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Donostiá, 75-X-31

GRAMATIKA- G AI AK. ESAKUNE BATZUEN AZTERKETAN 
LEHEN-URRATSAK

Josu Oregi

Euskaltzaindiaren Uztailleko batzarrari buruzko agirían 
honela zion, hitzez-hitz: "Luis Mitxelena jaunak Euskaltzain- 
diaren iker lanei buruzko txostena irakurri du. Hiztegi osa- 
tzeak eta batez ere gramatikazko ikerKeta bizkortu beharra 
adiarazi du. Batez ere, bereizkuntza zehatzak egiteko pundu 
batzuk ikutu ditu".

Gramatika-gaiez ziharduela, hasiera-hasieratik erabaki 
beharreko bat ja rri zigun azterkizun; ahalik eta argien alda- 
tzen saiatuko naiz.

Hizkuntza guztietan, zioskun Mitxelenak, esakune baten 
joskereazko azterketa egiteko gram atikalari guztiek bi zer 
bereizi beharra agertzen dute, lehenbiziko urrats-gisa: SUJE
TO delakoa, eta SUJETO horretzaz esaten dena, hots, 
PREDICADO-a. Gaztelanieraz, adibidez,

"el hombre viene del monte"
bezelako baten EL HOMBRE delako hori SUJETO, eta gizon 
horretzaz esaten den VIENE DEL MONTE berriz PREDICADO 
direla garbi dago.

Esadan, aurrerago baiño lehen, esakune guztiak ez direla 
gisa horretako; ba dira SUJETO/PREDICADO-tan zatitu ezi- 
ñekoak (adibidez, GRACIAS, BUENOS DIAS, LLUEVE, e. a.), 
eta bai PREDICADO-dun izanarren aditzik ez daram atenak 
ere (esateko, EL HOMBRE, ESE ANIMAL ÍNTE'LIGENTE). 
Euskeraz ere horrelakoak ba daude (ZUTIK! ESKERRIKAS- 
KO; GABON), baiñan Mitxelena ez zitzaigun horrelakoez ari, 
aditz-dun PREDICADO-a dadukatenez baizik, hoietan ikusten 
bait-zuen beste hizkuntzetako gramatikalariek mintzamena- 
ren oiñarri-oiñarrizkotzat jotzen dituztenekin erkatu eta iker- 
lan bat egin beharra. Narraien, beraz, aditz-dun PRE- 
DICADO-a dadukaten hoiei.

Esakune luzeago bat ja r  badezagu ere,
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EL HOMBRE QUE HEMOS VISTO ESTA MAÑANA VIENE 
AHORA DEL MONTE DICIENDO QUE LLUEVE

bezelako baten, adibidez, nortaz ari geran garbi dago: EL 
HOMBRE QUE HEMOS VISTO ESTA MAÑANA delakoaz 
kuanto; hori dugu beraz esakunearen SUJETO, eta gaiñontze- 
koa (VIENE AHORA DEL MONTE DICIENDO QUE LLUEVE) 
berriz PREDICADO, nahiz eta gero, azterketari jarraitzeko 
bai bata eta bai bestea berriz zatitu ahal izan.

Esakune horretan ba dira zenbait aditz-flesio: HEMOS 
VISTO, VIENE, LLUEVE; baiñan hoietan VIENE dugu aditz 
nagusi, besteek aurrean daram aten QUE delakoak menpeko 
direla erakusten digularik (1).

Gaiñera, aditz nagusia zein den ikusiz gero, flesio horren 
SUJETO-a dugu esakunearen SUJETO ere, flesioa bai bakar- 
askarrean eta bai bere azken-zatian ÑOR delakoari egokitzen 
zaiola; hórrela,

el hombre viene/los hombres vienen 
bidezko ditugu, baiñan

"el hombre venimos" edo "los hombres vienes" 
iñola ere ez.

