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usto Azkue ta Joakin Rodrigo
adiskide miñeri
biotzez eta eskertsu, opa diet lantxo au,
San Migel'ko gure lenengo ibillaldi
zoragarriaren oroigarri bezela.

BIZPAIRU

ITZ

AURRETIK

Bildur naiz bat edo batek, liburutxo polit au
bere eskutan ikustean, irrimurtzi batekin esan dezan bere kolkorako:
—To! Aralar'ko Aingeruaz beste liburu bat?
Gaurko egunean olakorik! —
Nik, ordea, oso pozik eta gogoz artu nuen
berria, Latxaga maiteak olako bat argitaratzekotan zebillela esan zidanean.
Euskalerrian eta oraintsu arte euskaldun izan
diran lurraldetan, biotzaren barnemuiñetaraiño sarturik daude, errixumean bereziki, Aralar'ko Aingeruarenganako jaiera ta joera. Ni ere errixumetarra izaki (barkatu, irakurle, nitaz eta neretaz jardukitzen banatzaizu), eta erriaren biotzkuntza au
bene-benetako zer-gauza deritzat, bai euskerari bai
batez ere Jainkozaletasunari buruz.
Izan ere, nere ama maiteak San Migel'en
egalpean, Sakana zoragarriko erri polit batean,
ekarri ninduan mundura. Egia esan, etzidan euskerarik irakatsi. Ez diot errurik egozten, gaixoa!,
bera ere, naiz euskaldun jaioa, Kastilla barne-barnean azia ta ezia baitzan. Medina del Campo'n ain
xuxen. Eznuen, beraz, amaren bularretik euskera
xurgatu, bai, ordea, San Migel'en ezagutza ta maitasuna.
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Zazpi zortzi urteko mutiko koxkorra izango
nintzan Aralar'ko San Migel'era lenbiziko aldiz
itzoro nintzanean. Nolako biotz zirrarak iñarrosi
nindun, mendi tontorrean eliza illun zaar au ikusi nuelarik! Bat-batean burura zitzaizkidan Teodosio Goñi'koa kateak arrastakan; erensubea agotik
eta sudurzulotatik sugarra zeriola; Aingerua argi
dirdiraz jantzirik, gurutzea goiburu; onaren eta
txarraren izpirituak elkarrekin borrokan, laiño
dantzariak inguru; Jainkoaren aunditasuna bera.
Eta esan ezin alako bildur, edo itzal, edo nik dakita zerk, zapaldurik utzi nindun, aundiaren aundiz.
Amaika urtekoa nintzala, berriz, uda oso bat
egin nuen San Migel'en meza laguntzalle. Emengo orduko giroak on aundi-aundia egin zidan, bai
nere Jainkozaletasunean, bai nere euskalzaletasunean, etxeko guziak (Fakundo morroia ta ni ezik)
euskaldun jator-jatorrak bai ziran.
Nola aztu orduko apez ooragarri aiek? Don
Jabier, Ministroa, zimela, zaintsua, adiñekoa izanik ere, erbia bezain ernea, sumandilla baño biziagoa, ipurterre xamarra baño, biotz aundikoa. On
puska bat! Ori bai, iñoiz iñun Jainkoaren legearen kontrako zertxobait sumatzen balinbazuen,
antxe zan odol irakitan, zirt eta zart moztu bearrez.
Infernuko auspoa (kordiona) bide zuen etsairik
aundiena.
Oso bestelakoa Don Markos, laguntzaillea:
gizon mardula, patxara aundikoa, argia, atsegiña,
dena biotz. Iñoiz ipurterrekeririk sotzen bazan, antxe zegon berau ere ezkerrez edo eskubiz mokerkeriak eztitu naiean.
Ta zer esan orduko neskame-morroi aietaz?
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Ez oso ikasiak, zenbait erderaz tutik ez zekitenak,
bai ordea maratzak eta langilleak, apalak eta esanekoak, eta (esan bearrik ez) barnebarnetik Jainkozaleak. Etzan noski faltako astean ostirala, baño
geienean elkartasun eta pakezko giro atsegin batean murgildurik bizitzen giñan, zeru txiki batean
bezala.
Andik Seminariora.
Nork esan bear zidan neri orduan, urte mordoska baten buruan ni izango nintzala emengo
Ministroa?
Zenbat gertaera arrezkero! Anaiarteko gerrate negargarria, bere ondorio txar guziakin; ostatu
eder ura erre ta suntsitu zuen su ikaragarria; apezak eta morroiak ere usuegi aldatuak izan ziran,
erdaldunakin naste: eta jokabide onek euskeraren
baztartzea ekarri zuen berarekin. Don Anjel Galarza euskaldun apez gazteari esker, ez gan galdu erabat gure izkuntza San Migel'en.
Joan daneko ogei ta zazpi urte ontan nik daramakit emengo gorabera. Epe luzea. Luzeegia
jendeari ongi etorri eta abegi egin nai ta, egokierarik eta tokirik ezean, ezin egin izan zaionean.
Jainkoari eskerrak, aurki ostatu berriari buru emanen diote ta orduan besterik izango al da.
Bitarte luze ontan gauza bat argi ikusi eta
ziñez egiztatu dut: Euskalerriak San Migel Aingeruarenganako jaiera ta joera barne muiñetaraiño sarturik daramazkila. Or daude aitortzat igandeoro, eta uda-aldean egunoro, etorri oi diran jendeak, askotan eliza mukuru bete artio. Or, batez
ere, Aingeruak urteoro erriz-erri egiten duen ibillaldia. Ikustekoa da erriak Aigeruari erakusten
dion maitasuna ta leia. Nolako pozarekin egiten
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dion diosala ta ongi-etorria! Nolako beroarekin
otoitz! Zeiñen amultsuki musu ematen dion! Zeiñen maiteki agurtzen! Zein gogotik abesten dioten zaarrak eta gazteak, emakumeak eta gizonezkoak, aurrak eta agureak! Nolako garra kantuetan, bai beren mabilezko latiñean: " Saantee Mikaael, ooora pro noobis! " bai euskera goxo jatorrean: "MIKEL GUREA, ZAIZU EUSKALERRIA!".
Erriaren biotzkuntza oni eusteko ta berau gure artean atxikitzeko ta bizkortzeko egiñalak egitea, egin dezakegun lanbiderik ederrena deritzat,
bai euskerari begiz, bai Jainkozaletasunari dagokionez.
Eta bi arlo oietan, Latxaga'ren liburutxo polit au bezelakorik deus ez.
Eskutan daukazu, euskaldun adixkide!
Irakur eta ikas!
AYERBE
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INOZENZIO.

