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HITZAURRE GISA

EGLU-l eta EGLU-l (Eraskina) liburukietako hitzaurreak
irakurtzeko astia hartu duen irakurleak ez du azalpen berri gehiago askorik behar
oraingo honetan aurkezten dugun liburua zertan den ulertzeko, liburuki haiek
burutzeko erabili genuen prozedura berberaz baliatu baikara orain ere.

Izen sintagma eta deklinabidearen sistema aztertu ondoren, aditza
geratzen zen aztergai perpaus bakunaren analisia burutzeko: aditz sistema da, bada,
liburuki honetako gai nagusia. Ikusiko denez, euskal aditzak erakusten digun
sistema uste baino errazagoa da, alde batetik, eta pentsa genezakeen baino
konplexuagoa ere, bestetik. Beti esan ohi da morfologia aldetik izugarri zaila eta
aberatsa dela aditz laguntzailea. Hori egia izanik ere, morfologia hau erraz uler
daiteke, forma aldetik behintzat, aditz laguntzaile diferenteak ditugula ohartzen
baldin bagara, denak sistema beraren azpian geratzen baitira. Dena dela, onartu
behar dugu, aditza deitzen dugun horren inguruan biltzen dela beste elementu anitz
ere, perifrasi aberatsak eta konplexuak osatuz honela.

Aurkezpenaren aldetik, eta horra zertaz ez dugun hitzaurrea luzatu
nahi hemen, lehenbiziko kapitulua da gero datozen guztien laburpena eta kapitulu
horretan planteiatzen dira gero sakonago ukituko diren gaiak.

Liburu honetan ikusiko den bezala, euskalkiek aberastasun handia
erakusten digute forma aldetik eta gramatika kontuetan ezin dira zirt 000 zart alde
batera edo bestera gauzak erabaki, eman behar diren urratsak aldez aurretik ongi
pentsatu eta informazioa bildu gabe. Hori biltzen saiatu gara hemen, horretarako
laguntza handia eskaini digutelarik Orotariko Euskal Hiztegia lanerako Mitxelena
eta Sarasola irakasleek bildu eta sistematizatu dituzten langaiek. Luzera begira,
material horretaz sistematikoki baliatzeko bideak aurkitu beharko ditugu,
Euskaltzaindiak urratsez urrats proposatu nahi duen hizkuntz erOOua behar bezala
hornitzeko.

Ez dugu besterik esateko; hala iduri ez badu ere, eskuetan duzun lan
honetan ordu eta egun luzeak daude bildurik eta talde baten urteetako lanaren
ondorioa da. Halaz ere, lan hau behin-behinekoa da eta eztabaidarako prestatua
denez, Gramatika Batzordeak pozik eskuratuko lituzke egin lekizkiokeen ohar eta
kritika guztiak.

Gramatika Batzordea
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1. ADITZ MULTZOAREN EGITURA

1.1. IZEN SINTAGMA ETA ADITZA

EGLU-lean esaten den moduan (ikus 37. orr.), perpausa aditzaren
inguruan gauzatzen da. Hortaz, aditzak bakarrik osaturiko perpausak aurkituko
ditugu edo, eta hau dugu kasurik arruntena, aditza eta beste osagai batzuz
baliaturik eginak ere:

(1) a. atertu du
b. Jon etorri da
c. Mikel agurtu dut mendian
d. haur txiki hori gaisorik dago
e. zazpi lagun horiek kantari ederrak dira
f. Mirenen senarrarekin afaldu dute
g. Bilboko alkatea joan berria da

Perpaus bakuna aztertzen hasi garenean, aparteko lekua eskaini zaio
izen sintagmari: Jon, Mikel, haur txiki hori, zazpi lagun horiek, Mire
nen senarra, Bilboko alkatea, e.a. Esan daiteke EGLU-l eta EGLU-l
Eraskina deitu liburuetan gai hori, izen sintagmarena alegia, izan dela aztergai
bakarra. Hori de1a eta, arreta handiz eta xeheki ikusi da zerk osa dezakeen izen
sintagma hori eta zein den izen sintagmek perpausaren barnean har dezaketen
ordena.

Ez gara, alabaina, izen sintagmara bakarrik mugatu: izen sintagmek
kasu markak har ditzakete eta, orduan, adizlagunak edo izenlagunak osatzen
dituzte:

(2) a. Mikel agurtu dut mendian
b. Mirenen senarrarekin afaldu dute
c. Bilboko alkatea joan berria da

Adibide hauetan badakigu, adizlagun 000 izenlagun bakoitzaren
azpian izen sintagma bat dagoela beti: mendia-n, Mirenen senarra-rekin,
Bilbo-ko alkatea, e.a.

Bada hemen ikutu nahi ez dugun arazo bat, nolanahi ere:
perpausaren osagai nagusienetako bat izen sintagma baldin bada, zein dira
besteak? Aditz sintagma akaso? Adizlagunak eta gainerako osagaiak aditzaren
inguruan eta azpian biltzen dira 000 aditza eta beste osagai horiek pare parean
daude? Arazo hau nahikoa sakona denez, eta haren aztertzea lan honen mugetarik
kanpo geratuko litzatekeenez, ez dugu ezer esanen horretaz. Jakin dezagun, hori
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bai, perpausean izen sintagmak ageri direla, izen sintagmetatik eratortzen ditugun
gainerako sintagmak eta aditza bera. Azkeneko elementu hau hartuko dugu liburo
bonetan aztergai.·

1.2. ADITZA

1.2.1. Aditz motak

Ohartzen garenez, goian eman ditugun adibide horietan era
askotako aditzak ageri zaizkigu:

(3) a. du
b. etorri da
c. agurtu dut
d.. dago
e. dira
f. afaldu dute
g. joan berria da

Adibide horiei behatuz, ikusten dugun lehenbiziko gauza da
"aditzaz" hitz egiten denean, izen horren azpian ezaugarri diferenteak dituzten
fenomenoak estaltzen direla.

Aditz batzu bakunak dira: joan, erosi, saldu, e.a. Beste batzu,
ordea, e/kartuak: berantetsi, gaitzeritzi, e.a. Aditzen artean berezkoak eta
eratorriak ere bereizten ditugu bestealde. Berezkoak deitzen dira hiztegian beti aditz
bezala bakarrik agertzen direnak, hala nola: erosi, saldu, e.a. Eratorrien artean
badira izen batetik erakartzen ditugunak: gizondu, haurtu, urtu, e.a. Badira
adjetibotik eratorriak: luzatu, Hundu, gaurkotu, etxekotu, e.a. Baditugu,
baita ere, aditzondoan oinarritzen direnak: urrundu, harrikatu, e.a. Kasu
markatik ere eratortzen dira zenbaitetan euskal aditzak: etxeratu, oheratu,e.a.
Esan dezagun, azkenik, aditz eratorri hauek (zehatzago esan, aditz eratorri hauen
partizipio bukatua) osatzeko biderik emankorrena -tu atzizkia erabiltzea dela,
goian jarritako adibide guztietan ikusten den bezala.

