
egosgogof, egosbigun, egoskaitz, herosdun, gaizbide, 

jausbide, ikasbide, ikasgura, inkhasgei, irabazbide, ires- 

bide, irunsbide, ozbera, ozberatasun, ozberatu, ozbero, t. a. 

d. astagaizdun, biozdun.

g. ahantzarazgaíi, ahantzgari, ázgari, aíatsgofi, goiz- 

gofi, auzbarena, auzgora, hasgai, azgale, azganeko, azgaíi, 

azgura, azguren, azgatx, beraxgura, biozgaíi, biozgabe- 

tasun, biozgabekeri, gurbizgoíi, jausgaíi, zimizgai, 

zumizgai.
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§ VI

J’ REN OTSA ETA IDAZKERA
(PIERRE BROUSSAIN ZANAK (G. B.) 19 20““ EPAILA’REN 2/1“ “ 

BATZAREAN EGINDAKO IKKKPKNA1)

Orain arle euskeraz idatzi duten hasburuek (los au

tores) eta bermoleginek (los periodistas) j  eta y erabili 

dituzte lau oís agertzeko : i, j pantsesa ,d, eta j española, 

eta ba’dire oraindik asko euskaltzale eta euskalterle 

(baskólogos) zonbait era ori aurera juan-erazi nahi luk- 

etenak. Ene aburua, hori aitzikoa (aitziko =  contrario, 

opuesto) delakotz, Euskaltzaindi’ko bazkideei ñire zioak 

zoin diren esateko bai mena eskatzen diet.

Arau bi ba’dire Ludi guziko mintzaiterleen (lingüistas, 

filólogos) artean : Lenengoa : Ots bakoitzak bear duela 

idatz-agergailu (representación gráfica) bat, ela idatz- 

agergailu ori beti berdiña.

Bigarena : Idatz-agergailu bakoitzak ez duela ots bat 

baizik agertu behar.

Laburtzeko esan daiteke : ots bezenbat idatz-agergailu, 

idatz-agergailu bezenbat ots.

i. Ikus E u s k e r a ’ r e n  Ik0 Atala, 68 garen ovian.



B¡ arau auei auíka ibiliz, guk, euskaltzainok, min- 

tzaiterle guztien gaitzespena bilduko genduke eta gai- 

nera gure euskera maitearen « ortografían » bere kar- 

denlasuna, bere argitasuna kenduko genioke.

Una zer aíepintzen (proponer) dizutedan :

Ikusiz oraingo idazle geienek j egarten (hacer uso) du

tela, j ori edukiren (edukiko) nuke, dan bezela, Bizkai- 

tafen eta Ziberotaren j frantsesa agertzeko, eta aldagailu 

arin batekin Bizkaitar zonbeiten, Nafartaíen, Benafart- 

aíen eta Lapurtaíen d adi-erazteko.

Gipuzkoai'cn jola agertzeko jli edo lij erabil al lilake.

J ’ ren atzean ala auíean h dazart (ezartzen det, ipin- 

tzeii det) erakusteko ots ori gogor eta latz déla, eztaíi 

edo zintzuíetik irtetzen déla.

Mintzadar (dialecto) edo izkelgi guzietan erabiltzen dan 

itz au : jan, únela idatziko nuke :

yan (mingatuz (mingatu-pronunciar) : ian) Bizkaitar 

zonbeitentzat.

jan (mingatuz gutxi gora-bera Frantsesek lez) Bizkaitar 

zonbeitentzat eta Ziberotafentzat.

jhan ala hjan (mingatuz : Españolen jota) Gipuzkoa- 

íentzat.

— v
jan ala jan (mingatuz : d, d bustia) Bizkaitar zon

beitentzat, Nafartar, Benafartar eta Lapurtaíentzat.

xan (mingatuz : x edo s) Nafaíoako Eíonkaritar, Sa- 

raitzutar eta Aezkoaíentzat.

