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Oure Aralar’ko San Migel
oiangeruari
burnzko Ilbu
1-u eta Lanak baditugu ba

nik euskeraz argitaratutako
Araiar’ko
San Migeleri bu-

tzuk denak erderaz
daudenak.

hau uste
k0 dela.

idatzirik

Oraingo hontan, zorlonez,
Aralar’ko Aingeruari d o &
kion euskeraz idataitako 1i
buru bat daukagu gue asGoizueta’ko Etxea, —

kuetan.
(.

Nparroak
94drd1 esko ¿tU. Bre edta.un
guz
askok .gften dute. 4aparroa aberatsa dalako, bere edertasu
netik ezn dgu ezertxore baztertu. Danel uts
b’earr
dgo Joatdako gJzadIak eman dguna ezln degu ost}koka
btit. Dnak jaso heerrak dauzkagu.
AM arrak Naparroako eberastasun bt dtugu. Ez da
at,d1ertako
bat, orrengatlk ez dtra baztarreanuzteko. Napa
rroalco erri txtkl ta aundi askotan. arrizko etxe zar . ugari
lkusten ditugu Naparroa ex ha! da gaurkcia. Naparroan
etx•e zar asko arkitzen dtugu era askotakoaketa oso ezberd
rak, egokak. sendoak,zaba’apolitak.
!putazIoak sariketa bat etxe barrituak arftzeko ant,1atu
du ta bkiezkoa da. Luburu txikl bat ortaz mntzatu daria,
ergftaratu du. Oso ando egiña dago. Merezi du lrakurtzea.
Asico kasI eike
sango rtuke: asko da Dputazioak egften duna, baan
n&koa. Naparroa’n zonitxarrez erri tx)k asko ar dira
ustutzen, baste aldera etxe zar asko daude berritu b.earrak
eta egitan merezi dutenak. Ondo da txe zar baten berritzea
baian gaur errabarritu berrak daude, erosotasun aundia
ok
sartze arren. Etxe oiek berritzen ikaragarrzko diruak
kostatren dira ta bear aria Iaguntzarikgaur ez dago. Orran
gaerk etxe oiek gaur bakarrik aberatsak berritu ditzakete.
Arrazo engatik etxe eienak ezin dituzte berrtu ta ortxen
zrItxarrez erdi erorian kusten ditugu, ormak zíntxiI}k dauz
katela, teIatuak zuaturik. Erri batzuetan karagardzko bori
bardeori bat zan da’a drudI. Artziber, Longida, UrrauJ,
Gotíl eta abar eta abar kustea naikoa da. Erd etorian
dauden etxe oletara urbildu ezkero. oraindik txintxillik edo
erdi erorian ei-ri eder arid.uak,12, 14, 16, 16 garren gizadiko
Irudtek[n edo ezaugarriakdtuzt&a, ikusten ditugu; Sarrerak
Ieyoak, egurrak iduriekin édo abar.
.i

Ete eder olek •rortzen zaizkigula, esko galtzen degu
t
m!fa artzen. Len esan degun bezela, gaur aberatsak
bakarrik altxe ditzazkete. Zerbait asmatu bearra dago. Etxe
berrlak erosteko, errestasun aundiak daude, batez ere Au
rrezkl kutxen akleflk. Bear dan dirua aurreratzen dute,
orte eskoren ondoren ordairttzekotan.Orre1aaskok eta askok
eg!ten eta erosten dituzte beren etxeak. Oregatik ere
art dira, zorionez ainbeste auzo bern Jaiotzen eta Irak
zabalten. Gura ustez etxe zarrak berritze arren ertextasun
berdtñak man bear ituzkete: dirua aurreratu, urte askoren
buruz ordairi-tzekotan. Orrela Naparroak dauzkan etxe zar
acko te aintziñako erri zar asko gordeko iituzke guetzat
eta gerokoentzat, poza ta atsegin izan ditezen. Urteak .arrl
zarrel baste Ftxura te edertasuna ematen diete. Esango
iuke, bearrezkoak dtuguIa, gure gíroari eusten Iaguntzen
dgutelako.. Gaifiera edertasuna btzla. hezeJa gízonak ez
du ertu desegiteko. ortarako ez dauka eskubderik, zuzpertu
te gordetzekobazik.
Era ontan, erabakak eta aguntza len baI • len esketU
beerrak daucfe,gureart eusteko ta Naparroak bere sustrala
gordo te zabaku dezan.
Dptstaztoak berea eten dii baJ?anbasta sekok gelago
efln bearra daukate, Uste dut arri zarrak ere gizon.aren
arimarekin zerbat Ikusi bearra daukatela. Arirnari arnasa
ematearren, galiza askorleutsi bearrazakt.
.

a nork ematendftun lenengourratsak?.
LATXAGA

HaU da honi auruz

leheneiig0 euskal liburua
Honengatik bakarrik. bere
etorrera merezi luke apal
tzea haundiki. Zergatik, nola izan ditoke gura gaurko
egunetaraifio oraindik ez ze

ruzko

llbururik?

