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I T Z A U R R E A

Iñor ez bedi arritu liburu oni egiten diozkadan goresmen itzak
irakurritakoan. Naparroa'ren ederra aundiestea bidezko izanez geroz, berezko zait. Nere jamilia-izenak ango jatorrikoa naizela salatzen bait du. Liburu onen egillearena dan era berean: donostiar,
baña Berako "Ugain bordan" azitako napar aurride.
Bai! nere gurasoak ere, aitaren aldetik, Naparroa zaarreko erri
baten deitura zeukaten. Basaburua ta inguruko mendialdean dauden Erasun, Saldixe, Labayen-Beinza, JJrroz Donamaria, Zubieta...
mugakide mamitik dator nere askazia. Olazu Garoba ta Ezkurra errekek miazkatzen dizkie oñarriak gure sortetxeai.
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Gora-bera iraulgarriagoak, ordea, iñarrosten dituzte errialde ta
gizonak. Gerrate ta urritasunak, ots: bizi-maña ta ekonomia da astintzaille bizkorrena. Ontatik Naparroa zerbait ikusia da menderez•mende, aunditasunetik amildegira eroriaz. Batik-bat eta besteak
beste XIV garren gizalditik XX garren ontaraño erorialdi gaitzak
ezaguturik ditu : gerrate, legorte, izurte... mota guzietarik. Odol-ustu
ta ondasunez murritz il urren zala zirudien. Baiñan mirariz edo,
ez al du alperrik Aralar'ko San Migel goi-aingerua zaindari, berriz
berpiztu ta indartu zaigu ta gaur-egun Naparroak etorkizunari kementsu ta baikor begiratzen dio.

1680 garren urtean ez zebillen Naparroa'ko jende xea oso eroso.
Errixka anitz eta anitz suntzitzen joan ziran, beste zenbait jende
ta bizi-lagunez arintzen. Ez bait zegon etxealdetan senide guzientzat
bizi biderik. Amerika'runtz abidura artu zuten batzuek; besteak
tokiz aldatu ziran Naparroan eta Euskal-Erria'ren mugaren barruan.
Naparroa'ko mendialdetik Gipuzkoa'ra igitzea ez zan ain nekeza.
Au egin zuten nere asabak 1733 urtean Naparroa'ko Labain'dik Gipuzkoa'ko Berastegi'ra etorriaz. Onela agertzen da Aitorenseme
"hidalgi" agirietan. Orduan Naparroa'ko erreinutik Gipuzkoa'n kokatzeko bearrezko bait zan errigizon eskubideak izateko. Era ortan
gure napar jatorria biurtu zan giputz! Baiñan, zorionez, beti euskaldun. Ori bera aspaldidanik gertatu zaie familia askori urteen
buruan. Ez goaz 1200 urtean aurretik arabar, bizkaitar, giputz eta
napartar oro bat euskaldunetaz ezer esatea. Elkarrekin bizituak
giñan eta bai jipoi zorrotzak arturik Santxo Gartzez'en denboran
(925) Mairuen aurka burrukan Gezaltza'Muez'ko ballara ta gazteluan. Anzuola'ko erria urtero festaburuz oroitzen da gertakizun
artaz... ots egiñez: Erretira! Atzera Etsai beltz]
Pozkida aldiak ere ezagutu genituen, alaber, Santxo Aundi,
Santxo Jakintsu, Gartzia ta gañerako napar-errege pean geundelarik. Emengo lurralde ta itsasegiraño izan zuten jabetasuna guziok
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dakigu: Donostia, Getari, Ernani, Durango, Bayona... dira lekuko.
Errixka txikienetan ere aztarna utzi ziguten : Arano, Altzo, Astigarribia, abar eta abar. 1200 garren urtean, giputzok, nere ustez zoritxarrez Gaztelania'ko erregeren agindu pean jarri giñalarik, Naparroa'ko lege ta itzaletik urruntzen joan giñan. Eskerrak odolez, oituraz ta izkeraz urbil geundela naiz sarri elkarren artean guduan etsai
antzo.
Azkenik, Gaztel-Erregetzak Naparroa menderatu zuanean eta
gero Españia'ko agintaritza batu zalarik Austria ta Borbon jatorriko
erregeen pean Naparroa argaltzen joan zan. Gipuzkoa'runtz eraman
zituzten lantegi asko: ola, errementari ta izkillutegiak. Onela galdu
ziran Eugi, Orbaizeta, Orokieta, Errezuma... ta beste zenbait ola
ta lantegiak. Napar langille anitz Gipuzkoa'ra aldatu ziran lan-sari
billa burni-ola eta baita marinel edo arrantzale biurtzeko.
Ameriketa'rako joera artzeko ere Gipuzkoa, Laburdi eta Bizkaya'n Naparroa'ko mendi-zelaietan baño erreztasun eta aukera
oberik arki zezatekean.
Jendea tokiz aldatze onek jarraitu du XX mende ontan ere.
Nekazaritza ta abere zaintzaren ez bearrak, Maastien ondamena, Filoxera dala-ta: ainbat eta ainbat beste ziogatik napar odolak itsas-aldeko euskal erriak indartu ditu.
Auek sortutako industri-lantegi aundiak beso bearrean zeuden.
Bestela ere Euskal-Erria'k bearrezko du Naparroa, lurrez, ogi eta
ardoz orni gaitzan gure gosea asetzeko. Naparroa dugu ubizkar-ezur"
eta LATXAGAK esaten digun bezela Naparroa da euskaldunen
arrobia.

Latxaga idazle bipilla gidari arturik gabiltzan bidez-bide gure
asabaok izerdiz eta odolez blaitutako lurralde, zelai eta malkarretan. Ikus itzagun Naparroatik zear ibilliaz, mendi ta zabaldi, baso
ta oianetan ainbat ikusbegi eder, zer nai ikuskizun bikain, eliza,
prailetegi, gaztelu ta jauregi. Eta geiago balio duana azter zagun
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gizona: orain bizi dana ta antziñan izen ona utzi diguten oroitzapena. Emakumezko eta etxekoandre maratzenak : joskin, irule,
sukaldari, ama-maitale: Oro langille, nekazari, artzai, unai, olagizon pake-lanean; eta soldadu-gudalari azkar gerrate burrukaaldian.
Errege ta buruzagiak aintzat artzekoak ditugu baiñan areago eliz-gizon santu, maisu jakintsu ta aleun eta aleun gizaseme apal bere
erakutsi ta onegiteaz erria altxa zutenak.
Aantzi gabe Naparroa'n ain ugari sortu izan diran musikazale, oleskari ta ertilari goitarrak.
Zenbat auzo, ballara aundi ta txiki, erri, errixka, iri, goiko
ta beko, aintzi-gibel jarriak! Zenbat etxalde jaundegi ta jauregi,
gaztelu, eliza, otoit-etxe ta saindutegi ezin konta añakoak ditugu
Naparroa'n! Agiri zaar eta larrutxi ta paper erroletan sail izugarriak azaltzen zaizkigu. Guziok giza-aberaska oparoa eratzen dute.
Erletegi zaratatsu ta biziena. Asko galdu ta suntsiturik daude aspaldidanik. Leen giartsu, eta gaur lekaro eta eremu legor biurturik,
erio-isiltasunean.
Bizirik ba'leude ta etxe ta gizakumez beterik beren lantresnaz
ez litzake munduan eskualde aberatsago ta trinkoagorik arki al izango. Euskal leku ta toki izenez jantzirik dago Naparroa.
Errialde ta lurrak euskeraz bataiatu zuten gizonak ez ba'lute
jatorrizko mintzoa galdu; eta ez ba'lira gogoz aldatu a zer nolako
indarra emanen zioten gure izkuntzari.
Naparroa'ko toki izenen iztegia biltzeko dago oraindik. Eta
zeruko izarren pare disdiratzaille dan Galaxia ontan sartzen gaitu
Latxaga idazle argi, bidezkari aspergaitz eta so-egille sakonak. Berrogei atal inguru dituan liburu ontan iparretik egora, eta sortaldetik sartaldera zabaldurik dauden errialdeak erakusten dizkigu. Begiluze, maitasunez ibillia da Orreagatik Ebroraño... euskal doñuaz
dantza araziaz. Hermilio Oloriz zanak kantatu zuan arabera. Gure
kontatzailleak astiro bazterrak ikusmiratu ditu Jakintza eta kondairaren argitara. Iruña iri nagusiari egiten dio omen, bearrik, baiñan
esango nuke leku xume ta apalenak dituala kutunago eta zenbat eta
zenbat ez dizkigu begi aurrean ipintzen pinpirinpin! Ildakoentzat
ere ba'du gorasarre. Nolako izan ziran agertzen digu, beintzat. Eta
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gaur egun dirautenak mardul eta etorkizunerako zitu oberik eskeintzen dutenok aren espiritu ta biotza pozez betetzen dute eta baita ere gurea, naski. Itxaropena suspertzen bait digute erorialdiko
naigabeetatik altxatuaz. Gora, bai biotza\
Ez dezakegu oraindik garaille irrintzirik oiukatzerik. Azken arnasean egonagatik, ordea, Naparroa'n egundaño euskera bizi da.
Indar berritzen ari ote dan nabaritzen dugu. Eta berri on au,
albiste pozgarri au da Latxaga adiskideak edatu nai duana. Oraintsu-orain Granadako irakasle jakintsu dan Jose Maria Sanchez Carrion'ek gai bera darabil "El vascuence en la Provincia de Navarra".
Principe de Viana'k 1970 urtean, argitaratutako liburuan.
Kanpion txit argidotarraren ^Erraondo'ko Danbolinteroaren^
ipuia alderantzian azaltzen digu. Alegia berriro entzuten asia dala
Naparroa guzian eta txistu ta danboliña joaz euskaltasuna piztu eta
gure barrua alaitu dezakegula. Ez gaitezen izan beti llanturu, erostaz ari. Nigarmalkoak igurtziaz, doñu pozgarria entzunez jalgi gaitezela plazara, orok dantzara "Detxepare" banapartarraren deia
jasorik:

