
1975 URTEKO BATZAR EGUTEGIA

1973 urtean egin genuan l,ehenengoz batzar egutegi bat. Ospakizun bi
egin genituen Gipuzkoan, bata Elgoibarren Urruzunoren omenez eta biga
frena Arrasaten, bertako Udalak, Ayuntamentuak deiturik; Bizkaian beste
bat, Lekeition, Eusebio M· de Azkueren mendeurrean eta Araban baste
bat. Juan Bautista Gamizen bigarren mendeurrean. Gainera Euskal Uniber
tsitatearen aukerarekin baliaturik Donibane Lohizunen, Unibertsitatean
bartan egin genuan baste batzar bat.

Igaz. barka, aurtan, bukatzen dugun arts honetaz ez dugu tzan men
deurrenik, baina gorasarre bi programatu ziren,bata. Ekainean, Erriojako
San Millan de la Cogolla-n, Instituto de Estudios Riojanos-ekin batera.
Benatan egun atsegina, lehendabizi 'Euskal Herriko erakunde batl* irteera
bat euskal herrialde ohi haretara eginaz. Gero irailean Urdazubin batzar
irekiak, aspaldiko hiru euskaltzainek, Erkiagak, Irigoyenek eta san Mar
tinek, beren protokolozko sarrera hitzaldia egiteko balio izan dute. Gero
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aurtengo Apiril-ean Arantzazun-egin zen batzarra, herri eta herritarren izen
degiko batzordearen bilkuren cndoreo. Azkenik, gaurko bilkura hau bilban,
Euskaltzaindiaren Etxean egitea programatu genuen, baina datorren hilera
ko uzten dugu, zeten Real Sociedad Bascongada de 108 Amigos del Pals
delakoak, beren Etxe honetara gomitatu gaituenez gem bidezko zen anai
dei hori pozik onartzea.

Eta goazen datorren urteko batzsr agutegira. Hiru mendeurren ditugu,
nik aurkitu ditudenatik behintzat. 1775ko abuztuaren 17an jaio zen Oken
don, Araban, Jose Paul0 Ullibarri, garai haretako euskaltzalerik interesga
rrienetarikoa, bidezko zaic, gorasarre bat egitea, bidez batez, euskara 9al
du duten eskualdeetara ostera bat egiteak ere bere kultur eta sinbolu ba
lio baitu. 1875ko Irailean, Donibane Garazin jaio zen beste euskal idazle
bat Jean Barbier, bere omenez batzar bat egitea, gainera ez dakit Doni
bane Garazi ez den euskal hiriburu bakarra behin ere batzarrik Euskaltzain
diak egin ez duenetarikoa. Baita ere batzar honekin baliatuko da seguru as
ko Emil Larre euskaltzain baxenafarra, bere sarrera hitzaldia egiteko, bere
herrialdearen hiriburuan. Azkenik, 1875ko Azaroaren 2Ban Euskaltzaindia
ren hasierako euskaltzain bat jaio'zen Lemoan, Juan Eguzkitza. Beragatik
ere aipamen bat egin beharra du Euskaltzaindiak, batzar akademiko bat

eratuaz. Bestalde 284 dira, Euskaltzaindiaren irakasle titulua beheko-maila
koa irabazi dutenak, hiru urtetari. Harrera hain onak, gure esker onaz gai
nera, zerbait gehiago eskatzen du noski, eta hau da berentzat jardunaldi
batzuk antolatzea ahal bada Oinatiko Unibertsitatean edo bestela Arantza
zun. Zertarako ordea: elkarren esperientzien berri jakiteko azken aurrera
penak hizkuntza irakaskintza arloan aztertzeko: metodu audiobisual eta
abar; elkarren arteko lokarriak Euskaltzaindiaren bidez sendotzeko eta az
ken baten erdiko mailako titulua, B mailakoa eskuratzeko, hantxe bertan
etsamina batzuk eginaz. Honetarako garairik egokiena Bazko Astean, Aste
Saindu osteko astea izango dela pentsatu dugu, Martxoaren 31tik, Apiri
laren 5era bitartekoa. Azken egunean klausura bezala Euskaltzaindiak, jar
dunaldiak egiten diren leku berberean batzarra eginaz.

Herriari eta euskal kultur munduari begira ere egin beharrak ditugun
batzar hauetatik landa, baita ere azalduko dugu barneko batzarren egute
gia, ere, Urtarrilekoa izan ezik, ohi den bezala Donostian egingo direnena.

Beraz, 1975 urteko batzar egutegia honela geldituko litzateke:

Urtarrilaren 31 n, azken ostiralean, Bilbon, Euskaltzaindiaren Etxean.
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1975 URTEKO BATZAR EGUTEGIA

Dtsailaren 28an, azken ostiralean, Donostian. Ojputazioan.

Martxoaren 31tik, 'Apirilaren 5efa bitartean, Qinati ado Arantzazun.

Apirilaren 25ean, azken ostiralean. Donostian. Oiputazioan.

Maiattaren 3Oean. azken osriralean. Oonostlan, Diputazioan.

Ekainaren 27ao, azken a5teazkenean, Donostian, Oiputazioan.

Uztailaren 3Oean, azken asteazkenean, Donostian, Diputazioan.

Abuztuaren 17ao, hirugarren igandez, Okendon, Ullibarriren gorasarrez.

IraHaren 7. Donibane Garazin, Jean Barbier·en gorasarrez.

Urriaren 31o, azken ostiralean, Donostian. Diputazioan.

AzafOaren 28an, azken OSliralean. Bilbao ado Lemoan. Eguzkitzaren 90ra
sarrez.

Abenduaren 26an, azken ostiralean, Donostian, Diputazioan.

Azkoitian. 1974 Abenduaren 27n.
Jose luis Uzundia. idazkari-ordeak



1979. URTKRAXO EUSKALTZAINDlAREN BATZAR
EGOTEGIA

DatOITen urteko batzar egutegia egikeran, azken urteo
tan egin duddan bezalaxe, kontuan izan ditut gure euskal
tzain edo euskal idazle ospatsuen mendeurrenak. Horretara
ko VilIasante eta Onaindianm liburoetaD oinarritu Deiz, eta
baita ere "EUSKERA" gure aldizkarian.

Euskalari ospatsu biren mendeurrenak ditugu helduden
urtean, GEORGES LACOMBE bats eta SEBER ALTUBE bes
tea. Euskaltzaindiaren sortze sortzetik ez baziren euskaltzain
izendatu ere, blli Iehen hutsuneak betetzeko. ElkBI'goan mar
txan jarrita, urte betera. 192080, bern. aski goiz.

Lacombe Orthezen jaio zen 1879ko urtarrilaren 3In.
AilS, Agensia, kaskoin herrialdekoa zen, eta Estalu funtziona
ria. eb toki maiz aldatzen zelako. Biarnon jalotzea tokatu
zitzaion Georges haurrari. Ama amikuztarra izanik. euskara
ren mundutik ez zen unun egongo. Gurl e:r: zaigu tokatzen
Lscomberen euskaltzaletasuna eta. euskallanen berri emates.

Horren bem badago liburu eta aJdizkarietan, eta gehia
go galdetzeko~n, jo Planes Lafitte euskaltzain eta lankide
rengana, benk, Lacomberi buruz egin bai zuen Euskaltzain·
diaD sartzeko egunesn here sarr-era hitzaldia likus. Euskera,
1953, I, 36 orr.l. Laster dugu. beraz, amikUZlar jatorrizko
jaun honen mendeurrena, datorren hilaren on~arrean,

Iparraldeko euskaltzaleak zenbait genakizun p-rogra
matzekoak dira: euskararen aldeko kanpaina bat, Euskal
tzaindiaren nonasun ofiziala lortzea', Baionan" gure Ordez~
karitza tinko bat muntatzeB, "Charte Culturelle" delakoa
burutzea eta abar. Guzti horren hasiera emateko. Georges
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Lacomberen meDdeurrena lzango da seinale eta egutegi ire~
kitze, Euskaltzaindia bera Baionan bilduaz hUa bete barru,
Urtarrilean.

Seber Altube dugu bigarren ospakizun nagusi. Leinzta·
rra zen, eta prezizkiako, Arrasaten jsLo zen 1879ko Azaroa
ren San, bertako XVI BBtaiO Liburuak, 262. orrialdeak dios
kunez.

Ez dut uste. nik eta hemen. bere bizitza eta lanei buruz
zertan ihardun behar dudanilr.. Zeren inar izan bada Azkuere
kin haters. Euskaltzaindian eta euskararen munduan, jaun
eta nagusi Seber Altube izan da. Batez ere gerra aurreko EUS
KERAn aurki dezake edonork bere lanen berri, Villasante eta
baste askok egiD dizkio aipamen ugari, eta zehatzago bero
bibliogr8fia bilatzeko jo beza hahi duenBk, Jose Antanio Ara
na Martija gernikarrak, Arrassteko Udaletxean irakunitako
zerrenda OBora, EUSKERA, 1974, 262·266 orrialdeetan
agertzen denera.

Gure bizkuntzak, eta bere Akademiak hainbeste sor dioD
gizon hanek, merezi du handikiro ospatzea. HaITetarako.
datorren Abenduan, herejaioterrian aspaldiko "santotomase
tako" feria festa famatuetan, Euskaltzaindialt here IX. Biltzs
ITa egingo du, gramatika, Altubek hainbeste maite zuen lan
gaia, gai nagusia izanik.

Bestalde. ez da ahantzi behar, 21 urtekin Gerniltarajaan
zela bizilZera, hango slabs batekin ezkondu zela, bertako
alkate ere izan zela. ela han hil zela 1963ko Abuztuaren
27an, Hamabost une beteko din, beraz, egun horretan, eta
Euskaltzaindiak bere aurtengo Uztaileko batzarrean, mun·
duan zehar euskarari buruz lanean diharduen jakintsu eta
euskaltzaleen Biltzar bat antolatzeko erabaki bat hanu zuen.
Euskal Herria nano bezala ezerk adieraten badu, beste edo
zerk baino boheto, hizkuntzak da, eta munduan zehar sinbolu
hiri ezagun bat badu, Gernika da hain zuzen, Altuheren biga
rren herria. Bilttsr bat antolatzeka, Nazioarteka Kongresu
gisako bat, ez dago denbora gehiegirik, hemendik udara. bai·
na bai behaT bada, borren preludio gisako Lehen Topaketa
batzuk, zeinetan euskalari arrotzak, fisikoki elkar ezagutza
bat izateko aukera izan dezaten, bestelako harremanak uga
ritu, eta nolabait instituzionalizatu, eta hemendik urte 00-
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tzuetara egin de.iteken eta 0110 beharrezko den N~oarteko

Biltzar handi barren zimendarriak jam. Abuztuaren 278,
astelehena denez, gamere, egun seinalatua beti Gernikan,
izan daiteke Topaketa. boiekin lebeD urrats apa! bat hasteko
egun aproposa, auen ostiralean, 3ln. Euskaltzaindiaren hile
rako batzarrearekin amaitzeko..

,
Hirugarren ospakizun bat eTe programatzen dugu dato

ITen urterako. Maiatzerako kalkulatuaz, eta hau da Irutl.eko
Euskaltzaindiaren OrdezkaritzB oflziala, Nafarroako Diputa
zioaren "Camara de Comptos" deluoan irekitzea.

Ez da bestBlde. inaugurazlo huts bat izango. Aide bate
tik. "Euskar.aren Lekukoeo" Euskaltzaindianm lan sortako.
lehen alea kaleratuko baits egun horretan, Apezetxeajaunak
Elkanoko Leizarragaren laiietaz prest8tzeD ari dens.

Bestalde. apal edo handi, lau euskaltzale DefarreD men
deurren8 betetzen da helduden urtean, Juan Etxamendi
"Bordel", Luzaiden munduratu zeDa, eta orain ehun UIte,
1879an, Maiatzaren 30ean. bere jaiotenian hila. Bordelen
bertsu eta lanen herd ongi inork. ematekotan, Josll Mari
Satrustegi euskaltzain eta idazkari berriak eman dez.ake,
berak aztertu eta idatzi baitu zehatz eta mebatz euskaltzale
luzaidarraz.

Bigarreoa, Prudenzio Hualde Maio dugu, Bidankozen
jaioa, eta 1879ko Abenduaren 9ao, bere/'aioterrlao, hau ere,
hila. Julio Urkijok, Azkuek, Nikolas Alzo ak eta beste batzuk
aztertu dituzte erronkariar honen euskal lanak, batez ere
Bonaparte Printzearen erreguz Erronkariko euskllra berezira
itzuli zituen Ebanjelio eta dotrinak.

H.lrugarrena, Zelestiko PerBlta dugu, Aits Arrigarai ize
narekin ezagunagoa euskal munduan, hasieratik beretik eus
kaltzajn laguntzailea. deook dakizuen bezala. gramatika eta
aditz lanetan nabarmendu zen Erriberako euskaldun berri
hau. Datorren urtean betetzen dira, ehun urtejaio zeta. Mere
zi du, zen esltualdetakoa izanik. eta baita gure artekoB ere,
gure aipameoa.

Azkenik, laugarrena. Aits Arrigarai bezels kaputxino
ordenakoa hwnbeste nafar euskaltzale ospetsu gerra aurretik
eman zuen ordenakoa, hain iuzen, J08~ !turria dugu, Lezan
biziB, baina Bartzirietako Arantza hirixkan, 1879ko Ekaina-
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ren 6anjaioa. Ba ditu zenbait lan argitaTatuu, bai eliz gaiez,
eta bai abere eta piztiez, Irulleko "Zeruko Argia"n, Donostia
ko "Argia"n eta Bilboko "Euzkadi"D idatzi zuen askotan, eta
baditu argitaratu gabeko £enbait esku izkribu ere.

Ez da bango aukera a8rrB, beraz, Maiatzean, gure
Ordezkaritza inaugurawaz harera, naCar idazle klasiko baten
lanak argitarsueaz batera, Nafarroalc.o lau basterretako eus
kal idazle goraipatzea. ATantza, Luzaide eta BidElIlkoze, Pm
neo guztia, ozkerretik eskubira, Bidasoatik Erronkarira, bate
tik, eta ErIiberako Hegoaldeko hem bat, Azkoien bestetik, eta
erdi erdian, IrtlIierrian, Elkano. Azkenik Nafarroaren euskal
tasuna, beste bide antzu askok baino hobeto erakutsiko du
egun horretan Iruftean, boston aipamen eta omenetan egingo
dugun batzarrean.

Beraz, gaur proposatzen dutan 1979 urterako batzar
egutegia hau da:

Urtarrilaren 26an, Lacomberen omenezko batzarrea,
Baionan:
Otsailaren 23an, hileroko arnrnta, Donostian;
Marttoaren 30an, hileroko arrunta, Donostian:
Apirilaren 27an, hileroko arrunta, DOIlostian;
Maiatzaren 25eao, Leizarraga Elkanokoaren lanen argi
taratzea, lau oafar euskal idazleei omen egiteaz eta
Nafarroako gure Ordezkaritza irekitzeaz hatera, lru
i\ean;
Ekainaren 29an, hileroko arrunts, DODostian;
Uztailaren 27an, hileroko arrunta, DODostian;
Abuztuaren 3l80, Seber Altuberen omenetan, Euskala
rien Aurkiketen bukaer8 bezala. Gernikan;
Irailsren 2880, hileroko srruot8, Donostian;
Urriaren 26an, bileroko arrunta, Donostian;
AZ8Ioaren 30ean, hileroko arrunta, Donostian: eta
Abenduaren 23an, Euskaltzaindiaren IX. BiltzaITaren
amaiera bezala. Seber Altuberen omenetan, Arrasaten.

Denak, azkenengoa izan em. obi den bezala, azken osti-
raletan.

Rilban, 1978.eko Abenduaren 29an

J. L. Uzundia - ldazlulri·ordea
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Donostia, 1980-XII-19

Jose Luis Lizundia

Datorren urteko batzar egutegia egiterakoan, azken urteotan egin diren bezala
xe, kontuan izan ditut euskal idazleen mendeurrenak eta euskaltzainen sarrera 000
ospakizunak. Horretarako Villasante eta Onaindiaren liburuetan oinarritu naiz, batez
ere.

Hiru euskal idazle edo euskalarien mendeurrenak ditugu heldu den urtean, Juan
Jose Mogel, J. B. Arxii eta Jose M.a Iparragirrerenak, hain zuzen.

Juan Jose Mogel eta EIgezabal1781. Apirilaren 26an jaio zen, J. San Martinek
B. R. S. V. A. P. 1966, 3.ean agertu zigun bezala, Debako herrian. Beraz, berrehun
urte betetzen dira datorren Apirilean. Haren lanik aipagarrienak hauek dira:

Baserritar nequezaleentzaco escolia, edo icasbidiac guraso justu ta jaquitun
familija ondo azi ebeeneen exemplu ta eracutsijetan (Bilbao, 1816).

Eguneroco lan on eta erregubac, meza santuba ondo enzuteco: confesino eta
comuninoya biar dan leguez eguiteco prestaera eta zucenbidiac (Bilbao, 1820).

Mayatz-il/eraco berba-aldiac (Tolosa, 1885).

• • •
J. B. Arxii, Altziiriikiin jaioa 181lan eta La Reole (Gironde)n 1881an hila.

Francisque-Michel eta Bonparte printzearen laguntzailea, eskoletako inspektora izan
zen. La Fontaineren alegiak zuberotarrera itzuli zituen eta baita la Marsellesa him
noa ere. 1882an, Uskara eta Franzes Gramatika, uskalherrietaco haurrentzat egui
na, bere lana argitaratu zen. Beste zenbait itzulpenen egile, bai frantsesetik euskarara
eta euskaratik frantsesera ere, batez ere, Oihenarten poesiak.

• • •
Jose M.a Iparragirre, 1881an hil zen Itsason. Urretxuar honen zehaztasunik ez

dago hemen ematerik, ezta eman beharrik ere. Haren bizitza eta lanek euskalliteratu
ratik aparte badute garrantzirik. Kantagile bezala, Gernikako arbola batez ere; eta
Ara nun diran, Ume eder bat, Agur Euskalerria, Nere andrea, etabar dira ezagune
nak.

• • •
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Euskaltzain oso berri diren sarrerak ere ospatu behar ditugu. Bata, A. Patxi
Altuna eta bestea, A. Franzisko Ondarra. Honetarako dagoen ohiturari jarraiturik
beren jaioterrian edo inguruan bederen, egingo dute sarrera, Altunak Azpeitian ber
tan eta, Ondarrak, bakaikuarra izanik, ondoko eta Burunda ibarreko herririk gotorre
na den Altsasun.

Beraz, 1981.eko egutegirako ospakizun edo bilkura berezi hauek proposatzen
ditut:

- Urtarrilaren 24ean, arratsaldean, San Sebastian, herriko zaindariaren astean,
Patxi Altunaren sarrera batzarra. Egun berean, goizean eta bezperan, hilaren lauga
rren ostiralean, egun guztian, euskaltzainen eta· batzorde arduradunen bilkura bere
ziak, 1979an, Foruan egindako antzera.

Beronen helburu nagusia, 1981-1982 urte bikoari begira, Euskaltzaindiaren
plangintza burutzea:

• • •
- Martxoaren 22an, Altsasun, Franzisko Ondarraren sarrera. Aurreko egune

tan, seguru asko, Dialektologi batzordeak antolaturiko ikastaroa egiteko asmoa
dago, nahiz eta oraindik zihurtatu gabe egon. Hala balitz, 19an, ostegunez, hasiko li
tzateke.

• • •
- Apirilaren 26an, Juan Jose Mogelen mendeurrenaz batera, Deban, ospakizun

batzarra, aste bukaera berean 23an hasita, dialektologi ikastaroaren bigarren zatia
egingo litzateke, Deban bertan. ~eraz, esan genezake datorren urtean-eta plangintza
egiten denean, zehatzago ikusiko dugu- Euskaltzaindiak ba due1a euskalkien, batez
ere, dialektologia alorreko lanetan nabarmentzeko asmoa.

- Ekainean, Arxiiren mendeurrena ospatuz, Euskaltzaindia Zuberoara joango
litzateke. Bertakoei, Ekainaren 27a proposatu zaie, bezperan Baionan, azken ostiral
bezala, ohi den hileroko batzarra eginik.

• • •
Iparragirreri buruz, Urretxun, kultur hamabostaldi bat antolatzekoak dira. Bere

lanen argitaratzeaz badago asmoren bat eta Euskaltzaindia hortan lankide izan daite
ke. Beste erakunde edo elkargoren batzuekin batera, zenbait ekintza berezietan parte
hartzeko ere prest egon behar genuke.

• • •
Ekintza hauek eta gainerako hileroko batzar arruntak ikusirik, egutegi hau pro

posatzen dut, laburki, datorren urterako:

- Urtarrilaren 23 eta 24ean, Euskaltzaindiaren bilkura bereziak eta Patxi Altu
naren sarrerako batzar irekia, Azpeitian.

- Otsailaren 27an, hileroko batzar arrunta, Donostian.

- Martxoaren 22an, Franzisko Ondarraren sarrera dela eta, Altsasun batzar
irekia. 19tik 22ra, dialektologi ikastaroa, herri berean.
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- Apirilaren 26an, Juan Jose Mogelen mendeurreneko ospakizun batzarra,
Deban. 23tik 26ra, dialektologi ikastaroa, Deban bertan.

- Maiatzaren 29an, hileroko batzar arrunta, Donostian.

- Ekainaren 26an, hileroko batzar arrunta, Baionan, eta 27an Altziiriikiin,
Arxiiren mendeurreneko ospakizun batzarra.

- Uztailaren 24ean, hileroko batzar arrunta, Donostian.

- Irailaren 25ean, hileroko batzar arrunta, Donostian.

- Urriaren 30ean, hileroko batzar arrunta, Donostian.

- Azaroaren 27an, hileroko batzar arrunta, Donostian.

- Abenduaren 29an, hileroko batzar arrunta, Donostian.



1982.URTERAKO EUSKALTZAINDIAREN
BATZAR EGUTEGIA

Hondarribia, 1981-XII-29

Jose Luis Lizundia

Azken urteetako ohiturari jarraituaz, datorren urteko batzar egutegia egitera
koan, euskal idazleen mendeurrenak kontutan izan ditut. Beti bezala Villasante eta
Onaindiaren euskal literaturaren historia liburuetan oinarritu naiz, nahiz eta gero
Aita Lasa eta Jose Mari Velez de Mendizabalen laguntza izan Bateo Erregistruen
zehaztasunak zihurtatzeko.

Lau euskal idazle edo euskalarien mendeurrenak ditugu heldu den urtean, Lopez
ostibartarrena, Vicenta Antonia Mogel Azkoitiko alabarena, Pedro Inazio Barrutia
aramaiarrena eta Sebastian Mendiburu oiartzuarrarena.

Kronologikoki joaten bagara, barneko eginkizun bat dugu aurrean, hain zuzen
Otsailerako gure esku izango dugula seguru asko orainarte Euskal Parlamentuaren
bulego probisionalak izan direnak. Ez guretzat bakarrik ordea, Eusko Ikaskuntza eta
Euskal Herriko Unibertsitatearen Erretore-ordearen bulegoak ere bertan izango baiti
ra. Gasteizko Ordezkaritza Otsailaren azken ostiralean inaugura genezake.

Lopezen omenezko ospakizunari buruz, Urriaren 30ean bildu nintzen Harits
chelhar, Lafitte, Larre, Hiriart-Urruty eta Charrittonekin eta bertan zenbait akordioe
tara iristi ginen:

- 1982.eko egutegirako hobeto ikusten zela. Lopezen mendeurrena Ostibarren
ospatzea. Bordaxurirena Hazparnen baino, zeren eta Hazparnen askotan bildu baita
Euskaltzaindia, oraintsu bi aldiz. Gainera, Euskaltzaindia behin ere ez da bildu Nafa
rroa Behereko eskualde horretan.

- Bazko Zaharrez, Apirilaren 18an, egin daiteke Euskaltzaindiaren bilkura
Ostibarreko Donaixti-Ibarre herrian. Eta behar izanik, aurrez bilkura edojardunaien
batzuk egitea, Oskixe lepoa litzateke tokirik egokiena.

- Bestalde, Charles Videgainek bere tesi-Ian bezala Lopezen aditz formak hartu
ditu gaitzat eta hori izan daiteke bertarako txosten gai bat.

Vicenta Antonio Mogel Azkoitian jaio zen eta Aita Jose Inazio Lasari esker
badakigu egun zihurra ere: 1782eko Ekainaren 6an. Euskal Herrian urri dira emaku
me idazleak eta, hain zuzen, mogeldar hau dugu bat. Berrorren omenez zerbait berczi
egitea interesgarria derizkiogu. Aide batetik Euskaltzaindiaren bilkura bat Azkoitiko
Udaletxean, gai nagusia "emakumeak euskal literatura eta euskalaritzan" izanik.
Bestalde, eta Azaroko batzarrean euskaltzainburuak aipatu bezala, azentuari buruz
ko Jardunaldi batzuk orduantxe eginaz Corpus Christiko zubia aprobetxatuz. Tokia,
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ezin egokiagoa, Insausti jauregia dugu "Real Sociedad Bascongada de los Amigos
del Pais" elkartearena.

Aramaioko Zalgo elizateanjaio zen Pedro Ignacio Barrutia. Jose Mari Velez de
Mendizabal adiskideak zihurtatu digunez, 1682.eko Uztailaren 3an bateatu zuten.

Lehen ere Aramaion bildua da Euskaltzaindia, baina hala eta guztiz ere haran
hau izanik Arabako eskualde euskaldun ia bakarra, tokatzen zaigu berriz ere bertara
agertzea. Gainera herriko San Martinetako festetan suertatzen da. Herriko giro
honen barnean antola genezake Arabako Foru Diputazio, Aramaioko Udal eta ber
tako elkarteekin batera.

Sebastian Mendibururen heriotzaren bigarren mendeurrena dugu. Nahiz eta
Bolonian hil Oiartzungo semea zenetik. XVIII.mendako euskal idazlerik handieneta
riko honek merezi du aparteko ospakizunik. Hain zuzen horretarako Ohorezko Ba
tzorde bat izendatu da, Euskaltzaindiaren izenean bere burua barneko delarik eta
baita Batzorde Eragile bat, hor gure izenean, Juan San Martin dago. Hemen beste
erakunde eta elkarteekin batera jokatuko dugu, nahiz eta Euskaltzaindiak ere bere
batzar berezi bat eskaini han bertan. Gainera Euskararen Lekukoak deritzan gure
batzordeak onartu du Mendibururen edizio kritikoak argitaratzea, Patxi Altuna eus
kaltzainaren esku trebearen kontu.

1882an ospatu ziren "Fiestas Euskaras que se celebrarim en la Sociedad Euska
lerria de Bilbao los dias 30 y 31 de julio". Hileroko azken ostirala jausten denez, hile
roko euskaltzainen batzarra eginaz, ospatu genezake "Euskal Jai" ospetsu hauen
mendeurrena.

