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ATARIA
EgunaJc gois-nrratse argijta illunak
izan oi dltuzte. M k "Yakin/r aldizkariari beti egun senti" bizxgarriak rjai! nizki'oke.
Lankidetasunari/be:gira 'bagenezaio,
ta hatea ere,z©nbaki çsHtako lanak, azter ditEa
gunean,luma berriaz oai>t2en gefa. Tdazle. aaarx-ak,'beaiei a&gokien ^bkia,>est;eei eskeiñi di
ete,la-okide asko izalida. "aspergarri edo luzeegX gOTta ©igedij^ ^Tnako eonbaki au.
Agurrik zintzoena arbezate "Yakin"'
Jakin
idazle
ta irakurleok,
gaaatu zaiskigun dezagula
idasle gazte
berriak.
gorion
lanik emankorrenetako
bat
buruizen
diardu#ula.
ta eskerrona!
Elkartzen ari gera euskal apaiz eta praile&aiok,jokaera ontaz elburu bikaña zertzen ari
geralarik. Alkartasuna! "Batki^ jokatzeak\indarra clu izurtzen",
Bikañago,argiago,sakonago atera4
tzen saiatu gera. Benon arlo ñngu aldierkar^.
au goi-maillatara jasosraztea ta gero ta gñr
llur gorenagoak gaintzek.,
•
Izango al du oraioigo saiek lengoak
besain abegl beroa!

TEOLOGI-SAILLA

AITA SANTUAREN ITZA
buru-auste iz*ji d*t etfafcaki egoki bai arizen. Nik uste beze-JNundik eta tyola as}?' Naiko i i s ta
la, gure aldizikingl «YAKIN» illabete*o age^iua izan balitz/J
f
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ainbestean mpliplatulço nintzan gai orii buruz nik asieran nuan
naia burutzelço. JBaiHa», lau illabetean bein agertse(akt nere/
naia a^^*11-*1^*^^ !d!t"t»» Nere gogo, Aita Santu Itza'^en be£;i
emateais^anj otsilitteblidi^eskutizydei.'. . i t z batean,/Aita S«lrttuarenjaotik iijdd ioa^iiitik sartzen ziran lan guzti^n befi eroan,
takoit^ari labUfpeinj l»ots bat jafiaz/. Au ordea, ezin d^lke
orain, arnairik^gabeisizango bailitzake.
I?ian ere? afigafi benetan baidegu Aita Santuak egid^4na! pi e&unean bein beintzat, badu ber« itzaldi,
e^o ofelakoren bat, eta bear bada geiago.
gabe, ^uftengo urillan ogeiren bat zenbatu ditut.
Afigafiena ez da ofdea, "zenbatlr itzaldi eman 6do
eskutitz 'idatai dituan ^akijtea. Askoz ere afigafiago
zerbat degvM "nori" eta **nola|" daglan lan jakitea.
gt) Hori itz -egiten dion:
Ber^ itza ez dute apaizak 1)akafik entzuten, ez;
^kintsu eta ©^ jakiñak: langilleedo jakitunak; afantzale
naiz mendi^-goizale; esnetzaille naiz ola-grfLzon; eta abar. *,,
Daoontzat izai? oi da bere itza.
mintz^ oi zat^~©4a guztleiVay de
- ^Gtiztiei zuzenbid^ Mkaiñak damazkie? as-'

kotan gañera, bide 'befiak ere irikitzen, asmo beriak piztuarazten. Guztiei gañera, aita on bezela Tiintzo oi zaie. Ga—
xoak eta aulak badakite ongi artuak Izango dirala beti$ i—
txaropena galdua dutenak, an arkituko dute.
Bañan, badaki noizean beiñ,bear danean,gogor edo
iñoren bildufik gabe. itzegiten;. adi bidez,Hungrian,Poloni
3ta Suez'engertatueri buruz itzegin duan eran. Askatasuna
eta pakearen alde rnundu oso osoari suzendu zalo azaroaren
ogeian. Garai bateko igarleak bezela itzegin digu egun auetan, gisonen ankerkeriak negaz'tuaz eta San Gregorio vandaloen aufean eta Kalisto ii»ugafena turkoen atirean gogora eka~
f i a s .

'•-•'•.••
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Beregatik esan deaakegu Kiristogatik esan zana:"
"Transiit benefaciens". On egiñaz igaro zan. Aita Santu au
bai benetan Kxistoren ordezko degula; obeto esateko Kristo
bigafsn. Entzun deaagun beraz, bere itza, Kristoren itza balitz bezelaxe, eta bear duan begirune arekin irakufi.
Nere asmoaa itz bat:
bezela beraz, alen neufian, Aita Santuaren itzaldi, eskutitz.. .guztien befi eman nairik auff^ko lau ille?koen befi ematea asmo det; bañan ez noski bako±i;zari bere laburpena emanez. Guztiak -neregaraño eldu diranak beintzatasclduko ditut, bat "bes"t-earen atzean. Bañan bakafen batedo
besterilaburpen ©do azialpene ez diot emango. Guri, apaizgai
geranori or^doenik etofiko zaizkigunak, guk ari ditugun ikastolekin ondoenik batzen diranak. Ez det nik ofekin beste
itzaldi, eta eskutitzetan Aita Santuak erabiltzen dituan gaiak gafantzirik ez dutela guretzat esan nai. Ez. Badute,eta
aiindia, Aita Santu berak erakusten digiinez, Apaizek,Eieiz
gaietatik kanpo, egmxeko jakintzak erakusten digutena jakin
eta sakondu beafean dira,auek eginfo dizkiguten galderari
erantzun alizan dezagun. Gañera, gure sinismenarekin, Eleizak—
zak erakusten digunarekin ongi etortzen diran edi ez ikus~
te afen; zuzendu beafik duten ©do ez, zillegi zaizkigun edo
e
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Beraz, nik oraingoz, egingo dedana au da: urteak
amabi illabete dituala jakinki eta YAKIN xirtean iru bider
beterik ateratzen ez dala,nrtea irutan jafi det. Lai illabete eartuko dira beraz, bakoitzean. "Aita Santuaren Itza"

- 10 rako illabeteko Jbakoits-,etxk itzaldi eskutits.„.bat edo besterik ez clet artuko agertzeko. Beñtea-k, ori bei, azalduta—
koaren ondoren besteftk oro jafiko ditut,baño laburpenik eta ezer gabei sein- egunetan nori Aita Santuak itz egin dioru
Gaiari burua:
Aita Santuak bere it?aldi,ecta;.titz, ,, .
etan erabilli dituen guiak edotarikoak dirala erip.n geneaake,
Izan ere bizpide ain ezberdiñak dituten gizataJ.dsri m5.ntzo
bai zaie, Apaizeri dago?kien--gaietaa mintso zrie|langilleei
berari. dagozkienetaz.;agit!t-iTiei,berdinf arrantealeeri ere
bei,erriari bereetaz; sendagilleori zer esanik ez, Erromara
joan eta Aita Santuari agertu bat egin diotenak oro,bere i^tzaren x&nurtasuna bere 1-lot.K belarriGtnn gozatuko etzuariik
ez det uste iaango danik. Szta ere Erroman izandako garrantai zerbaiteko batzar edo bi.ldurarik guztion Aita degun gizon onen zaletaBun itzik artu e?; duanik,
Goazen orain,beraa,Its au agertu,Itz au mamitzera,
eskatzen duan begirunearekin.
: •;
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MIN-BIZI aurkako Batzorde Nagusiari (19'an) '•:.,
ITZALDIA.

^
••
"Min-bizia" egunetik egttnera.eriotz goiago
egiten ari da»alderdi guaietara sabaltzenago da;eta oralndik
Oakintsuak,ikerketa ugari eta itxarkorrak egin arren,ez dira
iritxi nundik datorkigun jakitera, Zeifcsortuarazten'. du? Ainbeste ta ainbeste era artzen bait ditu agertzerakoar, Galdera oni ez diote oraindik ae.ken itzik eraan, Bañan Aita Santuakak bere ing\iruan bildurik dituan jakintsueri dionez,azken
itz ori asmatzekotan gabiltz. Eta bitartean? Lenik agert^n
dien,asiera asieratik,ots,rain ori nabaitu bezain laster azaldu ezkerojgaraitzea balegokela etac izkutu izkutuan luzatzea
kaltegarri gaxo berari zaiola. Zenbat eta azkarrago azaldu,
drduan eta errezago omen da ta sendatzea. Zenbat eta geiago
izkutuan eduki,orduan eta okerrago.
Eta gero argikiro agertzen die nola jokatu bearre-

- 11 an diran gaxotasun orren menpeko diran eriaurrean. "Benetan
min-biziaren jabe dan baten aurrean dagola ziur ikusitakoan
oneri begiratu "bearko dio: sendagaiak nolaz erabilli? edotarietako sendagaiak erabilli baño len.„.aztertu bearko du gi—
zona gizon danez,bere batsun,bere nortasunean; ez bakarrik
gizona miñaren menpeko,baita ere...onek gizartean duan egitekoari buruz"; "
.
Eta zuzenbide jator batzuek eman ondoren,amaitzen
du esanazs",..zenbat naigabe gutxiagi izango ez ote lirake
min-bizia zerk sortzen duan jakiñen balmtz. Otoitzean eskatuko diot,arren eta arren Jaungoikoari,zuen biotzak ergitu
ditzala eta zuen adimenak azkartu astnakizunea beterik, jakintzak zertx&bat geiago jakiñez aurrera anka eman deiian;baHan
batez ere,lan auetan ari zeraten guztiontzat askotan aspergarri eta ondorio gabeko dan lan ontan aspertze)e jarraitzeko eskerra,eskatuko diot Altsuari. Norbait aspertuko balitz
oar bedi siñismenez eta Jainko lagun urkoarekiko rnaitasunez
bizi dan gizonak bere lan guztiak Jaunari eskeintzen dizkiola eskari eta otoitzaren bidez".
Ara emen Dagonillako beste Itzaldiaks
(2'an)

Baserritar Gaztedi Katolikoaren I Erriarteko
Batzarrari» Itzaldia.

(4'an)

"Vedane" Kartujjo etxeko Gerardo Ramaker Nagusiari,Btxe Asieraren Bostgarren eurv-urte, betetze
egunean. EBkutitza.

(29'an)
.,

Barcelona'ko Sendagille Batzarreko Abestalde'koeri. Ita bi.

..•:..:. • "'•: -;./-'.\

I R A I L LA
Llturji-Pastoral buruz, Asis*en Izan zan Batgar Nagusiaris l a r l . (22'an)
'ITZALDIA. '
Ba d6t nik uste "Yakin" aldizkarian idazten
asiak diranetatik iñor izahgo danik,Italia'ko erri txiki baña polit dan Asis'en Urrillaren lP'tik 22'era bildu zan BaBatzordearen berri ez duariik. Apaizgai edo Apaiz dirin oroen-

- 12 tza'fc garrantzi aundikoa eta ondorio bikañak emango dituana,
bait degu;ots,Eliz-otoitz eta Gotzaintza buruz Asis en izan
zan Batzar Nagusia.
Liturji ga^ak egun egunekoak ditugula jakiteko,bej5
te errialdeko aldizkarietan,batez ere Prantzi,Belgika eta
Alemanikoetan.begiratu bat ematea naikoa degu. Dom Geranger
izan zan gai a^ueri astindu aundi aundia emateko Jaunak piztu
zuan gizona. Ordutik onera,zer ez degu ikasi? Zer aldaketa
ez digutfu txalotu? Dom Geranger berak ere amestu ote zuan
orduan,berak egun aietan pizten zuan izpia,urte gutxi barru,
su,mundu guzira zabalduko zan su bivirtuko zala? Bañan,liturjiaren berpizte edo Eleiz-otoitz onen berpizte,onen asiera,
zabalkunde eta gaur nola dijoanen berri emai%a ner© elburu
ez izanik jakin nai lukenari bi idazti(ainbesteetatik) aufera%uko dizkiot. Bat:"Histoire du mouvemnt liturgique" dom
Rousseau'k idatzia. Bigarrena: "Historia de la Liturgia" Righetirena. Bi idazti auek gauz guzti aueh berri sakonki eta
maisuki eroaten digute.

Liturgi alde,Liturgia erriai?! , sarrerazteko
arazteko,zenbat lan egln dan azken urte atietan ere baftaferi^u,
eta txalotzen de'gu benetan. Orain arte erria alde batera utzita beeela genduken gure Eleiz-otoitz eta Elizkizunetatik.
Zergatik ori? Ez,nogki,Eleiz-otoitza Gberez erriarent^at ez
dalako. Erriak ez luke egon bear "ikusle. bezela" eleizkizun
batean, Orai» toki geintsuenetan ikusi oi dugun bezela. Ez!
Mezetan batea OTe»eiriak"egiteko "bat badu Apaizarekin bat.
Egiteko ori ziur zitçr zer dan jakltearren lan aundiak egln
dira,aldaketa ikusgarriak ere bai,eta egunetik egunera aundiagoren zai zai gaituzute. Galdera guzi aueri erantzuri e—
gokia emateafren Eliz-gizon jakintsuenak batzarretan-eta
biltzen ikusten ditugu. Oraindik asko «fz-,il onen I8*tik 22*
era Asis'en izan degu garrantai atmdiko LITURJI-PASTORAL
buruz Batzar Nagusi bat. Eleiz artzal ugari,Elelz gizon jakintsu...bildu ziran gai auetaz itzegin eta gauz asko erabakitzearren .
Dakigunez itzaldl bikaiñ,agerpen sakon liturjiaren
alderdi geienak aztertuak Izan ziran. Eta jakiña»nola ez!
Aita Santuaren eder bat ere izan zan bukaeran. Asis'en bildu
zan LITURJI-PASTORAL'eko Batzar Nagusi- onen elburua au z&nt

- 13 "Pio XII.'garrenaren menpean liturjiaren berpiztea". Enoa ni
orain Aita Santu onek gauz ontan egin duan lan guzia azaltzea;nere asmoa ez da,dakizutenez,ori. Sar nadin,beraz,batzar nagusi oni Aita Santuak zuzendu zion itzaldiak zer dion ikustea:
Au ere,bere beste itzaldi guztiak bezelaxe,erakutsiaz betea. Eleiz-otoitzaren barrti barruan ustekabean
sartzen gaitu. Egi esateko,Aita Santuak itzaldian erabilli
digun gaia,ez degu,Asis*ko batzar nagusi ortan aztertu diranetako bat, Bañan,ez du orrek esan nai garrantzirik gabekoa degula. Ez. Aiindia bait du,ikusiko dugunez berealaxe.
Aita Santuak liturjiaren berpizte ori Jaunaren
gaurko gizonarenganako raaitasunaren ezaugarri bat edo,baita
ere gizonak ezkutuki arrigarri auetanraurgilaraztekoGoteunarennaren bere Eleizara joan-etorri "bat,degula esañ ondoren,liliturjiak Fleizarekin lenik,eta Jaunarekin gero zer ikusteko
duan azaltzen digu.

LITURJIA eta ELEIZA

:

'.

•:, /

Liturjiaren Eleiz "osoaren" egitekoa degu ez alkarte bakarren bat edo besterBrta. "Sacra Liturgia integrum constituit publicum cultum MystiGi Iesu
Christi Corporis,Capitis nempe merabroruin"( AAS a.39(1947)
P..52B-529). Ez da,beraz,bereiztasunik egin bear Eleiz altzoan. Eleiza ez dute egiten aoaizak bakarrik;eleiztar guzirekin batean baño eta bakoitzak,bai Apaiz bai beste gizon
emafcuraezkoak Jaunagandik artu duten oro jarri bear dute.
Apaizek bere ditu 4ita Sai tuak "depositum fidel" eta "depositum gratiae11 izendatzen dituan altxoarrak. Lenengotik,ots,
siñismen aliJxorretik idazteun eta ao-jakintz edo tradizioatik(antziñate) sinismen ezkutukiak arturik liturjian «Ar.erazten ditu,batez ere Irutasun Deunari eta Gizakunde eta
Eroskundeari. Bigarrenetik,ots,Jaunak Bidalieri eman zien
"depositxra gratiae*' edo ortatik berriz,esker zerutiarra damaigu,bafta ere ba1;aioa,etortzaren bidez gure erruak barkatzeko aitortza eta apaizgintza ere bai, Auek denak liturjian
dira burutzen.Eta jakiña,apaizak liturjiaren bidez,guri JaJainkoaren egi eta grazia ematen badigute,berak artu bearrean
arkitzen gera,al degun guztia egin bere alde,eta gero berak

-.14 agintzen diguten bezela,bizi.
•
Len esan degu liturjia Eleiz osoaren egitekoa degula; bañan gogoan izan bear degu liturgia ez dala Eleiz osoa. Izan ere,Eleizak lagundi danez,llturjiaren bidez agir.ian eraaten dion gurpenaren ondoan,i^kutuan ere Jauna gorstu
eta gurtu bait desake,
.

LITURJIA eta JAUNA

N

•

Mezaren liturjiaz mintzo zaigu bigai'fen alde ontan,eta noski,Jaunagaz,bera bait degu emen Apaiz
eta eskeiñi. AJL'ta Santuak iru ataalpen egiten dizkigu gai
ontazs
lenik,Jaunak zer dagian liturjian.Sagaratze garaia de~
gu Mezaren tnaraia. Entzun ditzagun Aita Santuak jartzen dizkigun itz berak,Trentzo'ko Batzarretik artuaks "In divino
hoc sacrificio,qudd in Missa peragitur,idetn-ille Christus
continetur et incruentum inmolatur,qui in a;a Cuucis semel
se ipsum cruente obtulit". Ttzuliaz:bein gurutz gañean min
ikaragarrien erdian il zan -Kristo berbera degu,gaur aldireko
opa meiean,mezerdl garaiean iltaen dana;emen ordea,odol ixur
kctarik gabe. Kristo bera degu eskeiñia eta baita ere eskein
tzen dana, "...Tdem nunc offerens sacerdotum ralnisterio" a—
paizaren bitartez,noski.
Mezerdia,sagaratze garaia d gu Me&ako unerik aundienaj Kristo orduan,ots, apaizak:"au da nere gorputza eta
au da nere odola",e8aten duaneantxe,eskeintzen bait da opari
'b'ezela,
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Ondoren,Kristo nola dagoen opa maian. Kristo ogi-'
ardoen antz-irudipean arkitzen da,bere gorputz-odol,arinja ta
jainkoatsunarekin bat. Jauna era ontan arkitzen eta mendl .ba.
tean izkutatu (Jn.6,15). 'Etzuten txoratu Erramu igandeko osanakjez da ere okildu gurutz gañeko "crucifigew d©adarrak.
Bietan gizonki jokatu zan".
Kristok zer erakusten zuan»
"Kristo nola mintzo oi zan aztertu ondoren zer erakusten zuan bere itzaldietan azaltzen digu. EKien entzuleeri,
bçrak esana ongi ar zezaten. Biotz gHrbia,otx,dollorkeririk
eta azal-uskeririk gabea; gogo bizia Jaunaren jaurerriaren

- 15 onerako,beraz,zesaiena siñesteko eta betzeko.
Orrela gerturik zeuden biotzetan erakutsi arrigarrienak ixurtzen zltuan'. Bere zeruko Aitarekin egunetik egunera lotuago zedin lokarri batez.batu nai zituan. Eta aueri alde batetik bildurra erakusten zien bere Aitari buruz
eta bestetik neurri gabeko maitasuna. Jesusen it.za entzunik
gizoriek biotza berarekin batuago sentiteen zitutenjbereganako siñestea,bere raaitasunari buruz uste osoa,beragatik erabat eskeint?,ea,eta berak egiña egiteko aemoetan pizten zi~
tuan, Kristo degu itzaldien mami. Kristo gabe itzaldirik ez
dago. San Pablok orixe bera digu dezaigunean:"gure itzaldia
Kristo degii eta au gurutz-iltzatua."
Ortik kanpo,eskeintz aundien,artean (zerua,betiko
bizitza,eukaristia,eta abar...) bere eginbearrez mintzo oi
zitzaien. 'Ratez ere,otoitza,biotz barruko apaltasuna,a2?rokeriaren aurkakoiegonarri eta gogo ona jasan bearretan;la—
gunurkoarekiko raaitasuna eta abar.,,itz batean,kristau zintzo bezela bizitzeko bearrezko dituan betebearrak erakusten
zizkien. Eta Aita Santuak dionea"...apaizakK ristok erakutsi zion bide beretik joan bear du,bere itzaldiak arnari
ugari izan dçzateh eta Kristoren gogozko ditezen. Kristoren
antzera raintzatu mintzatu,Kristok erabillitako gaiak erabiBere itzaldi luzearen bigarren aXdian Eleizaren
egitekoa Jainkoaren Itza zabaltze ortan;nola bxirutu dtian
egit'feko ori aintziñako garaietan ejka azkenik, gaurko egunean
egiteko orri buruz nola jokatu bearrean geran erakusten digu. Luzatzerik ez ta,itz batean esango det:
Eleizaren egitekoa Jaunaren Itza zabaltze ortan.
Itz gutxitan garbi azaltzen digu:" Eleizaren egitekoa itz
ori zabaltzean,Kristo berak egiña eta ark bezelaxe egitea
da",lenengo aldian azaldu degunari jarraittiaz5eta ori"esa~
ten degunari begiratuaz,eta baita ere gizonek zintzo izateko Kristok eskatzen zizkien eta nai izan zuanari begiratuaz.
Antziñako garaietan Eleizak nola bete du egiteko
"Eleizak Goteunaren indarrari esker,zabaldu du
m^ndu zear Kristoren efi ori. Bere bitartez,lurra antzaldaturik utzi du,ez bein bakarrik ganera,asierati gaur arteraño.Eleizaren elburua itz ori zabaltzean gizona Kristau egi-

- 16 tea da, eta Jauna Egi, Bizitz, Grazi danez agertzea. Eta alde oni begiratzen badiogu, esan dezakegu Eleiza, brain eta
beti egun egunekoa izan dala, tokiko oitura, biztalla, iz kuntzetaua jarriaz. Ori irxtearron, egla da burruka, gorroto
eta neurri gabeko naigabeak jazan izan baar baitu ere.
Eta gaurko egunean?
Jakingo ote du Eleizak azken urte auetan ikusi ditugun era guztiatako aldaketa, naiz jakintz arloan, gizatiztirenean, asmakizun izugarrien atirran, jakingo ot© du Eleizak
zak nola jokatu, au guztieri begiratu ta moldattiaz? Galdsr.a
garratza bañan erantzun egokia azkar eman bearrekoa. Ortarako,Aita Santu berak zuzenbide argi eta ezinobeago batzuk
damaizkigu. Apaizari çre dazaigus"Animen zaidari diranak,gaur eguneko jakintzak esaten digutena jakitea beartuak daude.
Izan ere,auek,bakoitzak bere galderak egingo dizkigutetnaiz
geroari buruz, eta naiz goikoari buruz»eta erantzuna eskatuko. Jakingo aldegu galdera aueri erantzion egokia ematen?"
Azkenik, Aita Santuak ederki agertzen digu Kristo
Bitarteko bagedu ere,Jainko ere degula, ots Jainkoaren Itza,
Bere Jainkotasuna ez ltike iñoiz Liturjiak izkutuan edo utzi
bear. Kristo, egiaako gizon, bañan baita ere egiazko Jainko
badegu.
^
Bxikatzeko,Liturjiak zer ikusteko dtian esaten digu,
bai atzokoari buruz,bai. biargoari buruz. Erakutsi edei* batzuk
daraaizkigu:Ez itsu itsuan alde batera utzi iendik datorki ~
gun oro. On danari eutsi, besteautzi. Gaurko egunean befiz
Liturji gaietan ikustendegusn©. au da: aldaketa edo asmaklzun
gogo, naiz eliakizunetari bvirviz, naiz erri-izkuntzaren alde.
Gero Meza Erriari begira ematea zetkegitenduan eta gaiñera Erriari begira Meza eraate onek zenbat on lekarliguken adierazteua daraaigu.
Itzaldi onen garrantzia, itzez itz emen jarri ba
g^nuan obeto ikusiko zan. Bear bada, egunen batean...

- 17 GOTZAINTZ-EGUNERATZE (Adaptación Pastoral) buruzko
Seigarren asteari(l4'ean)
ITZALDIA
Au ere garrantzi aundikoa, batez ere gu,le~
lekaide gcranontzat. Itzaldi luze eta eder. Gu erriari Jaunaren Itza zabaltzeko jarriak gaituzute, «Jesus berak esan baiziguns"Zoazte toki guztietara eta 'Berri Ona zabaldu". Bear
bada lenengo ekiñaldia egiñik deguf bear bada, e?.. Dana dala
danok,teologilari izendatzen geranok,ortara goaz. Itzaldi au
ere itzez itz irakurri bearrekoa degu. Erakutsi bikañenak
damaizkigu Aita Santuak.
"Gaur eguneko•gizona Jainko Itzaren egarri degu".
Egarri ori asetzeko Itz au erriari nola azaldu bear genioken
esaten digu,toki,garai,gizoneri begiratuaz. Apaizen itzaldiak zer nolakoak izan bear duten adieraztea ematearren, Kristok
tok zer eta nola raintzo oi zan azsltzen digu.
Lenik,Kristo nola raintso t»i zan; gero Kristok zev erakusten zigun.
Kristo nola min'tzo oi zanari buruz:
Kristo bere
itzaldietan, lenik bere buru eta itzaren jabe agertzen zan
eta gogo guztiz Jainko itza zabaltzen zion!"Hik erakutsia,
ez da nere; badali nuanarena baño. Beretik mintzo dana,aintza du amesten, bañan norberarena. Bidali duanaren aintzaren
atzetik dablllena, ori bai dala egizale, beregan ez du tokirik gaiztakeriak".(M.C.8,2).
Bigarrenez aniraen onerako erabat eskeintzen da.
"Misereor super turbam".Gizalde onek kupitzen nau. Artzai
onaren alegiak asko erakusten digu gai ontaz. n Ni naiz ArArtzai ona. Artzai onak bere burua jartzen du ardiak gaizkatzjs
arren(Jn.lO,l-12). Kristo ere gizonen ozerako bakarrik nekatzen zan, aspartzeke alde batetik bestera joan atorri ugariak ibilliaz,naiz Sinagogetan,naiz Jaunaren etxean,urgeldi
inguruan,naiz itxasoan txalupa ba-fcen gañean,eta naiz mendietan; gaxoeri osasuna,eta ildakoeri^bizitza emanez; mirari
ugariak egiñez gizonek bere itza onartu eta siñetsi zezaien;
eta onela Jainkoaren Itza biotzetan errotu zedin eta arnarl
joriak eman zitzan.

- 18 Irugari?enez,'bere Itaa ongi edo gaiski artua izango
zan ari etaion begiratzen; bnek et.-don ajolikj /bere mintsaldiak gizonen angi naia edo gorrotoa ekarreijaslko ziotenik
bost zitsaion.. Idazle eta Pariseutarren arrokeri eta aundi
naikeria argi itsusten zituan. Agintari eta lurreko aundieri
bildurrik etsiela edonoia agertaen zuan(Mt.23,l-36). Larari
aundi bat egin ondoren erriak errege altsa nai izan zuan "batean,igesi juan zitzaien.
DONETASUN eta GOTZAITZA (Perfección y. Apostolado)
buruzko Españi'ko Batzar Nagusiari (20'ean)
ESKUTITZA

_
,'
.
. >r ^ ^ .
Danok degu batsar onen b e r n . Madrid en
bildu ziran 'agorraren 23*tik Urrillaren 3'raño Gotzai, Apaiz,
Lekaide,Lekaime eta beste Eleisgizontalde aundi bat. Bos-ti^L-"
llatara iritxiko zirala esan zan. Beren elburua? Gotzaintza
gaurko egunean nola burutu eta donetasuneko goi-mailatara
nola iritxi,"bizitz on bst eramanik,upaiz zintzo erdi lekaide
on izanik,eta ortara iristeko bide berriak irikiaz,aolku eta zuzenbide bikañak emanez. Eta jakiña,Aita Santuaren itea
batzar ontan ere entzuteko zoriona izan genuen,eskutitz eder bat idatzi zlen batzar lagunei azken egunean. Bertan,
Gotzai,apaiz,lekaide eta guzien batasuna txalotzen du lenik.
Izan ere,arrigarri eta pozgarri ez al da Eleizaren Zaindarien artean batasxm orl ikustea? Ondorio bikañak emango ditu,
noski.
Beste askoren artean esaten digu:"Gotzaintza,ots,
lagunurkoari laguntza emate ori»alperrikako izango da,Jesukristorenkristoren jarraille zintzo direlarik,bere oituretan agertzen
ez dutenak,siñ^sraenak agintzen dien eran bizi ez diran eta
biotza Goi-maitasunez tirturik ez dituzten apaizengandik ez
badator. Saiatu bitez,beraz,apaizak Jaunak eskatzen dien mai^
lla ori iritxi arren;eta ortarako,otoitzaren maitale bitez,
egunetik egunera aurrera egiñik. Oitura garbikoak eta eleizjakingaiak ikasi eta sakontzeko gogo aundikoak,egunetik egunera aunditzen ari diran bearreri,eskatu bezela erantzuteko
gai izan ditezen".
"Kristau bizitzaren mamia Jainkoaganako eta lagunurkoaganakourkoaganako maitasuna Jesus berak erakutsi digunezjez noski,
nolanaiko maitasuna,ez;bañan benetakoa,barrutik datorkiguna,
eta geldi egoteke lagunurkoari benetan laguntzen diona".

- 19 Apaiz eta apaizgaieri batez ere nola 13121 bear du
ten agertzen die$"apaizek bere bizi osoan beste edonor baño
auaenago eta zintzoago izan bear dira;guzien eredu direlarik",besteen aurrean bizitz oneko agertzeko ordea,bere barne 'barnean ere orrelaxe izan bear dute;barnetik ez datorre-'
na ez bait da egiazkoa.
.
Beste toki batean ere ederki adieraztea damaie a—
paizeri bidalitasuna apaiz izatetik datorkiela. Apaiz dan
une bertatik,Gotzaintza egitea beartuak daude,ots,lagunurkoari bear duan guzietan laguntzera.

. ...

OTOITZ LAGUNTZAKO (Apostolado de la Oración)
Erriarteko batzarrari (29'an)
ITZALDIA

\
:
"Danok lan egln dezakete lagunurkoaren alde,
raisionero ecio bidali bezela ez bada ere,bai otoitzaren bidez. Guztleri ez die Jaunak eskatzen Xabier'dar Prantziskori eskatu ziona;guztiori ordea gure otoltzak eskatzen dlzkigu,o"toitzaren bidez bidali izatera beartzen gaitu. Au denak dezaketena da. Eta bazkun onek ez die geiago eskatzen
beretarreri:"...egunero egunero Jainkoari eta Kristori bere
otoitz eta egintzak eskeiñi,dagitena eta yasan bearko dutena,gertakizun onak eta txarrak,baña guzti auen gañetik norbera Jaunari eskeiñi,Jesusen opa-maiari batuaz al duten eran,Ama maite Mart bezela,eta Aita Santuaren maiari begiratuaz Eleiz osoaren onerako".,.
Ara eraen Lagu&tza onen mamia,Aita Santuak "Kristoren
toren Antz-BideMtik artzen digu(4Id.8 at. 1-2). ftWi,nere
Aita Jaungoikoari eskuak gurutzean zabal eta larrugorrian
eskeñi nintzaion eta nere gorputzran etzan tokirik opari bezela rskeñi ez nionik bere asarrea alderatzearren. Bra berean zuek ere egun egunero mezetan eskeñi bear zatz^zkiote
Jaunari Opari garbi eta erru gabe bezela, zuen indar eta
gogo guztiz, zenbat eta batuago nerekin zaitezten,"gizonen

- 20 onerako ezartzen die itz aueri Aita Santuak.

Ara eraen II ontako "beste Itzaldiak
3'an Kolonlan bildu ziran 77'en Katolikentag'ko bazkideeri.
Eskutitza.
6'an Barcelona'ko Ekintz Katoliko'ko lagintzalari ta salerosketarien talde bati.
.
T'an Liverpool'go Itxas Laguntza'ko taldeari. Itzaldia,
~9'an Ondasun erabilisti'ko(ciencias economicas) Erriarteko
elkargoaren lenbiziko batzarrari.Itzaldia.
10'an Españi'ko Langintza ta Salerosketa-langilleei.Itzaldia
ll'an Sendagille katolikoen 7*garren erriarteko Batzarrari.
Itzaldia.
12'an Sendaizti'ko(Dietetica) 2'garren erriarteko Batzarrekoei.Itzaldia.
13'an Pake-zaintzalle'arteko Irlandar talde bati.Itzaldia.
20an Izarristi'ko(Astronautica)7'garren arriarteko Batzar
lagunei. Itz bi.
26'an Madriden bildu zan Apaiz-Batzarrari.Eskutitza.
27'an Costa Rica laierri'ko Lendakariari. Itzaldia.
30'an Esne ta esnekiko 14'garren erriarteko Batzarrari. Itza

ldia.
URRILLA

l'an Olami-Egilleen Europako Zaiñetxe(sindicatos) Elkargoari.Itzaldia.
2"*an Erriarteko Fiscal-Elkargoaren 10'garren Batzarrari.Itzalditxoa.
4'an Seguro-etxetazBegiratzalleen erriarteko 3'ga3rren Izketaldiari.
4'an Alemani ta Austria'ko sendi katolikoen Batasunari.Aolku.
6'an Quioterapia'ko Itali'ko 4'garren Batzar nagusiari.ltza
ldia.
7'an Inozenzio Xl'ren Doztsutze egunean. Irratitza.
8'an Ola txikien\Elkargo katolikoen erriarteko Batzarrari.
Itzaldia.
12'an Alernan eta Ungarotar Erromako Ikastetxeari.Agur-itza.

- 21 13'an Erroman dagon Españi'ko Ikastetxearen lenengo Arrijartze

egunean.Itzaldia.

•••••.••.

:•

14'an Itali'ko Emakume-Batzari. Irratitza.
.
18*an Europa'ko Errien Osasuneko Elkargoari. Itzaldia.
19'an Surik ez gertatzeko ta itzaltzeko lanbide duten ©rriarteko Elkargoaren l'go Batzarrari. Itzaldia.
21'an Nueva York'o American Cyanamid Gompany-Lederle Laboratories Division'en arriarteko Batzarrari.Itzaldia.
23'an Venezuela'ko Kanpo-arazoetaz Jaurleari.Itzaldia.
24'an Melbourne'ko Olinpi-jolasrtara bildu zeranei.
25'an Erri-erdiko(Clases iiedias) gizonen erriarteko Elkargoari. Itzaldia.
27'an Etxaipean izandako Españiar talde bateri. Itz bi.
27'an Eerri-etxetako(Agencias de Inforraaoion)Nagusiei.Itzal,.•'•. ". d i a . . - ;

28'an
28*an
28'an
30'an

•.:

;

. .

Prato'barrutiko Langille talde bateri. Itzaldia.
Emili-lurraldeko Errieri. Irratitza.
.
Ungari'ko gertakizuneri. Idazkia.
Sabadell'ko Batzokiko talde bati. Itz bi.
; SC £ S SS-SB.SS SS =E = S3 Vt SS — SS SS SK SS-S

AZAROA
UNGARI,POLONI TA SUEZ' en GERTATUERI BURUZ
/
Azken virte auetan Ungari erriari gertatu zaiona
guztiok gakigu. Erri txiki bañan biotz dun au, agpaldi on~
tan Rusia'ren atzaparretan erortzeko zori txarra izan zuti. ;
Egun artetik asi zan erri onen eriotz nekea. Askatasuna galdu, eta Rusiak jarri zizkion naguzieri menpeko; gozea asetze
korik billati eziñik; errengo egunean esnatuko ote ziran
Jakitefce, nagusi berriakin ondo etortzen etziranak illak e —
do espetxetan sartuak zirelarik? pakerik ez; askata'sunik ez;
eskubiderik ezagutzen etzitzaiolarik...ara emen Ungaria azken urte auetan.
Ifeñan nazka nazka egin da zeuden Ungaro gaxoak}
bere nagusi komunistaganako gorroto bizia sortu zitzaien bi
otzetan, etaUrrilla aurrera zijoalarik, beren nazka eta
gorrbtoa bat bateab agertu zituen, eta,..utikan rusoak Rusi'ra
si'ra,esan±k, aien aurka altxa ziran. Guziak dakigu zer •
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gerta zitzaien!... Itzak ez dira naiko gertakizun au azaltzeko. Ixildu bitez beraz...eta otoitz sutsuak bijoakio GuGuzialdunari...Beraz ar bitza £1 diranak bere magalean(goian
bitez) eta erruki begiz zanpatua bañan bizirik gelditu dan
Ungaro erriari begiratu.
Bañan, ori naiko ez balitz bezela,Ungarian bakafik
ez dabiltz gizonek bat bestearen aurka. Gorroto berarekin,
bañari beste elbxiru edo azken batzuekin,Egipton'ere gudan dabiltz. Suez'ko ibaia ontan batzuen ezkubideak besteak ez dituztelako ezagutzen edo; eta jakiña, erabakitzeko...guda.
Aita Santuaren biotza auek jakitean, negar malkoak ixixrtzen ari da. Gertatuak rain eraaten dio eta gizon guztiak aita on bezela maite dituanaren biotza, illun dago.Eta
bere rniña argikiro azaltzen digu. Bere itza toki orotara zabaldu daç beste iñoiz ez bezela,araabost egun barruan lau aldiz entzunarazi du bere Itza. Iru idazki eta Dei bat. Lauek
garrantzi aundikoak eta erakutsiaz beteak. Axa eraen Idazki
eta Dei auen eguiiak;
Ungarian gertatuari b\oruz,Urrillaren 28*an
Egipton gertatuari buruz, Azaroaren lenengoan
Ungaria'ko gertakizuneri buruz,Azaroaren 5*an.
Pakearen eskeko Dei-miña,Azaroaren 10'an.
l) Ungarian gertatuari buruz:
"Sortaldeko Europan,eta batez ere txit maite degun Ungari erriah ikusten ditugun gertakisun negargarriak be
ne-benetan nere biotza ukitzen dute5"gero Gotzai,Apaiz,Eleiztariztar bakoitz eta gustieri,pake esme Jaunari otoitz egiteko
eskatu ondoren esaten du:"...guztiok jakin bear.'dute ergi~
gikiro, errietako iskanbillak,eriotza berakin duten iskilluz
edo erritarrak beartuaz zuzentzerik ez dagola..." Ze gogoan izan bear lituzketen itz auek sasi egintzari batzuek!
Ungaro erriaren sinismentasynez mintzo ondoren,esaten die:"Ziur ziur gaude erri maite maite au gaur eguneko
ez bear ikaragarrien erdian, pake eta askatastan eske Jauna—
gana zuzenduko dala..." Gero jarraituaz,dio:"Ziur ziur gau-de mundu guziko kristau guziak edonun izan,ainbeste beke eta naigabetan mutgildurik dauden Ungaro anaiakin batera,o-

toitz egingo dutela,maite ditugula ezagutzera ematearren
beintsat".
.
.;
Batez ere aurtxoen otoitz>eskari beroak eskatzen
ditu,eta au:"...odol udturik dagon Ungari erriari,eta bera
bezela komunista edo orrelakoen menpean aekitzen diran arriari,askatasuna eta pakea lortzearren,
2) Egipton gertatueri buruz:
Poz pozik dagoela,dio asieran,bex-e lenengo Idazkian eskatzen zuanez,Jaunak bere eta guztien otoitzak entzun
dituala ageri dalako; Ungari'tik Rusoak bazijoaztela zabaldu
baizan orduan. Bañan Ungarian,danek pake Itxura artu zuala
zirudinean beste toki batean sua pizten zan,Egipton,eta ez
nolanaikoa gañera. Orregatik dio Aita Santuak"... su izpi batek oso errez ekarrarazi leike su ikaragarria".
Bta ".. .gertakizun onen aurrean zer d-- aket nik?
galdetzen du,biotz biotzetik. Jaunari otoitz,eta zueri,
zuel ere nere eskariaueri zuenak batzeko eskatu baizik?" Agintariei ere dazaie:"...Jakin ezazute guda batek on aundirik ez dakarkiala iñoiz,ez-bear eta naigabe ugari bai,ordea.
Gizonen arteko asarreak ez dira su izkilluz zuzendu bearrekoak...*1
3) Ungariko gertakisun berriei buruz:
Len esan detanez,Ungarian pake pixkat sortu zala
zirudin; Rusoak bere etxeetara zijoazen; askatasuna zetorkiela uste zuten,bañan...zori txarrez,egun bateko ustea;egun
bateko itxaropena...Gerokoa bagaklgu. Aita Santua iñoiz baño gogorragOfiñoiz baño argiago mintzo zaigu:"...Oraintxe
jakin ditugun berri auek nere biotza negar malkoz bete dute,
Ungariako uri eta errietan, gogo guztiz askatasun eglazko
bat opa duten erritarren odola ixuri dala esan baidigute.Bglnkisun auek katoliko diran gizonen biotzak garraztasxin eta zvuniñez bete ditu,bañan baita ere askatasuna beren duten
errietakoenak ere..." "Errien askatasuna ez liteke odol ustuaz oinperatu", Eta Ungari goxoari ori egln diotenen aurka
itz auek zuzentzen ditu:"II diran ungaroen odola Jaungoikoari eske ari da,Abel errugabearen bezelaxe;"...eta gizonak
izkutuan egindauço pekatuak epaille zintzo antzo zigortzen
dituan Jaun onek,badaki noizean*bein,gertakizunak erakusten
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digutenez,agintari eta errien bidekabekeriak oraindik bizi
direlarik,zigortzen". Bta azkenik bidegabekeri guzti auek
konpondu ditzazken Jaunari laguntza eske asten da,esanez!"Jaungoiko txit errukitsuak erru dunen biotzak uki bitza,bidegabekeriak aizaturifc* guda ere buka dedilla,eta erriak elkarren artean alkarturik,batasun estuenean bizi ditezela".
4) Pakearen aldeko Dei-miña. Pakea....zintzfctasuna...Au«k dira,Aita Santuak bere Idazki auetan atergabe erabiltzen dituan itzak. Pake or~
dez,gudatea; zintzotasun ordez,bid6gabekeria;askatasun tokian,menpekotasuna. "Pake-askatasun aldeko auziak atzera anka
egin du..," Au guztien etorburu dan maitasunaren ordez,gofotoa. "Erria batzen,eta biotzetan poza zabaltzen asia zan i txaro-lokarro me \ira,ausi egin da..."Auek zuzentzearren,zer
dezakegu?" Gaiir eguneko gertakisunak pakea eta askatasuna edozein aberaztasuna baño geiago maite ditutela sendi eta e—
rriak,agiri agirian jarri digute. Beraz,MPake~bidteak eriki
bear ditugu,indartu bere zai dauden biotzak,eta ustea galdu
dutanen biotzetan itxaron argi izpia ixuri". Au irixtearren
munduko erri guziieri batasuna,eskatzen die.

Bañn erriarteko ixkamil guzti auek, bidehabekeri
auek, naspiljizugarri auek Jaunak bakarrik zuzendu ditzazkela ikusiaz,berari eskari sutsu bat: dagios"Jaungoikoa,Jaungoikoa,
koa,Jaungoikoa! Izen raaitagarri au,eskubide,zuzenteun eta askatasun izendatzen diran guztien etorbtiru degun izen au,erid
ko etxe eta enparantzetan,sendi eta lantegietan,jakintsuan
eta langilleen ezpañetan,izparringi eta irratian entzun dedilla! Jaungoikoaren izena gogo oneko gizonen ikurriña bedi,
erui lokarri,gizon guztien osasuna lortzearren laneap ari di
ran anai eta lankideen arteko ezaugarri". "Baña batez ere,
Eleiz eta zuen biotzetan entzun bedi izen au. Eskatu zaiozvhte berari,Alguztidun danez,lagundu dazaigula k5Hpontzen,gure
indar bakarrez iñola ere konponduko ez gendukena11.

A Z A R O K O beste Itzaldiak

l'an Sortalde-Erdian piztutako ^uda dala ta, pakearen aldeko otoitz-eskatzea, Idazkia.
l*an• Nork biribil ederrago'ko bederatzigarren erriarteko
txapelketari. Aolku-itzak.
3*an Alberto Martin Artajo jauna bxxru zala Españitik bidalitako salH'ari. Itzaldia.
5'an Ungariko gertakisun berrieri buruz, Idazkia;
8'an Kristau pizkundekoert. Aolku-itzak.
10'an Pakearen eskeko Dei—miña.
15'an Itali'ko Soñisti(anatomia) buruz egindako batzer nagusieri. Itzaldia..
l8'an Terni'ko sei milla langilleeri. Itzaldia.
23*an Itali'ko errietxe eta mendi-goizale batasunari. Itzaldia.
.
24'an Europa'ko gaztediaren aldeko bazkuneeri. Itzaldia.
25'an Erri legelari ta jaurleen talde bati. Itzaldia.
27'an Orthocida'ren erriarteko batzarrari. Itzaldia.

Balerdi'tar Jon
Lazkao'ko

beneditarra
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SARBIDE
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.
Hunbaitetik asteko: Psikologiari buruz aurreratze
sakonak egin dituzte jakintsuak azkeneko urteetan. Bear bada,
Tradiziñotik zetorkigun Psikologia oparo aberastu zaigu gure
gizaldiaren estudioekin. Auerk,ordea,ez dira orotan bide zuzenean landu. Jakintsu asko izan dira lan orretan tinko ta
adoretsu; ea,orratio,orok egi bakarraren siistraiak eutsiak.
Auxe taraalgarril
Eleizaren soro zabalean katoliko jakintsuak berezi
egin dut©:ona dana/axrtuj gaizki dagona,zuzendu al bada, edo
bestela egotzi.
Psikologiaren zati batera zorroetu ditzagjin begiak.
Psikopathologia

psikearen eriak edo aulkeriak dakuzki-

gun.
Gtire gorputzari, okenraxssn bat datorkionean,gaixo
gaudela bereala esaten degu. Oker gutxi bear da askotan gaixo
bildurra sartu dakigun. Gogamen-gaixotasunarentzako,ordea,itxu xamsrrak izaten gera. Zoro bat aurrean degunean, ez dagula gaxotzat artssen,ez det esango. Baña oraelako larrialdietan gaixotasuna baiesten ba degu,gogumenaren auelkeriak ez
ditugu ezagutzen. Gorputzez gaixoKik- bizi diranei gaixoak ba5 dira, amaikatxo okeU' barkatzen ba diegu» zer esan gutartean
bissi diran gogamen-gaixoei buruz?
Orain, pentsam||ntu au ipiñiko nuke gure ikusmenaren
auriean? gurekin eguneço mintzatzen dlraden askok, egizko ga—
ixoak dira, gu oartu izan ez ba gera ere.
.
Anima gaixo daukatela ezin degu esan. Animak espiritua izanik ez du auleririk jasatzen. Relaziño somatopsikiko

- 27 ei buruz ez dago emenzer esanik. Beraz, ez dakigu non
kitu diteken gorputz-aniraen batze ori. Auxze ezarriko degus
"Kirioen systema animen instrumentua da bakarrik eta instrumentu onen bitartez animak gorputza jaurtzen du". (l)
Gai onen kausalitate ta essentzian erdi illunka ba
gabiltz ere,existentzia ta efektoak ziur-ziur ezagiin saizkigu. Psikikoak somatikoan eskutartea ba daukala ta ostera,ainbeste t'a ainbeste gaixotasunetan ikusten da...

