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b erotarraren goresm enez hitz egin du eta elkartearen izenean ohorezko
m edaila baña jartzen dizkie.
Montzon jaunak, b ere aldetik, bi hitz eskaintzen dizkio Jau reg u ib err.y andereari, bai berak eta bai bere anaiak herb esteratutako euskaldunei ordu larrietan laguntzen jakin zutelako. E ta, b erak bilduta dituen
paperak, euskal literatu raren tzat hain garrantzizkoak, h erriaren ak direla
eta ez bereak, eta arg itaratu nahi dituzten en eskuetan uzteko gerturik
dagoala.
Lekuona jaunak bi hitz egin ditu, S alab erry eta bere lana goratuaz
eta Villasante euskatzainburu b erria aurkeztuaz.
V illasante jaunak, bere aldetik, batzarkideei eta Ziberoari agur egin
ondoren, S alab erry -ren lana goratzen du, eskertzen du don M anuel eta
bere dohainak adierazi, eta bukatzeko, Euskaltzaindiaren egitekoa gogorazten digu, gaurko egoeran zer nolako lanak dituen au rrez-au rre,
eta abar.
B este gabe bukatu da biltzarra.

Euskaltzainburua

Idazkaria

\ U IS V ILL A SA N T E

JU A N SAN M ARTIN

1 97 0 -X I-2 7
Donostian, Gipuzkoako Diputazioan, 1970-eko azaroaren 27-an , goi
zeko ham ar t ’erdietan.
Bildu dira: Luis V illasante buru, J . H aritsch elh ar buru-ordezko,
A rrue, D iharce “Iratzed er”, A. Intza-^oa, Irigaray, Irigoyen, Labayen,
L afitte, L arzabal, Lekuona eta Satrustegi euskaltzaiñak; B aztarrik a,
Beobide, B erriatu a, Enbeita, E txan iz, F . Setien, Garm endia (Jo n ), G ar
mendia (Salbador), G oikoetxea-M aiza, Gereño, Lizundia, Z atarain eta
Zugasti euskaltzain laguntzaileak, San M artin idazkari dala.
Dassance, Eppherre eta E rk iagak ezin etorria adierazi dute.
Ohi dan otoitzarekin hasi da biltzarra.
U rriko agiria ontzat h artu da. E ta, urriko bileran iraileko agiriari
buruz erabakitzerik ez egoanez, Mauleko bilera berezia izan zelako,
E txan iz jaunak aditzera em aten du iraileko agirian M. Lekuona jaunak
anonimu bat h artu zuela aipatu beharra dagola.
Idazkariak aditzera eman du, “L a G ran Enciclopedia V asca” arg i
taldaria eta Euskaltzaindiaren arteko auzia, A zk u e-ren laneri buruz,
erabakita gelditu dala. U rriaren hogeian M. Lekuona eta L . Villasante
jaunek artean (Euskaltzaindiaren izenean hauek) agiri b at egin zutela
R etana jaunarekin auziak zuritzeko. A rgitaldariak, Euskaltzaindiari,
200.000 pezetaren ordainketa ontzat h artu du 1971-eko u rtarriletik ekain era bitartean onhartutako letren bidez, egile eskubideena, eta a u rre ra koan Euskaltzaindiaren baimenik gabe Azkuenik ezer ez argitaratzeko
erabakitzen da.
Fernando P i Ayanz, bitarteko egin duen lege-gizonak, bere lan agaitk 31.300 pezetako kontua pasatzen digu.
“L a Gran Encicopedia V asca” - Azkue auziagatik Euskaltzaindiak
bere artekoentzak ja rri zuen kolaboraziozko betoa jasotzen da.
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A . Irigoyen jaunak dio, betoa a ltx a baino lehen agertua dala E ustzaindikoren baten kolaborazioa.
Idazkariak, bere aldetik, argi ja rri nahi du, P erú A barka-ren a rgitalpen berriari, “L a G ran Enciclopedia V asca” -k arg itara berri due
ña, ba direla bi urte h itzaurrea berak egin ziona, eta b itarte auzia za
lako u rte betean egon dala argitaratzeko em an zuen ukapenez eta orain
zabaldu berri bada ere, ez oraindik berak h ortarako baim enil: eman
duelako.
