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"YAKIN" emteako asmoak
Eskuen artean
aidiakarl maite onen Tgn. senbakian, dei orok&rra egitea zaio entzun eta erantzun nei duenarij eta
gsron i r i t a i a Biota-motaa bada ere, gure kexutasuna nolabait leguntaeko naiea, emen fijoakizue, r*YAKIN'rlari yaukaloi, asmo txiki "oatzuek.
Goi-isariaii ikusi nai izango geniike beti "YAKIN"
aldiak&ria» Sta ondo deritsalgu bertan aipatzen diran iru
sailletan l&nak erakueteat I.~ B Teoloji-Filosofi-Sailla w j
I I , - "Kultura-Jakintza-Antze"! I I I . - " E l k a r - i z k e t a » .
&& gera sartuko, geron aldetik, lenengoarij ifiuadik. ere gai ©zp&ikerai trmg&TTen&z ©re eser esan barik,
blgarrenari burus iaango dir&, gure gaurko lantzo ®nen
bidea, agerrerasi nai ditugun i r i t a i a k .
Esaruiako aenbaki ortan» Aita Onaindia'k bere
gutunas idarokiteii duenak ere airikatssen gaitu, guziona
daa kultiore, Euskal-Kultura arazoan geron bui«ua sarreraateko.
Euskera gaizkatu nai dugu guaiok; ontan beiñepein» bat geraf eta euskerarekin batera, gure euskal-gogoa ere, Bldeak datoss gero ororen elbtiru ortaruntz
joatakof eta bide oiek* ugari» geiegi apika, bakottsak
gtir©a dtsgo-ta» Ifena dala, egokia b e t l , abal iaaa eakero,
gusieisak ikasl t a aatertsea.
Euskeraren sslde sgiten a r i daa laa. guzis, oauragarria ds 'betl, lea-mota gusiak ©re aupagarri izanik. A
™
laz ar©? orain arte egindako lan guztiakj beres, alperrik
edo dira albururaiño eltzek®?fee2?©nMdez eta nsurrian
b«rean Ins^uta litesken beste ©xm blder aundiagoak, gogocp
egiteaffl jarrala3M?sn? tsesterik gabe, alperrik ij&asgo dit«gu euefef a mtsteko.
Geron &bwraB» ©uskera b i s i , eda t a indart2seko,
b«ste kult-ura-tskuntBa guziak erabiltzen duten bidea be~
ra ersmatekoa dugu. I^cunt^a guaiak» bakoitsean emateii

dan irakaskintzan bertan» elikatzen dira, eta bide OTTBU
esker sabalts^n zaizkigu eta orrela gero te indar aua&ia~
goz ikusten ditugu bisi.
Sus&er^beste izkuntza bat izanik,bida or-i bera
dugu berax-entsaka bearra» Euskera ama-bai-ataetanj lenengo
eskolan» bigarren irakaskintzan, Ikastola Nagusia» eta
ikasi ia iraka.steko iz&n dltezken toki gustietan. Alafcots,
euskal-irakaskintza O B O S antolatzea saigu bearrsf antolstu ta ibiltzean jarri.
isets utss.!, askoren abarus. Hua orrelako
kintaa ajatolatsseko ahalmenik? ^san desagun orixe dels biderik onenaf ersbilt»eko aukerarik espsdugu... sertarakc
ametsetan &ri?
Ala ere, alan eta gusstiz be, bide onena, bide
bearrs, bide egokta isan ezkero, naiz eta oraingos, nai.
eta iaols be, ibiltzen Ikusteko abalmenlk ettkl bear ezpadtigu ©2?©, bide ori ikusi, aastertu ta atontzea zaigu txit
bear-be &rr@ skoa.
Itze "bat sraikitssekoj arkitektoa asten zalgu
feere aemoari burussko pl&noak egitenf ©ta ea ori bakarrik»
ordeai etxe orrek beax isango dittie» gaiki ta sati ta e
tai gtraiak siolakoak izarsgo diran bearrak, eta dana zet*batean lortia diteken ere, arrete atindienaz ikusi ta begi
^atzea du orselako lan. bat egiteko abiatzen daneanj eta
gero, zenfeaki ta zertaelada guziekin, etxea eraiki nal
duenari aurkezten diakio arkitektoek bere lenak.
Oripen antzekoa izan bear geron lana ere, nere
ustez. Euskal-kultura guaia «gin eta jakintza gaieten eu&kera sartsako, gure euskal-irakaskiRtsa gaziaxen planoak
gertu bearditugu, sgiterau orokar bat elik eta zabaleaa
atontzen, Eta b©ia egitaraua gerturik» asi gaiteaea, bakoitze&n norb@3?ak izatt dezaken shftlsemren araua ibil*tzene
Asi5 betij, gar© etx© berezi ori?ea oñaxrietan? auek gogor
» beren gañean jasoko dltugu leadabiziko ormakf
bigitzaraao ©Itzeko asaozj iradurik gabe, bigarrenerunts abiatzeko gerof eta goruntz beti» azkenengo tellak jarri arte.
Asi gaitezan, bada, gure egitaraua izan liteken

