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Beobidek eskatzen du, H egosa-k aditz-batuari buruz antolatutako
sariketaren epea igaroa dala eta ep ai-m ahaia Euskaltzaindiak izendatu
beh arra duela. H onetarako dauden 100.000,— pezetatik, 50.000,— lehen saritzat dala eta beste 50.000,— batzorde baten h artu dirán lanen artean osakuntza bat egiteko. A d itz-b atu aren B atzorderako izendatu den A tal E r a 
gilea b era hautatzen da epai-m ahaiko.
Ondorean, Beobide berak gogorazen du, d atorren u rterako ere beste
100.000,— pezetako em aitza bat egingo dutela, era berean. Idazkariak es
katzen dio, Euskaltzaindiak bere aldetik lankideak ordaindu ahal iza
teko dirurik ez duenez, ia zergatik ez utzi, H egosa-ren diru hori, A ditzbatuaren B atzord earen lanak ordaintzeko. Beobidek, bero aldetik ondo
ikusi du, baina H egosa-koekin erabakitzekotan gelditu da.
X . Gereñok toki-izenen ofizialkien era jatorrezko lista bat behar dala
dio. Idazkari-ordezkoak dionez, aurki argitaratu k o da “N om enclator” -a,
Instituto Nacional de E stad ística-k h am ar u rterik behin argitaratzen
dueña eta bera harturik, h erri eta hauzo izen guztiak ekartzen dituenez,
berezi behar diren zuzenketak egitea izango dela onena. Ondo ikusi da.
Idazkariak dio, “A gu r” (6 zenb.) aldizkariak Pozak eta kezka }c izenako lan bat arg ita ra tu duela Euskaltzaindiarentzat irainez, tartean
idazkariaren izena ere era berean erabiliaz. B e h a r dan disziplinari eu steko, aurrerantzean abusurik izan ez dedin, sek retaritzaren izenean ofizialki erantzuteko eskubidea eskatzen du, bestela, bere izenaren honra
m antentzeko p artik u lar egitera beharturik dagoelako. Euskaltzainburuordezkoak dio, iraindua Euskaltzaindiaren idazkaria izan dala, eta ez
pertsona p artiku lar bat, eta Euskaltzainburuak beregain h artu behar
duela “A gu r” aldizkariari erantzuna em atea. E ra hau ontzat hartu a
izan da.
Idazkari-ordezkoak, González O llé-k B ureb ari buruz arg itara berri
duen katalogoa Euskaltzaindiko liburutegirako kom enigarria dela. E rostea
erabaki da.
A ita Damaso In tza-koak aditzera em aten du, aspaldidanik egina
zuela H letrari buruzko lan bat, argitasunak emanez. E U S K E R A -rak o
egin zuela, baina denboraz argitaratu k o ez zen ustean Bizkaiko beste
jaun batzuei eskaini ziola, eta oraintsu K arm el-e n arg itaratu a izan dela.
E ta argi utzi nahi duela, lehen Euskaltzaindiak h artu zuen elabakiaren
kalterik gabe, bakoitzak bere aldetik ikak urri eta konsideratzeko dala
H -ren historian.
D atorren B atzarrea, Donostian, abenduaren 30-ean izango da.
Ohi dan otoitzarekin bukatu da biltzarra.

1 9 7 0 -X II-3 0
Iruiñean, N afarroako Museoan, 1970-eko abenduaren 30-ean , goize
ko 11-etan.
B ildu d ira: Luis Villasante buru, A rrue, Irigaray, Irigoyen, S atru s
tegi, eta Zavala euskaltzaiñak: B a z terretxea, B erriatu a, Berrojalbiz, In -