Esakune hoik euskeraz eman badítzagu, orobat gertatzen
da;

GIZONA MENDITIK DATOR 
edo GOIZEAN IKUSI DUGUN GIZONA ORAIN MENDITIK 

EURIA DELA DIOLA DATOR
esan, biotan DATOR dugu aditz nagusi, eta horri dagokion 
aditz-gaia (ÑOR delakoa) esakuneburu; beraz,

GIZONA M E N D IT IK  DA TOR
esakuneburu esakuneburuazko ,eta
GOIZEAN IK U SI DUGUN O R A IN  M E N D IT IK  EURIA DELA DIOLA  
GIZONA DATOR
esakuneburu esakuneburuazko

Gaiñera, gaztelanieraz bezelaxe,
G IZ O N A  (b aka rra ri) D A TO R  dagokio, eta
G IZO N A K  (askarrak) D A TO Z (Z askarg illeduna) eskatzen du

(1) Ohar gaitezen hontaz, zergaitik den aztertzen orain asteke bada ere: 
PREDICADO-a dadukaten esakunetan, aditz-duna baldin bada aditza da, hain 
zuzen, PREDICADO osoaren guna.
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eta, hemen ere,
GIZONA GATOZ edo GIZONAK HATOR 

modukoak aldrebeskeriak lirateke.
Bestalde, horrelakoetan aditz nagusia zein denari errez 

igarri dakioke: Esakunean soillik agertzen den flesioa, hain 
zuzen. Eman dudan esakune hortan, adibidez, DATOR dugu 
soillik ageri den flesio bakarra, beste guztiek (ikusi duguN, 
deLA, dioLA) atzizkiak bait-daramatzite. Beraz, DATOReri 
dagokion aditz-gaia, GOIZEAN IKUSI DUGUN GIZONA da 
esakuneburu, lehen ere esan dudanez.

Beste adibide bat:
TRENEZ BALETOR GOIZAGO HELDUKO LITZATEKELA

ÉSAN OHI
DIOGUN MUTILLA DEBAN GAIXORIK DAGO

DAGO dugu hemen soillik azaltzen den flesio bakarra, 
beste guztiek aurrizki nahiz atzizLiren bat bait-daram ate; 
beraz,
esakuneburua, DAGO-ri dagokion aditz-gaia, hots,
"trenez baletor goizago helduko litzatekela esan ohi diogun 
mutilla", eta esakuneburuazkoa,

"Deban gaixorik dago” (2).
Hala ere, arau horrek salbuespen bat beharrezko du: Esa- 

kunea nahikundezko edo agintekerazko denetan, aditz n a g u -  
siak ere atzizki bat darama, -LA hain xuxen.

"Perú menditik goiz etor dediLLA", edo
"Igandetan etorri ohi zaigun mutilla datorreLA gaur ere"

diogunean, DEDILLA eta DATORRELA dira aditz nagusi, eta 
hoiei dagozkien aditz-gaiak (PERU eta IGANDETAN ETORRI 
OHI ZAIGUN MUTILLA) esakuneburu.

Arau horri garraizkiola iñoiz sor diteken zalantzapideaz 
gero jardungo dut.

# * #

Gakizkien orain NORK-dun aditz nagusia dutenei horixe 
bait zen, preseski, Mitxelenak aztergai ja rri ziguna.

(2) Esakuneburuan izen nahiz izenorderen bat baldin badago, horixe da esa- 
kuneburuaren gun. Hemen, MUTILLA, besteak oro horren nolabaiteko osagarri 
direla.
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GIZONAK GIZONA DAKAR
esakunean (zioskun Mitxelenak), ñor dugu esakuneburu? 
Lehenbizi aipatutako gizona, ala bigarrena? Itauna ulerbera- 
go dedin, nik honelatsu emango nuke:

MATXINEK PERU DAKAR 
esatean, MATXIN ala PERU ote da esakuneburu? Edo eta 

NIK LIBURUA DAKART 
diodanean, NI ala LIBURUA?

