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“bertikalki” erabili ezinik ez dagoela,
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bestea gainerakoetarako

utziaz.

Zear edo zehar, ez dala “horizontal”, baizik “tran sversal” -en kideko, Gu
re artean, ordezkaritza beti erabili dela “delegación” -en ideaz, eta bulego, “oficina” esateko bereizten dela, aspaldiko u rteetan Euskaltzaindiko
agirietan agertzen denez.
g)
Batzordeak eta bakoitzak dakartenarenean: Gredos argitaldariak
argitara berri duen Jo a n Corom inas-en Diccionario Crítico-Etimológico
de la Lengua Castellana, gure lanetarako hain prem iazkoa denez, erostea erabaki da.
Irigoyen eta Lizundiak, biblioteka eraberritzeko diru eske-kanpaña
egitea eskatzen dute. Ontzat h artu da.
Symposium ttipia, edo lehen bilerak, geroago izango den Symposium-aren gertaeraz egingo daña, apirilaren 4 eta 5-ean izango da Iruñean,
N afarroako Museoan. B ertarak o deiak dituztenak bereziki p arte hartuko
dute.
B erriz gogorazten da, euskera irakasten ari direnei karnetak g e rta tzeko, irakasleen curriculum vitae eta hoiek erabiltzen duten erakusketa
metodoen berriak eta noiztik ari direnen xehetasunak ekartzea, bakoi
tzak bere aldetik hortan ari direnei dei eginaz.
A ditzera eman da, azken bozetan B aigorriko auzaphez irten dala
H aritsch elh ar jauna. Zorionak eman zaizkio.
Ohi dan otoitzarekin bukatu da biltzarra.
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JU A N SAN MARTIN

1971-IV -20
Bilbon, Euskaltzaindiaren E txean , 1971-ko apirilaren 20-an, goizeko
h am ar t ’erdietan.
Bildu dirá: Luis Villasante buru, Je a n H aritschelhar buru-ordezko,
A ita Damaso Intza-koa, Irigoyen, L afitte, M itxelena jaun euskaltzainak;
G. M anterola jauna, euskaltzain ohorezkoa; Altuna, A renaza, A resti, A r
k otxa, Azpeitia, B aztarrik a, B erriatu a, Berrojaibiz, Enbeita, Etxaniz, J . A.
E txeb arria, Fernández Setien, Garmendia (Jo n ), G'ereño, Intxausti, K e re xeta, K intana, Lizundia, Oleaga, Onaindia eta Santam aria jaun lagun
tzaileak, San M artin idazkari dala.
A rrue, Dassance, Diharce, E rkiaga, Eppherre eta Larzab al jaunak
ezin etorria adierazi dute.
Ohi dan otoitzarekin hasi da biltzarra.
M artxoko bilerako agiria ontzat hartzen da.
a)
Har-emanak: E U S K E R A aldizkariari diruzko laguntza em ateko
A urrezki K u txen federazioan egin den gestioaren berri em aten da.
P atrick J . F a rre ll euskaltzain laguntzailearen gutuna irak u rri da.
L ópez-M endizabai-en gram atik a lab u rra inglesera itzuli duanez, behar
diren zuzenketak egiteko laguntza eskatzen du. M itxelena jaunak bere
gain hartzen du zuzenketa lan hau.
E spasa-C alpe, S. A .-tik A zk u e-ren Euskalerriaren Yakintza -re n egile
eskubideen ordainketa, igazko azken sei hilabetekoa, 2.368 pezeta. B aita
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ere, aditzera em aten digute, IV -g arren tom oaren argitalpena egin dutela.
