
ARAUZKO TESTUAK EUSKAJLKIEN TRADIZIOAN: 
SAN FRANTZISKOREN HIRUGARREN ORDENA 

1. HasiMtiak 

Maiz ikusten dira gure euskal liburudenda klasikoenetan, 
euskarazko tituluen ilara luzeak bukatzen diren une berean, 
halako idaztiño xume eta azal belzdunak, inork inoiz eskuratu-
ko ez dituenak. Distira osoko liburuen hegaletan baino, zo-
kondo-zokondoenean egoten dira horiek, bazter utzita, sekula 
ere bertaratuko ez den irakurle gosetsu bezain aseezinaren es-
peroan. 

Gehienetan —guztietan ez esatearren— Elizako kontuak di-
ra liburu horien edukiak: garai bateko bederatziurrenak, eliz 
kantak nahiz otoitzak... Gaur egun, hain zuzen ere, jakin-min 
handia sortzen ez dutenak. 

Euskal literaturaren liburuek aspalditik uxatu zituzten euren 
orrialdeetatik, eta filologo eta hizkuntzalariek ere ez diete au-
kera handirik ematen, datu zehatz eta puntu jakin batzuen gai-
neko xehetasunetan ez bada. Izan ere, badira eguneroko azo-
kan horiek baino arrakastatsuagoak. 

Mezua eta edukia zaharkituta, erabat gaindituta dituzte ho-
riek. Joanak dira euren aldiak. Behinolako best seller izan 
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arren, egun indarra eta eragina galdu dute. Orobat zabalkuntza 
eta edonora iritsi beharra, zeresan pisuzkoaren jabe ez diren 
neurrian. 

Herria zuten helburu horiek. Herriari helarazi behar ziz-
kioten dotrina zehatz baten nondik norakoak eta zantzuak, 
herriaren kultura eta hizkuntzaren bidez. Hartara, kristau 
ikasbidearen zerbitzari leialak ziren, irakurle euskaldun alfa-
betatu zein analfabetoa barruratu nahi zutenak. Horretarako, 
agerian da, modu erraz eta eskuragarrian eskaini behar zuten 
irakasbidearen mamia, hartzaileak artez atzeman zezan ikasi 
beharrekoa. 

Gauzak horrela, nork zer ekarri joko horretan, berehalakoa 
eta eskurakoa zekarten horiek, euskara batu antzekoan, eus-
kalki bakoitzaren tradiziotik abiatuta. 

Bada, alabaina, bestelako osagairik euren artean, testu horie-
tako batzuek arauzko izaera nabaria baitute. Irakasbidezkoak, 
arauzkoak eta, neurri batean ere, herrikoiak izanik testuok, igu-
rikimenak sortzeko modukoak gerta daitezke hizkuntzaren ikus-
pegitik, egunotan euskarak behar dituen formulen iragarle. 

Askoren ustez, zeregin lehor eta agorra da hori, hitzaren 
ederrarekin alderatuz gero. Halaxe izanda ere, egin beharre-
koa, noizbaiteko tradizioa berreskuratzeko bidean jar gaitzake-
ena. 

Horrek berez dakar hurrengo pausoa, hots, testuen aukera 
egitea. Hautuak hautu, zalantza txikiak horretarako, paradigma 
esku-eskura datorrelako. Izatez, San Frantsizkoren hirugarren 
ordena edo senidetza zen euren artekorik begi-bistakoenetari-
koa, eta zer esanik ez, horren erregela edo araubidea. 

Ezin egokiago dator testu hori aurretiaz aipatu asmoetarako. 
Hasteko, testu horrek egundoko indarra izan du Ipar nahiz 
Hego Euskal Herrian, senidetza horren kideak ehunka eta mi-
laka zenbatu direla bertan. Hasian hasi, ezaguna da, edu bere-
an, testu horren euskarazko letrak aldameneko erdarak izan 

18 KULTURA 



AKAUZKO TESTUAK EUSKALKIEN TRADIZIOAN: SAN FRANTZISKOREN HIRUGARREN ORDENA 

dituela gider eta zuzendari. Ardurakoa, hala ere, ez da nondik 
hartu eta itzuliaren zuzena, ezpada euskararen estrategia ko-
munikatiboa, alegia, euskalki bakoitzean arauzko testuaren 
egileak irakurlea bereganatzeko nola jokatu duen aztertzea, 
nork-nor esanguratsu horretan. 

Egin-eginean ere, euskaldunak erruz ibili ziren halako orde-
na eta kofradietan, komentuko bizitzaren eginbideak eta obli-
gazioak eguneroko zereginetara itxuraldatzen zituztela. XIX eta 
XX. mende bitarteko horretan, lekuko ugari datoz aurreko hori 
baieztatzera, besteak beste, frantziskotarren, kaputxinoen edo 
karmeldarren inguruan sortu ziren hirugarren ordenako aldra 
eta taldeak. Erromesaldiak, batzarrak, ospakizunak, gurutzea-
ren jarduerak... oro ziren Terzieren ekimenak, mundu honetan 
eskuratzeko heriotza ondoko salbazioa. Egileen eraspena eta 
lerrakera, esan beharrik ere ez da, euskaraz ondu eta garatu zi-
ren, ordenaren kide euskaldunen artean1. 

Horientzat eman zen araubide berezia, eta horientzat ere 
egokitu behar izan zuten ordenako fraide arduradunek araubi-
de horren esanahia. Hala egin zuten, egin ere, bakoitza bere 
hurbileko errealitatetik abiatuta. Horrela, araubidea batetik eta 
herritartasuna bestetik, oinarrizko testua ordenaren premietan. 

Azterketarako onurak, beraz, honetara: bateko? esan legez, 
herritartasuna, testua herritarren artean banatzekoa baitzen, 
erabat zabalduta zegoen senidetzaren kideek ohiko eta egune-
rokoa izan zezaten berori; besteko, euskalki bakoitzaren balia-
bideak erabilita, zein modutan eskuratu zuen egile bakoitzak 
araubidearen aginduak euskara jator eta dotore batez ematea; 
hirugarrenez ere, eta ez alde batera uztekoa, erabilera horreta-
tik egunotara ekartzekoa, euskarazko araubideak lantzeko te-
norean. 

