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A DITZ BATZORDEA

Iraileko Batzarrean erabaki zenari men eginez, aditz batasuna 
ñola egin ahal izango den estudiatzeko, Batzorde bat izendatu be
harko da. Euskaltzainburugoak, bada, bere Proposamendua egiten 
dio Batzarreari.

Euskerak lau euskalki literario ditu. Beraz, euskalki bakoitza- 
ren izenean pertsona bat hautatzea pentsatu dugu. Hori, Batzor
dearen Atal Eragilerako.

Lapurdi eta Nafarroa Behereko euskalkiaren izenean, Pierre 
Lafitte jauna. Euskal Gramatika eta euskal idazle zaharrak eta be
rriak ere hain sustraitik ezagutzen dituenez gero.

Zuberoako euskalkiaren izenean, Guillaume Eppherre jaun eus
kaltzaina, «Gure Herria» aldizkariaren zuzendaria.

Gipuzkoako euskalkiaren izenean Aita Patxi Altuna, euskal 
irakaskintzan zeharo sartua dagoena, eta «Euskera hire laguna»-ren 
egilea.

Bizkaiko euskalkiaren izenean, Aita Imanol Berriatua, «Anaita- 
suna» aldizkariaren hizkuntza zuzenketak egiten dituena. Hau ere 
euskal aditzari buruz azterketa sakonak egina da.

Atal Eragilearen buru bezala, L. Mitxelena; eta idazkari bezala, 
Patxi Altuna.

Kontseilari Atalerako, berriz, norbaitek bere burua eskeintzen 
badu, haintzat hartua izango da. Euskaltzainburugoak, bere aldetik, 
izen lerrokada hau proposatzen du: Intza-r Damaso Aita, Nafarroako 
aditz laguntzailea aztertu dueña (Euskera, 1921) ;  René Lafon jauna, 
«Le systéme du verbe basque au X V I eme. siécle» obra handiaren 
egilea; Inazio Omaetxeharria Aita, euskal aditzaz liburu baten egilea 
(Zarauz, 1 9 5 9 ); Joseba Intxausti Aita, «Euskal Aditza»-ren egilea; 
Gabriel Aresti eta Xabier Kintana, «Batasunaren Kutxa» deritzaion 
liburuko aditzean lan egin dutenak; Isidro Baztarrika Aita, aditzari



buruz libru bat egin dueña; Josu Oregi jauna, aditzari buruz Eus
kaltzaindira txostena bidali dueña; J. L. Alvarez Enparantza (T xi
llardegi, Larresoro), «Sustrai Bila»-ren egile, Euskal irakasle, idazle 
t. a.

Lista hau luzatu behar ote den, ala laburtu nahiz aldatu, zeuek
esan.

(Horietaz gaiñera, Aita Iraizoz, Aita Akesolo, F. Mendizabal 
eta Jon Etxaide izendatu ziren.)

Donostia, 2 7 - 1 1 - 7 0

EUSKALTZAINDIAREN A G IR IA K -------------------------------------------------------- 131

EUSKALTZAINDIAREN PRENSA BULEGOA

Guztiok irakurriko zenduten, noski, abenduaren 22-an egun- 
karietan agertu zen albistea. Euskaltzaindiak 30-ean Donostian zuela 
bilera, eta Larzabal jauna, euskaltzain denez gero, segurki egun hor- 
tan Donostian izango zela. Notizia ona, egun haietako egoeran, gure 
batzarrea periodistez inguratua ikusteko. Itxuren arabera, notizia 
honek gure artekoren batengandik irten behar izan du; bestela pe- 
rodistek nekez jakin zezaketen hori. Mauleko batzarre ondoren ere 
polizia galdezka ibilli omen zan Bilboko egunkari batetan agertutako 
slbiste okerren bat oiñarri hartuta. Eta Euskaltzaindiari buruz edo 
Euskaltzaindiko batzarreei, erabakiei edo lanei buruz maiz azaltzen 
dirá prensan zehaztasun gutxirekin egindako berriak, zeharo okertuak 
fdo beharbada intentzio gaiztoz aldrebes jarriak ez direnean. Bistan 
da horrek ez digula bat ere mesederik egiten eta Euskaltzaindiaren 
izen ona beztu deo laiñaatu egin ohi duela. Beste aldetik, guk he
rriari geure lanen eta eginen informazio zuzena zor diogu, baina 
arazo hau ezin utz diteke edozeinen eskuetan.

Beste instituzioek «oficina de prensa» edo horrelako zerbait 
euki ohi duten bezala, guk ere behar dugu sail hori sortu. Eta nik 
usté, zeregin hau edo sail hau Euskaltzainburugoaren beraren lañe-