EUSKARA JALGI ADI PLAZARA
Liburuetan ikasitakoa baño geiago Latxaga apaiz jaun zintzo
eta ibilkari gazte eta zaluak begiz-begi ikusia duana kontatzen digu.
Bazter gutxi utzi ditu bere oñaz zapaldu gabetanik. Beti erne
eskutuan dauden gauzak nabaritzeko.
Alduide, Aezkoa, Saraitsu eta inguruko bazterrak nola xeatzen
dizkigun gure idazleak irakurtzen ari naizela, neronek orain 50 urte
oñez egindako txangoa gogora arazi dit.
Tolosarrok Naparroa'ko mugakide urbillenetakoak izan gaituzu. Erbestean Tolosa Naparroa barruan dagoala askok uste izan dute. Egia da gazte-gaztetandik Areso, Araiz, Leiza, Lekunberri ta Larraun'go txokoak etxeko zitzaizkigula. Noizik beinka Basaburura,
Belate, Otzola eta Ultzama'raño ere bizpairu eguneko txangoak egitera ausartzen giñan. Gogoan dut udako oporraldi batzuetan Lekunberri'tik oñez abiatuaz Ultzama, Alduide ta Orreaga'tik barrena
Erronkari'raño iritxi giñala. Auñemendira igoaz egin genduen itzu13

lia. Aste bi osoan ibilli ta gero. Ordukoa da 1930- uPyrenaika" aldizkarian argitaratu nuan idaz-lana. Beronen zati batzuek emen berrargitaratzea ontzat artuko al didazute:
"IVere gaurko solasa, mendiari buruz baño geiago da gizonezkoek mendian itzi dituan urratz, lantegi, erri, etxe oitura ta abar
aztertzera atxikia. Azalatik, arinki, bederen, bi errialde aldeatzeko
ustea dakart. Europarrak biak: "Schwardzwald" Alemania'koa ta
gure OIANBELTZ, au da, Irati oian, baso ta inguruko lurraldeak
Euskal-Errian. Alduide ospetsua, Auritz, Aezkoa, Orbaizeta bere
burnizko pillota lekuarekin. Petiriberro antziñan omen aundikoa,
inguru guziko sorkin biltokia izan bait-zan.
Aien Schwardzwald ta gure Oianbeltz'ek ez dute antzik izenez bakarrik. Elkarren artean beste kidetasunak arki ditzaizkiegu.
Toki-izenak, basoan lodia; etxeen gallurrak, jantzi, langintza eta
eguraldi giroa. Artze-ibar emen eta "Baerental" an; Feldberg eta
Eiaramendi; Neustadt eta Iriberri. Schwardzwald'en gure Irati ta
Ezka'n bezela zuait-enborrak ugoldetan karraiatzen dituzte. "Floesserie" eta "Almaditza" gauza berdiñak.
u
Ha.uenstein"Alemania'ko erririk txikiena ta gure Abaurre Aribe eta Itzaltzu... alatsu.
Schwarzwald eta Oianbeltz'eare basoa nagusi. Eta ala bedi
anitz urtez. Basoa errenta bait da. Zuaitzek lurra eutsi arazten dute
aitz-sola estaldurik. Baso-oianak elurren urtutzea neurtzen dute iturri eta errekak beti berdin gizenduaz.
Basoen etekiñak, garai artan Baden'en bakarrik 20 milloi markotik gora jotzen omen ziran. Zenbat ote emengoak ?
Zaindu itzagun basoak ta batez ere gure Oianbeltz! Basoa iñaurkiña bait da eta: kanta zaarrak dionez.
"Basoaren ederra
Aizean dabil orbelal".
Iruña Oianbeltz'etik gertu dago Freiburg Schwvardzwald'dik
bezela. Biak dute ez oso urrun ibai eder bana. Ebro batak, Rhin
besteak. Au iparraruntz dijoa; ura berriz egoaldera.
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Iruña antziñan iri aundi ta ospetsu izan zan, Erresuma aberats
eta indartsu baten iri burua... Etorkizunak, zer ote dio estaltzen?...".
Nere orduko idaz-lana luzexkoa zan ez zaituztet geiago aspertu
nai. Guzia ezagutu gura lukeanak aitatutako Pyrenaica aldizkarian
irakurtzea du. Orduan Freiburg'ek zuan
Universidadea aipatzen
nuan. Gaur, zorionez, esan bearra dago Iruña ez dala atzean gelditu.
Eta Naparroa'ko Ikastetxe nagusia zutik eta irmo iñork uste ez zuanean guziok arriturik utzi gaitu. Bego anitz urtez!
Schuiarzivald'eko arkaitz tarte estuenean "Hoerden" deritzan
lekuan onoko idazkun au irakurtzen da arrian koskatua:
Ex rupe fracta
Haec Via facta
(uArkaitz auek txikitu ta bidea egin")
"Aetate peracta
Haec ferrea tracta"
(Geroxeago

ekin berriro ta burnibidea).

Naparroa'ko Oianbeltz eta baso ta arrobi guzietan bideak ausarki idiki dituzte. Orain kultura bideak zabaldu bear dira. Auek
arri ta burnizko bideak baño gogorrago ta iraunkorrago bait dira.
Au dugu Latxaga idazle argiak Liburu onen bitartez egin nai
duana.
Naparroa'ko jeo-politika, ekonomia, kondaira ta Edestiaren berri zeatzak ematen dizkigu. Onekin batera erti irudiak, etxegintza,
pintaketa ta plastiko eder lanetan iñor baño obeki jantzia dago gure
jaun erretora ta begi jakintsuz zoko-moko guziak ikusi ta aztertuak
ditu. Etorkizunangan uste onez gañezka. Zerbaitengatik Naparroa'ko arma arriaren pitxi baliosuena "esmeral" arri berdea dugu itxaropenaren ikurr...
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Luma eskuan zeukala ez ditu aantzi Latxaga'k berak baño leen
euskeraz idatzi zuten letradunen lanak. Aitzitik gogoan artuak ditu
gallenenak. AXULAR bat Naparroa'ko Vrdazubi'n sortua naiz Laburdi'ko Sara'ko errian bizi izana. Nork ez daki GERO'ren egillea
euskal idazleok maisu aunditzat daukagula?.. Aren ikasle Dr. Etxeberri midikua saratarra berez orobat eredutzat artu bear dugu "ESKUAL HATSAPENAK" liburu jori ta aberatsa utzi zigulako. Bidasoa aldean medikuntzan jarduna zan besteak beste.
Aita MENDIBURU Oiartzun'en jaioa Iruña'n bizi izan zan maizenik; eta Naparroa'ko euskal lurretan Kristo'ren azia ere.tsn. Eten
gabe mixiolari gartsu gisan bidez-bide ibilli zebillen beti... Aren aztarrenak napar eliza askotan arkitzen dira. Eta apaiz-etxe zaarretan
auts tartean arki ditezke oraindik Mendiburu'ren "Otoiz-Gai" Uburuak. Idazle ta ibilkari ezik mintzalari garaienetako izan omen zan
giputz-seme napar biurtua.
Garai artako genuen Mikelestorena apaiz lesakarra, liburuaren
egille bere eliztarrentzat janari.
Ori bera bururatu zitzaion egitea Elkano erretor Joakin Lizarraga'ri "Platikak" deritzan liburua moldatu zuanean. Denbora artan (1800) Iruña'ko uaska guzian (cuencá) euskeraz mintzatzen zirala gauza jakiña da.
Emezortzigarren gizaldian (1700) egiña Alesson aita Jesuita
Biana'n sortuak Felipe erregeri opa izan zion euskal itzneurtu batzuek ezagutzen ditugu. Eta baita ere Benegas Iruña'ko apezpiku jaunak eratutako sariketa batean autatuak izan ziranak.
Geroztik eta batik bat XIX garren gizaldian gertakizun lazgarrien kariaz galbidean sartuak giñan. Gerrate, izurte, legorte ta
ez jakitez euskera ugolde ortan itotzen zijoan. Ez jakin norena litekean errurrik aundiena. Ez dezagun astirik gal nigar malkoz eta
arrenguraz... Goian dago erriak piztu ta erne ditzaken Jaun bakarra.
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Ark bidalia ta erbestetik etorria, uste gabean, gureganatu zan
Luziano Bonaparte printze aundia... ainbeste kalte egin zigun Napoleon'en illoba. Ordaiñez edo, aretxek miatu zizkigun gure "Oianbeltze'ko bideak".
Iñor gutxik, ikazkin eta mandazaiñak ezik toki aietan zebillen
garaiean 1850 inguruan Bonaparte printzeak arakatu zituan bazter
aiek.
Aundiki onek euskera aintzat artu zuan guri nardagarri zitaigunean. Latxaga'k arrazoiz eskatzen du Arturo Campion'i omenaldi
berezi bat egitea au izan zalako Naparroa'ko euskeltzalerik lenengo
eta aundiena. Eta Campioni batera, Iturralde Suit Landa, Aranzadi Oloriz, Ansoleaga, Obanos. Etxaide, Azkona. Beunza, Tirapu...
eta Asociación Euskera de Navarra elkargoa osatu zuten gizon errizale guzioi. Baiñan bidezko litzake, orobat euskaltzale danon aurrelari izan zan Luziano Bonaparte printzeari Naparroa ta Zuberoa'ren
mugan, Ori'mendiko lepoan antzirudi bat eraikitzea edo gutxienez
arri bat bertan ipiñiaz gañera Intxauspe, Duvoisin, Etxenike, Elizondo, Mendigatxa. Otaegi, Samper, Uriarte eta laguntzaille izan
zituanen izenak.
Geroztik Naparroan sortu ziran idazle gotorrak Bi bakarrik aipatuko ditut emen nere lana ez luzetzegatik. Oriek dira ildakoen artean, bizi diranak urrengo baterako uztea obe bait da, Enrike Zubiri
"Manexaundi^ eta J. Permin lrigaray "Larreko". Lore eta zitu
ederrik utzi digutenak, igarotako negu beltzean ernegarri izan zaizkigunak.
Gizaldi onen asieran euskeltzale lana geldirik zijoan erdalkeriaren gaitza gero eta geiago edatuaz, berriz.
Zer zituan beaztoporik makurrenak ez goaz epaitzera.
Nerekiko, gudateal gaitz guzien bilduma danal Gauden isilik erra ta
zauriak oztu ta senda ditezen. Gerora Historiak emango du iritzia.
Jauzika, eroriaz, zilipurdi egiñez, auldu eta akituta XX gizaldiko azken laurdenera iritxi gera.
Zer geldituko da euskaldungoaz
Naparroa'n XXI
eunkiaren
asieran? "Ai posteriori l'ardua sentenza" italiar olerkariak zionez.
Etorkizunak erantun latza emango al digu. Latxaga ezezkoan
17
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dago. Nola nai dala ikusi ta sumatutakoak zeñen ederki azaltzen
dizkigun zeorrek antzemango diozu guziak irakurri ondoren.
Atalik onenak aukera bear ba'genitu ez genuka asmatzen jakingo. Guziak bait daude arretaz eta txukun idatziak gaiez eta xeetasunez ornitu ta borobilduak. TAFALLA eta bere Euskal-GOGOA;
AOIZ, napar IRI ZAARRA; OROZ-BETELU ta BERE ARIZTEGIAK; OLAZTI, ALSASUA, URBASA, LIZARRA NAPARROA'ko BULRRA; SAKANA, ETXARRI, LAKUNTZA; ARBIZU, URDIAIN. IRUÑA NAPARROA'ko IRI NAGUSIA'ri dagokion ATAL
SAILLA.
Gero BURLETA, BAZTAN eta ELIZONDO; OLAGUE, AEZKOA, GARRALDA ABAURREA, SARAITSU, EAURTA ta OTSAGI barne; ERROIBAR, ESTERIBAR, EUGI, AURITZ eta ORREAGA otsaundikoa...
Zertarako jarrai! Bukatzeko BIANA eta MUSKARIA bakarrik
gorapaituko ditut. Atsegiñen eta begikoenak azken oriek bait zaizkit. Bear bada ausartenak diralako "pan-euskaltasunaren" irudi edo
ametsl
Odei tartean dabillen Poesi utsa otel..? Itz lauz egiña eta lurrean oñarritua, bai beintzat.
Mamiz eta gaiez NAPARROA EUSKAL ARROBIA eta esmoari
gagozkiola Dr. J.
Etxepare'k egindako
"BERIBILLEZ" liburua
oroi arazten dit. Biok Euskal-Erria zear egiñak eta gauza askotan
aldera genitzakenak. Latxaga'ren idaztankera ulererreza da, suspergarria eta onetxengatik euskaldun guzien artean edatzea merezi du.
Errialde ta Gizonek illargiak bezela goraldi ta beraldiak izan
oi dituzte, erori-aldi ta altxa aldiak. Kondairegilleak, esate baterako A. Ubieto jakintsuak aldaketa orien politika ta ekonomiari buruzko zergatiak igartzen dizkiote.
Oraingo jende aldatzea Gipuzkoa eta Bizkai'tik Naparroa'n
burni, peper eta beste lantegiak iraikitzeko ezaugarri zorrotza da.
Tafalla, Muskaria, Alsasua, Iruña, Lizarra eta Leiza'n gertatzen ari
danak ez al digu naikoa adierazten?
Latxaga'k adimenez argi, biotzez zabal Naparroa'ko Euskaldun
Arrobia" mezu ederra eskuratu digu. Baikorregi eta garaille goizta
1S

dala norbaitek esango du. Jende goibel eta ezari emanak esnatzeko
oiu eta irrintzi sarkorra entzun arazi duala ezin uka. Zingurin eta
etsipenez ez bait deus aurreratu ta erabakitzen.
Eragozpenai ta adur txarrai aurpegi emanez, agian BAI\
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KANPION'EN ERRAONDO'KO TXISTULARIAREN
BERPIZTEA