Gauzak argitzeko iru motetan kidetuko ditugu psipsikosis guztiak, gogozko ta kiriozko anorraaliak moral ondoreetan estudiatuki: ezpeirik gabe gogamenekoak diranak(psicopsicosis
stricte dicta); kirio-argaltesunean sustraiak dauzkate
nak(neiirosis) j bi oyei Niedermeye'k beste bat ezartzen dies
karaktera ondatzen dutenak(psioopatla') (2).
Gaitz auetan mugak ipintzea deo da gauza laburra.
Bata bestearekin korapillatzen da.
^) Psikosis: bi sailletan ikusiko ditugu psikotikoak.
a) psikosis generalak: gaixoa zoratu egiten da, raaniaz
beteta dago,gogamena galtzera dator. Baña, eri oetan begi a~
urrean eiiki bear deguna auxe da: gaixotasun auek "askotan
aurrerakoiak dlrala ta arrazoitasuna ukitzen daneko, eria i
azken mugetaraño eldu dalart (3).
b) psikosis systematikoak: eriak ez du gogamen guztia oa~
datzen. Arrazoidun bizitza egite-kategoria bat edo bestean
bakarrik zauritu egiten da. Amaika arrazoi ugaritsu aterata
ere ez genezayeke iñola ere idñistearazi bere delirio-gaian»^
Gaixo-sail ontak auek dituzu miñen ugarienak:megalomania,bebekaitz-mania,persekuziño-delirioa; izendatueit maite-raaniakoak,
pseudo-mystikoak, bipokondriakoak^tutsatuak, Zoro moralak eta
abar erant|l dezazkiekegu.
. Bukatzens "Psikosis guzietan -generalak edo systeroatikoak izan- gaixoak ez du okerrik ikusten bere soro psikikoan; are geiago,uts dagianik ezin du oartu" (4).
^) Neurosis s neurotlkoak bi ^aldotan banatu ditzazkegus
bi saldo oetan datzate neurosis guztiak. Genetan bultzalleak ;
ieaten dira,kirioetan sortzen baitira. Ez orotan,oixi a.
J
a) neurosis aultzalleaki personalitatbaren gal4;seak bers- |
izten ditu. Gatxo oek,berez,es dute ezer egiten; danetarako j

- 28 •baimena,aolku edo erabaki ber-bera "besteengandik eskatu bear
dute. Erlijiosoen otxeetan estaltzen omen da uts au. Orregatik bai zuzendari espiritualak,bai Nagusiak kontuz ibilli be
ar dira,tiumilitate-gaisjantzipean bere buruak eskutatzen dituzte gaixo maltzurrak eta. Bere biaitz illunoan ez du gauza
galleni-k arkitzen: ez jaterik,ez jolaz egiterik,ez physikoki
edo intellektualki. ezeri
b) Neurosis bultzallea: onek bai indar eta zalaparta. Ezin,berriz,xndarraru eutsi,ezin zalaparta ixildu.*Alkoholak
etherak,kokainak edo morfinak intoxikatuak,olako bultza zantarrak izaten dituzte. Oetatik pauso txiki batez melankolia
leyatsu^n jausiko da. Sentimentu ziztrin batzu ba daramazki
berekin melankoli orrek.: bere burua obendun edo ez diña ustea,antsikiz ainkatua izatea ta abar. Mania batzuk ere katego—
ri ontakoak omem dira» Ez guztiak,ordea. Askoran maniak karakteraren Joera okerrak besterik ez baitxra. Nobiak ere e—
mengoak dltuzu.Oituena orban-gabia izaten da ta amitzetan pekatu raamiatik jayotz&n zaisa.
Zelai jori ontan Msterikoak erretratatuko ditugu
azkenik. Histerismoak systema sympathikoan omen ditu sustraiak. Ez dago systema ortan voluntatearen sartzerik,autondmo
baita^ Kiño-gaixoetarik ugarienak histerikoak bide dira.
Neurosis guztientzako gogoan artzeko oar bat* eriak
jota dagoenak bere egoerak arrazoidunak ez zazkiola ederki
dakl jakin.
Baña ezin-dituzte euren raaniak,fobiak edo melankcv- .
liak eragotzi,voluntatea gebenduta daukatelako. "Voluntatearen elbarri onl alperkeri esaten payo. Baia,oker utsa da ori. Egizko gaixotaaun baten ondorea izanik,arrisku aruo litzak# »gin ez ditzaken eta al izango ez dituan gauzak gaxoa—
ri ipiñi nai araztea,bere personalitate guztia agortuz" (5)«
3) Psikopatia: Psikopata gixajoak jayotza aurretik kutsatixak datozte.Ta joera,nekez,bide txarrera izan. Karaktera,
barruko bizia eta reaksiñoak oi~ezkoak dirake. Psikopatiko
batauk neurosis aldera dljoaz. Ea da,izan,beste klasifikaziño
berria,psikopatiko arteko mote bat baizik. Psikopatien garailleenak maniak dituau' lapur-mania(kleptomania),edan-mania
a(dipsomania) erre-mania(pisomania) ta abar; monomania sexuala-

- 29 la,larregi agertzeri danean,guztien gañetik jaso diteke. Izugarrizko intensidadea omen du joera makurrez josirik.
Srio oek ez dute gogamena guziz ondatzen. Ezta voluntatea ere. Au dala ta askotan gaixoak osasunera allatzen
dira (6).
.
II

PSIKOANALISIS

Laisterka ibilli ba gera ere,ikusiak utzi ditugu eriorik ezagunenak. Ainbeste gaxoentsako ze
osasungarri motelak litukete antziña artan ez dakigu. Egun,
gauza asko ezagun izanik ere, etzazkigu,ba,problema" gutxi sor*
tzen!
Bada,problema auek azkatzeko methodoak inventatu
dira nunbait. Ba diteke sendalia kontzientsi bakoa izatea?
orduan,psikoterapia bearrean,geiegikeriak arkituko lituke gaixoak. Baña orrelako psikiatra okerrik,Jaunari eskerrak, gutxi idorotzen da. Eta auxe izan bearko psikoterapiaren rnethodoak jakintsuen eta theologoen begietan artu duan begirunearen arrazoia.
Methodo psikoterapiko bat estudiatzeko emait didate,
ots: psikoanalysis. Freud'ek ereiki zuan methodoa. Lenagoko
methodoen katarsis artukft,beroiea hipnotismoa kendu zuan. AAnalysis asoziaziño azkearen bitartez dagi.
Zeintzvik dira,bada,analysiaren oiñarriak?
Freud'ek umeak estudiati zituan. Estudio ontatik atera zizkigun ondoreetan utsak ba daude,katokikoak txarra '
dana baztertuz, theoriaren fundamentuak onartu dituzte. Goazen mamira,
*
Psikoanalysiaren theoria: "Umeak maitasun bero ta
lasaikorraren bearrra du. Objeto n^itearen bearra basikoa
da. Orregatik,maitasima autsi egiten zaionoan^uraearen reakziñoa erezkorra izaten da. Objeto maitearen eltzea erago/iteh
dionaren aurka, edozer egingo luke: edo objeto ber-bera des-.
egin edo dinamicmo bizi ori birreltzeko baliatu. Onatx bikote kutunki urrunduarekin topo egin degula: maitasuna ba agresivitatea. Bikote onen evoluziño egokian gizon ondo for—
tnatua topatuko degu, (7).
-
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esan, bakoitzarentzako mekanismua izkutua da. Lejibiziko ur
teetan gurasoai sortzen za izkien responsabilitatea itz oetan irakurri dezakegu. Zera dio1je!llGi2;onen raakurkeriagatik
umea ez da iñoiz espiritualki iltzen, zaurltzen dutenak Ja~
inkoaren ordezkoak bezela ez ba zaskie agertzen, Baña euren
pentsaeran Jainkoaren ordezkoak diranak asmo yaioak kixkaltzen ba dizkiote, aurraren batasun psikikoa apurtu ditekefS)
Itu aspektuetako batean evoluziño galtzak gizon
izangoaren organismua tnindu dezake. Dakusagun,orain,arkitu
ditzazkegun atzeratzeak eta oyen ondoreak.
1) Aspekto libidintsua garai batean geratzen danean, atzeratze sexuala deukagu. Azteak uzki-aroan tenk dagianean
(esate baterako) sexualitatea ^.ixotu egiten da* Ba litei£ejN
tioski,normalki azi gero ere»l^h©aagoko garai batera biurtzea; batez ere,bizitzaren zirkunstantzien atirrean reakziño makalagatik. Bidekatuen dynamismoa,libido-saillean ez baita
ongi azi,beste zelayetara dljoa. Afektoak edo gogamenak ikutu ditzake jardun sozial edo intellektualak ondatuz batzutan,
dizdiratsuki moglttiaraaiaz bestetan. Onatx mota ontara ekarri:homosexualitatea, masturbaziñoa,fetitxismoa,masokismoa ta
a
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2) Zaletasunaren evoluziñoak maite-arlo beroak eraikitzen ditu gure barnean. Maitagun normalaren Iturritzat bi
une bideratzeh a&izkigu gallxajki, Gtirasoarekiko bear ditugun
maitasun ta begirune zuzenak Ediporen komplejotik Jayotzen
dira:lenbiziko tanea. Harzizismoak,berriz,bere buruarekiko
maitasun bi.ribillatekin,kaskarr©ko ederfisk bereganatzen ditu bizitzaren realitatearekin topo daglanean. Besteen billa
dijoakigu ordxian. Bamean allatu izan ezin dituan betegarriakjkanpoan.arkltzea nai luke. Ta besteengandik artzen duan
laguntasunaren ordez,bere barruko maite-griña atzerrian zabaltzen du oparo, Bre buruari. uko egite eten gabe onak,ordain-bidte xamxrrrik arkituko ez balu, naigabe bizardun ekafi-.
ko lieke gizon-emakumeei kirio-gogaraenetan: bigarren unea.
3) Aspektu intellektualean gertatu daitezken atzeratzeetan ez da trebetasun intellektuala ukitzen, onen jarduna
balzik. Adimena,baiki,biotzaren oparia izanen da. Len esan
degan bezela,objetivismoa lortu bear degu nolabait. Baña
re biotzak .ee bearrezko izkuturen bat gord; izan ba ligu
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adimenarena eginda legoke,tamalez. Trebetasuna osorik dagonez, olako erdi-jausiei etzala maizetan gaixotasuna ez&gatzeu
Baña bein edo bestean izkutuarett gaian ikutu ezazute! Zentzu
gabeko deritazkigun gaixo oen gauza;k,subkontzientziaren lefo
lañotsuetan daukate zimendua,
Ba dago oraindik zer esan,baño idea bakun bat irixteko raintzatutakoekin naiko izan bearko degu.
PSIKOANALYSIAREN TEKNIKA: Nasterik ez oraen dauka. Ikusaldi bakoitza ordu bete ingurukoa bedi. Astean iru bider
gutxienez.
.
•
Gaixoa trankil~trankil exeri edo etzan dedilla.AnaAnalystak,atzetik egonez,eskein bezaio itz egitea. Lasaiki,ara~
zo edo zirikatzerik bage. Azkatasun oni itsazten ziyon gaixoari bereala arinduko zaizkio kiñoak. Gero, egunero bide o- .
kerrera daramaten lelo lotzalleak subkonzientearen bizitz de—
bekatuari leku dagiokete.
Gaixoari biografia eskatuko dio analystak. Al dah
osoena. Ez bai. dio egi betee, azalduko. Baña ez azaltze ontan
gaizoaren barruko. ta kanpoko bizitza astean antzaren bat irasi dezake analystak. Ez da ertez^ziurki, Arinki edo respdi^*
responsabilitaterik
gabe obratzeak okerrera narraztuko lituke
xoa ta analysta. Ura bere bizitzan konplejo tzar berriak jazarki, zu zorigaiztoko ondapenarekin.
•..
Analysta—gaizo arteko zer-ikusia ezdeus ba ledi,o—
be baño obeago. Alde batetik edo bestetik ikusirikoak,egun on
edo txarrean entzundakoak denboraren igarotzearekin analysta
trebe ta kontzientzidunari ezaguera baliotsuak dakarzkiote.
Makalkeria non dagoan,garai utsa zein dan laister
irtengo zaio begien avirrera. Reakziño oroen artean servitzen
dutena da au: lotsak,erdika ixildutako pentsamentuak,inte ~
rrupziño latzak,synpathiak,arretak,espak,edozein griñak,edpzerk. Begi ernai. Ta lanari joka.,
Esandakoa Freud'ren itzez-ornituko dizuet 8"Biotz—
ikare oek analysis bitartean cfljjetivoki sortu ez—baña antzi
ñako relaziño objetivoetatik jayoak dituzu, eta analysiaren
birresateetan eriak kutsatutakoei pizten zaizkie"(9).
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Bi jardun artu dizkizut,psikopsikoanalysiaren
argipean nolabait ikustekos aitortza eta zuzen
de espirituala, Bietatik,gañera,bat egiten ba degu, ez larritu. .Lan outarako ondo bai d$joa.
Konpesoreak,pekatuen barkatzeko Kristoren ordez ipiñltako apaiza, aniraen osasuna du xedetzat. Zuzendarl espi~
ritualak osasuna ezizik santutasunarsn mailletan aurreratzea
ere bai. Psikoanalystak,ordea,osasunari darraio, Gorputza ta
animaren osasuna,beraz,bat bakarraren eskuetan ipintzea obe
ote litzake?
Kik ez dizut erantzungo. Luis Bernaert(3.J.)ospatsu
aren eleaz erantzuna konpreniko dezut^'Irakasten duan ikaslea
psikoanalyzatu nai lnkean zuzendariak,analysis txarra ta zxazenbide txarra egingo lituke"(lO). Eta onen arrazoia Sheen
Gotzayarekin ernango dizuet J "Gogamenaren egoerari buruz inkontzientzian egiten ezaguera psikoanalysis dajgizona obendun
dala kontzientzian ezagutzea,orra or aitortza".(ll).
Zuzendariak psikoanalysis baztertu egin bear al
du? Ez; ondore logikoa ez da. Zuzenbidean ez du psikoanalysirik egingo. Baña onek ematen dizkion prinzipioak gogoan euki bearico du nekatuen barks.tzerako eta aolkuen ematerako.
Apaizak, pekatariak entzutera exeri dedinean,pekatuen epaia egin bear du,e\rren astunkeria zein dan neixrtuz. Aoaiz konfesorearentzako santutasuna ona da ta kristauen fe—
dea sendotzeko txit egokia. Zer esj.n jakintasunari "buruz?
Zenbat eta beteago egon,ainbat eta obe. Psikologia ajol aundikoa izan bear zayo konfesoreari. Psikologian,psikopatolo—
gia begirunez estudiatu bear duan zienaia. Nere itza baño siñiskai veneragarriago atera dezaizudan,Brenninkmeyer'k ida—
tzitakoa begietara dizuet:"...animak zuzentzera deitutako apaiz guziak,kirio~gogamenetako anomalien sustraiak aztertu
bearrean daude. Onek gaitzak eta 'beroyen. natura ezagutzeko
gaitasixna eta "pekatuak neurtzeko posibilitatea eraaten dio... •'
(12). .
" .
Fundamentutzat zera ar dezagu^xj psikoanalysiak konkonfesoreari ministerioa x>ngien betetzeko lagun dagiola.
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Pekatuaren pçobleraa batez ere,beltzlxka dakusgu ikusi. Psikotikoak eta neurotiko-.
ak konfesatzen dituzten pekatuak egizkoak al dira? Pekatu
materiala ez ezik,pekatu forraalik ere arkitzen al da ayen
aitor-gaietan? Galdera ontatik reinzidenteen eta oituon problemari buruz erantzuna irtengo al balitzaigu! Konfesorea
eta zuzendaria begi zorrotzez eta adimen gartsuaz ez dute
naiko.* Biotzbera eta Jainkoaren ordezkoari dagokionez aita.tlar ardiak Eleizatik urrun joan ez dazkigun.
Pekatuari eta santutasunari buruz zelan eratzeii
.dlra gaxoak?
1) Psikotikoaki psikosis generalak jota daudenak "badakigu jakiri rion bizi diran, Zoro-etxeetan geienak,noski. Pslkotiko systematikoen arazoa naetutxoago cieritzait. Brennikkmeyermeyer'kin batera lege bat ezarriko degus« zoro-gaietan askatastina ez bait dagokie,ezin responsabilitaterik egotzi"
(13).
Orduan,esango didazu,psikosis systematikotarrak .*
bere egiteen 3£ontzientziarik ez omen dute. Ederki esana,darantzuzut,baldin bat ondoratu ezkero. Zorotasunean dauden
bitartran,ez dute kont.zientzirik. Baña ortik kanpo,adimena
osasunduna bait zaie,santutasuinera edo pekatura eltzeko azke dira. Ona,ba,zuzendari espiritualarentzako lan sendoa.
Manien garaietan izugarrizko penitentziak edo nai egin dituztenekin kontuz ibilli bear da. Masokismo tapkera bat diteke~ta.

.

• ..

2) Neurotikoak:
a) neurosis aultzallea: konfesoreei koska ed&rrak altzsutzen dizkiete gaxo oek! Askeak dire eta reisponsabilitatez
zamatuak,au gutxituta,ba,dagerkigu er-e.. Batztik konfesore edo Kuzendariaren aolkiiei mpldatzen zaizkiei Voluntate onekin
etoren bizitza illun eta negargarrlak bide-oneratzen lagunduko dien konfesorea idoroko balute',anima eta gorputzaren psasuna erresago obetuk'o litzake. Betiko alefle eta negarrak
konoreni egin bear ditu konfesoreak. Sendoki eraliilli;morizkeriak alde-bateratu.

•
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b) neurosis bultzallea:bultzatuen problema nagusia auxe
da:askatasunaren problema. Psikotikoekin ez-berdintza gallen

•
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bat daukate. Ayek bere gite objetivuen baliorooralilfii:%zda*kuste,oyek bai,ordea;argiki ikusi gañera. Baña neurotikoen
bultzakadak ez ditzazkegu aaztu. Nola aaztu madarikatuplk vo—
voluntatea psorik itxutu dezakete~ta?
Noiz? Zelan? Ze aKziñotan? Izkutuak! Izkutuak,batzutan utte-aro batean edo bestean irauten ditelako,akziñomail guzietan elduz;beste batzutan akziño kategoria bat edo
beste,arrapatzen bide dizkizu,"betikoa izanki. Izkutuak,"bearbada! ^
"Ser egiten zenun ba al zenekian?" - galdetu dezakiekegu. "Bai,jauna " - erantzungo besteak. Egia esan du.
Baña galdeera ofekin eztago epaia buktzerik. Ikusi dutena,
egin nai izan al dute? Or dago koxka. Ta zabala bezin anitzetan legor landatzeko soroa.

•Lanari jarraituko banio noraño joango nintzake?
Gaiari buruz idea raee bat jarri natzaizu eta bna emen,amaitzean,ezpai zorrotzean naukaaula: nere'eginbearra bete egin
al det?
Etxebeste'tar Iñaki.
Arantzazu'ko teologilari.
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LAGUNARTEKO MEZA
Aspaldi <mtan,Lagunarteko Mezak dirala-ta,bi belarriak ondo zulatu dizkigute. Errialde guzietako LiturjiEatzarretan,Francfort (1950),Lugano(1953),Munich(1955),BarBarcelona,Albacete(l956) ta beste ainbestekoetan ez da besterik entzuten:' "Kristauak egitekorik aundiena Meza dula"|
" Mezakoen Meza entzun besterik ez 4 a l a egin bear";" Eliz—
otoitzak,norberarenak baño atsegiñago zaizkiola Jainkoari";
" Kristau guziok Erri bat,Sendi bat,Gorputz bat geralarik,
batasun ori batez ere Elizan agertu bear d gula,dena batean
egiñaz,batean otoitzak,batean abestiak...";" Kristo gure Errege ta Buruaren otoitz berbera zuzendu bear diogula de^ok,
apaizarekin batean,Jainko Aitari" t.a.
Sola bete ordea ori dena Eliz-otoitzen .izkuntza
ez bait degu ulertzen? Apaizak,Elizaren aginduz,latiñez egiten ditu bere otoitzak; gure Erriak,berriz,Jainkoak berak
eman zion euskera maitea besterik ea. daki. Ta beste erriekin
berd*in gertatzen da. Korapillo au askatzeko ea dira ekiñaldi
bixjrtua
dazti
gutxi
Erri-erriak
batasun
zu.
diraOn
garesti
erabiltzeko
auetan
egiñ
ugari
aundirik
daukazu,beraz,Apaizarekin
xamarrak
Ederrenetakoa
azkeueko
muziñ
Apaizak
dagite,noski,an!aika
ain
sortzen,bakartasuna
ere
egiten
urte
latiñez
bai.
errexak,arreta
Meza-liburuen
auetau.
die
Gañera
esan
orrelako
kristauen
Eliztarren
batean
oi.duna
asko
baño,bakoitzak
asmatzea
esku-liburuei,
otoitz
eskatzen
gure
biotzetan!
artean
izan
izkuntzetara
egin
omen
ez
da.
bere
ez
dezakeEañan,
dute
dute,
ornen
Ii-
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daztiarekin naiko zer-egin bait du.

Utsune oriek bete naiz datozkigu "Lagunarteko raezak". Itzak adierazten duan bezela,Lagunartekoak,kristau-errikoa
rrikoak egiako artukizun dute meza auetantdenak fcatean otoi
egin,batean abestu,batean entzun Irakurleak ots aundiz guztientzat esaten duna. Beraz,batasuna sortu-erazi dute elkarrekin;Apaizarekin ere &z gutxigo,onek latiñez egiten duan
Eliz-otoitz berbera aiek ao batez erri-izkuntzan esaten bai
dute.
Meza-era onek ere badu ordea .bere akatsarbatasun
orrezi egille ez dala Apaiza,"5liztarren egizko Buru;onen ordeko bat baño,Lagunarteko bat,Zuzendari d ritzaiona. Onek azaltzen dio Erriari Apaiza zer ari dan,onek asiera eraaten
lagunarteko otoitzei,onek dararaa elkar-izketaren aria,orregatik Apaiza baztertuxea gelditzen dala,..
Nere ustez Meza er.tzuteko itzal-gabeko era,era bikaña,Apaizak berak Meza Erriaren izkuntzan ematea litzake,
orduan berari entsungo genioke,berari erantzungo,bera litzake Eliztarren egizko Buru ta orrcla oso~osoan agertuko luke
ere Jainko ta gizonen bere Bitartekotza.
Ori begiz dakuskegun eguna ez da ordea zabaldu oraindikçta bitartean zer egingo? Ekin lanari,gure eskuetan bait dago egun ori aurreratzea,erakartzea;Alemani ta beste
'errialde askotan bezela,Lagunarteko Mezaren bidez Erriari
bere izkuntzan Meza-otoitzak errestu,erakutsi ta gozarazten
badiiikiogu;g-ure kristau-erriak iganderoko Mezetan Eliz-otoitzak ao batez esatera iristen badira...ez dezu urruti!ibilliko Erroma*ko baimena.
Zer ari gera,bada,itzaldiz,bederatziurrenez,errosarioz,t.a. kristaue Mezetarako eraspena galduerazten? Gerok
ezagu,tzen degunez, lotsagairi da gero Gorputz batean,Eliz-Gor
putzean Buru degun Kristok,ta bere ordezko apaizak,aldare
gañean Gurutzeko oparia berritzen ta Altari -eskeintzen dio~
ten bitartean,gu kristauok,Eliz-atalak,Santa Rita'ri edo Bederataiurrena egiten aritzea.
.

Eliz-otoitzak,Eliz-otoitzaren aberastas\in eta goiindarrak bakarri'k,as'e dezakete gure kri&tauen .Jainko-zaletasu
tasuna,l?era£,riingañetaratu desaiegun otoitz ori lagunarteko

- 39 Mez.-i.ren bidf z. Erriak ere badaki l>ai,bere otoitz kaxkarrak
baño Eliz-Amaren otoitzak inclar aundiagoa dula Jainkoaren
.
aurrean. Zerbaitegatik Lagunarteko Mezak ain arrigarriro za—
baldu dira Errialde geienetan,Alemani,Austri, Prantzi t.a.,
ta ainbeste i-tsegin zaiskio erriari,naiz luxeagoak gertatu,
i-r--n ero"Ordu erdi aspsrtua baño,ordubete atsegiña raotzago".
Errian ere,Jainkoari eskerrak,ez ^a lan
egin lagunarteko Mezak erataen eta &istauen artean sarrerazten. Eskuartean baditut lau euskal-lagvmHi-toko Veza b,±*g±~
taratuak,entzvm det geiago ere badirala. Bmen dijoazkizu
lauak,bakoite;-iri aipamen berszi bat zor bait diogu, Donosti'
ko "Argia"k 1928'an atera &igun,nere ustez,lenengoa umientzat ogindako ".Argi Done 1aburra" deritzaion idastitxoan.
Bi urte barru BiKkaieratu zutan "Umien laguna" izen ber^i
jarriaz. Balzola'tar Prantzizko apaiz jaunari ez diogu gutxi
zor euskaldunok bero Eiiz-idaatiegatik. lieza ori ere bii jatorki antolatua daukala,gaurko umiak orixe erabilliso bel'ute!
1936'fcarren ixrtean I.Omaetxebarria "xantzazu'ko
Aita Prantziskotar trebeak argitaratu zuan"Ar£intzazu'ko!\raaren umetxoan" :Alkartasunezko Euskal-Meza. Idaztitxo bika—
ña bate^'. ere l::ere Ji'eza-abesti Ugari,errex eta ^mztii'. egokiegatik. Iru iteraldi izan ditu,azkeneko bitan (l953»1956)
orraztua datorkigu ta izerr aldatuarekin "Lagunarteko Meza".
Bizkaieraz Aita I. Berriatua gaztoak -au ere prantziskoiarra- eratu digu beste bat "Lagunarteko Mezea" 1954.
Slkar-izketa "Umien lagvina"'tik artu du. Bizkuier: go ta efoxagottorik ordea?abestiak Omaetxebarria'renak ditu,bañan ederki bizkaioratuak. Beraz,idazti onek bi -iurrekoen onak
sorta batean bilduta dagerzki.
Laugarrena Sagastume'tar Martin Isasondo'ko Bikarioakkarioak agertu digu. Ez du berak sortua,erderazko "Misa Joacista"'tik euskeratua baño. Gure langille-gaztediak,\paiz
bizkor orri esker,badute bere Meza)"Gaztediaren Meza",eiiske—
ra garbi ta errexean.
•. .
Nabari danez,la-u oek txalogorriak ditugu,izan ere
Lagunarteko Meza bat egitea ez da .pin errex. Libur esateko,
izkuntz eta batez ere Liturji-arau ©JO joera, asko begi aufean euki bear bait dira,adibidez,erriaren euskera;Aoaiza ez
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dala bazterraratu edo begiz galdu bearfbera bait degu Eliz-Buru
Buru,batez ere Mezetan;Zuzendaid edo Irakurleak ez. dula Kpaizaren ordko izan bear laguntzalle baño;I£eza ea dala Erisail batentzat,Erri guztiarentzat baizikjbeteegia ez dedilla,
aspergarri ez gertatzeko,ixillaldi gozoak ere badute bere
mingaña biotzarentzatjobe litzakela Eliz-otoitzak diranez,
'Tiuiñ eta azal euskera errexean ematea,itxusituak eoo alda—'
tuak baño,orrela nunai esateko otoizkera bat izango genuke,
iita Gure bat degun bezela«abestiak ere,Meza-abestiak edo
abesti egokiak ditezela,ez Mezarekin zer ikusirik ez dutenak,t.a.
Gaxirko Liturji-joeraren erakuspen oriek eta beste
batzuk argiago agertze.irren ni ere kristu-erri guziarentzat
Meza bat eratzen sai tu nitzaizue. Lan ontan Aita Pio Parsch
ezagutuaren "Betsingmesse" eta Silos'ko Angel Gonzalez de
Galdiano benoditarr^ren "Modelo de Misa Comunitaria" (l)
izan ditut bide orakxxsle.
Ona emen nere Meza au, jaio-berria dezu,'beraz,oraiKk
dik larru-gorritan ..egunen batez,Jainkoa lagun,zenbait a~
zalpen eta abostis jantzia eguzkitaratulco al det.

(l) Ikus bat eta bestea LITURGIA 121-122 (1956) 31-355
127-128 (1956)-,225-233.

LAGUNARTEKO MEZA

MEZAURREA

ALDARERA IGOTZERAKOAN
(Belauniko)
Apaizak

In nomlne P&tris et Filil et 4- Spiritus Sarjeti. Amen.(Aitaren eta Semearen eta Gogo Deunaren izenean. Alaxe.)
(Azpiko otoita auen ordez kantatu
diteke abestx "bat "Kyrie"*taraño,ta al hada
egxineko sarrera edo barkapen-aTbesti bat)

Irakurleak

Inguratu ga.itezen Jainkoaren aldarera.

Lagunartekoak

Gure gaztealdia poztutzen dun Jainkoarengana.

Ir.

Jainkoaren izenean 4 degu laguntza,

Lag.

Arrek egin bat ditu ?:eru--lurrak.

Ir.

Kikjpekatari oenk,

Lfig.

Aitortzen diot alguztidun Jaungoikoari,/ An™
dre Maria *be*i-Birgiñari,/ zoriondun Migel
Goiangeruari,/ zoi'iondun Joan Rutistari,/
Pedro ta Paulo Apoatolu doneai,/ beste done
guztiai,/ eta zuri,ene aita,/ pekaturik asko
egin dedala,/ gogapen,itz eta egiteetan,/ nerç erruz / nere erruz/ nere erru aunciis./ 0~
rregatik eskat.zen diot; Andre Mari beti~Bir jiñari,/ zoriondun Migel Goiaingeruari,/ zoriondun Joan Baxatistari,/ Pedro ta Paulo Apostolutolu Donosl,/ beste Done guztiai / ta zuri,
ene Aita,/ otoitz egiozutela nere alde / Jaungoiko gures Jaunari.

Ap.

Misereatur vestri Otnnipotens Deus et dimissie
"^ccatis vesti^is perduuat vos -a'd vitam aeter-

- 42 nam. (Erruki b e d i z u e t a e Jainko g u z i a l t s u a t a
suen obenak barkaturik,eramari zait!?.aten b e t i ko M z i t z a r a )
. . .
Arnen.

Lag.

•

'

.-.

;

Ap,

Indulgentianij4 absolutionem et remissionera
peccatorum nostrorum tribuat nobis omnlpotens
et raisericors Dominus. (Giore pekatu guziak bar
katu,askatu ta garbitu ditzala Jaun guaialdun
eta errukitsuak.)
•

Lag,

Araen, '

Ir.

(Eguneko Me?-s.-sarrera irakurri beza 'bein,bukaeran eeanez:) Aintza Aitari ta Semeari ta

.

Gogo Leunari.

Lag..

.

. .

''•'•.•.

:

•'.."' A.sieran zan "be^elaxe,orain eta beti,giaaldi
ta gizaldietanw Alaxe. • :;i:v

OTOITZALDIA

V

-:

Kyrie edo Erruki-otoitza
Ap.
Lag*
Ap.
Lag.
Ap. .
Lag.
Ap.
Lag.
Ap.

.•

.;

Kyrie,eleison (Jauna,gutaz erruki zaite)
Kyrie,eleison:
;v
' Kyrie,eleison •
^
:
Cñriste,eleison
Christe,eleison
Christe,eleison
Kyrie,eleison
Kyrie,eleison
Kyrie,eleison
Gloria edo Gora-kanta

Ir.

Gora Jainkoa zeru-gaian,

Lag.

eta pakea lixrrean gogo oneko gizonei./ Goratzen zaitugu.Onesten zaitugu./ Gurtaen zaitugu, Aintzatzen zaitugu./ Zure aintza aundiagatik eskerrak ematen dizkitzugu,/ Jaiako Jatm,zeruko Errege,Aita Jainko guzialtsu Orri./

- 43Jaun Seme bakar,Jesukristo/ Jainko J.!£.un,J-inko~Bildota.Aitaren Seme^ /Manduaren otenalc •
kentzen dituzun Qri,gutaz erruki zaite./ Munduaren obenak kentzen dituzun Ori,entsun gure
eskariak./ Aitaren eskui-aldetik eseririk zauden Ori,gutaz erruki zaite./ Zu bakarrik bai
zera 3antu./ Zu takarrik Jaun./ Zu bakarrik
Goi-Goikoa,Jesukristo./ Gogo-Beunarekin batean
4 Aita Jainkoaren zorionean. Alaxe.
Eguneko Eske-otoitza_
Ap.

Dorainus vobiscum. (Zuengan bego Jauna)

Lag.

Et cum spiritu tuo. (Bai zugan ere)

Ap.

Oremus (Sgin•• deaagun otoitz)

Ir.

(Eguneko eske-otoitza edo otoitzak)

A.p.

?er Dominum ... per omnia saecula saeoulorum.
(Jesukristo gure Jaunaren bitartez)

Lag.

kmea.
IKASTALDIA

(eserita)

Ir.

(eguneko irakurgaia)

Lag.

(azkenean erantsun bezate) Jaungoikoari eskefak

Ir.

(eguneko bi leloak)

Ap.

' •
Dorainus vobiscum

Lag.

Et cum spiritu tuo

Ap.

Sequeutia 4 Sancti Evangelii seound.ua N. (Befionaren zati au Luka edo N'renetik.)

iag.

Gloria tibi,Domlne. (Aintza zuri,Jauna)

Ir.

{eguneko Serriona. Itzaldifik baldin bada

'

•

•

•

(zutik)

\

ifelariak berak trakurri dezala.)
Lag.

(azkenean erantzun bezate) Gova, Zu,Ka?i£;to.

- 44 (exerita)
Izlariak

-

(Meza gelditurik egin beza itzaldia)
SINISTEN DET

Ir.
Lag.

.

(zutik)

Sinisten det Jaungoiko,
Aita alguztidun,zeru-lurren egillea,/ t'a bere
Seme bakau Jesukristo gure Jaune,/ Espiritu Santuare
tuaren egitez sortu/ ta Andre ^ari Birjiñagandik
jaio zana,/ Pontzxo Pilato'en mendean nekaldua/
gurutzean iltzatua,illa ta obiratua izan eana^/
inpernutara jetxi ta irugarren egunean ill(?n
artetik pizt^u zanaj/ zeruetara igo ta Aita al—
alguztidunaren eskui-aldetik eseririk dagona;/ andik biziak eta illak epaitzera etorriko dana./
Sinisten det Espiritu Santua,/ Eliaa Santu KaKatolikua,Santuen alkartasuna,/ pekatuen barkamena
na,aragiaren piztuera,betiko 4 bizitza.Amen.

:

MEZA

OPARI

SANTUA

OGI-ARDOEN ESKEINTZEA
^p^

Dominus vobiscum

Lag.

Et cum spiritu tuo

Ap.

Oremus

Ir.

(exerita)
(eguneko eskeintz-leloa)
/rdo bestela kantatu bezate H per omnia saeoula saecularom" ai^te abesti batjaguneko jaiaz
edo eskeintz-abesti dedilla ordea)

Ir.

Torizu,Aita Santu,Jaungoiko guziald\in betiko,
ogi-ardoen opari Kutsugabe au.

Lag.

Guk,ziire morroi aul auek eskeintzen
ungoiko bizi ta egiazko Orri,/gure neurrigabeko
pekatu7uts eta zal>arkerien ordo,/Zure aurrean
gauzkaztai guzion alde,/ta bizi edo ildako kristau zistzoen onerako./ Guretzat ©ta aientzat

- 45 betirako on-iturri dsdilla.Alaxe.
Ap.

Orate fratres

Ir.

Egin dezagun otdi*z,Anaiak,zuek eta nik eskeiñi~
tako ogi-ardo auek Jaungoiko guzialisuak onartu
ditzan.

Lag.

Artu beza Jaunak opari au zure eskutik,/ Bere
izena goratu ta aintzaz edertzeko,/ ta' gure animen eta Eliz Santu guziaren onerako.

A.p.

Amen

Ir.

'.

;'

(eguneko eskeintz-otoitza edo otoitzak)
(zutik)

Ap.

Per omnia saecula saeculorura.

Lag.

.Araen

''

.•'•;

:

OGI-ARDOAK KRISTOREN GORPUTZ-ODOL BIURTZEA.

Esker—kanta
;

Ap.

Dominus vobiscum

Lag.

Et cum spiritu tuo

Ap.

Sursum oorda (Gora biotzak)

Lag.

Habentus ad Domintim (jaunagan dauzkagu)

Ap.

Gratias agaraus Domino Deo nostro (Eskerrak Jainko
ko gure Jaunari)

Lag.

Dignum et iustum est (Egoki ta bidezko bai da)

Ir.

(eguneko edo aldiko esker-kanta)

Ir.

Santua

Lag.

Santua,Santua ssera / Aingeru ta gizonen Jainko
Jauna./ Zeru-lurrak Zxire dirdaiez beteak daude./
Onetkia, 4- Jaunaren izenean datorrena./ Gora Zu
goialdietan.
,
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(Belauniko)
Eliz osoaren alde otoitzean

••.

•

Ir.

Zeruko Aita guziz onbera,Zure Eliza santu osoaren alde eskeintzen dizugu lenik Meza au. •"..

Lag.

Emaiozu pake,babes,elkartasun,/ eta bid& zuzen
lurbira osoan;/ baita zure mirabe Aita Santu K«*
vlt/ gure Gotzai N.'ri,/ta Apostoluen siñeske
Katolikoa; / aitortzen duten kristau zintzo gu™
'••

Ir.

z i e r i .

.

'

.

;.'••'

.

„ : •'

Gogoan artu,Jauna,

Lag.

Lleza au ateratzen diegun 'Sure neskame-morroiak.
(orain J aungoikoari agertia zeiñen alde edo zer~
tarako emen eskeintr.en diozun bereziki Meaa au)

Ir.

Baita ere,

Lag.
Ir.
Lag.

Zure.' aurrean gauzks,zun guziok eta gure sendiko—
. ak. .
.
.
llere morroi-opari,
• Ta Zure etzeko guzion opa.ri au / aurpegi onez
av zazu Jauna$/ ernaiguzu pakea gure egunetan,/
betiko sutatik qldendu gp.ltza.zu / ta Zuk aukeratuen artaldean sarrerasi./ Jesukristo sure
Jaunaren bitartess.Alaxe.
Mezerdia

!;'"

(Apaizak belauniko egite bakoit5",ean,burua makur
tu zazu Jauna gurtzekojapaiaak Jaunaren GorputzOdolak jasotzean berriz,begiratuz esaiozus
"Nere Jaun eta Jaungoikoa".)
Aitari Kristoren Gorputz-Odolak eskeintzea
(Kantatu bezaiote Aldare-gañeko Jaunari abesti
bat "Per omnia saecula saeculorum" artef edo
bestela esan bitzate otoitz auek:)
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Au egingo dezuten 'bakoitzean,nit»z gogoratuz egiBoraz,guk Aldareko iiure moriroi,

„. •' Lag.

/
; .

,

.

Ta Zure Erri sintzoak,/ gogora ekarriz Jauna /
Zttt'e Seme Jesukristo gure J&unsren Hekaldi santua,/lurpetik Piatea ta Zerutara Igotzea,/ Zuri
Jainko aundi ta arkitsu Orri,/ Zerorrek eman diguzunetik, /Opari garbia,Opari santua,Opari itsalgabea/ eskenintzcn dilugUf/ "betiko bizlrako 0£:i
santua / ta betiko osasunerako Odola.
Ildakoen alde otoitzean?

.

.•

Ir.

Oroi zaite ere,Jauna,

Lag.

Kristau zintzo izanik,/ pake-loan dauden Zure
neskame-raorroietaz.
(agertu ^aunari ildako zeiñen alde eskeintzen diozuii Meza au)

Ir.

Jauna»oriei ta Kristogan atseden duten guzieif

Lag.

Toki garbi,paketsu ta atsegiña,/ araaiezu
Jesukristo gure ^aunaren bitartez.Alaxe.

Ap.

Per omnia saecula saeculorum

Lag.

. : Amen
KRISTOREN GORPUTZ-ODOLAK GURE JAN-EDARI

Jaunartze-aurreko otoitzak
Ap.

.Oremus
Ausartu ga?ltezen esatera,Jesukristofe berak era—
kutsi ta egiñerazi zigun otoitzas

Lag.

Aita gurea,zeruetan zaudenai/ santifikatua izan
bedi zure izena / betor gugana zure erreinuas/
egin bedi zure borondatea / zeruan bezeia lufean

.

.
Ap.
La.g.

• ; .
.
.
• ~

4 8 -

'ere./ Emaiguau gaxrr gure eguneroko ogia:/ barka
zaizkigu gure zorre-k / guk geren zordunari barkatzen diegun bezela / eta es gait&azu utzi ten'
tazioan erortzen / baizika libra gaitzazu gaitzetik.Amen.
.
Per orania saecula saeculorum.

. -;: .

Amen.

•

". :

....

Ap»

Pax Domini s i t sempeir vobisciim ( J a u n a r e n j » k e a
bego beti zuekin).

Lag.

Et cura spiritu tuo

Ir.

Munduaren obenak kentzen dituzun Jainko-Bildotsa.

Lag.

Gutaz erruki zaite (bularra joaz)

Ir.

Munduaren obenak kentzen ditjazun Jainko-Bildotsa

Lag,

Gutaz erruki zaite

Ir.

Munduaren obenak kentzen dituzun Jainko-Bildotsa

Lag.

Emaiguzia pakea.

Ir.

llere Jaun Jesukristo,gauz ez izan arren,Zure
Gorputa santua iateko asraotan nago. Jaronartze
orregatik,ordea,ez zaidazula emen epai txarra
ta betlko sus, Zure errukiz gorputz-animen ba—
bes eta osasiina baño. Ainta Jainko ta Gogo Deunarek
narekin batean gizaldi gizaldietan Jainko ta
Errege bisi zeran Ori.

Lag.

Alaxe.

• /

\

(Mezaurrean "Confiteor" (Nik,pekatari)esan ez
bada,Irakurleak asi dezala Apaizak kalizekoa
edatekoan).
Ap.

Mtsereatiir vestri omnipotens Deue. et dimissis
'pecoatis vestris pejjducat vos ad vitate^adten*nam. (Erruki bedi zuetaz Jaingo Guzialtsua ta
zuen obenak barkaturik,eraman zaitzate betiko

•

- 49 bizitzara).
Lag.

..

Amen.

Ap«-

Indulgentiam 4- absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens
et misericors Dominus. (Gure pekatu guziak barkatu,askatu ta garbitu dltzala Jaun Guzialdun
eta errukitsuak.)

La,g.

Amen.

Ap.

Ecce Agnus Dei,ecce qui tollit peccata mundi.
(Ona emen Jainko Bildotsa,ona Munduaren obenak
kentzen dituna.)

Lag.

Jauna,ni ez naiz iñor,Zu nere barnean sartzeko/
baña itzbat esazu eta nere anima sendatuko da.
(iru aldiz eta bakoitzean bularra joaz)
Jaunartzea
(Apaiza Jauna ematen asten danetik,"Dominus vobiscum" arterañd) abesti egoki bat kantatu diteke)

MEZA SANTUAZ ESKERRAK EMATEA:
Ap.

Dominus vobiscum

Lag.

Et cuin spiritu tuo

Ap.

Oremus .

Ir.

:

; (eguneko esker-otoitza edo otoitzak)

Ap.

Per Domirmm...per omnla saeoula saeculorum.(Jesukristo gure Jaunaren bitartez)

Lag.

Amen.
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AZKEN-AGURRA
Ap.

•

.

MEZONDOA•'.

•

•

-.,

• '

.

Dominus votiscunr -

Lag.

Et cum spiritu tuo "

Ap.

Ite missa est (zoazte,bukatu da Meza)

Lag.

Deo gratias (Jaungoikoari eskerrak)
(belauniko)

Ap,

Benedicat vos otnnipotens Deus,Pater et Filius 4
et Spiritus Sanctus. (Eedeinka. zaitzatela Jalnko
guzialtsu takarr-a diran Aita,Seme ta Gogo Deunak

Lag-,
( o r a i n kaixtatu Toedi aerliait,eguneko_ j a i a z edo,Aoaizak a l d a r e a kendu a r t e r a ñ o ; b e s t e l a Apaizar e k i n b a t e a a "Agur M a r i a k " esan . b i t e z . )

AGUR MARIAK
(belauniko)
Ap.

A.^jr iilaria... (iru aldiz)
•

Lag.

.

Santa
Maria Jaungoikoaren Ama / errogritu ezazu
ga pekatarion alde / orain eta giore eriotsako
orduan, ft.raen.

Ap.

Agur,Srreglña, '

{..'--:

Lag.

Awa errukiorra:£oire bizi,gozo ta itxarooena,agur! / liUre deiez gaude Ebarcn tune erbestetuok;/
Zuri aiezk8,,antziK ta negarrez negar-erri onetan / ]i=. ,bada,itzuli itzazu gure bit'arteko on '•
Orrek,/ itzuli gugana zure begi errukitsu oiek,/.
eta erbeste onen ondoren erakus zaiguzu Jesus,/
zuro sabeleko Seme bedeinkatu Ori./ 0
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Ap.

Ctoitz egleu gure alde,Jaungoikoaren Ama Done• .
Orrek.

Lag.

J e s u k r i s t o guro Jaunaren agifrduak irabaz
gun.

Ap.

Otoitza.Igesleku t? inriar zaitugun Jainkoa,otska
da,ukazun E r r i a r i aurpegi onez begira e z a i o z u ; t a
Jainkoarcn Ama Maria, B i r j i ñ garbi t a ©derra,be~
r e senar Jose doatsua, Pedro t a Paulo
apostoluak
eta beste santu guziak bitarteico d i t u g u l a , oelra •
tariezi onbiderat2:«ko t a Eliz Ama Donearen askatasun t a Izen onerako e g i t e n dizkitzugun o t o i t z a k j e r r u k i z eta biotz onez entzun itza?.u, J e s u k r i s t o gure Jaunaren b i t a r t e z .

Lag.

.• •

tiiiza--

Alaxe.

Ap.

Migel Goiaingeru Donea,burrukaldietan izan zaite gure babesjta etsaiaren gaiztakeri ta zirikaldietatik gorde gaitzazu. Arren,Jainkoak zax>aldu dezala. Ta zuk,zerii-gudarien buru zeran
Orrek,animak galduarazten munduan dabiltzan Satan eta beste etsai gaiztoak,Jainkoaren indarrez,
inpernuko zulora amildu itzazu.

Lag.

Alaxe.

4p.