Aralar'ko

San Migel Euskalerriko
ama sabela

Euskalerriarentzat garrantzi aundiko tokia degu Aralar'ko San Migel. Aspaldítik millaka urte
dirala, ementxe bizi zan gure asaba zarra euskeraz mintzatzen zala. Izenak, itzak, esaerak, izkuntza, emengo larretan zebillela sortua degu. Emen
bizi zan eta bere kultura zarra emen sortua da.
Aspaldiko garaiko oroitarriak nun emen aiña?
Moruen garai txar aietan emen zeukan toki
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aberatsa, baita babesa ere bear bezela eskutatzeko.
Orduan sarmko zan kristau sinismena ta San Migel'en gurtza.
Onera etorri da geroztik Euskalerria, gure
Aingeruari bere asmoak, naigabeak eta kezkak
agertzera. Aingeruaren inguruan bildu oi da Euskal jendea ta ortik asita sorm zaigu gure erriaren
kozientzia. Bere nortasuna berexiaren oiñarria bezela, San Migel aukeratu du. Euskaldunak bere
erritasuna ta bere sinismena ementxe zuzpertzen
ditu. Orrengatik azaltzen zaigu mendi au bere
esan-nai guztiakin gure kulmraren iturria ta biziaren odola bezela. Euskalerriaren AMA SABELA da.
Orrelako bereixtasuna arkituta, miña ematen
zidan ikusteak, aspaldi ontan etzegola San Migel'
eri buruz ezer idatzirik euskeraz. Liburuxka onek
utsune ori bete nai du. Erriarentzat egiña dago ta
erri soillarentzat. Alegiñak egin ditugu, gaia ez
agortua uzteko edo geiegi sakondu gabe, alderdi
jakin bearrezko batzuek agermaz baizik. Batzuetan
aurregi joango gera, baiñan agertzen degu nundik nora goazen, mugak, utsunea eta illun danak garbi azalduaz. Emen billatuko du euskaldunak elizaren asiera, irudiaren esan-naia, edestia,
udaberriko ibillaldia, Orixe'ren espiritualidadea,
gaurko egunean bear lukena izan eta, nola ez?
kanta zar batzuek.
Lan onek ez du azkeneko itza izan nai, lenengoa baizik. Izan dedilla batez ere euskaldunen sinismena sakontzeko ta gure aberria berpizteko.
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Aralar'ko San Migel
edestian

