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Zuk bakarrik dakizu
Pilatos zenbatmaite dudan .
Zuk, zenbat miresten zalantza,
zenbat nazkatzen beldurrak.

Juan Carlos Perez.
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A .'_ITZJAISOLASA

1981-1982 iha4tu2tean, 6u4hana stent“Lho I eta II dL4.e.talzo

cusignatunak esannt stnen Letoaho Zientjt rahuttatean. Ha

4te2 a batetan, hetbunuak angt seuden jadanth akuttateho tanean
ant sinen i2aha4te eadkatdunen thu 4 pegtttk: Lehenengo hunt4oho
adtgnatunak, eu4kanas ematen ha4tah sinen eta, tha4teentsat bo4t
a4tgnatunah htshuntsa honetas p24otseak at£abetatje-matia ganat
4amanna 4upo4a sesaheen annen, nabantak stnen ostopo eta mugah.
6dosetn henniatdetatth etonntnih ene, a4patdt honetan
ganeneko batse-pnoseuan, antu bide stnen tha4teak,. be/z.a-Len
tengoat matta, ondea, e j in intt4 kontu tehnthoeh e4katu
niko konptexuta4un eta sehasta4unena. Honnetaxe behan juen hatabehannes, unibent4ttate aunneho tha4hetak gajtetena hut4es bunutuak tsanth. Honnetas gatn, tehenengo kunt4otth at, ej sen ganat
hantan a4tgnatu2ak euhanas ematentk, epe tabunnenako, bedenen.
Batdtatsapen hauetatth i/Lten sen, hain sujen ene, genoago e4kuetan d.annt sitsatshigun adtgnatunen behanna; Ondunaho be4tetako
htskuntsetan esagun sutena, eu4hanas adtenas. Benau, sen e4antk
es, hits tabunnej asatduniko hetbunua, be4tentk es da.
Lehenengo untean, ta bettho a..labetat j ea emateko aunne-a4moa segoeta e4an dattehe, gune atdetik behtntjat. Kunt4o honnen bannuan, baina, e4nea-Utate go 9.044a4ekin, .L.a4te4 egin genuen topo. 4hota-ondu aA4unteki.ko j e4i.hu4i_4ik g.abe e,te,eu4kaJta
ko te4inah, antihutuak, ab4tnact-ah eta aban ha4i sitsatshigun
etontsen ennukt gabe.

Zenbait hitabete Lgano ondonen, aJLgnatunah hobeto bLde
natseko moduaj , abetu gLnen notabaLt: Honna hon Mantxet 6n4ansak
Lhas angLtanatuniho "~abetatse sient“Lkoa", seina honabo tibu
nuanekLn batena ashena isango es den.

tdonota ene, senbatt benba e4pes“Lkoh edo esLnbedteko
egttuna batsub aontenasLnibo anasoek, expenLentsLanen bat e4hatnL dLguteta e4aten auaant ginteshe betdun handini4 gabe.

Segunta4un oao j ennut 3 at dattesheen d.oenak edo enispideah, Lkuaiah dLtugu tLbunu honetanaho. 3e4tatae, guh geuk ena
bahL aendotsat hantunthoak, uganL agentubo chliza hemen, pnopoaamen moduna baLno es bada ene. Behanbada es dina ontsat hantuak
Lsango hemen asaitjebo ditugun senbaLt puntu eta, ane gehLago,Lt
do batetLh edo 5e_tettk behin betirako jiotse honL, es-egokLtsat
hontaLdena datteke, baLna e3 da gune aamoa hemen tege sun,tunih
esantsea. LiadahLgu, jahtn, hLskuntsa gehLen bat henntanen battan
egoaL ohi dena batna gune hLshuntsa honek duen nonmatiba esa, na
banLa da eta gune eakuetan batego euakana Lndant4u bthuntends te
saheten ennegeten 4ontenaspena, asatduko genuheplazan. Litenanu
nan edo mintsa-mattan behannesko dinen nonmanektho tnanagnea.ioah
exLatitu ahat Lsateko, tehendabL j is nonma bena behan duguna, angL dago.
Lan honen tabunpen bLde den 7.gaian eaango denanenanaue
na, ht3hunts maiten notabaLteko

Lsan dugu hetbunu nagu

at. Benoneh, je4 eaanLh e3, bitduntu egin haaLenatLk. Hishunts aiLnunt edo titenanioa, aoLtih neunnL motses daude £Lnhatunih gune euakana honetan. Dena deta, honna hon gune betanni entsute eta begL Lnahunteek dihtatu dLgutena.
Matta tehnLhoa, affaire honen ho4ha ateg.ia, ane konapttotauagoa dugu. g san ene, onaintau ante matta hau ext4tttu es de
eAan. datteke. Honnetas, nondLh atena ote dugu pnopoaamenah La

excathedra emateko adonenLh? çane eaku susentsaLteetan (batsutan Ldastel inagantho textuetatLh. Zen ote da egohia, benas,maL
ia tehnLkoan? euahananen 4t4tema onohonna enneapetatunLh, beneta
ko eduhLna ladienastalsehats eta mehat3 hannapa dahisbLeheen ben

bak eta egttunak, gune

Hau gujtiau, htjhunt; egoena ta-

nni hont dagojkion ka,Ju enne4petagannietan, Be4te
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ba

tetana e4anej, no1abatteko oneka-egoena Litjatehe mat.La tekniboa,
honnetanako, batantjanen bi be4oetan, komunikatu naht denanekiko
jehajta4un eta o4ota4una eta, be4tetik e4amotde-d.atonta4un eta
duinta4una, kont4ide2ajio haueb momentu ono j haint3ahotjat hantu

ntk.
Honnexetatik agentu dina gune jatantjab: çehten bat 7.
gata bunutjenakoan, eta maia teknikoaj anitunik, gaun egun egin
oht dena tptni gabe, egin behanbo titjateheena edo -Uteheena
ajaduko dugu. Au4a2 tegt.ak tjan ganenentj, genoboah e4an behanko.
Ajbenik, eta tintaj pta4ma ejin daitekeen Laguntjaath
eman digunetaj ga.tn, 204e Ramcin 6txebanniant eman naht dijkiogu
e4bennak, kontu hauetanako 4annena leta genoko buttjada enei benak eman battjigun. Ha1aben, Mant Canmen Meñlha eta Maite Atxika
itendeni, gune e4butjkntbu

honabo itxuna txukuna

ematea e4kentu behan jaie.
Kepa Attonaga e.ta Mantxe 6n4unjanena, ajben momentuna
ko utji

dute.Škovutei

dagokien ajhen panna£o honetan. Jjan ene, be

natet dagokie neunni gannantjit4uaj tibunu honen
e4batni dijkidaten ahotku, estabaida knttiko e.ta
dtne.ta bide.

2uan Can1o4 Odntojo..la.

Letoa, 1984. eho Unntak 22a.

paternitatea,
ugantak
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1_1.- SARRERA.

Euskaran, oso aurrizki gutxi baldin badago ere, atzizlitezke funtzioaren
kiak ugari ditugu. Berauek, bitan sailka
arauera.

a) Izen, adjektibo edo aditz-erroei erantsiz hitz erakarriak ateratzeko gaur egun erabiltzen direnak edo eta eginda
dauden hitzetan parte hartzen dutenak. (Beraz, hizkuntzaren historiaren momentu batetan, orain daramagun erakarketa-prozesuaren
antzekoa eman zatekeen).

Adibide gisa, hauexek jarriko ditugu: Lotsati hitza, neo
logismoa ez dena, horrela eraiki zatekeen: Lotsa(tu) aditza + -ti
atzizkia ("propenso a" edo "joeraren bat"adierazten duena). Bestalde, aldagarritasun hitza, fakultate honetako tesina batetaraico erabili denterminoa dugu. Prozesua, lehen aipatutakoa bezain
argia dugu: alda(tu) aditza + -garri atzizkia (etorkizunaren kutsua daukana) + -tasun atzizkia (kualitate bat adierazteko erabiltzen dena).

Dena dela, mota honetako atzizkiak ez dira deklinabidea
ren sailean interesatzen zaizkigunak.
b) Izen, adjektibo eta berauen funtzioa bete dezaketen
hitzei eransten zaizkien atzizkiak, perpausa baten barruan, funtzio gramatikala adierazteko erabiltzen direnak.
Berau, euskarari dagokionez,ukaezina dugu: Mitosiak eta
mitosiei hitzek oso funtzio ezberdina dute edozein perpausetan.
Euskararen ezaugarri hau "deklinatzea" dela onartzerarakoan, elkarren kontrako eritziak azaldu dira. Dena dela, azken
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finean arazoaren ikuspegiak besterik ez direnez, guk geuk ez dau
kagu horretan sakontasunez sartu beharrik. Latinaren bost deklinabideen ondoan, euskarak deklinabide bakarra bide du, hizkuntza
aglutinakor edo eranskorrek bezala. Bestalde, latinean, deklinatzen den hitza ez da aldatu gabe gelditzen: homo hitzaren nomina
tibo, genitibo eta datiboa, homo, hominis eta homini dira. Euska
raren kasuan, ordea, ukitu gabe uzten da hitza deklinabidean zehar: karbono, karbono-aren, karbono-ari. Dena dela, hau ez da
pluralean gertatzen: gauza baina gauzen.

Aipatutako deklinabidearen "bakartasun" horren barruan,
hlrukoiztasuna bereiz genezake izen arruntei dagokionez:
-mugatu singularra
-mugatu plurala
-mugagabea: ez zaio bakar/anitz oposaketari egokitzen, mugatu/ez
mugatu oposaketari baizik. Beraz, beraren barnean ez dago ez sin
gularrik, ez pluralik. Sail honetako ezaugarri morfologikorik
handiena zera dugu: artikulu mugatzailerik agertzen ez dela. Mugagabearen erabilera, hasiera-mailan arazo handirik egon ez
arren, korapilotsuagoa da maila idatzian sartzerakoan, bai literaturan, bai textu teknikoetan ere. Mugatzailearen berri sakonagorik, sintaxiaren 3.2.1.1. sailean emango dugu.

1.2. A ITSATSIAREN ARAZOA.

Jakina denez, -a dugu artikulu mugatzailea. Berau,izen
eta adjektibo guztiek eramaten dute deklinabide mugatuaren kasu
guztietan (esplizituki nahiz esplizitatu gabe); hona hemen adibi
de batzu:

Aerobioari: Hitz honen datibo kasuan, -a artikulu mugatza.ilea ba
dagoena argi eta garbi ikusten da.

Ae • obioei: Pluralaren datiboan, ordea, nahiz eta morfologian ez
ikusi, zentzuari dagokionez, mugatuta dago hitza.
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Aerobiori: Mugagabearen datiboan, -a delakoa ez da agertzen.

Dena dela, hitzak berak (erraz esateko, hiztegian ager
tzen denak) ez du halabeharrez mugatzailerik eduki behar. (Ikus
mugagabearen arazoaz geroago esango dena eta oraintsu aipatutako
"aerobiori" adibidea). Beraz, hitzak horrela emango

zaizkigu:

pago, haritz, bektore, talde,...

Hitz batzuk ordea, -a bat daukate berez, ezin "ken" dai
• tekeena, adibidez, gauza hitza (nahiz eta Gipuzkoako leku batzu
tan horrela egin: gauz bat). Horretaz, oso garrantzitsua da hitza
ren "jatorrizko" egoera ezagutzea deklinabideaz aritzerakoan.
Izan ere,-a itsatsidun hitzek joera berezia adierazten dute nonbait.

LOTURA

ADIHIDEA

a) Mugagabean
Klorofila + -tatik = Klorofiiatatik

-a + -kontsonantea
-a + -bokala

-r-

Klorofila +

= Klorofilari

b) Mugatu singularrean
-a + -kontsonantea
-a + -a bokala

pl

Klorofila + -tik = Klorofilatik
Klorofila + -a = Klorofila

(-a bakarra gelditzen da)
c) Mugatu pluralean
-a + -e

Klorofila + etan = Klorof letan

(-e agertzen da)
-a + -a
(-a bakarra agertzen da)

Klorofila + -ak = Klorofilak
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Dena dela, zera hartu behar dugu kontutan: -r- batzu
atzizkienak baldin baditugu ere, beste batzu, lotura besterik ez
dira.Bi kasu hauen ondorioa, ordea, bera izan daiteke:

Mugagabearen datiboa: Klorofila + -r lotura + i = Klorofilari.
Mugatu bakarraren datiboa: Klorofila + -ari =
( pizkuntzaren aldi historikoan,

bederen).

Beraz, -a itsatsidun hitzetan, datibo kasuan, mugagabea
ren eta mugatu bakarraren arteko itxura-nahasketa gertatzen da.

1.2.1.- -A itsatsia nola muga.

a) Textu batetan edo hiztun batengan, numeralak edo eta galdekariak erabiliz (mugagabean jartzeko behartzen dute eta):
zenbat bektore?

Bektore bat

zenbat abiadurA?

AbiadurA bat

b) Mintzairari dagokionez honako irregulartasunok aipatuko ditugu:
- Bizkaieraz eta Goiherriko Gipuzkeraz, hurrengo prozesua dugu:
-a itsatsia + a = -ea : euskerea (euskerie), alabea
(alabie).

Kasu hauei dagokienez, hizkuntzaren joera orokorrari
moldatzen ez zaizkiola esan behar da.
- Gipuzkeraz ere, zenbait lekutan, -a itsatsia, kendu egiten da
artikulua delakoan: gauz bat, anai bat.

25

c) -A itsatsidun atzizki batzu:
-keria, -dura, -duria, -tza, -kuntza, -daka, -gintza, -era, -keta..., eta berauei dagozkien adibideak: ahuleria, abiadura, dirutza, hazkuntza, hizkuntza, ahokada, hirigintza, erabakiera,
neurketa... (Ikus 1.2.2.- saileko zerrenda).
Dena dela, atzizki hauek ez dira izenak deklinatzeko
erabiltzen direnak, beste hitz batzutatik izenak sorteraztekoak
baizik (ikus 1.1.-saila); izan ere, hitz eratorria sortu eta
gero, deklinatu egiten dira.
abia(tu) + -dura = abiadura
datiboa: abiadura + -ari = abiadurari
d) Textuetan, interesatzen zaigun hitza bat numeralarekin edo
partitibo kasuaren -(r)ik atzizkiarekin dagoenean, bila dezakegU: gauza bat/gauzarik.
e) Gaztelaniaz horrela bukatzen diren hitzek, euskaratu eta gero ere, -a berberaz bukatu behar dute: anemia, bakuola, bixikula, entzima, energia, partikula...

1.2.2.- -A itsatsia noiz ken.

3.2.2.3. sailean ikusiko denez, euskarak izen-sintagmaren gunea kalifikatzeko dituen bideetako bat hurrengoa da:izen-guneari beste izen bat gehitu ezker-aldean, bien artean marra txi
kia jartzen delarik. Beraz, marra hau, bi hitzen elkarketaren sei
nalea dugu, lehengoak bigarrena kalifikatzen duena argi utziz.
Teori mailan bederen izen guztiak izan daitezkeen kalifikatzaile
hauen artean, zer esanik ez, -a itsatsidun batzu daude. Elkarketa honen seinale laburrago bezala, beraz, -a itsatsi horren desa
gertzea liteke; horretaz, marra txikia eta -a itsatsiaren desagerpena„maila berdinetan leudeke. Hona hemen adibide batzu:
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-prozedura normala: erregulazio-eredu.
- -a itsatsia dagoenean: ekonomi maila(Ikus 3.2.2.3.).

Berau, bi hitzak fisikoki elkartzeko lehenengo pausoa
liteke, nahiz eta orain,ekonomi maila eta abarreko hitzak gogor
gertatu, ohitura faltarengatik.

Dena dela, ondoko zerrendan literatur tradizio,mintzai
nitz
ra arrunt eta teknikoari dagoKion zenbait -a organikodun
jarriko dugu,

abarka
abiadura*
ahuldura*
aldaketa
algebra*
anka
ardura
area*
arraza
arrosa
arroza
atmosfera*
ausardia
azalera*
azterketa
balentzia*
batuketa*
berba
biderkaketa*
bista
bizitza
bolumetria*
borda
burdina
bukaera
denda
desira
duda
energia*
egia
egitura
egoera
eliza
enar:a
entzima*

azken horiek izartxo batez seinalaturik.

erdara
erregina
esegidura*
era
esamesa
eskaintza
eskopeta
esperantza
estropada
ezaguera
ezpata
fabrika
falta
familia
fama
feria
festa
fraka
galdera
galera
ganbara
gartzela
gaztaina
gazteria
gela
geruza*
gerla
gertaera
gorabehera
glukosa*
gramatika
habia
haizkora
harridura
hasiera

hedadura
heriotza
hirrika
hizketa
hizkuntza
hondartza
ibilera
ideia
ikara
ikasketa
ikastola
iloba
imajina
iskanbila
itxura
izara
jaiotza
jakinduria
jaka
jarduera
jendetza
joera
jokaera
justizia
kaiola
kai.xa
kanta
kapa
karga*
katea
kezka
kipula
kolonia*
kontzientzia
koroa

koska
kutxa
laguntza
landa
lehiatila
limosna
loba
lotura*
luzeera*
makila
makina
marka
marra
masa*
matraila
meta
morrontza
meza
mila
muga
nahasdura
nekazaritza
neska
neurketa
ohitura
okela
ola
ordena
patxada
pena
pentsaera
pertsona
pila
planta
politika

pezeta
potentzia*
praktika
presa
proba
probintzia
profeta
proteina*
prozedura
punta
puska
saiakera
saltsa
salda
sarrera
sehaska
soka
sorrera
sorta
substantzia
sulfamida*
taberna
tankera
teila
teoria
traba
tresna
tristura
trufa
txalupa
txanda
uda
zelula*
zerga
zuhurtzia
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1.3 DEKLINABIDEARI BURUZKO , IDEIA OROKORRAK.

Deklinabidearen kasuak, gramatikarien eritzien artean,
gorabeherak badira ere, hamasei direla esan dezakegu. Dena dela, lau ataletan bana daitezke:

a)

Aditzarekiko komunztadura duten kasuak: nominatiboa, erga-

tiboa eta datiboa.

b)

Aditzarekiko komunztadurarik ez duten eta leku-denboraz

koak ez diren kasuak: genitibo posesiboa, asoziatiboa, destina
tiboa eta instrumentala.

d)

Leku eta denbora-kasuak: Inesiboa, elatiboa, adlatibo,

adlatibo mugatzailea, alatibo direktiboa eta delimitatiboa.

e)

Era mugagabean soilik deklinatzer diren kasuak: partiti

boa eta prolatiboa.

Bestalde, izen arruntak eta nagusiak zeharo berdin
deklinatzen ez direla azaldu behar dugu. Halaber, hitza bokalez edo kontsonantez bukatzen dela, -ai, -ei, -oi, =au diptongoez bukatzen dela, kontuak ez dira ildo beretik joaten, azke
nean, horrelaxe gelditurik:

- Bokalez bukatzen diren izen arruntak.
- Kontsonantez bukatzen diren izen arruntak.
- "i" -dun diptongoz bukatzen diren izen arruntak
- "u"-dun diptongoz bukatzen diren izen arruntak
- Bokalez bukatzen diren izen nagusiak (leku edo eta pertsonenak).
- Kontsonantez bukatzen diren izen nagusiak.
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Honetaz gain, zera hartu behar da kontutan: Leku-izen
nagusiak izan ezik, d) taldeko kasuak ezberdinak direla biziga
be/bizidun oposaketaren arauera.
Dena dela, Euskaltzaindiak hartutako erabakiak, erraz
tu egin du paradigma:

- "i" -dun diptongoz bukatutako hitzak eta bokalez bukatutakoak, berdin deklinatu behar dira euskara batuaz.
- -Au diptongoaz bukatutakoak eta kontsonantezkoak bestalde,
berain deklinatu behar dira.

1.4.- IZEN ARRUNTEN DEKLINABIDEA.

Lotura-erregelei dagokienez, ondoko hauek azaldu
behar ditugu:

a) Mugagabean.

Lotura
-Bokalea + kontsonantea
-Bokalea + bokalea

mitosi + -k = mitosik
r

-Kontsonantea + Bokala
-Kontsonante + Konts.

Adibidea

mitosi + -en =
ren.
ur + -en = uren

e

ur + -tan = uretan

Azkenengo kasu hau ez da betetzen prolatiboan:
ur + -tzat = urtzat.
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b) Mugatu singularrean.

Kontsonante eta -au diptongoaz bukatzen diren kasuetan
ezik (berauek -e bat hartzen dutelarik), ez da loturarik behar.

b) Mugatu pluralean.

Sail honetan, ez dago loturarik.

Bestalde, -a itsatsiaren sailean gertatzen zen nahasketaren antzekoagertadaiteke hemen; gure honetan, nahasteko bi
de posibleak askoz ere zabalagoak dira, leku- eta denbora-kasu
guztietan gerta baitaitezke (hau da, inesibo,adlatibo, elatibo,
elatibo mugatzaile eta delimitatiboan):

Nahasketa, mugagabearen eta mugatu anitzaren artean
gertatzen da, konstsonantez bukatzen denean, eta lotura, -r denean.

Hona hemen adibide batzu:

Mugagabearen inesiboa: ur + -e- lotura + -tan = uretan
Mugatu anitzaren inesiboa: ur + -etan- = uretan
Mugagabearen inesiboa: ur + -e- lotura + -tatik = uretatik
Mugatu anitzaren inesiboa: ur + -etatik = uretatik.

Oharra: Bizkaian behintzat azentu desberdina dute: iiretan (mugatu anitza), ure. tan (mugagabea).
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1.5.- IZEN NAGUSIEN DEKLINABIDEA.

Izen nagusiak deklinabide berezi samarra dute, izen
=untekin gonbaratzen baditugu behintzat.

Gure zereginetarako, ez dugu hauen behar handirik
izango eta, gehienbat, izen arrotzak agertuko zaizkigu, deklinabide-atzizkiak marra bidez jarri ohi direlarik.

Edozein modutan, guri agertuko zaizkigun deklinabide-zailtasunak eta euskal gramatikaz aritzen diren liburuetan
dzaltzen direnak,antzekoak dirateke,amaierazko fonemen gorabehe
rak daudelarik.

Izen nagusien berezitasun hau morfologikoki finkatzea
korapilotsua izateaz gain, hemengo helburuetatik nahiko urruntzea da. Horretaz, bat ere linguistikoak ez diren "...balitz
bezala" eta antzeko expresioak erabiliko ditugu, gonbaratzerakoan, eredu izen arruntean harturik.

1.5.1.- Leku-izenak.

Honetaz aritzerakoan, zenbait ohar eman behar dira:

a) 1. eta 2 taldeko kasuak, izen arrunten mugagabe bezala egi
ten da:
London .7 i, London-ek, London-engatik, London-en,...
(ur,uraz, urek modukoak)
Almeria, Almeria-ri, Almeria-

f

(•itosi, mitosiri, mitosik..)
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b) 3. taldeko kasuetanarruntmugatu bezala deklinatzen dira bo
kalez bukatutakoak.
Almeri-ra, Almeria-ko, Almeria-tik, (mitosi-ra, mitosi-ko, mitosi-tik...)

Bokalez bukatzen direnen artean, aurrean esandakoare
kiko salbuespen baharra dugu, inesiboarena alegia:
Toulouse-n (baina mitosiAn)

Kontsonantez bukatzen direnak, ordea, nahiko bereizLen dira, 3. taldeko kasu guztiei dagokienez. Batetik, inesiboa
horrelaxekoa da:
London-en (baina ur-ean edo uretan)

Bigarrenik, beste kasu guztiek ez dute epentetikorik
hartzen:
London-a, London-go, (baina ur-era, ureko...)

Berauek dira Euskaltzaindiak proposatu dituen bideak,
eta hau kontutan hartu beharko da,London-era eta antzeko formak
egiteko joera handia baitago.

Bukatzeko, instrumentala eta prolatiboa,izen arrunten
modura egiten direla esan behar da:
London-ez, London-tzat (urez, urtzat)
Almeria-z, Almeria-tzat (mitosiz, mitositzat)
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personac) Zientzi mailan gaur egun gutxi agertu arren,
-izenbilakatu diren leku-izenak aipatu behar ditugu. Berauek
bi modutara deklinatuko dira. Adibiderik ezagunena, zera dugu,
baserri baten izena, bertako bizilagunei ematen zaieneko kasu
koa. Baserriari dagokionez, Onramufiora,Onramufiotik,...izango
ditugu. Pertsonak izendatzerakoan, ordea, Onramufiorengandik,..
etab.jarri beharko dugu. Argi uler daitekeenez, bereizkuntza,
hirugarren taldean gertatzen da soilik.

d) Badira aintzinako izen arruntak, leku-izen nagusi bilakatu
direnak. Horrela gertaturik ere, izen arrunten deklinabidea
hartzen dute:
Deustuan,Bizkaian (ez*Deustun,*Bizkain),mitosian bezala
Deustutik, mitositik bezala.

Hona hemen hau gertatu deneko herrien zerrenda:
Irufiea, Azkoitia, Az?eitia, Ermua, Mallabia, Basaburua, Honc'tarribia, Mutiloa.

e) Azkenean, -a organikoa (ikus1.2.) duten leku-izenak aipatuko ditugu d) kasuetatik bereizteko: Getaria, Donostia, Pasaia,
Nafarroa, Mungia:
Getarian/Deustuan, baina GetariAtik /Deustutik
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1.5.2.-

Pertsona-izenak.

Hauekin.1.5.1.- sailean egindakoen antzeko oharrak azpima
rratu behar ditugu:
a) 1. eta 2 taldekoak, leku-izenen modura (eta beraz izen arrun
ten mugagabea egiten dira:
Newton, Newton-ek, Newton-i ...(London, London-ek, London-i)
b) 3. taldeko kasuak, bizidunoi dagokienez, leku-izenetatik be
reizten dira atzizki-mota hartzerakoan; ez ordea, emanak ditugun bestelako zehaztasun morfologikoetatik:
Newton-engan

(London-en, ureAn)

Newton-engana

(London-a, u=a)

Grasse-rengan

(Toulouse-ra, mitosira)

Grasse -rengan

(Toulouse-n, mitosiAn)

c)

Hemen ere, leku-izenetaz eman dugun c) saileko kasua aipa-

tu beharko litzateke.

1.6.- GALDEKARIEN ETA ZENBAKARIEN DEKLINABIDEA.

1.6.1.- Galdekariak.

Galdekarien artean honako atalak bereiz ditzakegu:

a) Izen-ordegisa, hau da, soilik erabiltzen direnak:
nor, non, nora, noiz, nola,...

34

b)Izen-ordemodura agertzen badira ere, izen-lagun edo eta adjek
tibo gisa erabil daitezkeenak:

zer, zein, zenbat,...

Bi galdekari-talde hauetatik,zenbait mugagabe (Villasantek " indefinidos" hitza e • abili du) atera

dira:

-zenbait, noizpait, norbait, nolabait (gaztelaniaren algo, alguien...)
-edozer, edozein, edonor (cualquier, cualquiera,...)
-edonoiz, edonola (en cualquier momento,...)
-nonahi, noiznahi, nolanah.i (en cualquier sitio,...)
-zer edo zer(zeozer), non edo non (nonon), nor edo nor (nonor),
(algo, en algun sitio,...)

1.6.2.- Zenbakariak.

a) Bat hitzaren arazoa.

Berau, bi modutara erabil daiteke, esangurari dagokionez.

-Bat (= ez bi). Kasu honetan zenbakaria da. Ondo erabi
lia dagoenentz frogatzeko, bakar hitza jar daiteke bat hitzaren
aurrean. Esangura ez bada aldatzen, bat zenbakaria ondo erabili
ta dago. Hona hemen adibide batzu.
Zenbait arreba daukazu?
-Arreba bat daukat. Arreba bakar bat daukat.
Kasu honetan, ondo erabilita dago.
Alderantzizko adibidea:
Non daukazu etxea?
Leku baketsu batetan daukat.Hemen leku baketsu bakar batetan,ja
rriko bagenu, esangura aldatu egingo litzateke.Beraz, kasu
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honetan, bat gaizki erabilia da ez baita esaldi honetan galdekaririk behar: ez dugu leku bat bakarrik denik esan nahi, baketsua dela baizik. Horretaz, horrelaxe izango litzateke esaldia:
Leku baketsuan daukat".
-Bat ( -edozein)Hemen, ez da benetako zenbakaria. Kasu honetan
-a artikuluaren kidea dugu, bat/-a oposaketa gertatzen delarik.
Gaur egun bi hauen artean sortzen den nahasketa ekiditeko, Txillardegik azaldutako koadroa, argitzaile:

ERDARAZ

el

/

la

un(o) / a

le

/

la

un

(hau, hori, hura)

/ une

(edozein,

(bakar bat

mugagabe)

bat eta ez
bi).

EUSKARAZ

bat

-a

1.1.- Koadroa (Txillardegi), Mugagabe eta mugatasuna.

Gaur egun, erderen eraginez, bat hitza -a delakoaren
arloan hasi da erabiltzen, eta jadanik ez dugu bat ere garbi
bat delakoa zenbakari bezala soilik manten daitekeenentz.
Berez, aintzinako koadroa mantentzeko, honelako itzul
penak hartu beharko lirateke kontutan.
(1)

"Dentizo de

e4e 9.ne4o

conoce una (Ao-la1 eApecie":

çeneizo hoitften baJuLuan, eApesie (bala21 bat esayutsen
da.
(2)
(3

una eApecie
1

"4pesi_e esaguna da..."

"La e4peci.e eA muy conocida..." "Apes-Lea,oAo esayuna da...
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b) Beste zenbakariak.

Adierazteko multzoa mugagabea denean (bi elektroi, bost
molekula), mugagabean deklinatzen da izena.

Adierazteko multzoaren elementuak zeharo ezagunak direnean, deklinabide mugatu anizkoitza erabiltzen da. Bi elektroiak (bi bakarrik daude, dauden bakarrak), bost molekulak (bost ba
karrik daude eta horietatik, bostak).

Ezaguna denez, Bizkaieraz, izenaren atzean jartzen da bi
numerala. Hizkuntza idatzian, zer esanik ez, bi joerak daude onar
turik. Dena dela, gaur egun balio semantikorik ez duen bereizkun
tza morfologikoa erabil genezake hemendik aurrera gazteleraz di
ren hiru moduen parean:

(4)

Se pi_efcden doa e,Lectizorte4

(5)

Se p.)...e)zden 2.0,3 do4 e.lect)zone4

(6)

Ambo.d e.t.ectizone4 4e pie)Lden.

Egia da (5) eta (6) adibideek oso esangura antzekoa du
tena, gehienetan nabarduraren bat bereiz litekeelarik. Euskaraz
bi izenaren eskuin-aldean jarriz,deklinatzen dena zenbakia dela
kontutan harturik, zenbakia bera indartu nahi denean, hots, (6)
adibidearen kasuan, honelako ordena izan liteke egokia. Beraz
euskararen pareko hiru adibideak, ondokoak genitzake:

(4')

:

(5')

: Qi

(6')

:

da
e,Ceh,t)zoiak ga.U3en diJui/Bi e.(eht/wialz, ga.Cdu

bialz

gatten

egiten
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Hau, guztiau, proposamen gisa eman nahi dugu hemen.

Zenbakariek, soilik doazenean, deklinabidearen mugatu
anizkoitza eta mugagabearen atzikiak hartzen dituzte.

1.7.- IZEN-ORDE PERTSONALEN DEKLINABIDEA.

Euskaran bots "norki" daude (Txillardegirena erabiliz):

Singularra: ni, hi

Plurala: gu, zu, zuek

Zu izen-ordeak, oraintsu arte, "vosotros, vous(autres)
adierazi izan du. Zuek sartu denean pluralezko esagura hartu
duenez, zu norkia, zentzuari dagokionez, singularrera pasatu
da.

Hirugarren pertsonetan, dagoena ez da berez "norkia",
hirugarren erakuslea baizik, hura/haiek.

Izen-ordea galdegaia denean edo haren nagusitasuna azpimarratu nahi denean, bigarren sail hau erabil daiteke:

1.

nihaur

-

nerau

-

neu

2•

ihaur

-

herori -

heu

3.

bera

1.

guhauk

-

geu

2.

zuhaur

-

zerori -

2'. zuhauk
3.

berak

zeuek

zeu
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Hona hemen izen-ordei buruzko beste ohar batzu:

a) Euskaraz ez dago benetako posesiborik; berez, norkien genitiboak erabiltzen dira.
1.

nire

-

neure

2.

hire

-

heure

3.

haren -

bere

1.

gure

-

geure

2.

zure

-

zeure

2'

zuen

-

3.

haien -

zeuen
beren (eu•en)

b) Erdaren "reflexivo / reflechi" delakoak, euskaraz -ren burua egituraz adierazten dira, "norberekaria" deitzen delarik.

b) Erderen "reciproco / reciproque", hau da, elkarkaria, elkar
inenordea deklinatuz egiten da:

(7)

Ze.luta/Len p.top.La4mak eta i_nguizuneak e-Oza/r-i, aidatj.en
etementuak.

(8)

eta 4ubAt4atoak eika,z e3a 9 utsen duie.

Wizkuntza arruntean elkar delakoa, mugagabearen nominatj.boaz agertzen da gehienbat. Posiblea da, ordea, edozein kasutan jarri: Elkarretik aldendu, elkarrez babestu...

1.8.- ERAKUSLEAK.

Ondoko hiru bikote hauek ditugu:
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hau / hauek
hori / horiek
hura / haiek

Soilik joan daitezke (izen-orde gisaz) edo izen batekin (izen-lagun modura).

Galdegaia izen-ordea bera denean edo eta indar berezia
eman nahi zaionean, -xe atzizkia erabiltzen da: hauxe, horixe,
honelaxe... eta bide beretik hiru erakuslei dagozkien leku-adberbioak: hementxe,

etab (Ikus 3.4.-).

1.9.- ERREPIKATIBOAK

Sail honetan sakontzeko, joskera txarreko esaldi batzu emango ditugu:

(9)

(101

- Bi ent j imak 41.14t/Latu be4dinean kokat3en

- 6.1ektAo.i_ gu 5 tiak e22edup_t 3 ai-le be4dinetik dato3.

