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3. Eskuartekoak

3.1. Euskadi saria dela eta

Aurten ere Eusko Ikaskuntzak eta Euskadiko Kutxak giza eta gizarte zientzien ar
loan gehien nabarmendu den curriculuma saritzeko deialdia egin dutela gogorarazi zaie
euskaltzainei. Joan den urteko saria L. Villasantek jaso zuen. Aurten Euskaltzaindiak,
erakunde gisa, ez du inolako proposamenik egin.

3.2. Seberetxe

Duela urte batzuk hil zen Francisco Javier Martinez Pardo jaunak Euskaltzaindiari
Seberetxe izeneko jauregiaren laurdena utzi zion testamentuan. Dagokion parte hori ja
sotzeko eta notaritzan egin behar diren eskriturak eta gainerako tramite guztiak bide
ratzeko, 1.A. Arana diruzainari ahala emateko proposamena egin zaie euskaltzainei, ho
nen bidez Euskaltzaindiak onar dezan utzi zaion ondarea. Horrezaz gainera, egin behar
diren konponketa premiazkoenak bideratzeko ere ahala ematea proposatzen da. (ik.
eranskina).

Urrutia jaunari bere iritzia eskatu zaio. Ezkor xamar agertu da, eraikuntzaren egoera
eskasa dela eta, baina onartzearen aldeko dela esan duo Euskaltzainek aho batez onartu
dute idatziz egin zaien proposamena.

Eta besterik gabe, arratsaldeko bostak eta hamarrean amaitu da bilera.

Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar

* * *

Idazkariak
Patxi Goenaga

AGERIKO BATZARRA

Azkoitian, 1998ko martxoaren 27an

Azkoitian, Udaletxeko batzar aretoan, 1998ko martxoaren 27an, arratsaldeko 6etan,
hasi da Josef Frantzisko Aizkibelen bigarren mendeurrena dela eta, Euskaltzaindiak an
tolatutako batzarra. Honako jaun-andre hauek bildu dira:

1. Haritschelhar, euskaltzainburua, H. Knorr, buruordea, P. Goenaga, idazkaria, J.
A. Arana, diruzaina, eta P. Altuna, M. Azkarate, P. Charritton, X. Kintana, F. Krutwig,
1. M. Lekuona, Tx. Peillen, J. San Martin, J. M. Satrustegi eta A. Urrutia euskaltzain
osoak eta A. Aranburu, X. Aranburu, M. Atxaga, R. Badiola, J. L. Lizundia eta J. J.
Zearreta, euskaltzain urgazleak.
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Mahaiburua osatu dute 1. Haritschelhar euskaltzainburuak, Nerea Zubizarreta alkate
andreak, Koruko Aizarna Gipuzkoako Kultura diputatu andreak eta Jokin Azkue
HABE-ko zuzendari jaunak.

Lehenbizi, Nerea Zubizarreta andreak ongi etorria egin die bildutakoei. Herriak
eman dituen gizon handietako bat gogoratzea poz handia eta ohorea dela herri horretako
alkatearentzat. Bere hitzaldian, bidenabar, Azkoitiko euskara aztertzeko beka bat sortu
dutela aditzera eman du, 800.000 ptakoa.

Ondoren, Koruko Aizarnak ere agurtu ditu entzuleak. Azkoitiak beti ematen omen
ditu ezusteko atseginak, gaurkoan bezala.

1. Haritschelhar jaunak Aizkibel aitzindari izan zela azpimarratu duo Haren ametsa
oraingo belaunaldian ari omen da betetzen. Euskaltzaindiaren lan nagusiak orain ari dira
gauzatzen: OEH, Gramatika, Atlasa, eta abar.

Agur hauen ondoren, J. M. Satrustegik eskaini du bere hitzaldia: Aizkibel, Argien
mendeko azkoitiarra. Aizkibelen figura goraipatu duo Aizkibel euskararen zalduntxoa
izan zela bere garaian. Giza zientziak eta hizkuntzak landu zituen baina kontulari gisa
aritu behar izan zuen. Zenbaki-zaletasun hori hizkuntzari buruzko bere azterketetan ere
nabari omen daiteke.

Gero, H. Knorrek hartu du hitza, Aizkibel, bibliografiagile gaia aurkezteko. Aiz
kibel figura berezia izan omen zen euskal historian. Atzerriko ibilaldiei etekina ateratzen
jakin zuen gizona. Maurice Harrieten adiskidea, eta, euskalari ofiziala, nolabait, eta ba
karra, hegoaldean garai hartan. Hizlariak Aizkibelen bibliografi lana azpimarratu du,
zirriborro modukoa, erdi egunkari, erdi bibliografia. Nolanahi ere, liburuzale handia,
hangoak eta hemengoak biltzen saiatu zena.

Azkenik, Juan Ignazio Uria jaunaren txanda etorri da. Aizkibelen joan-etorriak go
goratu nahi izan ditu. Haren bizitzako sintesi antzeko bat eskaini du, izan zituen era
guztietako hartuemanak mahai gainean jarriz. Mezu handi bat duen gizona omen da
Aizkibel: gure kultura hizkuntzaren gainean eraikitzen dela, alegia.

Amaitzeko, Ikastolako Bertso Eskolako kideek Iparragirrek Aizkibeli egindako ber
tsoak kantatu dituzte, biolinez lagunduta.

Gero alkate andreak Aizkibelen mendeurrena irekitzat eman duo Horrela, arratsal
deko zazpiak eta hogeian amaitu da gaurko batzar irekia.

Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar

* * *

Idazkariak
Patxi Goenaga