H aritsschelhar jaunak Centre International de R echerches sur le
Bílinguisme elkargoaren azterlari den R oger M arcastel jaunaren gu tu naren berri, C anada-ko Québee-go Unibersidadetik, gure lan eta agirien b erriak eskatuaz, berezki gure argitalpen, eta lanak, batez ere
bilinguismoari buruz Espainian ditugun prolem eri buruzko informazioa.
Donostiako “Gordailu”-re n gutuna, Ikastolen izenean, gure h e rria ren une honetan “E u sk era-B atasu n a” -re n auziaz dugun arloa erabaki
b eh arra dugula, eta ikastoletako irakasleak beren aldetik laguntza em a
teko prest daudela, h órrela erabaki dutenez. Gutunarekin batean gai
honi buruz h artutako erab ak i-ag iria igortzen dute, zer ontzat hartzen du
ten eta zer ez adieraziaz, batez ere A rantzazun m ark atu ziren oinharriekin daudela aditzera emanez.
Idazkariak aditzera em aten du, hil honen 21-erak o Gipuzkoako
Diputazioak egin zuen deira, 1971 -rak o k ultura elkargoeri diruzko laguntza, bilera labur eta azkar bat egin beharra izan zutela idazkari-ordezkoak eta berak Donostiako euskaltzainekin dei honi buruz. E u skaltzaindiako Gipuzkoako ordezkaritzan bildu zirela: A rrue, Irig aray
eta Lojendio jaunekin eta diru eskarizko gutun bat egin, eta era be
rean, idazkari-ordezkoak aurrez gertaturik, 1971-eko lan egitarau a eta
presupuestoen agiria irak u rri, eta ondorean, Santiago San M artin Di
putazioko buru-ordezkoarekin m intzatu zirela. Deia ez zala E u sk altzaindiarekin pentsaturik, elkargo hau Diputazioak bere duelako eta
bilera kanpokoeri begira zala. Dana dala, diru gehitze bat izango du
gula agindu zigun.
A rru e jaunak, hontaz zenbait xehetasun geituaz bat, aditzera em a
ten du, Diputazioa berritzean duten asmoa. Gela b erriak egingo dituztela, elk arren ondoan, Euskaltzaindia, “Ju lio U rk ixo ” M integia eta Real
Sociedad V ascongada de los Amigos del P aís-elk arteen tzat, elk arren gandik ap arte bulego lanetarako, eta gela nagusi b at bilerak egiteko,
100 jarlekukoa, prem ia denean berreu n era a rte gehitu ahal izatekoa.
B errio k pozik entzun dirá.
Idazkari-ordezkoak d iru -k on tu agerpena em aten du, E rk iag a ja u 
nak bidalia. 1970-eko u rtarriletik irailaren azkenera a rte : Bilbon, K u 
tx a n zegoana, 898,— ; gehitua, 230.282,— ; urritua, 230.760,20; dagoana
419,80. B an k u -etx e e ta n zegoana, 10.924,81; gehitua, 516.396,94; urritua,
451.547,15; dagoana, 75.774,60. Bilbon guztiz dagoana, 76.194,40 pezeta.
Donostian (M aiatz-Irail azk enera), K u txan zegoana, — ,— ; gehitua, 1.500;
u rritu a, 1.500,— ; dagoana, — ,— . B an k u -e tx e e ta n zegoana, 48.733,86; ge
hitua, 75.000,— ; u rritua, 100.034,— ; dagoana, 23.699,86. Donostian guztiz
dagoena, 23.699,86 pezeta. Ondorean jartzen ditu Bilboko b ank u -etxeetan
zelan daudenaren xehetasunak.
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Euskaltzainburuak aditzera em aten du E U S K E R A , X I V -X V (19691970) osatzen dueña arg itaratu dala, m onografía bezala, u rre-ezteietan
erabaki zanez, Je a n H aritschelhar jaunaren L'oeuvre poétiqu e de P ierre
Topet-Etchahun lan m am itsua, E txah u n en idazki, itzulpen, aldaketa eta
oharrez, 710 orrialdeko lana. Euskaltzaindiaren etxetik zabaltzen ari
direla eta oraindik h artu gabeak ere laster izango dutela.