San Migel'en eliza ospagarria, Aralar'ko mendian, toki berexi batean daukagu, Artxuera'pean,
egi batean, eguteran, Uarte Arakil gainean. Aralar'ko mendian dago ta Aralar'ekin ba du zer ikusi aundia. Ezin degu bere ezarri lekutik atera.
ARALAR izena bera oso aberatsa da; larre
lurra, larre tokia esan nai du. Ala izaki ere, artzantzarentzat onenetakoa, belarra indar aundikoa. Artzantza ludi ontan dan ezkerotik, gizona bizitu izan
da or goien. Ta Iztuetak orain dala eun urte zion,
800 artai bizi zirala berrogei milla ardiekin. Gaur
oraindik Euskalerrian, artzaien toki berexia degu.
Emen, toki gutxitan bezela billatuko dituzte
aintziñako garai zarrenetako illarriak. Jentillen baratza izeneko toki asko daude. Aspalditik billatu
dituzte alderdi auetan treku arriak (dolmen); 189495 urtetan, Juan Iturralde ta Suit'ek amairu treku
ta menir bat. Gero beste lau. Oroitarri oietan, Telesforo Aranzadi ta Franzisko Ansoleagak garai
zarreko gizonen aztarnak billatu zituzten. Arkitutako gai asko Iruña'ko museoan daude. Ori dana Naparro aldetik.
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1916-17 urtetan, Jose Migel Barandiaran'ek
beste ogei treku arri arkitu zituan, T. Aranzadi ta
E. Eguren jaunen laguntzarekin. Or bildutako gai
asko Donosti'ko museoan daude.
Erromatarren garaian, Bordele'tik Iruña barrena Astorga'ra zijon galtzara ederra Sakena ibarretik
igarotzen zan, Aralar azpiko aldetik. Antonio Pio
idazleak, garai artan, aipatzen du, bide onen ondoan "Araceli" izeneko tokia. Izen onek errelijio
kutsua dauka ta iduri du errelijio gaiakin zerbait
ikusi bear dula; garai artako jentillen elizen bateri
ipiñia izan ba litz bezela. ARAKIL gauko izena
ortik datorrela, diote jakintsu askok. Aspalditik or,
gurtza baten tokia izan zala, ematen du.
Zortzigarren gizaldian, moruak indarrez Españian sartzen diranean, ego aldeko lurraldetik
zerule asko datoz gure mendietara. Karlomagno
Frankoen errege ospetsuaren garaian ere, ipar aldetik, zerulen bizitza eraberritua sartzen da Naparro
aldean. Orrela mendi auetan sinismena zabaltzen
dabil eta gure artzaien sasi sinismenarekin eukiko
zituzten beren eztabaida ta ezbearrak.
Kontuan euki bearra degu nai ta naiez, moruen edesti idazleak, gari artakoak jakiña, SAKHRAT KAIS izena, Iruña inguruan aipatzen dutela bizpairu aldiz. Lendabizi, 842 urtean, Abderraman H'ak Iruña erasotu ondorean esaten digute,
inguruko gaztelu bat mendi baten gainean xetu zula. Mendiari SAKHRAT KAIS izena ematen dio.
Abderraman III, 924 urtean, berriz Iruña
arront ondatu ondorean ba dijoa aurrera ta esaten
digute, iri onen ondoan, SAKHRAT KAIS izeneko
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gaztelua artzen dula. Iruña'ko erregeak, or gainean
eliza eder bat egin zuala, bere ardurapean artua zeukana, diote gaiñera. Eliza ere ondatua utzi omen
