LIZA

MUNDUKO LEHENENGO MEZEA EUSKERAZ

Euskeraren harian dihardugunoi atsegin jaku honen historia
ataltxuak jaso eta idazki xume legez irakurleari eskeintzea.
Izan be badira jazoera politak ez eze benetan gogoangarriak,
iraganaren tolesturetan galtzen itxi behar ez diranak.
Holako bat da Karmel aldizkari honetan aitatu nahi doguna:
Arrazolan ospatu zan munduko lehenengo mezea euskeraz.
Gauza handia da ezer ez dan lekuan edo baso zarratuan bidea zabaltzea... Gero erraz eta eroso ibilten gara bide horretan
zehar, b e r e z e g i n a eta b e t i h o r t x e e g o n a balitz l e g e z .
Sortzaileari, zerbait abiarazten dauanari, oinarriak ezarten dituanari mirespena eta esker ona zor jakoz; gehiago oraindino
euskerari jagokonean, eragozpenak askoz be ugariagoak eta
handiagoak izaten dira-eta. Argi dago, gurean halako ekintza
txalogarriak eragin dituenak bihotza maitasunez bero, burua
argi eta irudimena zoli izan dabena.
1959ko ekainaren 21a zan. Gauza guztiak prest-prest egozan; ezer be ez zori aldiztoaren pentzudan. Orduko esku-programa eta argazkiak dira dinogunaren lekuko. Idatzizko beste
lekukotasun batzuk be baditugu, gehienak ekintza honen eragile, eratzaile eta arima izan zan Jose Antonio Retolazak idatziak. Esku artean dogu Biiboko Gotzain laguntzaile Karmelo
Etxenagusia jaunak idatziriko orrialde bat eta erdiko testu bat
be. Beraz, lantxu hau izenpetzen dauanak esku-eskura izan diELIZA
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MUNDU

G U Z T I K O KR

ALKARTASUNAREN

TINAUE
ALOE

E Z A

EGUZKI-ALDEKO (ORIENTE) KEUSTINAUEN ERAZ
ARRAZGLA'n

ZEREMONIAK: Oriente'ko eraz
IZKUNTZA, gura eraz: EUSKERAZ

tuan idazkiak albait ondoen eratu baino ez dau
egin.
Ekintza honen nondik
norakoa jakiteko era-erara dator Karmelo Etxenagusia jaunak dinoana.
Hona hemen handik aldaturiko ataltxu bat e d o
beste:
"(-.-) oraintsu
aurkitu
dot, neure liburuen artean, galdutzat neukan aspaldiko idaztitxu
apal
hat: 1AGUNARTEKO MEZEA
ORIENTEKO
KRISTIÑAUEN
9
ERAZ dauko izena, eta,

izenhuruak herak dinoskunez, euskeraz
eginda
dago, Bizkaiko
euskeraz
atan be. Ez dino
inon
zein urtetan
argitaratua
izan zan (bai, orraitino, nok eta noiz emon eban argitaratzeko eliz haimena: 'Flaviohrigae, 18 januarii
1959, PAULUS,
Episcopus FlaviobrigensisO. Argitaratu, Bilboko
'Delegacion
Misional Diocesana' eritxonak egin ehan; onen
zuzendaria,
urte askotan, A.C. Omaetxebarria izan zan.
1959,

Bagilla 21

Idaztitxu onek ainbat gomuta zaar ekarri eustazan burura:
Derioko Seminarioan zan. An ba egoan orduanll
Francisco
Ballester Viu eritxon abade bat} kanpotik etorria, latin eta
griegozale amorratua. Ekialdeko Eleizea be ondo
ezagutzen
eta asko maite ehan; ganera, heste baimen bat be ba eukan gure gizon onek: Eguzkialdeko liturgia erabilteko baimena. £Rito
melkita' eritxona erabilten eban (au da. 'rito bizantino)
baina
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m&m