Naparroa'ko euskal kabi batean igaro nuen nere aurtzaroa;
Ugainborda'n, Bera'ko baserrian, ain zuzen. Nere gmona Maria'ren
magaletik asi nintzan euskera gure izkuntza eztia zurpatzen. Baserri xuri ortan begiak iriki bezin aguro, euskal giroaren arnasa gartsua artu nuen. Nere animaren euskal nortasuna Suspela, Alzate
ta Dornaku auzoetan goizetik g a b a arte Larun, Labiaga ta Aiakoarri mendiak ikusten nituela, joan zan zuzpertzen. Inguruko beste
baserritako aurrekin arremonak egunero izaten nituen; izen aiek
ezin ditut aztu, jakiña Premosa, Malkorra, Zigardiberea ta abar.
Nere euskal izatea txoko zoragarri ortan sortu zan. Txoriarentzat
zugaitza bezela, neretzat mendi bazter oiek ziran.
Aurrak baserrietan eguneroko aginduak egin bear izaten dituzte ta Ugainborda'n etzegon aurrik, ni besterik. Alzate'ra bidaltzen
ninduten mandatoak egitera Loribaita'ko Mariarengana edo Basilin
dendara. Baserriko aurrak, kalean danak agurtu ber eta bereala
danak ezagutzen ninduten. Nornaikin aspergabeko solasetan jarduten nintzan. Kaleko nere adiñeko aurrekin itz gutxi izaten nituan,
erderaz mintzatzen ziran geienak eta ni euskeraz bakarrik. Izkuntza berdiña ez mintzatze orrek, arrituta uzten ninduen, euskera gurea eta nerea zala uste bai nuan.
Udaran gaztetxo nintzala beti amonarengana ioaten nintzan
ta igande atsaldetan, Labiaga ta Santa Barbara mendi gaiñera
igotzea oso atsegin zitzaidon. Andik ondo entzuten nuan Lesaka
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ta Bera'ko eresia, ia beti erdal doñuak joaz, neretzat arrotzak ziranak eta, egitan, miñ ematen zidaten. Ikusten bai nuen ura etzala
gurea.
Garai artan, Kanpion'en Erraondo'ko azken txistulariaren
ipuia, ez bein, askotan baizik irakurri ondorean, betiko zaurituta
gelditu nintzan. Ipui orrek gure ergelkeria ikusi arazi zidan; zeiñen
azkar gurea uzten degun bestena artzeko, naiz gurea gauzik berexiena izan. Nere euskal zaletasuna ipui orrek era bat esnatu zidan.
Kcmpion'en lan ori irakurri ezkerotik gaur arte, orduan artu nuan
miña etzait joan. Ikusten bai nuen nere inguruan, Bera'n bertan
gertatzen zala, Kanpion'ek esaten ziguna; euskaldunak beren buruari arrika emanaz, euskara galduaz.
Gaztea nintzalarik, nere miñ ori barrenecm neramala, Naparroa'ko Auñamendi aldia ezagutzeko gogoa sortu zitzaidan. Uste
nuen Euskalerri zarra antxe ezagutuko nuela. 1957'garren urtean
nere asmoa bete nuen. Donibane Garazi'tik Iruña'raiño oñez atera
nintzan. Bide ortan arkitzen diran euskaldunekin mintzatu nai nuen.
Bazter politak ikusi nituen, aize garbiz artu ala birikak bete, gure
edesti zarraren ipuiak entzun ugari, baita naiko lotsatuta atera ere.
Luzaide'ko aiton batek esan zidan, "pena da euskaldun usaia galtzia". Auritz'en andre bat oiuka zebillen, "erderakin noranai joan
gaitezke". Auritz berrin gizon eldu bateri entzun nion, "gaztiak ez
dute euskera mintzatu nai". Gerendiain'en (Biskarret) gazte batek
zion, "Emen ez da euskeraz egiten". Erro'n, oso arpegi illunakin,
crndre zar batek esaten zuan: "Euskerak ez du yeustako balio".
Azkenean, Erraondoko txistulariaren antzera ba nuen aritz zar baten
ondoan aspergabeko negaraldi bat egiteko gogoa. "Galdu zaigu
gure Euskalerria", zion nere biotzak. Geroztik elurte gogorrak izan
dira gure mendietan, baita udaberriak ere ugari. Urte asko igaro
ditut erbestean ikasten, eta etxera, Gipuzkoa'ra etorri ezkerotik,
apaiz lanetcm nenbillen eten gabe. Astean bein egun bat bear
lasaitzeko ta astelenetan Napoxroa'runtz joaten nintzan, orain
amar urte ezkerotik; kabian artutako aizeak deitzen, nunbait. Astelenero bide jakin ori artzen nuen eta udaretan baita aste osoak
igaro ere. Urte batean oñez egin nituen eunta irurogei kilometro,
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bestean eunda ogei... Ezin egon Naparroa'ko aizeak artu gabe.
Ango euskal aztamak billcrtu naian nenbillen. Baita gero ta geiago ta aberatsagoak arkitu ere. Bearrezkoa bezela iduritu zitzaidan
ikusiak idaztea ta, jakiña, euskeraz ezagutu araztea. Azkenean
oartu nintzan Naparroa osoa euskal kulturari buruz arrobi galanta baten antzekoa zala. Ibilli ezkero, nunai arkitzen nituan gizonak, emakumeak, gazteak, aurrak, euskal gogoa ta zaletasuna
agertzen zutenak; bestetan gure kultura ezagutzeko gosea; noizbeinka baita indarra ta jabetasuna ere.
Ikusitakoak, diran bezela agertu nai ditut liburu ontan. Orregatik, nere lana arrobi baten antzekoa izango da; gaia egitazkoa,
ezin obea, lana aurrera dijoana, arria agertzen asten dan bezelakoa. Asiera onek garrantzi aundia dauka; ederrena lenengo
arri ori arkitzea da, sendoa, gogorra ta ugaria. Askotan, jakiña,
arrobia aunditu danean, aberastasun onekin danak zoraturik da23

biltz, baiñan ez dituzte ezagutzen, asierak, urruti daudelako; aztuta dauzkate, baiñan gauza aundien oñarriak dira.
Nere lan ontan lenengo urratsak, egitazkoak, zoragarriak,
Taíalla'n eman nituan. An konturatu nintzan zerbait arrigarria gertatzen ari zala Naparroa'n. Gero jakin nai izan nuen nola jaio ziran
ikastolak. Asierak oso ezberdiñak izan dira, baiñan danak bearrezkoak, politak. Ba daude xetasun asko jakinbearrak eta poz aundia
ematen digutenak. Uste degu alegia, gertakizun guzti oien berriak
zer esan nai aundia daukatela etorkizunari buruz. Ainbeste euskal
kulturaren langillen izenak ezagutu arazi bearrak ditugu; ezin dira
aztuta utzi. Errudun izango giñake.
Nere azkeneko berriak Auritz'en, Larreko zanari egindako omenaldian jasoak dira. Bitarte labur ortan gauza aundiak eta arrigarriak gertatu dira Naparroa'n. Bat batean ikusi degu euskal nortasuna esnatzen, euskera era bat indartzen. Ez dira geiago lenagoko garaiak, aiek joan ziran. Esan dezakegu, pozik beterik, Kanpion'ek, 197 urtean idatzitako^ ipuian euskera galdutako Naparroa
erdalduna malkoz urturik dijoakigula betirako, eta Erraondoko
azken txistularia berpiztuta arkitzen degula lan ontan. Emen eunka
txistulari berriak ikusiko ditugu Naparroa'ko ta Euskalerriko mendiak eta erriak alaituaz, gaiñera euskeraz mintzatzen. Nere liburu
ontan'Erraondoko azken txistulariaren beste alderdia nabaituko dezute. An euskera uztea, emen eustea,- an negarra ta miña, emen
berpiztea.
Esnatzea dan bezin zoragarria, egun sentiaren lenengo argia
ikusita biotza lasaitzen zaigun bezela, alaxe agertu nai nuke emen
Naparroa berri baten jaiotza, benetan euskalduna ta euskalzalea.
Bai, gaur egun Erraondoko txistularia berpiztu da. Ikusi zeurek...
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TAFALLA TA BERE EUSKAL GOGOA

Naparroako Erribera gaiñean, Alaitz mendiaren azpian, Orbako ballara inguruan aukeratuko dezute Tafallako iria. Naparroako
iri aundi ta ederrenetakoa da, Naparroa erdiko iri burua egiten
duana. Lurralde aberatsak ditu, Zidakos ibaiak bustitzen dituanak.
Iri osoa, Santaluzia mendi ertzetik asi ta zelairaño zabaltzen da.
Naparroako erreinu zaarra osatzen asi zanean, amargarren gizaldian, Alaitz eta Orbako euskal napar artzaiak beren artaldeekin
bazter auetan ibiltzen ziran bazkatzen. Tudelako moruak estu xamar zebiltzanean beren artean, gaztelu bat altxatu zuten eta aren
inguruan bizitzen jarri ziran.
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Nabas de Tolosako burruka nagusian, 1212 urtean naiko azkar
ibilli ziran eta erregeen laguntza berexiak artu zituzten.
Lurrak irauliz eta goldetuz, Tafalla asko aberastu zan, eta
15garren gizaldian, 1419 urtean ospatutako periak asi ziran egiten.
Gizaldi ontan. Naparroako erregeak beren egonaldietako, jauregi
eder bat altzatu zuten.
Amaseigarren gizaldian, Santa Mariko ta San Pedron parrokiak altxatu zituzten, baita beste jauregi eder asko ere. Garai ortan
eliz-gizon idazle anitz izandu zan.
Azkeneko gizaldian, Enparantza berria ta Erriko-etxea jaso zituzten. Olategiak ere ugaritu ziran, arto ta olio-errotak, eta abar.
Garai berdiñekoa da trenbidea.
Gaur, Naparroako industri zabalkundea ementxe dijoa. Jarri
berriak dira Luzuriagak eraman dituen olategi ikusgarriak.
Orain Taíallak 7.000 bizilagun baiño geiago du.
Garantzi aundiko ikusmirak ditu. Santa Mcrriko, aldare nagusia ikuste arren bakarrik, Tafallan sartzea merezi du. Antxieta gipuzkoarrak egiña da, amaseigarren gizaldian. Zoragarria da, nere
iritziz berak egindako lanik ederrena, Zumaya ta Jakakua baiño
obeagoa. Amabijiñcrren bizitza agertzen da, dan dana Gurutze batekin burutua ta gurutze azpian Jesus illobira daramatela.
Azkeneko zati onen berdiñak, neurri txikiagoan baditu egiñak
Antxietak Tolosan Santa Klarako sagrarioan eta Orexakoan. Elizan
bertan badu Antxietak egiña, eskubiko aldare batean ikusgarrizko
Gurutze eder bat. Arpegi ura ikusita, ezin da aaztu geiago. Antxe
dauka jarria Antxietak bere sillua.
Benetan ederra ere, Menkos itsas gizon nagusiak 18garren gizaldian egindako Rekoletasen lekaime etxea. Eliz barrenean aukeratzen da Roland de Moisen aldare nagusia, 16garren gizaldikoa,
Oliba lekaide etxetik ekarria. Esku lan bikaiña da, zillar, antzez
landutakoa.
Aldi ontan, Tallan jaio dan euskal giroa ezagutzera etorri naiz.
Jakindu nuen ikastola ireki zutela ta oso garrantzi aundiko berria
zala iduritu zitzaidan. Amets bat da ikustea Erribera gaiñean, Naparroa erdian orrelako erri aundi batean, euskal ikastola bat ire26