(4) a. etxe ederra erosi duzue
b. zer ordutan gosaltzen duzue etxe honetan?
c. udaldera anitz luzatzen du egunak
d. sagar guztiak usteldu zaizkigu
e. mendia hantxetik zeharka daiteke
f. gaur plazaratuko da kantari hau
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Aditz batzu, azkenik, inkoatiboak direla esaten dugu, egoera
aldaketa bat ematen baitute aditzera: zuritu, zabartu, bil, e.a. Beste batzuei
erazle esaten diegu, beti ere nahitaezko eragile bat behar dutelako: horretarako -ra
arrizkia 000 erazi (eta bere aldagarriak) erabiltzen ditugu.

Dakigun bezala, aditza da perpausaren ispilu antzeko bat, berak
biltzen baititu laguntzailearen bidez (adizki trinkoek zuzenean ordea) perpaus
horretako izen sintagmak. Rori dela eta, nor, nori eta nork sintagmen arauera
sailkatzen ditugu aditzak:

(5) a. Jon dator
b. Jon beldu zaigu
c. Miren ikusi dut
d. Mireni esan diot

Adibide horietan ikus daitekeenez, aditzean beti agertzen da nor
hori, nahiz gero ez den beharrezkoa sintagma batean gauzatzea:

(6) a. urak irakin du
b lanari ekin diogu

Kasu horiek eta hauen antzeko batzu albora utzita, aditzak nor
sailekoak, nor-nori sailekoak, nor-nork sailekoak eta nori-nori-nork saile
koak direla esaten dugu. Ohan gaitezen, dena dela, sail aldaketak gerta daitezkeela
sarritan:

(7) a. aitona zaharra hil da
b. etxe horretan gizon bat hil omen zuten
c. mundu honetatik joan da
d. mundu honetatik joan zaigu

Ikusten denez, aditz bera sail batean nola bestean ager daiteke. Dena
dela, bestelako sail aldaketak ere gertatzen dira: modu inpertsonalera pasatzen
ditugunean, esate baterako, jatorrizko aditza zein izan daitekeen ezkutuan gera
daitekeelarik orduan:

(8) a. egunero hiltzen da jendea
b. zerriak negualdera hiltzen dira

Adibide horietan, nabarmen denez, jatorrizko hil aditza nor
sailekoa edo nor-nork sailekoa izan daiteke. Gauza bera gerta liteke beste aditz
batzurekin ere:
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(9) hemen jendea jazten da

Esaldi hori entzunez gero, ez dakigu ongi leku hori jazteko
erabiltzen duen jendeak edo leku horretan jendea jazten duten, bi perpausen
esanahia izan baitezake.

Erabilerari buruz, esan dezagun azkenik aditz batzuk erabilera bat
baino gehiago dutela:

(10) a. etxera lagundu dizut
b. etxera lagundu zaitut
c. zortzietan deituko dizut
d. zortzietan deituko zaitut

Forma guzti horiek erabiltzen dira eta denak ontzat eman beharrak
dira, inolako barbarismorik ikusi gabe hor. Dena dela, erabilera bikoitz hau aditz
batzurekin bakarrik gertatzen da, ez denekin:

(11) a. kalean ikusi zaitut
b *kalean ikusi dizut

Ez gara luzatuko aurkezpen honetan. Aditz mota guzti hauek xeheki
aztertzen dira liburu honen 2. kapituluan eta han aurki daitezke bestelako
xehetasun asko.

1.2.2. Adizki ez jokatuak: aditz oina

Aditzaz hitz egin badugu ere, ez dugu haatik esan aditz horren
barnean fonna jokatuak eta ez jokatuak ager dakizkigukeela:

(12) a. etorri berehala!
b. berehala etorriko da

Bi adibide hauetan ikus daitekeenez, perpaus batean adizki jokatuak
nahiz jokatugabeak ikusiko ditugu. Bestalde, adizki ezjokatuen artean --gerorako
utziko baititugu jokatuak--, itxura hartuz gero kontuan, forma bat baino gehiago
aurkituko da:

(13) a. sar barnera!
b. partidua amaitutzat eman zuten
c. hura zurekin ikusteak harritu ninduen
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Lehenbiziko kasuan aditz oina bakarrik ageri da, hau da, aspektu
markarik gabeko adizkia (horrela deitzen dugu "aditz erroa" ere bereizteko. Beraz,
etor aditz oina da eta -tor- aditz erroa); bigarren adibidean, ordea, aspektu marka
ere ageri da (-tu, kasu honetan), partizipioa dela esanen dugularik, eta
hirugarrenean, azkenik, aditz izen bat dugu, hau da, jatorrizko aditza izenaren
itxurarekin emana

Aditz oinak perpaus lokabeetan agertzen dira, aginduak ematean,
galdera erretoriko 000 harridurazkoetan, errefrau 000 itxura bereko esapideetan,
kontakizunetan eta antzerkietako didaskalietan, ondoko adibide guzti hauek
erakusten diguten bezala:

(14) a. urrikal jauna!
b. nork hari eskua eman?
c. "Hie macanic saka" (Oihenart, 267. errafraua)
d. lehenik zernahi esan, gero zernahi egin eta

azkenean zernahi ikus
e. "Sar eskuinetik...ama besarka..." (A. d'Oihenan pastorala)

Egia da kasu horietan partizipioa ere ager daitekeela eta, anitzetan,
euskaIkiak 000 mintzairaren usarioak bereizten dituela aditz oina eta partizipioa.
Beraz, oso zaila da arau zehatzik ematea puntu honetan. Esan behar den gauza
bakarra da aipatu testuinguruetan aditz oina erabil daitekeela, besterik gabe.

Perpaus koordinatuetan ere aurkituko dugu aditz oina:

(15) irakur ezazu eta gogoan har

Ber gauza perpaus txertatuetan ere: errefrauetan, zehar galderetan,
hautuzko perpausetan, zenbait posposiziorekin eta zenbait esapidetan aurkituko
dugu aditz oina. Ikus, bestela ondoko adibideok:

(16) a. "Otsoa non aipa, han gerta" (Oihenart, 385. atsotitza)
b. ez dakit nondik sar
c. zuk aitor ala hark sala, eni berdin zait
d. bazkal ostean burbilduko gara
e. ikus ahala urrun

Lehen egin dugun ohar bera gogora eraziko dugu hemen berriz,
guzti hauetan ez baita nahitaezko aditz oina erabiltzea kasu horietan. Euskaldun
asko ere askok partizipioa sartzen dute hor:
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(16') a. ez dakit nondik sartu
b. zuk aitortu edo ez, niri berdin zait

1.2.3. Adizkl ez jokatuak: partlziploa

Jakina denez, euskaIki askotan ez dira aditz oina eta partizipioa
bereizten. NoIanahi ere den, egia baldin bada aditz oina dagoen Iekuan partizipioa
ager daitekeeIa, alderantzizk:oarekin ez da gauza bera suertatzen, partizipioak
baliabide gehiago baitu.

