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Donostian, Diputazio Jauregian, 1980.eko Abenduaren 19 an, arratsaldeko lau
retan egin du Euskaltzaindiak urte honetako azken batzarra. J. Haritschelhar mahai
buru dela. Bildu dira: J. L. Davant, X. Diharce, A. Irigoyen, E. Knorr, F. Krutwig, P.
Lafitte, E. Larre, J. San Martin eta J. M.a Satrustegi euskaltzain jaunak; L. Akesolo,
N. Alzola, J. A. Arana, J. M.a Aranalde, J. A. Arkotxa, M. Atxaga, I. Berriatua, P.
Charritton, J. Fdez. Setien, J. Goikoetxea Maiza, J. L. Lizundia eta J. J. Zearreta eus
kaltzain urgazle jaunak; J. M.a Satrustegi idazkari dela.

L. Villasante euskaltzainburuak ongiezagatik ezin etorria adierazi du, nahiz goi
zeko bileran han egon den. A. Irigarai ere goizekoan egon da.

J. Hiriart-Urruty eta P. Larzabal jaunek ezin etorria adierazi dute.

Azaroko batzar agiriari buruz, Gamiz arabarraren idazlanak prestatuak eta P.
Sancristoval eta E. Knorr jaunei utziak dizkiela jakinerazi du J. Goikoetxea Maiza
urgazleak.

Besterik gabe onartua izan da agiria.

I. 1981.eko BATZAR EGUTEGIA

Goizeko bilkuraren berri eman aurretik, J. L. Lizundiak 1981.eko batzar egute
gia aurkeztu du, ezin bait zen amaiera arte batzarrean gelditu. Loiolan egitekoa den
Urtarrileko batzarrean, urte birako plangintza finkatu behar da. Eritzi, asmo eta oha
rrak Errege egunerako bialtzea komeni da, egitaraua prestatzen joateko.

II. GOIZEKO BILKURAREN BERRI

Aste honetan bertan, Abenduaren 16an Zuzendaritzak egina duen bilkuraren
berri eman du gero, idazkariak.

Jardunaldietako lanak argitaratzeko asmoz, kostuen aurrerapen bat eskatu zaie
zenbait argitaletxeei. Hori delata, Aranzadi Iruiiekoarekin hizketatu dira zenbait eus
kaltzain.



195

Memoriari buruz Israelen egitekoa den kongresorako lanen bat eskatuz idatzi
diote idazkariari bigarren aldiz. Euskaltzaindiak norbait izendatu behar lukeela esan
da.

Holandan udaberrian "Erromantizismoa eta hizkuntza baztertuen pizkundea"
gaitzat harturik egitekoa den kongresora Haritschelhar joateko gelditu da.

Argitalpen berria. Aspaldi esku artean daramagun arazoa da argitalpen berria
rena. EUSKERA aldizkaria, bibliografia eraskin bat geituz, dagoen eran uztea onartu
da.

Batzordeen lanak e.a. argitaratzeko IKER izeneko beste argitarapen bat egitea
erabaki da. Zenbaki bat eramango du izenburuaren ondoan: IKER-l (2, 3.etab.).
Azpian esaera osoa: Idazlanen bilduma. Euskaltzaindiaren izena ere atalaurrean
agertuko da.

Jagon sailak bere argitarapena noizbait izango balu, era berean JAGON-l (2, 3.
etab.) izendatuko da.

Txartela. Euskaltzainon eta batzordeetan lanean ari direnentzat aurkezpen
txartelak egitea komenigarri ikusi da. Eredutzat beste elkargo batzuenak eskatzeko
gelditu gara. Bakarkako zenbait Ian egiteko ez da txartel beharrik ikusten; gutun bat
aski izan ohi da.

A. Irigarai jaunak, Euskal Herria hitza egunkari askok baztertzen dutela ikusi
rik, Euskaltzaindiak aho batez Baionan hartutako erabakia berriztatzea eskatu duo
Euskaltzainak hitz horren alde daude, noski, baina ez dute garbi ikusten zergatik
bigarren aldiz erabaki bera hartu behar den. Bototan erantzun hauek jaso dira: 5 ez,
5 zuri eta 3 baL

Lehengo hilabeteko agirian ikusten den eran, aurrerantzean Zuzendaritzak gau
za garrantzitsuetan batzarrari kontu eman diezaiola, eskatu zuen A. Irigoyen jaunak.
Orain arte zertan ez duen konturik eman agertzera emateko erantzun dio idazkariak.
Salaketa zertan datzan idatzirik ekartzeko eskatu zitzaion aurreko egunetan. Ez du
zehaztasunik eman. Zerbaitetan errurik izan bada Zuzendaritza guziaren errua izan
dela, adierazi dio J. Haritschelharrek.

Administralgo hiztegia aurkeztu du F. Mendizabal, batzorde idazkariak. Hitz
arruntenen bilduma baizik ez dela esan du, adrninistralgo arloko hitz berezien edo
espezializatuen bilketa lana oso luzea izango bait da.

III. TXOSTENAK

I. Berriatuak Oinarrizko Euskararen batzordeak hiru urtez egin duen lanaren
berri eman duo Metodo osoa argitaratua dela dio eta irakurgai berezi frango ere bai.
Lan aldetik, marrazki egiten eta dirp laguntzaz parte hartu dutenak aipatu ditu. J. J.
Zearretak ekintza honen diru iturriak nondik diren agertu duo Jakina da HITZ EGIN
metodoa Iberduerok diru laguntza emanik atera dela.

J. M.a Satrustegik Alfabetatze mogimendua non, noiz eta nola sortu zen agertu
du bere txostenean. Hain zuzen ere 1965.eko Azaroaren 28an Euskaltzaindiak Baio
nan egin zuen batzarretik hartu zuen Rikardo Arregik asmo hau. Bada Rikardo
Arregiren gutun bat horrela aitortzen duena.
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J. San Martinek Korrika Euskal Herria ibilaldiko amaieran gertatuaren berri
eman dio batzarrari.

J. Haritschelharrek han ziren guziei Eguberri onak opatuz bukatu da batzarra.

Euskaltzainburua Idazkaria
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