Gaici e r a

dut logikaz beteta

Hemendfk alntzinean es
dugz honelako gaiderarik
egin

ahal

izanen

gure

bu-

ruari ergatik
°LATXAGA”
-iaehordeako den JOSE . MA..
Rl

SAN SBASTIAN

glputz
ra

apez jaunari

‘gaurko

hontan

gafar

eske
berean

euskal liburu hori aurrean
bait dugu.
‘Ara1ar’ko San .Migei” isa..

na duen llburuak

gura Are.

lar’ko Golangeruari eta bertalca Elizári doazkioten ber 1 i, xehetasun, kandaira,
kanta zaharrak, oiturak, eta
oraingoz
dakigun g u z i a k
ekartzen
dizkigu argi, gar
bi, txukun eta bikainki argL

taratu
Basan
berandu

kenean
kaidun

eta asaidurik.
garala,
bel, befo
etorria bada ere Sagura artean da eus
gusiok irákur de

erreza da, enskaldun gusiek
aiea eta errazkt tlertu ahal
izango dutena.
Txit interesgarria da, laklngarria
benetan.
Liburu
hontan zer izan sen, ser den
eta ser izan behar Izango
den Aralar’ko an Migel deboa ó La Nafarroarentzat ez
ezlk baizik eta gure EUskal
Herri
osoarentzat
ere ongi
azaltzen da

Libur-uaren
da

e-uakera, han

LATXAGA’ren

euskera,

Lan ederra, haundia, gerrantzi haundikoa, beharres..
kóa gainera gure Fuska1 Herrjarendako
LATXAGAk li
buru
honen
bitartez
egin
uena.

Bederatzl zatitan dago par
tltua gure liburua. Lehenen
goan

“Aralar’ko
Ministroa
Ritz aurrekoa”
dator.
Inozenzio
Ayerbe apez jau
naren euskal hitzak ederrak
dira, leitzeko egokiak. Gero
Zortzi kapituluetan
Aralar’
k0 San Migelarenak:
Kon
daira,
Eflizaren asiera, San
Migel’en irudia
ta Euskal
Herri
zaharra,
bere ibilal_
diak,
honi burusko
kanta
zaharrak;
eta beata iruak,
bata esanez e t a astertuaz
Aralar’k0
San Migel Euskal
Herriko “Ama sabela” dela,

ren

ditu.