Berez, esaldiok, horrela jarri beharko lirateke:
(9')

(10')

- Qi ent 3 i.mak du4t4ato GeÌtean kokat 3 en d44a

- £.lekt4oi gu3tiak e44edu3itjai.le beicetik dato3

Laburtuz, horrelako oposaketari jarraitu behar zaio:

- Bera (eta gero ikusiko ditugun beste formak) errepikatiboa
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dugu: Bi entzimak ez dira kokatzen substratu berdinetan, hots,
antzekoak diren bi substratuetan; substratu berean kokatzen dira, hau da, bi entzimatarako substratu bakarra dagoela. Elektroiak, bestalde, ez datoz antzeko ezaugarriak dituzten erreduzitzaileetatik; erreduzitzaile beretik datoz, bera soilik dagoe
larik.

Besteak beste, bera delakoak sorterazitako bi erabile
ra ezberdinak aipatu behar ditugu hemen:
flil Legeak beflak adie.4.aj ditjake be4e mugak.

Hots, la propia ley eta pertsonetaz aritzerakoan,
ikertzailea bera, el investigador en persona. Ikus daitekeenez,
modu honetara, bai izena, bai izen-ordea ere, deklinatu egiten
dira.

Bigarren erabilera, (9') eta (10') adibideei dagokie
eta, argi utzi denez, izenak ez du deklinabide-atzizkirik jarri
behar.

I

2 -

AD I TZA

2 1.- Sarrera
2.2.- Aldiak eta moduak
2.2.1.- Orokortasunak
2.2.2.- Adizkien erabilera
praktikoa
2.3.- Adizkien pertsonak
2.4.- Adizki sintetikoen zerrenda

i

i

^

I
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2.1.- SARRERA

Euskal aditza, Europako hizkuntzetakorik bereziena dela esan ohi da. Hizkuntzen arteko gonbaraketak egiterakoan "berezi" adjektiboa erabiltzea ausarta gerta badaiteke ere, batetik
ergatibo, nominatibo eta datiboak aditzean bertan morfemak edukitzeak eta bestetik denbora eta moduen aniztasunak, kontua nonbait zailtzen dutela onartu behar da.

Edozein modutan, euskararen aditza oso regularra da
eta, hizkuntza literariorako emanak diren zenbait erabilera-eriz
pide jarraituz, arazoak urtu egiten direlakoan gaude.

Apunte hauen ildoa mantenduz, ez gara hemen ikuspegi
gramatikal hutsaz arituko eta erabilera praktikoa, zehatza alegia, izango dugu nagusi. Beraz, euskal aditzaren paradigmak

ez

dira hemen agertuko, nonbait ezaguntzat ematen baitira.

2.2.- ALDIAK ETA MODUAK

2.2.1.- Orokortasunak.

Moduak sailkatzeko lehenengo erizpidea, izan-ukan/
*edin-*ezan aditz laguntzaileen banaketari dagokio, bi adizki-talde agertzen delarik: Egitezkoa eta ustezkoa. Ikusten denez,
"a posteriori" bide da klasifikapen hau: Lehenengo laguntzaileak
erabiltzen direneko kasuetan, egitezko adizkiak ditugu; bestelakoetan, ustezkoak. Sailkapen honek errealitatearekin zein lotura duen azaltzen hastea, bestalde,hautatua dugun ikuspegi praktikotik at gelditzen da.
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Talde hauetako bakoitzean, bi azpitalde bereiz daiteke, (objektibotasuna eta subjektibotasuna); berauek definitzeko
ere, hiztunaren praktika hutsean oinarritu gara: subjektibotasunari dagozkion adizkiek -ke atzizkia hartzen du • e, izan-ukan
zein *edin-ezan* laguntzaileetarako. Dena dela, subjektibotasun/
/adjektibotasun delako oposaketa .z, hona hemen bi adibide:

(1) 4. eneito hau ,p2baiduena da.tehe (Subjektiboa: Guztiz segur ez

bagaude ere, horrelaxe uste dugu).

121 çenefto hau ccoaiduena da (Objektiboa: Zalantzarik gabe ho-

rrelaxe da).

131 Tenpeitatuna hoa/let.a/laino be2o.t3en badugu, meciwa iehofz, da.ite

(Subjektiboa: Posiblea da hori gertatzea, baina ez dugu
segur esaten).
he

(41 Mectoa

dadift, tenpellatuha ho24e.ta4a.Lno beizotuho duQ.0

(Objektiboa: Berotzen badugu, horixe gertatuko da zalantzarik gabe).

Esana dugunez, eta adibideetaz agian argiago ikusi da,
egitezkoa, (1), (3) / ustezkoa, (2), (4) bereizketa ez da horren
erraza mami semantikoaren aldetik. Edonola ere, Kintanak burutu
tako hiztegiaren lehenengo argitarapenean, 2.1.- sailkapen orokorra azaldu da, guk geuk, nominatiboaren hirugarren pertsonari
soilik dagokion adizkia jarri dugularik.

2.1.- koadroan, moduek ere hartzen dute parte: Oraina
iragana eta hipotetikoa. Beraiei dagokien banaketa semantiko
orokorrak azaldu beharrik ez badu ere, ez da gauza bera gertatzen denbora bakoitzaren barruan bereizten diren aspektuekin:

MODUAK
USTEZKOA

EGITEZKOA

ALDIA

OBJEKTIBOA

SUBJEKTIBOA

OBJEKTIBOA

SUBJEKTIBOA

da

dateke

dadin

daiteke

du

duke

dezan

dezake

zatekeen

zedin

zitekeen

zukeen

zezan

zezakeen

baledi

liteke

baleza

lezake

ORAINA

IRAGANA

zen
zuen

HIPOTETIKOA

balitz
balu

litzateke
luke

2.1.- Koadroa (X. Kintana): Aditzaren paradigma osoa; moduak eta aldiak.

48

ekintza burutua/ez burutua eta, azken honen barruan, puntuala/
/ez puntuala.

Bereizketa hauek finkatzeko, laguntzaileetan gabe ,
partizipio, aditz-izen eta aditz-erroan oinarritu beharko dugu:

a) Partizipioa. Ekintza burutuak (guztiz bukatuak) adierazteko erabiltzen da:

(5) Auto4e hauek metodo be4dLna eizabLti dute/3uten (ez *erabiltzen ari dira/ziren edo *erabiltzen dute/zuten, benetako zentzua burutua bada).

Partizipioetaz, honelako ezaugarri morfologikoak eman
ditzakegu:

bukaera dutenak soilik dira sintetikoak:
-N eta
joan, egon, etor(ri), ekar(ri).

-Tu eta -du direlako atzizkiak, ordea, latinetiko maileguak ditugu. Beraiek hartzen dituzten aditzak ez dira sintetikoak: adi(tu), agor(tu), ahaz(tu), sar(tu)...

Bestelako partizipioak ere badaude: hil, bota, erre,
ito,...

Hona hemen, ekintza burutuak adierazten direneko adibide batzu:
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161 çeneizo hau hautatu

171 Zenbdt.t

dug.0

(oraina)

t.L.p.t_do apuAtu sen

181 Newton-engatz4

(iragana)

e3 batits

(hipotetikoa)

Bestalde -(r)ik eta -a atzizkiak ere hartzen ditu partizipioak, 5.6.- sailean honetaz gehiago mintzatu garelarik.

Etorkizuna adierazteko, -ko/-go atzizkia lotzen zaio
partizipioari (bokalez bukatutakoei, -ko/kontsonantez, -go).
-(R)en atzizkia ere erabiltzen da ekialde-iparraldeko euskalkie
tan. Zer esanik ez, forma biak daude onarturik hizkuntza litera
riorako, bigarrena hegoaldeko belarriei finago egiten zaielarik.
Finatasun delako hau, bestalde, ez da horren subjektiboa, -(r)en
hau literatura zaharrean erabilia baita.

Hegoaldean, egitezko subjektibotasunaren oraina galdu
ta dago gaur egun, etorkizun arrunta erabiltzen delarik. Beraz,
(1) adibiderako ondokoa genuke:

11'1 Seneno hau sabatduena ijansw da.

Edozelan ere, Iparraldean adizkiok bizi bizirik daude
la kontutan harturik,gure textu zientifikoetan ere mantendu be
harko genukeela uste dugu; -ke atzizkidun adizkien erabilerako,
adibide batzu emango ditugu, gure euskalkietan ezagunak ez baitira:

191 Hetdu dateke

(Hegoaldean: helduko zen)
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(10) Heit 3 en dateke (Heitzen egongo da)

(111 He-Idako dateke (Helduko da).

b)

Aditz-izena. Beronek, -t(z)en atzizkia darama. Honi buruzko berri sakonagorik, 6.5.- atalean emango dugu.

Forma ez burutuetan, hau da,bukatu gabeko ekintzak
adierazteko erabiltzen da:

Puntualak: -t(z)en + ari + izan laguntzailea.

- Ohizkoak: -t(z)en + izan/ukan laguntzaileak.

1121 04a4ntxe g,e,z-taten a4L da e22ak3i_oa.

(13) En4eak3ioa ondaito ge4tat3en d

Sintetiko deituriko zenbait aditzek, laguntzailerik
behar ez duten adizkiak dituzte puntualtasuna adierazteko. Puntualtasun honetaz, beherago mintzatuko gara, gure kontextu teknikoan dauden oztopoak azaldurik.

Ikus daitekeenez, adizki ez burutuen panorama korapilotsu samarra da. Zeozer argituko delakoan, hona hemen kasu ani
tzei dagozkien adibideak:

(141 Tenpe4atan a,Idaketa nabarziak egoten di_Aa/i_iten.(Aditz sin

tetikoaren ohizkoa).
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(15)

Anima.liek tenpe4atun a£daketa handiak j-..a4otjen dittgte/3.i.
tujten. (Aditz ez sintetikoaren ohizkoa)

(161 çau4 egun ho4ixe genta.t3en a4i da gu4e inguAunean.(Aditz

ez sintetikoaren forma puntuala).

Azken honen erabiltzeko beharra oso gutxitan agertuko
zaigu zientzi mailan ia inoiz mintzatzen ez baikara oraintxe de
lakoan gertatzen ari diren gauzetaz. Jarritako adibidea ere,
oso normala ez denaz ohar gaitezke, oraintxe gabe, gaur egun
agertzen da eta.

(17)

Wat4on-ek

r17') Ba.1.04e expeilimenta.(a, teo4ikotik o4o

dago beti.

(17") Laginketa4i dagok.Lonej,...

Hiru adibide hauek sintetikoen puntualari dagozkio eta
(16) kasuan bezala, ez litzateke berez erabilera handirik hartu
beharko textu teknikoetan. Horrela izanik ere, askotan erabiltzen dela esan behar da eta, hemen, amore eman beharko genuke
menturaz. (17) adibidean, adizki sintetikoa, hots, puntuala era
bili da, esana den (burutua den) gauza bat adierazteko. Hau ez
da inola ere onargarria eta, gehien bat idazle-ikertzaileen teo
ria, hipotesi eta aipuak ematerakoan, forma burutua(partizipioa +
+ laguntzailea) erabili behar da salbuespenik gabe: Watson-ek
esan duenez,...

Teoriaz gaizki legokeen (17") adibidea, ontzat eman
behar dugu praktikan, burua zuritzeko, klitxe bat dela esan

ADITZA

ESANGURA FIGURATUA

.

ADIZKIA

HIZKUNTZA TEKNIKOANGO
ERABILERA

Corresponder a, deberEgon

se a, estar en relacion

nor-nori

handia

con

Joan

Egon

delakoarena

nor-nori

ertaina

Etorri

Egon

delakoarena

nor-nori

ertaina

Atxeki, erantsi,

Deberse a,

nor-nori

txikia

corresponder a

nor-nork
Ekarri

Producir (consecuencia)

menperatu konpletiboa

ertaina

sorteraz dezake
nor-nork
Eraman

Suponer, implicar

menperatu konpletiboa
sorteraz dezake

2.2.-Koadroa: Zenbait aditzen esangura figuratua.

ertaina
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dezakegularik. Berez, laginketari dagokionez perpausean ematen
den harremana,ez da puntuala. Egoten zaionez edo egokitzen zaionez perpaus gramatikal egokiak, ordea, ez dira sekulan agertzen
eta hemen ere, erabiltzen dena onartu behar dugu.

Edozein modutan, honelako egituretan egon aditzaren
zentzu arrunta erabiltzen ez dela somatzen da. Egon delakoaren kasuan, bestelako aditzik ere,badago, kasu guztietan,desbiderazio semantikoari,aipatutako pitxitasun morfosintaktikoak
dagozkiolarik. Ikus bedi honetarako,2.2.- koadroa.

Bestalde, adizki burutugabeen ikuspegi orokorra dugu
2.3.- koadroan.

c) Aditz-erroa. Morfologiari dayokionez, partizipioari -tu/
/-du edo
atzizkiak kenduta lortzen da. Partizipioa bestela
bukatzen denean, berak eta aditz-erroak forma bera dute. Ikus,
etor, har baina joan, egon,...

Iparraldeko euskalkietan, ustezko adizki guztietara.Ço,eta laguntzaileak *edin-*ezan direlarik, aditz-erroa erabiltzen da. Nahiz eta hegoaldean horrelakorik mantendu ez den, hiz
kuntza idatzian, bereizketa egin behar da: lehor dadin, lehor
daiteke baina lehortu da, lehortu zen. Inperatiboan ere, aditz-(=la erabili behar da.

2.2.2.- Adizkien erabilera praktikoa.

2.2.- koadroan, burutugabetasunean gerta daitezkeen
Dosibilitate guztiak adierazi dira, koadroa bera sinple samarra izan arren. Posibilitateok normari dagozkiola esan genezake. Textuetan erabiltzerakoan (edo eta mintzatzerakoan), adi
tzek ez dituzte kasu guztiak hartzen.

PUNTUALA

OHIZKOA
EGITURA

ADITZ MOTA
ADITZ SINTETIKOAK

-t(z)en + laguntzailea

ADIBI
DEA–
(14)

ADIBI
DEA

EGITURA
adizki sintetikoa

(17' )

-t(z)en + ari + izan laguntz.
ADITZ EZ SINTETIKOAK

-t(z)en + laguntzailea

(15)

(16)
-t(z)en

4.-

rini

etorri

2.3.- Koadroa: Adizki burutugabeak.
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Arriskutsu samarra da aditz bat normalean nola erabil
tzen den esaten hastea, baina, hala ere, hona hemen behin behineko sailkapena:

a)

Gehien bat forma sintetikoaz erabiltzen diren aditzak.

Zer esanik ez, ohizko formarik badute aditzok baina,
beharbada, beraien semantika-ezaugarri espezifikoei loturik, ia
forma sintetikoaz soilik erabiltzen dira: Eritzi, ihardun, eduki, etzan,...

Dena dela, hauen -ohizko adizkiak ere agertzen dira
textuetan: jakiten du edo edukitzen dugu arraro samar gertatzen
badira ere, etzaten da nahiko arrunta da hizkuntza teknikotik
kanpo.

b)

Ari-dun egiturarekiko preferentzia duten aditzak.

Ez sintetikoen artean ari delakoari dagokion egitura
edozein aditzek har badezake ere, egiturahonek nonbaiteko pro
gresibotasuna ere adierazten duela kontutan harturik, zenbait
aditzek forma hauek hartzeko joera handiago dutena erraz uler
tuko da. Hau, beraien esanguran progresibotasuna kabitzen dene
ko aditzetan gertatuko da: gertatu, bihurtu, berotu,

Bestalde,badira gaur egun forma sintetikorik ia inoiz
hartzen ez duten sintetikoak. Hauek ere, espero zitekeenez, ari-dun egitura hartzen dute, progresibotasuna nahiko argi geldi-
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tzen delarik: Erabili, ikusi, egin (*), entzun,...
c) Sintetiko desbideratua hartzen duten aditzak.
Besterik gabe, (17") adibideaz esandakoa gogora daiteke atal honetan.
d) 2.3.- Koadroari ondo egokitzen zaizkionak.
Berauek, zer esanik ez, sintetikoak zein bestelakoak
izan daitezke: Jarraiki, atxeki, batetik eta bestetik sartu,
irten, heldu,
Oharra: Ikus daitekeenez, atxeki aditza bi taldetan kokatu dugu,
izan ere, bere esangura figuratua ez dago joan edo egon
direlakoena bezain hedaturik.
Ikusten denez, progresibotasuna ez bide zaie horren
lotuta aditz hauei. Horrexegatik mantenduko dukete 2.3.- koadro
aren joera orokorra.

2.3.-

ADIZKIEN PERTSONAK.

Ezaguna denez, euskal aditz barruan, nominatibo, erga
tibo eta datiboari dagozkien morfemak sartzen dira, nor(nori)
eta nor-(nori)-nork direlako adizki taldeak eratzen direlarik.
Ez gara hemen sartuko kontu hauei dagozkien ezaugarri morfologi
koetaz, baina bai sort daitezkeen aukerako erabileretaz.

a) Nor formetaz askotan erabiltzen direnak: egon, izan, joan.

(*) Egin aditza gaur egun bizkaieraz ustezko aditzetan erabiltzen denik ez da ahaztu behar.
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b)

Nor-nori formetaz askotan erabiltzen direnak: egon, etorri,

joan, izan, jarraiki, atxeki.

Hauetatik, jarraiki eta atxeki direlakoak, ia soilik
nor-nori formetaz erabiltzen dira.

Egon aditzak, nor (gehienetan) eta nor-nori (askotan)
hartzen du, zientzi mailan behintzat.

Izan aditza, ezaguna denez, bietara erabiltzen da nor
malki, bai aditz laguntzaile modura, bai aditz normal bezala.

Joan eta etorri aditzei dagokienez, nahiz eta gehienbat nor modura agertzen diren, nor-nori-koak ere ikusten dira.

c)

Gehienbat nor-nork formak hartzen dituztenak: Ekarri, era-

man, erabili, eduki, ukan, jakin, entzun, ezagutu, egin, esan,
eman, ikusi,...

d)

Nor-nori-nork formak hartzen dituztenak, oso gutxitan era-

biltzen dira gaur egun, forma sintetikoaz: ekarri, eraman, ikusi, eritzi, egin, esan,...

e)

Nor-nork bereziak (Ikus 3.3.1.3.- saila): Irudi, irakin,

ihardun, iraun.

2.4.- ADITZ SINTETIKOEN ZERRENDA.

Hemengo honetan, euskaraz diren aditz sintetiko guztiak jarriko ditugu. Beraietako batzu, hala nola ezagun, egin,
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eman,... gaur egun forma ez sintetikoaz soilik erabiltzen direla
esan genezake. Izan ere, dazagut, demat eta antzeko adizkiak ez
dira edonon erabiltzekoak. Zer esanik ez, elkarrizketa literario
etan, adizkiok ez lirateke onargarriak (nonbaiteko errealismoa
bilatzen deneko kasuetan). Gure sail teknikoan, ordea, dena bide da "zilegi",eguneroko bizitzatik urrunen den idatz-maila hau
xe delarik. Edozein modutan, hona aditz bakoitzaren berri:

1)

IZAN.

Honetan, laguntzaile-funtzioa eta funtzio arrunta bereiztu behar ditugu.

Mundu guztiak dakienez, nor formak dira gehien erabil
tzen direnak. Berauetaz aparte, nor-nori delakoak ere erabiliak
izaten dira oso. Hizkuntza arruntean, datiboaren hirugarren per
tsonari dagozkion formak erabiltzen dira ia soilik. Gurean, hirugarren pertsona nagusi dela kontutan hartzen badugu, zatzaizkigu, gintzaizkion eta antzeko formen behar handirik izango ez
dugula esan dezakegu bildurrik gabe. Dena dela, ezagutu behar
direna ez du inork zalantzetan jartzen.

2)

EGON

Nor adizkiei dagokienez, eta erabilera ezagunetatik
at bi klitxe antzeko hauexek aipa genitzake:

{ Inesiboa
+ oinarrituta + egon jokatua
Instrumentala

Esaldia + -(e)lakoan + egon jokatua
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Hona hemen, beraz, hauetako bi adibide:

(18)

Ailna4 neu 'utiak halLtseko auaiLeko metodoan otna/uzitu gaiza.

(19)

Metodo hoJuLen

ojtopoak gaLndLtuko diJze.Cakoan 9.au-

de.

Biotatik lehena, oso erabilia da hizkuntza teknikoan
abiapuntu, oinarri edo protokoloren bat adierazterakoan.

Bigarrena, ordea, gure mailari baino, hizkuntza arrun
tari gehiago dagokiola esan dezakegu. Edonola, segurtasun osorik gabeko usteak adierazteko balio du eta onargarria da gure
zereginetarako.

Izan/egon oposaketa dela eta, zenbait ohar emateko be
harrean gaude:

-Gaztelaniaz ser/estar bereizten bada ere, horrelakorik ez da
agertzen ez frantzesez (etre) ez inglesez (to be).

-Euskalkien arauera, aditz bion banaketa ez da homogeneoa. Hegoaldean, ser-izan / estar-egon bereizketa eramateko joera nabaria da baina kasu batzutan egon aditza utzirik: Etxean izan
naiz. Iparraldean, egon oso gutxi erabiltzen da, gehienbat adjektiboari dagokion iragankortasunen bat emateko hartzen
rik: Lodi nago baina ez naiz lodia, beti horrela egongo ez bainaiz . Dena dela, iragankortasun hori, adjektiboaren bidez ere
lortzen da, mugagabean jarriz. Hau dela eta, lodi naiz eta antzekoak ikus daitezke lodia naiz delakoarekiko oposaketan.

MAMI

EUSKALKIAK

IRAGANKORTASUNA

HEGOALDE-MENDEBALDEA

Lodi dago

IPARRALDE-EKIALDEA

Lodi da (dago)

GURE PROPOSAMENA

Lodi dago

2.4.- Koadroa: Egon eta izan aditzen erabilera.

SEMANTIKOA

IRAGANGAIZTASUNA

LEKUA

Lodia da

Hemen dago (da)

Lodi(a) da

Hemen da

Lodia da

Hemen da
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Horrenbeste erregela eta salbuespenak eman eta gero,
aditzon erabileraren panorama argitzeko, 2.4.- koadroa dugu.

3) JOAN

Berau ere, nor modura erabiltzen da gehienbat, baina
nor-nori direlakoak ere ikusten dira. Azken hauek, 2.3.- sailean aipaturiko modu bereziaz erabiltzen dira maila teknikoan,
zentzu reala egon aditzarena bera delarik:

(201 Mekanika kuantiboalLi doakione3,...

(20 1 1

Makan.liza kuantikoani datoitkione3,...

Ikusten denez, etorri-k ere badu posibilitate hau,
eta hiru aditzei esangura figuratu berdina dagokie.

Nor adizkien kasuan, honelako klitxeak aipa daitezke:

a)

ildo (elatibo kasua) + joan jokatua

(211 çaize -Oze,zketah, ai_patutako ikefz.t 3 a.i-teak haAtu 3uen
doa3.

b)

partizipioa + kasu instrumentala + joan

Egitura honek, nahiz eta sintetikoa (plurala) erabili,
nonbaiteko progresioa adierazten du.
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(22)

Kontsentizasi_oa,handi.tus doa med.Loa beAotsen den neu44Lan.

4) ETZAN

Interesatzen zaigun mailan, orainaldiari dagokion forma sintetikoaren hirugarren pertsona (datza, dautza), soilik era
biltzen da.

(23)

TelunodLnam.Lka,piaints.i.p.i.o hauetan datsa.

Ikusten denez, abiapuntua edo eta oinarri teorikoa ema
teko erabiltzen da egitura hau (ikus egon aditza).

5) JARRAIKI/JARRAITU.

Aditz hauen erabilera nahiko nahasirik dago gaur egun,
nor-nori, nor-nork eta nor-nori-nork adizkiak agertzen direlarik. Hala izanik ere, aditz sintetiko honi, nor-nori flexioak da
gozkio eta horrelaxe erabili beharko litzateke salbuespenik gabe.
Beste aditz bati lotu behar

aditz honen aditz-izena

ipini behar da.

(24)

honn.etas 4akontsea441 1.a24a,Uuko 9.atsaLsai.o.

2,2.1.- sailean aipatutakoa kontutan harturik, gure

maila zientifikoan sintetiko gutxi erabiliko dena erraz ulertuko da. Izan ere, aditz honek ez du hartzen egon, joan eta etorri
aditzei dagokien erabilera berezia.
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6)

EKARRI.

Nor-nork eta nor-nori-nork formak hartzen ditu, azken
honen adizki sintetikoak,oso gutxitan agertzen direlarik.

Lehenengoaren forma sintetikoa, aipatutako modu bereziaz erabiltzen da zientzi mailan, ondorioak edo eta emaitzak
emateko:

(251

Ho44eh, tenpnatult 9 o2ahada handLa dalzaiz

baina baita:

(25'1

7)

Hatuzektenpeatuil g.o4ahada hand.la ehailt j en du

ERAMAN

Aditz hau, gaztelaniaren implicar, suponer, aditzen
)arean erabil daiteke, modu arruntaren

ezaugarri sintaktikoak

iartzen dituelarik:

(2,51

Su2e iha4heta-he,Cbu4ueh„metudo-Co9i Izonp1exuta4un handLe
daizamate.

8)

ERABILI

Nor-nork adizkiak erabiltzen direlarik, zientzi mailan
ia bat ere sintetikorik agertzen ez dela esan dezakegu.
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9) EDUKI / UKAN-IZAN

Berauek ere, erabilera-banaketa heterogenoa dute euskalkien arauera (ikus 2.5.- koadroa):

a) Hegoaldean, erdaren tener/avoir adierazteko erabiltzen da
ekialderantz goazen neurrian izan(ukan) aditzaren nor-nork for
mak formak nagusi direlarik. Hau da, dut, dugu eta antzeko formak, laguntzaile modura erabiltzeaz gain, daukat, daukagu...
adierazteko ere, erabiltzen direla.

b) Iparraldean, ukan (izan) erabiltzen da ia soilik.

c) Biak erabiltzen deneko lekuetan, horrelaxekoa dela dirudi:

- Eduki : zentzu fisikoa edo eta leku itxiei dagokie
nean.
- Izan-ukan: zentzu ez-fisikoa edo eta figuratua. Hau
xe da, erraz uler daitekeenez, zientzi
mailarako garrantzitsuena, oposaketa honi jarraitzen bagatzaizkio, behintzat.

Bestalde, partizipioaren erabilerari dagokionez, hone
lakoak agertzen dira:

a) Daukagu, eduki dugu
b) Dugu, ukan dugu, gehien bat
c) Daukagu, izan dugu, gehien bat

10) JAKIN

Aditz h onekin,nor-nori-nork egitea posiblea bada ere,
ez da horrelakorik sekulan erabiltzen.

MAMI

SEMANTIKOA

-:

EUSKALKIAK

HEGOALDE-MENDEBALDEA

Fisikoa

Erdikoa

Dirua dauka

Uhertasan handia dauka

Kotxe bat dauka

Beraren egituran zulo bat

Ez

fisikea

Zer dugu?
(Agurtzeko)

dauka.

Dirua du (dauka)
IPARRALDE-EKIALDE

Kotxe bat du (dauka)

Uhertasun handia du
.

Beraren egituran zulo bat

Zer dugu?

du.
.

.

GURE PROPOSAMENA

Kotxe bat dauka

Uhertasun handia du

Dirua dauka

Beraren egituran zulo bat
du.

2.5.- Koadroa: Ukan eta eduki aditzak.

Zer dugu?
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Beste alde batetik, ez da ia inoiz ohiturazko forma
(jakiten du) erabiltzen, sintetikoa (puntuala) nagusia izanik.

Azkenik, sintaxiaren sailean sakonago azaldu den eta
aditz honek sorterazten duen menperatu konpletiboa aipatu behar
ko litzateke. 5.4- saileko (70)-(78) adibideak ere ikusi ahal
izanik, hona hemen beste adibide bat.

(26) Begenekien,anima,LLa hau ak.Limatuho

jella

eta ez

(26')* Bagenekienl ani_maLia hau alUima.tatuho

3e.(a

hizkuntza idatzia finkatu nahi badugu, bederen.

11) IKUSI

Nor-nori-nork eta nor-nork formetan erabiltzen da.
Gure zientzi textuak gertatu edo egin dugunaren (burutuaren)
deskripzioari egokituko zaizkionez, orain eta iraganaren forma
burutuak erabiliko ditugu gehienbat.

Edozein modutan, aditz hau ez bide da oso egokia gure
zereginetarako, inespezifiko samarra baita. Izan ere, behatu,
ondorioztatu, finkatu, topatu, aurkitu eta antzeko aditzei zeha
tzago deritzegu textu teknikoetan.
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12)

ENTZUN

Nor-nori-nork eta nor-nork modura erabil daitekeen
aditz hau, ezer gutxi agertuko da euskara zientifikoan eta, ager
tzekotan ere,forma sintetikoaren erabilera pentsaezina da, na
hiz eta oraindik bestelako textuetan nonbaiteko bizitasuna edu
ki (Ikus 2.2.1.).

13)

EZAGUTU

Hauetako aditz askok bezala, ia galduak ditu forma
sintetikoak eta, horretaz gainera, oso behar txikia jasoko du
gure textuetan.

14)

IRUDI

Gehienbat dirudi adizkia erabiltzen da segurtasun eza
adierazteko.

(27I Motekuta tehenengo momentuan apunt3en e3 deta dinudi.
baina ez
(271 * Badinudi 2ehenen9.0 momentuan motekuta apuntjen e3 deta.

B=tetik, ba- aurrizkia erabiltzea zeharo ezegokia da,
aditzaren baieztapena ez baita kasu honetan galdegai. Bestetik,
horrela balitz ere, esaldi konpletiboak -(e)na atzizkia behar
luke (ikus 5.4. eta jakin aditza).
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Edozein kasutan, irudi-k adierazten duen gauza bera
azaltzeko, bide partikula, -ke atzizkia eta bai eritzi aditza
ere erabil daitezke.

15) ERITZI

Nor-nori-nork modura soilik erabiltzen da, datiboa be
ti hirugarren pertsonari egokiturik.

Beste alde batetik, bi mami semantiko ezberdin hartzen duela esan behar da:

- Ustea emateko:

(281 Metodo hohni p eegoki

autoAe gehieneh.

Egitura honetan, izena datiboaz jartzen da eta adjektiboa,mugagabearen nominatiboaz (era literarioan, behintzat).

- Izena emateko, deituriko, izeneko eta antzeko egituren parekoa delarik:

(29i Natull

de4iton

e41«?./a

16) IHARDUN

Nor-nork eta modu sintetikoan erabiltzen da beste aditz-izen bati erantsiz. Esangura, ari-k sorterazten duen egituraren antzekoa dugu (ikus 2.2.). Beraz, puntuala izateagatik, ez
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du erabilera handirik textu zientifikoetan, forma burutuak egokiagoak bide dira eta.

17) IRAUN

Berau ere, nor-nork modura erabiltzen da eta nominatiboari dagokion izena mugagabeaz ipintzen da, normalean denbora
adierazten delarik:

(30)

&uLeah3.1loak,hinu minuiu

du.

Posiblea dira, gainera, nor expliziturik gabeko egiturak:
(31)

Egoenakaun egi_ten du

Kasu honetan, durar baino, mantenerse eta antzekoen
parekoa da.

18) EGIN

Nor-nori-nork eta nor-nork modura erabiltzen da.
Adizki sintetikoen sailean, gehienbat nor-nork dugu bizirik bai
na, beraren puntualtasuna dela kausa textu teknikoetan oso gutxitan erabili beharko litzatekeela esan dezakegu, askotan erabiltzen dela jakin arren.

Ari-dun egitura ere,jasotzen du.
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19)

IRAKIN

Nor-nork modura erabiltzen da. Betiko textuinguru zien
tifikoarengatik, forma sintetikoa kontu handiz hartu behar da.

20)

EMAN

Nor-nork eta nor-nori-nork bezala erabiltzen da forma
sintetikoa galdutzat jo dezakegularik.

Bada, baina, ia klitxetaz gelditu zaigun demagun adiz-

ki

subjunktiboa; beronek suposizioak edo abiapuntuak adierazteko

erabiltzen delarik, konpletibo bat sorterazten du:

(321 Oemagun medio ba.teian bodt mik4004ganidmo-e4pe3i_e dugu.la.

Erdararen kutsua izanik, gertatu aditzaren ordez erabiltzen denean, forma inpertsonalean, hots, nor erara, ipintzen
da laguntzailea.

21)

ESAN/ERRAN.

Beronen forma sintetikoa bizi bizirik dago Bizkaian.
Ekialderantz goazen neurrian, sintetikoak gero eta gutxiago erabiltzen dira eta horretaz gainera, agurtzeko edo diren zer diok
eta antzeko esaldien modura erabiltzen da.

'Gure zereginetarako, ezer gutxi beharko dugu aditz ho
nen forma sintetikoa, (17) adibideaz esana dugunez.
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Bestalde, erdararen est'â diciendo eta antzeko esaldien
parean, ari-dun egitura erabili ohi da. Egia esateko, aditz hau
erabili behar deneko kasu gehienetan, forma burutua (esan du,
esan zuen) beharko luke euskaraz, gauzak esanak edo esateko baitira. Agian, errepikapena edo solasaldi luzeetarako, ari erabil
daiteke baina hau soilik eta baldin soilik denboran zeharreko
ekintzak adierazteko; hots: gure zeregin teknikoetarako, ia bat
ere ez, idazleek adiorazioa dutenerako ez baita diote erabili
behar, esan dute baizik. Hau ondo ulertzeko zera hartu behar du
kontutan: Erdararen dicen delakoa, iraganaz mintzatzerakoan,
presente histOrico izeneko adizkia erabiltzen dela, baina trans
lokazio hau ez da zertan euskararen baitan onartu behar.

Normalki erabiltzen deneko lekuetan, erabilera okerra
hedatzen ari da gaur egun, aditzaren ekintza galdegaia deneko
kasuetan, forma sintetikoa (diot) erabiltzen delarik. 3.4.- sai
lean esango dugunez, esan egiten dut erabili behar da kasu haue
tan inolako zalantzarik gabe.