L afitte iaunak, Euskaltzaindiaren liburutegirako, a rg ita ra berri den
J . B. E tch eb erry -ren O brak mintzo (Baiona, 1969) eskaitzen du. L a rre sorok bere Sustrai bila (Donostia, 1970) eta azkenik Iñaki Beobidek,
Irak u r sail-en izenean, B ertrand Russellen azken iritziak (Donostia,
1970). Jo n Garmendiak, A. Plazido M ujikak bialdurik, Aditz laguntzailearen orriak. Giuztiei esk errak em atea erabaki da.
Euskaltzainburua Euskaltzaindiaren egituraz mintzo da. H ontarako
dugun prem ia agerrerazi ondorean, honela sailkatzen du E uskaltzain
dia: L eh en b iz iko a : Euskaltzainburugoa (D irectiva). Bigarrena: B a tz o r
deak (Comisiones). Hirugarrena: O rdezkaritzak (D elegaciones). B ig a 
rren a eta hiru garrena A raudiak dion Ik e r-S a ila (sección filológica) eta
Ja g o n -S a ila (sección tu telar) izango lirake, gutti g o ra-b eh era behintzat.
B i atal horiek osatua dala Euskaltzaindia. E ta ondorean hiru sailen x e hetasunak em aten ditu, bakoitzaren eginbeharra, ibilbide-legea eta abar
gogoratuaz: I Euskaltzainburua, honako hauek osatua: Euskaltzainbu
ruak, B uru -ord eak , Idazkari Nagusiak, Idazkari-ordeak, Diruzainak eta
O rdezkaritzetako bulego-buruek. B eren egin behar berezia E uskaltzain
diaren burokrazia arazoak eram atea. II B atzordeak, bigarren saila, B a 
tzordeak osatua. Euskaltzaindiak b ere Ik er-sailean zerbait egingo badu,
bere lan hori Batzordeen bidez burutu behar du. Orain, B atzordeetatik
behar den fruitua ateratzeko, berebiziko inportantzia du horiek behar
den bezala eratuak egotea eta prozedura lege jakin batzuen arabera
jokatzea; bestela ez dugu horietatik atarram en d u onik aterako, maiz
ikusi dugun bezala. Idazkari-ordeak dionez, bada, B atzorde bakoitzak
bi atalez behar du osaturik egon: bata, A tal E rag ilea izango litzake;
eta bestea, K on tseilari-A tala (hots, erderaz Comisión ejecutiva y Comi
sión consultiva esan ohi daña). B atzordearen A tal E ragilerak o pertsonak
hautatzea Euskaltzainburugoari dagokio. Honek batzarkideei B atzarrean
proposam endua egiten die, beti eskribuz eta arrazoiak emanez; beraz,
arrazoiez hornitu eta finkatutako proposam endua izan behar du. E ra
berean, beste batzarkideek ere proposam enduak egin ditzakete, baina
beti eskribuz eta arrazoiak emanez horiek ere. B a tz a rre a k ontzat eman
ondoren, B atzordearen A tal E rag ilea izendatua gelditzen da. B atzo rd ea
ren A tal E ragilean ez bitez egon hiru baino gutiago, ez eta bost baino
gehiago ere. A rrazoia bistan da: jende gehiegi sartzen baldin bada, ez
da lanik egiten. Gaiñera, A tal Eragile hunek buru b at e ta idazkari bat
izan behar du. K o n tseilari-A tala nahi den beste lagunez osatua egon
diteke. B eren borondatez eskatzen dutenak sar ditezke A tal honetan;
eta inork bere burua eskaintzen ezpadu, Euskaltzainburugoak egingo du
proposamendua eskribuz eta arrazoiak emanez (eta berdin egin ditza
k ete beste batzarkideek e re ). Proposam enduaren onhartzea, beti bezala,
B atzarreari dagokio. E ra honetan lana eram ateko zenbait xehetasun gaineratzen ditu. B aita ere, aditzera em aten du, gaurkoz A lfabetatze B a -
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tzordea bakarrik daukagula zutik, Bilbon Iraileko B atzarrean erantsi
zitzaizkion emendailuekin. Euskaltzainburugoak hurrengo b iltzarrerako
B atzordeen organigram a bat prestatu eta ekarriko du. E ra h o rtara begi
kolpe batez ikusi ahal izango da Euskaltzaindiaren Sail, Batzorde eta
A tal guztien multzoa.
