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Guzion p o s g a r r l da euskera u r l
a u n d i e t a n e z a r t z e n a r l d a l a jalcit®a. Agintariak esnatu dira noi«p©lt eta
keraren aldeko biurtuu Urietan dago
keraren etorkizuna* Auetan erabat i l ©zkero, egin d« beinbetiko.
*

Esna gaitezen eus^k'altealeok
ere. Ea dakiela eusKsldunberrlei lotea*
garri gerta gure issHnntza. E« lotsa eta
es enbaeo» Moliatu iesagun lenbailent g i zabide berri outara, g«re euskerak «iago»klon @@ku"bide~milak i r i t x i ditaan, landu desagun eta kalturbideratu tresaa
eartxo au«

„ 4 Asmo onekin diardu YAKIN aldizkari onek. Euskaldun eta euskaltzale
guzion betebearrik nagusiena auxen dugu gaurkoz: euskera berpistu. Euskera
berpiztean, euskal-gogoa ere berpiztu
egingo baita. Askatu-eziHak dira bi
auek. Zenbat eta euskeragotu, ainbat
euskaldunagotu» Eta alderantzia.
Gauden leial eta tinko urrutixean somatzen dan euskal-argixintak
ausi iezanerakoJ
YAKIN
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AITA SANTU
ITZA
AMABIGARREN PIO, ERROMAKO GOTZAI
Aita Santuak Erroma Barrutiko apaiz jaun
eta Gartzuma-garaiko izlariei, aspaldi ontan urteoro zuzentzen dizkien itzaldi eder eta mamitsuak
arretaz irakurtzen baditugu, argi ikusiko dugu,
Aita Santua, naiz Eleiz osoaren Artzai On izan,
Kristo beraren ordezko dugunez, Erromako Barrutia
duala batez ere, bere lan, amets eta nekeen artean.
lenen; itz batean, bere begien erdienean Erroma
duala. "Eleiz guztien ardura"(2 Gor.,11,28) badut
ere, ez du onek esan nai Erromako Elelza ez dudala
Jainkoak bereziki ema-i didanas ai baidet nere gogo
guztienn lenen, maitasun eta estuaaunetan aurren
ere... ; esango die berak 1958 'ko Epaillaren 5 '©ko
itzaldian.
Orregatlk, Aita Santuaren ameteik
ena Erroma, mundu guztitik aruntz jotzen dutes
kristau eta balta ere siñesgabe guztientzat ixpillu garbi izatea litzake. Erromat onaren ijcpillu,
bizi onaren ixpillu, egiaren ixpillu, zuzentasunaren
naren ixpillu, pakearen ixpillu.». nai luke; bai
baidaki ondo "Erroman piztuko litzaken argiak mun
du osoa argituko lukela, eta uri ontako ikasbide
ona inundu guztlko uri eta barrutietara zaisalduko
litzakela" (Egun beyean).
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- 7 Bañan bere gogo bikain ori egi izateko
urruti, oso uriiiti dagola ikusten du samiñez.
Mundu guztiko kristauen eredu izan bear luteken
erromatarrak, ez dira Aita Santuak nai lituzkenak. Eta onetxek ematen dio Aita Santuari miñik
biziena; bere barrutiar biotzekoak, bere seme
kutun oiek bide okerretik ibiltzeak; ikusten bai
du erroxnatar asko eta askok izena besterik ez
dutela beren kristautasunaren agiritzat, "Bataiatuak dira, Kristo'gan siñesmen badute; bañan
Berak izendatutako artzaien esana, ezta ere Aren
aglnduak ez dituzte nai bete" (Tok. ber.)« Sogora ekarri besterik ez dugu, orain dala gutxi Prato
to erriko Gotzai Jaun txit agurgarri Fiordelli*
ri gertatua. Erriaz ezkondu arren, Elizaz ezkondu nai izan etzutelako, kristau erakutsiak bataiatuei agintzen dienez, Bellandi "senar-emazteei"
eakondu gabe, eta orregatik pekatu agirian bizi
zirala argi adieraztera eman zielako, Florentzi'
ko Auzitegi Nagusira deitua izan da; eta Auzitegi
gi onek, berriz, naiz eskubiderik ez izan gauz
aueri buruss, gezurti bezela guztien aurrean agertuz, esanagatik sari aundi bat ordaintzera beartu
zun... Gertakizun onek Aita Santuaren biotza ezin
esanerañoko naigabez beterik dula esan bearrik
ez; Aita Santu egin zuten egun aundiaren emeretzigarren urte betetzerako jaiak debekatu ditu,
Alegin guztiak egin ditu, len esan bezela, Erromako Barrutia, erromatarrak beste guztien eredu ditezen on bidean. Bñan, egun ori urruti, oso urruti dagola aitortzen du. Eta urteoro, bere aurrera biltzen dira apaiz jaun eta Ga~
Garizuma garaiko izlariei, erri eta gizonen barnelantze orri gogor eta gartsuki ekin bearrean dirala agertzen die. Orainarteko urteetan, lan oitan ari danak zer nolakoa izan bear dun agertu
oi zien. Itzaldi auetan arkituko ditu zuzenbiderik ederrenak biotzak iranaztea bere gain duu
orok.
ERROMAKO APAIZ JAUN ETA GARIZUMA ALDIKO
IZLARIEI ITZALDIA. (1958-11-19).Itzaldi onek, beste urtcetakoen aurrean
nabarmenkeri bat ba-du: beste urtettako itzaldiak

- 8 ez bezela, oraingo au, Erroman gaurko egunean gertatzen diran iru gaitzetaz mintzo zaigu. Ara emen
iru gaitz naguei auek: a) Igande ta jai egunetako
lan egin bearra; b) buru erailtzeaz; d) bideetako
ustegabeko gaitzetaz.
Egia da, bai, aurreko urtean ere bi gaitzetaz mintzo zitsaigula, bañan igaroz bezela.
Igas aipatzen zitun gaitzak? "irudi zatarrak, alaldizkari» izparringi, kalen...edonun ff
agirian jarri
bearra% zan bat; "Erromako apaiz-eza , bestea.
Nork siñestu» Erroman, ainbeste eta ainbeste errietako apalz biltzen dirari urian, apaiz-premia izatea? BaSan alaxe da. Erromako Barrutiak apaiz
oietatik? Erroma Sleizaren buru danez antxe dauden apaiz ikastetxe, auzitetxe.». ugarietatik
oso laguntza eskaxa artu dezake; egin-bear bereziak bai baidituzte, arunts ^uanak geienetan ikastera-edo juanak bai dira. "Apaiz-bear
aundian arkitzen da Erroma", esaten du» etaMbitartean azitzen eta azitzen dijoa Erroma bertan jaio edo bertara datoztenengatik; biotzak laguntza eske aundiagoan dira len ere baño, eta gutxiegi eta bear n
ainbat ez dituzute apaiz etxetan apaizten diranak .
Onek Aita Santuari eiaango dion naigabe, atsekabe
aundiaz obe ez mintzo.
Aurtengo itzaldi ontan, beren egitekoari buruz geiegi estutu gabe ibiltzeko agintzen
die, "illuna aunditu eta argiak gutxietsi gabe;
egia dan bezela artuz, etorriko zaizkizuten gorabera aundi naiz txikiak garaitzeko zalllena egiñik baidezute..." Gero» Erroma Eleizako Erri buru
danez zer izan bear luken altato.; soritxarrez,
gaurko egunean Erroma "berak ere ba-iiltula willunak jotako baaterrak, B«rri Ona zabaldn bearreko
zokCkak...1* essni eta, auek gazti&k. gogoan izanik,
lanik eden-eiia, amari gori eta eldualc. ekarriko
dlzttefia raoia burutu adieraztera eman ondoren,
len aipatataio Iru galtz nagusi aletaz itaegiten
die.
EBROMAKO IRU GAITZ NAGUSI
Erromako iru galtz nagusi esan badugu
ere,ez dugu au aipatzearekin, Erroman bakarrik
eta beste iñun ez dirala gertatzen esan nai izan.

- 9Guztiok dakigu ongi iru gaitz oiek mundu osoan
oso zabalduak ditiigula, zoritxarrez.
a) Igande, jai egunetako lan egin bearra.Euskalerri ontan ere urrutira joan gabe, gaitz au oso zabaldua dugula guztiok ba-dakigu. Igande eta jai-egunetako lanari buruz, zenbat
eta zenbat euskaldun eta euskaldun ez diran jator
asko ifcusten ditugun nbear aundirik gabeM lanean.
Egia da, eta aundia gañera, ainbestean, estuasim
uandirik gabe bizi diranak, estuasunik gabe lasai
bizitzera iritxi nai lutekela; gizon guztien ametsa. Gañsra asko eta askok naiz aste egunean
zortzi (zorionekoai) ordu edo geiago (zoritxafez)
lanean ibilli, eguneroko bearrak estu eta larri
betetzera irixten diralarik, irixten badira.^.
irabazten dutena ez baidute ezertarako, 3a^i^a»
aurrera atera nai duanak zerbaiti eldu bear. Errukarri cK benetan, bere indar-izerdiak asteegunean bota dituzten langilleai igandea etorrita
ber-bearrezko duten atsedena ukatzea... Errukarri
da benetan, bañan egi aundial Langilleari nberea"
ukatzen dionak zer ari dan baleki. Eleizara egunero joatea ez da naiko, arek erakusten diguna
(emen, langilleari cman edo zor zaionari buruz)
betetzen edo egi biurtzen ez baditugu» eskuan
izanda, gañera. Ni ziur-ziur naiz, igande ta jai
egunetan lanean ari izango lirakenak askoz ere
'gutxlago izango lirakela, langilleak, berari dagokionez bizitzeko eta sendia azitzeko bear ainbat sortuko balu.
Ba-dira, bai, katolikoen artean beste
asko, bear gprrian bizi ezezik estuasunik ere
gabe bizi diranak, zorioneko diru-gose orrek eraginda, jai-goizean beintzat, eta egun guztian
ere lanera joaten diranak, geiago-asko ez, bañan
alaz ere zerbait bai-izateko asmoz. Eleizak aginduak aztuz, edo... aintzakotzat ez artuz, ajolakaberiz... gorputz-bizitzari bera gañezka ematen
diotenak; Gesar'i berea bai, bañan Jaunari ori
bera eman nai ez diotenak, Auek, gogo-gogoan artu bear dituzte Aita Santuak erromatarrei buruz
apaiz jaun eta izlariei esaten diena:"Eleizak
kristau-bizitzaz erakutsi diguna oso aldamenera
utzia du -jaiak jai egiteko ortaa- gaurko gizadiak,

- 10 uri aundietan batsz ere. Orren ordez, atsegin zatar, lurkoi oiek (bearrezko eta legezkoak ez noski) norbereganatzeko ero-gosea sartua dugu, abe~
rats naie landerretan, neurririk gabe eta astean
irabazitakoak ondatuz askotan» Meza entzutearekin aginduaren-agindua betetzen badute ere, oso
gutxi izango dira, adimena landu, semeak azi, eta
beartsu naiiS gaxoei errukia nolabait erakusteko
ordu alditxo bat artuko dutenak. Bta zer esango
dut, batzutan agiri-agirian egiñik askorentzat
gaitzbide au Erroman jai-egunetako bearrik gabe
lan egite crtaz?". "Erakutsi, beraz, -eskatzen
die aurrean ditun apaiz jaun eta izlariei» zuen
kristau-semeei jal-eguna nola jai-egin, jaietako
lan oriek dituzten neurriak, eta zeintzuk diran
Jainkoak Mguren baño MBerenago dan egun ortan,
eskatzen dizkigun lanak..."
b) Nork bere burua il bearra,-

Gero, Erroman eta beste irtguru guztietan ain zabalduaf dugun gaitz ontaz itzegiteko
eskatzen die» ' Geure bizia ere, Jainkoari bakarrik dagokio; iñork ez dezaiokef beraz,
biziari
uko-egiñ, pekatu aundi bat egiteker'o Beren burua
iltzen dutenak ez dira beti adiñean sartutako
gizon-emakumeak» aul edo gaixo dabiltzanak, bes~
teeri kaltegarri izan nai ez luketenak; txlrotasun edo bear gorrian biai diranak..-; askotan,
gazte-gazteak beren burua iltsen dute» lur ontako atsegiñetan, ustez, batbatean. eta bete-betean
asetzeko garairik ederrenean; batek, naigabe bat
edo beste izan eta garaitzeko kemenik izan etzulako; gertakizun negargarri baten aurrean, beste
biderik ikusi etzutelako; bizitzaren illuna besterik ikusi ez-ta, gerokoaren sinismen edo itxaitxaropenik
etzutelako,etab. Zer dala-ta bada, erio
auek guztiak? Erantzunik ziurrena, Aita Santuarena
na:siñesmen eta itxaropenik eza.
"Erriko gertakizunen berri ematen digu~
ten orrialdeak begiztatzen edo aztertzen ditugunean -askotan gertatu oi da- gertakizun txit e~
errukarri auetakoren bat ikusten badugu.apaiz geran guztiok biotza kezka ikaragrri onek larritu
beay luke: animen artzai geranok, gure eskuan
gendun guztia egin ote dugu biotz oietan kristau-
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biozdun, gaixoaldian eramaneko, Jainkoagan uste
aundiko, ainbeste azpikeri aurrean zintzo jokatzen erakusteko? Eta..« ain asmo txar oiek erarik
onenean ixutzearren? Nork bere burua iltze orrek,
Jaunaren errukia indarge uzten digularik alde batetiks bestetik kristau-siñismen edo itxaropen
eza agirian jartzen digu... Agertu zaiezute, beraz, zuen eliztarrei pekatu onen aundia; erakutsi
zoritxarrak gogo onez nola artu, eta bide okerretik ateratzearren, bearrezko bada, bildurrez ere
ikaratu, eleiz-erakutsiak ekartzen dizkiguten
zuzenbideak agerraraziz. Al duzutena egizute gaixotasun au gizonen artean zabaldu ez dedin".
d) Bideetako ustekabeko gaitzak.Lenengo gaitza inguru guztietara zabaldua badugu, eta Euskalerrian zer-esanik ez» irugarren au zabalduagoa dugula esan genezake» Bgunik ez da, zorioneko bide oietan, odol-ustu edo
ezur-ausiak izaten ditutenen berri izaten es dugunik. Batean, au dala; bestean ura. Batek bizkar-ezurra ausl dula, besteak ankezurrakf zuaitzen bat bat erdi-erditik ebaki dula batek, beetea zulo batetik bera joan zaigula; au, motoan;
ura,berebillan; batzuek 11, besteak eri bizl gu~
zirako; elbarri, ankamotz, besomotz, buru-ezurra
autsita... geldltutakoen berri egunero jasotzen
dugu. Egunetik egunera gelago gaiHera... teknikak
ekarri dizkigun aurrerapeneri esker eta baita ere gizonaren alperkeri apurño batengatik; gizonak,
oñak beste gauzetarako utzita, berebillari eldu
baidio. Eta berebil onen gaiñean ikuetean... oñezkoeri ajolik ez; illik, eri edo elbarri gelditutako aurtxo, agure, emakume... berak dakite ori.
Azkar badijoa, azkarrago oraindik nal; aurrekoa
aurreratu nai, muturrak zuaitz edo beste zerbait
edo norbaiten aurka autsl arte. Auetako asko, bere tresna bear bezela ezagutzen ez dutenak; bl~
deetako arauen berri ez dakitenak, beste asko;
batsuek txoro xamarrak; besteak...; asko ere biotz gabe edo ajolakabeak. Ajolakabekeria... bai
zabaldua dugula munduanl Entzun bitzate auek,
eta ain arrixku aundiko tresnakin dabiltzen guztiak. Aita Santuaren zuzenbide auek.

- 12 Boskarren Agindua, "ez Iltzea", dugula
ssaten digu, gaizki ibiltzearekin edo ustekabean
tresna oiek dakarzkiten ondorioak gogoan ditiaariK- "Seienetan ez-ezagun batek nbrbait, besterik
gabe, bazter batean illik uzteak berezkoa dua
bildurra, gutxitu egin du zoritxarrez, ain sarri
eriobide diran gertakizun oiek ikusteak» "Itali^
11 bertan, urte bateko bideetako eroriak, gudate
aundi bat edo besten ildakoak baño geiago izango
lirakela Aita Santuak esatean, izuak artu bear
lituzkela deritzalt berebil oietan dabiltzanak".
Ez baidira erio-gaitz oriek teknikak ekarriakj
iakiteke edo ondo ezik, edo berezko neurri eta
arauak aztuaz, erruz arintxo ibiltzeak baño» Beren eta besteren biziaren ajolik gabe, urien blotz-biotzean askotanr zein baiño zeln ariñago i~
billi bear txoro orrek eraginda dabiltzan gizon
oien ergelkeriaz berriz, zer esaa? Askotan egoki
baño lasterragon ^oan nai izateagatik, barruak
"gizon eraille bat dala, -naiz berak nai ez izan=
eean dezaiokela gogoratze utsak ez al luke kristau
tau, gizon jator nornai dardar jarri bear?...
"Oien biotzak argitzearren aleginak egiten saiatzeko
eskatzen die gero apaiz jaun eta izlariei";
H
...ildakoari eriotzak ekarriko dizkion ondorioak
agirian jarririk, eta beste gizon eta Jainko berarekin zer ikeuteko dun gogora ekarri araziz".

Azken itz bezela, aolku samur batzuk
damaizkie bere lanari buruz, bere amets, eta go~
go goxoenak agertzen dizkielariko wErroma, Jainkoak
koak nai duana, lenokoari, gaurkoari eta gerokoari dagokiona izatera iritxi dedia ssai-zai gaude;
orregati arren eta arren eskatzen dizutet alegin
guztiak egin ditzazutela zuen itzaldien arnariak
egun bateko eta igarkorrak ez ditezen; erriari
on aundiak luzaro ekarriko dizkionak baiz4k%
itz batean iraunkorrak".
Lan ont&rako,ordea,giz{m O K guztiem babatasuna bear litzakela agertzen die.Apaiz,lekaide
eta lekaime santu bearrean arkitzen dala mundua
guztien aurrean azaltzeko esan ondorea, w...errierri-gizon
santu talde ugarien bearra dago batez er
gaurko egunez," aitortzen du. Lan ori beraz,guztien cgitekoa dugula;ez apaiz,praille eta lekaime
bakarrena.Lan orri gogozago ekiteko, "ikusi dezatela guztiak Kristorckin bat Jainkoagan ixil
(it or. darraikio)
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LOURDES'KO
EUNURTEKO
o
IDAZKIA
Seme txit maite ta Anai agurgarrioi
osasun eta Apostolu-Onespena.
XII gn. Pio Aita Santuak,
Lourdes'ko erromeriak oroipen goxo ta
sakonak utzi dizkigu biotzean, ta gure Aurreko
XI gn. Pioren ordez pozik ere burutu dugu, Erospen jubileo-urtearen bukaerako Eukaristi ta Mariaren
aren aldeko jaietan. GaiHera Lourdes'ko t& Tarbes*
ko Gotzaiak eraginda Sortzez Garbiaren Massabielle
lle artzuloan ospatzeko Lourdes Erria gertutzen
ari dala jakitea pozgarri zaigu ta ortarako erriarteko Batzorde Jarrl dutela Kardinal-Batzarraren
buru dan Tisserant'tar Eujenio Kardinalaren mendean. Zuekin batera, Seme maite ta Anai agurgafl
ok, 3u ere Jainkoari eskerrak ematera beartuak
gera, zuen aberriari egindako meeede bikain eta
eunurte ontan erromestaldiei ainbat ta ainbat
banatutako graziengatik.w Era berean, Jubileo-Urte
ontan, Xgn.Piok zionezi Bere biotz-zabaltasunaren
alkiaM Jarri zunarenganako kristau-zaletasuna indarbsrritzera Seme guztiai dei egin nai diet.(l)
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MARIA FRANTZI-ERRIAREN AMA TA ZAINDARI
BEREZIA.-

Oraln kristau-lur osoa Mariarena
daf ez baida Kristoren odolez erositako lurrik,
Maria Amatzat eta Zaindaritzat artu nai ez dunik.
Ori argi agertzen da Frantzi'ko edestia gogora
ekartzearekin» Jainkoaren Ama ospatzea Berri-Ona
zabaldu zan garaietaranotzen da. Mariari jasotako
antziñeko Eleizen artean Chartres oraindik erromes
mes talde eta millaka gazte erakartzert ditu» Erdi-Mende
Mendeak Bernardo Donearekin Mariaren aunditasuna*ren abestu ta bere bizitzako gertakizunak ospatti
zitunak, Mariari eakeinitako zuen Eleiz-Nagusien
edertasun ikusgarriak ezagutu zitun. Oietan Puyr
Reims,Amiens,Paris ta beste asko. Aiek beren doreorratzen bidez Sortzez Garbiaren dirdira ori urrutira barreiatzen digutfj ta Erri baten siñismenari aitor dagiote, arnas batez bere gain altxa bai
da Frantzi'ko zerupean zintzilik betirako usteko
Andra Mariari dioten zaletasunaren oroigarria.
Uri eta errietan, mendi-gallur eta itxas
ertzetan, Mariari jasotako Elizak n&iz koxkor naiz
aundi doi-doi Erri guztia bere zaipearen itzalez
eetali zuten. Errege ta Eliz-Artzaiak, Kristau
saillak oiñetara joan itzaizkio Ama Birjiñari
alnbat gizalditan; ta besrcn usta ta esker-ona
azaltzen duten izenez ere agur-egin zioten. Emen
Errukietako Andra Mari, Laguntza guztiko edo Babes Gneko Andra Mariari dei-egiten diote; au AnAndra Mari Zaindari, Pozgille edo Errukiatsuaren
ondoan babesten dira erromesak; beste nunbait
Pozaren edo Itxaropenaren Amari otoitz egiten diote; baita ere Birtutetako,Miraritako edo Ama SaGarailleari eskatzen. Etenik ez dun izen-sail bikain
orrek ondo asko ematen digu, Jainkoaren Amak,
erritik errira, urteen buruan, Frantzi'ko lurraldetan zabaldu ditun mesedeen befia.
Matxinada oiidorengo XIX garren urtea
arrazoi askoz Mariaren maitaeun mende izan bear
zun. Gertakizun bat aitatzeagatik, nork e2j du
ezagun gaur "Medalla miragarria"? Frantzi ko Uri
Nagusiaren erdi-erdian, Bixente Paulen Alaba apal
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batek (guk santutegian sartzeko poza izan genuna)
goi-argl25 topatu zun; eta ordutik Andra Mari Sortzez Garbiaren irudia daraman Medalla onek gorputzanimeko airariak bazter guztietan egin ditu. Urte
gutxi geroago 1858*ko Otsaillaren ll'tik Uztaren
16*no kristau-sendi bateko neska gazte bati on
egiñaz Frantzi *ko lurraldetan azaltzea atsegin
izan zitzaion Andra Birjiñari."Bernardatxogana
etorrita -esaten genun beste batean- bere lagun ,
lankide, bere amazko xamurtasunaren eta bere SeSemearen erruki alguztidunaren bitarteko egin du.
Erospeneko grazi-ixurtze berri
ta ugariz mundu
au Kristogan berritzearrenM(2).
Ongi ezagutzen dituzute ondoren Lour~
Lourdes^en
gertatuak, ta gaur obeto ikusten dugu aniiaarentzat ze garrantzi zuten. Ba~dakizute,seme
maite ta Anai agurgarriok, Sortzez Garbiaren agindu-ekarle zan neska aren esana ze modu arrigarri»
etan ainbeste iseka, zalantz eta ezezko arteaa,
munduan entzuna izan dan. Ba-dakizute ere aitor
orren indar ta egia, Gotzaiak jakintsuki egitzat
ezagututzea 1862 tik aintzat artua. Arrezkero
jende-taldeak ba-zijoazen, ta geroztik ere badijoaz, Agertokira, Mirarizko Iturrira, Andre
Mariak eskatuta jasotako Elizara» Beartsu, gaixo
ta naigabetuen talde ukigarria dala; Eliz-Barruti
eda> erri osoko millaka zintzoen erromeri luzea
dala; egiaren billa kezkatsu dabillenaren joanetorri ixilla dala... "BeiSere -esaten genunez da ikusi beste iñango lurraldean orrelako mindunen talderik, ez orrelako pake, lasaitasun eta
poz dirdirarik(3)"• Beiñere ez da jakingo, esango
nuke oraindik, zenbat eta zenbat mesede zor dizkion
aiunduak Ama Birjin laguntzallearil 01 zorioneko
Aitzulo, Mari bikaiñaren begiratuz edertuaJ Arkaiz
agurgarri. ur bizigarria Iturri betean Zugandik
darloi"(4).
LOURDES TA ERROMAKO AITA SANTUAK,Mariaren gorespenezko eunurte auek,
nolabait Pedroren Aulkia Auñamendiko Elizarekin
estu-eetu lotu dute. Ori ezagutzeak pozten nau.
Andra Mari Berak ez al du ba elkartu ori nai izan?
Aita Santuak Erroman bere Erakuste Utseziñaz era-
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guzien artean doatsua, dirudinez bere aoz baieztea
nai izan zun geroxeago, Masabielle'ko arpean agerpen aipagarri batez ezagutzera emateann(5)» Egitan Aita Santuaren Utseziñak goi-egiaren adierazle
jatorra izanik, zerutar-baieztearen bearrik etzu'a
kristauai siñestearazteko. Banan Kristau-erriak
eta bere Artzaiak nolako biotz-ikara eta eekerronaz jaso zuten Bernardatxoren ezpaiñetatik,Zerutik etorritako erantzun ura:HFi Sortzez Garbia naiz"»
Ez da ere arritaeko gure aurrekoak Eliz
onen. gain grazi ugariak pozik zabaltzea. 1869 *an
IX Pio aipagarria pozetan zegon gizonen maltzurkeriak Lourdes#en altxatutako eragozpenak gerta~
kari arrigarriak argigo eta Indar aundikoz agertzen lagundu zutela-ta.(6). XIII Leonek, 1892*
garrenean Andra Mari Sortzez Garbiaren Meza ta
Otoizketa ematen ditu ta urrengo Aita Santuak
Eliz Osoari zabaldu; aurrerakoan Idazti Santuko
dei arek argitasun berria artzen du:"Jaiki nere
adiskide, nere ederra, zatoz; nere uxoa aitxuloetakoa, orma-zuloetakoa"(7)• Aita Santu aundi ofek
azkeneko urteetan vatikano'ko lorategian Masabielle
lle 'koaren antzera eratutako arpean iriki ta bedeinkatu zun; ta garai berean uste O B O Z otoitz bero
axs Lourdes 'ko Andra Mariari egin zion: "Bere indçrrez, len maitasunez Elizarako kristau berriak
egiten lagundu zun Andra Mariak, dedilla orain ere
gure zeruratzearen bitarteko ta Zaitzalle;...eman
dezaiela pake ta lasaitasun biotz-larrikoei; bakarreko bizitzan agerikoan bezela Jesukristogana
itzultzea bizkortu dezalan(8).
Andra Mariaren Sortzez Garbia siñistegitzat erabaki zaneko 50 garren urteak bide eman zi«
on X Piori, Lourdes'ko agerpenen eta Eliz-Irakaskuntza
kuntzaren erabaki orrea arteko lokarria aitortzeko:
IX Piok Maria Sortzetik Errugabe zala fedezko egi-^
tzat erabaki ordukoxe, asi zan Andre Maria Lourdes*
en mirariak egitenw(9)» Geroxeago^Lourdes gotzaierri maillara autatzen du, Tarbes'koari erantsita,
ta Bernardatxoren doatsu-auziari asiera ematen.
Eukaristiaren Aita Santu aundi oni batez ere gorderik zegokion Lourdes'en Eukaristiaren eta Mariarenganako zaletasun arteko batetasuna lagundu ta
indartzeko: "Jainkoaren Amaganako eraspenak, di
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onek irabazitakoari begira, Bera Errugabe ta Eskertsu sortu baizaa; Mariaren edozerk Irutasun
Agurgarria goratzera eragiten dlgu. Ta bai doatau
izan ssala Benardartxo artgsulo aurrean bere erroerrosarioa
aletuz, Ama Birjiñaren ezpaiñ eta begietan
Aitari ta Semeari ta Gogo Deunari aintza-ematen
ikasi bai znnl Gu ere posslk asko elkartzen ger»
eynurte^ontan Pio X Santuaren biotz-agur ontt
Lourdes'ko Elizaren aunditasuna ontan bakarrik
datza: Andra Mariak Jesukristo Sakramentu Santuan
agurtzera edonundik eks.rrarasten ditula erristk;
orregatik Elizan, beste Mariarenganako gorespentoki ta Aldareko Sakramentu Santuaren auiki} dirudinez, aunditaaunean kristau munduko best« eliz
guztien gaaetik dagon(ll).
Eliz au len ers goi-ondasunez bet@&?
XT Benediktok barkamen berri ta baliotsuz abersstu zun eta bere Aita Santutzaroan zoritxarresko
gertakizunak geiagotan ber« zaletasuna agirian
agertzen ez bazioten utzi ere, beintsat Martaren
Uria goratu nai izan zun bere gotzaieri Agertokian
"Pallium" ^antzia eramateko esker egiñeE. XI Piok^
Lourdes'a erromes joana, Aurrekoak seitafco lanari
ekin zion eta atsegin guztiz aldare asalletara jaso
zun Andra Mariaren neskats kutun ura, lekaime-izenez Maria Bernarda Aizpa, Karidadeko ta Kristaueskoletako Alabaen Lagundikoa. Orrela egi gertarazi sua ere, Sortzez Garbiak Bernardatxo gasteari emandako itza: "Mundu ontan e'z baña bestean
izango zera zorioneko'** Gero.ztlk gorpuzkondo baliotsuak arrotasun eantuz gordetzen ditun Nevers
erriak erromes ugari bereganatzen ditu; deaak
Andre Mariaren deia bear bezela artzen Santuaren
ondoan ikasi nairik doaz. Laister berriz, Aita
Santu ospetsu arek bere Aurrekoen antzera agerpenen urtebetetze-jaiak ordesko baten bitartez goratu ta gañera erospeneko Jubileo-urteari amaia
ematea erabaki zun. Berak zionez, Soubirous 'tar
Bernardatxo doatsuari Andra Maria Sortzez Garbia
askotan agertu zitisaion toki artantxe bertan,
gizon denai ain gozoki damutzera eragien zien
bertan, arrigarriro ag«rtuz goiesker eta mirariz
bete zua txoko berean. (12). "Egitan -zion amaltze
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Goraitz guzti oietara nola ez genun bada
Guie mintzoa elkartuko? Gure "Fulgen Corona" Idazkian egin genun ori, gure Aurrekoen ondoren esaten
gendula "Ama doatsuak lurrean bere Semearen ordezko
da«ak -Eliza osoak txalotzen ziola- erabaki w zuna,
arrigarri baten bidez baieztu nai izan zula (14).
Eta orduan gogoratzen genun:"Erromako
Aita Santuak, erromeri auen garrantzia jakiñik
osasun-grazi ta beren biotz-zabaleko ondasunez
aDeraeten etzirala aspertuf'(15) • Eunurte onen goraberak, lerro aunditan gogoratu duguna, ea al da
Aita Santuan begikotasunen azalgen ederra?; orain
dala gutxi ere Sortzez Garbi siñeste-egiaren eunurtea Lourdes#en burutzeak ez al du ori bera agertzen? Bañan zuei,Seme maite ta Anai agurgarrioi,
oraindik berri dan agiri bat gogoratu nai dizuet,
ztien aberriko siñismena zabaltzeari laguntzearren
idatzia. Pozik bururatzen nizuen:Frantzi #ko erriak
mendez-mende Kristau-siñismena zabaltzen bereziki
merezi izan duna", ta ori dala ta:"Gure gogo-biotzak Lourdes^eruntz itzuli ditugu; Sortzez Garbia
sinestegi erabakita lau urte geroago Andra Mari
Errugabe Berak, agerpen izketaldi ta arrigarrien
bidez, Eliz-Irakaslearen esana baieztu zun"(16)o
JUBILEO-URTE ONTAN.Gaur ere oraindik
Ama Eunurte ontako erromestaldeak Gave ertzean
artzeko gertutzen ari dan eliz ortara biurtzen
gera. Eun urte auetan bakarrean eta taldeaia egindako eskariak, Mariaren bidez Jainkoagandik osasun eta onbideratzeko graziak irltxi baditute,
oraindik ere Lourdes'ko Andre Mariak bere semeen
eskariel esku zabalez erantzun naiko dula sendo
uste dugu; banan batez ere etsita gaude agerkundeen
erakuspen onak jasotzera ta Berak argi-argi azaldu digun bidean jartzera eragiten digula.
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BARKAPEN TA ITXAROPEN DEIA.Erakuspen auek,
Berri-Oneko deiaren oiartzun zintzoa Jainkoaren
iritzi bidean eta ludi ontako jakinduri alpefarea
arteko aldea era a r r i g a m z ikusaratzen dute. Barnetik itxu-itxuan gaitzak jota egonarren, itxura
on, lasai ta ederrez bere gaiztakeri ta bidegabekeri
keri izkutatzen ditun gizarte batean, obenak zizikindugabeko Sortzez Garbia, aurtxo errugabe bati
agertzen zaio. Amazko errukiz, bere Semearen odolaz erositako munduari begiratzen dio ta eguneroko pekatuz zartatua ikustean, dei larri au dagio:M
damua, damua, damuai". Gorputz-makurtasun biziak
ere eskatzen ditu:"Pekatarien onez zoaz damu-nekez
lurrari muñ ematera". Eta makurtasunari otoitza
batu bear zaio:"Obenlarien alde Jainkoari otoitz
egingo diozu". Grrela, Jon Batailariaren iaietan
bezela, Jesusen agiriko bizitzaren asieran bezela,
agindu gogor eta zorrotz ber-berak Jainkogana
itzultzeko bidea erakuaten die gizonei:MDamu zaitezteJ". (17). Eta nor ausartuko da esatera^ biotz
aldatzeko del onek egun (gure egunetan) bere befbertasuna galdu dula?.
Bañan Jainkoaren Ama baletorke bere
Seme-Alabengana barkapen eta itxaropen ekarle ez
balitza? Bere oiñetan ura dario:"Atozte uretara
egarri zeratenok eta aterako duzute Jainkoagandik
osasuna" (18). Benardatxo esanekoa, danetan lenbizi edatera eta garbitzera joan dan iturri ortaa
bilduko dira gorputz-animeko zoritxardun guztiak.
'*Ara joan, garbitu ta ba-dakuet" (19) erantzun al
iaango du esker oneko erromesak, Berrioneko itxuarekin batera. Bañan Jesusen inguruan estututzen
zan gizon ostearentzat bezela, emen ere soinzauriak oendatzea erruki-agerpide ganeraz gizasemeak
rneak obenak kentzeko dun eskubidearen ezaugarri
gertatzen da.(20). Arpe ondoan Andre Mariak, bere
Semearen izenean, gure biotza aldatu ta barkapenitxaropena eukitzera deitzen gaitu. Entzungo al
diogu?
BAKOITZAREN ONBIDERATZEA.Errudun ezagutzen dan gizonaren erantzun apalean dago Jubileo-urte
urte onen benetako aunditasuna. Zenbat mesede ez

