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Arantzazun, gogartetxean,
1993ko urriaren lean goizeko
hamar t'erditan, bildu da
Euskaltzaindia batzorde idaz
kariekin, Akademiaren 75.
urteurreneko batzarreak eta
ospaklzunak prestatzeko. AI
damenean ageri diren lagu
nak etorri dira. Ezin etorrla
adlerazi dute M. Azkarate, J.
L. Davant, J.M. Lekuona, P.
Salaburu, J. San Martin, 1.
Sarasola eta P. Zabaleta eus
kaltzain osoek; P. Goenaga
Gramatika batzordeko idaz
kariak eta M. Gorrotxategi
Onomastika batzordeko idaz
kariak.

Aduriz, J.A., LEF azpibatzorde idazkaria
Kintana, X., Euskara Batuko ohargilea
Kortazar, J., Literatura Ikerketa azpibatzorde

idazkaria
Urrutia, A., Jagon saileko idazkaria
Zalbide, M., Hiztegigintza batzorde idazkaria

Hasierako hitzak Euskaltzain
buruak egin ditu, 1994ko
urrian egingo den Biltzarra
ren egitarauaren lehen zirri
borroa azaltzeko, hartako
izendatu zen batzordeak aur-
keztu bezala. Biltzarra guztiz

irekia izan dadin nahi du Euskaltzaindiak, esan du, idazle, irakasle eta euskaltza
leek parte hartuko dutela. Hitzaldi eta txostenek osatua izango da, hitzaldiak oro
aginduak, halaber txostenetarik batzuk.

P. Charrittonek soziologi alorra ere ukitu behar dela esan du, irrati-telebis
tetan, idatzizko prentsan eta irakaskuntzan gertatzen diren arazoak aztertzeko.
Ildo beretik mintzatu da X. Kintana, eta horren gainean bibliografia lana eratzea
proposatu duo E. Knorren ustez, urriko Biltzar nagusi horretan, gizarte ikuspegiak
ez, hizkuntza bera aztertu behar da soilik, ahalik eremu gehienetan. Gainera,



EUSKALTZAINDIAREN BATZAR-AGIRIAK 449

denbora mugatua dela esan duo Gehiengoaren iritziz, euskara batua, gramatika
eta hizkuntzalaritzaren eremuak dira Biltzarrean erabili beharrak, besteak gutietsi
gabe.

Jagon Sailaren proposamena irakurri du A. Urrutia idazkariak eta M. Zalbi
dek argibidea osatu, irakaskuntzari dagokiola, batez ere. Sailaren Jardunaldiak
Bilbon, 1994ko otsailaren 25 eta 26an, egingo dira, eta euskara zuzena izango dute
ardatz, nahiz jagote eginkizunaren beste alorrak bidenabar aipa daitezkeen. Eus
kara zuzena deitura hoberena den galdegin dute P. Oyhar9abalek eta P. Altunak.
Oraingoz horrela utziko da.

Lexikologi Jardunaldien azalpena egin du ondoren. lA. Adurizek. Donos
tian, urtarrilaren 28ean egingo dira, eta atzizkiak izango dira mintzagai nagusia.

Gramatika batzordearen asmoa aurkeztu du gero P. Altunak. Sintaxiari bu
ruz eztabaidatzeko izango dira, batez ere, Jardunaldiak, Irufiean, martxoaren
25ean egingo direnak. Erabilera ustez okerrak aztertuko dira, batetik, eta, beste
tik, euskara baturako zenbait proposamen (hala nola arazi-ren erregimena). Hi
tzaldi labur batzuk ere eskainiko dira.

Hiztegi Batuko batzordearen azalpena egin du hurrena J.A. Adurizek. Api
rilaren 22 eta 23an Gasteizen, egingo ditu Jardunaldiak batzorde honek. Bost mila
hitzeko hiztegia lantzea da helburu nagusia.

lL. Lizundiak ahoskeraz eratu nahi den batzordefioaren lana azaldu du on
doren. Maiatzean bilduko da, 27 eta 28an. Fonologi batzordefioa izendatzea ikusi
dute bilduek egokien.

Onomastika batzordearen xedeak agertu dituzte gero E. Knorrek eta J.L. Li
zundiak. Exonomastikari erabateko lehentasuna emango zaio, azken lauzpabost
hilabeteetan bezala. Ponte-izenen, pertsonaia historikoen izenen eta munduko
leku-izenen euskarazko formak arautzea izango da helburua. Jardunaldiak Miarri
tzen egingo dira, ekainaren 23, 24 eta 25ean. P. Altunak Hiribarrenen Escaldunak
poeman ageri diren izen propioak aipatu ditu. Batzordea ahalik informazio gehie
na lortzen saiatzen dela esan du E. Knorrek eta eskaintza eta iradokin guztiak
eskertzen dituela.

Literatura batzordeari datxekola, lM. Lekuonak agertu du haren asmo na
gusia. Euskal metrikaren eskuliburua lantzen ari da aspaldisko eta Donostian, uz
tailaren 23, 24 eta 25ean, egingo diren Jardunaldietan, burutu nahi da.

J.L. Lizundiak esan du egutegi honetan aldaketak gerta litezkeela, baina le
henbailehen guztiz finkatzea komeni dela.

Azkenik, Biltzarrari dagokion numerazioaz hitz egin du J.A. Aranak. Gerra
aurreko bi biltzarrak (Euskal egunak) kontuan harturik orain arteko numerazioa
aldatu beharko litzateke. Nahasgarri izan litekeela-ta, ordea, gauzak bertan uztea
erabaki da. XIII. Biltzarra izango da, hortaz, urriko hori.

Eta beste gairik ez zela bukatu da batzarrea.
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