2-garnen tornoak, XIX garren mendeko
autoreak; 3-garrenak1895urtetik 1920 garranantio; 4-garrenak 1921 w-tetlk 1940 garren
arte; 5-garrenak 1941 urtetik 1960 unte arte
eta 6-garrenak 1961-tik oraintsu arte. Beiaz,
atsandiko obra joria; lehena euskaraz, Or
maetxea-ren laburra (Euskalesnalean)konda
tu gabe.
Pentsatzcn
ari gana, bizi diren autoreak
behanbada ez dituela sartuko, konpromiso
eta
arrisku aundiko diralako.
iomo
hontan, lehenik, aspaldiko euskar-errestoak
aipatzen ditu; Erroma denboran, Akitanian,
San Millan-en, Onreaga sideko pnaillearen
tztegiñoa, Nafarroako Foruan dauden itzak.
XII garren mendean, Von Harffenak, XV
gn. .mendekopelegriarenak.
Hontan preziski, zilegi hazait —nal da
su gausa motxa— ltz gordinak, uste dut
oker itzuli dituztoIta autoreek; —in da su—
zentsu gelagoakinlitzaketla(emadazu).
Cero, Eri-arokó banderizoen kanta zahar
sonatuak ekartzen ditu. Muja Lasturko-aren
aizpanen Ilietak; Ahetzeko anderearenak;
Arrasateko Erretzeari eiagora eder bortitzak,
Marttn Bañezen alargunarenkdbla famatuak;
(Oñateko lur au yabilt ¡cara...).
Bai eta Ziberoko... Berterretxen kantorta...
(Haltzak eztu bihotzik - ez gaztanberakezu
rrik - enian uste erraiten ziela...).
Gure liriko enni-kanta(eta epikoak) beste
tzkuntzetakoen parekoak dira dudarik gabe;
Literatura tdatzian gauza bara ezin asan be.
dugu ere; Pastural edo Charivari delakoen
aipatzean. zati en baten gose gelditzen de
Írakurea.
Gero XVI-gn mendea; Detxepare (forma
hau ezagunena deta uste dugu, nahiz Echepareko berak idatzi; beste Etxepare izeneko
bi idazleengandikbereizteko), Etxegaraypas
turaIegiiea eta Logras aipatzen ditu. (Mixe
euskaraz Amikuze da, eta Ostabat Ostibarre
Garazi -z- leunakin da, eta Bidasoko—Cinco
villas— ez ta Bosturieta Bortziri baino).
Sancho de Elso Dotrina idazleaera alpat
zen du. Etsenplariorik gabeko auzi horren
karietars, atxeman nituen nik XVI gn. mande
inguru hortako euskare.erdarazkobi orrialde
zahar. Príncipe de Viana-n (92-93)argltaratu
nituen, bi-eletako nafar Dotdna bakarrarekin
(Beriain) berdinkaeatuz, Elso-koaren Dotri
narenak ote ziren kezkaturik.Pedrode Mada
riaga bizkaitarraren itzak, euskera ¡audatzen,
erderaz dauden bezala espero gtnuen, indar
gelago dutelako aldatu gabe. Ouevedo-ren

EDOII Ouljote de la Manchai nobelarenegllearerthertots
eguna Apirilan izan seta eta, Liburuaren eguna, Apirtian
ospatzen da.
Guk ere, euskaldunok,geure hizkuntzareneguna ospatu
behar genduke.
,
Cervantes ber-berak eskubide emanen digu hortarako.
Hona Idazie handiarenhitz gogoangarrihauek:(D. Quijote-ren ezpalnetan jarriak) .V a lo que decís, señor, que
vuestro hijo no estima mucho (a poesía de romances,doyme a entender que no anda muy acertado en ello, y la
razón es ésta; el grande Ho:merono escribió en letín
porque era griego,y Virgilio no escribió en griego porque
era latino. En resolución, todos los poetás antiguos eserl
bieron en la LENGUAQUE MAMARON EN LA LECHE,y no
fueron a buscar las extranjeras para declarar, la alteza de
sus conceptos; y siendo esto así, razón sería se extendiese
esta costumbre por todas las naciones. y que no se deseetimase al poeta alemán porque escribe en su lengua, rl
el castellano, NI AUN EL VIZCAÍNO (euskalduna) que
escribe eii la suya..
Espalniarrek, •vizcaíno. ¡zenez, Euskara eta euskaldunk
aditrera ornanohi dutela,gauzajakinada.
Adibidez, Xabiar-ko Prantziskosanduak,India-koCoehln,
binan, Ebanjelioa zabaltzeko aurkitu zituen ortopoz mlntzo
delarik; hau dakar: «Por ser su lengua natural malabar
y la mía VIZGAINA..
Euskalduna bara hizkuntza erabiltzeaz lotsatuko ate, Cesyantas handtarientzundakoa
entzunik?l

Aurre-li-!tzt edo prejulzio batek, euskaldun anh1 gibelat
sen dii euskaraz egitetik. Euskarázegitea, . politika egitea
deis uste izMeak,alegia.
Oste zozoagorik! Ordea, hala uste izatetik, nahastura
lkaragarria etortzen da.
Diodana egiztatzeko, A. Apat-Echebarne-ree:NotlcIa y
Viejos Textos» lzeneko libuii.itik, Basarrl-renhau dakart:
•Amorru (amorrazio) ikaragarrla ematen dlt euskera politi
karekin neasteak.. .Me subleva ver mezclar la política con
el vascuence; .y sigue: «Tan vascófilo (euskaltzale) como
un carlista puede ser un socialista; un aberzale o un felanglsta’..

gun.