Hitz gutxitan azalduta: lehen esan legez, horra hor testu he-
rritarrak, euskararen tradizio idatzia barruan zeramatenak eta 
irakasbide baliotsuen erakusle izan daitezkeenak. 
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2. Testa eredugasr iak: mork-iiofe 

San Frantziskoren hirugarren ordenak bertsio eta argitalpen 
asko izan ditu historian zehar. Esanaren lekukoak hirutara da-
toz lerrootara. Lehena, kronologiari dagokionez, Iparraldeko 
euskararen lorratzetik dator, Arbelbide behenafarraren eskutik, 
hain zuzen. Bigarrena, aldiz, Mendebaldetik hartua izan da, 
Ruiz de Larrinaga Bizkaiko frantziskotarraren liburu batetik. 
Hirugarrena eta azkena, kaputxino baten adorez agertzen da, 
Aita Meltxior Eskoriatzak ondu eta zertua. Betoz ezaugarriak. 

Euskal Herriko Iparraldean Arbelbide 2zenak (1840-1905) 
Erlisionea3 i z e n e k o l ibu ruan (1890) koka tu z u e n San 
Frantziskoren heren ordenari buruzko testua. Gerora ere, he-
ren ordenaren araubidea artezki azaldu zuen sona handiko 
idazle hark, urte berean argitara emaniko beste liburu baten 
bidez. Erlisionea horretatik dator hona testua, besteak beste, 
eite bertsuko testua erabili baitzuen Aita Blas Babaquy-k aipu 
zabaleko Heren-ordenako erreglaren chehetasunak4 (1914) 
idatzi zituenean. Horixe da, Lafitteren aburuz, heren ordenaren 
inguruko libururik ederrena euskararen esparruan. Zernahi gi-
saz, Lafitte bera da heren ordenaren aitorle Ipar Euskal 
Herrian, erakunde hori egoki eta luze arakatu baitzuen Gure 
Herria hilerokoan5. Bistan da, hortaz, hona alderaturiko testua 
ezagupide ugarikoa izan zela Ipar Euskal Herrian. 

Mendebaldeko euskarak ere hirugarren ordenako testuak 
ezagutu zituen. Egilea, dena den, ez da Arbelbide bezain ezagu-
na euskal letren eremuan. Azalkeria hutsa izango litzateke, haa-
tik, Fr. Juan Ruiz de Larrinaga6 frantziskotarra (1876-1954) osten-
tzea. Poligrafo asperrezina eta gai askoren arakatzailea, hainbat 
aldizkaritan barreiatu zuen hark bere jakituria euskal gauzetan. 
Idazle segurua, inon segururik badago, bizkaieraren eremuan 
eta himgarren ordenako euskaratzaile sutsua. Erregela bera gaz-
telaniaz argitaratu zuen 1906. urtean; harrezkeroko argitalpene-
tan, aldiz, euskara izan zuen tresna, hain justu ere, 1908, 1910 
eta 1911. urteetan. Lehena papereratu da hemen, garai batean 
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Aita San Frantzisko-ren irugarren ordenako erreglia eta indul-
gentziak7 (1908) izenburupean agertu zena. 

Ekialderago joan eta erkaketaren hirugarren testua ere be-
gien bistakoa izan dakiguke. San Frantziskoren seme-alaben 
arteko adarretan puntarengo diren kaputxinoak datoz haren 
egile. Nabarmen-nabarmena aita Meltxior Eskoriatzak8 (1870-
1950) moldatu zuena eta irakurleak abiaburu moduan orrialde-
otan ikus dezakeena. Autorearen izena, erlijio bizitzatik kanpo 
behinik behin, Meltxor Garai Elexpuru izan zen, eta emaitza 
Donostian argitaratu zuen, Irugarren senidetza Eskoriatzar 
Aita Meltxiorrek kaputxinoak egindako liburua irugarren or-
denako senide ta heste kristau guzientzat oso egokia9 (1924) ti-
tulupean. Bertan dago, liburuaren hasiera-hasieran, beste testu 
biekin erkatzeko modukoa den arauzko multzoa. 

Erreparatu diezaiogun, bukatzeko, aldikotasunaren ezauga-
rriari. Lehen esan legez, XEK eta XX- mende artean ari gara, 
Iparraldean euskal letren loraldia ematen ari den aldi berean. 
Izenak aldera daitezke hona, baina pisuzkoena, edonola ere, 
ez da hori. Pisuzkoena da hango testua besteekin batera ikertu 
eta erkatzea. Horretarako neurgailua, bizkaierazko tradizioan 
sustraituriko testua, aranatar giroaren aurrekoa. Azkenez ere, 
hiruko izaria osatzeko, testurik garaikoena, osterantzeko aldar-
tea erakusten duena. 

Hiru testu, hiru euskalki, hiru aldi desberdin. Idatzizko tra-
dizio finkatuetan errotuak hirurok. Jarraian ikusiko denez, hiz-
perr iaren jokoari men egin gabe, Arbelbide eta Ruiz de 
Larrinagaren kasuetan; berriagoa edo menturaz bolada berrien 
zaleagoa, Eskoriatzaren baitan; alabaina, abiaburu egokiak hi-
ruren arteko non-zer hori ikertzeko. 

3* Erkake ta ree emaitzafc xehetasmiiik oha rga r r i enak 

Aukerako testuak zehaztu ondoren, hari-haritik dator tes-
tuotan irizpide batzuk ezartzea, ikerketaren bide-eramaile: 
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a) Izena bera, haste-hastetik, bitara agertzen da . Horretara, 
erregela (Arb) dena, erreglia (Rl) eta zuzenbidea (Me) 
dator gero. Bestera ere, hirurak dira hirugarren ordena 
edo heren-ordrea/beren-ordena esamoldearen aldekoak, 
bakoitza bere tradiziotik hartuta. 

b) Grafiari buruz ere , esatekor ik bai . XIX. m e n d e k o 
Iparraldeko grafia klasikoa Arbelbideren kasuan (ch, th, 
k); XX. mende hasierako erreformaren aldartekoa Ruiz 
de Larrinagaren testuan (£s, s/z, k) eta erreformaren on-
dorengoa , bete-betean, Eskoriatzarenean (f, k, l ). 