Biiboko L iturgia batzordeko buru den Dionisio Borobio jaunak, libu
ru eta liburuxka, argi ta ra berri dituen ham azortzi titulu bidali dizkigu:
Jaieguneiako Irakurgaiak, bi tomo (1970-1971);
(1970); Cuaresma, erd era-eu sk ara (1970); Nueva Pastoral para el bautis
mo, erd era-eu sk ara (1970); Meza Santua, bi tomo (1969); Kristau ikasbidea, hiru tom o (1970); Aste Santua, bi tomo (1970-1971); Garizumako
Mezatarako abestiak (1970); Bateoa (1970); Umeen bateoko elizkizun-liburua (1970); Umeen bateoko doiñuak (1970); eta Autortzarako p a rkamen itzak (1970). Denak Bilbon bertan argitaratu ak .
L afitte jaunak, bere aldetik, beste liburu hauek eman dizkigu: Eus
kal alorretik, bilduma (Baiona, 1970); Histoire de l’A m e Basque, Roland
M oreau-rena (Bordelen, 1970); Gure Almanaka (Baiona, 1971); Petain
Marechala, D. Soubelet-ena (Im prim erie Régionale, 1941); L ’Homme Bas
que, Etienne S alab erri-ren a (Baiona, 1950); eta horiez gaiñera, bere la netarik zenbait separata, Correspondance adressée par G. Lacombe á

l’A bbé M. L anderretche; L ’A rt poétique basque d’Arnaud Oyhénart;
Egiiberri-aroa euskaldunen ohiduretan; Une lettre inédite du Pére Joseph
Moret á Arnaud d’Oihénart; Sabino Arana Goiri ; eta Georges Lacombe.
Gaiñera, Bibliographie zenbait lan eta J . E tch e p a re -re n A xular eta Euskualtzainburu izeneko lanen separatak.
Borobio eta L afitte jaunei eskerrik beroenak em atea erabaki da.
Ism ael T orres jaunak arg itaratu duen Umeen-deia izeneko bilduma
argital-p en aren tzat laguntza eskatzen da. 35 ale eskatzea erabaki da (25
ale Ju lia B errojalb iz-en tzat eta gainerakoak Eusk altzain d irak o).
Idazkari-ordezkoak diru kontu gora-b eh erak eman ditu, aurtengo
lehenengo hiruhilabetekoa: Bilbo eta Donostiako d iru -etxeetan , zengoana 394.446,45; gehitua 104.341,89; urritu a 439.320,14; guztiz dagoana
59.468,20 pezeta. E ta ondorean zertzeladarik aipagarrienak agerreraziaz.
b)
Iruñean Symposium gertaerarako egin diren batzarren kontu
ematea: S antam aría jaunak txosten a iraku rri du batzar horietako gorabeheren xehetasunak emanaz. Egin ziren estudioak, irakaskintza legeon
egoera aztertu, h erri-iritziak zuzentzeko behar diren antolakizun eta
z&balkundeak aztertu. Gai hauek behar bezala m ugatuaz, udazkenean
Symposium handia egingo dala.
Ondorean H erri Hizkuntzen idazkaritzako gutun bat irak u rri da,
Fred eric Roda jaunak izenpetua. E ik argo honen jarraip en erak o zuzendaritza berrituaz, S antam aría jaunak jarraitu k o du Euskaltzaindiaren o r
dezkari, eta Institución P rincipe de V iana-k, bere aldetik, zuzenki izanen
du ordezkarja; batzar haietan erabaki bezala, Jo rg e Cortes Izal jauna
izango da. H erri Hizkuntzen idazkaritza hau m antentzeko presupuesto
bat ere jartzen da, bertan sartu ta dauden eikargo guztiek ordainduko
dutena.
d) Santamaría jaunaren txostena, euskal esaeren hiztegiaz: Esaera
arrun ten ak adibide jarririk , hauek hiztegi bezala zelan antolatu, zer balio
eman, eta abar, zehatz-m ehatz aztertzen ditu, euskararen aberastasu n erako hauek duten balioagatik h artu behar dugun a rre ta erakutsiaz.