- 20 ote lituzke itxaron bear Eliz Ama Santuak, lourdesko erromes bakoitza -eta berdin eunurteko jaialdietara biotzez elkartuko dan kristau bakoitzakeantutasun lanari ekingo balio» ez itzez eta raingaSez, egitez eta.egiz baizik! W(2J.)« Ganera edoz-*rk eragiten dio ortara, bear bada ez baida lñun
Lourdes'en aña otoitzerako norberaz aztera ta elkar maitatzeko biozgarrik sentitzem» Gaxo-eramaleeia. etsipena ta erien pake-barea ikustean, jatorri-mota guztiko kristauak otoitz berdiñean batzen
uitun anaitasunaz konturatzean? arpearen aurreas,
belaunikatuta dauden erromesen elkar arteko lagunt'za gogotsua ta itxura gabeko otoitz-zaletasuna
oartzeaa, zintzoenak Jainkoaren eta urkolagunaren
alde gero ta emanagoak bizitzeaz zaletzen dira»
epelagoak beren epeltasunaz oartuzf otoitzerako
bidea artzen dute berriz, pekatari gogorrenak
eta sinlsgabeak graziaren ikutua sentitzea dute
edo beintzat, jatorrak badira biotz ta gogo bakarra dua kristau-sailla orren aitorraren aurrean
ez dira biotz gogor gelditzen".(22).
Ala ere erromeri-egun gutxi oietaa ikusi
ta lkasia beeterik gabe sz da naikoa, geienean,
gogo-biziera benetan aldatzera Mariak egindako
deia biotz barruetan itsateiko bada* Orregatik
Eliz Barrutiko Artzai ta Apaizei eragiten diegu
zeiaek baiño zeiñek biotz-gar geiago jartzen saiatu ditezela, eunurte ontako erromeriak ondo gertuak eta ondo eramanalc ditesen, eta bates ere biaramoa ongarriak ditzaten graziaren laa sakon eta
iraunkorra errexteko. Sakramentuetara maisago
urbiltzen asiz "biziera guztletait kristau-legeari
begirune azalduz, eta azkenik Katoliko Egintzaren
sailletan eta Elizak ontzat artutako beste egtte
askotan izen emanez: orrela bakarrik» egitan,
1958'garren urterako Lourdes "a etortzeko diran
erromestalde aundiak iritxiko dituzte, eta ola
itxaron du Andre Mari Errugabeak, gaurko gizarteari bear-bearrezko zaizkion aniraeko osasun emaitzak.
KRISTAU-ERRI OSOAREN ZUZENTZEA.Ala ere, efomes bakoitzaren oabideratzea ain bearrezko izanda
ere, ez da naikoa. Jubileo-Urte ontan eskatzea

- 21 dizuet, Seme maite ta Anai agurgarriok, zuen ardurari emandako zintzoengan piztu dezazutela gizartesren kristau aldakuntzearea alde, elkar arteko ekinaldi bat, Mariari erantzunaz:"gogoz itxu
diranak, egiaren eta zuzenbidearen dirdaiaz argituak ditezela, gezur bidean galduak datozela
bide zuaenera, eman bezaio edonun Elizari bidezko
dan askatasuna ta sortu dedilla errialde guztietaa
elkartasuna eta benetako zorion aldi bat, eskatzea
zun XI Piok erospen-jubileoko Mariaren iaietan"
(23)»
MATERIALISMOAREN INDARRA.Bañan, ainbat
itxaropen eta arrotaeun bide ematen ditun gaurko
munduak ba-du eref Gure Aurrekoak eta G-curok salatu dugun materialismoaren zirlkaldi bildurgarria. Materialismo ori,bada; ez da bakarrik sartu
gizadiaren zati baten politika ta ekonomiaren arau
egln dan gaiztetsitako jakintzan; arrigarriro da~
ger ere diru-zalekerian eta gaitz orren ondaiaenak
aunñlizen dijoass gaurko lan gaien arauz; gcrputz
gurketaa» biziera lasaiaren geiegizko billaketan,
ta bizi latzetik iges egitean ezagutzen daj giza
bizitssa gutxiarazten du, argitara begiak oraindik
iriki ez dituna galduz; atseginerako egarri zoroan
dago, lotsagabeki agertug ta irakurgai ta ikaskizunez
zunez oraindik biotz garbi diranak lilluratzen
saiatuzi anaiarenganako ajolagabekerian dager,
norberekeri zanpatzallean, eskubiderik gabe uztert
dum bidegabekerian, itz batean esateko, bizitzan
dena lurreko atsegin eta aurrerapen muga bakarrera zuzendu bear dala irizte ortan. Nere gogo, zion
aberatsakj urte askoatarako osasun ugariz bilduta
daukak; atseden artu, jan, edan, oparo bizi. BaHan
Jainkoak esan zions" zoro ori, gaur arratsean bertan ire bizi eske zetorkek".(2

(12 garren of. dator) bizitze ori zein gozo dan,
munduak, ezagun, maita eta morroi dezan. "Guztiak
bat-batean lan eginda iritxiko dutela, dio?...
Erroma, erri santu izatea... Jainkoak nai duan "bezelakoa? Itz batean, "...Jainkoa blllatzen, Jainkoa
ezagutzen, Jainkoa maitatz«n eta Jainkoa morroitzen
duan erria...egunen batean, denetan oro Bera dedin".
BALERDI'TARYON,LAZKAO
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dabilen eta lurbira irabazi ordañez anima galdu
naiko luken gizarteaerl deadar aundi bat egin
dio,
APAIZEI.Dei or5 ernai» apaizak bildurrik
gabe guztiei osasunerako egi aundiak erakustera
ausartu bitez* Izan ere ez baita aldakuntza irau»»
korrik sinismeneko oiñarrlk sendoenetan ezarrita
ez danik ta apezai dagokie kristauerriaren buru~
biotzak bide zuzenean jartzea. Bra berean Sortzez
Errugabea gure zoritxarrez errukiturik eta ganera
gure benetako bearrak ikusirik badator gizonengana bearrszko aldaketa gogorra gogoratzera; ta
Jainko-erakuspenaren (itzaren) banatzalleak zerura
daraman bide zuzena azaldu bear dutela guztiai
ziurtasun zerutarrez"(26). Jakiña, biotz eztikor
eta eramankorrez egingo dute ori bañan Berri-Ona
eskatzen duna izkutuan jartzeke(27)• Munduari
Kristo ematearrea bakarrik bizitzen ikasiko dute Mariaren ikastolan,banan,bearrezko bada,sinismenez Kristoren orduaren zai eta gurutzearen oñon~
doan zutik egoten ere bai»
KRISTAU-ERRIARI.- A p a i z e n l n g u r o a n k r i s t a u
zintzoak lagundu egin bear dute zar-berritze laa
ontan.Jainkoak edozein lekutan jarri dula ere,
nork ez dezake lan geiago egin Jaungoikoaren al~
de? Elizako ainbeste egite onetan arazoturik dabiltzan anima-eskeiñietara doa^lenlk Gure gogamena
na.Bere eekeinitzak,besteak baño geiago beartzen
dituzte,Mariaren babespean,aberastasun eta griSa
zirikatzalleak zapaltzerajbaita ere Ama Birjiñak
eekatu bezela otoitz eta damu izkilloz eta goimaitasun
tasunaren garaipenez.
KRISTAU SENDIEI.- E r a b e r e a n g u r e begia kristau
kristau
sendietara biurtzen da,gizartean daukaten egitekoa ordeztu eziñari eutsi dezaiotelafagintzarren;Jubileo urte ontan Errugabearen biotzari eskeiHi ditezela! Egite on au,senar-emazteentzat
garbltasun eta elkar-zintzotasuna ongi gordetzelaguntz bikaiña izango zaie; beren aurrak azitzen
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geiago oraindik kristau sendia,Mariaganako zaletasunaz bizkorturik,gizartea berritu eta kristautasuna
suna zabalduko dan azi bizigarria biurtuko da,
ERRIARTEKO PAKEA.- m & e g i t a x l f S e n < u
hizitzaZf
gañera* erri eta langille arteko artu-emanak,gizar
tea obeagotzeko gogor lan egin nai duten kristaueX
arlo zabala ematen dio. Ama Birjiñaren oiñetan el~
karturik, ta Aren aoluetara ©sanekoi izanik, begiak zorroztuko dituzte biotz-barrura, ta sustraitik ateratzen ariko dira bere aburu oker eta norberekerirako joerak anaien aldeko egizko maitasun
biurtzen ez dan Jainko maitasuna gorrotatuz (28)*
Erri aroetako ta mota guztiko kristauak egi ta
goi-maitasunean bat egiten saiatuko dira, baita
ere auamo ta ez ulertzeak bazterreratzenu Jakiña,
ez da nolanaikoa giza-semeen gogo onaren gain
dagon gizarteko korapillo ta ekonomi-arazoen za~
ma. Bahan Gure Aurreko ta Geurok askotan adierazi
dugunez, gizarteko ta erriarteko auzi ori gizonarentzat lenik kristau-bizibideko auzi-egi bada,
biotsa aldatu ta garbitu gabe ez da aldaketarik
balio dunik, ez erabaki iraunkorrik. Ori gogoratsen digu guztioi Jubileo-Urte ontan Lourdes-ko
Andre Mariak»
ATOZTE NIGANA. - .
Eta Maria, bere leiatasunean
semeetako batzuengana maitasun bereziz makurtzen
bada, ez ote da, Seme maite ta Anai agurgarriok»
Jesusek ain maite zitun txiki, beartsu ta gaixoengana?"Atozte nigana neke ta atsekabeetan zaudeten guztiak; ta nik bizkortuko zaituet", esaten
dula dirudi Jainko-Semarekin(29)• Zoazte Arengana
gorputzeko bearrak larrituta, gizonen ajolagabekerik ta bizltzaren zigor aurrean babesik gabe
arkitzen zeratenok; zoazte Arengana, eriotzaldi
edo barne-burrukan zigorkatuok; zoazte Arengana
gure Jaunaren nekezko atal bezela Lourdes 'an be»
netan artuak eta goratuak zeraten eri ta gaxoj
zoazte Arengana ta artu biotzeko pakea, egunero
beteabearretako indar eta eskeinitako opariaren
poza. Biotzetan goi-eskerrak darabiltzan bide-iz
kutuak eta ludi barna legami zerutar onek daglan
lan ixilla Ama Birjiñak zer balio duten ba-daki,
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Jainkoaron ezagutzen ditun begietan zuen onazeak
Salbatzallearenarekin bat eginik. Aiek, tz dugu
galantzan jartzen, gu Jainkoari bere Amaren bitartez eskatzen dlogun gizarteko kristautasunaren
berritz* ontan asko lagundu dezakete. Gaixoen,
txiki«n, eta Lourdes'ko erromesen otoitzen bidez,
oraindik Elizaren artegi bakarretik ate diranengana er« Mariak b®re Amazko begiak zuzendu dltzala
batasunean elkartzekol Jetxi "bitsa begiak egiareii
billa egarri dabiltzengana, ur bizien iturrira
eraman ditzasJ Azkenik begiratu lua® bat«z ikusi
bitaa Kristo aln gutxi ezagutua ta maitatua dan
lurraldt zabal eta gizoaen blzl-zoko aundi aiek;
iritxi bezakio Elizari»betl gazte» Santu ta AposApostolutar
iraunez tdonus gizonen itxaropideei eraatsuteko askatasun eta poza?
AZKEN DEI XAMURRA.tt

Onera etortzeko Baesed#
egingo bazenida...*% zion Andra Birjiñak Bernardatxori
datxori. Iñor beartu gabe, biotzetara zuzendurik
baizik erantzun gogozko ta zabal "bat bigunki eskatzen dun dei au, berriz ere Jainkoaren Amak
Frantzi ta ludi osoko seme guztiei auzentzen di®o
Agindu gabe, Berak lenik zintzotsera ta gero munduaren osasunaren alde indar guziz len egitera
eragiten die» Kristauak ez diote belarririk itxiko
dei onisMariaganatuko dira. Ta oietako bakoitzari
Idazki onen bldez, Benardo donearekin ©san nai
genioke:"Arriskuetan,larrialdietan,zalantzalditan
Maria gogora ekarri,Mariari otoitz egin.».Aren
atzetik etzoaz oker; Ari otoitz egiñik ®z duzu
uste galtzerik; Ura bururatuz etzabiltz oker;
Aren eskutan ez duzu erortzerik; Arek.zaiturlk
ez duzu bildurrik; Ura bide-erakusle ez duzu ne~
kerik;Ura lagun irf.txiko zera..."(30).
Seme maite ta Anai agurgarriok, uste
osoa dugu zu«n ta (Jure otoitza entzungy duia.
Orixe eekatzen diogu,Andre Mariaren agertu~|ai
ontan egun aukerakoa orain eun-urte Frantzi'ko
lurrari ere agertu egin ziona goratzeko» Zuen
eskerronaren "Magnificat" Sortzez Garbiarekin
batera Jainkoari abestera deituaz, zeuron eta
zuen kristau-artaldeen, Lourdes'ko Eliz eta erromesen
meeen gain eunurte-mugako jaien ardura dutenen
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pena damaizuet.
Erroman emana., Pedro Donearenean, Birjiña
Birjiña
Guztiz Donearen Agertu jai egunean, 1357 'ko
Uztaren 2"any Gure Agintealdiko 19 "garren urtean.
XII Pio Aita Santuak.
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ELIZA, JAINKO-INDAR
G U R E AULTASUNEAN
(AMAYA)
II

"EZ AL DIRA KRISTAUAK TEATRO TA ZIRKOAK
BETETZEN DITUZTENAK ?"
Dr.Hugo Rahner,SI.

"Elizaren Astenia", gogorra da esate
auxe. Nork entzun dezake ori? Eta oraindik gogorrago egin bearrean gaude beroria Argaltasunezko
lliza au ez da siniskizun bakarrik, baita fedearen prueba ere ba-da. Bai; bee ontan ere Andre
da Eliza. Sta gure begia lausotu ez bada, beintzat aunditasun-orduetan, ikusten dugu bere izatearen argitasuna disdiratzen bere erbesteturiko
erromes-soiñekoen artetik. Bear bada, ordea, egun
auetan bizitzen ari geran bezelako ordu ederren
zorion onexegatik, errexegia eta merkeegia egiten
da gure Elizagango fedea. Pozik entfeuten ditugu
Vaticano*ko itz illezkorrak: (D*. 1797). Au egia
da. Au egi betikorra da\ Baiña baidin kanpotik
iñor baletor eta esango baligujErakutsidazu "Una
Sancta" ori, gaur eta emen, Erroman, Egoamerikan^
mundu guztian zear, zure familian, Alemanian, zure errian? Gaitezen leial erantzuten. Jarri dezagun Konzilioaren itz larrituareij ondoan beste
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esan ura. San Agustiñek, Eliza Santuaren lilluratu aundi arek, Elizaren aotan jarri zuan ura:M
Nere etxekoak, eta ia-ian sinisteko zeudenak,
urrutiratu egin ziran kristau gaizto ta ustelen
blzitzagatik. Anaiok, • atnaika ta amaikatxo egingo
lirake» eta pozik egingo ere, kristau, baifia krijs
tauen oitura gaiztoak galerazi eta okerreratu
egiten dituzte.(PL 36-243)".
Bai, goratu egiten da Jainkoaren Eliza,
goratu glzon aundiak, goratu kriatau auek, benetan aundia Eliza Katolikua, nola maitatzen duten
elkar, nola ukatzen dituzten buruak elkarrengatik!
Entzuten du au Elizaren barruan ere ba-dirala kristau
tau gaiztoakj ez dakian batek, eta gerturatu egiten da, eta orduan besteak etortzen dira esalca;'8
Nortzu dira gero kristauok? Auek al dira kristauak? Dirugose ta salerosle auek? Es al dira kristauak teatroak, eta zirkoak betetsen dituztenak,
eta jai-egunetan
Elizak leporañd jartzen dituzte™
nak?M (?L 37, 1278).
Ezpata bat besela izan bear luke esakun
onek gure konzientziko odolezko blotzareu barruan.
Gu gerok ere ez al gera ba, bein bainc geiagotan
arri-arrituta geldltzen Elizari 'begiraturik» beronen. lurreko itxura ain negargarri dalako? Benetanago esan: ez al gera gu beartsuak, gu igandetako katolikuok, gu Bataioko agiriarekin seguratuok, komenitakoan jainkozale geranofc» gu lasaikerizko artzaiok, ez al gera gu Eliza Katolikoaren irudia itxusitzen eta llluntzen dugunak? Bais
gu onelakoxeak geralako, kanpoan dauden aekorentzat, fedearen prueba da Eliza, eta bear bada
sinismenerako eragozpide sarritan; barruan dauden
askorentzako berriz, (gu gerontzat ere ez gutxitan)t aitzaki merke galanta da» askotan Elizari
arpegiratzen diogun orixe berori izkutuan gerok
egin al izateko»
Gauza onetxek bakarrlk poztu gindeaazke, onetxek, gauza guztiak bereganatzen dituan
jasotako aren, goratutako aren grazizko misterio
gozoak: ain auzen argaltasun auxe biurtzen da
sinisgarririk sakonenean, goi argi santu baten
bidez, Eliz erromesagan» Erregin izkutua ezagirfcu
duan arentzat. Baña au gozagarri da ta ez aitzakl.
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Ez; ausartu egin bear dugu ordu ontan
gure fedearen benetasuna neurtzera, munduaren Kon
Kondairako basamortuan egur lotsagarritik zintzilikatzen dan Elizagan gure begia jarriaz. Ikasi egin bear dugu Elizari eramaten, ikasten ari eta
beren gurasoen aultasunak oartzen dituzten umeak
bezela. Ortarako ez daukagu "San Pedroren Giltzak"
en bearrik, oiekin Elizako gela autsez beteak irikitzekOy Peyrefitte itzontzl prantsezak oraindik orain iriki nai izan dizkigun bezela. Ez daukagu, erlijio-aurtzaroa sekula gaindu ez duten
gizonen kritikaren bearrik. Ongi ezagutzen dugu
guk gerok, eta min ere ematen digu bein baiño
geiagotan. Baña gure aur-fede xume au eldu deda*ñean, jakingo dugu orduan neke au eramaten, Eliz
au, zertzen eta dan bezelaxe, eta bere soiaki askoetan usteltaen ari dan bezelaxe, auxe da izan,
eta onexek irauten du guretzako ere sinismenprueba, esamiña, larrialdi, kezka samingarri.
Arrixku egin diteke fedearentzako; egon
ere tentaldi batean baigeudes eta fedo ori esp'Iespirituzkoagoa
nai genduke» arrigarriago, otsaundikoago» erakarkorrago, ta onela, gu espiritu utsez~
ko Elizaren komedi fantasmagoritarra itxuratzen
asten gera; Montano'gandik Jansenio bitarteko
gizaldl guztietan eta gure biotzen barneraño jo~
katu izan dan koinedi orixe*
Jainkoaren erreinua bee ontan burutzera
bultzatzen gaituan deabruzko airikaldia da, ospe
uteezko Mesias batekin zaletzera bultzatzen gaituana; era ontanf espirituzaleen 'Elizaren alde
edo aiunduaren erdian beti garaille ateratzen dan
Eliza baten alde lan egiteko. Eta garaipen oiek
estadistikaz neurtzen dira, beste erlijio-baltzuekiko norlenka-saioen bidez. Ez, kanpoko eta barrungo gizonok, zuek ez billatu or.tan gaur eguneon
ere egur lotsagarritik zintzilika dagon aren Eliza
za; olaxe, bai, olaxe bakarrik erakarri nai baiditu gauza guztiak bereganaJ Espiritu utsaren esespirituzale guztiei, eta zenbaki utsetan oiñarritsen diran realzale guztiei mutur-muturrera ekartzen diegu arako ura, Elizaren leengaraietan, emakumeagandik jaio eta egur batetik zintzilikatutako Jainko baten giza-itxurak okerbideratzen zituan Gnosizaleei Tertulianok erantzuten zien uraxes