—Artharekin atchikiko dute elkharren arteko eta gu-
ziekilako unionea, karitatea, batasuna. Egin ahalaz 
baketuko dituzte aharra eta hasarregoa guziak. 
(Arb) 

—Illean gitsienez bein ondo konpesau eta komulgau 
beitez. (Rl) 

—Begiratzaieak senideren bati burubide onak, edo or-
dain osasungaria ematean, onek guzia apalki artu ta 
bete egin bear du. (Me) 

c) Barne banaketari buruz, artikuluak (Arb) dira lehenak, 
eta horren hurrengo buruak (Me); artean ere, halakorik 
g a b e k o a k n a b a r m e n t z e n dira Bizka iko t e s tuan . 
Azpimarratzekoa, nolanahi ere, artikulu horiek ez direla 
gaur egungo lege-testuetan agertzen diren horietakoak, 
baizik eta kapitulu nagusien mugarriak finkatzekoak eta 
barruan zati laburragoak dituztenak. 

d) Santuaren izendazioa tradizio desberdinetatik hartzen da. 
Hortaz, Iparraldekoak San Frantses (Arb) egingo du; 
Hegoaldekoak, berriz, Aita San Franzisko (Rl), edota, 
hizperriagoa dena, Aita Prantzisko Donea (Me), garaian 
garaikoari makurtuz. 

e) Ordenaren kideak nor izan eta horiei testuek ematen diz-
kieten izenak ere, adierazgarri oso, egile bakoitzak bilatu 
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nahi duen hur-hurrekotasuna lortzeko. Mailarik objektiboena 
eta, beharbada, jatorrizko testutik gertuena, Iparraldetik dator. 
Terzierak (Arb) dira, beraz, horko protagonistak; testurik be-
rrienean, ostera, senideak (Me) dira izendatuak, euren arteko 
barnegiroa adierazi nahian. Askoz giro barnerakoagoa, orain-
dik ere, bizkaitarraren testuan, horrek neba-arrebak (Rl) erre-
pikatzen baititu, behin eta berriro, manuzko perpausetan. 
Testuaren barruan, Iparraldeko Arbelbidek bere ukitua ezar-
tzen du, hirugarren ordenako kideen artean lotura sendoak in-
dartzeko asmoz. Hortik datoz, besteak beste, haurrideak eta 
haurridegoak (Arb). 

0 Aginduaren eta manuaren ideiak, jakina denez, leku za-
bala du testu juridikoetan. Horretara, egile bakoitzak bere 
estrategia dakar? gauza bera molde baiezkoan, aditza bera 
perpausaren atzenean jarrita, 

—Irugarren Ordenian sartu gura dahenak, 14 urtetik 
gorakoa izan beardau... (Rl) 

—Irugafen Ordenan artzen diranak, hamalau urtetik 
gorakoak, .. .izan hear dute (Me) 

nahiz ezezkoan emateko, debekuaren indarra aditzaren 
aitzintatasunean datzala? 

—Ez diteke nihor sar Hirurgarren Ordenan hamalau 
urtheak betheak izangabe... (Arb) 

g) Egin beharrekoak hiru moldetan plazaratzen dira tes tuo 
tan, nahiz aginte-era, nahiz geroaldia, nahiz aditza + he-
^arkatearen bidez. 

• Aginte-eraren bidez, bizkaieraren testuan beti-beti, eta 
maiztasun handiarekin, Eskoriatzaren perpausetan: 

—Legez testamentua egin leikenak, egin beie ori3 sasoi 
onian. (Rl) 

—Azken-naia egin dezaketenak, garaiz egin bezate, be-
ren ondasunak ondo eratuaz. (Me) 
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• Geroaldia gailendu, Arbelbideren (aldizkotasun zabala-
rekin) eta Meltxor Eskoriatzaren (oso bakanetan) tes-
tuetan batez ere: 

—Hilabethe bakotchean luzenaz beren bekhatuak cofe-
satuko dituzte: hilabethe guziez bederen mahain 
saindurat hurbilduko dire. (Arb) 

—Senidetzako Ardurak ematea, Senideak Batza_ean 
bilduta, egingo da. (Me) 

® Aditza + behar eg i tura e re , a r t ean -mar t ean , 
Iparraldekoan batik bat: 

—Testamenta eta ordeinua egin dezaketen guziek egin 
behar dute dembora deno, luzatu gabe (Arb) 

h) Subjuntiboak edo gurarizko erak berebiziko jokamoldea 
izaten du manuzko testuetan, aginduak zehazteko ga-
raian. Gure testuotan3 berriz, ez da halakorik nabaritzen 
Hegoaldean, ziur asko, aginte-erarcn erabileraren ondo-
rioz. Iparraldekoan, oso modu bakanduetan, —la osaga-
rria ere tartean dagoela: 

—Zinik ez dezatela sekula egin, beharrez beizik (Arb) 

i) Hiztegi kontuak, ez edonolakoak. Horretan igaroaldiak eta 
bolada-usainak ugariagoak izaten dira, euskalki bakoitzaren 
tradizioa molda tua bai ta tor haize ber r ien aldet ik. 
Iparraldekoan espero zena, alegia, testamenta edo ordei-
nua (Arb) sinonimiaren bidez azaltzeak testamentua (Rl) 
dakar bizkaierazkoan eta, lehen gertatu legez, azken-nahia 
(Me) oraintsuagokoan, kronologiaren azken zedarrian. 