I
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PERPAUS BARRUKO SINTAXIA

3.1.- Sarrera
3.1.1.- Perpausaren egitura orokorra
3.2.- Izen-sintagma
3.2.1.- Determinatzaileak
3.2.1.1.- Mugatzailea
3.2.1.2.- Adjektibo erakusleak
3.2.1.3.- Adjektibo zenbatzaileak
3.2.1.4.- Adjektibo ordinalak
3.2.1.5.- Adjektibo banatzaileak
3.2.1.6.- Beste determinatzaile batzu.
3.2.1.6.1.- Den eta guzti di
relakoak
3.2.1.6.2.- Beste delako determinatzailea.
3.2.2.- Izen-laguna
3.2.2.1.- Genitibo kasuaren -(r)en atzizkia
3.2.2.2.- Delimitatibo kasuaren -(e)ko
atzizkia
3.2.2.3.- Izen-lagun berezia. Hitz-elkarketa
3.2.3.- Adjektibo ka1ifikatzaileak
3.2.4.- Izen-ordeak
3.2.4.1.- Izen-orde pertsonalak
3.2.4.2.- Bestelako izen-ordeak

3.3.- Aditz-sintagma
3.3.1.- Aditz-sintagmaren barruko izen-sintagmak
3.3.1.1.- Nor sintagma
3.3.1.2.- Nori sintagma
3.3.1.3.- Izen-sintagmari buruzko ikuspegi
orokorra.
3.3.2.- Aditz-lagunak
3.3.3.- Adberbioak
3.4.- Galdegaiari dagokion arazoak
3.4.1.- Galdegaiari buruzko orokortasunak
3.4.2.- Galdegai izan daitezkeen elementuak
3.4.3.- Galdegaiarekiko zerikusirik duten zenbait
kasu berezi
3.5.- Baiezko, ezezko eta galderazko esaldien egitura
orokorra
3.5.1.- Baiezko esaldiak
3.5.2.- Ezezko esaldiak
3.5.3.- Galderazko esaldiak.
3.5.3.1.- Baiezko edo ezezko erantzunak
eskatzen dituzteri galderak
3.5.3.2.- Galdetzailerik duten galderak.
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3.1.- SARRERA.

Aurreko bi gaietan, apunte hauei eman nahi diegun
ikuspegi praktikoari jarraitzeko,ez dugu gramatika-berba askorik erabili behar izan, gaiak berak, kasu bakoitzean, oinarri
morfosintaktiko handirik eskatzen ez baitzuen.

Bi gaiok nolabait heltzen dituen sail sintaktikoan
sartzerakoan, metodologi maila bera jarraiturik ere, hizkuntzalaritzari dagozkion berbak ugari lirateke. Horretaz, lexiko
espezifiko honi dagokionez, maila beheratu egin beharko dugu,
nahiz eta, izen-sintagma, aditz-sintagma eta beste zenbait ber
ba, ia derrigorrez sartu behar izan.

Beraz, kontu linguistiko hutsetan gehiegi sakondu ga
be, praktikarantz zuzen jotzen saiatuko da hemen. Horrela ba,
deklinabidean, atzizki bat zer den azaltzen ez bada ere, non
eta nola jarri behar den jakinez gero, inori ez zaio bururatuko (linguistikazalea ez bada

bederen)

definizioak falta dire-

nik. Sintaxi-arloan, ordea, "sintagma" delako hitza, gramatika
ri dagokienez finkatu gabe edonon erabiltzea gogorregia liteke.
Beste alde batetik, kontrako joera litekeena ("horrelaxe da eta
sinetsi egin behar duzue") inora joaten ez dena argi dago.

Horretaz,

zail samarra izanik ere, erdiko bidea har-

tuko da, "non" "nola" "zer" direlakoak argi uzten saiatuz, kon
tu linguistikoetatik at.

3.1.1.- Perpausaren egitura orokorra.

Perpausak, honelako egitura orokorra aza1L 4 u ohi digu:
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Perpausa = Izen-sintagma + Aditz-sintagma
IS

AS

Definizio zehatzik eman gabe ere, ondokoa esan daite
ke sintagma direlakoei buruz:

Batetik, izenak,izen-lagunak, determinatzaileak, adjektiboak eta izen-ordeak daude izen-sintagma delakoaren
barnean.
Bestetik, aditz-sintagmaren sailean, aditza bera,
aditz-lagunak, adberbioak eta aditz-sintagmaren zenbait funtzio
gramatikali dagozkion izen-sintagma batzu agertuko zaizkigu.

3.2.-I

ZEN-SINTAGMA.

Dematzagun honako adibideok:

(1/ Li2idoa,apuittu egLten da
121 ZenbaLt Lieido,apu4tu eg,i-ten
i3l Li 2ido a4ko,apa4tu eg.i.ten dLna.
(4/

(5)

Lieido handi.a,aputu egiten da.
ho44",apu4ta eLten da.

(61 Li2ido handi hon.i.,apuntu eg.Lten da.
(7) Mingeko .1.ipidoa,apu4ta e9iten da.

Azpimarratutako elementuak, izen-sintagmak ditugu,
atalka aztertuz, ondoko ondorioak aterako genituzkeelarik:

Lipidoa = lipido + -a
Lipido handia = lipido + handi + -a
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zenbait lipido = zenbait + lipido
lipido asko = lipido + asko
lipido hori = lipido + hori
lipido handi hori = lipido + handi + hori
mintzeko lipidoa = mintz +-(e)ko + lipido + -a

Jarritako konbinaketak dauden guztiak ez badira ere,
izen-sintagman parte har dezaketen elementu guztiak agertu zaiz
kigu adibideotan:

- Forma guztietan, izena dugu (Lipido alegia) ardatz bezala,
beste elementu guztiak herari eransten zaizolarik (izen-or
deetaz, geroago egingo dugu zenbait kontsiderazio).

- Bai mugatzaileak (-a), bai erakusleak (hori) determinante-fun
tzioa betetzen dute, beste mota batzutako determinatzaileak
ere (hala nola zenbait) ager daitezkeelarik.

- Adjektiboa, (erdaretako calificativo/calificatif delakoa)ize
naren eta determinatzailearen artean jarri ohi da, izenarekin
batera izen-multzoa osoturik.

3.2.1.- Determinatzaileak.

3.2.1.1.- Mugatzailea.

Mugatzaile delakoak, bi forma har ditzake: singular
eta pluralaren deklinabideari dagozkionak, hain zuzen ere. Deklinabideaz aritzerakoan esan genuenez, pluralaren kasu gehienetan, -a delakoa morfologikoki agertzen ez bada ere, kasuok
mugaturik ditugu:
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.Upidoek: iipido

k

-ak

Pluralaren barnean ere, plural hurbila delakoa kontsi
dera daiteke, izena erakuslea (Lipido

f hauek)

egituraren or-

dezkotzat jo daltezkeelarik.

Plural hurbila, funtzio deigarriaz erabili ohi da hiz
kuntza arruntean. Berau hertsiki eramango bagenu, ez legoke tex
tu teknikoetan erabiltzerik. Erabilera errealak, ordea, lekua
utzi die honelako idazkeran, agian erakusleekiko aukera ona baitira:

Argi dago erakuslea bera askoz ere gehiago erabiltzen
dena, baina zenbait kasutan, bata gehiegi ez errepikatzeko, komenigarri gerta daiteke bestea jartzea:

lipido hauek / lipidook
lipido hauen / lipidoon
lipido hauei / lipidooi

Modu berean, 2. graduko erakuslea, antzeko funtzioa
betetzeko (bokatiboarena, alegia) erabiltzen da, izenari erantsiz; kasu hauetan, singularrari dagokion paradigma ere sar
daiteke:

leloori! / lelo hori!
lelook!

Ikusten denez, plural hurbilaren baitan, bi elementu
sar daitezke: batetik, 1. graduko erakusleari dagokion I. pertsona; bestetik, 2. graduko erakusleari dagokion 2. pertsona.
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Beraz, -ok delakoa, bi graduetako erakusleen balorea jasotzen
du.

Nominatiboaz aparteko kasuak, esaldi osoen kontextue
tan erabil daitezke:

Ze4

e..laten

p(91.4-toa2ek (po-Ut hoÌuzek)?

Mugatzailedun izen-sintagma, sintagma mugatua dugu;
mugatzailerik gabe, sintama mugagabea gelditzen da. Edozein ka
sutan, mugatzailerik gabe ere, determinante bat (erakuslea, zen
batzailea,

) hartu behar du izen-sintagmak derrigorrez.

Bestalde, hona hemen berezi samarrak diren mugatzailearen erabilera batzu:

- Beraien arloan bakarrak diren kontzeptuei dagozkien berbak,
mugaturik agertzen dira beti: Eguzkia, euria,... Ezezko eta
galderazko esaldietan, baina, nahiko normala da partitibo ka
suaren erabilera: Eguzkirik, euririk,...

- Antzinako izen arruntak izan eta gaur egun izen nagusitzat
hartutakoek, izen arruntei dagokien

joera eramaten dutd,

hau da, deklinabidearen lehen eta bigarren kasu-taldeetan,
mugatzailea hartzen dutela (Bizkaia/Deustua, Bizkaiak /Deustuak, Bizkaiari/Deustuari,...); ez da horrela gertatzen, ordea, hirugarren taldean, inesibo kasua salbuespen delarik
(Bizkaitik/Deustutik, Bizkaira/Deustura... baina Bizkaian/
/Deustuan). (Ikus 1.5.- saila).

- Ohitura-kutsua adierazteko ere, mugatzailea jarri ohi da:
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(8) Lietiko pnotokoi y a ,p:innaLtu behan dapnc)c!uktua -Lon.t3eka.

- Mugatzaileak mugagabetasunen bat adieraz dezake, baldin eta
izenak, izen-lagunak edo adjektiboak lagundurik badago:

(91 Oxida,“oa pnoe4u hifizi_koa da.

inkatua da.

(101 Benau

3.2.1.2.- Adjektibo erakusleak.

Erakusle hauek, beraien bidez zeozer erakusten dela
eta, mugatzailetzat jo daitezke, mugatzaileen ordez jartzen di
relarik:

holzi

baina ez *Lipidoa hon

Bestalde, textu teknikoetatik ateratzen garelarik,bi
sintagmez osotutako egiturak gertatzen dira, zeintzuetan mugatzailea bera eta erakuslea batera agertzen baitira:

Huna .1ekua! (iluna

ielzua!)

Kasu hauetan, baina, adjektibo-funtzioari utziz, izen-sintagma oso bat ematen du erakusleak, bigarren izen-sintagma
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izena + mu•atzailea delarik.

3.2.1.3.-

Adjektibo zenbatzaileak.

Sail honen barnean 1.6.2.- sailean esan dugunez, bi
zenbatzaile-mota kontsideratu behar da.

Batetik, zenbatzaile zehaztu izenekoak. Berauek izen-multzoaren (izena + adjektiboa) ezkerraldean ipintzen dira,
bat (beti eskuinean) eta bi (bi lekuetan) salbuespen direlarik. Dena dela, egitura orokorra horrelaxekoa da:

zenb. + izen + mug : bi lipido hauek / bi lipidoak

Aurrean esana denez, adjektibo funtzioa erabilita,
zenbatzaileok deklinatu gabe gelditzen dira, bat eta bi izan
ezik. Zer esanik ez, deklinabide mugatuaren atzizkiak, izenak
jasotzen ditu.

Bestetik zenbatzaile zehaztugabeak ditugu. Berauen
artean, zenbakiak, eta anitz, asko, gutxi eta bestelako berbak
daude. Hauetako batzu, izenaren ezkerraldean jarri ohi dira,
mugagabearen atzizkiak izen-multzoak harturik. Hauxe da zenbakien eta zenbait delakoaren kasuetan gertatzen dena:

(111 Bo4,t p,zoduiztu

1121 Zenbait ten.mino ma.tematiho
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Beste batzu, eskuinaldean agertzen dira, hala nola,asko, gutxi,. Bietara jar daitezkeenak ere badira: anitz, asko.

Batzu delakoa, azken talde honetan sar daiteke, zenbait-en parekoa delarik.

Beraz, zenbatzaileak direla eta, honako konbinaketok
sort dakizkiguke:

Zenbaki (zehaztua) + iz. mugatua: Bost elektroiak.
Zenbaki (zehazgabea) + iz. mugagabea: Bost elektroi.
Zenbatzaile (zehazgabea) + iz. mugagabea: Elektroi asko.

Iz. mugagabea + zenbatzaile ( .. r,uhazgabea): Anitz elektroi.

3.2.1.4.-

Adjektibo ordinalak.

Zenbatzaile zehaztuei -garren atzizkia gehituz, ordina
lak lor ditzakegu (bat delakoaren kasuan izan ezik). Izen multzo
aren ezkerraldean agertzen dira.

(13) B.L9a2u2n 4aLia
(, 14) Ehu)19c22en

3,2.1.5.-

Adjektibo banatzaileak.

Berauek, zenbait izeni kondizioren bat egokitzeko erabil
tzen dira.
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Elementu banakorrik arruntena bakoitz delakoa dugu,
honelako egiturak so/terazirik:

(15)

Mo.lehu.l.a bako.Lt3ah

(16)

Animdija

bat ga.ltsen du.
tenpe4atuna optimoa egohiten

Bestalde, -na atzizkia erantsiz, bigarren motako distributiboak sorterazten dira:
bat + -na
bi

bana

+ -na = bina

lau + -na = launa
bost + -na = bostna
hamar + -na

hamarna

Argi ikusten denez, bakoitz adjektibo banatzaileak, har
tzaileari lotzen dio banaketaren kontzeptua, adjektibo modura.

-Na delakoa, ordea, banagaiari lotzen zaio atzizki modura. Bestalde,fOrma bj.ak ezin erabil daitezke kasu guztietan;
-na atzizkia, erabilgarria da aipatutako lehengo adibidean:

(15 11

Mo,lehu.la haueh (moi.ehuia gu3t.i_ek) eteht/toi bana gatt j en du-

te.

Bigarrenean, ordea, ez bide da posiblea erabilera, benetan zenbakiaren kontzeptua nahi ez bada, behintzat (ikus 1.6.2.).

(161

gu3tiei. tenpeizatuiLa opti_mo bana egohi_tjen

Bereizkuntza,hurrengoan datza: Bakoitza adjektiboak ez
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du zentzu espezifikorik hartzen kontagarri/ez kontagarri oposa
ketari dagokionez. -Na atzizkia, aldiz, zenbakiei eransten zai
enez, kontagarri denari dagokio derrigorrez, aipatutako bigarren kasuan kontatzerik ez zegoelarik (tenperatura optimoa, ba
karra da). Beraz, nonbaiteko kontzeptu kontagarririk dagoenean,
bakoitz delakoa erabili behar bide da; bestalde, zenbaki-kontue
tan sarturik, bi posibilitateak har badaitezke ere, atzizkiena-i deritzogu eroso eta kultuago.

3.2.1.6.- Beste determinatzaile batzu.

3.2.1.6.1.- Den eta gUzti direlakoak.

Determinatzaile-funtziotik urrun samar gelditzen diren arren (adjektibo kalifikatibotzat jo litezke),beraien balio semantikoa dela eta, aurreko adjektiboen parean jarriko di
tugu, determinatzaile modura.

Guzti delakoak mugatzailea hartzen du beti, berau era
kusleen bi.dez ere gerta daitekeelarik. Beste adjektiboren bat
badago, izen multzoaren eta adjektibo determinatzailearen artean.
jartzen da guzti. Hona hemen adibide batzu:

(17) Eiiteahjio gujtLak,
(181 6,z2eakjio gujti hauek,
(191 6A4eakjiw enden.goni.ko gujtiak,
f201 64.4eakjio eade,igonLko gujti_ hauek,
Lauotariko azkenengo egitura, izen-sintagma luzeegia
agerturik, ez bide da oso egokia. Izan ere, izen-multzoa aurrean
aipatuta dagoela suposatzen du erakuslearen erabilerak; beraz,
kalifikatiboa ken liteke, inplizitu bezala utzirik. Dena dela,
esangurak derrigorrrez eskatzen badu (hala nola erreakzio ender
gonikoak eta exergonikoak aipatuta daudenean), zilegia da Iz +

ESANGURAREN ARAUERAKO
EGITURAK

Izena + guzti + mugatzailea

ADIBIDEA

(17)

ERABILERAREN

BEHARRA

Derrigorrezkoa

Normalean ez du
Izena + guzti + erakuslea

(18)

gauza

handirik

gaineratzen.

Izena + adjektiboa + guzti + mugatzailea

(19)

Derrigorrezkoa

Normalean ez du
Izena + adjektiboa + guzti + erakuslea

(20)

gauza

handirik

gaineratzen.

3.1.- Koadroa: Izen-sintagmaren barruko guzti delakoaren erabilera.

Adjektiboa

Izenordea

Singularra

Plurala

Singularra

Plurala

Guzti

X

XX

X

X

Den

–

X

X

XX

XX

_

XX

–

Oso

3.2.- Koadroa: Guzti, den eta oso direlakoen de facto erabilera.

1

Adjektiboa
Singularra

Guzti
Den

Oso

Izenordea
Plurala

Singularra

Plurala

–

X

–

–

–

–

–

X

X

–

X

3.3.- Koadroa: Guzti, den eta oso direlakoetarako proposamena.
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+ Adjek. + guzti + erakuslea delako egitura.

Bigarrenik, guzti delakoa, ez bide da oso komenigarria
esaldi luzeetako galdegaia gordetzeko erabiltzen diren egituretan, beronetan ere, arrazoia luzetasuna delarik:

(21)

3e/z.onen ondo/t.i_oak, hunitengo gati_ak

(22)

Palzte hailten duten dernentuak, 9.123ti_ hauek diAa:

Izan ere, esaldiok hurrengo moduaz daude hobeto:

(23)

Beizonen ondolzLoak hu/uz_enp.oak di4a.

(24)

Paiite haitten duten e.i.ementuak hauexek

Beraz esaldi hauetan guzti-k sartzen duen mami semantikoa, bera sartu gabe ere atzematen da. Kontu honen laburpena
3.1.- koadroan dago azaldurik.

Beraz, lehenengo eta hirugarren kasuetan, guzti-ren erabilera dezisiboa da esangurari dagokionez: ez dago horrelakoa
adierazteko beste biderik. Bigarren eta laugarren ataletan, guzti-k , nonbaiteko erabilera alferra jasotzen du, horrelako esaldietatik uler daitekeenaren arauera, bederen. Izan ere, erreakzio hauek / erreakzio endergoniko hauek direlakoetan, guzti-ren
presentzia azpiulertu egiten da. Horretaz gainera, guzti jarriz
izen-sintagma ez bide da hain txukun gelditzen. Horregatik, zera
esan daiteke: Erakuslea erabiltzen deneko kasuetan, ez da oso
komenigarria guzti sartzea.

Bestalde ere, berba honek duen pluraletik aparteko era
bilera problematsua aipatu behar da. Ondo ote dago egun guztia

00

delako egitura? Guk geuk, unitate batez aritu behar badugu, osoa,
delakoa erabiliko genuke guztia multzo baten elementu guztiei bu
ruzko erreferentziarako baztertuz.

Den determinatzailea, izan aditzetik datorkigu, forma
erlatiboa nominalizatuz:

da + -n + -a = dena

Ikusten denez, mugatzailea hartzen da. Zein mugatzaile
hartu behar duen, ordea, ez dago oso garbi. Batetik, erabilerarik egokiena, unitate osoari bide dagokio; kasu honetan, singularrean jarri beharko litzateke, zientzi-maila oso gutxitan ager
turik:

(25)

dena

dute.

Beraz, oso delakoaren lekua hartu bide du.

Bestalde ere, nahiko arrunta izaten da pluralean eta
izen-ordemodura erabiltzea, multzo batetako elementu guztiak
adierazi nahi denean.

(25') Denak dina maknomotekutak
(26)

Denei gentatsen

gau3a bena.

Forma hauek, baina, ez dira idazle guztiak onartuak,
azkeneko adibide hauetan guzti erabiltzen dutelarik.
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Hiru berba hauen erabilera, ikusi den bezala, nahiko
nahasirik dago gaur egun. 3.2.- koadroan, gaur egun gutxi gora
behera erabiltzen deneko modua azaltzen saiatu gara. 3.2.- koa
droan, nolabait finkatu nahirik, gure proposamena ipini dugu.

Edozein modutan, ikuspegi orokorrarekiko salbuespen
den kasua aipatu behar dugu; izan ere, 3.2. eta 3.3.- eskemak,
unitate soilei(oso) edo kontagarri diren gauzei (guzti, den) da
j okie.Bada, ordea, hirugarren posibilitaterik: kontatze edo uni
r.aterik kabitzen ez deneko . kontzeptuen berbak,hala nola ardoa,
esnea... eta produktu kimikoak, molekula-mailaz mintzatzen ez ba
gaude, bederen. Honelako kasuetan, guzti erabiltzen da singularrean, bai adjektibo bai izen-orde modura:

(271 (Medioko) uft gujtia de.iageiztu da
1281 (çl.uko4a) gujtia

da ha/Lts.Idu4aa

129) (Be4o) gujtia da.

3.2.1.6.2.- Beste delako determinatzailea.

Beronek hiru deklinabideak ematen dizkio izenari eta
beti agertzen da izen-multzoaren ezkerraldean:

(30) Bete e,1ektIzoi_ bat j u /

dago be4te e.lekt/zoi,z.ik

(311 Be4te e,1e4t4o.La
(32) Be4te e-Cekt4o-i.ak

Azkeneko bi adibideen parean, beste-ren izenorde-funtzioaren erabilera aipa genezake, zeina bat zenbakiaren deklinabide mugatuari lotuta baitago: Bata eta bestea, batzuak eta besteak.

Izen-ordea erabiltzen deneko kasu murriztuotatik at,
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aurreko adibideen pareko izen-ordearen egiturak ere azaltzen dira:
besterik, bestea, besteak.

3.2.2.-

IZEN-LAGUNAK*.
Lehenbaitlehen, adjektiboetatik bereiztu behar ditugu

izen-lagunak . Adjektiboa (adjektibo kalifikatiboa, behintzat)
izenaren eskuinaldean joaten da, izen-multzoari (izena + adjektibo kalifikatiboa) mugatzailea ematen diolarik. Bestalde, adjektiboak ez du erlazio-atzizkirik hartzen, deklinabidekoak bai
zik.
Izenari, baina, adjektiboak ez diren elementu batzu
erants dakizkioke. Honetarako, zenbait atzizki behar da. Atzizki hauen bidez, izenari lotzen zaizkioizen-lagun direlakoak:
Tzena + atzizkia + izena
izen-laguna

3.2.2.1.-

Genitibo kasuaren -(r)en atzlzkj,a.
Atzizki hau zuzen lotzen zaio izenari.

Genitiboak, orok har, posesibotasuna adierazten du;
beraz, posesibotasuna adierazi behar deneko kasuetan soilik era
bili beharko lilzateke. Kontu hau, baina, ez dago horren argi,
delimitatibo kasutik askotan bereizgaitz gertatzen delarik;izan
ere, zenbait zalantzazko esangurak ez du ez bata ez bestea derrigorrez eskatzen. Nahasketa, bi arrazoi direla bide sort dai
teke. Batetik, posesibotasuna/lekua-denbora delako oposaketa,
problematsu samarra da. Bestetik, biziduna/bizigabea delakoa
agertzen zaigu aurreko oposaketari nonbait lotuta.

(33)

Heruzia/Len jendea / 6u4ha-l. Hen.4 ho i:endea.

Bai izen--lagunetaz aritzerakoan bai nolabait deitzearren
(*)
izen-laguntzat hartu dugun konposizioaz arituko garenean, erabat
konplexu den ikuspegi orokor bat, ikutu besterik ez dugu egin:
izan ere, posposizioa, insinuaturik gelditu da, baina aposizioa
eta konposizioak berak eman ditzakeen posibilitateak aipatu ere
ez ditugu egingo, apunte hauen textu-ingurutik at gelditzen bai
ta.
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Horren aipatua izen den adibide honetan, Euskal Herria
delakoaren izaera zalantzazkoa azaltzen zaigu: Izakia (posesibota
tuna,-(r)en atzizkia) ala lekua (-(e)ko atzizkia).

Dena dela, gaur egun hedaturik dagoen joera kontrakoa
bada ere, zalantzazko kasuetan genitiboa erabiltzea liteke egokiena.

Izan ere, ez markatutzat jo behar da atzizki hau:

134) Koizizonteen aizaua
(35)

A.Idagaj_a,zen adie4a3pena

Adibide hauetan, ekonomiaren alde jokatuz, geroago
aztertuko dugun hitz-elkarketa erabil liteke.

Bestelako kasuetan ere, aposizioa bide da egokiena:

(36)

Pe44on

(37)

ço4,i_ apa4atua

eta ez
(36 1 ) Peiz.Joa-en 4(9ei3ientea
(37')

ço,(9,i-Jterk.

apa4a-tua

Izan ere, bai Person, bai Golgi, koefiziente eta
aparatuaren izen nagusitzat jo daitezke gaur egun.

Bestalde, -(r) en atzizkia postposizio direlakoetan
ere agertzen zaigu. Egiturotan, izenaren funtzioa betetzen du
tenak, aurre, atze, gain, azpi, barne, kanpo... eta antzeko
berbak dira. Kasu hauetan,izen-lagunari lotuta dagoen -(r)en

92

atzizkiaren erabilera aukeratzekoa da. Beraz, izen-lagunaren fun
tziotik nonbait urrunduz, honelako atzizkirik gabeko egiturak
sortzen dira:

=

.24peieanen baiznean

1391 Moieku-l.a. Itanpu(an1 =

mo2eku-Ca4ea hunpoan

1381 Ejpe3-Le banne(aa1

3.2.2.2.- Delimitatibo kasuaren -(e)ko atzizkia.

Berau ez zaio izenari lotzen, izen-laguna beste atzizki baten bidez eraikitzen delarik:

Izena + 1. mailako atzizkia + delimitatiboaren atzizkia
\nnn••n~1"401INee

aditz-laguna

\••n•nn111y11n11=1n~,
izen-laguna

1. mailako atzizki delako hauek, deklinabidearen biga
rren eta hirugarren ataletako kasu batzuri dagozkie. Hona hemen
kasuok banaka azterturik:

a.- Destinatiboa

Berau, batez ere pertsonekin erabiltzen denez, ez date
ke oso normala zientzi hizkuntzan, beraren lekua adlatiboaren
erakarriak hartzen duelarik:

(40) Aditz-lagun destinatiboa: Wat4on-entsat
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Aditz-laguna + aditza:

Watson-entzat izan

czld

Izen-laguna Watson-entzat + -ko: Watson-entzako

Izen-laguna Izena: Watson-entzako teoria

Ikusten denez, adibideok bortxatu samarrak dira (oke
rrak ez esatearren). Izan ere, hurrengo prozesua

Watson-entzat, hauxe zen egitura...
Watson-entzako egitura,hauxe zen...

nahiko arraroa izateaz gain, destinatiboaren erabilera baztertu egin beharko litzateke, kasu hauetan, erdararekiko interferentziak sortu

baitira. Honen ordez, honelakoak jar daitezke:

(41) Wat4on-ea e4itsis, hauxe sen egLtu4a...
(42) Wat4on~en teo44a4en anaue4a, hauxe sen egituAa

b.- Instruentala.

Kasu hau dela eta, izen-lagun bezala aztertu baino le
hen sortu diren zenbait nahasketaren berri emangu dugu, zeintzuak bai aditz-lagunaren funtzioari bai izen-lagunari baitagozkio.

Lehenik, ondoko erdaren eraginez, asoziatibo kasuak
hartu du nonbait instrurrentalari

legokiokeen erabilera:

143) &Lt3ima honeh.in eit4eahsi.oa po4Lb.le gelttatsen da..

94

Esaldi hau jadanik oso harrigarri gertatzen ez bada
ere, euskara okerra bide da, egokia hurrengoa litzatekeelarik:

(44)

6n.t.i,ma honeta3 (honen G.Ldes4 eA/leahjioa p(944:b.Ce ge4ta-

t3en da.

Bigarrenik,izen-lagunaren

gehiegizko erabilera gerta

tu bide da:

(45)

La9.Lnke.tas

Izen-laguna Laginketaz + -ko

Laqinketazko

IL + I : Laginketazko estimatz_allea

Izan ere, estimatzailea ez dago laginketaz eginda ;
horretaz, laginketa-estimatzailea edo eta laginketaren estimatzailea erabili beharko litzateke.

Dena dela, instrumentalari dagokion erabilera oso ba
liagarria da kasu askotan:

(46)

KLtina 3 ko medioa.

(47)

Laginketaizen bide3ko as,teitheta.

Adibideetan ikusten denez, zertaz dago egina (zerezkoa da)? edo zeren bidez? galderei erantzuten diete egitura
hauek. Bigarren kasuari dagokionez, -(r)en bide +

-z instrumen

tala + -(e)ko delimitatiboa aipatutako estruktura klitxetzat
jo liteke, izen-gunea (bide, alegia) konstante mantentzen baita.
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c.-

Asoziatiboa.

Esana denez, kasu batzutan instrumentalari utzi behar
ko lioke lekua, gaur egun sarritan gertatzen denaren kontra.
Honetatik at, oso erabilera garrantzitsua dauka,

-(r)i

dagokionez, -(r)on atalean, -(r)en ikuspegitik eta abarreko egi
turen parean gelditzen delarik.
(48) AL : Tenpeizaiu4a + -a4ehin = TenpeizatuRaileki.n

IL : Tenpeilatuiza}zekth + -ho = TenpeizatuRaizekiko
IL + I : TenpetzatuiLaizehiko e2uze4i4tent,“a.

IL 4 I delako egituraren erabileraz gain, ondoko honi ere inportante deritogu:
IL + Adj. kalifikatiboa : Tenperaturarekiko erresistentea.
Kasu honetan, baina, ezin onar dakioke benetako izen-lagunaren funtziorik, gramatika hutsean sartzen bagara, behintzat.

d.- Inesiboa.
Kasu honetan, aditz-lagunetik izen-lagunerako prozesua bi bidetatik gerta daiteke:

Lehenik,inesiboaren marka galdu egiten da nonbait,
delimitatibo hutsa emanik. Izan ere, delimitatibo kasuak izen-laguna besterik ez du ematen:

(48') AL

U2 + -leltan inesiboa = uiLetan

IL : 02 + - feltan inesiboa
taho.

-felho det.imitatiboa

aize
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uretako animaliak

I L + I :

Erabilera hau maioritarioa da.

Bigarren bidean, inesiboak ez du galtzen beraren marka, ondorio bezala "inesiboa + delimitatiboa" gelditzen delarik:

(49)

AL

wizetan.

IL

a4etan + -(e)ko

IL +

u/Letango.

: u/Letan90 neu/Lketa (ez uretako neurketa).

Nahiz eta arkaiko samarra izan, forma honek oso
ailera zehatza hartzen du hizkuntza zientifikoan. Hona hemen adi
bide batzu:

Zona intermarealeko animaliak,uretan eta airean egoten dira txandaka. Beraz, hemen, inesibo arrunta erabil daiteke:

(50)

Ani_mati_ak, j enba.0 o4du, ai_nean egoten di4a.

Animalia hauei arnas neurketak egin behar badizkiegu,

uretano eta aireango neurketak izango ditugu, bi atzizkiak ba
tera erabiliz. Izan ere, neurketak ez "daude" uretan edo eta ai
rean; kontua, bertan egiten direnekoa da; animaliak uretan edo
airean daudenean egiten dira. Bestalde, neurketok airearenak edo
urarenak ez direna, argi dago.

Beste adibide bat, burdinazko materialetan gertatzen
diren galeren.a liteke. Galera hauek ez dira ez burdinenak ez
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eta burdinekoak ere, burdina bera galtzen ez baita; galerok,
burdinangoak dira. Gauza bera esan liteke konduktibitatearen
aeluko adibideaz.

huts.eang-o

e.- Elatiboa.

Herri-mailan mugimendu-aditzei lotuta erabiltzen den
arren, euskara zientifikoan, jatorri antzeko zerbait adierazte
ko erabil daiteke, -tik + -ko = tiko aldaketa gertatzen dela
rik:
Egu3ki_ti_4

(51) AL : 6g,uPi + -tik

IL :

-ko

IL + I

eneiz,;.-La

Adlatiboa eta beraren erakarriak (direktiboa e.ta =ga
tzailea) .

Adlatibo kasuak normalean hartzen duen mugimendu-zentzua ez da oso erabilia euskara zientifikoan. Badu, ordea, des
tinatiboaren pareko erabilera interesgarri samarra. Esana dugu
nez, destinatiboa, pertsonekin (edo eta animaliekin) soilik era
biltzen dela eta, oso gutxitan agertuko zaigu gure honetan. Be
raren ordez eta jatorrizko esanguratik urrunduz nonbait, adlati
boa erabili ohi da, berau, gehienbat bizigabeekin gertatzen de
larik. Hona hemen adibide batzu.

a)

Adlatiboa

(52) AL

: NeuAketa +

atzizkia
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atzizkia = nea4hetaizaho

IL : Neuithe.taiLa

IL + I : Neu/Lketa4ako me.todoa

b) Direktiboa eta direktibo mugatzaileak. Oso lotuta daude ala
tiboaren erabilera arruntarekin, maila zientifikoan nekez agertuko zaigularik:

(531

A.L :
I.L

-4ant3

atzizkia = goÌzants (direktiboa)

a,izant3 + -ho a.tji j kia

9o2an3ko

I.L + I : çoil.an3ho

(54) A L

IL
IL

Zeizo

-f-

Zeitortat_no

--4at_no-atzizkia

-ko

3e2o2a.i.np

je/Loil'ainoho

: Zeitoizainoho beheapena

3.2.2.3.- Izen-lagun berezia: Hitz,rrelkarketa.

Hitz-elkarketaren izaera gramatikala eztabaidagarria da. Bes
talde, beraren erabileraren garrantzia,handia dugu hizkuntza
zientifikoan. Horretaz, nonbait sartzearren,izen-lagunen taldean
sartu dugu, egitura orokorra horrelakoa delarik:
Izena + marra + Izen multzoa + -a mugatzailea

Beroni dagozkion zehaztasun batzuk argi gelditu behar dute:
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a) Izen-sintagmaren multzoa, eskuinaldeko izenak osotzen du.
Izan ere, bertan datza mami semantikoa.

Ezkerraldeko izenak, kalifikatu (lagundu, alegia) besterik
ez du egiten, beraren funtzio semantikoa, adjektibo kalifikatzaileetatik hurbil samar gelditurik. Berau kontutan hartu beharko da, gainerako determinatzaileak erabiltzerakoan
izen-lagun honek izen-multzoa nahiko determinatzen baitu.
Izan ere, hitz-elkarketari dagokion mugagabetasuna ez da
oso ugaria.

c)

Ezkerraldeko izenak ez du mugatzailerik hartzen, bi izenen
arteko elkarketa-marra baten bidez adierazten delarik.

d)

Ezkerraldeko izenak -a itsatsia duenean, elkarketa horrelaxe adieraz daiteke errazago: Batetik -a -^-manikoa kendu eta
bestetik, marrarik ez jarri, marka batez (-a organikoaren
kenketa) nahikoa baita.

