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Gernikako etiopiarra
Yemisirach Adimassu-k (Addis Abeba, 
Etiopia, 2000) duela lau urte Gernikara 
ikasle etorria, DBH egina da herriko San 
Fidel ikastolan eta erizaintza modulu 
batean da orain Zornotzan, gehiago ikas-
teko guran gero. Addis Abebatik gurera 
etorri zen ahizpa Afrike hemen zuelarik. 
“Hemen bizi da, adoptatua. Ni ere adop-
tatu nahi izan ninduten, baina zahar-
txoa ni ordurako, eta ezin adoptaturik, 
ikasketa programaren bidez ekarri ahal 
izan ninduten”. Etorri orduko, hemengo 
hizkuntzarekin egin zuen topo, edo gu-
rean hitz egiten direnekin. “Ez nekien 
euskara bazela ere, eta gaztelaniaz hitz 
egiten ere ez nekien. Hemen ikastolara 
hasi nintzenean, ingelesez egiten nuen 
lagunekin!”. Hizkuntza frankoak lagun-
du zion lehen harremanak egiten etorri 
berriari. “Espainian gaztelaniaz hitz egi-
ten zutela baino ez nekien. Baina Euskal 
Herrira etorri nintzen, Gernikara, eta 
hemen euskaraz ere hitz egiten da. Eta, 
gainera, gustatu egiten zait euskaraz 
hitz egitea. Eta gaztelaniaz ikastea bai-
no errazagoa iruditzen zait. Egia esan, 
gaztelaniaz baino askoz hobeto hitz egi-
ten dut euskaraz. Etxean ere euskaraz 
egiten dugu”. Bitartean, ikastea dagokio, 
harako bertsolariaren aditz klase pila, 
hitzak beste mila... “Hasieran, dena zen 

berria, aditz pilo hura eta. Dena kolpetik 
ikasi behar izan nituen. Lehen bi urteak 
gogorrak gertatu zitzaizkidan. Denbora 
alferrik galtzen ari nintzela ere pentsatu 
nuen inoiz. Ikasten nuen, azterketa egin, 
eta ez nuen gainditzen. Negarrez hasten 
nintzen. Lagunek, berriz, animatu egi-
ten ninduten. Eta gehiago ikasi behar 
izaten nuen, gaia errekuperatzeko, eta 
gainditzen nuen”. Azkenean, pozik Adi-
massu, pozik etxekoak, pozik irakasleak. 
“Nitaz harro daudela esan zidaten ikas-
tolako irakasleek, zelan ikasi dudan!”.
 Euskaraz Adimassu, entzutekoa da 
Gernikako euskararen doinuan, bizkaie-
raz hizketan. “Erizaintza, adibidez, eus-
karaz ikasiko dut Zornotzan, gehiago 
gustatzen zaidalako euskara gaztelania 
baino, eta hobeto moldatzen naizelako”. 
Erizaintza bidean ez da bakarrik izan-
go. Ikaskide bi ere izango ditu Zorno-
tzan, baina gaztelaniaz egingo dutenak. 
“Beraien artean ere gaztelaniaz egiten 
dute. Nik, lehen, gaztelaniaz zuzentzen 
bazitzaizkidan ere euskaraz erantzuten 
nuen beti. Orain, gaztelaniaz erantzu-
ten hasita nago. Etorri nintzenean, kua-
drillan euskaraz egiten genuen dena. 
Orain, gaztelaniaz gehiago euskaraz bai-
no. Euskara galdu dudala nabaritzen 
dut”. Bitartean, barnetegi bitan izan zen 
udako oporraldian. Zornotzako Aur-
ten Bai-n izan zen abuztuaren bigarren 
hamabostaldian. “Hauxe da dagoena!” 
esan eta agurtu gintuen Gernikako etio-
piar Adimassuk.

Hungariar bi eta austriarra
Unibertsitarioak hirurak, adin bertsu-
koak, nahiz nork bere bidea egina duen 
euskarari eta beste zenbait hizkuntza-
ri dagokienez. Sara Molnar (Budapest, 
Hungaria, 1992), gaztelaniaz eta eus-
karaz mintzatu zaigu. Gaztelaniaz ikas-
ten hasi zenean jakin zuen euskara ere 
bazela oraintsu lau urte. Latinoameri-
kan izan zen, boluntario lanetan Peru-
ko hegoaldean. Dena beharrean ziren 
haurrak zaintzen eta jolas eginez ikasiz. 
“Nik orduan ez nekien gaztelaniaz, bai-
na hango haurrei jolasaren bidez irakas-
ten genien nola irakurri eta idatzi behar 
zuten. Ondoren, Erasmus ikasle izan 
nintzen Salamancan urte erdiz. Hantxe 
ikasi nuen ondo gaztelaniaz, eta jakin 
nuen Espainiako Estatuan euskara ere 
bazela. Budapestera itzuli nintzenean 
gaztelaniazko eskolak hartu nituen uni-
bertsitatean eta hizkuntzak ikasteari 
lotu nintzaion: errusiera, gaztelania eta 
euskara”. Sara Molnarrek Etxepare Ins-
titutuaren euskara eta euskal kultura 
irakurle Oxel Uribe-Etxebarria izan du 
irakasle Budapesten.
 Marilena Opferkuch (Graz, Austria, 
1996), gaztelaniaz zuzen mintzo, anek-
dotaren jabe da. “2009an, UEFAko Kopa 
–Europa Liga du izena orain–, txapelke-
tako partida zen bizi nintzen herrian, 
Salzburgon. Bilboko Athleticen kontra jo-
katu zuen etxeko taldeak, eta orduantxe 
aditu nituen izen haiek lehen aldiz: Bilbo, 
Euskadi, euskara… Deigarri egin zitzaiz-