Jesusen Biotz guztiz santua (iru aldiz)
Gutaz erruki zaite.
Baztarrika'tar Ixidor
Lazkao'ko

beneditarra

FILOSOFI-SAILLA
MARCELINO MENENDEZ PELAYO,
JAKITUN KATOLIKUEN EREDU
:
,'
.
,Zergatik ote dabilkidan gai au? M.Menendez
Pelayo aundia jayo zaneko eungarren urtea ospatzen da aurten.
Gizon ospatsu, jakitun aiandi eta katoliku leial ari urte osoko omen-aldia opa zaio. Bidezko derizkiot gu ere,omen-apurño
bat be ieren eskeñiz,erdikide agertzea. C-u,diot,bai;guk dabilkigun euskera adierazteko. Izan ere,euskerak -M,M.P.'k
gaztelera ta katalanera,bi izkuntz oiekin parez-pare nai zun
euskera,itzegin eta abestu,fiuiz Gimenez Maistro'aren aitorrez Gazteiz'ko apaizgaitegi'aren Jaialdietako itzaldian-,
euskerak zor dio berea Menendez Pelayo'ri:Jakin-"bideetan aurrera dijoazen izkuntz ^iraien neurriko bear liikelazko aito—
rra.
Agertu bekio euskerak "bere esk«rrona,ta nik,bide
batez,katoliku oso ua goraipatu dezadan,katoliku ikasi ta

A S M O A

- 53 jakitunen eredu dalazkoa azaltzen saiatuz.
Asmo au egitaratzekoan bi zati nagusitan erdibitu
det nere idazlana. Bigarrena urrengorako utzita,"bijoa lenenffoa:"LT.M. PELAYO JAKITUN " zalazkoa azaltzea.
**

MENENDEZ PELAYO JAKITUN
klça. dezadan,gaiari. bete-tetean lotu nakion aurretik,gizakiok geienik bat izan oi geran neurriz gaindlko genula M.M.y P. Ala ote zan,ba,egiz? Ona erakusgarri zenbait.
Emeretzi urte soi-soilik zitularik "Filosofia y Letras"*eko
Irakasle—izena jasoko baldin ba*zun,azalkizun bereizia "tesis doetoral" egiztatu bear-eta —arrigarria!- begira zer gai
aukera zun: Latera-idazleen arteko nobelagintza edo "la novela entre los latinos". Edonorentzat gai zailla benetan.
Izan ere,Marzelino beraren aitorrez,une askotan etenik arkitzen bait da "Satyricon" «ta "Asno de oro"-oiek aztertu zitun bereziki^Tiobelaen aria,gizaldiz gizaldi zati asko galdu zaizkalako-edo.
Ba'du azalkizunak beste alderdi zailla ere,emeretzi'urteko gaztetxo arentzat baitipait. Zer? Petronio'k,"auctor purissimae irapuritatis",izaki,derabillen gordinkeria.Bi
arrisku oietatik (ne.ke on'*»3rtle.tik eta arrisku ontatlk,obeki)
-Granada'ko. Gongotzain Rafael'en iritzia da- Marcelino 14,y
Pelayo beste eraeretzi urtekorik etziteken garaile irten sta
ori kalte gabe. Begira kalte gabe irten zan ala ez,Prantzi
aldeko realismoarekin berdintzen bait ditu Petronio ta Apuleyo,ezagutuz mintzaeraz txukunago diran oraingoak berak po~
zoi kaltegarrigoa dakarkigutela barruan,
Bijoaz ezaugarri geiago."La Ciencia española" i~
dazten ogei irrterekin asi zan. "Españi'ko siñausleen kondaira",berriz,ogeita ta bitik bostera idatzi z\in. Ba'ditu onek
bigarren agerraldian bosteunbanako zazpi ale aundi.Berealaxe ekin zion .«Españi'n barneko ed ^rizti edo estetikaren kon
daira"'ri. Zertan jarraitu? Aski degu oi dan giza-nexxrriz
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•
¥..!•".y Pelayo beraz, jakitun;intelectual,erdersa .
Izen ontaz .jabetzeko ez da,.noski,bear bearrezkoa
pilosopu naiz-ta teologu iaatea. Eeste sail askbtan ere ira—
baz diteke. Geiegi esatea ote litzake M.M. Pelayo ikasgai
askotan zala jakintsu,jakitun edo intelectual? i\dibid-ez,kondaira-idazle ta eleder-zale berdingabe zan bere berezko griñaz. Au edonork ezagutu dio naiz-ta bestela mintza unaniuno.
Ezagutu zun irakasle ua,aundietsi eta maite izan zula,d.Io;
M.M,Pelayo mutillak,orde,kalte aundik egin omen zitun bere
azal uskeri aundiesalez,lrere katalogo antzeko aldezketaz.';\~
rek,Españi'ko siñausleen kondairagille alderdi-zale arck,ikasle gazteeri berenez aztertzea eragotzi oraen zien alporosaki errexa eskuetaratuz.
"Antze ta Eder" artikuluan Orixe argiaren esanei*a,
orde,"zer bildotsa Unamuno",
Ontaz gañera,aztertzalle edo epaille argia germn
M.M.P. naiz kondaira,eleder,ederrizti ta naiz pilosopi-teologigi gaietaz ere. Egi ontaz jabetzeko aren edozein idazlan iriki besterik ez.
Azkenik,pilosopu argia zan.
A).Pilosopu izatea zer da? Bergson'ek omen dipnez,bakoitzaren oldozketa bereizi -besterenetik bere artan artu ezta~
na-,egizko nortasuna,alako zer batean laburtzen da:Oñarri ta
iturburu dan berez—ikuste edo oarpen argi argiz eragiHIk inguruko guziekiko jokabide bakarra.Jokabide bakar au da,beraz,
pilosopt» danaren muña. Eujenio D'Ors'ek,ordea,zerbait geiago
eskatzen du. Berez-ikuste ta oarpen argi ori,ikuste ta oartze
utsean geldi bearrean,azaldu ditzala,erakutsi ditzala. Ez,da,
beraz^D'Ors'entzat naikoa jokabide bakar ori bsxnean sumatzea
idazlea pilosopu dedin,bestela bere kolkorako bait diteke
soil-soilik pilosopu. Nexirri auek M.M. P'ri ezarririk,pilosopu zala aitortzen digu ta aren •pilosopu-irakaskintz guzia
M
Ciencia españolatl,"Ziñausleen kondaira" ta"ederriztiaren
kondairan" daudela. Ontaz gañera,"Ensayos de Crítica filosóficafica" ere bai,noski,naiz-ta DOrs'ek ezetz Juan Manuel Fernandez—•
dez'ek "HumanidadesM*en baietz dio ta -ni ere baiezkoan- li-
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bnru •ontaik artu bear det nik geroxeago erakusgarri bat oso
gogoko zitzaion Vives'i buruz diona,alegia.
B) Pilosopu ageri da "Ciencia española"'n.
Iru iritzik zirikatti sraten,noski.....
Lenena:Gumersindo Azcarate'k ziona:XJI'tIk XVIII'rako
iru gizaldietan zearo ito zala Españi'ko jakintza-eriketa.
Bigarren:Rivalla'k zionez gezur-ipui besterik etzan
Españiko pilosopia.
IrugarreiuEspañi'n etzala pilosopi-iraka.kintaa bereizir.ik sortu,ta "Inkizizioa" izan zala jakintz-Ikesketa oro
gel arazi zituna; Perojo'k zion au.
Iru oion aurka,txantxetan ere,iru pilosopi-irakaskintza
tza edo eraketa aztertzen ditu,bakoitza zenbait eta senbait
jarraitzallerekin. Vives'ena —gero azterturen degu -ipur batLull'ena ta Suarez'ena.
C) Filosopu "ziñausleen kondaira"'n ere.Koiidaira sakon
au teologiarekln zeixo clkarturik dago,ziñauslerik geienak
-lonenak baltipait- Elizaren siñiskaien aunca edo 'beroietatik
bazterreraturik raintza bait airan. Beraz,teologu ere,teologu
zala ba'niokc,enindeke lenon ontan. Aln zuzen ere,Grabman
aundiak Españiko ira,kaslerik argien aitortuz,goileku damaio
teologi-kondaira-idazleen artean. Berebat Granada'ko Gongotzain
tzain Garcia y Garcia de Castro iaun srgiak.
Au gu&ia onela,ziñauslerik geienak teolu izaki,
pilosopia zebllkitea eztabaiden gai,?,,rrazoia siñisraena baño
goi^agotuz. Ez uste,gero,nolanaiko kasKariH ziranik asko ta
asko, Buru azkardim izaki ta,beraz,berek6if©z da arrigarri
bigurrikerira baztertzea. Buru az'kardun ziñausle arga oien
iritzi ta zergatiak azkeneraño aztertuz mintzo zaigu M,M,Pel?-,yo, E3 diteke,beraz,pilosopu makala,nolanai ere. Ala baña,
sistema edo eraketaz ez galde,eesanen baitut gero zerbait.
D) Berebat pilosopu "Españi'ko estetika usteen kondairan" M.M, Pelayo'ren lajs au bi itzetan zirriborrollotzeko, •
au diagoket. Lenen-lenen ederraren metapisika egin oi dula
jakintz-idazlez idazle edo pilosopuz-pilosopu,Palaton bei*e
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iritziak aztertuz beroien ondorengo ezaguneiiganaño. Axrigarriro aztertzen ditu bi illunzaleen iritziak,bigarrenari oraiñaldiko Aristoteles deitzen diolarik.
Eder-jakintzaz edo ed'erraren metapisikari antzejakintza erasten dio,edergintzale garaienak aztertzen ditularik -edo eder-lan berak,obeki -eleder eta musika,baitip.ait,
«Takingarri da M.I.I.P. berak zer iritziren jabe ote zan ederiakintzan. Benedetto Croce'ren ustez etzun M.M.P'k iritzi
"bereizirik eta ,ja.kiñik,idealismutik (eder-metapisika zale
adierazi aegu.) empirismura "bidean oinkoalako zebillela,"baizik.Jakitun berak eman zun erantsun itazurrean eta guk ere
zerbait aipa ditugxin bi saillak bereiztetik dator argiblde
guzia. Sd< r-jakintzñ aztert?;ekos.n metapisika-zale ta idealis
mu-zale dan bera,enpirismu-aldeko ageri da antze-lanak aztertzekoan. Enpirismu au,ordejazaldu dezagun zer neurritakoa
dan. Ezta,noski, pilosopu-iritzi eE"tu£,ederlan edozeñi dari—
on biotzikara suraagarri izaki,jario oiek atsegiñez sumataea
ta onartz,ea,bai?,ik. Onela ulertuz,n3.iz metapisika zaletasun
eta naiz enpirismu zaletasuna,egi~egia da bi-bion artean da—
billela M.VI.y Piren iritsia bat eta* beste bait zaizkio aztergarri ta,aldiz,atsegin ere.
E) -lipa dezagun "Ensayos de crítica filosófica"ere.Eraen ere pilosopu i rgi ageri zaigu -J.M.Fernandez'ekin aitor
dezagun,-naiz-ta D'Ors'ek ukatu kondaira uts dala ©sanazbere "Vicisitudes de la filosofía platónica en España"115
orrialdetan adieraziz eta arego -nik uste- beste exai orrialdez "De los origenes del criticismo y del escepticismo y especiselraente de los precursores españoil«s de Kant". Bigarren
ontatik ar dezagun»esate baterako,amar-bat orrialdeko zatia,
zenbateraño aztertzen dun sakonki ta garai,naiz-ta alde guzietakoekin zenb&teraño elkartzen dxon eskuarteko iritzia ikusteko.Begira dezaiogun,beraz, adibidez eta esaten ari geranaren erakusgarri,zer-nola aztertzen dun Luis Vives'en
pilosopia ta argi aski adierazi aren muña.
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) Luis vives'en iritziak U.'ul, Pelayo'k pilosopukiro az

a

Kantt'en bice-idakitzaille balitz bezela erakusten
zenbat eta zenbat' ^altan antzeko clirala adierazlz naizoixtarrak Valennci'koaren berririk izatea aai't&t®an tiarri.

Vives'ak bi bi:Ietatik jo-naia aaaltzen du ezagtiera—
ij.alefcar.: nor beraz atarikoetatik "barrura ta Ts'irrukoetatik
•r;tarikostara,'bestea.Bi-'biok gerokoan Bacon'ek bat eta Descartes
tes'ek l;6btea,aiz,uiu ta Ibilli bear zituzten. Vives bidc-gxi~
ratze ontan ^rkituz. asko.nastu omen dira ari^nais.bat eta
naiz bestea era-ntei cizkiotelako, Korapillo H U askatzeko Vives
ves'cn iritai gassiak bntera bildu bear dira,iturburu bak&#a
lai dute:ezaguerari buruako usteri edo . teoria.
Sgia d.a,onartsen dii geren ingurukoen paEketa^baita
i.en b^-riiean suma oi ditisgunen oarketa ere. Patetik Kant'en
"Arrazoi Utsa"*ren epaiketako aterapen,antzekoetara zuri Vives'ek joera• .-vuzla. Bestetik,orde,siñismen bero arek eta geiegikerien'etsai izaki -gizadiaren usteeri isien begirapenai eutsi zioten Cnidogean m\irgiltzotik. ALtzitik,Escocia'ko
pilosopuen antzera igar.o aun ondogea,gogape edo kontzientzx;irekiko usteri aren bidez. Egungoetan Willian Hamilton omen
degu Vives'en antzekoen.
. •
BerealaxejOraiñaldiko au azaltzera jotzen du M.ll.
P.'k, berak ez ditula sottu esanaz,doixtarrek Irakiisle-azalkizunetan erabilli dliJugteia geiena,baizik,azalpen oiek. Lenen,egiaren "ezagutzalle dan almena azter dezagunj"veritatis
examinandae facultas",dio Vives*elc. Ontarako Kant'en tankerara bereizten ditu» "adimen'* "mens" eta "arrazoi utsa" Mdianoia,cogitatioM. Gfaiñ-ga'iñeko almen dan Arrazoi Utsa'ren egitekoa au oraens gorputz' zentaumenak eta ad'iraenak ©materi diz—
kioten gaiak erabiltzea-ojdoztea. Nola,orde? "Porraa sintettku" edo diralakoan bidez., "Naturales informationes in onmiura'
animis impressae inscultaeçiue n©tionesw. Ez dira *la ere Platon'en uste berezko ta jaio-gabeak,naiz askok ala -uste. Garbi
erakusten du Vives'ek gorputz-zentzumenengandik ajiten dala
azas^aera, Ez dira,beraz,usts edo-ideaiolcr>rt~*.-ko bitie ta surrc--ia.;:isunaK,baizik, "catalepees", 3sta er? ez daaad
edo potentzian,baizik. Bs dira ezaguketak^

edo ezagutzeak; bcroien azij'baizik.

Kant'ok gai gorpu?,ki ta gai forma.lt;1 biroi'zten dl~
tu. Au bera Vives'ek ore.
Gogo edo ispirituak gorpuzkiari eraaten dion legami
antzeko aer ortatixe sortzea d-i ez'a'suera,bai dio. Adibidez
azaltaen digu au bera: sGndo,tztilIeak botikak jartzeix di-tun ontzien antzeko oraen dira, zer oiok,forraa biek. A.la cre,irudia
ez da guair-akoatVives beral ezagutzen dua,nez. Ala dio:"Zerbait ba'dala nais ezeta,onela naiz bestisla,egokitasun oiek
ala besteak dituia diogunoan,gure adimenaren iritzira epaitzen deguj ta ez,diranez—diran, Zerbait on ala txar dala,naiz,onuragarri ala alperrikako dala dioguneah ore,berak diranez ez baña,guri iduritzen zaigunez irizten degiz,naiz-ta,aldiz,zentzuen iritziak eta arrazoiarenak elkarrekin mokoz-mo~
ko gerta...Gauzeta.':-,,beraz.,07 degu diranez-diran irizten eta
epaitsen,guri iruditzen ze,izkigunea diranik ssan nai. Protagora Abdirita'ren-gisara,alegia."
Ontanere Vives'ek antzera dioke gerokoan Kant'ek
izadiaritgauzeri gure usteak "conceptu" erasteko ez degula
eskubiderik.
\
Ba'du Kant'en antzik aski Vives'ek aren "fenomenu"
ta "numenu"ren tankerako zerbait bai dio. Batari "ukigai"
edo "ukigarri" deitzen dio. Besteari Iñolako.zentzumenez ukigaitz dan barr\iko,barru-barruko zerbait,barnean gorderiko indar. Bere itzez,"quid inti?num,vls intus latena". Ta onen beri'irik ez damaigute ez gure zentzumon,ez "adimen" "mens" eta
ea"dianoia" "arrazoi utsak" ero. Oneraño,beraz,Kant'en antzeko. Oinkada bat auritera Hegel'en idealismu'an murgilduko,noski. "Nork jakin -bai dio Vives'ek- gauzen jokabidea soil-soillik gure usteen jokabide danentz? Izan ere,neurtzalle duten
adimena beste neuiTirik ez bai dute gauzek,izakiek,Hofflnis
menstira rei non est sed mentientie animi".

Auek- «nela diralarik ere entzvxi egi-ezaguerarik .ukatu,etzvm etsi,etzan"eszeptikuM j egi-antz edo probalidadearen
aldeko-jbaizik. Sorkun edo kausaren efagiña. Gndorengoagan bear-bearrezkot'zaf zetikan. Sorkuna ezagutzeko bidea zentzum&^
nak oartzen dutenetik barna daukagula. Auxen da "lojika induk
dukoiba", Bacon'en antzera mintzatzen dalarik.

rr

Egi-antz ado probabilidadea aztortuz, Barthélemy
Saint-Hilaire'k dionez, berri garta zan garai artarako ta aurroru xm aundi. Egi-antz,uste-izate, buruste,egl ziur eta eegi ageri ez diran arren bestaldekoak bano taju obeko oldozkets.k omen dira Valentzi'arrarentzat f-eroko jakintz-aurre—
rapsn^i it;x£.*b'joru, Ea,ljorrii:,oinbesteraño eskolastikoen eztabaida tu zorroakeriak.
•
; • •
Au guzia onela i?aki ero,3ntEuii ordurarteko Aris—
Aristoteles'en&andik:-!
njetapisik'irii; "b&zt&rtu. Izan erefKant'ek
"Arrazoi Utsa"'ri "Ekintza arrazoia" erantsi zion bezela,ViVives'ek eg:'a gal dun "oldozkota-arrazoiari" ongintza gai dun
"ek.intaa-iiarra.Koia11 er&nisi aion. Oiitaz gañera,Escocia'efekin
cta c:jaurkc>etan Hamiilton'ekin Vives elkartzen dun eta,bide batez,egi—eisagxieraz eain etsiaxazten dion iritzia ere jakinga—
rri da. Gogape odo kontzientziaren esanari itxu-itxuan eltzen
2,ioxi Vives'ek,"juicio natural" deituz. Gogape orrek ziona gezuriakaitza izaki Valentzi'arrai'en ustetan, erres iges zezaioken egi-esaguera ukate©ari,edo "eszeptiku".izateari. "
Onolatsu aztertzen diKklgu M.M. Pelayo'k Vives ar^iax-'en erakusketak eta u»en pilosopu-iritziak. A.dibidez ekarri dot ?ives"en "Prima ?hilosophia"ri geienik bat eman zion
azterketa. Ez uste zatirik onena aukeratu diotanik,"Ensayos
de la critica filos^fica" liburuaren 164'tik 175'grren orrialdera egokitu zaidana,baizik. Aurreraxeago aipa desaket be^
teren bat. Oar dczagun,arrigari?i dala s&kon aztertzeaz ganera,oinbeste pilosopuren iritziak elkaxt?,ea. Bera pilosopu OB
dan irentzat eziñezko.
G) Zer pilosopi-eraketa edo sistemargn jabe ote zan?
Jarrai dezaiogun J.M. Fernandez'i galde oni erantzuteko.. 0nek dionez,iru joera bereizi arki ditzakegu M.M.P.'gan.
Lenengoa: Vives'en eraketa. Onen aldrko ñd "9ienc4
a española" n,eztabaidari jarraiki.
BigarrenajAristoteles'i jarraik idealismo realista
ta" Pernandez'en itzez. Ziñausleen kondairars" icueblde ?.un
oker guzien iturburu metapieika ukatzea d*I&.1o.iitatik. bs^ datozke Jainkoa,gogo,aukeramen,Jainko'aren gizadiarekiko ardura
ra ta abar,ukatzeak« Ontaz gero,metafisika-zale • a i
S^ukatu gertatu zan.

- 60 Irugarren:bazterrera eziñezko zitzaion Palaton*
ena;umanismu-aldeko bait zan eta ulergarri da- Eder-jahintzausteak aztertzekoan baitipait,maiternintzen zaigu Platon'e—
kin. Gai ontan atsegiñenetakoa du eta bere ederlanekiko iri~
tzirik ezin diteke Platon'en joeraz antzu.
Kola elkarrekin konpondu? Vives, jakintza-bidfez ezik,Aristoteles'ekin bat dator. Palaton berriz,esin ditekebere ikasle argienarengandik zearo bereizi,M.lvr.P.berak "PsPlaton'en eraketa Españi'an barna" itzaldi goraipatu artan
azarltzen duenez,naiz-ta Erdi-Aroan elkarrekin mokoz-moko
jarri ba'zituzten ere.
Eraketa bereizirik ez genezake,orde,arki M.LI,P,"
ren idazlan etengabean. Bidezkoago dirudit -Fernandez'ek
?dionera bilduz- pilosopi-alorrean (pilosopi-elkalderrinn,
obeki- uri-gabe antzo zala M.M.P.Ez ala ere ijito antscra,
ludi osoa bere balu bezela dabillen aberaski agintedunaren
antzo baizik.
Bestalde eraketa berri ta bereizirik ez asmatu
arren —onxizkero oso zallla! berealaxe sartzen bait dituzte
jLenagokorenen batera- pilosopu jatorkiro jokntzen zan beti*
lenen,azterketa edo analisis egiñaz eta bereala pilosopieraketa bakoitzaren bapide,laburketa edo sintesis ezarriz.
Ez al degu pilosopu betearen jokabide? Eatez ere azterketa
edo analisis ori bete-betean sartzen da pilosopiaren muiroan,edozer gauzen zergatiaz galdetu ta erantzuten bait du.

Zati au bxikatzeko -orainart^koen ondoren eta azal-.
pen nagusitzat- bijoa beste bein J.K. Fernandez'en iritai t :a
logarria. Len aipaturiko- lau gaietan jakitun izatea,on:?la e^,
karturik. erakustem digu "Humanidades"*entKondaira egitekoan,
epaitzekoari eta elederrez mintzo danean,pilosopu ageri zaigu
la.Kondaira idaztekoan batbatera epaille,elederzale ta pilosopu dala. Bpa. berean,epaitzen ari dalarik ere kondairagille,
elederzale ta pilosopukiro mintzo zaigula.Itz gutxitan
adierazi digu "Humanidades" aldizkariko idazle onek.
Oinbestez,zati ofttarako naiko!
Gaztañaga'r Jexux
Donosti'ko apaizgaia

ERLIGIO-SENAREN ESNATZEA

Erlijiotasunaren azkortze-bidexksk aztertzera na—
tortzu, Goitik bogi-kliska batean'begiratu dv.t guztia, ta i—
kusiko dugu gizon eldua zelan fede-bizitzaren jabe egiten
dan. ^Esta erlijio-bizitsa gizonaren nortasune"y.k bakandu ditekean txatal bat bakarrik: bizitaa onek giza-nortasun oso —
osoa. daroa. Erlijio-bizitzarn alderdi guztiak ezagtrfczeko,,aJL
dizjlena^o erlijio-bizitza zer dan ikus bear dugu. Arlo on- .
tan Psikologia sarrautzi aundikoa da. Agustin Gemelli ~du1;,
bere "Psicología de la edad evolutiva" liburu oderragfc^gidatzalle.
Eztago erlijiorik^bax^ak daraoskun egieri fede—era—
txi eztagiogun bitartean. Si'atxitze onetan adimen egipena
bearrezkoa da, ezta aski,ordea,nairaena«.ere bearrezko baita.
Goi-agertuko egitzaz fede egiketa egon dadin,psikologi aldetik zer dan edo eztan bearreko,ikarik eztugu zorrostuko emen. Erlijio-bizltzari bere baitakoi aldertik sollki so egingo dautzagu,bere objetibotasuna saieztuaz; ezbaida au psj.
psikologi-landan jakin iturri. Erlijio-bizitza ta nortasitnaren
azkortzea eskutik doazala itzuriko dugu.
nen~erazle(causa
Jainkoaren
ña
ta naimen-aren
konfianza,zintzotazuna
eztira Erlijioa
naiko.
naira egipenik
menperatzea
Biotzak
prima)ta
baitakol
edota
be
gabe
egllle
begiz
badauko
be
ezt&go
biotz-emotea
ba-diteke.
dan
ikusita,gauza
euki
norbaiten
erlijio-bizitzarik.Ba—
bere
Danad^a
dozuz
arloa,ta
ezaguera
guztien
bere
adimen
agerkunak.
feonle-,
da.

- 62 • Bestegandikotasunaren bearra be argi ta garbi dakusgu erlijio-bizitzan,ta beartasun onetan oldezkoa zerbaitxo dagonik ezin uka daiteke. "* Siñezgogor baiatzu,ikus agkortzerako len-pausoetako agerkunak. Umea umil kukuldut?» aingeru irudiki otoitz itxuran jartzen bada,eztu ikusi-ikasia bakarrik,bere oldezko joera bat baizen. Ezta umea oraino,orlijiotaaunerako bearrezko diran adiraen ta naimen jardunen jtbe,
ta bestenaz,bere otoitz-egoera^:,erlijio-bizitza daramaten
guzien antzakoak dozuz. Umeak erli.iiotasunerako joera biaibizia du.
Pausoz-pauso umearen azkortzea jarraiki ukusiiro du~
gu bere erlijiotasunaren tantaitzea.
Umearen erlijio-bizitza poz eta bildur kukuka di~
ñardu. Bere erlijio-yarduntzaren izakiak,eztira ametsak sorturiko notin edo personak baizik. Adimena feiribiltzean ostera^^ainko ta zeru auzodi dan~dana goi-jatorrizko argiz girdir erditzen dauz bere adimenak. Zeruko Aitaren aurpegia,bere aitta edo aittittarena baleiteke mutikoarentzat,ta Ama
Birjiñarena,amarena-edo. Lenen urteetako erlijio-bizitza a—
zal-azalekoa dugu. Bene~benetako erlijiomena Jainkoaren izatea ulertzen eztaño,ezta ez asten ez ernetzen.
Argi ta garbi dakusgu mutikoaren erlijio-bizitzaren
azalekotas^ana,geriko urteetan,konturatuigabe ta iñoiz etiki
ezpaieban,galdu egin baititoka edozein erlijio kutsu. Len
siñez-arazten eutsan zaarragoen esperientziak garrantai ta
eragipena beretzat galdu ogiten ditulako izan daroa. Mutillak
bere ikasi-bizi-tik xurrupa dagifrealista soro izateraño,bosteen bizi-ikasia zokor&tu-ta. Umetarako erlijio-not'iiSllH-flOirdudanik ipuin barregarri yakoz,
Erlijio-ikasketan mutillarentzat guztia kaltegarpi
liteke bere erlijio-ezpaietan galdeka doanengandik erantzun
tajazkoa ez artzea. Gison elduengan ustea galduaz,bere ikasi-bizitik eztasaguna bastertzeraño doa. Urte onexek dira
gazteak bere ezagutu-egarri bizian erlijio-siñes-gai guztiak erdeñatzen dittin uz-teak.
Umea gatirgoitik bizarraroan mundu ezesa^tin bsten
aurrean daurkizu,ta ezer eztakila baitaratzean,guztia ezagu-
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tseko gurari M z i bat sortzen yako. Alde batetik. le-n izan
dana izateak kilikili mingokorra dagio barrenean,bestetik,bere ezean okilduta,bere*biots osoa kokatzeko beste biote bat
etedan galdeka ari, Iñorengan siñes balezaT Balcitcke orrati—
ño bore gurari bxzi onen it;:uiautuan,sasimaixuren baten erlijiokeris bide-makixrreratzea,
Bitjarraroan sartunago ta erlijio-problema gordin-.
tzenagojlazapenayordeajbere bizitzan gaateari garrantzizkoa
eztirudio. Zereko-zeren batek artc:^a dabil,eztaukon zertxo
bateb bearra;eztu ezagun,baña gabctasun orrek uirdxiri daroa.
Irrika onetan dagola dagerkio lendabizi rautillari erlijioi d e a l e n ederra.

•••

Jesusek lilluratu egiton du gaztorxen ñaimenajta
ezta onezkoro zeruko Aita,bez*c aitta edo aittittaren antzeko,
gizaki ametsi^arri batona baizen.
Hesltatzak aurreagokoak dira erii;jio—"zkortze edo
azte ontan. LiutilXa atzerea^o dator erlijio-bizitzara,ta arazo moral ta sozialok daroo. Au ordf.a,famili siñesleetan ja—
yo ta eiiitako gazte katolikoen artean bakarrik. Orretan be,
yakingarri da,protestanteen artean be auxe borau gertatzen
dala. Protestanteetan be,gazteak adiñ-adiñez maite d'abe Kristo
to,ta problema moral ta gizartekoek bistu erlijio-arazotazuna
na,aurrencn neskatxetan daurkigy.
Gaatarora ezkero,besteen batengan birloratua dakuzen Jesukristoren elburua berongan niniarazten alegintzen da
mutil katolikoa. fiztu aoraatzen oraiño erlijioaren zerdana,
ots,graziaren yarduraena guregan, ta bere alderdi eragikorra
yako ajolatsuen.
Baitarakoitasuna(subjetibismoa) da soilki bizarraroko erlijioari idukia damayoria. "Dogma"en ikasteari uko dagitso,problema moral ta gizartekoen askatzea,begikoenik dula.
Ta izatez ta berezkoa dan edo kritikari jaramonik egingabe,
bere asmo oneik gallurreraño eroateaa ametsetan ari da gaz• t e a ,
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Mutikotik gaztarora bitarteko krisis edo kinkan umetarako erliotasun baitakorra oso irabiatua izaten da. Baditu o^tera krisis onek otz-bero aldiak personatik personara,
edo-ta gizonezkotik emakumera be.Indrazkoek eztabez sakramen-
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tu ta beste kristar ya.rd.unek beren balore reala ecio substantziala
tziala artzen,beste baitarakoian baizen$ ta jastaroko atabururakoan burutik oñotara aldaturik dagosala konturatzen dira
sandnid.. Sakramentu bissitzaren indarraz lilluratu egiten
dira,kristau eikunek bidez lortua usteeben elburua,oralndik
urrun baidakuste.
Atzipen onek,moral ta erlijiokor jotnu^a landu daben
mutilletan,umetarik gaztarorako kinlca gorria erneten dau. Ezpen auen zer^tiia ostera,politi a ta gizarteko gertakote.z ga«ñera a\arrenik,katoliko deritzaiocnak euren elburuakin buruzki dabiltzala ikustea dugu. Erlijio-kinkak bere agerpen berezienak damoskun aldakera une oneten,gizonen gertakarien
bidexka sistriñak ikuski,dan-dana gizonen gogara edo patuak
gidatzen daula,bta?utzen du gazteak. Jainkoa baledi zusentza~
lle,besterarrfczean ditekes.
Emakuraeetan erlijiomenaren otzitz^ak len kemen guz
tiaz egiten ebena nardatzera daroa?. Mutilletan,berriz,koloka une au,adimenaren jazkex-a?- apaintzcn. Filosofi,politika.
ta soziolojia ikasketan atsogiñez mulgiltzcn da.Fede,Jainkoaren
koaren egipena raunduan ta lege moral galfetzaz diñarduten, pro
bleaiak dauz onuratzuen. Erlijioak damoskian lasapena gutxietsi-ta arazotasunari deus egingabe problema onek sen-arauz
erabakitsea benetako £,riña da gazteetan. '
;•'
Kinka onen aleak,beti eztira,arean,utEak; erlijio,
orobata edo-ta Jainko-egarria pizten dabç> gaztearen biotzean.
Baña Jainko au oraindik bere adimenak erdia dusu nolabait.
Eztau erakartzen bere erlijioaren beste alderdi ta erro agirisn balioak: gogo-egoera zelan,alan onartungo.
Biza^raroko erlijio-bizitza betetasun ta umotasun
gabe da. Bene-benetako erlijio-bizitza azkorketa biiruan daurkigu,ta barau gaztaroan azten da. Kristar gizonarentzat
Jainkoa da guzt-iat bers bizitz,elburu ta bertorako bide ba
bai. Ezta Jainkoa gizonaren beardun,baña bai gizona Jainko
egiketaren raengo. Benetako erlijio-bizitzara eldu danak ondo baño obeto ulertzen dau.
.
Badauke oino gizaki eta' natur-raallako uste ta ba—
loreak bere aztarnatxoa,nortasun mardula garatu bitartean.
Orducianik nlcrtzen dau ^iza-almen utsez ezin leikela bizitzako joraugarik,ez ezajiutu,ez biirutu.

Bere bizita bearres eskasean,ezin leiKtiZ epimdo
gizonakjbere biotz ta adimena bake-tu ta norberen indo.r o uz~
tiarren beti artega dirauke.Ta ortlxek dakusgru.atca za.balik,
bizitza ta bere mugen ta eiburtiratzolco bideen ;roi-~,jat3rrlzkc
ezaguerasbake. zelaira daroaskun eaagutza,biotzi~umil ta adi™
men erztxiaz on artzeko.

Yon Kepa Guarrotxena
Arantzazu'ko teologilaria

GIZARTEZALEKERI-ARAUKETA
Gizarte-zalekeria edo ''Sozialismoa"aztertgeko elGaur,edoeo:Ln .jakinta bidean,gero fita eraldaketa sun
buru dart, Orregatik,muiñari atxikirik»utsi dita&gun jardun
diagoa daicusgu.Batzuet>- n nabarraenago,besteetan illuntxuago,
bldeak OTO. , ienea,bere etor-burua ejsagxiaraziko det. Axauketa .
baño.Orain»gizarteko arlotaaz jarduki zer M esan?Ka'barraeri
au sortu baño leBago»Lakemenzalekeria edo Liberalismo"a iu~
al da eraldalceta aundirik? Here gardiz,baietz esango nufce,ta
dian barna zebillen. Bai ondore icaltekorrak gizarteri eg-oki~
aundia,azken urte auetan batea ere- Baña au arloax'en landa
tu Baizkiola! Bere xede au zantnorberak egizko dotriñaren nen goien eipa a r i a r i .
urri 2uzena zanpatuaz,askatasunaren eskubideak bere tokitik
at'ezarri.
Au da,askatasun bidean zuzentasunari jaramonik ez
egin. Saña,lakementiar batauk,beraz zekarzkin zituak ikuski.
gizarteari laguntzera jo zuten? eta bai egin ere! Axiek,orde
jakiteke,beste bide bat artu zuten. Arrezkevo,gizartezalekeria
riaren sortzea dazagu. 1825'garren urtea zan.
Marx'ek gogora arauketa
Ondoren berriz,Marx jauna gizartezalekeri onen eragille aundi ta beroena lez datorkigu. Bere arauketa edo Msistema
tensa" berria nork eztu ezagutzen? Onurakor ta egokl de:Htzsit ba,artzaz zerbait adierastea,laburkiro bederik.

.
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Marx'ek asraa arauketan iru gauz auetaz diard\.ii,:au.~
gauzakizalekeri eraldaketa,gizarteko burruka ta "Plus valor"
deritzaa iritzitzaz. Ona eaen bere arauketaror, oñarri. Laburkiro,gizonaren kemenak edo Jaungoikoak ^izon danari eman
gogokortasuna gauzaki ©do "maieriarokin" nasten du, gizartea—
ren Izaki Gorenekoa Laterria esarkl. Lenik,xru iritzi auek
azter ditzagun zeatz-meatz. Ta ondoren,dagokien neurrian,Qsteztuzko ditugu egizko dotri-^aren araua.
Dakusagun gauzakizalekeri eraldaketa nola gogaldu
zuan bere baitan. Bere aburus,lur ontan dagozen izakiak oro
gauzaki bultzadaren bidez sortu dira; orregatik,Jaungoikoaren izatea uka dagi,areago oraindik,geroko bizitzaren itxaro
penik .ez du. Gero,gauzakia eraldatuz dualarik,eraldaketaren
bultzada argl nabari oso iduri edo antz guzietan. Au da,goga
i oikor,zuzen eta giaarteari itsatsi oiturak aldalcuntza bor-'
diña darakustela. Ona emen,bere iritzietako bat.
Ariari jarraiki,lagun-arteko burruks datorkigu bigarrenez. Gizarteko bvzrruka au,Marx'ek,bere iritziaren arauz,
bear bearrezkoa dala,diagoj bide bidez,gizonen arteko ber- '
dintasuna iritxi nai du. Ta biirruka onek diraun arteño,ez
genezake pake zantzurik ikusi. Edestiak berriz darakusgu^burruka onek beti iraun duala gizartearu Orregatik,bcrejomuga
gizarteko ezberditasun au kerttzea da. Orain bederen,dedilla
onela,ta bere garaian epaituko dogu.
Ta azkenez,"Plus valor" deritzan iritzia dagokigu
a ztertzea. Au da gizartezalekeriaren miuña,egigea baiño.
"Plus valor11 iritziaren ezagutza,labur,onela adieraziko nizukes Langilleari eraan sariak ta lanaren aldiñak elkar duten aLdia;iritzi onen arauz langilleari bere bizitzarako bear duan
aña daraaio bakarrik. Arlo onetaz zearo mintzatzea egoki 11—
tzake oso. Ta onela fagigu gañera. "Plus valor" deritzan ontan bi kulatz nabarmendu ditezke: Erabilkunde aldiña ta aLdatze aldiña. Erderaz, "valor usualis et valor commutativus11.
Erabilkunde aldiña,edozein gauzaren irabazkiñean
datza,norberaren beartasuna asebete dediñ. Aldatze aldiña c&
de^gauz batek bestegaz aldateeko daraman gaitasunean. Berebat, Aristoteles ta Tomas Deunak berezgoa au oartu ta ezagutu
zuten, Serbaitengan nabarmentzen dtra orde,bat bestearenga^
dik.

- 68 Bañan,Marx iritziaren arauz,aldatae aldiñaren oñarri lana da soflki. Gero,aldatze aldiñaren neurria gizonak
liirrean dagin ainbat lan iaan bear nai ta ez. Di'rudunak langillearen lana erosten duanez,berarekin egiaa elkarteaz,oni
dagokion neurrian eman bearko lioke, "baña es dagi orrela?bere "bizitzarako bear aña bakarrik damaio 7oaño. Begira iritzi
ofien muiñ anker ta egigea.
Eleiz-iritziaren arauz

:

Baña,ba'dakust,irakurle,zure begi zorrotz eta oaijlea areago doala. Beraz,nere asmo ere orixen da. Orregatik,
eskuartean darabilkidan korapillo au azkatzera natorkizu.
Gauzakizalekeri aldaketari buruz,gauz batzul ,oartu
bearrak dira. Lenen,ludi ontako izakiari,izatea ez datorkia
gauaakiaren bidez,philosophiak darakusgunez. Adibidez,Jaingoa
goa eta gizon-animak,zer ikusirik bai al daukate gauzfciare*;:
kin? Ez diteken gauza orise. Gero,ludian gerta-jasoak gauzakiaren bultzadaz datoztela,edestiak argino daralcmsgu ezetz.
Kistartasunak alegia,gauzakiari zor al dio bere izatea? Gi—•
zon zentzudunak gauzakiarengan ez,gogaiengan baño dakus.

Goazen aurrera ere. Gizartean dakusgun ezberdintasuna ez daiteke kendu gure oldez. Aitzitik,bere gogo za-letsua izatesgoaren aurka doas Oartu gaitezan beraz,"JaunJaungoikoak
eman adimenak ezberdiñak dirala,bai asraamen,bai o
sun,,bai indarreanf eta berebat, ezberdintasun ontatik berez
datorkigu esberdintasuna abpraskietan"(Rerum Novarum) Marx*
sk berriz»gizarteko burrukaren bidez gizartean pakea ta la—
saipena esarri nai ditu. Beretzat,ezberdintasuna dala jazajazarraldi
auen iturburu,dasa. Baña, edestiari janmiki,joan
saldietan,giz5artean pake ta baretasuna dakusgu burruka bidera jo. ga.be.
.
.•
;
Ta orain,"Plus valor" deritzan iritziari buruz mintza gaiteaen. Lenengoz,iritzi au gogamenaren axarka doajnork
ez dazagu,aldiñ aundia daukaten gauz batzu,gizonaren lanik
nabarmendu gabe,adibidez,ikatzarri,urre ta |ibai*| edo beste—
rik,aldiñik gabefnaia langill.eak bere keraen guztiak lanean
jarri. Gero,aldatze aldiñaren oñarri ez da lana soilki.Bes-»
te gai bearrezko bat ba'dazagu gauzen irabazkin ta 'gaitasuna
na norberaren bearrerako. Onela izakijaldatze aldiñaren ne-

- 69 u r r i a , ia&afc ez-eaik, itibasiciñak darabaki. Ona emen,Marx' ek
ezagu'tu etguan g,ai berrezkoena 9 b^steetaz lez^ontaz ere peit
e g i a
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Gizartezalekeri-aburu
sede r!amaizut:"Gizonen
Baña,au onela izalki,langillen "bizitza latz eta
aberasklakjguatientzako •bildvtaa,norberaren jabetasun bakanekagarria dagite. Langilleak iñoiz ez dagl lan besteentzako
rrezkoa kendi» dagi. "(R.K.) Ta onela,gizonai'i berez ta legez
bere bearrerako baño. Orrsgatik,bere lanaren blde?,iiekearendagokiom gizartetiarrak es dute onartsen,ostera,Ian dagiten
nekez, irabazi duan saria zuzenez-dagokio b
gizieotaakc biutzeaxTen. Ta aberaski auen jabetzat,ardibana~tzeko,Laterria
dazarrite soilki.
Areago-oraindik,"langilleak,batez
ere,sepñiarekiko
jabetasuna daramane?,lanarekin irabazi duan saria,tear bea—
i'rezko za?.o bcre sendia dagokton neurrian azitzeko"(R.H.)
Gizartetiarrak orde,langillen saria gusientzako biurtuaz,
berai gogozko ta bearrezkoeue zaiena egiteko azkatasuna kentzen diete. Ta.auek ezik,rjurasoei dagokien bete bearra eragotsiz,"berezko zuzeñtasunaren aiarka doaz,ta aldi berean,
sendia lur jota uzten dute"(R.K.) Au zuzengabeaz .gañera,nolako jazarraldi ta nastapil dakarren gizartean!!!
Gizartetiarrak daramaten jo—rauga gizon guztiak
berdiñak egitea da, goien dakusgunez legezkoa ez-ezik,izatezgo beraren aurka datoz. "Bizi geraneño,gugan iraungo dute ne
ke-oñaze ta lanbideak; Jainkoak gizonari,oben egin ostean,
esan zion ezkerostik datorkigu jaratmtzi nekagarri aus"Beko~
kiko izerdie jango duau,berriz lur biurtu arte guztian,lurrez
egiña bal zera".(Gen.3) Ba da,orde,bizibide au ongitu lezaken zerbait. Gure gorputz-atalak,berez ezberdiñak oso,elkartzen diran bezela onera gizartean ere dagiteke errezçadibides,dirudun eta txlro,nagusi ta langilleak elkar lagunduaz.
Zein egite eder ta zuzena! Nai ta ez,bati bestearen bearra
edo lagvintza dagokiof "ez datorkigu aberaskirik, lan egln ga™
be,ta berdin bester^kylaiia aberaskirik gabe"(R.N.)
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Gizartezalekeriak gizonoi ez dagieke gaitz ezik,
ezertxo ere. Eleis Ama Doneak e*ria b'ide dualaj^atzojgaur et». beti gaitzetsi du arauketa au3"ba,bere lokune larriena ori da,gi.Konak gezurrezko iritzietatik nld .ndu'.(Pio XII'nak.)
Esan iritziaren aldakera
Orain arto,gizartezalekeria bs..t,ta iritzi bereiziarekin daza^ni. Eaña,Leo XIII'ñak "Rerum Novarum" azaldu zvn
oakeroatik bi aatitan erdibitu zan. Baña,"bcstcak beaela,
Eleizaren aurkako kutsu berdiña adierazten dute"(Pio XI*n
"Quadragessimo anno").
Batjikusi araueketera azkosas leunagoa dager. A.ren
ondove, negargarriak ikusl orde,best bide bat artu zuan. A~
reago,irbere irit^ia asi'otan Eleizarekln bat dator". (Q.A. )l~
ritzi onen aburuz gizartcko 'burruka be&te era batera c;ogaltzen du. Ark oaño leunago dagi ObO. Gizonaren. kwmeaak ere ez
ditu lege auston,ta ^oitziago berari dagokioaa kendu., Ala ta
guztiz ere,"Eleizak darakuBamkin ez datorke bat,ta bideg^be
litzake biak berdintzea,beren zedeak ezberdiñak d^ranF;""
(Quadragessimo ilnno).
BeDtea berr5.s,ezberdiña oso alde guzietatik Eleizirakaskintzarekia. Guzien-zalekeria edo "Comunismoa"derit?.a.
llork ez dazagu gudozte anker au,gizarte osoa leize zulora
daraman au? Arauketa au gizartezalekeriarengandik datorrenez,bere nraiñ,Marx'ek asrna iritzia da. Au orde, bere erara
darakus baño. Oro bortxaz daragijonela,gizonen o^asunak oroentzako biurtu dit'ezen. Alde guztietan indarrera ^otz&n du;
gizonen eskubideak ,ez ditu aintzat artutzen. Orain bertaxi,
Hungria'n jazoa nork dakus ondo? Or ba,zer zitu edo ondore
kalgorrak dakarzkion gizarteari.
Iritzi auetaz, Aita Santuak oro> di6te«"guzienzal©keri abvirua
berez dongo izan ezik ezin diteke bere barnean biai"(H.N.) •
Eieiz-ezaubide gizartezalekerikiko
Azkenez,nere eta Eleizaren iritzi zuzena damaizut
irakurle,orain arte diardugun guztietaz. Zure adimena,ba'
dakust azken itza edo egiai'en zai, dagoela.
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Gizartetiarren irakaskintza iñoiz «z diteke batu
Eleizarenarekin.
Haiz biak, gizonaren zoriontas
arek besteari dagoiciona «z dagike. Gizonak bera zoriontaauna
billatzeko, nun Jainkoarengan ezsan? Au da aorion bidea, giao
mi?*a aeic»» xed®, ^oritsarr»z orde, beste eskoren billa dabilts* Gizartezalekeriak ere orixa opa du, egi bidetik alden
au<AZ bere xe&e edo zoriontasuna, Itir ontako lasaitasunean esa
Orregatik,"Arauketa au guztiz ezberdiña ta aurkez—
koa da kristau egiarekin"(R.N.) Iñor ez diteke izan Jainkoaren seme ta gizartetiar garai berean;bat edo beste.Ta gizon
guziak jomuga bat daukatenez,au da Jainkoaren naia egites,
Berarenga» arkiko dute egizko Zoriontastma.

eduki ditaagun Aita Santuaren iritziak gigizartezalekeritzaz.Betidanik,lan dagite nolabait bere atarka,ta
bate? ere azken urte auetan.Entzun ba,azkenez Pio XI'garren
aolku eder ta zuzenaJ"Horberaren onginaian dago gizartezalekeria
keria ez onartzea;areago,oroi zaitezte,gertazalekeriaren aita
lakemenzalekeria dala,ta bere ondovengo guzien zalekeria.
Aranzadi'tar Pelix An.
"Villaro" ko Sakramentinoa

Adimen goitarren berezitasuna
Ludi-aear nijoa ikusmiñ,egarbera egoa ... Srletxoa
loretik-lore bezela,lurretik ortzira,egtazkitik illargira,ezti asegarriren billa... Isaki loreetan Jaunak iiuri duan esku
aabaitasuaa xurgatu naiaz ... Bañan lurkoiak eain ase naute,
Barne-giroak aitziña aidataen nau ta ... ustekabean giaonaren
gaa erkitaen zaxakit lasaiki ikusmin—egoak . -. Orra lurbira e_
rregea,'adimendun
aberats okitua,Jaungoiko
eroakorraren
ixpi~
ko
©n«a xedea
bakanki i~
llu
bisia, Zem-jauregitik jaulkitako
gotsaa»
ailffien bitxi-kutxa,^3go-adi~
arrunta-xume iaateagomen
jabea.
berx-ian
atsedem artuk©
oldatykiago adimen goitarren abe~
aberaski
asetzen dug-ure
eearoegoiene
eldxaGisoB
gait«»s*.
Aa onen asitertetan
«l«gu, aldeguneasa,
barne-miña.
Or
tinkatu
nai
noke
gaurfco
ikus-mie.keta,ega
ukal«klk&r ai^'bfeko
Ti jakiñas, Sta Jaunaren
di batean adimea altsuetaraño igo sadis ta berezitasun
oieza~bides£,Jaunaren gizonarekiko oparotasuna ezti goxo bai
litaa miaatu des&dan.
Gfausa oroeiiaa ~bemela,,mmn ere isan-malxazko gora-
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Gizonaren gogo-iturritiko ur-xirripa edo almen gogozkoa da adimena. "Berezko adi-gaia lurkoietako izabaita du lenen eta ezaupide onek eskutik dayama Jaungoikoarenganaño"(l). Bere bete bearra,oarmenak oparo daskeinkion argaiak lantzean datza. Onela zentzu gaiak landuaz,
gogai orotikor arnaria borez dakarki adimen zugaitzak. Bañan
ez uste adabaki edo eraskin antzo ditsaskiola emaitz au. E- .
gipen bizi^barnekoiaren indarrez damaigu adimenak gogai igalia,bañan beti oarkin edo zentzumen agintzapean.
Zentzu-azaupide zear diarduaz,irudiki ta oarkiatk
a.rtuaz ltirkoi patsa kentzen die adimen tolarean... Baserritar
izkera agirituko dizut; zentzu-malla goitik dagerkigu adimena,bañan emen tinkatu bearra du bere orpoa. Tolareak sagarra
bezela,oargaiak artuaz,adimen zur~esian ertsiki ^estutzen ditu
ta ortarako duan indar bereziakin lurkoi kutsua ezabatu...
gogai biurtuaz. Gañera orokor eta beartasun txertu dizdiradamaie», Baitetsi dezagun bada jakintsuen esakera^ez dago
adimenean oarmen serae iisah ez
Adimena,dio Mercier'ekteglge edo alezko mena da(in~
tellectus potentialis) ta beste landako bultzakai zirraratza—
llea bear du adi-lanerako suspertu dedin. Adimen egikor eta
eg^-^eg berez langilleak dira, egipenaren vctreneko eimo ta oñarri,bañan bata bakarrik konpondu diteken 'bitaTrte»n,beeteak
landako osakai bat bear du lanerako ttssarri dedln. Bigarrenaren lagun bearrezkoa,ber£ erraietan zentzu^i€«M5 irartzen dan
eraki adigaia da. Bi arazki egilleak damaiote almen egigeari
lanerako erreziasuna,alkarren leian ustartuaztirudimen sta
indar bakantzalle ezgaitsuakÇintellectus activus)»
Adilan-zurubia
"Ezaupide araz.oa aztertzen badegu, izakia
idoroko degu bere euskai erabakitzalle antzo ta bera _gabe: e~
gipena berez virtiiaz deufeik ez dakur. Adikizuna buru- egiuen
©ta aurkezki edo landakiaren alkarpidetzesa da" (2). Eta MerMercier'ek:
"gogapenaren bxiru lan guztia bikoit'z onen alkartu
erazian datza ta ortan diardu. adierroen (principia) gidaritzapean".
Oarki bidez datozte gogaiak,bañan oarki ta irudikiak ez dira adimen aidatzalle sollik; adi—iñarkunean bidezko
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arazki antzo diardute.Oarkizuna erne bezin laister adimen
langillea dager oar—irudikia argituaz ta eraki irarria,adi~
men egigeaii josias. Aijtzaldaketa onek adimen egigearen eri*a—
iak naroki gaztetzen ditu ta arnari bikain bat damaigu:yer~
bum_mentis - Ji£i|ki_^gi*'itua - gogaia-.
Berriz diogufbada,eskolastika guztiakin :Zentzu
ezauT)ide ta adikizuna kidekoak dirala bere lankeran ta bate—
ko osagalluak bestean ere idorotzen dirala,malla ez berdiñean izan arren. Sta Toma deunarokint "Bada adimenean indar b.e™
rezi bat intellectus agens deritzaiona ta irudikia zearo ar—
gi-aldatuaz gogo biur arazten duana" (3).0nela daraaigujune
;
berean gogai emaitza.
•
Adi-mailla. Ezberdintasunaren zergatia.

