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Altsasun F. Ondarra euskaltzain berriaren sarrera ospatuz, 1981.eko martxoaren 22an, kaputxinoen aretoan egin du Euskaltzaindiak goizeko hamaika terdietan
bere batzar irekia. Bildu dira, L. Villasante buru, J. Haritschelhar buruordea, P. Altuna, Damaso Inza, A. Irigoyen, E. Knorr, F. Ondarra, J. San Martin, J. M. Satrustegi
eta A. Zavala euskaltzain jaunak. Jorje Erriezuko euskaltzin ohorezkoa. J. A. Arana,
J. M. Aranalde, J. A. Etxebarria, J. Estornes Lasa, J. Goikoetxea, J. L. Lizundia eta
J. J. Zearreta urgazle jaunak; J. M. Satrustegi idazkari dela. Jose Miguel Ondarra,
Bakaikuko alkatea mahai buruan zegoen.
J. L. Davant, X. Diharce, J. Hiriart-Urruty, P. Lafitte, E. Larre eta P. Larzabal
euskaltzain jaunek ezin etorria adierazi dute.
Ohi den otoitzarekin hasi da batzarra:
Euskaltzainburuak Telesforo Monzon euskaltzain urgazle zenaren hil berria
eman duo J. San Martin Jagon Sailburuak egin du Monzonen kultur eta hizkuntza
mailako lanen aipamena.
I.

BESTE BILEREN BERRI

1. Langileak. Martxoaren 21ean, bezperatik beraz, hasiak zituen Euskaltzaindiak Burundako bere bilerak eta hauen berri eman du lehenik idazkariak. Euskaltzaindiaren bulego guzietako langileak bildu ziren goizeko hamar terdietan Urdiainen,
Satrustegiren etxean, lanen plangitza zehatza egiteko asmoa agertu eta denen iritziak
entzuteko. Eguerdi arte iraun zuen batzarrak eta interesgarria izan zen elkarrizketa.
Beranduago beste bilera bat egin beharko da, plangintza orokorra aurrera eraman
nahi baldin bada behintzat.
2. Euskaltzainburugoa. Arratsaldeko lau terdietan Zuzendaritza bildu zen
Urdiainen bertan. Han erabilitako gaietatik honako hauek azpimarratu ditu idazkariak:
- Debako Ikastaroa. Apirilaren 23tik 26ra Deban egitekoa den Dialektologi
azterketarako ikastaroa erdi gertaturik dago. Antolakizun lanetaz J. San Martin eta
J. L. Lizundia arduratuko dira.
- Haurren' bertsolaritza. Eskolako gaztetxoentzat bertsolaritza saio batzu egin
nahi dira Gipuzkoako Diputazioaren babesean. Euskaltzaindiari dagokionez, jaun
hauek izendatu ziren epai mahaian parte hartzeko: J. M. Aranalde, J. M. Lecuona eta
Antxon Aranburu.
- Arzii-ren mendeurrena. Datorren ekainean Zuberoan egitekoa den Arzti-ren
mendeurrena antolatzen joateko, J. L. Davant, P. Charritton eta J. L. Lizundia izendatu dira.
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3. Argitalpen batzordea. Larunbatean bertan arratsaldeko sei terdietan Argitalpen batzordea bildu zen Urdiainen, Jardunaldietako liburuari buruz zenbait arazo bideratzeko. Hori delata, atzeramenduren bat izan lezake liburuak.
4. EuskaItzain osoen batzarra. Gaur goizeko hamar terdietan bildu dira euskaltzin osoak gai hauen berri eman eta birronesteko. Esandakoak ontzat eman dira.
II.

BATZAR IREKIA

Euskaltzainburuaren agurrarekin hasi da batzar irekia. Euskararen aide kaputxinoek egindako lana eskertuz egin du bere txostena Villasante jaunak. Besteak beste, hiru euskaltzin oso izan dituzte koputxinoek Nafarroan: D. Inza, P. Iraizoz eta
Ondarra.
E. Knorr eta J. Haritschelhar euskaltzainek lagundu dute euskaltzain berria aretoan sartzen.
F. Ondarrak Polikarpo Iraizozkoaren aipamena egin ondoan, beronek utzi duen
euskal esku-izkribuen bilduma aztertu du: 76 prediku bizkaieraz, Gipuzkeraz hamasei eta Zegamako Dotrina. 49 Bidasoalde eta lapurdieraz, hala nola 55 Nafarroako
Gonibarren jasoak. Erriezuko Jorje aitaren bilduma ere aipatzen du denbora berean,
eta Lekarozko Iiburutegian dauden euskal izkribuak beste aIde. Lekarozko zerrenda
osoa eman du, beraz, F. Ondarrak bilduma hauen zenbaketa orokorrago bati hasiera
emanez.
J. M. Satrustegik Burunda aipatu du lehenik bailara honen bereiztasunak azpimarratuz. Euskaltzain berriaren bizia eta idazlanak agertzera eman ditu gero, berak
dituen euskal esku izkribu zerrendarekin bukatzeko. 323 sermoi, 1855 orrialdez osoturiko host bildumetan.
EuskaItzainburuak izendapenaren agiria eman dio gero F. Ondarrari, eta besterik gabe amaitu da batzarra.
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