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Hernanin, M eza N agusiaren ondoren, U daletxean bildu dirá, 1 978 .e- 
ko Urtarrilaren 29an, Agustín P ascual Iturriaga euskal idazlearen 2. m en- 
dehurrenaren ospakizuna déla eta:

L. Villasante buru, J. H aritschelhar buruordezko, J. San M artin id az
kari, A. Irigoyen, P. Lafitte eta A. Zabala euskaltzain  jaunak; J. L. A lvarez 
Enparantza, J. M. Aranalde, M. Atxaga, J. Fdez. Setien, J. Garmendia  
Kortadi, X. Kintana, I. Laspiur, J. L. Lizundia, J. M. Mujika, K. Santam a
ría, I. Sarasola, J. J. Zearreta euskaltzain  laguntzaile jaunak.

Agintarien aldetik m ahaiburuan eseri dirá Iruin jauna, herriko alka
te, O yarzabal jauna, Probintziako Gobernadorea, eta Egia jauna, Gipuz- 
koa D iputazioko lehendakari ordea.

J. L. D avant, X. D iharce, E. Erkiaga, E. Larre eta P. Larzabalek ezin  
etorria adierazi dute. E. Knorr, J. M. Satrustegi elurrarengatik ezin etorri 
izan dirá.

Lehendabizi Iruin, Alkate jaunak, Hernaniko herriaren izenez ongi 
etorria em an du.

Ondoren, Euskaltzainburuak agur batez adierazi du ñola E uskal
tzaindiak ohitura duen Euskal Herrian zehar honelako batzarre irekiak  
egitea euskararen alorrean saiatu  diren gizon ospetsuen m endehurrene- 
tan, eta, hórrela, egun, H ernanira etorri déla bertoko sem e Agustín P as
cual Iturriagaren 200. urtehurrena gom utatuz.

A. José Ignazio Lasak bere hitzaldia eskaini du: "A. Iturriagaren  
bizitzaz", xeh etasun  ugari em anez. Bidé batez, agintariei eskakizun bat 
egin zien, halegia, Valladolideko U nibertsitatean dauden Oinatiko Uni- 
bertsitate ohiaren "artxibo ondasunak” hona ekartzeko, zeren hara joan  
behar izan baitzuen P. Iturriagaren datu zehatzen bila.

Ibón Sarasola, euskaltzain  laguntzailea, "A. Iturriaga, euskal id az
le" gaiaz m intzatu zen, zera nabarm enduz, garai hartako euskal idazleak  
ohi ez bezala eliz gaietatik  kanpoko literatur em aitzetan sakonduz.

J. San Martin, euskaltzaindiko idazkariak, "A. Pascual Iturriaga eta  
euskararen instituzionalizatzeaz" egin zuen bere hitzaldia. Ñola euskara  
eskoletan  sartzeaz eta hizkuntzaren praxisaz aintzindari ñola izan zen  
azaldu zuen batez ere. Hernaniko institutoari P ascual Iturriaga izena ja r
tzea proposatu du azkenik.

J. L. Lizundia, Euskaltzaindiko "Herri Izen degi” -ko batzorde idazka
riak Euskal Udalen izendegia aurkeztu du adieraziz ñola zuzenketa epea
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egun hontan am aitzen zen eta orain batzordeak aztertuko dituen Euskal 
Herriko Udal batzarrei eta gizakom unikabideei dei bat eginez, hauei 
zabalkundea eskatuz eta haiei Euskaltzaindiak euskararen aldetik finka- 
tuko duen Izendegi hau  beraiek Adm inistralgo alorretik ofízial dezatela.

Bukatzeko Deustuko U nibertsitatean eginiko euskal irakasleen etsa- 
m ina diplom a eta karnet banatzea egin zen.
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