Azkenik, datorren urtean Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa antolatzea
tokatzen da. Gure Bertsolaritza batzordea hasia da lanean eta zenbait puntu aurrera
tu dizkigu. Baita aipatu zen Kongreso gisako Jardunaldi batzuk antolatzea urtearen
azkenerantz.

Beraz, mendeurren eta ospakizun hauek eta hileroko batzar arruntak ikusirik,
egutegi hau proposatzen dut datorren urterako:

- Urtarrilaren 29an, hileroko batzar arrunta, Donostian.

- Otsailaren 26an, hileroko batzar arrunta, Gasteizen, ordezkaritza berria
inauguratuaz batera.

- Martxoaren 26an, hileroko batzar arrunta, Donostian.

- Apirilaren 18an, Lopezen omenez, Donaixti-Ibarren. Bezperan, hileroko eus-
kaltzainen batzarra. Agian aste berean, batzorderen baten barne jardunaldiak Oski
xen.

- Maiatzaren 28an, hileroko batzar arrunta, Donostian.

- Ekainaren l3an, Azkoitian, Vicenta Mogelen omenez, ospakizun batzarra eta
lOetik 12ra, Azentuari buruzko Jardunaldiak Insaustiko jauregian.

Ekainaren 25ean, hileroko batzarra, Donostian, edo behar bada Aramaion,
Uztailaren 3ko, aste berean, beraz, aurretatuz. Barrutiarena eta Mendibururena hila
bete berean ez kargatzeko.

- Uztailaren 17an Oiartzunen, Mendibururen ospakizuneko batzarra eta bera
ren lanen aurkezpena.
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- Uztailaren 30ean, hileroko batzarra, Euskal Jaien mendeurrena ospatuz, Bil-
bon?

- Irailaren 24ean, hileroko batzarra, Donostian.

- Urriaren 29an, hileroko batzarra, Donostian.

- Azaroaren 26an, hileroko batzarra, Donostian.

- Abenduaren, 8tik 12ra edo? Bertsolaritza Jardunaldiak

eta

- Abenduaren 28an, hileroko batzar arrunta, Donostian.



1983. URTERAKO EUSKALTZAINDIAREN
BATZAR EGUTEGIA

Aramaio, 1982-XII-18

Jose Luis Lizundia

Urtero bezala, datorren urteko batzar egutegiaren proposamena prestatu dut.
Besteetan legez, Fr. Luis Villasante eta Santi Onaindiaren Euskal literaturaren libu
ruetan oinarritu naiz, eta, baita Jon Bilbaoren bibliografian ere, zenbait kasutan.

Hiru euskal idazleren 000 euskalariren mendeurrenak ditugu heldu den urtean;
Bias Alegria, nafarra; Joannes Elizalde "Zerbitzari", lapurtarra eta Joan Bautista
Ibargutxi, bizkaitarrarena. Bestalde, Lizardiren heriotzako 50. urtea ospatu nahi dute
Tolosan. Eta azkenik, Markinako Euskal Festeen 100 urte ere, heldu den Irailean,
beteko dira.

Ospakizun hauek gomutan izanik, beste zenbait ekintza ere kontutan ditugu,
hala nola, egin beharrezko barneko jardunaldi edo antzeko, aurrenik, lehendik kon
prometituta ditugun Maileguzko hitzei buruzkoa. Beraz, kronologikoki, hala nola,
ikusten dudan datorren urterako ekintza berezien egutegia:

Maileguzko hitzei buruzko Jardunaldiak dira esan bezala, lehendabizi ditugu
nak, berehala gainera. Urtarrilaren, 7 eta 8an, egingo ditugu, Uztaritzeko Landagoie
nen. P. Lafitteren omenaldiko liburuaren aurkezpenarekin batera pentsatuta zegoen,
baina hau, geroagorako utzi beharko da.

* * *

Otsaileko batzarra, Sakana eskualdeko idazle bati, hain zuzen, Lakuntzan
1883.eko Otsailaren 4ean jaio zen Bias Alegriari, eskainiko diogu. Antzerki, folklore
eta iker lanak egin zituen besteak beste, euskalari honek. Beraz, Otsailaren azken
larunbatean, 26an, egingo dugu idazle honen omenezko batzarra eta bertako ospaki
zunak prestatzeko batzordenoa, gaur bertan, izendatu beharko da.

* * *

Martxoaren 6an, igandez, gu partaide izanda, Lizardiren omenezko aste bat
antolatzen hasiak dira Tolosako Lizardi Kultur Elkartekoak. Lakuntzakoaren hurbil
tasunagatik eta mendeurren erdia besterik ez delako, ezin dugu hileroko batzarrik
Tolosara eraman, baina bai gure ordezkaritza bat hara bidali eta nahi duten euskal
tzainei gomita igorri.

* * *

J. Haritschelhar buruordearekin hitz egin ondoren, jakin dut Joannes Elizalde
"Zerbitzari" zein egunetan jaio zen, bibliografietan ez baita agertzen; 1883.eko
Abuztuaren 29an sortu omen zen, Azkainen. Euskaltzain osoa izana, Euskera 1931-
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XIl-27 orr. ikus daiteke beraren sarrera hitzaldia. Joannes Elizalde "Zerbitzari"ta
"Bilharia" izenak erabili zituen bere lan ugarietan, Eskualduna, Eskualdun ona eta
Gure Herria aldizkarietan. Zenbait libururen egile ere bada, pilota gai, Eliz liburu,
hegazti, landare eta antzerki eta beste zenbait gairi eskainiak. Gure buruordearen
eritziz, Lafitteren omenezko liburu aurkezpenarekin batera egin daiteke mendeurren
hau, Bazko astean, ospakizuna Azkainen eta biharamunean, aurkezpena Uztaritzeko
Udaletxean. Liburua ziurtattu beharko dugu ordurako. Forua eta Loiolakoen segida,
Ill. Barne Jardunaldiak ere han antola daitezkelarik.

... ... ...

1883.eko Irailaren 16, 17 eta 18an egin ziren handikiro Markinan, Euskal Par
lanzu edo Piestak. Rori dela eta, mendeurrena jadanik prestatzen hasiak direnekin
hitz egin dugu eta aste oso bateko ekintzak prestatzekotan dira, azken egun bat
guretzat ere erreserbatuz. Bestalde, Lea-Artibai eskualdeko "Escuela Profesional"a
guri uzteko prest daude,jardunaldiren batzu antolatu nahi izanez gero. Kontutan iza
nik garai ona dela, gaia oraindik finkatzeko utzirik (azentuaz, dialektologiaz, konpo
saketaz,oo.), jardunaldi batzu han antolatzea interesgarri litzateke. Bide batez, Iraileko
batzarra, Bizkaiko euskalki literarioaren habia den hiri horri eskainiaz eta Mogelda
rrak, Fray Bartolome eta abar omenduz.

... ... ...

Azaroko batzarrean, Arratia merinaldeko Ubidea herriskan, 1883.eko Azaroa
ren 23an jaio zen Joan Bautista Ibargutxiri aipamen bat egin diezaiokegu. Rain
zuzen, Akademia honen sorreratik euskaltzain urgazle izan zen eta azkenik ohorez
ko. Euskaltzale apal honek merezi du oroirnen koxkor bat.

Beraz, proposamena kontutan izanik, egutegi hau erabakitzen da 1983. urtera-
ko:

Urtarrilaren 7 eta 8an,

Urtarrilaren 28an,

Otsailaren 18an,

Martxoaren 25ean,

Apirilaren 8, 9 eta lOean,

Maiatzaren 27an,

Ekainaren 24ean,

Uztailaren 29an,

Irailaren, 16, 17, 18an,

Urriaren 21ean,

Azaroaren 25ean,

Abenduaren 30ean.

Maileguzko hitzei buruzko Jardunaldiak, Uztaritzen;

hileroko batzar arrunta, Donostian;

Bias Alegriaren mendeurrena ospatuz, Lakuntzan;

hileroko batzar arrunta, Donostian;

Azkainen, "Zerbitzari"ren mendeurrenaren ospakizuna
eta Uztaritzen, Lafitteren omenezko liburuaren aurkez
pena, eta Euskaltzaindiaren Ill. Barne Jardunaldiak.

hileroko batzar arrunta, Donostian;

hileroko batzar arrunta, lruiiean;

hileroko batzar arrunta, Donostian;

Euskal Festen mendeurrena, hileroko batzar arrunta
eta erabakitzen diren Jardunaldiak, seguru asko Dialek
tologiaz, Markina-Xemeinen;

hileroko batzar arrunta, Donostian;

hileroko batzar arrunta, Ibargutxi oroituz, Bilbon;

hileroko batzar arrunta, Donostian.



1984. URTERAKO EUSKALTZAINDIAREN BATZAR
EGUTEGIA

Donostia, 1983-XII-30

Jose Luis Lizundia

Heldu den urteko batzar egutegiaz prestatu dut txosten hau, Jon Bilbaoren
bibliografiari begirada bat eman ondoren; Villasante eta Onaindiaren Euskalliteratu
raren liburuak aztertu ditut, proposamen hau prestatzeko.

Hasteko, gauza bat azpimarratu nahi nuke eta da Campionen Gramatikaren
mendeurrenari, eta beraz Euskaltzaindiaren X. Biltzarrari, eman behar diogula dato
rren urtean primantza. Horretan murgiltzea dagokio Euskaltzaindiari batez ere, beste
ezerk itzalik ez diezaion egin. Horregatik, hortik landa, Jardunaldi bakar batera
mugatuko genuke, hileroko batzarretatik kanpoko ekintza bezala eta nire ustez, Dia
lektologiakoa hain zuzen, gero aipatuko ditudan arrazoiengatik.

Mendeurrenei dagokienez, hauek nabarmentzen ditut Euskaltzainburuari kon
tsultatu ondoren: 1. Arturo Campionen Gramdtica de los cuatro dialectos literarios
de la lengua euskara, 2. Jean Saint-Pierre euskaltzainaren sortzearen ehun
urteburua, 3. Jose Manterolaren heriotzaren mendeurrena, 4. Nazario Oleaga Eus
kaltzaindiko Idazkari izan zenaren jaiotzako ehun-urteburua eta 5. Ignacio M. a

Etxaide Euskaltzainburu izan zenaren sortze mendeurrena.

Manterola eta Etxaide donostiarrak zirenez eta Oleaga bilbotarra, hiriburu
hauetan eta hileroko batzarretan bertan, ospatzea derizkiot bidezkoena, zeren eta
horretara, ez baititugu goizeko euskaltzain osoen eta batzordeen bilkurak galtzen,
arratsaldekoan haiei buruzko lanak eskainiz, mendeurrena antolatuz.

* * *

Arturo Campionen eta beronen Gramdtica Bascongada delakoa gogoratuz,
antolatuko genuke beraz 1984.eko ospakizunik nagusiena, X. Biltzarra. Egunak,
Ekaineko hileroko batzarrean tratatu bezala, lrailaren 25,26, 27, 28 eta 29a izango
lirateke eta erabat hauetan finkatu. Ez bakarrik hau, gehiago oraindik, Euskal Herri
ko Instituzio, Elkarte eta Taldeei, Kulturako eta ofizialei batez ere, berri hau adierazi,
ahal delarik, interferentziarik edo ez dezagun izan. Agian, aurreko larunbat-igandean,
22-23an, eta Biltzarra prezeski inaguratu baino lehen, inoiz aipatu dugun Akademi
arteko bilkura egin genezake. Oroitu bestela, nola 1968an, eta Irui'iean bertan, gomi
tatu genituen Real Academia Espaiiola, Real Academia Gallega, Institut d'Estudis
Catalans, Lo Rat Penat eta Obra Cultural Balearrekoak, Euskaltzaindiaren Urre
Ezteiei hasiera emanez. Era honetan gainera, bereiztuko genituzke protokolozko
ekintzak (Diputazio eta beste) eta Biltzarra bera bere Kongresu akademiko zentzu
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hertsian. Dena dela, guztiau goroago zehaz daiteke. Urtarrilean bertan bildu beharko
gara Gramatika Batzordearen azpibatzorde eragilea eta Biltzarreko Antolakizun Ba
tzordea, elkarrekin antolakizuneko zenbait gai minimo zihurtatzeko.

... ... ...

Jean Saint-Pierre Lapurdiko Milafrangan sortu zen 1884.eko Martxoaren 28an,
euskaltzain oso izendatu zen 1949.eko Irailaren 30ean, F. Krutwigek proposaturik.
Euskal idazle hau Cartagoko apezpiku laguntzaile izan zen eta beraren euskaldun
goaren berri zehatzak Gure Herria a1dizkarian agertu dira, bai 1951.eko "Hazaro
Abendo"koan, baita "Hommage de seis amis a Monseigneur Jean Saint-Pierre - Jean
Saint-Pierre jaun Aphezpikuari adichkidek omenez" Iiburu berezian eta, gero, baita
hurrengokoan, alegia, Urtarril-Otsailekoan. Bertan, Xalbador bertsolaria, Telesforo
Monzon, Constantin, Etxahun, Oxobi, Iratzeder eta Lafitte izan ziren lankide besteak
beste. Azken biok, gurekin ditugunez gero, gehi dezakete guk baino hobeto Saint
Pierren berri, batez ere, Lafittek, beronena izan bai zen "Le Iinguiste et 1't~crivain bas
que" izeneko lana. Ene ustez, Saint-Pierrek merezi du Euskaltzaindiak, beraren ome
nez, mendeurrena ospatzea. Horregatik, ez Martxoan, hurbilegi baitago, eta hil horre
tan beste gertakizun batzuk egon daitezke, baina bai Maiatzaren 31an, Asentzio egu
nean, Iparraldean jai eguna baita, egin daiteke haren omenezko batzarra. Bide batez,
urtero egiten ditugun Dialektologi Jardunaldiak, IV.ak hain zuzen, egin ditzakegu,
Beran ereindako haziak urtero eman baitu fruitu bat Deban, Donaixti-Ibarren eta
Markinan aurten. Era horretara, Lapurdin oraingoan, egin daitezke eta gai nagusia
Atlas Linguistikoaren inkesta burutzea eta aurkeztea izanik. Jardunaldi hauek Ekai
naren 1 eta 2an, beraz ostiral-Iarunbatean, Landagoienen egin daitezke. Ez Saint
Pierren omenaldiaren aurrean, ostean baizik, Iparraldean izango den "zubia"z balia
turik. Bestalde, Milafrangatik Uztaritzera 6 bat kilometro bakarrik daude eta lehen
dabiziko herrian egin daitezke mendeurren ospakizunak eta Jardunaldiak bigarre
nean.

... ... ...

Jose Manterola Beldarrain Donostian jaio zen eta hiri berean hil zen 1884.eko
Otsailaren 29an, Aita Onaindiak xehetasuna ongi badakar. Euskalerria aldizkaria
sortu eta zuzentzeagatik bakarrik merezi du euskaltzaleon oroimena. Horrez gainera,
El cancionero vasco aipatzen badugu, Donostiako "Lore Jokoen" antolakizuna eta
beste zenbait lan, argi asko gelditzen da Manterolaren nortasuna euskaldungoaren
munduan. Horregatik proposatzen dut Euskaltzaindiak hasi behar duela, bere hilero
ko batzarrean, azken ostiralekoan hain zuzen, Manterolaren a1deko ospakizuna.
Gero beste erakunderen batek, Udalak edo beste norbaitek, zerbait egitea nahi badu,
mendeurren edo beste egunen baten, askoz hobe. Gure partetik eta hileroko batzarra,
goizean, normal eginik, arratsaldekoa berari eskainiko genioke, beraren bizitza, aldiz
kariko lan eta kantutegia, adibidez, aztertuz. Horretaz nor arduratuko litzatekeen ez
da nire egitekoa, baina eguna hain urrun ez dagoenez gero, gaur bertan pentsatu
beharko litzateke.

... ... ...

Nazario O\eaga Muguruza Bilbon jaio zen 1884.eko Uztailaren 8an, beraren semeak
betetako fitxak dioskunez, Zazpi Kaleetako Rondan eta hain zuzen, Unamuno jaio
zen etxe berean. Aita Onaindiaren eritziz Uztailaren 28an sortu zen, ordea. Hasiera-
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tik euskaltzain urgazle, urte askotan Euskaltzaindiko Idazkari, aurretik, 1922an,
Euskera agerkarimen zuzendari. Legegizona izan zen. Zeanuriko Udal Idazkari eta
foralista. Zurtasun gogoa liburuaren egile. Bertsolari Txapelketetan ere partaide izan
zen eta oroitzen naiz, orain urte asko, gerra ostean Bizkaian egin zen lehendabiziko
bertso saio publikoan, noia ikusi nuen Urkiolan beraren kapela eta guzti. Euskalt·
zaindiak, bere arautze eta egituratzean, dudarik gabe, asko zor dio Nazario Oleagari.
Beraz, enc ustcz, Uztaileko batzarra Bilbon egin daiteke, arratsaldekoa haren omenez
eratuz. Ahal balitz, bide batez, Plaza Barriko Egoitza berrian egitea, askoz hobe.
Dena deJa, Egoitza berriaren inaguraketa geroagokoa izango litzatekela ere pentsatu
behar dugu, Azarorako agian. Beste alternatiba bat izan daiteke baita ere, eta
Irunean egiterik ez balego, inaguraketa honen inguruan antolatu, Akademiekin egite·
ko dugun harreman bilkura ere.

'" '" '"
Azkenik, lnazio M.a Etxaide Lizasoainen mendeurrena dugu heldu den urtean.

1884.eko Abenduaren lean jaio omen zen. Etengabeko langilea izan zen euskal
arloan eta liburu hauen egile behintzat: Subfljacion, Prefljacion y Composicion en el
idioma eziskaro; Tratado de Sintaxis en el idioma eziskaro; El Verbo Vascongado;
Sobre el origen y parentesco del pueblo eziskaro y su idioma; Desarrollo de las Cun·
jugaciones eziskaras Perifrdsticas y Sinteticas; respetuosas y familiares; Telefonoa·
ren sorlze eta aurrerapena. Euskal Esnalea, Euskera eta B. R. S. B. A. P.en idatzi
zuen, baina oroz gain, Euskaltzainburua Akademiaren urterik txarrenetan. Bestalde,
beraren seme·alaba bi ere euskaltzain urgazle ditugu. Nire proposamena hau da,
datorren urteko Abenduko batzarra, hemen Donostian, haren omenez eratzea.

'" '" '"
Guzti hau kontutan izanda eta Barne Erregelen 13. artikulua aurrean dugularik,
Donostian egingo ditugu batzar arruntak, bat edo batzuk Egoitzak eta bat edo bat
beste herrialdeetan. Horregatik, Gasteizko Ordezkaritzan, ez dakigu oraingoan, edo
berrian, jartzen dugu batzarretariko bat. Azken urteotan, normalean, ez dugu Abuz
tuan batzarrik egiten, baina agian, datorren urtean, Iraileko Biltzarra prestatzeko
egin beharra egon daiteke eta bada ez bada, kalendarioan jartzera goaz. Beraz, egute·
gi hau erabakitzea proposatzen dut 1984. urterako:

Urtarrilaren 27an,

Otsailaren 24ean,

Martxoaren 30ean,

Apirilaren 27an,

Maiatzaren 31an,

Ekainaren 29an,

Cztailaren :6an.

hileroko goiz eta arratsaldeko batzar arruntak, Donostian.

hileroko goizeko batzar arrunta, Donostian eta arratsalde
koa bertan, Jose Mantero1aren omenez.

hileroko goiz eta arratsaldeko batzar arruntak, Gasteizen.

hileroko goiz eta arratsaldeko batzar arruntak, Donostian.

hileroko batzarra Milafrangan, Saint-Pierren omenez eta
Ekainaren I eta 2an, IV. Dialektologi Jardunaldiak (Atlas
Linguistikoaz), Uztaritzen.
hileroko goiz eta arratsaldeko batzar arruntak, Donostian.

hileroko goizeko batzar arrunta, Euskaltzaindiaren Egoitzan
eta arratsaldekoa, Bilbon bertan, Nazario Oleagaren ome
nez.
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Abuztuaren 31an?

Irailaren 25-29,

Urriaren 26an,

Azaroaren 30ean,

Abenduaren 28an,
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agian, goiz eta arratsaldeko batzar arruntak, Donostian.

Euskaltzaindiaren X. Biltzarra, Irunean.

hileroko goiz eta arratsaldeko batzar arruntak, Donostian.

hileroko goiz eta arratsaldeko batzar arruntak, Bilbon.

hileroko goizeko batzar arrunta, Donostian eta arratsalde
koa bertan, Inazio M.a Etxaideren omenez. Nahi izanik, ba
tzar hauek aurrera daitezke aste bete, 21era, Santo Tomas
egunera.



1985. URTERAKO EUSKALTZAINDIAREN BATZAR
EGUTEGIA

Donostia, 1984-XII-21
Jose Luis Lizundia

Idazkari-ordea

Urtero bezala, arduratu naiz datorren urterako batzar egutegiaz txosten bat
prestatzen. Bestetan legez, A. Luis Villasante eta A. Santi Onaindiaren euskallitera
turaren liburuez baliatu naiz eta baita Jon Bilbaoren bibliografiaz ere. Bestalde, kon
tutan izan dut Zuzendaritzak, Ekainean, Hondarribian egindako bileran aztertu zuen
programaketa ere.

Ez dago heldu den urtean mendeurren askorik, garrantzitsuak behinik behin,
ospagarritzat bi jo zituen Zuzendaritzak, bata, Frantzisko Xabier Munibe Penaflori
dako Kondearena eta bestea, Juan Abelino Barriolarena.

Bestalde, beste eginkizun batzuk ere kontutan izan behar genituen, hala nola:
Gasteizko Ordezkaritza berriaren inauguraketa, gaur egin behar zena, baina atzeratu
zaiguna; Pello Salaburu euskaltzain berriaren sarrera; urtero egiten ditugun Dialek
tologi Jardunaldiak; bi urtean behin, programatuta ditugun Barne Jardunaldiak; hiru
urterik hiru urtera, antolatzen dugun Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa; Euskal
tzaindiaren Egoitza berriaren atontzea; etab.

Goazen bada, banan banan zehazten:

- Xabier M.a Munibe Penaf1oridako Kondea, 1785.eko Urtarrilaren l3an hil
zen. Gizon honen ospea, batez ere, "Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
Pais"-en sortzaile izatetik dator, nahiz eta herrigizon famatua izan, Azkoitiko alkate,
Gipuzkoako Batzar Nagusietako Ahaldun, Diputazioko Batzar Nagusietako Ahal
dun, Diputazioko Diputatu Nagusi, etab. Euskararekin ere badu zer ikusia, opera bat
frantsesetik itzuli zuen eta beste baten Gabon sariak izenekoaren egiletzat jotzen da.
Beraren lanik ospetsuentzat El borracho burlado dugu. Berak sortu zuen elkartearen
arautegian, euskara hizkuntz nazional bezala azaltzen da, gaztelerarekin batera,
lehendabizikoz gure artean. "Bascongada"koek hitz egin dute Euskaltzainburuarekin
eta Intxausti jauregian, gure ospakizuneko batzar bat egitea proposatu digute, agian,
udazkenerantz, zeren eta jauregi hori berriztatu behar bai dute eta Urtarrilean ez bai
ta prest egongo. Egutegiaren txandaketa kontutan izanik, Urriaren azken ostiralean
egitea proposatzen dugu.

- Juan Abelino Barriola, Donostian jaio zen 1885.eko Azaroaren llan. Euskal
idazle hau antzerkigile izan zen batez ere. Hara hemen lanik aipagarrienak:

1) Meza Berriya (Donostia, 1909).

2) Aldiz, aldiz! (Donostia, 1911).
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3) Zulo madarikatuak (Donostia, 1911).

4) Zori gaiztoko eguna (Donostia, 1911).

5) Lagun txar bat (Donostia).

6) Gai dagonaren indarra (Antzerti, 1934).

7) Maitasunak (Argitaratu gabe).

8) Brokoliyo ta Zozoarro.

9) Goi-argi (Donostia, 1935).

Barriola idazle honek merezi du Euskaltzaindiaren oroimena eta bestetan ere
inoiz egin dugunez, hileroko batzar bat aprobetxatuz egingo diogu gure omenaldia.
Beraz, Azaroko azken ostiralean, goizeko laneko batzarraren ondoren, arratsalde
koan ospatzea proposatzen dugu.

- Dialektologi Jardunaldiak egitea, nolabait 1980an asmatu zen, Berako batza
rretan. Handik harrezkero, urtero, egin dugu herrialdez herrialde. Lehendabizikoak,
Deban; I1.ak, Donaixti-Ibarren; III.ak, Markina-Xemeinen eta IV.ak, aurten, Uz~a

ritzen. Azkenengoak, Atlas Linguistikoaren inguruan egin dira eta honen lan taldea,
lanean hasia baita, beraiekin kontsultatu ondoren, eta baita buru den Haritschelha
rrekin, he1du den urtekoak Araban egitca pentsatu dugu, hain zuzen, bertako Ordez
karitza inauguratuz. Beraz, Otsailean baino lehen Jardunaldi hauek egitea nahi dituz
tenez, prezeski Batzordeko kontseiluarekin, Urtarrileko azken ostiral eta larunbatean
Gasteizen programatzen ditugu V. Dialektologi Jardunaldiak.

- Pello Salaburu euskaltzain berriaren sarrera egiteko dago eta hasiera batetan
berarekin kontatuta, urte hasieran egitea pentsatu genuen. Harrezkero, Urtarrilean
Gasteizen batzartzeko ginela eta, Martxora pasatzea proposatu genion. Beraz, Mar
txoko azken igande goizez, Baztango Arizkun bere jaioterrian, egitea proposatzen
dugu.

Honekin batera, bi urteliIl behin egiten ditugun Barne Jardunaldiak antolatu
beharra dugu. I1.ak hain zuzen, Loiolan egin ziren, Azpeitian, Patxi Altunak sarrera
egiten zuela aprobetxatuz. Eta dakizuen bezala, lehendabizikoak, 1979an Bizkaiko
Foruan eta III.ak, 1983an Arabako Angoston egin ziren. Batzordeak berriztatzea,
urte bitarako izendatzen bai dira eta Euskaltzaindiak dituen egitekoak, erdi epera edo
epe laburrera bederen, aztertzea, zehaztea eta planifikatzea, Jardunaldi hauetan trata
tu beharko ditugu. IV. Barne Jardunaldi hauek Nafarroan egingo genituzke beraz
eta Baztanen hain zuzen, Martxoaren azken ostiral eta larunbatean.