30 "2er dala-ta ceeegiten duzute gure sinismenaren
btarrezko lotsabide au? Ain zuzen, Jainkoarentzat
egoki ez dan orrek, orretxek egiten dit neri on»
Nere Jaunagan gaizbiderik ez artzean arkitzen dut
nik nere osasuna. Gurutziltzatua izan zan Jainkoaren
aren Semea; orrek ez nau lotsatzen eta ain zuzen
orrexegatik erabateko lotsagarria dalako".
Esan dezagun elizkizun ontan gure biotza
ren barren barrendik: Ez, Katoliko Eliz gajo ori,~"
iz gaitu lotsatzen zure argaltasun orrek. Pio XII
Aita Santuak mintzaturikd itzekin berekin aitortzen
(3ugu:"Guk, baita zure aragi ilkorrezko agerpenean
ere ematen dizkizugu gure gorputz posgilleok, baiy& zure giza-izate argalean ere; zure soinkiek,
Zure Gorputz Mistiko Deunean betetzen duten tokian
bear bezela erantzuten ez badute ere bai M . ("Mistici Corporis", A.A.S. 35,(1953), 238).
III
ELIZ ARGAL AU GURE FEDEAREN ALAITASUNA DA.Gozoa egin diteke berriz er© orain gure
ezpaiñontzat "Elizaren Astenia" itz garrataa. ArArgaltasun onera bidez baida izan ere Jainko-graziaren indar-adierazle, eta Jesukristo gure Jaunaren
Aitaren maitasun beti garaillearen. sakramentuzko
aenale, Gurutziltzatuaren Eliza» &ire sinismenaren alaitasun da Eliz argal au. Aul izanda ere
bakarrik ez baHa argal- dalakoxeagatik ain zuzen^
Emen ez ^ago iñungo Teoloji-dialektikarik. Onek
ez galtu beartzen eta ez bultzatzen bere agerrera
altsua, bere santutasuna, ta bere ospea berbera
ere bee ontan burutu eta zertzera. Kontra aldiaren gorrian, baldin Jainkoaren indarra eta jauntasuna
suna lurreko eziñean eta isekatan agertzen dala
pentsatu ta bururatu al badezakegu, baldin Elizaren erclian Jaunaren eriotza berriz Mesias bezela
etorri dedin arte ^akinaren gaiñean ospatu al badezakegu, «Taunaren garaipena segurua izango dalata, zindo dago gure fedea Elizagan. Oraindik ere
giza-arresiz kanpotik iltzen da Kristo, eta orregatik Elizak leporatu bear duaren lotsa(Ebr.l3,13)
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ori. Ori ulertu, gizaldien amaieran erri guztiek
goraka asi ditezenean bakarrik ulertuko dugu:"
Dizdira egin dezala goitian Gurutzearen señale
garaiak". Orduan, itz auekin Kristok munduko gizon
guztiak epaituko dituan artan, "Eta gizaldi anker
eta pekatari onen aurrean nik eta nere itzok iñori
lotsa ematen badiogu, baita gizonaren Semeari ere
lotsa emango dio olako orrek, Aitaren aintzatan,
aingeru santuekin etorri fiedinean" (Mk.8,38;lk.9»26).
Bai, zaila da auxe ulertzen bee ontan-»
Illun daude çure begiak eta astuna oraindik gure
biotza Emaus'erako badariena bezela. Olaxe gertatzen zaigu guri ere. "Praestet fides supleineñtum
sensuum defectui". Fedeak osatzen ditu sentimenaren utsak. Berdin-berdin gertatzen da Elizaren
izkutukiarekin ere» Jaunari bezelaxe gertatzen
zaio oni:opaltzeaii garaitu egin du, ogia puskatzekoas alaitasuna pizten du, iltzekoan iges eragin dio mundu ontako jauntxoari. Orregatik bai
bera eta bai Eliza ogiaren puskatzekoan bakarrik
ezagutzen dira, gure biota sinistunaren puskatzekoaru Eta bere Eliz puskatuan grobatu, aaildu eta
etsitako fedearen zoragarrl finarekin topo egiten
du: ementxe dago Jauna, Ementxe dago bere Eliza,
Santua,Katolikoa. Orduan pizten da gure biotza
ere. Baña ba-dakigu basamorturako bidean dagola
oraindik, baña lurralde promestura eramaten duala
orrek. Eriotz-Kalbariorako Gurutz-Bidean dago, barla olaxe bakarrik etortzen da Pazkoa, au da, betibetikotasunera
igarotzea. "Orregatik, anaiok, abestu
dezaiogun gorapen-abestia#Elizaren eriotzari",
ots egiten du Zirilo Alejandritarrak, "bere eriotzari, b&i, bizitzako iturrietara eramaten baigai*.
tu, eta ori santua da eta Kristoren baitakoa."Eliza" itza entzuten duzunean, jakin sinistunen baltau
deunaz itzegiten dizutela. Iltzen ari da Eliz au;
baña bere eriotzak beste bizitzara eramaten gaitu,
aultasunetik indarretara^isekatatik aintzatara,
ondamenditik galdueziñezkoetara, aroaren mugatatik
jainkokiro aldatueziñezko bizitzatara"(PG.69,329 C ) .
Onexegatik maite dugu argaltasunezko
Eliza. Jakin baidakigu beragan, eta ondorioki gugan, asita dala iadanik etorkizuneko mundua, eta
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biotz illunotan. Ez digu lotsarik ematen beragan
ainbeste gauza lotsagarri ikueteak. Aitzitik, bere
batasun-santutasunen agiririk sendoenetakoa bezela
onartzen dugu bera. ta ondorioki gu, giza-isekaz
ospatuak izatea?olaxe aztertu oi dira katolikogauzak ere. Berekin batera pozik eramaten dugu
bere lotsabidea uriaren arresi aurrera. Eta iñun
lotsabiderik bada munduan edo katoliko izateak
iñun parreragiten badu, antxe ezagutzen dugu si~
sinismenezko alaitasun aundi-baten erdian: gertu
dagola Jaunaren erreinua.
Maite-maite dugu aultasunezko Eliz au,
beronen argaltasunean bakar bakarrilc egiztatu dezakegu Kristo'renganako gute aaitasunaren barneko
indarra^ta-*--Ba-ditu
oraindik zikinak eta zimurrak.
BSña Motu eta jantzi" egiten du Kristok, Apostoluak
luak dion bezela.(Ef. 5,29)- Orrexegatik ez da
kaskar eta azaluts gur« Elizarenganako maitasuna,
ez ñti billatzea ezpalik begiaSj ez eta kontatzen
amaren musuko zimurrik. Balio du gure Elizarenganako maltasus alaiarentzat ere
s karidadearen goratzarrean esaten dan arek;s Danentsako du aitsaki» guztia
sinisten durguzt±a itxaroten, guztia
eramatenn(Kor« 13s7)» Ba-dugu gure Aita Santu Pio XII
XII garrenaren esakun bat 6re, katoliko-billera
onen oiñarri azpi-azpitan jarri nai genduken tsat?
"Asko du Elizak gure giza-auleria agirian jartsekotik. Baña zuen jainkozko olñarriak eutsi egiten
dio aultasun oni. Eutsi egiten dio baita Aren MisMistiko Gorputzeko Soinki garaienetan eref eta zeregatik, onela lurreko eta artzaien birtute-indarra
probatua izaago dalako eta sinismenaren irabaziak
guztietara aziko diralako» Kristok etsuan jakin
nai izan, ezta pekat-arlak ere, bere elkartasunetik kanpora uzten.' Bta zenbait soinkiek animako
eritasunak eramaten badituzte eres orrek ez du
oiñarririk ematen gure Elizarenganako maitasuna
gutxiagotzeko; aitsitik, bere soinki
oiei kupida
sakonagoa eukitzeko bide, baizik'1 (S^stici Corporis'% A.A.S., 35 (1943), 225 of.)« "Pelix culpa"
rekin bezelaxe gertata«n da Elizaren argaltasuna~
yekin ere, ura gabe ez gendukean olako Salbatzaile
ilearen grajzi mardul ugaririk izango; Gurutziltzatuaren
tuaren eriotz lotsagarriayekin bezelaxe gertatzen
da, eta au gaberik ez genuke bizitzarik izango.
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prueba eta sinismenezko alaitasun. Ansiok, begira
dezagun munduaren inguruan; basamortuak alde guztietan, azkenik gabeko i'biltzeak, ase eziñezko egarrla, aberririk gabeko erromesa. Baña begira,
basamortu ortan sasi bat dago eutan, eta Jainkoaren otsa entzuten da*-"Or zauden toki ori, lur santua da"(EjE:»5»5« Elizaren irudi bat da« Basamortuko
sasitxo bat da, baña su zerutarrez egiten du su.
Or gaude gu ers, sasi aul eta s« indartsuzko Bliz
ortantxe sinlsten dugu guk: orixe da gure fedearen
prueba eta gure maitasunaren atsegiri» San Anbrosiok
dionez, Eliz au "gu zindo tlnkatzen geran lur santua" da. "Eliza dagon tokian»antxe dago zure biotzaren leku irmoa; bertantxe zure animaren. oiñarria. Olaxe itaegiten baidu Jaunak: Eliz ontantx®
agertzen natzaizu beiñola sasiaren gaiñean 'hezelm*
Sasia zu zera, eta sua ni, Sasiagango sua nais
zure aragiaren gain» Zuri argi emateko n&iz su,
zure pekatuak desegiteko,Elizan
nere babesa ta nere grazia emateko1' (Epis. 63, PL. 16,1200)»
Auxe da, nere anaiok, gure aultasunaren
eta indarraren Eliza» Sugarra gure blzitzako basamortuan, aberri gure erromeria, promestutako lur
azkenera iritxl bitartean. Aintzaz betetako etxe
bat, dorre sendodun babes-tokia, baña guzti ori
gure zoritxarren gorria arako egun artan beglak
jartzen baditugu bakarrik, au da, Jauna zeruetan
ospetsu agertuko dan eguñ artan, eta
azkengabeko
alalitasunez abestuko dugun artan:nJauntasunez dizdlra egin dezala goitian Gurutzaren señaleak".

Mendizabal'dar Pernando
Arantzazu'ko teologuak
(Dr. Hugo Rahner,SJ.'ren "Die Klrche% Gott»«
Kraft in unserer SchWchheitM'etik eusk^xatua»
Koln, "Das Zeichen Gottee",1956-9-ll)•
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LOURDES,
FATIMA,

HEEDE
Eunki au Andra Mariren eunki deitu dezakegu. Arrigarria da Ama Birjiñarenganako zaletasunak eunki ontan artu dun indarraj kristauak
orain arte ez bezela maite dute bere Ama. Zaletasun
tasun orren birbiztea gertakizun aekoen eiaari da:
Sortze Garbia siñestegi erabakitzea, an-emengo
goi-agerkunde arrigarriak, zeruratzearen siñestegia, Andra Mariren Urte Donea,etab*.. Esan genezake lur-zeruak zein baiño zein saiatu dirala
Andra Maria goresten.
Zerua beintzat etzaigu Ixillik egon.
Jesukristok bere Amaren dirdaia guri agertzen poz
artzen dula dirudl; azkenaldi ontako goiagerkunde
ugariak gogora besterik ez? La Salette (1846);
Lourdes(1858),Fatima (1917), Beauraing, Banneux
(1933), Heede (1937), Sirakusa (1953) etab...
Orietatik ots aundikoenak arturik -LourLourdes,Fatima,taHeede- ikua dezagun Lourdes ez dala
ale bakarra, kate luzeko aleetako bat baizik, ederrenetakoa noski, baña ez bakarra.
Ta agerkunde guzti oriek bai elkartuak
daudela, bai antzekoak dirala arrigarriz,erakus~
penez, eskariz...

Batean erakutsia besteetan ere berdintsu adierazten zaigu. Adibidez bat edo beste erakuspen jalki
ditzagun ta ez agirienak, agerraldietatik urruti
xamar bizi geranontzat izkutuenetakoak baizik.
Ama bat arduratsuago izan oi da bere semeetaz, auek galtzorian arkitzen diranean* Zorigaitzen 'hat gerta dala-ta, bere kutunengana dijoazkio bururakizun guztiak. Nun ote dira nereak?,
Ondo ote dira?*.* Ta larri dago danak bere inguruan Ikus arte.
Seme bat gerratean dun Amak ez du pakerik biotzean; semearen ilzorlak kezkaz beterik dauka.
Zeruetako Amak ere berdin jokatu oi du
bere semeokin. Azken urte auetan, animaren galbide™
ak orain arte ez bezela ugaritu ta indartu dira^bañan baita ere Andra Mariren guganako ardura; beti
Ama izan degu, banan nrte auetan bereziki; iru aldiz jetxi zaigu bere blotza ixurtzera: orain eun
urte Lourdes'ko Artzulora, berrogei ta emeretzi urte berandugo Fatima'ko arte gaiñera, ta s.!skenlkfiie~
ede'ko baratzara, diotenez (Ikus "El Iris de Paa"
n. 2225, 16 Julio, 1.948).
Andra Marik grazien banatoki biurtu ditu
iru erritxo oriek. Danok dakusagu zein eskuzabal
degun Andra Mari Lourdes'ko Aitzulo ta Fatima-ko
artean. Asmo berak eragin zion Heede'ra jeixtera.
Orain eun bat urte etzuten pake aundirik
Frantzi'ko kristauak. Amar urte len 1.848'ko ©tsaillean izan zan matxinada. Paris'ko Gotzai Jaunak
kale erdian eman zun bere bizia pakearen alde.Luis
Napoleon'ek artu zun artu zun lendakaritza ta urte
batzuen buruan, Frantzi'ko Kaiser egiñarazi zanean,
Eleizaren ongille bezela agertu zan gotzaien bilgura ta erabakiak begirunez artuz. Bañan katolikoen
laguntzarik etauala bear iruditu zitzaionean, Eleizaren
zaren aurka itzuli stan. Aita Santuaren aliaatea apurtu nai zun eta etzien eragozpenik jarri Cavour1
en erabaki gaiztoeri. Frantzi'ko kristauak larri ta
bilduer ziran gizon orren asmoak ikusita, bañan zezeruetako Erregiñak etzeuzkan aztuta; Lourdes'ko Artzulora jetxi zitzaien etsaiari gogor egiteko kemena ekarriz.
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Andra Mari Fatima'ko aurtxoeri agertu
zitzaienean, bazuten Portugal'go katolikoak laguntzaren bearra. Azkeneko urte aietan, Portugal'
go Eleizak asko jasan zun; errinagusiak sineskuntzaren aztarna guztiak aientzeko asmoa artu
autens Aita Santuaren artu-emanak z&puatu ond©~
:eem, gotzai asko 'beren eiizbarrutietatik aigatu
zituatens ta lekaidetxeak Itxl* Jauntxo aiek ziotenez bi urte buruan etzan Portugal "en atneelcuatzaren nabarmenik ikusi bear. Bañan etsaiarea
eraeoak etzitun bildurtu kristau aintzoakj, Irri
xeak Fatima'ko Andra Mari"rengan bere itx&ropen
osoa jarririk^ tinko jarrai zun bere arbasoen
sinesmenean. 1.918 "garren urteas, gerrate aundia-ren bukaerart lendakari berriak Aita Santuarekin
artu-emanak berritu zitun; legez Eleiza len galdut&k© eskubideen jabe egin zan,
Azkeneko gerrate aundia balño urte batzuk len mundu guztia keskatan zego&nt errialdeak
etziran bateratze» beren estabaidetan, ta Aita
Santuaren pake-deiari entzuteke, gerrarako bidea
zuzentzen ari ziran. Alemani'n katolikoak 'babes
bearrean zeuden, nazlstarren egikera errukaltsen
aurrean. Babes ori. ematera, jetxi z&n Andre Mari
Heede errira.
Bada ere iru agerketa auatan beste zertxo arrlgarri battiruetan aur ez-jakiñak iz&n ziran Andra Maria ikusi aiitenalt* Lourdes "ensBenar-?
datxo, bertako neskatil gaix® ta beartsu; Fatiaia"
k© iru aurrak artzaien sesie-alabak ziras. 1'2-ango
ziran noski Fatima~n aur eder eta argiagoak; bañan iru aietxek autatu zitun Andra Marik bere me~
sedeen banatzalle egiteko» Heede*ko lau neskatillak etziran jakintsuak; erri txiki bateko aurrak
bañan Jainkoari atsegiSakl
Jesusek bein bidallen aurrean esana g«r~
tatu da agerketa auetans"Goresten saitut,en€ Aita,
Zeru-lurren Jauna, jakintsu ta zugurrei oxiek izkutatu ta aurtxoei erakutsi dlakiezulako". (ffit.11,25
Goteunak «raginda Jesusek bere Aita go~
resten du; ez du goresten zeruko gauzak ezjakiñei

ta txikieri bakarrik azaldu dizkielak©, baita ere
raunduko jakintsu ta zugurrei izkutatu dizkielako.
Zeruetako Aitak buru-argi ta aundizkieri ordez,
mundu ontan in©r ez diraneri zabaldu dizkie erdis
erdi Zeruko ateaki andre ta gizon aako emengo jakintzetan iñor ez diranak, egizko argiaren jabe,
eta bere burua jakintsutzat dauzkatenak berriz,
Jainko-gauzetan ezjakin. Ba-dakigu ere Jesusen
txikienganako zaletasuna, Palestina zear ibilli
zaneans"Utsi aurtxoei nereganatzen"; "Egitan diagotzuet aur bezela biurtzea eta egiten ez bazerate» etzerate sartuko 2eruko Jaurerrian".
Ita Andra Marik ere orixe egin du XI'
garren Piok zionez:"Jainkoak jakintsu ta indartsuak lotsarazteko lur ontako zoro ta aulak aukeratu
ditun bezelaxe, Ama guztiz santuak ere ori egin
duw.
Ama Birjiñak eskari bikain eta berdiñak
egin dizkigu bai Lourdes'ko Aitzulotik, bai Fatima'
ko arte gaiñetik, eta bai Heede'ko baratzik^ baña
bates ere bi Zeruko Amari bereziki atseginak: 0toitz eta Damua, Jaungoikoaren errukla irixteko
tresna egokienak. Benardatxori
bein esan zion:
"Damua, Damua, Damua11, ta beste batean: "Egin otoiz
Jainkoari pekatarien alde". Neskatil berari egindako beste eskari asko azkenik bi eginbear oieta^
ra dljoaz:"Zoaz iturrira eta bertan garbi zaite|
esan apaizei emen Eliz bat egitekossaillean etori
ditezela, etab... Eskari auek zer adierazten dute
otoita eta damuaren bearra baizik? Fatima'n eskari
berdiñak egin zizkien Luzia, Jazinta ta Patxi mu~
tijfeoari, ta kemen geiagoz:"Otoitz eta damu asko
egin pekatarien alde; anima asko dijoaz Su-leizeraMf
inork ez baitu otoitz edo damurik aien alde egiten <
Heede "k© neskatillakM itz berak entzun «ituzten Amaren ezpaiñetatik: Egin otoita asko batez ere
pekatariak bide zuzenera itzuli ditezen". Andra
Marik berak agertu digu gaiñera ze otoitz mota
egitea nai dun:"Agurtza Santua." Lourdes'en, itzez
es-baña egitez adierazl zi@n Benardatxori ze otoitz
eginseakuan errosarioa zula agertzen baizitzaion,
eta biak batera Agurtza Santua esan oi zuten. Fatiaa'n argi aeko eskatu digu otoitz ori:Sei agertuetan otoitz bera esateko agindu zien iru aurrei.

Ona azken agerkundeko itzak:"Agurtzako Andra
Maria naiz; jarrai egunero Agurtza esaten".
Azkenik, Heede, Jesus berak len bere Amak Fatiman egindako eskaria berritu zien lau neskatillei*
Azkeneko Gerrate Aundia bukatzean Jesus agertu
omen zitzaien eta eskari askoen artean bat au
zan:"laan maiz Agurtza Santua Jainkoaren aurrean ainbeste dezaken otoitz ori".
Zergatik eskatu ote dlgu Andra Marik
otoitz ori? Bere bikaintasunagatik noski:aozko
ta gogo utseko otoitza da, bi orien onaldeak
ditularlk» Siñestegi ta otoitz sorta da$ XII ga»
rren Pio Aita Santuak dionez, Agurtza Doneak itz
gutzitan Berri-ON osoa begien aurrean zabaltzen
digu, ta batez ere Andra Mariaz jakin bear guztia edozein kristau burutan errex sartzeko e~
raa dakai*. Agurtza dugu Aita Santu beraren iritziz kristau bizibidea. Ez da ba arritzek® AnAndra Marik otoitz ori eekatzea, ta Bereganako
eraspenetan, otoitz onek beti" len-tokia artzea»

Mujika'tar Bitor
Lazkao'ko beneditarra
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OSTEGUN GURENA ASTEARTEZ?

7

Itun Zarreko egutegia eguzkiarekin zebillela dirudi, ta ez illargiarekin, Kumran'en
arkituriko idaztien argira. Idazti oieri jarraituz, gaur ba-dakigu ebertarrak jaiak zer ill, aste ta. egunetan ospatzen zituzten. Ontatik agejKt
da Pazko eguna beti asteartez zutela. Egun auxe
<Hrudi Kumran'go lekaideen Pazko eguna. Izan ere,
egutegiarekiko auziak (beste zergaitik geiago
ere ba-zituzten) eragin bai zitu» Kumrandarrak
apaiz nagusien erlijio-keratik bereiztera:oiek
illargiarekin neurtu nai nai egutegia Siri'tarreri jarraiki ta aiek, berriz, eguzkiarekin lenari
eutsiz.
Berez datorren galdera:Jesukristok ere
bere Pazkoa Apostoluekin ospatzeko egun au aukeratu ote zun ala ez? Edozeiñetara ere, judu-agintari
tariak baiño lenago jan zuten Azken Pazkoa. Begira.
Joan ebanjelarialc (Jon. 18,28) dionez, judutarrak
etzuten Pilatus "enean sartu nai izan, Zer zalata? Legeak debekatzen zielak©. Izan ere, kutsutu
bezela egiten omen zitun sinisgabeen, jentillen
etxeetara sartzeak; mota batzutako abereak eta
gorputz illak ikututzeak bezelaxe kutsutu ere.
K.utsu onen zigor eta ordain, berriz, zegozkien
eskubide batzuk debekatzen zizkien Legeak. Aldiz,
egun-barruan ala aste-barruan bakarrik eta, aldiz,
berrogeialdi osoan debekatu ere. Jan nai auten
Pazko-Aparia judu.agintariek eta ziur baiño siuri^ago arrats artan bertan gaiñera. Izan ere, bezbezpera-arratsaldetik asten baizan bigaramuna;
Garbi dago, beraz, Jesusek ospatu zula
azken-Pazko, Azken-Aparia ta, bestalde, eliz ta
erri-agintariak artan ospatseko zutela.
Ta zer egun ote zan? Ebanjelioari ez
darie ontan argirik. Aitzitik. Zail ere zail dirudi Azken-Aparia Ostegun arratsaldez ospatu i~
zatea.Jakiña, Ebanjelio oek dioten guzia geiegi
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baita eguerdirarte bakarrerako. Ikus dezagun, bestela "Sanedrin" batzar nagusiak bi billera egin
zitun; beste bi eserialdi egin zitun Pilatusek
auzi-maiean Jesus epaitzeko, Erodesenganak® joan«etorria, gaiñera. Au guzia sartu al zitekean eguerdiarte batean? Bz dirudi. Seiretan asi ziralarik
eref amabietako Gurutzean josia bear zuten. Amabietatik iruretara izan baizan illunaldia Lukas
Deunaren aitorrez (Lk.23,44)* 111 ere irurak inguruan ill zan. Eguerdi artan, sartu bear dira zigorraldi ta Gurutze-Bidea ere* Gauez egingo zituztela billeraren batsuk? Bz zezaken "Sanedrin" ba•tzarrak erio-auziak egun-argiz egltea agintzen bai
zun legeak. Ebanjelioen aitorra ea dago,beraz,
Azken-Aparia Ostegunez egin sutelazkoaren aldef
lenago bear zunaren ald®, baizik»
Ebanjelioaren barne-argibidea bidezko
dirudin iritai onek berekin du Abitza ere. Bigafen
gizaldiko aitorra da, Jesusek Pazko Aparia asteartez jan zula ta arrats berean atzilotu sutela.
Asttazkena Kaipa'renean eta Osteguna Pilatus'enean
egin aitula auzitegi ta illunpe. Azkenik,ostiralea5
gurutziltzatu. "Didaskalia" deritzaionean dager
eta beste idazleren batek ere au bera dio.BideBko
dirudi iritzi onek. Alare sakonago aztertu bear,
Mekaldi osoko g«rtaera bakoitzari bere garaia erabakiteeko.
AZKENA: Bijoa zirriborrolloturlk berenik,Antonio
G.Lamadrid'ek "Descubrimientos de QumranM liburuan
labur-zurrean (174'tik 176 'ra) adierasten dun iri^
tziaren berri.
Oargarri da, oraindik ziurtz-i
guaizkorik
#
ez dezaiokegula eman iritzi oni.
Paris
eko
"IkasIkasketa
Nagusien Ikastolan*1 irakasleme dan A. Jaubert
ek sortu zun.
Ba-zitun berealaxe B jarraitzalleak. wPontificiu» Institutua BiblIcum en zuzendari dan BRErnest Vogt josulagunak bi aldiakaritan idazti zun
iritzi berauxe, naiz-ta,aldiz, akats batzuk arkitu. Bi jakitun oien iritziak aztertu ondoren au erabakitzen du Joan Leal jesulagunak "Estudios Bcleeiaticos" en (188'garren or.;IT-1957).Juan Ebanjelariak
lariak eta beste irurak egutegi bat eta berarekin
ea dirala ari. Au ziurrik. Bana asteartekoarena
ez dagola erabakitzerik.
Gaztañaga'tar Jexux
Donosti'ko apaizgaiak
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L O U R D E S ' K OB A I E T Z A
S O R T Z E Z

GARBl

SINISTEGIARI

l._ «Teologi-iiaidarrez ezin genezake Kristau
fedeko egitzat erabaki Mariaren Sortze Garbia,ta
es da ere iSor ori siñistera beart«tbetiko ainlamen nekepean.w
2.-"0ntan,Elizaren eta Aita Santuaren nola
naiko eraljakia ez litzake egokia,ea bai luke gelagotuko Heskatx Sortzez Garbiaren aintza ta gane
ra Eliz-pake ta animen kalterako bailitzake gure
gotzaigoan batez erew
Onola zion Aita Santuari zuzendutako idazki
batea,Sortze Garbia erabakitsearen aurka altxa
siranetako batek^Paris'ko, Gongotzai M. Siboure'k»
Bañan onek etzun bildurtu garai artako Aita
Santua IX Pio Siñeste au oso sustraitua zegon
elizaa, atzera jotzeko. Oraindik urte asko etzirala,JAmerikar ngotzaiak batzar batean ao batez eta
biots beroz, Ama Nexkatxa Sortzez Garbia" Amerika
Amerikako
Erri Elkartuen (U.S.A.) zaindaritzat izend
tu zuten. Beste gotzai asko aspaldi zebiltzan MaMaria*ren Sortzez Garbitasuua erabakitzeko eskatuz.
Aita Santuak, orrelako berri pozgarriz bizkortu»rik, bereala gotzi eta teologilari batzar bat bil-
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baietza iristea besterik etzan palta. Ortsrako
IX
Pio Aita Santuak idazki bat bidali zien esanaz:
w
Gure gogo bizia da al dan lasterren jakiñerazi
dezaiguzutela zer derizkioten zuen elizbarrutiko
apaiz eta erriak Andra Mari Errugabeaz, eta zertaraSo nai duten Aita Santuak arazo ori erabakitzea. Ta batez ere, zerok, zu^n jakinduri aundiz
irizten eta asmo duzutena jakiñ nai genduke."
Idazkizko batzar deritzaio galdebide oni. Zer ate~
ra zan ortik? Erantzun zuten 603 gotzaietatik, 56
edo 57 etziran siñestegi erabakitzaaren alde. Onekin ez dut esan nai erabakiaren aurka zijoazela.
Adibidez, 24*ek etzala erabaki-giro zerasateru Lau
edo bostek etzuten erabaki ori artu nai izan; oietatik bat §ure lanaren asierako bi azalkizunen jabea, Paris'ko gongotzai M . Sibour.
Beste aldetik 546 gotzai sail aundia jarri
zan siñeetegitzat erabakitzearen
alde. Erantzun
onek, asitako bidean 3arraitzeko asmoa indarragotu
zio IX Pio Aita Santuari. Batzar berezi bat gertu
zun erabaki-agiria (Bula) gertutzearren.
Azkenik, 1854#ko al»enduaren 8*an Sortze Garbia slñestegi artean sartu zun, erabaki-agiria denen aurrean onela i^akurriz: " Jesukrito*ren, zorioneko Petri ta Paul Bidalien eta (Jure izenean
aitortzen, irizten, eta erabakitzen dugu Andra Mari doatsua, Jainko altsuaren esker berezibategatik
eta Jesukristo gizonen Salbatzallearen irabaziengatik, Sortze-Sortzetik jatorrizko obenik gabea
eta guztiz errugabea, Izan zala dion erakuspena,
poierakuspena dala eta orregatik kristau guztiok
sendo siñesbearra " (Ineffabilis Deus I854*ko abenduaren 8*an).