III
Ordezkaritzak — dio euskaltzainburuak jarraitu az— . H auek dira
hiru garren saila. Hauek osatzen dute batez ere Euskaltzaindiaren J a gon-saila. Donostia eta Gasteizen ba dira bulegoak: Iruine eta Baionan
ere ja rri behar lirake. Bilbon Euskaltzaindiaren etx e nagusia dago, baina
haatik ongi litzake O rdezkaritza batzorde bat ere bertan balego, Ordez
karitza hauek egikizun berezia baitaukate. Ordezkaritza bakoitza bospairu lagunek osatua izango da. Gutienez, ilean behingo bilera egin
beharko lukete. Ordezkaritza bakoitzak lehendakaria eta idazkaria eduki
behar du; hortaz gaiñera, kontseilari bat, bi edo hiru ere bai. Bilboko
O rdezkaritzarako idazkari, bertan Idazkari-orde dagoena izango litzake.
O rdezkaritza-B atzordeko ez izanarren, edonor Euskaltzaindikok bertan
p arte h ar lezake, h artarak o B atzarrean proposamendu eginez. E u sk altzandiko Idazkari Nagusia izango da Ordezkaritza guztien buru. E ta
Idazkari-ordezkoa izango da koordinatzailea. Koordinatzaile hunek hilero
agertu bat egin beharko luke O rdezkaritzetara, horien lana koordinatzeko. Hiru hilabetez behin Idazkari Nagusi eta Idazkari-ordeak O rdezkaritzetako idazkariekin bilera egin beharko dute. Euskaltzainburu a ri ere, aldez au rretik bilera horren berri emango zaio; eta joateko
eskubidea du, berak nahi baldin badu behintzat.
Gero, gaineratzen du, hileroko B atzarretan ere, disziplina baten
b eharra dugula, denon onerako, eta proposatzen du: Euskaltzainburuaz
gaiñera izan dedila gure B atzarreetan m oderatzaile edo speaker bat, bere
m ikrofonu, tx in tx a rri eta guzti. Honi eskatu beharko zaio hitza, honek
ebakiko ditu sesioak, eta hitz batean esateko, B atzarrearen h aria berak
eram ango du. Aldiz au rretik banatuko den egitaraua segituz, noski. Nik
Lizundia Id azkari-ordea proposatzen dut zeregin hortarako.
Ontzat hartu ak izan dira proposamenduok.
S atrustegi jaunak eskatzen du, h artzen diren txostenen artean E u s
kaltzaindiak eskatutako gaieri p referentzia emateko. Hau ere ontzat
h artu da.
Euskaltzaindiaren araudia berritzea eta “personalidad ju rídica” behar
bezala lortzeko ere batzorde bat izendatu beharra dagoela eta jaun
hauek izendatzen dira B atzordearen A tal E ragilerak o: A. Luis V illa
sante, euskaltzainburu bezala: J . M. Lojendio, euskaltzain eta lege-gizon
den aldetik; A. Arrue, euskaltzain eta lege-gizon den aldetik; J . L. L i 
zundia, burokrazia arazoetan aditua den aldetik. A tal E ragile honen buru
V illasante izango da, et aLizundia idazkari. K ontseilari A talerak o: Je a n
H aritschelhar, mugazandikoen eskubideak eta errepresentazioa zaintzeko;
M anuel Lekuona, euskaltzainburu izanak eman dion esperientziagatik;
J . San rM atin, Euskaltzaindiaren Idiazkari den aldetik; Jesú s Oleaga,
lege-gizona den aldetik; J . M. Satrustegi, euskaltzaina, N afarroako eskualdearen izenean; M. Ruiz U rrestarazu, A rabakoarenean.
