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-ain atzizkia: euskalduna ala latina? 

Unibertsitatean toponimian hain zabal-duta dagoen atzizki hau latinetik datorrela 

baieztatzen digute ziurtasun osoz.  

Jose Antonio Mugikak beste ikuspegi bat dauka: Gipuzkoan 218 –ain daudenez, 

proportzio bera aplikatuz, Nafarroan 1.000, eta estatuan 50.000   

-ain egon beharko lukete.  

-ain hedapenari buruz 

 

Le-on-go katedrala 

Jose Ramon Rementeria: Le-on, Li-on, La-on… 

AL ahoskatzen dugunean mingaina gorantz doa, altxatu egiten dugu goiko 

haginak ukitu arte. Ostera, LA ahoskatzen dugunean, mingaina beherantz doa. 

Horrek, erro horiek duten esanahiaz eragina izango luke eta AL erroa 

altuerarekin zerikusia duten hitzetan ikusten dugu: ALTUA, ALTXATU, ALTZA, 

ALZAR, ALTAR... eta LA behekoarekin: PALA, LAUA, LABEA… 

Rementeria1 Rementeria 2   

Jose Ramonen jatorrizko azalpena gazteleraz 

 

Meridan egiazkoa dena,  Iruña-Veleian faltsua da 

Merida ondoan orain III. mendekoa ei den idazkun bat aztertu du A. Satuek. 

Adituek data hori emateko epigrafian oinarritu ziren (U biribildua…).  

EHUko Adituen Batzordeko kide batzuek antzeko ezaugarriak dituzten Iruña-

Veleiako idazkunak faltsutzat hartuz arrazoi berdinengatik.   Alicia Satue 

 

Iberierazko testu laburrak 

Iberiera ikertzen dutenen artean, proposamen gehiago egin dituzten zenbait 

testu laburrari buruz: txerri baten tesera (pieza) eta Bianan aurkitutako beste 

bat. Tesera (txerritxoa)    Tesera (Biana) 

Beste aldetik, Antoni Jaquemotek Orlelleko idazkunerako proposamena azaltzen 

ari da:    Orlell-6        Orlell-7 

 

Aranguren, Elexpuru eta Gil  euskalduntze berantiarrari buruz 

Gai honi buruzko polemikak jarraitzen du Diario de Noticiasen: 

Patxi Aranguren Inquietos vascones 

Juan Martin Elexpuru Inquietos vascones pero no tanto 

Eliseo Gil: Oir campanas y no saber dónde 

 

Urmeneta: Euskeraren egonia 

“Arturo Campionek errana zuen arras ongi: ‘hemen bi partidu baino ez dira, 

menperatzaileena eta menperatuena’” 

 “Psikologikoki latza da, konturatzea norbera dela aspaldiko esklabuen 

ondorengoa”    

Egonia eta egotanasia 

http://euskararenjatorria.net/?p=16237
http://euskararenjatorria.net/?p=16031
http://euskararenjatorria.net/?p=16231
http://euskararenjatorria.net/wp-content/uploads/2014/12/Rementeria_AL_LA.pdf
http://www.amaata.com/2014/12/el-latin-de-iruna-veleia-en-una-carta_80.html
http://euskararenjatorria.net/?p=16079&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=15790&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=16151&lang=es
http://euskararenjatorria.net/?p=16250&lang=es
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/11/30/opinion/tribunas/inquietos-vascones
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/12/13/opinion/tribunas/inquietos-vascones-pero-no-tanto
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/12/19/opinion/cartas-al-director/oir-campanas-y-no-saber-donde
http://www.gureberriak.com/2014/12/09/egonia-eta-egontanasiaz-asisko-urmeneta/


 

Ribero-Meneses: idazkeraren sorreraz 

Introito berrian idazkeraren sorreraz hitz egin du eta idazketa iberiar penintsula 

sortu zela proposatu du. 

 

Eduard Selleslagh: zelta hizkuntzen jatorri iberiarra 

Txosten bat argitaratu du eta bertan hizkuntza zeltek iberieran jatorria izan ahal 

zutela proposatu du, Lusitaniera moduko hizkuntza batean oinarrituta. 

Eduard 

 

Euskerazko lehenengo 

aitagurea: Geure ata zutan 

1.400 euro jaso dira dagoeneko, Iruña-Veleiako grafito bat datatzeko 

Hilabete gutxitan 1.400 euro jaso dira, Arabako Aldundiak eta EHUko Letren 

Fakultateak datatu nahi izan ez duten grafito bat datatzeko. 

Ondorengo helbidean eskatu daitezke: euskararenjatorria@gmail.com      

Datazioen aldeko katiluak 

 

Sei urteko bidegabekeria 

Lurmen kanporatu zuten 6. urteurrenean kontzentrazio bat egon zen.  

Eliseo bera egon zen, jende askoren laguntza eta animuak jasotzen 

Sei urteko bidegabekeria    

Albiste interesgarri gehiago 

Jon Nikolas: Erdi Aroko onomastikaz 

Gontzal Fontaneda: a eta –ak ez dira artikuluak 

J. Inazio Hartsuaga: Erresistentzian maisu, nagusitzen kale 

 

http://www.introitismo.es/2/index.php/introitos-tactil/405-298-la-historia-mas-fascinante-jamas-contada
http://euskararenjatorria.net/?p=16172&lang=es
mailto:euskararenjatorria@gmail.com
http://euskararenjatorria.net/?p=15531
http://euskararenjatorria.net/?p=15907
http://euskararenjatorria.net/?p=15870
http://euskararenjatorria.net/?p=15966
http://euskararenjatorria.net/?p=15966
http://euskararenjatorria.net/?p=15966