- Barne Erregelen 13. artikuluak batzarre arruntak Donostian, gehienen eroso
tasunagatik egiten ez direnean, Euskaltzaindiaren Egoitza nagusian, bat edo batzuk
egitea komeni dela dio eta baita beste herrialdeetan bana bederen. Beraz, Donostiare
kin egutegia txandakatzea kontutan izanik, Maiatzekoa Bilbon egitea proposatzen
dugu, Plaza Barriko Egoitzan jadanik sarturik izango garela uste izanik, alegia, ba
tzar aretoa eta bulegoak hara pasaturik eta agian, Bibliotekaren zati on bat. Beste
data egoki bat Uztaila izan daiteke edo hil honetakoa, Iparraldean egin eta hain
zuzen, Baionan, aspaldian hiriburu honetan ez bai dugu egin, nahiz eta bai Milafran
]' U7~--"-~, Donaixti-Ibarre, etab.

- n"~iC<"H aipatu dugu, nola datorren urtean tokatzen den Euskal Herriko
Bertsolari Txapelketa antolatzea, hiru urterik behin egiten baita. Hori dela eta, joan
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den hileko batzarre bezperan, bilera bat izan genuen Bertsolaritza Batzordeko anto
latzaile azpibatzordearekin, Jagon Sailburu eta Euskaltzaindiko eragileok. Bertan
aztertu ziren zenbait puntu, hala nola, bertsolariekin harremanetan hasi beharra,
bertsolari berrientzako lehen selekzioa nola egin, Txapelketak zenbat fasetan bahatu,
etab. Honen bem eman zen azken batzarrean eta agirian duzue laburturik. Euskal
tzaindiaren batzar egutegiari zuzenean ez badagokio ere, ekitaldi hauek noiz eta non
egiteaz, ze proposamen atera zen esatea bidezko derizkiot. Azkena, Abenduaren erdi
runtz Donostiako Balda pilotalekuan egitea ikusten zen; semifinalak ordea, bata,
Durangon, Liburu Azoka egunetan eta bestea, Gipuzkoako herri batetan. Aurreko
faseetan, bat edo beste, Nafarroan eta Iparraldean egitea ere ikusten zen, baina bai
kasu hauetan eta besteetan, tokiak aurkitzeko aurreko Txapelketako esperientziak
kontutan izanik, bai tokiaren erraztasun eta erosotasuna, zaletasun edo giroa, etab.

Egutegi zehatza finkatu baino lehen, ez nituzke 1986 urtekoak aipatu gabe utzi
nahi zeren eta arestian esandako Zuzendaritza bileran ikusi bai ziren. Aita Donostia,
Jose Indalezio Zinkunegi, Aita Buenaventura Oiregi eta Pierre Topet "Etxaun" izango
ditugu orduan gogoan. Bestalde, Hondarribian aurreratu bezala, 1886an Durangoko
"Fiestas euskaras" edo "Jaialdi euskerazkoak" deitu zirenen mendeurrena da eta
hiri horretan, besteak beste, Euskal Akademiaren proiektua saritu zen. Oraintsu,
XIX. Liburu eta Disko Azoka dela eta, Durangoko alkate, Udal Kultur batzordeko
zinegotzi eta Gerediaga Elkarteko buruzagiekin hitz egin nuen horretaz, eta esan
zidaten, batzorde bat izendatzekotan direla eta pozik ikusiko luketela Euskaltzain
diak Kongreso edo Symposium bat antolatzea bertan. Ni oroitu nintzen, nola Zuzen
daritzako bilera hartan aipatu genuen, euskal azentuari buruz, Biltzar edo Jardunaldi
batzuk antolatzea 1986an eta hain zuzen, giza komunikabideek gai horretan duten
garrantziagatik, Durango izan zitekeela toki aproposa.

Azkenik, azpimarratu behar da txosten hau ez dela Euskaltzaindiko lanen plan
gintza, ez eta bilera guztiak hartzen dituena ere, bilkuren egutegi (calendario de sesio
nes) soila baizik. Batzorde guztiek bere bilerak izango dituzte eta bakoitza bere lane
tan aritu: Hiztegigintza, Gramatika, Dialektologia -honek Atlas Linguistikoa-,
Onomastika, Argitalpenak, Oinarrizko Euskara, Etsaminak, etab. Bestalde, Martxo
ko Barne Jardunaldietan Euskaltzaindiak datorren urte eta hurrengoetarako plangin
tza zehaztuko duo

Beraz, guztiau kontutan izanik 1985. urterako, hurrengo egutegi hau proposa
tzen dut:

Urtarrilaren 25 eta 26an, V. Dialektologi Jardunaldiak eta hileroko batzarra
Gasteizen, Arabako Ordezkaritza inauguratuz ba
tera.

Otsailaren 22an, Hileroko goiz eta arratsaldeko batzar arruntak, Do
nostian.

Martxoaren 29, 30 eta 31an, PeIJo Salabururen sarrera batzarra eta IV. Barne Jar
dunaldiak, Baztanen.

Apirilaren 26an, Hileroko goiz eta arratsaldeko batzar arruntak, Do
nostian.

Maiatzaren 31an, Hileroko goiz eta arratsaldeko batzar arruntak, Bil
bon, Euskaltzaindiaren Egoitza berrian.

Ekainaren 28an, Hileroko goiz eta arratsaldeko batzar arruntak, Do
nostian.



640

Uztailaren 26an,

Irailaren 27an,

Urriaren 25ean,

Azaroaren 29an,

Abenduaren 20an,

EUSKERA - XXX (2.aJdia)

Hileroko goiz eta arratsaldeko batzar arruntak, Baio
nan.

Hileroko goiz eta arratsaldeko batzar arruntak, Do
nostian.

Hileroko batzarra eta ospakizunezkoa, Xabier M.a

Munibe Peiialloridako Kondearen omenez, Azkoitiko
Insausti jauregian.

Hileroko goizeko arrunta eta arratsaldeko irekia, Do
nostian. Egun honetan ospatuko da Juan Abelino
Barriolaren mendeurrena.

Hileroko goiz eta arratsaldeko batzar arruntak, Bil
bon edo Donostian.



1986.URTERAKO EUSKALTZAINDIAREN BATZAR
EGUTEGIA

Donostia, 1985-Xl/-20

Jose Luis Lizundia

Azken urteotan bezala, arduratu naiz datorren urteko batzar egutegiaz txos
ten bat prestatzen. Geurtzerako ordea, beste egitura bat ematea nahi izan dut,
alegia, ez bakarrik batzarren egutegi soila, baizik eta hileroko batzar arrunten
eraberritzeaz proposamena egin. Lekarotzen ere gai hau aurkeztu bai nuen, eta
baita ere Jardunaldi haietan eta harrez gero batzarretan aipatu diren akademi
langai nagusiak azpimarratzeko moduan gaude.

Lau ataletan banatzen dut, beraz, txosten hau: batzarreen eraberritzeaz,
lehendabizikoa; bigarren, 1986. urtean Euskaltzaindiak egiteko dituen egintza
nagusiak; hirugarren, ospakizunak eta azkenik, ohizko batzarre egutegia.

* * *

Lekarotzera txostena eramatea agindu zitzaidan, eta hala egin nuen "Akade
mi batzarreak eraberritzeaz" izenduna aurkeztuaz. Egia esan, hain Barne Jardu
naldi beteak izan zirenez eta txosten hau larunbat arratsaldean azken orduan
tokatu zenez, banatu besterik ez zen egin.

Hala eta guztiz ere, harrez gero zuon zenbait eritzi jaso ditut eta une
honetan gaia hobeki zentratzeko moduan nagoela esango nuke. Horregatik, lehen
go txostenaren zenbait pasarte bakarrik ekarriko ditut hona.

"Gaur egun, azken ostiraleko batzarreak bi parte ditu: bata, goizekoa, euskal
tzain osoena -eta gaiaren arabera, Arautegiaren 17 eta 20. Artikuluek dioten
bezala espreski gaiaren arabera deituak diren urgazleek parte hartzen dutena- eta
bestea, arratsaldekoa, Euskaltzaindiko guztiei deitzen zaiena.

Goizeko batzarreak gaur duen aide txarra zera da: Akademi lanetarako
denbora gutxi gelditzen dela, hasten garen orduan hasita eta batez ere, Euskal
tzainburugoko eta Erakundeko barne gai asko jakin edo tratatu behar izaten
direlako. Arratsaldekoan berriz, goizekoaren eta Batzordeen kontu ematetik apar
te txostenak irakurtzen dira, ondoren, elkarrizketa eginez. Hau ere bidezkoa
izanik, lan akademikoen, batez ere, arauemaile erabakizunen mesedetan ez doa,
batak besteari denbora kentzen diolako.

Bestalde, euskaltzainak Euskal Herian zehar hain sakabanatuak bizi bait dira,
ezin dira, Barcelonan edo Madriden bezala astero bildu.".
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Beti ez bada ere maizetan "Zuzendaritza eta esku artekoak" deriztan gaietan
igarotzen dugu denborarik gehiena. Joan den hilean, esate batetarako, zortzi gai
genituen aurrez prestatuak, bakoitzari "antecedente" edo argibide kopiak batza
rrera eramateko moduan, eta horrez gain, beste hiru azken ordukoak. Oroitzen
naiz, ordu bi t'erdietan batzarrea amaitu ondoren euskaltzain oso batek, Euskal
tzainburuari eta bioi egindako komentarioa, oso nekagarria egin zitzaiola, alegia.

Hau guztiau, bistan denez, Euskaltzaindiaren beraren egiteko akademikoen
kaltetan doa. Honen kontrapuntu bezala hau esaten nuen Lekarotzen: "Adibidea
jartzeko, Gramatika Batzordeak bere bilerak goiz eta arratsaldez egiten ditu,
bidaiak hobeto aprobetxatuz. Bestalde, nola beraiek gai akademikoetan bakarrik
murgiltzen diren gehienbat, ez dute hileroko batzarreek dituzten beste arlorik, eta
hori ere bentaja handia da."

Barne Jardunaldi haietako txostenean hiru alternatiba edo aukera ikusten
nituen; eta lehen esan bezala, zuotariko batzuri entzun ondoren, bigarrena ikus
ten dut bidezkoena. Hara hor zerbait borobildurik, zuoi proposatzen dizuedana:

- hileroko batzarre arruntak, Barne Erregelen 13. Artikuluak esaten dituene
tan egiten jarraituko genuke, eta azken ostiraletan, betiko ohitura lege eginez.
Goizez, gai akademi soilez -bertara euskaltzain oso guztiei deia igorriz eta
besteei, Arautegiaren 20. Artikuluaren araberakoei bakarrik- osatuko litzateke.
Arratsaldekoan, hiru mailatako Euskaltzaindikide guztiei deia bidaliz, orainarte
bezala, hiru ataletan banatuko litzateke batzarrea: 1. goizeko eta bezperako gaien
berri; 2. batzordeen deskargu edo zuripena; 3. batzarkide baten edo pare baten
txosten edo estudioak, jarraian bere solasbide eta guzti, denborak ematen duen
neurrian.

- Bezperan, alegia azken ostegunean, arratsaldez biltzea aski litzateke, arrunt
ki behintzat. Bertan zuzen-zuzenean gai akademiko ez direnak tratatuko lirateke:
erakunde harreman mailakoak: Diputazio, Gobernu, Hizkuntz Akademi, Uniber
tsitate eta beste; barne administrazio-antolakizunekoak, batez ere Zuzendaritzak
edo bere kargudunek kontu eman beharrezkoak; Diruzaingoaren diru kontuen
hiruhilabeteroko errendapena; izendapenak, batzordeetakoak, epaimahaietakoak,
errepresentaziozkoak, etabar. Bezperan, baita ere, bilduko lirateke arruntki bere
egutegiarekin biltzen ez diren batzordeak, adibidez, Argitalpenetakoa, bere Erre
gela Berezien 4. Artikuluak dioena betez; Euskaltzaindiaren barneko edo inguru
ruko zenbait epaimahai; batzorde suntsikorrak ere, biharamuneko goizeko batza
rrean beraien erabaki proposamenari azken ikutuak egiteko, eta abar.

- Euskaltzainburugoak ere aukera honekin baliatuko beharko luke eguerdi
aldera bere bilera egiteko.

Egia da bide honek gure batzarre gastuak ugaritzen dituela neurri batean,
batez ere urrunekoen ostatu arlokoak, baina bestalde, ez dut bide merkeagorik
ikusten, zeren eta beste egun baten biltzea garestiago izango bait litzateke,
bideetan galtzen den diru eta denbora kontutan izanik; eta denborak ere badu
bere prezioa guztiontzat. Argibide gisa, alboan dakart gerra aurreko batzarre
egutegiaren estudioa, eta argi eta garbi frogatzen da orduan ere segidako bi
egunetako batzarreak egiten zirela, gaur baino gai gutxiagorekin. Gero gerra
ostean Euskaltzaindiaren martxa geldotu zela eta egun batetako ohitura hartu



1986.URTERAKO EUSKALTZAINDIAREN BATZAR... - Jose Luis Lizundia 241

bazen ere, gaur egun Akademia honek dituen eginkizun, harreman eta erritmoa
rekin ita egingo da edo burokraziakeriak akademitasuna jango duo

Bezperako batzarre horretara, beti ez da zertan egin, baina bai gaiek eskatzen
duten guztietan, euskaltzain oso guztiei bidaliko litzaieke deia, eta gaiaren arabe
rako euskaltzain urgazle bakanei ere. Euskaltzain osoek eskubide hori izan arren,
ez lukete Arautegiak bere 17. Artikuluan aipatzen duen joateko obligazioa izango
agian. Bere lanagatik, edo urrun bizi direlako, edo Zuzendaritza edo batzordeetan
hainbeste parte hartzen ez dutelako libreago egongo lirateke. Hori bai, gaiaren
arabera zuzenago partaide direnei batzarre deia azpimarratuago iritsi beharko
genioke.

Beraz, heldu den urtean batzarre sistima hau ezarriko luke Euskaltzaindiak,
hala baderitzazue.

* * *
Egutegia burutu baino lehen, datorren urtean zer eginkizun dugun ikusi

beharko genuke, batez ere egintza nagusiak, eta hauen artean printzipalena edo
behinena. Begien bistan izanik, baina bere egutegi eta ibilbide propiorekin ditugu
hiru programa nagusi: 1. Orotariko Hiztegi Nagusia, Mitxelena-Sarasolak egiten
dihardutena, hain zuzen I Batzordearen esparrukoa; 2. Gramatikagintza, hain
murgildurik eta buruz buru 11 Batzorde osoa lantzen diharduena, eta 3. Euskal
Herriko Atlas Linguistikoa III Batzordearen talde propio batek martxan jarrita
duena Him batzordeok eta besteek ere izango dituzte arlo arruntago edo xumeagoak.

Lekarotzen, eta harrez gero, Bilboko Maiatzeko batzarrean Mikel Zalbidek,
euskaltzain urgazle trebeak, ekarri zigun plangintzaren garapen bezala, badirudi
1986. urterako, eta hurrengoetarako lehen esku arteko egintza nagusi bezala, hitz
elkartuena eta eratorriena izango dela. Miren Azkaratek, Urrian, Donostian,
aurkeztu zuen lehen txostenaren, eta gaur bertan, Pello Salabururekin batera
dakarren arloa jorratu beharko da batetik, eta Koldo Mitxelenak ia buruturik
zuen arlotik, bestetik; baina biok bata bestearekin duten zerikusia kontutan
izanik. Hau izango litzateke, gure ustez, Euskaltzainburuak eta biok gai hau
sakondu genuen txosten honen hari nagusiak tratatukeran, 1986.eko gai akademi
ko printzipala, beste hiru programa berezietatik kanpo, alegia, orokorki eta arrunt
ki, goizeko batzarre arruntetan aztertzekoa eta lantzekoa, maileguzkoen antzera,
baina sistema berrian dedikazio handiago eta libreagoarekin jardutekoa. Ez ahantz,
gainera, hitz Elkartu eta hitz eratorriak Akademia baten lehen lehenengo eginki
zunean sartzen direla, Hiztegigintzakoan hain zuen. Beraz, gure egutegian, azken
ostiraleko goizeko batzarre arruntetan, eten gabeko lehen gaia ildo honetatik
joango litzateke, beste gai akademiko eguneragokoak izango direlarik, noski.

Beste ekintza nagusi bi ere baditugu, bere kalendarioa pentsatua dutelarik.
Bata, Martxoaren erdi aldera Gasteizen, Jaurlaritzako erakunde biren babes eta
partaidetzaz egitekoa, gure IV Batzorde akademikoari dagokiona, hain zuzen,
alegia, Toponimia edo Toponomastika I Jardunaldiak. Hizkuntz Politikarako Zuzen
daritza eta Herri Administraritzako Euskal Erakundea (I.V.A.P.) dira hain zuzen
aipaturiko babesleak, eta joan den hiletan, Batzordeburuak eta Idazkariak, hain
zuzen Plaza Barrian Ekainaren 20an batzordeak egin zuen bileratik harrez gero
Mari Karmen Garmendia eta Eneko Oregirekin harremanetan gaudelarik. Jardu-
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naldi hauen helburu orokorra: toponimiaren arazoetan lehen eskuko argibideak
eskaintzea. Nortzuei? filologi ikasle, erakunde eta udal itzultzaile eta ikerle oro
ri, ikusirik zer beharrizan handi dagoen eremu honetan.

Bigarrena, Euskal ebakerari buruzko Jardunaldiak, hain zuzen dakizuen beza
la Durangoko Euskal Jai sonatuen mendeurrena dela eta Tabirako uri hartan
egitekoak. "Azentua eta doinua", l. Zer diren ezagutu, 2. Nola erabiltzen on
diren eta nola erabili behar liratekeen" joan den hileroko batzarrean aztertu
genuen bezala. Jardunaldi liratekeen egitaraua eta txostengileak nolabait Azaroan
aipatu ba genituen ere, erabat zehaztu eta finkatu beharra dago lehen bait-Iehen.

Oker ez banago Euskaltzainburu-ordeak aipatu zidan urte birik behin Barne
Jardunaldi astunegiak egin beharrean, hiru egunetakoak, arinagoak, egun t'erdi
koak urtero egitea. Behar bada ez da ideia txarra, batez ere hurrengo urteko
plangintza egiteko, adibidez, Barkoxen, Irailean, Etxahunen 2. mendeurrena ospa-·
tuz, eta bide batez, errondan Zuberoara V. Barne Jardunaldiak eramanez. Lehe
nago egitea nahi izan ezkero, Uztailean,Lapurdin izan dezakegu aukera, Xarritto
nen sarrera hitzaldiko bezperan, Baztanen Salabururenarekin baliatu ginen bezala.
Heldu den urteko akademi plangintzaz izan beharko luke, ene ustez, eta ez barne
edo egitura gaiez.

III Batzordeak, alegia, Dialektologiakoak, urtero antolatu ditu bere Jardunal
diak, edo kanpora edo barnera begira, Deban, Donaixti-Ibarren, Markina-Xemeinen,
Uztaritzen eta Gasteizen, bost aldiz, bost herrialdeetan egin direlarik. Datorren
urtean antolatzeko asmorik balute, berehala jakitea komeni zaigu, egunak eta
tokiak bilatzeko. Maileguzko hitzena prestatzeko bi aldiz antolatu genituen Jardu
naldiak, bietan Uztaritzeko Landagoienen. Urriko batzarrean konposizio edo/eta
deribazioen alor bikoitza lantzen hasteko, agian, maileguzko hitzei buruzko Jar
dunaldien antzerakoak antolatzea komenigarri izan zitekeela. Ez zen ezer erabaki
ordea. Hau ere garaiz jakin beharko genuke, antolakizuna gaurtik biharrera ezin
baita egin.

* * *

Ospakizunei buruz, 1986. urtean jausten diren mendeurren garrantzitsuenak,
euskal literatura historietako liburuak, A. Villasante eta S. Onaindiarenak aztertu
ondoren, Jon Bilbaoren bibliografia eta euskera agerkariak hauek dira: Etxahun
Barkoxekoaren bigarren mendeurrena; hiru kaputxino euskaltzaleren ehunurte
burua: Aita Donostia, Urtarrilean; Aita Intzarena, Urrian (bizi dena oraindik) eta
Aita Oieregirena, Abenduan; Durangoko Euskal Jaien mendeurrena ere 1986an
da, arestian esan bezala. Ez dira, asko, beraz.

Beste ere batetako ospakizuna ere programatu beharra dugu, alegia, Piarres
Xarritton euskaltzain berriaren sarrera hitzaldia, bere sorterrian, Hazparnen, egi
tekoa. Lehendabizi Martxoan egitea pentsatua bazeukan ere uda aldera atzeratzea
eskatu zigun; beraz, Maiatzean Durangoko Jardunaldiak egitekotan, eta Ekainean
batzar arrunta egitea komeni zaigunez, Uztailean egin daiteke.

Pierre Topet "Etxahun" Barkoxekoa nor zen esateko, ni baino trebeagorik
badago hemen, adibidez, Euskaltzainburu-ordea bera. A. Onaindiak esate batera
ko, Etxahunen jaiotza 1786.eko Uztailaren 26an jartzen du, baina Haritschelharrek
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esan zidanez, ezkontza zibiletik elizakora egon daitekeen data desberdintasune
tik oker dator hila. Badirudi, Irailaren 26an jaio zela. Euskal olerkari honek
merezi izan badu EUSKERA zenbaki oso bat, argi dago datorren urtean Euskal
tzaindiak bere Barkoxera joan behar duela. Horretarako, Irailaren 26-27 egunak
hautatu ditugu.

loakin Eugenio Senosiain Otxoteko Oieregiko semea zenez, Kaputxinoen
Ordenan sartu zenean, Aita Buenaventura Oieregi izena hartu zuen, Ordenaren
arauetan ohi zenez. 1886.eko Abenduaren 7an sortu zen, euskal lan bikainak
buruturik. Zenbait izenorde ere erabili zituen beraren lanetan, "Arbelaitz", "Osin
buru" eta "0". Euskal lanik garrantzitsuenak "Zeruko Argia" eta "Irugarrengo
frantziskotarra" aldizkarietatik aparte hauek izan ziren: Diccionario Castellano
vasco y Vasco-castellano de voces comunes a dos 0 mas dialectos (Bilbao, 1929).
"Tipografia General". ObselVaciones para evitar, en cuanto posible, las diferencias
verbales de los dialectos bizkaino y guipuzkoano (Bilbao, 1929). "Tipografia Gene
ral". Beste eliza gaizko dozena erdi liburu idatzi zituen, paper asko argitaratu
gabe ere utzirik.

* * *

lose Gonzalo Zulaika Arregi "Aita Donostia" euskaltzale eta musika ikertzai
le famatua ere 1886.eko Urtarrilaren lOean jaio zen. Zuzenean, euskal idazle izan
ez bazen ere, euskaltzain urgazle izendatua izan zen beraren euskalari lanen
gatik.

* * *

Migel Olasagarre Zubillaga CIa murlduko "Damaso Intza"koaren izena. Hain
zuzen, euskaltzain osorik zaharrena dugu, 1886.eko Urriaren 19an jaio bai zen.
Gerta daiteke eta hala desiatzen dugu, mendeurrena bizirik dagoela ospatu ahal
izatea.

* * *
Ene ustez hiru kaputxino euskaItzale hauei batera egin beharko genieke

ospakizuna. Garrantzirik gehien Aita Intzari emanik. Bi nafarrak izanik eta Aita
Donostia bera ere Lekarotzi lotua, Irufiean egin beharko genuke ospakizun hau
edo Nafarroan beste nonbaiten bederen, Aita Intza han egonik gainera. Azaroan
jarri dugu omenaldi hau, Intza eta Oieregiren data bien tartean.

Durangoko "Fiestas Euskaras" edo Euskal laien mendeurrena handikiro
ospatu nahi dute Durangon. Horretaz batzorde batek jadanik, lan ugari egin bai
du eta urte osorako programa oparoa prestatu. Euskal Erria eta Revista de Vizcaya
garai haretako aldizkarietan, Euskal laiei buruzko zehaztasun ugari datoz eta
hemen ez ditugu azalduko, bakarrik hau bertako lehiaketetan "saio" arlokoa,
Aristides de Artifianok irabazi zuela, "Proyecto de Academia de la Lengua
Vascongada" izenekoa, gero Euskaltzaindia sortzeko baliagarri izango zena, hain
zuzen. Maiatzen izango ditugu, egin den egitarau orokorraren arabera, gure
ebakerari buruzko lardunaldiak, euskarazko liburu azoka bereziko egun berbere
tan, Gorpuztiko "zubian" hain zuzen.
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Beste mendeurren xumeago bi ere baditugu, bata, luan Bautista Merino
Urrutiaren jaiotza Ohorezko euskaltzain errioxar' hau Ojacastron sortu bai zen
1886.eko Irailaren 25ean.

1886.eko Otsailean sortu zen Berlinen "Baskische Gesellschaft" Elkartea eta
urte bereko Urriko lehenean hasi zen euskara aldizkaria. Ehunurteburu honetaz
ere zerbait egitea merezi du?

Beraz, hau guztiau kontutan izanik, 1986.urterako egutegi proposamen hau
dakarkizuet:

Urtarrilaren 30?-31

Otsailaren 27?-28

Martxoaren 20, 21, 22

Apirilaren 24?-25

Maiatzaren 29-30-31

Ekainaren 26?-27

Uztailaren 18-19

Abuztuaren 29?

Irailaren 26-27

Urriaren 30?-31

Azaroaren 27?-28

Abenduaren 18?-19

hileroko batzarre arruntak, Bilbon.

hileroko batzarre arruntak, Donostian.

Toponimia I lardunaldiak eta hileroko batzarreak,
Gasteizen.

hileroko batzarre arruntak, Donostian.

Ebakerari buruzko lardunaldiak eta hileroko
Batzarreak, Durangon

hileroko batzarre arruntak, Donostian.

P. Xarrittonen sarrera hitzaldia Hazparnen eta hi
leroko batzarreak, Baionan?

hileroko batzarre arruntak, Donostian, beharrezko
balira.

Etxahunen n. mendeurren ospakizuna eta hilero
ko batzarreak Barkoxen. V. Barne lardunaldiak
edo Dialektologi lardunaldiak?

hileroko batzarre arruntak, Donostian.

Aita Intza,' Aita Oieregi eta Aita Donostiaren
mendeurren ospakizuna, Iruftean edo Nafarroan.

hileroko batzarre arruntak, Donostian.
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Donostia, 1986-XIl-19

Jose LUis Lizundia

Joan den hileroko batzarrean aurkeztu nuen datorren urteko egutegiaren
zirriborroa eta bertan euskaltzainei banatu. Hurrengo astelehenean, batzarrean
izan ez ziren Batzordeburu eta idazkariei igorri nien, bakoitzaren Batzordeak
zerbait proposatzeko bazuen, berehala adieraztea eskatuz.

Azkenengo urteotan bezala, txosten hau prestatzen arduratu naiz eta 1987.
urtean ospakizunak, hots, mendeurren garrantzitsuenak noiz diren kontutan izan
ditut. Aita Villasante eta Santi Onaindiaren euskal literatura historia, Jon Bilbao
ren bibliografia eta Euskera agerkaria aztertu ditut.