Erabaki zu Elizaren egizko semeentzat pozgarri izan zan. Erroma^n egindako jaiak dira agerbide
de ta ontaz gotzaiak zuzendutako idazkiak. Paris*
ko gotzai M. Sibour'ek ere bere barrutikoei idazki
bat zuzendu zien, Aita Santuaren erabakitara makurtuz.
Katolikoen artean ere etzuten danak Aita Santuare
tuaren itza ain errex jaso. Laborde ta Guettée bi
apaiz prantzesak erabakiaren aurka atera ziran.
Jansenis"tarren artean, Holanda'ko iru gotzai, ta
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abar. Ala ere, kristau aurkalariak etziran asko.
Ezkatolikoen artean geiago sortu ziran, ia
danak. Siñestegi berri bat galbidetzat zeukaten.
Rusi-Elendar elizak, Ingelendar ta Luterotarrak
ots aundiz marraar egin zuten. Alaz ere Sortzez
Garbiaren jaia azkar sartu da edonun. Sortzez
Garbiaganako zaletasuna gero ta aundiagoa da gure
kristau-errian; ta ori gutxi balitz bezela,gerta~
kari berri batek siñesleak sendotuko zltun, bildurtiak berotuko ta siñesgabean gogorkeri setatsua
ausiko«
Siñestegi berria erabakl sanetik laugarren
urtera, Ama Birjiña neska apal eta tolesgabe bati
agertu sitzaion Lourdes'en diridiñez, Aita Santu-»
en erabakia onartu, eskertu ta indartu naiez.^ Neskak Soubirous^tar Benardatxo zun isena. 1858*ko
otsaillaren amaikatik uztaren amaseirano gertatu
ziran 18 agertaldiak. Elkarrisketa luzeak izaten
zitun Andra Mariak Benardatxorekija, bañan atsegingarrl ets. samurrena amargarren agertaldikoa. AgerAgertzalearsi isena galdetzeko agindua artu zun BenarBenardatxo'k
Peyremale apaizagandik.
Epaillaren 15#an
H
Benardatxo*k galdera au egin zion:
Zein zeran
eaango bazenida? Orduan agertzalleak, wixillean
zeukan egi aundi bat argitaratzen
du: Que soy
er^Immaculado Gouncepciouw - Sfi Sortzez Garbia
Isen santu au beiñere etzun aditu Benardatxo
kj eta gaiñera zer esan nai dun ere ez daki.
Bafian ziur dago Agertzaleak bere izena esan duala;
Orregatik, bereala, erretorearen etxera abiatzen
da, itz oiek bein eta berriz etengabe mingañean
erabilliz. Trochou Jaunak jalkitzen digu, Peyramale
le ta Benardatxo'ren arteko izketaldia; Peyramale*
Benardatxo bere gelan sartaen ikustean, esan zion:
- Zer berri dakarren gaur? Bañan Benardatxo *k
egun on edo arfatsaldeon esate M Que soy er^Immaculado Councepciou" zion bein eta berriz.
- Zer dion arroxka? ots egin zion apaiz jaunak»
- "Que soy er*Immaculado Coucepciou". Orduan,
Benardatxo'k zutiturik daaaio: "Artzuloko neskak
esan dizkit itz auek".
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esan nai dun orrek?
- Ez apaiz jauna.
- Okerrean agola argi ikusten diñat; nola
esan dezaken ulertzen ez dena»
- Artzulotik onera etengabe ari naiz esaten:
"Que soy er # Immaculado Gouncepciou".
- Ondo dago... (Trouchou. Bernadette Soubirous
birous. 232 ofia).
Zergatik etzuan,Ama Birjiñak bere egizko
izena eman? Errezatzean ez al dio kristau erriak
del egiteru Agur Maria? Luka Deunak ez al digu
esaten:ttEt nomen Yirginia, Maria% eta Birjiñaren
isena, Maria zan? (Lk. 1,27)«
Zergatik esan du "bada Ama Birjiñak: Mlfi
Sortzez Garbia naiz'»? Bgia da Aita Santuaren a*
girian etzirala itz oiek erabilli. Andra Mariak
ordea erabaki ori gogora nai zigun eta labtirturik its bitan eman, aurrsrakoan izen santu goretsi iezagun.
Birjiñaren aitor au lurreko abotsari Zerukoak egiten zion oiartzuna zan; Goi-erantzuna,
Kristoren ordezkoak erabakitako siñestegiari.
Ez Aita Santuaren itza sendotzearren; ark esana
ut8eziña baizan, Aita Santuak Andra Mariari ortan agertu zion eraspena baiezko arrigarri baten
bidez eskertzearren baizik.
Era ortan ita egin zun XI Piok Benardatxo
aldare-malletara Jasotzeam MGog<Sañ artu bear
dugu toki ta eliz ortantxe gure Aurreko IX Piok
Sortze Garbiaren siñestegia altortzearren, danak
txalo zegiotelarik, emandako erabakia Andra Mariak
arrigarriro azaldu nai izan zuanean etzala gizon
jakintsuengana zuzendu, errotari batzuen alaba tolesgabe batengaaa baizik.fl (Homilia Pii XI in
solemal canonizationa 8-12-35)«
Amabigarren Piok ere "Fulgens Corona" idazkian ita berdintsuz egiztatzen eta sendotzen du
bere Aurrekoak esana. Onela dio: "...Andra Mari
doatsuak, lurrean Jainko-Semearen ordezkari zanak,
Eliz osoak txalo zegiola,emandako erabakia, arri-

- 45 garriro egiztatu nai izan zuala dirudl. Etziran,
izan ere, lau urte^joan; eta ara! Auñamendi oiñetan datzan Frantzi*ko erri baten inguruan, Andra
Mari erabat txuri, soingaiñeko txuri bat jazten
zularik eta gerriko urdin bat, neskatx on eta txintxo bati Massabielle*ko artzuloan agertu zitzaion.
Agertu zitzaionari nor zan galdegin. zion neskatxak,
efca Ark irripar gozo bat ezpaiñetan
eta zerurontz
M
begiak
.jasorik
erantzun
zion:
Ni
Sortzez
Garbia
naizM. (A.A.S. XL7 1953, 577 or.).
XII'gn Pio'k berak urte bat gerogo, ori bera,
banan indar aundiagorekin esaten digu: "Gure gogo
ta biotza Lourdes#runtz itzuli iitugu; or, Sortzez
Garbi siñestegia erabakita lau urte gerogo Andra
Mari Errugabe berak agerpen, izketaldi eta arrigarrien bidez Eliz-irakaslearen eaana baietsi zun".
(Oanium lccleeiarum A.A.S. XIiVlt1954)«
Ta Benardatxok^ gai orretaa ez al du ezer
esan? Bere bizitga guatian eskutitz bat bakarrik
baiñan bai xamurra, idatai zion IX Piori* Antxen
arkitu ditugu itz auekt "Ama Birjiñak mais; ditu
zure gain bere begiak» Zuk» Sortzez Garbia aitortu duzulako. Ama on orrek berezlki maite z-aitulako poaten naiz^ izanlfere lau urte geroagos Bera
lurrera etorri zan, M Sortzez Garbia nais", esatera. Nik ez nekin zer esan nai zun orrek* Its
ori ez nun beinere entzun. Geroztlk askotsn dlot
nere buruari:" Bai ona dala, Ama Birjiñai Ou?e
Aita Santuaren itza baieztera etorri dala epango
nuke*(Michel de Saint Pierre, Bernadette et Lourdes
des, Paria 1953, 242 of.)
Lau iritzl oiek batera datozt knñre. Maria Lourdes'a 1858'ko epaillaren 25*an Aita Santuak lau urte lenago Sortze Garbiaz erabakia eskertw* onartu ta arrigarriz
ospatsera jetxl aala adiersztera. Lenengoak, Mala dirudl, esango nuke*
ka"; XII Piona berriz argi t& garbi» Aurrer^koan
Ama Birjiña eta Erromako Aita Santuak beinbetirako
elkarturik gelditsen dira.
Ama Birjiñak egin du berea. Orain Aita
Santuak, Lourdes"en gertatutako arrigarrietaz itz
egitera beartuak dira. 2eruak txaloka artu zun
Erromak emandako erabakia. Aita Santuek berriz,
arduratsu aztertu dituzte Lourdes'en gertatuak.
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Ta ez aztertu bskarrifc, baita gertetua egiztatu ta aupatu ere, batez ere Lourdes "koaren
antzeko artzulo txiki bat Vaticano bertako lorategian altxatuz.
18?6'^arrene8n IX Piok bidalitako ordezkoak,^ourdes ko Ama Birjiña koroitu zuten.
Arrosarioaren Aita Santu XIII Leon^ek dioneK»'LourLourdes'ko
Andrea ez da bakarrik Frantzi'aren itxaropen, baita ere Eliz osoarena1'. Ta tt
gañera Vaticano '
ko arpe txikia
aunditzen
du,
berak
Frantzi'ko
baztartxoaw deltzen zion ura ikustatu zezan.
19o7*an Lourdes*ko Ama Birjiñaren Meza ta
Otoizketa Bliza O«orako zabaltzen du. Geroago Mariaren Eliz aundienen artean sartzen dute Lourdea»
Orrelako aipamen asko egin dizkiote -Lourdes "ko
Elizari Aita Santuek. Or-rela itg egin dute Brroma'
ko eliz-artzaiek. Orrela saiatu dira -Lourdes»
kriatau guztiak Ama Birjiñaren Sortze Garbia aitortu ta goratu dezateneko munduko txoko egiten»
Agerkundeen eunurtea ospatzen dugu aurten i
eta Lourdes "enteat orainarteko urterik aipagarriena izango dala zalantzarik esitago. Aurten Andra
Mariak milloi ta milloi erromesen feiotz-agurra
artuko du« Denak "Errugabe sortu ziñan Erregiña"
esango diote. Drregatik, epaillaren 25'garrena
Ni Sortzez Garbia naiz esan auneko eguna eta
abenduaren zortzigarrena Sortze Garbi-eguna, aurtengo jai aundienetakotzat aukeratu dituste.

Artola'tar Sekundino
Lazkao'ko beneditarra.
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GIZONARI DAGOKION ESKUBIDEA
Gizarte-gaietaz diardudan bakoitzean,
burura datorki&aa 1-snen gauza auxe da: korapillo
ikaragarria dagola askatu bearrekoa* bai langilleeri buruz, ta aundiagoa dager, bear gorritan
ta itxura negargarrian bizi diran ainbeste pa~
milieri "begiratzen badiegu.
Egiz, biotza erdibituta gelditzen zait
onelako zoritxarrak ta esberdintasunak ikusi ta
jakiten ditudaa bakoitsea. Problexaa aundia beaetan mundu guzlko langilleena. Urrutira ,]oan gabe
ere, Españi "n gauza beits ta oker dakusgu. Jesulagun Jose María Díez Alegría'k argiro azaldu
zigun bere konferentzi batean Españi 'n jasaten
ari geran egoera lats-negargarria. T& azkenaldi
ontan, Colligite aldizkariak zer esan dizkigun,
ez al ssera gogoratzen irakurle? Luza ninteke
gizarte-baratgañ dauden bearrak aztertzen; lan-^
gilleak beren bizkar gañean daramazkiten nekeoñaze edo zoritxarrak azaltzen. Baña oraingoz
nere elburu au ©« da beste bat baño.

- 49 Gizonak bizi nai badu, lan egin bearrean dago. Zama aundi au Adan#ek pekatu egin zuanetik datorkio. "Ire bekokiko izerdiaz jango duk",
Jaungoikoaren itz latz eta gogorraren oiartzuna
gizon guztietara zabaldu zan. Lege onetatik landa
etzan iñor ere gelditu»
Egia da gizonak lanera beartuak daudela,
bana baita ere egia da egin lanari sari egokia eman bear zaiolaf langilleeri dagozkien eskubideak
aiat&at artu bear dirala. Aspaldian zer ikusten
ari gera orde, gizonaren nortasuna makina baten
ariora beartua baño? Bizi nai izan eta ezin. Bizi»
tza, bizkar gaiñean daraman karga astun baten antzera gertatzen zaio. Ta era ontan ikusirik ezin
al zessaketen ezertxo ere egin? Langillea bera ba-*
karrik etaan aski, bizitza obeagotu eta nagusiengandik lanerako kondizio obeagoak lortutzeko. Orregatikj bere kideko batzuekia elkartuaz indar geiago
euki ta egin zezaketen. TB. «orionez batu ziran.
Onengatik bada,gaur ludian orrenbeste elkartasun
ikusten clira. Nere lantxo ontan, elkartasunak edo
"beste iizetan sindikatoak zer diran azaldu nai nuke,ta gisonak bere kidekoekin elkartzeko duan eskubidea.
ESKUBIDE AU GIZONARI NATURAZ DATORKIO.

Bere kidekoekin elkartzeko joera gizon
guztiak daramate. Ba, bera bakarrik naikoa ez dala
ikusten du eta besteen laguntza
bearrezkoa zaiçla.
Idazteunak ere berdin dio: n Anaiak anaiarengandik
iaguntza baldin badu sendotasuna be^ela da M . Orregatik gizonak elkartzea nai izango balute iñork
ezin dezaieke galerazi, eskubide ori naturaz baidatorkie. "Rerum novarum" wderitzan enziklikan Leon
XIII'gnak argiro darakus; Gizonari elkartzeko
eskubidea naturaz datorkionez, laterriak edo gobernuak ezin ukatu edo kendu dezaken ezkeroz, langilangilleek
elkartasunak eratu ditzakete xede edo ^omu
ga on eta onurakorra daukaten bakoitzean, eta gobernuak eskubide au ukatuko balie, naturaren buruzki ibilliko litzake". Malinas'ko Gizarte Araudiak
onela dio: " Hai dutenak elkartasunak osatu ditzakete. Auek beste itzetan sindikatoak deritzate".(1)
Alabaña sindikatoak eratzeko eskubidea
mugagea ez da. Gerta liteke batzuetan,gobernuaren

- 50 legeak elkartasun auetako mota batzuk ukatzea, zu—
zenbide edo gobernuaren buruzki daudenean adibidez.
Emen zerbait agertu bearra dago gobernuari buruz:
Lenen, gobernuak geienean, gorago esan.
dugunez, gizoner elkartasunak eraikitzeko naturaz
daukan eskubidea ezin dezake lotu; geiago, gobeiv
nua naturazko eskubidea ezereztutzeko ez dago,
zaitutzeko baño.
Ta bigarren, naturaz dagozkien eskubidearen bidez eraikitako elkartasun auek, gobernuak
ondo-artu ta zaitu ez ezen beren burujabetasuna
edo askatasuna inoiz ez dezake zanpatu. BaHa. zillegi ez diran elkartasunak eragozten baditu, berari
dagokion eskubide bategaz baliatzen da ta ongi daEDESTIARI BEGIRATUZ.
Edestia jarraiz, elkartasun auek egunetik egunera aldatuz joan dira, ta bi sailletan zertu genitzakes anaidiak edo gremioak ta sindikatoak»
Anaidiak elkar laguntseko Elizaren babesean eortu,
loretu ta berak eragiñaz XII-XIII*gn gizaldietan
beren goi-maillara iritxi ziran; XVI"gn gizaldirako orde^ gainbera zijoazen-. Ta XVII "gn gizaldian,
Prantzi "an sortu matxinadan, beste gauz negargareietaz gainera, auek ere kendu zituzten. Langilleak
iñoren laguntzik gabe ta bakarrik gelditu ziran,
ta nagusi ankerrak beren eskubideak alperrikakoak
bailiran artu zituzten.(2)
Langilleak ere ontan gelditu ziranean
elkartu ziran eta sindikatoak sortu zituzten. Le*
nengoz, 3elgica*n eratu ziran 1928*gn urtean (3)«
Arrezkero eralketa aundi oargarria nabaitzen da.
Orregatlk, goien aipa anaidiak alde batera utzirik,
luze egingo baizilaiguke, sindikatoak zeatz-meatz
aztertuko ditugu.
ZER ETA ZENBAT ERATAKO DIRAN.
Sindikatoa onela zeindu genezake: gizarte
mailla berdiñeko diran gizonak beren maillako eskubideak zaitu ta lasaitasuna lortzearren osatzen
diran elkartasunak. Sindikatoak orde, artzen dituz-»ten gizonen maillari begiratuki iru eratako izan

- 51 -

ditezke, langilleenak, nagusienak ta nastuak* Bakoitzaren berri oraintxe emango dut.
Langille-sindikatoa deritza, langillez
osatzen dan elkartasunak. Beren eskubideak lortu
ta obeagotu al izateko, au da, lanari, sari kontuerl, lanean sartu bear orduei ta abarrei dagozkiena begirstzen dute. Orain erabaki dugun sindisindikatoa
zearkakoa da edo orizontala deritzaio. Sin
Sindikato anek mailla berdiñeko langilleak artzen
ditulako darama izen au. Ta zearkakoa ere deritzaio, sindikatoan gauz berdiñak sortzen dituztenak
elkartzen ditulako; adibidez, berunezko meatokiak
bakarrlk.
Nagusi-sindikatoa berriz, nagusiegaz •
osatu ta beren obari ta eskubideak zaitu al izateko elkartzen diranak. Au, bestea bezelaxe, zearkakoa ere da. Sindikato nastua deritza langille
ta nagusiak baltzuan elkartzen diranean, beren
artean izan ditezken eztabaidak erabakitzearren.
Au da, Eleizak ere sindikatotan deien aolkatzen
duna, ta bide oso egokia nagusi ta langilleen arteko alkartasunak eragin ta ezin ikusiak ta ezberdintasunak kentzeko. Ta sindikato-baltzu auek
gañera kopuru berdiña izan bear dute langille ta
nagusien artetik, aa da, zenbat langille ainbat
nagusi, sindikato-zuzendaritzan alegia.

Lenago, sindikatoa zearkako bat ba-dala
esan dugun dugun bezela, ba-da beste sindikato
bat goitik-beerakoa edo "vertical" deritzaiona.
Bere altzoan enpresa bateko langille ta nagusiak
oro batutzen edo zailtzen ditulako darama izen au.
(4)« Goitik beerako sindikatoa beste era batera
ere ulertu diteke. Ta ondoen adibide baten bitartez ikueiko dugu. Burnizko goitik-beerako sindisindikatoak
burni-lanean aritzer. diran enpresa guzti
artzen ditu.(5)«
Bakarra deritzan beste sindikato bat ere
ba-da. Ba onelako sindikatoak aberri bateko langille ta naguai guztiak sindikato batean elkartzen
ditu. Sindikato bakar au zuz,en ta legez dagoke^
langille berak autatu ta onartua balitzake. Baña,
ez ain zuzen, geiago, sortzezko legearen buruzki,
gobernuak artez edo zearka langilleeri arreraziko
balieke. Gerta lit^eke orde, gobernuaren jokaera
au zillegi izateajadibidez^aberriaren lasatasunak
bearrezten baldin badio,bana lasaitasurt au lorturik
dagonean ez da zillegi.(6).

- 52 SINDIKATO BEARRA,Sindikatoari buruz zerbait
zerbait esanik dugunez, gizarte soroan dagoan
bere bearra azalduko dugu. Sindikatoari dago.kicm
eginbearra gaur egunean dakusgu batez ere. XanLangilleak zerbait lortu nai badute sindikatoaren
bidez egin dezakete. Adibidez» langilleak nagusiarekin egin nai duan lanerako elkarte edo kontratua. Elkarte au langilleak berak bakarrik egin nai balukete, askotan, zalantzarik gabe baldintza edo kondizio kaltezkoak ere artu bearko
lituzkete. Orregatik, sindikatoa beren kerizpea
dala esan genezake.(7)•
"Beartsuen egoera negargarria aienatzea
bearrezkoa deritzait. Sta ontarako biderik egokiena sandikatoa da," Saliege G-oi-gotzaiak esan.
(8). Berebat Valencia'ko Olaetxea Goi-gotzaiak
enpresario katolikoei egin itzaldian:" Enpresaren
berrikuntza sendo ta egizkoa ezarri nai ba4^gu»
bearrezko ta egokia litzake sindikatoaren Jbidezko langille-nagusi arteko elkar izketa."(9)•
Pio X'garrenak Brasil'go Eleiz-agintariei susenduz zesaien:"Toki guztietan zerbait bederik sortzen diran elkartasun auetako motak, kristauen
artean, gizarteko soroan dauzkaten ogasunak aaitzearren, eratutzea gogozko litzaidake. Elkartasun
sun auek oso egokiak baidirudite gure garai ontarako; auek bide dirala, langilleak beren oga,sunak zaitu ta gañera sinismena iraun-arazi dltzakete".
SINDIKATOETAZKO ELEIZ-IRAKASKINTZA.Gai ontan, eleiz-agintari guztiak irakatsi dutena aztertzen jarri ezkeroz, asko 1«za gindezke. Leon XIII, Pio XI r ta urte auetan
Pio XII*gnak idatzi-enziklikakin korapillo asko
askatu dira gizarte baratzan. Sindikatoeri buruz
zer irakatsi duten jakitea bearrezkoa zaigu. S~
leizak beti bezelaf gizadiaren onura edo irabaziari begiratuaz, sindikatoak eratzea aolakatu
ez ezen bere indartzea edo aurrerapena ere lege
batzuen bitartez artez zuzendu du. Sindikatoak
zein eratan eratu bear diran Leon XIII'gftak. argiro aitortzen du:1' Sindikato auek osatzen dituzten gizon guztieri, bide egoki ta lasalak emauaa»
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beren elburu edo gogo dutena lortu al izateko
eran eraiki ta antolatu bear dirala. Ta elburu au
langille bakoitzak bai animarentzako* bai gorpntssarentzako ta bai bizitzarako bear
dituan onura giW
siak lortu ditzan iz&ngo da.M(10)
Eleizak^ langilleek duten elkartzeko eseskubidea^ondo ikusi du beti ta baita ontan lagundu
ere; bana, sindikato auek Kristoren legearlsbere
oñarrl auakaitza balitz bessela eldHafc,ta langilleen arteaa krlstau bizitza eragitearren eratu ditezela aolk-afzen dn.'Ta iñol2s,sindikatoak feerez popolitika edo ekonomi-kontua blde dala toki askotaa '
gertatzen danez?langilleari bai gorputzeasffcai ogasunetan dagozkion eskubideak kemduko balizkioke-,sindikatoa beara aldatua eta desegina geldituko
litsak«",Pio XII'garrenak italitar langilleeri dasaien feezela.
Ba-dakiguTsindikatoak Kristo'ren buruzkl eaia diteskela burutu»Baña*Eleizak askatasunlk
ez daukan tokian?audaygo'bernuak Eleizaren aortasuna^eskubidea ezagutzen @a baditu,ta sindikatoak:
ere eleiz-legeare.H areya eratzen ez badim^laRgi- .
langille
katolikoak onelako sindikatotam elkartu al l
tezk«? Au litek@na iasta gsrtatzen dana.Kasu one«tan.-»er-frytH, Malinas'ko Gizarte Araudiak argiro
darakuagu:" Langille katoliko batekroaelako eiisdisindikatoetaa,zalantzarik
gabe bers izena eman dezake
bere sinismenaren kalteas ez badi^oaklo bederen
ta Eleiz Katolikoaren babesean Jarral balezak®"
Sindikato bakarrari buruz zer esan? Solan Ikusi dugu langilleeri naturaz dagokiofl elkartseko eskuMdea.Banaj sindikato bakarrak,beste guztiak "isaztertzen l^i ditu,nun da langillearen askaaskatasuna
beren eskubideaz baliatzeko? Ta. au ia sindikato bakarraren jomuga.Orregatik Eleizak ezin
dezake oado artu.Oraindik,gizarte-soroan lan asko
gelditzen zaigu egiteko,ta batez ere Españi'n Eleizak
zak irakatsi duana egin nai baldin fea dug^.Onela
ezln genezake Jarrai beintzat.langilleari bizitzeko aña bear duan saria ezin eman ditekc,sindikatoak bear diran bezela eratuta ez badaud«» Pildain
Gotzaiak ere argiro itz egin zuan gai onetaz berak.
egln artzai-eskutitz batean.Agian gogoratuko zera
irakurle»ta ez nijoakizu berrlz azaltzera»Bukatu
baño len auxe dasaizut:Eleiz-irakatsiak onartzen
eta Jarraitzen baditugu,bide aruzenetik goa«ela,bitartean...ikusten ari gerana bizi bearko dugufba-
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KRISTAU
DEMOKRAZIAK

Egungo politika-munduari begiratu bat eman
ondoren^kristau-demokraziak: iradar edo esnatu tiaiejs
ko alegin zintzoak nabari dotugula ezin ukatu.batez ere Sartaldeko erri ta Ameriketakoetan Askenengo urte auetan amildu diraii jauntxokeri^ko gogobernuakjbatez ere Ameriketa aldean,krlstau demokra
ziaren eztena jasan dute beintzat»gobernu~-raota o~
ien eriogarri. Oraindik orain Venezuelan gertatutakoak dltugu lekuko zintzo.
Badirudi OzanamrFranz Hilzer?e.ta irjgurukoak
erein zituzten kristau-demokrazi ideak,gaur egun,
lertu eta aizeetara barreiatu nai dltaztela bereti
egali eta eragiñak»
Hitler eta Mussolini 'k nolabait lurperatu nai
izanM zuten politika-joera au;baña alperrik, Adenauer
uer zaarrak" naurrigabeko ezbearrak jasan izan
bear zitun bere politika-motari eutsi naia bein
bsno geiagotan Hitler jauntxoari muturretara erakutsi izan ziolako» Bigarren gerrate ondoren»poli~
politika-joera
onen begiyale eta aalntzalle sutsuenak
mallarik gorengoenak berenganatu zituatea.Era or»
tan,Alemani ta Italiarkristau demokraziaren bultzadak suspertuta9eraiki zaizkigula baietsi genezake.
Alemani aldetik Adenauer "zarra" dugu aintziñdari,
eta Itali aldetik De Gasperi zana.Bi oiek biderik
ziurrenetik eraman nai izan dituzte beren erriak.

