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«NUEN», «ZUEN», «GENDUAN» EN EL LENGUAJE HABLADO

En los flexionarios manuscritos por R. M. Azkue, existentes en la Bi
blioteca de la Academia de la Lengua Vasca, y que utilizó para la confec
ción de los paradigmas de la «Morfología Vasca» y de la «Conjugación del 
Verbo Guipuzcoano», leemos:

Aya: nuunv zuunhgenduun; AJkitza: nuun- zuan - genduun; Amezketa: 
nuun - zuun - genduun; Andoain: nuun - zuun - genduun; Arama: nuun-zoon - 
genduun; Astigarraga: nuun - zuun - genuun; Ataun: noon - zoon - genduun;
Azkoitia: nuen-(zuen -genduun; Bidania: nuun - zuun - genduun; Oyartzun : 
nün - zün - genün; Getaria: nuan - zuan - genduan; Igeido: nuun - zuun - genduun; 
Itziar: nuan - gendun; Legazpia: noon - zoon - gendün; Lizartza: nuun - 
zuun - gendün; Oikina: nuan - genduan; Ormaiztegi: noon - zoon - genduun; 
Urrestilla: nuen - zuben - genduben; Zaldibia: noon - zoon - genduun; Za¿ 
rautz: nuan - zuan - genduun: Zegama: noon - zoon - genduan; Elorrio: 
neban - eban - ginduan; Amorebieta: neuen - euen - genduen; Anzuola: neban - 
zeban - giñuan; Aramayona, Berriz: nen, neban - euen, eban - gen, genduan; 
Bakio: neuen - euen - gendun; Barrika: neun, nendun - eun - gendun, gengien: 
Bermeo: nauen - zauen - genduen; Bolibar Markina: neban, nuan - eban - 
genduan, gendun; Eibar: neban - eban - genduan; Begoña: nendun - euen - 
genduen; Legutiano: neman - eban - geban, geman; Lekeitio: neban - eban - 
genduan; Leniz: neben - eben - geben; Gernika, Ajangiz: neban - eban - gen
duen; Soraluze: neban - eban; Navamiz: neban - eban - genduen; Oñate: 
neben - eben - geben; Orozko: nendun - euen - genduin; Otxandiano, Olaeta: 
neban - eban - genduen; Bolibar: neban - eban - genduan; Zeanuri: neuen - 
euen - gindun; Zigoitia: nemen - eben - gemen.

A. I.

DOMINGO AGIRRE NOVELA-SARIA 1%0

Bizkaiko Ahorro-Kaxak zortzi milla pezetako sari bat sortu du Euskaltzain
diari lagunduaz. Sariaren oiñarriak auek dira:

a) Edozein euskalkitan idatzi ditezke novelak.
b) Gaia nai dan bezelakoa izan diteke, eta lanak nor berak egiña izan 

bear du eta ez beste izkuntza batetik itzulia.
d) Izkribuak makiñaz idatzita bialdu bear dira, alde bakar batetik eta 

lerroune bat utzirik, folio tamañuzko orrian (31, 50 x 22 gutxi gora beera) 
gutxienez 150 folio dituala.

e) Sari bakar bat baizik ezta izango, zortzi milla pezetakoa eta zatitu 

eziña.
f) Saria, gabe gelditu diteke egoki iruditzen bazaie batzarrekoei.
g) Batzarrea Bizkaiko Ahorro-Kaxak izendatuko du Euskaltzaindiaren 

eskabidez, lanak bialtzeko epea bukatu ondoan, Batzarrean Bizkaiko Ahorro- 
Kaxaren ordezkari batek parte artuko du.


