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Jokin Zaitegi Arrasateko ospitalean bizirik zegoelarik erre zitzaion etxea
1980.eko Apirilaren 2an. Ordurako bere baimena lortuta geneukan eta Euskal
tzaindiaren gordailura ekarri genituen han zeuden liburu, aldizkari eta beste
paper solte pila, su eta uraren hondamenditik salbatuz.

Beste toki batzuetan ere bazeuden Zaitegiren liburu, aldizkari eta paperak,
hots, Baionako Villa lzarra delakoan eta Lemoan, Pelikene Arreseren etxean.
Andra honi bisita bat egin genion Juan San Martinek eta biok 1981.eko Urtarrila
ren 14an eta bertan zeuden liburuak (Platon, Euzko Gogoa, eta abar) Bilbora
ekartzekotan geratu ginen. Urte bereko Otsailaren 19 eta 25ean ekarri genituen
han zeuden guztiak Bilboko gordailura.

Zaitegiren liburu, aldizkari eta paperen hirugarren gordelekua Baionako Villa
lzarra zen. Ordurarte egindakoaz eta Baionakoaz zer egin behar zen erabakitzeko,
bilera bat egin genuen Arrasateko Udaletxean, 1981.eko Otsailaren l1an, Arantza
Akizu, Jose Maria Velez de Mendizabal,· Juan San Martin eta nik neuk, Villa
lzarran zegoena ikusteko bertara joatea erabakiz. 1981.eko Otsailaren 21ean joan
ginen, Ander Barrutiarekin akordio batera helduz, dena Bilbora ekartzeko, eta
hemen dena taiutu ondoren, banaketa bat egiteko.

Baina luzea eta aspergarria izan zen ondoko arazoa, Villa Izarratik hango
fondoak ateratzeko eta muga pasatzeko oztopoak ugari izan genituelako. Azke
nean, Villa Izarrako okerrak zuzendu zirenean, Jose Antonio Ardanza, Arrasate
ko Alkatea, eta Luis Villasante, Euskaltzainburuaren agiriak eskuratu genituen
Baionako ondasun hori Euskaltzaindira ekartzeko. Baina oraindik mugako ara
zoak zeuden konpondu gabe.

Azkenean lortu genuen Baionako fondo guztia ekartzea. 1985.eko Urriaren
8an bildu ginen Villa Izarran, Ander Barrutia, Juan San Martin eta hirurok, eta
han zeuden pakete guztiak zabalduz, inbentario bat burutu genuen eta 168
kutxetan sartu. 1985.eko Urriaren 25ean Euskaltzaindiaren gordailuan sartu ziren
Baionako guztiak, Zaitegiren fondo osoa toki bakar batetan bilduz.

Ordutik hona lan ugaria izan dugu gordailuan dagoena taiutzen eta behar
den bezala sailkaturik jartzen. Zaitegiren fondo guztia hala sailkatuta geratzen
zaigu:
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I. Liburutegia.

2. Platonen lanak, argitaratuak

3. Platonen lanak, argitaragabeak

4. Euzko Gogoa, bilduma argitaratuak

5. Euzko Gogoa, argitaraturiko eta argitaragabeko tan originalak

6. Beste Zaitegiren argitalpenak

7. Gutundegia

Lehen sailaren Katalogoa egina da hogei kutxetan Baionatik ekarrita eta
lehenago ekarritako liburuekin ere osatua: 1459 dira gm:tira Zaitegiren liburutegi
tik salbatu ditugun liburuak eta horietatik 892 dira Arrasateko Kultur Etxera gaur
igortzen ditugunak. Beste 567 liburu "Azkue Biblioteka"n geratzen dira.

Beste sailetako (217), argitalpen eta paperak ere Euskaltzaindiaren Gordailu
eta Artxiboan geratzen dira. Zaitegiren argitalpenak salgai daude, ateratzen den
diruarekin lan argitaragabeak kaleratzeko. Beste paper guztiak (originalak, gutu
nak), zenaren borondatea errespetatuz, Euskaltzaindiaren Artxiboan daude, iker
ketak bideratzeko.