-88 ori nola marreztu dezakegun ikusten, Gaur gure Erri'ko
Irakaskintza guzia atontzea gure eskuetan izango balitz
bezela, eta gvtre Eryi ati, izkuntzari buruz, nola dagoen
erriss-erri zeaiaes begiratzen. Bta bi elburu nagusi aueksj
aurrean aukitzeko betii I ) Erri gusia Euskalerri biurtsea>
ots, ^euskaldun-erri8*! onela,era bateg,euskera ta euskal-gogoa gaiskatu ta indartzeko. II) Biarko gure glzonsk
dix*an aurraen gerokoa.
Ba-dauk&ge gure laa-mayaren gaaan gure E r r i ' a liortaiEu aabalaf guzientzako irak&skintsa astolattt
bear dal&-tas lenengog, bearyeskoa saigun "mxjga" beresi
bat lurtasai ortan m&rreztu bearf aruga ortsko «.ide b&tean,
gure Srri'ko eekualde aundiena gerattako da t a , onBti b&rjasan, gure uri-burra auadlenak e r e | atal o r r i *erdaldun**
izena jarriko diogu. Beate atala» txikieaa» *euskaldun"
Isenaren ifeirras ezagutzeko.
Bi z a t l oien OTMOT±OZ9 bsarra aaigu irakaskintsa osoa bi Iakunt3eta.nf eiiskersE eta e r t e a s aatolatgea^
Erderaz egitekoa errazena izaBgo saigu, oaiora gabef ga~
txi gorabera, irakaskerafc ahal den nexirrian ob©t«3fik9
oraintx© dagoeaa bera e r a b i i l i ahal isango da, ikaskai
gutxi batzuk gañeratus (eta beste batztak kendas» e i k i } |
atietxek gutxienik gaiierataekoj Euskera, euskal-elertia f
euskal-kondaira, euskal-lutelestia» euskal-eskubidea,•.f
Irakaskintza mail gustietan barna.
Euskeraz egitekoa izaiago da beti zaillago, aais
eta eskualde txikiagoan ^a^*3®^0^ ^ 6 - 1 ^ ere, nsL% eta»
lendabizia, l«nengo irakaskintzan a r i bear is&ango bad«gu
ere. Suskaldxmeatzat, euekera bides erabiltzeko isañgo
erdaldunentzat» Jgia»» Orra bereizitasuna,»
Arrste, aundia issan bear, zin@!S, e-uskera bid©®
erabiltzekof era orokarrsan beñepein iSois e r a b i i l i eapai
t a , Orrengsltik dagokigu, alik eta g©y©n, gure iaa-eoroa
sedarritsea. CXrixe dala-taj, ama-baratza**'etan •tsflMpMBn'
go eekolan" mug&tu bear duge, lenengo aldian* gure Iaa,d8,9
w