Orobat, hiztegiaren erabilera perpausaren barruan, lehena ko-
media lanjerosetarik, hurrena komedi arriskugarrietatik eta azke-
na jostirudi, antzerki ta leku galgañetatik, edu honetara bilduak: 

—Atzartasun handienarekin urrundu beharko dire ba-
la edo dantzetarik, komedia lanjerosetarik eta bilku-
ra libertinetarik. (Arb) 
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—Konturik andienagaz gorde beitez, dantza, joku eta 
komedi arriskugarrietatik, eta bardin jan-edan larre-
gietatik (Rl) 

—Ardura aundiaz alde egin bezate, dantza, jolas, josti-
rudi, antzerkita leku galgañetatik, eta jan-edan geie-
gietatik. (Me) 

j) Testu berean ere bestelako kontu-arrazoiak emateko au-
kerak. Adibidez, hiru testuotan ageriko diren hirugarren 
ordenako kargu, batzar eta agintarien zertzeladetan. Ipi-
apa guztiak emateko modurik ez badugu ere, bai, ordea, 
hurbilketa modukoa, testuon artekoa bereizteko: 

—Kargudunak, bilkhura, bisitatzaileak, minichtroak, 
guardiano, aitzindari ordinarioak (Arb) 

—Ofizio edo karguak, batzarra, bizitadore edo kontu-
hartzaileak, ministru, konbentuetako aita nagoziak, 
aita nagoziak (Rl) 

—Ardurak, batzarra, begiratzaileak, buruzai, nagu-
siak (Me) 

i) Joskeraz zer nabarmendu laster antzematen da. Uste iza-
tekoa denez, Iparraldeko testuan ohartuagoak dira anafo-
rikoak, perpausaren bizkarrezurra osatzeko puntuan: 

—Emazte ezkonduak ez ditezke errezebi senarraren 
ichilik eta harren baimenarekin beizik: non kofeso-
rak ez duen, kasu batzuetan, bertzela jujatzen. (Arb) 

—Jakin behar da Erregela hunen kontrako hutsak ez 
direla bekhatu, non ez doazin Jainkoaren edo 
Elizaren manamenduen kontra. (Arb) 

Izan ere, zenbait kasutan, ortografiaren zeinuak dira esana-
ren mugarri. Horra, besterik gabe, Ruiz de Larrinagak dara-
bilen koma erreskada: 
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—Al-daheenak, Mesa Santia entzun beie egunian egu-
nian, eta illean illean Naguziak aginduten deutsezen 
batzar edo juntetara bere, batu beitez gustiak. (Rl) 

4. Laburrean 

Aurrekoa ikusita, ondoriorik esanguratsuenak batera zein 
bestera zerrendara daitezke, hasierako xedea aintzat hartu eta 
egungo euskararen juridikotasunari euskal tradizioaren aztar-
nak eskaintzeko gogoz. 

Hiztegiaz den bezain batean, azpimarratzekoa da testuek 
e u r e n tradizioari eus ten diotela, Ipar ra ldean herr i tarra, 
Hegoaldean hura bezain herritarra bizkaieraren kasuan, hizpe-
rriagokoa edo aranatarren kutsuagokoa enparauan. Hala ere, 
hiru testuotan dago halako oreka, halako egonkortasuna berta-
ko osagaien artean. Badirudi, hortaz, gure testamentu, erregela 
eta antzekoek sustrai sendoak dituztela euskararen jorraketan. 
Hortxe dago? ausaz, norabidea, mailegu gordinaren eta egoki 
euskaraturiko hitzen artekoa behar den moduan zertzeko. 

Esamoldearen alorretik nabaria da Hegoaldeko testuek zera-
bilten aginte-erarcn tonuak hirugarren ordenakoen artean joka-
tu nahi duela. Egunotan, ordea, aginte-erak ez du bide esangu-
ratsurik egin arauzko esamoldeetan, jokaera neutralago baten 
mesederako. Izatez, aditza + behar egitura eta geroaldia dira 
gaur egun erabilienak, lege-testuetan halakoak euskaratzeko or-
duan. Era berean, debekuaren biribila, ezezkoa + aditzjokatua 
perpausaren aitzinean kokatuta, Horretan, zalantzarik ez, 
Iparraldeko testua da juridikoena, edo, hala nahi izanez gero, 
gure egungo parametro eta esapideetara gehien hurreratzen de-
na. Azpimarratzekoa, edozein modutan ere, subjuntibo edo gu-
rarizko eraren agerpen murritza, manuzko egituraren bidez. 

Joskeraren ikuspegitik, irtenbide klasikoak nagusitzen dira: 
anaforiko gutxi, perpausaren antolakuntza ohikoa... Erregistro 
juridiko duina eskuratzea ere? ez aparte, herritartasunari ihesik 
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egin gabe. Tankera horretakoak dira testuok eskaintzen digu-
ten irakasbidea. Legelari, itzultzaile nahiz jardule juridikoek 
hortxe dute aurrepausoa, oraingo aldiotan aurrekoen ahalegi-
nak ezagutzeko eta ezagutarazteko ere. Zernahi gisaz, tradizio-
rik gabeko —omen— euskara juridikoaren barruan, zin-zinez-
ko mugarri esanguratsuak. 

Andres Urrutia 

5. Testuak banan -banao : aiiirkezpetia 

Erlisionea, Eskoal-
Hcrr iar l dohazkon 
egiarik b e h a r r e n a k . 

Heren-Ordreko 
chehe ta sunek in eta 
Meza-Bezperen of-

hoi tzekin 
I. 

ARTIKULUA. 

HAURRIDE BERRIEN HAR-

TZEAZ ETA MOLDATZFAZ. 

AITA-SAINDUAREN HITZAK 

§1. Ez diteke nihor sar 
Hirurgarren Ordenan 
hamalau urtheak bet-
heak izan gabe; ez 
eta bizitze eta aztura 
onak ez dituen bat; 
unionearen adichki-
de, fede katolikoaren 
atchikitzaile leyal, 
Eliza Erromanoari eta 
Sainduari osoki sume-
titua dela ezagutua ez 
den bat. 

Aita San 
Franz iskoren 

I m g a r r e n 
Ordenako Erreglia 
eta Indulgentziak 

I. 