zuan.
Ikusten danez, kristauentzat toki babesa izaki
nunbait; Iruña baiñan geiago. Ezin degu aztu
mendi gainean dagola, gaiñera. Ez ote da Aralar'
ko San Migel? Iruña'tik gertu, zaldizko guda mutillentzat bertan. Eliza zarren aztarnak dauzkan
toki berexiagorik ez degu beste iñun arkitzen, inguru ontan baño.
San Migel'en agertu dira bederatzigarren gizaldiko etxegintzaren arrastoak. Emen dauzkagu ta
ez beste iñun.
Dana dala, garai ontan, Aralar muga dala,
emen kristau asko gordeko ziran eta inguruetan
toki berexia zuten artaldeak eta abereak eukitzeko.
Toki asko dago ta gaiñera babesaGutxi gora bera, garai ontakoa degu San Migel elizaren lenengo oñarria, orain Iñigez erakasle jaunak agirian jarri duna. Poligonal antzekoa da,
Karolingio izenakin ezagutzen dana, bederatzigarren gizaldikoa; gaur Naparroko elizetan ezagutzen
dan aztarnik zarrena.
Amaikagarren gizaldian, papera zarrak aipatzen dute alderdi ontan, "Excelso, In Excelsitate"
izeneko tokia. Amabigarren gizaldian, izen ori San
Migel'enakin lotzen dute. Robert Putxulu jakintsuak dio, amaikagarren gizaldian San Migel'en izena naiz ez aipatu, "excelso" bere izen ordekoa
dala.
Garai ortan San Migel, Zamarze lekaide etxeari lotua arkitzen degu. Zamarze'ko lekaide etxe
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au berriz ia 987-997 urtetan aipatzen digute. Bederatzi, amar ta amaikagarren gizaldietan lekaide
etxe txikiak Naparro osoan ugaritzen dira.
1074'garren urtean, esaten digute papera zarrak, San Migel'en eliza bat altxatzen dutela. Eliza buruko iru aldareak, alderdi ori batez ere, gaurko eliza aundiaren zati geientsuak garai ortakoak
dirala ematen du.
Garzia Ramirez erregearen aurrean San Migel'go eliza 1141 urtean sagaratu zutela, esaten digute. Garai ontakoa da barrenean dagoan elizatxo
txikia. Orduan egingo zuten au ta aundia berritu.
Urte oietan egiña dago Zamarzeko eliza. Garai ontatik ezkero ba dakigu apaiz talde bat emen bizi zala. Iruña'ko eliza nagusiari lotuak zeuden. Barrengo elizatxoa izango zan, ziur asko pakean uzteko
otoitza egiten ari diran bitartean; nunbait erromeslari asko zetozen. Emen bizitzeko almena izate
arren ondasun aundiak uzten dizkiote San Migel'eri, batez ere erriak, soroak eta abar.
Amairugarren gizaldian amabost apaiza zeuden. Emengo zuzendari bat, Juan Tarazona, Iruña'ko gotzaia izendatzen dute, 1205 urtean. Oneri eskerrak, geroztik otoitza abestua izaten zan.
Garai ontan ikusten duten eliza da, guk gaur
ezagutzen deguna. Aundia, ederra, soilla, iru barrenekoa, bost abe sendoak berdiñak dituala eta
bestea azkarragoa. Sarreran, ia barrenean, iru ate
erdi borobillakin agertzen zaigu. Eliza aundia zarragoa dala garbi ikusten da, sendoa, zabala, gora
luzea bainan soilla, irudirik gabe. Elizaren buru er19