e) Etxegintza hiztegiaren batzordeko berriak: Idazkariak em an du
lana au rrera eram ateko ja rrj dituzten oinharrien barri. Hitzen fitxero a
egitekotan gelditu dela Jesú s Elosegi, gero, gelditzen diren hutsuneak b e-
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tetzeko arkitektoen kolejiokoekin eta J . M. Zum alabe jaunaren laguntzaz hornitzeko.
f) B atzarreak eratzeko asm o batzuk: Euskaltzainburuak proposatu
ditu b atzarreak hobeto aprobetxatzeko asmo hauek. B a tz a r egunean gehienok egun osoa galtzen dugunez, goiza batzordeen lanak antolatzeko
utzi eta arratsald ez batzar o rok orra egin. B atzordeak gehienetan toki a skotako lankidez osatzen direnez, hauek elkarrekin batzartzeko aukera
eman, h ortara egun guztia Euskaltzaindiari eskaini ahal izateko. Prueba
egiteko datorren b atzarretik hastea erabaki da.
g) Aresti, B erriatua eta . K intanaren txostena, aditz batua eratzeko
bideei buruz: K intanak irak u rri digu hiruren artean g ertatu duten estu dioaren sarrera, beren asm oa zertan den adieraziaz. O rtografiaren oinharrizko batasuna erabakia dagoen eskero, aditz batasuna egin b eharra
dagoela. Aditz baturako gaiztasunak non dauden eta zelakoak diren azalduaz. 23 aditzen konjugazioa eskatzen dute, beren proposam endua eskainiaz.
Aditz batuaren batzordearen esku uztea erabaki da. B atzorde hone
tako kontseilari bezala, A resti jau n ak lehenago ezezkoa em ana bazuen
ere, orain konform e dagoela dio, e ta bere laguntzarekin ere konta dezaten.
A ltuna jaunak, bere aldetik, aditz batuaren batzorde berari, arg itara
berri eta laster zabalduko den liburua eskaini dio, aditz b ateratuaren
proposamenduz. Hau ere batzorde b eraren eskuetara pasatuko da, behar
diren azterketen lagu n garri izateko.
h) B atzordeak eta bakoitzak dakartena: Euskaltzainburu jaunak,
idatz arau eri buruz egin den lanaren berri em aten du.
Euskaltzaindiko araudi b erriztatu aren borradoree, aspaldi zabaldu
zela batzordekoen artean, aditzera eman du Euskaltzainburu jaunak, bai
na oraindik erantzun guztiak h artzeke daudela. B izk ortu nahi litzake.
E ta lege-gizonekin b ileratxo bat egitea komeni déla.
“X en p elar” izeneko bertso-pap er sariketarak o m ahiburua izendatzen
da: A. Irigoyen, S. Onaindia eta J . G arm endiak osatuko dute.
“Lizard i” izeneko poesia sariketa ira g a rri b eh arra adierazi da.
Eusk era hitza “euskara” behar duela izan. B ain a ez da ezertariko
erabakirik hartu.
Euskaltzaindiko bileren b erriak argitaratzen dituzten aldizkaráak esk ertzea agirian ja rtz e a erabaki da. Euskarazkoetan bialtzen zaizkien guz
tiak argitaratzen dute “A gu r”-e k ez-ezik. Erderazkoei euskaraz eta e r
deraz bialtzen zaje, eta “H ierro” -k b akarrik argitaratzen du euskaraz.
I r r a t i e ta e g u te g ie i e u s k e ra z z e r b a it ja r tz e a a ts e g in e z ik u s ik o g e n u k e a la esa n a z id a z te a k o m e n i d ala.

R eal A cadem ia Españolak, “eu skara” hitza K -k in jartzea onhartu
duela, aditzera em an da.
M itxelena jaunak, arratsald ean Deustuko Unibersidadean “E u sk ara
ren irakaspidea eta euskara irakaspide” gaiez jen d aurren egingo den e lk ar-h izk etan , bere sarrera erderaz hasiko duela, gero elk ar-h izk etak eus
karaz jarraitzeko, baina bakoitzak libre izango duela nahi duen hizkuntzaz baliatzea.