NORTZUK SARTU LEITE-

KEZEN III ORDENIAN, 

ETA ZER AGINDU BEAR 

DABEN 

1. I rugar ren O r d e -
nian sartu gura dabe-
nak, 14 urtetik gora-
koa izan bear dau, 
eta ganera, ekandu 
oneko kristiñaua, ba-
ketzua, fede-garbidu-
na eta ba tez b e r e , 
Eleizama Santiari, zor 
jakon maitetasun eta 
begiramentua, zintzo 
gorde ten izan deu-
tzona. 

Aita P r a n t d s k o 
B o n e a r e n Imigafen 

Ordenako 
Zuzenbidea 

LENENGO BURUA. 

SA^ERA, IKASTEURTEA, 

ESKEÑITZA 

I. Irugafen Ordenan 
artzen diranak, hama-
lau urtetik gorakoak, 
oitura onekoak, pa-
kezaleak, eta batez 
e re J aungo ikoa ren , 
Elizaren eta Aita 
Santuaren aginduak 
betetzen ondo oituak 
eta zintzoak izan bear 
dute. 
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§2. Emazte e z k o n -
duak ez ditezke erre-
zebi senarraren ichi-
lik eta harren baime-
narekin beizik: non 
kofesorak ez duen , 
kasu batzuetan, ber-
tzela jujatzen. 

§3. Hirurgarren Orde-
nako membroek, ga-
rrayatuko dute usa-
yako e skapu la r io 
edo abitu ttikia eta 
korda; ez lukete ber-
tzela zuzenik Ordena 
hortako ontasunetan. 

§4. Hirurgarren edo 
Terzieren Ordenan 
sarthuko direnek egi-
nen dute urthe baten 
nobiz ia ta , hor i da 
frogantza; gero dei-
tzen dituztenean, ohi 
den bezala, profesio-
nerat , hitz e m a n e n 
dute Jainkoaren ma-
namenduak begiratu-
ko dituztela, Elizari 
o b e d i t u k o d io te la , 
eta beren profesio-
nea ren , er ran nah i 
Erregelaren kont ra 
zerbeit hutsetan eror-
tzen badire, errana 
izanen zayoten satis-
fazionea eginen du-
tela. 
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2. Ezpeitez artu Orde-
nian, euren senarren 
baimenik eztaukeen 
andra eskonduak, ai-
ta konpesoriari beste-
lan ezpaderitsako be-
ñipein. 

3. Ordenian sartuni-
koak , e r o a n be iez 
soñian, oituria dan 
legez, e skapu la r io 
eta kordoia; bestelan 
eztira irabasten Or-
denako mesede eta 
indulgentziak. 

4. Irugarren Ordenian 
sartunikoak, urte oso 
bete arte, nobiziadu 
edo proban iraun be-
ar dabe; eta alan urte 
oso ori bete ezkero, 
profesau beitez, era-
gozpenik ezpadago, 
aurretik berba emon 
edo aginduaz, Jaun-
go ikoa ren l egeko 
mandamentuak gor-
d e k o dituezela, eta 
bardin Eleizama San-
tiaren esanak bere; 
eta ganera, aginduri-
ko gauzan onen ba-
ten utz egiten bada-
be ? gertu edo prest 
dagoza la utz-egi te 
edo faltia pen i t en-
tziaz kituteko. 

II. Andre ezkonduak 
ez bitez artu beren 
senafen ezaguera ta 
baimen gabe, beren 
Ai tor learen iritzia 
bestelakoa ezpada. 

III. Irugafen Senide-
tzan ar tuak, oi tura 
danez , eskapula r io 
txikia ta lokafia era-
bili bitzate; bestela, 
ez diraizango Seni-
detzako eskubide ta 
eskefen jabe. 

IV. Irugafen Seni-
detzan artuak, Ikas-
teurtua oso bete on-
doan , bear beze la 
Eskeñitza (Profesioa) 
egin beza te , Jaun-
go ikoa ren eta Eli-
zaren aginduak gor-
de , ta Zuzenb ide 
one t an eg indako 
utsak betetzea agin-
duaz. 
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IL ARTIKULUA. 

BlZITZECO MANERAZ 

§1. Terzierek beren 
bezti tzeko maneran 
bazterrerat utziko di-
tuzte urguluzko che-
dez m u n d u t a r r e k 
egiten dituztenak, eta 
beg i r a tuko bako t -
chak bere kondizio-
nean, modestia sain-
duaren erregelak. 

§2. Atzartasun han-
dienarekin ur rundu 
b e h a r k o d i re bala 
edo dantzetarik, ko-
media lanjerosetarik 
eta bilkura libertine-
tarik. 
§3. Jan-edanetan mai-
thatuko dute arrunta-
suna eta ge ld i tuko 
dire izarian: debotki 
eta e ske r o n e z k o 
sentimenduekin Jain-
koa othoiztuko dute 
a p a i r u e n a i tz inean 
eta ondoan. 

§4. Bamr eginen dute 
Mariaren bekhaturik 
gabe Konzebizioneko 
besta bezperan, eta 
San Frantses Patriar-
karen besta bezperan. 
Terzieren l eheneko 
Erregela zaharrak 
ematen duena 
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II . IRUGARREN 

ORDENAKOEN BIZIMO-

DUAN 

1. I rugar ren O r d e -
nako neba-arrebak, 
jantzian zein bes te 
e d o z e i n g a u z e t a n , 
itsirik alde batera luju 
larregi eta moda bi-
de-bagiak, bizi beitez 
noberen malliari ja-
gokon bidezko neu-
rrian. 

2. Konturik andiena-
gaz g o r d e be i tez , 
dantza, joku eta ko-
medi arriskugarrieta-
tik, e ta bard in jan-
edan larregietatik. 

3. Neurri onian jan-
edan beie, bedeinka-
tuaz aurret ik maia 
edo janariak; eta jan 
ostean, ezpeitez maie-
tik jagi, Jangoikoari 
ezker-onak emon ba-
rik. 