kitzia. Onek esan nai du, bizirik dagoela oraindikan euskal arnasa.
Kaputxino probinzial baten bidez dakigu, emezortzi garren gizaldiaren asieran, Taíallako kaletan euskeraz mintzatzen zala errian.
Orrenbesteko gizalditan euskera galduta gero, oiaindik euskal suaren garrak irauten du, euskal sena ez da il, bizi da. Ara nik ikusitako miraria.
Sanseberinoko aurtegian, ikasurte ontan asi da euskal ikastola,
bederatzi aur txikirekin. Garzaingo Nekane Zelayeta da andereñoa.
Egunero lau ordu sartzen ditu aurrekin euskera erakusten. Orrela
eman diote asiera ikastolari.
Andereñoak berak, astero iru egunetan, atsaldeko 6,30-7,30-tara, euskera erakusten die neska-mutillei. Berrogeiren bcrt biltzen
dira. Ta egun beretan gauean 8-9-tara gizon emakumeei, amarren
bat badatozte. Ikastalde auek Eskolapiotako ikastetxean izaten dira.
Euskal kultura aldeko ekintza berexi onek bere langilleak izan-

du ditu. Aspalditik datozte asmo auek, gaur írutuak ematen asi
diranak. Azkeneko guda aurretik, napar euskalzale talde indartsu
bat ba zegon, gogor lanean ari zana. Kanpion, Iturralde ta Altadil
napar jator auen lanak, Taíallan izandu zituzten ondorengoak. Guda ondorean euskal giroak lo egin bear. Berriro, guraso talde bat
asmo berri batzuekin asi zan laean. Ta ara nun datozten Luzuriaga
Olategi berriakin gipuzkoar euskalzale batzuek. Auek lengoakin
elkartuta eman diote azkeneko bultzada euskal giro berri oni. Urmeneta jaunak ta Prinzipe de Bianak babestuaz asi da ikastola.
Migel Arraras, Doxandabaratz, German Kabarbayen tolosarra ta
beste jaun askok leengoak ta oraingoak elkarturik euskal ikaskintzari indarra ta kemena eman diote.
Berri guzti oek entzunez, pozez nenbillen, baiñan badago geiago... Taíallako bazterrak ondo ezagutzeko bi adiskide jatorrek lagundu ninduten. Bata, Joakin Menkos Gendulaingo jauretxearen
nagusi berria, Real Deíensako Markesa. Ez da nolanaiko naparra.
Berak dio: Naparroaren alderdi berexi bat, bere euskal bizia ta
kutsua dala. Ikaskintza berexiak antolatzeko beti prest dago gizon
argi au, batez ere, erriaren jakintza aberasteko ta kultura ekintza
oien bidez euskal jakintza ezagutu arazitzeko.
Beste laguna, Tafallako dantzari ta txistularien zuzendaria,
Koldo Martin Zerezeda Alzorri da. Orain dala bost urte asi omen
ziran lanean, Jabier Murillo, Orkoyendar apaizaren laguntzarekin.
Gaur apaiz au Figarol errian dago ta an ere dantzari talde bat
osatu du. Emen ogei dantzari dituzte ta bost txistulari. Ogei dantza
ikasita, bi orduko saioa egin dezakete. Gaiñera aur txistulari talde
batekin asiak dira. Txikilandia izena eman diote berari.
Koldok alaxe agertzen zuen euskalerri-maitasuna: "Orain dala
bost urte, etzegon ezertxore Taíalkm, zuk ez dakizu nolako aberastasuna dan gure erriaren euskal etorkizunari begiratuaz, igandero
gure aur txiki guztiak txistuaren soinua entzunez oetik jeikitzea.
Asieratik usai ori sartzen zaie ta gero azkarrago esnatuko dira".
Euskal kontzientzi au nola jaiotzen dan gaur, galdetu nion.
Ara erantzuna: "Gure abizenak euskaldunak badira, gure mendiak
nortasun berexi bat balinbadute, txistuaren soiñua atsegin balinba28

zaigu, euskal kutsu jotor boten jabe gerala oartzen gera. Gero
gure kulturari begiratuaz aunitz ikasten degu. Euskalzaleak lanean
jarri ezkero, erriak pozik jarraitzen du".
Taíallatar jator auek, mendizale elkarte bat osatzen ari dira.
Alaitz izena emanen diote. Mendizale elkarte onek gaiñera euskal
kulturaren alde lan egiñen du.
Euskalzale guztiak pozteko aíña berríak ba dira. Gure AMA
LURRAK, nun nai euskal usaia gordetzen du. Lur orrek, euskalzaleen laguntza bear du, euskal usai goxo ori zabaltzeko.
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LEKUNBERRI AITZ TA ORLEGI TARTEAN

Larraun napar baillarako erri nagusia da. Donostiatik Iruñera
dijoan errege-bidearen ertzean dago. Tokia ezin erosoago ta ederragoa. Aralar mendia aurrez aurre agertzen zaigu Gipuzkoako
mugaraiño. Ingurucm belaze zabalak, basoak ezin konta ala, guztietan pagoa errege. Atzean, bizkar konkor bat bezala arkaitz galanta,
illearen modura piñu batzuk dituela. Larraun erreka ertzean dijoa
Irurtzun aldera. Iturriak nun nai daude.
Eliza, errege-bidetik aruntzaxeago ikusten degu. Eliz inguruan
erri-zaarra. Errege-bide ondoan Lekunberri berria dago, an bai ostatu galanta. Udarako ezin obea da toki eroso ta alai au.
Eliza, ederra, zaarra, erromaniko-gotiko bitartekoa, dan dana
arri landuaz egiña, gaztelu baten antzekoa, batez ere dorrea. Antziñako sarrera ta atzeko leioak gorde ditu. Ederrak dira, iduriz beteak, danak zerbait esan nai dutela.
Orain dala gutxi, eliz barrena berritu dute ta izan leiken ederrenetakoa gelditu da, gusto aundiaz egiña. Atzeko zirrikitu zaarrak
ere agertu dizkigute berritze ontan. Erretaula 17-garren gizaldikoa
da, Ameriketako arte lanen antza ba du, Mexikotarren batek egiña
balitz bezala. San Joan Bataiatzaillearen iduria erdian dago, bere
izena darama elizak. Bataio-pontea zabala du, gotikoa. Ate ondoan
jarri dute bataio ta ur bedeinkatua artzeko balio duela. Amaseigarreneko Amabirjina bat ere, bere semea eskutan duela eserita dagoena jarri digute agirian arrizko orman. Eliza gaurko kristau elkarteen billeratako antolatua dago. Orren apain, garbi ta argi, oso
gutori Naparroan.
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Eliza aurrean, erriko kale zaarrena dago. San Juan kalea deritza. Txikia da, etxe zarrak ditu, gotiko garaikorik ba da. Izen
auetxek dituzte; Marigarzenea, Gallarrenea, Apezetxea (ezker); Iribesenea, Borraganea, Mitxansenea, Alkatenea (eskubi). Etxe geienak, napar etxe sendo oietakoak dira. Donostiatik Iruñera berebillean goazela, bide ertzean ortxen dago erri sarreran, danen agirian eta ezin aztu dezakeguna "Antonea". Etxe zabala, bi zati galantarekin, dorre bat erdian duala.
Gaurko erri paketsu onek garai batean izan zituen bere buruausteak.
1460-garren urtean etxe geienak erre egin zituzten tolosarrek.
Orain 120 íamilia bizi dira ta 600 bizilagun gutxi gora beera.
Baillara osoaren salerosle geienak, emen daude, baita sekretarioa,
sendagillea, albaiterua ta abar, ere.
Bertako ta inguruetako gazteei lana emate arren, ola berriak
egiten ari dira. Jainkoari eskerrak mendi baztarretan sartzen dituzte, erria ito gabe. Badago erradiadore ola 30 langillerekin eta suizegaztandegia beste amarrekin. Taldetxo bat Leitzeko olategi nagusira joaten da lanera egunero. Gaiñerakoan lurgintzatik bizi dira,
beiak dituzte esnea kentzeko. Hotel eder bat ba dago, ostatuak
eta ardangelak ugari.
Euskal-giroa nun zegoen orain arte? Ba oso eroria. Mutil eta
neska guztiak erderaz mintzo dira, aziak ere beren artean erderaz,
zaarrak zaarrekin batzuetan euskaraz. Ori dana Euskalerriko biotzean gertcrtzen da.
Urtetan etzan itz bat euskeraz entzuten. Eskoletan d a n a erderaz. Jakiña denbora gutxin euskeraren bizia egiña zegoen. Negargarria ta mingarria zan, San Migeletik jeixterakoan eta erri ontara
sartzerakoan gazteek beren artean euskeraz tutik ere etzutela egiten. Aldaketa onen arrazoia galdetu ezkero, erantzuna prest zegoen: "euskera zertarako". Gaur gauzak asko ari dira aldatzen.
Erretore zaarra il zan, Goian bego. Berria etorri da, Basaburuko semea, ezin jatorragoa ta argiagoa, Migel Alberro bere izena.
Lekunberrira etorri ta aste gutxitara, berri pozgarri bat etorri zitzaigun; illetako meza bat euskeraz eman zuela. Orduantxe asi zan
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euskera berpizten. Elizkizunetan gero ta geiago sartu du euskera.
Gaur meza batzuk bi izkuntzetan ematen ditu, bestetan euskal abestiak sartzen ari da.
Beste pauso zail bat eman zuen erretore jator onek. Meza nagusiaren garaian, Klarisetako lekaime elizan beste meza bat izaten
zan berantien-tzat (beraneantentzat). Orrela, kanpotarrek bere legeak jarri nai zituzten. Ura kenarazi zuen gure On Migelek.
Udarako kanpotar oiek indarra izaki ta bertakoak aiei begira.
Jakiña, euskera zertarako? batzuen galdera. Aien neurri berdiñean
besteak bizi nai.
Aurten erri zoragarri ontatik berri ezin obea artu degu. Ikastola
ireki dute. Ez al da gauza ederra 600 bizi lagunen erri batean ikastola irekitzia? Nun dago Euskalerrian beste 600 laguneko erri bat
bere ikastolarekin?
Erretorak bere etxean gela bat eman die eta antxe ireki
dute aurten ikastola. 22 aur dotoz egunero. Pakita Agirre an33
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dereñoa Leitzeoxra da. Aur oieri, beren etxetan, geienak erdaraz egiten die. Bat bakarrik mintzatzen zan garbi gure izkuntzan. Ez da orren errax izandu aurrak ikastolara bidaltzea. Guraso
batzuentzat oraindik euskeraz egitea politika da. Dana dala asi da,
ta gurasoek illabetero 100 pezeta ordaintzen dute, gaiñerakoa Diputazioako Prinzipe de Bianak egiten du.
Aurtengo udaran, gazteak saiatu dira beste gauza aundi bcrt
aurrera ateratzen: baillarako eguna.
Naparroako Larraun baillaran, su berri bat piztu da. Aurten
leenengo aldiz baillara osoko eguna ospatu dute. Jaí orren gai,
auxe aukeratu dute Larraun bat, 12 errik bat.
Lekunberriko gazteak bi urtez Elizondon izandu dira "Baztandaren Biltzarra" ikusten. Bai egun zoragarria igaro, eta bai asmo
berriak Larraun aldera ekarri ere. Andik etorrita auxe zioten gazteek: "Erri bakoitza bere aldetik ibilli bearrean, zergatik ez gera
denok elkartzen eta batera lanecrn asten".
Pentsatu ta asi. 12 erriren artean, jai bat antolatu eta egin dute.
Aukeratu zuten eguna, igandea, zan, iraillaren 13. Amabi erriak Lekunberrin bildu ziran.
Jai onen gai aipatuenak auetxek izandu dira Aurretik, Lekunberrin orri batzuk banatu dituzte, etxe guztien euskal izenekin. Danak ezagutu ditzazten ta atarian jarri. Izen asko aaztuak zeuden.
Txistulariak erriz erri ibilli dira goizean.
Amaiketan Meza elkartua dandana euskeraz. Denentzat bazkaria. 225 lagun bildu ziran bazkaltzen; 75 pezeta ordaindu zan.
Bertsolariak bertakoak, Udabeko Orexa ta Errazkingo Arginarena. Atsaldeko bostetan sokatira ta korrikalariak. Iribasko gazteek
ango ingurutxoa atera zuten oso poliki. Gero Gipuzkoako abeslari
talde bat. Ondorean dantza. Aur txiki guztiak euskal jantziekin ibilli dira kalean.
Leenengo urtea izandu da ta uste baiño obeto atera zaie. Gazte
denek lana ondo bete dute. Batez ere Arruiz, Aldaz, Baraibar, Uitzi,
Iribas, Lekunberrikoak egiñaalak egin dituzte.
Orrelako egun batek elburu asko bcrtutzen du. Dana dala, ooxtzen dira lur berexi batean bizi dirala eta lur orrek izen bat duela
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eta ez nolanaiko nortasuna. Ekintza onekin Baillararen nortasuna
obeto ezagutu dute eta maitatu.
Jaiekin asten dira, baiña gero oartzen gauzarik ederrena elkartasuna dala ta batasunaren bidez korapillo latz asko askatu ditezkeala. Nai ta naiez Baillararen problemei begira arkitzen dira,
danak alkartuta eta oso borondate onaz. Nola Larraungo Baillara
esnatu ta bizi berri bat eman?, da orain egiten duten galdera gazte
jator auek.
Leenago Baztan aldea zala, gaur Larraun, gero beste baillarak
izanen dira. Naparroa osoa esnatzen ari zaigu. Argi bizi bat datorkigu Naparroa aldetik. Ezagutu dezagun. Txalo bero bat merezi du.

