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S II

OAR BATZUK GEIGARITZAT
(AZKUE YAUNAK BATZAH BERTAN EGINDAKO IKERPENA)

Lenengoa. Izkelzain « académ ico de la lengua en gene

ral » ta euskalzain « académ ico de la lengua vasca » bezela 

izkelki «  dialecto en general » ta euskalki «  dialecto vasco » 

d irá . A rana-Goirik  izkelgi irazan zuen, beste itz be íi asko 

bezela, zofotz ta egoki; b a ina  o rduan  gure Fonelica etzan 

aski ezagutzen, ki ori (izen eratorien-tó), /-ren aldame- 

nean izana íen , gi ezin itzu li d itekela yakiteko.

B igaíena. Baliteke no rba itek  euskalzain ori « anfibio- 

logia-kabia » dala yarkitzea ! « académico de lengua vasca » 
ta « vena vasca » izango litz a k ig u la ; ta nasp il ori bidea 

ebakitzeko obe litekela euskcilzai erabiltea. Euskalzai berau 

ere beste a in  beste genuke : nasp il- ilu ria . Zain « vena » 

bezela, zai «  salvado » d e g u ; ta euskalzai « salvado vasco » 

ta « académ ico del vascuence » iitzak iguke .

I ru gaíen a . Easkaldun, euskalgaizlo, easkalgailz. L ori 

yatoriz om en-dagokio petaka bodega itzultzea. A u  ere 

no iz  ta ñ o la  dan .

« D ek linaz ionean  » Bizkayeraz Usurbilgo, Usurbildik, 

Laraulgo, Larauldik... esaten degu ; ilgo da ere bai, ilko 

da’ven ordez. Azken-gertakari au ere dek linazionezkoa da.

Izen erato íie tan , Bizkayeraz era, bestera da legea : l-k 

petaka, petaka uzten du  : Isilka, misilka, eztulka, mutilko, 

isilkoí", itzalkoi, isittasun, aultasun. Atzizki bakar bat 

dazaugu, onelako itzetan, t b igun tzen  dueña : la. Isildu, 

auldu, mutildu... A lzizk i au  la tine tikoa  em endegu ta ez 

zar-zafa. G a inera, b ig una ld ie tan  izan izaren, B izkaiko 

seme ta G ipu tz  askok du aufez erabilten dute , batez ere



orain eun bat uíteraíte. Eídaladitz-ardun geyenen ondo- 

ren ta er ta iVdun batzukin ere bai : Konfesadu, erezadu 

prijidu, konbertidu, esleída, leidu, hoy ida.. .e.a. Azkoiti-

Azpeitiko eskaa, gertau, gerau,.....  ta beste beredinen ya-

tofia ezta eskatu, gertatu, geratu : eskadu...., baizik.

Gure egunetan Bizkaitaí geyenak, ez bakaíik d baita u 

ere uldu egiten dute orelako erdaladitz askotan : bota, 

tira, eveza, konfesa, laga edo larga. Bai la euskaladitz 

batzuetan ere : gefta, alera.

Euskerazkoa dirudien orrii-tik ofnidu esaten degu 

bizkayeraz. Frantzesak eta italiafak onen antzeko itz bat 

dute : fournir, fornire. Alemán zaren frumjan omenda 

onen yatoria.

Laugaíena. Ikeípen onetako itz bat « irtetzen » entzu- 

tean, norbaitek euskalgaiztotzat artu zuen itz ori. Yotzen, 

isillzen, ekaftzera esan-aren, tze ori -n azkenkitzat duten 

aditzai ezomendagokie. Egitea, esaten, egoteko, emalera, 

entzutea-ren ordez egitzea, esatzen, egolzeko, ematzera, en- 

tzulzea, euskalgaizto ofetan buruz bera erori gabe, ezin 

erabili ditezke, Egia. Bainan eíiak, gure nagusi dan eíiak, 

tete-ri gogor eritzita naski, bi aditz enedun, tze bitarte 

dutela, erabili oi ditu : irten ta eten. I vtetzera, etetzeko, 

irtetzen, elelzea esaten du gure agots-legeginak. Irteten, 

eteten, irtetea, etetea : auxe litzake euskalgaiztoa.

Bilbón, 1 1-XI-1919.
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