4. Andra Mariaren 
Kontzenziño, eta Aita 
5. Franziskoren bes-
pera-egunetan, barau 
egin beie; eta antsi-
ñ e k o neba-arrebien 
modura, barikuetan 
baraua eta eguaste-
ne t an bijilia egin 

HIRUGARREN ORDENA 

BlGAREN BURUA. 

BlZIERA 

I. Irugafendar Se.ni-
d e a k , a p a i n k e r i ta 
jantzi eragabeak utzi-
ta, egoki jantzi bitez, 
bakoitza bere maia-
koari dagokion eran. 

II. Ardura aundiaz al-
de egin bezate, dan-
tza, jolas, jostirudi, 
an tze rk i ta leku 
galgafietatik, eta jan-
edan geiesietatik. 

III. Jan-edanak neutfz 
egin bitzate, asieran 
maia onetsi ta azke-
nean Jaunari eskerak 
emanaz. 

IV. Andre Mariaren 
Sortze Garbi ta Done 
Pran tz i sko aufeko 
egunean, barau egin 
bezate. Gañera, ain-
tziñako Irugafendafe.n 
gisara, ostiraletan ba-
rau , e d o a s t eaz -
kenetan aragi-uztea 
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segituz, nahi badute, 
ortziralez barur eta 
as teazkenez m e h e 
egin, bainintz ditezte 
laudagairi. 

§5. Hilabethe bakot-
chean luzenaz beren 
bekhatuak cofesatuko 
dituzte: hilabethe gu-
ziez bederen mahain 
saindurat hurbilduko 
dire. 

§6. Terzier, Ordena 
sakratuetako ofizioa 
egun guziez erraten 
d u t e n e k , ez du te 
pondu hunen gaine-
an bertze egitekorik: 
bainan edo Elisako 
ofizioa e d o Ama 
Birjinaren ofizio ttikia 
erraten ez duten gu-
ziek erran beha rko 
dituzte egun guziez 
hamabi Pater, Ave3 

Gloria, ez bad i r e 
ezin erranezko gisan 
eri. 

§7. Tes tamenta eta 
ordeinua egin deza-
k e t e n guz iek egin 
behar dute dembora 
deno, luzatu gabe. 
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gura dabeenak, guz-
tiz ondo egingo da-
be. 

5. Illean gi ts_ienez 
bein ondo konpesau 
eta komulgau beitez. 

6. I rugar ren O r d e -
nako neba-arrebak, 
makal edo geisorik 
egon ezik, e r rezau 
be iez egun i an 12 
Aita gure, Ave Mari 
eta Gloria: ba iña 
Abadiak, e d o Elei-
zama Santiaren egu-
neroko errezuak egi-
ten d a b e z e n Eleiz-
gizonak, eta Birjiña 
Mariaren Oficio Par-
vo deritson errezua 
egin daroienak, ez-
taukie 12 Aita gure 
orrek esan bearrik. 

7. Legez testamentua 
egin leikenak, egin 
beie ori, sasoi onian. 

ANDRES URRUTIA 

egiten dutenak, gora-
garlak izango dira. 

V. Aitortzea ta Jaun-
artzea ilero egin beza-
te. 

Vl.Irugafendar Elizgi-
zonak, egunero Jain-
kozko Otoitz egiten 
duten ezkero, ez du-
te beste otoitzik egin 
bearlk. Baña besteak, 
J a inkozko Otoi tza , 
edo Andre Mariaren 
Otoitz Txikia egiten 
e z p a d u t e , e g u n e r o 
12 Aitagure, Agur-
mari ta Gloria esan 
bitzate, gaixorik ez-
padaude. 

VII. Azken-naia egin 
dezaketenak, garaiz 
egin beza te , b e r e n 
ondasunak ondo era-
tuaz. 
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§8. Etsemplu o n a 
eman dezotela Terzi-
erek beren familian, 
debozionesko prati-
kak eta ob ra o n a k 
besarkatuz. Ez dute 
beren etchetan sar-
tzerat utziko berthu-
tea kolpa dezaken li-
buru eta gazetarik, 
eta beren menekoak 
g ibe l a tuko d i tuz te 
horrelako irakurtze-
tarik. 

§9- Artharekin atchi-
kiko dute elkharren 
arteko eta guziekila-
ko un ionea , karita-
tea, ba tasuna. Egin 
ahalaz baketuko di-
tuzte aharra eta hasa-
rregoa guziak. 

§10. Zinik ez dezatela 
sekula egin, beharrez 
beizik. Ez dute elhe 
desonest ik erranen, 
ez eta trufa konbeni 
ez direnik. Arratsean, 
contzientzia etsami-
natuko dute hea ho-
lako hu t se tan eror i 
o the diren, eta h o -
bendun kausitzen ba-
dire urrikitan sarturik 
egin dezatela hobeki. 

8. Bizimodu on, gar-
bi eta birtutetzu ba-
ten bitartez, izan bei-
tez etseko zein kan-
poko gustien ispillu. 
Eta ganera ez pe ie 
itsi sa r tu ten e u r e n 
e tseetan edo euren 
mendekuenetan, ari-
mian zein gorputzian 
iñori kalte egin lei-
kion liburu, pape l , 
edo irakurgairik. 

9- Bizi bei tez alka-
rren a r teko ongura 
edo mai te tasun ian , 
eta gorroto-asarreak, 
beste lagunen artetik 
b e r e k e n t z e k o eta 
p a k e a k e rag i t eko , 
alegiña egin beie. 

10. Premiña barik ez-
peie iñoiz egin jura-
menturik, ezta esan 
bere berba loi, lotza-
tsarreko eta iñori la-
ban-eragitekorik. Eta 
gaubetan aztertu edo 
esamiñau beie euren 
kontzientzia, okerren 
bat egin ete d a b e n 
ikusteko; eta ba ie-
tzian, damutu beitez 
benetan, eta egin pe-
nitentzi zerbait. 