A.ONAINDIAR[N
ESKM
LITERARRA.
LIBURUA
EUSKAL.LITERATURAderitzan obra bern
bat du Onaindiak argitaratu BiI;baon(Editorial
ETOR 1972). Lehen tomoak edo Antologiak
290 onrialdeditu, eta bost geiago dira agert
sekoak. Agertu berniak, kobla zaharrak, eta
xvlxvll-xvI1l garren mendeak besarkatzen

LIHUHO
HESIA

obra Visita de los chistesdelakoan beza1a
beren 17 Ierroak erderaz eisa indar gelage
dute, eta lerdenago gelditzen; arrotz aipa•
menak ingJeseketa bestek errespetatzen di
tuzten bezalabeti.
XVII-gn mendeko Idazie ospetsuenl bere
toki nasaia ematen die Onaindia Altak, Axu
¡arr-en bereziki; eta horien arte.an,aski guttl
ezagun diren batzuen bern ere dakarra •irc
Etxeberri lzeneko adibidez, ziburutanraz lan
da; Bidegaraynafarra,etc.
BERIAIN nafarraren euskalkiaz bern geia
go ikus ditake, Nuevos documentos para
el est. de Vaso.A. navarromeridional,nene
artikuloan; IV Symposiumde la Prehbtoria
y Etnologíavascas. Pamplona.1966liburuan
agertua; bat eta El Tratado de oír missa
euskériko de Beriayn delakoan (Fontes L
Vaso. 2).
XVIII garren mendean, UbiIlos, Mendibu•
nu, Kardaberaz,aipatzei dritu. Utsegiten du
ten Fray Bartolo, Astarloa, Añibarro, ele.
uste dugu ondokomendeanemangodituela.
Bidasoaz goitian, Joannes Etxeberrl saratar mediku eta idazie eskolatua ekartzen
du; Urkijok beren obrak 1907-snargttaratuak.
Pierre Durte donibandarraklztegt bat, Gra
matika bat eta bibitaren zati bat Idatzi zituen;
htgenota zen. Gero aipatzen d.ira Churlo,
Haraneder eta Maister ziberotarra, bat eta
Lopez amikuztarra; honek dion.. . ahuer zauz
kidan kapitulu.heen parte zunbait utziz...
delakoan, prailleen griñak estaitzen dito Lopezek. Añibarrok Guero-ren bizkaieratzean
egin izan zuen bezalatsu. Nafarren artean,
Mikelestorenaeta ElizaldeMuzkikoa(es E’lei
zaida).
Onaindiak asieran, Mikel Zarate idazlea
ren kezkak aipatzen ditu, euskalkieri eta
batasunari buruz. Ele zentzukoak dira eta
batasun aklera dago, bizkaigra baztertu gabe.
Hala behar ere; guk uste lehen urratsean,
erdikoen arteko batasuna errezago Jitzakeia;
bizkaitarra baztertu gabe, baina aditz formetan eta ttzetan, zentroalderadirenak autatuz,
beste euskalkietan bezala. Gero bigarren
urratsean, bizkaieraere besarkatuz.
Onaindiaren td•aztankeragarbi eta jatorra
da; ez batere illune. Lehenagogarbizale akle
ra zuen ixuri hura, asko deunduduela eruaten
du, bide batez ulerterrezago eginez irakur
gaia. Gipuzkoerazagiten du, baina orain batzuk egitan duteri baino aise argiago. Texto
zaharrak ere lehlaki kopiatzen dito, eta hau
derrlgerrozkoa, baitaezpadakoa denezgeroz,
behin baino geiagotan hale ere, ditugu, erda
ratiko itzak aldatzen ikusi; halako bidegabe
kerik liburu eder hontan ezta nabari. Batasun
aldera leiatzen da Onaindia,eta ezta ortogra
fia berriaren etsaia. Bisiki ‘irakurgai atsegin
garria.
A. APAT-ETCHERARNE

baste bat Nikolas Orrnaetxea

“Orine” aundi zenaren “Eus
kaidunak”
poerna-liburu
famatuak
San Migeleri burus
diona, b e r e Aralar’endako
maitasun
eta jo-era, azkene_
rako “Aralar’k0
San Migel
gaur”
izenek0 kapitul o a a
LATXAGA’k esaten digu nola dan Orain bertako oitura,
FlIiza, eta bere ingurueta

koak; nola berriztu eta lan-du dute Eliza, eta arestin
egin
día.

bern

den Ostatu

haun..