Atzeko aldean Don Klaudio Gallastegi eta Don Juan Maria Uriarte,
orain Donostiako gotzaina.
ELIZA
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arabe izkuntzaz), eta ia egunero olantxe emoten eban meza
santua Derioko Seminarioan, bere ikasleetarikoren batek lagunduta. Arahez he sarritan emoten eban, an Derioko etxe haten beragaz eukazan gazte palestindar batzuentzat.
Derioko
Seminarioan gerkeraz (griegoz) emoten eban, ikasleak be izkuntza onetan aurreratuak eukazalako, batez be, PERFICIT
izeneko kurso berezia egiten ebenak.
Atan orretan, Ballester orrek bein aitatu euskun berak ba eukala baimena edozein izkuntzatan mezea emoteko, bere ritoari
jarraituz, jakina; eta euskeraz emoteko he prest egoala, norbaitek bere liturgiaren euskal itzulpena eskeintzen baeutsan. Bai
gero? Eta, ez dakit nik zelan, arlo orretan sartu ginan edo ginduezan, Derioko Seminarioan euskerazko ikasle ziran teologoak
lagun nituala. Orduko gure euskerea (bai irakaslearena, bai
ikasleena) makala eta pobrea zan, baina hesterik ezinean, borondaterik onenaz egin genduan itzulpen ori, eta Bilbo elizbarrutiko Misino-Idazkaritzak argitaratu, gorago esan dodanez.
Aldi atan Arrazolan abade egoanJA. Retolazari
otujakon
bere parrokian
euskal meza ori emotea. Eta eskabide au
Ballester Viii-ri egin eutsanean, onekpozarren emon eban here
baietza.
Edozein izkuntza menperatzeko berebiziko erreztasuna eukan gure Battester-ek, eta euskerea ganoraz irakurtea eta mezaren zati batzuk buruz ikastea be ez jakon orren gatx egin.
Arrituta itxi ginduzan guztiok Arrazolako eleizan,
erriguztiaren aurrean, mezea euskeraz emoten ikusigenduanean.
(...).
Arrigarria eta pozgarria izan jakun Ballester Viu jauna
eguzkialdeko mezea euskeraz emoten ikustea, non eta Anhoto
azpiko Arrazolan. Alakorik ez genduan egundo ikusi. (Esan
daigun, oiTaitino, erderaz orren antzeko mezak lantzean bein
emoten zirala, batez be kristiñauen Batasuna eskatzeko egiten
zan zortziurrenean, urtarrilean). Beste euskal gai askotan lez,
onetan be aurrelari izan genduanJA.
Retolaza, KILI-KIH }-ren
sortzaile ta zabaltzaile aspertu ezina. Bakotxari berea zorja-
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ko: 'nori berea, ori da zuzenbidea' (...)".
Agertu da ekintza honi
eta beste hainbat euskal
ekintzari lotu-loturik dagoan i z e n a : J o s e A n t o n i o
Retolaza. H o n e n euskal
ibilbidean e s a n g u r a t s u a
izan da Arrazola herria.
Zoriak h a r a n t z z u z e n d u
zituan h o n e n p a u s o a k
Jainkoak halan nahita.
Kirikiñoren Aharrak liburuko kontakizunen antza
daukan eraz azaltzen
deusku herritxu horrekin
izan eban lehenengo hartu-emona:
Domekea zan.
Urtea,
1957.
Iñaki
eta
biok
Urkiolara joateko
asmoaz
Bilbotik Durangora
etorriak. Honetan, non agertzen dan VI-75 matrikuladun autobusaLirio batgure
begien aurrean. "Horrelako baten behin ibiltearren, Iñaki, edonora joango nintzateke ni, gaur". "Urrun, ez" erantzun
eustan
i<
p
harek. Durango-Axpe-Arrazola
inoan aurrekaldean
eroian
?
letreruak. "Arrazola, non dago?". "Munduko bazterrean ' erantzun eustan esne-kantinak
barrura sartzen
ziharduanak.
"LagLinik badaroa?". Ikusi ez nik barruan eroian ikusteko moduko emakume
lodi-lodi hat kantinen
artean
jesarrita.
Autobus zahar-tximur
ha Sarraoa-rena zan -geroago
jakin
neban-, 1918an 4000 pezetan (24 _) erosia,
Durango-Gasteiz
EilZA
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ibilbidea egiten
«^Tsasr
eban
zalpurdiari lekua kendu
eutsana.
Martxan
ipini
ebenean tarrantarran
egin
eban eta dardaran
jarri
zan. Geroy bide
lauan,
ondo.
Aldats goran...
trinkilin-trankalan. Heldu gintzazan3 horregatino,
Arrazolara. Anboto
hertan, zut eta
n j;"V"
tente.
Anboto
barrenean,
eleizea. Eleizan,
MUNDUAN LELENG0Z
kantu-hotsa.
"Hona ez zaitue
kainaren 9an, Domekan
bialduko. He1959-2002
men
badabe
abadea" esan
eustan lagunak. Ni, orduan abade barri} nora bialduko zain
nengoalako inoan harek hori. Harek igarri ez} baina!
Biharamonean, Gotzainak, ARRAZOLAra bialdu ninduan.
Euskeraren aldetik Bilbotik Arrazolara dagoan aldea azpimarratzen dau. Hemen euskera arnasaz batera ebilen gogoa
gozatzen. Elizan, ostera, erdera erabilten zan, latin zaharra.
Egoera hori ezin iruntsirik, herriaren hizkuntza, kanpoan
Anbotoko haizea baizen libre ebilen euskera zaharra, latin za78