1987. urtean hiru mendeurren ditugu hots:

-1887.eko Martxoaren 15ean, Eskualduna aldizkariaren lehen zenbakia atera
zen Baionan. Hainbeste euskal idazleren adierazbide izan zen aldizkari entzutetsu
honek merezi du ospakizuna. Hau dela eta, P. Charritton euskaltzainarekin izan
ditut zenbait harreman mendeurren honetaz, eta baita beste Iparraldeko batzue
kin ere. Datorren Martxoan batzarre irekia antola genezake euskal komunikabi
deetan ari diren euskaltzain oso edo urgazleei parte hartzeko eskatuz, gai nagusi
erara: "euskara eta komunikabideak" izanik, alegia: prentsa idatzia, irratia eta
telebista. Horren ondoren, gerora, udan adibidez, pare bat egunetako jardunal
diak, gai berbera garatzeko, antolaturik.

Martxoa izan daiteke bestalde, 1985ean bezala, Barne Jardunaldien eginkizu
na betetzeko, hain zuzen bi urterik behin egin ohi ditugu. 1979an, Bizkaiko
Foruan; 1981ean, Gipuzkoako Loiolan; 1983an, Arabako Angoston eta 1985ean,
Nafarroako Lekarotzen. Oraingoan, V.enak izango lirateke eta igandean, 29an,
eginez gero Eskualdunaren mendeurren ospakizuna Baionan; handik hurbi~ Ange
lun, Barne Jardunaldiak egitea proposatzen dut. Horretarako izan nintzen Euskal
tzainburuordearekin, hondartza ondoan dagoen V.V.F. delakoa ikusten eta batzar
tegi eta ostatu oso egokia dela ziurtatu genuen, prezioak ere merkeak izanik.
Barne Jardunaldiotarako aztergaiak eta txostenak, aurretiaz zehatz finkatu behar
ko Iirateke.

- 18887.eko Apirilaren 27an, jaio zen Toribio Etxebarria Ibarbia euskalari,
euskaltzale, politiko, industri suspertzaile eta Eibarko seme jatorra. Euskera
agerkarian San Martinek honen berri ematen du eta baita haren lbiltarixanak
liburuaren hitzaurrean ere. Euskaltzain urgazle izan zen, ohorezko izateko mere-
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zimenduak bazituen ere. Liburu hauen egilea izan zen, besteak beste, Flexiones
verbales de Eibar, Bilbao; Lexicon del euskera dialectal de Eibar, Bilbao; Metafisica
a Urcola, Mexico, 1966; La experiencia socialista en Espana, vista desde mi pueblo,
Mexico, 1966; El Hijo del Hombre, Mexico, 1966; Del Trabajo, la Sabiduria y la
Oracion, Mexico, 1967; Viaje por el pais de los recuerdos, Mexico, 1986. 27a
astelehena da eta aurreko asteburuan, azken ostegun edo ostiralean hasita, men
deurren hau ospatzea pentsatu genuen. Baina zera gertatzen da, hots, aste
berean, Eusko Ikaskuntzak bere X. Kongresua antolatzen duela Irufiean. Erraza
da guretariko bat baino gehiago han izatea eta bestalde, Elkarte horrek gure
atxikimendu osoa merezi du; beraz, ezin ditugu egun berberetsuetan guk jardu
naldi batzuk iragarri.

Gramatika Batzordekoei, batez ere, P. Altuna Batzordeburuari entzun ondo
ren, Euskaltzaindiaren X. Biltzarrearen jarraipeneko jardunaldi batzuk prestatu
beharra ikusten dugu, bertan gai nagusi erara Euskal gramatika: Lehen urratsak -I
ondotiko landu den emaitza edo liburua aztertzea izango litzatekelarik. Toribio
Etxebarriak hainbeste maite zuen Arraten egin daitezke Gramatikari buruzko
Jardunaldi hauek, Maiatzaren 28, 29, 30ean. 30 arratsaldean edo 31, igandean,
mendeurren ospakizunezko batzarre irekia, bera idazkari izan zen Udaletxean
bertan.

- 1587an argitaratu zuen Licenciado Andres de Pozak De la antigua lengua
de las Espanas izeneko liburu famatua. Bizkaiko Foruen aldeko eta hidrografiari
buruzko beste liburu bi ere idatzi zituen, oraindik biok faksimilean daudenak.
Agian, hirurak argitaratu beharko lirateke datorren urtean.

Iraileko batzarrean aipatu bezala, Onomastikaz 11. Jardunaldiak Bizkaian
egingo lirateke, eta gure ustez, Poza omenduz batera, Urdufiako hiri historikoa
litzateke honetarako kokagunerik egokiena. Lehendabizi Irailean egitea pentsatu
zen, baina, agian, Urrian egin beharko ditugu, zeren egutegi arazoak izan bait
ditzakegu, Irailean, hain zuzen lehen astean, Mundu Biltzarra eta azkenengoan,
Literatura Biltzarra iragarriak bai daude. Baionan, hil honen 9an, Batzordeak egin
zuen bileran 11. Jardunaldi horien egitaraua honela finkatu zuen:

1. Euskal onomastika, gaur egun euskaldun ez diren eskualdeetan.

1.1. Toponimia (despopulatu eremuak bame).

1.2. Antroponimia (hagionimia bame).

1.3. Patronimikoekiko ikuspegia eta bilakaera.

1.4. Sortze modemoko euskal onomastika.

2. Onomastikaz ikerketak: artxiboak, metodoak, bilketa, sailkapena.

Zarauzko Udalak bestalde, gutun bat idatzi digu zera aditzera emanez, hots,
datorren urtean, hiri hori sortu zeneko 750. urteurrena beteko dela. Euskaltzain
dia gomitatzen dute, nahi duen ekintza: batzarre, jardunaldi, jendaurreko ekitaldi
edo beste egitera, beraien azpiegitura, lokal eta gainontzeko laguntza eskainiz.
Joan den astean Udal Kultur Batzordeko arduradunarekin hitz egin nuen eta
Uztail edo Iraila litzateke beraientzat garairik egokiena. Prest daude bestalde,
euskarari buruzko mahainguru, hitzaldi, antzerki edo beste zenbait gehigarri, gure
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Uztail edo lraila litzateke beraientzat garairik egokiena. Prest daude bestalde,
euskarari buruzko mahainguru, hitzaldi, antzerki edo beste zenbait gehigarri, gure
batzarre edo jardunaldien inguruan, beraiek antolatzeko. Ene ustez, Baionako
Eskualdunaren ospakizunaren jarraiko jardunaldiak antola daitezke Zarautzen,
Bilbotik Baionarako autobidearen erdi-erdian kokatzen baita zarautz. Irail edo
Urrian, Onomastikakoak Urdufian egin beharko ditugunetik; hobe litzateke Uztai
lean programatzea.

Bestalde, oroit arazten dizuet nola Beloken egin ziren Lexiko Erizpideen
Finkapenari buruzko jardunaldien segida., Bizkaiko Diputazioaren Aterpe batetan
egitea pentsatu zela. Orain, Abenduan, lehendabizi, baina, gero, gai astun eta
gehiegi zeudelako,. Euskaltzainburuak eta biok, Urtarrilera atzeratzeko aipatu
genion Mikel zalbideri.

Azkenik, Abenduko batzarra Nafarroan jartzen dut, herririk izendatu gabe,
hautatuko den euskaltzain berriaren sarrera batzarraren data posible bezala.

Beraz, guztiau hau kontutan izanik 1987 urterako egutegi proposamen hau
dakartzuet:

- Urtarrilaren 30-31

- Otsailaren 27

- Martxoaren 27-28-29

- Apirilaren 24

- Maiatzaren 29-30-31

- Ekainaren 26

- Uztailaren 17-18

- Irailaren 25

- Urriaren 23-24-25

- Azaroaren 27

- Abenduaren 18-19

Lexiko Erizpideen Finkapenerako V. Jardunaldiak
eta hileroko batzarrea, Plentzian.

Hileroko batzarre arruntak, Donostian.

V. Barne Jardunaldiak, Angelun eta Eskualduna
aldizkariaren mendeurrenarekin hileroko batzarrea,
Baionan.

Hileroko batzarre arruntak, Donostian.

Gramatika Jardunaldiak, hileroko batzarrea eta
Toribio Etxebarriaren mendeurren ospakizunak,
Eibarren.

Hileroko batzarre arruntak, Bilbon edo Donostian.

Hileroko batzarre eta "euskara eta kazetaritza"ri
buruzko jardunaldiak? Zarautzen

Hileroko batzarre arruntak, Donostian.

11. Onomastika Jardunaldiak, hileroko batzarrea
eta Licenciado Pozaren mendeurren ospakizunak,
Urdufian.

Hileroko batzarre arruntak, Donostian.

Hileroko batzarrea eta sarrera? Nafarroan
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Bilbo, 1987-XfJ-18

Jose Luis Lizundia, ldazkariordea

Urtero bezala, Euskaltzaindiaren batzar egutegia prestatu dut. Horre
tarako, lehendabizi, bibliografia aztertu dut, Aita Villasante eta A. Santi
Onaindiaren Euskal lietaratura historiak, Jon Bilbaoren bibliografia, Eus
kera agerkaria, Boletin de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
Pais, Gure Herria eta Bizkaiko Diputazioaren hemeroteka, arakatu ditut,
besteak beste.

Jarraian Zuzendaritzari aurkeztu diot zirriborroa, zeintzuk mendeu
rren izan daitezkeen garrantzitsuenak azpimarratuz. Azkenik, kargudunen
ohar batzuk jaso ondoren eta haren oniritzia, burutu dut egutegi hau.

1988. urtean mendeurren hauek ditugu garrantzitsuenak, hots:

-1888.eko Apirilaren 7an, Jules Moulier "Oxobi" jaio zen Nafarroa
Behereko Bidarrai herrian. Apeztu ondoren, Baiona ondoko Hiriburu
herrira destinatu zuten eta han Saint Pierre, Barbier, Elissalde, Apeztegi,
Souberbielle, Choribit, Eleizalde, Dassance, Dufau anaiak, Garmendia
eta abarrekin talde egiten zuen eta horri esker sortu zen Gure Herria
aldizkaria. Aldizkari horretan idatzi zituen gehienbat "Oxobik" bere arti
kuluak, poesiak eta baita frogak zuzendu, sailak aztertu etaabar. Gero,
Donostirira igorria izan zen. Eta handik 13 urtetara, Arrangoitzera. "Oxo
bik" bost liburu idatzi zituen: 1. Bihotz, oihu, deidar, nigar. 2. Alegiak. 3.
Heiatik zerura. 4. Haurelhe haurrentzat. 5. Oxalde. Argitaratu gabeak, Gure
Mendiak, Nola gauden eskualdun pastorala eta Urrikalmenduzko parabo
lak. Ez zen bakarrik idazlea, pelotaria eta bertsolari txapelketetan bultza
tzaile ere izan zen. Aipaturiko Gure Herria aldizkaritik landa, Eskualduna,
Almanaka, Herrian eta abar. Euskaltzain oso izan zen eta hori ere, gure
kasuan, azpimarratzekoa da.

-/888.eko Abuztuaren 20an, Uztaritzen sortu zen Louis Dassance
euskaltzain eta euskaltzalea. Parisen "Institut National Agronomique"
delakoan nekazal ingeniari ikasi zuen. 1921ean lehen aipaturiko taldeare
kin, Gure Herriaren sortzailetarikoa izan zen, baita urte askotan bultza-
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tzaile ere. Aldizkari horretan aurki daitezke haren izkribu nagusi gehie
nak, Topet "Etxahun"i, Befiat Mardo, Elissanburu eta Goroztarzu poetei
buruzkoak, Lapurdi zaharreko historiak, bertso zaharrak, pelotarien isto
rioak, Darrigol gramatikazaleaz eta abar. Bereziki bat aipatuko genuke:
Herrien eta herritarren izenak eskuaraz izenekoa. Kanta, Kantu, Khantare
bildumaren egilea ere izan zen. Euskaltzale bezala, "Eskualzaleen Biltza
rra"ren 1921ko sorreratik partaidea izan zen, eta 1925 geroztik elkartea
ren Buru, 32 urtez. 1949an euskaltzain oso izendatua izan zen. 1959an
"Ikas" elkartearen bultzatzailea; 1960an "Conseil de Defense des Lan
gues et Cultures regionales de Paris" erakundeko Buru-ordea, "Musee
Basque"ren adiskideen Buru, Herria kazetaren sortzailetarikoa. Ez zen
izan, agian, idazle oparoa, baina bai euskaltzale purrukatua eta alderdi
horretatik zor dio Euskaltzaindiak bere omen hau.

- 1888.eko Abenduaren 6an jaio zen, Orexa Gipuzkoako herri txikie
neko Hiriartea baserrian, Nikolas Ormaetxea Pellejero "Orixe". Ikasketak
Jesuitetan egin ondoren, laster hasi zen euskal langintzan. 19I5ean eus
kal bertsuak taiutzen hasi zen, Jesusen Biotzaren Deya aldizkarian. Baita
1918, 19 eta 20an Acento vasco, unijicacion del lenguaje Iiterario eta abar
lanak RIEV delakoan. Euskaltzaindia sortu eta berehala urgazle izenda
tua izan zen eta handik laster, Euskaltzaindiak, Durangon, antolatutako
bere lehen biltzarre edo "Euskalegunetan"; 1921ean, hitzaldi bi eman
zituen "Eusko olerkitzaz" eta "Eusko olerki neurritzaz". Liburu hauen
egile dugu "Orixe": Euskal Iiteraturaren atze edo edesti laburra, 1927;
Santa Kruz Apaiza, Bilbo 1927; Barne Muiiietan, Zarautz 1934; Euskaldu
nak, Zarautz 1950; "Kito'n arrebarekin", Guatemala, Euzko Gogoa 1950-54;
Latin izkuntzaren joskera, Bilbo 1966, Jainko bila, argitaratu gabea.

Euskal itzulpenetan ere nabarmendu zen, bereziki literatur lan fama
tuetan, hala nola: El Lazarilla de Tormes; F. Mistralen Mireio, 1929-30;
Misal completa, 1943; Conjesiones de San Agustin, 1956; Bergsonen Filolo
gia; San Juan de la Cruzen poesia batzuk; Salmutegia, 1967; ltunberriaren
Ebanjelioren partea, Jaime Kerexeta eta Anizeto Zugastirekin batera,
1967 eta abar. Euzkadi egunkarian ere 1924-34an idatzi zuen eta "Kiriki
fio"ren ondoren, euskal ataleko zuzendaria izan zen.

Euskal olerkigintzan behin baino gehiagotan, parte hartu zuen, Eus
ko Gogoa, Gernika, Karmel, OIerti, Euskera, Yakintza, El Dia, Euskalerria
ren aide eta abarretan. Baina lanik famatuena Euskaldunak poema izan
zen.

Guatemalako exiliotik etorri ondoren, 1957an, Leitzan egin zuen,
euskaltzain oso izendatu ondoren, sarrera hitzaldia.

Laburpena besterik izatea ez duen aipamen honekin, uste dut aski
eta sobera agertu dela "Orixe"Eri zor diogun ospakizuna.
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• Beste bi mendeurren ere ba ditugu datorren urtean, 1. "Instituto
Vizcaino" delakoaren euskal katedra sonatua, hain zuzen, Bizkaiko Batzar
Nagusiak 1876.eko Urriaren 4ean erabaki zuten sortzea, baina laster,
Foruen galeragatik, Batzarreak suntsitu ziren. Itxoin beharko du 1877.eko
Azaroaren 18ra, orduan erabaki bai zuen Diputazioak katedra hori sor
tzea, gero, hurrengo Otsailaren 15ean iragarriko zena. Bost eta ez nolana
hikoak, gehienak, aurkeztu ziren katedra honen lehiaketara: Pedro Alder
di, Sabino Arana, Resurreccion Mo" de Azkue, Eustakio Madina eta
Miguel Unamuno. Maiatzaren 29an, Bizkaiko Diputazioko Idazkariak
agertutako diktamenean bi proposatzen ditu azken lehiaketara pasatzeko:
Miguel Unamuno eta Resurreccion Mo" de Azkue. Beste hirurak estudio
edo titulaziorik ez zutelako, baztertuak gelditzen zirelarik. 1888.eko Ekai
naren 8an erabaki zuen Bizkaiko Diputazioak, Resurreccion Mo" de Azkueri
ematea katedra hori. Asko idatzi da katedra horretara aurkeztu ziren hiru
gizon ospetsuez, alegia, Azkue bera, Sabino Arana eta Migel Unamunoz.

Euskal katedra horrek badu, bestalde, nire ustez, historikoki zerikusi
rik nahiko. Batetik, Azkueren hizkuntzalari ospea, hor nabarmentzen
hasi zela, esango nuke. Nolabait, egungo euskara, literatura eta hizkuntza
katedrek hor dute beren lekukotasun historiko nagusia. Egun, Euskal
Herriko Unibertsitatean eta baita Euskal Komunitate Autonomoko insti
tutu gehienetan autonomiaren ondotik, katedra ugari ditugulako. Ez ote
luke mereziko euskal katedradunen ospakizunezko bilkura bat egitea?

• 1888.eko Irailaren 7, 8, 9 eta lOean, Gernikan ospatu ziren Euskal
Jaiak (Fiestas Euskaras), Abbadiek sortuak, lehendabizi Iparraldean eta
gero, Nafarroatik, Gipuzkoara eta Bizkaira pasatu zirenak, 1884ean Mar
kinara eta 1886an Durangora. Datorren urtean beraz, Busturialdeko hiri
horretan ospatuko dugu 100. urteurrena. Aurten, Jose Antonio Arana
lankideak utzitako hemeroteka eta zehaztasunei esker bildu ditut zenbait
zertzelada. Lehiaketa ugari izan zen: ezpatadantzari, aurreskulari, palan
kari, musika banda, orfeoi, pintore, erdal eta euskal literaturazkoak. Esan
behar dugu euskal literaturakoa, Felipe Arrese Beitiak irabazi zuela, eta
epaimahaiko literatura sariketetan, Miguel Unamuno izan zela, beronek
irakurri zuelarik euskaraz, Arrese Beitiaren poesia sariatua. Uste dugu,
beste zenbait hiritan bezala, Euskal Lore Joko hauek ere merezi dutela
gure partaidetasuna. Hain zuzen, honetaz eta baita Azkueren euskal
katedr&z hitz egin genuen, ordezkaritza batek, Bizkaiko Diputatu Nagusi
eta Kultura Diputatuarekin, joan den Abuztuan, Zuzendaritzako batzuk
ikustaldia egiten etxe honetara etorri zirenean. Ba dakigu, bestalde, Ger
nikako Udala ere zerbait egiteko prest omen dela.

Azken urteotan Euskaltzaindiak ohitura interesgarria du, alegia, ospa
kizun hauen inguruan, zenbait Jardunaldi antolatzea. Aurten bertan hone-
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la egin duelarik, Martxoan, Euskalduna aldizkariaren inguruan, Lapurdin,
V. Barne Jardunaldiak eginez; Maiatzean, Toribio Etxebarriaren mendeu
rrena dela eta, Gramatika Jardunaldiak, Arrate-Eibarren; Ekainean, Zarauz
ko 750. mendeurrena dela eta, Lexikologi VII. Jardunaldiak eta Leitzan,
Patxi Zabaletaren sarrerarekin batera; Licenciado Pozaren IV. mendeu
rrena dela eta Onomastikaz 11. Jardunaldiak, Urduiian. Era berean, dato
rren urterako Leitzan finkatu ziren VIII. Lexikologi Jardunaldiak, Mar
txoaren hondarrean egitea, "Otsobi"ren mendeurena dela eta, Nafarroa
Behereko Bidarrain. Agian, beste batzorderen batek egitea nahi izango
ditu Jardunaldi batzuk eta komeniko litzateke mendeurren ospakizunen
inguruetan egitea.

Hain zuzen, "Orixe"ren mendeurrena dela eta, bilera bat izan da hil
honen 5ean, Orexan, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako Idazka
ria, Orexa eta Uitziko alkateak, mendeurren hau antolatzeko sortu den
taldekoak eta Euskaltzaindiaren izenean, Juan San Martin. Jakina da,
Orexan sortu baino ez zela egin, handik egun gutxitara Uitzira joan bait
zen bizitzera. Beraz, bi herriotan egingo dira ospakizunak, Orexan momen
tua jarriko zaio eta Uitzin bilkurak. Uitzin lehen monjen ikastetxea
izandakoan, orain Kontzejuak erosia, berriztatzeko asmoa dago. Etxe
ederra da eta bertan, barnetegi gisa, euskal kulturaren zerbitzuetarako
jartzeko asmoa dute, "Orixenea" izena jarri diotelarik. Interesgarria izan
go litzateke Euskaltzaindiak ere, Azaroaren ondarrean, aipatuko egune
tan, zerbait berezi antolatzea "Orixena" deritzon etxe horretan.

Jean Haritschelhar, Euskaltzainburu-ordeak Zuzendaritzako bileran
aipatu zuen, agian, Iparraldean euskaltzain izandako biren medeurrena,
Martxoaren egun berean, elkarturik ospatu daitekeela, "Otsobi"-rena eta
Dassancerenay Bidarrain; zeren eta Uztaritzen askotan bildua baita Eus
kaltzaindia. Kontutan izan behar dugu gainera, Dassance, Abuztuan jaio
zela, garai desegokia zerbait antolatzeko. Bestalde, Euskalzaleen Biltza
rrak ere agian, 32 urtez bere Buru izandakoari, bereziki, zerbait egingo
diola, espero da.

Beraz guzti hau kontutan izanik, 1988. urterako egutegi proposame
na dakartzuet. Hara laburpena:

Egutegi laburpena - 1988

- Urtarrilaren 29an, hileroko batzar arruntak Donostian.

- Otsailaren 26an, hileroko batzar arruntak Donostian.

- Martxoaren, 25, 26 eta 27an, "Otsobi" eta Dassanceren medeurren
ospakizuna, hileroko batzarra eta VIII. Lexikologi Jardunaldiak, Bidarrain.

- Apirilaren 29an, hileroko batzar arruntak Donostian.
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- Maiatzaren 27an, hileroko batzar arruntak Donostian.

- Ekainaren 24 eta 25ean, hileroko batzarrak eta Euskal Katedraren
mendeurren ospakizuna, Bilbon.

- Uztailaren 29an, hileroko batzar arruntak Donostian.

- Iraitaren 30ean, Urriaren 1 eta 2an, Iraileko batzarrak eta oraindik
zehaztu gabeko Jardunaldiak, Gernikan.

- Urrlaren 28an, hileroko batzar arruntak Donostian.

- Azaroaren 25, 26 eta 27an, "Orixe"ren omenez, hileroko batzarrak
eta Jardunaldiak, Uitzin.

- Abenduaren 30an, hileroko batzar arruntak Donostian.

P.D.: Heldu den urtean izango dira, agian, beste bi ospakizun,
D. Manuel Lekuonaren eta Koldo Mitxelenaren ordezko eus
kaltzain oso berrien sarrera-hitzaldiak. Egutegia, beraiekin fin
katu beharko dugu.
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2. Batzarrea

Donostian, Gipuzkoako Foru Diputazioan, 1988.eko abenduaren 30ean, egin
du Euskaltzaindiak hileroko arratsaldeko batzarre arrunta. Arratsaldeko 4etan
bildu dira, goizeko batzar agirian agertzen diren euskaltzainez gain, urgazle hauek:
1. M.a Aranalde, X. Aranburu, J. A. Arkotxa, P. Arregi, R. Badiola, 1. Etxaide,
1. G. Etxebarria, J. M.a Etxebarria, R. Kanblong, J. M.a Larrarte, M.a P. Lasarte,
1. L. Lizundia, J. A. Mujika, A. Zatarain eta 1. 1. Zearreta.

a) Goizeko bilkuren berri. 1. M.a Satrustegi idazkariak egiten du goizeko
euskaltzainen bilkura bietan, hots, hileroko arruntean ~ta berezian, tratatutako
gaien azalpena.

b) Patxi Altuna euskaltzain jaunaren txostena: "Euskal filologiazkoak,
nahas-mahas".

Txostenduna irakurtzen hasi baino lehen, Euskaltzainburuak sarrera gisa hitz
batzu esaten ditu, zera adieraziz, P. Altunarekin, alfabeto ordenaz, hasten dela
euskaltzainek banan-banan arratsaldeko hileroko batzar arruntetan txosten akade
mikoak aurkezteko egitasmoa.

Jarraian, P. Altunak bere txostena irakurtzen du, punturik azpimarragarrie
nak hauek liratekelarik: idazle zaharretan, Etxepare, Ziburuko Etxeberri eta Hara
nederrengan, agertzen den zenbait esapide bitxi aztertu du eta hamalaukoek,
Oihenartegandik hasita, euskaraz erakusten duten egitura eta silaba kopuru des
berdina agerian ipini.

Ondoren, txostenaren inguruan elkarrizketa-eztabaida sortzen da, batzarkide
ugarik parte hartzen dutelarik.

d) 1989rako batzar egutegia. J. L. Lizundia idazkariordeak, Zuzendaritzan
eta goizeko lehen bilkuran, aurretiaz aurkeztu eta onartutako datorren urterako
egutegia irakurtzen du eta baita, beronen osagarri bezala, burututako txostena
ere.

Egutegi honen laburpena honela finkatu da: urtarrilaren 27an, hileroko bil
kura eta Ibon Sarasolaren sarrerako batzar irekia, Donostian; otsailaren 23, 24 eta
25ean, hilerako bilkura, Onomasticon Vasconiae 3 eta 4 liburuen aurkezpena eta
VI. Bame Jardunaldiak, Araban. (Barria eta Gasteiz); martxoaren 31n, euskaltzai
nen hileroko bilkura eta agian, Jardunaldiren bat. Apirilaren lean, Txomin Peille
nen sarrerako batzar irekia, Baionan. Apirilaren 28an, hileroko bilkura eta batza
rra, Jose Migel Barandiarani mendeurren urtean eskainia, Ataunen. Maiatzaren
26, 27 eta 28an, hileroko bilkura. Juan Antonio Ubillosen 11. mendeurren ome
nezko batzar irekia eta I. Herri Literatura Jardunaldiak, Billabonan. Ekainaren
30ean, hileroko bilkura eta batzarra, Donostian. Uztailaren 28 eta 29an,hileroko
bilkura, Jose Antonio Aranaren sarrerako batzar irekia eta agian, Jardunaldiren
bat, Gemikan. Irailaren 29an, hileroko bilkura eta batzarra, Donostian. Urriaren
27an, hileroko bilkura eta batzarra, Bilbon. Azaroaren 24ean, hileroko bilkura eta
batzarra, Donostian. Abenduaren 28 eta 29an, hileroko bilkura. Jose Agerre eta
Migel Javier Urmenetaren omenezko batzar irekia eta Lexikologi Jardunaldiak,
Iruiiean.
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Iruiiean, 1989-XII-29an onartua

Jose Luis Lizundia, Idazkari-Ordea

Urtero legez Euskaltzaindiaren batzar egutegiaren prestaketan aritu naiz,
aurrepausu bezala, aurreriaz bibliografia zenbait aztertu ditudalarik, hala nola:
EUSKERA agerkaria, Luis Villasante eta Santi Onaindiaren euskalliteratura histo
riak, Jon Bilbaoren Eusko Bibliografia eta beste. J. San Martinen laguntza ere
izan dut kasu baten eta Onomastika batzordekideena ere bai, Lizarrako Jardunal
diei buruz. Zirriborroa prestatu ondoren, Zuzendaritzakoei aurkeztu nien joan
den 15ean, Arrasaten egindako bilkuran. Bertan jasotako ohar eta zuzenketekin,
hara hor, aurkeztu dizuedan egutegi hau, zuen erizpideak kontutan izanik, erabat
finatzeko asmoz:

1990. urtean mendeurren hauek ditugu, hots, kronologikoki aipatuz:

-1790.eko Urtarrilaren 18an jaio zen Pedro Novia de Salcedo, Bizkaiko
Diputatu Nagusia hainbat aldiz izana. Liburu interesgarrien egilea, besteak beste,
Drfensa his/orica Legisla/iva y economica del Seiiorio de Vizcaya y provincias de
Alava y GUipuzcoa. Euskaltzale bezala, Diccionario e/imol6gico del idioma bascon
gado idatzi zuen, oraintsu, berriz argitaratu dena. Eranskin bezala, Aristides de
Artifianoren hitzaurre zati bat eta A. Santi Onaindiaren lanetatik hartutako dagoz
kion orriak jarri ditut. Azkenengoenean, Jose Paulo Ullibarrik Novia de Salcedori
egindako bertsoak ere ikusten dira.