UDAKO BARNETEGIA

Etiopiarra, austriarra eta  
bi hungariar euskara ikasten
Euskaraz ikasten eman dute udaren parte bat gure herrietako barnetegietan. 
Atzerritarrekin egin dugu lotura –edo ustez atzerritar genituenekin–, bertan 
bizi den askok bazterrera utzia duten hizkuntza ikasteko bidean esatekoak 
dituztenen bila. Hauxe kontatu digute…
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kidan. Urteak igaro eta iaz hasi nintzen 
benetan euskaraz ikasten, Leipzigeko 
unibertsitatean”. Unai Lauzirika irakur-
learekin, esan digunez. Leipzigen, dena 
den, euskara, galiziera eta katalan ira-
kurleak dituzte. Marilena Opferkuchek 
euskara aukeratu zizun. Eta, zergatik 
euskara? “Zergatik ez?”, bere erantzuna, 
eta ondoren: “Nahi dudalako”. 
 Lehen aldia du barnetegian, Etxepare 
Institutuaren beka baliaturik. “Urtean 
bi beka eskaintzen ditu gure unibertsi-
tateak. Aurten etorri naiz, datorren ur-
tekorik ez dakit. Ez da zuzena nik beka 
berritzea, badira-eta ikasle gehiago eto-
rri nahi dutenak. Etortzekotan, neuk or-
dainduko nuke ikastaldia”.
 Viktor Ulicsni (Nagykoros, Hungaria, 
1989), ingelesez eta euskaraz zuzendu 
zaigu, gaztelaniaz tutik ere ulertzen ez 
duela. “Beti interesatu izan zaizkit atze-
rriko hizkuntza eta kulturek. Beharbada 
hamar urte nituen Basque-rekin topo 
egin nuenean. Etnobiologia da nire ar-
loa. Komunitate bateko kideek basapiz-
tien gainean duten jakintza”. Ulicsnik ez 

dauka maila jakin batera iristeko helbu-
rurik. Zaletasuna du. Iragan ikasturtean 
euskaraz ikasten jardun zuen Budapes-
teko Unibertsitatean, eta horretan da 
aurtengoan ere. 
 Hizkuntzak ikasten ari dela, Molna-
rrek badu munduko hizkuntzak ikas-
teak dituen korapiloen berri. “Euska-
ra ikastea, adibidez, zaila zait, baina ez 
hain zaila ere. Hungarieran ere hitzaren 
amaieran jartzen ditugu preposizioak, 
eta hitz ikaragarri luzeak osatzen ahal 
ditugu. Horrek ez dit ikasketa errazten, 
baina laguntzen dit. Bestalde, gaztela-
niaz ere ikasi dudanez, amen batean en-
tenditu dut euskararen aditz denboren 
jokoa. Zornotzako barnetegian sartuta 
egon eta esateko moduan nago: inoiz 
ez dut hizkuntzarik hain bizkor ikasi, 
hauxe da ikastaroaren trinkoa!”. Opfer-
kuchek erantsia: “Egunean zortzi esko-

la-ordu, eta gainerakoa ere euskaraz, 
nahi nuke hizkuntza bizkor ikasi!”. 
 Opferkuchek ez du zailtasun aparte-
korik. “Euskarak gramatika zaila due-
la esaten da, deklinabide kasuak, aditz 
paradigmak… Baina praktikatuz gero, 
ez da zaila. Nor-nori lantzetik etorri 
gatzaizkizu elkarrizketara, eta airean 
ulertu dut, alemanez berdintsu baita”. 
Jakina, beti ez da horrela. “Niri hitzak 
ikastea zait neke, hots berdina dutela 
iruditzen zait: ‘garbitu’, ‘galdetu’, ‘aur-
kitu’…”.  Horiek gogoan jostea du neke: 
“Eta nabari da: gainerako ikasleek guk 
baino askoz gehiago dakite. Gu beti ari 
gara ‘ez dakit’ esanez”. Ulicsnik orduan: 
“Bai. Gehienek txikitandik aditua dute 
euskara. Batzuek, aitaita-amamei adi-
tua; beste batzuek, eskolan. Horiek bur-
muinean dute hizkuntzaren ezagutza 
halako bat, bat-batean loratzen dena. 
Guk ez dugu horrelakorik. Baina bidea 
egin dugu, eta oso harro egon gintezke”. 
 Lau ikasle atzerritar, udan Euskal He-
rrian, euskara ikasten Zornotzako Aur-
ten Bai-n. n
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