AOITZ, NAPAR IRI ZAARRA

Bost Auzi barruti daude Naparroan, oietcrtik bcrt AOITZ da.
Iruiñeko atectn dauden erriak eta Zankotza, Lunbier, Erronkari, Zaraitzu eta Auritz erriskak ere epai gaiak zuzentzeko, Aoitza jocrtea,
beartuak daude.
Iria, Ircrti ibai basatiaren gaiñeko cddean dago, bizkctr batecm.
Beran berriz, galtzara zaarra, Artzibar ta Aezkoara dŕjocm, iru begiko zubi gotiko eder baten barrena. Gour, goiko aldetik, egiña
dago errege-bidea; Iruiñea aldera olategiak daude, goruntz, berriz,
egurasketa ta frontoia. Ortik bidea igotzen da bi arkaitz tartecm
barrena igaro arte. Toki oni Pontxe Alkuna deitzen diote. Andik
zelai ta mendi zoragarriak ikusten díra. Zuloagak margoztu zuen
bazter zoragarri au.
Naparroako iri zaarrenetakoa degu, garrantzi aundikoa aspaldiko garaietan. Mendi baillaretako ateak gordetzen zituen alde batetik, bestetik Naparroa-erdiko zelaiak. Karlos III nafar erregek, iri
ontako semeak zaldun izendatu zituen. Amabosgarren gizaldian,
emen bertan pakea lortu zuten Naíarroako bi zcrti erdibituak, Agramontesak eta Beamontesak. Eginkizun zoragarri au iriak jaso zuen
bere armarricm ta ortarako bi ezpatak batean ipiñi zituzten.
Garai zaarreko kutsua du iri onek. Eliza dorre lodi batekin gaiñeko aldean dago, sartaldera berriz etxeak, ederrak, arrizkoak,
zcrrrak, karrika estuetan eratuak. Etxe sarrerak crrri landuzkoak,
ateak zurazkoak, lodiak, burnizko iltzeakin, gaiñean armcrrriak ugari. Ez dago bi etxe berdiñik. Jauregi eder bat ere bai, Santa Klarako markesena, 16'garren gizaldikoa.
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Eliza, gerrarako zegoan antolatua, gaztelu baten antzera. Eliza barrena zabala, zati batekoa. Dorrea erromanikoa da, gaiñerontzekoa amaseigarren gizaldikoa, Korua, garai berdiñekoa, zillarraren antzera landutakoa.
Ikusgarria, berriz, erretaula nagusia da. Emezortzigarren gizaldian konpondua, baiña 16'garrengoa arte lan asko du, gure gipuzkoar artista ospetsu Antxietarenak. Gauza asko dago oraindik beretik, batez ere apostoluak, gizon sendoak, su ta garra dariotela.
Erromako Sistina elizan dagoen Adanen antza aundiko iduri bat ba
dago. Migel Angelen estilokoa, ta Antxietak egiña. Ama Birjina bat
bere aurrarekin, arpegi zabal eder ta argiakin, orma batean dago;
au ere Antxietarena da. Beste gurutze bat ba da, Kamon Aznarrek
dionez, Espaiñian dauden artelanetan, oso gutxi bezala Greziako
arte lanekin neurtu leikeena, ezin obea. Alakoxea zan, geure gipuzkoar Antxieta.
Amabosgarren gizaldiko Ama Birjiña gotiko bat eserita; aurrarekin aldaretxo batean dago; aurdun emakumeak beregana joaten
dira.
Bataiopontea, 14'garren gizaldikoa, Nafarroan dan ederrena
dauka eliza onek. Nafarroako ta Aoitzko armarriak burniz egiñak
jarriak dituzte aldare inguruan.
Termitekin lan aundia dute eliza ontan, inguruan dituzte kabiak. Egunen batean tellaturaiño igoko dira.
Iru milla gizaseme bizi dira Aoitzen. Bi Lantegi zaar zeuden;
egurzerra eta egur-errategi edo destileria alkola egiteko, eta bi indar ola.
Gaur asko ugaldu dira olak. Kautxo ta zeta oletan 250 langillek lan egiten dute. Beste iru errediza ola txiki ireki dituzte orain
berriro.
Iri onek baso eta laborantza gutxi du. Leenago ardo anitz egiten zuten, gaur gutxi. Etxe geienak berea ba zuten.
Etxe berri asko egin dute; orain amar urte 120 ta aurten 140.
Etxe zarrak utzi ta berrietara doaz geienak. Etxe zaarrak ez dituzte maite, berrien atzetik dabiltz. Etxe berri auek toki asko izan
arren, pillaka egiñak daude. Diputazioak, kamineruentzat egin
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ditu

etxe erosoak, lorategi
ta belar
xeeaz
inguratuak.
Iri au udarako ezin obea da; aize osasungarria, eguzki goxoa,
bertan mendi "Zabalea" piñuzbetea, berean ibai ederra naiko urakin, lurrak gariakin ta urrutian Sinai antzeko Izaga mendia, arratsaldetan urdiñez jazten dana.
Errian sartuta, euskal izenak nun nai ikusten dira; bar Leku
ona, Beti-jai, írontoi Toki-eder. Lurrak ere euskal izenak daramazkite; Isabaldea, Mendiburu, Angiro-erreka, Legarrea, Urrutea, Reparazea. Gizon kaska zuri bati, "burubeltz" jarri zioten izena oraín
dala gutxi. Nunbait euskal-usaia ezin baztertu.
Izenak euskaldunak, baiña euskaldunik ezin aurkitu.
Ba al dago euskal girorik iri onetan? Auxe galdetzen nuen nik.
Beti erantzun berdiña; "Ori ez dakigu emen zer dan". Bizpairu aldiz izan arren, saiatu nintzan zeozer jakiten. Galdetu nien apaizei
ta jende ikasiei, euskal zaletasunik ote zegoan. Beti gauza berdiña
entzun bear: "Batere ez, emen ez dago ezer".
Azkeneko aldian, Daniel Orexako gazte batekin nintzala, ibillaldi luxe xamar bat oiñez egiteko asmotan, sartu giñcm ta bidean
dio nere gazte onek: "ez nuke erri ontatik joan nai, norbaitekin euskeraz mintzatu arte". Galdetu nion saltzailleari euskaldunik ba ote
zan eta bere senarra ala zala esan zigun, berez USETXIKOA (Esteribar). Gogoz mintzatu zan gurekin euskeraz. Bi andre gipuzkoar
an ezkonduta bizi zirala adierazi zigun; aiengana agindu bat egitera jocm bearra zegoela. Jocm giñcm eta bi etxeko andre aiek Usurbilgo apaiz baten arrebak izaki, Zarautzen apaiz dagoen Erraimun
Aginagaren arrebak alegia! Ura poza gurea, bai cmdre aiena ere.
Euskeraz mintzatuz erriko kale guztietan barrena ioan giñctn. Aoiztar asko agurtu genuen bidean. Bi cmdre oien senarrak esaten ziguten erdaraz: "Euskera maite degu, baiña gure emazteek aurrei
ez die erakusten. Aita ta a m a bakarrik esaten dakite". Topo egiten
degu okillearekin, Jabier Sarries bere izena. Poza artu zuen ta euskeraz zekizkien guztiak esan zizkigun. "Gurutze Santuaren" euskeraz egiten egondu zcm kale erdían. Iñoren laguntzarik gabe, an balio du euskaldun izateak.
Bi gipuzkoar etxekoandre aiek deitu ginduzten, beren íamilie39