Gerta daiteke neure euskaltzaiñ lagunek auxe esango 

didatela :

« Sorlu edo irazan (crear) nahi degun izkera bakun- 

duan, elertizko (literario) euskeran, itz bera beti bearko 

degu era edo modu beraz mingatu. Jan beti berdin min-
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gatuko degu, nahiz Bizkaitarek bezela, nahiz Gipuzk- 

oarek edo Lapurtafek lez. Gero ikusiko.

« Elertizko mintzaia guzietan itzekbeti mingapen (pro

nunciación) bera daukate. »

Benatz (objeción) honi erantzungo diot auxe :

Gure arloa ez da bakarik datoren izkera bakunduaren 

bexinedua (ortografía) egitea. Guri dago berdin oraingo 

izkelgi guztien bexineduaren autatzea. Ofengatik gure 

azken batzaldian erabaki degu ñola idatzi bear dirán 

Ziberotaren ü eta Eíonkaritaren sudufetikato ots batzu, 

zl, áó, eta abaf.

Egingei degun elertizko euskeraz bezenbatean, ontzat 

artzen det eta zinez itz bakotxa beli era beran mingatua 

izan dedin. Jan beti berdin idatziko eta esango da.

Euskaltzaindiak erabakiren (erabakiko) duen eraz, eta 

nik euskaltzainen geiengoaren iritziari pozik amor ema

nen (emango) diot.
V

Bainan, y, j, j, eta jh  auetatik ots bakar bat edukiren 

ote degu gure elertizko euskeran ? Ez dirudit ondo lita- 

kela.
Izkera batek ots geiago, eta aberatsago.

Ots geiago, eta « fonelika » edeíago.

Gipuzkoaíen jola lekot (salvo, fuera de) nahi nuke 

beste ots guziak eduk ditzagun. Jota ori euskaltzale as- 

kori etzaie gano (no les agrada), lehenik belarirako bigun 

ez delakotz eta bigafen sortu edo jaio be fia delakotz Gi- 

Puzkoako izkelgian. Nabaro (notorio) da ez déla, y eta j, 

bezin zahara; eta ots auen guztien itufia i zela.

Ñire aburupena litake j batekin asten dirán itz geienak, 

hala ñola : jan, jaun, josi, jo, joko, juan, eta abaí... 

•ttingatu eta idatzi beaf genituzkela j izkiaren gaiñean 

edargailu txiki bat jafiz, Lapurtafek eta Napartafek orain 

nüngatzen duten lez.

3



Bizkai ta Zibero’n bakaíik entzuten diren itz batzuri 

utzilco ginioke orain daukaten j frantsesa, mingapenez 

la « ortografiaz » únela ipiñiz : jagi, jai, jaibal (B) en- 

jogi, eijer, jin  (S).

Bertze itz bazuetan ondo liteke asierako i’ ren otsa edu- 

Lilzea, ots ori y’ rekin agertuz, hala ñola : yagon, yagola, 

yaramon, yaraunsi (B, are).

Aski liteke ogei bat itzetan j prantsesa edukitzea eta 

beste ogeitan Bizkai’ko i edo y.

Orela bi ots auek ez genituzke galtzerat utziko egin- 

kizun degun elertizko euskeran.

D r Broussain,
Azpaíe’ n egina Epailaren 11' an 1920.
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S VII

LE SON ET L’ORTHOGRAPHE DU J
(PIERRE BROUSSAIN ZANAK (G. B.) URTE BÉRAKO IORAILAREN a5k” 

BATZARERA BIALDU ZUAN IKERPENA *)

J ’estime que la langue littéraire unifiée que nous vous 

proposons de eréer doit étre une synthése de toutes les 

richesses de 1’ euskera, richesse de syntaxe, richesse de 

sufílxes et richesse phonétique. Dans les milliers de mots 

que nous aurons á créer pour faire de l’euskera une lan

gue civilisatrice nous devrons faire entrer toutes les raci- 

nes et tous les suffixes des divers dialecles, ainsi que tous 

les sons de ces mémes dialectes, de maniere á ne rien 

laisser perdre des ressourees de notre langue ancestrale.

Je ne parle, bien enteridu, que des mots á créer. Dans

1 .  Ikus E u s k e r a ’ ren l k° Atala, 70 gaíen orian.