55 Auek aipatu ondoren ezin gindezke aazbera jokatu
Schuman eta Bidaul anera ekartzeke.Bi oek eskeiñi dituzte alegin eta izexdi piñenak Prantzi ezin
egona nolabait birreraiki zedin bere egoera okeriT
tik.Era berean Belgica'nleengo kristau sozialdar""
Partidoa berrituz,eta Holanda*n,Katoliko erritar
Partido bitartez^politika kutsu toerezi ori zabaltzen jjoan zan.Ageri danez,kristau-demokraziaren
eraginak somatu dituzten nazioak,egun»Europa*ko
Batasun ataetik dabiltzanak ditugu zorionez.
KATOLIKOAN JOKAERA KRISTAU-DEMOKRAZIAREN
JAIOTZ-GARAIAN
XIX*garren gizaldian eta XX^garrenean sartuta erefbadakigu Europa#ko zenbait katoliko nola
jokatu diran: ikusiak ikusi eta zetozenak etorrlta»aurrera begiratu bearrean^gizarte aurrerapenai
besorik eskeiñi gabe0kapitalista-iaallari iotu-lotu egirtda gelditu ziranfatzera begira?antsiñakoen
arnes-lilluratan, "Erdi Aro berri" bat berpiztu naiean ogeigarren gizaldi ateetan. Esara-edo genezake Maritain^ek dion ura lortu nai izan zutela kakatoliko mota ontako oeks "Erriaren "batasuna erlijioarenlldez tortzea, Erdi Aroko gertaera bat besterik ez dugu. Eleizaren sinismenak batasuna eman
oi zion Estadoari..." Ori nai ote zuten katoliko
oiek?
Ala, Leon XIII'garrenak "Rerum Novarum" Elizagiri baikaiña eman zuaneko sasoi artan, marxismo
eta sozialismo zaleakf ekiSean zebiltzan; katolikoak
koak, ordea, Aita Santuaren agiria "Ixiltasun-esi
lotsagarri" batez inguratu zuten, Leon XIII "gafenak onartzen zituan erakutsi argiak, esate baterako sindikato askatuak etab.**, gutxltan artuz.
Katolikoen artean sortu zan naas-maas artan
irabazi zuan kristau-demokraziak raaillarik gallenena; eta emñ dago bere irabazirik aundien eta baliotsuena: lendabizi, gizarte-arazoetan katolikoak zeramaten jokabide txepela zearo aldatu zuten,
Leon XIII*garrenaren irakaspenak onartu eta jarraituz. Eta irakaspen auek zertuz, nai-ta-naies', politika sorora eldu bearra zeukaten, len gizarte arazoetan erabilli jokaera politika-arloetan
ere nabarmen zedin.
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Kristau-demokrazi-zale auek Leon XIII'garrenaren erakutsiak lendabizl gizarte-alorretan erein zituzten; eta, ikaste-billerak, sindikato
askeak, lankide etxeak eraikiz, pentsakera berri
feat lantzen ari jsiran, eta pentsakera au beren
aldizkarietan azaldu zuten, neke eta ezbearren
eekutik. Pentsakera berezi au ustekabean, baiña
nai-ta-nai-ez, politika soroan murgildu zan:era
ortan beren gizarte-elburu eta xedeei lorbldeak
urratuz. Joera eta jokabide berriak air-an, ordurarteko katoliko tradizio-zaleen eabestelakoak.
Demokrazi-zale auek egunera bizi ziran, gertatzen-ari kopet emanaz, bide berriak antolatu
eta urratuz, xede berriak lortuss» "Lengoen ameslari zaar" katoliko aiek askatasuna arriakii beaela ikuai oi zuten; 'besteak ordea,' kristauak bizitu dezaken bide berrl egoki bat bezela. Kristau
demokrazi-zaleentzat langille zalapartak edo esinegonak, eta sindikato askatuen eraiketak, kristautasuna
tasunak, giza-askatasunerako? bere arnases bizitu
bear lituzken tresna egokiak airan. Beste tradizio»
zale oiek, berris, a,±za auek eragille maltzurren
alegin satsu bezela Jotzen zituzten itsu-itsuan.

Ezin dezakegu aaztu bi joerako demokraziak
ditugula eskuartean: orainarte erabilli dugun,
kristau-demokrazia, eta demokrazi liberalak. Badirudi demokrazi liberalak erio-atEaparretan dauaela; norbaitek onela Ikustea du beintzat. Demodemokrazi
liberalak etzuan bere soinean gaitzik nabaritu, arek eta Hitler'en eta faxisten jauntxokerlak azaldu arte, Bi oengandiko burruka demokrazi
zt-zaleen lepo erorl zan; ala ere, oek eraman zu~
t«n garaipena, baiña,.* faxistak-eta sortu zituzttn arazoei etzieten demokrazi-zale oeks liberalak
•jpantzun eta erabaki egokirik eman;itxurazko e~
»«baki2 jantzi dute beren egitura, muña ustelduoco egirt, eta azala bakarrik ikusten da zenbait
bidegabekerien estalgarri. Orregatik egungo deaokraziak beste matxinada maltzur eta eraginkor
baten atzaparretan erortzekc arrisku gorrian arkitu diztezke: ondo baidakite komunistak demokrazizale literal oiem lur-jotzea, daraniakien bidetik,
aldiak ekarriko duala ustekabean, eta zai-zai daude.
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3aina ez da au, komunismoa, etsairik gaiztoena demokraziarentzat. Demokrazi liberalak berak galdu du edo dezake bere burua. Gerratean
gorde nai uete izan
zituzten giltzegi edo prinzipiotan, utsunca1: 3ski ikueten dira, ipar-ameriketar
ketarrak berak oartu dute, beren. egungo demokraziak
ak zerikusi gutxi daukala lengo demokrazi-zaleak
ameatu s'utenarekln. Gaitsa bere soiHean dute ustelgarri.
Walter Lippman^ek bero liburu batean gaitz
orren arrastoak onela aaaltzon ditu, berek ~>ortu
eta ikusiak labarki emanaz: "Erritarrak, erabiltzeko gai ez diran aiña eskubidez edo almenaz jabetu
dira; eta oek aukeratzen ditusten gobernuak, galdu dituzten eskubideak berriro e3kuratu bear dituzte, egiaz agindu bear baldin badute". MGoberGobernatzalle-mallaren
bizi-eza da laterri edo naziodemokrazi-zaleen gaitza".
Besto idazle batek, Ipar-Ameriketako#gizartearazoetan oso iaiotuta dagon C. Wright Mills<*ek
ipar-ameriketarren demokraziaren erraietaraño sar»
tu du eztena, eta ondorioak liekar eta eztabaida*
rako gai izan arren? "zerbaiten" adirazgarri zintco ditugu. Zerbaitek eragin du idazie trebe au
ipar-ameriketarren demokrazia "militar kutsuzko
kapitalismo" sasi-izenez ikutzeko. Berak tiionez*
"demokrazi-sinismena militar oiek gordetzen duto
kutxa batean arduratsuki; eta kutxa orren itzalera makurtzen dira Ekonomi-Bazkun aundien ordezko,
bestelako politika indardun, Meta gañontaeko
"jauntxo~elite" oeoak... Baliteke elitew ori asmo
onez eraikia izatea, baiña... azkenean jauntxokerletan erori-edo dirala aitortu bear".
CJaitza,beraz,soiñean dute liberal demokrazizale
zale oiekj dana dala, eria nuntsea ez da askis
sendabiderik eskeintzen eta ezartzen ez bazaio.
Darabilkigun gaitik asma geneaako nundik
dablllen sendabidea.' Baiña zer dugu kristau dekristau demokrazia?
tt
Kristau-demokraziak ez ditugu naasi bear
erlijio-joera aizeetara aitortzen duten beste
partido oiekins berezi ordea beti» Norbaitek dion
bezela "partido baten erlijio-mota aitortzea, Eliza
za nolabait bearteea litzake. Elizak bere ordezkoa-
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edo siikl nai is;ango Itaire ^arti^o orren soiñean,
beren eginkizun, joora, erabaki, eta asmoak erlijlo kutsu orrezaz igurtzi nairik..• Oiek politika
ketolikoa egingo luteke, eta katoliko ez diranak
eti luteke eskubiderik iaango partido orretan sartseko."
Kristau-demokrazi-partidoak ez ditugu
,azkera ontakoak: ez dute inolaz ere edozein e.eizarik beartu nai. Ez dute beren erlijiorik aitortcon (ez dugu baiesten erlijio gabeko gizonak
diranik):"Kristau arnasetan" oiñarriturik daude ;
kristau filosofiak eman dezazken egi baliotsuetan edan dute beren izatea; apaiztar edo elizusaiezko politikarik ez dute egin nai, ezta erlijio-era berezi bat aitortu eta ezarri ere politika
tika-soñeko bezela. Partidu "katoliko" oiek kristau
tau egi aberatsenak begien aurrean ipiñi bai,
baña...bete, askotan ezJ Kristau egi oiek demckrazi gorputzari bizia ematea oso egokia da, ba~
ño, arro-arro puztuta agertzea ez dator askotan
ongi kristau-izate berarekin.
Baña zer dugu egiazki kristau-demokrazia
zia? Zer ez dan errez litzake esatea. Lourdes
Casal*ek dionez"arritzekoa baiño oraindik ez da
mami biurtutako egi bat; asmo bat litzake". AleAlemani-erria egiten ari diarduna aztertu bear li~
tzake sakonetik argi pixkat egin nai badegu arlo
ontan.
Kristau-demokrazi au aupatzerakoan ezin
dezakegu baietsi Elizak eskeintzen duan politika-era
era danik. Ez, Elizak ez du politika bat beretzat
eta bereenzat aukeratzen. Edozein politika-mota
egoki eta bidezko zaizkio, kristau-filosofiak
ematen dituan giltzegiak eta betebearrak onartzen
eta aztertzen baldin baditu. Edozein politika-joeran
ran "agintea erriaren onerako erabilli bear da".~
Beraz, agintariak Jainkoaren lege aurkako zerbait
egin edo agintzen baldin badu edo jatorrizko-lege
gearen kontra, edo guzien onerako ez datorren zerbait burutu, edo onelako zerbait egin baleza, EElizak erriaren matxinadarako eekubidea on-etsi
egiten du, agintariak, erriak beregan utzi duan
agintea legetik kanpora eta lage aurka erabllli
dualako.
Zeintzuk dira, beraz, kristau-demokraziaren
aren ezaugarri agirienak? Ligi Sturzo'k dakarenez

- 59 auek ditugu kristau-demokrazia beste politikabideaz bereizten duten ezaugarriak:l- Egungo demomokraziak eta kristau-demokraziak bat datoz
egizko demokrazia "erriaren gobernatzea, erriarentzako gobernatzea, eta erriagatik gobernatzea"
dala adierazizo 2- Elitzake demokrazi izango esan bearrak esateko, eta idazteko, eta biltzeko
eta laguntzeko askatasunik ezpalego* Baña askatasun auek beti beren arauak eduki bear dituzte,
onak diralakoan, erriarentzat kaltegarri gerta
ez ditesen neurritik kanpora irtenaz. 3- Demokraziak
ziak ezin dezake bizirik izan eta bear bezela jardun parlamenturik gabe; onezaz gañera estado-almenak
nak bear bezela bereiztu bear dira demokrazl batean: auek dira, legeak emateko almena,eman legeak
betearaztekoa, eta epaitzerakoa. 4- Demokrazi bat
ezin diteke amestu ere?erriartekoetan ekonomi-mallak
llak sortzen dituan burrukak eta gorrotoak nola—
baita ezerezteko bideak ezarri gabe: bidea, gizarte
te-zuzentasuna.
Demokraziaren ezaugarri auek ekarri ondoren galdera bat egin genesake:ba ote da demokrazirik
zirik askatasunik gafee?
Demokraziaren ezaugarrietan "erria" itza
erabilli degu sarritan?eta egitaari itza alik e^okien artu bear da. Mons. Franceschi'k Pio XII 'garrenaren demokraziari buruzko itzaldi bateri egiten dion iruzkiñean
"erria" era ontan aditu bear
dala esaten digm:H Ez da matematika-arauzko glzonemakume guzien pillatze uts bat Erria,ez;nor-izan
edo persona guzien billera batrsendi-biltze bat,
langintzakoen baltzu feat,ikastetxe eta beste edozelako bilkuntzen elkartze bat beiaik... Orregatik gobernu-egituratan, erri osoaren bizitz-taupadak euki bear dute beren txokoa. Bestela artaren parte-artzea eta bere ordezkoak beren tokia
gobernuan edukitzea, itxura utsa eta bidegabekeria
besterik ez litzake izango"» Demokrazirik ba ote
dago,ba, askatasunik gabeko erri batean?
Ciceron*ek zionez "askatasuna, agintean
parte artzea dart, eta arrazoi zuan alde ontatik
begiratuta, alegia, erritarren eskubidea eta politika
tika aldetiko askatasun alde bikote ontatik begiratuz gero. Erriak agintean garte artzeko daukan
eskubide ori aldakaitza ta inork kendu cziriezkoa
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da. Askatasun au dagon bitartean egizko demokrazian
z; an bizi gerala esan. bai genezake; alderantziz,
aaetsezko demokrazia litzake noski. Ekarri ditzagun berriro onera Maritain'en itz batzuk askata»
simaz; Erdi Aroko Eliza eta Estadoa bat eginfia
btzi ziralaz diardula cnela dio;"...Elizak ba-du
lere soroa, eta ^stadoak ere bai berea*.. Orrega™
:ik orain tokia demokraziarentzat dala esan gene/zake, joan gizaldiko zalaparta ta utsune-akatsak
ibeindik ikusita. Era. ontan kristau-arnasean tin/ kotuta dagon politika-joera batek, eta politikajoera orren eragiña jasoko duan erri batek, egi
batzuen berri ondo jakin bear du; egi oiek zimendu
dutzat artutzeke
ezin baiditeke ondo eratu gizon
!t M
askeen
erri
bat
.
Au da lenengo egia:askatasun
egian. "Askatasun egi ori ainistu bear dala esaterakoan, ez dugu inor erlijiozko egi bat sinistera beartu nai, Erdi Aro artan bezela, Sgi auek
ez dira erlijio-egiak, dogma-egiak, erriarteko
ta gizartekoak baizik* Izan ere, demokrazi batek
ezln dezake iñor erlijiozko egi bat sinistera he*~
artu,ez bait &a au bere lepo dagon kontua".
Arlo omet.az dlardula beste egi batzuk ere
esaten ditu: Estadoak mota onstako sinismen ati plzteko baditu bere eskubide eta betebearrak? gizarteko
teko pake ta alkartasuna lortu aal izateko?askata~
eun sinismen au azikera edo edukazio egokiareri bidez lortu diteke. Demokrazi-sentipen ori bizi gordetzeko biderik ziurrena askatasun-sinismen orreri
nolabait itxituta bizitzea da» Nolatait esan det,
bide ezberdiñak eraman gaitzatekenez jokaera ori
onartzea: katoliko,sozialista*,erregezale,liberal
eta abar...jokaera berdiña euki dezateke erri baten ontasuna darabilkitenean xedefzat...naiB-ta
erlijio aldetik norbera bere bidetik joan,beste
guzien ideaganko begirunez ornituta*Itz batean,
demokrazi-zale estado batek bere gain artu bear du
bere menpekoetan askatasun-sinismen. baliotsu au
lantzea,gizartearen onerakc,"askatasun au gabe ez
bait dago demokrazirik".
Asieran esan degunez,kristau demokraziaren lenengo eragiñak gizarte-arazoetan nabaritu
ziran,bana,bide batez,politika-soroan ere murgiMu
ziran,gizarte-arazoak zerikusi aundia bai daukate
politikarekin.

- 61 POLITIKA-EGITURA.

Erabat demokrazi-zalea
dugu.Ezin dezake iñolaz ere "jauntxokeri" edo dik~
diktadurak onartu.Naiz-ta diktadura auek,itxuraz,krls
kristau
edo katoliko balioak gorderegitan ezin ñez&kete politika-joera au legetu imindik.
Orregatikxjauntxokerien aurkako dugu feeti
deffiokrazi~zalea,bana kontrakoa Izan-arren "bidezko etzaizkion biderik ezin dezaake erabilli bere
elburua ardiesteko; gizakia begirunez eta egotltasunez eriztea bait
da urrezko araua kristau bat
araberakatzekon.
Politika-alorreko beste lan bat demokrazitze-saioa da* Demokrazitze-lan onek giza-baitan
du bere asiera: barneak eta jatorrizko-legeak
ageri-agerian erakusten baidiote gizarteak baduala ihork kendu ezin dezaioken eskubide bat, au
da, erri-agintean edo gobernuan parte artzeko es~
kubidea- eta eskubideak norbaitek * ,^xietsi balitza, eta erabat jauntxotu erritarrak bidegabekeriz
riz eta giza-legetik kanpo menperatuz, gizarteak
zillegi zaizkion edotariko bideak autatu eta erabilliko ditUji arek eta eskubide orrezaz berriro
nausitu arte.
EKONOMI-EGITURA.
Ekonomi-saillean kristaudemokrazi-zaleak batasuna, anaitasuna eta elkartasun
tasunezko bizitzaren begirale sutsuak ditugu» NorNorberekerietan errotuta ikusten dan ekonomia lurperatu nai dute, beste zimenduetan, alkartasunezkoetan
eraikitzeko beren ekonomi ori: norberekeriak eraginda sortzen edo gordetzen dan ekonomiak liberalen kapitalismo-usai okagarria dararaa. Beraz, ekonomi-soroan kristau-demokraziaren xedea langilleen
lleen alkartasuna eta lan-elkartasunak sortzean
dauzkagu". Kapitalismoari norberekoikeria dario,
lurrun koipetsu ta lurkoia. Era ortan Estadoak,
nagusien eta aundikien ordezko bezela beraien naikeriak
keriak estaltzeko aitzaki balitz, ez luke bizitzeko eskubiderik izango. Kristau-demokraziarentzat
Estadoa ez da aundikien norberekerien estalgarri,
guzien on eta aurrerapenen suspergarri baizik.
Gizakiak politika-arazotan bere eskubideak dituanez, eskubide onen indarra eta eragiña
ekonomi-sailletara ere eraman nai izan ditu.
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Noizbait pentsatu zan demokraziak ezin zitzazkeala langille-mallaren eskabideak asetu. Ba-du
bai ^bere arrazoia pentsakera oker onek; izan ere
XIX*garren gizaldian demokrazia kapitalista eta
jauntxoen eskutan zegoan, eta oek langilleen bearrak bete ordez, suntsitu naika jokatu siran.
Kristau-demokrazia etorri arteño.., Gobernua edo
Estadoa sartu diteke ekonomi-arazoetan, baña ekoekonomi-askatasuna inolaz ei'e ez zauritzeko baldintzarekin.
Kristau-demokraziak politikan eta ekoekonomian artu dezaketen tartea ikutu besterik ez
dugu egins mota askotako aukeratu baiditezke xede
ori burutzeko, batez ere ekonomi-arazo auetan,
eta5 ekonomi-arazo auekin lotuta, gizarte ta langilie arazoetan» Bide berriak urratzen ari dirala,
ainbeste naasketa ta buruausteen erabaki-iturri,
ezin dugu ukatu» Aldiak smango digu erantzuna.»»

Baña ez dezagun pentaatu demokrazian
dena askatasuna danik. Demokraziak ere ba-ditu
bere mugak; aginte beraren izateari darizkionak,
eta demokrazi-kerari dagozkionak» Luigi Sturzo'k
iru muga ezartzen diskio demokraziari:a- erria
ez du aukeratzalle-sallak gobernatzen, nortzuk
goberna bear duten aukeratu baizik. Sail au ez
dabil uneoro gobernu-gizon oien atzetik, azterketa zeatz bat egin nai balu bezela; moral-arauzko
kontrol bat darama, aukeratzalle-sall ori berrituz
eta erriatarren iritzi ageriak bilduz. Gobernuarlo guzien zeatz-meatzak ez dituzte askatzen,
jarralbide bakanenak, egitarauak irasi baisik.
Erria ta agintariak elkarren iñuga dira. legezko
muga. b- Erritarrai esi berezi bat ezartzen die
lege-moralak. Erriak barak aukeratu duan lege bat
lege moraletik at baldin badago, lege ori moral
aurkakoa dala dakian gizakiak ez du betebear»
baña legezkoarekin ondo etortzeko eman duten oietxek kendu bear dute lege oker orio Beraz, erritarrai erriaren iritziak jaso bear dituzten oiek
eragozpen aundienak ipiñi bear dizkiete, baldin
mota ontako lege aizun bat ezarri nai baldin ba~
dute. Etika-muga au oso berezkoa zaio aginteari,
giza-legetan tinkotua baidago aginte ori. d~

- 63 Irugarren muga demokraziaren izate berak ematen
digu.Ezin ditezke aaztu beste politika demokrazi
aurkako joerak; beraz, erriari beste muga ezartzen
zaio berek autatako Legedia ez austeko itzemanaraz!z=Legedia bera eraiki duan erriak atalen feat
aldatu deaakeala egla da;bana^ezin diteke joan
legediari darion espiritu e*o gogoaren aurka.
Muga auek betetzeke ezin genezake demokrazia zertzera iritxi.

D^undu zabalean nabari dan politikajoera bikain outaji Erria dugu,alde guzietatik teegiratuta,Tnuiña.Srrlak ditu eskubiderik baliotsuenak,eta erriak betebearrik nagusienak.BaHa errietan gizakiak ditugu eskubide eta -betebear oien
jabe,eta erritarrai eman bear zaie azikera egokia
demokrazi-lanak ondorio egokiak eta iraunkorrak
emango ba dittt. Politika aldetik,ekonomi aldetikr
kultura aldetik begiratuta ererbeti gizakia dugu
guai oien eusgarri. Askatasuna eta demokrazia ez
dira aberastasun politikoak,gogozkoak edo glzabarneari darizkion aberastasuaak baizik.Eta ezagutu,raaitatu,eta zabaldu egin bear dira,oñarritzat
Egia eta Maitasuna ditualarikioek gutxitan ditugularik gizartea leize illunean murgiltzen balt
da,Kondaira lekuko. Orregatik jakin egin bear ditu askatasun eta demokrazia zer diran,eta zeintzuk
diran bere betebear eta erantzun-bearrak.Era or«
tan»gizartean Leon XIII 'garreneV L. Harmel'eri es~
kutitz batean zion ura zertuko da:
-" Demokrazia egiz kristaua bBldia ba ñat
erriari zoriona,aurrerapena eta pakea
emango dio etorkizunak".
Iñaki Bereziartua.
Arantzazu.
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APAIZA GIZARTE-ARAZOAN

Jaungoikoak gizona atsegin-baratzan
jartzean, askatasuna eman zion, ongia edo txafa
egiteko eskubidea, alegia. Eman bazion ere, eta
etsaiak etsai beti» eriotz, neke, itzez betetako
sagarra eskeiñiaz pekatuan erortzera bultzatu
zuan. Eta Jaungoikoak berak irazandako gizonaren
esker txarra ikusi zuanean, "ire bekokiko izerdi»
az jango duk" (Gen. 3»19)» esan zlon esker-gaiztoko gizonari. Orduezkerotik ba- daki nekezko lanaren berri. (Joizean-goiz esnatuta» erlojuari
begi erdi-itxiekia begiratuaz, ixil-ixillik, itz
egitera ausartu ere gabe,, beetaldera jiratxo bat
egin, eegundu batera berriz* len egoera artzeko...
Egimeko lan eta nekeak gogoratuas oetik irtetzeko
adorerik ez du. Baña joaten ez banaiis, biar ogia
nork ekarriko? Jas».. bat egin eta jeiki egin be&ri Oe ertzean exerita ari da bere jaz^etan...
Galtzak eta alkandora koipez zinkin.duta*.» eskubiko galtzerdia sartzean beatz aundia iñoren bai
menikan gabe aulotik aurrera3.> oropoa ere naiko
agerian...
Gosari legea egin eta etxetik irtetsserakoan aruntz-onuntz dabillen jendearekin topa
tzen da. -Ala ere ez nauk bakarral Hola izango
bada bakarra orrenbesteko jendetza beren lanetara
joaten ikusita?

« 65 Or dijoazkigu langilleak, bai pabriketara
tara, bai arrobiko arkaitzetara, bai mina zulora;
bañan ori bai, danak lanera; langille guztiak sariaren atzetik, ogiaren billa. Sgunean zortzi ordutik gora lanean igarota ematen ematen zaien sari koxkorraz bear-bearrezko gauzak ere ezin erosi.
Egun guztian lanean izerdi-patxetan eta patrikan
bots txakur-aundirik ere ez.
Ondo bizi diran langilleak ere ba-dira,
esango da; ondo bizi badira bizi guztian jarrai
dezatela bere ortan; baña, ondo bizi diranak ere
ba-dirala-ta orregatik, ez dago guztia egiña.
Pixkana-oixkanaka, bakar eta laguntzarikan gabe, lotuen antzo» jauntxo batzuen atzaparretan arkitu dirala, digu Leo XIII'garrenak
"Rerum Novarum""ean. Langilleen biziera onek,
guda, ilketa, eta anaien artean amorru bisia ere
piztu du»
Amar edo ordu lanean pabriketetan eginda,neka-neka egiñikjetxeratze orciuko pameliko gozotasunak miazteko gai nola izango? Jaungoikoarekiko egiR'-bearrak betetzeko ardura nola izaisgo?
Langilleak,lan-sailletan nekatutafbeart4ta?paseli ta Elizara bano tabernetara,galtokietara gei«=
ago joko d«c
"Grizonak,feieneanvzalapartaks,giza~>gaitaak
minberatzen ditu;feana zer da au guztia sinissen»
begietaa animaen galtzea ikusita^'^^uadragessi»
mo aono) Pio XI*garrenak ba.1 ederki erakustsn €i~
gula! Zer dira mundu ontako dim- paltakf izerii
ta malko,gaitz eta zoritxar,geroko atsegin biziaz konparatuta?
"Homo tecnicus" deitu dio norbaitek
XX*garren gizaldiko gizon ond laan erefba ote,
glzonakazken urte auetan assk*tu gabekorik.*.?
Naiz industri kontuan,nais fisika, naiz kimika
kontuan, gizonaren urte auetako aurrerapena aundia izan da, Aurrerapena, aurrerapena, aurrerapenal Deadar egiñaz buru-biotz oaoz munduko gauza guzien jabe biurtzeko alegiñetan» Eta jakina,
gizonaren kristau-bizitza materialismoak aisa
zapalduta arkitu dugu. Txanpon bat bederen eskuratzearren, goseak ez iltzearren, materiari
eldu bearrean arkitu da langillea.
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Ni ez baña, Aita Santua da gertaera mingarri auen berri ematen diguna,* PIo XI 'gnak. bere
"Qaadragesimo anno"'an onela jarraitzen du:"Gizasrll aundi bat bere eginbide bakarrari jarraitzeko,
auima zeruratzeko korapillo nastuenak askatu bearxsgvi arkitzen da".
Aita Santuak biotzmindutasgauza auek
f'uziak ezin eramanik, langille ta nagusiekin artupanak dituzteneri oiu gogotsu bat egiten di-e.
Aita Santuaren dei oneri erantzutea da ba gizarte
gaiean eleiz-gizoneri dagokien eginbearra. Apaiza*
benetako apaiza, munduko gertaeran josra ikuaita,
kristauen bizitza (barne bizitza) esku txarretan
ikusirik, besoak tolestatuta egongo? Nai ta nai ez
Aita Santuen deiak biziki eragingo du bai apizen
biotz-barnean gizarte-zaletasun aipagarri ori»
Gaur arte langille-kontuan zebiltzen
apaizei flgiza-apaizakn esan oi zitzaien; eta apaiz auek gutxi izan crren ba-zirudian munduko
bearrak garai bakoitzean eakatzen suten aiñean
betetzeko lain zirala edo; gaur egun ordea, gi~
zarteak egin duan aurrerapenarekiris langille-taldeak
deak egin duten zorioneko aurrerapenarekin, apaiz
sail batzuek ontaratzea ez da naiko, gaur-eguneko
eginbearrak bete nai baditugu guztiok eta bakcltzak
gizarte-apaiz izan bear dugu» Ez dugu noski esan
nai, apaizak zaletasun guzia ontara zuzendu bear
duanik. Apaiza, ben-benetako apaisa izan dedilla;
mundu ontako gaiatakeri? gorroto ta makurkeriek
ikusita, bera Jaungoikoaren ordezkari7 animaen
aita ta zuzendari iz an dedilla; au, eta besterik
ez da apaizari eskatzen zaiona»
Aita Santuak ederki agertu dizkigute langilleak gorputzari dagokionetan dituzten bearraL*
Era bat edo bestean danak esan nai digute, gizatalde aundi bat gizonari dagokion eran ez dala
bizi; bear gorrian arkitzen dala; iñoren laguntzarikan gabes jauntxo batzuen aurrean...
Eta kristautasunean? Urte auetakoak
ditugu langille-taldeen Kristo'gandik aldentze
mingarri oiek. Ezaguna da Pio XI'gnak Kardijn
apaiz agurgarriari ziona:"XIX'garren gizaldiko
gaitzik nagusiena, Eleizaren babesetik langilletaldearen aldentzea dugu. Langilleak Eleizaren
doktriñean ez dute uste onik, eta mllloika langileak

. 67 Eleizari atzea emanaz, lagunarte okerreiara ;joaanak dira.Pio XII'garrenak berak ere beste orrenbeste zion Kardijn apaiz agurgarri oni:"Sozialismoa
moa eta Komunismoa ez dira Eleizarentzat arriskurik aundienak;, ; langille-taldeak Eleiz-doktriña
ori ez jakitea da Eleizarentzat nagusiena".
Aita Santuaren deia entzun dugu bada,
eta sotanadun orok batez ere, jo ta ke, BU ta
gar la^» egin bearrean gera° Ezti platerera datorren lbiari begira ezin egongo gera.