•

Adi-arazoa lerrotua dago,zeatz ezpada ere. Idatz
lanaren mamira ui'reratu gaitezen orain. .
;•
"',...'.
Arbi erein antzo ta azaletik sollik gizonaren isatunkera ta adi-araua aztertzen badegu aurki dagiguke OEtooo
gure jakin miñean,bereza ta babai ugarienakin. Ezta ai'gi be~
reziren bearrlk gure arteko adimen ezberdintasuna çskuz uki—
tzeko. Badira ^rraldoi ,-jatorrak, uvra.no antzo eguzki-izpi bid an zear goi aldera joaz,lañotza .laiarerrian kokatzen diranak. Bc;ita baldar iñotzoak ere arraxtaka tiTri-t*rra,iurrari
ditsazkiotenak. Bata ta besteen adi-lanketan zerutik lurrerañoko bitartea dute. Ala ere adi-gorputzeko soinkiak berdiñak dituzte zenbatean,naiz barrukoiak naiz landakoiak. Nundi
ko zipotza d©gu,bada,ezb©pdintasuna?
Alperrik .Mllatu naiko degii l'indako oarki ta irudi
kietan. Auek b^ren iza-baita bakarrik begi'^.tatua?. ,marai berdi
ñekoak rlira noretzai ota zuretzat. Irudiki gai>tan jakintsu
ta baiHarrak "zaru" berdiñean gaudo,bañ" bateen ezaupidea
besteen gala^a-esi zear. diioa,dirdakin biirnizko txlnparta bal
litz. Eztago,bada,irudikietan ziri onen oñarria. "Oañera,
diago Balmes'ek,beste zerbait ez balit^ beat;, aulki gañean
m^kurtuta,be^e jateak lurreaB dagian lez-z-o okerrari zirkiñ'ik giibe begira dagoan katuak,Newton edo Lagrange'eren kidekp ezaupidea luke? auek bezin ondo ikusten bait; du,balta i-,
ruditu ere begiak istean" (4).
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Adimen salleko raalkar-ibarren iturria,baita erbes
tean ezin liteke jaio,orregatik geren barneko adikera arkaa
tzetik dariola esan bearko. Adimeneko adar bietany egikor
cta egige d&nez errotzen da sehdoki gizonen ezberdintasuna
ta buru-Iangille auen giñoan dagozke bere eskuoeari daxirkezkigun gogai emaitaa.
Ziur eta garbi diago Derisi'k:"Bz dala adimena ;.
Izaki ta Tberekikoak bere erraietan sortarasten dituana,baifa-landako gertakizun itxuraz jauyiiaz,egungo" gogal zaleen
legez. Baisik -os'tez; Izaki ta 'berekikoak adirnen jaiirgoen saj?
tzen diaranak,egipenari erbotssun eta ikurra eraanaz"(5). Ez
naiiz iritai onen lelkldc, Solllik diot;Adinten olan sartzen
diran'gaikien aldakiz\ina,bQre ividarraren gi.ñokoa izango dala. "Jaungoikoagandik dator adimen argia". (6) Bañan ez dira
ixpillu gaztiak ia ;i ar.tzaile berdiñak. Ezta a'dimeu orok ere'
Jainko iñartza oatasun txortan goi'"puztuaz,adlraen lanari txin
partaren jeikia irarCaeko. Ain ziizen ere,gizon bakoitzak
bere barnean du ncuri'ia ta ezarri zionak soillik aldatu le—
zaioke izatezgoan.
'.; , .
Laburki:lur-azalari t:*'illarra antzo josita dirau~
ten ipurtargiak goikalde irritsez burrukan biderdian ler •
dagitenak eta jakintza galiurreEn zerutar ozkirri-kilxma
atsartzen diitensik,alkarrek5.k6 bitarte sustraia adi zugaitza
ren bikaintasun edo auriaEunean dute,zeru azpitik bakarrik
aztertaekoan. Eta.blzimen Iturriari so egiñaz beren naimen
neurrigabean.
Adimen goitarrak tasunki errotikoak.
i Adimen goitarrak ^akintza •galiui'rean gañez dagiten izar ñiñrñirlariak dira. "Besteekirt alkar-joan daramaten alderdia aztartu nai izatea,esan,go digu Balmes'ek,Jainko
ko ezkutukiaren zel>gatia eskatzea da. Berak bait^ damaigu
batzuei bestei ukatua*1 (7). Atxurtu dezagxin ala ere,soro
au al degun giñoan.
. Jakintsu izateko jokera ta ayurri orrekin jaio
bear da,esan oi degu askotan. Ezin genezake ukatu adiflien
oien berezko gaitasun egokiena. Ala ere bekoki izardta. i
tatu bearra izan zuten azia,errotu ta zildu zedin,atsai^a
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Balmes'en aitorrez eztu kabirik alper-ontzian,ez diraki gogai sukarrik buruan ez badatza. Adimen.argi ta ikuskizunsena -oitura ta legiñez lortzen dira"(8). Berezko zirri-bctfo
ariñean. apaingarririk ederrena sortzen duan margolaria,ezta
trebe/tasun ortara alper—aize babesean eldu,baizik dlarkizun
lor,nekagaitz bidez.
Jakintsu bekokia dizdira arazten duten tasunki
errot^koak eta adi-zugaitzaren igali elduak ez dira zerutik
ebia lez jetsiak. Buru-baratzako iñorkin biltzea bearrezikoa
iaan da lilitegia ninitu zedin;bide-zearreko eragozpide iñauste arego,tontorreko ozkirria patxadatsu atsartzeko. 0rain kiskalki daude aeru~galtzairuaix,urtu-zorian. Amor-cmaft
ezaren eta adi-leiaren ordain betea!
Txunditurik so dagigun une batean adimen auen eder,
tasun lilluragarriari,berekiko bitxiak banaka banaka jaulki
eraziaz. Toma deunaren ardurapean lotuko gera bidexigor oni,
"bera.bait degu lagunik zuzenena ta eskura xeeki damaizkigun
adimen goitapren tasimkiak ikusiko ditugu.
A) Bakuntasuna.
Berezitasun onen mamia ikusteko,goazen
bere sustrai ta it\lrrira,Jainkoarengana. Bera da egizko adi
raen bakarra,gi2son-lrideen bearrik ez duana^ Gauza guztiak bj©
tiko une batean gofai eta gogai bakun bakarrean dazaguzki:
izate-barnean(in sua essentia).
Eraen datza ezaupide goikoena. Jainkoa daukagu artu
bearra eredutzat,gizonen adi-lana neurtzekotan eta auen jokes-a ari begii^ txirbildu,eztago esan bearrik iturri alguztidun babes aurrean dauderiak izango dirala,\ir garbiena daskeinkigutesnak eta Jainko bakuntasun antz osatuagoa dutenak.
Eatago arkaitz bertako ur-negarra baño aratz,gardenagorik.
Ain zuseii ere Jainko borondatez ' eta norbere ale- •
giñe?,adimen Iturri babeseagokoak adibide bakun orren jabe~
tza geiago dtikete ta gogai gutxiagoen bearrean dirateke.
Ori da adlmen goitarrekin gertatzen dana. Jainko ©skuaren
ugaritasuna naro artu dutenez "bakanak baño bikañagoak dira
ieren gogaiak. Gogai Bakar batzuenzear eta goitar argi
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aberfci ezkutuetaraño ega di joaz txepel, ta txatxuak gure bal
darkeriz lurrean diraugun bitartean.
B) Argitasuna.
Bakuntasun gallurrari muiñ eman ezkerp
adimen goitarren erregetza osatua egon oi da. Onen mlrabe
ta menpekoak tiira beste tasunki guztiak. Mendi ganetik ibar
aldea zeatazki • &ate\isgan antzo oiek "beren jarleku altsuetik
dakuste adi-lillurapean, ,jakih lardiko zulo ta zirrikurik
ezkutuenak'; Bergson'en itza:arira ekarriazjMgaw£a guzien
iza-taupada sakdna oartzen dutela" ciasakegeu" Bgfuzki zirta—
.tzalle,gau illiineko illargi,ezkutuki askoreif giltza oi dira.
Orra argitasuna,bakuntzaren ondorio leñurutsua,
Beren egiñak as^tertu besterik ez degu,srgitastin
leñuru-^sian zxirturik gelditaeko. Bañan gure kideko adimenak
ezih dezakete ezagun argitsa onen ondoa ta baliteke argia
illuntasunez izentzea, ero ;jokaldi batean. Orixe bera 'diot
gauza oroetiik© ezaupidetaz,ez bait gera denak aspil berdiñekoak,barkatu itza. Entz'un Balmes'i: "Maiz gauza bat oroki
beg^ratu bearrean,bertan bera uzten ditugu atal batzuek,garrantzi gutxieneko buztankiari elduaz, Edo dena batean dakusgunean ez gera oartzen alkargo ertsia dutela ta ori efotik kentzen badegu adi-etxegintzarik arrigarriena,txepelkeri burugabean "biurtuko dala" (9)«
'
•
.
Adimen goitarrak bafcanrifc dlra erru onen kutsu
gabekoak. Goi-argiz ta ikusmen-senaz une batean dakuste deria. Eta lurbira guziko arrigarrikeri ederrenak ikusklzunsen onesen semeak dira. Une bateko txinparta-piztsn igalirik sonatsuenak dakarzki ta berea.lala lengo atseden kabian
gprdetzen da. Besteak ez dakustena agirikoa zaie. "Eskein
egiozute lerrobo (lerro biribil) bat. Bere begi sorgiña oni jostean biribilla,onarri astindua aunditzen dijoa,egun txi'nta eguzki aurrean aña zabaldu ta odatu arte. • Begira,
z#r ar^itsua besterik etzan. Geroxeago ortzia dizdiratsu
dago urre ta zillar-mataz-erraletançugolde sukoiak estaltzen
zeruaXdea eortaldetik-eortalderajegotik iparrera" (10)

- 7"8 Tasunki onen anai 'ta uztarri, "berekoa da azkartstsun
ta erreztasuna ere. Guztiak gornuts fcateko soinkiak bezela
dira ta'giño berdiñean arbzen dute bere zañetako Tjisimsna.
Izate berean baturik argitasuna deritz&io alkargoa eratzen
dute ta egiaren azterketa,n jarri oi dutc bere agintea.
D) Batasun ta sendotasuna
Orainartekoak oroituaz errezki' sumatu genesake •->.-diraeii-gditarren batasun ta sendotasuna,tanta;laren
ez "bait dira. Zuztar,genia ikusi-terri ?era.
./•-••..•:v ,..• Ez dute batasuna gogalpen estuaren emai-bza,baizik
oñarri batasun "berezko arnaria. Ortik dator guztia,azaletik
enbor.,adar-ostro ta loreak antzo. Efere eskuan d.ago adimenerrege'tza ta berak sortarazten du gog&i aberrian gudari-talde
de eBigaitzena,menpekoen indartza gusftia batuaz ta tasunki
bakoitzari aburu ta xece baten jabe,oi'buru bakarran .jarralle
egiñaz. Ondori'oak goitik mintzataen ?aizkigu.
Tasunki guztien esicu-lana derizkit berriz sendotasuna.Eain ditezke aiok bakarrik Idoro,bata besten euskaj.ak
izanaz. Alka-rren lelan damaiote iakin-orpotzari ondooe sakon
sendoa. Jakintza ta ezaupide orok bear dute oñarri arkalzkoa,
aroaren burruka amorratuari ayer egiteko ta etsai purrukatuen alegiña xixatzeko. Orregatikan etziran murritz jokatu adiraen goitarrak sendotasun onen billa,ezta amor—ernan ere etxe—
gintza- saioan arkaitz gogor,bizi,zikoitz,;-iraestua pilpira?.
besarkatu arte.Eta orain zurrunbillo ta zxriraol-erautzi zakarrak arralapada ibildurgarria bere gain txirbildu arren ez
dagite zirkiñik»"Ludia ludi dan bitarteko dirafee. .
;

Oztopo batek galazten digu bidea,ustekabean. Zenbait adiraen altsuak egi~arkaitza oñarritzat artu bearrean,
bunapen aizetsuan eraiki zuten eta derriorrezkoa izanez,ge—
roak arpegi asperkatzallea erakutsi bezin laister,oienak ezuan. Fola diteke? Entzun azkeneko aldiz Balmes'i: "Tarn&l®g
ezta beti bear xjaxia aurkitzen eta ixrduriegia da gizona gi~
zaldien eskuetan uzteko berak eman nai luken, asmakizxaiaren
idorokundea. Aurkitzen ez badu azalitxuratuko du ta egi zear
ibilli bearrean buru-utsezko bideari ditsazkio. Buruauste
ta mieketa bidez bere adiroena zorabiatzen du ta azkenik,

-.79 gogalpen utca zana. galtzairuzko egia derizkio" (ll). Egiak
ez du besrketa aundirik izan oi orrelako tXatxukeriak ezaren
eta aazkizunaren maiztar biurtzeko, Eatezu edestia begiztu.
besterik.
Jainko-xedea

.
.
Arazo erabakia ezta Izango nerea,idazlan
berak dadarkiana. 'balzik. Ikusi dezunez adimen goitarrak gure
raalla goitik daude alderdi orotan. Iza-baita berdiñak bagera ere,berzitasun oni begira lau orritan gelditu besterik e.z
degu. Oi-ozaren ota Jainko aburu goienekoen erdikide dirala.,
ao betear baitetsiaz. Ain zuzen ere,bete boar eta jainkotiar
zede altsu baten jabe flira. Lurreratu diran ezkero jo-muga
izendatuaz daKarte bearres ta ezin ditezke oroen jokera neurrian zenbatu.
Jaunaren egite oroetan lez,emen ere giirekiko esku—
aabaltasuna dakuskegu. Gizon-ortzedi gau beltzean jaxri' ditu,
illargi,izar eta egxizki izanaz,bere leñuru lurrintsuarekin
gur© bidexigor eta jarrai-tokiak' art;;itu ditzaten. Gizon bat?;-uen ga:izkat»ena besteen, ""eskuet&n utci (juan les,adie-gaietan
g
ere alkarbearreko legea iarri digu ta adiraen goitarrak dituz
kegu gidari ;-Uzenonank.
.
Joxe-Austin, Pasionistea
1'go urteko urtzilaria
Mellid (Coruña)

1) Summ.Theol. I,q,84,a.7 ad prim. ; I,.c.39v'-'f •
2) O.N.DERISI, Los fundamontosraetafi5ricog>del orden moral,
(Kadi-id 1951), 41 of.
3) Summ.Theol.•I,q.44»a.3 ad tert.
4) J. BALMES, El Criterio (BA.C Madrid 194G) ,623 of.
5)0.K.DERISI, Los fundamentos...,43 of.
6) Summ.Theol.III,q. 5>a. 4 ad secundam
7) J.BALMES,E1 Criterio..,,654 ot.

8) J.BALMES,'
II
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11

".
II
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- 8o Erabilli-itzak
Gogai orotikor=idea universalis
Lenen adi-erro=prima principia
Iza-baita=essentia
Eraki adigaia=speciss intelligibilis
Eraki irarria=species impressa
Eraki agiritua=species expressa
Euskai erabakitzalle=sustentaculum determinans
Izaki=ens

Aurkezki=obiectum
Aidatzalle=excitans
Bidezko arazkia=causa instrumentalis
Egikor=agens
Egige=patiens
Baita-landako gertakizunitxuraz=aicutphaenomenumtranscendentale
Tasunki errotikoak=qualitates fundamentales
Gaitasuna=dispositio
Ikus-sena«:inspiratio
Diarkizuna=labor continuus
Bakuntasuna=simplicitas
Lerroboa=circulus
Oñarri batasuna=fundamenti unitas
OARRA: Idatz-lan zorotik atera ezkero itz auek. beren indar
guztia galde lezakete. Orregatik,otbi dagizuk,arren,
bebe baratzan aztertu ditzazula.

LANARI SARIA ZOR
Jaungoikoak gif-ona irazs.n eta Atsegin—Baratzan
jarri zun,bera au zaitu eta landu sesan,r:riñ eta neke gabeko
lanaz zaiiuzezan, Bañan Adan'ek Jaungoikoak debekatutako sagarretlk jah suanean,eriotzera" eta bizitza-nekearen bidez o)Sa.±zev& beartu g5.ndtin. "Eiire bekokiaren izerdiaz jango dnk.1'

(Gen.3,r;)

,

'

.V •:
• -Jaungoikoak Adan eta Eba'ri,i:cazan eta Atsegia»
Baratzan jarri zituanean,''lAzi ta uga-ldu zaitczte" (Gfen.1,28)
esan zion. Bera2,gisona bizi bearrean da,bere,egitekorik na—
gusienatakoa biaitzea da.- "Bisitza,gu2;tion eta bakoitzaren
eginbear nagusia da eta ontan uts-egit©» bere burua ereiltz^
a da izan" (Rerum Novarum), Gizona,bada,bizitzera bearturik
dago,ta "ontatik glzonari bizitzeko bearrezko ditun gafezak
lortzeko eskubidez berez datorkloj.gauza etiek,6rde,beartsuak
laBaren bidez saria irabazirik b-esterik ez dltzateke lortu"
(fi,,K.) Adan'ek oben egin zun ezgerotik ba,gizona lan egltera
bearturik^ dago,ta ez nolanai egitera ere, "Sure bekokiaren
izerdiaz «iaLana,zet
ngo•..dt^k*t>da?
(Gem "Bakoitzak,bizitza,ta
3*19) Heke,ta izerdiaren
bidez,abiaitaeko
belegia»
Idazti
Santuak
Job'ea
onela dio;"Egastia
egara-..
ar
dittin
gauzak
lortzeko
berebidez
indayraren
erabiltzea
c
l
a
lan~
r
ko
^aio dan
b0zeiaxe,gi2cma
la»erako'
. "Kristaudiak
irafcai.si
ejjitea".
fK'U.)
Bestela esanik:
"Jaungoikoak
eskeintzen
di?—
dunez
—
dio
Leo
XIII'garrenak—
lur
ontan,^.zonari
lans.
bere
kigun a.beras"fcasunak,gizonak bere natura ta bizitz bearraren
izatez dagokio,beretzako garagarri da ta ausartasxmoz artaea
itzarazkojlanetik era—bai; aldentzea berr5.z kondarkeri ta
egin beaj' aaguslenetako baten sapuzte". (I889-X-30}.

- 82 neurrian erabilli al izateko,adiraen eta gorputz indarren eraatea»,(lfelinaB*i» Araudiak 87'an).
-Egungo gizonaren •egokepan lanak lau doai bereiai

ditu:.

'

.

'
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1) Zigortasuna: Jaungoikoak gi-zonaçi egin zun obenaren
zigortzat ezarri baitio,lenago atsegin-lana zuna,neke~lan
biurturik.
2) Norberetasuna: Norberarena baita ta gizonaren zitu.
Beraz,ezta Hmateri",ta alakotzat ezin diteke erabilli. Gizatasuna, du beregan,gizonaren daralik. "Lana .'bakoijzarena da"~
diq Pio XII'garrenak."Norberaren indarren erabiltzeaz egiten
baita" (1941-VJ^l)
3) Beartasuna: Jaungoikoak,gizqna,egin zun obenagakit
zigorkatu zun ezkeno,oni,lana bearrezko bivirtu zaio, Ta,
"kristaudiak irakatsi dunea,lur ontan gizonari,lana bere izatez dagokio".(Leo XIII'nak,l889^X-30).
. ^- .4) Bldctac-uiia: La.na*aorberaren bizitza irabaztekb ta
gi^artiaroxj HU^rerapenerako bide bai da. Lanek norbe3?aren
bizitza du,prdo,len jomuga,"bizitzarako bear dana langabe
ez baiditeJs*•• Jjrabazi"(Pio XII'nak 1941-VI-l) benazko lanairl
guzien ongia berez daKcaIkioXaa?ik.
Orain lanaren zertasuna buruan irukirik eta bex-a.ren jomugfiri t>s,giratuki,lana,errien artzen dugunez beintzat, ;
elkarte bat,elkar-artze bat dala aito*tu bear. Elkarte batek
orde,bere^ bi ertz bereizi ditu ta biek dute emen zer—egifi
edo zer emaiijta zer zrtti» Bi ertz auek langillea ta nagisia
dira. Ark,oni,bere adimen et.a gorputa—indarrak eskeintzen 'd
di£,kio,eteklñ;a guztiz nagusiarentzat g8ldi+at*n dalaj ta onek ari,sariaMamalo, Lana bada,Leo XIII'garrenak dionez
norberarena ta,boatalde,beo.rrezko izan dalarik,auek daskaten
erakoa iean bear du sariak. Alegia,norbaitek nadusi onen e*;.
do arcn oiiera.ko egiten dun lanajnorbait orren "beroifasena. da»
ta bearresko gañera;;iana,iza' ere,gizonentzat bizibfdd baka—
rra baida. BeraE,naguei'onen edo arfn izenez lana dagiiiari»
gxitxienik bere burua itxiarazko bizikeraz zaintzeko lain dan
sarit

z o r aaio»-

\'••.
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Au onela izan daia,"demagun,,langillea ta nagusia
sartaz elkar datozela,naiz-ta,orde,beren gogoz sariaren e-

rabakitze ontara etorri,langille ta nagusiaren' gogoa,naturaren
raren araubidezrzuzenbidez datorren eskubide batek gaintzen
du,ta eskubide onek,langille neurritu bati ematen zaion saria bere bizitzarako lain dedilla daska. Iñoiz,ordea,langilleak,ala bearrez edo nagusiaren bildurrez,lan gogofa'gorik
artu ba*leza,eta nai ez arren nagusiak indarrez-edo ezarri
ba'lekio,bidegabe dagio ta bidegabe onen aurka zuzen-bideak
diar dagi"(R.N.)
Lam egiteafau da eraan diteken sari txikiaren
lenmugagai;bañan ez da bakarra. Langilleak bere lanaz sortzen
dun etekiña,berak bizitzeko biar dun saria baño aundiago
bada,langilleari etekiñaren neurriko sariai zor zaio gutxienik. Eteklña,au da lanaren'ondoren langilleari zor zaion
sari tikiena mugatzen duna.
Izan ere,langilleak,bere indarrak lanean erabiltzen ditulajindar auek lanaren bidea aultzen,urritzen dijoazkioj sariak,bada,gizonari lanean galtzen zaizkion indar
auek berritzeko lain izan bear du. Etekiña,orde, indar auek
berritzeko bear dan saria baño ugariago %ada,ta nagisialc e—
tekiñ onen ugaritaauna°geienbat langilleari zor diolarik,
saria ere gutxienik etekiñ onen neuprian eman bear dio,
Jaungoikoak,gizonari,irazan zunean,naturan infer
bereizi batzuk jarri zizkion eta,indar auen bidez,gizona
sendi—bxxru izatera zuzendu z\in,"azi ta ugaldu zaitezte" zio~
larik. Gizonari,"bada,berev;k;o zaio ezkondu al izatea ta eak6ntzea bera. Berez,natTiraa,indaE.^lK?reizi auen bid@z ta J-aJaungoikoaren aginduz,gizonaj!%BKiWf^^^ra zuzendua issan daf Langille»k,orde,ezkontzara zygendu% dagon langille onek,bestalde,bizi bearra bevm^km^^/^m^tm^^te^eajc
du. Baña,lan-sa-.
ri onek,bere bizdtza zaintzeko lain bakarraik ematen badio,
gizon oni ezkontza-bidaa erabat ixten zaiola aygiriK dago,
Ezkontzeko eskubidea,orde,gizonari berezfco zaionje&iÇHprk es
dazaioke ontan beaztoparik jarri. Ber©z,gorputz e"ta adimen
indarrak lanerako na/riisiren "bati eskeSirik dauakala'ba, onek
langilleari ain berezko aaion eskubide au egiieetara
teko lain dan saria em?i.n bear dio.
Au argitzeko,len aitatu ditudaj-s •!Leo XIII:
ren itzak azaldu ditzadan, Onela zioni "ifeiz-ta langillea:; ta

- £4 nagusia sariaren erabakitzera beren gogoz langille
ta nagusiaren. gogoa naturaren arau bidez datorren 8£kubide
batek gaintzen du,ta eskubide onek langille neurritu b:; ti
e-maten zaion saria bere bizutparako lain dedilla eskatzen
du". Pottier'ek dionez,eta berez,Aita Santuaren i.tz atieks
"Langille'neurritu bati ematerTzaion saria bere •bizitzarakc
latit- dpdillai11, aixrrez,Aita Santu berak ematen. ditun e;aku;ie igandik bereizirik ez d5.ra antu bear. Zera,alegia, "gizonak:
naturaz ezkontzeko eskuliidea daukala"? ta "naturaz sendiTsurua sendia zaitzera beartua dagola".
Itz auek buru,ditula Keane jannak darraio,Aita
Santuak,"langilleari ematen zaioh saria "bere bizitzarako lain dedilla" esatean,gizona,dan bezela,guzion" dugun bezel*-/
artzen du,bere indar,gogo ta asmo guzietaz,ogeitabost eño
sei virtekin ezkondurik eta heve garaian iruzpalau semeekin
bizsiko dan gizon ori,alegia. Beraz,Aita Santuaren itz auek
gogoratzean,guzti «u btiruan euki bear dugujta au gogoan izaki,langilleari sendi-saria zor zaiola aitortu bear.
-, Idazleekrsendi-sari au aitortzean,Leo XIIl'n"R.N."
eekutitzetik oiñarria attuaz, lau arrazoi ematen dituzte.
O n a V e m e n »
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1) Aita-Santuak dionez,langille nevaritu bati dagin lanaren gatifc zaion saria,bere bizitzarakq lain izan bear du.
Eraen,sariak laxxgillearen bizitzarako lain izan beardula esa—
tean,sendi*aren bfaitza erfe adierazten dugu,igizonayi berezko
baizaio sendi—buru izatea. Langilleak,orde,bere ta sendiaren
bizitzeko,ezkontza ondorengo anM^ji-amabost bat txrteetan bein
tzat berak irabazten duan saria besterik eztujandrea atu*ren
zaitEan arazoturik baidago. Naturak,bada,b©ste eskubiderik •
ematen ez diola.natura one» beroren indarrez langllleari sendi~sari au dagokio.
, .
,-.:.,.
2) Lanaren xede ta elburua langilleari bizitz o?i bat
* eskujsatzea onartu ezkero ba,sendia-dala-ta,geintzuenak dituzten bearrak,sariaren*erabakitzean ezin ditezke aaztu,
Lenengo arrazoiarekin afderdu gut'zi du onek;aurrekoan: langillearen bearra aan Qiñarri,oraingoan,berriz,bere bizitza.

3) Nagusia bere lan—tresnak zaitu ta berrltzen ieiatzen
bada,langillearen bearrak betetzen ax>e geiago beardu leiatu^

.
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Lan-tresnak zaitu ta langillea bazterturik uztea ezta arrazoiz jokatzen dun gizonarena. Ta gañera,nagusiari,langilleak ematen dizkiona,sendia baita.
4) Leo XIII'nak darakuskigunez,langilleak gaurko naikotasuna biarko arriskuarekin,gal-zoriarekin elkarturiS: badu,
ez du berazko lasaitasunik. "Naturaren arauak jarraiz" langilleak,sariaren zerbait gordez,bere ta sendiaren etorkizuna bide ziurrean jartzea ere nai luke Aita Santuak. Ezer
gorde baño,len,ord.,bere, ta sendiaren be irrak osatu be r dit

u
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Guzi auen sendogarri,.ona emen Pio XI'nak zer dion:
"Bi auek, -langillearen ta bere sendiaren bizitzea- lanari
berez datjciskio^ta emendik,ga,rrantzl aundiko ondorenak datofc
...langilleari,bada,bere ta sendiaren bizitzarako lain zor
z.aio". Ta Pio XII'-fiak: "Langilleen sariak beentzako ta bere
sendiarent7,ako lain bitez".
- Malinas'ko Araudiak,berriz,13o'ert zenbakian onela
dio:"Langillearen eta sendiaren bizitza ta ustegabeko rainartze,eritasun,zartzaro tan-ezaren"seguroa" beregan ditun
saria da,-nagusiak langilleari zuzenbidez gutxienik zor diona". Ta aurrerago 137'an "...sari ttikien onek zuzenbidearen
esksbide guztiak ez ditu aitzen,sari ttikien au ugaritzea
zuzenbidez daskan arrazoirik bada. Eta au langilleak oi baña
etekiñ ugari,obe ta irabazgarriagoa lortzea da izan. Beraz,
langilleari sendi-saria zor zaio,ta benazlto sendi-saria dedin,sendiaren bear guzti auek osatu bear ditu.
Bañan sendi—saria esatean,erabatekoa,iruzpalau
seme ditun sendiari bere beartasun gelenetan dagokiona,ala •
aldakorra,sendiari bere beartasun guzi guzietan dagokiona
artzen dugu? Sendi-sari aldakorra,sendiaren beraren ugaritasun»osa#qn eta beste beartasun guzien nerxrrian eraatekoa li~
tzake* Beraz,bearren eran ugariago edo urriago bear Xuke izan. Brabateko sendi-saria,berriz,langille neurritu ta on
bateh bizitzako beartasuneri dagokiona da,beartasun auetan
langillearen sendi-bvrrutza ta seme batzuen azi bearra ere
adierazten dalaf©z-,orde,sendiari itxuragabeko bearretan dagokiona,gizonari au ez bazaio, eguneroko. Sendi-saria aitor~
tzean ez dira,ba,bear auek adierazten.

-86
Onetzaz gañera,aurrerago aipatutako Aita Santu Leo
XIII'garren Iztetan bada beste esakun oargarri bat. Begira
zer dions "Langille ta nagusiaren gogoa iiatiiraren axaubrldez.,
zuzen-bidez,datorren eskubide Toatek gaintzen du",Baffan "natu
raren araubldcz'' esatean,Aita Santuak zein zuzenbidcz itz egiten dig-u? "Conmutativa"'az a-la ,s;iza,rtekoa2? Or»tan,b"tzuk
bata,ta begtek bestea diotelarik naiko sal&parta ibilli da.
Eta emen,bada,bi talde auen arrazoiak eman,eta bata edo beg—
tea onartzea bakoitzaren aukeran utzitik,lanari amaia emanço
1) Sendi—saria zuzenbide gizartekoaz eskatzen dutenak
beren arrazoia onela dakarte:
'
Norbaitek ematen duna,artzen dunaren berdin izatean
datza zuzenbide "conmutativa"*ren oiñarria. Beraz,sariak lan ren kideko bear du izan. Lanaren nevocvia artzeko,orde,lan
onen etekiña ta langillearen beartasunak gogoan eduki bear.
dira. Eta saria,bi auen neurriko bada bidezko da izan. Sariaren neurketa ontan,orde,langillearen beartasiona garrantzi ,.•'.•
aundiagoko dala,sariak gntxienik langillearen beartasun au
betetze aiñekoa izan bear du;izan Sre,gizonaren lfeii-»eginbearra
fa bizitzea izan dalarik,langillea,k berez du bizitzeko bear
duna,lanaren bidez lortzeko eskubide; ta beartsuak gañera,
bere lanaz saria irabazirik bakarrik lor dezake bizi al izatea. Langiileak,bada,lanean erabiltzen dun indarra sariaren
bidez osatu bear du. Beraz,etekiña nolanaikoa dala ere,lan—
langilleari gutxienik bizitz-sari au zor zaio,etekiña ugariago
dala,orde,gutxienik oni dagokiona eraan bear zaio.
Bañan,langilleak lanean erabiltzen dun indarra,galtzen dun indarra langillearena da,ta ez sendiarena; bestalda^
gizonak bere burua zaitzeko agindua erabatekoa du,sendi-zair^"
tsekoa,berriz,balizKakoa,ezkondtiko balitzkoa,alegia;ezkontzea
edo ez bere eskuan dagolarik.Larta dagiñak,ba,lan onen bidez
"bera bisitz.eko eskub'idea du.Beraz,lana flagiñari ayaenbide
"eonmutativa"'as bere bizitzeko lain bakarrik zor zaio. SenSendi-saria,orde,zuzenbide gizartekoaz. "Bañan langilleek bere
ta sendien bizitzari dagokion aaria artzen ez badute zuzenbide gizartekoa beterik dala ezin esan'*. (Divini Reeemptoris)
2) Sendi-saria zuzenbide "conmutativalt'az eskatzen dutenak,berrizfonela diote;

.
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Lanaricdagokion saria da langilleari gutsienik zor
zaiona. Lana,berriz,ontan giaonak erabiltsen dun hizitz-in darraz neurtzen da. Eañs'n indar oni zer darokib? .«aturari . ;
'oegiratxafci ..langilleari Gz-ez,ik sendiaren bizitsa. Isan ex\e,
indar ay.'ne«rt2eko,'berau bicle hesela zuaendurik da^on eltu-rua ez diteke baztertu|indar au,ba,berez eKkontsara zuzendu~
rik baitago'jnaturak gañsraeskubide au gelenefcan erabiltzea
' askatzen'du. Gieoriak,bada.,e5r.kondu eakero sendiarenganalco
betebearrak o'satzeko hide ~ba.t bakarrik'" clu:. bere indarren e-^rabiltzes,alegia. Beraz-, langillearen indar emate oni dago—.'•'.
ki on~ &&MBSC sendi-sarla da. " . ..neurtu dugta... langilleari berotzat eta sendiarentaat "estricta j u s t i t i a " ' z ciaçokion sa~ria» (D.H.).
Uana dala,edozein langille elduri eeicuratu bear
zalo senfl.i-sari au,bere lcidekoen erari lann. ba-dagi. beintzat.
Ta irakaskizun"' auen avtrka doan sdozeiñ, oituiva 'erabat zapuztu
bearreko da. IñoiK,ba.,"gizonak, iyafeazte^,.dun sarla ut-sa da»la~ta,emaztea lanera beartzea,'lt'xura gpbeko bidegabekei'i li—
tzake ta gazbiz bastertu bearreko". (Malinas'ko Araudiak 80*
n eenb&kian). Isan ere,emaztearen e-fc.'inb'eaprik iiaguyien^k,
ta batez ere aurren zairrfcza,oso galduri].: ^elditukp bailirake.
Sendi guzia dago,orde,beren biaitza osatsera •bear'turlk-fsema--'
ek,bada,azi ordukb,egin .bear ontan a i t a r i lagundu bear diote,
ak ere,bere eginbearx-ak bete ondorenjjakifiayta ez auen
^ x e inguruan-edo emakumeari dagozkion etlazein
tan saiatu bear du. ,
•

Otaegi'tar Joan Bautista An.
"Villaro" ko Sakramentinoa.

GEROARI BEGIRA
Kere aurrean,idaz-mai gañean,iru pedagogi-idazti
fauzkat: Diccionario d' Pedagogia,Cursp de ?edagogla,Educacion y equilibrio. Iru idazti auek nerelantxoaren 1 turburu
dira. Irurak erderazkoak eta euskerazkorik alerik ez, Sra
onetako lanarik ez diit bein ere irakurri euskeraz, ez-eta "berririk,idazlan soil bat bederen,iñolaz argitafatu ote danik.
Gai ontan beste askotan bezela gure izkera zear^ez-ezegvina
ez

bada

arlote

d a beintzat.
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Ser dala--"&a ori? Suskaldunak irakasle onak izateko
egokiak ez diralako? Bai zera! Kere iritziz Loyola'ko Iñaki.
Deuna Katoliko-irakaslarien artean garai-gara-j.cnetakoa da.
"Gogo-Jardukizunak" ta "Azterketa egiteko bidea" :k ala adie~
razten dute ta irakaslari bizkorra a,zaldu zan Jesus'en Lagundia
dia eraiki ta antolaztean. Cure egunetan Zaragüeta da (Oriotarra
tarra) Españi'ko ta baita ludi guaiko irakaslarietan ospatsuena eta entzute aundienetakoa.
Ortaz,zeineri erru ori etsi? Euskerari? Ez orixe,
euskaldunori baisik, euskera "bear dan aña landu ez degulako.
Begira nola dion Axular'ek,antziti»fco euskal-idazleetan aundienak: "Baldin egin balitz euskeraz hanbat liTSuFU nola egin
baita latinez,?ran'tzezez»©clo bertze izkuntzaz,aiek bezain
aberats eta kunplitu izango zen euskera ere: eta baldin ala
razi
raateko
ezpada
nai
euskaldunak
egokia
digu?,laburki:gizaki.
da euskera,baldin
dute palta ez
oroen
euskei*1c"/f*Onekin
lantzez
asmo bada«
ta bdolzkizun
tet adie—
a&le-

- 89 iakoitaak bere baratza landu beza,ori baita
xena. ^smo onekin egin dut idazlan au ta berberakin egingo
emendik aurrera,.J.L. idaziiko ditudanak.

Txomin Agirre apaizak "Kresala"ren amaieran bi
arrantzale zaafen (Txanogorri ta Zardin-Zar) alkar-izketa
soil ta zoragarr.i au erraiten digus
- Eta mutilla? (Eatak besteari galdetzen dio)
- Mutilla? 'rgiagorik eta ikastunagorik eztago errian»ka~
tona be badaki ta!...Ara zer esaten deutsutan (belarrira inork entaun eztaigun): gizo» aundiren bat izango ote dan sus
v:
moa daukat.
,'.'..,.
.,;.;<i
.,.
........ .
- Guk eztogu ikusikosguk besteak ,joan dl»*n bidetik joan
beai» dogu laster..." :
Guraso denak gutxi gora berafnoiz'balt euki oi dute
Artoberok eta Sardinzarrek euki zuten olako alkar-izketa.Ez'
d'a arritzekoa; danak amets dagite beren «\irrak gizon aundi
ta izendatuak izango ote diralakoanjots,geroari begira egoten dira aurraren azi-aroan.
Baña,gauz arrigarria,gutxik »rtzen dute ort«rako
bear diran bide guztiak. Maixuaren lana dala-ta alde batera
uzten dute semearen edukazioa, Erri--xeak,egia ©san,ezin-besIrakasleari dagokio ikaslearen adimena lantzea ta
yakintasunean aurreraztea;guraBoari ostera edukazlo ematea,
Ala ere auek askotan eztute ortarako bear diran biderik eixkitzenjadibldezjdenborajyakintasuna^t.a....ft& irakaaleari
ematen die eskubide ori.

Irakaslearen lana iraunkorra ta etekingarri izan
dedio leñ eean degun lanari beste au iratxeki bear filoikris
kristauari
ta gizonari dagozkion. birtuteetan aurrari zuzfehtzea
ta birtute auen oñatri giza-bizitzak eskatzea ditunak diranez,birtute auek 8rakuBtea. Begi auxr'dan'-desit z«£$M;ik, GiGizarterako edukaaioa bear besrrezkoa zaio: gizartean jaio»
azi "la moldatzen da ta glzartestn bi.ziko» Bearrezkoa zaio

berazjiralcasleari Ikasleak gizarterako egokitzea gizapidea—
r e n

b i d e z ,

.

•••.••'.-

Edozein aur,mutiL,aurretik daklgu urteak joan
teak etorri,nolako Mzimodu erarxmgo duensdsnak gizarte
aren bafnean hizlKO.dira,ta danak giK.^rte bepaeizi baten
ti.:Eliza,
aberia,
sendia
t.a.

urosoza— .
.. •. •
.

Kontuan eduki 'bear di.tu irakasle?/k bi bio<i auek
aiar^ren gi?.3ptderako ta giza-bizitzak esketzcn' dltuan l>i-r- .
tute bideE.ii auzñnt
Iraskintzak erakusten digunez gizatte blrtut^ egoki ta bearrenakj'bertzeak bertze auexek dira: .

ADISKIDETASUNA.
Adis
babiderako eclo ond.^meiidirako» 3ei ed'o zhzpi urtetatik •>z,iizen
da lagunak billa,tzen ta .taldeak egiten. Aiabaña ez.dute danak odolgiro ta ayuvri .bereizia lagunartean Jai'duteko^ korkor Ar.ko b i r i b i l l a t u bear ditti oxt!:;r&ko,batez be berkoitasu—
na (afc ta au barne barnean sartuta baitauka -aiorrak) erausi
ta H.ldetasuna ta.. za.lotasuna.
ZUZENTASUNA.Gure gizarteko gait.z aii|jdienak zuf-entasuna•'
faita dalako datoz. Eliz-Amak gj.zarte gaietako Enziklika orottan blrtyte oneri importantzi aundiaemateti dio,batez be
na.ruci ta langillen arteko artu—©manetan.
.
•. . '
LAGUN URKOARENGANAKO MAITASUNA. Bikoitzari zor zalona
oviciea. suzentasunak a.gintzen digu» Karidadea are^go dijoas
la^un-urkoarekin bat egitera. Ta atirra.ri,ain berekoia-izanik
nola eraraan ainbesteraño? Here iritzian biderik -oitena^Eliz
jRoaren (Mystici Corporis Christi) dotriña eder eta blkaña
irakatsl araziz.
' . ,X •
V..;',•"'.:.', ..': A.V ./•. . '
Birtute auek aurrari irakasteko blde egokiena ta
erraxena ira^kaskintzak dionee, jolasketa edo kirola da^ Bere
zentzu guziakin-jolasera joaten da,ta atsegingaTri zaio
neketsu Izanda ere.
"
Joalasean errax konturatzen da besteareii '
"bearrezkoa aaiola ta askotan menperatzen cta "beare naia lagu—
nen adiskidetasuna ez galtzearren.Irakasleak Ondo zuz;entzen
"badu aurraren J:0«rfe "a-u»la.ik ederra egin lezake gizartearren»
H. Miguel Santiago,
F.S.C.
Estudios Salesianos - Tejares - Salamanca

KULTUR SAILLA
PIO BAROJA ZANA
Orairrtac» larogei-ta lau urte bear lituazkean,biziIru zatitan agertu nat det emen Pio Baroja'ren
rik gerta talitzaiguke Pio Baroja euskaldun eta ospetsuak..
nortasunas
Zarra de^u dagoneko
bere eriotzaren berria, baña ala ere bi—
1) Gizon»
dezko ta naiko
deritzait askoentzat, guretatrra degua
2) berri
Idazlea
gizon oni eta3)"bere
Kristaua
idazlan astunari bxiruz euskei'aa jardun
apai au ©giteaf* n&iz ez izan,beraz,ni ontarako lagunik axb*,
kerakoena, ezin bai ditut irakurri izan ez idaztiaic ezta ere' Pio Baroja'ri buruz or ta emen azaldutakoak, bear aiñiSr
belnt'zat.
v t
bear
dituztin
Aitorfez
utsune
onek
errukarriak
bigunduko"barkaizeraño.Ala
zizun,irakurle,emen
ustearkl
det.
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gaS*bi jakingo zenuteke, baña nik ere ez jakin eta ez dagoanet i k ©raan ezin.