diak, kanpotik, sei aieka ditu; barrenean, berriz,
borobilla, beste bi aldaretxoak bezela. Barrengo
elizatxoa geroago egiña da; bi sarrera ditu, abetxo
batzuekin, ta abe buruetan irudi batzuek daude. Polita da, neurri egokikoa.
Amairugarren gizaldian idazten dute San Migel'en mirarien liburua. Or esaten digute eliza zarra emakume baten lana dala. Antzinako lamien
kutsu zarra dauka emakume onek. Esaten dute ere,
emen eren suge bat ba zegola. Diote gaiñera, Garzia Arnaut zerulea, or San Migel'en zebillela otoitzean ta goserik ia illa billatu zutela. Roda'ko Pedrok Iruña'ko gotzaiak au jakinta, dirua ta arau
batzuek emanaz, beste batzuekin alkarrekin bizitzeko lagundu zion.
Gizaldi ontan, agertzen dute San Migel, osakillen antzera, osasunaren laguntzalle bezela.
Amabigarren gizaldiaren bukaeran San Migel'en sortutako anai artea, Pedro Paris gotzaiak
1191 urt-ean egiña da, gure Aingeruaren debozioa
Euskalerri osoan zabaltzeko eta 1368 garren urtean
ba zituan berrogei milla kofrade.
Ezin degu aztu ba dagola eliza ontan, zurezko gurutze eder bat, gotiko antzekoa, beti zokoren batean daukatena. Merezi luke nunbait agirian
jartzea, bikaiña baida.
Amaseigarren gizaldian, zabaldu zan Goñi'ko
Teodosio'ren kondaira. "Naparro'ko Erregen" liburuaren idazlana da; 1534 urtean Diego Ramirez Dabolos'ek egiña, berez Bianatarra. Goñi Napar sendi ospetsuaren kondaira apaindu nai izan
zuan eta auen armarrian arkitu zituan katea ta
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erensugea. Arnaut zeruleakin lotu zituan eta San
Julian'en gertakizunakin korapillatu. Gizaldi ortan
orrelako gauzak egiten zituzten, aspaldiko erromatarren antzera. Sendi aundien aztarnak oso goien
billatzen zituzten, asiera illunak ondo apainduta
azaltzeko. Urte askotan etzun iñork ontzaz artu,
oñarririk gabeko asmo au. Bainan orra nun, Burgi
aita kaputxiñoak, emezortzi garren gizaldian agertzen digun berak ikusi ba lu bezela, 1774 urtean
San Migel'eri buruz idatzi zuan liburu batean. Gerortik ipui polita izaki itzaldietarako ta orrelaxe
zabaldu zan, errian bizi bizirik eutsi arte.
Emezortzigarren gizaldian igoko zuten, ziur
asko San Migel'era Esmaltezko Erretaula edo Bitxia. Berez ez dauka San Migel'ekin zer ikusirik.
Aralar'erako egiña izan ba litz, gure Aingeruaren
irudia agertuko luke. Ez da azaltzen. Nunbait oso
garrantzi aundiko eliza batentzat egiña dago. Ziurrena, Iruña'ko eliza nagusi erromanikoarentzat.
Garai artakoa da. Amabirjina bere aurrarekin
agertzen zaigu erdian, Santa Maria izena darama.
Katedrala gotikoa altxa zutenean, erretaula ere eraberri berdiñakoa izango zan eta esmalteko au aldaretxoren batean ipiñiko zuten. Aldare barrokoak
egin zituztenean, orduan gotikoa baztertu bear eta
emen dagona zokoren batean utziko zuten. San
Migel'ko eliza katedralari lotua zegolarik, norbaitek onuntz ekarriko zuan. Orrela etorriko zan Aralar'era.
Emen dagola esan bear, garai ortako Europa'ko bitxirik ederranetako bat. Erromaniko gotiko
bitartekoa, Limoge'n Frantzian egiña, zoragarria.
Orren egilleak merezi du gure ospea. Irudiak lirañak dira, argiak, biziak.
21
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Margo urdiñak eta orlegiak benetakoak. Esmaltezko ogeita bat irudi ditu. Irudien tartean abetxo batzuek daude eta ikaragarrizko lana dutenak.
Erretaula au bakarrik ikuste arren merezi du oñez
San Migel'era igotzea,
1687 urtean osm zuten San Migel'en irudia;
lapurrak atzeman zimzten. Berriz, 1797 urtean
ostutzen dute zazpi gizonek; arrapatu ondorean
erasotuak izan ziran.
Markotegi jaunak, 1828 beste liburu bat idazten du Aralar'ko San Migel'eri buruz. Nabarro Billosladak, berriz, 1879 urtean argitaratzen digu
Amaya bere eleberria ta antxen lotzen du idazle
onek San Migel ta Goñi'ko Teodosioren ipuia, Naparroa ta Euskalerriko kondaira zarrarekin. Erromantiko garaia zan eta geroztik, Amaya liburu
onek asko egin du Aralar'ko San Migel ezagum
arazteko.
Arigita Korellatar kalonje jaunak, 1894 eta
1904 urtean beste bi liburu eder eskeiñi zizkion
Aralar'ko San Migel'eri. Bere lenengo liburu orren
itzulpena, euskeraz argitaram zuen Tolosan 1915
garren urtean, "Excelsisisco Miguel Sanmbaren
Eliza", izenarekin. Iruña'ko katedralan gure Aingeruaren arduradun bezela zegoen. 1916 urtean, uztaillaren 19'an, ementxe il zan gaiñera. Emeretzigarren gizaldiaren bukaera ortan ta ogeigarrenaren
asieran, erria erruz igotzen zan San Migel'era; Alfonso XII erregea 1884 urtean eta baita bere seme Alfonso XIII ere, 1902 urtean. 1889 urtean,
garagarrillaren iru ta lauan, amabost milla erromeslari etorri omen ziran.
1911 garren urtean, Frai Jose Lopez de Men22