C-uk hemen “DIARIO DE
NAVARRA”ren
“Ehskai Ho
rri” hontan len egiten du
gunok pozez beterik gude
zorgatik LATXAGA idaslea
gure lankide da euskeraren
inaltasunean, eta euskal idas
lanetan. Hemen agertzen dira aspalclatlk beren lanak.
Jose
Man S a n Sebastián
idarle On ona da, euskera
ongi idasten dakiena. Sidasotarra da sortzez, bere gu
raso eta aintzinikoek bera
tarrak
ziren eta bera ere
han bertan jaioa. Bere ape
ikasgoak
Donostiko Barru_
tian
egin zituen. Teologia
eta Historiaren
Ikastaldiak
egina ditu. Gipuzkoako Ore..
Ja herriko Erretorea da. Ara
lark0 mendietara
begira bi
i da beti, eta Etiskal Herria
eta euskeraren
maitetasuna
artua
ditu muinetaraiño.
Berari

esker

euskaldunok

ftakurri ahal izanen ditugu
gure Aingeruaren Ilburu ho
nen agertzen
direnak,
eta
tienen
bitartez
rrlko maitasuna

Euskal Hehaundiago
tu, gehiagotu eta sendo tu.
Zorionak
LATXAGA blo

Bukatzeko, euskaldunak, edozein euskakjunak, ser eraqozpen du, ene ama maite, eta ene aenlde denak agiten
dtiten gauzaber-beraes egiteko?
Eskutitz edo kartak euskaraziskribitzeko, alegia
Euskaldunok,tz, tx, z, x, eta holakoonbeldusoto serete,
euskaraz iskrlbitzeko? Uskeria holekgatik: «LA LENGUA
QUE MAMARON EN LA LECHE. ukatuko oto? Jende apal
nagoen aurrean, zeuen ama ukatzea bezala litzake horil
Hamaika ume gaiztok gurasoekin egin ohi duen bllaukerle
(vIllanía) ber-bera hau; zorltxarrez, maklña bat euskal-semo
alaba gaistok ere, arna-euskararek!negin ohl izán du, eta
egiten dul
Cervantes-ek onetsiko oto luke euskaldun askoren egite.
molde hori? mola ere ez.
Are gutiago onetsiko luke, euskaldungaiztok, euskaraz
Idarten duen sama xintxoz, politika agiten art dela esatea.
Aitzitik, esanen luke, berrlz ere: (testoko .NJ AUN. mugat
zailo edo diskriminatzaile hori ezabatuz edo ezeztatuz naskl
hamo nasklago, guzla esateko): .V que no se DESESTIMA..
SE. .. ni aúnel vizcaínoque escribe EN LA SUYA..
Zenbeitzuentzat, gurean euskaraz eltea, bekatu handi
egitea batit da! Ordea, LENGUA QUE MAMARON EN LA
LECHE., Euskarak,alegia, «buru jasotzea’Jainkoak n& du..
PREMIN IXURKO

AXULAR
$AH
TORTUGA
ETAERBIA
Behin bateantortugabat eta erbi batbazlranegun batean
tortuga Joan sen lkastola batera: tortugaasi sen irakurzen,
gero tortuga eta boro lagunek Joan ziren rekreora; rekreoan
bazuten baloiak, zalanburuaketa auniz gauzak gehiago eta
tortuga eta bere lagunak asi ziren baloiakin jostatzen;
orduan tortugari autsi zuen anka eta eraman zuten hospita
lera; sendatu autsi zuen eta tortuga Joan zen haro etxera
eta bere ama sartu suen guatzian; gero etorri zen çrbia
tortugari bizítazeraeta erbia eman zuen gotxokiak, txupatxut
sak, eta txikleak.
EDUARDOZU8IKOABIELA.7 arte
ELIZONDOKOIKASTOLAKOA

IPUIA
Beln batez basen otso bat tripazagia eta jaten zuen
dena, loreak ere bai eta otsoei. Beti Joaten zen pasaleta
rs bazkaria arpatzera. Egun batean Joan zen eta arrapatu
zuen otso bat txikl txikia eta jan zuen atsikl batena balha
oraindik bezuen gose gehiago eta jan a-ion txori bat eta
bazuen goce gehiagoeta jan zituen ehun loro eta kendu
sltzaion gosea, Joan zen bere etxera eta elnbertze beta
zuen tripa hasl zola alkia batean jartzen eta aute! sen
all<la eta buruzbeiti beta sen lurrera.
MARIA ELENAEZKURDI7 arte
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