Azken prozedura honek, baina, zenbait salbuespen du,
c) atalean proposatutakoari jarraitzen zaiolarik. Horretaz, nahiz eta -a itsatsia izan, hurrengo egoeretan erabiltzen da marra, -a delakoa kendu gabe:

a) Kultur erroko berbak ez direneko kasuetan.

b)

-a itsatsia -n edo -r ez diren kontsonanteetaz buka litezkeen
kasuetan. Berauen barruan, gehien bat, leherkariak agertzen dira, -a itsatsia ez kentzeko arrazoi bezala.

-Kuntza atzizkiari -a itsatsia ken dakioke d) prozedu
raren arauera.
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SalbueSpen hauei dagozkien arrazoiak, jeneralean, ba
tera agertzen dira berba bakoitzean. Dena dela, puntuotariko
bat gertatzea,nahikoa da marra erabiltzeko, -a kendu gabe.

kasu guztietako adibide batzu:

Horr

a)

Prozedura orokorra:

(55)

&.1-1,kagai-geittu.ta4una

1561 &Juaealzio-abiadulLa
(571 Bo.l.umen-k~ak3ioa

b)

-a organikoaren kenketa:
1581

6ne/zy.i 4.-tu44,La

1591 Teizmodependent ,5i g4adua
1601 Paizahunt j honp..1.exuta4una
(611

c)

Tenpertatui-L cl.,je/zent.La

-a organikoa kendu gabe:
1621 K2itga-dent4itatea
1631 69...e4a-uasi.oa
1641 Lota,za-a/i.maioa

3.2.3.-

Adjektibo kalifikatzaileak.

Erderen definizioen arauera, "izena laguntzen duten
elementuak" dira adjektiboak.Behin izen-lagunak talde honetatik
bereiztuta eta bestelako adjektiboak determinatzaileen atalean
azaldurik, "kalifikätzaile" direlakoak gelditu zaizkigu.
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Esana denez, izenaren ezkerraldean joaten da adjektibo
kalifikatzailea, biek batera izen-multzoa eratzen dutelarik. Honetaz gainera, deklinabide-atzizkiak, adjektiboak eusten dituela
esan behar da.

Adjektiboak, zenbat aldaerazle har dezake: Arras, arrunt,
biziki, erabat, guztiz, oso, samar, zeharo,... Berauen erabilera,
nahasi samarra da, euskara batuaren textuinguruan, behintzat. Arra
zoia, agian, jatorri dialektal ezberdinak izatean datza. Gehienak,
sinonimotzat jo genitzake erru handirik egin gabe, baina hau praktikan jazotzen ez dena, badakigu eta, ezin utz ditzakegu alde bate
ra gure betiko zehaztasun eta normaltasun direlako helburuak.
Hiztegien itzulpen zuzena emateakbestalde, gauzak konpon‹=iuko ez direla ikusi dugu, berorietan ia sinonimotzat jotzen baitira.
Kontua horrela izanik, hona hemen modu trinkoan eman dezakegun informazio bakarra:
a) Oso: Nolabaiteko graduazioa onartzen duten adjektiboetarako ba
lio duela dirudi, graduaziorik ez dagoenekoetan ere faktiblea delarik. Honetaz gain, beraren kokalekuaz, honako bi
oharrak eman behar dira:

Lehenik, izena + adjektiboa badugu, izenaren ezkerraldean
jarri behar da:
1651 04o e.z/tealz j io ga44antit.dua / 04o dige4tio-hodi handia
eta ez
(65'1 * 6/z4eabs.io o4o 9.a44antitdua / d4e4tio-hodi o4o handi,a.
Bigarrenik, berri-mailan asko erabiltzen deneko zenbait
kasutan, oso erabili beharko litzateke, asko delakoa kontagarriei
baitagokie:
(66) Medioa o4o beflotu da
eta ez
(66 1 i* Medioa a4bo be4ota da
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Edozein modutan, gazteleraren parekoak, muy eta mucho
genituzke.
Biziki delakoa, oso-ren sinonimotzat jo daitekeela us
te dugu.
b) Arras, arrunt, erabat, guztiz eta zeharo.
Kontzeptu absolutuei bide dagokie, hots, adjektiboaren
graduazioan, puntu maximoa adierazten dutela.
Graduazioa delako kontzeptua, hementxe argi daiteke ho
bekien: Handia adjektiboari nolabaiteko graduazioa erants lekiokeen arren, arras handia esaterik ez dagoela dirudi, gazteleraz
completamente grande esaten ez den bezala. Beraz:

(67)

fu2eak3.io an/La4 leitabat,

wzurt.ti 9,a/z/Lant-Lt4ua

baina ez

(67')*

D.Lgeatiu-hodLa

handi_a

Itzulpena, completamente edo totalmente liteke, muy,
oso aldaerazlerako utziko dugularik.
c) Samar (=algo) eta xamar (=bastante).
Aski eta nahiko direlakoak, sail honetatik at utzi ditugu. Berau
ck, ez bide lirateke erabili beharko adjektiboaren aldaerazle be
zala, kantitateari baitadagozkie:

(68) Giz

nahiko dag.o / nah,io egin du

baina ez
(68')' Nalti,ho handi_a da
(68"1 Handi 4amaruta (xamcuuLal da

baizik
3.2.4.- Izen-ordeak.

3.2.4.1.- Izen-orde pertsonalak.
Irakur bedi 1.7.- sailean esandakoa.
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3.2.4.2.-

Bestelako izen-ordeak.

Atal honetan, determinatzaileaz aritu garenean aipatu
dugun elementu asko sar daiteke.
A) Izen-orde erakusleak.
Zilegia bada ere, erakusle hutsa izen-orde bezala era
bilita, lor daitekeen esaldia ez da horren txukuna.
(69) Honeh eizagi_n hundLa du me.tabot.i4moan.

Izan ere, erakusle arruntaren ordez, errepikatibo ize
nekoak egokiagoak bide dira (edo eta gehiago erabiltzen dira)
kasu hauetan. Berauen egitura teorikoa hurrengoa litzateke.

herau
berori
bera
Ber + hiru graduetako erakusleak = beronek berorrek berak
berori
berrori
berari

Errepikatibo hauen erabilera dela eta, zenbait ohar
eman behar da.

a)

Lehen gradukoa, erakusle arruntaren ordez erabiltzen da,
izen-ordearen funtzioa.

(701

Malzea/tteko Junan, egunean 3eha2, tenpeitatun a.Idaketa naba
eguten

Befeonek eizagin handia du beittaho anima-

-Cien metaboLiAmoan.

b)

2. gradukoak, funtzio berdintsua betetzen du baina, nonbaite
ko urruntasuna suposatzen duenez, gutxiago erabiltzen da. De

na dela, urruntasun hori, esaldiaren egiturari berari egoki
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dakioke, mami semantikotik at. Beraz, elementu erreferentzia
la aurreko errepikatibotik urrun badago, bigarren gradukoa
erabil daiteke:

(71) Tenpeizatult a.l.daketa naba)ziak egoten dirta ma/Leanteko Jonan,
egunean

Be/Loitnek...

Hirugarren taldekoa, ikusi denez, izen-orde pertsonal bezala erabiltzen da galdegaia deneko kasuetan. Horretaz gain,
galdegaitik at ere hartzen du erabilera.

B) Izen-orde zenbatzaile eta ordinalak.

Determinatzailearen sailean aipatutako zenbakiak eta
beraiei dagozkien ordinalak, izen-orde modura erabil daitezke:

a)

Zenbakiek hiru deklinabideak jaso ditzakete:

(72)

Lau 4a4-t j en diJza e2iLeak c“oan (,augagabeaL

(73)

Bi,e1 hailt3en dute e-Lektoi bat (plurala).

(74)

1-141ua

da ha4u honetan bontutan haiztjen dena (singularra)

Deklinabide mugagabea eta plurala ez bide dira oso ego
kiak, adjektibo modura esaldiak normalean argiago gelditzen bai
tira, zehaztasuna helburu nagusi dugularik.

(75) Lau e,lementu 4cuatsen

etuLealz,“oan.
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(76)

Mo.Lekuta biek harLtsen dute etehtiloi. bat.

Deklinabide singularrak, ordea, erabilera berezi samarra hartzen du eta, zenbakia denotabidetzat jo daiteke kasu
honetan.

Iii/zua (hilzu

(77)

es da hontutan hailtsen ka4u hone-

tan.

Beraz, deklinabide horietatik, azkena bide da erabilerarik egokiena.

b) Ordinalek, normalean deklinabide singularra hartzen dute.

C) Bakoitz, beste, guzti eta denak izen-ordeak.

-

Bakoitz delakoak, deklinabide singularra hartzen du beti.

-

Beste izen-ordea hurrengo bi egituren bidez erabil daiteke:

beste + bat zenbakia (deklinabide mugagabea)
bat zenbakia (singularra) + eta + beste (singularra)
beste + batzu (deklinabide mugagabea, nahiz eta pluralezko
esangura eduki).

batzu (deklinabide plurala) + eta + beste (plurala)

Honetaz gainera, bat eta beste klitxea ere erabil dai
teke.
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- Guzti: Oso egokia gertatzen ez bada ere, deklinabide pluralaz
erabil daiteke; gure propbsamena, ordea, ez doa hortik
3.2.1.6 sailean adierazi dugunez.

- Denak: Gure ustez, izen-orde modura erabiltzekotan, denak delakoa jarri beharko litzateke beti, guzti delakoaren
ordez. Bestalde, deklinabide plurala hartzen du izen-or
de honek. (ikus 3.2.1.6).
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3.3.- ADITZ-SINTAGMA.

Izen-sintagmaren ardatza izena den modura, aditz-sintagman, aditza bera agertzen da gune gisa.

Horretaz aparte,

hurrengo elementuak ditugu:aditz-laguna, izen-sintagma, aditza
bera eta adberbioa.

3.3.1.- Aditz-sintagmaren barruko izen-sintagmak.

Aditzari berari dagozkion puntuak 2.- sailean aztertuak ditugu, morfologia hutsean sartuta baitira. Dena dela,eus
kal aditzaren izaerari zeharo lotuta doazkion hiru izen-sintag
maren motei, aipagarri deritzegu atal honetan. Beraz, aditzaren
arauera, honako izen-sintagmak agertuko zaizkigu paradigma orokorrean:

Nor,izen-sintagma

(nori,izen-sintagma) + Nor(nori) aditza

\''»•n•••"1
Izen-sintagma

Adttz-sintagma

Nork izen-sintg + nor izen-sintg. + (NORI izen-sintg)+NOR(NORI)NOF
aditza

\....~~11140~.~.0,\,,mmmemer
Izen-sintagma

Aditz-sintagma

3.3.1.1.- Nor sintagma.

Beronetan, izenak edo eta izen-multzoak, nominatibo
kasuaren marka (mugagabe, zein mugaturik) hartzen du.
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Bestalde, sintagma hau modu independentera ager badaiteke ere (aditz iragangaitzen subjektu bezala), aditz-sintag
maren barruan ere objektu zuzenaren funtzioa bete dezake.

Aditz laguntzaileak, nor sintagmarekiko komunztadura
gordetzen du. Beraz,
(78)

e-Cektir_oi baka44a haiLten du.

baina, bestalde,

(79)

Mo.leku2.ak bi e.Lekt4oiak haat3en di-tu (Mugatua denean)

Mugagabea deneko kasuan, ordea, singular/plural oposaketari egokitzen zaionez, aditza, berez, singularrean zein
pluralean jar liteke. Benetako zentzuak plurala adierazten badu, aditzean, nor-en pluralaren marka sartzea bide da onena.

3.3.1.2.- Nori sintagma.

Berau, aditz-sintagmaren barnean aurkitzen da beti,
subjektu klasikoaren funtzioa bete ezin baitezake.

Aditz-laguntzaileak, zer esanik ez, nori sintagmareki
ko komunztadura du.

3.3.1.3.- Izen-sintagmei buruzko ikuspegi orokorra.

a) Nor sintagma soilik agertzen bada, bera izango da subjek
tua (izen-sintagma independentea) eta aditza,izan laguntzaileari moldatuko zaio.
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b) Nor sintagmatik aparte, nork sintagma agertzen bada, az
ken hau izango da subjektua (izen-sintagma independentea), nor delakoak objektu zuzenaren funtzioa betetzen
duelarik. Hemen, aditzak, ukan hartuko du laguntzaile
modura. Hala ere, zenbait aditzekin, nahiz eta era honetakoak diren, ez da nor sintagma agertzen. Bestalde
ere, beste aditz iragankor batzurekin (ukan erabiltzen
dutenak, alegia), nork sintagmarik gabe konpontzen dira.
Salbuespen hauek direla eta, hona hemen adibide batzu:

- Irakin eta iraun aditzek, ukan laguntzailea erabiltzen dute,
nor sintagmarik gabe baina:
(80)
(81)

U/Lak Lizaki_n du.
oe4clk .C4aun e9.iten

Bestalde ere, erromantzeetatik hartutako maileguetan,
jatorriz zentzu iragangaitza izan arren, nor-nork erara erabil
tzeko joera nabaria dago. Kasuotan, nork sintagma izango da sub
jektua, nor sintagma agertzen ez delarik: segitu,

existitu,

funtzionatu,...

Ohar bezala, zera esan behar da, mailegu hauek euska
razko parekoak izaten dituztela eskuarki: jarraitu, desagertu,
egon, ibili,•.• hurrenez hurren.

- Eguraldia adierazten duten aditzek ez dute nork sintagma jasotzen: Euria egin, elurra egin, hotz egin, bero egin .Hemen,
nonbaiteko elipsia somatzen da. Izan ere, izaki mitologikoei
lot lekizkieke nork sintagma horiek.

- Esaldi atipiko batzutan ere, ergatiboa erabiltzen da: batetik, zientzi-textu ingurutik at, hurrengo esaldi-mota dugu:
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(82)

5o4eak

nago

(83)

Hot 3 ah hi-Uk nago

(84)

Loguizak nago

Honetaz gainera, bi terminoak loturik ere erabiltzen
dira adjektibo modura: Gosekila, hotzakila,...

Bestetik, hizkuntza zientifikoari, lotuago bide da ho
nelako egitura:

Ergatiboa (semantikari dagokionez, agentea) + Nominatiboa (semantikari dagokionez, pasiboa edo eta objektu zuzena) + Aditz
iragankorra (ergatiboari dagokionez, iragangaitza daitekeena).

Horretaz, hurrengo esaldia:

185) 4.1daketa metabo.Ciko ho)zi,e4,ienpei-2.atun goizakadak Ao2te2as

trL
hurrengoaren bidez azal liteke:
(86 ) 4.1.daketa metaboo hoiliek i tenpefLattu, goizakadak 4o4teJzaj4:
ak

Ikusten denez, nor delakoari dagokion adizkia (pluralaren hirugarren pertsona, alegia) mantendu egiten da, batetik
bestera pasatzerakoan.

Beraz, aditz guztiak (egoerazkoak izan ezik) iragankor bezala "sentitzeko" joera, nabaria da euskararen baitan.

111

Berori, zer esanik ez, berriagoak diren maileguetan azaltzen da
gehienbat. Hemendik, etorkizun urrunean menturaz euskal egitura
d-uztiak ergatibozkoak izango direla atera daiteke ondorio bezala. Berau gertatuko balitz, iragangaitz (nor)/iragankor (nornork) oposaketa, nork subjektua/nork subjektua + nor objektua de
lakoa pasatuko litzateke.

Euskara gaur egun jasotzen ari den sistematizazio-pro
zesuak, baina, ez luke hori permitituko.

3.3.2.- Aditz-lagunak.

Aditz-sintagmaren barruan nor edo nori ez diren sintagmak,aditz-lagunak dira. Berauek, morfologiari dagokionez
izen-sintagmak badira ere, deklinabide-atzizkiez edo postposizio
bereziez horniturik agertzen dira, betetzen duten funtzioen
arauera.

Esana denez,izen-lagunekiko harreman hestuak dituzte:

Aditz-laguna + -ko atzizkia

izen-laguna.

Harreman hauek direla eta, oso zehaztasun garrantzitsua eman behar da: Morfolofikoki izen-laguna den elernentu bat
erabiltzen denean, hau da, deklinabidearen atzizkia nonbait
agertzen deneko kasuetan, -ko atzizkidun hitzaren eskuinaldean
agertu behardu izen-multzoak. Beraz, ez dira oso egokiak izango:

187) Ani_maLioh e44ei,Jtentjia dute tenpe/latu/z.aileki4o.
(88) Labo4ategian

metodo

duga a2na4 neunketailako.
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hurrengoak erabili beharko liratekeelarik:
(89)

AnLma.Li_ok tenpe4att2a/zeb.Lko efuLe/iiAtentjia dute.

(90)

Labo4ategLan aitna4 neultketaizalto bL metodo

du9,u.

Oharra: Hala ere, hizketa teknikoan, behin baino gehiagotan, ero
soago gerta daitezke lehenengo biak.

Honetaz aparte, kasu bati dagokion aditz-laguna edo
izen-laguna erabiltzeak ez du aldaketa semantiko handirik supo
satzen (izen-multzoaren aipamena beharrezkoa ez bada, behintzat).

Dena dela, hona hemen 3.2.2.2. saileko izen-lagunei le
gozkiekeen aditz-lagunak:

Destinatiboa

Izen-laguna bezain bortxatua ez bada ere (ikus 3.2.
ez bide da askorik erabili behar textu teknikoetan; dena dela, onargarria da:

(91)

Wat4on-ent3at gai-L4ants.U4ua

jen teoiLia hau e4d.Lb.i_-

tjea.

Ikus daitekeenez,

benetako zentzu destinatiboa eman nahi

denean, egokia da aditz-laguna . Zentzu hau emateko beharra,
baina,

oso

gutxitan agertuko zaigu hizkuntza teknikoetan
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b} Instrumentala
(92) Med.Loa,k“..).na j egin ;en
(93) Lagi_nketa baten

bukutu 4 en a3te2keta.

c) Asoziatiboa

Kasu hau, soilik erabilia, oso gutxitan agertu ohi da
euskara zientifikoan, izen-lagun/aditz-lagun parekotasun semanti
korik ez dagoelarik; hurrengo egitura, baina, erabili samarra
da:

Izena + Izena + -arekin + batera + aditz-sintagma

(94) çametogene4iaken ha4,z.eka,egunen IL3at3eakekin bateka etok
tjen da.

Beraz, bi elementu denborakideak direla adierazteko
erabiltzen da. Zer esanik ez, modu hau ezin erabil daiteke izen-lagun bezala.

d)

Inesiboa.

(951 Anma..Cia hauek uketan

dika (lehenengo bidea)

(96) Akna4 neukketa hauek, uketan egiten d4ka / Uketan eginda
ho a2na4 neukketak (bigarren bidea)

e)

(971

Elatiboa

datok enekgia

Aditz-laguna
KASUAK

ERABILERAREN
BEHARRA

ZIENTZI MAILAKO ESANGURA
ESPEZIFIKOA

Izen-laguna
ERABILERAREN
BEHARRA

ZIENTZI MAILAKO ESANGURA
ESPEZIFIKOA

Oso txikia

/

DESTINATIBOA
(Norentzat)
INSTRUMENTALA
(Zertaz)

Hutsa
Handi
samarra

/

Zertaz dagoen egina

Handi
samarra

Zertaz dagoen egina

Medioa

Harremana

ASOZIATIBOA
(Norekin)
modu arrunta
+ batera

Txikia
Medioa

/

Denborakidetasuna

/

/

INESIBOA
(Non)
modu arrunta
- tango

ERLATIBOA

Oso handia
/

/
/

Oso handia
Medioa

/

Bertan egiten dena baina ber
takoa edo berarena ez dena.

Medioa

Jatorria

Medioa

Txikia

/

Medioa

Txikia

/

Txikia

/

Txikia

/

Txikia

/

Medioa

(Nondik)
ADLATIBOA
(Nora)
ADLAT. MUG.

Bizigabeei dagokien destina
tiboa.

(Noraino)
ADLAT. DIREK.
(Norantz)

3 . 4 . _Koadroa: Izen-lagun eta aditz-lagunak.
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f) Adlatiboa eta direktiboak

Adlatiboaridagokionez, egokiagoa bide da izen-laguna.
Dena dela, hona hemen aditz-laguna:

1981 Metodo

neuit/Retaizakolal da.

Bestalde, hona hemen direktiboari eta direktibo mugatzaileari dagozkien aditz-lagunak:

1991 2oeiLa hau go2ant3 doa (direktiboa)
(100) Behen_apeda , e4o2a.i_no aitegatje.. da Idirektibo mugatzailea)

Bukatzeko,izen-lagun/adi tz-lagun oposaketa argitu nahiz, zientzi mailan ematen den kasu hauen erabilera 3.4.- koadroan jarri
dugu.

3.3.3.-

Adberbioak.

Aditz-sintagmaren barnean, aditz-lagunaren funtzioa
bete dezaketen beste elementu batzu ere badaude, adberbioak hain
zuzen ere. Funtzio hau betetzeko, ordea, adberbioek ez dute ino
lako atzizkirik jasotzen: gaur, etzi, bihar, gero....

Dena dela, nahiz eta atzizkirik ez behar, atzizkiren
bat har dezakete aditz-lagun bihurturik: gaurtik, (gaurdanik),
etzttik, bihartik, gerorako,...
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Adberbio-motak hurrengoak dira:

a) Deklinabideari ez dagokion atzizkirik hartzen dutenak. Atzizkiok hurrengoak izan daitezke: -z(ki), -(ki)ro, -kari,...

hauek sorterazten dituzten adberbio arruntak, po-

liki, maitekiro eta abar dira. Gure maila zientifikoan, gehienbat -ki atzizkia da interesgarria, normalean adjektibo kualifikatzaile bati eransten zaiolarik. Ondoko erdaretan, pareko -men-

te/-ment sorterazitako adberbioek, aditz-sintagmarekiko nolabai
teko independentzia dute, adjektibotik (izen-sintagmatik) hurbi
lago bide daudelarik: Compuestos 6pticamente activos, recipien-

te hermeticamente cerrado. Euskaraz, ordea, ez da horren argi
delako indepentdentzia eta, gure eritziz, honelako egiturak,
ekidin egin nehar dira zenbait kasutan.

Izan ere, adberbioek,

derrigorrez egon behar bide dute aditz-sintagmaren barnean,
izen-sintagman sartzerik ez baitute. Horretaz, honelako esaldiak:

(107I Zenbai.t o4agai optLhoki_ ah.t.Lbo dugu.

gaizki bide daude edo ez guztiz ondo, erdaren eraginez, adberbioa izen-sintagmari lotu zaio eta. Dena dela, zenbait kasutan
horrelakoak hartu behar izaten dira. Bestalde, beronen aukera,
hain erosoa ez bada ere, horrelakoxea liteke:
(102) Optikaizi. dagolonej ahtLboa den senbait o4ag.ai.

edo eta, apur bat ausartuz:

(1031 Zenba.Lt o4ag.a4 optihakt-cbo.

Dena dela, badira kasuak zeintzuetan -ki atzizkia era
bilgarria baita, aditz-sintagman zeharo integraturik:
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(104)

Sub4titatuak e.ta entimak optikok.i_ e-Chaizizekitendute.

(105)

Tiz.tar19.u.lu Gatetaa

Izontitalzo e2 13.ne./za pen.pendi-

kaia/Lki j,oane j da,9.-oen

b)

Aditz-lagun bihurtzeko deklinabide-atzizkiak har

ditzaketenak, lekua, denbora, era,

adierazirik. Ikus daiteke

nez, hirugarren taldeko kasuei dagozkie atzizki hauek.

c)

Bestelako adberbioak, bai, e2, beharbada

(baietza-

ren beldurrez), agian (ezetzaren beldurIez), menturaz (neutroa),
alegia, hots,...

3.4.-

GALDEGAIARI DAGOZKION ARAZOAK.

Galdegaiari buruzko erokortasunak:

Galdegaiaren arlo labankorrean sartzeko, noizean behin erabilitako definizioa azalduko dugu: Esaldi baten galdegaia, esaldi bera entzun arte ezaguna ez dena,hots,informazio
berrimodura ematen c_'ena da.Gaztelaniarekiko adibide batzu eginez, kontua nolabait argituko delakoan gaude:
( 106) Md 4 ta4de, .1a mac4omo.Lecu..1.a

ha Aoto

mak4omo..(elza-La, a 2 u41u

(707) Md4 ta4de, 4e ha

da

macizomu,Ucu.l.a

çeizoag.o, mah4omo.lehu-Ca apuiztu da

(108) La macilomo-lecu-la

ha )zoto md-3 tande

Mah/tomo,leku.ta, ,9e2oago aptuztu da.
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Bi hizkuntzetako adibideotan azpimarratutako elemen
tuak galdegai ditugu. Orain arte, maila teknikoaren nagusia ze
haztasuna dela esan dugu beti; kontu honetan, ordea, ez da zehaztasuna, arazorik sorterazten duena. Hiru esaldiak, errealit.a
te bera adierazi dutena, argi dago. Zerk sorterazten ditu horre
taz egitura ezberdinak? Eragina, esaldi bakoitzaren textuinguruak duela esan dezakegu:

(106) adibidearenean, makromolekula bati dagokion pro
zesuren bat deskribatu nahi da. Momentu batetan, molekula apurtlyadierazi nahi dugu (eta ez, adibidez, bere modu
jatorrlan . mantendu denik).

(107)

kasuan, zeintzu elementu

apur€u dircn azaldu

har ditugu; aipatutako momentuan, makromolekula apurtu da (eta
ez, adibidez, molekula txikia),

(108) delakoari dagokionez, molekula-apurketaren prozesuaz aritu gara eta, apurketa hori zein momentutan (geroago)
izan den utzi nahi dugu argi (ez da izan, adibidez, hasieran).

Gaztelaniaren "elemento inquirido" delakoa,argi

bide

dago kasu hauetan, azken-gunean kokatua delarik. Dena dela, ez
ginateke ausartuko hizkuntza horretan beti horrela gertatzen
denik esaten; tonua ere, garrantzizkoa da eta, menturaz, orden
sintaktikoa bera baino inportanteagoa.

Euskararen kasuan, galdegaiarekiko joera orokorra, argi samar dugu: Galdegai den elementua,aditzaren ezkerraldean ko
katzen da eta idazterakoan, horrelaxe egin beharko dugu beti,
sintaxiaren batasunerantz abiatu nahi badugu, behintzat.

Praktikara zuzen joanik, egindako esaldi batetan edo
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textuinguru bati dagokion hurrengo esaldian galdegaia finkatzeko
metodoa interesgarria liteke: Esaldi bakoitza, galdera hipotetiko baten erantzuntzat har daiteke beti. Galdera honetan, gerorarako galdegaia,markaturik agertuko zaiguke.

3.4.2.•

Galdegai izan daitezkeen elementuak.

1)

Izen-sintagma: Nor, nork eta nori izan daitezkeen

izen-sintagmak, galdegai modura agertzen dira. Zer esanik ez,
aurre-galdera hipotetikoan, nor, nork edo nori galdetzailea egon
go da,bera ere aditzaren aurrean kokaturik. Izen-sintagma arrun
tak, galdegai deneko kasuetan ez du inolako morfologi marka berezirik jasotzen, (107) adibidea besteekin gonbaratuz ikus daite
keen modura.

3.5.- Koadroan, izen-sintagma ipini gabe, izena eta adjektiboa azaldu ditugu. Izan ere, geroago, molekula handia apurtu da esan dugunean, ez dago bat ere garbi, aurre-galderatzat
zein molekula apurtu da? ala zein apurtu da? ulertu behar dugun.
Edozein modutn, adjektiboen artean, erakusleek soilik hartu ohi
duten marka, -xe hain zuzen ere.

Bestalde, zera azpimarratu behar

da:

galdegaia eta adi

tzaren artean pausarik ez dagoenez, komaren beharrik ez dago.

Izen-ordeaere,galdegai izan daiteke, beraietatik erakusleek eta pertsonalek marka hartzen dutelari (-xe edo forma
bereziak).

2)

Erakusleetatik erakarritako aditz-lagunak. Berauek

-xe hartzen dute galdegai izaterakoan eta, bestalde ez dute pau___
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sarik (=komarik) jasotzen aditzaren ezkerraldean.

Aurre-galderek,ezdute pausarik (=komarik) jasotzen adi
tzaren ezkerraldean. Aurre-galderek deklinabidearen 2. eta 3.
kasu-taldeei dagozkien galdegileak dituzte(norengatik, norekin,
nora, nondik,....) aditz-lagun guztien modura.

3)

Izenetik datozen aditz-lagunak. Pausarik eta mar-

karik agertzen dira, eta noski, 2) atalean aipatutako deklinabi
de-kasuetaz.

4)

Adberbioak. Pausarik gabe erabiltzen dira, baina

zenbait kasutan badute -xe marka.

5)

Aditzaren baieztapena: Suposa daitekeenez, baietz

eskatzen duten galderei dagokie (Ikus 3.5.3.).

Forma sintetikoak dituzten aditzek, ba- partikula eta
forma sintetikoa bera erabiltzen dute aditza baieztatzeko. Adiz
kiaren ezkerraldean, pausa nabaria da. Horretaz gainera, bai
adberbioa kabitzen da beti: Urik, (bai), badago:

Adiz ez-sintetikoek ez dute baieztapenerako marka be
rezirik bain:: bai adizkiaren aurreko pausa; beronen bidez hain zuzen ere bereizten da aditzari ez dagokion bestelako edozein gal
degaitatik:

(1071 çe/wago, inal/whio.Lelzu-La apcuLtu da (3.4.1.(109) çeÌzocia,o, mak4omoieku,Ca fbail,apu4.tu da.

saileko adibidea).
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6)

Aditzaren ezeztapena: Ikus 3.5.2.- saila

7)

Aditzaren ekintza. Aditz ez-sintetikoek, egin par

tizipioa hartzen dute marka modura. Izan ere, mota honetako esal
diak, zer egiten du? edo zer gertatzen da? galderei legozkieke:
ikus (102) adibidea. Aditz-ekintzaren berri, 3.4.1.- sailean da
emana:

Edozein modutan, egin-dun forma hauek, hizkuntza arrun
tean, aditza baieztatzeko erabiltzen dira eta (106) egitura, bai
eztatzeko erabilia bide da, agian, baieztapenerako marka morfolo
gikorik ez egoteak esaldia nolabait esegita uzten baitu. Bestalde ere, errelitatean bertan ez da beti erraz gertatzen baieztape
na eta ekintza bereiztea.

Gure honetan,ez da horrelako nahasketarik onartu behar
bereizkuntza argi utzirik:

Mo.Ceku2a (bail, poiimeiziaten da (= baietzL

Mo.Celzu,Ca, poLiane4i_jatu egiten da l= eta ez hidrolizatu).

Beste alde batetatik, aditz trinkoa denean, aditzaren
partizipioa ere ipintzen da forma trinkoaren ezkerraldean:Jakin
daki.

3.4.3.-

Galdegaiarekiko zerikusirik duten zenbait kasu berezi.

a) Elementu-zerrenda luzea eman behar deneko kasua:

(110)

Lanean koa.t4Lde2atu.taho gonbinaketak, uda/goi-mai,ta, uda/
/behe-mai-Ca, negua/

eta negaa/ behe-ma4-la ditLa.
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Esaldi hau, noski, zeharo egokia da edozein ikuspegita
tik; textu errazago edo erosoago nahi deneko kasuetan, ordea,
egiturok arintzeko biderik,badago: Bi esalditan zatitu, lehenen
goan galdegaian mantentzeko elementu erabilgarriagoren bat erabi
lirik:
(110'): Lanean hant4ideilatutalzoonb-Lnaketalz, humngoalz dLiza:
uda/got-maiJa, uda/ behe-ma.i,ta, negua/ goi-matia e.ta ne-

gua/ behe-maita.

Galdegaiaren gunean jardaitezkeenordezkoak, ugariak
dira:
hauexek
hurrengoak/hurrengook
hurrengo hauek
honakoak/honakook
honako hauek
ondokoak/ondokook
ondoko hauek

Zer esanik ez,lzen-orde erabili gabe, izena + adjekti
boa ere,erabil daiteke.

Bestalde ere, zera komodina dugu, baina, gehien bat
hizkuntza arrunterako baztergarri deritzogu.

b) Esaldi konpletiboak.

Antzeko arazoa sorterazten da kasu honetan, galdegai
luzeegia dela kausa, aditza nolabait galtzen dela halegia. Hone
tarako konponbidea, aurrean aipatutako adierazpideak ditugu,
oraingo honetan gehienbat singularrean erabiliko direlarik:
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(1191 Be4ta,Lde, ondukoa haAtu behaA da kontutan: kaAbonoak to
tuAa 4.i_npteak, bikoit 3 ak edo ILLAukoitsak d.a.doten ditue
-La (Bestalde, karbonoak lotura sinpleak, bikoitzak eta
hirukoitzak dituela hartu behar da kontutan).
1112) Animat.iek ditusten esau 9 aAAi bat;uk huAAengoa pent.daeAasi
di.gute, ategia,e4Aei_nu hau monof.L.Let.i_koa de2a.
111.3) Metabotimo honetas hauxe kont.dideAatsen da: Koitu metabo
ttkoa eAAepAeientatsen dueta.
(114) Anati.tikaAen iku.4pe 9 itik, konptexuen p2opietateA.L4 .i.npoAtanteena honako hau du9.u: U2-di4otusi.oetan. bi
s.Lo-mota paiAatjen duteta

Menperatu hauek direla eta, 2.4.-- sailean aipatutako
jakin aditza eta 5.4.- saila ere ikus daiteke.

c) Egin, eman, hartu eta abarreko partizipioetaz erai
kitako aditz konposatuak.

Hona hemen Villasantek azaldutako zenbait adibide eta
erabilera handiko beste batzu ere:
bat egin
huts egin
kalte egin
lan egin
negar egin
so egin
zin egin
aditzera eman
amore eman
haintzakotzat hartu
kontutan hatu
min hartu
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(115) KataboLi_moa kontutan hak.tu da.