_I

GIZONA

Donostiar degu Pio Baroja izatez. Gurasoak ere c~
uskaldun jatorrak. Aita bertsolarijama Naparru aldean, Beran,
"Itzea" baserrian jaioa* Bal anai ta arreba bakarra zitun:
Dario ,gaztetan joan zitzaigun; bizkorra oraen ean oso ikasgaietan. Rikardojbigarren anaia margolanean ia-en aundikoa.
Karmen arrebak bakarrik'landari berriak eman dizkio Tbere ,ja~
torriari: Julio Caro Baroja,etnografo ospetsua Madrid'©n eta
Pio Mejiko aldean Karmen'eñ seme ditugu» Ona eraen Baroja abizenaren zuaitz-adarrak.
1872 urteko abenduaren 28 an jaio zan Pio,karlisten
ten, bigarran guda garaian. Urte gutxi barru Iruña'n degu famili osoa. Emen asi zitun bere ikasketak Baroja gazteak?. gorriak ikusi ta igaro bear izan zitun Iruña'n, alkar-^orrotoak odoletan askatuta zebiltzaten aldi bildurgarpi a.ie'tan. An~
go ttrte illunakoñatz sakona utzi b-ear zuten Baroja gaatearen
Irudimen zoruotzean; geroago,batez ere lsnen idatzitakoetan
garbi sonsatzen omen da an sortutako biziareii irudi samin gst—
iziB3arDostoiewski ta Poe idazle pesimista aitatuekin zer ikusia emat©n dion tarnas ituna.
• •••' Medizina ikastera Madrid'era biali zun aita.k* eraengo estudiante-egun zaratatsuak ere gero MLas aventuras de
SilvestreParadox"liburuan ezarriko zituan, Madrid'en kaamaitu ezinean Valencia^ra abiatu ziran famili osoai
emew •skucatu zun tituloa,baña eendalari-bidea ñun erabilli
etauan opaindik. Bein "La Voz de Guipúzcoa" periodikoan 7 es—
t«ako errlak sendalari bearrean Jasotako eskaria irakurri du
ta emen degu berriro ber© jakintza lan biurtz^ko asmotan.
Bizi-modu •berriak etzijoakion nolabait' ondo,bere
ala Madrid'en 'baidakuskigu^ogi zaltzen oraingoan,mediko gaztea. Jaafdiin onek diru-bide aundirlk ez baña bere ldazlanetar&ko laguntza bikuña enian omen zion: ikusmin bizkor eta zo~
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artu^eraan ugarietanj gero nobeletan sortuko dituan personak*
emen ezagutualc zitun...
Azkenik 1898'n Pio Baroja'ren Mzitzafc literatu
bideetatik joko zun. Ordurako periodiko qta illeroko alde
batzutan artikulo banakak idatziak zitun; auetxek zabal zioten bid .> berri aukeratuena. Urte ontan- Paris'en arkitzen
degu Pio Baroja beste senbait idazleeMn naastuta.
Garai airtako idazleak kondairak oso zakair dagerskigu,Paris'en izanduak batez ere. Menendez y Pelayo jaunak
bakarrik igaro oman zuan ekaitz aldi ura garbi eta zuzen.
Pio Baroja'k ere emen artuka z.ituan noski,uf zikin aietako
zipristiñaic, aurrerakoan bere idatziak beteko dituzten lo—
lotsagabekeriak.
Emendik aurrera Pio Baroja*ren bizitza, idatzi ta
idatzi igaro zan; urtean bi edo iru liburu. AzkenengQ.iyrtee—
tan "Durua galtzen omen zijuan sta au nai ta naiez azaldu bear bere idaztietan. Bi urtu inguruan gaitzakraakurtijrikzekarrer idazle urtetsua eta azkenik Madrid'on.1956'ko urrillaren 30 il, "materia baztergabe betikorraren itxazoan raurgildu", berak idatzita utzi zuanez...
"Itzeako gizon gaiztoa" deitzen omen zioten Beran
niutil kokorrak eta kalean azaldu ala denak uxatzen zitun
inpernuko sorgiñak baño ariñago irsatu ere...Guri ere sarritan Pio Baroja mingotz,asarre»gaizto eskeiñia izan zaigu;
ezta, ori egla, Idiskide xamur jato]?ra zan gizarteanj esatean
eta iratean geaurrak eta zozokeriak,oiek bai ezin ikusi zitun iñola ere; gorroto bizia zeraraan b«ti bere barnean azal
zuri «tsezko gauzentzat, eta iHolako mugarik gabç agertuko
zizun idatzietan bere gogamena,nolanaikoa izan* Sgizaletsunak eman dio Baroja'ri askoen aurrean izate gaizto etsaikor
ori.
Pio Baroja'ren euskalduntasuna azaltzeko une egokia deritzat oraingoa, YAKIN'en irakurleari gogoko zariola—
koan. Sarritan aitatua izan oi da Baroja'ren euskaldun izatea. "feapel dula dagerkgu beti", zion baten batek euskaldun jator zala adierazi naiean. Euskalerriari maitasuna dariote Baroja'ren zenbait liburuak; agerpenak ikusi besterik
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gañetikj (egizalea txapel dunez euskal&una)., Ikusgarriak:
bai ezin obe jasoko ditu, mundu guziaren aurrean, baña aiii
gi e# dauñena i t z erdika paliki esstali? Bz orfccet; ^.«."Sl Pafs
Vaseo"- irakurri, (Baroja'ren idaztietanr^g^ite-gab-eka Ixlmru
bakarra mx&&)pem&m ikusiko dituzu Deinast± eisriarfi eta bota—
tzen dizkionak.
;;.
Arrazoirik gabe ere bai batzuetanx euskarari buruz
diardiinean esate ba*e^aka* •"Bañdik amar ere etzirala —aion
noizbait- euskeraz. mintzatzen ziraden etuskaldunak1*.- Askotan
ezartzen Mitu bire libTorutan euskeraz esaerak. Maite ztin' nian—
bait bere a i t a bertsolari jatorrak eraiaxtz±t&ko euskera zaa—
r r a , baña Madrid'aldetik errukaEr±eg± azaldu zitzaioa gui«
izkera. "Ill&^ak,il "baño ere lenago kantav jELzkion*1 j esango

aRRUE.'
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Rafael Sanchez Mazas idazleak oso egotei esaten
gu, "Baroja'ren euskal agerpenak baso belarraeen liirrtm
t i a d a r i o t e l a r . . . g u r e sukalde zaarretan eluir aasoan ikus o±
diran s a ^ r maardul usatsu pitzatuak bezin: gaxo-gaziak diradela"....
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IDAZLEA

Eriotz ondoren zertxo bait bsta bsBtearen konta»ezta baidan ditugu krttHcoak Baroja'ren gai oni btirTiz., Batzuek geigi aipatu dute idazlaria, besteak h&rriz makufrtu.,
Eraen ere erdia ea ote dan egokien. •..
Idasten, geintsuen ustea erderak izan ditu onene—
takua dala ezin uka genezaioke^j-baiia Baroja'ren nob«lak z«Isbaiten premia ba dutes"joskera", nobala giarbza, arkttekt'ura—
ren premia. Dostoiewski'ren antza nabari degu lenago donostiarregan biziaren irudi beltzean., Gejctaepak batabestearen atzean on#D ezarrita, gausak leun eta zuzaoi dai?anwt^d.an
Dostoiewski'ren arkmtektura ikusgarria nai luke Baroja'k-Ci
Berak esaten du: "Jlobela idatal auaTetik. zati gezJai: lotuta
irudi ta gerttiko banituzke erftin^lnola ere bul'-atzoril:".,,.
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or-rek itaaltaen du askot&s Iraslearen irudia.
Bestela bere agerpen garrl,ederfzoragarriak*ikus~
men sakoneraño azterle eztena aitortzen dute, eta irazlea
bikañeaetakoa» Au ere iñork uka ezen ser® \XB%@Z. S S ote di~
tu Baroja'reri gogamen et& itz naasi gaiztoak hegi askx> iitxutu idazlea kritikatzerakoan?...
Geienen irl tsiaks ©san det Baroja idajs-erti-laneaii
erdei>*-litei>aturaren gallurretan ipintaen dutela. Alaxe da
izan ere, "ABC", 31-X-56 egim@rokoan'"arki ditzaztike Pio BaBaroja il berriari buruz gaurka idasl© ospetsuenea iritziak*
"Azkenengo urteetan idaalerik onena,ta Gervantes
ta Galdos lagun ditulajgure isskuntgaren Iruko berdingabea*'.
Geiegi esañ du Juan A. Zunzunegi jaunak. Bere ikusiaen so~
rrotisak aztertu dit«an ga,uz@ntnoTtuuen eta alderdien barnea garbi azaltzea»dute Baroja'ren idastiak "benetan aoi°agairri,entztingarri,baña idas3eak bearresko diisn aerbaiten
premia ere aitatu degu,
Baroja'ren idas-lanak aintg goikoenak darizkio
Azorin jaunariJ"Euskalerriak; isaa duen raargolaririk bikai~.
Sena'1. "Gure iiteraturak b©ste iñun ere &% dw lerro o.t«a bi—
otz ikutua..," Gur© ltxaso»mendi}ba»O)eelalak isa?i ®r® Baroja'ren liiburuetan blai-bisi^ifc daudefbaSa ez Euskaierrl
bakarTik? Londres, Paris, Sevilla?»».ets beste erbesteko z&nbait paraje sre ©skeintssssi di^kigu aeats eta ondo egoki.
n
,
Las inquietudes de Shanti Andia" irakurtseaa ita
auek idatzl zitun Azorin'ekt "Gauaak etapersonak obeto assal~
tzeko ez'det uste ^.uza danik erdera".

Baroja'k etsituB filosofian,soaiologian ©do beste
jakintsu-gaietan gaussa berririk asmatukofbaña literaturao
beintaat meraai duans eisan feear igaiof ta 'gutxi ©ye eata,aala
asko@k bestela uste Issn»
. •
Zeatstasunak,gausak ingurutik barnera ta baraetik
idaztira diraden' bezelaxe erakartse orrek ensan dio bate* ere
gure artean alako isen ospetsua. Askoentzat bere giz.aldi.tar
idazleetan Baroja da ogpetaaen. Oraindik-orain ^sste artean
gi irakurtssen saio.
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Idazla kontnaa ez ta b&i ari dira kritlkoak Baroja'ri buruz? kristautasunari dagoklonean ez ? emen ez dago
otezkorik. Argi ta garbi esan zitun. esatekoak mundu guziaren aurrean eta ez det uste iñorentisat berri izango danik
smen esan deaaketen eeer ere.
"Don Pio ©1 impio" izendatzen zun Baroja'k bere
btjrua. Giaartean beti jator ta zentzudun asaldu zanak idaztietan ixuri zi2kizun»agian»ber© griña txarren beazun gaizkilleak, Amaikatxo kalte egiñak dituzu Pio Baroja'ren idasstiak irakurle artean»
Lenago ere esan degu 98"ko idazleak ia denak al—
di artako ©kaitz zakarrak kutsatxita eskeiñi zaizkigula.Pio
Baroja izango da bear bada oziñ loi ontako idazlerik lotsagabeonetakoa. Iñoren kontra asteko etzuen batere bildurrik
izan. Eleiza katolikoa,apaizak?Jesuitak,santuak»Ama Birjiña^Kristo "berbsra deaak zikindu situn bere lurma ariHak,po~
3-iki sikindu ere..«Zeitbait Ix-akurls lillurataeko ain poliki.
Iñoiz bate» batek esaten sidaj2$Hugo Wast*en liburtaak baño eskos ©r© egokiago litsaigakela Baroja'renak euskeratssa», • trB&t &ñ.o b®ste kendu ©zk©ro onak omen dira gañerakoak". „«, Horbera ©re kontaratu gabe gaitsaren esteaa polito sakoneratzea,ori d&jori» On©n zuaen ta ixil azi ona ere
iten jakingo bagsneki...
Baroja'ren nobelstan airauak eta zatarkerlak z©nbatu ©ssi'Sak ditusu» Apais ©ta praiieen kontra batez ere idaziira datortoien bakoitzean askatsen ditu goxoaks tripaaale»arroputs?sikinfaul,eta eist&kit nik zsnbat onelako pekatu
bizkarx'ejeatses dizkigrin.... Kristau zintaoea kolkotik ere
naiko parre egindu. Aid® gaisto gabeko gisonik ez dago muudnan Baroja'reatsat eta berak alde ortatik 'bakarrik ikusten
dltti korseai s^ionean. Loyola'ko San Iñazio, Santa Teresa,Kristo
to bera ere ostikok» dafelltaa bere idaztitan .
«,. Kristoren bizitza kondairan esartzeko ez oraen
ditugu bear aiabat argi'bidsj "aldi artako kondaira-gilleak
ixii-ixi.l ba± daudd". Gez-iarra Ebangelioak»Gai ontan ey©
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dagerkigun Kristo'nn bizitza ukatuaz. Beraz etzttn dotriña
askorik jakin bears bente batean Ama Birjina sortzez garbi~
a ta Kristo'ren Ama miraritsu garbi izatea berdintzat dauzka,
Nietzsche izan du irakasle ta jaun. "Niesche,Buda
ta Kristo,iru gizonak berdintz©a,gure Niesche geiegi raakartzea litzakej beste oiek raundua naetu besterik ez dute egirs
Zenbat kalte ez ote dituzte egin onelako biraoak darioten
liburuak,egingo ere zoritxarrez edozeiñen eskuetan utzi es~
Jcero.
Gauza oiek ©san ditunak esan bearrik er© ez dago
kristau aginduak zapalduko ditula, "Erlijioa ta gezurra ^biok bat"» Eleiza ta Aberriarentzat ditu gorrotorik gaiztoenak. "Jainko gabe'* esango diotela? Orixe duizenik maiteena
"el impío Don Pio"*k... Orrelako zapi zikln Baroja'ren idaztietan nai baiño geiago dauzkagu.
"Ez dakit nola kalte egin dezaioken ainbeste astakeriic iñorifzerbait ikasi duanari beiatzat. Ez jakiñeri
baij baiño kalterik auadiena noski ber© buruari egin zion
Pio Baroja
giza^oak"... J.M. Garcia Escudero'n itzak.
Pio Baroja'ren eriotzak kezka asko sortu ditu kris,
tau biotzetan. Alkar-maitasuna degu guk "gure agindua", eta
raaitasun orrek batez ere Eleizaren etsaiaren alde jokatu bear, premi aundiena dutenen alde.
Alako zatarkeri kristau,apaiz,santu ta Kristo'ren
biotzari zabaldu ditunak ere anima illezkorra zuen; eta anima aorrek zoriona iriatt«ko guçe eskuaren bearra. Zer egin
degu kristauak,apaizak....?
Egunen bateaa erantzuna eskatuko digu Kristo'ren biotzak.
Imanol Unzurrunzaga
Arantzazu'ko teologilaria

ESKUALDUNAK PARIS'EN
Parisen naia soldado. Labor&ri s€Haes kanpoz lasos
barnea uzkur» beldur batek harfru ninduen .jaklijtas hiri—aausirat nindutela altohatsen soldado. Parise ae» enetako hlri ikaragarria, hiri galdua, .jantaa ahincjk eta ikusgarri
galgar-rlek zain fuinetaraino usteldia. B&du 'bi urtb.© han
riagoliS,.^ eta orai badaklt, nun nahi bezala» PariseB ei*e 'ba-.
dela orotarifc» Gaiakla "bada lore, ongiak ere ba.dittt 'bere
li Ii oaarmegarriak.
Parise maite dut, eta lusas Parisek atohikikc du
ni baitan orhoitzap®!! berezi bat, Parlsen kausitu dutalakotss
Eskual'Herria. Hiri-nausian -nox%k erran?- badire dotsseaa
bat mila Eskualdxmf eskuarag miBtao direimk* Erraiteji abal
I. Nolaz hnbertze eskualdun?
dugu Eskual Herriko aerririk haundlesna Parlse delai hsla
hala Parisen
dagola Eskual'Herriko
gazteriarik
Pariserat
juaiten diras sor-lekuan
ez delakots
heindako lekurlk? Ba, Lekia frango bada eta ©toMak ktistea
ari dire, Eskual'Herriko legia da» sereziki laborantaan, ©s
di+^.ksla bi^i "ber© kopstsko iaerdiareji gostus balsik. B@3?as
gait^a ha« das gaztek aaiil dute gex'uo eta gutiago pen&tu,
•'ifiarta. eta ihaa e-<iteti dute herrsengo lobi eta oatarreri.
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ahal duie bislkl isserdirik gabe. Alainan faraa fatmak dituzteEskualdunakfa.i3?i-e&pitalian<,serios&k ©ta langileak direlakotis» Ohore aaiote Pariseko farailia feaundi eta abeatseneri Eskuald«B bat'en ukait©a coainer edo serbitaari. Sskual»
dun bat heindako ontasxm feat da.

II.Nolaihardestendutebereneginbideeri?
Badir® Paris@J*at jv.aiten direnak ber©n plaser eta
josteta tsarrsn ixob@kio gordate-eko, Hori@k, biziki denbora
gab» jendet&Bunaren a&ken hei»3nmka.rat ©rortaen dira* -Bainan
gehtentslak juaiten dira torris kanpo, diruaren eta bisiaren idabasteko, Anit»«k lagxmtsen ere dituata Sskual'Hersi-*
Ksam an utzi beren fatBiliak» Erlisioneko eginbidseri erirotlk atchikiak dtea» Meskualdun, fededun", erran gahar faori
©25 daukate lehango modakua. Apez eskualdun bat» Larre ape~
zs ? badute beren zerbitzviko. Apez horl da Pariseko Eskualdun gozien ertorra» Apez-etcherik ez da, bainan bada "Es~
Eskual'Etchia81.

III. "Eskual-Etchia"

Zer da "Eskual-Etchia8S?9 Izenaren araberakua dn
i^ana, Etche haundi bat da? Pariseren erdi erdian, EskualEskualdunek
berek erosla edo erosten ari. Biltaen ahal di
bereaiki igandatans bev&n etchorat beisala. Atgegin zaut i~
gand® arratsalde oros Ikustia gure Eskual'Etchia ilroki be~
thia, hementcb.et andana bat kant'us? lapo sainak hantuak^
gure aire chaharr©tan? hantoli©t beste andana bat jokuan pinta~erdia parlatuz? hortohet beste multcho bat, airos edo serios? berexi asteko plaaerren ©do miserlen kundatzen^ gur©
ertor maitatua» batetik bertzerat? berri galdes, Zineg egia
das Eskualdunak xirrunago eta elgar atchikiago.
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IV. Hitz batez:
Ezin uka eder dela honbeste Eskualdun eta bereziki Iskualdun gazt©, Parisen bizi, artalde "bat bezala, beren
"Etche"aren eta apezaren inguruan. Ezin uka. ere Eskual'Herria ñusten ari dela gazteriarik ederrena badoalakotz urrun,
sor lekuari eta lan dorpeari ihes; Eskual'Herriaren geroa
ez da Parisen bainan Eskual'Herriko ltar idorrean, Eskual'Hcrria salba desagun, lana maitatuz. Eskual'Herriaren deia
ardiets desagun, Jinkoak bakotchari eman daukun kurutaea
"karreatua airoski. Jesu-Christoren Kurutzea lore dadlela gur@ eremu akitgarrietan, haren itzal gochagarrian bizi diten,
mesdeak direno, Eskual'Herriko haurrak.

Irola Arnand
Beloke'ko beneditanoa

HUNGRIA DALA-TA
Lazgarri ta gisa—eakoak issan dira 1956'ko udaskenean Hungria'n gertatuak. Gizonei ta erriei lots goaitkarriena sortu bear iiekenak. Erri eta biotz suzen guzien esespew
gogorrena irabazi dutenak. Gizadi osoa bat egla da,alderdik£
ri oro gainduz,gertaera laidogarri auek oisturiko aserrea a~
Ealtzearren. Gizon gussiek V-aitan ciaramaten z-uaen~isspi orrek
lotu ta batu ditu asrno ta Iritzl guzietariko buru-biota oro,
Gerta-berrl dira yaso auek xeetu detz.adan. Ontaz
tagari jardunak dira errati,aldizkari,ta egunkariak. Amaikatxo itza,ldi,bat!aar,<elizkizun,ta bestelako aserre-azalpenak
ere egin dira an-emen gertaera auek dirala-ta.Biots-barren
guziak ikxitti ta aata?it« dituzte yaao auek.ffiasa-legeskode~
riskiot, Eliz-Amak berak ere agindu ta eratu iaan ditu era
;ntako senbait ekifaldi. Gorputs Baten atal geranea egoki ta
hidezko deriskiot Europa-Sortaldekoei gure onginai ta 'blotaentlpen barnekorrena agertzea»
Enatorki55u,alere,aienez, Errez biota-unkitzen gera
errez ta aisago aaztu ta D.atutaen,ordea. Uste gutxi
iet nik "biota-'isoerer: oeifyazoaldi ,:• uetan batez ere, 0leietarañoko 'siñ-deiak jaco dii?uxte giaon»batzar ta errl aunitzek,baño... ;)©ntsa ote dute guzi oek bere etxe ta auaoko
arazoak ain suesen ote dabiltaen? Gogartu oto dute biar "heren
eix^—harruan gerta ditezkela berdiñak edo-ta gorriagoak?
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Lenok dakigu» Miñ ts biotzondoko barrenkorrago daraaio egungo
gizartearl araa alargun bat bere semetxoa besotañ illotz dula
rik Ikusteak,millaka giaaseme Siberia'ko lantegietara derriorturik dijoaztela jakiteak baño.
Asko ta asko rn&ntsa zaizkigu gert%@ra auetaz. Atso
bertan era berdiñean eta basatiago joka ziranak er@ mintzo
aaigkigu,,.eeñen igulngarri "zuaentasun" ita ori oen agotan!
Begte asko 'bildur—ixillean "babestu dira. Batzuek deadarka,
bestetsusk Ixil,denak bildur» Hungria Errusiaren atzaparretan odol-jarioan... Europa ta Amerika ikaraz begira?amorr««keiñus begira?baño iñor ausartu es sapel'atsaren aurka!
"Egi" dan Aren ordezkoa ©re mitetzo zaigti» Iñois be
zin zorvotz 'ta larrl mintso ers! Nolako begirune ta biotazirrara sortu ditusten Aita Santuaren itzak! Araabost egun
barruan lau aldiz lertu dn ber-e biotz aitakorraren miñ astvi-~
na. Iru idaski ta ©rrati-dei bat. Zeaakl mintso da. Sabarmen
nabarmea jarri ditu egungo gizarte-.iokabidearen akats-sustra^
aiak. Badakite gizadiaren agintari ta gidariak nondik ta no~
la joka beren eginbideetan.
Bistie Aita Santuak erri 'bat edo besteri itz egln,
ludiko erri giisiai baisik. CJisadi osoak entaun Au bere itza.
"Z«eri»bada,«rri maite,gizon ta emakumezko,jakitun,langille,
antzegille ta bas«pritar,edozein erida ta errikoei mintzatzen
naiss.««" ExT-i-aglnteei itzik ere ee! Erri-xea balta betl gudaera ondoyioak bsre larruar. na.baitu bear dituana. .*" Z.uen
asrao eta nai baxr@nkorr©nak sein eta nolakoak dituzuen au®n
agintarlei jakinarazi dezaizkiezuten".
Azken eguerritan,urtero b«z«la,gizarte osoari mintga aaio sgiaidoko errati—dei batez. Ots aundikoa izati da osc
Ludi osoko ®gunkari,aldiakari,errati ta tele—erratlak jardui
iaan duts. Emanik duan poiitiko-itsaldirik mardulsna ornen di
azken au. Ontan ere argi ta zeatz mintao da. filuke kristaurik ©gon "bsar errati—dei au iraktsrtzea eta gogoan artzen eztuanik,
Lantxo onen oñarritzat artu di'tut Itzaldi ta errabak. Aipatu gabe ©rabilliko ditut nere gixa.
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dabil, E K aurrerapenak,ess teknikak,ez aberastasunak es da~
karkiote pakerik @ss sorionik. Azkeneko gertaera auek gelago
sakondu duie oraindik giaartsaren ondoeaa au» Amaika goaialdl ta b-aru-naasplilo sortu oi dittxst® onelako gertaerak
bear bezela argit^en ee dirahean. Kaltsg&rri gerta ditesk®
aniraaentzat gusierl buruak dagiea galdegiñ zorrotsak eran~
tzun beterik gabs itoko bagenitu, Sertaera aiitzas argi pixkafaat egitsra nator,bada. Jaungoikoaren jokabideen astarna
gertaei*a auen 'bariiesn eomata©afdwt idaelan onen

tf

Pakea Zuzentasunaren ondore"* Pio XII'garrenaren
ikurdeia, Bsre amstsa,bere asrso irriklenatbere jardtm eta
aeke guzien ©Ib'aru ta jomuga. Pakea, sn-i-artsko pakea^gisoBen pakea2gisadi osoaren pskea, Pakea»bai,baño,es Indarreakoa,ee bildurrezkoa^zuzentasunaren ondorekoa •faaizik. Krri a,3_
kotan pakea^edo pakearen antaeko alako aerb&It badagola dl—
rudi,baiño ezta glga-legeesa neiacri bldeafc eta zuzentasunak
ezarritakoa,guda-izkilius,er"b€!steasj,ta @x-»a ontako M d e z lor
tutakoa baño.
"Pakea,askatasuna! Egunotan beren indar gusis arttt duten itss ikaragarriak, Miatsa,barreia ta sertu Itsasttte!"
Deadsrka dlardugu Aita Santuak,Hungri Errian gertatuak jakin
da. Jainkoak gl^onei ta erriei Izate—muifi'esn irasrltako ie-~
iak ta oldask ez±n lit@gk© odoies ta Iskilluz Ito ta lurpsra! Jainkoak Kain'eri zuaend'uriko ita aiek ©gwi ere berem
Indar guztia dutes"Zure amxaren odola cisadarka ari ssit lurretik", Jainkoak -dio Aita Santuak^ bakoitaen obsnak eriotaa ondoren Eigortaen ditu»baño bisits on-tan ere sigortti IE&n oi ditu agintai'ien eta eri'Ien bldegs skeriak, Kondaira
bera iefaafco,
Ondo asko adieraai d=at@ aak@n~gerta«ra auek e
ak,seadiak»bakoitssak,naiago dutela l&tprftn eta s«Bdiaren pake-giroa beet© edoseia aberastasun gañetik, Baño oni uko e~
gitsko prest daudela ankertasunez sdo b@st® guda "baten pndorioa or-daindu baar baluk@t©,ot ss ondapsn,dolu,karzel,eta e»
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riotaes. Begiko duie glsonek eta erriek pakezko giroa,baño
naiago beren barruko askatasuna, Zertarako surrorapenak,sertarako bestelako aberastasun gustiak,gizonak olde» maite duten altxorrik baliotsuena kentzen bazaie? "Vox populi,vox
Dei'% esan oi da, ots"Erriaren naia,Jainkoaren naia". Erriak oldezko duana,Jainkoak irarria nunbait,ziurki ere. "JaJainkoak errien ta giza-iaatean irarritako legeak entaun bitez
erri bakoitzaren barne-kanpoan,ta batez ere erriak berak agintea eman dienen artean. Aginte bat»berari dagokionea,biKitsa ta askatasuna bederik xortzen saiako ezpalitz,naiz--ta
beste elbiarta asko burutu,bere eglnbearraren rauIHean pot-le~
gike'*.
Pakearen ezartseko ere zeaztu ditu Aita Santuak
bideak. Len ere gisadia gu&a ikaragarri artan mulgildurik
zebillenean^ots 1942'ko Gabonetako Errati-deian bost puntu
eaarri situan errietaka aginteen joka—bidetzat, Orain ere
Europa'ko errien alkartzea eskatssn du batea ere,eta ONU bataar naguslaren indartzea.
Etengabe darabilzki Aita Santuak t'pake ta askatasun
sun itz ausk, Baño beste aerbaiteren ondor© bezela. Pakea
eta askatasuna altxor baliotsuak dira,baño urko-errien eta
gisonen "beksitz eta naikerien artean joka ta zertu bear. 0rregatik essin liteske gizadian gertu ta gataatu izadi-gañetd..ko Taju baten ondore iaaa eaik» Erri 'bakoitEa bere naitara
jokatsea bada9bere naikeriak beste neurririk eta legerik ametitaen es badu,beren eta besteen geñetik Esexr ez badei-izkiote.nolas erriak elkartu ta asmokldetu?
H

Onetaas ugari ia luse mintKO da Aita Santua. Baño
oen oñarrits&as diardukegu oraingoz,ots,"eskubidetasun,zuzentasun
tasun eta askatasun"'aren iturburu dan Orretzaz; Benetako
Pakearen iturri dan Orretsaz,

"Jainkoa,Jainkoa,Jainkoa.!"...
Onatx Aita Santuak sugarrstan biotzondotik jaulkitako Izen gorenas Gizonek. ta erriek ber#n burubide ta eglnbi «
jaurti diiteis Jainko orffen ir.en deuna dakar
PioXIIonetan dakus berak

- 105 -

gizarte—arazo guzien giltza. Gizonek aaztu ta eortzi duten
Jainko ori tinkotu hai luke bei-ak ludinren biote—biotzeanl
Stxeetan,euparantzetan,parlaraentuetan,Motaetan bs.,tea ere JaJainko alguztinduna tinkotzeko arrenka eskatzen dio gizadiari.
Dagokion maila gorenean ezartsseko Jainko orren issena.
Eztu sarritan "Jainko" ita onek asken alditxo oetan
bezelako b«girunerik sortzen. Sz begirtme soilik,ala-olako
kezka bat edo ere bai, Erriak»giaadi osoa bildur da.^.etor—
kizxina lañotsu dager, Eztu egungo egoerak ez orporik, ez. tajurik, Legeak, aginteak, eskubideak,gizonak,erriak.. .biar bertan
deus~e? izan bait litezkel Oro koloka,oro irristalof Gizadiak erladi urdiori bat dirudi oraintxe. Erriak pakea dute amet^
ta guziak leporaño izkilluz josita» Legea'K asmatu—ala austen
dira; gaur ar-eman estuen@an.ta blar elk-xv ataaraarka; giza—
diaren gidariak biar erri-artei<o p&k«»in>n alde batKarretan
ixtillua, ta etsi giz-a-lege Bustraitf?uena«; oin,•ari-.turik urkoerrien eskubide legezkoen&k 2a-p3.jLt.seKc! Iadarrst beti garaileJ
Zerbaiteri eldu naiean dabiltz gizoBak. Lege ta batzarretan itxarinen oso-i galdrs c!ute • Jderdilce^-l- a.se t go—
aitu dira, Pakea "besterik eztu nai egungo gison&k. Zeri edo
nori elduko araets onen lortzeko? Zoritxarrak odeiak aruntz
jaeo arazi die egungo gizonei bereb begiak pakea ta xoriona
ekarri al lezazken O n e n deika. Gizaditik xxrrun ote Jainko
ori? ...
Ndlako gogo-lalritasun ta burus-uaspillak sortu oi
ee dituan egoera artegatsu onek! Galdegin zorrotaak dagizkie
baitak gizonei unealdi oetan»baita osoa artega,—giro ontan
mxirgiltasen ciutelarik. Nolaz gizartearen jokabide arrigarri
•:,b, zentzugabeko auek ikusirik zalantaa gorrienenan murgildu
es? "Existencialismo" edo Orixen iakeran "Izaten-aburu" daXiko ori,etzan Guda-ondoko artega ta nazka-giroari eraandako
erantzun bat bssterik izan.
Izan ere,egungo ta betiko Kondairari so egiñik alako naska edo kezka bat nabaitzen du gure baitak. Indar i—
txuen joku naastu bat besteriK ©z bait dirudi giza-kondairak.
Batez ere Kondairan barrena Jainkoaren atza somatzen ez dua—
nak nabaitzen du iruzur-edo dalako oris zentztirik gabeko
gertaerak besterik ez dakuski; adurrak,edo griñak sortuak
geienik.Ezte bertan ez adiraen-azterrenik,ez asmorik,ez taju-
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ba&a,errit.i ta giztmel beran egiñetan? Zer da errien kond:*1ra? Ba al ñxt onek nor&biderik? Ba al du aeatzurik? Bi al su
asmo-gidarifik? Onelatsuko galderak sortzen die kondairak
gizon oei.
Ta zer nabaltzen du egungo pentsalari batek asken
urte auetako ta arestlko gertaera auetaa oldoatean? Itz ufitan laburtu du Aita Santuak egungo pentsalariei gi&a-kondairak sortzen dien gogo—nahaste ori,..Alde batetik teknika—aio
rrean buruturiko aurrerapen arrigarria,ta errien ta gisonen
ondoesa sakona^bestalde. Arrokerizko ametsstan ziardun XX'gn.
glzaldiko giaonak bere burubideetan,jakintz eta t«knikaren
aurrerapenak ikusita,'baño naiz-ta berandu,oartu da errlarteko ar-eraanak iñois baño etentser arkitzen dirala,tst gañers
bere aurreraocna duala eriotz-izkillu bildurgarriena!

Ondo dakizki Pio XII'garrenak egungo teknika—aurrerapen
rapenen b©rr'i,ta Iñork baño juxtuago daki ere teknitoK ekari
ondapenaren zio-sustraias gizona Jainkoak adierazi-trjco egi
betikorretatik aldendu Iaatea,ta Jainkoari zegokior. raailan
Teknika ta Yakintza ezarri izatea, Agerian jartsen du Aita
Santuak teknikaren ondorio tarnalgarri auek len Positivismo
izenez eta egun Realismo izenez dalako aburur oietar> dutela
iturbxirua» Realismo ta Materialismo aburu auen atsez kutss~
turik dago egungo gizona. Eapaitu onek es Jainkorik,es erabateko baliotasunik onartsenigisona. 1aiakot?,en du,ostera,ta
gauz guzien neurri ta erispentsmt ©aartzen» Estu obeniK ez
grlña okerrik araeti-tsen,gisakl ta Estaduen aulkeri ta -ikatsak Teknika eta Aurrerapenak sua@nd.ti al letzazkela ust©ki,
Auxen da,ba,XX'go giaartearen ara?ckeria ziafeatzen
duana* pakea eta zoriona iirncotseko bearrezko c.iran bideak
artzeko gai ea i?at®a|giza— baitarett premi s-astraitsusn&k
asetzeko biderik ej; i.i-icitf;ea;gisonak ta erri-ik ;iaso ta so~
riondti bearrean»seiaila baklo giaa-esago ald»t«eatTeknika
orren atal bat Murtr,eraJ3o, Gizo» eta erriei garrantsi aun~
dieneko saiekio.n &i'Iotan berak jainkoturik seduzkan Teknika
eta Atrrrsrapenak pot-egiteak damaio miñlk lp.rrieas, Bera
baita gizarte—giro onen egille ta erama.lle batean. Antziñate
arekln eta beraK onñares utzitakoekin era'bat ausi- leiaa zl—
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arduten gizonak beren. aurrerap®n-eginbxdaetan,teknika ta
jakintzaren bidess giaona. "osotu" ta antziñateak bere aultasunean sorturiko Issaki barregarri oietsaa zearo "eraberritu"
nairik. Bi alditan jauzi zaie giaaldi ontan beren. ametsezko
Babel-Dorrea.. ,irugarren@!S eoriko ez ote zaien ikara dira!
Nola tajutu naspillo-uts dirudin gizarte-egoera au? Ona Aita
Santua raintaos
Teknika ta Aurrerapena bide ta bitarteko besterik
eztirasjoka-arau ta elburu absolutotzat ezin geneeaake iñola ere artu. Elbnru auek jarri bear dira maila buruan. TekTeknika ta Aurrerapena auekin datoztenean On eta Pake "bidetik
dijoazçauekin aust@ançordeasondameji--bidea dars.mate. Balioak
gorde bezate dagosskien mailak,ta orduan teknika ta atsrrerapena ondamentzat baño gizonaren eta ©rrien zoribiderako egoklenak gertako dira.
Gauz&k ontara balebilta elxzkieke egungo pentsalariei gizadi ta kondairaren Ikuspenak orrelako ezpai ta keakarik sortuko» Kondaira naasi ta illundi baño,eresi bikain
bat litzaieke, Jainkoa lekuskete Kondairaren Irule gertaerak oro Xede baten araura ariltzen. Ludi ontako gertaera ta
gauzak oro giza era.nfgiaa~eriapenez auzitsen oituta gaude,
ta onetxek eragosten galtu beste era ortara begxestera. Ez
gaitu oraindik Jainkoagandiko ats orrek kutsatu?ta orretxek
garama Jainko aundi ovven asmo ta xede betikorrak geron ipur
targis nevattn ta argitaera, Itsukeri zoroa gure au!
Amaika bat gizon biurtu oi da Jainkoaren buruaki
bsr® jokabidasn berririk eztakitelako,ber® xedeak Buma essin
aituatelako,Jainkoaren .ota gizonen burubideak kidet^en &%
diralakos nun da,ba,Jainko ori? JTun da On uts dan Izaki ori?
Nun gizonel t& erriei pakea ta zoriona opa dien Ori? Ba al
du giza-kondaira on#k Jainko-aztarnik? Soma ai diteke ludi
nahastu ontan Adimen Znzen baten arrastorlk? ...
Zer da,la-ta?orduan,inda.r ankerra beti garaile?
Zer dala-ta beti basatienak,biotzgabeenak,maltzurx->@nak,gaiz~
toenak,naiz gizon n&iz ©rri,atsegiñ eta zoriontasunean igari? Zer dala-ta zuaenenak,errukitsueaakfttsmo ta borondate
onenekoenak anker gaiato oien oinpean beti egon bear? Tajuzko ote zuzentasuna5oirtasima,gaitz eta maltsurkeriaren menpe
ko izatea? Z©r dala~ta,..

- io8 Era ontakoxe galderak aegizkioten Agustin Deunari
siñesgabe ta kristau aunitzek Barbaro-taldeak latin-erri guziak menperatzen ari zirelarik Ikustean. 3ein kristau-erlijioa
oa «z&rri ezkero, Jainkoaren Jaurerria lur ontan garaila fc«,i
lits.Kondairan barrena Eliza ta Jainkoaren Jaurerria siorikidetu bai litsiask©. Kxistau asko ssalantaan j&rri ssiran siñesg&beek maltzurkeria ta irris zegizkien galde ta maxioei eran
tzun eziñik s nun dezue ba Jainko ori? -.,
Zori artantxe asma ta burutu zuan Agustin Deunak
glza~kondairari buruz j«.rdunik dan idaztirik sakon eta mamitsuena,ov8*"De Civitate Dei" deritzana. Gutxi azkortu da
ordutik historiarekiko kristau-oldozkera, Bertan eraan b&xt
aituan kristau-burutapenezko Kondaira bat eratzeko bearrezko
ziran oiñai'X'iak,

Orduan ere kristau-erriak,erneberri artean?bfflra
z-stoatela zirudin. Nork-sta barbaro-erriak erasota, Erlijio,
kultur*faurrerspena,ta edotariko balioak deusestera sijoaatala sirudian. Denak bildur ziran, jakitunsak,legegizonak,elizgizo
gisonak...
Onatx guri ain goaitkarri ta ulerkaitz zaizkigun
gertaerak Agustin Deunak nola argibidetu. Alegi batea diarduJ
Kristogan datsa jatorrizko obenetik kondsiran barrena nabarmsntzen dan "bikoiztasun" ori?otss lurreko Estaduen jarraioe
na,eta Jainkoaren Jaurerriaren etorrea,aldiaren aoaian ga~
raille gertatiiko dan Jaurerria, Bikoiztasun ori bi Uri aundi
en b5.dea adicraaton dufludi ontau elkar ©rasoka diardutenalc:
bat S5erukoia,lurkoi beetea.
Lurreko Uria ludi-barnekoa deau,Iudaan jokataets
4a ta bertan eaarririk dauaka bere elburuak. Ber...k- eortasn
ta ereintzers. ditu gaita ta bekaitzak ta gudak. Ber« x»"deen
ga.raipid@rako darabilskian bideak ez damaikiote ajollk. Bere
atsegiñet&n bisi dira lur ontan.
Zeruko Uri,berris,naiz-t.-a ludi ontan jokats az4,:
V.-ert*n orpori.!cfgeroaren itxaropen ta a'ngtsez diardu. Bere
samciik %.v8.ntzets.a ta nsgarres bizi be«.rra dute,baño nol£-oa
teto garai penarsri usta asomn.

- 109 -

Nabarmen agertsen da bi Uri oetako jok&tzearen bixigot&sun zolia. Batetik Uri lurlcoia gorroto eta indar ba—
s»tiarenens?zerukoia,bestalde?m&ita8un eta pakearen». Ltx
ontako gudatan eskubide eta zuzentasunak garaile gerta balitez,ainbat ob@ Jainkoaren Urirako?Jainkoa bers. b&ita bere
semeetan irab&ai duana. Zuzentasuna»aldizyond»tua baledi,
aleun etekin aterako ditu Jainkoak ondspen ontitik bero semeentzatçonerako onartu du lur-ondapen aus ladituste bere
semeak beren ordaiHak ta negarr«rako ob©nak? .jasari be&ate din
kl beren errua,t& erruaren ondorea (Agust. Don.). 41diar«n
azkenean Zeruko Uria betiraunean tinkotuko da g2.rail«t5 Lurekoa,berrisfbatirsko ondatua izanen d».
Zein best® egunotako Kondaira ere ontars epaituta!
Jainkoa aaaltssen da bere Seme Kristoren Erregetza ludi ont.an
ezarri naiean?ta bestslde gizona, nais lagun nais; aurkako, Ea
da besterik Kondairas Jainkoaren eta gizon&r&n eskubidetasunaren
naren ondorio b*t. Gertaerek ontaJc» begietslss nor buru~bio~
tzez -Jainkoaren aurka sitats? nork be^m Izen gorena iguintaea?
nor bere baitan itomintzen? nork gertaera oro adurrari erasten? Onela d&kusanak Jainko« dakusako b@re asn?o«a araura jo—
katz©n,naiz—ta jokabide auek mala gizia~adlrnenarent2at ulerazsiñak g®rta, Jaiskoa agertfsea da histcsri ososreh aai-indar.
jomuga ta giltsst. Ssta ®s adurrik^sis griña itsurik^ez nor&ezik. Jainkoak darams Kondairaren l # s « e G©rta©ra bakoitEak,
bakoitsak du bere txokoa Jainkoaren burubide au«tan.
Austz&s aastxirik biai g@ra» GauKak g®ri«t bezela
auzitzsu ditugu,Jainkoak bost ajola damaigula. Jainkoa
poarri b&t besela jaurti dugu gizarte-arasoetatik, Bego Jaiii
ko ori Elisetan! Politika,teknika ta jakintz-gaietan gabiltzen geron gisa ta araura. Gizonak Jainkoz kanpo ta aske jar
dun nai badeaakete..,oz geiagi arritu giaa~kondairak daraman
Itzul biteg gisonak ta erriak 'baztex'tBrik dauksten
Jainko onsngana. Glzartea?©n gor&berak daranus.tenek? eman be~
zaiote Jainkoari d&gokion mailla, Glaadian pak@a ta aoriona.
®r©2 n-lsneivi 4ia-dntenek t-inkotu besat« leenik gizon^n biotz
eta 3Trien l.ejaetan JaiiBgo Lkoaren agindu a&iitxia. Ikagi bssa~
te Rungria er:*: tik, ..Oiu* bstg-ate b«rs a«Bdi-naia beste leg©~
rik «Ettttenak .terfarsñc iritxi

-uoAuxen da Pio XII'garrenaren leirik biziena. Ontan
dakus berak araao guzien giltza. Jokabide onetik datorkiol.ce
gizrteari ain bearrezko duan pakea. Eeste jokabide ta erabaki guziak itxur&zkoak lirak©,ald&korrak,labanisuak. Egi eta
Zuaen dan Jainko orta,n ezarri ea bitartean9aizeak orbela bszela gabiltgake. Pakea eta zoriona gissonak bere egitea lortu
b«ar dun altxorra darbaño Jainkoagandikoa soilik,iraunkorrak
ditezsn, "Da nobis iilam jjuxm fmamdus non potsst dare paGem",
otoitzen d\x egunero Elizak^otsseraaiguzu munduak ezin eTOitn
digun pake orl".
Eskubide,Zuzen eta Pakearen iturri dan orri bedl
egun eta beti kondadra eta giaadiaren argi ta &rnas~emalle.
Zertu baza Berak Aita Santuak 1957'gn.urterako gissarteari
ops. dlcm pskea.
Jainkoa,Jainkoa,Jainkoa!Isen
kubide g^aaien itiirrijSazsn eta astattasunaren iturburu^entziin
dedilla parlamentu eta capArantaetan?etxe eta lantegietan,
jakitun sta langilleen *zpañetan,prensa eta erratietan. Bedi
Jainkoaren isena.^'bake eta askatasunaren i^senkide b®z»la,gogo
oneko giaonen ikurriñ,*rri eta naaioeix lokfcrrijbedi guz:ien
oaesunerako lanean ari diranen anai eta lankidesn ezaugarri..
Kntgun bedi bstez ere»ber® izesm elia «ta biota-3tan?Jauna~
renganak© d©i goren bs,t bezelafber® algustitetsiaiez giza-Ind.ar ^sulas lortsen ain sailla dane burutzer® lagun dagigun".
Iñaki Bastarrika
Arantzazu'ko teologilari

AITA SANTUAREN DEIAREN OIARTZUNAK...
egu&ez rmmftu z&balera Mdalxtafcc
Dsi&k abegi ona iaan dizu giaarte-malla guK.I®tan,nais Slizaxdetiko naiz politiko-ald@tikc©tan,naia k&toliko-ayteko naiss
protestante edo beste erlijio aldetikostan* Krista\ita,sunar@n
Egia etzaio Iñolar* giaarte~a,ro batsri edo glaerte—alde bate—
ri ertsitzen,«iro g&hm sdo aro gañetiko ta oiaokor "haituau,
i-jristautaeunaren Euru da» Jesukristoren ordsakoaren Deiai'i
egin «saion arrera lekuko bikaña dugu aurreko egi sakon orran
egiztatz®ko,
Ona eraen,"Ecclesia" aldiakaritik eusk®rara ttgulita, arrera onen berri.
Errati bidezko zabalkuntza.
UnitedPress'k30.000its s
ingleseraef prantser&!stespañer8-zy ta portugeraa osoki eman&s,
ta onstzaz gain la"burp®n «t* iruzkin zabal bat.
J
Associated Press'k
ks 20,000 Itg| aleraan
, osokl eta' ingissaraa,eBpañer«.a sta pr&ñtzeraa zatirik
ki 3-000/tik gorako iruakiti.

N.C.W.C., Ameriketar Katolikoen Batzarrak: 10.
000 ita errati-telegrafi bidessç Inglsseras texto osoa,t

burperv-la» ets, iruzkiñak.
International News Service'k: ingleseraturiko tex—
toa,ta l^u
Reuter'ks 5.000 its,eta ingleseratu-textoa.
Agence France Press'k: lo.OOO it2,ortxe-ortxespran
tzezsraz texto nsoa,ta laburpen bat iruzkin-eglña.
D.P.A.., Alemaniar Agenci'aks urrutiaiciñeg textoareñ 4.000 itz uns bertantx®,gexo erfati-bidez; osoa zabal—
tzen zualarlk»
A . N . S . A . ' k : laburpen oso bat bidali du italarsz? pr.intzer&a»ingleseraa ,B.lemaneraa - es pañeraz< ta portugeraa.
Deiaren oiartzuna itxasoz aruntzko aldizkaritan,
United Press,Age&oia*ki Aita Santuaren er'rsti-deiik sortu-tiotzkada ta iruskiñak jaso«z,g-ero Babalkundee
uudia ernan zion,gairi'antzizko ga.uzari heaela argitar&pan bercsi» emanaz.
Washington'enTGobernuko berri-f.v-,i- Ileuk,Aita Santuaren
Deiaren zati aenbalt,gaur egungo gsrtaera garrantzi—
tsuenskin zer-ikusi aundia daukaten©a»bereiziki ae.tertuait
1..:.vngo dirala baieatu dio United Press'i,
artako egunkariek tokl bereizi ta nagusia e—
man diote Deiari. Daily News itxaropenetan dager jauntxoek
an*©taa «ta «..jolaz irakurrik© dutfrlakoan agiriai siñ«stian®k
ber«n kristau-elburuak gordetaera eragintaeko kristau-egiak
ind-irrik askl eataukat^la «sateii badute oi@k,ber8n bizitaa~
tco errurik gorrienenan itotaon dira.
Washington Post'k, Deiarenn aatirik jakingarrienak
irgitaratu ditu lenengo orrialdean.Aita Santuaren argaskia
ligun duals, Aldiakari berak.Aita Santuak agtmgo araaoei
feuruz egin dituan oarrak eta eman-arausn egikortasuna gafan—
tai iundiko jotaan ditu. Bid« batea?Washington Daily News'k,
Aita Santuak gogoaren b&lioetan siñisten dutenen indar-batsearan bearra dala—t*,ipi>in.tz«n dtm garrantzia adierazt»n
du argi?L'Evening Star,bat@s ere Aita Santuak 0.N.U.'ri
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zuzendu dion aolku&z diardu,»legia,«tsaien trasoai «usteko
indartu das&la, ber® »ala,
Nueva York'ko aldigkari aundienetaico lenengo orria.ldetan,esate baterako New York Times ata Herald Tribune"n
Aita Santuarsm Bei&rl toki beraziena eman diote. New York Times
T'imts'k au balezten du,al©gia»Aita >=antu«i,ren ©mezartzl GaboE
Dsietatik aurtengoa bereiziena ora«n da, indartsu t-a
ta arritu &iñak:o argitasuness icutsutua» Gobernu baten
iaateko toki guziotan pak@-itxuran erlotsa erein egin oi d«ten olen ar.p«giko oials. kentzen du Aita Santuak; «ta menderatu nai situsten «rri oei gorrpto ta iguin zerjeten Gobsrnu. anker ori dala—ta, iraso guzietaz ezsguera. sakona dmu.fcan
Aita Santu on@k,l©ia. sorrotzak era.ginda.j'baña jakituriz,aztertu ditu aguago buruauste ok. Gaur egun,arrisku gorrian
ikusten dituzt« giaonek berezko ditun balio edo eekubid«ak
oroigsurko mundu •z'ain ontan, pakea salba dedin,giza-eskubids auek gogoraraatsa Aita Santuari z-or diogu.
Daily Mirror'k au idaaten du: Aita Santuak gizadi
osoari itzegin dio,«rriak oro jauntxoen nausikeritik,zori~
txarretik eta »tslp®n®tik gorde tm aainduak ditezen.
Canada'a,katoliko—aldizkariz gañetik toki nauei
"bat o.paldu diots Dei&ri Montreal-Matin'ktMontreal-Gazette'k
Toronto Globe'k,Montreal Star"k.EE.UU. 'ei eman bea.r gaien
bultzada asin oargarrl eta bearreako dan oa.rtz@n da Aita
Santuaren Deian; Aita Santuak,b®rei?.iki pskearen giltz izkutua- balloaa dagola ust® duterx auei zer gertatuko zaien
esan die^Leterriak ezpaitira aski giazierako.
O&rgarri da oso Mejiko'ko aldiaakari aundlak,El
ElUniversaleta Excelsior'k Ueiari eman dio.t«n aaoalkuntza,
Aita biintuaren argazkiz a.painduta,giza-eraaktirn©ei pake-zalatasunera aolku ©manaz. Aioatutako bigarran aldizkari orrek
onela dlo lanengo orrialdetan:" Moral mallan Aita Santuak
duan ospea gogora ®karriz,bere itza uneoro baña batez ere
jaialadi nagusietan,edo Kondairako unerik gorrifflnetan mxxnduari eraan dionean dardara sakonak sortu ditu. Berak gogo—
r&tzmn dituan jokabide-sustraiak,et» zabaltzen dituan era~
kutsiak,kristaudian artukizunik ez dutenen biotzak ere ikaratu ta arazotu egin oi ditu..."