EUSKALTZAINDIAREN AGIRIAK

249

txau sti, K intana, Gillermo L arrañ ag a, Lizundia eta Ruiz U rrestarazu,
euskaltzain laguntzaileak, Ju a n San M artin idazkari dala.
A. In tza-k o ak eta L . M itxelena jaunak ezin etorria adierazi dute
Ohi dan otoizarekin hasi da biltzarra.
“Institución P ríncipe de V iana” -k o buru don Jo sé E. U ranga ja u 
nak agurrezko hitz batzuekin eman dio on gi-etorria Euskaltzaindiari.
Ondorean euskeraren zahartasunez, Espainiako hizkuntzarik zaharrena,
eta ohorez mintzo da, eta bere alde “I. P rín cip e de V iana” -k h artu duen
lana adierazten du: Aspalditik herriz h erri h aur euskaldunentzat sarik etak jarriaz, hilero euskerazko “Prín cip e de V iana” aldizkaria a rg ita ratuaz, hizkuntza ikerk eten tzat “Fontes Lingvae Vasconum ”, eta abar.
Aldizkariok, euskaltzaindikoak beren lan ak arg itaratu ahal izateko id ekiak daudela adieraziaz. Euskaltzaindiaren izenean esk errak eman
zaizkio.
A giría onhartzean, Irigoyen jau n ak dio, “L a G ran Enciclopedia
V asca”-n kolaboratzeari buruz, “baten kolaborazioa” ja rri dalf* agirian
eta, berak, “batzuen kolaborazio”a esan zuela. B eraz, pluralean eta ez
singularrean.
Ondoren, Irigoyen jaunak, euskaltzainburuak proposatutako “E u s
k altzaindiaren egituraz”-k o txo sten ari zenbait ohar egin dizkio. E ta,
idazkariaren huts egiteaz, zenbait b atzarretan id azkari-ordeak bete due
la, bokalik gazteenak egin beharrean.
Idazkariak dio, oharrok, form azkoak direla eta ez funtsezkoak, eta
agiriak argi ta garbi ja rri ahal izateko, form aren aldetik, idatzitako
ohar b at gertatzeko. Honetan gelditu da. E ta, idazkari-ordezkoari b u ruzkoan, garaia pasatu dala dio, agiriak ontzat em anak daudenez; hala
ere, 1967-an. Irigoyen jaunak berak, E U S K E R A -n argitaratu tak o agiripean nabari denez, gauza bera egin zuela agiría idazkari-ordezko be
zala izenpetuaz.
Idazkari-ordezkoak aditzera em aten du, G. A resti jaunak telefonoz
dei egin diola, aditzera emanez, aditz batuaren batzordeko kontseilari
izatea ukatzen duela.
J . A renaza jaunaren gutuna irak u rri da: Euskaltzaindiaren estru k tu ra berriztatzeari buruz, hain garran tzi handiko gaiak diranez, bere
epea eskatzen duela, hila bete gutxienez; organigram a horiek eskuratu
ondoren U rta rrile ra arteko epea bearko litzakeala. B este alde batetik,
idazkari-ordezkoaren iritziak gure arteko lege gizonak estudiatu.
B izkaiko Diputazioaren gutuna, u rterak o laguntzaz 50.000,— peseta
em atea erabagi dutela, eta beste hain beste Hiztegi lanerako. E sk errak
em an bekioz.
G. M anterola jaunak, euskaltzainburuari eta idazkariari eskerrak
em anez egin dituen gutunen berri em aten da, hauek bere omenaldi bide
egin zizkien zorion ag u rrak eskertuaz.
P . B errondo jaunaren gutuna, Gipuzkoako ordezkaritzaren bulegoko
ez duela jarraitzek o asm orik esanez.
H erri hizkuntzen idazkaritzaren arduradun don F red eric R oda-ren
gutuna, Sym posium-aren antolam enduz abeduaren 13-an Iruñean egin
zan b ileraren b erriak emanez. Lehendabizi, aste bukaeraz bilera txik i
bat egingo dala, zenbait espezializta h ortarako bereziki deituaz, eta aztertu ko diren gaiak: 1) “Espainiako hizkuntzak legearen pean” (L ey de
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Educación, de Prensa, de Régimen L o c a l). Oraingo egoeran eta zelako