Hemen, guztiok dakigunez, bi dirá flesioan esku hartzen 
dutenak: NIK aditzjabea, EKARTE-aren egille, eta EKARTE 
horren gai den LIBURUA, eta flesioa biei egokitu behar zaie:

NIK/-T, eta HURA (LIBURUA)/DA- 
Bestalde, bakar-askarrean flesioak aditz-gaiak eskatzen 

duanez osatu behar du:
Nik liburua dakart/Nik liburuak dakarTZIt

Gainbegiratu batean ba dirudi hemen ere, NORK gabe- 
koetan bezela, ÑOR delakoak behar lukela esakuneburu.

Hori liokenak, ordea, bi gauza nahastuko lituzke, nere 
iritziz: Aditz-flesioen barne-egitura, eta egun euskeraz pen- 
tsakera-maillan zati bakoitzari ematen diogun esanahia eta 
balio a.

Barne-egiturari gagozkiola,
NA-TOR eta NA-KAR-ZU
ZA-TO-Z eta ZA-KAR-TZI-GU

aurrez-aurre jarri, eta
NA- eta ZA-

direlakoek aditza NORK gabeko nahiz NORK-dun izan fle
sioetan erabat berdin eskuhartzen dutela ukatu eziñekoa da. 
Norbaitek hortik, ondorioz, hau atára dezake: NORK gabe- 
koetan bezelaxe, NORK-dunetan ere aditz-gaiari dagokiola 
esakuneburugoa.

Baiñan, bidé horri bagindarraizkio, beste hau ere aterako 
litzaiguke: ZAKARTZIGU flesioan GU egille eta ZU jasaille 
direnez gero, ZATOZ-en ere ZU-k jasaille behar duela. Ba ote 
da, ordea,
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ZU MENDIAN ZABILTZ
entzun eta egun euskaldunok ZU jasaille gisa ikusten dugula 
onartuko lukenik? Garbi esatera, iñola ere ez.

Ihazko uztailleko batzarrean niona birresanez, alde bate-
tik

GU MENDITIK GATOZ 
NORK gabea, eta bestetik

GUK ZU MENDITIK ZAKARTZIGU eta 
GU ZUK MENDITIK GAKARTZIZU

N ORK-dunak a ld e ra tu  eta  edozein euskaldunek , 
pentsakera-maillan
GU MENDITIK GATOZ eta GUK ZU MENDITIK ZAKARTZIGU
kidekatzera joko lukelakotan ziur nago. Hori bera dugu, oker 
ez banago, Mitxelenaren iritzia.

Galdekizunaren legea déla eta, euskeraz
NIK LIBURUA DAKART edo LIBURUA NIK DAKART

esanda erderaz
ES EL LIBRO LO QUE YO TRAIGO eta 

SOY YO EL QUE TRAE EL LIBRO
edo horrelako batzuen bidez eman beharko lituzketen ñabar- 
dura batzu ezarri ahal izatea beste hauzi bat dugu. Nahiz 
baten nahiz bestean, itaunak lehengo hartan  dirau: NI ala 
LIBURUA esakuneburu?

Nere iritziz, eta iñolako zalantzarik gabe, NI.
Beraz, iritzi horri garraizkiola, aditz nagusia NORK-dun 

denetan flesioaren aditz-jabea genuke esakuneburu. Adibi
dez:

MENDIAN IBILLI DIREN MUTILLEK BERE ADISKIDEAK 
EKARRI DIZKIGUTE ETXERA

Adit nagusia, atzizkirik gabeko DIZKIGUTE.
Esakuneburu, DIZKIGUTE-n aditz-jabea, beraz,

MENDIAN IBILLI DIREN MUTILLEK
Esakuneburuazkoa, gaiñontezeko
BERE ADISKIDEAK EKARRI DIZKIGUTE ETXERA.
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Hauetan ere noski, eta NORK gabekoetan bezelaxe, esa- 
kunea nahikundezko edo agintekerazko denean aditz nagu- 
siak -LA atzizkia daramake:

MUTILLAK
esakuneburu

URA BIZKOR EKAR DEZALA 
esakuneburuazko

Baiñan ba dirá oraindik euskal-aditzetan beste mota bate- 
ko batzu ere: NORI-dun hutsezko flesioak baizik ez daduzka- 
ketenak.