S alam an ca-n udaran egiteko den Congreso Internacional de H ispanistas-erak o déia egiten digute M itxelena jaunaren bidez, Eusk altzain -
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diko norbaitek txostenen bat bidali edo bertan p arte h artu nahi baldin badu.
B este gabe, ohi dan otoitzarekin bukatu da biltzarra.
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1971-V -28
Donostian, Gipuzkoako Diputazioan, 1971ko m aiatzaren 28an, a rr a tsaldeko lauretan.
Bildu dirá: Luis V illasante buru, Je a n H aritsch elh ar buruordezko,
A rru e, Diharce, Irigoyen, Labayen, L afitte, eta Zabala jaun euskal
tzainak; Akesolo, Altuna, B erriatu a, E txan iz, F . Setien, G arm endia
(Jo n ), Garm endia (Salb ad or), Lizundia, Ruiz U rrestarazu, Sarasola, Z a
tarain eta Zugasti jaun laguntzaileak, San M artín idazkari dala.
Dassance, Eppherre, L arzab al eta Satru stegi jaunak ezinetorria adie
razi dute.
Ohi dan otoitzarekin hasi da biltzarra.
Apirileko agiria ontzat hartzen da. B e rta n esan gabe utzi zan, E r 
k iaga diru-zainak, bere e to rri ezinagatik, idazk ari-ord ezkoareh esku
utzi zuela aurtengo lehen hiru hilabeteko kontu em atea.
a) H ar-om anak: W ashington-dik Em b ajad a de E sp añ a-k o gutuna,
esk errak emanez beren eskaria beteaz The Legen d and Tales o f th e B as
que P eople M ariana M onteiro-ren liburuari buruzko b erriak bidali g enizkiolako.
Caja L ab o ral P op u lar-ek o zuzendari den Jo sé M ari O rm aetxearen
gutuna, egin genien diru esk ariari erantzunaz, 50.000 pezeta bialtzen
digutela aditzera emanez. Diru hau zernahitarako subenzio bezala em a
ten digute, batez ere gure biblioteka era-berritzek o. E sk e rra k eman
bekiez.
Ix a k a López M endizabal euskaltzain ohorezkoaren gutuna irak u 
rr i da. P atrick J . F a re ll jaunak bere gram atik ari inglesera egin dion
itzulpenaren zuzenketeri buruzko xeh etasu n batzuk eskatuaz. Id azk ariaren esku gelditzen da xehetasunak idazkiz em atea.
H artu diren liburuak: D iharce jaunak, A ldareko liburua, Liturgiaz
Kontzilio ondorengo lehen u rratsa Belokeko B eneditanoek egina eskaintzen du, eta P . L a fitte jaunak Tkas-koek a rg ita ra berri duten Je a n B a r b ier-en A ntxitxarburu -ko bu ham iak izenekoa. E sk e rra k em an zaizkie.
b) Araudia berriztatzeko batzordearen lanen berri em atea: E u sk al
tzainburuak aditzera em aten du zenbait azterketa eta zuzenketa egin
zaizkiola lehen idazkiari eta orain Lojendio jaunaren eskuetan utzia
dala, zenbait orraztak a egiteko. O rraztapenon ondorean, batzordeak b e
rriz dildurik begiratuko duela biltzarrean presen tatu au rretik .
d)
Idazte arauen batzordeak prestatu duen txostena: “Puntuazio
m arka batzuk non, noiz eta ñola jarri": Euskaltzainburuak irak u rri du
lan honen sarrera, egoan prem ia adieraziaz eta lan-estudioa zelan eram an
den kontuak emanez. Ondorean, batzordeak presentatu duen lana a z te r
tu da eta erabaki hauek hartu.