adierazpenak egin. 2) “Espainiako hizkuntzak eta h erriaren iritziak”
(zer nabari den ohartu eta ekintzak eratu: iritzi hobetzeen teknikak
b ideratu). 1971-eko otsailaren aste bukaera batean aztertzeko, eta, gero,
bertatik eratu bilera nagusia, Sym posium - a.
A rru e jaunak dio, L e y de Educación dalakoari buruzko azterketak,
legea egina denez, “D esarrollo de la ley” behar duela gaitzat, eta ez
“enmiendas a realizar”, Roda jaunak dion bezala, eta L e y de Régim en
L o ca l-i “enmiendas a realizar”. Ondo iduritu da.
Euskal izeneri buruzko gutun bi, Donostiako Juzgadutik, “EN EK O IZ ”
izenaren argitasunak eskatuaz; eta, Tolosatik “ZIGOR” izena galerazten, Euskaltzainditik bidalitako agiriak aski indar ez duelako. Baina,
idazkariak dio, Zigor izena 1415-ea.n ba zala, J . C. G uerra zanak, Oñacinos y G am boinos , rol de banderizos vascos (Donostia, 1930) liburuaren
119-garren orrialdean dakarrenez. E ta Las Bienandanzas e Fortunas-en
ere agertzen dela izen hau.
S atrustegi jaunak dio, Antzina izena onhartu dala Iruñean.
Euskaltzaindian salgai dauden liburuen katalogu bat egin da, eta
salketarako, lehendik euskal liburuekin h orretara ari dan bat eskaini da.
U ranga jaunak “Institución Principe de V iana” -k arg itara berri
duen M. H. A nglés-en H istoria de la Música M edieval en N avarra li
burua eman du Euskaltzaindiko liburutegirako. E ta J . M. Satrustegi
jau n ak berak euskeratu duen Ardo ta Ogi M artxelin, Jo sé M.a Sánchez
S ilva-ren a, Iruñeko Gómez argitald ariak agertua. E sk errak eman zaizkie.
Euskatlzainburuak “Idatz arauen batzordea” proposatzen du. Honen
egitekoa izango da azaleko gauzetan oinharriak finkatzea, puntuazio
kontua eta gainerako zenbait seinale, hitz elkartuak, eta ab ar euskera
idatzian ahalik eta berdinen erabiltzeko. H auek izendatuaz: P ie rre L a 
fitte, Imanol B erriatu a, Salbador Garmendia eta Luis V illasante bera
E gile A tal honen idazkari. K ontseilari: J . A. A lvarez Enparantza,
X . K intana, J . E txaid e, E. E rk iaga, M. Lekuona, A. Irig aray , O . Apraiz
eta J . M . Satrustegi. B uru, L. M itxelena.
B atzarrak egiteko era eta egituraren organigram a: Ideki, E u sk altzaihburuak, I Otoitzarekin zabalduaz, II Eguneko gaiak irak u rri; B i
garren, A giria onhartzea; hirugarren, Idazkari nagusiak h ar-em anen be
rri; laugarren, hiru hilabetero diru kontuak em atea, Diruzainak edo
bere ordez besteren batek; bosgarren, Eguneko gaiak. Hemen, batzorde
bati dagokion arloa denean, batzordekoek dute lehen hitza, batzorde
buruagandik hasi, idazkariak ja rra itu eta beste batzordekoekin segi.
Gero, beste bazkideek, banan baña; seigarren. aurrez aurkeztutakoek
(ahal dala id atzita). Idazkariak irakurriko ditu zeintzuk diren, gero
speakerrak, ordenuari jarraitu az, hitza emango du. B akoitzak eta b a
tzordeak dakartenen gaian. ik er txostenak preferentziadun, baina aurrez
Euskaltzaindiaren e tx e ra bidali beharko da, honek kopiak ateratzeko,
b atzarra baino lehen. T xostenak, erantzunez adierazpenak izaten baldin
ba ditu, eta zerbait luzatu, urrengo b atzarrerak o utziko da, gaian sa rtuaz eta era h orretara zerbait esateko dutenak epea izan dezaten.
Euskaltzainburu jauna Euskaltzaindiaren prensa bulegoaz m intzatu
da, b erriak ofizialki emateko. Oraingoz berak eginen du E uskaltzainburugokoen laguntzaz.