VIII. Etxeko bizieran, 
guzien ispilu izan bi-
tez, egintza on guziai 
indafa emanaz. Libu-
ru ta paper txank ez 
b e z a t e e txera era-
man. Eta ez bitzate 
mendekoai utzi ola-
korik irakurtzen. 

IX. Etxekoen eta kan-
pokoen artean maita-
suna ta onginaia iza-
ten saiatu bitez; eta 
baita ere, al dutene-
an, asafeak paketu ta 
adiskidetasunak egi-
ten. 

X. Ez beza te ziñik 
egin, bearlk gabe, Itz 
lasai ta txantxa itxu-
rik ez beza te iñoiz 
ere aipatu. Bafu-az-
termena egin bezate 
g a b e r o , uts ik egin 
ote duten ikusteko; 
ta baldin egin badu-
te, damuz ordaindu 
bezate. 
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§11. Errechki ahal 
b a d u t e , e n t z u n e n 
d u t e e g u n guz iez 
Meza saindua. Aitzin-
dariak markatu hila-
be teko bi l tzarretan 
aurkituko dire. 

§12. Bakotchak bere 
aha l a ren a rabera 
emanez zerbeit diru, 
eginen da moltsa bat, 
Haurride errumese-
nen laguntzeko guziz 
e r i t a sune tan , e d o 
Elizako ohore eta be-
harrentzat. 

§13- Minichtroak joa-
n e n dire Haurr ide 
erien bisitatzerat edo 
norbeit egorriko dute 
karitatezko obra hori 
betheko duena. Eria 
lanjerian denean ema-
nen diozkate behar 
diren abertimendu eta 
kontseilluak, dembora 
deno har detzan az-
ken sakramenduak. 

11. A l -dabeenak , 
Mesa Santia entzun 
be ie e g u n i a n egu-
nian, eta illean illean 
Naguziak aginduten 
deutsezen batzar edo 
juntetara bere, batu 
beitez gustiak. 

12. Neba-arreba gai-
soen osagar r i r ako , 
eta Eleiz puntziñoiak 
alik ondoen egiteko, 
emon bei bakotsak 
a ldauan bes teko li-
mosnatsua. 

13. Ordenako Nago-
ziak, eurez edo eu-
ren izenian beste ba-
ten bitartez, bisitau 
beiez gaisorik dago-
zan n e b a - a r r e b a k , 
onekaz bear dan le-
gez, maitetasun edo 
karidadeko zeregiñak 
be te teko . Eta gaiso 
orren gatsak azkene-
koa badirudi, Eleiza-
koak denporaz era-
karri eta artu eragin 
beieez gaisoai. 

XI. Era ona dutenak, 
saiatu bitez egunero 
Meza entzuten. 

XII. Beafean, eta ba-
tez ere gaixo dauden 
senideai laguntzeko, 
ta El izkizunak alik 
o n d o e n egi teko, al 
du ten eran, zerbait 
eman bezate. 

XHI. Zuzendariak be-
rez, edo beste baten 
bitartez, senide gai-
xoak ikusi ta auekin 
mai tasunezko egin-
tzak egin bi tza. Ta 
gaitza txafa danean, 
Elizakoak garaiz ar-
tzeko gaixoari adiera-
ziko dio. 
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§14. Herriko eta han 
gertatuko diren Ter-
zier guziak causituko 
dire Haurride hilaren 
ehorzteko ofizioan; 
hilaren arimaren so-
kor r i tzeko e r ranen 
du te Patriarka San 
Domingok irakatsi 
Arrosarioaren herena, 
bor tz hamar reko . 
Apezek Mezan, eta 
bertze Terzierek aha-
laz Komunione sain-
duan, othoitz eginen 
dute joan Haurridea 
sar dadin bake Eter-
nalean. 

I IL ARTIKULUA. 

KARGUEZ, BISITAZ ETA 

ERREGELAZ 

§1. Kargudunak hau-
tatuko dire Terzieren 
bilkhuran; kargua at-
ch ik iko du te h i rur 
urthez. Nihork ez du 
arrazoin funtsezkorik 
gabe errefusatu be-
har, ez eta bethe be-
re kargua nagiki. 

14. Neba-arreba illeen 
entierrura edo ondre-
tara batu beitez erriko 
neba-arrebak, bertan 
arkituten dirian beste 
e rbes tekoakaz , eta 
guztien artean erre-
zau beie arima aren 
alde Errosario santua. 
Abadiak ganera Mesa 
Santian, eta bestiak 
alizan ezkero Komu-
niño Santua artunaz, 
erregutu beie Jaun-
goikoari arima aren 
betiko atzeden edo 
deskantzurako. 

III. 
OFIZIO EDO KARGUAK, 

BLZITIA ETA ERREGLA 

ONEN INDARRA 

1. Ordenako ofizio 
edo karguak neba-
arrebien artian emote-
ko, batu beitez batza-
rrian, eta an e m o n 
beiez kargu orrek 3 
ur terako. Bidezko 
arrazoi barik ezpe i 
iñok its_i artun barik 
emoten jakon ofizioa, 
eta bein artun ezkero, 
bete edo kunplidu bei 
be ra arduraz edo 
kontuz. 

XIV. Senideren bat il-
tzean, efiko ta efian 
dauden beste Seni-
deak ere, bere ileta-
ra joanda, bere ani-
maren tza t Efosario 
zati bat esan bezate. 
Gañera, Apaizak Me-
zan, eta besteak, al 
badute, Jauna artuaz, 
i ldako s e n i d e a r e n 
be t iko zor ionerako 
otoitz egin bezate. 

IRUGA£EN BURUA. 

