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Otsailaren' 27an, nahikotto lagun izan ginen, Donostiako

!niinadore Eskolako aretoan' batu ginenok. Gaitzat euskara
¡ekhnikoa zuelarik, bilerá' oso interesgarria agertzen zen;
-eta, gainera, iendaurreko elka¡ hizfeta modura antolaturik

|"go"nur, denok genuen hitz egiteko aukera. Mahaiaren induruan iezarr¡ta zeudenak, ondoko.hauko ziren: M. Zalbide,

l(.

o

Kintana, J. R. Etxebarria eta J. Intxausti.

Elkar hizketaren lehen partean, jaun hauek euskara tekh]rikoari buruzko zenbait puntu eta eritzi azaldu zuten. Inte.
Oesgarria geria litekeelakoan, bakoitzak esan zuenaren laburO)€ntto bat eginen dizuet.
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Lehenik mintzatu zena, M. Zatbide izan zen. Zientziaren
lrastapenak,' edo, hobeto esan, zientzi hizkuntzaren hasta¡renak azterturik, mundu guztian zehar gaur egunean zientzi
laietan erab¡ltzen den hizkuntza, gauza nahiko berria dela
fdierazi zigun. Hizkuntza berri honek lauzpabost ehunurte

Jaino

O

ez dituzke.'

Denbora horretan, Euskal Herria ez zela zientzi mugi-

¡nendutik hastandu' esan zigjun, eta frogatzat' Oinatiko
llnibertsitatea,' Bergarako Mintegia" eta iesuiten eskolak
fipatu zizkigun. Hala ere, euslialdunon zoriixarrez, ikastetxe

abauetan egindako zientzia gaztelaniaz egina iza4 zela adie.
-fazi zigun. Euskarak, beraz, ez ziola probetxurik atera Eusfal Herrian egindako zientziari.

o:

Gero. hogeigarren mendearen haseran," zientzi gaietan
euskararen erabili beharraren kontzientzia piztu egin zen.
ere, 1904. urtean, Leizaol.ak, hitzaldi famatu batetan,
Jan
-euskararen gaitasuna defendatu eta haren erabiltzea eskatu
luen. 1913. urtean, lxaka Lopez Mendizabalek bere rZenbaJiztiyar (hots,' Arithmetika) argitaratu zuen. Bizkdian ere,
]onelako bi liburu agertu ziren:' I920.ean rEuskal ZenbaQiztiao, eta l932.ean beste sZenbakizti¡a, bat.
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Garai' hartako euskaldunak arithmetikazale amorratuak
Itirela pentsatzen nengoelarik, Gabirel Jauregik 1935. urtean
fFisiar eta <Kimiar izeneko libUruak argitaratu zituela iakin
¡razi zigun Zalbidek. Arithmetikaz kanpo ere zientzi liburu

luskaldunik ba zela-entzutean, lasaitu egin nintzen poxi"

O.t.
O , Bukatzeko, oraintsu egin' lanak aipatu zituen, eta eg¡n]a konkretuen aldeko agertu zen.
O Bigarrenik mintzatu zitzaíguna, X. Kintana izan zen. Hitz
jkhnikoen beharra, mathematika,

physika eta khimika arapan ezezik," linguistlka, soziologia eta beste zientzi sail guzlletan ere nabaritzen' zela adierazi zigun. Eta, hau esanez,
¡talbidek azaldutakoa osatzera saiatu zen.
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Honek emand.no ,,rrru zerrenda hornitzeko, ondoko
fburuak aipatu zizkigun. Batetik, XVll. mendean egindakO

¿ltsasoko nabigazioko liburuar delakoan, hainbat hitz

eta

lgitura' berezi agertzen dela iakin erazi zigun. Harriturik
]ratu nintzen, XVll. mendean albaitari' baiek ¡Erremedio

izeneko liburu bat egin zuela iakin nuenean.
Xzkenik, beste iakintza arlo batetan, XVlll. mendean Joanfes Etxeberrik egindako latin irakasteko (eta ikasteko, nosmethodoa aipatu zigun. Methodo hau euskaraz egina
Ji)
:en, eta ez zatekeen' hain txarra, egilearen semeak horrela
ltasi baitzuen latinez berba egiten.

zuen, eta gertakari honek zientzia eta literaturaren aitzinamendua" ekarri zuen.

Hirugarrenik, J. R. Etxebarriak, Physika arloan euskara
erabiltzean aurkitu dituen problemak nola gainditu d¡tuen
azaldu zígun. Problemok multzo bitan banatu zituen: hitzak

eta egiturak. Hitzei buruz, aurrizkio-atzizkien" arazoa aztertu zuen batetik, eta hitzen sustraien orthographiarena
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Kataluniako
cia-ko jendeak

duratzen dira
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V,

bereziaz.