Hasteko, partizipioa eta adjetiboa oso hurbil daude bata bestetik
(ikus EGLU-I, 250. orr.) eta horregatik, partizipioa izen sintagma baten barnean
ager dakiguke eta predikatu osagarri gisa ere, adjetiboa ageri den testuinguru
berberetan alegia:

(17) a. emazte polit eta apaindu bat etorri zen
b. ama hila dugu aspaldion
c. sagarrak amari emanak dizkiot

Partizipioa izenaren ereduan agertzen da beste zenbaitetan, deIa izen
huts bezala, deIa erlatibo Iabwtu baten aditz gisa, deIa izen bihurtutako partizipio
moduan. Hona hemen adibide batzu:

(18) a. etorri handiko gizona da
b. zure esanak alferrikakoak dira

Beste batzutan, alabaina, partizipioa jokatu gabeko zenbait mendeko
perpausen aditza izaten da:

(19) a. goizean etorri gizona
b. etorri behar duzu
c. oroit naiz han ikusirik
d. pozten naiz zu ikusia

Posposizio batzuk partizipioa eskatzen dute:

(20) a. ikusi arte
b. bazkaldu aurretik
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Partizipioak: partitiboarekin eta instrumentalarekin ere ageri dira
sarri askotan:

(21) a. ele horiek entzunik, etxera itzuli ginen
b. lan eginez bakarrik ikasten da

Perpaus elk:artuetak:o koordinazioa partizipioaz baliaturik egin
daiteke:

(22) a. "Ikusi eben andra bat bidea ausi ta basora sartzen"
(Kirikiño, Egunekoa, lO?orr.)

b. etxera itzuli eta lanari lotuko gatzaizkio

1.2.4. Adizki ez jokatuak: aditz izena

Izen bihurturiko aditz hauek, 000 izenaren itx.ura duten aditz hauek,
bestelak:o izen guztiak bezala izen sintagma osatuz ager daitezke eta, horregatik,
gainerak:oekin gertatzen den bezalaxe, kasu markak: ere hartu. Ergatiboan beti
artikulua behar du aditz izenak::

(23) hori irakurtzeak buruko mina ematen dit

Absolutuan ere artikulua behar du, bestela, artikulurik gabe
ematekotan, partitiboa erabiltzen baitugu:

(24) a. hemendik joatea debekatu digute
b. ez dut esan beharrik hori berria dela

Datiboa erabiltzen dugu kasu hau eskatzen duten aditzekin:

(25) etxeko lanak egiteari ekin zitzaion

Gauza berbera beste kasu zenbaitekin ere. Aditzak edo
posposizioren batek hala eskaturik, aditz izenak: marka horiek hartu beharko ditu:

(26) a. erortzearen beldur naiz
b. pozten naiz zu hemen ikusteaz
c. esateaz gain
d. hori erabakiz gero
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dezake:

Soziatiboan jarriz gero, denboraren balioa hartzen du:

(27) hara joatearekin mediku bat aurkituko duzue

Inesiboan esanahia aldaturik geratzen da, artikuluaren arauera:

(28) a. etxean sartzen ikusi dut
b. etxean sartzean ikusi dut

Gorago esan dugunez, deklinabideko edozein kasu marka har

(29) a. aitaren ikustera joango gara
b. eskolara abiatzerakoan
c. boza galtzeraino kantuz segitu zuten
d. Iiburua erosteko dut sosa

Aipa dezagun, azkenik, aditz izena erabiltzen dugula
laguntzailearekin eta guzti (sartzen naiz); kasu hauetan laguntzailea ezabaturik
agertzen da anitzetan:

(30) a. Euskaltzaindia egun biltzen Tolosan
b. hori esatea ere!

1.2.5. Adlzkl jokatuak: A. perifrastikoak

Aditzaren gora-beherak ikusten ari garela, orain arte aipatu ditugun
kasu guztiak adizki ezjokatuen artean sartzen ditugu. Halaz guztiz, bistan da adizki
ezjokatuek adina pisu dutela adizki jokatuek. Adizki jokatuen artean perifrastikoak
(ez nahasi 15. kapituluan aztertzen ditugun perifrasi multzoekin) eta trinkoak
bereiz daitezke, aditz berberak forma trinkoak eta perifrastikoak izan ditzakeelarik:

(31) a. dator
b. etorri da

Adizki trinkoak eta perifrastikoak bereizteko ematen dugun irizpide
bakarra formala da: adizki batek laguntzailea behar baldin badu --bi hitz, hortaz--,
perifrastikoa izanen da. Trinkoa, bestela. Laguntzaileak, geroago aipatuko
dugunez (ikus hemen 6. kapitulua) izan, *edun, *edin eta *ezan dira.

Adizki perifrastikoen sarea zenbait oposizioren bidez gertatzen da
eta oposizio hauek aspektua, modua, tempusa eta pertsona ezaugarriak
kontuan izanik suertatzen dira:
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(32) a. neska etorri da
a'. neska etortzen da
b. erosi zuen
b '. erosi zukeen
c. sartu gara
c '. sartu ginen
d. erabaki duzu
d'. erabaki duzue

Bikote hauek jarri ditugun arauera ikusten dira aipatu oposizioak:
aspektuarena aditz nagusian dago beti (batean burutua, bestean ez); modua -ke
markaren bidez adierazten dugu; tempusa ere ikusten da hirugarren bikotean
(oraina dugu lehen adibidea eta iragana bigarrena) eta pertsonaren markak ere aditz
laguntzailean ageri dira. Ezaugarri guzti horiek bereiz daitezke fonnalki aditzaren
sisteman eta baturako erabiltzen ditugun adizkien berri nahikoa erraz eman daiteke
oposizio horiek baldin baditugu beti ere kontuan. Horrela, lau aditz laguntzaile
izanik ere, distribuzio konplementarioan daude eta oposizio gurutzatze horretan
aditz bakoitzak bere testuingurua hartzen duela dirudi: *ezan eta *edin agertzen
dira aditz nagusiak aspektu markarik erakusten ez duen gehienetan; aditz
iragankorrek *edun eta *ezan bakarrik onartuko dute; adizki batzuk
subjuntiboaren esanahia duten perpausetan (ikus 14. kapitulua) bakarrik ageriko
dira, e.a.

Euskara baturako hobetsi diren lau aditz laguntzaile hauez gain,
badira euskara mintzatuan eta idatzian beste aditz laguntzaileak ere, euskalkien
arauera:

(33) a. jan dagigun
b. esaten eutson
c. ikus diro

Egin dugun aurkezpen hau fonnala denez, ez gara gai hau
esplikatzen den 6. kapituluan semantikaz edo esanahiaz arduratuko, oraingo
honetan fonnaz bakarrik baikara arduratzen. Kontua da adizki hauek modu batera
000 bestera erabil daitezkeela eta itxuraz (fonnaz, alegia) "oraina" den zerbaitek
"geroaldiaren" esanahia izan dezakeela 000 "iraganaldiarena":

(34) a. bihar heldu omen da Ameriketatik
b. atzo sartu da kamioi asko mugatik
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Hori dela eta, gure ustez nahikoa garrantzizkoa da fonna eta fonna
horren erabilera bereiztea eta bi arazo hauek banan bana aztertzea Horixe egin
dugu 6. eta14. kapituluekin.

1.2.6. Adlzkl jokatuak: a. trinkoak

Beste horrenbeste esan daiteke adizki trinkoez ere. Hauetan,
modua, pertsona eta tempusaren oposizioa agertzen dira. Ez, ordea, erakutsian
behintzat, aspektuarena

Arazo interesgarri bat suertatzen da puntukaritasunarekin: esan ohi
da adizki trinkoek puntukaritasuna erakusten dutela (dator) eta adizki perifras
tikoetan puntukaritasun hau zehar bidez agertzen dugula. Erlazio horiek zehaztea
ez da, halaz ere, hain gauza erraza:

(35) a. jendea dator orain
b. oraintxe ari da jendea etortzen

Euskaldun askorentzat, testuinguru egokiak aurkiturik, forma
puntukaria eta "egunerokoa" erabil baitaitezke aditz berarekin. Guzti hau saiatu
gara zehazten 6., 7. eta 8. kapituluetan.