BAÑA NOR DUGU ELEIZA GAUZ AUETAN SARTZEKO?
Jaldera onekin libeladarrak etortzen
zaizkiguo Liberalismoaren naietako bat Elizari
gizarte-arazoetako eskubidea kentzea, ukatzea
da, alegia. (Geroxeago emango diegu erantzuna).
Orregatik, apaizen bat gizarte-kontutan ikusten
badute, *: • Lngo ere dute alegiña bere ortatik bo•tatzeke» eginbidetik kanpofra dabillela edo mokoa
bear bano geiago luzatu ciula, edo asmatuta» Bafia
apaizak, gizarte-kontuan dabillen apaiza, bere
egiteko batean dabillela jakin bear du?
Aita Santuak, etsaiak dioteneri aurka
egiñez Eleizari dagokion eskubidea, gizarte-auzian
dagokiou eskubide au argi erakutsi cJute beti= Esa«
tea ez dala aski ta, ikusi dezagun:
Leo XIII'gnak onela dio:
"Gizarte-auzi lanean uste on eta eskubide guziarekin Jardungo dugu; Eleiza ta Erlijioa
aldendu benetako korapillo askatzerik ez baidugu
arkituko." "Alperrikakoa lirake egite guztiak"»
dio geroxeago- (Rerum Novarum). Eta Aita Santet
berak, Leo XIII gno aundiak beste alderdi batean
esaten digu; "Gizarte-arazoa ekonomi-gaia bakarrk
dala askok uete dute, baña lenen erlijio ta zizillegizti gai bat dugu" (Herum Novarum).
Pio XI'gnak;
Bere aurretik Eleiza bide/zuzenetik
ain ederki eraman zuan Aita Santu Leon XIII garrenari jarraituki,Pio XI*garrenak auxe digu egi
mardultzat:"Eleizak gizarte-arazoak nausitaaun
guztiaz erabakitzeko eskubldea berekikoa du".
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bat danez»goitar eta aldi orozko elburuak dituaiLarlk,nundik nora du,ganera«lurreko gauzen joera neurtzeko eskubidea? Pio XI garrenak "betl beselaygem
za ederki azaljfczen digu. Berak gizartiztian bi al>dsrdi bereizten ditus:teknika eta mugokorrareta erlijio eta zillegizti alderdiak alegia Agianpgizar•e kontuan eta politikan ere arkitu oi ditugu teknika eta mugokor uts diran gauza askOo Gauza auetan,noski^Eleiza etzalgu sartzenrnola sartuko da
bajzereginik ez baldin ba dauka? Baña aldi berean,
giaarte g:onl?aaii eta politikan teknika eta mugakor
uts diran gaiak ez-ezik,erlijio eta zilleztiarekin
zeritaisirik asko dutera gaiak ere ugari ditugu»Eta
g8i i uatan,teknika eta mugakor diralako,e7—baña,
erlijio eta zillegiztiarekin zerikusirik . telako
baho,Eleizak gauza guzti auek egiztatsseko eta nausitasun guztiaz egiztatzeko zeregina ta eekubidea
berekikoak ditm.

Liberaldarrak eta ekonomilariek beren
uste okerra egiztatzeko
ekonomi eta politikaren
desberdinera ^0^2^11 dutc Guk ere desberdina argi i'msten dugu;izatezgo eta jomuga ere desberdiSa
bai dute.Baña desberdintza orrek ez dakar ber-^s»
kTintzarik^ gox-p^itz eta anlma bi gaus destoerdihak
ditugu;bana orregatik ez bi gauz bereziak;ondo bauta egon ere9ala3aSasbestela ez gorputz eta ez
czer bai lirake* Eta batasun omeri esker ekonomi
ta politikak erlijio eta zillegiztiarekiK dute zer
ikusia;azkenengo bi auek goitiak diralako;bi lenen
goak,ekonomiak eta politikak^onarrl&k zillegizti-™
an ditU2telako,alegia»Gizonak, Jainko mirabe^ joisu*
ga batekin gogo-mallan batean jarrias,bere egite
guziak naiz ekonomi,nais politika,azken joaugara
zuzendu bear ditu?Jainkoa goratuaz anima salbatu.
Jaungoikoak gizonari betidanik ^a^i zlon jomuga,
ikusten dugunez»erlijio egi bat dalarlk,onela ekoekonomi eta politika egon bear dute erlijio eta zill
zillegiztiaren
Ikusi dugu gizarte-arazoan Eleizaren eeginbearra,eta eginbear ortarako eskubidea Pio XI*
garrenak ager digunez.
Pio XII 'garrenak:
Materialismo-kutsu* asetako egun auetan^
Eleizaren agintearitza ain ederki daraman Pio XII

garrenak ere, Erromako alkian estrita Eleizaren
zuzendari izan diran bere aurreko Leo XIII'garren
Pio XI garren Aita Santuen dotriña begiz-begi ederki jarri digu. Aita Santuak "Rerum Novarum" *en
zillar-eztaietan, Leo XIII 'garrenaren dotrina
ageri zigun, au da, gizarte-auzian Eleizaren
eskubidea.
Gdza-arazoan erabilli ciute Aita Santuok
adierazi digutenez, Eleizaren gauza auet&rako es~
kubidea argi azaltzen da,
Auek guztiak onela dirala, esan deikegui
1) Kristo'ren Eleizaky glzarte-gai auek
erlijio ta zilegiztitik dutenagatikf du gal auekin zer ikusia,
2) Berari dagokiolas gizarte arazoak
aintsakotzat artu bear dituan len oiñarriak jar3) Len oiHarri oiek Jainko naiarekia
bat ote diran-edo begiratzea ere bai»
4) Berari» Eleizari dagokiola, kristauen azikera.
Langilleak ditugu gaur benetako egoera
negargarrian arkitzen ditugunak» Urrutira joan
gabe
Pio XII'gnak "Katoliko langilleen gaztediari w egindako itzaldian onela agertzen digu langilleari gertatzen zaiona:"».. geienean oso bizi
zailla eraman bearrean arkitzen dira; ajolakaberia, zigorra eta ikasbide txarra besterik ez dute
arkitzen; erakutsi zatarrak bereganatzen dijoaz
poliki-poliki, gizon arteko burruka eta gorrotoa
ikusten eta laister galtzen dituztenf batzutan
batzutan bizirago, beren alaitasun atsegin eta
amets ederrenak, eta berealaxe sumintzen eta
biurritzen dira". (YAKIN, 5, Balerdi).
LAU AU BEREZIKI, NORTZUK EGIN BEAR DUTE?
Igazko Katoliko Langille Gaztediaren
Billera zoragarria, mundu guztian entzuna izan
zan. Katoliko-langille dira neska-mutillen siniemen berritze eder bat izan zan benetan. Aln ikuskizun xamurra ikustean Aita Santua ezin ixillik^
egon. Eman ere, eman zizkien konseju eder-goitarrak.
Une batean onakoxe au zien:"Milloika gazte dira
oraindik seme-alaba maiteok, eriotza baño lokafi
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bizi txarrari lotuak. Auek ikusi ta negar bakafik
ez egin. Kristo, bere indar eta guzti, zuekin du~
zute; indar onek etsaiak atzera-araziko ditu. Zoazte beras suaz beterik biotz aiengana eta BerriBerri Ona zabaldu zaiezute ots aundiz, baita ere JaunJaungoikoak
zueri, aientaat crdea, zabaldu dlzkizaten
berpizte ta bizi diran itz aiek:"Ene anai, zatoz
egi-bidera, zatoz argira, zatoz maitasunera"(YAKIN,
5, Balerdi).
Aita Santuak esaten digu au, kristauen
egitekoa baldin bada, apaizak zer ez ote du egin
bear? Eleiza ain arduratsu jardun bada gizartearazo au bide zabal eta onetik zuzentzen;Erromako Alki gaiñetik zev edo zer egin dezaketeneri laguntsa eske eta langille ta nagueiak eleiz-baratzara ekartzearren ouka ari bada; apaizak, Kristoren
apaizak., eleizgizonak, nola a&ztuko ba gizonen
artu-omanak, artu-eman oietan jokatzen baidu gizonak bere geroko biaitz guztia.
Beste altietik berriz, garbi ikusl dugu
Eleizaren joera eta apaizak lan egih beza Eleiza»
ren btdeetan; eta berari jarraitzen badio bide
txarrera jotzeko bildur ez beza izan.
Aita Santuak esan digute gizarte-lan au
apaizen eginbear bat dala. Lieja'ko gotzai Douletroux
troux Jaunari Leo XIII "gnak esaten zion:"Apaizak
erriarengana irten Hbitez. Eliz eta apaiz-etxeetan
ezin ditezke egon. Nik, jarraitzen du Gotzai Jaunak
nak, langille-elkarteak zirela bide» batzuengan
sortutako kezkak adierazi nizkion; eta Aita Santuak
tuak itz bizi auek esan zizkidan:"Zer? Langilleak
sozialismo eta rebuluziora bidali nai al ditugu?
Zven apaizen artean erriarengana joateko gogo bero
ori eragin bear duzute; gaurko egunean ezin
ditezke sakristi ta apaiz-etzetan bakarrik egonrt.
"Graves de Communi" enziklikan ere beste
orrenbes-te agertzen digu:'fIrten erriarengana, bers
etorri zai egon gabe; bera beste alde batera bultzatua lzan baida".
Bein batean, audientzi bat zala-ta, so zialismoak erabat jota zeukan Regio d'Emilia Eleiz
barrutiko Gotzai
berria etorri zitzaion. -"Nola
jokatu zera?M- galde egin zion bigunki. -$ik,Jauna»
gizarte-eginkizunak ttere apostoladutza guztiaren
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Pio XI "gnak ere bere enziklika "Divini
Redemptoris"*ean, apaizei deadar egiten die;"Zoazte langilleengana, batez ere langille Beartsuengana, eta beti beartsuengana. Apaiza beartsuengana, langilleengana joaten ez bada bereala komunismoak zapalduko baiditu". Baña au ez danaiko.
Geiago ere bai: "Apaizak, jarraitzen bai du.s parrokietan, elelz^- artaldearen bearrak ondn beteaz
alegia, gorde bitzate indar naguBienak langille
taldeak, Jaunaganatzeko»"
Eta Pio XII'gnak «Mentis Kostrae» enziklikan onela itz egiten digu:"Apaizak Jesukristo'
ri jarraituaz, beartsu ta langilleen bearretara
nai ta naiez joan bearko dute". 1954"ko Eguberriegunean egindako itzaldian:"Gaur-eguneko makrrkerien aurrean begi-aoak ixten dituzten apaizak
ez dute garbi jokatzen". 1948 *"ko Abenduaren 4 "an
Kaputxinoen agintari Nagusiari:"Norberaren Izerdia
dia langilleenarenaz batu; langilleen gogo-bioztetatik gezurra aldendu ta egira eragin; gorrotoak
minduta dauakan anaiak Jainko-maitasuna ixuriaz
gozatu". Ta geroxeagc:" Eta batez ere, ikusarazi
dezaiela Eleiza beren ama xamurre dutela, geroko
zeru-blzitza ez esean beren zoritxarra arindu naiean dabillen ama on-ona, baña ez itz gezurti iskanbll eta indarraren bitartez, zuzenbide, lege
berdiñ eta gizarte-malla arteko elkar-pakea erakutsiaz".»

Apaizgintzan begiak jarririk Eleizikastetxeet
tetxetan aurrera goazen apaizgaiok, guziok dakigu
gizarte-gai auetan apaizaren egin bearra. Jakiñakin bakarrik ez al gera geldituko. Munduan ainbeste negar-malko ikusteak gure biotz gazte xamurrak
eraginda, Aita Santuak agintzen diguten eran l&nlangilleen biotz garratsak goxatuko al ditugu.
Dorronsoro'tar Yokin
Villaro'ko Sakramentinoa.
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LOS

RIOS'KO

MIXIOARI B U
ITZ BITAN KONDAIRA

Sarrera ff
Los Rios'ko mixioaren izenean Gure Eleizbarrutiko mixio-lurralde guztiak artzen dituguu
"Euskal-mixio-lurralde oien egunaren"
inguruan gabiltz eta egoki eta fcearrezkoa noizba—
teko Tsateanfeieñlkere oien berri euskeraz ematea»
T& "Yakiai" en eaaatea derizkiot onena* Biok euskaldun guztionak baitirar Bi auek ez dira ez gureak,
ez zueraak,eta ez aienak,euskaldun guzionak baizik,
oaiz lekaideak edo apaizak edo galtzadun soillaic
Izan auek-,
Euskaldunon azken urteetako garaipen eta gertaerik aundlen eta berezienetako "bat dugu
Eleizbarrutiko mixio a». Ontaz asko itzegin eta
idatzi da»baña ala ta guztiz ere i;ertxonalt zarberri"fca eta euskeraz ekartzea bidezkoa derizkiot.
Aspergarrl gertatzen bazaizutc nerea fia errua eta
ez gaiarena ezta zuen nixioekiko oztaaunarena ere.
Ez dafril nere lan euskal-jakintza^itz
berri,joekera eier eta gogai sakonez jaztearren;
ee. Beste elburu bat du nere lan onek:Aita Santuak
ak gugan Jarri duan uste osoa ikustaraztea^Eleiz
guztia gure jokaeraribegira dagola JakinBarazteas,
gurekin ikusketa bat egiten ari dala adieraztea»
mixioen etorkizun obea gure eskuetan egon litekela esatea,alegia.Oraingoz gertaera bakarrik aztertuko dugu,au da,mixio au aola sart» zan^Beste Ian«
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gu "Fid'ei donuM" eskutitzaren erakutsien argiz.
Au guztia badaklzutela erantzuiago didazu~
te.Bai aoskJUTa nik bezin ondo gaSera^Ala ta guztlz
ere "zarrak berri,gazteen cntretenigarri" oi dira»
la-ta,ontaz euskeraz ez diala ezer esan da,...maite
duguna fteti zaigula izketa-gai goxc ta,atsegin da
"Yakin" *en babespera nator lotsa ta M l d
Asi gaitean beraz gaazak diran bezela alik eta ondoen eta laburren esaten.
NUN GOGOA AN ZANGOA

"Euskalerri mixiolariM
esan oi da^Izan ere Xtc^ren Berri OnarAren goierakusaldiak zabaltzera eragiten bai dio bere krie—
tau sinismen sendoak. Kristau sinismenaren barne
muiSean mixio-espa oti irakiten dakusgu» Oitura on
ederrez eta Jaungoikoarenganako maitasun beroz inguraturik bizi izan bai gera.
"Zugaitz aaak igali onak" zion Jesus*ek.
Euskalerriko kristau sinismenak mixio«-igalt feikain
eta mardulak besterik ezin easan zezazkean»beraz.
Euskaldunen ametsa Kristo bazter guztietan maitaraztea,Bere Jainkozko erakutsaldiak munduko lau aldeetara barreiatzea» Nola
bete asmo zerutar oiek?
" Fun gogoa an zangoaHo
APAIZTEGIA AMESKABI
Apaizgaitegia^da elizbarrutiko
rrutiko kristau bizitzaren biotz eta muñ. Biotz
ori tndartsu, bizkor baldin badago, Slizbarrutiak
ere gordin, kementsu, sendo iraungo ñu kristau sinismen eta bizitzan. Gazteiz'ko apaizgaitegi sohatua zan, garai artako Elizbarrutiko bizitzaren iturbufu. Arabar, Bizkai'tar ta Gipuzkoa"r guztion apa~
ia-mintegiko buru-biotzak amets goitar batek asetzen
zitu: Mixio lurralde bat earen gain artzeak alegiaAepalditik mixioen alde lanean ari zan
apaizgai-etxe au. Lenlk, otoitzaren bidez. Praille
ta moja-etxe askotatik, baita ikastoletatik ere,
xnixioen alde otoitz ugari ta beroak igotzen ziran
Jainkoaren aurreraño apaizgaitegi onen ereduari
jarrituz ta bere esanera bllduz.
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arr«?ta sutu zuan beraz beste Euskalerriko etxe as~
k:tan ere» Ortaz gaiñera Elizbarruti osoan sortzen
saiatu zan mixio-griña au Sagarmina'tar apaiz
jauna buru zalarik. Lan eder eta bikaiña apaiz au
zala-ta egin zan mixio-lan urai Izan ere beraren
tibespean antolatu, indartu ta batu baizan era
eraztietako mixio-lanketa Gazteiz'ko Eliz-barruti
/Osoan»
Baña ori ez da naikoa. Kristau sinismena
na zabaltzeko gogo orrek gure animetan ondo itsatsiz, biotz biotzeraño zaiñak zabaltzen dituanean,
ez^da asetzen emendik aien alde otoitz eta lan egiñez bakarrik; ez. Geiago nai izaten da. Zergaitik ez joan neroni mixiolari sinisgabeen artera?
Kezka onexek bere barrua sutzen du. Jainkoaren deia suma du biotz barrunean. Zergaitik ez erantzun
goi-dei orri?
Onelaxe apizgai batzaek joan zijran BurBurgos'ko
mixiolarigaitegira
gogo orri jarraituz.
Burgos*>ko mixiolarigai etxeamixio lurraldetara
joan nai zuten apaizgai ta apaizentzako sortua zan.
Lekaide sartu gabe mixiolari izan nai zutenentzako
beraz; baña lekaideen gisa. **uk ordea mixioetara
joan arren apiz soil soillak besterik ez genun izan nai. Elizbarruti oso osoa mixiolari biurtzea
zan gure gogoa. Nola iritxi ori?
SATURRARAN'GO BILLERA.
Urteoroko blllera egiten
ari zan mixioedazle sail bat. Bgun zoragarriak benetan egun aieki
Apaizbiltoki izan da beti Saturraran.
Udazkeneko egoaize epelak orbela txokounetara biltzen duan bezela Euskalerriko apaizak ere (Gipuzkoa'
ko baztar artan biltzen ditu animenganako zaletasun
eta egarriak. Emengo apaizen atsedentoki,
n
ames-kabi, otoitz-leku ",.izan oi da mendi tartean izkarik dagon apaizgaitegi ura. Mendiz eta
itxasoz inguratufcik dagon ames-kabi. Zenbat eta
zenbat amets mixio-billera egun aietan ere. A^a
zion Jesulagundiko nAita batek batzar aietako alkarrizketa beroan:
Zergatik ez du Gazteiz ko
Elizbarrutiak ber gain mixio-lurralde bat artzen?
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ik egin gabe ezin al zezakean Elizbarruti ark mt~
xio-lurralde bat bere gain artu? Ez al litzake
guztiontzako mesedegarri izango? Jesulagun aren
ateraLdiak astakeria zirudian alde batera, bestera berriz ango apaiz ta apaizgaiei blotz-kilima
egin zien. Pozgarria zan benetan burutapen uraJ
An ziran apaizgai guztiak ere.... Batzarraren atzena danen aurrean izaa zan... ta da=»
nen buru-biotzetan asaio au zebillen irakitens zergaitik raixio-lurralde baten jabe ez egin Gazteiz*
ko Elizbarrutiko ok?
Apaiz eta apaizgaien zoramen eta berotasuna ikusirlk onela itz egin zuan billeraren bukaeran beretzako apaizbilla etorri zan Malaga*ko
Gotzai Jaunak: " Mixio-lurraldetara jo a n a l izate
orrek sortu duan poza ta sua ikusiril: zearo alde
batera uzten dut toki ontara bultza ta ekarri ninduan asmoa. Eder ta zoragarria iruditzen zait gogapen ori ta biziro txalotzen ditut mixioetara 30an nai duten apaiz guztiak. Ba-dakit, ondotxo gaHera, an lan eta bear aundiagoa dagoela. 'Ixlt pozik utziko^nieke, beraz, mixioetara joaten, nerekin Malaga'ra etorri nai luteken guztiei ere w .
Ala ta guztiz ere eziñezkoa zan orduan.
Beste era berri batera Kristo'ren Berri Ona zabaldu bear baizan. Ordurarte praille-etxe edo prailleen antzera bilduta mixio-lurralde bat artzen zan.
Orain berriz, Elizbarruti oao osoa, apaiz eta galtzadun soillak mixio-lurralde baten jabe egingo
ziran* Nola asmo ura mamitu? Zailla zan benetaru
Baña apaizgai guztien biotzetan ondo itsatsia gelditu zan bein betiko amets ura. Ori 1928*ko udaran
gertatu zan...
Urteak joan eta urteak etorri, denbora
asko igaro zan. Apaiz aiek euren lekuetara sakabanatu ziran» Apaizgaitegian ordea Saturraran'en ernetako asmo ura azitzen, eltzen zijoan. Azkenik
iritxi da 1945'ko urtea...
LAUKOTE BIKAINA.
ffustiz bidezko ta itxurazkoa
zerizkien apaizgaiteko iru anima-zuzendariei Sa-
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i
ereJ
Alaxe iru zuzendariak galdera au egin
zi.en euren burueri: " Bai al diteke edo ez? Mixio-»
urralde baten jabe egin al gindezke edo ez? Ditep& baldin bada zergatik gaude lo? Zertarako ez diogu zerbaiti eltzen? Ezinezkoa baldin bada, berriz,
utzi dezagun bein betiko alde batera baztarturik
eta mixio-gaiak beste era batera zuzendu ditzagun".
Danentzako arrunt ongarria izango zala
garbi ikusten zuten. Izan ere Elizbarrutietako
kristau-sinismena indartzeko erarik onen eta biderik motzena ori baida. Burgos'ko eta bietako ere
mixio-deiak asko ugarituko zirala ere bai. Bi gauzak batera oso ondo konpondu zitezkeala gaiñera.
Bañan, nundik asi? Nora jo? Zer egin?
" Adierazi dezaiogun, bada, Gotzai jaunari zioten alkarren artean* Berak astakeri bat da=la esaten badigu: kitto. Arrazoizkoa dala ta egin
ditekena dala esaten badigu? berriz, jarrai dezagun aurrera lanean "o
Ori dana garagarrillaren azkenaldera
gertatu zan. D. Carmelo Ballesters orduko Gotzai
jauna,, Donosti'ra etorrita zegsn oporraldi edo
ataeden egun batzuk igarotzeru Orain gure Donosti *
ko ^otzai jauna bizi dan Castil-Blanco"ko jauregian arkitzen zan gaiñera. Iru anima-gurasoak eta
Zunzunegi'tar Jose jauna azaldu ziran* Mixio baten jabe egiteko asmo ta gogotaz mintzatu ziran«
Gotzai jaunak entzun ondoren onela esan
zien: " Oso itxurazkoa derizkiota Greroak adieraziko digu"« Ta onela jarraitu zuan xamurkis " Nik
ere apaizgai gaztea nitzalarik mixioetara joatea
erabaki nuan. Baña gero beste bide bat artu bearrean gerta nintzan» Oso pozik, lagunduko dizuet,
bada, era guztiefcako mixio-lanetan» Españi^o Aita
Santuaren Ordezkoarengana aurkeztuko naiz. Egim
auetan Donosti"n dabil gaiñera ta erantzungo dizuet. Baña Aita Santuak beste Afrika'ko edo India
aldeko sinisgabeen aldera bano Ameriketako sinismen
men otzekoetara joatea naiagoko duala uste dut
nik ".
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Gotzai jauna, guk benetako mixio-lurraldetara, sinsigabeen artera ^oan naiago gendufce ba, erantzun zioten. BaHa dana dala,
gu Aita
Santuaren naia betetzeko prest gauda w...
Itz egin zuan Gotzai jaunak Aita Santuaren
tuaren Ordezkoarekin lauko ari ordea itzik ere etzien esan. Aiek, Aita Santuari Ordezkoari etzitzaiola ondo iruditu izango ta, euren ametsak porrot egin zutelakoan zeuden. Gotzaiari ezer aitatzerik etziran ausartzen eta ez zerurako ta ez lu~
rrerako gelditu ziran...
Gauza ala ezin baztertu zitekeala-ta
zerbait egitea erabaki zuan filosofolarien aniraazuzendari zan Gisasola'tar Maximo jaunak.
n
Here zuloa aixa beteko duten apaiz
asko zeudek £lizbarruti ontan. Beete tokiren batean, Amez'iketan edos lan geiago ta emakorragoa egin
nezakek Elizarentzat " zion berakc Ia iñori ezer
esan gabe Gotzai jaunarengana joan zan. Onetxen
zai zeuden Aita Santuaren Ordezkoa ta biak: asmo
ura, asmo arin edo asmo sendo bat zan ikusi zai9
alegia.
Gotzai jaunak apaizgaien anima-zuzendari
dari aietako bat noranai joateko prest zegoala
ikusirik Aita Santuaren Ordezkoari ikustaldi bat
egitera joan zan Madrid ^eraño* Donosti *ko alkari?izketa ezkeroztik urte~terdira»». Aita Santuaren
Ordeakoaren erantzuna au izan zans w Asi lenbailen
gausak antolatzens agiri,baimen taabar» Ni nere
aldetik borondate osoz zuen asmo orren alde saiatuko naiz Erroma aldean".
ERROMA ALDEAN
Erroma*n euskaldunen asmo ura aurrera eramatea lan zailla zerizkioten. Izan ere gu
baño lenago Elizbarruti batzuk Erroma'n bertan lan
berean asiak ziran: Lombardia'ko Gotzaiak Milan*
go Gongotzai Jaun agurgarriarekin batera. Etzuten
ezertxo ere egin ordea. Liburu^ta aldizkarietan
ere ontaz itz egin zan bein baño geiagotan. Asmo
onen eragillerii aundiena A. Manna izan dugu.
(Ikus "Huestras iglesias y las raisiones")»
n
Lengo era zarretara bakarrik jarralt&ekotan mundu guztia ezin zitekeala kristau biurtu*
zioten. Beste bide berriak sumatu bearra zegol».
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Kristau guztiak euren gorpuzkiak bezela sinisgabeak
ere artzen etzituzten bitartean etzegola aurrera
egiterik. Kristauak baiño sinisgabeak geiago ugarituko zirala... Ta ori gerta etzedin Eleizbarruti
bakoitzak mixio-lurraldeak bere gain artu bear zituztekela ta abar".
BaHa Eleizak etzun ezertxo ere erabakitzens
ixilik zegoan. Gauz auek ez baidira esan bezin azkar
egiten.
Orain berriz Europa"ko mutur batetik aai
ziran zirika. Ta, Aita Santuaren Ordezkoari ain oneto
ta bidezko iruditu zitzaion burutapen ura etzitzaicm
ala iruditu "Congregaeidn de Propaganda
Fide" edo
"Sinismen Zabalkunderako Lagundia?l deritzaionari.
Izan ere, ez al zan naikoa len bezela jarraitzea?
Zertarako ba bide ta era berriak?... Hundik eta nola
ari mataz naspil ura?.».
Urte artan "Ad liraina" deritzaion ikustaldia egitera beartua zegon gure orduko Gotzai jaun
D.Carmelo Ballester...» Sure Gotzai jaunak Kristo '
ren Ordezkoarekin izan zuan alkar-izketa goxo ta beroan bere Gazteizko Eleizbarrutiko mixio-e3petaz
itzegin zion» Aita Santuak pozez zoraturik beaarkada kutun bat emanez entzun berriz. Izan ere PIO XII*
garrenak etzekian nola konpondu Ameriketa ta beste
mixio-lurralde guztietako egoera tamalgarria.
Askotan entijun oi dugu gure Aita Santu
agurgarri orri negar-malko samiñak ixuriarazten dizkiola Ego Araeriketako kristautasunaren etorkizunak»
Ia apaizik gabe bai daude Ego Ameriketan eta "proprotestanteak" lanean gogotik asiak gañera....
Oartu gaitean zer poz eta biotz-arindua
artuko zuan gure Erroma'ko Aitak. Ta batere zalantzik gabe itz auek ialki ziran bere ezpañetatik:
"Ondo dago. Los Rios*etara joan ditezke» Zuek joan
zaitezte lenbailen. An zai daude» An lan egin zenezazufceke". Egun gutxi lenago apaiz eskea izan zuan
lurralde aietatik.
Kristoren Ordezkoaren naia garbi asko zegon;korapillo asko ta aundiak azaltzen ziran ordea*
Nola askatu? Ala ta guztiz ere Erromatik deika ari
zira eta itxuan Ameriketako baztar artan kabi egin
zutentnaiz guk beste mixio lurralde bat naiago izan,
Joan zira ta an ari dira lanean urtzen.Or
duezkeroztik an ditugu gure seme maiteenak eta berezienak. Obeto esan, antxe gaude danok,Gazteizko
Eleizbarruti zaareko guztiok, Los Rios'ko biztanlerl
kristau sinismen berri bat txertatzen.
Atxaga'tar Mikel.
Donosti'ko apaizgai.
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Tipolojia karaterolojiaren sail bat
da. Bere betebearra auxe:gizone» karaktereak
-aiurriak- saldo batzutan muetatu. Egunero ikusten dugun gauza da inguruko guzien karaktereak
desberdiñak dirana. Ezin. bi berdiñak arkitu.
Bestaldetik ordea egunero nabaitzen dugu au ere:
alegia aiurri askok alkarrekiko antza ba-daramatela eta anztasun au oiñarri, karaktere oiek danak saldo batean bildu genezazkela. Saldo bakoitza tipo bat litzake; tipo orren izenean jarriko
genituzke bertan sartu ditzakegun karaktere partikularrak.
Agirian dago arriskua: saldoketa ori
zuzen egiteko karatereak ondo ezagutu bear genituzke. Or dago baña koxka... Izan ere aiurri askok alde batetik alkarren arteko antz aundia daramate, bestetik oso desberdiñak agertzen zaizkigu» Uztartu egingo al ditugu ala ez? Batzuk baietz, bestek ezetz, saldoketa ori egiteko zein neurri edo kriterio artu kontu. Ona emen tipolojiaren
eginbearrik lenengoena: kriterio objetibo bat
arkitu, orren bidez karaktereak bear bezela tipotan muetatzeko. Ez gera oraindik ortara iritxi*
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Orregatik joera asko arkitzen ditugu tipolojian,
kriterio desberdin batek eragiñak»
Edozein karaktersan bi osogai, bi alderdi bezela arkituko ditugu: bereskoa bat, infraesinfraestruktura
-tenperamentua- eta kanpotik erants
beetea; superestruktura «gizarteak, edukazioak
etab. erantsia^ Tenperamentua, bakoitzak Jaiotzatik dakarren izaera da, bai soiñez bai gogoz. Beraz bi alderdi berezitu bear ditugu tenperamentuan: konstituzioa -soiñ-aldea- eta psikolojia -gogoaldea» Konstituzio itzaren esanaia ez da oraindik
ondo argitu, baña besterik gabe auxe esan genezake; bi elementu dauzkala^ kausa ta efektu bailira:
endokrino-forraula -barne-iñoskunak~, somatikor
estruktura -soiñ-egitamua-» Begirada batean ikusi
ditzazun ona eskema batean aiurria osatzen dutea
aldrdi-gaiak:
somatikorestruktura
konstituzioa<
infraestruktura
endokrinov
KARAKTEREA
formula
psikolojia
superestruktura