RUZA

MUNDUKO LEHENKNGO MEZEA EUSKARAZ

harra baino zaharragoa, ekarri nahi eban eliza barrura. Hona
hitzez hitz beraren idazkitxua:
"Bilbon jaio. Bilbon bizi. Bilbon euskeraz ikasi. Bilbon ezin
baina, euskeraz bizi. Arrazolan, ostera, ezin euskera barik bizi.
Arrazolan euskerea ingurugiroan zan. Arrazolan euskerea arnasaz batera irunsten zan. Han, hor, hemen... danean, euskeraz. Harek, horrek, honek... guztiak, euskeraz. Txoriak txorrotxio, zapoak klinklon, kanpaiak
dilindolon...
euskeraz.
Kanpantorreko
megafonoetatik
entzuten ziran
Berlioz-en,
Beethoven-en, Tchaikovsky-rensinfoniakederrak
baziran... ingurugiroan entzuten zan euskera-sinfonia
are ederragoa zan.
Arrazolako toki baten, horregatino, erderaz egiten zan: eleizan,
abadeak Mezatan "Dominus vobiscum" eta, esaten ebanean.
Konpondu beharra zan okerhori. Zuzentzeko, urrunjoan behar
izan genduan: Oriente aldera. Han Mezea, bizantziar errituan,
edozein hizkuntzan emon leikean. Zergaitik ez, Arrazolan, euskeraz hango errituan? Esan eta egin. Eta euskeraz izan genduan
Mezea Arrazolan, munduan lehenengoz. Meza hori kanpantorreko megafonoak lau haizetara zabaldu eben eta danean entzun zan? Anboto tontorrean... eta Zeru Goian. Hangogoiko euskaldun zoriontsuak, barriz, Mezea lehenengoz ulerturik asko
poztu ziran eta zoriontsuagoak izan ziran. Goi mailara, gorengo
mailara, heldu zangure euskerea egun haretan.
Bilbon jaio. Bilbon bizi. Bilbon euskeraz ikasi. Bilbon
baina, euskeraz bizi. Eskerrak Arrazolara eroan ninduela
to berezi batek eta eleiz agindu batek".

ezin
au-

E g u n e k o egltaraisa
Mundu guztiko kristinauen alkartasunaren alde eskeini zan
ekintza hau, programaren goialdean etorrenez. Meza l l e t a n
eta meza ostean euskal dantzak, J.A. Retolaza herriko abadeak
irakatsiriko Arrazolako neskato-mutikoak dantzari zirala.
Arratsaldean, 5etan ? sinisbagakoen alde elizkizuna: errosarioa,
ELIZA
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hitzaldi laburra eta eukaristiaz bedeinkazinoa. Elizkizun ostean
pelota-partiduak eta beste jolas batzuk izan ziran.
Esku-programan bertan katekesi antzeko azalpen argi eta
gozoa dator. Hona hitzez hitz orduko idazkeraz:
EGUZKI-ALDEKO KRISTIÑAUAK ETA GU

