiak korrontzitu egiten dirala eta halango beste asko. 

Laukizko herri-bertsolari eta idazleak be gogora ekarri gura izan dira. Hemen inguruko paraje 
guztietan ezaguna izan Eustakio Eulea bertsogile eta bertsolaria, batetik. Jaiotzaz Laukizko semea 
zan Esteban Urkiaga, Lauaxeta, bestetik. Poeta, kazetari, antzerkigile, bertsolari, mitinlari eta abar 
luze bat izan zan Lauaxeta. Euskerearen maitale handia eta abertzale bardinbakoa. 

Beraren erakutsia eta irakatsia izan bekigu jarraibide, guretzat eta gure hurrengoentzat, ume 
eta gazteentzat. Eta Laukiz, aspaldiko hamarkadetan biztanlez bikoiztu eta gehiago egin bada be, 
lehen lez orain eta geroan be, izan bedi euskaldun, eta izan bedi euskalzale. 

Amaitzeko, neure zorionak, liburutxu hau ondu dozuen Labayrutarroi: Akaitze Kamiruaga, 
Ziortza Artabe eta Jaione Bilbaori. Argitapen eder honen txukuntasuna zaindu dauen Jon 
Elorriaga liburuzainari. Eta eskerrik zintzoenak, Labayru Fundazioan uste osoa ipini dauen 
Laukizko herriari eta atertubako babesa emoten deuskun Bizkaiko Foru Aldundiari. 

 

Adolfo Arejita, zuzendaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