Esaldi honek, bi balio izan dezake: katabolismoa galdegai eta kontutan galdegai, lehenengo kasuan kontutan hartu
aditz bakartzat joko litzatekeelarik.
Ez genuke lehenengo posibilitateari dagokion eskema
onartzeko inolako arazorik izango, aditz bikoitz hauen zerrenda
guztiz finkaturik balego eta edozein kasutan bi hitzok aditz ba
kartzat hartuak balira. Aipatutako kontzientzia hiztunengan zehar aldakor samarra denez, nahaste handi samarra dugu gaur egun.
Gainera, horrelako zerrenda hitxia determinatzea (negar-egin
gerta liteke. Hobaina huts/egin, adibidez) zeharro labankor
nelako kasu guztietan, beraz, hobe dugu egin, hartu...aditz soi
len modura kontsideratzea, huts, kalte, lan eta abarrekoak, -a
artikulurik ez badaramate ere, aditz-sintagmaren barruko izen-sintagmatzat harturik:
(I15') Katabo,U4moa, (bai) kontutan haittu dugu

= ej dugu ahaj

tu).
(115") Katabomaa hai-Lta dugu kontutan ( = eta e anaboii4moal.

Gorabeherak badira ere, konposizio-kontzientzia, hots,
bi hitz direlako kontzientzia, apur bat galdua dela esan liteke.
Hau dela eta, galdegaiaren sistema nolabaiteko arriskuan jarri
da:

d) Partizipioaren arazoa.

Kontsidera ditzagun honelako adibideak:

(116)

Moleku-lak, o/tduAako, apu)ztu egin d,L4a.
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(117) Mo,lebu.l.ah, o4cluJtako apu4tu
(11 , 81 Mo.leku.Cah o4du2ako (bai), apa4tud44a.
(119) Mo.Cel.t.C.a4 , apu2tu di4a o4du/tako.

Adibideotan, ez . zaigu inolako arazorik agertu. Zer
gertatzen da, ostera, partizipioa arrunta izan gabe, -a, -rik
edo -ta daramaneko kasuetan? C) sailean aipatutakoaren antzeko
erabilera okerra, gure ustez:
(720) Mo.teku.lakoJzdunako apu)ztuak dilLa (= ez lehenago)
( 121)

Mo.L.ehu„Cak apuiLtuak

( 122)

Mo.Leu.lak, (9)1cluiLako, apuiztuak di4a (= nola dauden)

oiLduAal«) (= zeintzu apurtu diren).

Gure proposamenaren arauera, horrelaxe beharko litzateke

(120

Mo.lehr)Lalz,orzduiLako di/ta apu4tuak(= ez lehenago)

(121')

Mo.(eka,lab

(122')

Mo.leku.Cak oAdunako, apu/Ltuak d.L.La( = nola dauden)

apu)ztuak cmcluizako(= zeintzu apurtu diren)

Hots, c) sailean esan dugunaren modura, atzizkidun'par
tizipioa, aditzetik beratik deslotu egin beharko litzatekeela,
galdegaia kontsideratzerakoanbederen.

Bukatzeko, 3.5.- koadroa ikus bed i laburpen . modura.

ZEIN

ELEMENTU

ADIBIDEAK

GALDEGAIAREN MARKA

EZ-GALDEGAIA
Molekula

IZENA

Erakusleak

molekula hau
molekula handia
molekula bakoitza

Aldaketa berezia

Ni, hi, hura

Neu, heu, bera

-xe (bukaera-gunean
edo azken letra ja
torriaren ezkerral
dean)

Hau, honek,...

Hauxe, honexek

Bakoitza, bestea.

Bakoitza, bestea

Hemen, hortik

Hementxe, hortixek.

/

Bestelakoak

ERAKUSLEETATIK
E
RA KA R R I T A KO
ADITZ-LAGUNAK

Molekula

molekula hau
molekula handia
molekula bakoitza

/

ADJEKTIBOAK

IzEN-ORDEAK
Pertsonalak

GALDEGAIA

-(t)xe
bukaera-gunean edo
azken letra jatorriaren ezkerraldean)

IZENETIK DATOZEN
/

molekulatik

molekulatik

ADITz-LAGUNAK

ADBERBIOAK

-(t)xe

orain

orain bertan

+ bertan,zenbait
kasutan

ADITZAREN
BAIEZTAPENA
(beti da
galdegaia)

Sintetikoak: ba-

dakigu

badakigu

bestelakoak: /

polimerizatzen da

polimerizatzen da

ez dakigu

ez dakigu

ez da polimeriza
tzen

ez da polimeriza
_
tzen

ADITZAREN
RZEZTAPENA
(beti da
galdegaia)

ADITZAREN

EKINTzA

oraintxe

ez

Sintetikoak; aditz-oart.

dakigu

jakin dakigu

Bestelakoak: egin

Polimerizatzen da

polimerizatu egiten da.

3.5.- Koadroa: Galdegaia
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3.5.-

BAIEZKO, EZEZKO ETA

GALDERAZKO ESALDIEN EGITURA OROKORRA.

3.5.1.- Baiezko esaldiak.

Kontura erraztuko dugulakoan, subjektu, objektu zuzen
eta aditzari dagokion ordena zilegi batzu emango ditugu; oraingo honetan, baina, galdegaiaren arazotik at mugituko gara, hau
da, ematen diren esaldietako elementu guztiak ezezagunak diren
kasuei moldatu gatzaizkiela, besteak ere kontutan harturik.

a)

Subjektua-objektu zuzena-aditza(*). Berau, ordenarik normalena bide da, oro har. Beraz, beste kontsiderazio guztietatik aparte, bera da, zalantzarik egotekotan,jarri behar
tzatekeena.

b)

Objektu zuzena-subjektua-aditza. Idazleek gogorregi baderitzote ere, subjektua galdegaia denean, derrigorrezko ordena
da, subjektu/aditza erlazioari dagokion kontuan, bederen.

c)

Subjektua-aditza-objektu zuzena. Berau ere onargarria da.
Batetik, galdegaia subjektua baldin bada, subjektua-aditza
lotura ezin uki daiteke, objektua non jar berdin samarra de
larik. Bestetik, objektu zuzenari dagokion izen-sintagma lu
zea bada, egokiago bide da aditzaren eskuinaldean ipintzea,
subjektua informazio-gune bezala (galdegaia) azpimarkatuta
gelditurik. Azkenik, elementu hauek luzera arruntekoak izan
da ere, hurrengoa hartu behar da kontutan: koma jartzeko be
harrik gabe, hau da, subjektua eta objektua aditzaren bidez
banatzen badira, esaldia txukunago gelditzen dela.

(*) Kontua erraztearren, hiru elementu hauek soilik jarri ditugu. Zer esanik ez, horretaz gainera, zeharkako objektua, aditz-lagunak eta adberbioak sar litezke. Bestal.de ere, atributuzko
esaldiak ere badira gure euskaraz; dena dela, kasu honetan, hiru elementu ditugu: subjektua den izen sintagma, atributua den
izen-sintagma (adjektiboa) eta izan/egon aditzak.Beraz, kasu ho
netarako ere,balio dezake eman behar dugun eskema orokorrak.
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Beraz, hurrengo esaldiaz
(123) Mint j jeutannanen oinannijko egitunak, tipido-bigenuja
bat dauka.

zera esan daiteke: Batetik, informazio-gunea nonbait galdu egiten dela. Bestetik, komaren bitartez sortzen den egitura, trakets samarra da. Bi kontu hauek hurrengo moduan e kidin bide di
ra:
(123 1 1 Lipi,do-bigenuja bat dauka mintj j etu.CaAAanen oinann.i.jko
egituAak.

d) Aditza-objektu zuzena-subjektua. Berau erdaratiko kalkoa da,
eta beraz, ez da inoiz ere erabili behar.

Lau egiturok direla eta, hurrengo irazkinak egin daitezke:

- Batetik, mintza-mailari begira, informazio guztia berria denean eta zeozer azpimarratu behar ez denean, subjektua lehengo
gunean ipintzeko joera nabaria dago. Dena dela, datu guztiak
berri direlako kontzeptua erlatibo samarra da; izan ere, zientzi mailan ezezik, maila guztietan berori nekez gertatuko da,ba
tez ere, gaia behin zentratu eta gero, esaldi bakoitzean datu
gehienak ezagunak izango baitira.

Batzuren eritziz, ipuinetan gerta liteke galdegaiaren eza.
Guk geuk, zera pentsatzen dugu: ipuinetan ere, behin textu-ingunia finkatuta, esaldi bakoitzean ematen den datu berriak,baka
rra izan behar duela.
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- Bestetik, herri-mailako kontsiderazioak alde batera utzirik,
bai subjektuak eta bai galdegai-elementuak ere, beraren ohizko
gunea utz dezake eta utzi beharra dauka galdegaiaren funtzioa
betetzeko. Izan ere, mintza-maila eta idatz-maila (berau kultua
bada, behintzat) nahiko ezberdinak dira eta batetik kontzeptuen
zehaztasuna, eta bestetik, hizkuntzaren joera orokorra, galtzeko arriskua dagoen kasuan, ez da sasi-herrikoitasunaren alde
etsi behar.

3.5.2.- Ezezko esaldiak.

Ezeztapenetan, gorabeherak badira ere, galdegaia adberbloa dela esan daiteke. Zer esanik ez, partikula hau aditz
trinkoaren edo aditz laguntzailearen ezkerraldean ipini ohi da
(aginteretan), galdegai-gunean hain zuen ere. Esaldiko beste
ele'mentu guztiak, galdegaiak baldintzatuta ez daudenez, zintzi
lik gelditzen bide dira; beronek zera esan nahi du: gune batean edo bestean ipintzea berdin samarra dela. Edozein modutan,
elementuren batek, aditz laguntzailearen eta izen-aditzaren ar
tean jarriz, nonbaiteko indarra hartzen duela dirudi. Beraz ez
adberbioari dagokion galdegai monolitikotik at, bigarren maila
ko galdegaia kontsidera liteke, zeinak gramatika-balio esangarria izan

bailezake.

Bestalde, __
ez + aditza egitura esaldiaren hasiera-gunean ezarri behar dela esan behar da. Esaldi menperatua deneko
kasuan, ordea, bai baiezko esaldietan bai ezezkoetan ere, bukae
ra-gunean jarri behar da aurrean aipatutako egitura. Beronekin
literatur tradizioari moldatzen gatzaizkio nonbait, mintza-mailatik apur bat urrundurik.
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3.5.3.- Galderazko esaldiak.

Zer esanik ez, sail hau, galdegaiarenari, nolabait lotuta dago. Izan ere, galdegaiaren arazoak edo eta zalantzak ar
gitzeko, aurreko galderei (erreal edo hipotetiko) begiratu behar zaie.

3.5.3.1.- Baiezko edo ezezko erantzunak eskatzen dituzten galderak.

Berauek hartzen dituzten markak hurrergoak ditugu:

a) Al partikula.

Berau dialektala (gipuzkeraz edo) bada ere, hizkuntza
batuan sartzeari egoki deritzogu, bereizketa garrantzitsua sorterazten baitu:

(118)

6toi2.i,ko

cL.L hai?

(Ez zekiat benetan etorriko haizenentz,

galdetu besterik ez diat egiten)

(119)

.to/r./

ha.L?

(Nonbait, etor hadila nahi diat eta,horre

xegatik galdetzen diat tonu bereziaz).

Dena dela, argi dago, bereizketa hau zientzi hizkuntzari ez dagokiona, eta, honetaz gain, erantzun berbera dute bi
galderok.

b) Ala partikula
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A1-en parekoa da, esaldiaren bukaeran ipintzen

dela-

rik:
a.La?

(9241

Nahiz eta gramatika-funtzio berdintsua bete, ala dela
koa urrundu egiten da pixka bat al partikulatik, nonbaiteko
harridura adierazten baitu.

c) Iparraldeko euskalkietan, -a atzizkia lotzen zaio aditz laguntzaileari, aurreko bien pareko esaldiak lortzeko:

(725) &oir.4,Lho haija?

Edozein modutan, korapilotsu samarra da partikula hauen
erabilera:

-

A1 /

oposaketaz esan duguna ez dago bat ere garbi ez eta

gipuzkera-mailan.

-

Ala partikulak zehazki adierazten duena, finkagaitza gertatzen da, nahiz eta hemen bizi zara? eta hemen bizi zara ala?
ezberdinak direla susmatu ahal izan.

-

-Aatzizkia, bizkaierazko zenbait kasutan egon dela edo eta
dagoela dirudi.

3.5.3.2.- Galdetzaile bat duten galderazko esaldiak.

Galdetzaileak, deklinabidearen paradigma osoari molda
tzen zaizkio; hau da, nor, nork, nori, norentzat, zer, zerk...
eta abar ditugu. Galdera hauetan eskatzen den erantzunean, galdetzaileari dagokion kasu berberekoa izango da galdegaia (ikus

3.4.2.).
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Bestalde, interesgarri deritzogu, non sintagmak zenbait kasutan jasotzen duen aldaketari: Esana duguenz, nolabaiteko mugagabetasuna adierazteko ere, erabil daiteke, -a mugatzailea:

11261 Aipa-tutaho .i.nguiLunean badago u4a.

Ez dugu esaten zenbat, ez eta ur hori ezaguna denik;
badagoena soilik azaldu nahi dugu: Honelako mugagabetasunak,
galderetan zein ezeztapenetan, partitibo bihurterazten du nomi
natiboa:
(127) Ba a1 dago u4-Lb?

(1281 63 dago u/Lik.

Baiezkoetan ere, zilegia da partitiboa erabiltzea:

1129) Badago

17301

11/L.i_k dago.

Forma hauek, baina, kultu samarrak dira.(Ikus hizkuntz
mailen 7.2.1.- saila), problematikoena, (130) adibideari dagokiolarik.

Azkenik, erantzuneko galdegaia aditzaren ekintza denean, ondokoak izaten dira aurregalderak: zer egiten du?, Zer
gertatzen da?

I
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4.1.- SARRERA.

Aurreko sailean, perpaus barruko sintaxiaz aritu garen
modura, oraingo honetan perpaus artekoa izango dugu helburu.

Zer esanik ez, sail biak dira zeharo garrantzitsuak
edozein textu erredaktatzerakoan. Lehenengoa, baina, finkatuago
bide da gaur egun. Bigarrena askoz ere labankorragoa dena argi
dago, gehien bat zer egin daitekeen eta zer ez, esaten ausartze
rakoan.

Edozein modutan, juxtaposizio, koordinazio eta subordi
nazio izeneko harremanak onartu ohi dira oraingo ikuspegi honeta
tik.

Justaposizioaz ez bide dago zeresan handirik eta gehien bat esaldi luzeak egitearen aukeratzat eman genezake hemen.
Beraz, beste bietaz arduratuko gara.

Bestalde, koordinazioarekin hasiko gara, zeinaz maila
berdineko esaldien arteko erlazioa dela esan bailiteke.

Koordinazio-mota tradizionalak, kopulatibo, adbertsatibo,disjunktibo eta distributiboa ditugu.

4.2.- Koordinazio kopulat

boa.

Koordinazio honen bidez, status bereko bi gertaera ema
ten dira gutxienez, bi gertaerotan elementuren bat errepikatzen
delarik.
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Normalean errepikatzen dena, espero litekeenez, aditz
laguntzailea izaten da, denbora berak adierazten baitu. Bestalde ere, eta juntagailua erabiliko da bi gertaerak lotzeko :

(1)

Lehenengo mo,Leku.Ca, oxi_datu egi,ten da eta bLgannena ennedu j .Ltu egiten da.

(2)

Lehenik, senbak.i, najiona.lak ajtentuko di.tugu eta y.eno jen
baki

ajtentuko ditugu.

Ez dago esan beharrik aurreko adibideok trakets samarrak direnik. Kasu hauetan, aditz guztia errepikatzen da. Errepikapena ekiditeko, aditz laguntzailea ken daiteke bigarrenean:

(1')

Lehenengo

oxidatu egiten da eta bi_gannena enne-

dujitu.

(2')

Lehenik,senbaki naji.ona.l.ak ajtentuko ditugu eta genoago,
jenbaki i_nnajionatak.

Lehenengo aditza ken eta bigarrena uztea ere, poSiblea liteke.

Bestalde, eta juntagailuaren "arruntkeria n aipatu beharko litzateke. Zer esanik ez, ezin esan daiteke eta-dun esaldiak gaizki daudenik baina, juntagailu hau sarritan erabiltzen
dela eta, ez bide da oso txukun gelditzen. Honen aukera bezala,
5.6.1.- sailean azalduko dugun menperatua erabil daiteke.

(2") Lehenengo moekuta,ox.idatu eg.Lten da,bi_gannena ennedu j itjen det,an.t.k.
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Honek ez du esan nahi kasu guztietan eta kendu behar
denik. Beti bezala, dosifikazioa izango da egokiena.

Bukatzeko, eta juntagailuak hartzen dituen indartzaileak batetik, eta bestetik, zentzu kopulatiboa adierazten duten
klitxeak, aipatu behar ditugu.

Indartzdileak, baita, ez, ere... ditugu.

Baita delakoak, ere har dezake juxtaposixioak eraikitzeko:

(4)

Zenbahi 4a j .Lona-Cah asteiztulzo di.tuga. Baita
Jaiztuho

ee,

honetan.

Ez adberbioa honelakoetan erabiltzeko, bi ohar eman
behar dira.

- Benetako zentzu kopulatiboa ematerakoan, horrelako adibideak
sortzen dira:

(5)

Mo.Cehuta ho/ri es da ox.i_dat j en, e j

eta eiuzedust.tsen e2e.

Ikusi denez, ere adberbioa, esaldiaren bukaeran jartzen da. Bestalde, ez eta sekuentzia erabili gabe, eta ez erabil daiteke modu berean.

- Antzeko egitura baina zentzu ezberdin samarra dutenak ere, ba
dira:
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(6)

Tehpe/Lataiz_a hau es da .1oltt ,sen. es eta ba,Cdintsa onenetan

Honelakoak kopulatiboak ote diren diskutigarria da,
baina, nahiz eta zientzi mailan gutxi agertuko zaigun, baliotsu
izan daiteke zenbait kasutarako, gaztelaniazko ni siquiera eta
antzekoen parean.

Klitxeei dagokienez, zera esan behar da: Teori mailan
bakoitzak beraren esangura zehatza duen arren, textu bat egite- ,
rakoan, gune bakoitzean klitxe pila bat jar daiteke,zentzua ezer
gutxi aldatzen delarik. Horretaz, nonbaiteko zentzu kopulatiboa
dutenak aipatuko ditugu hemen.

Batetik ia ofizialki kopulatiboak direnak, hauexek di
ra: era berean, gisa berean, aldi berean, halaber, halabererean,
orobat, bestalde, bestetik,....

Bestalde, hona hemen jatorrizko zentzua gehiegi desbi
deratu gabe erabil daitezkeenak: areago, are (eta)gehiagb , are
(eta) gutxiago.

Klitxe edo eta komodin hauek nonbaiteko juxtaposizioa
sorterazten dute, puntu ortografiko baten atzean jartzen direla
rik.

4.3.-

Koordinazio adbertsatiboa.

Aberats samarra da honen panorama, juntagailuak hamar
bat direlarik. Edozein modutan, taldeka ematen saiatuko gara he
men:
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a) Baina juntagailua

Gaur egun, erdararen pero delakoaren gune berdinean
erabili ohi da, hots, bi esaldi koordinatuen artean. Dena dela,
izen-sintagmaren atzetik edo esaldi bukaeran jartzeko posibilitaterik ere, badago:

(6)

Nahi.ho una dago baina benoa handiegia da.

(6') Nahi_ko una dago; benoa, baina, handiegia da.

(6") Nahiho una dago, benoa handiegi.a da, baina.

Bestetik, zera esan behar da: Hizkuntza batu idatzian,
baino baztertu behar da koordinazio adbertsatibo honetatik,gonba
ratiboetarako soilik erabiliz.

b) Ordea eta aldiz juntagailuak:

Hauetariko lehenengoa, baina delakoaren ordez erabili
ohi da hizkuntza arruntean. Horrela izanik ere, habardura hauek
ahalik eta gehien finkatu (edo fixatu) nahi dugu eta, horretaz, .
ondokoa emango genuke proposapen bezala:Gaztelaniaren sin embargo parekotzat hartu. Horrela ba, koordinazio hauetan, egoera bat
emango da lehenengo esaldian, bigarrenean nonbait alderantzizko
dena adieraziko delarik:

(7)

Lehenengo ehua3.i_oa a.dhatua dugu; bi,gannena, ondea, a4ka.tu
gabe ut j iho dugu onai_ngo3.

Ikusten denez, ordea delakoak, izen-sintagmaren eskuin
aldeko gunea hartu du (eta horrelaxe proposatzen dugu jartzea, nahiz eta
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eguneroko hizkuntzan beti horrela egiten ez den).

Bestalde, en cambio delakoaren parekotzat ere jo daiteke.

Ostera eta berriz direlakoak, gune berean kokatu ohi
dira, en cambio -ren parekoak direlarik.

Aldiz delakoak, bigarren zentzu hau soilik hartzen du

c) Baizik juntagailua.

Lehenengo esaldia ezezkoa denean, baizik juntagailua
erabili ohi da bigarrenean. Beraren gune onargarri bakarra, esal
di bukaerakoa da:

(8)

rteitg..L

ej da pizoduta

e9.uki.Wzo

Ikus daitekeenez, bigarren esaldiko aditza inplizitu
gelditzen da adibide honetan, baizik bestelako guneetan jartzea
inori bururatuko ez litzaiokeenik. Bada, ordea, egoera korapilo
tsuagorik:

(9)

Loize hauek e j du-te i-txu/La ho4i
dits.aten,

eta, .Ltxu4a

-LrIt4ektuek po,l,enes.ta
.loiztjea9atilz int,Jehtuek

po.Lenesta-z.:uah 415aten

Esangura kontutan hartu gabe ere, perpaus hau konplexu samarra dena,argi dago. Izan ere, mami semantiko hau adieraz
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teko modurik erosoena, jarritakoa dugu.

Baizik eta bi esaldien erdian ipinirik, ordea, nonbai
teko kalkoa egin dela onartu behar da. Guk geuk, oso egitura-kalkoen zaleak ez garela, baztertu egingo genuke modu hau. Zer
esanik ez, (9) modurako aukera, ez da izango bera bezain erraza, baina, hala izanik ere, horrelaxe nahiago dugu kalko sintak
tikoei oso arriskutsu baiteritzegu:

(9'1

Lone hauek e j dute .i_txuna honi

int4ektuek potenejta

dit3aten. 4.1de2antjis: itxuna honi .Lontjeagati_k, int.dektuek potenestatuak ijaten

Egia da, adibide honetan alderantziz edo aitzitik kabitzen badira ere, edozein kasutan horrelakorik gertatuko ez de
na. Hala ere, kasurik txarrenean, juntaposizio bat egin daiteke,
erdian puntu ortografikoa jarriz.

Baizik erabiltzen deneko guneetan, baino ere,erabilia
da euskalkien arauera. Onar liteke, beraz, hizkuntza idatzian,
azken finean, egitura hauek eta gonbaratiboak elkarrekin nahastezinak baitira. Gogora dezagun ordea, baina-ren parekoa bazter
tu egin dugula.

d) Ezezik juntagailua.

Berau ere, izan-sintagmaren eskuinaldean jarri ohi da.
Beraren esangura, espezifiko samarra da eta oso kasu gutxitan
egongo da erabiltzeko beharra. Kasu hauetan, baina, ezinbesteko
gertatuko zaigu.

(10)

ça,dtenopodoek ejesik, be.dte motudku gujtieb ene, betetjen
dute mo.tuAku-anbadoanen enedua.
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Hau da, eredua ez dute gasteropodoek soilik betetzen;
beste guztiek ere betetzen dute. Honen parean, no sOlo sino tambien izango genuke gazteleraz . Bestalde, eta adibidean ikusdaite
keEmez, ere partikula jartzen da bigarren esaldian.

e)

(Izan) ezik juntagailua.

Berau, ezezik delakoaren kontrakoa bide da, salbuespenak emateko balio duelarik:

(11) Aptakootteak

ezLIR, be4te motu4hu gus.tiek malzofuza

dute, 3eina ga^ bwitaiteke.

Hau da, hori betetzen ez duten bakarrak,aplakoforoak
direla.

Bestalde, izan ezik jarri gabe, ezik soila ere,erabil
daiteke.

f)

Komodin edo klitxe adbertsatiboak.

4.2.- sailean esana dugun gauza bera esan liteke hemengo komodinetaz. Beraz, hona hemen adbertsatiboetarako komodin egokiak, Jose RamOn Etxeberriaren zerrendetan oinarritu
garelarik:

a) Berez adbertsatiboak direnak: Dena dela, dena den.

b) Zentzu kontsesiboareninguruan daudenak, azken finean adber-
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tsatiboak direlarik: Hala(eta) (guztiz) ere, alabaina, hala izanik ere,... Bestalde, kontzesibo "ofizialak" (nahiz eta, arren)
ezin bide dira hemen sartu, esanguratik aparte ere, bigarren
esaldian gabe, lehenengoan ipintzen baitira, menperatu bat sortzen delarik:

Bukatzeko, adbersatiboen ikuspegi orokorra, 4.1.- koadroan dugu.

4.4.-

Koordinazio disjunktiboa.

Beroni dagozkion juntagailuak,edo eta ala dira.

Edo juntagailuaz zera esan daiteke, berak lotzen dituen elementuetatik bat hauta daitekeela, zein den berdin delarik:

(12) Zenbak 4a j i_onatak (aste4tuko at d.Ltujue) edo i44ajionatak ajteiztuko at ditujue?

Beronen erantzunak baieztapen/ezeztapena behar duena,
argi dago.

Ala juntagailuak, ordea, bestelako galdegaiak sorterazten ditu.

(13) Raj.Cona.Cak (ajte4tuko
di_tuj ue? ,g atjuak

a./(2

(IL,Ca

be4.tealz?

i44aj iona,lab ajte4tuko

JUNTAGAILUAK

GAZTELANIAREN PAREKOA

Baina

Pero

Ri esaldien artean edo bigarrenaren atzean.

Ordea, aldiz

Sin embargo, en cambio

Bigarren esaldiaren izen
-sintagmaren atzean

Baizik (baino)

Sino

Bigarrenaren atzean

Alderantziz
Aitzitik

Al contrario

KOKAGUNEA

-

Bigarren esaldiaren izen-sintagmaren atzean(distri
butiboa

BIESALDIENARTEKOETENA

Koma edo puntua

Puntua

Koma

Puntua

Ezezik

No sOlo sino tambien

Lehenengo esaldiaren izen-sintagmaren atzean

Koma

ez
( Iz a n ) ezik

Salvo
Sa

Lehenengo esaldiaren izen-sintagmaren'atzean

Koma

En cambio

Bigarren esaldiaren izen-sintagmaren atzean

Puntua

Ostera, berriz

4.1.- koadroa: Juntagailu adbertsatiboak.
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4.5.-

Koordinazio distributiboa.

Zenbait idazleren ustez, kopulatiboan eta disjuntiboen artekoa da koordinazio hau.

Erabiltzen diren juntagailuak, errepikatu egiten dira:
Zein, bai, nahiz.

Hona hemen adibide batzu zeintzuetan hiru juntagailue
tariko edozein erabil baitaiteke:

(13) Zein tehenengo tatdehoak (oxidataLteak ditugul, , eLn biga
4)z.enekoalz oxidotaLteah dtuga.

[14) LipLdoen oxidaLoa, baL entsimatLhoa eta baL e-entjimatLkoa eize i3an

(15) Kaau honetan,

daiteke.

Annatia alutoan nahi A/camot3eho

karLitean daLata ga,ta batepe4teko batoizeak de“nitjen.

I

I

5.-

PERPAUS ARTEKO SINTAXIA, II: ATZIZKIDUN SUBORDINAZIOA

5.1.- Sarrera

5.2.- -(E)n atzizkia
5.2.1.- Perpaus erlatiboak eta beraien nominalizazioa
5.2.2.- Perpaus erlatiboak lortzeko bide bereziak
5.2.3.- -(E)ko/-(e)n oposaketa
5.2.4.- Beste erlatibo-era batzu
5.2.5.- Zeharkako galderak
5.3.- Esaldi menperatu kausalak
5.3.2.- -(E)lako atzizki kausala
5.3.2.- Bait- aurrizki kausala
5.3.3.- Eta juntagailuari dagokion egitura kausala
5.3.4.- Bestelako egitura kausalak
5.3.5.- Bestelako egitura kausalak

5.4.- Esaldi menperatu konpletiboak
5.5.- Menperatu denboral hutsak
5.5.1.- -(E)nean atzizkiari dagokion menperatu denborala
5.5.2.- Izen-aditzaren erakari denboralak
5.6.- Menperatu adberbialak
5.6.1.- -(E)la atzizkiari eta antzekoei dagozkien menperati
adberbialak
5.6.2.- -(R)ik eta -(e)z atzizkien arteko harremanak
5.6.3.- Aditz jokatuari lotzen zaion -(e)nez atzizkia
5.7.- Izen-lagun antzeko menperatuak
5.7.1.- -(R)iko eta -tako/-dako atzizkiei dagozkien
izen-lagunak
5.7.2.- -(E)lako atzizkiari dagokion izen-laguna.
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5.1.- SARRERA

Bi azpiperpausak maila berekoa ez izanik, bata bestea
ren menpekoa deneko kasuan, subordinazioa dugu. Perpaus menpera
tuak, beste zenbait sintagmak perpaus soilaren barruan betetzen
duen funtzio berbera betetzen du. Beraz, esaldi nagusiaren barneko elementutzat jo daiteke esaldi menperatua.

Sail honetan erabilia izan den banaketa, semantikari
eta sintaxiari egokitu ohi zaie; oraingo honetan, ordea, praktikoago gertatuko delakoan, atzizkiei edo, bestela esanez, mor
fologia hutsari begira egingo da banaketa, nahiz eta, askotan
esangura kontutan derrigorrez hartu behar izan,

sailkapenak

egiteko momentuan, behintzat.

Edonola ere, hona hemen ohizko banaketa:

a) Substantibozko menperatuak (substantibo-funtzioa):

-Nor, nork eta nori izen-sintagmak eratzen dituztenak.

-Aurreko nor kasuaz gain, objektu zuzenaren funtzioa
betetzen duten konpletiboak.

-Zeharkako galderak, osagarri zuzenaren funtziotik hur
bil daudenak.

-Substantibo edo adjektiboaren osagarrien funtzioak
betetzen dituztenak.
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b)

Erlatibozko edo adjektibozkoak:Izen-lagunaren funtzioa.

c)

Zirkunstantzialak.Aditz-lagunaren funtzioa: Lekuzkoak, denbo
razkoak, moduzkoak, konparatiboak, helburuzkoak, kausalak,
kontsekutiboak, baldintzak, kontzesiboak, gerundialak eta
partizipialak.

Argi ikus daitekeenez, banaketa hauek ez dira oso prak
tikoak, benetako ordena finkaturik proposatzen ez baita.

5.2.--(E)n atzizkia.

5.2.1.- Perpaus erlatiboak eta beraien nominalizazioa.

Atzizki hau aditz laguntzaileari lotzen zaio, erlatibo izeneko esaldi menperatuak sorterazten direlarik.

Esaldiok, izen-sintagma baten barnean agertzen dira,
substantiboaren izen-lagunaren funtzioa betetzeko (genitibo eta
determinatiboaren parekoak, alegia).

Dena dela, egitura orokorrak honelakoak dira:

1.Kasua

a) esaldi menperatua + e. menperatuaren a. laguntzailea
+ -(e)n + esaldi nagusiaren izen bat.
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Hauetariko lehengo hiru elementuek,izen-laguna osotzen
dute. Laugarrenarekin batera, esaldi nagusiaren izen-sintagma
bat eraikitzen da,zeina bai independentea bai aditz-sintagma barrukoa izan baitaiteke.

2. Kasua.

(b) Aukera modura, izenik jarri gabe, -a atzizkia lot dakioke
esaldi menperatuaren aditz laguntzaileari.

(a) eta (b) egituretatik, maila zientifikoan lehenengoa askoz ere gehiago erabiliko dena, susmatzekoa da. Izan ere,
gure zereginetan, zehaztasuna da nagusi eta, esaldiaren beste
elementu guztiek bezala, izen-sintagmak argi gelditu behar du.
Beraz, alboko erreferentzia expliziturik ez badago, egokiago de
ritzogu lehenengo egiturari.

Bestalde ere, lehenengo kasuan substantiboa deklina
daitekeen modura, bigarren egiturari begira, nominalizazio delako hau ere deklinatzen da:

(11 Newton-ek einan

1egeak, ateAatuAik ge.lditu diAa gauA

egun.

Adibide honetan, esaldi nagusiaren izen-multzoa, legeak
delakoa da. Izen honen Izen-lagunantzekoa, Newton-ek eman zituen
dugu. Horretaz, horrelaxe gelditu

zaigu egitura:
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Newton-ek eman zituen +
Izen- laguna

-n +
erlazio-

legeak atzeraturik gelditu dira
izena

-atzizkia
Esaldi nagusiaren izen-multzoa

Perpaus konposatua.

Argi dago, bestalde, Newton-ek eman zituenak erabiliz,
zenbait kasutan zehaztasuna galdu edo eta nahasketaren bat sorterazteko arriskua dagoena.

Beste adibide batzu, ondokoak litezke, izen-sintagma
soilik emanda.

(2) Hu2bi1en da9.oen bato,te expeitimentata,

13) Kontutan halLtu den da4oi-j.aiuutie4a,

(4)

çaina3ata hau poputatjen duten animatialt,

(5)

intentALtateak honAtante Litauten duen haAuitabo,

(6)

ça4 Ldea2a)zen eAtudioart

dLiten „Legeah,

(7/ Zitohltomo oxidatua tipoAomaJzi eitanAten

(8) Kuttilto-medLotan day.oen nit4itoa,

3a-Lon nett/tnia,
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(9)

Hi4to/tian j ehaJL

ijan diften jenbait kontjeptu kimi-

ko,

(10)

Lk.4adi_ka.l. cikeen agepeneiza eAdman dejaketen p4o3e4aeta4L
ko bat,

5.2.2.- Perpaus erlatiboak lortzeko bide bereziak.

Aurrean emandako bide normalean, zera hartu behar da
kontutan: Esaldi nagusiaren izen-multzoa, esaldi menperatuaren
elementua ere,badela. Beraz, (1)

adibideari dagokionez, hone-

lako bi esaldi genitzake, menpekotasunetik at:

(11)

Newton-ek,iegeak (.Lege batjul eman jituen

(121

Leg.eak ( Lege hoitiekl, at j e;tatuit..Lk ge2.d.Ltu di,za g.ctu4 egun.