Ez no a orain EUSKAL-ADITZEN SAILKAKERA JATOR 
BATEN BILLA txostenean niona birridaztera baiñan, han nio- 
nez, egun NORK-en bidez ematen direnak iñoiz NORI-z adie- 
razi izan direla garbi dago:

Euria laister egitea Jainkoa-K nahi DEZALA 
Jainkoa-RI nahi DAKIOLA

Horrelakoetan, NORI-dun hutsezko bati aditz nagusi iza- 
tea gerta badakio, esakuneburugoa NORI delakoari egokitzea 
bidezko da; adibidez,

J A IN K O A R I N A H I  DAKIOLA  H E M E N  G A U D E N O K  B IH A R  O N G I IZ  
aditz nagusia

es akuneburu azko aesakuneburu 
Orobat,

E U R IA R I  
e. buru

DARAGOIO GOGOTIK  
e. buruazko

Hauk ditugu beraz, aditz nagusiaren arauera, esakunebu
ru ak:

A) NORK-dun aditzekin, aditz-jabea (NORK delakoa).
B) NORK gabeko NOR-dunekin, aditz-gaia (ÑOR dela

koa).
D) NORI-dun hutsekin, NORI delakoa.
Berriz ere nere ihazko Uztailleko txostena aipatu behar 

badut ere, aditz bat erabil-arauz alda ditekenaz gogora gaite- 
zen; hori gertatzen denetan, jakiña, esakuneburuarena adi- 
tzaren beste erabilkerari egokituko zaiola garbi dago.
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ERAGON aditza, adibidez, NORI hutsezkoan erabilli dugu 
lehen; NORK-dun gisa ere erabil diteke ordea, eta orduan.

ID AZLEEK L A N  A R I  DARAGOIGU
e . buru  esakuneburuazko

Beste adibide bat. ERION, NORK gabeko ÑOR eta NORI- 
dun, nahiz NORK-dun gerta diteke; beraz,

lehenbizikoan  P ER U K  D A K A R T Z IE N  O N T Z IE I U R A  D A R IE
esakuneburuazko e. buru  e. b uruazko

eta, b igarrenean , P ER U K  D A K A R T Z IE N  O N T Z IE K  UR A D A R IO T
e .b u ru a zko  e .b u ru  e. buruazko

ASARRETU BELDURTU eta horrelako aditzak NORI-dun huts 
gisa erabiltzen direnean ere, berdin:

SE M E A  EZ D A TO R R E LA  J A K IN  D U E N E A N  A IT A R I  

esakuneburuazko e. buru

*  *  *

Aditz nagusia zein den igartzeko arauez niharduela, 
orduan eman dudana (flesio soilla billatzearena, alegia) iñoiz 
zalantzapide gerta zitekeela esan dut. Izan ere, flesioak berez 
N-z bukatzen direnean -N atzizkirik daram aten ala ez eraba- 
kitzerik ez dago; adibidez,

"herenegun etorri ZEN mutilla atzo ere etorri ZEN”
bezelako baten ez dago bi flesioen atzizkien bidezko bereizke- 
ta bat egiterik.

Arau orokorrago baten beharrean gaude beraz; honako 
hau dateke, agian: Esakune osoari buruzko ZER? itaunari 
esakunea oso-osorik birresan eta -LA atzizkia hartzen duen 
flesioa dugu nagusi.

