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Arizkunen, Baztango ibarrean, 1985. eko Martxoaren 31an ospatu du Euskal
tzaindiak P. Salaburu euskaltzainaren sarrerako batzarre irekia eguerdiko 12etan.
Bildu dira: L. Villasante burua, J. Haritsche1har buruordea, P. Altuna, J. L. Davant,
J. Hiriart-Urruty, A. lrigoyen, F. Krutwig, L. Mitxelena, F. Ondarra, P. Salaburu, J.
San Martin, J. M. Satrustegi eta A. Zavala, euskaltzainak, J. Riezu euskaltzain oho
rezkoa. J. Apezetxea, J. A. Arana, J. M. Aranalde, X. Aranburu, P. Arregi, J. Atxa,
M. Azkarate, R. Badiola, P. Charritton, J. Estornes, A. M. Etxaide, J. M. Etxebarria,
P. Goenaga, J. M. Iriondo, M. Izeta, X. Kintana, M.· P. Lasarte, X. Lete, J. L. Lizun
dia, J. A. Mujika, M. J. Urmeneta eta J. J. Zearreta, euskaltzain urgazleak, J. M.
Satrustegi idazkari dela.

Pilota plazan, Roman Felones Nafarroako Foru Gobernuko Hezkuntz eta Kul
tur kontseilaria, Felix Santiago Ustarroz Baztango alkateordea eta Juan Irigoyen
Arizkungo alkate-zineztua eseri dira Euskaltzainburuarekin mahai nagusian. Alboan,
P. Salaburu, L. Mitxelena eta J. M. Satrustegiren erdian.

Ustarroz, Baztango alkateordeak hitz labur batzurekin ongietorria eman die
batzartuei.

Festaren zergatia eta esan-nahia euskaraz eta erdaraz aditzera eman ditu gero
Euskaltzainburuak. Euskaltzaindiaren sorrera, historia, helburuak eta lanak ere aipa
tu ditu bere hitzaldian L. Villasante jaunak. Itxaropen hutsa ezik, emaitza ere bage
nue1a Salaburu, aitortu du Euskaltzainburuak.

Idazkariak ospakizunari dagozkion araudiko punduak irakurri ondoren, eus
kaltzain berriaren sartze sinbolikoa egin da J. Haritschelhar eta J. San Martin eus
kaltzainkideen eskutik. Arizkungo txistulariek "Aitorren hizkuntz zaharra" jo dute
une horretan eta batzartuak zutituz eman zaio P. Salabururi ongietorria.

Sarrera-hitzaldia

"Mario Bungeren hizkuntzalaritza" izenburuarekin aurkeztu du euskaltzain
berriak bere sarrera-hitzaldia. Noam Chomsky hizkuntzalariaren teorien interpreta
zio pertsonala eztabaidagarria dela esan du Bungeren lanean. Chomskyren teoria
aurkeztu eta kritikatu beharrean, Bungek berak hizkuntzalaritzari buruz dituen iri
tziak agertzeko baliatzen omen du Lingiiistica y Filosofla izeneko liburua. Nola nahi
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ere, Bungeren teoriak aztertzea ez baino, Chomsky-ri buruz harek esandakoen hu-
tsak eta gaizki ulertzerik haundienak salatzea da bere helburua. '

Txostenaren edukinean sartu aurretik, A. Irigaray euskaltzain zenaren aipame
na egin du Salaburuk. Ez duela ezagutu uste bazuen ere, herriz-herri haur euskaldu
nen sariketa egin zelarik Irigaray ez ote zegoen berari agiria eman zioten gizonen
artean, gogoratu duo

Koldo Mitxelena Iker sailburuak erantzun dio txostengileari. Honen merezimen
du eta ikas maila aipatu ondoren, gaurko hizkuntzalaritzako eskolen ildotik sortuta
ko bere aburu eta ohar mamitsuak jalkiz burutu du hitzaldia, zorionak emanez den
bora berean.

L. Villasantek euskaltzain agiria eskuratuz zoriondu du lagun berria. Idazkariak
erakundearen domina ezarri dio gero.

Juan Migel Munarriz, Elizondoko Juradoaren eskutik opari batjaso du azkenik.

Roman Felones, Nafarroako Hezkuntz eta Kultur Kontseilariak esan ditu
azken hitzak. Ohoretzat hartu duela Nafarroak Salabururen izendapena, esan duo
Nafarroako Gobernuak euskararen alde egin nahi duen lana aipatuz, gure kultura
zaintzeko xedea aitortu duo Bere zorionaren ondoren euskal hitz labur batzu esan
ditu.

Mikel Laboa kantariak bere euskal abestiekin parte hartu du jaialdian.

Beste bilkuren bern

Bi urtetik behin egin ohi diren Barne Jardunaldiak egin ditu Lekarotzen Euskal
tzaindiak. Batzordeetako arduradunekin batera, datozen urteetarako ekintzen egita
raua aztertzeko eta finkatzeko izan da aurreko bi egun horietan egindako lana.

Villasante, Salaburu eta Satrustegi Baztango alkate jauna ikusten egon ziren
bere etxean, Euskaltzaindiak ohi duen eran. Bide batez, Baztango ikurra Arizkungo
festan egongo zela hitz eman zien J. Iturralde jaunak, aurreko egunetako tirabirak
horrela konponduz. Ikastolaren arazoak ere aipatu zituen bailarako alkateak eta kon
ponbidera iritsi ziren bileran. Giro lasaian joan zen elkarrizketa.

Batzarre ondoren Arizkungo dantzariek saio bat eskaini dute herriko plazan.

Denbora berean Arizkungo artelari eta artesauen erakusketa irekirik egon da
Parrokiako barne batean.

Eta besterik gabe, bazkari batekin amaitu da euskaltzain berriaren sarrerari
buruz antolatutako festa.

Euskaltzainburua
Fr. Luis Villasante

Idazkaria
Jose M." Satrustegi