EUSKALTZAINDIAREN AGIRIAK

251

Euskaltzainburuak adierazten du, C aracas-k o E u sk era Lagunen E lkarteak euskal irakaskintzarako liburuentzat sari b at sortu zuela igazko
urtean, ‘‘Andim a Ibiñagabeitia S aria”, eta Euskaltzaindiari eskaini diola
b era banatzea, irabazlea N afarroan bizi danez. Euskaltzaindiak gogo
onez h artu duela obore hau eta orain dala unea. Euskaltzaindiko zen
Ibiñagabeitiaren goresm enezko hitzen ondorean aurkezten du Gillermo
L arrañ ag a jauna, Laudare jakintza-rekin 1.000 dolar zituen sariaren ira 
bazlea, eta bere aldez txalo ak eskatuaz, E u sk era Lagunen E lk arteak
bidali digun txek ea em aten dio. Ondorean, G. L a rra ñ a g a jaunaren eta
bere lanen b erri em aten du, eta euskaltzain laguntzaile izendatzea es
katzen die batzarkideeri. Ontzat h artu a izan da izendapena.
B atzark id e batzuen eskariz, B u rgos-en h eriotzara kondenatü dituz
ten euskaldunen bizitzen alde zerbait egin b eharra dagoela esan da, eta
E stad u -b u ru ari telegram a egitea erabaki da, hitz hauekin: ‘A cad em ia
L engua V asca, reunida sesión académ ica Pam plona, suplica clem encia
procesados B urgos”.
Ohi dan otoitzarekin bukatu da biltzarra.

Euskaltzainburua

Idazkaria

L U IS V ILL A SA N T E

JU A N SAN M ARTIN

1971-1-29
Donostian, Gipuzkoako Diputazioan, 1971-ko u rta rrila re n 29-an , goi
zeko ham ar t ’erdietan.
Bildu d ira: V illasante buru, H aritsch elh ar buru-ordezko, A rru e, Di
h arce, A ita In tza-koa, Irigaray, Irigoyen, Labayen, L afitte, Lekuona, L o 
jendio, Satru stegi eta Zabala euskaltzaiñak, Beobide, B erriatu a, B e rro 
jalbiz, E txan iz, F . Setien, Garmendia (Jo n ), G arm endi (Salbador), L e 
kuona (Ju an M aria), Lizundia eta Z atarain euskaltzain laguntzaileak,
San M artin idazkari dala.
Dassance, E ppherre eta L arzab al euskaltzaiñak ezin eto rria ad iera
zi dute.
Ohi dan otoitzarekin hasi da biltzarra.
A giría onhartzean, Irigoyen jaunak zenbait ohar egin ditu E u sk al
tzaindiaren egiturari buruz, araudien arab eraz bete ahal izateko zer
b eh ar den adieraziaz, euskaltzainburugoa eta batzordeak hornitzeko.
B a ita ere, dio, aldizkari batean irak u rri zuela Lizundiak firm atu a zela
agiri bat, eta legezkoa izateko firm a baten faltan dagoela. B erak idazk ari-ordezko egin duenean bokalik gazteena bezala egin duela.
Idazkariak aditzera em aten dio, berak dakielarik ez dagoela agiririk firm a baten faltaz.
L abayen jaunak speaker prem iarik eza agertzen du, eta id az-arauen
batzordean beste izen batzuk sartzea eskatzen du.
Lizundia jaunak eman dio arrapostua. E ta, izendatua dagoenean
u stea erabaki da.
O har horien ondorean agiria ontzat h artu da.