Ama-baratztt*etako bearra ess &a oso z a i l l a ieaxi
go betetzeat abestiakj otoitzak, izkiak» ssnbaki batsuek.
s{
1.8nengo eskolaM*koa dugu gure lendabiziko korapilloai

eta auxe zernola dan onela esan dezakegu labur: Lenengo
eskoletako gaiak etiakeraa irakatsi ta ikastea.
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Onezkero laukitua izango genuke len esan dugun
gure Erri'ko Turtemua, erderaz eta euskerasko laukietan,
bakoltzean bidezko&k izango diran beste marrezkiak egiteko,
Len bezela, orain ere, erraz izango zaigu marreski oiek erdal-laukietan egitea. Euskerazkoetan gure Ivatm
iartjsers goaKenean, ona aurkitzen dugun lenengo oztopoat
leniango eskolako gaiak, bataz beste, berdin izkuntza guztietan. Euskeraz ematekoakj beraz, oietxek berak. Baña
dirtugtt gai oietaz egindako euekal—liburu egokiak aski?
Ez d\igu esango bat ere ez dagoela.
go "Euzko-Gogoa">'i'k atera zuen bex*e lenengo zenb&kian
Bilbao'tar Yon jaunak orain arte irakaskintzari btnruz
srgitaratu diran libura ta lanen berri zeatza ematen zigun.
Beras lan guzti oiek begien aurrean eukitzeko, mota onen
beste edozeln lan berriaren laguntza izan ditezen.
Ssan ere, gutziago esan dugu, egindako lan oiek
txarrak diranikj es eta erabiltzeko egokiak ere es dirala.
3añs, b» edo dute lan gtnstl oiek? ororena dan koska bat;
erabillitako gai guztietan, idazle bakoitzak bereab, bere
kabmz eta bere iritziz ari izan da, uste dugunez. Onela
es dugut ez eta g&i bakoitzean ere? isari batean bederen,
bearra zaigun mail neurri-batasuna. Eta orra zergatik ez
ditugun oso egokiak lendik ©giñak ditugun erak.
Gai bakoitzei-ako, geron gardiz, O B O bearra saig» neurri-batastma edo yardun-batasuna eukitzea» Bataetan
su, Iru gausa auetarako zuzendua izen bean Teknika-itzak
(its berri, geysmk), esakun bereziak eta euskal-kultura
osoarl burazkp^ norabldea. Egiasko oaura mardtila izan abal
dezakegun, iru arpegi oiek, gai guztietan eta bakoitz€an,
kojituan ertsiki izateko.
. •
len esan dugunez, orain axte argitaratu dana
ikuei t& azterta sgin bear? bertan, guzia ezpada ere, asko izangb baita ontzat artseko edo bideak argitzeko. Mende ontakoa batez ere, eta erteiki "Eusko-Ikaskuntza"*k,
Oñati'n eta 1918'garxen tirtean izandako bere lexengo ba~

~ 90tzarrean aci, ta beste batzar eta beete egipenetan barna»
burututako lan aundi ta egokiak be. Breziki Olabide Aita'
ren ixitzi ta lanak ere ikusi, astertu ta ikaatekoak di~
tugu, tzik egoki bearrak oso.
Gaiak beren garrantaiarekiko mailletan jarri
bear, urrenesB-urren, eta egokiena izango danaz asteko;
eta bat, bi edo iru izkelgietan argitaratzeko, beti alik
eta gutadenetan gure ustezj ontan ere batasunari buruz
jbtzeko asmoz.
Beraz, gai bakoitzean irakasi ta ikasteko liburu bat egin baño lenago, egoki ta bearrezko "teknika-itzak
tzak1* eta wesakun bereziak* aukeratzeaj onenak, egokienak,
eta idazle ta izkelgl guzientzako berberak isaxeko. Eta
bein oien bilduma beresia buruturik» gai bakoitzerako
bav> orduan liburua egiteko.
Gai guztietarako zalskigu bearrak, beren bildcma bereaiak. Eta eeiña edto, gison batek bakarrik, ian aundi goati ori burut^est, Roraei&ekoa zaigu, orrengatik, gazten laguntza alkartzea, eta alkartze ortarako bide ero»
soa be aurkitzea.
Alk&rtae ortan, euskal-jakitunak, euskal-idazleak
ak efca euskal-irakasleak sartzeko dlaa. Lenengo ta bigarreiutk ba-du4e beren alkartzeko bazkuaa,ttEuskal-Idazleen
Alkartasuna'% ain zuzen Arantzazu'n bertan 195^ 'garrenean
j^oa. Oso egokla iz&ago litzake, eskierki, euskal-irakasIsak ere beste orrenbeste antolatiaea, bazkun mardul bat
eratzeko naikoak baitira.