- 1890.eko Martxoaren 18an jaio zen Arratia ibarreko Zeanurin, Gabriel
Manterola Urigoitia apaiza. Euskaltzaindiko sorreratik urgazle eta 1968an, hemen,
lrufiean, euskaltzain ohorezkoa izendatua. Urte askotan, 1914tik 37ra, Eibarren
abade egondakoa. Ikus euskera 1979-1, 414-418 orr., 1. San Martin euskaltzai
nak egindako txostena bere bizitza eta lenei buruz.

- 1990an betetzen dira 100 urte Klaudio Otaegi Hondarribian hil zela, Zega
man jaioa, Gasteizen ikasketak egina eta Hondarribian maisu izana eta hiri
berean hila. Bonaparte printzearen laguntzaile eta Abbadiek antolaturiko Euskal
Jaien irabazlea, bi aldiz. Ekaineko bilkura, Hondarribian egingo balitz, bertan egin
daitezke Euskaltzaindiaren hurrengo urteko programagintza finkatzeko Jardunaldiak.

- 1690.eko Abenduaren 25ean jaio zen Andoainen, Manuel Larramendi. Ez
dut hemen bere aurkezpenik egin behar. Mendeurren honi buruz, pare bat aldiz,
Andoaingo Udalarekin harremanak izan ditugu eta aspaldian, hain zuzen Cam
pionen mendeurrenean, ohar bat idatzi zidan Patxi Altunak mendeurren hori
oroit araziz. Urte honetan, Gasteizen, Ekainean egindako bilkuran aipatu bezala,
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bai gramatika aldetik eta bai lexikologia aldetik, Jardunaldi batzuk prestatu beha
rra aipatu dugu. Azkenik, joan den hileko batzar egunean, Andoaingo Alkatearen
gutuna iritsi zitzaigun, proposatuz heldu den urteko Abenduan Euskaltzaindiak,
pare bat Jardunaldiekin, mendeurren horretan parte hartzea.

- Datorren urtean betetzen dira 900 urte Lizarra herrixkak, hiri bezala,
Forua lortu zuela. Hori dela eta, zenbait harreman izan ditugu bertako Udalare
kin eta heldu den urteko Irailean, Onomastikari buruzko Ill. Jardunaldiak egiteko
asmoa aipatu dugu. Baita ere, Lizarrerriko euskararen lekukotasunari buruz era
kusketa eta hitzaldiak egitea.

Beraz, bi mailatako ospakizunak jarriko nituzke datorren urterako. Batetik,
lehen mailakoa, Larramendi eta Lizarra hiriaren 900 urtemuga horiek, Gramatika,
Lexikologia eta Onomastikako Jardunaldiak egiteko eta bestetik, apalagoak, Novia
de Salcedo, Manterola eta Otaegiri buruzkoak. Kontutan izanik batzarrak, birik
bat bederen, Donostian egiten ditugula, Bame Erregeletan aipatu bezala eta
Bilbon ere bat edo bi egitea arautzen dituztela, egutegia prestatzeko puntu hauek
behintzat kontutan izan beharko genituzke. Irailean, Lizarran, Nafarroan egitea
Jardunaldi horiekin batera, hileroko batzarrak eta Abenduan, Andoainen. Novia
de Salcedo eta Gabriel Manterolaren ospakizunak, bien erdian, ez Urtarrilean ez
Martxoan, Bilbon ospa daitezke Otsaileko hileroko batzarrarekin batera. Otaegire
na, agian, Hondarribian edo Donostian bertan. Araban ez dugu dakigularik,
heldu den urtean, mendeurrenik. Iparraldean ere ez dugu heldu den urtean
mendeurrenik, baina bai hurrengokoan, 91n, Bonaparte printzearena Londresan,
Bilboko, egoitza berriko bibliotekan eta Hendaian ospa daitekeena.

Guzti honegatik beraz, 1990erako egutegi proposamena dakartzuet. Hara
hor:

- Urtarrilaren 26an, azken ostiralean, hileroko euskaltzainen bilkura eta batza
rrea, Donostian.

- Otsailaren 23an, hileroko bilkura eta batzarrea, Novia de Salcedo eta
Manterolaren mendeurrenak goraipatuz, Bilbon.

- Martxoaren 30ean, hileroko bilkura eta batzarrea, Donostian.

- Apirilaren 27an, hileroko bilkura eta batzarrea, agian Gasteizen.

- Maiatzaren 25ean, hileroko bilkura eta batzarrea, Donostian.

- Ekainaren 29an, hileroko bilkura eta batzarrea, Hondarribian.

- Uztailaren 27an, hileroko bilkura eta batzarrea, Donostian.

-lrailaren 27, 28 eta 29an, Ill. Onomastika Jardunaldiak, hileroko bilkura eta
Lizarrerriko euskarari buruzko lekukotasunen ospakizun batzarrea, Lizarran.

- Urriaren 26an, hileroko bilkura eta batzarrea, Donostian.

- Azaroaren 30ean, hileroko bilkura eta batzarrea, Bilbon.

- Abenduaren 14 eta 15ean, Gramatika Jardunaldiak eta 21, 22 eta 23an,
Lexikologi Jardunaldiak, hileroko bilkura eta Manuel Larramendiren omenez,
ospakizunezko batzar irekiak, Andoainen.
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Andoain, 1990.eko abenduaren 21ean.

J.L. Lizundia

Urtero bezala, Euskaltzainburuaren aginduz, Euskaltzaindiaren batzar-egute
giaren prestaketa egin dut. Abiapuntu bezala gaineratu behar dut, Aralarren,
ekainean, egin genituen Programa Jardunaldietan, egutegi honen zenbait ildo
nagusi eztabaidatu eta onartu zirela, hala nola, Bonaparteren omenezko Nazioar
teko Dialektologia Biltzarra iragartzea; Duvoisinen omenez, Saran, Jardunaldiren
batzuk antolatzea; Programa Jardunaldiak ekainetik maiatzera aurreratzea eta
Jagon sailaren I. Jardunaldia, Gasteizen eratzea.

Prestakizun honetarako, aurretiaz, bibliografia zenbait aztertu ditut, hala nola,
Euskera agertaria, Luis Villasante eta Santi Onaindiaren literatura historiak Jon
Bilbaoren Eusko Bibliographia eta bereziki Jose Antonio Arana Martija L. L. Bo
naparteri buruz prestatu berri duen Katalogoa. Pierre Charrittonen laguntza Du
voisin eta Elissanbururi buruzko agiri zenbait arakatzeko aukera izan dut.

Zirriborroa Zuzendaritzari aurkeztu nion eta hil honen Ban Iruiiean egin
zuen bilkuran, bere oniritzia emanzion, zenbait zuzenketa eginez.

Hara hor, aurkezten dizuedan egutegi hau, zuen erizpidea kontutan izanik,
erabat finkatzeko asmoz.

1991.urtean ditugun mendeurrenetatik garrantzitsuenak hauek, dira, kronolo
giko aipatuz:

1881.eko urtarrilaren 31n hil zen, Lapurdiko Ziburun, Jean Duvoisin euskal
idazlea. Idazle eta batez ere itzultzaile izan zen honek Fenelonen Aventures de
Telemaque euskaratu zuen, geroago Bible edo Testament Zahar eta Berria, Labo
rantzako liburua, Dialogues basques, Bonaparte printzearen aginduz egindako
euskaratzea, Kempisen itzulpena lapurteraz eta beste zenbait idazlan eta itzulpen.
Beraren lanik garrantzitsuena agian, Bonaparte printzearekin egindako itzulpenak
izan daitezke. Jaiotzez ainhoarra bazen ere, bere haurtzaroa Ezpeletan igaro zuen
eta heriotzea datorren urteko urtarrilaren 31n, esan bezala, Ziburun. Hori dela
eta Euskaltzaindiak bi urtean behin egiten dituen bere Barne Jardunaldiak, batzor
de eraberritze eta beste barnelan azterketa eztabaidatzeko, Ziburu hautatu du
lekutzat. 1979 an hasi ziren Barne Jardunaldi hauek, Bizkaiko Foruan; 1981ean,
Gipuzkoako Loiolan; 83an, Arabako Angoston; 85ean, Nafarroako Lekarozen;
87an, Lapurdiko Angelun; 89an, Gipuzkoako Lazkaon eta oraingoan, Lapurdiko
Ziburun. Duvoisin omenduz gain hileroko bilkura egingo du Euskaltzaindiak,
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Barne Jardunaldiak ere eratuz. Bide batez, oraintsu atera berri den Jesu Christo
ren Evangelio Saindua Joannes Haranederrena, Euskararen Lekukoak bildumako
17. Iiburukia, Haren jaioterrian, Zibururen aldameneko Donibane Lohizunen,
Patxi Altunak aurkeztuko duo

* * *
Bigarren mendeurrena Louis Lucien Bonaparterena dugu. Hara hemen Jose

Antonio Arana Martija lankideari harturik, euskalari honen aipamen laburra.
Kimika estudioak egin zituen baina 1839tik hasita hizkuntzalaritzako arazoetan
murgildu zen, 1847an bere lehen lana argitara eman zuelarik. Egindako 219
argitarapenen artean, 68 euskarazkoak izan ziren. Lan hauek eratzeko Europan
zehar laguntzaile sare ugari batez baliatu zen, tartean euskaldun asko izan zirela
rik, zeintzuk hainbat itzulpen, argibide eta euskarazko liburuak eman zizkioten.
Katalogo honetan biltzen dira Europako hizkuntzetan idatzitako hainbat eskuskri
bu, asko bereak, eta euskaraz argitaratutako liburuetatik gehienak. Bonaparte
euskal dialektologiaren aita dela esan dezakegu eta Italian Urbinotik hurbil dagoen
Fano herrira zokoratzen da, non 1891.eko azaroaren 3an hil zen. Londresera
daramate gorpua eta St. Mary kanposantuan lurperatu. Hori dela eta Euskaltzain
diak jadanik erabakia du Biltzar bat egitea eta Dialektologiari eskaintzeko. Euskal
tzaindiaren Biltzarretatik XI.a izango da, orain sei urte Campioni, Iruiiean, Gra
matikaz eskainitakoaren ondorengoa. Bestalde, orain hamar urte, Euskalariekin
egin zen bezalaxe, Nazioarteko maila izango duo Egunak ere hautatuak direlarik,
urriaren 21etik 26ra bitartekoak. Kokaleku, 1984an X. Biltzarraren azken egunean,
gaurko euskaltzainburuak iragarri bezala, Bilbon izango da hain zuzen, Euskal
tzaindiaren Plaza Barriko egoitza berrian. Bertara, besteak beste, gomitatuko dira
Europako dialektologorik hoberenak. Ezagutzen dituzue, gainera, Biltzar honen
ildo nagusiak.

* * *
Hirugarren mendeurrena Jean Baptiste Elissanbururena dugu. Saran jaioa

eta bertan 1881.eko abenduaren 31n hila. Elissanburu poetaren bizitza eta lanak
aipatzea ez da nire egitekoa, baina hala eta guztiz ere, zenbait lan aipatu nahi
nituzke: Gazte hiltzera dohana; Txori berriketaria; urrundik ikusten dut; Maria,
Apexa eta [orea; Nere etxea; Soiferinoko itsua; Piarres Adame; Iragan beste bihara
munean, prosaz idatzitako eleberri laburra eta abar. Elissanbururen omenez, aide
batetik, Literatura Ikerketa azpibatzordeak zerbait antolatzeko asmoa du eta agian,
baitza Herri Literatura azpibatzordeak ere bere 11. Jardunaldiak antola ditzake.
Badaude beste asmo batzu erakunde artean egingo direnak, seguru asko.

* * *
Mendeurrenez kanpo, beste eginkizun bi ere koka ditzakegu heldu den

urterako. Bata, apirilean, hasiera batetan Baratziart lapurtar idazlea, baina Gasteiz
ondoko Duranako semearen milurteko laurdena ospatzea aipatu bazen ere, Ara
larren, hori kontutan ez hartzea erabaki zen, apirilean, Jagon sailaren I. Jardunal
diak antolatuz. Lehendabizi pentsatzen zen maila eta ospea ematea ezinezkotzat
jotzen bazen ere, era apalago batez, gai nagusia hau izango luke: euskal hiru
erkidego politikoak kontutan izanik, hots, Euskal Autonomi Erkidegoa, Nafarroa
ko Foru Erkidegoa eta Iparraldea, hizkuntzarekiko dituzten arazo berdintsuak
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tratatzea, bai irakaskuntzan, bai administrazioan eta baita komunikabideetan ere.
Horretarako sort daitezkeen erakunde edo zerbait gerogorako ereintza bat izan
dadin bederen. I. Jardunaldi hauen data egunetzat apirilaren 26 eta 27a, beraz,
Arabako Zaindari den San Prudentzio bezpera eta bezpera-bezpera hautatu dira.

* * *
Bigarrena, maiatzean, Beftat Oihartzabal lapurtar euskaltzain berriaren sarre

fa. Hil horretan eginik Ill. Programa Jardunaldiaren ekintzak planiftkatzeko moduan,
Herri Aginteekin dugun Hitzarrnenaren arabera betebeharreko zeregin bat. Ange
lun bizi baita Beftat eta Iparraldeko bigarren hiria izanik, pentsatu dugu herri
txikietatik herri nagusietara mugitu behar duela Euskararen Akademiak. Beraz,
Angelun, egingo genituzke maiatzaren hondarrean, Jardunaldi hauek eta baita
hileroko batzarrarekin batera, Oihartzabal euskaltzain berriaren sarrera.

* * *
Guzti honengatik beraz, 1991rako egutegi proposamena dakartzuet. Hara

hor:

- Urtarrilaren 31n, hileroko euskaltzainen bilkura eta Duvoisinen omenezko
batzarre irekia. Otsailaren lean eta 2an, VII. Barne Jardunaldiak, Ziburun.

- Otsailaren 22an, hileroko bilkura eta batzarrea, Donostian.

- Martxoaren 22an, hileroko bilkura eta batzarrea, Donostian.

- Apirilaren 26 eta 27an, hileroko bilkura eta I. Jagon saileko Jardunaldiak,
Gasteizen.

- Maiatzaren 3ln eta ekainaren lean hileroko bilkura, Ill. Programa Jardu-
naldiak eta Beftat Oihartzabaien sarrera, Angelun.

- Ekainaren 28an, hileroko bilkura eta batzarrea, Donostian.

- Uztailaren 26an, hileroko bilkura eta batzarrea, Donostian.

- Irailaren 27an, hileroko bilkura eta batzarrea, Donostian.

- Urriaren 2letik 26ra, hileroko bilkura eta Nazioarteko Dialektologia Biltza-
rra, Bonaparte printzearen omenez, Bilbon.

- Azaroaren 29an, hileroko bilkura eta batzarrea, Donostian.

- Abenduaren 27 eta 28an, hileroko bilkura eta J.B. Elissanbururen omenez-
ko Jardunaldiak, Saran.
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Donostia, 1991-Xl-29

lose Luis Lizundia

Urte amaieran Zuzendaritzaren aginduz, Euskaltzaindiaren batzar
-egutegiaren prestaketa egin dut. Abiapuntu bezala gaineratu behar da,
Baionan, maiatzean, "Hotel Mercure"n egin genituen· Ill. Programa Jar
dunaldietan egutegi honen zenbait ildo nagusi eztabaidatu eta onartu
zituela Euskaltzaindiak, hala nola Oihenarten jaiotzaren laugarren men
deurrena; II. Herri Literatura lardunaldiak; I. lagon Sailaren lardunaldiak
eta IV. Onomastika lardunaldiak.

Ohi bezala, aurretiaz, bibliografia zenbait aztertu ditut: Euskera ager
karia, Luis Villasante eta Santi Onaindiaren Literatura historiak, Jon
Bilbaoren Eusko Bibliographia, Baionako Gure Herria aldizkaria eta abar.

Zirriborroa Zuzendaritzari aurkeztu nion eta hil honen 8an, Irufiean,
egin zuen bilkuran bere oniritzia eman zion, zenbait zuzenketa eginez.

Hara hor non aurkezten dizuedan datorren urteko egutegia:

-1992. urtean dugun mendeurrenik garrantzitsuena, dudarik gabe,
Arnaud Oihenartena da. Orain bi urte euskal mundurako Larramendi
urtea izan bazen eta aurtengoa Bonaparte printzearen urtea, 1992a hain
beste efemerides garrantzitsu dituen urtea, euskaldunontzat Oihenart
urtea izan beharko lukeela. 1592. urteko abuztuaren 7an jaio zen Zube
roako hiriburuan, Maulen, Arnaud d' Oihenart. Badago bibliografi abera
tsa, ez agin egileari zor diogun hainakoa, baina bai P. Lafitte, aipaturiko
egile eta besteek xehetasun interesgarriak ematen dizkigute Oihenarti
buruz. Oihenart euskal idazle, Oihenart koplagile, Oihenart errefrau eta
bertso biltzaile, Oihenart olerkari, Oihenart hizkuntzalar~ Oihenart histo
riagile, badugu non hauta. Aita Villasantek bere Historia de la Literatura
Vascan pasarte hauek dakarzki: "Arnaldo de Oihenart es la primera
figura no eclesiastica que nos presenta la literatura vasca"; "Oihenart es
un seglar culto, de formaci6n universitaria. Se distingui6 como historia
dor, como coleccionador de refranes vascos, como poeta". Ez da nire
egitekoa gaur hemen, zuoi gutxiago, Oihenarten biografiaz jardlltea, bai-
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na bai Euskaltzainburuak Oihenarten laugarren mendeurrenaz, Mauleko
Udaletxean, irailaren 3an, prestakizunerako egindako bilkurarako aurkez
tu du hunki daitezkeen gaien zerrenda ekartzea. (Ikus eranskina).

Zuberoako hiriburuan hango alkate, elkarte eta Euskaltzaindiko ordez
karitzari eta lagunei, kongresu edo jardunaldietako data bezala irailaren
20tik 26ra eman genien, ostiralez, Euskaltzaindiko hileroko batzarra egin
daitekeelarik, bertako Herriko Etxean. Jardunaldiak, lasalletarrak, hiriaren
gainekaldean daukaten "Agerria" egoitzan izan daitezke. Nere ustez, oso
komenigarria izango litzateke, abenduko hileroko euskaltzainen batza
rrean, Larramendi eta Bonapartenean egin zen legez, batzorde suntsikor
bat osatzea, Oihenarten laugarren mendeurren honetarako, bai gai akade
mikoak hautatzeko, bai antolakizun lanak atontzeko.

- Bigarren mailako ospakizun batzuk ere aipatu nituen Irufieko Zuzen
daritza bilkuran: 1. Sauveur Arotzarena 1892an jaioa. 2. Monsefior Inazio
Larrafiaga urte berean jaioa hau ere, biak euskaltzain urgazleak eta 3.
Jose Manuel Etxeita mundakar idazlea 1842an jaioa, beraz mende t'erdi
kasu honetan. Zuzendaritzaren ustez, Euskaltzaindiak berak, kasu haue
tan, ezin dezake ospakizunik antola, ez bai dute horretarako mailarik.

- Baionan ikus bezala, hemendik datorren urtera pasatzen dira bi
Jardunaldi: bata, Herri-Literaturakoa eta bestea, Jagon Sailekoa. Herri
-Literaturako 11. Jardunaldiak narratibaz izatea erabakita dago eta Donos
tian, E.U.T.G.n, martxoaren 26 eta 27an egitea proposatu du dagokion
azpibatzordeak.

* * *

- Jagon Sailaren Jardunaldiak ere aurtendik datorren urtera, maia
tzera, proposatzea erabaki zen, Baionan, Gasteizen egitea aipatu bazen
ere, harrezkero, egoitza berria dugunez, bai Jagon sailburuaren ustez, eta
bai Zuzendaritzaren ustez, egoitza berrian egitea litzateke bidezkoena.
Bertan, euskararen erbailpen ona eta administrazio egoera desberdinetan
dauden hizkuntzen tratamendua izango lirateke gai nagusiak. Hain zuzen
gaur, bilkura honen bukaeran, Jagon Sailak aztertuko du Jardunaldi
hauen nondik norako egitasmoa. Agian maiatzean egingo dira.

- Baionako Programa Jardunaldi horietan, Onomastika batzordearen
proposamenez, IV. Jardunaldiak antolatzea onartu zen. "Comisi6n V
Centenario", Madrilgo Kultur Ministeritzaren erakundearen babesean eta
Nevadado Unibertsitatearen azpiegitura laguntzaz, Renon egin daiteke.
Baina, honek Euskaltzaindiaren hileroko egutegian ez du trabarik sor
tzen. Bestalde, Unibertsitate horren "Basque Studies Program" delakoa
ren zilarrezko ezteiak ospatuko dituzte eta horren programa barnean
sartzeko aukera dugu. .
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- Azkenik, aipaturiko Iruiieko Ordezkaritzan egindako Zuzendaritza
bilkuran, J. Haritschelhar euskaltzainburuak proposamen hau egin zuen:
egoitza berria dugunez gero, hemendik aurrera hileroko batzarretariko
lau Bilbon, egoitzan egitea; beste lau Donostian, Foru Diputazioan eta
beste hirurak Araba, Nafarroa eta Iparraldean: 4 + 4 + 3, beraz. Horren
ildotik Orotariko Euskal Hiztegiaren 5. liburukia, urtarrilean edo otsailean,
Arabako Diputazioan aurkez daiteke, kontutan izanik lehendabizikoa Biz
kaiko Diputazioan, bigarrena Gipuzkoan, hirugarrena Durangon Euskal
Liburu eta Disko Azokan eta laugarrena Nafarroako Gobernuan aurkeztu
zirela. Baina geroztik E. Knorr Arabako ordezkari eta euskaltzainak aipa
tu zidan, Arabako Diputazioak apirilerako Euskal Hitz gisako erakusketa
bat antolatzeko erabakia hartu duela, bai hiriburuan eta bai hango zen
bait eskualde edo koadrilletako herri nagusietan. Bigarren aukera hau
onartzen bada, apirilean egin beharko luke Araban batzar hori Euskal
tzaindiak. Nafarroan ordea, ez du Euskaltzaindiak aurtengoz ospakizun
jakinik.

Guzti honegatik bada, 1992rako egutegi proposamen hau dakartzuet:

- Urtarrilaren 31n, hileroko bilkura eta batzarrea, Bilbon.

- Otsailaren 22an, hileroko bilkura, batzarrea eta OEH 5. liburukia-
ren aurkezpena, Gasteizen, Arabako Foru Diputazioan.

- Martxoaren 26 eta 27an, hileroko bilkura, batzarrea eta 11. Herri-
-Literatura Jardunaldiak, Donostian.

- Apirilaren 24ean, hileroko bilkura eta batzarreak, Gasteizen edo
Bilbon.

- Maiatzaren 28, 29 eta 30ean, hileroko bilkura, batzarrea eta I.
Jagon Jardunaldiak, Bilbon, egoitzan, edo bestela arrunta, Donostian.

- Ekainaren 26an, hileroko bilkura eta batzarrea, Donostian edo
Bilbon.

- Uztailaren 24ean, hileroko bilkura eta batzarrea, Iruiiean?

- Irailaren 21etik 26ra, Oihenarten IV. mendeurrena ospatuz, zen-
bait jardunaldi edo kongresua, Maulen eta irailaren 26an, hileroko bilku
ra bertako Udaletxean.

- Urriaren 30ean, hileroko bilkura eta batzarrea, Bilbon.

- Azaroaren 27an, hileroko bilkura eta batzarrea, Donostian.

- Abenduaren 18an, hileroko bilkura eta batzarrea, Bilboo.
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Oihenarten Kongresurako hunki daitezkeen gaiak
1992 iraila

I. Literaturan

1. Oihenarten olerkien literatura iturriak. (Ilms Art-poetique. Gutuna).

2. Maitasun-olerkien gaiak.

3. Emaztearen itxura:
- atsotitzetan.
- olerkietan.

4. Eguberri-koplak.

5. Estoizismoa eta fatalismoa: atsotitzen iturri filosoftkoak eta moralak.

6. Sasoin eta hilabeteak atsotitzetan.

7. Alegia eta atsotitza: literaturak erabiltzen dituen abereak.

8. Bertsogintza: (forma, -erritmoa, musika, eufonia).

9. Olerki estiloa eta gramatika.

10. Oihenart eta Sauguis: atsotitzen gonparaketa.

11. Oihenarten ondorio literarioak.

11. Hizkuntzan

- Oihenart gramatikalari.
- Oihenart hiztegilari.
- Oihenart eta euskalkiak.
- Aditza olerki eta atsotitzetan.
- Gaskoin maileguak.
- Garbizalea ote da Oihenart? (Etxepare, Leizarraga, Axular).

Ill. Kondairan

- Jaurgain-ek eginikako biografiaren kritika.
- Oihenarten familia eta baxenabartar eta ziberotar jauntxoak.
- Oihenart politika gizona.
- Notitia Utriusque-Vasconiae-ren iturriak.
- Oihenart, kondaira eta zuzenbidea.
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esplikatua tituluduna. Aita VilIasantek dioenez oso inpresio harrigarria egin zion
liburu honek euskararen aldetik. Euskaltzaindiak bere Euskararen Lekukoetan
argitaratua du, 5. liburukia hain zuzen. Piarres Lafitte euskaltzainak zenak Euske
ra 1976an, 111-114. orrietan dakar haren bizitza.