Aita Santuaren Jaiotz-Dei onek edesti-arauz ere
bado balioa. Ezin egokiago gogoratu Jesusen Jaiotza.gizonei
"•• OT zsien b^glrunea er&berritu bearra dagola biotzen sakone—
nean josiaz tj.izik| Sta ontan,liburu santuei d&rien argitasunez jokatu da.
urkogsn.g,kQ maitasuRak eta borondate onak bakftrrjik.,oiñarriz arturik,iagon dezakete pak«a; au da asangai
nagusiena Brasiltar aldizkarien id&apuru eta iruzkiñetan,
esate batera-ko 0 Globo"k eta Diario da Noite'k; tarte zabala
einan diote Aita Santuaren Deiari,
Argentina'ko aldizkariak ere sabal jardun dira Deiaz, Labui'pen luseak eskeiñi dituate goizeko aldlzkari guzia

^*
Prensa'k
idazpuru au dakar lerro gizenstans "Plo
XII "garrensk dei dagio mundu &sk«arl pakearen loi'tzeko elkar
tu t« batu dedin". Nación'ek: "Gu'-ion arriskuari 'bekiki eman
dio munduarl Krlstoren Ordezko Nagusiak",

El Mundo'k eta inglsseras Irartzen dan Buenos Aires
res'ko The Herald aldizkariak,Aita Santuak EE.UU.'ei buruz
esan duanari garrantzi aundia dam«.iot@.
Filipinas iz&roetako aldizkariak
Philippines Herald,Manila Chronicle,ManilaDailyBullettin'k
Aita Santuaren erakutsisi eman diaten ^.rrantzi arrigarriak
beste egunkariengandik bereizltu ditu oso.
EUROPA'n

,

Inglaterra'kc Daily Herald Laboristsn aldizkariak
0. N. TJ. dagozkicn zfetiak 'bereisten ditu.DailyTelegraph
Conservadoreen aldlzkariak "desarme" dalakoaz diardu berei—
aiki. Liberaleen Manchester Guardian*k Burop®itar Alkartasti
nerako deia jotzen du garraataiskosn b«z«l«»et» Times'*k oar
bat dakar ber* Erroma' ko icronlkari asiera ematerakoans"PioXII
XTI'garrenak muaduari auzendu di@n Errsti—Del ati bara Aita
Santutzako Deirik g-ogofena dugu; Kristaudiarentzat dei bat
Izan da,glaonaren eta gizartearen balioak galbidera d.aranaz
kiten joera okerren aurka joka g*it#s#n.
Yorkshire Post
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garaipena nai dutenek aaztu ezin dezaketen oarpen b&t da. Egia.O.N.U.'fc bere iz@n-onA galduko du,b<sre agintea erri
argalel ta bere aglnduak betetzeko prest d&udenei ezartzako
l*in ikusi b&desa tere burua,
Es&n-nai sakonskoak dlr® Sartaldeko Alemani'ko
aldieskarien idazpuruak: Frankfurter Zeitung'k onela dioi"
Aita Santuak "Aer«o-indarr*n neurribidea^ esicatz«n digu".
Die Welt di Amburgo'kt" Europeitar Alkartasuna eskatzen du
Aita Santuak", Sueddeutsche Zeitung'k; "3, M, U. 'ren sendotaa
ta "desarraen'a eskatgen du Pio XII'garrenak. ". Oolonia'ko
Koelner Anzeiger'ki" EB.UU»*«a indarberritzeaK ta "desarme"'
&z etengabe diardu". Bonner Rundschau'k: ".Batasunak soilik
iagoa dezak® pskea,". Aldizka.ri auetan «ta. besteetan iruzkiñak gaztiatzen dira Gabon-osterako»
Suiza'ko aldizkariak Deiaren aati aundisnak argita.
ratu dituat«,eta erra,tiak Vatikano'ko&rekin batean edo beran.
dtixeago osorlk eimn zutsn.
Belgica'n katolikoen aldiakarisk,esate baterako
Die Standaard»Gazette van Antewerpen,Het Volk,De Nieuwe Gids,
Libre Beilgique,La MétropoleTLa Cité, Nieuw van den Dag,auek
garrantzi aundia ®man diot© Deiari. Soir,Lanterne ta Meuse,
aldizkarl askeak eta liberalen Het Laatste Neuws ere '.Dei" onetzaz ari izan dira.
Beste on«nbeste egin dute Holanda'ko katolikoen
De Volkscrant, eta cons«»rvadoreen De Telegraaf "k,naiz-ta I&bur ta motaago.

Prantzi'ko «.idiazkari ofep«tsuenak ate&giñes eta
ieztuz artu d«t« Kristoren Ordezko Nagusiaren Dei&j _La Croix
k osorik argitaratzen du,ta aaalpen bezela oar bat l;dntzen
dio. Beste zenbait gauzetatik au Irakurtaen dugu:" Pio XII'
garrenaktgur® siñismenaren misterio «.rrigarriak begien aufe
ditualarik eta adiaen zorrotzez,giza-iaateari zor saloa begirun«az ta mugas mintzatu da; egungo zenbait gert&eret&n
Jainkoaren eskua ikusi ta erabaki billa zein Iturri jo Ik&si
deze,gun,p©ntsamentu «gokiak kristauarentzat,
Le Monde,arratsaldako «.ldizkai'Iaren lenengo orrlaid«an toki b©r®zi bat ©skeiñi zaio Deia.ri,Pio XII'garrenarsn

itaaldietatiko kementsuena dsna baieztuz. Hungria erri&k jasan duan naig«&b®zko blzitza asieran aitatu ondoren,Aita Santuak
tuak 0.N.U.'ren eginbearrarl buruz assalduriko agiria dakar,
al@gia,0.N.U.'k guda @raso~naia gal#raeo egln "bear zezakeala,ed.ozein aitzaki dutelai-ik bidetsat, " Gogo-mallan -dafaio Le Monde'k- egl ertsiak ©san dizkio rnunduari eta egungo
gieart© aurrartuak artu dltuen arrisku 'bideak naigabea eortzen diot@,krlstau begia ikueten "baitu orc".
Erriarteko polltika~mallan,Aurore,eskubi-aldekoen
aldiszkariak au idazten duiM Errati-bidez ent*un aal iaasa dioten gaatimk arrituta utai dituan zindotasunez»Aita Santuak
erri guzisi dei «gln cile,aakenaldi ontan zenba.it tokltan ja,so diran eraso-kiñusi bekoki ere&teko erabateko eta alderdik«ri gabeko "batasinia sortuas,

Figaro'k dioneg,ra.und'ako btsru-austeak erabakitzeko
idar-oki goitlkoak eskeiñia agertasn d"u b«re indarr-a Aita Santuak
tuak, Eliza Katolikoarsn Buruak politiks-auaiak itzuri egin
ditu,b«r« a,alaaii| b&ña Comunismo'a poiitika uts®tik gora di—
jos, Materialismoagan oinarritua dagon filosofia d.a? kristauen
u»a Moral'a ta gisakiari sor saioB begirunsa. err»ust#r® makurtua. dago.
Zaletasunez b©r®i!ii dut# Portugerazko aidizkariak
Aita Santuaren Srr«ti-D®is« Novidades eta Avoz teacto osoa
sabaldu dnte, Gs.rra.Htai ausdia apaladua sssildu di@t® irs.kur~
!••! 0 Seculo"k,DiariodeNoticiasetaDiariodaManha
Irlandarren a3.di2ks.riak ere berdin .jok&ta d i r a ,
iruzkirs luaea em.^naa eta idagjptmj mgusis eta txikij? apaiaduxik,
Goresax'i's—aoi'ts. onta.a "Errusitarren ai-diijkari t»s.
Moscu-erratiak
Hungria errian komunista jauntxoek
e
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Iñaki Bereziartua'k

JACQUES LECLERCQ'EN LIBURU BATI BURUZ
(L'ensaignement de la Morale chrétienne)
Gure garai ontan,gizaldiak gizaldi egundaño ikusi
ez diran larrialdi ta aldakuntza aundien ikucle jarri gaitu
Jainkoak, aldakuntzak, bide berrial azaltzen zaizkigu edonon,
bai izadi illaren eremuetan,bai gogoaren mendean daudeñetan.
Gaxir dana jakln nai da,dana aatertu,danb, azpikoz gora jarri,
dana ikusi.Onela ondar gañean jasotako amaika etxe lurra joteB dakuskigu,eta nork jakin askotan arkaita gañean jasotako
gazteluen oñarriei ere ikara eragiten ez diogun? Alde guzietan ase-eziña ta jakin naia nabaitzen da. Gait2 au»gaitza ba
da,ezta kristau batentzat beldur izatetcoaçbiziaren ezaug&rri
izan liteke;eta ez gaitu beldurtu ta goganbeartu bear,ta bai
Eleiza Ama deunaren esanean diarduan bitartean,postu ta lasaitu.
Berri-nai du au»ase—ezin au Eleizaren serae aintzoen arteraño iritxi da,eta erlijio-gayai berai ere ez die parkatu.
buruzçbaña
zail
batengan
oni
morale
azaltzen
jarraikiko
tei'gaitzazt.
bat
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"L'enseignement
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'. Mbuxu;'&iiim p.lde,K.ouk e+a -ui-* kotak,tsalo—,iote.*i
aK; eta etsaiak"'*?.*«Ji 4±ta. Ouztien ©n-vsitxirik ez du lortu f ®s
t» Blei* Af(U d«u?waKsr: ere, Erroman g.--<.itz«iritxi garbirik eman
espadi-'X*" •sx^e,b«»iata4t©1?5»af.t«r . -arasi egfei dute. Aztertu dez.».
gun aerbait TStt- «rfpi«.tj«ta as£»a?s.n iarriko degu guk ere gureiritaia.
I.

irakasteko

Gayari

elduz

..uidifc sortu asio-ti Leclercq Jaunari kristau-legea
^
y

•'
Kristau-legea, kristau morala,gaurko
arakusten dan arakoa^Lovaina'ko irakasle onen a'buruz,ober*
bsarrean diag-o.Len'bizIko lerroan g^ldera au egiten duj ^Bai sn
dj* kristau-legean kbrapillorik askatu be»ri?«zkorik? Kristoz
gerozko eitieretKi gia-aldien buraan,®a ote dedu ezagutaen Kristo'k
to'k'^-uri irakatsia,et«, ort«,r»,ko idatai issan diran ainbat l i buruk ®s ot« digute «sas*la guatia esan?(L'enseignementdelamorale
la morale chrétienne,p.7)
Beste liburu Tbaten eE»,"Essai de Morale Catholique' !
kezka beimxe dasakxaas"Bear bada, liburu onen idaKpu*rua* iaie»a.,ipakurta«a.a,lpakurl*ak a r r i t u r i k b#re baitan esango dut©:Kristo'ren buruz ®ns®tyukarrean aritzeko,oraindik oso—
tu g«be,»®azt*sunen baten •b®ari>eaa*ote daukagu leg# o r i ? " .
da gur© idasie onek gai ontan bid« berriren
'bat artti—b«»K aundia nabaitzan duala,eta kezka orrek Ki
torik &g*ri aaigu b#re liburu osoan.
Aurren eics.rri degun galdeuari gure idazleonek bai—
ezko eraat^Miia ©maten dio f "Bai kristau-legeari burus ezta-bai^
d*.«-gairk ba—de, oraisadik,«ta ess bat b«tkarra,asko baizik". $p.7)
Eein t* b®rris ekiago dlo ©sj&iens "Gure a l d i ontan,aill®glstia t
mora.layeaia-"«goa b«.ten dugo". ( p,9)"KJristau-legea nola irakatsi,gogo~biotz.«,k nola ®zi ta zuzendu,orra f bear b«da»Eleizan
di-ai burua.ast@rik»s,ra.2;oriit miñena, aundiena.. , (5uztiok ikasi ta
ikusten degunst da kristau-irakaspenari gatar jaurtitzen diot«m
gajaki—«s*aik garfeiem zela dan;al©gia,@K dala gogoak berotaeiso».. ^z ds. la sirikfegarria f( . (p. 9-19).
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batenf. B j
iisastekoa balaik ezt&la diru&ljeis dtlu fturik>ez .y.
edo gogooerorllc emateka&.Xrakaspan onek goibe a.undizicoa,,baña
diuia oi dtralako itzes 3 orain g-are agotan ez d-j-rabiltakigun
itzes eraxten digu?gañ«r& gure gogoetatik urruti diran gai'
asko d«r*biltaki.Jatiregi z*ar ba.t dirudi,lenaren oroigarritzsaz ©der deriskiog-un eta ikerfy oi degun jauregibait,h®vm
barnsan bizitzeko gogorik eraatea'digim jattregia» "(p.10),
l!

Cnr« ©sko.lsta.ii eskolatu dir&n gasteak eta gurs
itzaldi edo sermoea aditsallsak "esi-legea" i r i t x i b^ar gure
legeari| sragoapenik asko j a r r i ta aurrerapiderik gutxl eaaten duan legea. Sz d«tefnoskisnabaitgen,ea,.l)eren bloisetaa
gox*a-nal ta aundlago—aal KiadosBak piatuko diskien dei berorik" (p.ld)
Orra serk daramsn Lovaina'ko Irakaele au bere Iic«8kera berrian .jartaera, Leclercq jaimai*ea asrao ta gogsa sea~
t^ago ulertaeko, au gogoan idukitz@k«wa da« Kristau-legeak,oraingo aiciietan irakastea dan eisaskoak, ss du gog-»blotaa£
beotzekc surik, ez dxx aurrerapiderik e*naten?s» da sirika~ga~
rri» Bere itzez eaatekof f'ir:dar gutxik©» da,askortasua gtatxl
emateko,e» dirudi oldarrevra ta garaitzara slrikatseko legeaf
neurriz ta seaas iblllirastekoa 'baizlk" (p. 11). Or-ra serk
keskaragten duan geiesik: girre idaslea. Kezka ors®k emateii dio
berari su eta garra gxsre ©gunotaa ira.kssten dan z i l l e g i z t i
edom moralaren zuzendu bearrak erakustekof keska orrek dayab i l bera kristau-legearen irakaspeaak nola berriatu azaldu
nai digunean,
2. Lenari begira

^Onelako aegargarriak© egoera oatara nosdik eta
nola etorri ote gera? Ona nola .jalkitzen dlgua Leolerco js~
imak galta osen aortaeas "Erdi-aroan be.raadu arte,kristaw-ira
xaspena dana era batekoa zan»ora.ingo i r i t x i s
liburu santuak muiatsat srttite emtm., MLectio sacra" aas
logia irakasteko la biderik bakarra. I&aste«sei9i4.buru san~
tuei atxikls irakasie» siran gaHpfalco Ikaski^us eta @gi gUB
tiak?ayen itaoi jarraituz, AmalrugarreB gissiciian»ordea,,eg™
eskolastiko diralako jaklntg^ak 'beste 'bids fcat ekarri suten
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Ikaettlgun bakoita&s zail b&na egites sigat@la.Toma deunaren
"aldiaa^bai berak etaT~Bsi.- •foesteakjikaskis-an guztiak»gai gugtiate ers'baters,elkaxigasik "beresl gabe^eman oi situsten,&ren
"Summa"'k erai-custea digun bezela. Ikaskisun oiek bereaitaea
eta zailtsea XVI*garr©a gizaldian burututako iana da. Seminaioak ©regi ta eleiagisonsa ikaskistsia arautmss "batera",
"Ordufco erlijio-irakaskintza sesro sleissgiisoae»taat egia zaHjapaiesss gsi}»&f apaizgaiak eskolataeko asmo u~
tsetae eratua* Asroo orrekis^kristau-legearen irakaskiatKak,
moralaren Irakaskintaak apaieak arimazaitzarako gsi egltea
artu uuea elburut-ast.».Bates
tort-za

Beste alde 'batetik^teoloji moralaren edo eleiz-zillegiz
&rea ataera.-aiirrer-ak aldlsm aldiko goraberax'i dagoskitera.k dirai et-a. ayefc obeki ulert:seko*sclskoa-k diram
gogosti iaan bear. '"'rduan kristauak ,nast©gabeko,fece ta gogo
'faateko erri bat sgiten ««teti» Gustiak ssiran katoliko eta etataaa iñortx&k ers fed&a-n ©z balrik» Beraz erlijio-gaietan
Sleigak etzts&n iñor fed©ra skarri beayrik; eksaduak
ta Eusent-ses sas bere egi.akisun bakarrs, KristaueB
iak jaicirid&kotsat seuslcateB guztlakj fedsak agiatse®
or as»tts "bsa
gisa-Idiak ikasklsuB au emates^ aualarik,mor a l ede sill®gustiak alde 'bat utai siiaa kristautasunean ©gi
guatiak ©Iterri eatsirik eskirrtsea duteri era'beteko iktispegi
aundi-sderrs»eta &dis asr ©gia bear dsn jskitea j a r r i r i k ,
f-firc dara p«katu ta ser eata»b«®t® &rd«rarik etsuan i s a r u l t s
onela- g©rtatu da gixre «sgunetsra aj?t©«
Baña esta kristautasunaren muiña» "Eadirudi »arr-iiaa,dio gure ir&kaale enektmoralak, zillegiak ©z ote dusa
baste agitskorik,gs.usa Isai aoia dan pekatu ex»a'bakitsea b&Iaik,eta ori fad©a Izaarbaña oner-sko osa.itasuoik eztutela?in-~
per:Tar-a jxiaa aal ea dut@a©atsako. Aitortsere datorrsnak e~
sango baln beaelas"Ml aragikoia naI, nerekoya»lasaik@ri-.za~s-'Pisstua,eta sere galztekeri orretan jarraitu
pekaturik gabe egitekoa 'bada beintaat. Esam,':'e--nols ser eta noraiñs daiss pekatu,eta nik &z d@t @
—
gisgs pekatu oriibaña ortik g©rakorik es eskatu n&Tt"(244)
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eta indar guztian erakutzi bear degu krisiau-erlijioaren naami ta guna gur© jardunbideareja argi ta oñarri jartzen degula, Ebangeliora itzuli bearreaa gaude. Onelako esaerag Iñaurririk dago Leclercq jaunaren liburua.
3. Kristau-legea ta kristau erlijioa
Kristau-legeak,orain arakustea dan bezela begiratzen badiogia,gur© idasle onen iritziz,kristau-guna gaidua
dauka. Ori dala-ta,ez du lenagoko aldietaa izan zuaa imd&fik.
"Kristo,dio jaun onek,lenbizikorik,salbatzalle degu,eta salbasioak berakin gauza asko ditti,guziak elkarri da~
gozkitemak,eta gure bizi guztiari»eta bai,gure gogo guztiari ere bide berrl jakiia bat erakustem diemak» Salbazioa oraiago eta geroko blziari dagokiok gauza bai-ta"(p.l8)
"Kristo'rea egikizuna etzan izan erakuste utsa,
Kristo'kgizona bere izatean barne-rauñetaraño berriztatu ta
aldatu nai du? berriztatze au gizonaren bizi ta egiñemetarañokoadat!(p.l8).
Graziak barnean egiten duaa berriatatze O B ! agerian azaltzen daa jardunbideak edo ta egiñenak erantzuten diote,ta oiek area agergarri dira, Testamentu Berria iralnirkeram,gauza au nabarmendtiko zaigus graziak gure biziam eragitem duan berrizkuntzak gure egikerak bere-berez berriztu bear dituela^Kristoren jarraitzallea bere ageriko bizikeraa
izango dala ezagun,alegia,bere jardueran»bere bizlari burua
artzea duan burubidean. Testamentu Berriaren idazleak,Krlsto'ri jarraikirik,antza dutenez,ez dute sekula gogotan artu,
etzaie iñoiz burura ©torri»gure barnea berriztatzeko bizirik
izan litekenik ere,ezalera egertu bear eztuanik....KristoreB
erlijioan dana da gure biziaren onerako"(p.18-19).
Oraingo irakiskuntzan kristau-erlijioak duen alde
alaigarri,indar emalle au,lorrindurik,raoteldurik, ageri zaigu. Or ditugu alde batetik,siñiskaiak,buruz ifcaBi ta buruari bakarrik itz egiten diotenak,gure bizitzarako indarrik,
ez argirik ematen digutela. B©stetik,or degu zer dan zillegi
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bakarrik galdetzen diog-ua zillegizti edo morala, Kristorekin
zer-ikusirik gabea,Kristo'gandik bizirik ea indarrik artseja
©z duala, Ara,gure kristau-legea ikasteko liburuak eta anatomi—liburuak bateratsu joten dutesanatoral—liburuetan baditu~
gu kapitulu batsuk soin-ezurren berri emateko,beste batsuk
sain—kirioendako,beste batzuk urdail-esteentsDakOçlDeste batzuk arnas-bideentzako; kapitulu bat ere ez gizon osoaren
berri emat©ko,eta gizona zer-nolakoa dan beste iñondik ez
lekikenak,eztan gauzen bat iruditu lesake. Baña gizona a@r
dan edozeñek dakialakoa uste degu;aBatomi-eskola gisonaren
berri dakitenentzako da. Orrelatsu gerta,t;s©n da kristau-legearen jrakaspideaK ere. Kristau-erlijlo ser dakigulakoan
;-±T1 gera» Baña kristau—erlijioa ez da sekula ssaro czagntze—
akoasgizaldiak-gizaldijbakoitaak bere alegiñez esagutsen sa~
yatu bear du,eta atalka,arauka,zatirik gati ikasiak sz digu
on aEdirik egiago»bere barne-muiñ osoaren jabe egia gabe,
Kristo'ren gogoa ta Kristo'k biaiari dagokion ausenbidea esagutu arte"(p.27-28)
Gaurko zillegistiak,moralak,bakoit2a,ren
eta noiz zer zillegi dan azaltzeari geyegi begirataen dlo,
eta kristau-erlijioak berekia darakarren indar biai~eraalle
ta barne-berritgallearen bearra du. "Eristsm-leges ©zin i—
za» glaoa prestu,zindo baten lege atsa,erlijio egikun batguk gañeratuta» Kristaulegeak gissonaren barnea aldatu ta
berriztu bear &ci artarako gai dala ba~dakiguçbaña gaitasnn
ori nola ta noadlk duan <STS azaldu egin bear da" (p.35)«
(Jarraitzeko)
Sendi Deuna'ren Abelin
Begoña'ko Karme1darra

ANTZE TA ELERTI
HUGO WAST-EN IXIL-GORDEA
Es al duzu aure barne ort&n eleberri edo zeozeartxo
raa bat idazteko zirikadarik sumatu? Sgi esaa, lotsataen imis aitatzea ere baña,beiñ otu zitzaidan neri eleberri edo
ala-olako zerbait egitea. Ta bururatu bakarrik ez,baita akln
ere ekim nioia. Adoregearea legorteak ordea,bereala igartu
zun landara jaio-berria. Izan ere,biotaak eraginda sartu ni
eleberri-soroan eta biderik arkitu ©z,eartti ordukox© galdu!
Geroago egia dut topo Hugo Wast,otsaundiko elebeM_
gillearen idazti batekin,idazpurutzat "Confidencias de un
novelista" daramanarekiH «J,egia. Irakurri ta atsegin izan
zait. Ezta retorikalari b»a#la egindako liburua. Era ortako
iztiak eukl oi duten sakoHtasunik ®ztu bearbada izango. Badauka ordea,b©ste zertxobat,ots,biderik izkutuenak ere eder—
ki dazaguzkin gidariarea argltasiua ori.
Ongarri iaan zait neri,ta besteeri ere onurakor
izan dakiekela oso~ta,noizeaa beia edonorl ernetzen zaiekion
idaz-gogoak utsean erori eztitezen,bere gogai garaienak @matea egoki derisskiot.
Egilleak,liburuarea azaleaa dagerrenes»iru ataletan zatitu du b©r© idazlanas eleberria nola asmaf;u,nola e—
gin eta nola argitaratu. Gaurkoz'lenengo atalari lotuko na~
tzai©.
a asmatu egin
ELEBERRIA
Leaengo
bearatal
da
NOLA
lene»,asmatu.
onen
ASMATU
irakurburuak
Ta ortarako
dioia bezala,eleb©fi_
bear-beafeko

- 124 dugua tresna'asraamesa da. O&a,bada,eleberrigintzara jo nai
dunak'ezin aasrtu dezaken ©gia: irudimemik eztaukam eleberrigillea'errorik gabeko zuaitza bezelaxe da. Ta odolak meu ori
esku-erakus ezpadio,alpsrrik dabils ondore onaren oiñarria
bera falta saio.
Irudimenaren laaa'bi ©ratakoa dala esan diteke.
Aurren—aurrenengo'eleberri—gai bat sortu ( irudimen s o r t z a i llea )» Ta gal ori sortu omdoren'aimiiz jazoeretsn zabaldu,
ots»elefc©rriaren askapon (desenlac©) izango danaren aziak'
boren barnean daramazklten gertalcarlak asmatu ta auzendu ( i irudimen z u z e n t z a i l l e a ) , Bi lan auek derriorrezkoak dira, Sle
berrlaren isuiña. asmatu dunak'aundiena eginda daukala usta i~
san de2ak@,baI3a bai aera. Dakiola idaz-lanari,ta orduan, dagerklok© ustear©s gazurra. Beti Idoroko ditu utsune asko. Ka
t®sr§» osotasunerako'beste auaitz gartz-a j a r r i b©ar izango
ditu. Ta 'utstiBe oiek betetB®a'asraamen9-rsn zeregiñ da.

Baiña eleberri-mota, orotaa bear ete irudiraens,gal~
degii'j -dez-ak© riorbsitek» Ta baieta,darant.au Hugo Wast-ek, Bere iritsifs'iru aidrataa. b@:r©istu ditaakagu eleberriaki gogaigogai-eleberriak
(aaalkiaua bat dutenak), ingurukoari ta giza
buruzko eleberriak,eta azkenik, azpikeri ta arriskuetazko eeleberriak.
Lenengo ta iragarpeB. motako eleberrietan irudimena,
be-3,rrsako daaa'berea agirl da,lasik aundiena ber® gain baita~
ga.« Baiña, bi,gs.rr©a motako el©b©rri askotas,ess.te baterako»
eci3sti~elsberrietas s aiB ©te da ba der?ior;r©?.)co asmamsna? 0n£
lakoetaa,'koridair-ak berak @m.atsri dula guzia uste isaa diteke.
Uste oitsrra aldia atixej Sekiot® kondairagills soil dirasak
raueta ortako eieberrigintzarj, ta ssr ®rdik@ digtsteB? GeieaeHugo Wast-ek aioKSS* "r@vsJ.tije de fechas»norabres,siJcsBog
» &I njejor de los oasos pu@4@ revelar usa ab\»idante oora
ñe- avohj.'im',pero atnguns. Isaginaclos oreadora, y ordea5*,
Edesti-eleberri bat moldatBeko'eHts aski kosdairaisa-t^'s, Ortik «re beaf iaaago du aoskl,baiña baarr®?5~
:l& ix-«dim©aa ors fcaiao. Asmamena dusu elebarrigili
'^alt,«X' icott ©r-agaiig k.'rjBdaix'aglil® saa.isgl dasbaiña
sj.Ieborrif.'i 11« ^ « . ' • irudimendun, iñta ala ©raas a i i

Edesti-eleberrietan guzia koudairatikoa dsla usts
iaan desakegun besala»arriskuetask© ta ingurukoari buruzko
©l©berri@tan''oro irudiraenak damalakoam sgofi giat©sks, Ezta
ostera,orrelakorik. Geienetan,ia bet±,el6berrigilleaic'i2atasunarem arrobitik atsra oi ditu bal gis;a~-©r©duak»bai zeabait
gertakari. Ala ta guztiz ers ©rdea,oraiñags esas b
mamenak du lekurik buruena.
Eleberrigilleak ortaE,eser onik egis al iaatsko,
irudimen iori bat©B ja'be b@ar du isss, Ta nork dakiski asmaraenak b©re barnsan da'assitea» ixil-gordeak? Arrigarriak dira gol.
arnasak erBaituta'rsea jator onek eman oi dituB uzta bikañak,
Eta aunitastaii'nuBdik aorakoak diraia idaleak berak er@ estakiala. Irudimenak bere bide gordeak dauzka.fta ez~ustean era—
maten gaitu itatskisiaa argi ta
Asmamenaz eta barne-isdar ixlllekag osatarlko
zurgarri ori da eleij©rrigillea.r©n gidari. Big@~gakurra bsre
usaim©» aorrotsarekis erbiai'#B ataetik beselaxe dos idasles
ere (3l©rti-sor@aH surrers* Ta ges orrek eragiada jarriko ñm
onako ostae zertso a«,arako ar-tas beste urat Balña tajuz he~
titagita @goki gasia, Bsaetako eleberrigille dira»©a dsai
arrlgarria!
Egokitasuna'gsrrastai si-uadiko da oso,ta gertaeres
ongl zusenti-ie ori osdos CfoEde) issz- essrrei>f-gHU2
tak@a da. Os%doa£ berak bfeiño ooeto arstoitgi oi du
(fcrma) 6"'fiber7:igiIIeai;ssH sstse K»rs.esat©ar,,HugoWast
a^al-kera (forma ext®rna) ©sa» g®«©sak@» fix-s
keras (forme iaterna) baiñofau ds-y ieAKoeren susents^ ortae.
Gertakariak ongi axjgentsatik egik»ta (aceiom) jais
oi dat obato esan?orixg. berm da. Te, ele-ben-i batea» egiketa
bsar-besrreko da« £X«b«rrir«a 'bat ir&kurtses ari gersaero?
©s al gsra g-u»isk ©gii^ets ssn suraattako ibilts®»? liazi er«»
orixe-saiga ats©giñ,
Ikuspegl oi'itstik b©giratakitTxomin Agirre-k ber-e
"Garoa" kc senbalt atalburt^ren aaieran dakarakia elszketa

- 126 "Jassotsen" ari daa aeoasren gose izs.n5ets, luze etsita"areocen
billa joam,
Hugo Wast-ek puzitu ontaxi'esi'tala jakitutt®» irizkide
aitortzen dta, Giza-jakintzaren adarretan maixu diran aunitzek
©a ®&i@n dituzt© egiketaa ©iotakorauifis,daukaten eleberriak
ederresten. Naiago dituzt® jakimtza-zatiz erabat jositako eleberriak. Eztira ordea,orrelakoak ©rriaron gogoko. Ta araaika aldiz jeB&e arruataren ©pai® izatt da ©sgtsiago ©l©b@rrikondairaa
Orobst dio eleberri psikolojikuetaz, Joan dan gi!5sldiar®tt asken aldeas. tanksra ontako elebsrriak'sekulako
aizsa ssetaka-teia» Eleberria filosofi-sailleko atal bat b@st@rik ©tsalako teoria er® asaa zuten da, Ustego onen arabera»
idaati bat bemetak© eleberri izaa g@dia,gogo-azterketa egin
bear ssn bertan,senbait auzieri buruzk® eztabaida ag©rtu,
giaarte-ustegeussak (sistemas sociales) epaitu, Idazl© askori*
igespide politta gertatu zltzalsm ©leberriazko gogamen (concepción
espoioa) au. Izun ere,irudlm©na antsu aegoneko garaia isan
i.ira!

Eatu Hugo Wast-ek psikoloji ©gia b@ar danik ukatzens
"Aun los oueHtoB de hadas de'bem ser psicologicos". Egia bear
da»bsift>aiña ©gitsH» ar-i danlk jakia-@rasi gabe,eleberriar@n
aria gertakarietaa aear luzatsen doan bitartean. Ba-dira ori
edei'ki egln dutertak? esat@r-afBourget frantzitarrak bere " Bl
dernoaio &®1 medloclia" » . Baiña ®lel>«rria» ZB&T psikoloji
egin bear dala suzieRestetllc eleberrigintzaren muiña psikolo—
ji soil ets. irtsean datgala baie2t8ra,"bs~dago alde ederra.
Sdoz®in motatako @l@b®rrietaa egik&t&k daukan leen
k9 iñork akatUjle©Htastin ori elebeiTiar^n z©r—
b«retik jaiotgen baita, Osela zertaen du Hugo Wastek al^'berrias "BepressmtacioB de la vida?mediante descri pcion«s de ambieBte y pisatura d® caract©r@sM. Len-leenikf "R©presenta.oioB. d® la ?IM*% " BIZIAREN irudizketa"fblziarem.
Ta bisiarl aeiii taaurt dagokio obeki'igidura,dinamismua,sgiketa "baino? Ain. zxxz&n ers ortantxe datssa eleberriaren amlña:
bisitasxmean, Bizitasunak sortu oi ñra llburuare» irakur-miña.
BaiHa utzi dlt&aguh alfie 'batera, ontari ere ust© o—
kerrak» isk©k'siirr«ti@ag© atalbur^atik bertatik asi ta odol_
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dagolakoan egotei; dir&. Atmitz®taB ordea,onelafco ganaak'
naska sortu bestsrik estufce egit&su Es, aurrttra—mitt o r i ' b s s t *
sertxo "bcitek ern© oi du, fa zertxo ©rt'bizitasuneasi b«rta»
dayon. tasua bat da.
Zenbait eleberrien balioa bizitasun ontatik dator,
BfBTe. iritziz'orrezegatJkbalio dti ainbeste "Kresala*1 Jk er©,
Sar galtessem "ber-e orrietaB eta sai'tu ordukox© sumatuko duga
atoegia aundi bat®s'arraatsale errietako arraia—usai
ori. ifa nolakoafc gero aa ag@i*tz@r. saizkigim gisa
Bastiokigu egi makala Txomin Agirre-k "bizi—biasiak dira.Arranoncioko sardiñak legmz^- idazt®as, "3isI-biH.iak H ,biai«-itxasot i k atereak, barne-muina b©ra*bisita®ua«s eginda daijfcaten gi~
aa—emakumeak. Oms ©men eleberri bikais orrek irakurlea,:reRgaa
soTtzen dun a.it1.ursrsii Eergatias'bisitssiirta,
Ta "besto z®Bbat ©leberrigillek estut® g-araipena,
lortu beres idagtiei>I dariokien Msi-lurjnm cri dsla—ta?
Kor-@B irudisiejia ©sttat® l l l l u r a t u Dickens, Eliot,Pereda ta
bsste zenbaitsuen eleberrlak? A8kotari'"g'au2ax\ik ®gaa#r0k©@nak
j-i.ulkiko dlakisuetss "Una slña qu® mlra llover?UEia viuda qu®
dobla sus manteles,u« mariner® qti® cose UB botoa d® su® pantaloaes,porq.u® aa t-iene raadr®?Ri rau;''6ii*ni noiria". Ssuaarik
egunerokoenak. „, baHa nola jaulki gex*o!
Ba~da gar-aille Irten a l izateko beat-© bide bats
norb©r© lak'ake gaussk; edestu Mlsis ag©rts#s omei'i da ©rr©a
aurkako akats au ere asleeii arteaa? id&s&#si dut«aai*uan*u'fci—
errietako kutsu-z omiturik edo eman a&I lsat«a, Parregarri
iruditzmn saie irjgurtsan dauskstea gaueaa i&sratatsea. Perauxe gertatu om@B gitsai@B Hugo Wast-i ere, Onels <iio berafcs
"Si secesitaba m«ncionar uaa. osil#jf®BContraba rldiculo nosbrar mi c a l l s ; s i qu®ria refereirse a u» Ar'bol»par®oiaia® in~
1
SUIBO decir ua tala,o un algarrob®* . 'I'a gibslsa ortxe dago
garaipenaren giltea, Iaan ®r@,a®r daaagtj obeto el#berrlgill_s
ak ber© ingurukoa. baiño? Kuer ss, Orrexen amrgozteak j a a t z i ko ditu b©r® idaslasak egifcasurt »ta bisiltaeunea- B®stald®
berekltasuna (originalidad) nal cmnak'sert&n arkitu auk@ra
barme-sirrai'a ©ragia nai badujbiziaren
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z&i egiekoa ta egidiña (verosímil). Eglakoa'"noizpait8t jazo
daaa dugu; beraz baita "bein edo baia" jazo dana ere. Egidi
ña b@rrlE* i;geien@tan" gerta ©i danarea aatssek® dana. G©r~
taera onen bldes adieraatea dti au Hugo Wast—&k. bsrak, •
B@r@ gaztarokoj ipui bat«anf" Looa ,..!" idazpurutasat Esraraan artan al©gia,bai omem z&n s@i serne aeuakan alarguu bat, Sel s®m® ©uki emakuraeak eta idazle asi-berriaT&xiiz&t bat ©s bs>st® guzlak gaiñsg egon! Ura laaa! Nola
du g@ro gainesskoak?
Iñoiz aarau entsuH izaa om«n sion amonari,b©r®
jaioturia sigorkatu zun - Izurrite bat«k*zortal seme zitua
al&ko amari' gortr,irak lapurtu aiakiola bata b©8t®aren atsetik, Ya orti3t«k artu'zixnIdasleak korapilloar©a askabidea»
Kutsatu iztarritea bere ipuian ®r® bost ssme ta
lurpc-rs ©raman ditu. Egitaa geptatertk© iaurrit® vra baño
biguBkiago jokatu zmm b«r® ipuikoa beintsat eta ..."Disminuyeada un poco la v«l©oidad del flagelo y ©I numero de los
cadav»r®sM bid« arstas fealia sit>*k©la ust« ieaa Hug® Wast—
®k ..*!
Ir&kisrri dio alako batean amonari b«r* laa~ipuiaf
t& aisfc aaas@&r«» al^irak amaitu aumean!
--ss Ori dak or£^8©raetx.©s©rx*ugab®@ri erailtsea,dio. tsa* S-sta Herodes erregeak bsrak ere".
Ta illobaks
-"Baiña aa al sosidaa suk iB^irrite artaB bsstofen
bests jaas zala esaa?"
•-»" Bai, taraalez ala gertatua duk. Baiña ura egi
uaa.au berriz* gesur,ipuf ... "
Oaa Hugo Wast^-i amonak Irafcatsi zionas egizkoa ezta
b#ti egidiñ ertian egidiña dugu sollik egisko. Berak di
oi-iea Mgolaaent-e añ@s despuas Jh® comprendid® la gras l@ocioa
da litsratixea qus ra® di& la santa viejita*'»
Ta aez» di© Hugo Wast—ek eleberriaren gunetajomuga
askapenari 'bui'uz? Askapenak ©a-asmatua izan bear
al du ®leb®rri®taa? Ona b@r€ iritsias" Gen©ralra®nt® ss oree
qus s£, L-igamos rotuadameate qu@ no." Hugo Wast—i ©zterizklo
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/
Onelako batzutan' idazpuruak berak iragartzen du
askapena nolakoa izanen dan. Ta irakurmiña tipiagotu egiten
dala uste al duzu orr©gatik? Ezta g-utxiagorik ere, Ar eaau,
adibid@z,Julio Verne-ren "La vuelta al mundo en 80 dias".
Eleberri ontan' irakurburuak berak azaltzen du askapenas
Fileas Fogg,lea-«ikariak (protagonista), 80 egun©taB zear
bira osoa eraango du ludiaren inguruan. Eta askapena jakinafeu
szta aurrera-egarir& ori bater» itzaltzen; ar@ ta barnerago,
g06etz«nago doa irakurl«a. Zergatik dala uste duzu? 0a©zega—
tiks bira ori 80 ©gunetaa nola •raang® dun iñuadik ageri «a~
talak©. L®n-eikariak ber# lagunekin ©giñik© apostua' galdu
egingo dula amatea du. Baña azkensan Verne-k bere asmapen
arrigarri batez garaill* ateratzen du Fileas apostularia,
Sleberri bat ortaz,askap«Ha aurrez ©rakutsiarr©B,bikaiii-bikaina izan ditek* aBkap*» orrea lor-bideak suraaraztea ©zpaditu.
Askapena aurren-orrietam sumarazt«ak ®ztio ajolarik* b«st« baldintza ari bat«tz«ia bada. Okerrago izango litzakft ©rabat ustegabeko askap#slaa «matea. "Nundik erori duk
ordea,au " diagoke ber® kolkorako irakurleak. Eta izan. ©re,
egiB diteke uts ortaa ere. El©b«rrigill«ak daman askapena'
premi8«ri dariokiena iza» b«ar du,ots,gertakari«® biltzari
(conjunto) dari@kiona ta «z b«re g©gara,«donola asmaturikaa.
Gaiñerontzaan askapena naiz alai nalz itun izan
diteke,naiz betea naiz b»t«taaka. El©berria askotaa' mutilla
eta neska zorioa©z ezkondti ta irakurlea g©gas©turik g©ratz©n
da. Ez ord«a, b©sto batzutan. Oietan azkena "en v©z d@ ser
un teloa qu© oa©, j despues del cuai un© se pon® el sorabrer©
y se nsaroha", oldozkor uzt«n gait-un ortisantz sabaldu bat
j.z£it«n baita. IJlfcberri aueis lillurak eraginda, itauliko da
berriz ere noizpait irakurlea beren orrietara.
Ta burusnik'onako beste puntu au, Idazleak,
slsberriaren sortzeko, idaztarau bat«H bearrik bai ©t© du?
Baiate dirudi, baña ez, ©atu bearrik. Ba-suk' egia oi dute
Idaatflr.au ori, ©saterako, Zola-k. Idazle onek, bere "Rougon
Macquart" sailla idazten asi zanerako, zeaztuta zeukan guzia.
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Frantzi ta Austria-r«n arteko 1858'gmk©. gerratea utzi, ta
ber® begiz ikusirik© 1.876'gnkoa. eleberriztu, " La Débâcle"
deritzan eenbak.I-n eleeten du Frantzi-k Prusia-ren aurka
egiñiko gtida au. 25 urte aurrez bere Idaztaraua egitean,
I892' ga?v&fi& iKentatu zizun zenbaki onen agertzeko. Ta ain
ere' orduantze azaldu zan.
Beste idazle batzuk ordea' eztute beren lan-ai-aua
ain aeazki egiten. Aski dute eleberria zer izango danaren
gogai jeneral bat. Bta bein ori asmatu ezkero, idazteari
ekiten diote. Oietakoxea dugu, berak dionez^ Hugo Wast ere.
Bein egin oraen du bakarrik idaztarau ori. Ta bertan,ori zer~
tz.en ia bi illabete igaro ondoren, alperrikakoa iaan emen
zitzaion idaz-garaia, estu ta otzegi baitzirudizkion eikontzi
tzi (molde) aiek.
Ainbeste ari' batean lotzen dituzten eleberriak,
askotan' aurrez egitaraurik eratu gabe idazten dirala esatea* siñesgaitz izan dakieke aunitzeri. Baña alaxo da: "C6mo
explicar semejante misterlo?" , galdetzen du Hugo Wast-ek.
Ta "es simplemente un fenomeno de subconciencia. Existe en
la raayoria de los novelistas una fuerza que se ignora a s£
misma y que los guia en el laberinto donde otros ae pierden,
como el instinto de la orientacion gula a los pajaros".
Bai arrig&rri dala eleberrigillearen sen izkutu
orlJ
Zurutuza-tar

Joseba Koldobika

Arantzatzu-ko teologilari.

MOZART (1756-1791)

Mozart eresergillearen eunurtea ©spat
dugu 1956'ean. Gizarte-malla guzietan ©tsaundik© gerta da
Mozart ospetsuaren ©roipenaldia. Egundok® eresertaldi ta jai.
aldiak burutu dira bere ©menez; ez @men da-ta »inak® egin
aaizkion eresergillerik. Ludian barr«na dabiltz ber» ©reseplan z«ruk#iak belarrisn atsegiñ ta gsgeen ezti ta #der. Beki« ain ats-goreneko Mozart' itzaltsuari izatez ta berez
musikalari diran euskaldunon tegirunerik «gizkeena!
Mozart!,"Musika" esatea bezin bat zaigu. Kor bizi
-eta biziko balinbait ere- Mozart ainbat eresertiarekin itsatsita?. I"-,begiak, -ain zoli ta bixi iz:mgo zitun "begi
aiek- iriki zizki^unetik eskxia luzatuko dio musikari,berarekin ezkondu ta blzi guztian zaar begi aien argia itzali ar~
teraño, bat eginda ikusiko degu. Bai, auxe d^gu Mozart. eresertiaren gallurraren g,a,llurrenenan gertatzen dan gi-_,ona.
Wolfgang'k 1756'garre»g© ilbeltzaren 27'an egin
Mozart "bere garaik© giaon apartekoa", Mozart "ume miraria",
zun argi tara sarrera. Bere sorterrl Salzburgo. Salzburgo
Mozart bostagrren urtea urratzeko zalarik, b«re uraoiik© esku
zuri-xaloekin eta bere gog® xotillakin leneng© Minueto'a idatzl zigun gizona. Ona emen Wolfgang Amadeus Mozart.
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Bereala nabaitu zitun Mozart aitak Wolfgang txikiaren animaren musikarako tasun ta joeya berezia, eta beraxek,
ereslari bikaña zendunez, ekin zion ^emetxoaren doai arrigarriert landu ta ezitzeari. Eta nola ®rdea! Ez oraingo eran,
lenen solfeo, gero piano ta urrunag© beste gaiak ereiñaz,
pixkana—pixkana dana batean baizik, Orrela tajutu ta zaratu
zuan orain denak arritzen gaitun gizona. Eredu ederra Mozart
aitarena gaurk© musika-irakasleentzat.