Arantzazu'n ere, esandako iirtean bertan, EuekalEuskaltzaindi'k
antolatutako batzarrean agertutako asmoai bun
kultxxra-sailletako itz bereziak eratzeko norablde eman
zuen gure iakuntzaren zaindari nagusienak: "bai itzez,
bai izkribuz, eudceraz erabiltseko, erderara jo gabe,
nais ta nekegarriago izann*
Bi ixrrats, alakot», gai bakoitzerako liburuak
egitekot l'goa, teknika—itz eta esakun berezien bilduma
atontzeaj eta auxe oñarritzat arturik, 2'na, liburua idaztea.

- 91 Kola, baña? Beste biderik obea agertzen ezpada, guzientzako antolatu ditezken batialdiena egoki, apika. Gaiez-gai, ta bakoltzerako epai-mai berezi ta onak
jarririk. Batzaldi fcakoitzerako ere sari garrantzitsuak
eskeiñiaa.
Teknika-itz biidunak bearrak ditugus Irakaskintza gai guzietarakoj lanbide orotarako; erti ta kulturazko mota danetarako} banaketarakoj zuzentzari buruzko gazitarako; jolas eta kiroletarako... Itz batez, biziare—
kiko den guzirako. Eia gai bakoitzerako eeakun berezienak ere.
Gai eta mota guzti oietatik» lenengo irakaskintzari dagokiona dugu, gure ttstez, lenengo ta t»arrena;
onen ondoren, irakaskintzaren beste nailletakoa, lanbideetakoa eta abax*
Koski, gure euskal-kultura guztia, ez da orrekin amaitukof nork jarri, isan diteken bere edatzeari
mugarik!
Alaz ere, beerrezkoa zaigu gmse etxea oñarrl—
tik egitin astea, ahal dezakegun goieraño eltzeko. Ez
dugu aiztu bear, Erri baten kultura guziaren giltzarria,
bare irakaskintza dugula, lenengo estolan bereziki as- ten daaa. Ortik dagokigu asi, beraz, benetako uzta ede~
rra noizpait gure sorterriak bildu ahal desaken.
Ona emen, asskenez, orrela lortu genessak«n el—
buru bikañas Buskeraren bidez ikas dezaken jakintza gu<zia bereganatuko duan euekalduna, EUSKALDUN OSOA.J iñots
gxire Erri'aren koadairan izaa ez danaj eta bera lortt»»
arren, gogo ta biotzez egiñal guatiak betetseko gerturik
egon bear dugu. Gure euskera ta gure Ecri'axen gogoa
gaizkatti ta eusteko, zabaldu ta indartzekoj ibilli beax
dugtm bidean barna jotzeko, orixe egokiena dalako,
Gusiona dan lan aundia, aiirrean burutzeko luguna; ezin ote oraintxe bertan nunbaitetik asi? Onak
isango al gera bearra zaiguna betetzeko?
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"YAKIN'en I I ) S&illaren b s m a n , egokl ea,
atisas, "Euskal-Pedagojia" iaenez, beste sailtxo bat
idekit»ea?

Urrestarazu'tar Andoni
"UMANDI"

"YAKIN" erako
Bolivia'n naiz. Beal aldean,
Bero iioaragarria da. Eltxo&k ondo astindu naute g&ur.
Saueroko errosaxio eta abestiak t)\ikatu eta
el©i«©tsoa itxi dhdoren, erria lotaratu dae Ba—noa ner©
gelara. ladio batek, burua ondo njakurtuaz» esfeintssen
dlt illeroko koa?peo&« Here gel&n argizaria pietu det
©ta, ene bada... nere begiak"YAKIN"topatzen duta. Zer^baki bakarra.
G«u ontan es det lo askorik egin. Patxaran iraIrarri det guztia. Iltxoak ere, pakean utzi nautela dea&kei.
Sfcarri a@ko!

Arantzazu'ko mixiolari bat
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