doza Iruña'ko gotzaiak salgai omen zeukan San
Migel'go esmaltezko erretaula ta erostekotan Garisoaín orduko arte zarra saltzailleak konde ruso
bat eraman omen zuen ikustera. Gure ruso au arrituta gelditu omen zan eta baita milloi bat rublo
eskeiñi ere (bost milloi pezeta). Berrogei milla
pezetan salgai eukita, Gotzaiak eskeintza ori ikusi zuanean, beldurtu omen zan arront eta etzion
eman. Or dago San Migel'en milagroz.
Mateo Mugika, Iruña'ko gotzaiak, Naparro'ko Eliza Barrutiari eskutítz berexi bat adierazi zion
euskeraz eta erderaz 1927'garren urtean Aralar'ko San Migel'en debozioari buruz eta Gure Aingeruaren kofradi indartsu baten bearra azalduaz.
1929 urtean argitaratu zuten, S. Uizi ta Juaristi'k liburu ederrenetako bat margozko argazkiekin apaindua; batez ere erretaulari buruz egiña,
oso ederra.
1932 urtean asi zan Korpus eguneko ibillaldia izen aundia artzen. Gaur, or goien, urteko ederrena degu.
1933 urtean, maiatzaren 14'an, Jose Maria
Abaurrea Irunseme, euskalzale ta kristau jatorraren bitartez, Errepublikako garai artan, San Migel
nola etzuten erriz erri eramaten uzten, euskotarrak
billera nagusi bat antolatu zuten eta bost milla erromeslari bildu ziran eta baita 36 autobus etorri ere.
1933 urtean, abuztuaren 20'an, ogeita bost
urte betetzen zirala euskaldunak San Migel zaindari bezela artu zutela 1909 urtean urriaren amarrean, ogei milla euskotar bildu ziran gure Aingerua ospatzera.
San Migel'en eliza bainan askozez berriagoa,
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ba zegoen ego aldera arrotz etxe aundi bat, igotzen
ziren erromeslari guztiak an babesa izateko, ta
1942 urtean, irrullaren ogeita amarrean erre egin
zan. Geroztik gaur arte oso estu ibilli bear an
goian gelditu ezkero. Orain etxe berria bukatu
dute.
Orain urte gutxi egiña errege bide bikaiña
San Migel'eraño. Lendabizi guardan etxeraiño eraman zuten eta berriro goraiño. Len Baraibar'tik
edo Guarda'n etxetik oñez atera bear gora iristeko.
Errestasun guzti auekin orain jendea noiznai erruz igotzen da . 1970 urteko Kospus egunean
amazazpi milla gízaseme joan ziran, 1.800 berebil
eta 188 autobus.
San Migel'en anaiartea, ezdigaraian sortua,
oso eroria zegola, Arigira kalonjeak berritu zuan ostera. Gaur oso eroria dago, baina ez illa. Naiz oso
gutxi izan, irauten du. Merezi luke berpiztea ta indartzea. Erri batzuetan eusten diote oraindik. Errazkin'go (Larraun'en) Martenea etxean, San Migel'en "ermanuak" dira. Len urtero San Migel
etortzen zanean, apaizak eta laguntzalleak bertan
lo egiten zuten. Ermanuak diru saria emanta, gero
illetak San Migel'en egiten zizkieten. Errira datorrela, bein etxera ekartzen dute, salako mai gainean jarri ta estazioa errezatzen diote, Bedeinkazioa eman ondorean, ikullura eramaten dute bendizioa edo onespena ematera.
Ermanuak urtero gasnak eta gaztañak biltzen
zituzten errian San Migel'era eramateko.
Aipatu bearra degu Aita Lojendio'k, "Navarre Romane" bere liburu ederra ortan Aralar'ko
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San Migel eta esmaltezko aldareari eskeiñi dion lana. "Zodiaque" saillean agerm dan liburu oneri
esker, orain ludi osoan ezagutzen dute gure bitxi
eder au.
Azkeneko lana Jimenez Jurio'k idatzi du, onenetakoa ta oso ondo egiña. 1970 garren urtean
argitaratua izan da.
Gure Aingeruaren ondoan beti apaiz bat dago, beste laguntzalle batzuekin eta bere izena ez
da nolanaikoa, San Migel'en Ministroa baizik.
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Aralar'ko San