Iruineko Sym posium -a eratzeko batzordea izendatzen da: A tal E r a 
gile: Carlos S antam aría, Jesú s Oleaga eta Jo rg e Cortes Izal. Carlos S a n -
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tam aria izango da buru, eta Cortes Izai Idazkari. K ontseilari A talerako:
A. Irigaray, J . M. Satrustegi, M. J . U rm eneta, J . L. Lizundia eta A. D a
maso In tza-koa. Symposium-a, oraingoz, udaberrira atzeratzea eskatu
zaio Roda Idazkari-N agusi jaunari, antolam enak eskatzen duen denboragatik.
E txegin tza hiztegia p restatzeko batzordea, Euskaltzaindiari egin
zaion esk ariari jaram on eginaz, izendapen hauek egiten dirá: A tal E r a 
gilerako: J . M. B arandiaran, J . San M artin, J . Elosegi. B aran diaran buru
eta Jesú s Elosegi idazkari direla. K ontseilari A talerak o: Jo sé Miguel
Zum alabe “aparejad orea”, A. Z atarain euskaltzaindiko eta ingenieru
dena, C astor U riarte ark itektua eta P . L a fitte euskaltzaina.
Idazkariak adierazi du hiztegiak egiterakoan orain arteko esperien
tzia jasoaz, lehendabizikoz bibliografian adituak direnei dei egin behar
zaiela hiztegia osatu nahi dugun espezialidaden lehendik euskeraz zer
dugun galdetuaz, eta dugunaren gainean hitzez-hitz bulegokoak fitxak
bete hitz bakoitzari egile-singla emona ze,ta ondorean oraingo espezialista eta kontseilari artean hiztegiok zabaldu, beren iritziak jasotzeko.
H o n eta-ra lana arindu, eta azkenik, A tal Eragileko batzorde espezializatu aren esku utzi erabagi zihurra emateko. Sistem a honetan lan egitea
ondo ikusi da.
Donostiako Ordezkaritza osatzeko, hirukote hau proposatzen du
Euskaltzainburugoak: Aingeru Irig aray jau n a buru bezala, Carlos S an 
tam aría jauna laguntzaile, kontseilari bezala, eta Salbador Garmendia
jauna idazkari bezala. M. Lekuona jaunak dio, Berrondok ez duela usten
ordezkaritza, azkenengoz esan duenez. E ta, esandakoez gaiñera, B e rro n 
do jau n a ere kontseilari bezala sartzea erabaki da. Hauek, Ordezkaritza
hau, u rte-b etek o epean hartzen dute.
Iraileko B atzarrean erabaki zenari m en eginez, aditz batasuna ñola
egin ahal izango den estudiatzeko, B atzorde bat izendatu behar da, eta
Euskaltzainburugoak, bada, bere proposam endua egiten dio B atzarreari.
E u sk erak lau euskalki literario ditu. B eraz, euskalki bakoitzaren ize
nean pertsona bat hautatzen. B atzord earen A tal E ragilerak o: M itxelena
buru; Lapurdi eta N afarroa-B eh erek o euskalkiaren izenean, P ie rre L a 
fitte, garam atik a eta euskal idazle zah arrak eta berriak hain sustraitik
ezagutzen dituena; Zuberoa euskalkiaren izenean, Guillaume Eppherre
ziberotar euskaltzain eta “Gure H erria” -re n zuzendaria; Gipuzkoako eus
kalk iaren izenean, Patxi Altuna, irakaskintzan sartua dagoena, eta E us
kera hire laguna metoduen egilea; Bizkaiko euskalkiaren izenean, Im anol B erriatu a, euskal aditzari buruz azterk eta sakonak egina eta “A n aitasuna” aldizkariaren zuzentzailea. A tal E ragilearen burutza M itxelena,
ordezko L afitte, eta idazkari P. Altuna. K ontseilari A talerak o: A. D a
maso In tza-koa, René Lafon, I. O m aetxebarria, Joseba Intzausti, G. A res
ti, X . K intana, Isidro B aztarrik a, J . Oregi. J . L. A lvarez Enparantza, A ita
Iraizoz, F . Mendizabal, L. Akesolo eta J . E txaid e izendatzen dirá. E ta
ontzat h artu ak izan dirá.