Sei urte zituala, bere aitak Alemani aldera eraman
suan ango musika-kutsuz blei-blei egin zedin eta baita ere
bere doai errlgarriak argitara jartzeka. Munich, Maguncia,
Prancfort ta beste genbait vac± ssaraturik zeuzkan Obispu, aundi
diki, jakintsu ta erri xearen aurrean eskeintzen zitua k@nBz emn zan alak©rik ikusi izan pianaa jotzen.
1763'azar©an Paris'era eldu zan eta emen ere egune
rok® izkatagaia biurtu aan. Errege eta madame Ponpadour'aren
aurrean ©re j® izan b@ar zitiorx klavikordioan ematek© zeatu—
berri zituu aonatak. Parisen igarotak© illak eragipan aundikoak izan zltgaizkizun Wolfgang txikiarentzat. An entzundak®
musika-era errex* ta gardena izanik,beretzak© aukerakoena
ss,n sraindik argizari biguna antzo; zan aniraaren jab© izanik,
Eta Georges de Saint Foix jaunak zuzen adierazten digunez,
Prantzi-mtisika aren ixuria nabaitzen zai® Mozart'i bere bizitg oso«n scMur* ots, seaztasun eta gardentasuna.
Paris'tik Londres'era jo zuten. Smen ere txalo ber©z inguraturik dabil. Bach aundiaren anal gazt@en& ezagutzen
du, ta onek bsre aneiaran musika ernaten di©. Tamalez, ©ztu
©rain Wolfgang'k •ar garbl aietatik erateko betarik. Geroxeago ikuslko d®gu beaietan murgildua, ta beren kerus blei-blei
aterata. Londres'en idaztx aitun -ortara bsartu baitssutenber© lenego sinfoniak, garaipen bete-beteak lortuas. Ger©
Holanda'tik bsre jnioterrira iristen da.
Sarai ontan sgin zun 'bexe lenengo Opera eres "La
Finta gempiioe*' txera onaz Viena*n artua. Gsroxeags "Bastien
und Bftstiem®11, ta Gotsaiaren smerieg. M»sa b»t. Gotzaiak orKortearen Concertfr<Klat#i* egin
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ta Itali aldera bide artzen du. Emen ere iñoizko gar&ipenak
jaristen ditu. Itali'k® ereslari bikaiñenak ee*gutu,ta b@r~
t&ki kultura berenganatzen saiaiurik d«bil. Milan en Aita
Martini prantziskotar ereslari trebe&ren lagunrnin egiten da
eta aren erakustaldiak jetsi. "Mltridate Re di P©nt©M, M Luci® Lilla" ta beste senbait Opera mamitu ditu Itali aldean.
Eta b©fir@ Salzburgo'ra. Amasei urteko gazte degu.
Orainartek® Mozart'en Musika ber® bizitzaren zo—
riontasunaren Ixpillu gardeira degu. Tankerari bagag®zki»,
ain berdin agertzen «spaaaigu -Itali'n erromantiku-eraren
l«nen errañuak ©zagun ere zittan— alare b«r© lamk,d©nak, xalotasunea, maitasun-giroz gantzutuak ditugu,» Orok daude ©n—
do ii»*siak, ®s@ mutil dager Wolfgang rnusik&gintiBanj arraia
uretan baiñ© ®ros®ag© dabilkigu ixmu au eres®rtia,ren ur @ztitsustan. Baiña sakontg.sunik gabeko;Ak deriskiogu, ariñak eta
gaiond©ak (tema) ©rgel xamarrak, noaki baiñ© noskiago orduk©
rausika ®s©s bazela. Eta operagintza.«.i itaiitar aizea natal—
tz«n disga. Piccini eta Sarti'ren*. agisk# operan eta Gluck
ena irri-«p«r*n. Alare ber® nertañun ta kerus gatzatuaT
t@s @r® ab®ts~fetg,l@tan eta g©i»gg ©raindik gai@n bilbatzean*
Wolfgang as»is«i iiries 11 izange bazitz.aigim alaa ©rs
aldifcs musiknlarien txap«ldW3 lit
1M\I urte iagr© eiBkigimGotzaiarenKortekoConcertmeister
meister, Eta eraas, laua ugari b«.i ©tnaa ere Sstsaiak. Sernata"
k, "divertimenti ? % @tsg,solas-musika, dantza-musika ta "besteIftk® gai ariñak Mozart**on ®gua©r0kis ©gia siran, Bleisarak®
©r« Meza labur hat&usn bearra. ©m@n sans Wolfgang'k id»tzi
b©ar. J©aa-et©rri g»txik©»k aitaaieki©n ©skatu-muslka auek,
aepergarriak gañera» Aita Martini'ri zusendutake «skutita
bat®an berak digun beaela. Urt® auetakoak dituga violin'e3?ak©
b©st Csnoiert© ®ta piansrak^i iru Concierto. Beve erritarren
at-s@glñek& beginini degm gu?.'@ Wolfgang, eta maitasun orrek
baarturik, rausika ©rrexa dsgi urte auetan ei'-«, e:rr©x® baiñ®
piña ta durunditfsua.
Laa b»i" t.g©rt/-.es z-*,Igu d«.net&n it2*i*anditsiisiis- ta
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zebillanez.
Baiña Wolfgang;'enti5a.t iudiak eztu mug&rik. Berriro
Paris'era abiatzen da, Or.*i'..go ontan ezt-u lermgo aiñak© otsaundik® arrera izan, al&re etzaizkio garaipenik falta. Versalles'k® organulai'itsa eskeintzen di©te. Baiña eztu artzen.
Ezsta beretzat -ain tolesgabe ta xal@- egiña Paris <aldek#
bizibidea ta jendearen izaker». Gañera Aloisa Weber*en ®~
rQip©na.k lillurat\irik dataka, n!aitemindua baitago. Ta bere
jai©terrira biurtzen da, b&iño os# aberastuas Gluck'en laz—
garri~@perak eta prantzitar musika giroak bere aniraa ioritu
ta zabaldu egin dute. Gaiñera Schubert ereslaria ezaguta du
®ta berarengandik jasetak® irakaspen edsrrak bizitz ©s@an
Ir&ung® zaiaki©. Ber® lan aundietan lenengaa idazteko gertua
dator: Idomeneo-@pera..
Paris'en idaxtitak© musikak, sinfoni ta s©nata batzuk eta "L® petit riene" opera prantzes-kutsuz josita daude,
eta aitatu-operan ppantz.«g-dfen"fcB*k -Gavota, Giga ta abaiv
nunai dakuskigti. Eta bertitn egiñiko sonatak Mozart'ensn artsan alpatuenak ditugu ('ln la minore stlla Turka'kin','f1in 1*
mayore" "in f a H ) .
Al©isa'rekin eskontaek® ustetan dij@a bere jai@terrira. Baiña ust©l irten airan bere usteak. Neskaren sen—
diak ez ©men zien laketu. Manein'era iristen da emeng® musika beretzek©. Eta jas© ditun kera guEien bataeuna egitea
er*bkitzen dut baitipat prantzes-musika eta Manein 'ekoarena.
Serenatak eta "di^ertimenti" baztertuz, beindik betiko musika. sak©na egitera jartzen da. Oraingsak dituzu "Sinfonia in
tfl min@rffi81 ta Koroazioko Meza, Bi®tzondo xamurrez, argijarioa et» s@ntimn®tu gQx@z mamituak. Sinfoni ari ond® aBter
tuta Beethoven 'ena dala esang© genuke, best«ald«tik ©zpageneki.
Wolfgang Aloisaren arreba Konstanza' rekin ezk@ntg@k@ leiatsu dabilkigu. Ez egitan mait« aualak® —Al©isa
iaan zitzai®n lensn eta azkeneng® xalanta—, etxek® arl@eta—
rak® baten bearra zualak® baizik. Sendiak baimena ematen diote, eta Viena'ko Gotzai-Eleizan ospatzen dituzte eztaiak.
Baiña z©ritxarr@z, emaztea atseicabe, samin, eta beasun gafa_
tza Izango zitzaioa garoag©.
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aundi&ren ©n»ztea,r«skin erkatzen dute. Es egoki ordea.. Goethe'ren
te'ren emaztea erri rumekoa. iaanik, lenbaitlen oartu zuan
bers se-narr&ren aunditasuna ta.fcaliotasuna,eta, berak olerkariaren bizitzan eragipen eta artuernan fisikoa soilik aua—
la. Ez orrela Konstanzak» Ez Toaitzun beln ere bsre eemrraren aunditasuna somatu. Eta ala gertatu airan gertatu giranak,
Ezkontza ondorengo lenen urteak zoriantsu, xamur
eta baretsu gerta zltaaizkion. Al* agiri dute garal ontako
bere lanak! pic4.noraks jarritake k0nalertota.n onenak,, "BJi be«
m©l, s©l, in re minore, in la mayore,t»a. Baitipat "In do
minore" mamitutako Meza Aundia, Sntaung-arri ben@tan, Saint
Foix'en gardiz,XIX*go mendearen musika guziak o&otzen dituan SSesa au, dena srripitxi. istatuen&z josia. Bertan nabartrie.n
zaizkigu Bach'en "&ii!'an idmtzitak® Mezaren Fug»-tankera»
Rameau, Gluck eta italiar eresertiaran ixuria» oro arrigarriro bere keraz gantzuturik, "Et incarnatus eBf'en sakontasu—
nak eztu kidakorik beste olako Mozart'en larien a.rtean.
Mega on&n len-agerketaren bi i31a"b®te ondoreK Viena'ra
na'ra biurtzen ds, bere jalotei^ria utziaz. Eta betiks.
G«i,rai ®ntak»*k bere Opera aundiskj "EntfCihrung aus
dem Serail" Mozart'en bi@taean kabi suan xamiartasunez ©retua, Mozart'en doai arrigarriak nabarnientzen diakigun lana,
"Le Nozze di Figaro", irri-©per»n erpiñenetakoa, kera ztiila
ta bizkorrez ornitua, Eertan Mozart'ek bere ikusi, ikagl ta
jakin guzla ixuri zuan, bal ©rkesta erabiltzean sta bai opera-ga,ia bilbatzsan» Benatan lan au garrartzi apartak©®, degu
opera-edestian. Gsroxeago Lorenza da Psnte'en Don Giovanni
burutu zuan. Antzertl au l«n ere nrusikaratu zuen zenbalt
er«slari«ktadibidezf Gluck, Anfossi, Gazaniga, ta. Rigini
b«ñ® guzi auek oco gaindurik uzt«n ditu_gur® Wolfgang'k ,
Bestaldez irri-operak etaun iñoiss ainbesteko sendotasun,g©iiritxi arteraiñ©.
Ee,Iña ©tsiotsn Viena'n merezl aiña ardaintsen,
Beartasun beltz ta larrien©an arkitasn zan Woilgang. Gañera
etzitsai©n ©magtea tre "b©ra "bie-dtzaxen goao ta atsegin, 2'-sritxar auek astun eta, mlngarriago&k biiartsen situn b«re g@rputzean nabaitaen. zuan arl g»iat@ batea laztan garrateak.
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lur jota. ikusten. Ber® l&netan ituns,, miña, oñazea aglri
da, 'feaña min eztia, biguñ&j biota ondoko». Erdiragarriak
dituzu 1788'tik aurrerantzeko bere lana.k. Baitipa't sinfoniak
ak bikañenak dituzu: "in re, In sol rainore" eta "Jupiter"
deritzaions. Erromantiku-eriin sortuak dirudite lan oiek.
Beste spera, batzuk ere idazti zitun Viena'k© antzertokikoak eskatuta. Aipatuenetak@en ai-tean, "Cosi fan tute
t@" estezu aurrekoak aiñak® eder. Azkenenge bere ©pera,"I)i«
Zauberflöte" ©rnegarri degu. Zenbaitan iritsi.s Mozart'ek
eta aldi orotan sorturik© ©psrarik burutu ta
Oean dataa Wolfgang tisis gaitzakin bere
gaztea igatua, okitua, irotu» dager neguk® zugaitz igsrtu ,,*
baten gisa. "Requiem Meza," Idaztera jartzen da,bere ustez»
best-e munduk® mandatari misteritsu batek eraginaa, Sukafak
gorputza jaten ari zaio, "Lacrimosa"*r@n Ksrtsigarrengo konpasean lagatzen du, indarg®, aul,Iltz©r.», Bero ikasle Susmaier
raaier'k burutuko suan Meaa a'u, Or-ain gutxi ^ntsun ñuai b«re
azken dardarren slrrara, ia-sorikG ikara laTris., ta Jainkoarsn n&i&ri gogsaren makurtssa en® baituii s^roatu nittm. Ber~
tan jaso ai#B Jainko Aitari Wolfgang'k bere azken otsitz sutaua.,.
1791'k© Absnduaren 5*®«K,"-®kaita ta •ltBrtpezke ga~
bal- javilkl &m.n a.2k©n a.rnaBa,ber® emazts ta lagun banaka
batz^k inguruan, B«re g©rputsa b»artsuenen artean e©rtzi zu~
ten, gois aakax, illun batean. Bta ger©k©an g©rputz ura aldatu nai laan zutea®k©,®tsekit®n nun grkitzen zanik...

Kera nortasunaren agiri omen da. Mozart'eri rausifc-ik
gizona da.niBU* •*r^.fcusten digu» Wolfgang*en eresertiaren ixpillu gs-rbias ber© Iduri islatua dagerkigu. Ortzargi ta »tsegiña, xatil eta plñ, 5ral@ «ta boronda.te onek© bear zisun

Ikysi cleaunes niusika meta, guzietak®» ?ortu smit*
bstsatan Itun. 3sfcen; beatetan alaijarintsu. .Sub«rdJ.nt«.«.-.r>
ori a«nbaitek nork eta riorako eskats'@ari das*rki#t©. Ez gera
irizklte. B#re lan«a ast@rketa aria bats,Mozrt

a^f^mtmman^
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Onela "Entftihrung E,US iera Ser»ll" beTe eskontcircn ikur bat
degu.; "L#® iTo^-es di Figaro" n fcera iurs--;-* Europa'koVri &n«»
entEat z\it&i'j.ko poz ta ataaigiuurati erretñuo. (foicucgu. ^o/r. Giovanni
vannl'n ber» aitaren eriotiiagatik saminduta a,zaltzen zaigu.
"Cosi" bere beartasunaren irudia zaigu. "Die Zauberflöte"
operak, azkenee, Wolfgang*k bizitza ontan ez«r itxaro «tsula
adierazten digu. Ber« eliz-musika1-3., Wolfgang'en fede gartsua~
ren agiri bat degu. Eta sinfoni-musikaU'ji areago aaalatesn
kigu ber« bizitzaren
Askorik asko idazti d* Mozart'en musikaren ta,nkeraz, eta ez datoz batean irizleak. Batisuk klasiko-eran erromantiku bat iala diat», zenbait«k -bere sonata ta sinfon©!
batzuk aztsrturik noski- b«re mueika XVIII'go mendek» gizartearen aaalpen dala: ariña, azal-azalekoa. Sopeñak ?.era esan
go digu:"La musioa raas huf.ana" Mozart'*»n omenez "Musica" »1dizkarian argitara artikulo bdtean. Schumann'ek Mozart'en au~
sikaren guna "kaxkarra antzaldataer: daki^R .jenioaren mirari
da M . Fernandez Cid musikologu ospetsuak Mozart'en musikaren
kuxelua "neurritasunean" ezarriko du.
Dakiguna, Mozart'ek musika—alorrean garrantzi aun—
diko lana egin zuala da. Artikuluan zear aipatu ditugun bes~
te ereslarien oragipen da ixuriuk arrig&riro l*tu zitun bere
musikan, adibidez, Bach eta alemanitarren eakona. ta sendotasuna, it&litarren zailutasun eta biakortasuna, prantzitarren
zeaztasun eta garbitasuna. Sinfoni egin zi^n aurrarapen fcikaña egin aien Haind'ek asitako lamri. Berak jir^i ?itun Alemaniko operareñ oiñarri s«nd«fcic
Bere lanak, 36'urterañ© eldu »z ax'ren, ta ainboste
ibilli zan gizonarenak izanik, 6OO*tik g»fa ditugu. Sinfoniak
ak 50 t Mezak 20, sonatak 41» pianorako konziertoak 27. Naiz
seraiñ naiz pezaldi^n, bere musika sari atsegiH ta eztitsu
izango zaizu.
Iturria'tar Joxe
Arantzazu'ko teologilari

JUANE
KURUT
Ikusgai hunek baditu 5 zathi. Heir.on ez dugu emaiten irugarrena baizik. Nahi izan dut erakutsi nola oskualdun gfiate suhar "bat Jainkoak heretu dtien ..zenbat kalapitaron ondotiic, eta aonbat zalaparta, Juanes jite bortitzeko
mutikoa da, bere jaidura erakituetan errebelatua bainan
Jainkoak kitzikatzen duesafl, barne gaitzeko mutikoa baita.
H.B.- Jesus eta Juanes mintzo di»elarik, soinua
edo eresiak, batzuetan charamelan, bertzetan burimnban,
hitz-aldien araberakoak.
JUANES
edo
BAI... KURUTZERAINO.
(Juanes sartzen da elizan eta eidi ahapez, ur
nedikatu untziari kontra.,.)
Juanes — Jauna, Jauna, ezindua naiz!
Jesue - Juanes! (Jesusen baza easti eztia eta emeki)
Ju,
« Zertaratu nauzu» Jauna, zvire eokuetarik erori buatina m©k@r sure erhi maitagarriek orhatua, horra nun aarpiltzen duzun.
Jss,
- Jusnesl
Ju»
- Bi«i « u d
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tzi urtheen olde guziaa, zuk eman gorputz eta ariraaz...bainan (bularrak jea) h©r «enditzen dut zure galdea bertz-ç ae3>badtetara, 3izi nahl dut, Jauna, bizi.
Jea. - Juanea! Ni nuk Bizia, Ni biziaren ithurria, Bisia
ctnan deat ez heure jaidura hezgaitz guzietan chahutzeko,
bainan berriz neri, bihetzes eskaintzeko.
Ju. - Bat batean senditzen dut ni baitan, Jauna,
guziaren inharrosteko indarra, bainan ere nire barnene&n
entzuten ditut ehun mintz* eta nahikari. Jauna, zer arrabetsa ni baitanl
Jes. - Haurra, jabalzkik nahasmendu horiek guziak. Badakik, Juane», nahaamendua, debruaren lana dela. Debruaren iz~
pirituai herra, urradura, oldar itsu eta abre ilhunbe eta
jaiduren kasaila gabarrabotsakj Jauaaren izplritua: argia,
eetltasuna, amodioa.
Ju. — Jauna, burua galdua dut, ez dakit geictgo noi-.it jo»;
alderdi guaietan pairua dut kausitzen; neure larru hertsi
hunen barnean higitzen banaie eskuin edo eaker, ez dut neure buru» baizlk kausitEenj denetan ni, pres©, niauren baitan, argirik eta goohorik gabe. Jauna, hori ez dakizu zer
den: bere burua nun n*hi eta aldi oroz joitea, okaztatzerainokoan...Niauren esklabo nais, ene jaidura beltzen mutil, ene larrua ene inguruan, murru ezin zilatuzko bat bezala. Jaxma, galdua naiz ni baitan.
Jes. - Hobe, Juanes, hobe. Hoia ikasiko duk
"bidea, asstaka, itsuaren gisa. Juanes» ikusteko, itiek atheaf
sabalzak athea.
«
Ju. - Bainan nun dut athea. Ez dut nvure etcheko athea
nehoiz ikusi. Ez daut nehok nere etcheko athera bidea era~
kutei. Jauna, othoi, erakuts zadazu nere etcheko athea.
Jes. - Bai, nik deat erakutsiko heure baitarako ethea.
Hj k erakuteik« argirateko leihoak...zeren, Juanes, leihoak
hetslrik biai haia. Ez dakik zer den argia, nitarik jalgi
argia, bertzetarik jalgi bozkario argia, Tlhunbetan bizi
haiz, eta ar-giarentsat ©gin hut, betidanik, ene an5entsik
edeirrenean. Bai, Juanes, ene bihotzaren gainean bozkarioarentzat egim hut.
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Tfe dut oroti artean ksratsa baizik jaetatu. Noiz argituko
dautazu etchea.
Jea. - Kahi dukanean, Juanee; hire argia, hire bozkarioa ni auk. ni bak: rrik..,eta er. hi. Srrak, yr.>- Ju&nes« ui^~
'oerri&n, ianda eriatciiean, lore urdin cfaoragurria bere chilkoan Kurunllkatzen bad;: iruakiari huia eginez, zer izanen
da har&n ozpain ciiaia burchoragarrietaz eta haren geroko
fruitu gocnoez? Aldiz ah«a ohabalik, goohoki badago iruz«ciaren irri perekari hurrupaz, zer gochoa udaberriko Jistiri eztian, sser uzta nasaia udako iruzki gordinean, zer 20hitae gozoa larrazkeneko hege hat» epelean. Juanes, beha
ssak lore urdin pollitari eta egln gogoetak.
Ju. - Jauna, beraz lore horren pare behar dut iruzkiarl
zabalik egon?
Jes. - Bai, Juanes, eta gpgoan s&rtu bozkarioa hitarik

kar?pa d e l a . ?.erus. ^K duk h i bfi-itan. Aepaldian ohartua imiz
hunat auhe 1'-.), e l a odo3.etan j i r . iaanfiz geroi*. Hcui'© g a i t z
gUE-ien i t h a i ' r i a , /vL.,u hc..-.- ,"vt^nes. Zerua h i t a n l
u s t e uk'iin duk» i ^ , iiir«i zej:u*- •.oSte-ak i..iii-. -J, ruk.
Ju. - Zoin beste, Jauna, ©z du1i nehor esi&gutzen imrdat'sen <32 uaeiiik. Bertzet&n ez dut bihotzmin eta e t s i r i k baizik atsieai^n, niauren baitaxi beaala...Denetan esker
J e s . - S i n e t s nezak, Ju*nes f b i r e zerua Ni nuic, Ni e t a
k i r e rtiundutar lagunak, denak ene a n a i a k b a i t i r a » Heure bu—
rua "oelc-x duk a h a n t z i ene k a u s i t z e k o . Heure buruas
uv neretaat.
J u , -- NUc j s b e t a e a baxsik sz dut gogoan exa auk gabetz®iXauittzu s* .p&tz&n».,
J e s . -• Juaucc'; heiii'rtrcvaa, uart.Iveko Jmt^es, c-ne beldtsr cii$u. - SSj t>!» JdutM, haln
n&ñ h&in ©stfciki.
J e s . - Jttcr.da, herneretai tw«>hak:o e«« Juane*- M r »
hdt &?

Ju. - Jauna, badakizu ezetz, zure anai&k direnaz gain
eta zure gorputzeko haragia.
Jes. — Juanes, hemeretai urtheko ene Juanes ^aitea, heu—
re buruarcn beldur bi?.a.?
JM. - 3ai Jauna, bai, neure itchurak nu ialtssen, iai~
tsen eta aearretzen, ez baitut neure itzala ere ikusten a~
hal nihauri kontra oldartu gabe. Nihauren burua dut hastiatzen oroz gainetik.
Jes. - Bai hastiatzen eta itsutuki raaitatzen hiauren alderake araodio ekaitz horrek ez baitu zimendu gabeko itzal
bat baizik besarkatzen...heure etche zokoan hazten dukan
Juanes zahar gizotso bat baizik, gutizia nahasiz apaindua.
Ju. ~ Bai J a u m , Juanes zahar horren beldur naiz.
Jee. - Ederki, Juanes, eder'ii.

Jes.- ~ J\»dir>e"s, -nahi budulcT g^iiien diagu I&n e-lrfv^n elgst»
rrskin, 2Js-hi dute bidean lotu enekin.
Ju. — VchLaz aa Jatsrsa.. .aerb^itek aapaldian a« gsnat Ra—
iii ala ez l=eza.la» eremaiten nu. Aspaldian ni baitaaj barna,
Ivxr pes, aore ^itaur piko e s t i eta iraunkarx* hauteman dut
lanean, aure iE-ii* dirdirs. cb.ti»pi*-ila, esin h i l a iaan dut erie
barkoii .. >ai ,-n ilhuiabetatt, gitare mintssoaren ©ihartzuioa e^in
tapq«o ^haJ -i ;ar. iCu, ene jaidvira tsarren Jaisi eta gatagk e k . , . Betidanik, orai iicuateñ hit siire «,r<?itarat« neure et—
cbeax <;xrebel«,tua /!-":,r:" catik, ez hiñ^ eiBtairtka, oedejfeii
eU3Pl buroz e^i'rt dut hurrats., au taikj&ira one barLuritie^i festek* JieBoIs. J&una, bai, auri burus il~
s, decru'tro;. gat'et&K* baimR suk lil.luraturik.
n*h± d«ka Neri segitu; hire irurratsak ene
Ju, — Baij Jau:;i-i, buna hizan gazia? @n& bi bea®ak illiuape iridairen h^i*roka.ts8ko, ene bi aahgoak, atundu guKiaa,
re H susrsn hedat^oVo. Eurv.-, a,?o OBoaf Z O T ® abuiresr.. N<
zUTc hujr^ofcaGtsti
Jea, - Josr>&s. naki dufe %IneD neri se&xtu» ^abi <3uka

nez hlre bisia ene bizian galdu, hire izaite guzia one izaiiehuri, batasun osoenean, gure lau begdak hel-buru be• J, gurc l,va besoak golde bPmrsn giderret^i) f-'^'r lo:

gvr;. ±:-•••:• •irratiua.k i l u o bsrean l^nd. \,uak, ene u:!.t--.re

gu liisn aitaren alhorxe^n.
u. ~ Bai Jauna, nahi dut, gogotik, zurekia nolaz ez?
Jes. - Juanesj nabfl dulca zinea ets betikotz neri aegitu,
butufsino, 3uruan badikik ze? den, badakik nola itzatu nttten kurutzean. Kurutzeko odolean hut heure aztaparretarik
kendu, kurutzeko odolaz mundu guziaren lohia estali, kurutzeko odolaz bekatu bilakatu gizonak, Jainko seme egin. Ene
iruzkian, kurutze egurrari kontra duk hire arima lilituko,
odolaien koloraaa.
Ju.
onhar.

- -Jauna, hita honek izigarriak dira; nork lezazke

Jei-, - £a iz-1 Ju&nes, Lir&i-^tn iainen nuk, hita-iflsai.w deat«
Ki aiiit'-iiiean, hi ene ondotik, biak elgarrekin, hire hurrats&k ene hiorratsetanj elgarrekin lan ederra eginen diagu,
Juanes ene anaia, lan ederra. Kigarx'ek'n eskainiko diagu gure lau beaoen puntan bekatu eta nigarreako rnundu dorpe hau,
olgarrekin lantuko gure aitak eai eman uzta landa, elgarreicin jo&nen gitu!-. sthez athe hi idiiri muthiko bihotz lerden
efca eskainkorren bila. Enekin, Juanes» nahi duka mundua salbatu..*nik besals ?aeure "bizia eskainiz?
Ju. - Oro, es»« Taura s«r'5*a%t.«,balnan biltzoa, hiltze-....ai^. a**h3 dut b:-./'!;; a^iaer&tsi urtheten, nahi drt bizl.

Jes. - Egia, bizl "bdhar duk. 5?. deat hire odoleico bizia
gaidegiten» bainan hi baitan hoin arthoski hazten dukan be~
katuzko bizi hori. 3issi engarjakor hori hllik bshar duk ni
baitan soi-tu, blgarren aldikotz sortu, gerc ni baitnn hil
eta hitz ds&t, egi&zki, orduan ni baitan piiatukc hisala bat**e gogo l&burrak asmat. en ahal ez duen argl eta. gozo batean.
Hevire buruari hilez, haia ni baitan blsiko...«eta beure bxirua, egiazko Juañes» betidanik ene araf?dioasi araesto d\:tan Juanya hu?a, nl baiti»ri dtak kstisituko»
Ju.

- Jauna, enc la'ana. harritue «ttgo., .gald-i dea&daau
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auretaat bizitzea, ztiretzai izaites raichionost oundu zoko
b&tc-sm eda su gogoan eta bibotaean, lur guzia punpez punpe
: '.rritze&j liori gogotik Jauns zurots&t, Bisn n&hj dut bizi,
ujr 2&in$tako odol&ren aizi nas.iiaz,.. othoi ez hilta^yik
aipa.
Jes. - Juanes, oaohtean ideki athea berriz hetsi duk.
Heure ilhunpeak maiteago dituk, ene argia baino. Garbiki,
nois arte dulc, gu bier artean, athe hori gakotu':©. i&ite
banuk, Juanee. athera hadi teanpora,
Ja. - Kxjrvñ, Jauna, huna; zvcce orgian e? dut gejagy su
baizik hautataen ahal, neure gauean nihau b@ir.ik hautatzen
ahal ez nuen bezala. Atchik nezazu ene etchetiir kanpo, zure ii'uzkian, aure begiez beb.a dezatan, zuro begletaz ikuslz
baizik es baitu nehork ez deuseic bere egiazko begitartea.
Jes. - BderkA, Juanes...orai smaekik oinetar oski ferratviak, gerrian iarruzko gorri^oa, buruan bonet bcltz zabaiei
eta bister»©»» ene kurutaea. Halka Ju.inesH Enekin, biok
slgarrekin salbatuke diagu mundua. Lotsa hiza?
Ju. - Bai, Jauna, lotsa naiz...zangoan min dut, aangoak piztuak ditut. E-a behazu, Jauna, Lideko harri zorrotzak,
bide bazterreko suge raurritzak, udako eapa dorpea, neguko
ipar haize eta elurteak. Jauna lotsa naiz, ez dezaket, ai,
amor emaiten dut. Barka, barka.
Jes. - Juanes, JuaneaJ bakarrik utziko nuk beraz, bakar
baka.7rrik ene kurutae pizuaren karreatzeko. Alo Juanos!
J». -. Hab.i duztimj bala»n hori es? aure kurutee* pisuec'i d* ene aorbaldentzat. Badakizu, Jauna, chume egin nuzu.
Bozkarioa dautazu hitzeman eta orai jo&n behar dutala, neure buruari uko egin behar dutala. Barka...ez dezaket, ez
dezaket...
Jes. - Eizirik ederrena deat eskainibzen, bizirik nasaiena. Enekin zeren faltan izanen naiz, nitarik kanpo daus ®%
denas ^ain, Juanes bahaki aer doatan ef:kai.ntsen eta seri
hizan hoin itsutiiki lotzen.
Tu»

~ Jauna

bsinay?» O T O uztes z\x sseçi^zekOj niii»tiren

- 144 J e s . - Juanes, enetzat b i z i t s e a , sflerkl dttfc. inets-at £ t l tzea ederkiago, Balnaa enetz&t egun gu«iez M lez bi»ltz«>a,
•Ju.

- Bai, Jauna, enetzat sobera ©der.».

J e s . - Hori deat galdegiten, Juanes, enetzat ©gun guzie*
hilez bi
(Biak apur bat ichilik)
i, ezindaa,
t«5on d'- eliz f.tik).

Etchehandy Marcel
Belokeko beneditanoa

TO TA NO
Irazan zitun Iaungoikoak
Sork&ri guztiak,
Eta Berekike izak«tan
Esan zuns
"Kreatura bat
Egin dazagun
Irazan guztien
Err«ge ta ^uru.
Geok, Irutasun Santu,
Gatzaaki«la
Eta
lur piska bat arturik,
Maite-b«gi«kin
Begiratuz,
Arnasa egin zien.
£«r«ala, bizia bailerion,
Glzonsjcen g@rputza
Zedukan
Osoturik
Bere «skutan.
Opduntxa agertu
L«h«n-aldiz
Gizaldi«n gxzalditi,n
Irriparra l@r©
Giz®naren ezp»in-b«gitan
Maitasunezko irripar,
Munduan iaan danik,
Irripar garbi«n,
Ezpain-bagi ai*k
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Ezpaitzekiten
Oraindik
Oben
Egiten.
Bakarrik zegon,ordea,
Giz@n& munduan
Eta Iaungoikoak
Orduan
Pentsa zun b«re baitiian:
"Etzai# ongi giz@nari
Bakarrikan
Izan.
Egin dezai@gun
Kidek» beste bat,
La.gan dazaian
Bizik© bideak
Zear".
Ta gizonari
Lo-araziz,
Saietg bat kendu
Tt irazan zun
Sorkari
Guztien
Bigarren
Mirari;
Munduko bar-atz«n
Lili lorea.
Idegi egin zlran
Axros kimuak bailiran,
ñmakurnearen
Ta ika.ra.2 t
-Lotsaz eguzkiItzali.
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Izan
Em&kurasstren
Ta Iaungoikoa
Paatu egia zan
Bere esku«tak*
Lana
Ain eder ta z©ragarri
Zana
Ikustean.
Aurrez aurr«
Iarri zit\Mi
Giz@na ta emakumo,
Ta I«.ungoikoak ikusl zun,
P©zik ikusi,
Nol» bssarka ziran
Lenengo aldiz
Gizona ta emakume
"Nere ezurren eztir,
Zera zu,
Ta nere aragiaron aragiNer» bi©tzak beark© zaitu
Bizi ataak«been
Pszkari,
- esan zi»n
gzi«nak emakum«ari.
6iz«nar«n mende
Izanga z«r«,
Gizonagandik «giña
Baitzora.
Zugatik utsik» ditu
Gizanak,
Gurase ta ondasunak,
Ta. zurekin l@tuka da
Aragi lekarritan,
fiien artean
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G©rputz feakarra
Egin dezaten
T* Jainka
Maitasunean
Semeraak eman".
Sabin Berasaluze
Arantzazu'ko teologilari

ZURE OROIZ...
(Aita Donosti'ri)
mingotsak vuxazten
Biotz-muiñak
nega.r-iniñ
Gogorki
sarritan
naute,fberati,
KHi-kli
leunki dagit.
Z'ormur ixilkor~kixkurrak
iarri
Eresi-marrnari
xamur,
ezti,
Sz'bai—zalantzetan didatei
Gaur
dakarzkit.
Zu'rioroipenak
leun~eztiro
daskaizudan
Ene
barnia
min-ibaian
112 eta-eresl leuna,raeeblai,
Otoitz
bi ser»domulñetan
dari,
Au z-uzentzean,
dot
Barne-ots
"batekga.Tva.tz
daaaitelarik,
samiñ,ningots,
utsune!
Illoitz dala A. Donosti!1!
Blotza taupaka da ler-isori;
Begiak dute jario,
D&kartelarik oroipenera
Zure min-garrata erio!
Biotz-miñ, gau gibelian nago,
Ixilla xurkatuz leuniciro.'
Barnean ixil, ots...ots..., lo,lo,io.,.
Barne-muiñetako ai—ots mindu •
Abek zuretzat bitez.
Zure soiña xirnel do; eten dira
Bai ia» aure gorputw—kate!
Golxuntz tinko begira?-, zerraldo
alboan illotalk zaude.

Sure irudiak goibel-tente,
Xoil dasaigu: zerur'artej...
Menciia billoitsik ia uda-rain
Negar-ztinica d& gurekin;
Euskaldunak maite-sutan gori,
Gau beltz dute Euskalerrin!
Beren negar, irrintz, oju, zotln
goiz~egoak nunai berekin
Banatzen ditu, itun itunki,
Txistu-sarata aundikin.
Bekaiñak leunki dltut igurtzi?
Ots... barne~ixillaldia
Muxioka daut urratu, entzunaz
Zure abots-dei eztia.
Ene biotzak bor-bor-bor otoitz
Leun minberati dagitzu;
Zeure ondoan, oroi leunez bildua»
Ordu luaetan duzu! ...
Illobi illunak laixter bere
Erraietan zaitu irentsi.
Zeru goitik xoilki dasaiguzu:
"Jainkoaren naia onetsi;
Barneko ezbai, izu ta bildur
Biotz beteaz ezetsi,
Orain zorun—dirdiz atsedenean
Jauna gurtzen naiz ta ...asi" .
Benetan aspaldian guengandik
urrun, bai, txit urrun zera?
Ia-ia zure ezpain-arrosetan
Ezta irripar mee ura.
Gaur, sarain-bitsetan pil-pil, Zu ri
Oroigarrizko Donosti,
Ene biota minberatiak
Azken AGUfi au leun dagi !!!
Muxika'tar Luis Maria
Villaro'ko Sakramentinoa.

BAKAR

Ama Bakarti,
Gure tiotzez sgaxti,
Miñea E&itut ikusi
Arantaean nik.
naukaau
Giz' arazoz bestetsu,
Zttr« gogoa leiats-u, ,
Zei-ua goaeti
ezti!
"Besarka. nazak
Illunp® ori!
Goxo ss&ka,
Sgon nadin
Axantaaa batki.
Hatzakiok k«n
Algarari!
Biotas-lor emen
Senti nadin
Ene Amarekin.
ito» biots aundi:

Aço I x i l i k ,
Mari ^ >ik ;

Tduri bizis
Sgiaak u'ta
En<s barnean.
Izan, bakarki
Gait#a«n bi,
Ama ta ni."

Illun!
BaJsar
Iñun!
Put
Mari
Ene lagun!
"Miatza zait«z l.*n«n.
Zure itz eztiai
Darien zoraraenez,
Senti n:idin emen, "
"Zorion!, zuri luzafuki
Srnan dut asier.
A.as'»r ta amai
Ala ba lit®z!
Egarri naiz
Arantzetifc
Egin nuan d«i.
OrdviB ta gaur
Berdin nabil.
Ixtar-ixuri
Malkotan bil!
BaHa ... zer n*r©«i?
... ut»k»ri bailitB
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Barnean raiñ
Iñoiz ez bezain aundi!
Berria biotza dit
Arantaak ideki.
Miñez baño pozik
Dut biotza ittirri.
SSaitasuna ixxiriz
Biotz garbigarri dedin ...
... baña negarra darit!
Es dut iñor eskari»
Aitzitik, bai, gaitzeslari.
Jauna, ©ntzun akit:
Bizitz ok
Nolatan irabazi?1'.
Nik: " Ama, onatx ni
Askets-eskari:
Pekatari, baña.
Daatuz beterik.
8i ta gueinongan
Ixur ur garden ori!
Arantzes josirik
Gaude etsi-etsi.
Arantz-mota askok
Naukate esi,
Espetxerako bainint».
Ni, diru t'aragi,
Iru alde batetik
Egar-piztugarri.
Zure Jesus bestetik
Ok eragozten neri.
Guda bizia!
Dirua nai t'ezin.
Axagi puska, ta terdin!
•

Neu gallendu nai,
T' alperrik!
Iru iltzez lurrari
Gauzkatzu josix-ik.
Oso zait gaitz
Aske izatea beti.
Ama lagun neriJ
Obendun naiz,
Briotza dut ondo irabaai.
Eriotz ta su izango ote
Miretzat beti?
Ama, erruki,
Lagun neri.
Bereziartua'tar Iñaki
Prantziskotarra

SASKI-NASKI
Objeto ta kizun
Filosofiaren ontza iñoiz ikusi baduzu' aspertuta
zaudeke " o b j e t o 1 1 itza dala-ta ez dala. Orrekln gora ta
bera nebillen batean' zera kaskoratu zitzaid&n:.Euskaldun
erriak ere izango zuan, ba, zerbait idea ori adierazteko?
Eta adierazpide oyren billa jarri nintzan. Leneago,
n
ordea' o b j e t o M itearen ikurkizuna jakln bear^ eta esanai ori zeaztu ta ertsitzeko' adibide artu nituan,
"objeto
t o" itssa berekin zeukatenaks
"Jainkoa' izaki
objetibo
reala daMj Siargoak
objetiboki
baota-diranesfco arassoa"; Jainkoa' ez da
ikusmenarea
objeto";
"Daltonisten
ikusmenarentjsat' ez
dira
ikus-objeto
saargo gorria eta berdea"| eia azkenik*
Kant'en txit ezagun ura:"Noumenon est objectum xn se, non est
autera objeotua cognitionis", euskeratutai"noumenona
objeto
t o da bere baitan, baña ea da ezagumenaren
objeto".
Argi ta garbi ikusten da eoien bi esanai dau?.kana
" o b j e t o 1 1 itz batberdin orrek. Lenengoan,adimenaz lanaa'
ba-dala esan nai duj eta bigarrenean' ezin atzi deaakeala
gauna ori ezagumenak. Auek ola ieaki' bi esanai auetan zertu
ditezke " o b j e t o " itzaren esanai guztiak»

1) "adimenaz-landa11, edo "extramental" iaatea;
2) "rnen., indar, edo jardunen baten jomuga" izatea.
Ondorio auek ikusi eta berriz galdetu nion nere
buruari: eta nola adierasten ditu gure erriko euskerak idea
oiek?
Igia esan, euskaldunei* etzaie sekula bururatu gauzak nun dauden jakiteaj ots, gure adimenean ala adiraen&z larada. Orregatik' ez da arritzeko idea onen adierazpiderik ez
eukitzea. Baña askotan erabilli oi dute beste idea ori. Adibidez: "ikusmenak ikusten duan gauzari'
ikuskizun,
ikuskai
esaten eaio; eta egin edo landu bear daa gauzari'
eginkizun,
langai»
etab ...

Idea au erriak esaten baldin badu* zertan ibilli
" o b j e t o " itz bat~berdiñaz M gauza desberdin esaten?
Zerg/xtik. ez esan erritar idea ori* erriko bereko izkeraz, o
euskeraz; eta beste filosofi-idea ori adierazteko* erderazkoa
utzi?
Euskerak* " - k i z u n " , M - g a i"...eta beste onelako atzizkiz adierazten du " o b j e t o " idea ori. Eni' "-kizun
z u n" eritzi zait egokien? eta * m e n", eta " t a s u n "
atzizki izatetik* itz izateratu diran bezelaxe* itB biurtu
ditekela uste dut "kizun" atzizkia ere. Au ez da sartzen, ez
mordollozaleen eta ez garbiegizaleen sailetan, g a r b i ag o zaleenean baizik. Rauzak berezi eta zein bere izenaz dei~
tzea' ez baida keri-dun,edo raakurkeri.
Au dala-ta" ederki egin ditekela uste dut bereziketa ori " o b j e t o " itzaren bi esanaien artean. Erriak bs~
derabillena" " k i z u n M - n e n t z a t utzi, eta bestea*
"objeto
t o" itzez esan. Idea au ere iñork euskera jatorrea jantai
nai baleza, berris, ...; ortan nik ez dut epaituko.
AdibideR* onela esan gerezake orain Kant'on esc\kun
ura: "noumenona' he-da
objeto,
baña
kizun
ez%l4
et«,
ba-dala bere-"bo5.tan, baña ez da ezagukisun.
Mendizabal'dar Pernando
Arantzazu'ko

teologilari (o.f.m.)

Euskaldunberri

Mezedez, baña...enazazue itz oxrez izendatu.Miñ
damaida benetanl Iguiñ—aatsa edo alako zerbait soraatzea diot
eta ezin dut irentsi! Euskera ikasten jo-ta-ke,ta "Euskaldun-ber
berri" izen ori entzuteak eztaM* »er ernetzen didan!
Napar "Euskaldun-berri" bat ean onela mintzatzen
zitsaiguna Euskal-Batzarreko egun aietan. Mutil ga»te jator
ta gartsxi benetan bere barne-mifi txra onen saminki lertu ziguna.
Etzitzaion arrazoi piska bat palta. Napar onefc bezala euskera ikasten ain kementsuki diardutenek beglrune aundiena soriu bear liguteke. Euskera aaar«a sabeletik dakigunok
artuko ot« izan genuan auek bezin gartsu euskera arlo au?
Bost ajola lemaiguke gurl geieaei bezelaxel Ta zergatik gure
begirune ta arnasa msrezi duten oei miñ garratza damaien izen batez berezitu?
Ontarakoxd idasisn dut emen yazo au. Eain al genezake, izan ere, "euskaldunberri" itz onen esanaia beste era
batera adieraztera eman? Gizalegezko derizkiot.
Berak eaandakoa gogoan. jasotzen genula adierazi
^enion berealaxe, eta "Yakin" aldizkarian .lakinaraziko genula. Onek agertu «gin zigun -naparra izan!- baño beste askok
barruaa ±x±l josirik jasaBgo dute isaen onek sortzen dien miña! Jaao dezagun. bada, gogoan euskaldu'i oso ta garbi izsn
nai duten oen osrteirtaa a«3
Iñaki Bastarrika o.f.m.

Euskerazko "Aita-Gurea dala-ta...
Guztiek dakite' sekulako erderakada batez asten
duguna otoitsik ederreoa:"Aita-gurea" ... Gfwre elkap-izketan'
ez dugu iñois orrelako joskerarik erabiltzen. Ez dugu esaten:
"aite gurea etorri da, seme zureak egin du, etab...; gure
aita, zure semea, etab,.., baizik.
Gauzen aurrera otoitzean, eta arako "...barka izklguzu gurs zorrak guk ere gure zordunei barkatzen diegun
beaela" artan gelditu gaitezen. Tarteko gramatika-akets koskor guztiak alde batera utzi, eta ezarri dezagun gure somena
(atenaioa) "DIEGUN" adizki ortan,azpiagotik,ots, adxerazpen
edo exejesi aldetik begiratseko.
Latiñez eta gerkeraz ikurtzen duana'esaten sl du
izatez-eta-berez
orrek?
",..Sicut
et zaion,
nos dlori' asko dirala;gure
baña euskerako
ez, zer eta
zenbat
barkatzen
mittimus
debitoribus(contexto)
nostris"...
Aubear
euskeraz
Ori textoingurutik
atera
da. jarri ezkero'
auxe baño ea litzakes"gure eordunei guk barkatu bezela".
berriz,
bere
justutasunaren
juetuAditz oeikEuskal-aditzak,
"nori"-a bakarrik
eraaten
digute
eta ez "zer"-a.
az, ezin dezake kizuna
adierazi
gabe
utai;
naiz
zuzenkakoa
barkatzen zaiola esaten digute, eta norbajt
(direoto) naiz zearkakoa izan kizun ori, Ori bakarrik @z
gañera, kizunaren zenbatasunak ere' ba-du bere ordezkaria
aditzaren osatzalleetaru
Orain, bada, "Aita gure" -ko otoitz ortan' ",..-gure zordunei barkatzen diegug bezela" daiikagu. Zer da ori? * •
Zer egiten diegu guk ere zordunei? :

-m 1) Barkatu utsa?, ala zerbait barkatu? Bta"zerbaituori'
ssenbat da,
2) gausa bat?, ala
3) gausa asko? Besterik ea dagola uats dut,
Oaa, ba, nola bear luken izan gure "Aitagure" -ak.,.
1) ^enen^oa izatekotan: '*'... barka izkiguzu gure zorrak guk
ere gure zordunei barkatu egiten diegun bezela" ...
2) biffarrena izatekotan:H... barka izkiguzu guk ere gure aordunei barkatzen diegun bezela" ...
3) irugarrena izatekotaa;".,.barka izkiguzu...guk ere gure
zordunei barkatzea dizkiegun bezela" ...
Dagigun orain adierazpen edo exejesi piska bat.
Textoak onela dio;"...sicut^et jios dimittious debitoribus nos
tris" ,., Textoinguruan' "sicut... et" ("ere,.,bezela") agertzen ixra, eta oiek' erkaera edo konparazio bat adier&zten
dute. Bi atal daude or "sicut. , .et" oiegaz lotuta. BataJr'dimitte nobis debita nostra"... ("tarka iKkiguzu gur'e Bofak")|
eta bigarrena: "sicut et nos dirr!ittinius debitoribue nostrls"..,
("guk ere gure zordunei barksfcu beaela**). Bigarren orri ixilbidez daukana esanbidez jairri. eskero* onela osatu ^enezake:
"guk ere gure zordunei beren sori'ak baricatu beaela1'.
Lenengo ustekoa izatekotan» berriz, "debita nostra"
ori geiegitan dsgo. Barkatu utsa egitekotan' ez baidago oien
esan bearrik. Bigarren adierazkera ere' ezingarri dager, berdlndvt egiten baidira "debita nostra" (gure sorrak) eta guk.
gure zordunei barkatutakoak. Orregatik, gtari barkatutakoak*
zor asko diran bezelaxe, guk barkatutakoak ere'besbat dira
asko. Euskerak, ordezkafi beresia ipintzen die kizun bakarreko aditzei eta askodunei» Gaufcs bat •barkat&en dugimean' "diegu'J esaten da. Gauza aska barkatzer;, c'iTaxie3Ai,hex-riz1, "diegu"
e% baña "digkiegu". Au OX<A isaki'euskeratu deaagian beax* bezela "Aitagurea" eta esans"Gure Aita zeruetan zaudena, bedeink&tua Izan bedi zure izena, egin bedi iaure boronC'..: ~,oa aex'uan
bezela lttrreaK ere"» "^raaigv.r.v- gaur gurs ^guneroko os«;ia,, barka izkiguzu gxire zorrak g-uk Brti; tfORl ZOHDU12I BARMTZKM DIZ-.
^ M
BEZELAJ ta ez gaitssama utzi tentaldian erortsej?? bax-
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Lenago* "nola zeruan ala lurrean" esan oi zan, eta
geroztik* " zeruan bezela lurre&n ere" esaten dugu. Zergatik
ez egin beste oi'renbeste "Gure Aita" . ,. eta "barkatzen dizkiegun" -ekin ere? Guri asko barkatzea nai badugu, barka dezagun guk ere asko.
Pernando Mendizabal

o.f.m.