Migel

elizatxoaren
asiera

Orain dala bi urte agorran, ostiral batez, ba
ninjoan oñez Orexa'tik Aralar'era. Buruan niman
kezka guztiak garbitzen zijuazten, gero ta geiago lasaitzen. Azkenean Aralar besterik ez nuan
ikusten. Oso argi nengoela, galdera bat bururam
zitzaidan. Nola jaio ote zan Aralar'en San Migel'en gurtza? Zergatik jaso ote zuten eliza bat orrelako mendi gallurrean? Nun ote dagoen orren
asiera? Nai gabe, azkar aizea artzen ninjoala, argiz bete zitzaidan burua. Len ain illun ikusten nimanak, garbitzen asten zitzaizkidan. Orduan ariaren bi muturrak korapillatu niman. Ordu arte ari
zatiak bakarrik neuzkan. Aspalditik ari orren muturra billa nenbillen. Gero jakiña, idazteko garaia
billambear...
Ara nundik asi nintzan ba, berri batzuek alkartzen.
Lenengo gauza dakiguna da, garai aurrenekoetatik asita, galtzara zarrak eta mendi bideak
garrantzi aundia zutela. Giza alkartea etzan ain bakardadean bizi. Inguruetakoekin arremanak eukitzen zituzten. Alkartzeko bideak bear eta ba zeuden ugari. Artaldeak berak ere irikitzen dituzte
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bideak; batetik bestera dijoaz eta aien atzetik
artzaia. Gai ontaz oso jakintsu degu Manuel Lekuona apaiza jauna. Berari askotan entzunda dakit, bide
zarrak mendi lepoetatik lepoetara ibaiak igarota
zijoaztela. Berari entzuna diot, aspaldiko mendi
bidea Aralar'ko San Migel barrena dijoana izango
zala; Sakana aldetik Amezketaruntz ain zuzen dijoakiguna. Jakiña udarako bakarrik balioko zuan
eta artzaientzat izango zan. Bide ori, orduaii, San
Migel ingurutik barrena zijoan, ziurrena. Garai artan galtzararik ba ote zan ?
Bigarren gauza garbi ikusten dutena auxe
da: Ugaritze-gurtza oso zabaldua zegoela jentillen garaian. Artzantza garaiaren ondorean lurgintzarena sartu zan Euskalerriko mendietan. Lurgintzarekin batean jakiña, gurtza edo errelijio berriak
ere bai. Lurgintza garaiko jentillen gurtzak eta
errilijioak bizi ugaritasunari buruzkoak ziran.
Ugaritasunaren bidez beti betiko indarra ta bizi berritzearen sinismena aitortzen zuten. Beren errilijio oituretan, iturriak, zugaitzak eta abar zitzaizkien atsegin. Urtean bizpairu aldiz toki berexietan biltzen ziran; eguzkia edo illargiaren goraberakin batean, beren sinismenaren deiari barrengo
erantzuna emateko. Ugaritasuna gurtzeko toki asko
zeuden garai artan. Ekintza oietan ere gazteak gizonen jokabidetan sartzen zituzten. Lizunkeriko
kutsu aundia zuten jai oiek; gabaz izaten ziran
askotan. Kristau garaien asieran orrelako ugaritze
gurtzak eta ibilli aldiak Grezi ta Erromatarren artean oso zabalduak zeuden. Lenengo Elizak ikaragarrizko borroka egin zuan oitura lizun oiek aldatzeko. Gaur oraindik ba daude orrelako oiturak
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bai beltzen artean, baita Japon lurraldean ere.
Euskal itsas gizon batek esan zidan bein batean
orrelako jai bat ikusi zuala Japon'en jentillen eliza batean. Argazkiak ere erakutsi zizkidan; ura
jentillen alkartea! Berekin, gaiñera, arrizko gizonki ta emazkien irudi galantak zeramazkiten, gizaemakume aiek, toki artara ugaritasuna eskatzera zijoazen.
Nai ta naiez, ba zeuden Euskalerrian ere orrelako oiturak. Gai oneri buruz, Juan Talamas apaiza ta gizon jakintsuak ba dauka egiña ta argitaratua idatz lan bat onenetakoa; xeetasun asko ematen ditu. Jimenez Jurio'ren lantxo batean irakurri
dutenez, orain dala bi milla urte Antonino Pio
erromatar idazle trebeak, Iruña inguruetako toki batzuek izendatzen ditu; mendi bat Ara Coeli izendatzen digu ta gainera dio, izen orrek errelijio kutsua daukala. Karo Baroja eta beste batzuek, Arakil eta gaurko Uarte Arakil dalakoan dabiltz. Xeetasun guzti auek gogoan eukitzekoak dira.
Irugarren gauza oso garbi ikusten dutena da,
zortzi, bederatzi ta amargarren gizaldian ba zeudela Euskalerrian lekaide bakartar asko, maiz alkarrekin biltzen edo oso bakan alkarrekin ikusten
zirenak. Auen bitartez sartu zan Euskalerriko mendietan Kristau sinismena. Lekaide bakartar oietatik
ba zebiltzan Kogolla'ko San Millan'en ta Albelda'
n(errioxa), San Juan de la Peña ta Leire(Naparro
zarrean), Losa(Araba inguruan Burgos aldetik), Laño, Faido, Albaina, Korro, Bobeda(Araba). Beste
Euskalerriko toki askotan ibilliko ziran, noski.
Jakiña, garbi dago, lekaide bakartar auek,
jentillen oitura guztiak etzituztela ontzaz artuko,
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ezin artu ere. Sinismena zabaltzen naiko lana zuten eta lizun oiturak baztertzen eta aldatzen naiko
egiñalak egingo zituzten. Ori oso garbi dago. Toki askotan, gauzak zuzentzen etziran erraxak izan-