Badira, bestalde, aspektu eta moduaren aldetik, baina aspektuaren
aldetik batez ere, arras ezaugarri bereziak dituzten aditzak. Ohan gaitezen, esate
baterako, itxuraz hain desberdinak diren dator, ari da, nahi du, behar du,
bizi da, maite du, balio du, komeni da, iduri du, uste du, mintzo da
eta heldu da ("etorri"ren esanahiarekin) pare parekoak ditugula aspektu aldetik.
Badira adizki gehiago ere. Arazo hau ez dugu uste sobera aztertua izan denik
euskal gramatiketan eta, horregatik, aurkezpen egoki bat egiten saiatu gara 8.
kapituluan.

Behin adizki laguntzaileen eta trinkoen berezitasunen beti eman
ondoren, literatur hizkuntzarako hobetsi diren paradigmak jarri ditugu, hemen
agertzen den sistematasun berri honen arauera, zehaztu diren lau oposizio horien
gainean oinarriturik eraikiz taula guztiak (ikusi 9. eta 10. kapituluak).
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1.2.7. Aginte eta baldintzazko adizklak

Aginte adizkiak, nolabait esatearren, eskematik kanpo geratzen dira,
bere toldan (11. kap.) ikusiko denez. Moduareldn dute zerikusia, pertsona aldetik
ere pertsona batzureldn bakarrik ageri dira eta tempusean ere oraina besterik ez
dute onartzen. Guzti horregatik, eta eman ditugun lau oposizio horiek hartuz gero
kontuan, aginte adizkiek ez lukete lekurik sistemaren barnean.

Hala ere, nola utzi kanpoan adizki hauek? Aginte adizkiak hain
erabiliak direnez eta gramatikak zerbait esan behar duenez kontu honetaz, kapitulu
oso bat eskaini zaie, bereizketa handiegirik egin gabe oraingoan forma 000 itxura
eta esanahiaren artean. Paradigmak ere hantxe agertzen dira.

Arazo diferentea da baldintzazkoek (ikus 12. kap.) aurkezten
dutena: alde batetik, badira baldintzazko perpausetan bereziki erabiltzen diren
adizkiak, "alegiazkoak" deitzen direnak:

(36) a. jakin (izan) banu, etorriko nintzatekeen
b. euria egin baJeza, kanpoak eskertuko Juke

Hauek, adizki bereziak diren aldetik, bidezkoa da aditzaren
azterketa egiterakoan aztertzea. Baina badira bestelako adizki "arruntak" erabiltzen
dituzten baldintzazko perpausak. Dena den, ba- aurrizkia ezaugarritzat duten
adizki hauei denei buruz zerbait esan behar zelakoan denak batera aipatu ditugu. Bi
esaldi hauen lehen zatiak (jakin(izan) banu eta euria egin baJeza, alegia)
mendeko perpausen artean sartu beharko genituzke eta beste mendeko perpausekin
batera aztertu. Jakina, liburuki hau, behin eta berriz esan denez, perpaus
bakunaren azterketa egitera mugatu nahi dugu eta, hortaz, iduri luke lekuz kanpo
leudekeela perpaus hauen analisia orrialde hauetan.

Ikusiko denez, erdiko bidea hartu dugu: baldintza adizkiez zerbait
esaten da, erakutsian utzi nahian adizki diferente hauen oinarriak, baina horrek ez
du kentzen beste batean askoz ere sakonago ukitzeko gai hau. Beraz, mendeko
perpausen artean berriz ere esanen dugu zerbait honetaz.
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1.2.8. Perifrasi multzoak eta gainerako osagaiak

Orain arte aztertu ditugun adizki guztiak ondoko bi mu1tzo
hauetakoak ditugu:

(37) a. Jon dator
b. Jon etorri da

Lehenbizikoak "trinko" deitu ditugu eta bigarrenak, berriz,
"perifrastikoak" direla esan dugu. Nolanahi ere, euskal aditzak eskaintzen
dizkigun aukerak ez dira hor bukatzen. Ikus ditzagun ondoko adibideok:

(38) a. garaiz joan nahi zuten etxera
b. euskara ikasten ari dira
c. askotan joaten izan da Bilbora
d. Donostiara joatekoak dira
e. garaiz etortzeko esanda zaudete
f. Unibertsitateko ikasketak bukatuta dauzkat

Ezin ditugu adizki guzti horiek, besterik gabe, perifrastikoen artean
sartu. Horregatik perifrasi mu1tzoak (ikus 15. kap.) direla esan dugu. Perifrasi
mu1tzo erabilienen artean aipatu beharrak dira, dudarik ez, ari izan-ez baliaturik
osaturikoak:

(39) a. ikastolako haurrak jolasean ari dira
b. euskara ikasten eta sakontzen ari dira gazteak

Esanahiaren aldetik baditu ondo ondoan beste perifrasi multzo batzu
ere, jardun, egon eta ibili aditzez baliaturik egiten ditugunak:

(40) a. nire euskara ez dela euskara esaten jardungo
duzu

b. jausten zegoen etxe zahar batean sortu zen
c. nola habil hi heure herriaren aurka mintza

tzen?

Perifrasi hauen artean bigarren mu1tzo handi bat osatzen dute nahi,
gogo, gura eta gei formek:

(41) a. lana egin nahi genuke
b. irakurleak ugaldu nahi ditu idazleak
c. etxetik irten gura dut
d. zinemara joan gogo dugu afal ostean.
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Hirugarrenik, bebar delakoarekin (anitzetan izen sintágma besterik:
ez da) osatutakoak aipatuk:o ditugu:

(42) a. etxera garaiz joan bebar dugu
b. lebengoa bukatu eta lan gebiago ematea bebar

dugu
c. erosi bebarra dugu
d. Iiburu bau irakurri bebarra daukazu

Beste multzo batean sartuk:o ditugu abar eta ezin partikulez osatzen
ditugun perifrasi multzoak:

(43) a. etortzen abar naiz
b. zure Iiburua irakurri ostean, neurea irakurri

abal nuen
c. ezin daiteke borrelakorik esan
d. ezin zuen ogirik erosi

Ohitura adierazi nahi dugunean, obi erabiltzeko aukera dugu,
partikula honekin beste perifrasi multzo bat eginez:

(44) a. etorri ohi da
b. ikasten ohi du

Ez da, zemahi gisaz, forma bakarra, partikula horren ezagutzerik: ez
baitute euskaldun askok:

(45) a. askotan joaten izan da Bilbora
b. anitz jende engainatu darama

Aditz izena adlatiboan jarriz ere, perifrasiak sortzen ditugu:

(46) a. orma zahar hori erortzera doa
b. egin zuen zutitzera
c. etxe hori erortzera dago
d. zure astoa lehertzera omen da

Aditz izenaz sarri baliatzen gara bestelako perifrasi multzoak egiteko
orduan, genitiboaren marka hartuz anitzetan:

(47) a. ikustekoak ziren joko haiek
b. lan hori zuek egitekoa da
c. datorren urtekoa ikusteko duzu oraindik
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Absolutuan eta inesiboan ere behin baino gehiagotan:

(48) a. oraindaino alferra izan dela? Orain lan egitea
du

b. ikusi al duzu Pello? Bai, oraintxe irtetea egin
du

c. gaur ez dugu hara joaterik
d. orain arte ikusi gabeko gauzak ikusten goaz

Partizipioan zuzenean eraikirik edo partizipioan oinarrituriko
formetan eraikirik ematen ditugu sarri askotan perifrasi multzoak:

(49) a.
b.
c.
d.
e.
f.

zu Ameriketan ibilia omen zara
nere gurasoen etxean lo egina naiz
damuturik zegoen bere alaba ez bialia
ongi aspertuta daude honez gero
jantziak dagoeneko zintzilika jarrita ditu
haren hitza irakurri izan nuenean ihardetsi
nion

Horrela biltzen dira perifrasi multzo garrantzizkoenak: 15.
kapituluan ikus daiteke zein den perifrasi hauen esanahia eta erabilera, zer nolako
desberdintasunak dauden forma batetik bestera eta zein diren hemen aipatu gabe
utzi ditugun bestelako perifrasiak. Hori dela eta, ez dugu emanen hemen xehetasun
gehiago.

Adizki trinkoak, adizki perifrastikoak eta perifrasi multzoak aipatu
ondoren, bada oraindio ukitzeke utzi dugun punttu bat. Kontua da aditzaren
inguruan agertzen direla edo ager daitezkeela bestelako partikula batzu ere,
aditzarekin zuzenean loturik daudenak: partikula horiek ditugu aztertzen 16.
kapituluan. Hona hemen adibide batzu:

(50) a. ez omen. du ezer ere ikusi
b. ez dea xarmangarri?
c. Mikel ez dator
d. Mirenek badaki
e. ba al daukazu dirurik hau erosteko?

Honekin bukatzen dugu aditzaren eta, aditzarekin batera aditz
multzoaren barnean agertzen diren osagaien, analisia. Kapitulu honetan ondoren
datozen orrialdeetako gaiak aurreratu besterik ez ditugu egin, xehetasunak eta
adibideak gero baitatoz. Hortaz, hementxe berean uzten dugu aurkezpen hau, esan
dezakegun guztia gero esaten baita.
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2. ADITZ MOTAK

2.1. ADITZAREN EGITURA MOTAK

Aditzaren egitura motak esatean, ez gara ari hemen adizki trinko eta
perifrastikoen artean egin daitezkeen bereizketa aipatzen (ikus 6. eta 7.
kapituluak), hau da, aditz nagusi eta laguntzaileak osatzen duten aditz formaz;
baizik aditz oina dei dezakegunaz (ikus 3. kapitulua).

Aditz oina, eta hemen darabilgun "aditz nagusia" terminoak gauza
bertsua adieraziko ligukete: aditzaren barnean, esanahia ematen duen atala,
hiztegian aurkituko duguna. Horre1a:

(1) a. Iiburu berri bat erosi dut
b. berandu iritsi da
c. hamarretan oheratzen da gure haurra
d. izugarri maite dute elkar

Perpaus hauetan eros, irits, ohera eta maite izan/ukan direla
aditz oinak esanen dugu. Guk, hala ere, aditza izendatzerakoan, aipatzerakoan, ez
ditugu aditz oinak erabiltzen; hau da, hiztegietan, esate baterako, ez ditugu irits,
etor, aitor 000 ikus bezalako formak aurkitzen normalean. Horien ordez, lehen
partizipioari (ikus 3. kapitulua) dagozkion formak aurkituko ditugu, iritsi,
etorri, aitortu 000 ikusi bezalakoak alegia. Era berean, norbaitek galdetuz gero
"nola esaten da euskaraz comprar edo acheter?", erosi esango genioke; eta ez
eros.

Dena dela, aditzoin hauen artean ere, ez daude guztiak berdin
eratuak morfologiari dagokion neurrian. Batzu aditzoin BAKUN direla esango
dugu; horrelakoak ditugu joan, eros(i), sal(du), etorr(i), jo, gorri(tu),
luza(tu), berandu(tu), egin, ikus(i), ekarr(i) eta abar luzea. Hauen artean
ere badira, ordea, desberdintasunak, morfologiaren ikuspuntutik. Batzuri,
sal(du), etorr(i), ikus(i), egin, joan, eros(i) eta antzekoei,
BEREZKOAK deituko diegu, hots, aditz besterik ez direnak, beste kategoria
gramatikal batetik, berehala esplikatuko dugun bezala, eratortzen ez direnak.
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Bestalde, euskaraz, beste hizkuntza askotan bezala, badugu aditzak,
izen, adjetibo 000 aditzondo batetik sortzeko, eratortzeko 000 derlbatzeko aukera.
Horrela sortuak ditugu gorago aipatu ditugun luza(tu), gorri(tu),
berandu(tu), edo izenondo elkartuetatik (ikus Euskal Gramatika Lehen
Urratsak-l (Eranskina), -3. kapitulua) sorturiko beste hauek: luma harrotu,
bihotz gogortu, hega baldartu, e.a. (Ikus, dena dela, aipatu kapitulua guzti
honetaz). Piska bat sistematizatuz, honako bereizketa hauek egin ditzakegu aditz
oin BAKUN izanik, BEREZKO ez direnen artean:

a) IZEN batetik eratorritako, sortutako aditzak, hala nola:
gizon - gizondu
arau - arautu
ume - umetu

distira
gosari 
aitona -

distiratu
gosaldu
aitondu

esker
diru

eskertu
dirutu

ilundu
- zikindu
- garbitu
- lehortu

ilun
zikin
garbi
lehor

b) ADJETIBO (izenondo ta -koz osaturlko izenlaguna) batetik eratorriak
(ugarlenak):

luze luzatu gorri - gorritu
zahar - -zahartu goibel - goibeldu
ihar - ihartu garratz - garraztu
ustel - usteldu gaurko - gaurkotu
etx.eko - etx.ekotu bestelako - bestelakotu

(izenondoa bera ere aldi berean eratorria izan daiteke; adibidez:
haserrekor-haserrekortu, idurikor-idurikortu...)

oheratu
kaleratu

e) ADITZONDO batetik eratorriak (aurreko bi sailak baino askoz urriagoa):
berandu - berandutu urrun - urrundu hurbil - hurbildu
gainezka - gainezkatu zeharka - zeharkatu harrika - harrikatu

d) -RA kasu marka daraman izen sintagmatik eratorriak:
plazara - plazaratu urrutira - urrutiratu ohera
lepora - leporatu etx.era - etx.eratu kalera

Aipatu behar da ohitura zaharra piazara da I plazara zen
egitea zela, gaur egun oraindik gorde dugun atera da adizkian
ikusten den moduan.