(I) esaldian (menperatzekoa dena, alegia),legeak direla
koa, nor izen-sintagma dugu, aditz laguntzailean guztiz argi
<:idierazten delarik. Izan ere, aditzak nor, nork eta nori sintag
,en berri eman dezake. Bi esaldietan izango den elementuak, hiru
,:asuotariko bat hartzen ez badu, esaidiak lotzerakoan lehenengo
esalditik "desagertzen" denez, ez da inolako markarik gelditzen,
nominatibo, ergatibo edo datiboa ez den kasu hori adierazteko.
Beraz, jatorrizko esaldiak, aipatutakoak izan gabe, ondokoak ba
lira:

(1J)

Newton, .legeetan (.1ege batjutan) o.Lna4.4itu 3en.

(13') Legeak (,1,egehoAielzi at j e/Latuizik ge.1dita duta gau4 egun.
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perpaus konposatua egiterakoan, horrelaxe geldituko litzateke:

(13")

Newton o.Laa4/zi_tu jen tegeak,atje/z.atutzik get.ditu

di4a

gauiz egun.

Esana dugunez, inesibo-marka desagertu egin da.

Egitura hauetan, deklinabideko kasu gehienen desager
penak, zalantzazko irakurketak sorteraz ditzake zenbait kasutan. Badira, ordea, oztopo hori ekiditeko egitura berezi samarrak:

(c) A esaldia + A esaldiaren izen-sintagma bat (x deklinabideko kasuaz) + zein (y kasuaz eta aurreko izen-sintagma erreferentzialtzat) + B esaldia + bait- + B esaldiaren aditza (y kasuarekiko komunztaduraz, posiblea den kasuetan):

(13"')

Newton tege bat j utan oinaitu jen,seintjuak gauz

egun

atje/latultiA getdLtu baiti4a.

Bait- aurrizkia erabili beharrean, -(e)n atzizkia
ere erabil daiteke:

Nahiz eta egitura honek tradizio literario handi samarra izan, guk geuk derrigorrezko kasuetan soilik erabiliko
genuke euskararen joera orokorraren kontra doala baitirudi,
esaldi luzeetan batez ere.

Egitura honek, bestalde, arazo larri azaldu digu azken bolada honetan. Gure eguneroko zereginetan,(13“) moduko
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esaldiak idatzi ditugu orain arte. Berauetan, zein eta beraren
erreferentziala, aditzak aldendurik agertu dira. Egitura honen iturrietara itzuliz, ordea, honelakoak azaldu zaizkigu, gaur
ko grafiaz ipinirik:

"Begirazue bada profeta falsuetarik, zein etortzen bai
tirade zuetara ardi abiturekin" ("Testamentu Berria", J. Leizarraga).

"Eta gendetzek hori ikusirik mirets zezaten, eta glori
fika zezaten Jainkoa, zeinek eman ukan baitraue halako autoritatea gizonei ("Testamentu Berria").

"...asko da orduan barren ona, borondatea, bihotzezko
damua, dolua eta dolorea. Zein baita egiazko penitentzia,..."
("Gero", Axular)

"Gero badakusagu haren odola dela ikutzebat zeinez gure arimak orotarik xahutzen eta purgatzen baitirade...("Catechis
ma". J. Leizarraga).

"...joan zen Donapaleura, non baitzen orduan Nafarroako
Parlamenta" ("Gero").

Honelako adibideetan, hurrengoak behatu ditugu:

- Lehenengo eta hirugarren adibideetan, erreferentziala zeinnnor delakoen ondoan agertu da, eta, bestalde, galdegaia, guk
egiten dugunaren arauera bete du (ikus 3.4.-saila).

- Bj,garren, laugarren eta bostgarren adibideei dagokienez, ordea,
zeharo ezberdin ditugu kontuak:
Batetik, betiko kokagunea du erreferentzialak.
Bestetik, galdegaiaren legeari ez zaio jarraitu: Galdegai diren ikutzebat eta Donapaleura izen-sintagmak

ez daude guk

160

defenditu izan dugun gunea; aditzaren zturrekoa, hain zuzen.

- Pentsatzekoa da, beraz, erreferentziala/zein-non sekuentziari garrantzia handiagorik eman zaiona edo eta gaur egun dugun
galdegai-kontzeptua hartan indarrean ez zegoena.

Bigarren taldeko adibideetan hautatzeko beharrean gau
de: Galdegaia ala aipatutako sekuentzia mantendu behar ote dugu? Guk geuk, lehenengoari eman diogulehentasuna azken finean, urrundik datorkigun egitura sartzeko gure oraingo joerak al
daeraztear logikoa ez bailitzateke. Horretaz gainera, galdegaiak
gure zereginetan duen inportantzia, zalantzarik gabekoa da.

Bestalde, hona hemen, egiturotan erabiltzen den galde
gilea, kasu guztiei egokiturik:

Nominatiboa

Zein

Zeina

Zeintzuak

Ergatiboa

Zeinek

Zeinak

Zeintzuek

Datiboa

Zeini

Zeinaren

Zeintzuen

Genitiboa

Zeinen

Zeinarentzat

Zeintzuentzat

Destinatiboa

Zeinentzat

Zeinarengatik

Zeintzuengatik

Kasuala

Zeinengatik

Zeinarekin

Zeintzuekin

Asoziatiboa

Zeinekin

Zeineko

Zeintzuetako

Delimitatiboa

Zeinetako

Zeinean

Zeintzuetan .

Inesiboa

Zeinetan

Zeinera

Zeintzuetara

Adlatiboa

Zeinetara

Zeineraino

Zeintzuetarain(

A41at.Mug.-

Zeinetaraino

Zeinerantz

Zeintzuetarant:

Adlat.Direk.

Zeinetarantz

Zeinetik

Zeintzuetatik

Erlatiboa

Zeinetatik

Zeinari

Zeintzuei

161

Deklinabide-paradigma hau dela eta ,zenbeit ohar garran
tzitsu eman behar da:

a) Hiru deklinabideakjarri ditugu: Batetik mugagabea; bestetik
singularra eta plurala. Zeintzu delakoa, ordea, aparteko hitza
dela pentsa liteke. Beraz, beraren deklinabide mugatu pluralaz
gain (jarrita dagoena), mugagabea jar liteke. Berau, baina, ez
legokioke gure kasuari, galdegile moduan erabiltzeari baizik
(Zeintzuk egiten dute? , zeintzuri gertatu zaio? eta abarrekoak).
Gure honetan, euskalkien arauera, mugagabe/mugatu oposaketa dugu leku bakoitzean bata edo bestea erabiltzen delarik.

Horretaz, zeinek edo zeinak-zeintzuek, zeini edo zeinari-zeintzuei eta abar. Guk geuk,deklinabide mugatuari deritzo
gu egokiago, izen-sintagma honelako egituretan nahiko mugatua
gelditzen baita.

Bestalde, deklinabidearen 3. taldeko kasuei dagokienez, zeinean, zeinetako, eta abarrekoen ordez, non, nongo, eta
bestelakoak ere erabil daitezke aukera moduaz.

b) Nominatibo, ergatibo eta datiboari dagokionez ere, baliagarria da egitura, nahiz eta, kasu hauetan bide normala egokiagoa
izan.

Dena den, bait- aurrizki eta -(e)n atzizkiari dagozkien
adibide batzu emango ditugu ondoan:

(14)

o/Ibita ba.t j u de4k4i6a.ten ditujte, je.Lntjuei
o4bita2ak e4aten jaien.
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(15)

Hemen, petAotio-doAneen ejaugaAALak emango ditugu, je4ntjuen bidej pAo4pekjioak eg.i.ten

(16)

PAognamap..o-h.i.jhuntjak pAob2ema bat aja2tjen du, je.i.nak
jati e2ementa2etako de4konpo4aheta 1,a4otjen duen.

(17)

OndoAen, LaugaAAen A A oa dugu,non gi..jakLa ageAtu baitjen.

(181

potipept.i.doa dugu,non pAotohemo ta2dea 2otuta dag.oen.

(191 Bada tenpenatua jehatj bat,noAaino animatioh

baitat

tejke.

(20)

HuAAengo iAudian, jinetikaAen adieAajpidea ematen da,non
2,, uj en bat ',2,7 enten den.

(21)

AiLnatLako antihti.na.leho

4W

mase2a, he2ie mono4Lnhtina2 ba

tetan ad.LeAaji.ta dago, non wea2dent4eho mateiziatetaj gaLneAa, konp2exu uAgonLaAAa eAe

(22)

Be4ta2de,

a3att3en den.

4hat g antauA.Latdeko

mapa

dugu,

non i4oeten u 2 Aunk.i..deta4una 100 mm. den.

Adibide guzti hauek, beterik dute galdegaiaren legea. Kla
sikoek erabilitako sekuentziari dagokionez, (16) eta (17) soilik
lirateke egoki.
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5.2.3.-

f(E)heko / -(e)n oposaketa.

Egitura normalaren aukera bezala, lehenengo hiru kasu
problematikoetan, determinatiboaren marka lot dakioke -(e)n atziz
kiari; horrela, zalantzazko irakurketa nonbait desagerturik:

(1.1"")

Newton oinannitu 3eneko .legeak, atjenatunik daude gaun
egun.

Hona hemen beste adibide batzu:

(231

A.Cdagaiak a44o dineneko ka4uan, ka.lku.luak o4o .Lu3e gentat3en dina

(24)

(Inesiboa).

So.Cutu honi di4o.(bat3en deneko tenpenatuna, hauxe da.

(Inesiboa).

(25)

Animalia hauek abiatu dineneko 3ona, e3aguna dugu

(Adlatibo

direktiboa).

(26)

6Lektnoia

deneko mo.leku.lanen

nmu2a, konpelexua da

(Elatiboa).

(27)

Pno;e4u honnetan ai2egat3en deneko egoena, genoago a3tentuko da (Adiatibo mugatzailea).

(28)

Anamojko kanehanniek ci3i.e-a.tdaketa duteneko a.Idean,
kunbatu

da

“nesiboa).
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Ikus daitekeenez,egitura hau deklinabidearen hirugarren
taldeko kasuetarako erabiltzen da gehienbat: Batetik, lehenengo
taldekoek ez dute beraren beharrik; bestetik, bigarren taldean,
erabilera zeharo bortxatua liteke.

5.2.4.- Beste erlatibo-era batzu•

Sail honetan,ondokoak kontsideratuko dira: Erlatibo
arruntaren egitura izanik ere, nonbait klitxe bihurtu direnak.
Izan ere, egitura hauetan sartzen diren izen-sintagmak, askotan
erabiliak izateaz gain, izenen benetako izaeratik urrundu dira
nonbait. Bitarte, lege, neurri, hein, modu, era, gisa eta antze
koak dira era horretakoak, adibide batzu ondokoak daitezkeelarik:

(29)

ingunune-tenpenatuna gehLtus doan neunnian, aiana4 kontiumoa gutxttu eg,,Lten da.

(30)

Animat.Lak, eLi_kagatak hannapatjen dttusten bLtantean, e3
dina mugit3en.

(31)

at mo.leku.Lak hunbit datteskeen neuaatan 9 e.litatsen da enneak
jLoa.

(32)

Tenpenatuna gonatus doan neunn,Lan, btsttja geno eta u)znia
go asattsen da.

(33)

AlLtnitoanen kontjentna3Loak eta tnkubastoak, 2.7. puntuan
adtenasLa den moduan atdatu stnen.

(34)

çane ka4uan, aunnean aipatutakoan 9.e4tatsen sen „Ceg,e 5 agen

tu saLgu anasoa.
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1351 Saiabeta, 3.2. puntuan a ., a2du

den e4a beilean buitutu 3en.

1361 NatuJI sx.entien adafc hau oio mode4noa da, Natu4
gu3t.Lah mode4noak d.1.4en heinean.

Agirian dagoenez, izen hauek, inesibo eta instrumentalaren markak hartzen dituzte, eta horretaz gainera -, hauetariko
zenbait kasutan -(e)ko atzizkia erabil liteke.
Bestalde, esaldikonparatiboak ere kontsidera litezke,
(33) eta (34) modukoak. hain zuzen ere.

(34 1 )

çu/Le kdluan au4/tean aipatutakoan ge4tat3en 3en bejd2a
duko jdi_gu diza3oa.

134") Lehenengo e44eab 3 .Loa, big.a44ena (den) 5e3ain ga/t2antLt4ua da metabo.1.i4moan.

5.2.5.-

Zeharkako galderak.

Bukatzeko, bada -(e)n atzizkiaren erabilera bat, zeinean atzizkia azpigaldera baten marka baita, egitura orokorra
hurrengoa delarik:

(d) esaldi nagusia + galdegile bat (nor,.noiz,...) + azpi-galdera + azpi-galderaren aditza + -(e)n atzizkia.

Sail honetan garrantzitsua da zeharkako galderak eta
zenbait konpletibo-mota bereiztea

166

Zeharkako galdera: Zer gertatuko den actierazi dugu hemen: Galde
tu egin digute eta dakiguna (Zer?) esan dugu.

Konpletiboa: Hori gertatuko dela esan dugu: Ez dugu esan kontua
berdin geldituko denik, hori gertatuko dela baizik.

Dena dela, kontua errazteko, zera esan behar da: galde
ra ortografikorik egon gabe, galdegile bat agertzen denean, aditzak -(e)n atzizkia jasotzen duela. Bestalde, galdegilerik agertu gabe, hurrengo esaldiak bereiztu beharra dago.

(37) 6j dugu e4an hvai gentatuho

(38)

dugu e4an hvni gentatuho denfent.

Bigarrenean, zeharkako galdera dugu eta bertan ezinera
bil daiteke (37) adibideari dagokion -(e)nik atzizkia. Hauxe da
nonbait gehien egiten den akatsa eta adibide modura eman nahi
izan dugu.

Edozein modutan, honelako arloan murgildurik, sorteraz daitezkeen egoerak askoz ere ugariagoak dira. 5.1. koadroan
azaldutakoa, P. Goenagak bere liburuan oinarritutakoa da, hemen,
gonbinaketa guzti guztiak bereizten saiatu garelarik. Gera bedi,
beti bezala, normalizazioranzko bidean. Hobeto ulertzeko, bestal
de, 3.4.3.- atala kontsulta daiteke.

Hona hemen bukatzeko eta argigarri modura,posibilitate
bakoitzari egokitutako adibide bana (ikus 5.4.).

(39) ONA-h hetie bihoLtp zueta adienaji juten Wat4on

e.ta C/tich-eh
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1401 DNA-k

bikoitja juena, Wat4on eta Cltick-ek adie4aji

juten.

1411 ONA-h he.(4je bihox.tja juena, &ai, adie/tai juten Wat4on
eta C4ich-eh.

(42I Ehaina

den jahajtu dugu.

143) 4agina jein den,

,Fhaztufal du2u.

(44I Howh ej du aitima Lia aktimatatu deni_k e4an nahi

(451 No44eh ej du animaLLa bijiko ej denik e4an nahi.

(46) No44ek el du adieizajten je4n den e4agina.

1471 DNA-h heLi_je bihoita due.Ca e4an juten Wat4on e.ta

(481 DNA-h heLLje bohoitja duenLh e4an la.11 juten Wat4on eta
Cizich-eh?

(49)

(50)

DNA-h heLL j e bikoitja duena, Wat4on e.ta Ciz.Lck-eh e4an juten?

Jzagina je.Ln den ..i_nhatuta(a.C)dago?
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(51)

64agina jei.n den au4/letik dago “nkatuta?

(52)

&Laina

den dago -4._nhatu.ta?

Azken bi adibideak direla eta, erantzun berezi samarrak
sorteraz daitezkeela esan behar da:

(51')

Ba-i_ (?), au4neti.k dago “nkatuta enagi_na 3ein den.

(52')

Bai (?), e2a 2 ina

den. dago

Bi galdegai ote daude bi esaldiotan? Baieztapena ala az
pimarratutakoa hartu behar dugu galdegai? Agian urrunegi joan gara lan honen helburuetatik. Bere horretan utziko ditugu, beraz,az
ken zalantzak.

Besteak beste eta adibide hauetatik at, -(e)n erabili
gabe, -(e)nentz delakoaren erabilera kontsidera daiteke. Berau,
ez da galdegiledun zeharkako galderetan erabiltzen:

1531 U4aindik ej dugu e4an ak-timata-tjendenen.t j (ote den)

Berauetan, ez baietzik, ez ezetzik ere esan ez dugula
adierazi nahi dugu.

Ikus daitekeenez, perpaus konposatu gehienetan gertatzen deneko modura, atzizkidun adizkia esaldi menperatuaren azken gunean doa.

BAIEZT/EZEZT ,
E.NAGUSIA

E .MENPERATUA

MENP , GALDEGAI
GALDEGAI

ATZIZKIA

ADIBIDEAK

- (e)la

(39)

+

-(e)na

(41)

-

-(e)na

(40)

BAIEZKOA
BAIEZKOA

ALA
_

EZEZKOA

GALDERA

indiferentea

indiferentea

- (e)n

(42) ,

(43)

-(e)nik

(44) ,

(45)

BAIEZKOA ALA
EZEZKOA

EZEZKOA

GALDERA

+

- (e)n

(46)

-

- (e)la

(47)

F

- (e)nik

(48)

- (e)na

(49)

- (e)n

(50)

BAIEZKOA
ALA
GALDERA

EZEZKOA

GALDERA

-

indiferentea
_

5.1.Koadroa :

(e) la, - (e)na,

(e) nik, - (e) n eta

(e)nentz atzi zkien erabilera

-

(e)n

(51) ,

(52)

170

5.3.- Esaldi menperatu kausalak.

Honelako esaldiak eraikitzeko bideak, ugariak dira.
Batzuak ofizialtzat har daitezke, morfosintaxi-liburu guztietan
adieraziak direiarik. Besteak, "komodin" delako mailakoak bide
dira. Berauek, itzulgaitz gertatzen dira alboko erdaretara eta
zentzu kausalaz gain, beste zenbait balio ere har dezakete.

Geroago aipatuko ditugun -(e)lako eta bait- direlakoak, elkarren oposizioan daude euskalkien arauera; hau da, bata
erabiltzen deneko lekuetan,bestea ez da erabiltzen. Euskara batu literariorako, baina, egokiago dirudi Altubek azaldutako
naketa egiteak: -(E)lako atzizkia, zergatik galdetzailedun galdera expreski agertzen denean soilik erabiltzea, eta bait- (edo
eta) besteetan. Erraz uler daitekeenez, berori oso gutxitan ger
tatuko da zientzi mailan, galdera erretorikoen kasuaz kanpo behintzat. Bestelako egoera guztietan, bait- aurrizkia erabili be
har da. Honetaz gainera, atzizki hau ekialdeko euskalkiei dagokiela kontutan hartuz, argi dago, gure inguru linguistikoen non
baiteko kutsu kultua hartu duena. Honetan, tradizio literarioak
ere badu zerikusirik.

Atzizki/aurrizki hauen parean, eta juntagailuari dago
kion egitura dugu. Beronek antzeko balio gramatikal eta semanti
koa hartzen bide du; berak jasotzen duen kutsua, maila arruntari bide dagokio; puntu hau, zientzi mailarako zilegia bada ere,
kontutan hartu behar da edozein textu erredaktatzerakoan.

5.3.1.- -(E)lako atzizki kausala.

Funtzio kausalaz (aditz-lagun bezala, alegia) honelako
egiturak sortzen dira aurrizki honen bidez:
(e) Esaldi menperatua + esaldi menperatuaren aditz laguntzailea +
+ -(e)lako atzizkia + esaldi nagusia.
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Esana denez, zientzi mailan erabiltzen deneko kasuak,
bortxatuak izaten dira:

(541 Zeitgatih hautatu dup.0 9.ene2o hau? çuite kota2clean cmo uga)" ,i de-labo.

5.3.2.- Bait- aurrizki kausala.

Berau aditz laguntzailearen ezker-aldean doanik, inork
ez du eztabaidatzen. Idazle batzuk, baina, adizkiari ez lotzea
nahiago dute, hitz luzeegiak ez sorterazteko eta aurrizkiak sorterazten dituen aldaketa fonetikoak ekiditeko. Aldaketok, baina,
salbuespenik gabe gertatzen dira mintza-mailan. Izan ere, baitdelakoa ez da hitz bat, beti aditzari lotuta joaten baita.

Horretaz gainera,gure ustez, bestelako arrazoirik ez da
goenean, hitz bat ez zailtzeko bildurrez ezin ibil daiteke euskara literarioan.

Dena dela, loturik idaztean gertatzen diren aldaketak,
hurrengoak dira:

bait- + n-

=

bain-

bait- + z-

.

baitz-

bait- + d

.

bait-

bait- + g-

=

baik-

bait- + 1-

=

bail-

(55) çeneizo 9 c.ttieh

antean,

dean cmo

baita.

bigaiuzena hautatu du9u, guize ko4ta-l-
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5.3.3.- Eta juntagailuari dagokion egitura kausala.

Juntagailu hau erabiliz lortzen den egitura honakoa
da:

(f) Esaldi nagusia

4-

esaidi menperatua

+ esaldi menperatuaren aditz laguntzailea
+ eta juntagailua.

Esana denez, hizkuntz maila desberdinekoa bada ere,
juntagailu honek ez dakar inolako aldaketa semantikorik. Beraz,
kontextutik irtenik, adibide berdinekin erabil daiteke.
Bait- aurrizkiak, baina, badu eta delakoaren erabilera
rekiko abantailarik: Juntagailuak, aditz jokatuaren eskuin aldean
eta esaldiaren amaiera-gunean egon behar du, bestelako atzizki
menperatzaileek sorterazten duten esaldi-herregituraketa emanik.
Bait- aurrizkia erabiltzerakoan, ordea, ez da horrelakorik gertatzen.

(56)

çene4o gustten a4tean ho4ixe hautatu dugu, gu4e ho4tatdean

oio ugo4.La da eta.

(57)

Ka4ga honek e4agi.n handia du ,Co4ot.i_pidoetan, es
te egitu4a4en hotap4oa eta p.i_taketa pe4ffitt.Usen.

(58)

Atsish.i_-au44tshi hauei btde4katsaite dei dahieke, pa4thutok tatde be4di_nen p4e4entsia 4e.i_natat.sen baLtu
te.

(59)

sin uts deakeg_u atde bate4a ma4a4en eta enefty-Laizen a4teho bati_ohLdeta4una, 641)14tet.n-en teo4ien a4auefla Ot kont4e4.
basto-tegeak bate4a ge4tatsen baitt4a.
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5.3.4.-

-Arren eta -gatik atzizki kausalak.

Orokorrean harturik, bi atzizki hauek bi modutara era
biltzen direla esan daiteke:

a)

Partizipioaren atzeko arren kontzesiboa.

Horrela erabiliz, nahiz eta delakoak sorterazi

duen

egituraren parekoa da, zentzu kontzesiboa emanik.

Arren eta nahiz eta direlakoak, euskalki ezberdinei
egokiturik sinonimotzat jo behar ditugu hizkuntza idatzian.
Kontutan hartu behar da, ordea,lehenengoa esaldi bukaeran eta
bigarrena esaldi hasieran erabiltzen dena, kasuen arauera egokiena bata ala bestea izango delarik, estiloaren aldetik behintzat. Bestalde ere, partizipioa jarri gabe, aditz jokatua +
+ -(e)n atzizkia egitura erabil daiteke, horrela denbora- eta
pertsona-zehaztasunak eman ahal izanik.

b) Aditz-izenari lotzeko diren -arren eta -gatik atzizkiak.

Askorik sakondu gabe, zentzu kausala hartzen dutela
esan daiteke honelako egituretaz. Kontua, ordea, ez da horren
erraza; praktika idatzian biak agertzen bide dira nahasiak, hu
rrengo bi zentzuak adierazteko:

-Zentzu kausala: Atzizkidun esaldiak zentzu kausala hartzen du.

-Helburu-zentzua: Atzizkidun esaldia, helburuzko menperatua izan
go da (Ikus 6.4.).

Gure betiko lerro-joerari 3arraiturik,zera proposatu
ko genuke.: -gatik atzizkia lehenengo zentzurako, -arren bigarrenerako.
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bazterturik. Horrela ba,hurrengo esaldiak sortuko litzaizkiguke:

(601

Oxigenoaizen eApes.i.e aktibatuanen endi-G.Lsi motsa i_jateai_nhLbi_sto esa gentatjen da.

(61)

&lo3ein AiAtema inentjia-Cetan 0402,2, egiadaho expe/zimentu

bahoitsak ondonio be.zdina emateagatik, 4i4tema

Lnentsiat gustiak bat.Loh,i,deah diJteta eAan daitehe.

(621

Mailmota tabanes enizas mankatu ahat ,i,sateagat.Lh, es
nahaAten ma4mota e.ta kuants-Lta.

653)

BiAkoAi_tatean, dentAitatean e.ta egonhoittaAan beitt.Lhatean
gaizRantsisho eibagina uht.tseagat.i_h, gasi_taAanah e.ta tenpe4atu4ah, diatomeoen “otasioa e.ta e-Li_bagaien pÌzeAentsa
hobetu eta txannagotu egin ditjakete.

( ,;4)

Ahatik e.ta sehastaAunik handiena toiztseailizen, aipatataho
p4oseAua tusatseah metLes.i_ du.

(651

DiAoiusi.oaiLen ph-a kon4tante mantentjeannen, indaget3aitea eitabit_tsen da kaAu gusti_etan.

(661

Teoia hau deenditsea4en, ikeheta aAho egin diJza.

-Gatik agertu deneko lehenengo lau adibideak, bortxa
tu samarrak dira. Egia esan, -gatik baino, dela eta edo denez,
egokiagoak bide dira.
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-Arren erabiltzen direnekoetan, -t(z)eko atzizkia ere
rabil daiteke, esangura ezer gutxi aldatzen delarik (Ikus 6.434

5.3.5.-

Bestelako egitura kausalak.

Aurrean esan den bezala, badira esangura kausalaz erabil daitezkeen egitura batzu, nahiz eta modu ofizialean sail honetan sartuak ez diren. Dena dela, morfosintaxiaren ikuspegitik
bestelako ataletan sartu behar direnez, hemen aipatu besterik
ez dugu egingo:

(g)

Izen sintagma + dela eta
Esaldia + aditz jokatua + -(e)la eta

(h)

Izen-sintagma + dela kausa

(1)

Izen-sintagma + dela bide/medio

(67) Hau deta eta, hitabete baho4tjeko egoh.itu gabeho 6iPa Au44engoa da.

(681 j auganni tenmihoah dineta hauda, bi motatako tenpenatun
atdaketak painatu behan ditujte animati.oh.

1691 Hauen ant3ehota4una deta medio, ondo e4itcp, diogu batone
hauen bate3be4tekoah hantjeani.
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Bestalde,subordinaziotik at, badira modu batzu, puntu
ocografiko batez banandurik dauden bi esaldi, kausalitateaz lo
tzeko:

Horrela ba,
Horregatik,
Horretaz,
Beraz,
Izan ere,
Horren kariaz,

Dena dela, ikus aurreko sailetan honelako egituretaz
esandakoa (4.2. eta 4.3).

5.4.- Esaldi menperatu konpletiboak.

Esaldi konpletiboek beterik duten esaldi nagusiareki-

ko funtzioa, osagarri zuzenarena da. Horretaz gainera, esaldi kon
pletinoa -(e)la atzizkidun bezala definitzen bada (zeina diskuti
4arria baita), eta hizkuntzaren normalizaziorantz abiatuz, honelak:o menperatuak galdegai-gunean soilik erabil daitezkeela onartu

behar dugu. Beraz, orain aipatuko ditugun kasuetan ez litzateke
erabili beharko (ikus 5.2.5.):

a)

Esaldi nagusiaren aditzak ba- aurrizkia jasotzen duenean:
Izan ere, kasu honetako galdegaia, aditzaren baieztapena dugu, -(e)la delakoa erabili gabe, -(e)na atzizkia ipini behar da.

b)

Mami semantikoa jasotzen duen aditzaz gain, egin aditza ere
erabiltzen denean, hau da, galdegaia aditzaren ekintza denean.
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c) Galdegaia hurrengo elementuetariko bat denean: Izen-sintag
ma (edo beraren funtzioak betetzen dituena)aditz-lagunaedo adberbioa.
Ageri denez, ohar guzti hauek kontutan harturik,be
netako esaldi konpletiboak, hau da, -(e)la atzizkia dutenak ez
dira horren ugariak izango, kasu askotan erlatibo nominalizatu
direlakoak agertuko direlarik(*).
Edozelan ere, hona hemen hauetako kasu bakoitzari da
gokion adibide bat:
(70) çoL-mai.1.etako cdeelz a2na.ite-ta4a tx.i_k4agoa e2aku4ten

duteia .fLogatu 3u¢n. Davie4-ek aipatuta4o uJztean.(Menperatua, galdegai).
(71)

UgaEzeta-ta4anen

ba.lone

deten-

minatsen duena, A.lcana-ek behatu du. (Nork izen-sintagma, galdegai).
(72)

6i4tahoa

popu.Cajioen 4alwne2a-a.l.daetan abantait ba-

t j u ehantj en dituena.(Izen-sintagma atributua, galdegai).

(73)

Ka4u hauetan mu.lto-£unts.i_o bat 9,u 3 ti3 batuhonna de.ta e4an
go dugu.( Menperatua, galdegai).

(74)

Nitnatoailen ha2 pen-3inetikan nitnatoa be3aia jokat j en duena, ena honetana £nogatu da.(Aditz-laguna,

galdegai).
(75)

çune ingunune

e42asen eta na4,...ank.Len daku4agun

gentaena higiduna denal badalz.<.iu.(Aditzaren baieztapena,gal
degai).

(*)Beti bezala, -(e)la/-(e)na,-(e)nik oposaketa gogor hau, gaur
eguneko normalizazioari begira dagoela esan behar da. Izan
ere, -(e)nik delakoa, XVIII. menderarte ez bide zen sartu,
aurreko idazleek erabili ez zutelarik.
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(76) gau 3 a e3a9una da, urtah ho/uLonte e-lektioa elwaten e3 due
na. (Izen-sintagma atributua, galdegai).

(771 Ondoni.o3tatu e9iten da (baina e3 da 3u3en ikuAten), tenpe«Ltu4ak eitagi,n handLa duena.(Aditzaren ekintza, galdegai).

(78) Beiz/Let3aitea4en batditea, tenpeAdtutzah atdalza3 de3akeeta
p2opo4at3en dute RAO & BULLOCK-eh. (Menperatua,galdegai).

Adibide hauetatik, honako egitura orokorrak atera dai
tezke:

(j) esaldi menperatua + esaldi menperatuaren aditza +
+ -(e)la atzizkia + esaldi nagusiaren aditza

esaldi nagusia

(k) esaldi menperatua + esaldi menperatuaren aditza +
+ -(e)nik + atzikia + ezezko esaldi nagusia

(1) esaldi menperatua + esaldi menperatuaren aditza +
+ -(e)na + esaldi nagusia (menperatua edo ezeztapena ez
dira galdegai).

5.5.- Menperatu denboral hutsak.

"Huts" adjektiboaren bidez zera esan nahi dugu: hemen
sartuko ditugunak,noiz? galderari argi eta qarbi erantzuten dio
tela, inolako klasifikatzeko arazorik ez dagoelarik. Horrela
ere geroago agertuko diren egitura problematsuagoak beste atal
batetarako utzi ditugu nahiz eta guztiak harreman estuetan dauden (Ikus 5.6.).
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5.5.1.-

-(E)nean atzizkiari dagokion menperatu denborala.

Aditz laguntzaileari (gehienbat) edo forma sintetikoei
(gutxiago), lotzen zaie, noiz? galderari erantzungo dioten esaldi menperatuak lortzeko.Gaur egungo funtzioa zeharo desberdina
bada ere, atzizki hau, nominalizazio baten kasu inesiboa (mugatu singularra) liteke.

Dena den, atzizki honek sorterazten duen esaldi menperatua, ez da gehien erabiltzen direnetariko denborala. Izan ere,
beraren mami semantiko denboralari oso lotuta agertzen da eta
denbora delako kontzeptuaren beharra ez bide da oso handia zientzi mailan. Normaiean, denbora hutsaz gain, nonbaiteko baldintza
pena adierazten da, denboraren benetako esangura desbirtuatu egi
ten delarik. Gehiengoa suposatzen duten kasu hauetan, geroago az
tertuko diren beste atzizki batzu erabili ohi dira (ikus 5.6.).

Bestalde, -(e)nean atzizkiari dagokion menperatua, bai
galdegai-gunean bai bestelakoetan koka daiteke:

(79) Alt-t-Lbi.tate-egoerw kontutan halztsen es denean,neu/Ltutao me
taboLL4moa oh.i_skoa dugu. (Menperatua ez da galdegai)

180) U/Liziak dt.A.eneart

mantentsen da tc./c/

metabooa(Menperatua,

galdegai)

Beha daitekeenez, galdegai deneko kasuetan, bi esaldieta
ko aditzak batera agertu dira, berau oso txukun gelditu ez
delarik, nahiz eta zilegia izan. Edonola ere, problema hau ekiditeko, 5.2.3.- atalean aipatutakoa erabil liteke agian:-(e)neko
kasuan.
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5.5.2.-

Izen-aditzaren erakarri denboralak.

Izen-aditzari dagozkion menperatuak geroago aztertuko
baditugu ere,hemengo kasuan bi atzizki batera hartzen direla
eta, esangura zeharo denborala dela eta,aparte jarri behar bide dira.
Dena dela, egiturak hurrengoak dira:

(m) esaldi menperatua + esaldi menperatuarenizen-aditza +

h

akoan + esaldi nagusia.
-xotan

Argi dagoenez, hemen,izen-aditzari,adlatiboa, delimitatiboa eta artikulua-inesiboa (=nominalizazioa) edo delimitati
boa eta inesiboa (nominalizazio mugagabea) lotzen zaizkio.

Morfologiari begira, zera atera daiteke sintaxiaz:
Esaldi nagusiaren barruko egitura hauek aditz-lagunenfuntzioa
betetzen dutela.

Bestalde, nahiz eta gaur eguneko praktikan oso ondo
bereizturik ez egon, bi atzizkiok bereiztu egiten bide dira, bi
garrenak, denbora hutsetik urrunduz, nonbaiteko baldintzapen-kutsua hartzen duelarik.

181) Konnonte e,Lektnonihoa paatehakoan, , enbait enomeno 4o2t
daitehe e.lekt/todoen Lngahuan.

