
874

31

ItKARTZEA MEREZI DU

EUSKERA - XL (2. aldia)

Azken urteolarf badirudi zalanlzak sortu direla zenbail idazleren artean merezi izanlukan adilzak
duen erregimenaz. Horrela, lradizioan ongi oinarrilua dagoen ekarlzea merezi du forrnaren ondoan hasi
dira sortzen ela hedalzen ekartzeak merezi du bezalakoak. Esan behar da halakoak berriak direla, azken
urteolan sortuak ela zenbait gramatikariren nola-halako gogocten ondorio. Ez da bereizketa hori gertalu
leku balzuelan modu baIera esalen delako, cIa bcsle balzuelan, oslera, beslera. Ez, badirudi gramali
karen ilxurazko logikaz adizkiaren subjeklu-ergatiboa izalearen ondorio gisa sortua dela.

Orolariko Euskal HiZlegia hartuz gero, ehunka perpaus jasoak daude merezi adilza dutenak:

lfiaxiok ez du merezi.
Jainkoak lagunlzea ole du merezi?
Hark hillzea merezi duo

Adibide horiek bezalakoak dira gehienak. Hala ere, puntu honetaz zerbail esan nahi bada, 'nork'
espresuki nahiz inplizituki esan gabeko perpausak aztertu behar dira, alegia, beste ergaliborik ez du
lenak. Hau, esale balerako, nola esan beharko Iitzalekeen jakileko: (la) bezala ala (lb) bezala?

(I) a) Merezi al du jaiolzea?
b) Merezi al dujaiolzeak?

Esan bezala, OEH-n ageri diren gehienak ergaliboa agerian dutenak dira. Badira, hala ere, er
galiborik gabeak, nahiz hauelan ere beti geldilzen den duda ez ole dagocn lesluinguruan ergaliboren
bal isildua edo izkulatua. Hauelan, esale balerako:

Orain akordalzia ez al du merezi? (Udarregi, Udarregi Bertsolaria, 131).

Merezi leuke milia ondolik aleralia (Mogel).

Ez dau merezi dulen kasurik egilia (Fray Bartolome, Euskal Errijelaco Olgeela... , 166).

Hera danagalik, besle gabe merezi duo guziak...bere serbizioan enplealzea (Guerrico-078).

Idurilzen zail merezi duela orolara zaballzia (Aslolaslerrak, 065).

Emen aitalzea merezi duena (Lardizabal, 213).

Lenengo mallan ipinlzea merezi duena (Lardizabal, 485).

Elzun merezi zuk argi egilea (Orixe, Aitorkizullak, 380).

Ori abollalzia ez af du merezi (J.M. Barandiaran?-162).

Bada, hala ere, absolutiboaren aldeko zeharkako besle froga bal ere: adilz izena, sarrilan, par
liliboan erabillzen da:

Ez du merezi kOn/alzerik.
Ez du merezi zabarkerian orain gallzera uZlerik.
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Baina, jakina denez, partitiboa, testuingurua noJakoa den, absolutiboaren tokian ager daiteke, ez
ergatiboarenean:

Ez da andrerik mintzatu.
*Ez du gizonik hitz egin.
Andreak ez du giZOllik ikusi.
*Alldrerik ez du gizona ikusi.

Hortaz, badirudi onartu behar dela esaldi hauetan ageri den norninalizazioa merezi ukan aditza
ren osagarri zuzena dela, eta ez sujektua. Batzuetan garbiro ageri da hori, ergatibo dena bistan delako:

2uk lJai merezi duzula jan gl/lJe ge/ditzca.
Hark ez du gurekin etorlZca mcrezi.

Merezi ukan aditzarekin osaturiko esaldietan, hala ere, ez da nahitaezkoa ergatiborik agertzea.
Batzuetan agertuko da, beste balzuetan ez:

Argudio txepel horrek ez du erantzutea merezi.
San Ferminetara joatea merezi duo

Hau ez da harritzekoa, bai baitaude beste zenbait aditz ukan hartzen badute ere ergatibo barik
erabiltzen direnak:

Euria egin lJehar duela ematen duo
lduri du laster sendatuko zarela.

Balio izan aditza ere hor dago, nahiz honek bi erabilerak onartzen dituen:

Zcr balio du tematzeak?
Ez du balio orain etxea konpontzen hastea.

Beraz, tradizioaren eta herriaren erabileraren arabera, ez da inolako zalantzarik nominalizazioa
absolutiboan (edo partitiboan) erabiltzen dela, baina ez ergatiboan:

Ez dukil merezi duel! crUll/zu/ea.
Mereziko ez du, bada, guziok elkartzea!
Ez du.merezi horregatik haserretzea.
Merezi ote du horrela bizitzea?

Hau guztia kontuan hartuta, hau da Euskaltzaindiaren
erabakia: merezi izan/ukan aditzaren osagarria aditz izen bat de
nean (joalea, ikuslea, egilea) erabil bedi absolutiboa, eta ez erga
tiboa, horrela erabiltzen baitu herriak bere eguneroko hizkeran
eta horrela erabili izan baita euskararen tradizioan ere:

loalea merezi duo
*loaleak merezi duo

Ikaslea merezi duo
*Ikasleak merezi duo

(Euskaltzaindiak, Donostian, 1995.eko apirilaren 28an onartua)
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