"Munduan, 890 milloi kristiñau gara.
Eguzki-aldeko kristiñauetatik, politikako gora-herak diralata, 180 milloi gugandik aldenduta
dagoz.
Gu legez, Sakramentu hardiñak
daukez.
Gu legez, Jaungoikoaren Amar Agindu
hardiñak.
Gu legez, Sinismen
hardina,
Erroma-ko Aita
Santua
Burutzat artu ezik.
Gure Aita Santuak, kristiñau guztien alkartzea lortu nairik,
Eliza guztiaren Batzar Nagusia egiteko agindu dau.
Au dala-ta, erregutu daiogun Arrazolarrok Zeruko gure
Aitari, kristiñau guztion alkartzearen alde.
ORIENTE-KO ERAZ MEZEA

Oriente-ko kristiñauak ez dagoz guztiak gugandik
aldenduta: amar milloik Eiroma-ko Aita Santua guztien Aitatzat artzen dabe; gu legez, katolikoak dira.
Mezako areen zeremoniak eta gureak, ez dira hardiñak; zeremoniak ez, haiña areen Mezea ta gure Mezea bardiña, hat,
bakarra da; Jesukristok Azken-aparian egin ehana.
Mezea Meza izateko, gauza hi hear dira egin, bear-bearrez:
ogia ta ardaoa Kristo-ren Gorputz eta Odol hiurtu, ta JaunaArtu.
Beste zeremoni ta otoitz guztiak Eliza Amak geituak dira:
emen onela ta an hestetara; emen, izkuntza batean eta an hestean. Baiña Mezea, Meza beti.
Arrazola-n euskeraz Mezatanparte artuko dozue.
Zeruko gure Aitari edozein izkuntzez berba egitea gauza
ederra bada, egoki ta hidezko da gure izkuntza eder, bikain
eta garhiazJesukristo-renOPARIA
egitea".
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Handik hiru urtera barriro egin zan ospakizun hau; lehengo antz-antzera egin be. Arrazolako elizaren barriztatzea zalaeta egun biko elizkizun eta jaiakliak egin ziran. 1962ko San
Migel egunean eta biharamunean. San Migel egunean altarearen sagaratzea eta m e z e a izan ziran ekintza nagusiak.
Altarea sagaratu ebana Larrañaga gotzain jauna izan zan,
Kaputxinoen Ordenakoa, Asia aldean misinoetan ibilia. Meza
emoilea, barriz, Arrazolako abadea, Axpeko D. Luis Zabala
eta Apatamonasterioko D. Txomin Artetxe lagun zituala. Han
izan ziran b e s t e a b a d e b a t z u k b e aitatzen dira: D. Jose
Lasuen Arrazolako abade izana, D. Joan Zabala Martzanako
a b a d e a , D. J a i m e K e r e x e t a e t a D. E m i l i a n o I t u r r a r a n
Elorrioko abadeak, D. Pedro Aboitiz Durango aldeko artziprestea, D. Serafin Esnaola, D. Luis Uzkudun eta, Bizkaitik
eta Gipuzkoatik etorriak. Dantzariak Bilboko Karmeloko
"Gaztedi" taldea.
Hurrengo egunean, 1962ko irailaren 30ean. Mezea euiskeraz s o r t a l d e k o eran ? bizantziar-melkita errituan. Meza emoile, lehenengoz egin zanean legez, D. Fco. Ballester Viu izan
zan; meza zuzentzaile, barriz, D. Karmelo Etxenagusia; meza
erasotzaile, herriko gaztetxuak. Dantzariak, Bilboko San
Antongo "Bizi-Nai" taldea. Arratsaldean "Txinpartak" antzerki
taldeak jardun eban. Hau ez da agertzen pelikulan; bada,
egtin b i o t a k o elizkizun eta jaialdiak filmatu egin ziran,
Bilboko Foto Garay-ko Txomin Altube filmatzaile izanik.
Guztia eratu eta bideratu e b a n a Arrazolako a b a d e a , J o s e
Antonio Retolaza, izan zan.
Orduko protagonista batzuk barriro batu dira Arrazolan aurtengo ekainaren 9an. Berrogeitak urteak igaro dira. Jakina,
euskal meza nagusia izan da orain be jaialdi honen ardatza;
horren ostean orduko argazkien erakusketa eta pelikularen
emonaldia; gero oroitarria jartea etorri da. Marmolean grabaturiko oroitarriak hau dakar:
ELIZA
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ELEJZA
FZAN ZAN

