au betetzeko ardurea Euskaltzaiñ buruak artu du. Eta
besterik gabe batzafaldi au ere, oi dan bezela, azken
otoitzaz amaitu da.

Donosti ’ n, G ipuzkoa ’ ko

Aldundi - Jauregian,

1921 ’ ko Urilaren 27 ’ an.

Egun ortan ileroko batzafdian Euskaltzaindia bil
du da: Azkue, maipuru, Kanpion, Eleizalde-LakonbeLandefetxe - Urkijo - aita Intza - Eguskitza - Altube Olabide - Intzagarai - urgazlerik batez.
Eguskitza jaunak asken izan diran Durango’ko
balzafaldien ageria irakuri du, ta euskaltzaiñ guziyak
ageri orixe zuzenetsi dute.
1. Kanpion jaunak, iker-sailzko buru danez, Batzofde onek zer gai ta ñola erabili ditezkenen txosten
bat azaldu du, ta txosten onek iru erabakibide dagerzki: 1.° euskal-itz jatorak ía aztu diranak izkuntzara erakari bear dirala. 2.° itz-befiak ez dirala ñola
nai soríu beaf, bear-beafeneko utsunetan ta tajuz
baño. 3.° euskal-esakerak edazofzeko, bildu, aztertu
ta aldan ugariyen euskal-mintzoari ezari bear zaizkiyola. Txosten ori ufengo iker-sailar<¿n batzafaldian
irakufi, ía berari dagozkiyon erabakiak geftuízea,
Euskalfzaindia’k onefsi du.
2. Lakonbe jaunak Euskalfzaindia’ren Gufundegiko araudi-fxosfena irakufi du: bana-banaka berak
dituen arauak azteftu dira, ta guziyak Euskaltzaindia’k
zuzenetsi ditu. Gutunzayari, liburu edo gutunak erosteko, urteroko 2.000 peseta egozten zaizkiyo.

3. Euskaltzainburuak, bere beste lan askoren
ideko euskal-lan eder bat dakar. Erizkizundi Irukoitza deitzen diyo. Iru zati ditu lan onetxek: itzen-otsa
(cuestionario fonético) iízen-erabidea (cuestionario
morfológico) ía itz batzuen erabiíkera (cuestionario
lexicográfico). Lan au ordea, ez du osorik irakufi,
berak uste gabe, irafkolak osorik biali ez diyolako.
Euskaltzaiñ bakoitzari, bere etxera, lan ori osorik
igoftzea, erabaki da.
4. Euskaltzainburu berak adierazo du, gure aldizkari Euskera mefkeago ifaftu ditekenen buruzpidea. Aftarako, irafkola batzuek biali dizkiyoten lansariyen befiak eman ditu; bañan aita Lhandek arazo
ontan erakusbide asko eman Iezazkikelako, ta berau
batzafaldi ontan ez izanik, ufengo batzafaldirako gai
onen erabakia utzi da.
5. Ufgazle dan Ufiolabeitia jaunaren idazki bat
irakufi da. Beronek diyo, on litzakela, Euskalerian
soñularien bidez, euskerazko abestiak zabaltzea. Ez
da gai ontan, asko itz egin aren, ezefen erabakirik
aftu.
6. Efiari gaztigatu beaf zayo, Euskaltzaindia’ren
batzaldira, Durango’ko euskal-egunak zirala-ta, etofi
dirán lanen epaitza laxter azalduko dala.
7. Euskaltzaindia, iker-sai! ta jagon-sail batzofdeen osateak, eragitera dijoa. Kanpion jauna lendik
aukeratu zan iker-saifcko buru.
Iker-sail ontan bi ufteko batzafkide abetxek izan
go dira: Olabide - Eguskitza - Eleizalde - aita IntzaLandefetxe - Lakonbe - Urkijo - Azkue - jaunak. Sail
ontako zadoflaria beaf, ta oftarako autarkitara jo da.

Lenengo autabideak auxe dakar:
Eguskiízak autarki 1
Lakonbek —
3
Altubek
—
5 ,
Eleizaldek —
í
Bi berdin etofi diralako, beriz autafkitara jo da, ta
onela izan da:
Lakonbek 6
Eguskitzak 2
Altubek
2
Lakonbe jauna beaz zadoflari. Iker-sail Batzofdea, Batzar nagusiko lenengo egunean, afatsaldeko
lautefdietan bilduko da, ta ostean Batzaf nagusia.
Jagon-sailak Buru Eleizalde jauna lendik aukeratua dauka. Baízofde ontako lankide, euskaltzaiñ abek
izango dira: Olabide - Kanpion - Eguskitza - Eieizalde - aita Intza - Azkue, Intzagarai jaunak,
Zadorlarigoa autafkitara jo da, ta abek onela
datoz:
Altubek
6
Eguskitzak 1
Altube beaz zadoflari. Batzofde au Batzaf nagusi
ko bigaren egunean, goizeko amaretan bilduko da.
Ostean Batzaf nagusia.
8. Euskaltzaindia’k eskef bereziyak damazkiyo
gure lankide Eguskitza jaunari Durango’ko bere elizitzaldiaren ofdain. Euskalegunetako liburutxoan
itzaldi orixe iraftzea, erabaki da.
9. Schuchardt jaunaren idazki bat Euskaltzaiñ-

— 9 —

buruak irakuri du. Apraiz jaunak bere ikastaroak non
aufera lezazkiken jakileko, Schuchardt jaunari idafzi
zitzayon, fa onek dasa, Ulhembeck jaunagana ikastun ori bialtzea on litzakela. Ulhembeck jaunak beriz
diyo: Apraiz jaunaren ikasbideak auferantzean osatzeko, Zurich-<¿n badala irakasle argi ta guzfiz jakintsua
Jud deritzana.
Beste ainbet Bartzelona’ko Griera jaunak dasa:
befdin Apraiz jaunak ere ta Euskaltzaindia’k Apraiz
jaun auxe Zurich-zra bialtzea, erabaki du. Aita Iraizoz
ere Zurich-zra joango danen erabakia artu da.
10. Aita Larinaga’k Euskaltzaindia’ri Aita Zaba/a’ren eskuidatzi bat biali diyo, Zabala jaun beronen
AditzaW erantzi litzayokena. Euskaltzaindia’k auxe
zuzenetsi du.
11. Eguskitza gure lankide jakintsuaren txosten
bat, Euskera'n argiíaratzea erabaki da.
Ta besterik gabe, oituzko otoitzaz, amaitu da
gaurko eseraldia.
Donosíi ’ n, G ip uzko a ’ ko

A ldundi - Jauregian,

1 9 2 1 ’ ko Urilaren 28 ’ an.

Batzafaldi oneri asiera eman zayo araudi-otoitzez.
Azkue, maipuru; euskaltzaiñak: Kanpion - Eleizalde Lakonbe - Landefetxe - Urkijo - aita Intza - Eguskitza Altube - Olabide - Intzagarai; urgazlerik batez,
1.
Aita Lhande euskaltzainaren gaztigu bat datof, Euskaltzaindia’ri naigabez adierazorik, ez diyotela
Bidasoako mugetan onuntza igarotzen laga. Españako gobefnuaren gebentza da noski.