kin batera ofaldu genezan. Aiek gizaseme jatorrak. Atera zizkiguten
amar urteko ardo zaarrak, Aoitz bertakoak "Zabaltza" etxean egindakoak, ezin obeak. Zabalza etxe ontako illoba jesuitak Meza berria eman zuenecm bazkarian berak ainbat urte zituen ardoa atera
omen zuten.
Guk uste gabean, kafe artzera beste etxe batera, deitu ginduzten eta antxe bilduta zeuden erriko euskaltzale ta euskaldun
geientxuenak, danak ez. Gaueko ordu biak arte egon giñan solasean. Amaseiren bat bildu giñan. An entzun genituenak!
Leenengo galdera au egin genuen. Izan al da emen beiñere
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euskalgirorik? Azkeneko gerra arte oso aundia, berek ziotenez. Ba
omen ziran eundik gora euskaltzale. Abesti, dantza ta txistua ikasteko ta euskeraz egiteko biltzen ziren. Ba zituzten iru dantza talde ta
itzaldiak maiz euskal kulturari zegozkienak. Gañera Aoitzetarrak
euskal kultura inguruetako errietan zabaltzen ibilli ziron. Zankotza
ta Auritzeraño dantzak erakustera joaten ziran. Gero erori zan ekaitza ta ...isilaldia etorri gaur arte; egiaz oso luzea.
Orain dala bost urte asi zan berriz dantza talde bat. Aiuntamentuak ukatu zien laguntza. Gaur berriz bere gain artu ditu.
Erru aundiak dituzte apaiz erdaldunak bidali dituztenak, baita
maisuak ere. Oiek Euskalerriaren usairik ez dute beiñere artu, berea etzalako.
Gaur zer?, galdetu nien. "Ikastola nai degu", azkar esan ere.
"Emen moda da aurrei izen euskaldunak jartzea, baiña orrekin bakarrik ez degu ezer egiten". "Apaiz euskaltzale baten bearra degu
asteko. Ez dago besterik". "Guk ez dakigu nundik nora jo. Erri ontan gauza orri nork eltzen dion garrantzi aundia du. Beldurra degu
danok".
Giza-seme napar, gazte ta zaar, jator auek entzuten ez giñan
aspertzen. Merezi dute ba gure laguntza.
Aoitzko euskal napar talde oni Arturo Kanpionek entzun balie,
ori poza artuko zuen!
Jose Agerre naíar euskaltzale jatorrak, emengo ilerrian dauka
ilobia euskeraz idatzita.
Iri ontan egon ondoren, bizpairu egun geroago, Danielek esaten zidan: "Aoiizko euskaldun aiek ezin ditzaket aaziu. Euskalerriarentzat Naparroa ez da galdua, pixtuko da berriz".
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OROZ - BETELU TA BERE ARIZTEGIAK

Dana mendiz inguratuta, Iraty ibaiaren ondoan aurkituko dezute erri polit au. Orrengatik daukd ain ondo bere izena jarria;
Oroz-Betelu, "mendiz josita" esan nai du. Urrizgain (1.018 m.), Bixkasun (966 m.), Meyurru (1.072.), eta Murubixkar (966 m.), tontorrak
agirian daude. Aoitz aldetik sartu ezkero, erreka, aitz eta lur leorra
artez betea ikusiko dezute; erritik Auñamendi aldera joan ezkero,
berriz, mendiak aritz eta pagoz beterik, berde kolore ederrez jantziak.
Erriak, etxeak zabal eta ederrak ditu, geienak aintzina garaikoak. Eliza egi batean, agirian; kaleak, goitik ibairaino dŕjoaz. Etxetarteen barrena ANAKO erreka kantari.
Aezkoa aldera, erritik iru kilometrotara, auzo eder bat dago;
bere izena Olaldea. Burni olak zeuden garai zaarretan, gero paper-olategia ta gaur argi indar ola galante. 33 familia bizi dira. Bertako parrokia, San Migel eliza berrian daukate.
OROZ-BETELUN gaur 460 bizilagun bizi dira. Geienak langiUeak dira. Armario olategicm (45 lcmgille); besteek argi indar olategian eta basoan lana egiten dute. Ba dira lurgintzan ari diranak
ere.
1845'garren urtea arte, Artzibarko erria zan. Geroztik askatasun
osoa eskuratu du.
Ezin diteke erri ontatik joan bi gauza ikusi gabe. Alde batetik
Elizak daukan aldare nagusia, Juan de Uizik 17'garren gizaldiaren
asieran egina; iduri onenak ool lanak, oso fiñak leenengo errenkadan dauzka. Eliza bera oso ederra da, arri landuz egina, 16'garren
gizaldian geiena. Dorrea ta atea 13'garren gizaldikoak ditu. Orain
berriro aterpe eder bat jarri diote ta aurrean loretegi bikaina. Baz43

tarreko aldare batean ba da San Antonen iduri bat, 16'garren gizaldiaren asierakoa, oso gustokoa zaidana. Nortasun aundikoak
eta ederrak ditu arpegia ta bizarra.
Erri ontako beste ikusgarria, aritz basoak edo ariztiak dira. Dana dala, Nafarroan diran ederrenak eta batzuek diotenez, Europan
leenengoak. Bear diran bezela garbi eukitzearren, urtero 1.400 m.3
aritz egur kendu bearrak dituzte. An bertan ere ba dira zuaitz landare baratzak; ezin obeak, Diputazioak zaintzen ditu.
Ez dira gaurkoak; orain dala berreun urte, antxe zeuden eta
orduko landareei esker, gaurko basoak egin dira. Baso ta baratze
tartean dijocrn Iraty ibaia zoragarria da, batela artu bearra dago alde batetik bestera igarotzeko. Gainera ibaia amorraiz bete beterik
dago. Orain dala bizpairu urte, konponketa batzuk egiteko, ibaia
ustu zuten eta iru kilometro terdin lau tonelada amorrai jaso.
Ez dago gaizki. Ale batzuk ba omen zituzten 5 kilo.
Baso oien bidez erritarrek, aurrerapen aundiak dituzte urtero.
Sendagillea, ura eta argia, Erriak ordaintzen ditu; gainera eliza
konpondu dute, "Iturri-alde" frontoi berria egin, kaleak apaindu,
mueble olategi berria jartze arren 8 milloi aurreratu. Orrela pozik
egon ditezke. Ura, edaririk onena bezin goxoa dute; "Aizkolan"
iturritik datorkie.
Euskal kutsu aundia dauka erri onek, bainan euskera galdurik dago. Orain dala berrogei urte egiten zan, gaur ez dakite. Adiñezko gizon bati galdetu nion zerengatik etzuen euskeraz ikasi.
"Oso trakets egiten zitzaidalako", esan ere. Gainerakoan euskal
izenaz bazter guztiak bataiatuak daude; izen batzuek berexiak eta
izkuntza aldetik aberatsak. Erritarrek ez dakite zer esan nai duten.
Ara etxe batzuenak: Putzan, Makurra, Ten, Zertelo, Erneta, Iringua, Txirula, Gizon, Endari ta abar. Oraindik ibai erdian gelditzen
dan lurrai "zaidu" deitzen diote eta toki bustiari "ezki"; soro ezpel
etsiei "izpulka", Mendi aldapan dauden arñ puskatuei "txintxila".
Euskal giroa, nola esnatu? Lcm ortan asi da erriko erretore argi ta langillea. Benito Urtasun jaunak, erriko ta Artzibarko izenak
jasotzen crri da. Urte ontan Oroz-Betelu ta Artzibarko gaia artuaz
liburuxka bat idatzi du.
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Erri ontakoa degu Garmendia familía, Nafarroan euskal kulturaren abeak izan diranak.
Udara igarotzeko, erri au bezin toki eroso, paketsu ta merke
gutxi. "Txirula"-etxean kanpotarrak artzen dituzte. Ez dezute iñun
billatuko beste tokirik ain merke ta garbirik dagoenik. An izandutakoak oroituko zerate askotan.
Oroz-Betelu ta Artzibar barrena oinez ninjoala, familia bat bakarra arkitu nuen egiaz eta biotzez, aspalditik euskaltzale benetakoa
eta gorriak ikusitakoa. Sendi onekin topo egiten zailla izandu zitzaidan. Azkeneko aldian Oroz-Betelun nintzala, bere etxean zeuden. Erriko erretorari esan nion, mesedez joateko eta urrengo egunean arreman baten aukera eskatzeko. Gaixo zeudela ta atzera
ezezkoakin otorri zitzaidan. Berriz ordua eskatzeko esan nion eta
azkenean ordu erdibaterako ontzat artu zuten gure agurtza.
Garmendia jauregi ederrean, eliz inguruan bizi dira. Sarreran,
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euskeraz idatzirik zegoan: "Ongi etorriak" eta mailladiko ate gainean:
"Adiskideak barnera
Etsaiak, okerrak eta
mingaina luzeak kanpora".
Senar-emazteak pintatzen ari ziran. Agurtu ondoren nere leenengo galdera auxe izan zan. Zer egin dezute zuek, Nafarroan,
euskal kulturaren alde? Erantzuna interesgarria eman zigun. "Gure aita Leopeldo Garmendia, biotz biotzez asi zan lanean. S. Aranaren idazkiak irakurrita esnatu zan. Gero lagun batzuk bildu zituen; Iruiñe ta Nafarroa barrena euskaltzaleen asmoak zabaltzen
asi ziran. Gurasoak etxean euskal anderéñoa jarri ziguten gure izkuntza ikasteko eta Oroz-Betelun asi giñan euskeraz mintzatzen.
Gudako ekaitza etorri zan eta arekin zigorra. Iges egin genduen.
Nere anaia Migel Joseren euskal lanak orduan galdu ziran. Millaka fitxetan Aezkoako berriak jasoak zituan. Orduzkeretik erbestean
ibilli gera; Frantzian, Ipar Ameriketan eta Mexikon. Orain berriz
etxean".
Nere bigarren galdera. Ze lan egin dezute Oroz-Betelun euskal kulturaren alde? Bai garbi esan ere; "Oso gutxi". "Asi giñan
kantu ta dantzak erakasten baina etziguten arrera onik egin. Gerra aurretik, emengo langilleak beste asmoak zituzten buruan. Gu
aientzat, erriko aberatsak giñan".
Andre Karle Garmendia, erriko eskolan aurra zalarik, asi zan
marrazten; gero Iruiñean. ZIGA napar margolari trebearen ikasle
izan zan. Gero geiago ikastera Parisa igo ta bere gaurko senarra
an ezagutu zuan. Higinio Blat margolariarekin ezkondu ondoren,
ia egunero pintatzen ari dira. Bere senarrak, Erromako sari nagusia
altxatua dauka.
Gure gerra ondorean alde egin zuten. Frantzia barrena ibilli
ziran, gero Ipar Ameriketan ta azkenean Mexiko'n, Ermosillako
ikastetxe nagusian biek amabost urte egin zituzten erakasle bezela.
Udaro espetxera joaten zan emakumei margozten erakustera.
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Asko margoztu du gure Karlek; marrazkiak Parisera bidaltzen
zituan eta margoak, berriz, Ipar Ameriketara.
Orain dala sei urte ostera Naparrora etorri zaizkigu. Baditu bi
alaba, bat margolaria ta bestea goi maillako dantzaren erakaslea.
Bere lurra maitera, itzuli ezkerotik, Naparrako edestia margozteko asmoa dauka ta lan ortan oso aurreratua dabil. Naparroko
edestiaz ez du zernai egiten. Naparroko ekintza sendoenak margozten ditu bere nortasuna egitaz agertzen dutenak. Berak dion be
zela, "Naparroaren alde, zer bait egin nai dut".
Nai bakarrik ez: asko egiten ari dala, esan dezakegu. Begitik
sartu nai du errian Naparroko griña, maitasuna ta ezaguera.
Oliba lekaide etxearentzat, Garzia Ramírez erregearen irudia
margozten asi zan. Gero Eneko Aritza'rena egin zuan.
Lanak artzen zituan egitazko arpegiak billatzen. Lagunak, beren semeak margozteko eskeintzen zizkioten. Berak ba zuan lana,
oartu arazten, mutil politak etzitula nai, gizon egiñak eta sendoak
baizik. Bear zituan gizasemeak billatzen. etzitzaion lana errexa izan