Hórrela, lehen eman dugun esakunearí buruz ZER? galde- 
tuz gero,

"herenegun etorri zen mutilla atzo ere etorri zeLA”
erantzun beharko litzateke, nahi eta ez. Azkeneko ETORRI 
ZEN da beraz aditz nagusi eta horri dagokion aditz-gaia, hots, 
HERENEGUN ETORRI ZEN MUTILLA, esakuneburu.

Aditza NORK-dun denean ere, berdin:

A SA R R ETU  E G I 
aditz nagusi 
e. buruazko
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"Matxinek herenegun hil ZUEN erbia atzo Peruk jan  ZUEN" 
déla eta, ZER? itaunari

"... atzo Peruk jan  zueLA” 
baiño erantzuterik ez dagoanez gero, JAN ZUEN-i dagokion 
aditz-jabea, PERU beraz, dugu esakuneburu.

*  #  #

Bukatu baiño lehen, azkenean N hori daram aten flesioen 
arteko bereizkuntza egiteko batzuk darabilten bidé bat aipatu 
nahi nuke.

Guztiok dakikegunez, ANAITASUNA astekarian menpeko 
diren horrelako flesioei azentu bat ezarri ohi diete, honelatsu:

"herenegun etorri zén mutilla atzo ere etorri zen” .
Astekari horren 230.gn alean, eta IKAS ZEURE HIZ

KUNTZA saillaren bigarren zatian, irakurleren batek gai hor- 
taz egin zien itaunari erantzuki, azentorik gabean esanahia 
illun gerta ditekela erakutsi-asmoz adibide batzu ematen 
zituzten. Hona hemen hoietako bat:
LEKU ASKOTAN IBILI ONDOREN, GURE ETXERA SARTU 
ZIREN LAPURRAK, TESTIGUEX ESAN ZUTENEZ, OSO GAZ

TEAK ZIREN.
Adibide hori zela eta, nik neuk hauxe idatzi nien: "...esa

kune honen bidez adierazi nahi dena ilun dagoela aitortu 
beharrean nagokizue, bainan iluntasun hori ez dakar, ordea, 
aditz-flesioa erlatibo dan ala ez bereizi ezinak, GAIZKIIDAT- 
ZITA EGOTEAK BAINO".

Eta honela nindarraion: "Izan ere, zenbaiten ustetan 
idaztea (eta orobat irakurtzea) letrak eta hitzak bata bestea- 
ren ondoren jartzea baizik ez litzake; puntu, kakotx, eta min- 
tzatzean egiten dirán hats-hartze eta geldiuneei dagozkien 
idatz-ikurrak arrotz eta alperriko zaizkie. Ez da beraz harri- 
tzeko horiek idatzitakoak irakurlearentzat ulerkaitz gerta- 
tzea". Eta gero: "...hori idatzita dagoen bezela irakurriz gero 
uler dezaken euskaldunik ez bait-da oraindik jaio".

Bestela zitzatekeen honela eman balute:
LEKU ASKOTAN IBILI ONDOREN GURE ETXERA SARTU 
ZIREN LAPURRAK, TESTIGUEK ESAN ZUTENEZ OSO GAZ

TEAK ZIREN.
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Hórrela, esanahi nagusia LAPURRAK OSO GAZTEAK 
ZIRELA litzateke, eta gaiñetikoak horren osagarri: Zein lapu- 
rrez dihardugun adierazteko, LEKU ASKOTAN IBILIAK 
ZIRELA, eta lapurrak gazte zirelakoa TESTIGUEK esan 
zutela.

Edo, idaztikurrak beste era baten jarrita:
LEKU ASKOTAN IBILI ONDOREN, GURE ETXERA SAR

TU ZIREN LAPURRAK; TESTIGUEK ESAN ZUTENEZ, OSO
GAZTEAK ZIREN.

Hórrela, esakune bakar bat ez baiño bi lirateke, eta fle
sioak nahasterik ez legoke; bigarrenari dagokion esakunebu- 
rua (LAPURRAK) ixillean gelditzen da eta testiguek esan zute- 
na, alegia, LAPURRAK OSO GAZTEAK ZIRELA.