Hirugarrena Antonio Andia Aranburu da. Gipuzkoako Urretxun jaioa, 1855tik
hi! arte Urnietako erretorea izana. Mikel Atxagak omenaldi bat antolatzea ongi
ikusiko lukeela dio, idazle honetaz bidali didan fax baten. Urnietan, noski, bizitza
han egin zuenez (ikus eranskina), baina 1894ko Urteberriz hil zenetik ordurarte
utz daiteke.

3. Datorren San Prudentzioetan, alegia, apirilaren 28aren inguruan irekiko da
Gasteizen Araba eta Euskara izeneko erakusketa, Arabako Foru Diputazioak
eratzen eta babesten duena. Horren komisario edo arduraduna Endrike Kn6rr
probintzia horretako gure ordezkaria dugu. Oso eginkizun onuragarria izan daite
ke Arabako euskalduntasuna nabarmentzeko. Beraz, hil horretako batzarrak Gas
teizen egitea bidezkoa dirudi.

4. P. Salaburuk Maulen proposatu eta batzarrean onartu bezala, urtarrilaren
25ean beteko dira 75 urte Kosme Elgezabal diputatuaren proposamenez, gero
Felix Landaburuk lagundurik, Bizkaiko Diputazioan Euskaltzaindia sortzeko pro
posamena aurkeztu zuela, jarraian beste hirurek ere onartuko zutena udazke
nean, eta Eusko Ikaskuntzaren Kongresuan Ofiatin gauzatuko zena. Hain zuzen
ere hau dio 1919ko Euskerak: "Orra azkenez, urrezko izkiz Euskaltzaindiak bere
etxeko atari-gainean ezari bearko duan eguna: 1918ko urtarrilaren 25garrena.
Egun artan, Bizkaiko Aldundiaren jauregian, Elgezabal'tar Kosme aldun bikafiak
euskeraz idatzitako atalbat bere kide argitsueri irakurri ta eskaifii zien".

Beraz, data hau ere sartu beharra dago jadanik urtarrileko batzarrean. Bestal
de, bi urterik behin egiten ditugun Barne-lardunaldiak, lehen hilabetetan egitea
tokatzen da. Hain zuzen, 1979an Foruan egin zirenak, Bizkaian; 1981ean Loiolan,
Gipuzkoan; 1983an Angoston, Araban; 1985ean Lekarozen, Nafarroan; 1987an
Angelun, Iparraldean; 1989an Lazkaon, Gipuzkoan bigarrenez; 1991n Ziburun,
Iparraldean bigarrenez. Beraz, Elgezabalen ospakizunekin batera orain egoitza
badugunez bertan egitea proposatzen dizuet. VIII. Barne lardunaldiak batzordeak
berriztatzeko eta baita ere beste zenbait barne gai edo xede aztertzeko.

5. Iaz Euskaltzainburuak 4-4-3 sistema ezarri zuen, alegia, 4 bilkura egitea
egoitzan, Bilbon, beste 4 Donostian edo Gipuzkoan eta beste 3rak, Araba, Nafa
rroa eta Iparraldean bana. Beraz, guzti honegatik bada 1993rako egutegi egitasmo
hau aurkezten da:

- Urtarri!aren 29an, Bilbon, hi!eroko batzarreak egoitzan. Bertan Kosme Elge
zabal eta Felix Landaburu diputatuak omenduz eta VIII. Barne lardunaldiak
eginez.

- Otsailaren 26an, hileroko batzarreak eta, agian, Pedro Yrizarren liburuaren
aurkezpena, Irufiean.

- Martxoaren 25ean, hileroko batzarreak Donostian.

- Apirilaren 30ean, Araba eta Euskara erakusketarekin batera hileroko batza-
rreak Gasteizen.
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- Maiatzaren 28an, hileroko batzarreak egoitzan.

- Ekainaren 25ean, hileroko batzarreak Donostian.

- Uztailaren 30ean, hileroko batzarreak Iparraldean.

- Irailaren 30ean, hileroko batzarreak Ofiati-Arantzazun.

- Urriaren 29an, hileroko batzarreak egoitzan, Bilbon.

- Azaroaren 26an, hileroko batzarreak Donostian.

- Abenduaren I7an, hileroko batzarreak egoitzan, Bilbon.
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Jose Luis Lizundia,
idazkariordea

Urtea ia amaitzear dago eta ohi bezala Zuzendaritzatik pasa eta gaur
onartu ondoren, Euskaltzaindiaren batzarrera dakart egutegiaren egitas
moa. Abiapuntu bezala, gaineratu behar dut kontutan izan ditudala be
reziki datoren urtean, 75. urteurrenaren ospakizunak. Gainera, honetak,
erabaki batzuk hartuak ditu jadanik Euskaltzaindiak. Bestalde, ohi beza
la, bibliografia zenbait arakatu ditut: Euskera agerkaria, Luis Villasante,
Santi Onaindia, Nikolas Alzola Gerediaga, Jon Bilbaoren Eusko Biblio
graphia eta abar.

Ondorioz, hara hor, aurkezten dizkizuedan egutegirako ildo nagu
siak, hots:

1. Euskaltzaindiaren sorrerako 75. urteurrena. Esan behar da ho
nen egitaraua urteurreneko berbera dela, irailaren 30ean eta urriaren
lean Arantzazun egindako bilkuretan onartua. Horretarako izendaturiko
batzordeak aurretiaz prestaketak egin baitzituen, gero ere garatzen jarrai
tu duelarik, hain zuzen urriaren 29an egoitzan eta azaroaren 26an Do
nostian egindako bilkuretan. Beraz, urtarriletik irailera bitartean egingo
diren jardunaldi guztiena zehaztuta eta finkatuta dago. Urriaren 3tik 7ra
Euskal Herriko Unibertsitateko Leioako campusean egingo den Euskal
tzaindiaren XIII. Biltzarrarena ere. Horregatik bada, hemen ez gara lu
zatuko.

2. Euskalari, idazle eta abarretan begirada bat eman eta lehen mai
lako mendeurren bat bakarrik aurkitu dut: D. Manuel Lekuona euskal
tzainburu izan zenaren jaiotzarena. Bigarren mailako mendeurren bi, or
dea, bata, Manuel Antonio Antiarena eta bestea, Juan Domingo Unzueta
Abaunzarena.

D. Manuel Lekuona Etxabeguren 1894.eko otsailaren 9an. Oiartzun
go "Etxetxiki" baserrian jaio zen. Ez naiz hemen bere bizitzaz arituko,
Euskera 1987, 2an argitaratutako irakur baitaiteke. Hori dela eta, kontuan
izanik 75. urteurrena tartean dagoela, abendurako atzeratzea deliberatu

(*) 1993.XII.6an, Durangon egindako bileran Zuzendaritzak onartua
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du Zuzendaritzak eta hil horren 28, 29 eta 30ean, Oiartzunen egingo dira
bere omenez Ill. Herd Literatura Jardunaldiak Ahoskotasuna izango de
larik gaia. Azken egunean, hileroko batzarren ondoren, egingo zaio Ma
nuel Lekuonari omenaldia. (Gainera honetaz Oiartzungo alkate den lfia
rra jaunarekin mintzatzeko aukera izan dugu eta prest dago behar diren
laguntzak eta azpiegitura emateko).

* * *
Bigarrenekoetan, lehendabizikoa Manuel Antonio Antia Aranburu

da 1894.eko Urte Berri egunean hil zena Beterriko Urnietan. Berau
1830,eko apirilaren 26an, Goierriko Urretxun jaio zen Filosofia eta Le
trak Ofiatiko Unibertsitatean ikasi zituen eta Teologia Irufieko Apaizga
tegiak. 1854ean apaiztu eta Leitzako organista izan zen eta 1853tik hil
arte Urnietako erretore. Zeruko bide zuzena eta segurua, karmeldar debo
toarentzat ikasbidea. San Joseren zazpi igandeetako jayera argitaratu zuen
1867an, P. Claret-ena itzuliz. Aita Mendiburu'ri izeneko olerkiarekin saria
irabazi zuen Oiartzunen 1882an. 1882ko Lore Jokoetarako, berriz, Jesu
sen laguntalden sartzeko San Luis Gonzagaren Zeruko deia, hiru ekitaldi
tako antzerkiarekin ohorezko aipamena irabazi zuen. Kristau izan, 1878an
argitaratu zuen. Jesusen biotz sagraduko deboziozco liburuchoa, berriz,
1887an. Urnietako Lore Jokoak, 1886an antolatu zituen Abbadie eta aba
rrekin. Tolosako artxibategian Antonio Antiaren eskuskribu bat aurkitu
zen Asisko Franzisko Santuaren bizitza izenekoa, Leopold Charance fran
tsesaren liburutik itzulia.

* * *
3. Fray Juan Domingo Unzueta Abaunza Durangaldeko Abadifion

jaio zen 1794.eko uztailaren 7an eta Durangoko hirian hil 1870.eko api
rilaren 9an. 1885ean frantziskotarra baitzen bere probintziala zen A. Es
tartak aita Unzueta eta aita Garteiz izendatu zituen Uriartek egindako
San Alfonso Maria de Ligorioren "Visitas al Santisimo"-ren itzulpenera
ko. Bere eskuan egon zen baita denbora batez, Juan Antonio Mogele
Peru Abarka liburua ere, gero, atera zena Zarauzko komentutik Duran
gon 1881ean argitaratzeko. Juan Ruiz de Larrinagak dioenez, aita Un
zuetak prestatu zuen Arzadunen Cristinaubaren doctrinaren explicasinua.
Doandigoco berbaldiac izeneko santuen paregiriko batzuk ere idatzi zi
tuen. Bi liburukiok argitalpen bina izan zituzten Tolosan 1894ean eta
Durango 1900ean. Idazle honek, Gerediaga Elkartearen proposamenez,
Abadifioko Matiena auzo berrian kale bat du eta bertako ikastolaren ize
na ere eraman zuen.

Bi idazle hauek direla eta Zuzendaritzak proposamenhau onarten
du: Manuel Antonio Antiari zerbait egiten badio Urnietako Udalak,
Euskaltzaindiak parte hartuko luke, ez hileroko bilkura batekin, agian,
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batzorderen bat bertan bilduz baizik, Umieta toki ona baita Donostiatik
hurbil. Badirudi, bestalde, zerbait egiteko asmotan dabiltzala, hain zuzen
urtarrilaren lean, urteberri egunean, J. M. Lekuona buruordeak hitzaldi
bat emango duo

Fray Juan Domingo Unzuetari buruz ordea, agian, zerbait egiteko
asmoa hartuko du Gerediaga Kultur Elkarteak. Euskaltzaindiak ezingo
luke hileroko bilkurarik antolatu, zeren eta urtea oso hartua baitu. Agian,
Abadifio oso ongi komunikatua dagoenez gero -hain zuzen Untzueta
baserria, seguru asko, bere jaiotetxea, Bilbo-Behobia autoestrataren ondo
ondoan dago- batzorderen bat edo ordezkaritzaren bat joango litzateke.

* * *
1994.urterako egitasmo hau izango litzateke:

- Urtarriletik urriarteko bilkurak.

- AZOfoaren 25ean, hileroko batzarra Bilbon, eta,

- Abenduaren 28, 29 eta 30ean, Ill. Literatura Jardunaldiak, hilero-
ko eta omenaldiko bilkurak D. Manuel Lekuonaren omenez, Oiartzu
nen.

* * *

75. URTEURRENA

Jardunaldien egutegia

- Urtarrialaren 27, 28 eta 29an, Bilbon, egoitzan egiteko I. Jagon
Jardunaldiena. Izenburu hau eramango du: Hizkuntzaren erabilpen zu
zena jagotea: Euskal Herrialdeetakoak, Katalan Herrialdetakoak, Galizia
koak eta agian Herbereetakoak (Holanda eta Flandria).

- Otsailaren 25ean, Donostian egiteko Lexikologi Jardunaldiak:
Eratorpenari buruzko gomendioak.

- Martxoaren 24 eta 25ean, Irufiean egiteko Gramatika Jardunaldie
na: 1. Juntagailuen lanaren inguruko eztabaida. 2. Biltzarrean aurkeztu
ko diren gai zerrendaren proposamena.

- Apirilaren 29 eta 30ean, Gasteizen egiteko Hiztegi Batuko Jardu
naldien gaia: Hiztegi Batua osatzeko irizpideak, zenbait punto orokor eta
lehen hitz zerrendaren aurkezpena (7.000 hitz).
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- Maiatzaren 27 eta 28an, Bilboko egoitzan egiteko Ahoskera Jar
dunaldiena: agian gaur zehaztuko dute, une honetan bilduta baitago ba
tzordea. Izenburu hau eramango du: "Euskal Ahoskerari buruzko zen
bait gomendio".

- Ekainaren 23,24 eta 25 ean, Miarritzen egiteko diren V. Onomas
tika Jardunaldiena: Exonomastika: kanpoko jatorriko izenak, hots, exo
toponimoak eta exoantroponimia historikoak.

- Uztailaren 21, 22 eta 23an, egingo diren Literatura Jardunaldiena:
Metrikaren kontzeptu nagusiak euskal ikuspegitik begiratuta: bertso, le
rroa, puntuak, modulu metrikoak. Euskal metrikako izendegi batua.

- Irailaren 21ean, Donostian, Gipuzkoako Foru Diputazioan egingo
denean: Euskaltzaindiaren osakerako 75. urtearen ospakizuna eta euskal
komunikabideekin jarduna.

* * *

XIII. BILTZARRA

- Urriaren 3tik 7ra 75.urteurrenaren ospakizun-amaiera Euskal He
rriko Unibertsitateko Leioako Campusean, urtean zehar egindako Jar
dunaldietan erabilitako gaien eztabaida eta ondorioztatzea.



1995. URTERAKO EUSKALTZAINDIAREN EGUTEGIA (*)

J.L. Lizundia,
idazkariordea

Urteoro bezala, Zuzendaritzak onartuz gero, hemen dakartzuet batzar-egutegia
1995. urterako. Ohi bezala euskal bibliografiari begirada bat eman diot: Euskera ager
karia, Luis Villasante, Santi Onaindia, EgclI1, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren "Kla
sikoak" bilduma eta nola ez, Jon Bilbao zendu berriaren Eusko Bibliographia.

Akademiaren 75. urteurrenaren ostean, Zuzendaritzan aipatu nuen eta kide guztiek,
aho batez, onartutako irizpen bat ere kontuan izan dut, hau da: 1995. urtean nolabaiteko
"urte sabatiko" bat hartu behar duela Euskaltzaindiak, beraz, ondorioz, ez dugula Bil
tzarrik izango, ez eta tokatzen diren Barne-Jardunaldiez kanpoko jardunaldirik ere.
Amaitzear dagoen urte hau oso neketsua, astuna eta bete-betea izan da denontzat, bai
euskaltzain osoentzat, bai batzordekide diren euskaltzain urgazle eta besterentzat, eta,
nola ez, eragile eta langile ororentzat.

Horregatik bada, Barne-Jardunaldiak bakarrik izango dira ildo seinalagarrienak.
1979. urtean, Bizkaiko Foruan; 1981ean, Gipuzkoako Loiolan; 1983an, Arabako An
goston; 1985ean, Nafarroako Lekarozen; 1987an, Iparraldeko Angelun; 1989an, Euskal
Herriari bigarren itzulia hasi genuen, Gipuzkoako Lazkaon; 1991 n, Iparraldeko Ziburun;
1993an, Bizkaiko Zornotzan. Datorren urtean Araba hautatzen dugu, oso komenigarria
herrialde horretan euskarari sortzen zaizkion arazoak ikusita. Horretarako euskara gal
zorian duen udalbarruti baten, Legutianon, edo euskaldun zaharrok deitzen dugun be
zala, BilIerlen. Manu Ruiz Urrestarazu gure ordezkariak leku apropos bat bilatu du:
Larrabea jauregian jarri berri duten golf zelaia. Bestalde, arabar euskal idazle baten
mendeurrena ere betetzen da datorren urtean, Gabriel Jauregi Uribarrenena. IX. Barne
Jardunaldi horien xede nagusia, Euskaltzaindiaren baliabideak aztertzea izango da eus
kaltzainburuak Barakaldoko Udaletxean proposatu bezala (bertan bildu da egun batez
Zuzendaritza, Euskal Herriko udal bakarra baita, eta, ez herri txikia, 110.000 bizilagun
dituelako, Akademiari hiri-izen bat eskaini diona, "Euskaltzaindia plaza" hain zuzen).
Euskararen Akademia hau erronka berriei erantzun beharrean aurkitzen da, eta, gaur
egun dituen baliabide eskasak, bai giza baliabideak eta bai diru baliabideak, ez dira
inondik inora aski euskal gizartearekiko dituen eginkizunei aurre emateko.

Mendeurrenetan, ez dugu heldu den urtean lehen mailako ospakizunik. Hiru atze
man ditut ordea: aipaturiko Jauregiz gainera, Mixel Elizanburu "Anai Inozenzio" eta
Juan Jose Alkain Iruretagoitiena "Udarregi".

(*l Durangon, 1994.eko abendllaren 7ko Zuzendaritzan onartua.
Oiartzunen, 1994.edo abendllaren 29an. hileroko bilkuran. aurkeztua.
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- Gabriel Jauregi Uribarren Aramaio ibarreko Etxaguenen jaio zen I895.eko maia
tzaren 27an. Karmeldar honen berri bat A. Villasante eta baita A. Santi Onaindiak ema
ten digute, eta ez gara hemen luzatuko. Karmengo Argia aldizkarian sarritan idaztetik
landa, bi Iiburu interesgarriren egilea da: Pisia eta Kimia. Hara zer dioen Villasantek:
"Queremos destacar a este carmelita, porque es autor de dos meritorios Iibros sobre
temas cientfficos temas muy poco abordados en euskera".

Jakin badakigu, bestalde, bai bere lehengusuaren semea den Patxi Uribarren eus
kaltzain urgazlea eta baita Julen Urkiza, Karmel aldizkariaren zuzendaria Jauregiri bu
ruzko ikerketa eta bilduma batzuk egiten ari direla mendeurrenari begira.Hiztegi zien
tifikoen alorra jorratzen ari diren erakunde, elkarte eta batzordc, Euskaltzaindiarena
barne, gizon honi zorretan daudela, eta denen artean ospakizunen bat antolatuko dute
Ia/dugula. Barne-Jardunaldiak ere, Araban izanik, hain zuzen albo herrian, Aramaioko
Udal, Karmeldar Ordena, erakunde eta elkarte arteko ospakizun bat eskaintzeko asmoa
dago.

- Michel Elizanburu, Nafarroa Behereko Heletan jaio zen 1928an eta Lapurdiko
Hazparnen hil, haren ordenakide Anai lfiaki Olabeagak dakarrenez, I895eko urtarrilaren
3an. Lasterregi dugu egun hori, data hori ziurtatzen badu Pierre Charritton euskaltzai
nak, baina udaberrirako edo uda alderako utziko dugu ospakizuna, horrela Iparraldeari
dagokion urteko bilkura Oztibarreko herri xarmant horretan eginez. Euskal idazle honen
berri aspaldi eman zigun, 1959ko 5-6 EgclIl aldizkarian arestian aipaturiko Anai lfiaki
Olabeaga lasaIletarrak, bertan dakartzalarik xehetasun ugari. Horrez gain, Gabriel Fraile
gure Orotariko Euskal Hiztegiko lankideak, Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko "Kla
sikoak" bildumako zenbakian ikerketa trebea eskaini digu, baxenafar idazle hau eza
gutzeko interesgarria: Frantziako hirur Errepubliken ixtoria laburzki deritzan lana pa
ratuz eta egilea ezagutzeko xehetasun jakingarriz ongi hornituz. Jo beza nahi duenak
aipamen bi horietara.

- Juan Jose Alkain Iruretagoiena, "Udarregi" bertsolariaren mendeurrena ere da
torren urtean betetzen da, Usurbilgo herrian jaioa eta bertan I895.eko urriaren 2an hila.
Maiatzetik gaude Udalarekin harremanetan, eta horretarako izendatutako batzordean
Euskaltzaindiko hiru kide daude ordezkari: Juan Mari Lekuona, Literatura batzorde
burua, Antonio Zavala Herri-Literaturako arduraduna eta PeIlo Esnal azpibatzorde ho
rren idazkaria. Azaroan izan ditugu beste harreman batzuk eta bere datekin bat eginda
Euskaltzaindiaren iraileko ohiko bilkura eta arraltsaldeko agerikoa eskaintzeko aukera
dago.

Eskabide zehatza ere badugu, urriaren 20an Luis Alberto Aranberri "Amatifiok"
Euskal Telebistako Zuzendariak egina eta hau da:

"Euskaltzaindiak urtean zehar Donostian izan ohi dituen Osoko Bileretako bat Eus
kal Telebistaren Miramongo ekoizpen-zentruan izan dadin. Gure eskaintzari ontsa ba
zeneritza, gure ekoizpen-gune nagusia bertatik bertara ezagutzeko aukera izango lukete
euskaltzainek eta baita euskarazko produkzioren bat zuzenean ikusteko ere. Uste dugu
ETB dela, besteak beste, euskalgintzan ari diren egitasmorik handienetakoa eta merezi
luke Euskaltzaindiak begibistako informazio zuzenaz jabetzea".

Horrez gain, Gipuzkoako Diputazioak Probintziaren Urrezko Domina Euskaltzain
diari emateko eguna hautatu beharko da.
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Jean Haritschelhar euskaltzainburuak, 1992. urterako Egutegia egikeran agindu hau
eman zidan: 4-4-3 delakoa begiratzea, alegia, urteko hamaika hilabeteetako bilkurak,
abuztua salbu, noski, honela banatuz: Lau Bilbon, egoitzan egitea, beste hainbeste Do
nostia edo Gipuzkoan, eta bana Araban, Iparraldean eta Nafarroan. Heldu den urtean
ez dugu, nik dakidala eta iritsi zaizkidan xehetasunen arabera, Nafarroan ospakizun be
rezirik.

Guzti horregatik,1995. urterako, egitasmo hau izango litzateke:

1995, URTERAKO BATZAR-EGUTEGIA:

Urtarrilaren 27an, hilerolio bilkura arrunta eta Gipuzkoako Urrezko Do
mina jasotzea, Diputazioan, Donostian.

Otsailaren 24an, hileroko bilkura arruntak, Bilbon, egoitzan.

Martxoaren 31 an eta apirilaren lean, hileroko bilkura eta IX. Barne Jar
dunaldiak, Legutiano/Billerleko "Larrabean"; apirilaren 1ean, eguerdian, Ara
maion, erakunde-elkarte arteko omenaldia Garbiel Jauregiri.

Apirilaren 28an, hileroko bilkura arrunta eta ETBk deiturik, Donostiako
Miramonen.

Maiatzaren 26an, hileroko bilkura eta Mixel Elizanbururen mendeurrena,
Heletan.

Ekainaren 30ean, hileroko bilkurak Bilbon, egoitzan.

Uztailaren 28an, hileroko bilkura arruntak, Donostian.

Irailaren 29an, hileroko bilkura eta Udarregiren mendeurrena, Usurbilen.

Urriaren 27an, hileroko bilkura arruntak, Bilbon, egoitzan.

Azaroaren 24an, hileroko bilkura arruntak, Nafarroan.

Abenduaren 29an, hileroko bilkura arruntak, Bilbon, egoitzan.



1997.URTERAKO EUSKALTZAINDIAREN
BATZAR EGUTEGIA

Bilbo, 1996-XI-29

Jose Luis Lizundia,
idazkariorde-kudeatzailea

Urtero legez, lehendabizi Zuzendaritzakoei aurkeztu diet 1997.erako batzar
egutegiaren proposamena. Horretarako euskal bibliografiari begirada bat eman
diot ohi bezala, Jon Bilbaoren Euskal Bibliograjia, gure Euskera agerkaria,
Luis Villasante, Santi Onaindia eta besteren literatura historiak, entziklopediak
eta abar.

Datorren urterako ez dut ikusi lehen mailako ospakizun bat besterik, hau
da: Antoine d'Abbadie jaunaren heritozako mendeurrena. Horrez gain, gure
tzako gomutagarria da aita Polikarpo Iraizoz nafar euskaltzainaren jaiotzeko
ehun urteburua. Euskaltzaindiaren barnean, bestalde, azaroaren 29an beteko
dira 50 urte Federiko Krutwig euskaltzain oso izendatu zela, gutxik legez,
urre ezteiak ospatuko dituelarik.

Antoine d'Abbadieren heritozako mendeurrena. Ez dut hemen bere biziaz
luzapenik emango, bai ordea, eranskina ezarriko. Aspalditik Euskaltzaindiak
erabakia du bere XIV. Biltzarra irailean antolatzea Eusko Ikaskuntzarekin ba
tera. Abbadieren mendeurrenean parte hartuko dute beste zenbait erakundek
ere. Irailean, baita ere, beteko dira 100 urte, Hegoaldean, eta, zehazki Arratiako
urian, hots, AreatzaIVillaron, Euskal Jaiak egin zirela. Euskaltzainburuaren
ideia bat dakart hona eta hau da: Bilbao Bizkaia Kutxari datorren urteko bere
poesiako lehiaketa, irailera aurreratzea.

Aita Polikarpo Iraizoz 1897.eko urtarrilaren 31n jaio zen Nafarroako Ul
tzaman. Haren bataio izena Agustin Zarranz Bermejo zen (alboan doatzue Eus
kera XXVI, 2.enean, haren oroimenez, Francisco Ondarra eta Juan San Marti
nen artean egindako hi! berri txostena eta bibliografia). Urtarrila ez da data bat
ere egokia Nafarroarako. Bestalde, datorren urtean X. Barne Jardunaldian egi
tea tokatzen da, bi urtean behingo txanda jarraituz. Bi aldiz egin ditugu Biz
kaian, 1979an Foruan eta 1993an Zornotzan; bi aldiz Gipuzkoan, 1981ean
Loiolan eta 1989an Lazkaon; bi aldiz Araban, 1983an Angoston eta 1995ean
LegutianolBillerlen; bi aldiz Iparraldean, 1987an Angelun eta 1991n Ziburun;
eta baten bakarrik Nafarroan 1985ean Lekarozen, hain zuzen. Horregatik bada,
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datorren urtean Xenak Nafarroan egitea proposatzen dut, Zuzendaritzako be
rriztatzearen ondoren, Arautegiaren 50. artikuluak aipatzen dituen gainerako
karguen eta arduren horniketa: sailburu, ordezkari, batzordeburu, batzorde
idazkari eta batzordekide, abenduan, urtarrilean, otsailean burutu eta hornituz,
gero, martxoaren bukaeran X. Barne Jardunaldi hauek egin, gogoeta eta haus
narketarako gaia aurretiaz finkatu ondoren. Nafarroan non egin ordea? Zuzen
daritzak Ultzaman uste duo Iraizozen omenezko ospakizunen barnean. (Patxi
Ondarrari aipatu genion "Euskararen Lekukoetarako" aita Iraizozez lanak pa
ratzea eta prest dago, hobeki esan jadanik aurreratuak ditu eta lehen Rodriguez
Otxoa jaunari aipaturikoa, orain Fernando Perez de Vifiaspre Nafarroako His
kuntza Politika zuzendari jaunari berrikitan zerbait adierazi beharko zaio).

