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Ordinalen eta banatzaileen idazkera

Ordinalen letra bidezko idazkeran arazoak sortzen dituen bakarra
5.aren ordaina da. Literatur tradizioan erabiltzen diren formak bostgarren
(edo bortzgarren) eta bosgarren (edo borzgarren) dira. Boskarren eta gai
nerako -k- dunak ez dira autore zaharretan ia agertzen: forma -k- du
nak (boskarren eta bostkarren) soilik erabiltzen dituen bakarra M. Zabala
da, eta horrelako formak erabiltzen dituzten beste hirurak -Capanaga,
Afiibarro eta Iztueta -aldaera -g- dunak ere badarabiltzate. Gero XIX.
mendearen bukaeraz gero gehiago zabaldu zen boskarren, baina Hegoal
dean soilik eta idazle garbizaleen artean bakarrik. Beraz badirudi euskara
baturako egokiagoak direla -g- aldaerak, eta horien artean batasunean
kontsonante-multzoak murrizteko hartu den erabateko jokabidea (hiztegi
eta ez hitztegi e.a.) kontuan harturik badirudi forma bakuna dela gomen
datzekoa. Arrazoi bertsuakatik badirudi bosna (borzna) eta ez bostna dela
gomendatu behar den forma.

Bestalde 21., 42. eta kidekoei dagokienez, batgarren gratia erabate
koa da, eta salbuespen bakarra M. Zabala da, ogetabatkarren erabiltzen
duena. Batgarren gehienbat aurreko osagaitik bereizirik agertzen da tra
dizioan (hogeita batgarren, zenbatgarren, e.a.), eta hori da hain zuzen nu
meralentzat gomendatu zen idazkerari gehien egokitzen zaion aukera.

Hortaz hau da ordinalentzat Euskaltzaindiak euskara baturako go
mendatzen duen idazkera:

Bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren (borzgarren), seigarren, zaz
pigarren, zortzigarren, bederatzigarren, hamargarren, hamaikagarren..., ha
mabosgarren (hamaborzgarren)... , hogeigarren, hogeita batgarren, hogeita
bigarren , hogeita hamargarren..., berrogeita batgarren.., ehungarren, mi-
lagarren Eta galderetan zenbatgarren.

Saileko lehen kideari buruz, erabiltzen diren formek (lehen, aurren
eta lehenengo, lehenbiziko, lehendabiziko e.a.) ez dute ortografi arazorik,
eta oraingoz ez du Euskaltazindiak horietako batere hobesten.

Orobat, eta banatzaileei dagokienez, bana (eta, beraz, hogeita bana),
bosna (borzna), hamabosna (hamaborzna), ehuna, mila bana, idazkera
proposatzen du Euskaltzaindiak. Halaber, galderetan zenbana erabiliko
da. Jakina denez, Iparraldeko tradizioan, zenbakia bokalez bukatzen de
nean -na gabe -ra erabiltzen da: bira (baina hiruna, launa), seira, zazpira,
zortzira, bederatzira, e.a. Euskaltzaindiak ez du erabilera hau gaitzesten.
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