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2
BAlTU,
BAIKARA,
BAlNAlZ (*)

Bait partikula (beit zubereraz, testu zaharrenetan izan ezik) aditz laguntzailearen edo trinkoaren
aurre-aurrean kokatzen da. Iparraldeko tradizioan eta Hegoaldeko Nafarroako testuetan, zenbait salbuespen baztergarri aide batera utzirik, aditzari atxikirik agertzen da beti, Ichcncngo tcstuctatik gaurdaino.

Sartaldcan, bait gutxiago crabiltzcn da, baina aski ohikoa da XVIII. mcndcaz gcro litcratura
gipuzkcran cta mcndc honctako zcnbail idazlc bizkaitarrcngan; bai aldacra batcz crc mcndc honcn
Ichen erdian erabili zen, mcndcbalean, jakina.
Mcndcbalcko testu zaharretan bait atxikirik agertzcn da Mcndiburu eta Ubilloscngan, baina marratxoz loturik Iturriagarcngan eta bcrczirik Iztuetarcngan. Dcna dela, bait atxikirik agcrtzcn dutcn
agerraldiak nagusi dira, aldc handiz XIX. mendcarcn bigarrcn crdialdean. Mcnde honetan erc 1900-1970 cpean bait atxikia da sartaldean gehien erabiltzen dena: Orotariko Euskal Hiztegia-ko datuetan,
1900-1950 epean, bait atxikiaren 653 agerraldi daude, 10 bait bereziarenak eta 34 bait marratxodunarenak, eta 1950az geroko testuetan, 1161 bait atxikiarenak, 390 bait marratxodunarenak eta 93 bait
bereziarenak. Ikusten denez, bait bereiz idaztea guztiz berria da (azken 25 urteotako kontua, batez ere)
eta Hegoaldeari soilik dagokiona. Gainera, idazkera berri horrek ez du usadio zaharra baztertu Hegoaldean, bait atxikia ere ikusten baita, batez ere ereduzko idazleen artean.
Bestalde, bait-en erabil moldea ezin da parekatu ezezko esaldietako ez partikularenarekin: ez
bereiz XVIII. mendearen erdialdeaz gero aurkitzen da Iparraldeko nahiz Hegoaldeko testuetan, eta
erabat ohikoa da XIX. mendearen bukaerarako.
Bait atxikirik idazteari hainbatek ikusten dion eragozpenik larriena, aditzari lotzean gertatzen
dircn letra ezabatzeak edo aldaketak dira. Baina lotura legeok aski errazak dira:
baitu
baillaiz
bailuke
baitabiltza
baitoaz
baikilltuell
baillellbiletl
baihilllzell
bailitzllteke

(*)

baikara
baihaiz
b"itzuell
baitator
baikelllozke
b"itlator
baihaiz
bailetorke
c.a.

Oharra: Arau honek lehendik harturiko erabakia zehazlcnlaldalzen duo Ikus Euskera XVII, 1972. 168-173. orr.

BailU. blliko,.a, bClillaiz
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Lileralura lradizioko usadioa ez da ezin aldaluzko legea. baina tradizioko balasuna hausleko
arrazoiek pisuzkoak izan behar dule. kalteak onurak baino handiagoak izan bailailezke beslcla. Horlaz.
Euskaltzaindiak hau erabakitzen du:

Bait partikula, kasu guztietan, aditzari atxikia idatz dadila: bai·
lIai" baikara, baitoaz, e.a., eta ez *bai(t) lIai" *bai(t) gam, *bai(t)
doaz, e.R.
Bibliografia: Orolariko Euskal HiZlegia. s.v. bail.
(Euskallzaindiak. Bilbon. 1994ko urriarcn 28an onarlua)

Ba;tu, baikara, bailw;z