Edo, azkenean, beste hau:
LEKU ASKOTAN IBILI ONDOREN GURE ETXERA SAR

TU ZIREN LAPURRAK, TESTIGUEK ESAN ZUTENEZ; OSO
GAZTEAK ZIREN.

Hemen ere bi esakune leudeke eta, testuguek, LAPURRAK 
GURE ETXERA SARTU ZIRELA liokete.

Beraz, adibide hortan (eta ematen zuten bestean berdin), 
ongi idatzi eta irakurtzeaz bestelako bereizpiderik ez zen 
behar zuzen ulertu ahal izateko (3). Hori egin ezean laister 
irakurri ahal izango ditugu, argitasun-aitzakian edo,

Gizona, zein atzo etorri zen... 
eta antzerako aldrebeskeriak; hoik, agian, batzuentzat oso 

ulerterrez lirateke. Euskera ez, ordea.

*  #  *

Txosten honen idazpuruan nionez, euskal-esakuneen 
azter-lan baten hasiera-hasierako urrats batzu egitea izan dut 
nere asmo.

Batez ere, eta Uztailleko batzarrean Mitxelena jaunak 
esan eta aurrean ja rri zizkigunei begira, NORK-dun aditzek 
esakunean bere eginkizuna ñola betetzen dutenekoa nuen 
aztergai, horretarako errez-zurrean NORK gabekoegandik

(3) Damurik, direlako ohar hoik egiten alperrikako lana hartu  nuen, Aita 
Berriatuak eurak borondate honez zebiltzala ziostan oskutitz batekin bueltatu 
bait-zidan nere txostena, argitaratzeke.
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hasi eta gero gaiak berak NORI-dun hutsezkoetara eram an 
banau ere.

Nere azterpen xume honi iñolako ondoriorik badario, nik 
hau aterako nuke: Hiztegian bezelaxe, hemen ere hiru bultza- 
garri ditugula hizkuntzaren aldatzaille: Bere barne-joera, 
hauzokoen eragiña eta, hirugarrena, aldiak berak giza pen- 
tsakerari hizkuntza guztien gaindik (edo azpitik, ez dakit) 
dakarkion giro-aldakuntza.

Indar hoik askotan aide bereruntz ez iotzea ez da karri- 
tzeko, halabeharrezko baizik. Egungo nere hontan hor duzu- 
te, lekuko eta adibide, aditz-flesio-zatien flesio barruango eta 
esakune osoango eskuhartzemoduen arteko nolabaiteko bat 
ez etortze hori.

Txosten hontan egin dudana hutsaren urrengoa duzute: 
Esakune-mota bakar baten azterketarako lehenbizi-lehenbi- 
ziko urratsa  baiño ez. Hor daude, azterkizun, zati bakoitzak 
eskatzen dituen birzatikatze eta sakontze-lanak, eta nik aipa
tu ere egin ez ditudan beste zenbait eta zenbait esakune-motei 
buruzkoak.

Hoik dadukaten garrantziazkoan Mitxelena jaunarekin 
erabat bat nator. Gure gramatikalariek ba dute hor, erdal- 
gramatikak hitzez-hitz euskeraz jartzen jardun ordez lan 
sakon bati nundik ekin.

GORPUTZ AURTIKINAK

P. Larzabal

Gizonaren gorputza da lantegi bat. "Aurtikinak'' deitzen 
ditugu, lantegi horrek kanporat aurtikitzen dituan zikinak. 
Hauk izan ditazke ixurkiak ala gogorkiak, usaindun ala 
usain-gabeak, otsarekin ala ixilik kanporatuak. Aurtikigailu 
batzu, gorputzak ditu berezkoak, bertze batsu, aldiz, eritasu- 
natik datorzkionak.

Aipa ditzagun horietarik zonbeit, beren errankizun eta 
ikusmen bereziekin.