Lau sail hauetan aipatu ditugun aditzak sortzeko -tu (-du) atzizkiaz
baliatu gara. Hau baita, izan ere, aditz berri bat sortu nahi dugunean erabili ohi
duguna. Halere, zenbait kasutan, -ztatu, hots, -z kasu markaren gainean
eraikitako aldakiaz baliatzen gara: legeztatu, ureztatu, harriztatu, begiz
tatu, egiaztatu, e.a.
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e) Aditz oin ERAZLEAK, hau da, ekintzak eragileren bat izan duela adierazten
dutenak. Gaur egun euskaraz balio erazle hau lortzeko arazi/erazi/erazo edo
eragin aditz elementuaz baliatzen gara (aurrerago nolabait erazle diren beste aditz
mota batzu ere aipatuko ditugu):

(2) a. "Ordu beteko lasterraldia eginda, baserritar batek geldierazi zun
(Santa Kruz), eta jendarmeen eskuetara egotii" (Santa Kruz
Apaiza, 37)

b. "Bafia arrantzaleak badakie, an, itxasoaren barmandagoala euren
da etxeko guztien janaria, ta jan bearrak saiatu eragiten deutsie
ikusi barik siflistuko ezlitzatekean ausardi, neke ta arriskoagaz"
(Tx. Agirre: Kresala, 65)

c. "Mendeak eta mendeak ditik, Pello, Espainiako errege handi
batek...egin-arazi zuela jauregi eder hori" (Elissanburu,
Piarres Adame, 36)

d. "Gazeta handi guzietan ezar-arazi zuten: nahi zuenak ongi irabazi,
aski zuela hortan emaitea sosa" (J. Hiriart-Urruty, Zezenak
Errepublikan, 45)

e. "Dendako zorrak be, oindiflo zOOtu barik daukaguzala gomuteraw
yaustak gaur goizeon berton gure atsoak" (E. Erkiaga,
Arranegi, 14)

Adibide hauetan erraz ikus daiteke ballo erazle hori. Horrela, lehen
adibidean, esaterako, ez zen Santa Kruz berez, bere kasa, gelditu, beste norbait
izan baitzen ekintza horren eragilea. Bide beretik, hirugarren adibidean,
Espainiako erregea dugu jauregiaren eragilea, baina beste batzu egileak. Edota
bosgarrenean, ez zaio agureari berez gomutatu zorrak ordaindu gabe daudela, bere
andrea, "atsoa" izan da gomutatze horen eragile. Beraz, esan dezakegu aditz erazle
000 faktitiboetan ekintza bakarrean, eragilea eta egilea berezi behar ditugula.
Esan beharra da, dena dela, elementu horiek ez dutela denek hOOadura bera: erazo
eta eragin bizkaieraz erabiltzen dira; beste euskalkietan, berriz, arazi/erazi
nahiago dituzte.

Orain arte aipatutako aditz elementu erazle horiekin (arazi / erazi /
erazo / eragin) batera, antzina euskarak bazuen beste baliabide bat aditz oin
erazleak sortzeko: -ra- artizkia. Horrela, honako bikoteok --besteak beste-- aurki
ditzakegu gaur egun ere:
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etoni - eratoni ibili - erabili egin eragin
esan - erasan jaso - eraso jantzi - erantzi
jatxi - eratxi igo - irago jaiki eraiki

igaro
egotzi - eragotzi ikasi- irakatsi entzun - erantzun
etzan - eratzan igan - iragan itzarri - iratzarri

Artizki hau, nolanahi ere, iharturik gelditu da, ez baitu balio iadanik
balio erazle hori aditz oinari eransteko. Areago, -ra- arrizkiaren bidez sortutako
aditz oin erazle askok eta askok balio berezi hau galdu egin dute eta, ondorioz,
-ra-dun aditz oin horiek beste OOozein aditz oinen pareko bilakatu dira; beraz,
beste aditz oinek bezalaxe ekintza horiek eragileren bat izan dutela adierazi nahi
dugunean, -ra-dun aditz oin horri arazilerazi/erazo/eragin erantsiko diogu.
Esan dugunaren zenbait adibide ematekotan, hor ditugu oraindik gure artean
bizi-bizirik honako hauek:

(3) a. ume zahar hauek erasaten dizkigutenak
b. "Orra zergatik Joanesek eskutitz bat eragin zion Maleni

osabarentzat" (Tx. Agirre: Garoa, 178)

Adibide hauetan garbi ikusten da erasan eta eragin aditz oinen
balio erazlea, -ra- arrizkiak ematen diena. Baina aldi berean hor dugu ondoko
adibide hau, non Elissanburuk ez bairio eragin bakarrik baizik egin arazi zuela:

(4 ) "Espainiako errege handi batek egin arazi zuela jauregi OOer hori"

Bide beretik, gaur egun, erantzun, eratorri, erabili, e.a. ez
ditugu entzun, etorri edo ibili-ren erazletzat hartzen, beren esanahi propioa
garatu baitute. Eta goraxeago esan bezala, beste OOozein aditz oini bezalaxe lot
diezaiekegu erazi hauei ere, erantzun 000 iratzarri aditzetan ez dugula inolako
kutsu erazlerik somatzen adieraziaz:

(5) a. "Oihurik egiten ez badut, jakiten abal duk, Pello, hiregatik
dela...zeren ez baihindutan nahi iratzar-arazi!" (Elissanburu
Piarres Adame, 42)

b. "Atzo, arratsalde epelean, mendiaz bertzaldean nintzelarik
antxuekin, Zugarramurdiko fraidek ereman 000 ereman-arazi
dituzte beren komentura gure berrehun ardiak, beren ahariekin"
(Elissanburu, Piarres Adame, 46)

c. Abuztuko sargori hartan, hiru orduz larruzko
berokia soinean erabil erazi zidaten

42



Azk:enik:, aditz erazleen inguruan morfologiari dagokion auzi bat
aipatu behar dugu: arazi/erazi/erazo eta eragin zeri lotzen dizk:iogu, lehen
partizipioari ala aditz oinari? Bi joera desberdin aurkitzen ditugu euskalkien
arauera. Orohar, ekialdeko euskalkietan, aditz oinari lotzen zaio erazlearen marka
(ikus goiko adibideko ezar-arazi hori); mendebalekoetan, aldiz, lehen
partizipioari: saiatu eragiten, galduerazi... Batasunaren bidetik:, arazi / erazi
/ erazo 000 eragin aditz oinari lotzea hobetsi du Euskaltzaindiak.

2.2. ADITZ ELKARTUAK

Orain arte aipatu ditugun aditz oinak BAKUNAK deitu ditugu.
Beste aditz batzu, aldiz, ELKARTUAK direla esanen dugu. Honakook ditugu
aditz oin elkartuak, mota desberdinak bereizten ditugula hemen ere.

2.2.1. Aditz elkartu berezkoak

Honela deitzen ditugu bi elementuz osaturiko aditzak, bi elementu
horien artean bigarrena aditza delarik. Horrela eratuak ditugu eraberritu,
antzaldatu, itxuraldatu eta horiek bezalakoak. Hemen sartzekoak lirateke, era
berean, etsi eta eritzi aditzekin osatutako aditz elkartu berezk:oak, gaur askotan
ihartutzat eman baditzakegu ere: onetsi, oneritzi, gaitzetsi, berantetsi,
gaitzeritzi, e.a.

(6) a."Mattinek onetsi zian, beraz, lagun on gisa, atsegin horren
egitea" (Elissanburu, Piarres Adame, 16)

b. "Ikusiz ikasi du Jainkoak nola laguntzen duan, ea anima
itxuraldatzen duan, ez baitirudi bera" (Orixe, Jainkoaren
Billa, 202)

c. ''yolasak eta musikak gutxietsiz roaien" (Orixe, Mireio, 118)
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2.2.2. Izena+ukanlizan eglturakoak

Guzti hauek *edun motako laguntzailea daramate, hala nola: maite
izan/ukan, behar izan/ukan, nahi izan/ukan, uste izan/ukan, damu
izan/ukan, merezi izan/ukan, balio izan/ukan, higuin izan/ukan,
astio izan/ukan, ezagun izan/ukan, e.a.