HAEE/IVAP eta UZEIk antolakizun ardura eramanik, Terminologiako
Biltzar bat egiteko asmoa agertu digute Euskaltzaindiari. Esan zaie ezin dela
egin iraila-urrian. Azaroan, egitekotan, Eusko Ikaskuntzaren Biltzarraz kide
katurik gomendatu zaie. Urtearen bukaeran hobe edo, agian, hurrengo urtearen
hasieran, Aizkibelen mendeurrenarekin batera. Dena dela, datorren urtean Eus
kaltzaindiak ez luke beste Jardunaldirik edo Biltzarrik antolatuko edo parte har
tuko Abbadieren omenezko XIV. Biltzarra bukatu arte eta X. Barne Jardunal
diez kanpo.

Bigarren mailako beste euskal idazle edo euskalariren baten ospakizuna
balego herriren baten, bertako udalaren edo erakunderen babespean, antola dai
tezke batzordeen bilkurak. Horretan Literatura Ikerketa azpibatzordea eredu
garri izan da eta egin ditu zenbait bilkura, Errenterian, Jautarkolen omenez;
Hondarribian hil honen 22an, Satarkaren omenez; Markinan, 1995eko aben
duan Mogelen omenez eta abar; Onomastika batzordeak ere ospakizun edo ger
takizunen baten karietarat egin ditu, aurten bertan, Arrasateko Udaletxean, Iru
fiean, Gasteizen, Uztaritzen Eugene Goyhenecheren omenez, Andoainen eta
abar. Beraz, batzorde hauen antzera beste batzordeen bilkurarekin bete daitezke
horrelako ospakizunak, ez baita ahantzi behar Euskaltzaindia zazpi herrialdee
tako instituzio bakarra dela.

1897.eko urtarrilaren 3an kaleratu zen Euskalzale aldizkaria (asterokoa)
R.M. Azkueren zuzendaritzapean "euskaraz guztia eginaz". Uste dugu Eus
kaltzaindiak zerbait egin beharko lukeela aldizkari horren mendeurrenean. Ur
tarrileko osoen bileran aipamen bat, gutxienez. Euskaraz oso osorik idazten zen
Hego Euskal Herriko lehen aldizkaria. Merezi du ospakizunen bat, J.A. Arana
Martijak dioenez.

Beraz, Jean Haritschelhar euskaltzainburuak, 1990etik harrezkero eman
dako agindua betez, hots, 4-4-3 delakoa begiratzea, alegia, urteko 11 hilabe
tetako bilkurak, abuztua salbu, honela banatuko lirateke: 4 Bilbon, egoitzan;
beste hainbeste, Donostian; eta bana, Araban, Iparraldean eta Nafarroan. Heldu
den urtean ez dugu, ditugun xehetasunen arabera, ospakizun berezirik Araban.
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Guzti honegatik bada, 1997. urterako batzar egutegi hau proposatzea onar
tu du Zuzendaritzak, Donostian, hil honen 15ean egindako bilkuran.

1997rako batzar egutegiaren laburpena

- Urtarrilaren 31n, azken ostiralez, hileroko bilkura arrunta, egoitzan,
Bilbon. Arratsaldean Euskalzale aldizkariaren mendeurren ospakizuna.

- Otsailaren 28an, azken ostiralez, hileroko bilkura arrunta, Donostian.

- Martxoaren 21 eta 22an, azken aurreko ostiralean -azkena, Ostiral
Santu baita- Ultzaman, hileroko bilkura eta X. Barne Jardunaldiak.

- Apirilaren 25ean, azken ostiralez, hileroko bilkura arrunta, egoitzan,
Bilbon.

- Maiatzaren 30ean, azken ostiralez, hileroko bilkura arrunta, Donos
tian.

- Ekainaren 27an, azken ostiralez, hileroko bilkura arrunta, egoitzan,
Bilbon.

- Uztailaren 18an, azken aurreko ostiralean -25a Jaundonejakue baita
hileroko bilkura arrunta, Donostian.

- Irailaren 26an, hileroko osoko bilkura, Hendaian, Abbadieren ome
nezko XV. Biltzarrarekin batera.

- Urriaren 31n, azken ostiralez, hileroko bilkura arrunta, Arabako or
dezkaritzan?

- Azaroaren 28an, azken ostiralez, hileroko bilkura arrunta eta Federiko
Krutwig euskaltzainari omenaldia, egoitzan, Bilbon.

- Abenduaren 19an, azken aurreko ostiralez, hileroko bilkura arrunta,
Donostian.



1998. URTERAKO EUSKALTZAINDIAREN
BATZAR EGUTEGIA

Ri/bon, 1997.eko abenduaren 19an

J.L. Lizundia, idazkariorde-kudeatzailea

Barne Erregelen arabera, azaroa bukatu baino lehen hurrengo urteko batzar
egutegi proposamena Zuzendaritzara aurkeztea dagokit. Hori egin nuen aza
roaren 27an eta berak onartu. Ohi bezala, horretarako euskal bibliografiari be
girada zabal bat eman nion.

Datorren urterako lehen mailako ospakizun bi ikusten ditut: Joseph Fran
cisco Aizkibel eta Juan Antonio Afiibarro. 1997 Abbadie urtea izendatu ge
nuen bezalaxe, heldu dena Aizkibel-Aiiibarro urtea dei daiteke. Horrez gain,
Euskaltzaindiarentzako Antonio Maria Labaien euskaltzainaren mendeurrena
rena ere gomutagarri da. Bestalde, otsailean egitekoa du Andres Urrutia Ba
diola euskaltzainak bere sarrera hitzaldia.

Duela denbora bat batzordeburu eta idazkariei idatzi nien eskatuz ia be
raietatik zeintzuk jardunaldiren bat egiteko asmoa zuten, horrela izanik, os
pakizunekin txertatzeko, Euskaltzaindiak duela urte asko, baina bereziki, azken
25 urteetan duen bidea eginez, alegia, zazpi euskal herrialdeetara hurbiltzea,
bertako euskalari edo seme famatuen karietara. Erantzuna izan dugu, hain zu
zen ere Gramatika, Herri Literatura eta Ahoskerakoak asmoa baitaukate heldu
den urtean beraien jardunaldiak antolatzeko.

Donostiako Gotzaindegiko Historia Agiritegia deritzanetik bidalitako bateo
agiriak dio Joseph Francisco de Aizquibel 1798.eko martxoaren 9an jaio zela,
Azkoitiko hirian. Urolaldeko seme ospetsu honek bibliografia ugari du eta bere
lanak, bai hiztegigintzan, Akademia baten beharrizenetan eta abarretan jakinak
dira. Azkoitiko Kultura batzordeburu den Juan Bautista Mendizabalekin izana
naiz eta nola bere sorteguna astelehenez eta hilaren hasieran den, azken ostiralean
mendeurrenari hasiera eman dakiokeela pentsatu dugu, Udalak eta Euskaltzain
diak biak batera. Guk, hileroko osoko bilkura, Donostian egitea tokatzen dena,
Azkoitian egin genezake eta mendeurrenari hasiera eman. Beraien asmoa, non
bait, Aizkibelen zenbait lan argitaragabeak eskuratzea eta argitaratzea da. Baita
urtean zehar zenbait erakunde batzuen partaidetzaz eta laguntzaz beste zenbait
ekintza burutzea ere. Euskaltzaindia izan da Azkoitian, 1982an, Bizenta Mogelen
mendeurrenean, I. Ahoskera Jardunaldiak antolatuz eta iaz, Aita Jose Inazio Ara-
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nanean. Mendeurrenari hasierako txanpa emateko, Euskaltzaindiaren aldetik txos
tenak nori agindu pentsatzen hasiak gara. Jose Maria Satrustegi izan daiteke bat,
zeren eta bibliografian ikus dezakegu bera izan dela, gaurko ikerleen artean, Aiz
kibelen zenbait alderdi ongi landu duenetarikoa

* * *

A. Juan Antonio Aiiibarro da, esan bezala, bigarren euskalari entzute
tsuaren ospakizuna, hain zuzen ere, abenduaren 5ean betetzen baitira, Arratiako
urian, AreatzaIBillaron, 250 urte jaio zela. Batek baino gehiagok aztertu dituzte
Afiibarroren bizitza eta lanak, gehien, dudarik gabe, A. Luis Villasante eus
kaltzainburu ohiak. Haren lanak bi eratan banatzen ditu Villasantek, bizi zela
argitaratutakoak: 1. Cristau dotrifia... Nafarroaco euscaran, Irufiean datarik
gabe argitaratua; 2. Cantos de las Santas Misiones, Donostia, 1803; 3. Escu
liburua, eta berean eguneango cristafiau cereguifiak, Tolosa, 1802; hirugarren
hau bizkaieraren liburu klasikoetariko bat da eta Mogel, Astarloa eta Fray Bar
tolome baino lehenagokoa, hain zuzen; 4. Lora-Sorta Espirituala eta Propositu
Santuac vicitza barri bat eguiteco, Tolosa, 1803. Gero agertu zirenak beste
hauek dira: 5. Curutze Santearen, Aita Gure ta Ave Marien ganeco Eracusal
diac, Durango, 1879; 6. Gueroco guero Axularren liburua lapurteratik biz
kaierara itzulia; 7. Catalogo de los pueblos vascongados de Vizcaya, Guipuz
coa y Navarra, Hego Euskal Herrian euskara non egiten zen frogatzeko, obra
jakingarria; 8. Voces Bascongadas Diferenciales de Bizcaya, Guipuzcoa y Na
yarra, Bilbo, 1963; 9. Gramatica Bascongada para et uso y alivio de Parrocos
y Predicadores Bizcaynos, Guipuzcoanos y Navarros, 1969 Donostian argita
ratua, ASJU aldizkarian, hau ere interesgarria. Argitaratu gabeak, Villasantek
dioenez, 10. Misionari Euscalduna, Cristifiau dotrina ta sermoiak Bizcai- 
errietan iracasten; 11. Nequea Arinduric; 12. Lau Evangelioac batera alcar
turik; 13. Artzai Adibideac; 14. Beste gai batzuk solte eta zirriborroan omen
daudenak. Euskaltzainburu ohiaren ustez, bizkaierarako egile klasikorik ga
rrantzitsuenetarikoa dela uste du arratiar euskalari hau. Zinetan merezi du Eus
kaltzaindia hara hurbiltzea eta batzordearen proposamenez, bertan programa
tuko ditugu Gramatika Jardunaldiak, maiatzaren azkenetan.

* * *

Euskaltzaindiak bere bigarren Biltzar edo Euskalegunak deitzen zirenak,
1923an egiten zituen. Izanak gara Andres Ifiigo Nafarroako gure ordezkaria eta
biok bertako agintariekin. Prest daude babesa emateko eta tokiak uzteko. Lour
des Ofiaederra Ahoskera lantaldearen arduradunarekin mintzatu gara eta IV.
Ahoskera Jardunaldiak antola daitezke. Baita ere Miren Azkarate Jagon sail
buruak esan zidanez, posibletzat jotzen du, egun batez, Jagon Topaketa bat
Nafarroan egitea.
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Laugarren ospakizuna, Antonio Maria Labaien euskaltzainarena da,
1898.eko abenduaren lean, jaio baitzen, Donostian. Haren lanak ez ditut he
men azalduko, 1995.eko Euskeran hilberri txostenean, eman baitziren. Horre
gatik onartu dute, Herri Literatura azpibatzordekoek beraien IV. Jardunal
diak, azaroaren 27 eta 28an egitea, hain zuzen ere, Labaienen omenez, herri
antzerkia gaiarekin.

Euskaltzainburuak 1989tik harrezkero emandako ildoari jarraituz, alegia,
4-4-3 delakoa, ez dugu dakigula ospakizunik, ez Araban, ez Iparraldean. Ara
bakoaz, euskaltzainburuordea "Sancho el Sabio" Bibliotekako zuzendariarekin
hitz egin du eta han bertan bil gaitezke, euskaltzain gehienentzat ikusgarria
izango baita. Iparraldean, euskaltzainburuaren iritziz, Baionan egitea litzateke
egokiena.

Guzti honegatik bada, 1998rako batzar egutegi hau aurkezten da Zuzen
daritzan onartu ondoren.
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1998rako batzar egutegiaren laburpena

- Urtarrilaren 30ean, azken ostiralez, hileroko bilkura arrunta, Donos
tian, Gipuzkoako Diputazioan.

- Otsailaren 27an, azken ostiralez, Andres Urrutia Badiola euskaltzai
naren sarrera-hitzaldia eta hileroko bilkura arrunta, Bilbon, egoitzan.

- Martxoaren 27an, azken ostiralez, Joseph Francisco Aizkibelen n.
mendeurrenari hasiera ematea eta hileroko osoko bilkura, Azkoitiko udale
txean.

- Apirilaren 24an, azken ostiralez, hileroko bilkura arrunta, egoitzan,
Bilbon, egoitzan.

- Maiatzaren 29 eta 30ean, azken ostiral-Iarunbatez, Gramatika Jardu
naldiak, Juan Antonio Afiibarroren 250. urteurrenaren ospakizuna eta hileroko
bilkura arrunta, Areatzako Udaletxean.

- Ekainaren 26an, azken ostiralez, hileroko bilkura arrunta, Gasteizen
cdo Donostian.

- Uztailaren 24an, azken aurreko ostiralez, hileroko bilkura arrunta,
Baionan.

- Irailaren 25 eta 26an, azken ostiral-Iarunbatez, n. Euskal Egunen 75.
urteurreneko ospakizuna, IV. Ahoskera Jardunaldiak eta hileroko osoko bil
kura, Donezteben.

- Urriaren 30ean, azken ostiralez, hileroko bilkura arrunta, Donostian
edo Gasteizen.

- Azaroaren 27 eta 28an, azkcn ostiral-Iarunbatez, IV. Herri Literatura
Jardunaldiak, Antonio Maria Labaienen mendeurrena eta hileroko bilkura
arrunta, Tolosako 'Antonio Maria Labaien' kultur etxean.

- Abenduaren 18an, azken aurreko ostiralez, hileroko bilkura arrunta,
Bilbon, cgoitzan.



1999. URTERAKO EUSKALTZANDIAREN
BATZAR EGUTEGIA

Gasteiz, 1998-XII-18

Jose Luis Lizundia,
idazkariorde-kudeatzailea

Barne Erregelen arabera, urte amaierarantz, hurrengo urteko batzar egutegi
proposamena Zuzendaritzara aurkeztea dagokit. Ohi bezala, horretarako euskal
bibliografiari begirada zabal bat eman ondoren egun aurkezten dut. Ospaki
zunei dagokienez, heldil den urterako euskaltzain oso izan ziren biren men
deurrenak atzeman ditut: Rene Lafon eta Aingeru Irigarairenak

Duela denbora bat batzordeburu eta idazkariei idatzi zitzaien eskatuz ea
beraietatik jardunaldiren bat egiteko asmoa zuten, horrela izanik ospakizunekin
txertatzeko. Erantzuna jasoa da eta Onomastika eta Dialektologia batzordeak
daukate heldu den urtean beraien jardunaldiak antolatzeko asmoa. Bestalde, bi
urterik behin ohi diren Barne lardunaldiak egitea tokatzen da, hain zuzen
1979an Foruan hasitakoak. Geroztik 1981ean, Loiolan; 1983an, Angoston;
1985ean, Lekarozen; 1987an, Angelun egin direlarik, Euskal Herri guztiari le
hen itzulia eginez. Bigarren itzulia ere burutua da, 1989an, Lazkaon; 1991n,
Ziburun; 1993an, Zornotzan; 1995ean, Larrabea-Legutianon eta 1997an, Irai
zotz-Ultzaman. 1999an hirugarren itzulia hastea tokatzen da eta baita ere, gai
nagusia, ez bakarra, ordea, finkatzea. Azken Barne lardunaldietan Iker Saila
izan zen gai nagusia, agian, orain, orain 20 urte bezala, lagon Sailak izan be
harko luke lekuko. 1979an hasi baitzen lagon Saila bere zenbait batzorde edo
eginkizun uzten, hala nola, Bertsolaritza batzordea, bertsolari txapelketak an
tolatuz; Oinarrizko Euskara, Irakaslegoa, Beta D titulu ematea eta beste. Une
honetan, dirudienez, lagon Saila kalitateaz gehien bat arduratuko bada ere (ikus
lagon Sailak aurkeztutako proposamena), statusa ere ezin du ahantzi, horre
tarako ere lan berezitu bat eginez. Aztertu behar da horretarako zenbait txos
tenez, agian, lagon Saila bi edo hiru batzordetan banatzeko tenorea, bakoitza
bere zeregin propioekin, nahiz eta kidekatuak izan. Dena dela, hori Zuzenda
ritzak gai nagusitzat proposatuko balu, berehala lagon sailkideekin harrema
netan sartu beharko litzateke.

Esan bezala, ene ustez, Rene Lafon dugu heldu den urtean mendeurrenik
garrantzitsuena. Berau, abuztuaren 4an, Girondako Merinhac-en sortu bazen
ere, Euskal Herriari eta euskarari zeharo atxiki eta euskaltzain oso izatera iritsi
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baitzen Bordeleko Euskal literaturako katedradun izan zelako, besteak beste
(Euskera, 1974, 68.orri. , Pierre Lafittek eskainitako hilberri txostena eranskin
bezala jartzen dut). Horrez gain, une honetan, laster kaleratzeko moduan dauka
Euskaltzaindiak, Euska1 Herriko Unibertsitateko hitzarmenari esker, Rene La
fonen lan hautatuak Vasconiana: Iker bildumako liburukia, 11. zenbakia era
mango duena. Aurkezpen hori data aproposa litzateke mendeurren ospakizunaz
bat egiteko.

Aingeru Irigarairena da bigarren mendeurrena. 1899.eko martxoaren lean
Beran sortua. Ezagutu genuenok badakigu bere euskararekiko eta Euskaltzain
diarekiko atxikimendu eta lan izugarria (ikus Euskera 1984ko 420-422.orri.,
Jose Mari Satrustegik eskainitako hilberri txostena).

Beste mendeurren bat ere badugu datorren urtean, ez euskalari batena, bai
zik eta Victoriano Huizi, Etxarri-Aranazko apaiz euskaltzaleak, 1899an Nafa
rroako Diputazioak, berarentzat, eta, Irufieko Seminarioarentzat, ofizialki ar
gitaratutako Gramdtica Bascongada. Etxarri-Aranazko Udalak eskari bat egin
digu, honako hau esanez besteak beste: "Victoriano Huicik egindako grama
tikan, batetik, euskararen batasunaren aldeko apostu garbia agertzen da eta ho
rrexegatik egiten du gramatika bateratu bat. Bestetik, oso aipagarria da bere
herriko eta inguruko hizkeren garaiko adierazgarri ere badela eta, egun, Sa
kana-Burundako hizkeren sai1kapen dialektologikoa eztabaidagai bizia denez
gero, klasiko baten lekukotasuna dela. Esandakoa kontuan harturik, ondorengo
proposamen hau luzatu nahi genizueke elkarlanean gara dezagun: Jakin ba
dakigu Euskaltzaindiak bere bilerak Euskal Herriko herrialde guztietan buru
tzen dituela, eta hau hala izanik, Victoriano Huiciren liburuaren mendeurrena
dela eta, Euskaltzaindiak Etxarri-Aranatzen ihardunaldi bat antolatzea eskatu
nahi genizueke. Ekitaldi honek Etxarriko Udalaren babes osoa dauka eta behar
diren bitartekoak bermatuko ditu". Kontuan izanik 1979an, Euska1tzaindia Be
ran jadanik bildu zela, agian, uztar daitezke, Aingeru Irigarai euskaltzain na
farraren eta Gramdtica Bascongadaren mendeurren biok, bi egunetan, ospatu
Sakanako herri horretan, bide batez, Gramatika jardunaldiren bat antolatuz.

Mendeurren xumeago bat Mafiarian dugu heldu den urtean. Hain zuzen,
1899.eko irailaren 3an jaio baitzen Rosa Bustintza Otzerin "Mafiariko" izen
ordeaz ezagutua. Hara hor zer zioen Escritores euskericos del Duranguesado
Juan San Martin euskaltzainak "Rosa Bustinza, conocida con el seud6nimo
«Mafiariko» (1899-1953), de Mafiaria. Sobrina y discfpula de «Kirikifio».
Rosa, al igual que su tfo, escribi6 numerosos cuentos, que han visto la luz
desperdigadamente en diversas publicaciones, principalmente en «Jesus'en
Biotzaren Deya». Ultimamente, con el tftulo de Euskalerriko ipuinak, se vienen
publicando en «Anaitasuna» de Vizcaya a cargo del elorriano Jaime Kerexeta.
Rosa tambien escribi6 algunas poesfas y cantares. Toda su obra bien merece
ser fundida en un hermoso libro". Ildo beretik Nikolas Altzola Gerediaga "Anai
Berriotxoak" beste hau zioen bere Cien Autores Vascos liburuan: "Mafiariko
habni sido, seguramente, la pluma de mas rica fantasfa escribiendo narraciones
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y cuentos vascos de sabor legendario", escribi en un articulo que apareci6 en
el semanario irunes "El Bidasoa" en enero de 1955 en homenaje a Emeterio
de Arrese y de Mafiariko. Para mi, Mafiariko es 10 mejor que tenemos como
cuentista en la Literatura Vasca, me dijo Carrasquedo Olarra". Hileroko ba
tzarrik programatzen ez bada ere, Literatura batzordearen bilkuraren bat antola
daiteke.

Aramaioko alkateak, lfiaki Nafarratejaunak, gutunbat zuzendu digu orain
tsu (ikus eranskina). Ene ustez, arretaz hartzeko eskaria da, komeni baitzaigu
Araban Abbadiren alargunak babesturiko Euskal Jai bakarrak, Aramaion izan
zirelako, datorren irailean duela ehun urte. Parada interesgarria izango litzateke
zerbait antolatzeko, ene iduriko, ez Ibarran bertan hiru aldiz bildu baikara ha
raneko herri nagusian, baizik eta Oletako elizatean. Jardunaldiren bat, horrekin
batera antolatzekoan, Jagon Sailaren Jardunaldiak orainarte Bizkaia, Gipuzkoa
eta Nafarroan txandatu direnak lirateke aproposenak.

Onomastika batzordeak, bere aldetik, proposatu zuen bere VI. Onomastika
Jardunaldiak egitea, Errioxan, hain zuzen, herrialde horren izena, euskal jato
rrizkoa, seguru asko, historian dokumentatua agertzen den 900. urteurrena be
tetzen baita. Bide batez, Juan Bautista Merino Urrutia euskaltzain ohorezko,
errioxar ikerleari omenaldia, Ojacastron, beraren jaioterrian egitea aipatu zen
batzordean, uztailaren erdi aldera, agian. Dena dela, EUDELekin batera, Bil
bon, beraien egoitzan, edo gurean, Administrazioetako euskara teknikarientzat
Onomastika, eta bereziki seinalizazio alorretarako mintegi batzuk antolatzea
hitz egin dugu.

Euskaltzainburuak 1989 geroztik emandako ildoari jarraituz, alegia, 4, 4,
3 delakoa, 1999rako batzar egutegi hau aurkezten dut gaurko Zuzendaritza bi
lera honetara, beronek bere iradokizun eta oharrak egin ondoren, abenduko
osoko bilkuran aurkezteko moduan.

Urtarrilaren 29an, azken ostiralean, hileroko osoko bilkura" egoitzan,
Bilbon.

Otsailaren 26 eta 27an, azken ostiral-larunbatean, Rene Lafonen men
deurrenkari, bere omenezko liburua aurkeztuz, XI. Bame Jardunaldiak eta hi
leroko arrunta, Lapurdin.

Martxoaren 26an, azken ostiralean, hileroko osoko bilkura eta Ordez
karitza berriztatuaren inaugurapena, Donostian.

Apirilaren 23an, azken aurreko ostiralean, hileroko osoko bilkura, egoi
tzan, Bilbon, eta, arratsaldean eta biharamunean goizean EUDELekin Ono
mastika Mintegia.

Maiatzaren 28an, azken ostiralean, hileroko osoko bilkura, Donostiako
ordezkaritzan.
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Ekainaren 24 eta 25ean, azken ostegun-ostiralean, Aingeru Irigarai eus
kaltzainaren mendeurrena eta Gramdtica Bascongadaren 100. urteurrena, VI.
Gramatika Jardunaldiak eta hileroko osoko bilkura, Etxarri-Aranatzen.

Uztailaren 30ean, azken ostiralean, hileroko osoko bilkura, Donostiako
ordezkaritzan.

Irailaren 24 eta 25ean, azken ostiral-Iarunbatean, Aramaioko Euskal
Jaien mendeurrena, IV. Jagon Jardunaldiak eta hileroko osoko bilkura, Oleta
-Aramaion.

Urriaren 29an, azken ostiralean, hileroko osoko bilkura, egoitzan, Bilbon.

Azaroaren 26an, azken ostiralean, hileroko osoko bilkura, Donostiako or
dezkaritzan.

Abenduaren 17an, ostiralez, hileroko osoko bilkura, egoitzan, Bilbon.



2000. URTERAKO EUSKALTZAINDIAREN BATZAR
EGUTEGIA

Bilbao, 1999-XII-16

Jose Luis Lizundia,
idazkariorde-kudeatzailea

Bame Erregelen arabera, urte amaierarantz, hurrengo urteko batzar egutegi
proposamena Zuzendaritzara aurkeztea dagokit. Ohi bezala, horretarako euskal
bibliografiari begirada zabal bat eman ondoren hil honen 2an aurkeztu nion eta
haren iradokizunak kontuan izanik, gaur, abenduko hileroko batzarrera dakart.

Ospakizunei dagokienez, heldu den urterako hauek atzeman ditut: Ger
hard Blihr aleman jatorrizko legazpiar euskaltzain urgazle eta ia euskaltzain
oso izatera iritsi zen euskalariarena; Andres Iiiigo Ariztegi euskaltzain osoa
ren sarrera-hitzaldia, eta Iruiierriko San Fermin ikastolaren 30. urteurrena eta
Nafarroa Oinez dela eta, egindakoa.