Beste lauki edo kuadroa. Aoiz'ko pakeari egiña dauka. Su ta
anai artean odol dario zebillen Napccrroa. Azkeneon, 1429'garren
urtean agorraren 17'an pakea lortu zuten Madalen erregiñaren bitartez. Ordutik, bi ezpatak jarri zituzten Aoiz'ko armarrian. "Aoizko
Pakea", eman dio izena bere margoari. Margoa Iruñan zegola jakin zuten Aoizko errikoetxekoak ta ikustera joan ziran. Gero, pakea, eroria dagoen San Erroman baseliza inguruan gertatu zalako.
berriz altxa dute ta urtero erromería ctntolatu.
Berak egindako azken lana, Amaiur'ko azken gudari naparterrei buruz; tamalgarria, gogorra ta ikaragarria da. Odola ta sua
zabaldu, ta gudari batzuek Napar ikurriña zutik eskuetan oraindik
daukatela. Auxe da arrigcrrrizko irudia ta Ncrparroarentzat benetan
mingarria ta esanai aundikoa. Bere lan au egin ondorean, joan
dan urtearen bukaeran, Iruñako denda baten agertokicm ipiñi zuan
erriak ondo ikusi zezan. Asko dira, gogotik ikustera etorriak. Orain
berriz, Orreagako burruka nagusia bukatu du.
Irudiak ondo ematen zaizkio gure Karle'ri, bizitasun ta indar
aundikoak egiten ditu, gaiñera oso garbiak. Berari esker Naparroko edestiaren ekintza ezagunenak margoztuak izango ditu. Berak
egindako bilduma au garrantzi aundikoa ta balio duna degu.
Orain berriz asmo zoragarri bat etorri zaio burura. Bere jauregian, bere margoekin, Naparroko edestiaren museo bat egin nai
die, danak Naparroko bizia, nortasuna ta edertasuna, bear bezela,
ezagutu dezaten.
Ikusten degunez, bere odolan daramazki, gure Karle'k, bere
Naparroa ta artea. Berari esker, Naparroko edestia artearen maillara jasoa gelditzen da ta orrela Euskalerria ezagutu arazten du.
Edertasuna ta Naparroa batean agertzen ditu. Karle'n bitartez, Naparroaren zaña zarrak ikusten ditugu, indartsu ta berri.
Esaten nuan bezela, andre au ez da nolanaikoa. Naigabe ugari izan ditu inguruan ta etxean, danez gain atera da, bere sinismena sendoaren bitartez. Gutxi al da emakume batentzat, sinismena,
aberriaren maitasuna ta artea bere bizitzan iruak bat egítea ta alkartzea? Naparroko katean sortutako lore eder bat degu gure Karle Garmendia. Ixillean, eten gabe lanecm ta otoitzean dabilkigu. Berak utzitako emaitza oso aberatsa izongo da, ikusi nai dutenentzat.
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OLAZTI, URBASAKO BIDEAN

Ziordia eta Alsasu: tarte ortan dago erri eder du. Errege bide
nagusia, erritik bertatik barrena igaro dijoakio. Ez bakorrik errien
erdian, baita Urbasa ta Alzania mendi tartean ere arkitzen degu.
Trenbide nagusia Eliza atzetik barrena dijoa. Burunda ibaiak, Iruiñeruntz daramazki urak.
Eliza, gain batean degu. Aurrean, beerago, Urbasaruntz erri
zaarreko etxeak; Alsasuruntz Klinkler lagunartea, auntzaxeago Porlan olak eta langilleen etxe batzuk. Errege bidetik Urbasa aldera,
berriz, auzo ta etxe berriak.
Amabostgarrengo Eliza, orma lodiekin gudako indarkerietako
antolatuta dago. Aldare nagusian, erretaula ederrenetako bat arkitzen degu. Antxietaren eskolakoa. Bere egillea, Diego Mayora gipuzkoarra, Segurakoa. Erdian jarrita daukaten San Migel iduria bi49
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kaina da, eta oso onak Azken Aíaria eta Gurutzetik Jesusen Jeistaldiaren zur lanak. Berdintsuak dira Amabirjinaren zur lanak ere.
Amazazpigarren gizaldiko zillarrezko Gurutze eder bat, ba dauka Eliza onek. Garai bereon Andres Salinas bordadoreak edo azpatzaileak, Eliza ontarako, apaiz jantzi ederrak egin zituen.
Elizak arrizko aterpe zabal bat du ta andik erri osoa ederki
ikusten da. Orain dala 100 urte 800 bizilagun, gaur berriz 500 sendi 2.300 biztanlerekin bizi dira.
Zimentu olategian 500 langille daude, joan dan urtean jarritako "Prefabricados" olategian beste 280 langille ta bi arrobi ba dauzka OLAZTIK. Aspaldiko garaietan erri onek ba zituen olak; Biokozabalko aitz meatzetik burnia ateratzen zuten.
Gaur iakintza aldetik, erdimaillako ikastaroak errian bertan
egiten dituzte. 85 íkasle dijoazkie. Dana dala, 200 gaztetatik 85 eskolatuak dira. Auxe da Naparroa berriaren gazteria.
Jaunari esker, Olaztitar amona batekin topo egin nuen; benetan andre argia, bere izena Teresa Etxaiz Lazkoz. Aspaldiko oitura
zaar asko eman zidan. Biziki mintzo da. Kutxa eder baten antzekoa
degu, barrena betea dauka. Izketan asten danean utzi egin bear
zaio. Ara berak esan zizkidanak: Errogatibetarako, iru baseliza
omen zeuden eta iru egunetan egiten zituzten. Aundiena Belengo
Andra Mariarena, bestea Donostina (S. Sebastian), irugarrena "SANEZTAN" (Doneztebe) Olaztin zaarrek euskaraz esaten duten bezela. Belengo Andra Mariaren eliza barrendik dana urratuta dago.
Andra Mariaren iduri polita, gotikoa, 14'garren gizaldikoa, Donostiako baselizon daukate iasoa. Errogatibetan iduri au ibaira eramaten omen zuten andreek eta an arpegia bustitzen zioten.
"SANEZTANEN" baseliza erori zan. Donostirena berriz, berritu dute. Guk ikusitakoan, kamioi aundiz inguratuta ta ormetaraiño
atzeko aldetik arri xeea jarrita zeukan.
Arrunt utzita dagoen Belengo Andra Mariaren baselizak ba
dauka zer esan aundia, inguruko bazter guzti aietarako. Amona
onek dion bezela, orain dala berrogei ta bost urte, San Juan bezperan suak pizten omen zituzten gauean eta ondoren txokolatea
egin ta jan. San Juan egunean goizeko lauetan neska mutillak BA50

TUEKO iturrira biltzen omen ziran berriz txokolatea egin ta jateko.
Andik egunsentiakin Belen izeneko baselizara zetozen, danak kantari, mutillak gari landareak korapillean zituztela bidean neskak
bere ctrtean trabatu ta erortzeko. Kantari zijoazen eta leenengo errepika orrela asten omen zan, "San Juan ta Madalena, biek sagar
billa joan ziran". Goizeko seitan Meza zuten Belengo elizan, Aiuntamentuko gizonak bertaraño etortzen zirala ta ondoren aurreskua.
Gazte sail ederra biltzen omen zan. Danak San Juan egunean,
egunsentiaren iintza biltzera zetozen. Amezkoako gazteak ere biltzen omen zircrn beren zaldi ta guzti; auek bide luzea zuten, Urbasa
mendian barrena etorri bear. Belengo iturri au Zapardai azpian dago.
Meza nagusia, San Juan egunean, parrokiko elizan zuten eta
andreek arrosak eramaten zituzten bedeinkatzera; gero etxera ekarri ta begiko miña kentzeko balio zutenak. Erriko enparcmtzcm Aiuntamentuak gizon guztiei ogia ta ardoa ematen zien.
Belengo baseliza gaur oso utzita dago. Leenago aldare nagusi
bat omen zuan, azkeneko urte auetan ostu dutena. Baseliza onen
inguruan, orain eskola berriak egitera dŕjoaz eta merezi luke berritzea eta bertara Belengo Andra Mariaren iduria ekartzea. Oitura zaar aiek betiko utzi egin bear al dira? Batzuri gutxienez eutsi
egin bear litzaioke. Ni izan ezkerotik bota egin dute.
Zer esan aundia dute gure erriaren aintzinako garaiak ondo
ezagutzeko. San Juan eguneko iintza biltze orrek, jentillen garaiko
oiturak dirala esan nai ote digu. Aintzinako garaitako kutsua daukate oitura oiek. Kristau sinismena sartu aurretik zeuden ugaritasun gurtze edo kultoen aztarnak aukeratzen ditugu. Udako eguzki
betearen jaiak, udako ura ta su berriak maitasunaren lortzea; danen azpia, ugaritasunaren sinismena ta ekintzak. Ze lanak leenengo kristauentzat, oitura oiei giro berri bat emateko.
Azkeneko gerratea arte ba zan txistularirik erri eder ontan.
Erriko enparantzan igandero txixtua jotzen zuten. Baltasar ta Fakundo izan ziran azkenekoak.
Teresa Etxaizen gazte garaian, egun bat izaten omen zan
"Gaiztana mozte" izenekoa. Egun ortan bakarrik gaztaina bilteko
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aukera izaten omen zuten. Elizako kanpaia jo ta danak korrika zijoazen.
Beste oitura polit bat izcrten zuten neskek, "Errezka" izenekoa.
Etxe batera lana egitera, biltzen ziran neskak, adibidez irutera.
Gaueko amaiketan, mutillak sartzen uzten zituzten eta danak dantza saio bcrt egiten zuten.
Etxez etxe abestutzera ateratzen ziran Santageda egunecm.
Olaztiko kanta zaarra auxe zan.
"Nork esan du ze pasatu dan munduan Santagedari
lendabiziko azotazuekin, bularra kendu zioten.
Santiri martiri maitia, errukiaz betea,
alkanzatuko degula, osasuna ta pakea".
Dirua kentzeko bertsoak auek dira:
"Santageda maiageda, arramaiuan sagua.
Axreri ez pezuan katua, limosna orekin,
ezin beteko zakua".
Joan ziran oitura guzti auek.
Zer dio Euskal giroak?
Gure azken gerrateaz gero, arrunt eroria zegoen. Zaarrak, bai,
euskeraz mintzatzen dira beren artean, gaiñerakoek dana erderaz.
Beiei oraindik euskeraz egiten die; "atzera, gorri, ta abar". Errian
dauden bi apaizak erdaldunak dira. Erretorak esaten zidan: "Kristau Ikasbideko mutilletatik batek bakarrik ere ez daki euskeraz".
Eskoletan galdu da euskera. Erderaz bakarrik egiten zien eta
umeak artara jarri dira.
Baina Jaunari esker pozgarrizko gertakizun bat gertatu da.
Ikastola ireki dute. Oso polita da asiera. Maria Milagros Lopez de
Goikoetxea, andre gazteak, aur txikiak ditu eta orain dala bi urte
aditu zuen susmurrua Alsasun ikastola irekitzera zijoazela.
Aurrak artu eta joan zan. Alsasura iristerakoan lagun batekin
topo egin zuen eta esan zion zertara zetorren. Bai besteak ere escm,
Alsasun etzegoela olakorik eta ia berak ez al zekien euskeraz, galdetu zion. Baietz escm Maria Milagrosek. Besteak orduan, bera asteko Olaztin, erantzun zion. Baita asi ere. Erritar emakume gazteen
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artean berak bakarrik daki euskeraz. Amona zaitzen egon zan urte askotan eta amonakin euskeraz egin bear.
Ikastola osatzeko, Mikaela Ayerdi, neska Ataundarra, azkeneko 30 urte auetan Olaztin bizi danakin elkartu da. Bi neska auek
etxez etxe laguntza billa asi ta 1969'garren urteko ikastaroan 27 aurrekin asi ziran. Ikastolari kanpotarrak bertakoak bainan arrera
obea egin zioten. Euskaldun asko ari ziran esanez, "euskara zertarako". Aiuntamentuak gelak eskeiñi zizkien eta Diputazioko Prinzipe de Vianak babesa.
Bigarren urtean ikastaro ontan, Estaduak parbulario bat ireki
du eta bertako zuzendaríak aurren gurasoei esan zien, "aurrak ez
ba zituzten erdal parbulariora bidaltzen etzituztela gero erriko eskoletan artuko". Lantegi nagusiko agintariek ere langileei adierazi
zien parbulariora eramateko aurrak. Bost gurasok bakarrik atera
zituzten ikastolatikan beren aurrak. Guraso geienak euskal kontzientziari eutsi diote. Orain ikastolan 30 aur dira.
Guk ere esan dezakegu, Josepa Ayerdi, Mikaela andereñoaren
amak zion bezela: "Au poza. Oraingoan utziko al digute euskaldun bezela bizitzen".

