
EUSKALTZAINDIAREN BATZAR-AGIRIAK

Bilbao’n, Euskaltzaindiaren etxean, 1941’ko Jorrailaren 28’an.
Jaun oneik bildu dirá: Resurrección María Azkue, Julio Urkijo, Juan 

K. Guerra, Pablo Zamarripa, Juan Irigoyen eta Nazario Oleaga.

Azkue jaunak, batzar onen zioa ta elburua adierazoten ditu. Diño, 
igaroko jazoerak, euskaltzain biren eriotzeak eta beste batzuren erbes- 
tetzeak izan dirala-ta, Euskaltzaindiaren batzarrak eta lanak eragotzita 
egon direala ia bost urte oneitan, noiz ta zelan barriz birrasi ziteüeazan 
ikusten etzala. Baina “Junta de Cultura de la Excelentísima Diputación 
de Vizcaya”-k adierazo dautsala egoki litekeala Euskaltzaindia barriztu 
ta bere ianetan ekitea, orretarako berak be diruz, urtean bost mila pe
seta emonaz, lagunduko' leukeala-ta. Orregaitik eta orretarako deitu 
dautsie bizi direan ta berton dagozan lenagoko euskaltzainai eta beste ba
tzar onetara etorri direan jaunai, eurokaz ta izentau leikezan beste ba- 
tzukaz Euskaltzaindia barriztu leitekela usté izanik.

Batuta dagozanok, aintzakotzat artzen dabez. Azkue jaunaren esanak 
eta pozik agertzen dabe gertu dagozala bakoitzari dagokonean betetako.

Beraz, erabagiten dabe, bein-beineko ta oraingoz, Euskaltzaindia 
jaun oneikaz erat.ua izan dedila: lengoak, Azkue, Urkijo ta Intzagarai 
jaunak; barriak Gerra, Zamarripa, Irigoyen eta Oleaga jaunak; beste 
euskaltzainen izentatzea geroagorako utzirik.

Euskaltzaindia onan eraturik, bere lenengo batzarraldia egiten dau. 
Oiturako otoitzez asten da.

Kanpion ta Eguskitza izandakoen arirnen alde il-otoitza egiten da.
Urrengo, kisa-izentatzea egiten da. Autarkitara jo-ta urtetan dabe: 

Euskaltzainburu, Azkue jauna; Zadorlari, Oleaga jauna. Beste kisak urren- 
gorako izten dirá.

Azkue jaunaren asmoz Eladio Esparza jauna euskaltzain aukeratzen 
da agobatez, eta beroneri eskatu bekio beste ñapar baten izena.

Gregorio Maidagan jauna Urgazle aukeratzen da ta beroneri ezarten 
yako bein-beineko diruzaintzea.

Erdera-euskera iztegi Ianetan ekitea Azkue, Irigoyen ta Oleaga’ren ' 
ardurapean jarten da.

Azkue jaunak “Diferencias más notables entre el vascuence y las 
lenguas cultas” deritxon lantxo bat irakurten dau; atseginez entzun da 
ta agobatez onetsi.



I. - EUSKERA - 1956

Urrengo batzarra Donostia’n, datorren Orrilaren 29’an egitea erabagi 
da, ta Gerra jaunak Gipuzkoa’ko “Comisión de Monumentos”-eri batzar 
ori egiteko bere gelea eskatu dagiola ebatsi da.

Azkenez “Junta de Cultura de la Excelentísima Diputación de Viz
caya ”-ri Euskaltzaindiaren barrizkuntza onen barri ta bere laguntasun 
pozgarriagaitik esker biotzekoa emotea erabagi da.

Beste barik oitura-otoitzez amaitu da batzarra.

Eus kaltzainburua Zadorlaria

R. M. AZKUE NAZARIO OLEAGA

Donostia’n, 1941’gko, Orrila’ren 29’an, Euskaltzain oneik batu gara: 
Azkue, maipuru; Urkijo, Gerra, Zamarripa ta Oleaga, euskaltzainak.

Araudizko otoitza egin da.
Azkenengo batzar-agiria irakurri da, ta agobatez onetsi.
Azkue jaunak adierazoten dau, Ienago erabagi zanez, Eladio Esparza 

jaunari jakin erazo dautsola euskaltzaintzarako aukeratua izan dala, ta 
bere erantzuna, kisa ori beregain pozik artzen dabela, izan dala, bidé 
batez, bere eritziz, bigarren naparro euskaltzaina Angel Irigarai jauna 
izan daitekela, esanaz. Gañera, Azkue jaunak dino jaun oneri kisa ori 
eskini dautsola, baña, bere eskarrak agertuaz, oraingoz eztabela artzen 
erantzun dabela. Aitzaki barik artu dagiala eskatuz, barriro eskini da- 
kio'la erabagi da.

Azkue jaunak, lengo batzarrean asiriko lana irakurten daragoio. 
Pozik entzun da, ta batzarkideak oartxoren batzuk egin dautsez.

Beste barik eta urrengo batzarra Bilbao’n Bagile’ko 26’an egin de- 
dila ebatsi ta, oiturako otoitzez amaitu da batzar au.

Bilbao’n 1941’gko. Bagila’ren 26’an, Euskaitzaindia’ren etsean batzen 
dirá Azkue, Urkijo, Irigoyen, Zamarripa ta Oleaga euskaltzain jaunak. 
Azkue jauna maipuru dala.

Araudizko otoitzaz asten da batzarraldia.
Azkenengoz egindako batzarraren agiría irakurri da ta agobatez 

onetsi.
Erdera-euskera iztegi barriaren lanen barri emoten da. Onezaz, Az

kue jaunak diño., Euskaltzain-urgazle zan Gorostiaga jaunak orri batzuk 
eroan zituala, ta eskatu dakiozala erabagiten da.

Irigoyen jaunak adierazoten dau Antonio Tovar, “Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Instituto Antonio de Nebrija”-ko jaunak, 
idazki bat bidaldu dautsala euskera ikaskuntzaz asmaren batzuk aitatu- 
rik. Idazki ori irakurri ta, Irigoyen, Urkijo ta Azkue jaunak, Tovar 
jaunagaz alkartu daitezala ta asmo arezaz zer egin leiken ikusi dagiela 
erabagiten da.

Azkue jaunak aurreragoko batzarretan irakurten asi zan lanean 
daragoyo.

Eta beste barik araudizko otoitzez amaituten da batzarraldi au.

* * *

Donostia’n 1941’gko Iraila’ren 25’an “Comisión de Monumentos” 
deritxon baltzuaren gelan batzen dirá Azkue, Urkijo, Inzagaray, Gerra, 
Zamarripa, Irigoyen ta Oleaga euskaltzain jaunak, lenengoa maipuru 
dala, il oneri dagokon batzarra egiteko'.