Gai honi buruz J . O regi-ren txo sten b at jaso da, zenbait ohar eginaz
“A naitasuna” (189 zenb.) aldizkarian Jakin eta Ekin izenburuz agertu
zen lan ari eta Batasunaren kutxa izeneko liburuari. T xosten hau, B a tz o r
dearen eskuetan utziko da, haintzat h ar dezaten.
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Beobidek eskatzen du, H egosa-k aditz-batuari buruz antolatutako
sariketaren epea igaroa dala eta ep ai-m ahaia Euskaltzaindiak izendatu
beh arra duela. H onetarako dauden 100.000,— pezetatik, 50.000,— lehen saritzat dala eta beste 50.000,— batzorde baten h artu dirán lanen artean osakuntza bat egiteko. A d itz-b atu aren B atzorderako izendatu den A tal E r a 
gilea b era hautatzen da epai-m ahaiko.
Ondorean, Beobide berak gogorazen du, d atorren u rterako ere beste
100.000,— pezetako em aitza bat egingo dutela, era berean. Idazkariak es
katzen dio, Euskaltzaindiak bere aldetik lankideak ordaindu ahal iza
teko dirurik ez duenez, ia zergatik ez utzi, H egosa-ren diru hori, A ditzbatuaren B atzord earen lanak ordaintzeko. Beobidek, bero aldetik ondo
ikusi du, baina H egosa-koekin erabakitzekotan gelditu da.
X . Gereñok toki-izenen ofizialkien era jatorrezko lista bat behar dala
dio. Idazkari-ordezkoak dionez, aurki argitaratu k o da “N om enclator” -a,
Instituto Nacional de E stad ística-k h am ar u rterik behin argitaratzen
dueña eta bera harturik, h erri eta hauzo izen guztiak ekartzen dituenez,
berezi behar diren zuzenketak egitea izango dela onena. Ondo ikusi da.
Idazkariak dio, “A gu r” (6 zenb.) aldizkariak Pozak eta kezka }c izenako lan bat arg ita ra tu duela Euskaltzaindiarentzat irainez, tartean
idazkariaren izena ere era berean erabiliaz. B e h a r dan disziplinari eu steko, aurrerantzean abusurik izan ez dedin, sek retaritzaren izenean ofizialki erantzuteko eskubidea eskatzen du, bestela, bere izenaren honra
m antentzeko p artik u lar egitera beharturik dagoelako. Euskaltzainburuordezkoak dio, iraindua Euskaltzaindiaren idazkaria izan dala, eta ez
pertsona p artiku lar bat, eta Euskaltzainburuak beregain h artu behar
duela “A gu r” aldizkariari erantzuna em atea. E ra hau ontzat hartu a
izan da.
Idazkari-ordezkoak, González O llé-k B ureb ari buruz arg itara berri
duen katalogoa Euskaltzaindiko liburutegirako kom enigarria dela. E rostea
erabaki da.
A ita Damaso In tza-koak aditzera em aten du, aspaldidanik egina
zuela H letrari buruzko lan bat, argitasunak emanez. E U S K E R A -rak o
egin zuela, baina denboraz argitaratu k o ez zen ustean Bizkaiko beste
jaun batzuei eskaini ziola, eta oraintsu K arm el-e n arg itaratu a izan dela.
E ta argi utzi nahi duela, lehen Euskaltzaindiak h artu zuen elabakiaren
kalterik gabe, bakoitzak bere aldetik ikak urri eta konsideratzeko dala
H -ren historian.
D atorren B atzarrea, Donostian, abenduaren 30-ean izango da.
Ohi dan otoitzarekin bukatu da biltzarra.
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Iruiñean, N afarroako Museoan, 1970-eko abenduaren 30-ean , goize
ko 11-etan.
B ildu d ira: Luis Villasante buru, A rrue, Irigaray, Irigoyen, S atru s
tegi, eta Zavala euskaltzaiñak: B a z terretxea, B erriatu a, Berrojalbiz, In -