(821 Unetan di4o.lbat3e4ahoan, eZektnoiitoa di4o3iata egiten
da.
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183) Anttktinate honen andat3a, guAbatu egiten da AAAatia ibai
paAat3eAakoan.
(84) FO2MU1a hau AAamoko kaA4tean apt.thateAakoan, ma3ip) hone
tal, batoAeah haAtu behaA di_tugu.
(85) HoAi 9e4tatehotan, goi-mattaho animatietan ge4tat j ea noAma
tagoa i.3anen 1it3ateke.

Bi forma hauetatik at, izen-aditzaren deklinabide arrun
tari dagokion inesibo kasua (-tzean, alegia) aipatu beharra dago.
Beronen erabilera, baina, gero eta urriago gertatzen ari da gaur
egun. Izan ere, -tzean delakoa sartuz, ez bide da oso esaldi txu
kunik gelditzen, aurrean aipatutako -(e)nean askoz ere egokiago
(eta pertsonala denez, zehatzago) delarik.

Edozein modutan, horrela bereiz litezke hiru atzizkiok:
- t (z) ekotan : - t(z)eko kasuan
t (z) erakoan: - t(z)eko momentuan
- t (z) ean

:

(e)n bitartean

5.6.- Menperatu adberbialak.

Adberbial berba, beharbada ez dateke oso zehatza. Hemen agertuko diren perpausak, baina, mota askotakoak dira, esangura bakarra ezin eman dakiekeelarik. Are gehiago, atal honetan
aipatuko diren atzizkietariko batzu, beste atal batzuri dagozkie
ofizialki, hemengoa baztertu samar dagoelarik. Dena den, denbora
eta modua adierazten dira egitura hauen bidez, ondoko bi erdaretara gerundio/gerondif delakoaz itzul daitekeelarik.
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5.6.1.-

-(E)la atzizkiari eta antzekoei dagozkien menperatu
adberbialak.

Kasu honetan, atzizki honen erabilera, konpletiboetatik zeharo urruntzen da. Izan ere, lortzen den menperatuak, noiz?
edo nola? galderei erantzuten die eta, bestalde, ez du derrigo
rrez galdegaia izan behar.

Lehenengo eta behin, hona hemen adibide,batzu:

186) Hona heidu ganeta, homenLgantlia t.i.tsatehe puntu bat3u benne4atea.

(87)

Ahti(Litate-egoena hontutan

hafutsen es

neuntutabo me

ohishoa de2it3o.

(88)

Lon genitakeen daiu gu3t,Lah e4butan dLtugu.l.a,

AiLnati,a

anaanen batantsea eg.Uen 4aLatuho gana o.na,i_ngo honetan.

Ikus daitekeenez, egitura orokorra ez da konpletibotik
ezertxo ere bereizten. Kasu honetan, baina, menperatua ez da
nagusiaren osagarri zuzena, hau da, ez dio zer? galderari eran
tzuten.

Guk geuk,egitura honekin zerikusi handia duten 5.4.ataleko egiturak aparte utzita, honen erabilerari arriskugarri
samarra deritzogu,zehaztasuna nagusi den kasuetan behintzat.
Izan ere, denbora eta moduaren artean zintzilik gelditzen da
mami semantikoa.

-(E)la atzizki honi, -rik delakoa ere gainera dakioke.
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Esangura asko aldatzen ez bada ere, -(e)larik atzizkia erabilera handiagoa jasotzen ari da gaur eguneko zientzi mailako
textuetan. Bestalde, -(e)la atzizkidun menperatua perpaus kon
posatuaren atzean ez ohi da jarri, ondoriorik adierazten ez
baitu. -(E)larik delakoa, bai aurrean bai atzean ipintzen da,
ondorioa edo eta denborakidetasuna adierazten duelarik.

-(E)nean atzizkiak beraren pareko atzizki inpertsona
lak dituen modura, -(e)larik delakoa ere,izen-aditzari lotzen
zaion atzizkiarekiko harreman estuetan dago: -(r)ik. Hona he
men bietarako adibide batzu:

(89) Mintj-tipido nagitdiakjo4otipidoak dina, un-mediotan
Gigenuja eta potigenuja moduna daudetantk.

190) Metaboti4mo aktiboaA, tenmodependentjinadu attua enabuten du, Q

10

metabotikoak bt baino attuagoak ijanik.

(911 Benau 4euentjta batetan ennep2e4entatuta dago, bentan
angi-Cita be./t3ak (a41zotan ptnitanekinl agentjen

nik.

(92) Btgenu j anen todiena eta nedapen tatenata,emendapenanektn
batena doa j , honen andontoj ()Afotiptdoen mugtmendu eta
dotutu-penmeabit.ttatea a4ea9otu4i4.

(931 9enoago, 9ndu4tko 4inkttnatea dugu, benonek hent4tpen
peittktinat bat enat j en dueta4ik.

Adibide hauen esangurari begiratuz, aditz laguntzailea zeinizen-aditza erabiltzea berdin dela ikusten da. Beraz,

ATZIZKIA

ZERI LOTU

ZEIN GALDERARI
ERANTZUN

FUNTZIO
GRAMATIKALA

galdegaia/
/ez galdegaia

ez ohi da
galdegaia

nagusiaren
aurrean/atzean

denborala hutsa;
ez da oso txukuna

zein kasutan

ez ohi da
galdegaia

nagusiaren
aurrean

baldintzapen-kutsua:
-t(z)eko momentuan

zein momentutan
noiz

ez ohi da
galdegaia

nagusiaren
aurrean

denbora-kutsua:
-t(z)eko unean bezalakoa

nekez izan daiteke galdegaia

nagusiaren
aurrean

zalanzkor
samarra

noiz

-EAN

aditz-izena

noiz

-KOTAN

aditz-izena

-RAKOAN

aditz-izena

-(E)LA

aditz jokatua

5.2.- Koadroa: Atzizki denboralak.

OHARRAK

denborala
hutsa

aditz jokatua

aditz jokatua

BESTELAKO

nagusiaren
aurrean/atzean

-(E)NEAN

-(t)LARIK

KOKA-GUNEA

noiz, nola

noiz, nola

nekez izan daiteke galdegaia

nagusiaren
aurrean/atzean

Iparraldean: -(e) nean
atzizkiaren funtzioak.
Hegoaldean: erderetako
"gerundioa" (denboraki
detasuna). Kontzesiboen
eta kausalen kutsua ere
har dezake.
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bata zein bestea hautatzea, estilo kontua besterik ez da izan
go•

-(E)larik atzizkiarekin bukatzeko, zera esan behar da:
Egitura orokorra ezertxo ere aldatu gabe, nonbaiteko zentzu kontzesiboa edo eta kausala har dezake. Honelako esangurak, baina,
ofizialetik urrun samar daude. Beraz, oso adierazgarriak dira
eta hizkuntza teknikoan baino, hizkuntza literarioan izango dute joera nagusiagoa.

Bestalde, -ta/-da atzizkia erabil daiteke -(r)ik dela
koa kokatzen deneko lekuetan. Beronek, baina, -ta/-da baino kutsu kultuagoa bide du, hegoaldean behintzat.

Menperatu hauekin bukatzeko, 5.2.- Koadroan dagoen la
burpena ikus bedi.

5.6.2.- -(R)ik eta -(e)z atzizkien arteko harremanak.

Bi atzizkiok aditz-partizipioari lotuta erabiltzen di
ra; beraien esangurak nahiko ezberdinak badira ere, sarritan na
hastuta agertzen dira gaur egun textuetan.

Hurrengo adibideon bidez, bereizkuntza argi geldituko
delakoan gaude:

(941 Hemog.lobina eta be4te hemopilate.ina bat3u oxidat 3 eko ahalmerwhin dAogah emane3, anemia hemotitihoa age4t„;en da indibiduoetan.
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(95)

None2aho be4te 4aiaketa bat egin en, .Uunpean jeivalt 2,5
o4dutan

(96)

au44einhubatu3.

R-t ku4ben bi4aAunt3a naba4itjen da, Udako a414a4keta2en
te4moindependen4ia Neguan bai_no txLbiagoa L3anik.

(971 K1a4e honen e4pep_eak

e2ha4 e42.ajLonatuta daude, 12

gene4o o4otu4i.h.

Lehenengo bi adibideetan, hau da, -(e)z delakoa erabili denekoetan, nonbaiteko kausalitate (edo nolakotasun) harremana nabaritzen da bi esaldien artean: Anemia, drogahoriek ekoizteagatik agertzen da. Saiaketa, aurre inkubatzearen bidez egin
zen.

Beste bi adibideetan, aldiz, aurrerago aipatutako erlazioa dugu, hau da, denborakidetasunarena, esaldi bakoitza bes
tearen kausa ez delarik.

5.6.3.-

Aditz jokatuari lotzen zaion -(e)nez atzizkia.

Egitura hau, beraren bidez adierazten den mami semantikoa dela eta, beharbada kausalen atalean sartu behar genukeen.
Bestalde ere, erlatibo-nominalizazioaren kasu instrumentaltzat
kontsidera daiteke.
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Dena dela, zergatik? galderari erantzuten ote dion oso
argi ez dagoenez, nahiago izan dugu aparte jartzea. Hona hemen
zenbait adibide:

(98)

gnudtan iku4ten denej, hitabetenik eun.ct.duenak Aja4oa e.ta
Abendua dina.

(99)

Nitnitoa4en kontjent4ajioak 2.7 pun.tuan ajattjen

dene at

da.tu

(100)

Auniteko atatean ieina-Latu denej, bi egoena

ext4emo

aipa

daiteke.

(101)

3.3. inudian

dejakegunej, A antijtminab eaa be4ean

hunkitjen du jinet.Lka.

(102)

Poputajioen ene4gi batant j ea podit.Lboa mantendu behan denej ,

(103)

ga4tu

metabotikoa mugatu egin behaa da.

B.L neuntokiok agenmendutik di4tantj.La bendint4u4a daudenej,
Anamotjen aptikatu ditugu baloneak.

(104)

ingu4uneko tenpenatun atdaketei datonktenej, independtjatu egin behan da metabott4moa.

(105)

Lehenengo eneduani dagokionej,ait4ea edut.L4 ijeneko
ej du ak-Umatajio-e4antjunik enaku4ten.

o4t4ak
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Adibide hauetatik, atzizkiaren hiru erabilera ondorioz
tatzen ditugu:

a)

-(E)n moduan egiturari dagokiona, (98), (99), (100) eta (101)

perpausena, alegia.

b)

Nonbaiteko kausalitatea edo eta -(e)la eta egiturari dago-

kion erabilera: (102) eta (103) perpausak.

c)

-(r)en atalean, -(r)en ikuspegitik eta abarreko egiturei da-

gokiena: (104) eta (105).

Bukatzeko, zera esan behar da: atzizki honetaz gain,
gero delakoa ere ipin daitekeela. Horrela hartzen den esangurak,
-t(z)ekotan delakoaren modura, baldintzapen-kutsua du:

(106)

Hi-Cetako 6TPak esagutus lesagut3en dugunes ge4ol, po4ibtea
dugu hitabete bakoitseko UPa esagutsea.

(107)

Puntu hauek esagutus ge4o,

e4./La

ute4tuko da, kont4ot o4-

motikoa konptikatu egingo deaa.

5.7.- Izen-lagun antzeko menperatuak.

Erlatibozko menperatuak berezko izen-lagunak izan arren,
orain aipatuko diren egiturek ere halako funtzioa betetzen dutela
koan gaude.
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5.7.1.-

-(R)iko eta -tako/-dako atzizkiei dagozkien izen-lagunak.

-(R)ik eta -tako/-dako atzizkiak jadanik aipatuak dira menperatu denboralen atalean. Han nonbaiteko aditz-lagunaren
funtzioa egoki zekiekeen. Hemen, ordea, izen-lagunaz mintzatu
behar dugu, -ko atzizkia gaineratzen delarik (ikus 3.2.2.

eta

5.6.2.-) Horrela ba, hurrengo egiturak sorterazten dira:

,(n) esaldi menperatua + esaldi menperatuaren aditz-partizipioa
- (r)ik
atzizkia + -ko atzizkia + esaldi nagusiaren
-tako/-dako
izen-sintagma bat + esaldi nagusia.

Berauei buruz, zera esan liteke: pertsonarik gabeko
erlatiboak (= izen-lagunak) direla. Bestalde, pertsonen berririk
ez emateaz gain, denbora nahiko markaturik dago aspektuaren aldetik: ordurako egina dena adierazten da. Beraz, bi ohar hauek
kontutan harturik, erlatibo arruntaren aukera bezala erabil daiteke.

Dena dela, hona hemen zenbait adibide:

(108)

Batiokide-h,Ca4eab, muLtso batetan e4atu4i_ko batiohideta4un-e4ta3io batetati/z ~t3en

(109)

Lehen a4patutaho &14kat IRantau4La-Ideko di_4ek3io e4t4uktu
4at nagu4ia, hemen ene, naba4itjen da.

(110)

Mugapen metabot4Jzo honL e4antjuni_ho e4t4ategia, ge4oago
a ,“e4tu/zo dugu.
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riln

kabi.Litako kuLt.i_boa, aukkean a.Lpatutakoa da.

(1121 A/tamoko ka44ta,zen ka4uan, .Lktendako batepe4teho pAe,“pita“oa, 1548,5 mm-takoa da.

Adibideotan ikusten denez,

-(r)ik
+ -ko + -a
-ta/-da

egitura ere,zilegia da.

Izen-lagun edo eta erlatibo-menperatuak diren perpaus
hauekin bukatzeko, ikus bedi 5.3.-Koadroa zeinean antzeko egitu
rak ere agertzen baitira.

5.7.2.- -(E)lako atzizkiari dagokion izen-laguna.

Atzizki honek, funtzio kausaletik at, ondoko egiturak
ematen ditu:

(5) izen-sintagma + delako + izen-sintagma

(o)

izen-sintagma + delako + -a

(p) esaldi menperatua + esaldi menperatuaren aditza + -(e)lako
+ esaldi nagusiaren izen-sintagma + esaldi nagusia.

ADIBIDEA

EGITURA
partizipioa + -ko + aditz laguntzailea +
+

-(e)n

dago
aditz-izena

+ -t(z)eko

+

aztertzeko
arazoa.

aditz-izena + -n + a. laguntzailea +

egiten

+ -(e)n + izen-sintagma

-rik
----tako

egin

+

+

-burutua
den

+ izen-sintagma

+

+ etorkizuna

dagoen
+ -(e)n +

da

partizipioa

PER
TSO
NA.

-burutua

+
egingo dugun lana

izen-sintagma

ASPEKTUA

-a
--

eginiko

izen-sintagma

egindako

-burutua
dugun lana

lana

5.3.- Koadroa: Izen-lagun edo eta erlatibo antzeko menperatuak.

+ etorkizuna

-

+

+ burutua

+ burutua

-
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(o) eta (p) egiturak bi kasuotan erabil daitezke:

Beste hizkuntzetako berbak aipatu behar direnean, lehenengo
izen-sintagma jarririk; horrela, kanpoko hitzek sorterazten
dituzten deklinabiderako arazoak ekiditen dira, deklinabide
atzizkiak delako horrek hartzen dituelarik.

- Aipatzeko den berbari, nonbaitekourruntasun-edo ezezagun-kutsua eman nahi zaioneko kasuetan. Izan ere, kutsu hau ekidiezina da edozein kasutan; beharbada, lehenengo funtziorako,
deituriko, ezaguturiko, izeneko eta abarreko egiturak soilik
erabilL beharko lirateke.

(p) egitura,izen-laguna esaldi oso bat dela eta, teoriaK edo eta kontzeptuak adierazteko erabil daiteke. Beraz, bigarren izen-sintagma, teoria, ideia, kontzeptu eta antzeko berbetaz eraturik ohi dago.

Egitura guzti hauek agertzen direneko perpausak, hurrengoak lirateke:

(1131 KondLjioa eta maita di_ite.Caho atda9dien e.l.ka.z.kekint„; teitminoek, hui•Igngoa ad.LeJz.a;ten du.te.

(714) Hauetako p/Loduktu batp‘k ti4004atidikotina de.takoalzen
anteko

aukhe3ten du.te.

(115 B.i_tamna honen ahtibitate antioxidatiboa, ejbe4dina

ten da in v.i_t nzo edo

ija-

vivo di4e.lakoen a4aue4a.

(116) AkLimataioa o4oa bada, 02 detahoafLen hont4umoa es da at-

datjen.

!

1
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ATZIZKIRIK GABEKO SUBORDINAZIOA,

6.1.- Subjunktiboa
6.2.- Baldintzapenezko esaldi menperatuak
6.3.- Perpaus kontsekutiboak
6.4.- Perpaus kontzesiboak
6.5.- Izen-aditzari dagozkion menperatuak.
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6.1.- Subjunktiboak.

Subjunktiboaren erabileran, bi sail bereiztu behar da:

-

Nonbaiteko agintea eman nahi denekoa. Beronetan, esaldi konpletiboa eratzen da -(e)la atzizkiaren bidez, zientzi mailan
ezertxo ere erabiltzen ez delarik.

-

Helburuzko funtzioa adierazten denekoa. Beronetan,subjunktibo soila erabiltzen da, adibideak hurrengoak direlarik:

11)

Txanden

a}tteho

baLdintjak homogenoak L3an daite j en, anima

dina...

Liak cUdatuak

(21 HaLn 3ujen e4e, hut4une hoilL bete dadin egingo dugu
hau.

(3) L4hidoa konpentdajLo-3ahuetafta .LtjuL dadin, gailizo-mu4kuLua
kL3hulLtu

egiten

ditta.

Beraz, egitura orokorra, horrelakoxea da:

(a)

esaldi menperatua + esaldi menperatuaren subjunktibozko adi
tza+ esaldi nagusia.

Egitura hau dela eta, hurrengo oharra egin behar da:
Esaldi menperatuaren eta nagusiaren subjektuak berdinak direne
ko kasuetan, esaldi menperatuan ez da erabili behar aditz joka
tuzko subjunktiborik(ikus 6.5.).
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6.2.-

Baldintzapenezko esaldi menperatuak.

Sail honetan, herri-erabilerari (eta honetaz kutsatu
tako literaturari) dagokionez

izugarrizko nahastea dagoela

aitortu behar da. Hau dela eta, nonbaiteko ikuspegi orokorra
ematen saiatuko gara hemen.

Alde batetik, subjektibotasunetik aparteko baldintza
penak ditugu, erdaretako indicativo/indleatif direlakoen barne
leudekeenak. Ez dago arazo handirik sail honetan. Izan ere, se
gurtasun osoz gertatuko edo eta gertatzen diren ekintzak adie
razten dira:

(41 ... baioiLeah

hontutan haitt j en baditugu, bato4.e bu

xuenak uiztai2t„Ca-ot.dai_1.a 4a4oi_an a9 eiztsen di4a.

Ikusten denez, ohizko aditza erabiltzen da,nonbait,etor
kizuna dela adierazteko. Bada, ordea, bestelako modurik gauza
bera adierazteko:

a) Partizipioa + -ko + ba- + orainaldiko aditz laguntzailea.

Honelako egitura baldintzapen arrunta adierazteko
gaizki dagoela esaten ez gara ausartzen,baina, edozein modutan,
ez bide da hain txukun gelditzen gure belarrietarako.

Lerro honetan, gogora dezagun partizipioa + -ko + a
laguntzailea + -(e)nean egitura denborala frantzeseraren modurari guz
tiz egokitzen baitzaio:guand il viendra / bera etorriko denean.
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Dena den, -ko + ba-+ orainaldikoa sekuentziari, hone
lako kasueLan soilik deritzogu onargulri: BehaLra edo nahia
adierazteko asmoa dagoenean:

15) ko.Cogia ika4-Lko badugu, e4ta,tikanen

ene 4antu be-

hanko dugu.

Hots, hori egin nahi badugu, hori posible izatea nahi badugu.

Bestalde,honelakoak ez ditugu guztiz ondo ikusten:

(6) ao2og.La .Lka4i4o badugu, anajo honi. konpondu egi.ngo dugu.

14,3u da, "baldintza objektiboa" ematen dugunean, nonbait
aditz-izena erabiltzea hobe dela:

(6') Eko.log,La i,kadten badugu, anao honi konpondu egingo dugu.

Hala guztiz ere, izan eta ukan aditz laguntzaileekin
batera, orainaldi eta iraganaldiko adizki guztiak ager daitez
ke esanguraren arauera (ikasten/ikasi,badugu/bagenuen)

Subjektibotasunean sartuta ,kontua zeharo zailtzen da:

a)

Batetik, izan eta ukan aditzen baldintzak ditugu (aurrekoak

eta ondorioak).

b)

Bestetik, *edin eta *ezan direlakoenak.
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Edonola ere, a)/b) oposaketa, hegoalde/iparralde dela
ko arau dialektalari dagokiola esan daiteke. Normalizazio-biderako, ordea, hurrengo aholkua eman da (ikus Euskal Gramatika,Txi
llardegi): a) sailekoak, hiztunari indiferente zaizkion ekintzak
adierazteko eta b) sailekoak hiztunak interesen bat dueneko kasue
tarako.

Ageri denez, ikuspegi normalizatua emanda ere, baldintzen erabilera nahiko konplexua da. Honetaz gainera, herri-ohitu
ra arau finkoetatik urrun samar dago.

Kontua horrela erraztuko delakoan, baldintzapenen para
digma orokorra emango dugu ondoan:

a) Indikatiboa. Beronetan honelako egiruak ditugu:

(b) izenaditza +orain al diar e n
lehe n al diar e n

an
uWzkan

(banaiz, badut,...) + biga-

rren esaldia, markarik gabe, baina komunztadura denboralean normalki.

)
(c) aditz partizipioa + rainaldiaren
lehena1diaren

izan
ukan

+ bigarren esaldia,

markarik gabe baina komunztadura denboralean normalki.

b) Subjektibotasuna. Talde honetan, hurrengoak ditugu:

(d) aditz partizipioa (1) + -ko+
(banintz,

izan
ukan

aditzen aurreko baldintza

banu...) + aditz partizipioa (2) + -ko

+LIkan

aditzen

ondorio-baldintza (nintzateke, nuke...)

Egitura honen esangura, etorkizunari dagokio, ekintza
hipotetikoak ematen direlarik.
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(e)

izank
ukan$aditzen aurrekoak +

izenaditza + (izan)

+ aditz partizipioa + -ko + izani aditzen ondorioa + -(e)n
ukan
(nintzatekeen, nukeen,...)

Egitura honen esangura, iraganari dagokio, hemen ere
ekintza hipotetikoak emanik.

(f)

aditz-erroa

edin
ezan

(aditzen aurrekoa, orainaldi eta

iraganaldia) (banadi, banendi, badezat, baneza...) +
+ aditz-erroa +

*edin
,F
e z an

aditzen ondorioa orainaldi eta iraga-

naldia (naiteke, ninteke, dezaket, nezake).

Egitura honetako baldintz-ondorioak, ezaguna denez,
potentzialari ere badagozkio.

Forma guztion erabileraren berri zehatzagorik, 7.4.2.8.sailean emango dugu.

6.3.- Perpaus kontsekutiboak

Perpaus hauek aztertzeko, banaka hartuko ditugu esaldiak.

Batetik, hain, honenbeste, horrenbeste, hainbeste,
horren... eta antzeko partikulak erabiltzen dira lehenengo esal
dian (menperatua). Horretaz gain, askotan, ordena sintaktikoaren aldaerazpen batzu gertatzen dira, oso ondorio adierazkorrak
lortzen direlarik:
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(5) Tenpe4a.tu4 9o2akada haLn handth da

16) Tenpeizatu4 goitakada haLn da handLa...(Ordena berezia)

Susma daitekeenez, hain, honen eta horren direlakoak,
adjektibo kualifikatzaileen ezkerraldean jarriko dira, nonbaite
ko gonbaraketa kualifikatiboa eraturik. Honenbeste, horrenbeste
eta hainbeste, ordea, izenaren ezkerraldean jarrita ere, gonbaraketa kuantitatiboaren antza hartzen delarik.

Bestetik, bigarren esaldia dugu,zeina problematsua
baita. Beronetan, honelako irtenbideak agertzen dira:

(g) ...ezen + esaldi nagusia (?) + esaldi nagusiaren aditza +
+ -(e)la atzizkia.

(h)

+ esaldi nagusia (?) + esaldi nagusiaren aditza
+ -(e)la atzizkia.

+ esaldi nagusia (?) + bait- aurrizkia + esaldi nagu(i)
siaren aditza.

Ageri denez , esanguraren aldetik, independenteena
litekeena da, menperatasun-atzizkiak jasotzen dituena.

Edonola ere, eta Patxi Goenagak azpimarratu duenez, euskal siste
mari nonbaiteko ezintasuna nabaritzen zaio egitura hauetarako. Berau, guk uste,zereandtza: erdaren eragina dela eta, hurbilketa-itzulpen ia-ezina jartzen saiatzean. Berez, mami semantikoa mantenduta ere, aipatuta
koen ordez, beste egitura batzu erabil daitezke, haia nola kausa
lak (ikus 5.3.5.) eta modalak (5.6.3.).
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Bukatzeko, esaldi kontsekutibo hutsak euskara zientifikoan oso gutxitan erabiltzen direla esan behar da.

6.4.-

Perpaus kontzesiboak.

Sail honetan, bi egitura agertu ohi dira:

(i)

Nahiz eta

+

aditz partizipioa
+ aditz partizipioa + a. laguntzailea + -(e)n
izen-aditza

(k)

aditz partizipioa
aditz partizipioa + a. laguntzailea + -(e)n + arren
izen-aditza

(ikus 5.3.4.- saila)

Ezaguna denez, (k) delakoa bizkaierari dagokio gehienbat. Zer esanik ez, euskara batuaz, biak dira zilegi, bien arteko aukera estilo-kontua delarik, aurrean esana dugunez.

Bukatzeko, zera esan behar da: Egitura hauek, zailak
ez badira ere, textu teknikoetan erabilera txikia dute, mami kon
kretuak adierazteko beharren arauera.

Hona hemen perpaus kontzesibo batzu:

17) 93ot3etih dato44en unak, egitu4a

bat3u eduhi dit3ahe, nahi3 eta egi.tu4a haueh 040 inaganholulah ijan.

(81 Nahi3 eta ..1.egea betetsen den, 3enbait oha4 eman behaft da.
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(9) Newton-en

iegeak

gaaaant ,“t4uak i3an aaaen, atjeaatua4A ge2

di_tu diJza gaua egun.

(101 6kuasio hau

a.Jka da4tekeen a44en,

oaaingo3 egin gabe utjiho

dugu.

6.5.- Aditz-izenari dagozkion menperatuak.

Jakina denez, aditz-izena horrelaxe dago eraturik:

-n + aditz laguntzailea
(1) aditz erroa + -t(z)e + deklinabide-atzizkia, menperatu
bat osoturik

Gure honetan, bigarren posibilitateari lotuko gatzaiz
kio. Bertan, izenaren funtzioa jasotzen du izan-aditzak deklina
bidearen paradigma mugatu osoa ager daitekeelarik. Honen barruan, baina, badira oso mami semantiko berezia hartzen duten
kasuak:

a) Subjunktiboaren ordezkoa: Herri-mailan, delimitatiboaren era
bilera oso hedaturik dago, subjunktiboaren era jokatuen ordez erabiltzen delarik. Idazteko momentuan, hala ere, horrelako joerari jarraitu behar ote zaio? Guk geuk, bi esaldien
subjektuak berdinak direneko kasuetan soilik erabiliko genuke aditz-izenaren delimitatiboa.

Beraz,

(11) Hoai toateho, huaaengo paotoho-Coa bete dugu.

eta ez
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(11')

HO2i 2oa dejag.un, hu44en9,o p)zotoko.Coa

bete

du9u.

Kasu hauetatik at, subjunktibo jokatua bide da aukera
rik egokiena (ikus 6.1.), idazkera mailan bederen.

b) Adlatibo kasua. Beronek, aditz-izenari erantsita hartzen duen
esangura, nahiko urruntzen da normatik. Izan ere, mugimendua
adierazten den arren, azpian dagoen mami semantikoa, ez dago
kio izenari, aditzari baizik. Mugimendu honetaz gain, nonbai
teko helburu-kutsua ere ematen da. Honexetatik dator, hain
zuzen ere, -t(z)eko eta -t(z)era direlakoen nahasketa. Biok
ondo bereizteko, zera hartu behar da kontutan: Delimitatiboak mugimendu-konnotaziorik ez duela. Adlatiboak badu horrela
korik, zientzi mailan oso gutxi erabiliko den arren.

Bestalde, -t(z)eko egiturak, esana denez, aditz jokatuaz
ordezkatzeko posibilitatea ematen du.

(12)

Animatie-i_

u4a ematen j aie e j de4hidizatatjeko/de4hid2ata ej

daitejen.

-T(z)era arloan,

1131 An.undtink egune4oko

ez da horrelakorik gertatzen:

1Y.L.

a.Cdi j

.oaten

edatena.

Horretaz gainera, bi esaldietako subjektua, berdina
izaten da bietan.
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c)

Inesiboa. Kasu honi dagozkion desbiderazio denboralak jada
nik aztertuta daudenez, hemen aipatu besterik ez dugu egin
go: -t(z)ean, -t(z)erakoan, -t(z)ekotan.

d)

Bestelako kasuak: Esana denez, egitura honetan kasu guztiak
dira zilegi.

Hona hemen, bestalde, adibide batzu:

(741

Onduan e3 dago ennadio honnetako

“nitu ba-

te3 A e4tatt3enik.

(15) Ka4U hone.tan metat3e-puntunik e3 duen mutt3o

116) enneak3io honetan, f.aktone nahitae3ho binen pantehant3ea
behan da.

(171 Nuhteo nahiko handia edukit3eagatik, oxigenoak e.lektnol_ak
hunbitago ditu.

(18) COTT6R-eh (1978) be-Lakien aftna4a neuntjeko enabi1t3en du.

(191 çehienetan, gannant3it.duena es da anna4te-peniodoanen
ha4ienaho eta bukaenako oxig.eno-kantitatea

(201 ...de4bendinta4un bakannah, ahoa enamatea e.ta
e3

edukit3ea

ketanik
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(21)

... beiloneh, titan4onmahunt3a kim.i_koak,p/ti_nt„pp.coan,,,Jante
ko modukoak 3i2e2a Ptogatu baituen.

(22)

Au4ten, metodo honi j.(244aitject4i uti diogu.

Adibideotatik, agian, erabilerarik berezienak hauexek
dira:

(n) ez + egon aditza + aditz-izena + -rik

(n)

aditz-izena + -ri + utzi aditza.

Ikus daitekeenez, (n) egitura adizki potentzialei dagokio
nonbait.

Berauetatik aparte, gehien erabiltzen dena, nominatiboa da.

Bukatzeko, zera esan behar da: aditz-izenaren erabilera
arriskugarria gerta daitekeela, zehaztasunaren kaltez. Izan ere,
hizkuntz mailen gaian ikusiko denez, -t(z)e delakoaren ordez,
atzizki espezifikoren bat erabili behar da sarritan.

^
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7.1.- SARRERA.

Lan hon bukaera emateko, orriotan zehar hartzen
saiatu garen ikuspegi orokorra,explizituki emango dugu.

Hala, alfabetatze arruntean oinarritu garelarik
ere, apur bat urrunago joan b:,de gara: kaau bakoitzean, eta kon
textu zientifikoari dagokionez, gehien erabiltzen
tzeko

dena, erabil-

beharrik handieaekoa, edo eta erabili beharko litzatekee-

na zein den zehazten ahalegindu gara.

Europako hizkuntza kultuetan, ez dago gauza berri be
zala hizkuntz mailetaz ar*tzerik: Ingeleseraz, gazteleraz, fran
tzeseraz edo alemaneraz mintzatzen den hiztunak, konsziente ez
bada ere, zeharo markaturik ditu mailok: •Frantzeserazko bouquin,
boulot berbak, herrikoitzak jotzen dira, frantzesdun guztiek ho
nako oposaketak menpeaturik:

bouquin (herrikoia) / livre (Yult,itsna)
boulot / travail

Gazteleraz ere, argotak frantzesez hezain hedatuak
ez izan arren, argi daude honelako oposaketak:

chucho, perro / can
eaballo / rocin, equino

IkusdaiXekeenez,arruata/kultua delako oposaketa azaltzen zaigu, hasiera-mailan besterik ez bada ere. "Kultu" horren barruan, literarioa/teknikoa bereiztea ere, komenigarria
bide da gure zereginetarako.
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Edozein modutan, mendeetan zehar izan diren gorabehe
rei esker, mailak finkaturik daude aipatutako hizkuntza gOgortsuetan. Gure honetan, ordea, ez da horrelakorik gertatu : Ba
tetik, euskal literaturak, urria izateaz gain, ez du inolako
kokapenik izan herri-mailan. Bigarrenik,berbak, nolabait esat2agatik ondo edo gaizki finkatzen dituen karnunikabiderik ez dugu euskaraz izan. Azkenik, oraintsu arte ia bat ere textu teknikorik egon ez dela esan daiteke.

Baldintzapen hauek direla eta, arrunta/literarioa de
lako oposaketa gaidutzat eman beharko genuke menturaz: kontu
hauetan sartuak garen ikasiak eta autodidaktak nonbait; ehundaka jaso ditugu berbak, a • kotan non kokatu ere ez dakigularik.

Maila teknikoa, beste bietatik (edo bestetik) bereiz
terakoan, ordea, ezin ets dezakegu; hizkuntza teknikoan ezaugarririk (edo eta helbururik) nagusienetarikoa, zehaztasuna du
gu eta, aipatut:ako bereizkuntza burutuko ez bagenu, hizkuntzari egingo latzaiokeen kaltea, izugarria litzateke: Ezin esan
daaake axiaer, mikroskopiko adjektiboaren ordez, ez eta hotzbero, tenperatira behar denean.

Gauzak horrela izanik, gaiotan eman diren berri grama
tikalak, zein mailetan erabil daitezkeen esaten ausartuko gara
oraingo honetan. Zer esanik ez, kontu hauek subjektibotzat jo
daitezke; honi baruzko LibLaografiarik aurkitt gabe, edozean
eritzia aurreratzerakoan berria denaen arriskuan sartuko baga
ra cre, Zientz fakaltate honctan jasc dugun experientziari 10
tuko gatzaizkio berriz ere babesle modura.
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7.2.- DEKLINABIDEARI DAGOZKION HIZKUNTZ MAILAK.