(7) a. maite ditut, maite, zure bazterrak, lanbroak
izkutatzen dizkidanean

b. gure haurrak beti bere lehengusuaren jostailua
nahi izaten du

c. Zertako balio du azterketa gainditzeak, ez
bada ezer ikasten?

Sail honetan sartuko genituzke, era berean, ahal izan eta ezin
izan, aditz bezala erabi1tzen ditugunean, ez modal gisa:

(8) a. nik ahal dut
b. zuk ezin duzu
c. ahal baduzu, etorri

2.2.3. Izena+egin/eman/hartu

Aditz esapide hauek aski erabiliak dira: negar egin, alde egin,
lo egin, hitz egin, eztul egin, berba egin, ele egin, min eman, hitz
eman, okasio eman, bide eman, esku eman, min hartu, kontu hartu,
e.a.

(9) a. ez da jendearen aurrean berba egiteko gauza
b. ez duela gehiago gezurrik esango hitz eman

dit
c. oso ondo lo egiten da ohe honetan
d. harri tartean erori eta ukalondoan min hartu

du

Aditz esapide hauetako izenek, beste edozein izen sintagma objetuk
bezala joka dezakete ezezkoetan, galderetan, e.a.:
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(10) a. ez du negarrik egin
b. ez du minik hartu

nahiz

c. ez du negar egin
d. ez du min hartu

Badira, halaz guztiz, horrelako aditz esapide zenbait erabat ihartuak
geratu direnak, hau da, izena eta aditza bereizten ez direnak. Horrela, ondoko
esaldia ez da gramatikala:

(11) *ez du alderik egin

Horren ordez, nahitaez beste hau esan behar:

(12) ez du aldegin

Gauza bera ondoko adibidean ere, bi esaldi horiek esanahi
desberdina dutelako:

(13) a. ez du hitzik egin (=ez du ezer ere esan)
b. ez du hitz egin

Ez dira bakarrak: erabilera ihartu hori dela eta, sarri askotan gerta
litezke esanahi aldaketa hauek:

(14) a. motorrak ez du lan egin (=ez da abian jarri)
b. egun osoan ez dut lanik egin

Dena dela, hirugarren sail honen eta aurrekoaren artean bada
diferentzia nabarmen bat egitura aldetik: biak nor-nork motakoak izanik ere (ikus
aurrerago), 2.2.2. saileko aditzak daramazkiten perpausetan, beste izen sintagma
absolutu bat ager daiteke ("maite ditut gure bazterrak"). 2.2.3. sailekoekin, ordea,
ezin daíteke halakorik gerta: hauetan negar, berba, hitz, min, e.a. baitira
hasierako izen sintagma absolutu mugagabeak, gaur egun esapide horietako izena
iharturik badago ere. Izen ihartu honek bere aztarna uzten du, eta horregatik ezin
ditugu ondoko perpaus hauek bezalakoak osatu:
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(15) a. *Iñakik etxea aldegin du
b. *Iñakik bere andregaia aldegin du
c. *ez du egia hitz egin

Zernahi gisaz, bada salbuespenik:

(16) trena huts egin du

2.2.4. Izan laguntzaileaz osaturikoak

Hauen artean daude lotsa izan, gose izan, egarri izan, hotz
izan, beldur izan, bizi izan, e.a.

(17) a. txikitan, Tolosan bizi izan nintzen
b. beldur naiz berriro ere ez ote duen kazkabarra

egingo
c. gose dena, edozertarako prest jana lortzea

gatik

Orain arte esandako guztia laburtuz, bada, honako eskema hau
genuke aditzaren egitura motei buruz:

1. Bakunak;
1.1. Berezkoak:joan, etorr(i), egin, ikus(i), esan, entzun
1.2. Izen, adjetibo edo aditzondo batetik eratorriak: luza(tu 1,

gizon(dU),_berandu(tu}
1.3. Aditz oin erazleak: ikus erazi, gomuterazo, ezar erazi
2. EIkartuak
2.1. Berezko elkartuak: eraberritu, itsuraldatu, gaitzetsi
2.2.Izena+izan/ukan: maite izan/ukan, bati~ izan/ukan, ezagun
i zan/ukan, uste izan/ukan
2.3. Izena+egin/eman/hartu: negar egin, min eman, kontu hartu
2.4. Izena+izan: lotsa izan, beldur izan, ageri izan
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2.3. ADITZEN SAILKAPENA

2.3.1. NOR eta NOR-NORK motako aditz oinak

Orain arte eman ditugun erizpideez gain, aditz oinak beste modu
batera ere sailka daitezke. Aditz bakoitzak onartzen dituen kasu gramatikaletan
(hau da, nor, nork eta nori kasuetan) oinarritzen da beste sailkapen erizpide hau,
aditzak erabakitzen baitu perpaus batean nork 000 nori sintagmarik agertu behar
duen ala ager daitekeen. Adibidez, etorr(i) aditzak ez du nork sintagmarik
onartzen. Nori sintagma, berriz, onartzen du, nahiz ez beharrezkoa izan:

(18) a. berandu etorri da
b. berandu etorri zaigu

Era berean, jakin aditzak beti nork sintagma eskatuko du, baina ez
du nori sintagmarik onartuko:

(19) a. aitak egia jakin du
b. *aitak egia jakin dio

Horrela, Dor sintagmaren bat beti izango dugunez euskal perpausa
osatzerakoan (ikus, dena den, nor izunaz dioguna aurrerago), aditz oinen
sailkapen nagusia honako hau dela esan dezakegu:

NOR motakoak / NOR-NORK motakoak

Horrela, "joan", "etorri", "egon", "ibili", "lotsa izan" 000 "beldur
izan" lehen sailean diren bezala, "jakin", "uste izan/ukan", "gonbidatu",
"ezagutu", "saldu", "erosi", "ezagutu", "ikusi", "jan", "ekarri" edo "eraman"
bigarrenekoak dira. Dena den, euskal aditz konkretu eta jakin bat zein motatakoa
den jakiteko ez dago arau edo erregelarik, gramatikak eman dezakeenik,
informazio hori ematea hiztegiari baitagokio.

NOR-NORK motako aditz oinen artean, berriz, hiru azpisail
bereiz daitezke:

1) Gehie.nak egiazko nor eta nork sintagmekin azaltzen zaizkigu:

(20) a. gure osabak hiru idazle gonbidatu ditu afaltze
ra

b. egunean hiru bider ateratzen dugu zakurra
kalera

c. baserritar horrek zituen ziza guztiak berehala
saldu ditu
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2) Nor izuna duten egiturak, hau da, benetako nor sintagmarik ez dutenak.
Aditz oinak sailkatzerakoan, perpaus guztietan nor sintagmaren bat izango dugula
aipatu dugu. Hala ere, ondoko adibide hauetan ez dugu nor sintagmarik, nahiz
aditza nor sintagma dugunean bezalakoxea izan; horrexegatik esango dugu nor
izuna dugula:

(21) a. josten ikasi du
b. badaki batuketak egiten
c. arratsalde osoan dihardu lanean
d. kaneloiak egiten ahaztu zaio (=nola egiten diren

ahaztu zaio)

Adibide hauetako aditzak nor·nork motakoak ditugu, guztiek
osagarri bezala perpausa daramate, eta inesiboa, non kasua (josten, egiten)
azalduko zaigu nor izun bezala. Eta inesiboan badoaz ere, ikasi 000 jakin 000
ahaztu aditzen objetu dira (nahiz normalean objetuak nor kasuaren bidez
adierazi). Guzti honek ez du, halaz guztiz, esan nahi ikasi edo jakin beti nor
izuneko egituretan aurkituko ditugunik.

