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12
BAT ETA BATZUK-EN DEKLINABIDEA

Bat hitzak, leku-denborazko ez diren kasu-atzizkietako bal hartzen duenean, deklinabide mugagabearen arabera hartzen duo Hauek dira, beraz, formak:
bat
batek
bati
baten
batekin
batentzat
batez

Dena dela, beste hitzaren agerraldi mugatu baten eraginpean dagoenean, ez bestela, bat-ek deklinabide mugaluko formak, hau da:
bata
batak
batari
bataren
batarekin
batarentzat
bataz

hartzeko joera agertzen du Iiteralura lradizioan. Testu zaharrenetan beli gertatzen zen hori. Gaur egun
bi kasu bereizi behar dira: a) bat bakarrik agertzen denean, eta b) determinatzaile gisa -hots, izen
baten ondoren- agertzen denean.
Bat bakarrik agertzen denean eta beste hitzaren agerraldi baten eraginpean dagoenean, gaur egun
ere forma mugatuan gertalzen da, batez ere Hegoaldean, eta badirudi horrelakoak gomendatu behar
direla euskara baturako:
baw ona da baina bestea Ixarra,
bawk edo besleak irabazi, berdin zail,
balari nalliz besleari emaleko.
balarengan ela beslearengan.

Determinatzaile gisa agertzen denean, aldiz,
ESlimatzen du egun bata bercea bainoago

<4 Rom 14,5)

bezalako joskerak zaharkituak gerlatzen direnez dagoeneko euskalki guzlielan, badirudi horrelako joskerak gomendatu behar direla euskara balurako:
sallzen duzula gauza bat bestearen lekuan,
kaie baten erdia eta bestearen besle erdia.

Leku-denborazko kasuei dagokienez, besle-ren agerraldi mugalu batek eragiten dien perpausetan, balean, baleko, .baIera, batetik erabili dira lparraldean nahiz Hegoaldean: etxe batean nalliz beslean e.a. Orobat -(e)kin-en ondoan: zeruko sainduekin balean e.a.
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Besle-ren agerraldi mugalu balek eragilen diluen perpausak aide baiera ulzirik, Iileralura tradizioa bilan banalua agertzen da leslurik zaharrenelan: Iparraldean Elxeparek ela Leizarragak, baleran,
balelako, balerara, balelarik formak erabillzen diluzle beli, baina Hegoaldean, Bizkailik Erronkarira,
ez da inoiz baleall (bizkaieraz balen), baleko. baiera, balelik (edo balerik) beslerik ikuslen. Beslalde,
XVII. mendean bertan, Iparraldean baleall-en saileko formak haslen dira agertzen: Elxeberri Ziburukoak, Argainaralsck ela Gazleluzarrek ez dule ia beslelakorik erabillzen, ela Axularrek maizlasun berarekin erabillzen dilu bi sailak. Hurrengo mendean areagoluz doaz baleall-en saileko agerraldiak, cIa
hemerelzigarren mendean erabal nagusi agertzen dira. Zuberoako euskalkia da balelall saileko fonnei
euslen dien bakarra.

Mendabalean duen hedadura konluan harturik, mugagabean, baleall zabalagoaren ondoan balell
ere onlzal emalen da. Gogoan izan, hala ere, lradizioan horrekill baleall gisako esaerak ageri direla
ela ez */lOrrekill balell bezalakoak.

Hortaz, Iiteratura tradizioaren bilakaera hau gogoan harturik,
leku·denborazko kasuei dagokienez, forma hauek erabakitzen
ditu Euskaltzaindiak euskara baturako (kontuan izan bata, batak
eta halakoak beste hitzaren agerraldi mugatu baten eraginpean
bakarrik erabiltzeko direla):
Mugagabea

Mugatua

bat
batek
bati
baten
batentZIJt
batekin
batez
batean. batell
bateko
batera
batetik

bata
batak
batari
bataren
batarelltZIJt
batarekin
bataz
batean
bateko
batera
batetik

Eguerdiaz ondoko ordua adierazleko, ordu baleall edo ordu balelall erabillzen da, euskalkien
arabera. Punlu hau, orduak oro har adierazleko emango duen gomendioan erabakiko du Euskallzaindiak.

* * *
Bal hilzak, plurala, -zu alzizkiaren bilartez egilen duo Dena dela, kasu-alzizkiak harlzean ez dUle
euskalki guzliek berdin jokalu Iileralura Iradizioan.

Lehen arazoa NOR ela NORK kasuei dagokie. Badirudi bereizkunlza hori pluralean egilen dUlen
euskalkielan, balm-ren kasuan ere, gehien bal bederen, egilen dela. Hortaz, euskara baluak absolulibo
ela ergaliboaren arteko bereizle hori gorde beharko luke. Nolanahi ere, konlua da bereizkunlza hori ez
dela beli era berean egin: Leizarragak balzulbalzuk erabillzen wen, Elxeberri Ziburukoak ela Axularrek
balzuklbalzuek, ela gaur egun Iparraldean (ez haalik Zuberoan) erabillzen dena, balzulbalzuek, ez zen
XIX. mendearen bukaera arle finkalu. Bereizketarik egilen ez dUlen euskalkielan, bizkaieraz balzuk
erabili izan da bielarako, ela gipuzkeraz, balzuek. Zertzelada hauek guzliak konlUan izanik, badirudi
Axularren-cla sislema hobelsi hcharko liI7.alckcela.
Bigarrcn arawa gaincrako kasuci dagokicn" da. H"ucl"n b"d" cuskalki guzlicl"n bulzui, buIzuell, bat..uelall s"ileko lill'lnak cmbihzcko jocra nabarmcn bat: s:llbucspcnak gUlxi dira, cia balcz crc
Iparraldeko aulorc zahar balzuengan, cz guzlicngan cia cz kasu guzliclan, aurkilzcn dira: adibidcz,
Leizarragak bulzuell ela balzuren, biak erabillZen dilU, bereizkunlz.arik gabe, agidanez, baina bUlzui,
inoiz ez bUlzuri. Hortaz, badirudi forrnalki mugalu plumlak diren erak hobelsi behar direla euskara
balurako.
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Hortaz, forma hauek erabakitzen dilu Euskallzaindiak batzuk-en
deklinabideari dagokionez:

bal:.uk
batzuek
batzuei
batzuen (batzuengan,batzuengana,
batzuengandilc, batzuen baitan. e.a.)
batzuekin
bat1.Uez
balzuentzaJ
balzueliln
batzuetalco
baJzuelara
batzuetaJik (-tarik)

BalZuak gisako erak, bal-en kasuan ez bezala, aski bakan eta 080 idazle gutxitan agertzen dira
eta beti besle-ren agerraldi mugatuen eraginpean, noski. Hortaz, badirudi horre1ako formak baztergarritzat hartu behar direla euskara batuan.

* * *
Bibliografia:
A. IRIGOYEN, "Deklinabideaz", Easkera XXIV (1978), batez ere 752.hh. orr.
K. MITXELENA, Orolariko Easkol Hizlegia. bal eta balZu sarrerak.
(Eu8kaltzaindiak. Bilbon, 1994ko azaroaren 25ean onartua)

8al ela balzuk-ell dekUnubideti