SENIDETZAKO ARDURAK 

(KARGOAK), 

iKUSTALDtA, TA 

ZUZENBIDE BERBERA 

I. Senidetzako Ardu-
rak ematea, Senideak 
Batzafean b i lduta , 
eg ingo da. Senide 
guziak daude bear-
tuak, bidezko eziñik 
ezpadute, emandako 
Ardurak artu ta zin-
tzo betetzea. 
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§2. Erregela ongi be-
giratua o t h e den , 
errenkurarekin jakin 
b e h a r du Bisita-
tzaileak; hor takotz 
Haurridegoak bisita 
detzala u r t h e a n 
behin ahalaz, eta be-
har bada maizago; 
bilkhura jeneral ba-
tera t de i t uko di tu 
Minichtroak eta Hau-
rr ideak, e ta h a u k 
aurkitu beharko dire 
bilkhura hartan. Bisi-
tatzaileak ematen ba-
dio Terzier bati aber-
t imendu edo manu 
edo punimendu sal-
bagarri bat, hoben-
duna humilki sume-
tituko da, eta onhar-
tuko du penitentzia. 

§3- Bisitatzaileak hau-
tatuko dire Frantsis-
kanoen Lehen-Orde-
nan edo Fraiden 
Hirurgarren Ordenan, 
Guardianoeri galdegi-
nez nor izendatu be-
har den. Fraide ez de-
nik ez d i teke izan 
Bisitatzaile. 
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2. Bizitadore edo 
kontu-artzailleak be-
giratu eta ikusi bei ia 
ondo gordeten dan 
edo ez Erregla Santia 
neba-arrebien artean. 
Onetarako urtian bein 
edo sairiago, alan be-
ar bada, ikusi eta bizi-
tau bei bere mendeko 
III Ordenia, deiturik 
batzarrera Ministru 
eta beste neba-arreba 
guztiak. Eta alan ba-
turik dagozala, Bizi-
tadoriak iñori, bide 
zuzenetik alderatu da-
lako edo alan, kontu-
rik artun edo, bear 
bada, penitentziren 
bat emoten badeutzo, 
asarretu edo mukertu 
barik orregaitik, en-
tzun eta artun beiz 
arek pazientzian, 
Bizitadoriak berari 
esan edo aginduriko 
gauza orrek. 

3. Biz i tadore e d o 
kontuartzaillea, Aita 
S. Franzisko-ren I eta 
III O r d e n a k o Aita-
fraillenetarikoa izan 
bear dau, konbentue-
tako Aita Nagoziak 
orretarako auturikoa. 
Eta ezin autu leite-
kez, Aita, Abade, edo 
mezakoak izan ezik. 
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II. Begiratzaieak sai-
a tuko dira Zuzen-
bide au betetzen ote 
dan ikusten, onetara-
ko urtean bein, edo, 
ala bear bada, geia-
go tan , Sen ide tzak 
ikusi ta Batzafak egi-
ñaz, Buruzai ta seni-
de guzia i b i l t zeko 
aginduta. Begiratza-
leak sen ideren bati 
burubide onak, edo 
ordain osasungafia 
ematean, onek guzia 
apalki artu ta be te 
egin bear du. 

III. Begiratzaleak 
Prantzisko Donearen 
Lenengo ta Irugafen 
Ordenako Nagusiak, 
e d o auek jafitako 
Erlijiosoak izango di-
ra. Ta auek Ikustal-
diak egin bitzate, ala 
bear danean. 
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§4. Obeditu nahi ez 
d u e n eta e t s emplu 
gachtoa ematen duen 
Terziera abertitua iza-
nen da hirur aldiz; ez 
bada sumet i t zen , 
Ordena t ik ezar r iko 
dute kampo. 

§5. Jak in beha r da 
Erregela hunen kon-
trako hutsak ez direla 
bekhatu, non ez doa-
zin Ja inkoaren edo 
Elizaren m a n a m e n -
duen kontra. 

§6. Arrazoin h a n d i 
eta egiazko batez gi-
be la tua b a l i m b a d a 
Terzier bat Erregela 
huntako zerbeit pon-
dutarik, dispentsatua 
izanen da pondu he-
tarik, eta, zuhurtzia-
rekin bertze zerbei-
tetarat gambia tuko 
diote. Franziskanoen 
Lehen eta Hirur-
garren Ordenako ai-
tzindari ordinarioek, 
bai eta aiphatu ditu-
gun Bisitatzailek ba-
dituzte dispentsa ho-
rien emateko behar 
diren podore guziak. 

4, Naguzien agindu 
edo esanak egin gura 
e z t a b e e z e n n e b a -
arrebak, edo bestien 
kalterako baiño ezti-
rianak, 3 bider deitu-
ta bere, zuzenduten 
ezpadira, bota beitez 
Ordenatik kampora. 

5. Jakin beie neba-
arreba guztiak Erre-
glako agindu onetan 
utz edo falta egitea, 
eztala pekatu, baldin 
agindu orrek, era be-
r ian ba rd in sar tu ta 
e z p a d a g o z J a n g o i -
koaren edo Eleizama 
Santiaren ag induen 
artean. 

6. Azkenik, arrazois-
ko zer edo zegaitik, 
baten batek ezin ba-
dauz gorde Erregla 
one tako ag induren 
batzuk, agindu orre-
tatik askatu edo bes-
te gauzeen batzueta-
ra aldatuteko eskubi-
dea, euki daukee S. 
Franziskoren Orde-
n e t a k o Aita Nagu-
ziak, eta baita onek 
autu edo izentaten 
dituezan Bizitadore 
edo kontu-artzalleak. 

IV. Gaizki dabiltzan 
senideai bigafen eta 
irugafen aldiraño bu-
rubide onak emango 
zaizkie. Baña, ala ere 
ontzen ez diran seni-
deak, eta kaltegafiak 
diranak, Senidetzatik 
bota bitez. 

V. Guziak jakin beza-
te, agindu auetan uts 
egiñafen, ez dutela 
peka tu r ik egi ten; 
bes te l a J a u n g o i k o -
aren , edo Elizaren 
aginduetan egiten ez-
padute. 

VI. Norbait Zuzen-
b ide onetako agin-
d u e n ba t zuk be t e -
ez iñean a rk i tzean , 
agindu auek askatu 
ta aldatu litezke. Len 
aipatutako Prantzis-
ko D o n e a r e n Le-
n e n g o ta Irugafen 
Ordenako Nagusiak, 
e ta Begiratzaieak 
izango dute onetara-
ko eskubidea. 

KULTURA 35 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