Bestalde, saiatu naiz mendeurren edo ospakizun txikiren bat bilatzen, hi
leroko batzar edo bestetan egitarautu beharrean, batzordeen bilerekin txerta
tzeko. Horrela egin dugu aurten Maiiarian, Zuzendaritzaz gain, Literatura Iker
keta eta Onomastika batzordeakbilduz, Errose Bustintza "Manariko"
idazlearen mendeurrenean, urriaren 21ean eta 22an. Uste dut hori delabidea,
zeren eta zenbait aldiz euskaltzian batek baino gehiagok eta kanpotik ere, es
katzen badigute, ahal delarik, hileroko batzarrari etekin gehiago ateratzeko,
hobe dela, egoitzan, batez ere, edo ordezkaritzetan biltzea. Horrez gain, in
forrnatika ezarpenaren ondorioz, egoitzako areto nagusia, aurrerapen tekniko
inforrnatiko guztiekin hornitua izango da, hileroko batzarrari etekin akademi
ko gehiago ateratzeko. Batzorde gehienek, bestalde, Donostiako ordezkaritzan
biltzeko aukera dute eta baliatzen dira horretarako, leku aproposa delako, hi
lerokorako leku gutxiegi baldin badugu ere, eta Diputaziora joan beharra izan,
azaroan bertan gertatu zen moduan.

Apirileko azken ostirala, Arabako zaindariaren eguna da, San Prudentzio
eta Bazko Astea; aurrekoa ere, 21a, Ostiral Santu. Horregatik bada, eta Le
gazpiko Udal eta elkarteei so eginez, maiatzaren 5ean, lehen ostiralean, ber
tan egingo genuke, apirilari dagokion bilera. Lehen ere, horrela inoiz egin da,
hilabete baten data desegokia izanez gero, hurrengo hileko hasierako eta
amaierako asteetan bilduz.
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Andres lfiigorekin hitz egin ondoren, berari baitagokio eguna eta tokia
proposatzea, maiatzaren 26-27an izango litzateke; tokia, ordea, oraindik ez du
ziurtatu; Irufiean, Foru Diputazioan, edo nortasun aitortua duen leku baten;
edo, bestela, nahiago luke bere sorterriko Udaletxean, Iturenen, egitea.

Irailekoa jadanik eskatua du San Fermin ikastolak Zizur Txikin egitea. Iru
fiean hainbeste aldiz bildu bada ere Euskaltzaindia, Iruinerriko beste inora ez
da joan. Horretarako Zizur Txiki egokia litzateke eta ikastola hori Nafarroan
aintzindari izan da alderdi askotatik. Hor, egin ziren, bestalde, euskalduntze
ikastaro trinkoak 1971 eta 1972. urteetan. Bestalde, urte askotan, hor izan da
Jesus Atxa, euskaltzain ohorezkoa, zuzendari. Iraila, gai batez edo bestez, jar
dunaldiren bat egiteko data aproposa eta ikastola hau leku erosoa litzateke.

Abenduaren 28-29an, Herri-Literatura azpibatzordeak bere VI. Jardunal
diak antolatzeko asmoa duo Lehendabizikoak 1991n, kontapoesiaz, Billabonan
egin ziren; II.ak, 1993an, herri narratibaz, Donostian; III.ak, 1995ean, ahoz
kotasunaz, Oiartzunen; IVak, 1997an, paramiologiaz, Durangon eta Yak, az
kenak, 1998an, herri antzerkiaz, Tolosan. Jardunaldiak gai bati buruz egin dira
eta heldu den urtekoak euskal esaerei buruz programatu ditu Justo Maria Mo
koroaren omenez, Bilbon. Egoitza hautatu da kokagunetzat, zeren eta, nahiz
eta Tolosakoa izan, bere bizitza gehiena Bilbon egin baitzuen.

Udaberri beranduan, Hiztegi Batuaren lehen itzulia bukatu bezain 1aster,
lexikografiaz, hiztegigintzaz, alegia, jardunaldiren bat antolatu beharra ikusi du
Zuzendaritzak, oraingoz data jakinik gabe. Lehendik ere Hondarribian (1981),
Lekunberrin (1986), Plentzian (1987), Bidarrain (1988), Uitzin (1988), Aia
Laurgainen (1991) eta Saran (1991) bildu da Euskaltzaindia hiztegigintzaz, oro
korki, edo, bereziki, aldiro, LEF, EEBs edo Hiztegi Batuaz aritzeko.

Gehigarria: Pierre Charritton, Iparraldeko ordezkariak "in voce", egun
egin duen proposamena onartzen da. Ondorioz, uztailaren 21eko bilkura Do
nibane Lohizunen egingo litzateke, bertako auzapez, idazle eta euskaltzale
suhar izan zen Albert Goienetxeren omenez, haren heriotza-mendeurrenkari.

Beraz, 2000. urterako egutegi hau birresten da:

- Urtarrilaren 28an, egoitzan.
- Otsailaren 25ean, Donostian.
- Martxoaren 31 n, egoitzan.
- Maiatzaren 5 eta 6an, Legazpin.
- Maiatzaren 26 eta 27an, Nafarroan.
- Ekainaren 30ean, egoitzan.
- Uztailaren 21 ean, Donibane Lohizunen.
- Irailaren 29 eta 30ean, Zizur Txikian.
- Urriaren 27an, egoitzan.
- Azaroaren 24an, Donostian.
- Abenduaren 28 eta 29an, egoitzan



EUSKALTZAINDIAREN 2003KO EGUTEGIA

Laudion. 2002.eko abenduaren 20an

J. L. Lizundia,
idazkariorde-kudeatzailea

Kardaberazen jaiotzaren hirugarren mendeurrena betetzen dela eta, otsai
laren 27tik aurrera, haren omenezko ekintzak izango dira Hemanin: 27an, Her
naniko Udaletxean ekitaldi berezia egingo da eta 28tik martxoaren lera bitar
tean, Erakundearen XIII. Bame-Jardunaldiak egingo dira.

Gero, azaroan, Deustuko Unibertsitateko Donostiako kanpusean Karda
berazen omenezko jardunaldiak burutuko ditu Akademiak. Hauexek dira ber
tan izango diren hitzaldiak eta komunikazioak:

- Patxi Altuna eta Rosa Miren Pagolaren Hemaniko omenaldiko hitzaldiak.

- «Kardaberaz eta hizkuntza»: Bittor Hidalgo.

- «Kardaberazen terminologiaz»: Elixabete Perez Gaztelu (komunika-
zioa).

- «Kardaberazen hizkuntza ideiak»: Jose Ramon Zubiaur.

- «Erretorika Euskal "elegantzia" baterako urratsa»: Josu Bijuesca.

* * *
Federico Baraibar euskaltzalearen lanak berrargitaratu eta haren omenez

ko ospakizuna antolatu, urrian. RAE-ko akademiko izanda, Euskaltzaindiaren
hastapenetan euskaltzain oso izateko hautagaietako bat izan zen, Arabaren ize
nean, baina 1918an hil egin zen. Arabako Diputatu Nagusi eta Gasteizko al
katea ere izan zen. Hori dela eta, Euskaltzaindiaren asmoa da Probintziaren
Jauregian osoko bilkura egitea.

* * *
2002an, Manuel Intxauspe zuberotar euskal idazlearen mendeurrena bete

da. Hori kontuan hartuta, ekainean edo uztailean bilkura egingo da, segurue
nik Atharratzen.

* * *
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Juan Bautista Merino Urrutia euskaltzain ohorezko eta ikerle errioxarra
ren omenezko jardunaldiak. Laminiturri, Logronoko Elkarte Euskaltzalearen
eskariz, VI. Onomastika Jardunaldiak egingo dira. Honetarako espero dugu
haien antolaketan Errioxako Gobemuko «Instituto de Estudios Riojanos» Era
kundearen eta Errioxako Unibertsitatearen laguntza izatea.

* * *
Beraz xehetasun eta proposamen hauek kontuan izanda, 2003ko urtean

data erreserbak eginez, eta gainontziekoak txandatuz, lau Bilbon, egoitzan, lau
Gipuzkoan eta beste herrialdeetan bana, horrela aterako litzateke behin-behi
neko 2003ko egutegi akademiko nagusia:

- Urtarrilaren 31 n, hileroko bilkura arrunta, egoitzan.

- Otsailaren 27 eta 28an, Kardaberazen Ill. mendeurrenaren hasiera eta
martxoaren lean, hileroko bilkura eta XIII. Bame Jardunaldiak, Her
nanin.

- Martxoaren 27an, hileroko bilkura arrunta, egoitzan.

- Apirilaren 25ean, Federiko Baraibarren ospakizuna eta hileroko bilku-
ra, Gasteizen.

- Maiatzaren 30ean, hileroko bilkura arrunta, Donostian.

- Ekainaren 27an, Manuel Intxausperen mendeurrena eta hileroko bilku-
ra, Atharratzen.

- Uztailaren l8an, hileroko bilkura arrunta, egoitzan.

- Irailaren 18an, Merino Urrutiaren omenez, VI. Onomastika Jardunal-
diak, Errioxan.

- Irailaren 26an, hileroko bilkura, Donostian.

- Urriaren 24an, Nafarroa Oinezarekin batera, hileroko bilkura, lrunbe-
rrin edo eta Federiko Baraizarren ospakizuna eta hileroko bilkura arrun
ta, Gasteizen.

- Azaroaren 27 eta 28an, Kardaberaz omenez Jardunaldiak, eta hileroko
bilkura, Donostian.

- Abenduaren 19an, hileroko bilkura arrunta, egoitzan.

* * *

CALENDARIO DE EUSKALTZAINDIA PARA 2003

Tercer centenario del nacimiento de Kardaberaz. Con ese motivo, el pro
ximo 27 de febrero se le tributani un homenaje, en el marco de un acto pu
blico que se celebrani en el ayuntamiento de Hemani. Con posterioridad al
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mismo, del 28 de febrero al 1 de marzo, Euskaltzaindia realizani en esta mis
ma localidad sus XIII Jomadas Intemas.

En noviembre, jomadas en tomo a Kardaberaz, en el campus de Donos
tia de la Universidad de Deusto. Este es el programa de las mismas:

- Conferencias de Patxi Altuna y Rosa Miren Pagola, pronunciadas en el
homenaje de Hemani.

- «Kardaberaz eta hizkuntza»: Bittor Hidalgo.

- «Kardaberazen terminologiaz»: Elixabete Perez Gaztelu (comuni-
caci6n).

- «Kardaberazen hizkuntza ideiak»: Jose Ramon Zubiaur.

- «Erretorika. Euskal "elegantzia" baterako urratsa»: Josu Bijuesca.

* * *

Reedici6n de las obras de Federico Baraibar, quien lleg6 a ser academi
co numerario de la Real Academia Espafiola de la Lengua y fue propuesto,
asimismo, para ser academico de Euskaltzaindia en sus comienzos, si bien esta
posibilidad qued6 truncada como consecuencia de su muerte en 1918. Barai
bar fue, asimismo, Diputado General de Alava y alcalde de Vitoria/Gasteiz.
Euskaltzaindia tiene previsto realizar su sesi6n plenaria correspondiente al mes
de octubre en el Palacio Foral.

* * *

Acto de recuerdo del escritor suletino Manuel Intxauspe. En 2002 se cum
pli6 el centenario de este importante estudioso de nuestra lengua, por 10 cual
Euskaltzaindia tiene previsto realizar una de sus sesiones plenarias --en junio
o julio- en la localidad suletina de Atharratze.

* * *

Jomadas de Onomastica y homenaje al investigador riojano Juan Bautis
ta Merino. A petici6n de la asociaci6n cultural Laminiturri de Logrofio, la Aca
demia celebrara el pr6ximo mes de septiembre en la capital riojana sus
VI Jomadas de Onomastica, en recuerdo a este lingiiista que, ademas, fue aca
demico de honor de Euskaltzaindia. Para la organizaci6n de este evento, Eus
kaltzaindia espera contar con la colaboraci6n del Instituto de Estudios Rioja
nos, as! como de la Universidad de La Rioja.



BATZAR-AGIRIAK

Urtarrilaren 30an Donostia.
Otsailaren 27an: Egoitza.
Martxoaren 26an, Lezaman (Bizkaian).
Apirilaren 30an: Donostian.
Maiatzaren 28an: Durangon.
Ekainaren 25ean: Egoitzan.
Uztailaren 23an: Haltsu-Larresoron.
Irailaren 17an: Gasteizen
Urriaren 22an: Lizarran.
Azaroaren 26an: Donostian .
Abenduaren 17an: Egoitzan.
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6. Hiztegi Batuaren prozedura azkartzeko proposamena.

P. Salaburuk eta X. Kintanak adosturiko testua eztabaidatu eta J.L. Lizundiak,
pertsonak barik, karguak aipatzeko eta artikulazio zenbakiak ongi jartzeko zuzenkete
kin onartu da. I. Sarasolak ohargintza Euskara Batuko batzordetik ez pasatzea ere ai
patu duo A. Urrutiak zuzenketa hori idatziz aurkezteko eskatu du A. Urrutiak.

7. Hitzarmen berria.

Jasoriko oharrak aztertzean. J. Haritschelharrek 4.1.1. puntuan Euskaltzaindiaren au
rrekontuak iraila amaitu baino lehen aurkeztea proposatu eta ontzat eman da. 4.2 puntua
nahitaezkoa da dagoen bezala uztea. 4.3.2. Eginiko lanen txostenak agintariei zenbatero
aurkeztu behar zaizkien eztabaida izan da. Azkenean urtean behin aurkeztea erabaki da,
proiektu konkretuetan, bakoitzaren baldintzen arabera, txostenak maizago aurkeztuko di
ren arren. 6.3. puntuan urtarrilaren 2Orako osokoaren %10, protokoloa sinatu eta bi hila
betera %40 eta ekainean gainerako %50a jartzea onartu da. P. Salaburuk 5.2.ko puntuari
buruzko zalantza-galderari erantzun zaio, puntu hori agintariekin adostu zela argituz. Era
berean Euskaltzainek Zuzendaritzari negoziatzeko ahala eman diote, eta negoziazio horren
ondorioz beharrezko diren aldaketak egitekoa ere, betiere osoko bilkurari kontu emanez.

8. Esku artekoak.

8.1. Ortotipografiaren irizpena.

Corpus batzordeak Ortotipografiari buruzko irizpena prestatu du, Hezkuntza Sai
lak Euskaltzaindiari eskatua.

8.2. Onomastika idazkariaren lan egoeraz.

Mikel Gorrotxategi jaunaren egoera azaldu da, aurtengo abenduaren bukaeran
Santurtziko Udalarekin Euskaltzaindiak duen hitzarmena amaitzen baita. Zuzendaritzak
lankide hori urtebete gehiagorako kontratatzea erabaki duo EUDELek hitzarmen berri
tik jasoriko diruaz gainera, helburutu gabeko diru-iturriekin ordainduko zaio.

8.3. Kontularitza-laguntzailea.

J.J. Zearreta kudeatzaileak atzeraturiko ordainketak eta arintasunez egiteko beha
rrezkoa dakusa laguntza izatea. Hori dela eta, Zuzendaritzak Bilboko egoitzarako la
guntzaile bat sei hilabeterako lan-kontratua egitea ontzat hartu duo
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Donostia, 2005-I-12

Pello Telleria, idazkariordea

Urtarrilaren 12an, Donostian, Euskaltzaindiaren ordezkaritzan, 2005eko
batzar-egutegia aurkeztu zuen Erakundeak komunikabideen aurrean. Hauek
dira, Euskaltzaindiak 2004ko abenduaren 17ko osoko batzarrean onartu zuen
egutegiaren arabera, 2005. urtean zehar Akademiak gauzatzea begiz jotako eki-
taldi ezberdinak:

Hila Eguna Tokia Zer

Urtarrila 27 Egoitza Kargu aldaketa
28 Batzar arrunta

Otsaila 25 Donostia Batzar arrunta

Martxoa 18 Egoitza Batzar arrunta

Apirila 22 Donostia Batzar arrunta

Maiatza 26 Argomaiz – Batzar arrunta
27 Ozeta – XIV. Barne-Jardunaldiak
28 Larrea – Joan Perez Lazarragaren heriotzaren

– IV. Mendeurrena

Ekaina 23 Bilbo – Batzar arrunta
24 – Adolfo Arejitaren sarrera-hitzaldia

Uztaila 21 Iribarri – Jean-Pierre Arbelbideren eta Francisco
22 – Laphitz-en heriotzen mendeurrena

– Batzar arrunta

Iraila 23 Altsasu – Batzar arrunta
– Nafarroa Oinez: J. M. Satrustegiri omenaldia
– Juan Goikoetxearen jaiotzaren mendeurrena



Hila Eguna Tokia Zer

Urria 21 Mungia- – Batzar arrunta
-Laukiz – Esteban Urkiaga «Lauaxeta»ren jaiotzaren

mendeurrena

Azaroa 24, 25 Donostia – Batzar arrunta
– VIII. Herri-Literatura Jardunaldiak

Abendua 16 Egoitza - Batzar arrunta
– IX. Jagon Jardunaldiak

Euskaltzaindiaren XIV. Barne Jardunaldiak

Maiatzaren 27 eta 28an egitea aurreikusita daude Jardunaldi hauek Ara-
ban. Euskaltzaindiak bi urtez behin egiten ditu Barne-Jardunaldiak, eta beste-
ren artean, hurrengo bi urteetarako batzordekideak izendatzen ditu. Beraz, aur-
ten, 2005 eta 2006. urteetarako batzordekideak izendatuko dira.

Joan Perez Lazarragaren heriotzaren IV. Mendeurrena (1550-1605)

Maiatzaren 28an egingo da mendeurren honen ospakizuna Araban, Ba-
rrundiako Larrean. 2004an ezagutzera eman zuen Gipuzkoako Diputazioak
aurkitu berri zuen Joan Perez Lazarragaren eskuizkribua. Eskuizkribua plegu
laurdenean egina dago. 51 orriz (102 orrialdez) osatua. Lehenengo 4ak ez dau-
de osorik, urratuak izan dira. Esku bakarreko zirriborroa edo lanerako alea dela
esan daiteke. Joan Perez Lazarragak, Larrea Dorretxeko Jaunak euskaraz ida-
tzitako bertso, kanta eta maitasun-kontuen bilduma da. Horiez gain, garai har-
tan gogoko zuten kontakizun mitologiko luze bat dago.

Adolfo Arejita euskaltzainaren sarrera-hitzaldia

Ekainaren 24an ageriko batzarra egingo du Euskaltzaindiak, Adolfo Are-
jita euskaltzain oso izendatu berriak sarrera ofiziala egin dezan, sarrera-hi-
tzaldia irakurriz. Euskaltzain oso, 2004ko ekainaren 25eko batzarrean izenda-
tua izan zen, martxoan hil zen Andolin Eguzkitzaren hutsartea betetzeko.

Jean-Pierre Arbelbide (1841-1905) eta Francisco Laphitzen (1832-1905)
mendeurrenak

Uztailaren 21ean omenaldia egingo die Euskaltzaindiak Nafarroa Behe-
reko bi idazle hauei:
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Jean-Pierre Arbelbide (1841-1905)

Zaron jaio zen 1841eko abenduaren 22an, eta Baionan hil, 1905eko urtarri-
laren 27an. Eliz gizona izan zen eta hauek dira euskaraz argitaratu zituen lan na-
gusiak:

• Bokazione edo Jainkoaren deia, 404 orrialdeko liburua, 1887an, Lillen ar-
gitaratua.

• Erlisionea: Eskual-herriari dohazkon egiarik beharrenak, 480 orrialdeko
liburua, 1890ean, Lillen argitaratua.

• Kalbarioa, 1892an, Lillen argitaratua.

• Igandea eta Jaunaren eguna, 226 orrialdeko liburua, Lillen argitaratua.

Libururik ezagunena Erlisionea: Eskual-herriari dohazkon egiarik beharre-
nak da, hain zuzen iaz Euskaltzaindiak eta Nafarroako Gobernuak berrargita-
ratua.

Francisco Laphitz Arriada (1832-1905)

Arizkunen jaio zen eta Argentinan, Platan, hil.

Gurasoen merkataritza-lanagatik eta ama hangoa zelako Arizkunen jaio ba-
zen ere, Nafarroa Behereko Irisarrin bizi izan zen. Ikasketak Hazparneko ikaste-
txean egin zituen, eta ondoren, Uztaritzeko seminario txikian sartu zen, eta ge-
roago Baionara joan. Apaiztu ondoren, 1857an, Baigorrira igorri zuten apaiz
laguntzaile bezala, eta 1866an Zuberoako Altzaira. Berehala, bere herritarra zen
San Mixel Garikoitzek sortu berri zuen betarramiten ordena erlijiosoan sartu zen,
eta misiolari moduan joan Hego Ameriketara, Paraguai eta Argentinara, eta han
hil zen. 

Hau da idatzi zuen liburu garrantzitsuena: Bi saindu hescualdunen bizia, San
Inazio Loiolacoarena eta San Francisco Zabierecoarena, Baionan, 1867an argi-
taratua. Luis Villasanteren ustez, euskaraz idatzi den libururik ederrenetakoa da.

Nafarroa Oinez-05

Aurten Altsasun egingo da Nafarroa Oinez, Nafarroako Ikastolen Elkar-
teak urtero antolatzen duen jaia. Euskaltzaindiak aurten ere han izan nahi du,
Nafarroako Ikastolen Elkarteak gonbidaturik, azken urteotako ohiturari jarrai-
ki (2004an Lizarran, 2003an Irunberrin, 2002an Tuteran eta 2001ean Lodo-
san).

Euskaltzaindiak irailaren 23an egingo du Altsasun iraileko batzarra eta,
Nafarroa Oinez dela eta egingo duen ageriko bilkuran, Juan Goikoetxearen
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jaiotzaren mendeurrena ospatuko du (1905-1973). Juan Goikoetxea Zabalo
euskaltzain urgazlea izan zen eta urte luzetan Arbizuko erretore.

Esteban Urkiaga «Lauaxeta» (1905-1937)

Urriaren 21ean ospatuko du Lauaxetaren mendeurrena Euskaltzaindiak,
Mungia eta Laukizko udalekin batera.

Lauaxeta Laukizen jaio zen 1905eko abuztuaren 6an eta umetan familia-
rekin Mungiara aldatu zen, eta Durango eta Loiolako Jesuiten ikastetxeetan
ikasi zuen. Loiolan klasikoak ikastearekin batera, euskara eta euskal kultura-
rekiko zaletasun-giroa bizi izan zuen. Euskal Jai eta olerki-saioetan sari asko
irabazi zuen. Hizlari trebea izan zen eta herriz herri ibili zen mitin eta jaialdi
askotan parte hartuz. Espainiako Gerra Zibilean, 1937an, atxilotu egin zuten
eta Gasteizen eduki zuten kartzelan, harik eta 1937ko ekainaren 24an Gas-
teizko kanposantuan fusilatu zuten arte.

Egunkari eta aldizkari ugaritan idatzitako artikuluez aparte, Bide barrijak
(142 olerki, 1931), Arrats beran (40 olerki, 1935) eta Olerkiak (1974an argi-
taratua) olerki-bildumak egin zituen. Berea izan zen garaiko euskal lirika Eu-
ropako korronteetan txertatzeko ahaleginik zabalena eta lortuena.

VIII. Herri Literatura Jardunaldiak

Azaroaren 24an eta 25ean egingo dira Jardunaldi hauek, Donostian. He-
rri literaturari buruzko jardunaldiak aldiro-aldiro egiteko ohitura du Euskal-
tzaindiko Herri Literatura azpibatzordeak eta, aurten, «herri-prosa» izango da
aztergai.

IX. Jagon Jardunaldiak, Bilbon

Abenduaren 16an egingo ditu Euskaltzaindiak jardunaldi horiek, Bilboko
Elizbarrutiak euskarari eman dion trataera aztertzeko. Jardunaldi hauek, au-
rreko hiru urteetako beste hiruen segida izango dira, 2002an Hendaian, Baio-
nako eta Oloroetako elizbarrutietako egoera aztertu baitzen eta, 2003an Irun-
berin, Iruñea eta Tuterakoak eta, 2004an Gasteizen, Gasteizko elizbarrutikoa.
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EUSKALTZAINDIAREN 2006KO BATZAR-EGUTEGIA

Euskaltzaindiak 2005eko abenduaren 16ko osoko batzarrean onartua:

OSOKO BATZARRAK, MENDEURRENAK, JARDUNALDIAK...

Hila Eguna Tokia Zer

Urtarrila 27 Donostia – Batzar arrunta
– Ageriko batzarra: hilberri-txostenak.

Otsaila 24 Egoitza – Batzar arrunta

Martxoa 31 Gasteiz – Batzar arrunta
– Ordezkaritza berria

Apirila 27 Urnieta – Batzar arrunta
– Plazido Mujikaren jaiotzaren mendeurrena.

Maiatza 26 Elantxobe – Batzar arrunta
– Andima Ibinagabeitiaren mendeurrena eta Imanol

Berriatuari omenaldia

Ekaina 30 Zaldibia – Batzar arrunta
– F. Ignacio Lardizabalen jaiotzaren 2. mendeurrena.

Uztaila 21 Antzuola – Batzar arrunta
Oñati – Ana Toledoren sarrera hitzaldia

Iraila 29 Egoitza – Batzar arrunta
– Ageriko bilkura R. M. Azkue (gaur Lauro) Ikasto-

laren 40. urteurrena

Urria 27 Nafarroa – Batzar arrunta
– Ageriko bilkura Nafarroa Oinez edo beste ospaki-

zunez

Azaroa 24 Egoitza – Batzar arrunta
– X. Jagon Jardunaldiak 

Abendua 22 Baiona – Batzar arrunta
– J. Haritschelhar euskaltzainburu ohiari omenaldia
– Ordezkaritzaren egoitza berria



EUSKALTZAINDIAREN 2008ko
BATZAR-EGUTEGIA





EUSKALTZAINDIAREN 2008ko BATZAR-EGUTEGIA

OSOKO BATZARRAK ETA  AGERIKO BILKURAK
Hila Eguna Tokia Zer

Urtarrila 24 Bilbo – Euskararen Erakunde Publikoarekin  hitzarmena
sinatzea

– Jean Haritschelhar euskaltzainburu ohiaren ome-
naldia

Urtarrila 25 Bilbo – Batzar arrunta
– Recuperación del Euskera en Navarra-ren aur-

kezpena egileak
Otsaila 29 Bilbo – Batzar arrunta

– Hilberri-txostenak (1)  
– Bestelako txostenak (2)

Apirila 4 Bilbo Batzar arrunta
Apirila 25 Donostia Batzar arrunta
Maiatza 30 Iruñea Batzar arrunta
Maiatza 31 Etxaleku Sarrera-hitzaldia (S. Aleman)
Ekaina 27 Bilbo Batzar arrunta
Uztaila 18 Hendaia Batzar arrunta
Uztaila 19 Hendaia Sarrera-hitzaldia (A. Arkotxa)
Iraila 26 Bilbo Batzar arrunta
Urria 6 Iruñea Batzar Berezia
Urria 6-10 Iruñea XVI. Biltzarra
Urria 31 Donostia Batzar arrunta
Azaroa 28 Bilbo Batzar arrunta
Abendua 19 Donostia Batzar arrunta

(1) Jose Manuel Lasarte eta Jesus Atxaren hilberri-txostenak.
(2) Angel Ibisate euskaltzain urgazleak Ergoien-ez egindako txostena irakurtzea.
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