Osogai eta alderdi auetako bakoitza artu diteke karakteren saldoketa egiteko kriterio^
tzat. Artu ere e^in dira.
Sigaud'ek -Prantzi'ko joerakoa- superestruktu
truktura oiñarritzat artuaz egin zun bere tipolojia
lojia. Gure gorputzeaa lau anatomi-sisteasa arkitzen dituguj zilbor-este sistema, birika-sisteaa,
kirio-sistema ta giar-sistema-, Sistema bakoitzak
auzogiro egoki bat bear du azl ta indartu dedin:
janari-auzogiroa, atmosfera-auzogiroa, gizarte
ta jakintz-auzogiroa, ibilladi askoko auzogiro
fisiskoa« Anbiente auetako bakoitzak, besteen
neurria pasatzen dunean, gizon-muetaj tipo berezi
bat sortuko dm: zilbor-tipoa, birika-tipoa, kiriotipoa ta giar-tipoa.
Tipo auek somatikorrak -soiñ-aldekoakdira. Corman'en morfopsikolojiak zerbait egin du
eomatikor tipo auen alderdi psikikorra argitaratzeko
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eurrekoak ez baizuten alderdi au landu.
Sarbi agertzen da Sigaud'en tipolojiak
superestruktura, auzogiroa kriteriotzat artu duna,
Sigaud beraren itzak dira:"Gizonaren ?,ozkoa -soinkonstituzioa- inguruan daukan auzogiroak moldeatm
du". "Zozkoa, inguratzen dua auzogiroaren dirdira
besterik ezin diteke."
Kretschmer'ek -Alemani*ko joerakoasoiñ-egitamua artzen du kriteriotzat. Gizora guzien
gorputzak, egitamua kriterio, iru tipotakoak agertzen zaizkigu: leptosomikorrak -gorputz meak-,
piknikorrak -lodikote koipetsuak-, atletikorrak
-zozkotsuak». Tipo auek somatikorrak dira. Kretschmer
chmer^ek psikikor alderdia ere landu zun. Psikiatra
zan eta psikiatriatik datoz bere tipo psikikorrak.
Kraepelin eta Bleuler psikiatrak gogo-gaxotasune»
tait bi joera auek berezitu zitu^ten: ezkizofrenia
-adimenaren erdibitzea- eta
ziklofrenia -adimenarea
boladakeria-. Kretschmer?en ustez "fti gaxotasun era
oiek joera normalen geiegikeri bat edo ditezke.
Au dala-ta gizonen karaktereak bitan banatzen ditu:
ezkizotimikorrak -gogo-erdibituzkoak- eta ziklotimikorra
mikorrak -gogo boladakikoak-. Ezkizotimikor eta
ziklotimikor tasun ori geiegitzen danean gaxotasunera irixten gera. Au da Kretschmer*en ustegoa.
Zerikuairik ba al dute somatikor ta psikikor
kikor tipoak? Kretschmer'ek lokarriren bat arkitu
nai izan zuzt. Arkitu al zun? Auxe agertzen da garbi: ezkizotimikortasuna leptosomikortasunarekln
alkartzem da ondo; ziklotimikortasuna piknikortasun
sunarekitt. Atletikortasuna? Eskizotimikortasunarekin obeto. £s al dirudi glaona, gorputz-anima,
batasun oso bat danezkcro, somatikor tipo bakoitzari psikikor bat egokitu bear litzaiokela?
Pende'k -Italia\o joerakoa- endokrinosistema artu du kriteriotzat. Bere lau tipoak
izen auek daramazkite:lonjilineo astenikorra -aundi
ta indargea-, lonjilineo estenikorra -aundi ta indartsua-, brebilineo astenikorra -txiki ta indargea-,
brebilineo estenikorra -txiki ta indartsua-. Iku«tea dugunez muetaketa au ere gorputzaren forma eta
indarrarl begira egina dago. Pende'reu ustegoa
ikastean askotan agertzen zaiguna da au: gizonaren morfoloji, fisioloji, ta psikolojiak batasun
bat osatzen dute. Beraz, gizon baten aiurria ezagutu
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nai duguneail ezin gindezke soiñ-formari bakrri>
begiratuz gelditu* arreta berdiñarekin aztertu
bear ditugu fisioloji ta psikolojia ere, Ortajtc
koxe, gizona bere batasun osoan arturik» bear
bezela ezagutu genezan, jaioerazi zun Pende k
"biotipoloji" deritzaion jakintz berri bat.
Pende'k soin estruktura alderdia etzun
ainoeste landiu Italia ko De Giovanni ta Viola
famatuak eman zizkigunetatik artu zitun bearrezko
zltzaizkion gaiak. Pende "ren tipoen izenak De
De Giovanni ta Viola ren erakutsiak dizkigute, andik
artuak bai daude. Pende k egin zuna tipo morfolojikor
jikor oien fisioloji ta psikoloji alderdia azter
tzea^ Psikolojian etzun metodo berezirik erabili,
lendikakoak baizik. Pende ren lanak fisioloji aldera joan. ziram Ezagungarri asko .larrl zizkigun
agirian barne-iñoskunak gure karakterearekin ze-u«
katen zerikusia aupatzean. Endokrino-tipoak oso
ondo aztertu zitun. Pauso aundia eman zun Pende *k
karakterearen estudiorako endokrinolojian sartu
•zaneart'j oraindik ^LSor eman ez dun bezelakoa noski« Xuzaro itzegiten du Pende'k, len aipa ditudan
lau t£po oietako bakoitzari egokitzen zaizkion
endokrino-tipoen ^berri emsnaz. Ez dut Pende ren
tipolojia zeatz agertzeko asmorik laa*xo onetan
eta aundiorkiñakin naikoa dugu.
Karakterearen gogo alderdiari bakarrik
begiratuz muetaketa bikain bat eman zigun Heymas "
ek. Onen tipo psikikorren berri emanaz luze idatzi
zun "Norbait" ek "YAKIN"en lenengo zenbakias«
Ez diot ezer erantsiko an esanari.
Sigaud, Kretschmer eta Pende r:«s
orraze-itxura ez dut eroau etzan opi nere aainoa
Bakar-bakarrik iru eskola famatu oiera joera agertu
baizik-Orain gaXde gindezke: esin ^^^1^*31
diteice beste kriterioren bat eakonagotik asita
gizonen ayurria eaplikatu dezakeanik? Baietz uste
dut<. Ba-dut beste batean Sheldon jaunaren tipoloji
ji berria zabalzteko asmoa, sakonago dijoala bai
dirudit»
Beste arazotxo bati ere erabaki ederra
ematen dio Sheldon'ek. Orainarte tipoak mugarri
batzuk bezela begiratu oi izan dira. Esate baterako Kretschmer'en muetaketan dauzkagua piknikor,
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dira. Tipo oetzaz ematen diran deskripzioekin
oso-osoan egokitu ditekenik ez dugu arkituko gu~
re inguruko gisonen artean. Auetako batzuk piknikortasunera egingo dute? "bestek leptosomikortasunera
tasunera; izango dira atletikortasunera urreratzen diranak ere., Baño bat "bakarrik ere ez oietako batekin egokituko danik.
Ortik aepalditeko &.ufaiiio au: alegia,
tipoaz itzegin bearrez oso^aiaz, radikalaz edo
itzegitea obe ote litzaken Radikala izan ere ez
da tipoa* Tipoa radikalez osotua dago» Benetako
tipo guzietan radikal berak sartuko llrake osogal,
baño tipo batzutan radikal batsuk indar aundiago
lukete besteak baifio eta radikalen aunditze edo
txikitze orrek banakatu egingo
lituzke tipo guziak.
Kretschmer berak esaten du:BNere iru tipoak,gizo-=
nea artean ematen diran tipo-Mailletan,
mugan arkitzen dira; benets,n mugarri dir*5.
Ori ezingo dugi' jsan Sheldon^en tipoe^aZyitz au eman badezaieket, tipoak baño radikalak
esatea obe bailitzake. Radikal auen gora-berakin
errex esplikatuko ditugu gizonen artean eman oi
diran karaktere guzlak

Ayestaran'dar Xabin
Arantzazu'ko teologu

ALKAR IZKETA

iZUETR

"TXILLARDEGI" JAUNAREN ERANTZUNA.-

Iñaki Bastarrika'ko jaunari.
Euskaltzale bizkor ori:
M

YAKIN"en bostgarren alea jaso baño leenago banekien zure eskutitzaren berri» Eta, noski,
gogoz beterik ninduzun. Egia esan, eta zerorrek
ikus dezakezunez, etzenidan alperrik idatzi...
Alaber nik ere, erantzun au alperrik
egiten ari naizenik ez dut uste; eta "Yakin" errebistak bere ateak neretzako zabalik dituela agindu
didan ezkero, ez dut era eder au galdu nai, eta
nere gogo guziaz erantzutera noakizu. Adiskide
antzean artuko aal didazuS
Arrota aundia merezi du zure eskutitzak.
(Jaizkiegi dabil gure izkuntza maitea zure itzai
jaramonik ez egiteko. Ez orixe* Zerorrek merezi
duzu alde batetik, eta euskerak berak ere ez gutxiago. Nere liburuaz iztegin didazu leenbizi, eta
gañerako nere lanez gero. Nik ere olaxe egingo dizut arrapostua; eta luze xamarra ba naiz ere, barka* 2ure eskeintzak bultzatu nau.
"Leturia'ren Egunkari ezkutua"z.
Nere liburu au etzaizu deus ere gustatu»
Ezta arritzekoa: bi muturretan bide-gaude pentsaeraz
eraz. Eta au, berez, ezta kaltegarri. Haiago dut
zure kontra gogorra, egitia baldin bada, xurikeria
faltsoak baino> Egiaz eman bide-didazu zuk zure
iritzia, batere losentxarik gabe; eta onelako maixeoak oso egoki izaten dira. Iritzi guziak nere
aldeko balira, susmo txarrak egingo nituzke, xuritzalleen artean nengokealakoan; eta denak berriz
kontrakoak balira, zalantzarik gabe arrazoi 2utela
pentsatu bearko nuke. Onela, ordea, eta iritzi-
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mota guzietakoak izanda, pozik nago; eta nere liburua alperrikako izan ez dela pentsa dezaket.
Nere "Leturia"ren aurka itzegin dutenen artean
aurrena es bazera ere, anitz esker, Bastarrika,
kontrako apur ori besteeaeri erantsiaz, ingura
nintzakean lausengu jenerala eta belaska artatik
askatu nauzulako.
Baña,zer nai duzu? Zure aburu gogorrak
irakurrita gero, argitu egin naiko nituzke puntu
batzuk.
Arrazoi duzu,segur aski, gauza batzuetan.
Nere liburua leenengoa duian eakero eskaxa dala
esatean, konparazio batera: ni neu ere ortantxe
nengoke agian. "Udalen" zatia, batez ere, egoskaitza zaizu. Baliteke. Kere fruitua gordiña dela
sinisteko gertu naukazu.
Guziarekin ere, liburuaren egillea naizen ezkero, ezin dezaket ontzat eman zuk esan duzun
guzia. Zure ustez "esistenzialista joerako nobelari
asko irakurritako baten saicftk iruditu zaizkidak
ire bururapeuak*.
Existentzialisten zerbait irakurria dudala ez dizut ukatuko. Lotsagarria al da bada? B&I^AH
onek ez du ezer adierazten, Gaur Sartre, Unamuno
edo Heidegger benere ezagutu ez dituzten gazteak
ere, gertuago daude alaz ere berengandik edozenengandik balño. Mendearen guraso dira esistentzalistak
tak, bai; fcaña seme ere ez gutxiago.
Picasso%kf Prokoffief*ek eta Unamuno^k
munduan aurkitu duten gauza berbera azaldu dute,
nork bere erara; artearen modura artistak, filosofia
fiaren modura filosofoak. Baña, nola edo ala, gauza
berari lotu dira denak; eta alde batetik eragille
izan badira, eragiñak izan dira bestetik.
Orregatik "Leturia" ez da, izan ere, nere
asmakari bat, zearo beinepein. Egiazko den neurrian
kopia bat da: nik nere inguruan ikusi uste dudamren irudia ain zuzen. Nere llburua eta ni, biok
kuadroa eta bere pintatzalle? gera. Eta au ez ba
gera, alperrik saitu naiz.
Ortaz, eta ziñez eean dezaket au, nik
ez diot iñori aorrik. "Eragilleen*** kutsu ori, ezta
beateen kutsua, ezta kopiarik, besteakiko topo eta
egoklera utsa baizik. Gaurka geran guziok bazter
eta paieaje berberak ikuaten ditugu-ta.
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Erdipur&i edo zearo gaizki atera zaidala saioa?
Besterik da au. Eta egia baldin bada ere, ezta
arritzekoa. Baña sinistuta egons kopiatu bear izan banu. EZ NUKEAN LUMA ARTUKO. Kopiatzalle geiegi izan ditugu euskal litcraturan, gaur ni ere
alakoai jarrai natzaien.
Gero, zure eskutitzera itzuliaz, eta
Dostoiewsky 'rekin alderatu ezkero oso kaskar geldituko nintzakeala zuk ^c&n ondoren (eta nork uka?)
au diozu:"Ba-zegok gure errian bertan ikutu-gabeko
naiko eleberri-gai ederrik
asko» Hork bilduko eta
eleberrituko zizkiguk?'1. Ona emeia zure eskutitzean
aurkitu uste dudan beste uts ba't. "Onetzaz besterlk
ez oraingoz", diozu.
Ez dut dena kopiatu nai» Zure uatez "EusEuskalerriko gaiak" ukitu bear dira bakarrik. Izan
®re, Euskalerriko bizieran edo kondairan badira,
noski, idazki inamitsu asko. Baña zer daMgure erriaren barne-araaoetaa" aipatu duzun ori? Zure ustez?
oker ez banago, ezpaitzera zu leenengo xinplfekeri
oietan, euskeraz idazteko
"emengo" zerbaitez egin
bear da. Zertara jokoMkai?poraM?
Baña,zer da^emen"? Zer da Euskalerria .
zure ustez? Badakit. Diferente dena: izkuntza dena, lamiñen ipuiak, baso^auna, baserria, korrikaapoetuak, aitonen semeear istorioak, eta abar* Aqetxek osatzen dute, zure ustez, beste anitzen ustez
bezela, euskaldun-tasuna; eta eakualdua literatura
egiten asi geran ezkero, oietzas mintzatu bear dugu
idazleok, eta ez beste ezertaz ere. Auetzaz kanpo»».
utikan!
Zurekin nentotfke alde batetlk: Euskalerriko
ko ATAL BAT baitira, zalantzari gabe, gure erresuma-nortasuna osatzen duten ezaugarru oiek, gure
naziotasuna mamitzen duten bereizgarriak aln zuzen.
Baña, onatx korapilloa: gauza oiek EusEuskalerria erritzat BEREIZTEK ba dute ere, ez gaitua
te gu euskaldunok presunatzat OSATZEN. Zuk opa duzr
literatura orl ez litzake euskaldun preeunena izar
go, Euskalerriko tipismoarena baizik. Etzera bakarra
rra iritzi ontan. Baña zuri kasorik egingo bagenizu, etxetiar literatura egingo genuke, etxekoentzako literatura utsa, ats, literatura motxa. Edo,
obeto esan, sasi-literatura.
Euskaldunpk, nere Leturia bezela, gizon
gera guziz, baiña euskaldun erara. Saurko gaztediaren
katramillez mintzatzen da nere Leturia, baiñan euskera
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Presuna unibersala da Leturia; bere mintzaira,
guziarekin ere, gure izkuntza. Mamia eta azala
ez ditugu naasi bear*
Auxe da, joera bezela beintzat, bear
dana. Euskalduna izateko bizieratik kanpo jokatu
bear badugu, orainxte jo dezakegu euskalduntasuna
ildakotzat» Bta berdin deritzat euskal literaturaz
raz.
Idazleon eginkizuna gure etxeko istoriomordoa moldatu eta ugaritzea besteri ez bada, zo=*
kora dezagun euskera, eta erauz bizieratik. Sta
orduntxa izango litzake onen azkena. Zu, Bastarrika
ka, euskeraren eriotzaren bidetik ari zera.
Egiazko bizian sartu bear dugu euskal
literatura. Gure bizimoduari dagokionez, bai;
baña presunari ditxezkon auziak azaldu bear ditugu
ere» Gu ez gera, zorionez, Auñemendian dantzan ari
den erria, Ezta gutxiagorik ere.
Auxe penteatu nuen nik nere "Leturia"
eortzean. Bestalde, nere liburu au euskeraz izkiriatu ez banu ere, erderaz egingo nukean; eta
berdin diot irakurtzen ari zeran gutun onetzaz.
Esan BBARRAK eragiten bai nau. Askoren ustez, eua~
keraz izkiriatzerakoan, izkuntza landutzeko idatzi
bear omen da. Alderantziz diot nik: zerbait esateko idatzi bear dela. Eta zerbait esan BEAR duten
idazleak ez dute beti bere etxeaz itzegiten. Arimaren kezka ezta berez ez toki-garri ez esi-§arri.
Ondo zion oraln dela 400 urte gure Detxepare k,
oraindik gor askok entzun ez badiote ere:
"Heuskara, jalgi hadi kanpora".
GAÑERAKO NERE IDAZ-LANEZ.2eatz segi dituzu nere urratsak, eta
au pozgarri zait. Baño. berriz ere, ez nator zurekin iñola.
Ikusten danez, nere artikuluetako mamiaz
kanpora, nazkagarri zaizkizu oso euskeraren arloari
buruzko nere iritziak oro. Ondikotz! Auzi auek
H
anpatuw bear ez ditudala diozu, "filolojian" sartu bear ez dudala (noiz sartu ote naiz?) eta bar.
Gainera
ni, "idazletxo tentel bat" naizen ezkero
w
gizon erdi-landu bat" naizen ezkero, obe nukean
etxean sartu. Bapoi
Auzi ontan ez dut nik neronek itzegin
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salatuko zaituzte, eta ondoreak atereaz joango
naiz ni.
Arras kaltegarri deritzazu euakerari
buruzko nere Joerari; eta bikaina berriz, zureari.
Zure ustez, konparazio batera, zoragarriak dira
1900 ezkerozko "garako" idazleak, eta berai zarraizkiete dudarik gabe.
Bta onelakoak entzuteko nazkaturik nazkaturik nagoen ezkero, enaiz gaur ontatik pasako.
Zu - eta zu bezelako guziak- euskera il
nai duzute, zuen laguntz.arik gabe ere arriskuan
ez ba lego bezela; eta asmo gaiztoz eta apropos
ari zeratela pentsa liteke, euskera akabatzekctan,
noski!.. Ezjakin utsak bakarrik eutsi ditzake zuen
txorakeriak,
Zuk €2 dakizu <m indik, gezurra badirudi
ere, izkuntza tat ez dela jeometria. Gañera, egia
esan, ez dakizu jeometria egiten. Zure "dirakurt"
ori (98 gn, orrialdean) ezta BZER, ezpaita beiñere
BIZI IZAN euskeran-. Gañera, teorlaz, "darakurt"
izan bearko luke. "Derama" berriz darama da; eta
"deragio", jeometria egiten asi ezkero, daragio.
Zure "damaigu«(59), »'dagerkiM(60), Mda?), eta beste isko ere, jeometria dira,
bañan ez euskera»
Orrenbestetan oiptzen duzun Orixe*k
egoki erabilli du beti ikakoa. Zuk berriz aearo
gaiski. Zuk ez duzu Orixe maixutzat} zeure burua
baizik. Alde batetik, zure "zesaidakekan"»"zekus8
katM,tfZeki!sat"? "baditekek" , "zerizkiokat
-(99), "zi(
dakekan"(99, aurrekoa
bezela
gaizki,
'zidakan"baita),
"zitzaidakekan.n(100, zitzaidakanjiioski) ,eta olako
ask-b ere, eztira beiñere erabilli orrela euskeraz,
eta jeometria txarra dira. Beraa, ez dira EZER, zu~
re tema bat besterik. Zer irudituko litzaisuke erderazko aueks"ofrezo'% "tene'Seta "venirfa"?
Grañera, eta au da iarriena agian, ika
itzegiten denean ez dira orratio forma guziak ika
Jartzen. "Bgiiaa zegokala zirudik", "aztertu bear
dizkagulaH,"nork eleberrituko zizkiguk**, "onako
au ziagokanean", eta abar, aldrebestuak daude arrasfokirlk banu, zergatik dauden gaizki azalduko nizukç» Banan arrazoirik es dudala uete ba cluzu, galdegiozu Orixe ri, Villasante'ri, edo euik.ra dakien
beste edozeiñi; eta berak azalduko dizute nik baño
obeto, zertan eta zergatik zauden pikuai*
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Zure "dit" or1 ez da literaturako fornia.
Zure '•rsaizuke" dakizuke <ia, noski; eta '*gusi oek",
oi€*k guziak» Ez bide-<iakiiiU oraindlk izten atzetite
dijoazem "a" guziak, ez dirala! nai-ta-naiez M artlkulu* Zure "ausardi", "p.reai", 'famlli% "egl , "neakatil", eta abar, ausardia,premia,familia,egia,
neekatilla eta abar dira. Alderantziz, aure
"arrun11
ta xamarra", arrunt xamarra da.
"Oitura
esa
,
"sea^
tiiu-eza", "etortasun-eza onekH(100)»eta abar, ez
diia zure asmazio bat besteriko "Sentidurik ez'%
eta abar, paso.
n
Filosofo-elergille»(100),"erri-errian",
/ eta abar, ez dira ezer. Modaz dago gaur "garak©"
idazle askotan, berboai, bear ez deneant M tu H ken/
tzea. Ba al da,kizu aergatik? Batzutan kerxdu BEAH
delako. Berboaren egintza oraindik betekizum edo
egin gabe dago'enetan (erderaz subjuntiyo,potencial,
eta imperativo moduetan), keadu^egiten da euskeraz
"tu" ori, edo azkeneko "i"a. Bañan au ez dakisute»
nok nolanal kentzen dituzute» euskerarea giarra
ondatuz:
"aama ta antola zuela"(97)»"eskuta naift
tf
(55)* gerta ziran"(53), eta beste asko ta asko.
Alderantziz orain ere
f kendu ditekeanetan•ez duau
kentzenj"barkatu zakM(100), "suntsitu es dezakeN
(98), eta abar.
"Erail"(58)diozu, illerazi be&rrean;
edo "eran" arkaikoaren ordez» "Sartrefe-erak"
diomi
(57), Sratrek berak esan bearreasi» ^Suezia#k-o A~
Akademi
berak" diozu ere(52). Ez daklEH oraindik
n
ak" eta "ek^sufi^oak'
bereizten.5 "gusiek bide lerdintsutik zl3oaztekn(102).- Ez ditussu«ditekeH eta
"dateke" berelsten. Axular*ek ez dakizula UBte al
duzu apika?.- Beste askotan, f'k'! uzten dvtsu, erde™
ras jator pentsatzen duzulako, eta itzea ita diozu;"zalla dirudi.».zindo itsastea", Itsaeteak esaiz.
bearrean; eta "suizidioa dirudi egokiena"(60}, berriz
ere utsa egiñas..- "Indeterminado" deritzan ori da~
goenik ere ote dakizua ez dakit: naerbaiterl"(57)
diozu, zerbaiti esan bearrean; eta"beste aunitzei"
ere, aunitzi bearrean.- Sufijoak erabat gaizki erabiltzen dituzu:"pentaalari"(55)> "abeslari"(60)•
Noiztanik erabiitzen da "lari" berboakis? (ikus
zazu faborez Azkue'ren "Morfología", 78 gn. of.)
.- "Emakumezko ille bat" zer den^ez dakit. Eta
"gazte asmotsu" esatean Txirrita'k entzun ba lizu,
gazte gaisto eta biurrl bat naizela ni pentsako
zuen... Ita orrela jarraltuko auke.
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Bana naikoa delakoan moztuko dut. Orra
"garako"en arnaria! Itzatik ortzera ondatzen ari
zera euskeraren giarra. Zuk, Bastarrika, euskera«=
ren eriotza nai duzu oarkabean, eta bere galeraren
bidean barrena zoa.z.
Zein da zarrari eta euskeraren biziari
kasorik egin nai ez diena? $i aal naiz, ala zuek
"garako" idazleok? Noiz ikusi dira emeai olako gauzak 1900 baño leenago? loiz arbuiatsseii dituzutea
oietan? Beren utsak ez dira ezer zuek ezagututa
gero».* Sta, orrela, "ga'rako" askok Idatzitako
euskera, ta zeurea noskis atserako pausu dlrala
ZALANTZAS ere jartsea, eajakin utsaren siSua iru«ditzen zait» Eta zerok serate atzeratze onen ain,tzindariak.'Jañera auldura orl normala da. (Jure
buruaz osoro jabetu ez balits astakeria, argi eta
garbi ikusiko genukean dagoeneko. Atzera baitijoa
euskera aozkoa begi-bistan; eta erdaldunok bultzatu bitituzute apriorismoak, garbikeriak, mordollokeriak
keriak, eta ola nazkagarrikeriak oro.
Ni beintzat, Bastarrika ori, esnai nago
oraindlk; eta 0S0 SUT'Xl dakidala dakit. Eta edozeis
basarritarreklii itzegiten dudan guzietaa, asko i~
kasten dut; eta Axulars Mendiburu, edo Joanes Etxeberri
berri irakurtzean berdisu Zuk, berrizf eta zu bezelako andigurakoak, eskemak eskuan eta erdal-etorria buru-muñeaa, ez bide daukazute ezer ikasterik;
eta onetxek ondatzen zaituzte. Eta orrela erditzeB
dituzute gero geiegi ezagutzen ditugun zuen maHmtzar otz eta iguingarri oiek.
Gaur gaurkoz beraz, M joera dira: euskera egiazkaarena bat, eta "garako" idazle batzuea
asaazio egoskaitzetakoa bestea. Eta bi gauza ger&a
ditezke: edo euskera il auek, edo alderantziz.Zuk,
ortazs euskera egiazkoaren garaipena opa ba duzu,
zeure mordollo orren akabera eskatu bearrean zera.
Nik nerekiko auxe eskatzeu dut» jakiña...
Euskera iltzen ez ba da denborak berak
ilko ditu "garako" idazle geienok^ Ez zuk aipatzen
dituzun guziak, noaki. Orixe*ren etorria eta jakinduria, esate baterako, artuJco nituzke nik. Ez uste
izan, gañera, Orixe eta zu bide beretik ari zeratenik. Ezta pentsatu ere. Jakinaren gañean aldrebestu du Orixe'k; zuk, ordea, ez dakizulako»
Nun aurreratu du zuen mordollokeria orrek? Erdaldunen artean. Mun ez, ordea? Euskaldunen
artean. Bilbotarrai traga-ara*i dizaiekezutena,
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bermearrai ezin. Zergatik? Ez aal duzute benere
pentsatuko? Bada garaia, alajainkoa! Euskera biziago ba lego, ez llralte gauza auek gertatuko.
Htzear delako gerta aitezke.
|
Axular "egungo gaietan barna" ikusi naiko
zenukeala diozu» Baita nik ereJJ Eta bide egoki
ori esateko, "lau aizetara barreiatzeke" esaten
didazu. Bai, Jauna; Lartzabal'ena esate baterako.
Donibane
Garazi "n egondu naiz aurtemein, eta "Hiru
zlrenn bere komedia ikusi. Eta gauza bat eaango dizut: gaurko idazleea artean (Euskalerriko alde
ontakoe? ari naiz), ARTUXO GEUUKEALA olako bat»
-TakiSa: bere jatortasuna izateko, jatorriz ez daukaguiiguziok beintzat, ikasi egin bear dugu. Eta
auxe da, dlrudienez* zuk gogoko ez duzuna. Askoz
ere errexago baitzaizu komentuko gelan sartu^ eta
asmazio erotan astea. UoskiJ
Banan euskera, zoritxarrez, gure aaabak
galtzera utzi zutelako, sakabanaturik dago an eta
emen, edonun zarpil, eta edozeinen aotan urri»
Eta zuzpertzeko, piztutzeko, indartzsko,
puskak jasota osstzeko, IKASI egin bear da? eteu
gabe ikasi, geure odol beroa biurtu arte; eta EZ
ASMATU. Auxe da bide bakarra, eta nik beintzaf
artua dudana: euskera blziaren iturri guzietas edan.
Iru gauza bear dira euskera salbat zelaoi
ikasi, ikasi eta ikasi. Eta beste iru baztertu bears asmatu, asmatu eta asmatu (izkuniza biaren eta jatorraren arabera ez ba da;.
Bapatean gure burua euskaldun jator biurtzeko, euskerares ^abekunde orren n jauzia edo zlstada Bergson^ek dioes. bezela "ziplo sentitzeko,
IKASI egin bear da, erruz pasa bear da dejabom euskera bizi ori atzitu naiean, emendik eta andik ikasi
bear da; eta, itz bitan esateko, gogor artu bear
da; eta ziatzo, umil, esaneko eta beñere gelditu
gabe izkuntzaren mamia osatuz joan bear da. Eta
KAHPOIIK'BARRURA, ez alderantziz.
Edan egin bear da euskera goxoa Euskal-Errit
Erritik. Eta ez ahantz au: Axular, Mendiburu, Lartzaba
tzabal, Xenpelar, eta gaurko baserritarrak lerro
berean daude: euskera biziareo lerroan aia zuzen»
Zuek, berriz. sasi-euskerarenean. Zerok baztertu
zerate bidetik; ez gu. Zuen euskera ezpaita zueci
barrunbean nekez egositako ondakina besterik. Eta
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EZ DIOI EUSKESA EEITUXO.
Zuek lurjotzen ba dezute, euskera sal
batu dela eean dezakegu; zuek garaituko ba zenute,
berriz, egingo luke euskerarenak...
Tamala da, gañerantzean, nabari dauden
egia garden auek bein eta berriz esan bear izatea. BaHan azkenean bide zuzenetiic abia gaitezen
esperantza aundia badut. Eta onengatik Idatzi di~
zut,
Grogor artu zaitut, badakit. Eta pena
einaten dit euskaltzaleon artean onela ibilli bearrak. Bañan onelaxe^egingo ez banu, eta egin
dudan bezin zakar gaHera, neure buruari egingo
nioke saldukeria. Eta euskerari azkenik.
n
YakinMen nere au ikusi arte,agur» Eta
zentza gaite'zen , arrea, Bastarrika ori.