HONETAN
LEHENENGOZ

MUNDUAN
MEZEA

EUSKERAZ

1959- URTEAN
BIZANTZIAR-MELKITA
ERRITUAN

Euskal dantzak, agurrak eta barriketak eta azkenez, herri bazkaria etozan egitarauan hurrengorik hurrengora. Baina ezin dogu
alde batera itxi 60.eneko hamarkadan Arrazolako abade izan zanak ospakizun honetan eginiko hitzalditxua. Hona hemen:
"Gaur egunean Mezea euskeraz izatea gauza normala hada, aldi haten ez; aldi haten ez zan Mezarik euskeraz. Orain
dala herrogeita hiru urte Mezea latinez zan, hemen eta

J.A. Retolaza hormako oroitarriaren azalpena emoten (2002-VI-9).
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Mendebalde osoan. Zuek} hemen zagozen gazteok, eta ez hain
gazteok, ez dozue ezagutu hori.
%%%%***

Azken Aparian Jesusek egtz ue hau neure gomutaz"
esan
eutsen bere lagunei. Honeek eta honeen ondorengoak
gero,
Haren esana betez, Aparia ospatzean, otoi eta Bibliako irakurgaiekaz jantzi eta osotuz, Aparia Meza bihurtu eben.
Meza hau, lehenengotan, lau-laua izango zan eta tokian
tokiko hizkuntzan. Baina hareek gero, munduko lau bazterretan zabaldu ziranean Jesusen Barri Ona iragarteko, Erromako
Inperioko hizkuntza biak erahili ebezan nagusi: gerkerea eta
latina. Mezea emotean ere bardin. Baina ez heti. Mezea emoteko erakaz edo zeremoniakaz ere beste horren*as&
beste jazo zan.
Holan
sortu ziran errituak, hizkuntza eta era ezbardinakaz, Hemen,
Mendebaldean, esate baterako:
Mozarabiar
erritua,
Toledon
(Espainian),
Anhrosiarra,
Milan-en
(Italian),
Liondarra,
Lyon-en
(Frantzian)...
Eguzkialdean, barriz, asko be gehiago:
Bizantziarra, Maronita, Armeniarra... abar eta abar,
Asian; Etiopiarra, Koptoa
(Egiptoko
kamitarren
hizkuntza
zaharrean)...
Afrikan. Hizkuntza
asko
erritu askotan, ba.
***:£#**
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Guk, 1959- urtean, Arrazolan, Mezea euskeraz
izateko,
Melkita erritura jo genduan,
Bizantziarren
adarra
zan
Melkita erritura.
D. Francisco Battester Viu izeneko abade bat zan aldi haretan Derion, Ekialdean hizi izan zana, Seminarioan
gerkera
klasiko irakasten ebana eta lantzean behin gerkeraz Mezea ere
emoten eutsena bere ikasleei. Gerkeraz, Melkita errituko abadea zalako beray eta erritu horretan Mezea edozein
hizkuntzan emon eikealako.
Arrazolako abadeak horijakin ebanean dei egin eutsan hari Arrazolara etorri eitean eta Mezea euskeraz emon egian.
Btorri egin zan eta euskeraz emon eban lehenengoz
Arrazolan,
lehenengoz
munduan.
Sei urte geroago, 1965. urtean, etorri zan Erromako lege barria tokian tokiko hizkuntzan emon leikela esaten.
Jesus gure Jaunak Mezea, bere Herrian, bere Herriko hizkuntzan} arameran, emon ebanak, Euskal Herrian
euskeraz
emon izango eban, tokian tokiko hizkuntzan. Baina
harenjarraitzaileak ez ehen beti eta leku guztietan holan egin.
Guk Arrazolan euskeraz gura izan genduan,
Arrazola