LEITZE TA BERE EUSKAL NORTASUNA

Nortasun aundiko erria degu. Arrazoiz zion euskaldun zaar batek: "Leitzeko arri aundia, Iruiñeko pare". ORIXEK ere "Euskaldunak" bere olerki liburu nagusian agertzen digu Leitzaren nortasuna: "Zelaia betez dator, Leitzar arranditsu". Leitzar bati entzun nion
ateraldiak zerbait esan nai du. "Sardina zaarraz zenbat trago ardo artu bear zan erakutsi zidan; bat brasan jartzean, bestea itzultzean, irugarrena leiotik kanpora botatzerakoan".
Erria, Oialde mendi magalean arkitzen degu. Mendiak nunai
ageri dira; gaineko aldean Oialde, Gurutz ta Okabio. Urak ere
erreka eder batzuen bidez dijoaz itsasora. Erri ontako Tardoa mendian jaiotzen da Urumea; Leizaran ibaia, berriz, Gorriztaran eta
Erasote errekek osatzen dute. Urak, alai ta garbi dijoaz erreka barrena. Basoak nunai ikusten ditugu ta zuaitzak Euskal Errian diran
ederrerentakoak dira. Soroko gaiztain aundiak Leitzera joaterakoan
merezi du aldioro gure agurra. Benetan ikusteko modukoak dira
Leizelarreko izaiak. 58 izai, luzeenak 47 metro. Ondo gordeta dauzkate. Orain dala urte mordoxka bat, Munita zuaitz maitale ospetsuak esan zien nola inguruak itxi ta zurezko mailladiak egin. Aren
esanak ontzat artu dituzte. Barzelonako Gaudin "Sendi Saindua"
elizaren antzeko bataiatu ditu norbaitek izai oiek. Errian bertan degu, berriz, Euskal Erriko gaiztainen aiton zaarra, Iruineko bidean
azkeneko etxe ondoan. Badu zazpi metrotako gerria. Merezi du ondo zaintzea ta bear dan bezela apaintzea. Mendiak oso aundiak,
zuaitzak ikusgarriak eta erria berak napar euskal kutsua du. Eli55

za gain gainean dago; elizapean erria degu ondo eratua, zabala ta
etxe ederrez omitua. Bere inguruetako bost auzoetan (Gorriztaran,
Arkiskillalde, Erasote, Erreka, Sakulu) larogei ta amar baserri. Ikustekoa erri onek duan enparantza ederra; alde batean erriko etxea,
arkupe eta guzti, aurrean Baleztena íamiliaren jauregia eta Torre
etxea, ertze batean írontoi irekia. Eliza ere arri landuz egina da.
Orain dala gutxi, barrua berritu dute. Argi ta garbia ikusi genduan.
Euskal nortasun aundia dauka erri onek. Nunai napar euskara
jatorra egiten da. Emen bizi da Astaizaga baserrian, etxekocmdre
idazlaria, Mikaela Labaien. Gerra aurretik aldizkarietan argitaratzen zituan bere idatz lcmak. Gaur José Mcmuel Lasarte apaizak
idazten du euskaraz; bere azken lana Prinzipe de Bianan agertua,
Patxi Arrazolari buruz. Badegu beste euskal intelektual gazte bat
ere; Franzisko Zabaleta, etnologi lanak burutu eta euskeraz idazten dituana.
Izcm du bere bersolaririk ere. Beni oso ona, eta Zumeta. Euskal jolasetan txapeldun dira, batez ere bertako aizkolariak. Dcmak
ezagutzen ditugu erri ontako semeak: Otermin, Gartziarena ta Astibia. Leengo garaietan Patri izan zuten. Aurten ere aizkolarien txapelketa Leitzen egin da. Aizkolarien erri buru bezela agertzen zaigu erri au. Bertan egiten dituzten aizkorak, Euskal Errian oso ezagunak dira. Erriko mendietan burnia ta egurra ugari bai zituzten,
aspaldiko garaian ola zaarrak jaio ziran. Aietatik bi gelditzen zaizkigu: Erbiti ta Perurena. Bietan, aizkorak eskuz egiten dituzte. Bi
ola zaarren izen oiek esan nai aundikoak dira. Erbitin etxean 30
aizkora egiten dituzte egunero. Bere ortan iraun bear luteke bi ola
zaar oiek, aspaldidcmik esku lana nola egiten den ikusteko. Ortan
irauteko agintarien laguntza eskaini bear litzaieke. Erri ontakoa
genduan Sukunza korrikalaria ere, oso ezaguna.
Inguruetako erri guztietan ezagunak zircm Leitzeko txistulariak
ere. Orexako etxeko andre batek esaten zidan: "Gu txiki giñala iru
mutil koxkor zetozen erriko jaietara beren txistuak joaz. Arrituta
gelditzen giñan aiek ikusita. Ura gauza polita. Galtza txurik-deitzen genien". Leitzarra zan Ebaristo Elduayen txistularia. Aren bidez Olazaranek, Leitzeko ingurutxoa liburuetara jaso zuan. Leitzek
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ba du bere dantza zaarra ta berexia; ingurutxoa deitzen diogu. Urtean askotan dantzatzen dute. Festa bigarrenean dantzatzen dute
zaarrek. Arratsaldean, aurrena, abeslariak izaten dira, ondoren ingurutxoa.
Etzan arritzekoa, Orixe euskaltzain egiteko, orrelako euskal napar erri berexia ta jatorra aukeratzea. 1959ko azaroaren 22an Leitzen egín zuten Orixe euskaltzaindikoa ta aitzaki onekin euskal jaia
ezin obea antolatu ta eskiñi zioten. Ekintza onek Leitzeren Napar
nortasuna are geiago zuzpertzen du. Orrelako jokabideak daramakite barrenean indarra.
Ez da arritzekoa, erri onek maitemindu bat izatea, giro, indar ta
txertu berri bat eman diona. Patxi Arrazola degu. Bere lanak aipatuaz, idatz lan bat eskeniko diogu. Zor guztien opari bat bezela
izan ditezela gure itzak.

LEITZA BERRIA TA PATXI ARRAZOLA

Gaur Leitzako erriak, 2.325 biztanle ditu. Lenagoko aberastasunei berriak erantsi dizkiete. Azkeneko amar urte auetan era bat
aldatu zaigu. Industria giroan sartu da zearo. Ba ditu, olategi onenetakoa, bigarren malleko ikastetxeak, liburutegi, jan gela ta biltokiak ezín obeak. Naparro osoan Leitzari gauza arrigarri bateri
bezela begiratzen diote.
Erri au zerbait ba da, Patxi Arrazolari zor dio. Eskertsu betiko
legoke. Gipuzkoar gizon argi ta trebe au, euskalzale purrukatua
genuan. Leitza ezagutu ezkerotik maitatu zuna benetan.
Orain dala 15 urte asi ziran Leitzan, erriaren etorkizunari begiratuaz, gora berak jaiotzen. Lan biderik etzegon bertan ta gazte
guztiak ba zijoazten alde. Orrela, erria indarra galtzen zijoan. Orduko alkatea Fermin Lizarraga, Nikolas Buldain erretore jaunengana
bere kezka oiek agertzera joan zan. Lantegi berrin bateri arrera
egin bearko zitzaiolakoan gelditu ziran. Ortarako lurrak eskeñi
bear, baita argia ta ura. Papelera bat egiteko asmoakin aurreratu
zan Patxi Arrazola. Urangaren papeleratik zetorren, berria egitera.
Eun langille artu zituan asieran. loan dan urtean 1970'an il danean,
1.140 langille lanean ari ziran. Nortasun aundiko gizon onek ba
zituan asmo ugari, baita aurrera ateratzeko gogoa. Bere asmoak
etziran nolanaikoak, kemena ere izugarria, etzan etxean gelditzeko
jaioa. Gizon aurrerakoia genuan. Buruan bi gauza sartu zitzaizkion
barreneraino; lendabizi lantokiak sortu bear zitula euskaldunentzat,
gero gazteak ezi egin bear zirala. Asmo oiek betetzeko, bi lagun59

laguntzen diete. Bost oietatik iru leitzarrak ditugu, gainera ba daude erritik kanpora beste bost erakasten. Naparroko euskal erri jator
onek andereñoak exportotzen ditu.
Gaur ikastola bete betea dago. Ura bai gauza polita. Gu sartzerakoan Jose Fermin dantzan lasai asko zebillen.
Leitzan zeuden monjak joan dira eta aiek utzitako ikastetxe
zaarra moldatzekotan dabiltz antxe ikastola zabaltzeko. Ez da berri
txarra.
Inguruetako 400 aur guztiak eskola berri batzuetan biltzen dituzte. Eguardiko janaria ta autobusentzat bost pezeta ordaintzen
dituzte bakoitxak.
Erriko enparantza onduan antolatu dute tokia nai dutenak lenengo mallako botxilleratua egiteko. Gaztetxo mordoxka bat ba
dijoakie ikastera.