"TXILLARDEGI"
Donostian, 1958 Otsaillak 26
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"TXILLARDEGI" JAUNARI ERANTZUNA.Euskaltzale trefoe oris
2uka jjardun bearko natzaiEu» noski* ikakoa legez erabiltzen es
dakitan eakero* Aztertua dut zureas miaketan iardun gabe. Ba-dakust n-sreak nik nai izan baiño erresiin biziagoa sortu disula» Barkatu, arren, adiskide ori* Zakar arta n&zn "henetan, merezi ere
meresi bai nuan. Neu ere sakartxo agertu nintzaisuij aitortu bearrean naiz. Urrenerako ba-dakit
iritsiak zertxobait orrasttaak eta xurituak ©man
fcear dirana» Jipoiak asko erakatei oi du. Milla
esker nereari erantssun aia 1 U B @ ta maiaitsua egin
diosulako. Enuea uste ainfeesteko^ jardunkizunik
zeramanik nere arek.
laiago nuk@ erabat ixildu eta gauzak
geiago arrotu gabe utasi. BaiSo zureari beste erantzun bat erantsi bearrean arkitzen naiz. lna~
tortzu, egia esan^ grina g&tztoz eta aemo okerres,
puntu batzu ta^utu naies baiSo* Bnuke nerpnek gelditu nai azken itzarekin» Wik onekin amaitzeko as«
moa dut. Dana dala, egiarsn onerako eta argipiderako badedi zabalik dauzkatsu beti aldizkari onen
ateak. Baña, euekeraren eta euskaltaaleon izen
onerako» arren, neurriak gorde ditzagun»..
Auxen <iut zure kartari ezarri nai niokett
irizpiderik oiñarrizkoena: ez diosulaf nere ustez?
nere kartari erantzua; ots, nik esandakoetaz kanpo
jardura zakizkidala. Artu zazu bestela bare-bare
nere aurrenekoa ta zure erantzuna eta ikus griñarlk
gabe artu-emanik ba-duten. Kere erantzun au tsesterik ez da izango. Zurea nereakin alderatu, benetako zerikusirik ba-duten iksutearren. Iritzi askotan bat natortzu, baiño eraso-antzean diarduzn
uneoro nere aurka nik benetako oiñarririk emaa ga»
be. Heri baiño ere besten norbaiti erantzutea ez
ote diozun nago...
Ikutzen dituzun puntu batzu polikigo j
dun -nal joltuzke. Baño labur izatera beartu naute
elkar-izketa onen giro garratza eomaturik..•
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"Leturia'renEgunkariezkutuaz
"Kopiatu" its au gelegl dar&bilkidazu.
Aztertu m^sedez nere idazfcla orrelakcrikw edo antzekorik ere idarok.it zes dutan* "Euisua ari buruz
bakarrlk diardut, eta es beste ezertass» Zuk ukatzen
badmasu, o.jido dago* Baño ku'teutl kopiatsei^ alde
auadla dago» Unamuno'k berak Kierkegaard 'en eta
beste doixtar-filosofoen kutsu aundia 2;erastaziy
baiño ezln desaiokegu Iñola here nortasun. berezi
ura ukatiio Onetsam naiko*
Dostoiewsky
a't oaien saitut» Hlk sla? 12 da egia»" Etortasiin. eta egokitasuaaz diardut besta ontan» eta Dostoiewsky nobelaria adibide bat be-zela dakart bakar-bakaiTik*
Ondo dakTzustijs; inspirazio-tme bateaa seis erreac
ta atsegln idazten. dam* Ama&pe ortaia oado? baño
ori joan daneaa, alegiSaka, asma-aalaka jardun
bear* BerealaXe nabari oi da alako gogortasus
bat^ Orixe besteri^: eiraan nik adierazi nai^ Impresio auxe artaan auas. uik "Leturiawren orrietan
baraa.lCoplatu-kontua esta aipatu ere.
Fere uates "Suskalerriko gaiak ukittt
"bear dira bakarri^** diosu sufeaa* Ssik onela diozu,
es dut uste nik; iñmsi ere diodanik» Su,jerentzl bat
hezela, aurkezten diaut nik "Euskalerriko baraearassotasuna" nobelagaltzat. ttBame-arazotasua au
apropos jarria neukaa* Bta onekin adierazi nai
nuana zuk zere esplikazio luse oietais diarduzuna
baiño barrentxorago dijoa... Sz derizkict egoki
emen gai ontaa luzatzea. Bestela, erriak bai kanpoz eta bai gogoz zer diran aspalditxo ikasiri^
daukat. Pixkat baiño geiago ausnartutako gaiak
ditut auek "xinplekeri" oietan egoteko* Zurekim
nator,noski, idea oetan. Ez dut uste ainbeate
jarduteko oiñarririk eman dizudanik^. Iksui dezakezunez, adiera okerretik muttirrerano abiatzen
zakizkit emen, eta gero ere berdin.
"Gaiñerako nere idaz-lanezw
Ez dut uste nFilolojiann ez sartzeko
dizudanik. Joera-alderdikeri oetan ez naasteko
besterik ez dizut. Au ere aginda ez-baña, aolkatu.

Zuk onela ez baderizkioeu, ez gera arlak anteo
muturka asiko. Ondorekoa ere oker artu didazu._
Ez dut uste neure burua ain arroputz dutanik,iñortxori "idazletxo tentel", edo "erdi-landu" eta onelako piropoak erasteko* Euskaldunon akats berezi bat azaltsen ari nintzaizum ontan, eta adibide
bat ezartzen dut. Azkenik adibidearen ondorioa.
Zuk zerorri eranteiak eritzi dituzu itz auek, nere
asmoaren kontra. Egia esan, lctsik gorriena lemaidakela iñori clakorik iaulkitzea!
"Arras kalt«garrideritzazu euskerari
buruzko nere ;foerari} eta bikaiña, berriz, zureari"» Txantxetaa ari
al sakizkit? Nun ote diot nik
onelakorik! "Neren ta fl2urett auek zuk bakarrik
darabilzkizu» Egia esan, eain mintza ninteke M nere w
dalako blde edo joera onetaaz» Al dutan bezela idazten dut, iñortxori erabat lotu gabe. Nik danetatik irakartzen dut eta danetatik ikasten. Zaarrak eta garakoak ditut maixu» Iakintza-arloan
ari naizenean garakoeri jarraitzen diet, beste
biderik ezagutzen ea dutalako. Guziak -teoriz aplka ez baiño idaztean- bide berdintsutik dijoaztela ba-diot«. Euskal aldizkarietan ere ez dala
desberditasunikf nabarmenik beintaatr -joeta arlo
ontan- ikustem» Ez diot besterik. Ez nerea zurea
baino obeagosi denik eta ez alderantziz. Miata ondo, arren. Emen ere urrutiegi eta adiera okerretik
abiatu zera»
M
Zuk ez duzu Orixe maisutsat, zeure bu~
rua baizik*. Orixe jauna itzalgarri zait eta asko
ikasi dut benetan beragandik, bear aiña ez bada
ere* Ondo dakit asko eta asko ikasi bearrean nago»
la oraindik. Adierazi dizut nere maisu nortzuk
diren: euskaltzale guztiak, zaarrak^ egungoak eta
zeu ere bai* Onetzaz gaiñera eta oinarritsuena:
sendia» Amairu urte nltularik utzi nuaa neure pamilia, baiño sustrai ori ez du inork erauzten.
ZVL bezela alde batetik bestera ibiltzerlk ez daukat oraingoz, baiño osopozik nenbilke neure euskera gogor au pixka bat giartu eta biziaraateko*
Neure burua dutala aaisu? Pixka bat bai, eta derriorrez gaiñera. Euskera lantzen asten danak,
erro-errotik asi bearra dii. Egiña gutxi ematen zaio, eta apur ori erabat sakabanaturik, Norberak
konpondu bear izaten du. Ez da gfttxi eskatzea. Zergatik uste duzu, bestela, ainbestek atzera dagitela
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bitartean urri, oso urri izango gera euskaltzaleok. (Joi-xamarreko gaiei erasotzen diedanean neure
burutik asko egin bearrean arkitzen naiz beti,
askotan inor euskeraz eman eztako gaiak diralako»
Eta zerorri ere gertatu zaizu apika berauxe bein
baiSo geiago. Naiago nuke nik, buruausteak alde
batera utzita, lan~tresnak gertu eduki, baiño orainogs bestela jokatu bear.
"Zuk -eta zu bezelako guziak- euskera
il ña± duaute...; eta aemo gaistoa eta apropos
ari zerat&ia
pentsa liteke, euskera akabatzekotan,
noskii1*. Otxl, Ezti! Txillardegi jauna, emen biotzkadatxo bero bat izan duzu nunbait. Ez dut ustc
ainbeete esas nai zenukeanlk ereJ...
"...zerorren izkribuak salatuko zaituzte". Eta bereala akats-mordo bikaiña azaltzen didazu. Eta azkenik, "Orra garakoen arnaria!8* diozu.
Sz, adisklde, ese Orra Bastarrika orren akats-pilla
ederra, bear senuke esañ* lereak dituzu akats oiek
guziak, -denak utsune badira- eta ezMgarakoenak".
Enoakizu akats-kontu ontan sartzera, ba-dira ni
baiño iakitunagoak o.atan eta. BaiSLo Ikusi norlc a~
biarazi aaitun, nik ap!ka?Sana dala, idazlaa bakoitzerako zu hezin miatzalle aorrotz askorik baneuke,
asko ikasiko nuke.
"...Eta 0S0 GUTXI dakidala dakit...Zuk
berriz... ez bide-daukazu ezer ikasterik". Nun ote
diot nik oso gutxi dakizula eta nik Ikasi bearrik
ez dutala? Nere aurrenekoan Orixeren ura ez al duzu gogoratzen: oraingoz euskal idazle guziak bata
beateen ikasle gerana? Emen ere seiire naitara diarduau.
"Gaur gaurkos, beras^ bi joera diraseuskeira egiaskoarena bat, eta "garako" idazle batzuen
asaazlo egoekaitzetakoa bestea". Joera oiek teoteorian edo literaturan arkitzen dira? Idaztietaa
bada esaidaau nork darabilkian eta berealaxe jarraituko diot. Iakintza-saillekoa bada batez ere.
"Hiru ziren" eta era ontako komediak edo idazteaota ez da zaillegia euskera garbi eta goxoan ematea Seure karta au edo zure "Leturia" ze euskerajoerakoa erizten dituzu? Zabaldu zazu orduan be»bermearren artean.Nere ustez -ustez eta iakitez-
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naiago dute euskaldun iatorrenak ere erderaz
irakurri euskera goxoenean baiño» Au ziurtzat e-iuki. Ez dugu korapillo au guk euskaltsaleok as~
katuko» Ezin aezakegu ere . Es "zure bidekoak?!
eta. ez "besteeu bidekoak" ez dute auzi au Irafoasiko, beste bideetatik arazo oni askapena ez ba
datorkio»
Octako puntu askotan» bestela, Iriskide
nazu erabat. Beste puntu askotan aiur nago itze
gi&ez bat gentozkela lusaro
b
Aaieran nizuna dizut berriro. Ederki
jardun zera, baiza nik eeandakoetaz fcaapo. 2ure
etorriari eskublde zabalegia eman diozula derizkiot. ¥ere karta oiñarriz baiiio aitzakiz artu
duBunik enuke nai pentea. Dana daTa7"*^Barkatu_f aren»
nere zakarkeria, eta zugan iksuten dan euskaltzaletasu
letasun sutau ori ez bekigu gertatu oztopo-arri
eta are gutxiago gorroto-bide.
Ar zazu asmoetan kide duzun onen beearkadarik estuen eta biozkorrena,
Bastarrika'ko Iñaki
Arantzazu.

N

NI ERE «URTZILARI» NAIZ.Gure "pralle-gazteak" -Teoloji ninietan-,
yakintsu bezin zitori, beren YAKIN argia damaigute;
oparo, txukunki ta garden.
Teoloji, Teoloji! ....
Zev <ia Theos, Urtzi baizik? Zer da Urtzi
Yaungoikoa baño? Theos, Urtzi, Yinko!!!
2er da Yinko.... "Theos" essik.
"flieos" ororena degu, Ss bedi-izan "YA~
KIl", apez-pralle Teolojilariena" bakar» Bedi -oro^
kar mintzoan- danorena. Egungo "jantaiberria", Teolojllari izatea duzute "katoliku"-yakintsu artean.
Eaagutu izan dut "galtzadun
"Urtzilari" blkaiña, Idaati-arazotan, maixu ezik
nagusi zana. (Urtsirenean bego). Ikusi bazenute
-nik bezela- glaa legean, langille, trebe5. arpiko
zorrotzez "Yinko-arasoa]*:" lerrazten...marapiltzen»
oretaen. Ua zan gizonas ua. !t
Gur-e mendietako' Yoanes'
en zuurtasuna ezik, ossltun grazia" rera mendu gozoak; ubelño apalarea usai-on gaiak. Eta Yainko
iraaallea'rea laguns Bgiaa~aita" zela, eisan aitlon
Berari apaiz, pralle, lekaime... ta sendulari on~
askoak; gisadiak yarrai zezent sendi-mendian apezak berriaten iraupes ezilkorrean.
Guraso zenuten, baiña baita "Urtzilari".
Ni ez naiz yakitun "Urtzi" gaietanj ua
bezela guraso bai. Sere goza,seiaea? oraindik aura,
apeztuko balitzl Ez yakinean ordea, ongi dakit o-so ongi- yakintza aski ez dela Yinkoa ezagutzeko;
Urtei ikasteko, Theos maitatzeko»
Siaa ez da abere uts* Aber© da, baña
gogoz ornla» Gogoak» gure gogoak, Urtzi'ren antsa
du. Berak esan aigua. Beraz, Yinkoa guregan dugu.
Uu ere Yinko geral Kontu» korrtul» ni ez naiz YINKO
KO-l A zer nolako alprojal
lork daki zer-nolakoa dan Yinkoa?
Urtzi bera, g«re animaren antzekoa. Gure arima, ene gogoa, Theos bezelakoa. Borobil onetatik ezin naiteke Irten. Galdua nintzake aearo.
Giza-begiak Yinko bizartsu bat damakit (OJ Kristo
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Gogo Gurena -Irutatik bat- Uxotxozkoa nai
baduzute -maitasunaren ondoren zoragarriaj ezkutuk: «zkutua.
;
bat ezagutu nun, beglak barrura itf.ultzen
zekiena.
Arek Hiintzatzen baieki -mutua
e •izan baña- esaago zidani, pozik alarel, zer dan
Yainkoa.
Neronl oartua naaute mugarifc gabeko zerbait dala» Zokondorik gabeko murkoa, EmaIl6,Al^ua*
tidun, On-utsa... Yinkoa DENA delal!I AI ama arek
izketan baleki... Aretxek esango zidanf "ludi-begiak Ikusi eziña. dela, baña berak lainko antseko
gogo-indarrez, berarekin bizi-araaten auela» Berarekin zegola beti.
Yinkoa beragan zeukan
"amaK etzan "Iso*»
11
Teolojilari", bai "Yainkotiar .
Aisu, Teolojilari! Zer derisklozu?
Bzagutu nun baita ere, beste alargun bat;
andre on, biozti, elizkoi, zintzo, goimaitasundun,
eta agunaari zalea. Aoz-ao galdetu aidan,egun batgz, onelako arazo bateaa mintzaketan ari giñalarik: -"Bz al da ba San Jose, Aita Eternua?".
Fik uete, andre on arek ere Yainkoa ikusten zuela. Ikusi, sumatu ta sentitu« Berarekin
gozatzen zun beintzat!
Yakiñarekin baño geiago "graaia" rekin
Yainkoa zer danikusteñ da.
Bz al da au "Teoloji" legezkoa? Ezetz?!!
Zuk zser dakizun 2
"BORDARI"
Bejondaizula Bordari jaunal Zure au irakurtzean,
Horacio'ren arako ura bururatu zait:
(wUrtzilarinzeran ezkero latiña pixkat ezagutuko
duzu nik uste): "Pictoribus atque poetis quldll1>«t
audendi semper fuit aequa potestas"....
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11
Bet&rik ezln sortu ba'nabll ere,oso»-osorik i«rakurtzen dut zuen aldizkaria.Mamiz»muinez alegiafMkain~bikaiña zuen aldizkaria»gai ernegarrl ta
mardulak eraMltzen eta arrotzen 'bai(i±tuzute,euskeraz oraiañaldi ontararte ikuim ez ditugun Jardun goitarrak.Euskerari dagokloH€jEji:a^urrago*xalsago ida^t-e-a saiatu beaz* zsndutelcela derisklo-t-s
G-aurko literatur-lanetan teknika-usain oparoegi billakat-zen dug« eta nik uste ele~ederrak,l&saiago,e2tiago,jatorragofits bateaasaixa,go l&balsdu bear dula gure paperetan»Gaztetasuna aabari ñm,
auen aldizkarlan bere alderdi on eta txarrakin.
Ba-dago kemen eta gogo zuen lanetaRjez ahantzi,ordea,neurriari eta zuhurtasunari so egiten...Ertzetara jo gafee erdibidean billatzen leia.Euskerak GI*»
tik rlizu etorkizun. •.

"YAKIN" aldizkariaren "ongilleei" eskefik
biozkorrena eman bearrean arkitzen gera guziok,
beren laguntzari esker, estuasun aundiegirik
gabe gabiltzalako. Ba-dira bat bano euskaldun
jator eta eskuzabal askoJ Batzuek ixilpean eman
digute beren izena agertu nai ezta» Oeri batez
ere luzatzen diegu gure eskerronik biziena. 0rainarte eskertzeko aukerarik ez dugu-ta izan.
Batzuek kanpotik bestetsuek Euskalerritik lagundu digute. Datorren zenbakian, urrengoan, aldaketa txiki bat eglteko asmoa dugu laguntza oni
esker. Bear alSa ez ba dugu ere, laguntzen jarraituko digutelakoan gaude.
Euskaldun eta euskaltzale guzien
partetik, milla esker!
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EUSKALTZAINDIAK IPINTZEN DUEI URTEROKO
NOVELA TA TEATRO-SARIA
DOMINGO AGIRRE NOVELA-SARIA

a) Edozein dialektutan Idatzi ditezke laaak.
®} G&ia iflazleak berak aukeratu dezake,eta lana
norberak egiña isan bear da eta ez beste i z kuntza batetik I t z u l l a .
€) Sari "bakar bat balzik ezta isango,afflar a i l l a
pesetakoa eta zatitu essiña,
e) Lauak Euskaltzaindira feialdu bear dira (HiTersf6» BILBAO) lem batekim flnfflat«a»eta l e rarsn gllfza sobre i t x i bateas Maldra feear da A~
bendixko leeabiziko egum bailo len.
f) Saria^gabe geiditia diteke ©goki iruditzen bm, 2&1& .batssarrekcerl*
g) Batzarrea Euskaltzaindiak isendatuko du lanak
bialtzeko epea bukat?a osdor-en*
h) Izkribuiak BakiS*E ida-tzi'ia bial&u Ixear dira y
alde bjakar tsatetik eta lerro-une bat utziriks «
foliotarsañuako orrlan (31^50 x 22 giaitxi gora'feera) gutxien-ez 150 foiio ditumla.
1) Novela aarltum Euskaltzaindi onen ardurapean
agertsen den "Len eta Orain" liburu-sortan
argitarstuko
Euskaltzaindiaren gogoa && urtero sari Mtara deitzeas novelazko Domigno Agirre sarira^eta.
teatrozko Toribio Alzaga sarira.Ala ta guai &T®
aurten novelazkora 'baissik ( ezta deitzen^eta dato—
rr@n "artean teatrozkora.On ek gtttxiesies ekitaldl
bl izar£ bearko dita eta obra saritaa Bilbo *a
agertseko alegiñak egingo dira,urterc- Euskaltzain
t k i r i OBetas gertatzen duen a^tezko efa ktslk ekitaldian^ Euskalerriko arte ta kultura»
Izkimtzaren bidez eragiteko as®otan«
"EUSKALTZAINDIAK"
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EUSKALTZAINDIARI ESKERRONEZ
Yozlk jaso eta argitara e.man d«~
gu gure eusk©rar#n zain-gigonak eraJbafcitako
Novela-Sariau YAKIN aldizkari onea aaken
zenbakian osielakoxe eskaer& bat egiten ge» ,
nuan eta oraingo ontan Euskaltzaindiaren
erabaki bezela ar^Itaratzeko ssori ona eman
saigu. Guk eskatu eta uste baiño areago
gertatia zaigu Euskaltzaindiaren erabakia.
Milla esker gazte guzion pertezl
Saituko gera bakoltsak zerbait on eta eder
gertutzen. Esna bitez luma guziak eta ain
sari ioria irabaztera gertuJ EaYAKINaldizkari
kari ontan azalduriko luman batek eramaten
duni
Eekerronik biziena Euskaltzaindiari, gure leiai jaramon dagielakol
Y A K I N
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TEOLOJI-FILOSOFI-SAILLA
Aita Santuaren Itza.-Balerdi, beneditarra.. 6
Lourdes'ko Eunurteko Idazkia.- Muxika, beneditarra
neditarra..... 13
Eliza Jainko-indar gure aultasunean.-PernanPernandoMendizabal,prantzisk..27
Lourdes,Fatima,Heede. Mujika B., beneditar.34
Ostegun Gurena Astearte? Gaztañaga, apaiz... .39
Lourdes'ko baietza...Artola, beneditarra.....41
KULTURA-IKINTZA-ANTZE
Gizonari dagokion eskubidea.-Aranzadi,Sakra. .48
Kristau-demokraziak.- Bereziartua,prantzisk...54
Apaiza ta gizarte-arazoa.-Dorronsoro, sakram..64
"Los Rios"ko Mixioari buruz.- Atxaga,apaizgai. .72
Tipolojiaren joera-arazoak.- Ayestaran,prantziz.79
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