Batasun-izpiak
Euskeraren batasun billa gabiltza geienok. Muiñeko
deitu genezaken batasun orl oiñarritzat euskalki bat artuz
jaritxi nai dute. Sztago gaisldL. Izan ere' ori dugu bearrezkoen. Orrezaz gañera ba-da guziok dazagugun beste izkirakinde auzi bat ere. Azkenaldi auetan euskal-ida«leak ontan asko
batu dirana ezin uka dezakegu.
Batu diran oela »rtean ostera' ba-dira oraindik berezitasun koxkor batzuk, izkirakindeari dagozkionak alegia.
Gaurkoz bizpairixri burue esan aaf nuke zeozer.
i) Berezkatz (apóstrofo) eta itziriari (guión) buruz.
Euskeraz idazten ari geranoan, izen berekiak (propios)* sarritan ezartzen zaizkien atzizkiekin naastu eztitezen" raarra
batzuen bidez bereiztu oi ditugu. Ta emen dager batasun-ez
ori. Batzuk' berezkatBa jartzen dute, adibidez Donosti'ko;
beste batauk berriz* itzirias Donosti~ko.
Zer ote litzake ob«? Nik itzirira joko nuke bereizketa oiete egiteko. Ona zergatik: ezagutzen ditudan beste izkera guzitan' berezkatza bereziketarako ©z—baña,dagon une
artafi, izki bat galdu dala adierazteko erabiltzen da. Zer
karrik
dals.--taalegia?
ez euskeraz ere, izki baten erortzea adierazteko ba~

- 163 Bta onela jartzen aetea' elitzake arau "berri bat
sartzea izango, batzuk ba~-darabilten zuzen&go ori onartzea
baiño. Donosti'ko idazti bearrean» _Donosti-ko jarri»
II) Adlzki baiurrigin (condicional) eta baibidezkoen
(afirmativo) arteko idaakera- bereizketari buruz, ots, badator asi viene, ta ba~datoijfeya vie»e adiski bion artekoari
buruz.
Adizki baiurrigina onela izkiriatzen dute zenbai~
tek? ba'datorj baibidezkoa berrlz, ba~dator geienak. Eraen
aspaldiko esakera zuvcc ixra gogol-atuko mxke nlk: "Non stmt
multiplicaada entia sine necessitata'% "geiegikeriak alde
batera utzi "bear dirala» alegia".
Bi adizki auek bata beatetik bereizteko ez al dugu
sski raarra Metan jarri ordez* bakarrean jartzea? Matematiketan
taa ere orrelaxe egiten da: asieraii 4 danean, eztago Bertan
jarri bearrik| besterik gabe 4 dala adieraaten da,
Alaber egin geneaake
viene"esateko, badator idatzi,
itsasten baitzaio aditsarij ta
jarri. Ta orra bereiketa garbi

adizki biok idaatean ere!"si
ba ori atono beaela estu-estu
"ya viene" ortarako, ba~dator
eginda marra bakarraren bidez.

Gauza koxkorrak? Kaxkarkeriak? Norberak iritzi.
Baiña ontan ere batu ezikero, batasim oso ta adimen bidezkotik
urbillago.
A. Z. o.f.m.

"Bide izkutua" (El camino de las llamas)
Sarrltan "izkutuan" edo ixil-raizilka lan ®gin b©ar
izatea dugu, bearrez* elea g&iskatuko bada. Gure lagun auek
onelaxe joka digute» ixillean» apaltasunean, beren Ikask®tak
eskeintzen zizkien.tarteetatik etenkigarri ater®as,
Eleberri edo novela a\J itzulpena dugu, ©usk&ltjsain
diak gertucako txapelketarako antolatua, noski. Iritzia eman
ordez, berri ematea egokiagotzat jo dut, ©le'berrigillea nor
danik jakinda ezpaitu aert&r&korlk nere epai apala
No'belagiliea Hugo Wast duzut©, idasl© ospets'ueiMttataMi
rri sailleans itzal aundiko idaslea bere eleberriak
ra, prantzera, alemanera ©fca 'baste ssenba.it iakuntzetara itzuliak dauzkagunez.
Hugo Wast euskaldun dugu aorionez? "Bide izkutua"
itzulpenak dakarren itzaurrelik jaso dizut bere eskutita~zaf
.i au:" No puedo ¥,H. imaginarse la satisfaocion que esta
uoticia,realmente extraordinaria»me h& producido,..." Bi^t~
rrengo eskutitaetik beste axi:{! F U © 1 T O a decirl© que poca^
cosas en mi carrera de escritor m© ban hal»gado taato cosso
la traduccion al vasco de una ncrvela nsi&j, por lo mxxoho que
Eleberri
euskeratua
idazle
ospeteu ss»aa
issnik»ds
quiero yo a
ese gran
pueblo del
cual desoiendo
por parte
bikaña» ulerterreza,
gai bai
@rs;aaiijit.1or
.,
madre(Zubiria)
y lo bai
q«s ufano
eleusk«raz,
poder oontrib-uis
ai-ala
dugu. Sleberri
anen erderaako idazpurua "11 Casd.no d® las
difusion
de su rico
llamas" dasu.
Szagtixiak Bais,kig«te oso eleberr,i onmi 5 tsssxilpengilleakj Sabin Berasaluze batiea ere. Beronea ImtsiH^ 'aerama
baitipat-©leb®r,T*i onek^ ida^kera bisla, adrosoau» arrexa, atsegiña. lais-ta, iru izan itsuli duteimk. Beste bi
Iturria'tar Joxe bat: Aita Karmeloren anaia. Biak
l«iswic| ta Imanol Unztxrrunsaga bestea, "Itxaropena"
irarkolako seme., Luaa ioria daz&bil onek ere. Zoñon&k:!

KRISTIÑAU KATEZISMOA
Itxaropena Argitaldari
Zarautz, 1956.
Pozik iaso dut eta irakurri "Kristiñau Katezismo"
ateraberri ori.
Egia esan, oso atsegiñ izan zait, bai bere"mentali—
dadea" ta baita ere, bere euskeraren uler-«rrexg.
Aita Villasante-tt itza\2rr«an diogunea, eta neronek
ikusi dutanez, Alemanin ater* dan "Katholischer Katezismus
der Bistümer Deutschlands (Verlag Herder Freiburg, 1955")»
zati bat besterik ezta.
Oraintxe bertan gazteleraa argitaratu dutes "Catecismo Catolioo" Herder Barcelona, 1957. Gaztelerazkoa aztertu bearra izan det doixtar gutxi baitakit, baña orl ere ari
naiz ikasten, eta lortuko,
Liburu ederra, libxiru bikaña, eta batez ere liburu
"sakona, ta liburu egokia".
Aita Berriatuak deraaigun "Kristiñau Katezismoa"k,
galdera ta eraatzunak besterik eztakarzki, doixtar-izkuntza—
tik euskeratuak. Laister,uste dut -ba-dakit laisfcer izango
dela- libioru osoa miazkatuko dugu Aitorren izkuntzan. Beste
aunit^ izkuntza aurreratu zaizkigu lan ontan ere. Aita Imanolek
lek ordea, a-urre artu nai izan dio gaztelerari, baiña tamalez,
arlo ttipi orretan soilki lortu.
Ederki begiz io dula, esango nuke; liburu orrek
mundu katolikoan izan dun arrera on eta zabalkundea nolanaikoa «z paJMa izan.

Nol&naiko liburua iz&M eztalako isan ere! "%% iz»an,
ain zuzen, izerdi tanto b&ten frutu kaxkar, eta egun bateko
lanaren seme ergal ere. Urteak irtmtsi dituzte Alemanin "katezismo" au antolatzens eta izugarrizko lan eta azterketak
ondoren, argitara eraan dute doixtar-katolikoak.
Parroku ^aun guetiak konsultatu zituzten, aien errietan kristiñau doktriñakin zer gertataen zan, adierazi
zezaten, batgsar zuzendari bati. Ta gala ondo sakondu, aprobak
egin, enkuestak, azterketak, ondorengoak Ikusi t.a aunitz lan
ondoren, argitara eman dute. Ta lan guzti auek ga^jr eguneko
Pedagogiak demaizkigun bideetatik zear. Ta nire iritaiss,
"azkenengo berrogei urte auetan Pedagogiak aurrerapen ez-iaakalak egin ditu» Pedagogia Psikologiaren arlo besterik ez 1zan; eta denok dakigu noraiño aldatua den iakintsa o n . Ta
denoic dakigu gal orretan nortzuk izan doixtarrek azken urte
SLuetanl' Lan sakon baten bidez agiri araai dezakot afirmazio
an. Iñork siñesten ez 'baldin ba du, eska bekit eta antolatuko
dut.

Puntu egin dut, garbi' itzegin nai baltut azpikeriz
ari naizala azaldu ez dedia,
Irakurri ditut -l»egl aurraan momeKtu auetan- azkenengo "Egan" (5-6 Septierabre~DI"ciembre 1956. 151-154 of) M.
Lekuonak gai oni buxuz dakarakin J.tKak*
Badaki Lekuonak "Kristiñau Katezismu" berri au ez
dala Gotzai-agindus errietaa sart4«k» egiña. Bgia, eztet uste oraingoz beiutaat ala deul'k, Zaudete lasai, Jaungoikoarren!
Aita Berriatuak sztu olakorik e^ia-da. "uaungolkoafen! ez
gaitezels, sar "beste "territzs" geiagotan", dio.(l52 of. )
Lekuons, iaun agurgarriak. E&aa©ra onekf aurrensko lerrotan
ditu bere suatralak, ets sir# iritsia onetxek utsegiten dute,
Ongi esasa dago Pedagogiaren lenengo oiñarria dela
t.extoak txltean—piteafi ald»tg'©is ez ibiltzea. Ta 'hatese ere
-Lekuona. agor^ari'lak ^STr&itzen dw~ k&teaisrao gaiean da oi—
ñarrl bear-bearreskaa "&ld*tK«n. 92 iMXts« or,iw(l52 of,),
Katezismoa jakintza personala <a%fi®la-ta,giEarts kutsu aundia baitu. Legeak-ets izan oi duten isaer» gizartetarra d«

Katezismoak. "Formula sakratu" bat bezela omen da, Ta olako
"fomrulakin" e«in giñezkela ibilll "katua bere ura»akirnbej5ela. Legeak eta Konstituzioak ... eta Katezisraoa ere bai, beiñ
egin bear omen dir»H. (ikus. 152 o£. txintxo-txintxo iaso ditudaa id®a o®k),
Ta nilc -"iñori etssaio kritlkarako eskubidea kentzen»'
Mitxelenak, 161 of, dion beaela- nik beste era bateko dut
iritssia gai ontaa? eta gizoBkiro eta errespetu* &aalduko di—
ot Lekuona jaun agurgarriari.
Pedagogiak aurrerapenak ©gin ditula azksn urte au~
etan ®Kin dsakegu ukatu. Aurrerapenak eta aldakuntzak iñois
& dituste Psikologi eta Pedagogiak ~ats b«stearen ala,"ba
i- ^aurko egunetan. Eta aer esaa Lege eta Konstituzioek
Lege Jfaturala ke.Bd.ti, ta Eleizaren Ibss«tlt«®lo Jerarkikoa,eta best© lege ta konstituzio gusiak, a,Xd*tu*kf moldatuak,
eraberritusk, suprimituaks 'berrirf5-emaB.sk «ta «rgitaratuak i—
2i*j« dire ... zirkunstantsiei eegokiejiioz, Histofi» letafco. A~
la izan d©I* et» ala isan bear awla, B « 1 K ukaiu, & al ditu
Eleiza "berberak leg© aaar beneragarri aunit» »tld*t« ta raold*tu? Aste Santu ARAU bsrriei b©gir»s Ia aork kopura a@nbat
konetituzio berri iaan ditua Eleiz Ama Santak? Be al ^•aar,
Pio XII'garr©Kak Aita Santu g«rt«tu ondore» Koastituzio be~
rx-i bat«is Aita Santuaren aukerakuntaa ar&feat aidatu?
Le.g® aeko ber- t;erd.I.Hek gertatu dlraia h«r& raateri
edo saafflianV Bedi. Denok d&kigu orresaz aunitz isan ctj.rala
aidatuakj et» aunitfE &ttl b#rri 'batean aaaiduak.
ITojaporBii© gaude textoak er,tirala txitean-pitean al—
datu b®ar, berriak aiña faranti ematen baldin badigut<* beintzat. Baiña ortarako aaa.fa garanti ta egokitaatma ageriarazi
bear d.a, ta eaM>beldtirre«H eoilki (153- of, ) ta esan utt>ai*ekin
geriatu*
Kik eztut onekia esaa nai Katezismu berri ori, gure
lengoa- baño egoklago danlk. E K orratio! Denok konporrae gera
Gotzaiaren esku deia ori. Ta Rotz&iak gure katezismo kutuna
(ler. egae edoski iturri goxo!) beste edosoin berri baSiegatik:
•t aldatse&k» ®2stu esan nai izañgo zaarra b«rria bañc obeagoa daaik ere« KK bada orreabeste izutu Katezismu b*rri bateraldi&^atik.
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asmoak? G»urko munduaren izanera ta memtalidade berriari ianari espirituala baar eran eman naiean, noski. Alegiñak ©ta
bost egiten ditu aldakuntza oni dagokiona lortzearrea. Bta
alegiñ oien artean dago -garrantziko baita- katezisrao katolikoa. Aal bi&e giiziak iorratzen ditu doktriñaren azia krsist»u biotsetan erein asmotaK. Len ©skun fabaltgsen azia, gaur
raakiñaz zabaltzen da. Len bati esaten zitzaiona, gaur radio
ta televisioz askori eeaten zaie, Irudi bcrriak egitsn dira
bsgietatik sar dedia, doktriña t.a... Itz batean lantei barri
bat emaa nai zaio^'doktriña zaarrari".

Ta ez al dira aurrerapent a-legin ta asmo oiek Pedagogiarem arauetara egin? Orixe palta! Zergatik,bada,katezismua bein egin bear dala? Katezismuak "batez ere, zirkunstantaietara makurtu bear.du bere burua, ez"doktriñan" -Jesukristok
kristok irakatsia betikoa baita- bai ordea, bera iantaian,
b«re azalean, bere esati erataa.
Arren! Itz auan asmoa ezta Aita Berriatuaren kateziamu berri ori jartzea leagoaren ordezj ©z dugu Obispo Jaunari ©skubide au kendu nai.
Baña arritzeko al litaake beste katezisrau raodernuago bat jartzea? Arritzeko as baHa -nork iakin- egokiago litzake gur» erriaren onerako. Ala gure erria bakarrik al da
mundu guztian, aldatzen eztena?
Hik ere ba-dakit, Lekuona jaun agurgarri ta ez-ezagun baña adiskide, "ezer berritzera ez datorrela guk eskuartaan daukagtm katezismu au" (152 of.). Ba-dakigu baña, ez
gagos konporme katezismo gaiari buruz diozunaz.

Geiago ere esaten du Lekuona jaunak kateaismu bea« dela-ta, gai oni buruz, egozentrismo eta Kristozentrismuari
trismuari buruz,alegia,
Eskotistar zimtzo b«z«la, Kristozentrismoaren defentzaille natzaizu, baña oso egokitsu errespatatzen dut zur« iritzia.

•V

"

Ventaja aundiagoak ditula Kristozentrismoak? Nik
"beintssat baietsa defenditzen dut, eta dirudianez doixtarrok
ere bai, nai*~ta eskotistar badira nik ez iakin.
Eskutik jun bear dutela dioau (153 or.). Nik, doixtarrokin? Kristozentrismoak aurretik jun bear dula esango
nuke, eta "guH ber® &rgl iapitan ataetlk.
EXegoke gaiiski Dogma ©r® "Kristozentrikoki erakustaa ? Bz orixe, elegoke g&iaki! Bañaf o"be litsake,nere iri~
tzie l1kristozentrikokiago" eraku*t«a. gz al da Kristo izan,
gauden mallan, Kristautasunaren alfa eta omega? Bai ederki
mamitu Eskotok gai au. Z®r os&nik ®SK San Pabloren iturrietan
edaten dul»,
M

Ondo eeaten zigun Teodizeako profesore arek, ez
ditugula Jainko ta Jainkoaren g&uaak "antropologiki" neurtu
bear. Gaurko teorien ald&tss-behsra auxe baita.
Ba-dakit"gur® katezismuaren" egozentrismo ori legeko dela -nola e»I- ta »a dula gisona Jainkoaren neurri
jartzen, bañaa ... "alde ori" ©gokiago al da bestea baño?
Nire iritaie ezetza dut s©nar» baña biotaee errespetatzen
dut puntu ontan iritaia.

Galde srantsuneei •burua (153 of) ©ztet nik ezer esango zuk
iart»en dioBunari, Olan edo alan "bakoitzak,«fezen iruditzen
aaionari eldu b®aaiof suBkerar©» a r w a k gogoan edukia eta
iif&sleeB fe«rw»k kontt«nr»MPedagogiaren pedagogi beaxrez"?
Oriz®feaif
Parkatu,Lekuona jaum agiargarri neie ausardia. Irit'ai gaussetan tot asntentiai» aiaot capita zion antaiñako FsiPsikologiPedagogiarenesaner&k. B»re ie«nean ari nais.
Laister aterako da oso—osorik "Katezismu Katoliko"
ori, ta ordun sakonduko auga gaia. 0©graa alietik, Eskritura
aldetik, Apologetika ald#tifc, Liturgi aidetik t.a,, ta bait®
sre Pedagogi ta Psikologi aldetik. Isan lsaiti.tu"a.ld®"
g'jzx^ ok.

.
Sabin Berasaluze
Arantzazu.

Euskal gramatika llabur
Ikusi al duaii Aita Villasante-ren euskal mintzaraudi
di edo gramatika bei*ria? "Arantzazu-ko Aztetxeko Irugarren
Ktjrsokoentzat" da. Laburra baña gauza ederra. 60 orriaiae
ditu. Bzta oeo-osoa umeentzat baida eta irugarren maillakoentzat bakarrik. Ori dala-ta ezdu aditza eta bestelako gramatika
ka gauz sakonak zeatz-meatz ajsaltzen»
Ba—zan garaia euskaldunok ere' gure mintzoaren
araudia euskeraz euki genezan. Bta Aita Villasante~r©n onek
erakusten digu euBkera euskeras. Suskera ederra eta umeentzaL
"bezelakoa du. Gañera' gure idazl® asabarren pusketa autatu
"batzuk dauzka, euskera jatorrez azi ta ezi dedin ttikitatik
euska,l iteislea. Ederra ba, bftnetan Aita Villasante-r«n la»a,
Azalean bertan adlerazten duan bezela, bere ikasleentzat idatzirik dago eta norberak daki iñork baño obeto bere
etxeko berri, ori dala-ta* zerbaitegatik egiña isango du orrsla. Baña oztopo txiki bat egin ditekela emsn uste 'dut. Alegia, Aita Villasante-k' erderaz peatastzen ari dan baten—
taat, ®do eiwk©ra ulertE©ko' españera bear duan batentzat
idazten duala dirudi; euskeraz idstaiarren" españeraz erraten
baidu esanaia. Gramatika gauzak adlei-aateko" españera artzen
du oiñarritzat eta gero nola esaten dan ori euskeraz. A.dibi—
de*' ikusi zortsig&rre» orria.ld.earu "Srderak aurretik issenarl .
el,la,lo jartzen dion beaela, euskerak ondotik ezartzen dio
_a buka,«^eij -artikuloaren zeregiña b®tetz©ko. Gizon = hombre.
Giaona=.- el horahre, Eder « hermoao, Sderra • lo hermoso. "
Eusker.a dakiteneatzat d.an ezkero" ez al litzake obeto 61 ditekeua euekeraz adierazteA.} eta euskera' erderaz
ulsriu e»-l?aña, aif'skera* euskeraz ylortaea? Zera g©rtat»©aa
de "bsstsla askotan. "b«ti erderiaa p@ntsatzen~eta oitu^ eta
ari
uskera.
bestelako
euskera
erderalpen
ulertzeko*
Españeraz
izkeraz
juxturik
diardugnnean'
pentsatea»
©rderaz
arlcitzeH
ulertu
eta euskeraz
tilertaan
e^;
bear;
bazaio'ez
eta
edo
ote
euskeraz
prantsesez
dugu?
da ulertsev^
Ala
xdi
latiña
•t«i—
:•«-•

- 169 ña

irakurtzean ere ez dugu latiñez pentsatzen? ...

Nir
batek 'beetea
izkera erabat
amak eraicutsi

-" ^iot ukatuko Aita Villasante*ri,i';k:era
ikasten laguutaeko daukan lsalioa»baño ori"
<?z-ezagunetan gertataen da eta ez txikit^tik
digun mintzoera ikastekoan.

Beste oar txiki au ere bai. Zergstik ez jarri "artikulu
lculu", konposizio".. ,1'a. ofelako itjsen ondoan euskTeraz sre
ba-daudon itsak* Adibidos: "Artikulu edo mugitza",©*» erdorazkoa baño askoz argiago da-ta "konposizio ado itz-berrizketa
keta" etab... Mintzaraudia'ez da. teorikctan asteko tokia.
Eta naiz ustego bakoitzak'itz desberdiñak euki idea bakarra
adierazteko'batak bezin eekubide dauka besteak gramatikan
erakutsia izateko,idazleen artean erabillia baldin bada.
M

Onelako 09 r koxkor auek gorabera'oso ederrs» da
"euskal gramatika llabur" ori. Ikusi zeuk bestela,ira.kurle.
Zorionak Aita Villasante,eta gaizki esanak barkatu
eta ondo esanak ondo artu»
P. M. (o.f.m.)
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EGAN
5 - 6 , S e p . - D i c . , 1956
EUZKO GOGOA
1956'ko Epailla - Jorrailla
ZERUKO AHGIA
1957'ko Ilbeltza

Iru euskal aldizkari pinpirin. Euskalraamlz oreturik,berebiziko poz emaien digute eskuratu bakoitzean.
Ea gera eraen "irti anai-arreba" oien 'bereiz-tasunak azaltzen ariko,ta eategu ere bata bestearen gafiean
iarriko.
Al diteke,gero ?
Baiaik esango duzu ongi etorriak direla
beti irurak gure artera, ta benetako etaskal-egarrlz rurga—
tzen dugula bere iturrietako edaria.
Areago gai iakingarriak dakarzkitelako,
ta euskera eder,elegante ta tzairuan ©raaten dizki^mtslako.
Biotzeko Hongi-etorri"

irurei

bejondiela! ! !
S. B.
Arantzazu

ELKAR-IZKETA
MILLA ESKER!
Baifesfcerrik asko! Bsker bizienak lanklde ta epaile guzioi! Jator ta kemen joka dezute denok! Emen "kaxotarteko" atal oni&n jardungo ditugu geure gaiak. Ementxe lasaiki
dlardukegu adiskidetasunean elkar-izketan ...
Zertan doaz gure jomuga ta elburuak. Gure asmo-ametsak baño areago 30 dute euskal apaiz ta prailegaien kemenadoreak» Ixillean. zetorkion gure euskerari idazle talde bikaña! Erlijio-mota guziak bildu gera oraintxe ekiñaldi bakar
batean. Aeko arritu dira gure batasuna.Zaitegi Jaunak aigun
orain gutxi "Yakin" aldijskaria eskutara zi"?aion ordukos"zu«k
zerate gure eredu? eroen gabiltz gu ezertarako batu eaiñik".
Deaak onartu ta goraipatu dute euskal gasteon ausardi ta aaraotasu»a.
Iritziak. saillean. eldu zaizkigu! Ezin, daraurik,
epai danak azaldu,geiegi bait dira. Epaiak baño zoriontasttnesko eglriak bidali dizkigute geientsuek. Bestek iiitzepaile gorrotaak izan ditugu,burutsuak oso. Denak epailari
baHo araas-en»lle, Artzekoea derizkiogunak azalduko ditugu
emen. Egin diakiguten aenbait oarklztmeei urrengo zenbakian
erantzu&go dizkiegy.
Urrenerako ere auxe nai genduke, adiskidetasun au.
Horbersl bere iritzia argl azaldu. Lev gaizki,zer ondo, zer
ondu bearrean,t.a. ... Neurriz astunegi ote dan, ariñago bear
ote luken*..
Taraalez,bano berandutxo atera zaigu! Barka! Ezta
gure iaan errua. Bilbon atera degu ta zinta beressi batzuen
ZB.1 ia illabetean zai egon bearra iaan genuan. filare atera
ds-ta ....
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arpidedun bear genituzke. Ia irureun osatu ditugu. Zenbat
eta arpidedun geiago,ainbat raerkego gertatzen da aldizkaria.
Arpidedun-biltze ontan Donosti'ko apaizgaiak jokatu dira
kementsuenik.(4O'tik gora iritxi dizkigute oraindaño!) Eskerronik bizlena guziori -Gaztañaga jatorrari berezikij- ta
jarrai ontan,euskeragatik dagiguna ezpaita alperrikako! Zuel bifalitako iritz-auziak izango ditu erantzunak. Au idazten
duna aldeko dezue,baño ez beste zenbait. Ia armonirik gabe,
jatorkiro jokatuz batasunera bidetik abitzen geran gazteok!
Beintsai» emen Arantzazu'koak ®z gera irizkide. Bakoitza bere
tidetik ari da. Eztit ajola avmdirik arar.o onek, izan ere
era batera edo bestera egin'euskeraz idazti ezkero berdin
zait.
Oarkizun bat. Aldlzkari au praile ta apaizgai ez
diran esku askotara eltzen da. Euskaltzaindikoak,euskaltzale
le trebeeitak jasotzen dute aldizkari au. Ez uste izan guk
aldizkari au gaua osotu bat bezela ateratzen degunik. Bz orixei Gazte g«ra ta ikaslo! Euskaera arloan garai diranetik zer
ikasi ugari ba-degu,noski. Prest ta lei bizienaz gaituzue
derizkiozuten oarkieun ta bestelakoak idarokitzeko. Gure
akats nabarienak-eta jakin nai genituzke.
Ta goazen elkar-izketara. Miaaka dezagun astiro
auzi-idazki auei darien eetia. Ia urrena eztia ozpiñ pixkatekin naasten dezuten, gozoegi gerta ez dedin. Irakiirfbadav
zenbaitek bidali iritzia. Artzekoenak azalduko ditugu.
"Yakin"
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euskaltzainak t

11

... MYakin"eko gazteei. Beren asraoa ezin-obea
iruditzen zaiti asmoa ez ezik, baita asmo ori raaraitzeko aterataen asi diren aldizkariaren leen zenbakia ere. Nere ustez lan politak dira denak eta batzuren batzu biziro egokiali,
bai gaiaren aldetik,bai erabilzteko moduari dagokionez.
Asmoaa aer esan? Diteken onena dala.Gfai orietan eta possik ikusi dut ©ztituzutela estu raugatu- orko ta bestetako teologilariak dituzten kezkak eta jakitea euskeraz ©raatea baiña gauza oberik ezin zitekean egin. Sail ori,u?rutixeagotik bada ere,gogoko dugu gaiñera eskola piska bat dugun
gaiñerako euskaldunok. Zorionak, beraz, biotz-biotzetik,eta
©skerrik asko. Guzioi mesede andia egingo diguzute.,.Lanen
bat ori bezain egokia eta ederra denean, eatago ori esatea
bestrik. Zertarako luaatu?".
ZAITEGI
M

jaunak :

..."Yakin11 irakurria dizvrt pozaren pozea.Oiek,
bai,gazte ederrak! Gai sakonenak eta aailenak euskera aoragarriz eman dizkigute. Orrela iarraitzekotan»ataean utaiko
gaitute gazteol alabearrez. laso bezate nire euskal-agm*rik
gartsuena ta nire aorionik laztanena. Zuen alegin sderrea
eta zuen buru-biotz argiz euskera goieneko mailatara iasoko
duzue guzion biott-bategarri. Gaztetan erneraaten dira g®»orako asmorik 'blkaiñenak eta erabaklrlk em»nkorreaa,k. SJA- •< tss
loretsn dagon zugaltzak igali edexxik «ksri-iko &£.&a
uztaroan eta amets txanbelinez gogoak beterik ©ta okitrarik
bizl diran gaete eraginek emango dita zitu,gaxsydiko &4.o
garako gieon gertaraztean. Aiarera» ba, baikor ©ia, kementsMf
T
taaaoan barrena eguzkia js&ris©» ikusten degunok agia» @git@n
dizuegu bioteez, ©guzkia raendi-tontofetatik gora sorisen
brlrloraturik so egiten duauen gazta aberkido bikaiñ ori®i!",,
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"...M&rraskiak oso politak,egxm-egungoak. "Ze
penie"(aBpeitiarres5 esateko) onela ibilli bear au! (ifiultikopistaz~eta ibilli bear iaatea). Bestela, gere kasa,geren es~
kuz ba'genbiltza,MYakin" "rautikoa" aterako zen&uten plazara,
Nere iriteia (besterena bosto)"YakinHek obe luke
olerkirik edo literatur-idaatirik ea artu? alde bat©tik?ori
filosofi-teologi sallari ez dagoMolakof eta bestetik, ©ta
batez eref ®\3rek©raren onari begiratutaf "EGAN"i ©ta EUZKO-GOGOA
GOGOA"ri kalte egin de^aiekelako. Euskereakiko, gure
da guetiak zuzenbide bat eta jomuga bat bear dutela
Eusko Pizkundea,al©giña. EGAN eta EUZKO-GOGOA beren orrlak
bete eziriik ©ta "beren egunean irten ezinik dabiltie.ala emat&n
du, eta ori ez da gaia geiaegizka dutelako izango Iñolass er@}
orre^tikan» ba, YAKIN§k bere igitaia aien gaillean es sar—
taea obe, nere iritaia» Gai oiek g o r a g o t i k,"ERTI"
diraden aidetik,filosofiak begiz eta "txirikartetikf%dagoakio " Y A K I N t berric sre, nore iritzia.. M
A.B BERRIOTXOAK i
"...Irltaia YAKIN"eri burue» dibujiiak egokl eglte» yatas» Modermaak eta egokiak., .Bibliographilari "!>eaela?
Oi dart T^esselako portadarik estsukola konturatzea »ais» Ssta
konbehi isango 'be&xh&ña,* Esstu ipi.nts5en nun argitaratzen • daB.
Urt-arik ere es. Egp&da konbs»it©st'a Inportai blbliographilari
I2©a»la k.oninz xtzen na±» gausatxo onekin» 3aiak,oso ederr&k
eta tetssuk sakonak ex*© bai,oado pentsst-a eta ondo egiñak»
Onela jarraltaen ba-du,laister ectsute aundiko aldizkaria
isan^o da YAKIN dudarik gabe. Zenbat-eta Ordena eta Congregaziño
zifto geiagoren praile isenak agertu,obe isjang'O da. Balore
edo entautr aunaiagoa emaago dautso orrels,eta danen artea»
propaganda, geiago egingo genduke.., '*
A. ZABALA iosulagunak 5
M
. ..YAKIN11 ,jaso genduan.Tzit gusstokoa zaigu.
Kit ii-akrac-ri r'aan eta ordabil g«laa~gel& emeago euskaldunei
atwegi?), goaoena Motae?n EC^X t'ojriicaa». ,Sere ix^taianj YAKIN*
en lanskfgeien&fe: beint»at,oker txiki bai aeukaten izkeras,
Geieigi igertzen saie easkeraren gramatika ikasi-bwpriak
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nak edo geienak daukagun gaitza. Nere ustean probetxu aundia
artuko zuten gure serraolari zarren itzaldiak ta beste gaienerako idataiak irakurriaz. Kontrako gaitza daukate aiek sa~
rritan,zea: graraatika exkasa. Gramatika exkasa ta bizia oparo, Gramatika ta bizitasuy» ori dirade,ba, izkera baten
gorputz ta aniraa. Orregatik airnra --.undis *gingo dute.Ba—
ñ&n dana dala,nere ustez denbora izango da gaitz orren raedil'ur-ik abillena arkitzen. Urte asko gabe gure erriaren artu
emarek-'r? aldatuko dw nork bere iakera pixksi bat beste legera.
Onszkero pentsatuta zaude emengo nere esanak konforiaetxo daudela nere orko itzaldiaren asraoekin. Alaxe da.Atiek esan atirretik pentsatu det gaztlz errexa litzaidakela goralpenak besterik ez esateasba5a nere iritziaren kontrako itzak ez lirake
izango joko-gar'foi ta znzenaven legeak. Oaitz txiki ta txepifel
au eB~r,iksdanak dira txalogarri. Ta oraindaño konfiantza
osoarskin raint«atu ba'naiajez naia noski orain asi mingaña—
ri geaurresko trabak ipintasiu.,M
DONOSTIKO apaizgaiak t
"YAKIN'en A L K A R - I Z K E T A saillerako.
"Euskerari txertatiariko raentu ernegarria"
gerta dedin eran YAKIN moldatzea,oso asrao bikaña. -Txalo ta
txalo zueri! Garo-usaij gañera»jakinta-usaia bear du ©uskerak, Egi~egia» Nola,ordea, lorjto?
Jakin—mintzairari "bxrrazko auzia gerorako utziaz»
"asraoa"ren alderdia astertu nai genduke ta "asmo" orl bera
Mentxt-berri-txertatzess gañera,ta bidc batezfegin
genezaken zerbait adierazi nai ^enduke. Izan ere YAKIN'en i~
dazleokfEliz-glson edo Jainko-gizon gera, naiz- erlijio-etxeko ta naiz ez. I3a'dugu,beraz, basterrera ezlñezko eginkxzxuia
erei elistarreri,erri-xumeari erakutsi. Au oriela i?"! S-idera bats ez al genezazke geroko apostolu-langintzarako tresnak aaildn,goxot«,legundu? Jtz batean,gertutu? Au teolo giaz mintzi geranean,baitikbait. Jakiña,ezin askatu erri ezikasiarl ulertu dezaigukeneraño xamurtzea guaia da betl.
Bañan alderdi au gogoan artuz,beti beti izkeraz ere go?.eniiogoien ibiltzea -au beste sailleterako- baño bidezkoago

-176rizkiogu geuron buruak eta "tresnak" erriarekin langintzarako ezin*
Erne begl! i azaldu dezuten bigarren asmoa oaotxalagorria ! Baduzute Arantzazu-alde ortan zeru-kutsurik asko,
ta oraingo ontan asmo orri goitiko atsaren eragiñez eldu
diozutela uste degu. Arki beza erantzun leial eta eginkor irakurle guziongan.
II. SAILKETA.Bikain jokatu zerate. ^so buruz ta guzirako irizvldez. Guzlra biziro egoki.
Oartxo bat:MAntze ta elerti" sailleko cser naiago
dezutenik ez dager garbi. Batetik,gai oieri buruzkoak eska->
tsen bai dituzute,eta urrena "olermen goitiarrarenHeraaitzak,
olerkiak bestetik. Zer naiago? Bata ta bestea berdin?
Utsunetxoas Beste sailño baten bearra arkitu dega. Euskeraz asraatu ezi»-da bijoa erderaz "Ascetioa ta mistica
ca" ri ere zor zaiola berea. G ai ontan ezer gutzi daukagu
euskeraz ta ba*daukagu ontan —bal geurontzat eta bai errl
zumearentzat- lanbide eder eta galanta.
III. Bi "TESIS"eri buruzkoa
l'go*"TesisM -tankerako azalkizuna ikusi bezin aguro alako gogaitgarri zerbait ernetzen dute ir^kurleaganj gure iritziz,atsegiñago liteke gai bera ere«beste joskera ta tajuz
idatzi ezkero. Erderazko "ensayo" tank3rara,bear bada,aixago
erneko lvike irakur-poza irakurleagan. Gerenez bai gera berxizal<e~ta,itxxu?a berri ta apañak errex engañatzen gaitu. Begira
gero,tesis~tankera nardatzen ta debekatzen ulertu.
2*go: Luz9»2.?bal eta sakonez bapo daude. iDs... rteko ikasliburueri ezer gutxi ",or diete bi azalki^'an oiek ...
2*go* Idazteunetatik.i'' ~ -:..". "^sketa ta argibideeri buruz»ba*
dugu ba esakisun: Itun Berria euskera"- ba'daukagun ezkero,
bertatik daudenes-d••, .' -. «Iftatu bear ditugula ta oz naidvirutk
bere gogora. Zer dala-ta gogorrean beartu? Bijoaz zergati batruks
a) Idazteunetako zatirik ttikienak eta itzak bersk ere ea
ditzake idazle edo biurtzaleak bere gogora erabilli.
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k)Gabil1isan batera Ittin Berriako gaietan berenik.
d)Latiñez ari geranean "Vulgata"tik itzez-its artzen di—
tugu argi-bideak edo beste itzulpen baimendunetatik.Auxe
"ber& gaKtelepazkoan era, Zergatik ©z euskeraz?

4'gos Jakintz-mintzairari buruzko iritziajJakintitzak,ja~
jakintza-itzak? jakintizenak, jakintz-izenak( palabras técnicas)
ta jakintz-mintzaira{ tecnicismo).,.
a)Lenengo "tesis" area araura ta antzera raintzatzea biziro
efexa litzaiguketzailtasun apur bat dakarkigutenak beren
artan erdera^ titsi. Au euskera ote diteke?
<
b)£rderas ite bakarra aski dala-ta,zergatik ettskeraz ere it»
•bakarres adierazi nai ori? Bi izkuntzetan berdintasun osoa—
ven M l l a ibiltzeko arrazoirik ez daukagu. Aldiz, erderasko
bir-pai.ru bearko dit^igu euskerasko bakarrarentsat,eta, jakintitzetan
tltastan baitipait,¥atez beste niaizago. Ta zer?!Bakoitzak
bereal? Burtaa ontara ezia datikagula...? Egia. Ta,gaitz-erdi
ausenerattJ al ba'geneaa. Auzi onen muiña ez al da (jakintizen
*..aditz-joku...itzjoku..,Beardana! ) Euskeraz ari geranean
etxskeT&z ta erderaz ari geranean erderaz,baña dioguna besteri adieraztea,ulertarasstea?
Adibidezs Zertarako degu "Jainkoa'ren existentza"
"Jainkoa ba*dala,balalazkoa,Jainkoaren izana"» dauzkagularik?
Itu auek ulergarrl zaiakie ez~jakineri ere.
k)lta asko bispairu esanai ez berdiñen oabe»naiz erderaz
n&±% euskeraz» Zertan ibilli erderazko bakarra,euskeraz al~
derdi ta esanai bakoitzerako bere itz jatorra dugularik ere?
Adibideas"Problemata" era askotakoa diteke. Ba'ditugu euskeM
auai»korapillo,buru~auste,aaniakari,asraakiztm,nasketa«,. "
skeraetazifZertan ote gabiltz orderazkoen antze-antzera? Adibideas "Mirariapen possibilitatea'ia"posibilidad del
milagro"ta are berdiñago "miraculi possibilitae". Ez dauekaguj"miraria "ba'ditekela»ditekena da,ba'diteke...?"
e)Erclera2koetara jo aurretik,sokomiatu al ditugu dauzkagunak?
Adibld©ct"kriteria" irizpide" dagolarik eta berak. «'ezaupide
le" dabilkllarik. BIjoaz"podaul'«iñausi.. .ta au eata jakin"Karitasaaa'^k... ea du r->eki * euekerazkorik.... ?
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aldie berenik au egitea,aukera izan dezagun. Geienik 'faat,
ordea,eztaxskagu jardun bearrik,guk uste baño geiago baitauzkagu euskeraz. Ikasi egin Bear ...Ez al genduke obe liburu zarretatik olakoak bildu ta ©z nolabaiteko beste zenbait
"proszedura'V'posible" ta abar? Bidezkoago dirudigu euskalitz jatorrak bildu ta erabiltzea,liburia aarretan arkitti ditugulakoa beste zergatirik gabe ere,aietatik xuxen-xuxen erderazkcak baño.

Gai ontan (eta bijoakizue noizbait,J.L. ,bmmturen
al dugun asmoaren,asmo utsaren beiri)lantxo onurakor litzaiguken bat egitea bururatu zaigu: liburu zarretan eta oraingo idazle garaienetan,batez ere,(oiek zupa ta zupa onuzkero
xurgatuko bait zuten aien eztigarririk geiena) zerbait
berenik uxarkatu jakintizen billa.Batez eres Olabide aren
"Itun Berria"jOrixe*ren "Meza Bezperak"VAitorkizunak",(lBarne-Muiñe
Muiñetan"; Zaitegi'ren "Bidalien egiñak". Asmoaren zorrotik
bizirik irten baledi,bakoitz eta guziontzat onurakor,noski.
g)Euskerazko jakintz-itz ©z-ezagunen alboan ©rderaako aia
latiñezkoak jartzeak ez al luke asko arkitukotgai ta itzak
©rabiltzen oitu gaitezen arte beintzat? Itzetik ortzer«,ez
noskifbaiña noizean bein bidezko dirudigu.
h)Ari geran auzi ta atal ontan guzion txalogarri dirudigu
"Bastarrika'ren11 "Gizona,izaten-aburuaren oiñarri" idazlana.
Mamiz ezetzik,euskal-idazkeraz ere ugari ta emen diogunaren
neurriko. Jokabide burutBua,guzira ta osoan arturik.
Badioke batek:"lasatu ederrak artu dizkitek".,..
gu orrialdez-orrialde akats billa jardun geralakoan. Uttr©
iritsia eskatu zitzaingunez gero,aztertaeari ekin genicmtbal.
E» orde,akats ta utstme billa berak possgarri ssits&iskigulakoan. ^rixe bear genunt!! Nola baño nola ederragotuari begira
diogu,ta beraz,atsegin isan etzaizkigun zeaztasun eta ws~
keriak ere pillabu egin ditugu bakoitza bere ordezko zuaengarri ta sendakin erantsie "YAKIN11 en ssuzendariteara bidal-»
tzeko, Oartu,ba,YAKIN*i onurakor gerta dakion eran aztertsen
(crítica constructiva) saiatu gerala ta iñola ere &z andik
koxk ta ©mendik koxk,zearo ez-egin naiean. •
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Guk geron iritzira erabaki degu,jakintizeneri
buruzko auzia. Beinaiote sail ontan bertan beeteek berena.
Denbor£»n erabeki zuaen eta betea eman deaaiogun,argi batek
ota argi besteak eztabaidaren bidez. Ez al litzaiguke bizigarri ta argi-iturri gertatuko eztabaida(polémica) apur bat
b&tasunera bidean? Baña,bete batsuna elburu degularik.
IV. GAÑONTZEKOA s
Aitatu ez ditugun lar.ak,ez ditugu iñolaz ere gu~
txietsi,Izenez ta bakoizka goraipatu ez baldin baditugu
ere. Bijoakizue gure txalorlk beroena,txalo-zaratarik aun»
dlena "Euskaltzale-batzarreko" aien antzekoa.
Gai atsegiñak arrotu ditusute,gai borri-berriak»
"Mingabeko erditza". Egundaño euskeraz arrotu gabekoaks"IzaIzakerak", "Izaten aburua" ta arrigarria! "Aita Santuaren ItzaM
ere lenbizikoz.
Bijoakizue,oinbestes,gure zorionik goriena!
LAZKAO'ko beneditarrak s
"....YAKIN aldizkariaz berriz gure iritzi motele
jakin nai al dezute? Obeagoa ezin. Suskera baratzeko apais
ta praile gaien landara berri au ikusi ta gure begiak betetzea bat bateko izan zan. 3un orriko landara gañeraj
(Zugaitz dirudi) ta bai orri metlegun eta eder. Zer ote eguzkiak dirdai gozoz loratuJco duanean? «...
Jan-tokian irakurri genun asieratik bxikaeraño; jantokian miaztu gendun euskal-apaiz gaien ezti gozoa. Ura poza,
euskeraren aldeko ekiñaldi txalogarri auek ikustean! Euskalgurdi zarra teologi ta filosofi soro ta aldapa gaiztcetan
ere ez dijoala motel bera! Ezagun da bai idi gazto ta burrtskalariak dararaateia. Aurrera,jarrai ortan euskal-apala gai
guaiot. Ta batez ere,zuek»Arantzazu'ko gazteok,g«re artean
trebe ta "bizkorrenak bai zaituegu. Zuek izan zerate gure
akullu ta ezten. Eta etzaigu lotsakizun ori aitortzea»poz
baño.
YAKIN aldizkariak gure iritziz beti apaiz eta
praile gaien aldizkari bear du izan, bai gaur eta bai biar;
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apaia eta praile ikasleek eta baita ere apaiz idazle berriak.
Orrela euskal-apaia gai gazteok izango degu nun ustu gure
buru-biotzen izketa~mlñak,amaika gogoaldi,biotzkada,amets...
ta ori dena bildurrik gabe,lotsik gabe.
Bear degti noski euskal-apaiz eta praileok elizgaietaz aldizkari jator bat,inguruko errietako"L'ami du Clerge
ge,Ilustración del Clero,Sal Terrae,Incunable," ta orrelakoen
tankerakoa,bañan ori esta ikasleen egitekoa»ikasiena baño.
Bltartean gu gasteok, lenik euskal-arnaseE bete ditsagtan gure
birikak eta ondoren edotarik.o jakintz-soro ta aldapaetan bide egin dezaioguh euskal-gurdi zaarrari, euskera gtire ele maiteari. Erderaz edaten ari geran jakintz-ur guzi ori»euskalardoan biixrtu dezagun. Ardo berri orren ontzi,aldiz,YAKIN
Izango.degu.
Baña ez degu uste YAKIN'ek erligio-gaietaz bakarrik
jar&un bear lukenikj aergati Q Z filosofi ta teologiko jakintz
gai guzietaz? Gazteia'en lengo apaiz gai trebeek ateratzen
ziguten KARBABERAZ tankerara? Erlijio-intzaz busti gabeko
gazteon baratzako loratxoak ez al dute argitara edo eguzkitara Irten bearrik,itza3.ean ximeldu bear al zaizkigu?

Eta gañera ez al gen|oke aldizkari oni izena aldatuko,bai JAKIN-ZALE,i2endatuz obeto adieraztearren bere egille gazteen tankera ta joera^edo bai KARDABERAZ Gasteizko
apaiz gaien asmokide gerala agertsearren? Esandakoen bide
bertatik jarraituz,uste genuke YAKIN'ek azalean daraman"teoteologialarien jardunak"en ordez» "apaiz ta praile gaien lanak"
bear lukela,bestela pilosopilariak aserre izaiigo ba'ditugu.
lf

Saski-naski*'n ere eraakutr.e batzuei eraglten diezute
beren lan ederrak azaltzekof ez ote litzake obe lan oiek jardunsan edo "Elkar-izketa"n jaso,aldiakari ontan apais gai
bakarr&k idatzi dszaten? Aldizkariaren sailketa ederki deritzaigu.
Besterik ez, Agur Jakiazale gassiok, Agur Arantzazu'ko
zu'ko Amaren seme jatorrak. Zer derlskiozute?
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1) Ordain-kontua8
Ontxen datorkizu irakurle ataltxo mikatz ta itzusiena. Orainartekoa ezti eritzi bazaizu,
geraz ta gozekeriz ase ta goaituko ziñan,noski,ta ozpiñ pitin bat atsegingarri izango zaizu derizkiot.
Nola bidali dirtia? Askok egin digute galdera au.
Guk aldizkari bakoitza ordaindu bear degu. Txanponik ere
eategu sobran. Jvixtu—jixsctu gabiltz. Dirua gañezka ba'genu
irarkolaz aterako genduk-5,baña... .Nik uste korreoz dala errezena sobre batean sartxita. Izta? Nai badezute xjrte gozikoa aurretikj baña adierazi txrte guzikoa dala, bestela
esku^rakiatsi bat beaela artuko genduke! Bestela aldizkari
bakoitseko 10 pezta» Ba-dira lenengoa ordaindu eztutenak.
Lotsez baña... guk ere ordaind-u bearrean gaude, ta ....
Bates ere lots damaigu lankideei kobratzea, baño oraingoatik
gauza altxa dediño ala isan bearko da. Ez gera beintzat negoziotan aris ta nlk uste denak borondate onez ta biotzez
ordainduko dutela apx^? ori» Eskerrik asko!
2) Idazlan-kontua
Noisko? Lenbaitlen! Alik
lalsterrenJ San Jose egunerako eraen eduki nai genituzke.Al
izateaa makiñaz kopiaturik bidali ta utsuneak zuzenduta,bestela aakotan gei-ta oi da ©Etaki.gula akats oiek "lapsus'1' diran edo benetako utsuneak! Ta bestalde, eskuz bidaltzen bastitueute asti luezeago igaro bearrean gaude kopia-lanean.
Gaiak? Aukeran. Sailketa ezagutzen dezute ta bakoitzak
bidali beza gogoak damaiona.
"YAKIN"
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