g°Gogoan euki bear degu ere, Aralar'ko San
Migel'eri buruz garai zarrenetako esaerak ba daudela aspalditik jasoak. Goñi'ko Teodosio'rena ez da
zarrenetakoa. Ipui ori gaur ezagutzen degun bezela
amasei garren gizaldikoa da.
Esaera zarrenak iru xetasun ematen dizkigute; lendabizi erensuge bat, gero kristau bakartar
bat eta irugarrena San Migel aipatzen dute.
Orain nere galderak datoz. Erensuge ura ez
ote zan jentillen oimren eta lizunkeri guzien irudi berexia? Toki artan ugaritasunaren jentillen oiturak baldin ba zeuden, lenengo kristau aiek diabrukeriak bezela artu zitzazketen. Aspalditik deabruari erensugearen antza eman zaio, sartaldeko lurralde geienetan asita.
Dioten kristau bakar ori, ez ote zan lekaide
bakartar bisigotiko garaikoen bat? Euskalerri osoan asko zeuden. Aralar'ko mendi aietan jentillen
ugaritasun gurtzak izan ezkero, aldatu nai izango
limzke. Jentillen toki artan bertan egingo zan aldaketa. Lizunkeriak deabrukeriak ba dira, deabru
guzien irabazle San Migel degu. Ez da arritzekoa
orduan, antxe bertan, Jainkoaren izena ain ondo
gorde zuan San Migel goi Aingeruari eta beste deabru guztiak ankaperam zitoanari, elizatxo bat altxatzea. Orrela San Migel'en bidez jentillen oiturak eta zikinkeri guztiak lurperamko zituan. Ez
zuan gauza makala egin. Gero urteak igaro, ipui
politak sortuko zituzten. Gauza bat da gertatu za29

30