Deklinabideaz hasterakoan, ezer gutxi bereiz dezakegu
hizkuntz mailen ikuspegitk. Zer esanik ez, 'asu guztiak erabil
tzen dira bai herrikci edo literarioan, bai teknikoan ere. Erabiltzeko moduari dagokionez, ordea, zenbait ohar eman liteke.
Edozelan ere, hona hemen kasuz kasu egin daitezkeen bereizkuntzak.

7.2.1.- Nominatiboa

Gehien bat mugagabeaz mintzatu behar dugu kasu honetan sakontzerakoan.

a) Batetik, gazteleraren el-la j un(o)-una artean dagoen -a erabiltzen da hizkuntza arruntari dagozkion baiezko esaldietan
(ikus 1.6.2.- saila). Honelako erdikasuetan, -(r)ik atzizki
partitiboa erabiltzen da bai literaturan, bai hizkuntza tekniko
an ere (*)

(ll

Ctzean,badag.o utta (hizkuntza arrunta)

Medio ho4netan 5(2da 9.0 urzik(literarioa eta teknikoa)

Zer esanik ez, kasu hauek gazteieraren eta frantzesararen artikulu mugatu eta mugagabekoaren arteko esangurari dagozkio. Erdaretan, izena zeharo ezaguna denean, -a erabiltzen

(*)Gai honetan zehar, askotan parekatu beharko ditugu maila
terarioa eta teknikoa, arruntatik bereizturik. Beronen eta lite
rarioaren arteko harreman hestua aipatua badugu ere, mailen gai
netiko kultu/ez kultu oposaketari dagokionez, teknikoa eta lite
rarioa maiz izango dira hurbil, batez ere lexikoa kontutan har:
tzen ez bada.
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da cuskarazko pareko kasu guztietan, erakuslea jartzea ere posiblea delarik.

(2)

txean dago guh elza,z/uL genuen ogLa

(2') MedLo hoitnetan, badago o4aLnd_i_h guk icuznitako u4a.

b) Bestetik, mugagaberako marka sintaktikorik gabeko baldintza
penetan ematen den mugagabearen erabilera aipatu buhar da:

(3)

,d±_ean

UTI.L!

Liza,ha.J.Ce (')

aiL:!=u

Nahiz eta esaldi nau guztiz normaltzat jo behar izan,
maila arruntean honelako kasuak oso urriak direla esan behar da
eta diren kasuetan ere, beti da faktiblea,modura, gisara eta
antzekoak sartzea. Maila literarioan eta teknikoan, ordea, hone
lako formak sarritan erabiltzen dira iragankortasuna • adierazteko. Literaturan ere, -a-rik gabeko egItura;. oso adierazkorra da.

Hizkera teknikoan, ordea, zehaztasunari beti bezala
lotu behar diogularik, arreta handiz jarri beharko da mugagabe
hau, behin jarriz gero, iragankortasuna derrigorrez ulertuko
baita:

(3 1 ) ilauxe (-1g

aipa;tut.7.hc

/lua ,t/hclixe

dugu ox.Lda-

t j aiLee cuipatuak ka4uan.

(*) Mugagaberako markarik agertzen deneko erabileraz ez da inolako arazorik: Unibertsitatean, zenbait irakasle sartu da.
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Aipatutako kasuan aditz-lagunakargi eta garbi adieraz
ten du bestelako kasuetaz aritzen ez garela,baina, dena den, le
henengo esaldiaz, modura, gisara, bezala, eta abarrekoak uler
daitezke (eta horrelaxe jarri beharko da adierazteko esangura ho
ri deneko kasuetan)-Bigarren kasuan, ordea, ez da honetarako
opurtunitaterik uzten: oxidatzailea da,bera eta berak dituen ihar
duteko moduak, zeharo ezaguntzat jotzen ditugularik.

c) Azkenik, gertatu, bihurtu, garatu eta antzeko aditzei dagokien nominatibo mugagabearen erabilera azaldu behar da hemen,
edozein mailatarako, baina gehien bat gurean:

(4)

inpoiztante b.i_huiztu da (hizkuntza arrunta)

(51 &leizg. 4 a

da beito

(hizkuntza teknikoa)

7.2.2.- Ergatiboa.

Hemen, 3.3.1.3.- sailean esandakoaz gain, bertan adie
razten zirenetatik forma bakoitza, zein mailari dagokion azaldu
ko dugu.

a)

Irakin eta iraun aditzak, noski, edozein, idazkerari atxeki

dakizkioke arazorik gabe.

b)

Gauza bera esan daiteke eguraldia adierazteko aditzetaz.

c)

(82), (83), eta (84) adibideei dagozkien egiturak, klitxe-

tzat gelditu dira eta hizkuntza arruntean (eta literarioan) ger
tatzen diren kasu urrietatik kanpo, ezer gutxi balioko dute
textu teknikoetan.
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d) (85) eta (86) adibideetako egiturak, hizkuntza arruntatik
Aartuak badira ere, erabilera kontsideragarria dute gure texcuinguruan. Dena dela, egiturok gaizkiulertuak sorteraz ditzaketelakoan gaude, estiloen aldetik oso txukunak izan arren,

7.2.3.- Datiboa.

Honi dagokionez, 6.5.- saileko (22) adibidea aipa ge
nezake. Edozein modutan, jarraitu eta utzi aditzek sorterazten
dituzten egiturak, maila guztiei bide dagozkie, gurean ere leku handi samarra dutelarik.

(6)

,zizetsea/z.i_ ut“ naht

(6')

Medtou beizot j ed.z.L

16")

Atset.i_?z jia/z/zattu sato

di,ut

(hizkuntza arrunta)

(hizkuntza teknikoa)

afuzat4atde o-loan

(6"'l Metudo hoatxeizi j.a24a.i_tuhu

(hizkuntza arrunta)

(hizkuntza teknikoa)

7.2.4.- Destinatiboa.

3.2.2.3.- sailean esan genuenez, kasu hau guztiz normal erabiltzen da maila arrunta eta literarioan, teknikoan ia
bat ere faktiblea ez delarik.
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7.2.5.- Asoziatiboa.

3.2.2.4. eta 3.3.2.- sailetan esandakoari jarraituz,
ondokoak azaldu behar dira.

a)

Kasu honi dagokion aditz-lagunak, erabilera normala du hizkun

tza arruntean eta literarioan. Teknikoan, oso gutxitan erabiltzen da laguntza delako berezko esangura adierazteko, baina berari dagokion desbiderazioa, (94) adibidekoa hain zuzen ere,nor
mal samar gertatzen da denborakidetasuna azaltzeko.

b)

1zen-laguna,erabilera handia hartzen ari da gaur egun tex-

tu teknikoetan. Honetatik at, ordea, ia bat ere erabiltzen ez
dela esan dezakegu eta, beraz, bi mailotarako, nonbait ezegokia
dela azal genezake a posteriori.

7.2.6.- Inesiboa.

3.2.2.2.4. eta 3.3.2.- sailei begiratuta zera gainera
tuko dugu:

Lehenengo kasuari dagokion egitura normalak, erabilera ugaria du edozein mailatan.

(49)Adibideari dagokionez, asoziatiboaren izen-lagunari
gertatzen zaion gauza bera aipatu behar dugu, hots, zientzi mai
lan da nagusi. Beraren lekuan esan genuenez, oso kasu zehatzeta
rako erabiltzen da,baina kasu hauetan zeharo derrigorrezkotzat
jo dezakegu.
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7.2.7.-

a)

Adlatiboa eta beraren eratorriak.

Adlatiboa bizigabeen destinatiboa bide da eta, horretaz,

destinatiboa bera baino askoz ere gehiago erabiliko da hizkun
tza teknikoan. Hizkuntza arruntean, ordea, destinatiboa da na
gusia,adlatiboa ere erabilia izan arren (ikus 3.2.2.2.1.,
3.2.2.6. eta 3.3.2.).

b)

Direktiboak eta mugatzaileak ez dute mailetan zeharreko be

reizkuntza handirik jasotzen (3.2.2.2.6. eta 3.3.2).

7.2.8.- Elatiboa.

Edozein mallatan da arrunta, hizkuntza teknikoan,esan
gura normaletik aparte, jatorria emateko ere erabiltzen delarik
(ikus 3.2.2.2.5. eta 3.3.2.).

Kasu honi dagokion izen-laguna,ia maila teknikoan soi
lik erabiltzen dela esan dezakegu. Izan ere, asoziatibo eta ine
siboari gertatzen zaienaren modura, oso pedante gerta daiteke
bai mintzatzerakoan (eguneroko bizitzan) bai textuinguru literarioan ere.

7.2.9.- Partitiboa.

Honetaz, nominatiboaz aritu garenean esan dugunak ba
lio bide du (ikus 7.2.1.).
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7.2.10.- Prolatiboa.

Normaltzat jo behar dugu hiru mdiletan, maila teknikoan menturaz gehiago erabiltzen

Dena den, zera hartu

behar da kontutan: Nominatiboaren mugagabari gertatzen zaion
modura (ikus 7.2.1.), zehaztasun eza, aho bitako ezpata izan dai
tekeela. Ikus honetarako, (3) adibidea zeinean prolatiboa ere ka
bi bailiteke.

7.2.11.- Bestelako kasuak.

Sail honetan, genitibo, kausal, instrumental eta delimitatiboa utzi izan ditugu. Berauetaz, bereizketa txikirik
egin daiteke hiru mailen arauera; hiruotan kasu bakoitzerako
esangura bera hartzen delarik.

7.3.- ADITZARI DAGOZKION HIZKUNTZ MAILAK.

Aditzetaz sakontzerakoan esan behar zen gehiena, 2.sailean esana dugu. Dena dela, bertan, solte samar gelditu ziren hizkuntz mailei buruzko datuak.Beraz, emandako berriak hi
ru mailetan banatzeko helburu soilaz, laburpen eskematikoa egin
go dugu 7.2.- koadroan. Beronetan, metodologiaren aldetik behar
bada txartzat har litekeen erizpideari jarraitu gatzaizkio. Sarrera hirukoitzetan (modua-aspektua-maila) erabileraren kopuruari dagozkio gurutzeak: Hiru gurutze, erabilera handia, bi, ertaina eta bat, txikia.Honetaz ez da oharrik egin behar, ez maila arruntean, ez literarioari dagokionez ere, bi mailotan erabiltzen denaz ez baikara sartuko. Maila teknikoa ikutzerakoan,
ordea, beharko litzatekeenari lotzen zaizkio gurutzeak: Adizkien behar handia, ertaina edo txikia adierazi nahi dugu kasu
honetan. Izan ere, oraintxe ari gara maila hau finkatzen eta,
bestelako mailetande facto-tzat hartu de na ,aholku bihurtzen da
gure zereginetan.

HIZKUHTZA

ARRUNTA

HIZKUNTZA

HIZKUNTZA 'TEKNIKOA

LITERARIOA

KAStIA
EGITURA

ESANGURA

Norninatiboa (nor)

mugagabea

iragankortaauna

Ergatiboa (nork)

partizipioa

paaiba

i
i

ESANGURA

EGITURA

ESANGURA

id.

id.

id.

1d.

part1zipioa

pasiba

id.

id.

id.

i

EGITURA

partizIploa

pasIba

Datiboa (nori)

-(r)i aditz-izena

utzi, jarraItu, ekin

Genitiboa (noren)

normala

normala

1 .

id.

id.

id .

Destinatiboa (norentzat)

normala

normala

id.

1 .

/

/

Kausala (norengatlk)

normala

normala

id.

id.

Id.

id.

Aaoziatiboa (norekin)

normala

normala

1d.

id.

izenlaguna

harremana

Instrumenta/a (zertaz)

normala

normala

id.

Id.

id.

id.

Delimitatiboa (nongo)

normala

normala

Id.

id.

id.

id.

Inestboa (non)

normala

normala

id.

id.

- ngo

kasu bereziak

Adlatiboa (nora)

normala, deatin.

normala, des .

id.

1d.

id.

id.

Adlatibo direktiboa (norantz)

normala

normala

id.

id.

i d.

id.

Adlatibo mugatzaii,ea (noraino)

normala

normala

id.

id.

Id.

id.

Elatiboa (nondik)

normala

norm la

id.

id.

normala izenlaguna

PartItiboa (-rik)

normala

normala

ba1ezkoetan

Prolatiboa (zertzat)

normala

normala

id.

7.1.- Koadroa: DeklinabIdeko kaeuei dagozkien hizkuntz mailak.
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ORAINA
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ar i
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koa

7.2.- Koadroa: Hizkuntz mailen arauerako aditzen erabilera.

A.

L.

T.
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7.4.- SINTAXIARI DAGOZKION HIZKUNTZ MAILAK.

Sintaxiaz beraz aritzerakoan (3.-saila) luzatu ginen
modura, beraren mailak aztertzeko momentuan ere luze samar ger
ta daiteke kontua, beraren forma-ikuspegitik, hizkuntzaren ele
mentu guztiak ikutzen dituena sintaxia bera baita.

Horrela izanik, aparteko liburu oso bat litekeena la
burtzen saituko gara lan honen bukaeratzat jotzen dugun sail ho
netan, perpaus konposatuari soilik lotuko gatzaizkiolarik.

7.4.1.- Koordinazioari dagozkion hizkuntz mailak.

a) Koordinazio kopulatiboari.

Nolabaitekb errepikapena sUpoSatZen duen koordinazio
honetaz,zenbait ohar emango dugu.

-Eta juntagailua, etengabeki erabiltzen da eguneroko hizkuntzan
eta ugari samarta da literaturan. Hala izan arren, juntagailu
hau apur bat gutxiago erabili beharko litzakeela esan dezakegu,
bai literattran, bai hizkunt2a teknLkoan ere, hizkuntza bibli
koa

lortu nahi ez bada, behintzat (ikus 3.6.1.- saila).

Horretaz, hurrengo

esaldia iartzeko heharrean bagau-

de

(7)

.zA.cldic,

da e.ta

.1a3ea

eQpine/za doan d.L4tantsLa Lsdn ohL

eit4.adLo .1.cibut2a jen;t4ut-Lk a2r-e

ALko di,J,tantsLc.

doan e.(kaiz.tu
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azaldutako modua, zer esanik ez, guztiz onargarria da,baina, ho
nelakoak asko ipintzeko beharra askotan azaltzea gerta daiteke;
honelako kasuetan, perpaus luzea, bi esaldi juxtagarritan jar
daiteke edo proposaturiko -(e)larik atzizkidun menperatua erabili:

tujea j ent4utik enpinena doan di_4tantjia ijan ohi
(7')
da, ennadio 1abunna, be4ta.ide, j entnutik a2de Aate4a doan
e-lkantuniko di4tantjia detanik.

-Koordinazio hauek, errepikapen bati dagozkiola eta, bi aldiz
agertzen diren elementuetariko bat, ken daiteke, aurreko adibideetan agertzen den modura: (7) eta (7') direlakoetan, izan
aditz laguntzailea behin agertzen da.Deronen ordez, ukan aditza,
dugu alegia, jar daiteke.

Beti bezala, proposamen modura eman nahi ditugu aipatutakoak, maila tekniko finkatuaz baino, oraindik finkatugabaz
aritzen garelarik.

b) Koordinazio adbertsatiboa.

Hizkuntz mailak bereizterakoan, ezin esan daiteke koor
dinazio honen bidez, mailak ondo bereizten direnik. Agian, konjuntzioa kokatzeko guneaz zeozer esan liteke. Izan ere, erdaren
eraginez edo, hasiera-gunean jarri ohi da hizkuntza arruntean,
baina, ordea eta aldiz direlakoen kasuetan bederen (ikus 4.3.).

Baizik (eta) konjuntzioa, gero eta gehiago erabiltzen
da bi koordinatuen artean,erdaren eragina zalantzarik gabekoa
delarik. Edozein mailari dagokiola ere, bigarren esaldiaren bu
kaeran mantendu beharko litzateke. Horretaz, hurrengo moduaz,
ez da jarri behar:
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(8)

Eneitgi Lta44ia e3 da pitoduktu kimiko bat, baLsik eta egu5kLtLko a/zgLa.

baina bai

(8') 6ne4gL itaivzia e3 da pitoduhtu kLmLho bat, egu3kLtLko eneit
gLa baL3ik

Edozein modutan ere, (8) modukoak, oso hedatuak dira
hizkuntza arruntean.

Ezezik konjuntzioari dagokionez, hizkuntza arruntean
ezer gutxi erabiltzen dela esan behar da. (10) adibideari begi
ratuz, argi ulertuko da egitura honek duen mami semantikoak oso
kasu gutxirako balio duena.

c) Koordinazio disjunktiboa.

Hizkunz mailetan, ez bide da bereizkuntzarik gertatzen
edo eta ala konjuntzioen bidez hizkuntza arruntean bien arteko bereizkuntza nonbait nahastea ez bada.

d) Koordinazio distributiboa.

Literaturan eta teknikan, askoz ere gehiago erabiltzen
da edozein distributibo,hizkuntza arruntean baino. Eguneroko
hizkuntza honetan, kopulatiboak erabili ohi dira distributiboen
ordez.
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7.4.2.-

Subordinazioari dagozkion hizkuntz mailak.

7.4.2.1.- Erlatiboa.

Erlatibo arruntari dagokion -(e)n atzizkiaren egitura,
zer esanik ez, edozein mailetan erabiltzen da normalki.

Zein eta -(e)neko direlakoenekin, ordea, ez da gauza
bera gertatzen.

Lehenengoa, euskal literatura klasikotik harturikoa
dugu. Egia da, bestalde, euskararen sistema orokorrarekiko gogor samarra gertatzen dena,eta, honetaz gainera, zenbait arazo ere sorterazten duena baina, agian, explikatibo/espezifikatibo delako oposaketa mantentzeko, gutxienez, beharrezkoa bide
dugu gure idazkera teknikorako,behintzat (ikus 5.2.2.).

Azkenik, -(e)neko atzizkiari dagokion erlatiboa dugu. Hemen beste kasu askotan bezala,hizkuntza arruntaren zenbait
kasu bereziri, erabilera handiagoa eman zaio hizkuntza teknikoan, oraingoan ere, hizkuntza arruntarekin batera literatura
doalarik (ikus 5.2.3.).

7.4.2.2.- Esaldi menperatu kausalak.

a) Eta juntagailua, bait- aurrizkia eta -(e)lako atzizkia.

5.3.-sailean esanda dagoenez, hirurak erabiltzen dira
hizkuntza arruntean, euskalkien arauera bata edo bestea nagusia
delarik.
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Hizkuntza teknikoan, ordea, -(e)lako atzizkiduna oso
gutxitan ager daiteke Altuberen aholkuari jarraitzen bagatzaiz
kio (ikus 3.3.). Beste biek, ez dute inolako oztoporik planteia
tzen edozein lekutan erabiltzeko. Dena dela, hegoalde-mendebaldeko kontextuan bait- erabiltzen ez denez, hizkuntza idatzian
nonbaiteko kutsu kultua hartzen du.

b) -Arren eta -gatik atzizkiak.

Biok erabiltzen dira edozein mailatan, bata edo bestea euskalkien arauera (ikus 5.3.4.). Aditz jokatua erabiliz,
ordea, kultu kutsuagoaematen da; izan ere, literaturan eta tek
nikan soilik erabili ohi dira modu horretara.

c)

Bestelako egitura kausalak.

5.3.5.- sailean aipatuak diren dela kausa eta antzeko egiturak, gaur egun ia hizkuntza teknikoan soilik erabiltzen
direla esan daiteke, beste bi mailetan zenbait adibide solte
besterik agertzen ez delarik.

Klitxe kausalei dagokienez, zera azpimarratu behar
da: Egitura guztiak bezala, aho- edo idatz-tradiziotik jasoak
direla baina gaur egun, aurreko egituren modura, maila teknikoan
erabiltzen dira gehien bat. Klitxe hauek,textu bati azken txukuntasun-puntua emateko zeharo baliogarritzat jotzen ditugu.
Izan ere, puntu ortografiko gehienen atzean, honelako bat jartzen saiatzen gara fakultate honetako textuetan.
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7.4.2.3.- Esaldi menperatu konpletiboak.

5.4.- sailean emandako zehaztasunetaz, erabilera fin
katuari barik,proposapen-mailari dagozkiola adierazi dugu bertan. Horregatik, ez dugu hemen esango honetan mailak bereizten
direnik(*), gu murgilduta gaudeneko mailan bereizten dugula
baizik.

7.4.2.4.- Menperatu denboral hutsak.

a) -(E)nean adizkia.

Atzizki hau, oso ugari agertzen da bai mintzairan bai
literatur mailan ere. Textu teknikoetan ordea, 5.5.1.- sailean
esan denez, -(e)neko atzizkiari dagokion egitura erabiltzea,pix
ka bat egokiagoa daiteke.

b) -T(z)ean atzizkia.

Atzizki hau dela eta, inon erabili behar ez

dela

esaten ez gara ausartuko,beraren aukera bezala, aipatutako bes
te guztiak ditugularik.

c) -T(z)erakoan eta -t(z)ekotan atzizkiak.

Berauek, edozein mailarekiko arruntak direla esan dezakegu. Horretaz gainera, oso esangura zehatza dute eta hori be

(*) Gogora bedi, aditzaren baieztapena galdegaia deneko kasuetarako, -'(e)na eta ezeztapenerako -(e)nik, herri-mailan, bizkaieraz soilik (eta neurri batez) dugula.
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ti gertatzen zaigu komenigarri.

7.4.2.5.- Menperatu adberbialak.

a) -(E)la eta -(e)larik atzizkiak.

Fakultate honetako textuetan, gero eta gutxiago erabiltzen ari da lehenengo atzizkia , zentzu denboral edo eta mo
dalean. Arrazoiak, emanak dira. Beste bi mailetan, arrunt sama
rra da atzizki honi dagokion egitura.

Edozelan ere, noizbehin erabiltzekotan, esaldi nagusiaren ezkerraldean jartzea komeniko litzateke, zalantzak ahalik eta gehien urtzeko. Hau da,

(8) çeneno hauek, 4-t4e44-6a,(di.ntetan anaeitobio4i4a jlo
kete,Ca, aittean a/inaa egiteko gai di4a.

hobeto geldituko dela,

(8') çene4o hauek, ai/tean a4na4a egiteko gai

.4t~4-ba.1-

dintjetan anaeizob.Lo4i4a lo deakete,Ca.

baino.

Bestalde, -(e)lark erabiliz, ez da sortzen, ez zalan
tza-arazorik, ez eta ordenari dagokionik ere. Izan ere, azken
hau ezin nahas daiteke konpletiboekin inola ere.
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-(E)larik atzizkia, Iparraldeko mintzaira arruntari
dagokio, -(e)nean delakoaren ordezkoa izanik. Zentzu denboralaz gain, kontzesibo eta kausala eman lekizkioke, aurrean esan
den bezala.

b) -(R)ik eta -(e)z atzizkiak.

Bi atzizkiok, normalki erabiltzen dira hiru mailetan;
kontuz ibili behar da, ordea, 5.6.2.-sailean aipatutako banaketa semantikoa mantentzeko.

Aditz jokatuari lotzen zaion -(e)nez (gero) delakoa.

5.6.3.- sailean aipatutako hiru zentzuetatik, hiruga
rrena, herri-mailako hizkuntzan nahiko gutxi erabiltzen dela
esan behar da. Bigarrena ere, urria da honelako mintzairan.Lehenengoa nahiko arrunta dela esan daiteke. Literatur mailari
dagokionez, antzeko gauza gertatzen da. Izan ere, a) eta b)
sailean azaltzen diren zentzuak emateko beharra, maila teknikoan kokatzen da gehien bat.

7.4.2.6.- Izen-lagunantzeko menperatuak.

a) -(R)iko eta -tako/-dako atzizkiak.

Izen-lagun modura erabilita, bi atzizki hauek ez dira
oso ugari herri-mailan. Literaturan ere, nahiko gutxi agertzen
dira, textu teknikoetan zeharo beharrezkotzat jotzen ditugularik (ikus 5.7.- saila).

b) -(E)lako atzizkiari dagozkion izen-laguna.
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Horrela erabilita, atzizki hau gehien bat hizkuntza
teknikoan erabiltzen da, nahiz eta, beti bezala, nonbaiteko tra
dizioa jasoa izan.

Sail honi bukaera emateko, 7.3.- koadroan emango dugu denboralen eta adberbialen gutxi gorabeherako erabilera hiru mailetan. Hau dela eta, 7.2.- koadroaz aritzen ginenekoaren
oharra bera bota behar dugu hemen: Lehenengo bi mailetan, gure
uste apalean erabiltzen dena jarri dugu. Hirugarrenean, ordea,
zaila da beharko litzatekeena eta egiten dena oso ondo bereiztea, zeren eta, zoritxarrez, edo zorionez , hizkuntza teknikoaz
egiten den asko, gure esku zuzentzaileetatik pasatzen baita.
Beraz, hirugarren zutabearen anbiguetateak balio beza.

7.4.2.7.- Subjunktiboa.

Esana dugunez,(ikus 6.1.), bi modutara adieraz daite
ke esanguraren aldetik:

-Aditz-izenaren delimitatibo kasua, -t(z)eko atzizkia erabiliz,
alegia.

-*Edin/*ezan laguntzaileak erabiliz. Kasu honetan, hiru egoera
bereiz daiteke.

a) Subjunktibo soila (helburuzkoa eraikitzeko soilik, gure pro
posamenean).
b) Subjunktiboa + -(e)la atzizkia, konpletibo bat eraikitzeko.
c)

Subjunktiboa + -(e)nean, denboral bat eraikitzeko.

MAILAK
ATZIZKIAK

MAILA

ARRUNTA

MAILA

LITERARIOA

MAILA

TEKNIKOA

-(e)nean

++

++

+

-t(z)ean

+

+

--

-t(z)erakoan

+

-t(z)ekotan

+

-(e)la

+

-(e)larik

+

+

++

-(r)ik

+

+

++

-(e)z

+

+

++

-(e)nez

+

+

++

+
_

7.3.- Koadroa: Atzizki denboral eta adberbialei dagozkien hizkuntz mailak.
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Hizkuntza arruntean, -t(z)eko kasu gehienetan erabil
tzen dena,argi dago eta horretan ez gara sartuko.

Subjunktibo jokatua, hizkuntza literarioan, arruntean:
baino gehiago erabiltzen dela'esan daiteke.

Gure zereginetarako, hurrengo oposaketa trinkoa ematen ausartuko gara:

-Nonbaiteko agintea edo nahia menperatu konpletibo bidez eman
nahi denean, -(e)la erabiliko da.

-Subjunktibo soila, helburuak emateko soilik erabiliko dugu.

- -T(z)eko delakoa, 6.1. eta 6.5.-sailetan esana denez, bi esal
dien subjektua berdina deneko kasuetan soilik erabiliko dugu.

Bestalde, -(e)nean atzizkiaren erabilera dela eta,
ohar batzu emateko beharrean gaude, 6.2.-sailean eman dugunaren arauera.

a) Frantzeserak, subjunktiboa eta denborala batera adierazteko
etorkizun-adizkiak erabiltzen ditu: Quand tu viendras.

b) Gaztelerak, ostera, subjunktiboa hautatu du: Cuando vengas.

c) Euskal hizkuntzan, hiru forma agertu ohi da:

- Gazteleraren parekoa: Ztor zaitezenean.
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- Frantzeseraren parekoa (*)'Etorriko zarenean.

- UStezkotasuna adierazteko ondoko parekorik ez duena: Ftortzen
zarenean/zatozenean.

Altuberen hitzei jarraitzen bagatzaizkio, lehenengo
modura beharko litzateke. Dena dela, herak erabilitako argudioak
"siguiendo al pueblo, (al menos al que habita esta regiOn bizkaina nuestra)" alegia, ez gaitu bat ere konbentzitzen: Guk geuk,
gure hiri-ikuspegi apaletik, ez dugu sekulan horrelakorik entzun
eta, idatzita ere, oso urriak izan dira kasuak. Horrela ba, kasu guztietan hirugarren modua erabiltzea erabaki dugu.

Bestalde ere, gogora bedi baldintza eta etorkizun arteko harremanetaz esandakoa (6.2.- sail berean)

7.4.2.8.- Baldintzapenari dagozkion hizkuntz mailak.

6.2.- saSlean esana dugunez, baldintz adizkien erabilera, zeharo nahasturik dago gaur egun herri mailan, honelako
kasuistikaz hemen sartuko ez garelarik. Dena dela, gogora bedi
ustezko saila,gehien bat Iparraldean erabiltzen dela.

Kaos honetan, hizkuntza bateratua etorri da nonbaiteko ordena ezartzeko. Hau dela eta, oraingo literatur-mailan,
aipatutako arauak betetzen direla esan dezakegu. Maila teknikoan
ere, horrelaxekoa proposatu behar dugu. Edozein modutan, (b)
eta (c) egiturak ugariak izango direna, argi dago; (d) eta (e)

(*) "Parekoa" diogunean, gonbaragarriak direla, besterik ez dugu esan nahi.
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direlakoak, aldiz, hasieran pentsa litekeena baino gutxiago ager
tzen

dira gure textuetan, berau, edukinari berari soilik atxeki

behar zaiolarik. Azkenik, (f) egitura, gure zereginetarako ia sus
maezina dela mentura dezakegu.

7.4.2.9.- Perpaus kontsekutiboak.

Beharbada ausart samarrak diren 6.3.- saileko eritzietatik aparte, edozein modutan kontsekutibotasuna maila teknikoan
beharrezkoa dena argi dago. Beraz, (g), (h), edo eta (i) egiturak, derrigorrez erabili beharko dira eta erabiltzen dira zenbait
kasutan. Izan ere, arriskutsu samarra gerta liteke.

(9)

TenpeAatuir. tUdaketak o4o gogo4)zak di.4ene3, honeiaho an,(ina.i_n9u4une hoititetan.

,Ual?

jartzea, esan nahi duguna hurrengoa bada:

(9 1 1

Tenpeizatuiz a2.daketak holuten gogo42ak c(Liza
ma.C.Lok e3Ln bai-Citehe

hone.Lako

ing.u)zune hoiz.laetan.

(9) esaldian nonbaiteko riabardurak gal daitezkeena argi dagoela
uste dugu. Beraz, honelako kontsekutiboak ez ditugu inola ere
proskribitzen.

7.4.2.10.- Perpaus kontzesiboak.

Berauek, urriagoak bide dira lehengo bi mailetan gurean
baino. Berau, 6.4.- sailean esana dugunez, menperatu hauen esangu
ra espezifikoari soilik dagokio.
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Klitxeak, alderantziz, esangura inespezifikoagoa dute
nez, askoz ere er4bilera zabalagoa dute gurean, jadanik azpimarratu dugunaren arauera.

7.4.2.11.- Aditz-izenaren erabilerari dagozkion hi.zkuntz mailak.

6.5.- sailean iradoki bezala, aditz-izena sorterazten
duen -t(z)e atzizkiak oso erabilera ugaria du, bai hizkuntza
arruntean, bai literarioan ere. Ez dagokio lan honi, banaketa
lexiko-semantikoen ikuspegia baina, edozein modutan, -t(z) ines
pezifikoaren ordez, -pen, -kuntza, -keta eta abarreko atzizkiak
erabili beharko dira, arlo semantiko baten barruko ñabardurak ze
hatz adierazteko, equneroko bizitzan oso garrantzitsuak ez direlarik ere, gure textu teknikoetan arras beharrezko gerta baitaitezke.
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-ok: 78.

ondo4111).pta(tul: 66.
wulea: 141, 225.
o4obat: 140.
040: 101.
cmtena: 142.
- leinalkol: 97, 220.
- (e)4aino(lwi: 98, 220.
- (el4ant3lkol: 98, 220.
4ama4: 101.
4aaltu1: 56.
-t jat: 221.
-te;le: 50, 204, 237.

,t(3lean: 181, 206.
-t(31ealti: 206.
-tljleho: 175, 204, 232.
-tllehotan: 180, 206, 229.
-t(jlelta: 175:—
-tijlenahoan: 180, 206, 229.
-t( j /e4ih: 206:-- (e)tildo): 95, 112, 220.
topaltul: 66.
teoftia: 192.
uts(i): 207, 218.
- (thce: 39, 119.
- 1eijmenperatuadberbiala: 185, 231.
- lelj instrunentala: 93, 113.
jella4o: 101.
3ein distributiboa: 147.
‹ ein erlatiboa: 158, 160, 227.
3ein4u exlatiboa: 158, 160.
jeabat: 81.
„ e.iza: 122.

B)

COROMINAS, Joan: "Breve diccionario etimol6gico de la lengua castellana". Gre
dos; Madrid, 1980.
ENSUNZA, Martxel: "Alfabetatze zientifikoa". U.E.U.; Iruñea, 1983.
EUSKALTZAINDIA: "Euskararen liburu zuria". Euskaltzaindia; Bilbo, 1978.
GARCIA PELAYO, RamOn: "Dictionnaire Espagfiol-Frangais, Frangais-Espagnol ft . La
rrousse; Paris, 1967.
IZENIK GABEA: "Diccionario manual Ingles-Espafiol, Espafiol-Ingles".Bibliografi
Barcelona, 1973.
LAPEDES; Daniel N.: "Diccionario de terminos cientificos y tecnicos". McGrawBoixerau; Barcelona, 1981.
MENeNDEZ PIDAL, RamOn: "Manual de grama. tica histOrica espafiola". EspasaCalPe;
Madrid, 1980.
MICHELENA, Luis: "Fonetica histOrica vasca". Gipuzkoako Diputazioa; Donostia,
1976.
MIR, Jose MŠ: "Diccionario ilustrados latino-español, espafiol-latino". Biblio
graf; Barcelona, 1971.
MUJIKA URDANGARIN, Luis M!!: "Latina eta erromanikoaren eragina euskaran". Sen
doa; Donostia, 1982.
TXILLARDEGI: "Euskal Fonologia". Ed. Vascas; Donostia, 1982.
URRUTIA CãRDENAS, Hernn: "Esquema de morfosintaxis histOrica delèspailol". Pu
blicaciones de la Universidad de Deusto; Bilbo, 1983.
U.Z.E.I.: "Maileguzko hitzak". U.Z.E.I.; Donostia, 1982.
V a
. .NNEN, Veikko: "IntroducciOn al latin vulgar". Gredos; Madrid, 1979.
VILLASANTE; Luis: "Palabras compuestas". Ed. Franciscana de -Arkizazu; Ofiati,
1976.
VILLASANTE; Luis: "Estudios de sintaxis vasca". Ed. Franciscana de Ara'nzazu;
Oñati, 1978.
VILLASANTE, Luis: "Hacia la lengua literaria comiln". Edi-Franciscana cle Arnzazu; Oñati, 1980.