.

Honen ezagu

bestetik. Egiturei buruz, hainbat kasutan hitzarmenak" eoin
behar direla esan zigun.

qoan, Castelló'n

ldazleen iokabideaz ere mintzatu zen. Arlo honetan, eus-

ukano duen giza

gintzaren garrantz¡a azpimarkatu zuen. Artikuluetan erabilitako h¡tzei eta egiturei buruzko kritikaren falta aipatu zigun,
eta irakurleek mesede handia egin lezaketela, artikuluon

Germanies h
rren mendean g
zuen hizlar¡ak.
Valéncia'n: hen
duan ere, gutier

kal liburu tekhnikoen beharra eta dibulgaziozko artikulu-

kritika bidal

balezate.

Ondorio gisa' zera atera zuen, euskarj zientzi arlora
ialgitzeko" gai dela, denok lan egiten badugu. Lan hauetan
batasuna guztiz beharrezkoa dela; eta, horregatik, zientzi
arlo batez arduratzen den iendea batu egin behar dela, pro,
blemei eman lekizkiekeen soluzioak azter ditzaten, eta, hitzarmen batzuen bidez, denek soluzio bakar batzuko hauta
eta erabil.
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Valéncia-

Unibertsitateko

ref¿at hartu duc
dea nekazal" bu

oso motel, ValC
zala, industri br
gailendu" zén"
karrik jaio zen.
Valenciarrek

Azkenik, J. Intxausti mintzatu zitza¡gun. Argitarazleo
ikuspuntutik ekin" zitzaion problemaren aztertzeari. Lanerako espezialista taldeen sortu beharra azaldu zigun. Bereziki, JAKIN editorialak <Jakin Bide: izeneko sailean dituen
asmoak azaldu zizkigun. Sail honetako liburuek bi parte
ukanen" dituzte: batetik gai aukeratuari buruzko artikuluak, eta bestetik gai horri buruzko hiztegi tekhnikoa. Esan
beharra dago, liburu hauk iakintza arlo bakar bati lotuko
zaizkiola. Jak¡ntza arlo hauetan, ondokook aipatu zituen:
Natur Zientziak, Historia, Theologia, Psykhologia, Ekonomia;
Hizkuntza eta beste.

mende honetal
Azken urte haue
.atar¡a ¡zan litek

lioztapen berri
tzari.
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Gizartea, hi:

bait datorkit

br

Hizlariaren eritziz, lan hauk aurrera eramateko, tekhnika arloko eta euskal arloko espezialistak elkartu beharko

jasa" 'bizkarrer:
tarteko eta esti
sep Termes his

direla esan zigun. Eta, Natur Zientziei buruzko lana nahiko
aurreraturik dagoela esanez, bukatu egin zuen bere txanda.

Josep Tern
XlX. mendeko ¡

dira. Elkarretaratze hor¡ lortzeko, lehen pausoak emanak

Txosten hauk amaitutakoan,o elkar hizketa bizi bat sor-

tu zen, hara bilduok parte hartzen genuelarik,

Esandako

garen historia
ekonomistareki

I

rumarian duen

ba-

rreman eta kor,

tzuen artean, Euskaltzaindiak eman lezakeen laguntza eta
babesa, eta ikastolek duten textu liburuen premia aipatu eta

beherak lotürik

gauza guztiak aipatzea

zail gertatuko zait. Beste gauza

eztabaidatu ziren.

Elkar hizketa bururatu" ondoren, oso pozik atera nindotore' hartatik. Eta besteak ere pozarren' ialgi'

tzen areto

zirelakoan nago. Baina, pozkario hau egunen batetan osoa
izan dadin, lanari ekin behar diogu gogorki, Ea ereindako
hazien fruituak inork inoiz biltzen dituen.

J. R. ETXEBARRIA

¡riragarriakr

? *U,,. mendean ekonomiak euskararen indartzean ukan
l;én eragina seinalatu zigun. lzan ere, mende horretan, La-
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balezate. baleio
d¡ogu. deuts¡gu
d¡l¿aten. da¡ezsn
d¡zuet. dcutsuct
lezake, lelke
lezakete. lelkee
lekizkieke. leitekioez

Agi"

denez,

Barga hori, est
baiteko polltike
da. Primo de R
tratak" langaz"

ren ezagugarr¡

soian, berriz, t
zirenean, kirol
na. Politika ¡re

eta aldrebes.
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arteko arazoak

28rZKt0, lsKoz

zeuden, egozen
zigun, euskun
z¡on, eutson
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z¡tza¡gun, ¡akun
z¡tzaion, ¡akon
zizkioun. euskuzan

gas' eguna. Al
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Joao V. Viouel,

