
1984-XII-21

Donostian, Gipuzkoako Foru Diputazioaren Jauregian, 1984.eko Abenduaren
21ean arratsaldeko 4etan egin du Euskaltzaindiak hileroko bere batzarrea. Bildu
dira: L. Villasante buru, J. Haritschelhar buruordea, P. Altuna, A. Irigoyen, E.
Knorr, F. Ondarra, P. Salaburu, J. San Martin eta J. M. Satrustegi, euskaltzainak. J.
Caro Baroja, B. Enbeita, I. Eizmendi "Basarri" eta J. M. Leizaola euskaltzain oho
rezkoak. X. Aranburu, G. Barandiaran, J. Estornes Lasa, M. P. Lasarte, J. L. Lizun
dia, L. M. Mugika eta J. A. Retolaza, euskaltzain urgazleak, J. M. Satrustegi idazkari
dela.

J. L. Davant, 1. Hiriart-Urruty, P. Lafitte, E. Larre eta P. Larzabal jaunek ezin
etorria adierazi dute.

Ohi den otoitzarekin hasi da batzarrea.

Azaroko agiria onartu da.

Eguneko gaiak

Orotariko Euskal Hiztegia dela-eta Zuzendaritzak izan dituen harremanen berri
eman da. Euskaltzaindiaren hitzarmenean diren hutsuneak bideratzeko eraskin baten
zirriborroa prestatu da. Arazo hau ez da, nola nahi ere, Jarraipen batzordearen egite
koa, Euskaltzainburugoarena baizik, eta J. San Martin izendatu da L. Mitxelenarekin
harremanen jarraitzeko. Campion-Broussain S. A. elkargoaren eginkizuna da, azken
finean, egileekin hitzarmena izenpetzea.

Mailegu berriak

Euskaltzainburuak Euskaltzaindiaren kezka larria agertu du mailegu hitz
berrien arauak emateko hasia duen lanarekin. Premia haundikoa bezain presaduna
ikusten du Landagoienen hasitako lanarijarraipena ematea. Horretarako P. Salaburu
euskaltzainari laguntza eskatu dio eta datozen hilabeteetako lanen sailkapena aurkez
tu da.

Pello Salaburuk, beste hizkuntzetatik etxekotu nahi diren hitzen idazkera eta
itxura aztertzeko, gaien sailkapena egin du bere txostenean. Sei multzo ikusten ditu,
baina lautan bildu daitezke. Iaz lau erabaki hartu zirenez, aurtengo programaketan
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lehen aldiko proposamenari bosgarrena deituko diogu, eta horren arabera beste guz
tiei Kontsonante multzoen arazoa da, noski, zailena.

Erabakigaiak aurkezteko batzordeak izendatu dira. V) Bi atal ditu eta P. Sala
buru, M. Zalbide eta P. Goenaga arduratuko dira atal bien azterketaz. VI) Batzorde
hau, A. Irigoyen, K. Rotaetxe eta L. M. Mugikak osatzen dute. VII) Zazpigarrenera
ko, P. Altuna, F. Ondarra eta X. Kintana izendatu dira. VIII) Azkenekoz, zortziga
rren multzoan diren bi atalez, J. Haritschelhar, E. Larre eta B. Oyhartzabal ariko
dira.

Lanen epea: Bosgarren erabakigaia Otsaileko batzarrean aurkeztuko da. Seiga
rrena, Apirilean. Zazpigarrena Maiatzean, eta zortzigarrena Ekainean.

Beste gai batzu

Euskaltzainburua Madriden izan delarik, Lain Entralgo akademilariarekin min
tzatu dela, aditzera eman duo Akademien arteko bilera prestatzen joateko aurre
topaketa bat Urtarrilean Madriden egitea, eskatu zion Villasante jaunari. Eskaria
idatziz bidaltzea hobe zela eta Euskaltzaindian jaso da Madridera joateko gomita.
Akademien arteko lehen batzarrea Madriden egitea komeni da, Akademia zaharrena
Espainiakoa baita. Euskaltzaindiari, era horretan, azkeneko txanda helduko litzaioke.

Caja de Ahorros Vizcainak gutun bat bidali digu Euskaltzaindiaren ordezkariak
bere denbora bete duela eta izendapen berria eskatuz. X. Gereiiok orain arte bezala
jarraitzea erabaki da.

"Expolangues" izeneko hizkuntzen agerpena aipatu da gero. Entzundako asmo
berri batzuren ardatza eta funtsa ez dirudi sendoegia denik. Euskaltzaindiak bere
aldetik bideratuak ditu bere harremanak eta aurrera doa.

Vicente Aleixandre, olerkari eta erdal akademilaria hi! berri denez, Espainiako
Akademiari dolumina agertzea onartu da.

Txostenak

J. Caro Baroja, euskaltzain ohorezkoak, Larramendiren hiztegiari buruz egin du
bere txostena. Entzuleen aulkietan zegoen X. Aizarna, Batzarre Nagusietako Buruari
utzi dio une horretan bere aulkia idazkariak. Larramendiren hiztegia usadiozkoa den
ala uste bezain asmatua, ez dago hain garbi. Caro Barojak garbi aitortu du Azkue
Larramendi delako auzian, bigarrenaren alde makurtzen dela bera. Gehienek uste
duten baino lan hobea dela, esan duo

Larramendi langile haundi eta herrian xertatutako gizona, ikusten du txostengi
leak. Gaur eguneko Etnologi azterlarien aurrelari jatorra. Zenbat herrik nahi luke
beretzat "Corografia" lanaren antzeko zerbait.

Txostenaren mamia, hiztegiko edukina asmakuntza hutsa den ala ez baldintza
tzean datza. Garai bakoitzean badira herriak ibili ohi dituen esaldi eta hitz bereziak.
Horietako batzu galdu izan dira eta lekuko daukagu biltzailearen lana. Adibide ede
rrik eman du bestalde. Azterketa zehatz baten beharra ikusten du arazo honetan Ca
ro Barojak.
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Elkarrizketa oparoa sortu du txostenak.

Datorren urteko egutegia aurkeztu du gero Idazkariordeak. X. M. Munibe,
Penafloridaren mendeurrena daukagu aide batetik. Langintzari buruz, Dialektologi
jardunak Urtarrilean, eta geure Barne-jardunak Martxoan, P. Salabururen sarrera
hitzaldiarekin batera Baztanen.

L. Villasante jaunak zorionak emari diz~ie ohorezko berriei. Izendapen-agiria
ematerakoan bertso batzurekin erantzun dute B. Enbeita eta Basarrik. J. M. Leizaola
izan da gero bere esker ona agertu duena.

Eta besterik gabe amaitu da batzarrea.

Euskaltzainburua
Fr. Luis Villasante

Idazkaria
Jose M.a Satrustegi