EuskalHerria dalako eta Euskal Herriari euskerea dagokiolako.
Hemen, Euskal Herrian, euskeraz egin da heti, beti-beti.
Hemen, euskeraren aurretik ez da beste hizkuntzarik
izan.
Euskerea ez da inondik etorria, berton sortua baino; gure aurretikoak sortua.
Hil ziran latina, gerkerea eta Europako beste hizkuntza
zahar asko. Bizi da euskerea. Baina kontuz/ "Triunfalismo" baten bizi gara eta. Politikarien,
Administrazinoaren,
Komunikabideen
erruz "triunfalismo"
baten hizi
gara.
Euskerea gatxakjota dago. Harei hori esan jakenean,
entzungor egin dabe. Neu naz horren testigu. Ez dabe borondaterik,
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benetako borondateñk, euskerea aurrera atarateko. Ez dabe
maite euskerea.
Iparraldean
euskerea hilzorian
dago;
Hegoaldean, hilteko arriskuan. Ez dinot nik? UNESCO-k baino.
Arrazolan, bertokoi eskerrak, osasuntsu dago. Baina kontuz!
Baleiteke Arrazolan osasuntsu izatea, "erdal
virus"aren
kontrako txertoa (vacuna) hartuta dagolako. (...).
Aldi haretan [burdin minak ziranean] erdaldun asko etorri
eta bizi izan zan Arrazolan. Hala eta ere, euskerea Anhoto
baizen tente geratu zan. Aurrera Arrazola!".
Ekintza x u m e b a t e n o i h a r t z u n a
Anbotopean orain dala 43 urte egin zan euskal meza berezi
harek dumndi handiagoa merezi ebala esango neuke. "Meza hori kanpantorreko megafonoak lau haizetara zabaldu eben eta
danean entzun zan} Anboto tontorrean... eta Zeru Goian", dinoe
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honen eratzaileak. Halan be, orduko komunikabideetan ez eban
leku handirik izango. Izan be, Francoren diktadurapeko urte latzak ziran hareek. Baina oraintxe be, ia mende erdi igaro ondoren, oroitarria jarri danean, nahiko isil egon dira Euskal Herriko
komunikabideak... Lantxu hau izenpetzen dauanak, batez be
Kili-kili dala-eta, beti izan ditu hartu-emon gozoak Arrazolako
abade ohiarekin. Horregaitik, honek Karmel aldizkarian edo,
ekintza hau betiko idatzirik geratu daiten gogoa agertu eustanean, poz-pozik emon neutsan baietza, euskeraren aldeko asmoetan honegaz guztiz bat natorrelako eta niretzat ohoragarri dalako
horretan ahal nebantxua egitea. Izan be, sinbolo legez balio handikoa da ekintza hau. Nazareteko Jesusen pazko misterioa,
Haren azken nahia, Jesusek berak gure bidelagun eta gure ondoan jarraitzea sakramentu horretan gauzatzen dira. Plorregaitik, latinaren jantzi arrotza erantzi eta geure-geureaz jantzirik agertzeko
erea bilatu zan lehenengoz; bete-betean eta hur-hurretik Jesusen
maitasuna dastatzeko erea.
Arrazolako kanpantorretik alai-alai zabaldu zana, Karmel aldizkariaren orrietatik be honen irakurle guztiengana zabaldu
nahi izan dogu eta bide batez hortxe idatzirik geratu dadila betiko, eragile hareen aintzagarri eta gerokoen ikasbide.
Luis Baraiazarra
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