Nor izunari dagokionez, bigarren sail bat osatzen dute balio
izan/ukan, iraun, pisa(tu) bezalako aditz oinek. Hauetan, itxuraz, nor
sintagma azaltzen da, baina, funtzioa aztertzen badugu, objetua ez beste zerbait
adierazten duela ohartuko gara.

(22) a. hiru ordu irauten du pelikula horrek
b. bost mila pezeta balio du Iiburu horrek

Ikusten denez, "bost mila pezeta" 000 "hiru ordu" ez dira benetako
objetuak eta zenbat galderari erantzuten diote. Hortaz, adberbiotzat jo behar
ditugu (ikus honetaz esan genuena Euskal Gramatika. Lehen Urratsak-l, 224. eta
333-334. orrialdeak).

Nor izuna delako honetan bada oraindik hirugarren sail bat ere:

(23) a. etxera lagundu dizut
b. telefonoz deitu dizute
c. jakinminez begiratu dizu
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Hemen agertzen diren dei(tu), begira(tu) edo lagun(du)
bezalako aditz oinak nor·nori·nork erako laguntzailearekin erabiltzen ditugu
askotan mendebalean; halere, adibide guzti horietan ez zaigu nor sintagmarik
azaltzen, nahiz horien ondoan lagon egin, dei egin edo so egin ere badiren.
(Bestalde, hiru aditz horiek nor ageriarekin ere erabiltzen dituzte zenbait idazlek).

Bada oraindik laugarren sail bat ere: bazkal(du), gosal(du),
afal(du), dimiti(tu), irakin, kurri(tu), distira(tu) eta antzekoek osatzen
dutena. Ez dugu hauetan inolako nor sintagmarik eta horregatik ditugu egiazko
salbuespenak. Lehen esan dugun "nor sintagma bat dugu euskal perpausa
osatzerakoan" perpausak badu, beraz, salbuespenik.

Aipagarria da gaur egun euskarak mailegatzen dituen aditzik
gehienak horrelakoak direla (funtzionatu, dimititu, existitu•..), nor·nork
gisa jokatzen baititugu, nahiz nor sintagmarik perpausean azaldu ez. Dena dela,
badirudi maileguak uholdeka onartu ordez, euskal ordainak erabiltzen edo
aurkitzen saiatu beharko genukeela.

(24) a. gure herriko alkateak gaur goizean dimititu du
b. urak irakin du
c. lanari ekin dio
d. horrek edan egiten du
e. berriek kurritu dute

..
3) Badira beste batzu benetako nork sintagmarik ez dutenak. Gutxi izanik ere,
baditugu euskaraz zenbait aditz oin, laguntzailea nor·nork motakoa delarik, nork
sintagmarik gabe azaltzen direnak:

(25) a. euria hasi du
b. hotz handia egiten du
c. elurra ari du
d. eguna luzatu du
e. atertu du
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Ikusten den bezala, orohar eguratsari dagozkion aldaketak
adierazten dituzten aditzak ditugu hauek (ikus, dena dela, liburu honetako 16.
kapituluko lehen puntua).

4) Azkenerako geratzen zaizkigu merezi izan/ukan eta balio izan/ukan
esapideek osaturikoak. Aditz hauek aipamen berezia eskatzen dute. Berauen
subjetua, pertsona adierazten duen izen sintagma denean, aditz hauek egiazko
nor-nork direnak bezala, hots, lehen sailekoak bezala erabiltzen ditugu:

(26) a. halako abiadan joategatik, urtebeterako
karneta kentzea merezi du gizon horrek

b. lan horretako asko balio duen pertsona duzu

Baina ekintza batez ari garenean, hots, pertsona adierazten duen
izen sintagmarik ez dugunean, gaur egungo erabilera nahasia da; ez dugu jakiten
benetako nork ez dutenak bezala ala nor izuna sailekoak bezala erabili behar
ditugun:

(27) a. pelikula hori ikustea merezi du
b. pelikula hori ikusteak merezi du
c. horrela jokatzeak ez du balio
d. horrela jokatzea ez du balio
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2.3.2. Sail aldaketak

Nahiz eta sailkapen nagusiaren arauera, aditz oinak nor edo
nor-nork motakoak direla esan, sail batetik besterako aldaketak gerta daitezke.
Fenomeno honi dagokionez ere, zenbait azpisail bereiz daitezke:

2.3.2.1. Nor-nork motako aditz oinak, nor motako gisa ager daitezke. Horrela,
sal(du), eros(i), eta esan tankerako aditzak nor-nork motakoak direla esan
dugu, baina honako perpaus mota hauetan ere ager daitezke:

(28) a. sagarrak merke saldu dira
b. horrelakorik ez da esaten
c. liburu zaharrak erosten dira
d. leiho honetatik lorategi eder bat ikusten da

Horrelakoetan ez zaigu nork sintagmarik azaltzen, aditz
laguntzailea ere nor erakoa da, eta egitura honen bidez inpertsonaltasuna, aditzak
adierazten duen ekintzaren egile jakinik ez izatea, ematen dugu aditzera (aditz
laguntzailea hirugarren pertsonan doalarik). Hau da, ez dakigu sal(du), esan,
eros(i) edo ikus(i) ekintzen egileak nortzu diren. Eskema hau genuke bada:

[NOR-NORK] <---------> [NOR]
+inpertsonala

Balio inpertsonala, ordea, ez da nor-nork motako aditz oinak nor
saileko eginaz bakarrik lortzen. Nor saileko aditz oinekin ere, subjetu jakinik, ez
agerian ez isilbidez, azaltzen ez den neurrian, gerta daiteke balio inpertsonal hori:

(29) a. nola joaten da hemendik udaletxera?
b. oso ondo egoten da hemen
c. ezin da gaur egun horrela ibili

Nolanahi ere, eta adibideetan antzeman daitekeenez, badirudi balio
inpertsonal hau ohitura markatzen duen aspektuari loturik dagoela.

2.3.2.2. Ikus ditzagun honako perpaus hauek orain:

(30) a. aitona zaharra hil da
b. mendia elurrez zuritu da
c. ontzia urez bete da
d. gelako mutikoak ikaratu dira
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Perpaus horiek ondoan datozen hauekin erkatuz gero berehala
ohartuko gara ez dela inpertsonaltasunik adierazten hor; alegia, ez dela
zehaztugabeko egilerik suposatzen:

(31) a. zakur basati horiek aitona zaharra hil dute
b. auzo horiek beren etxeetako hormak karez

zuritu dituzte
c. gure haurrek ontzia urez bete dute
d. iluntasunak gelako mutikoak ikaratu ditu

Berehala ohartzen gara adibide hauen artean gertatzen den oposizioa
ez dela goikoa bezalakoa. Han bazirodien jatorrizko aditza [nor-nork] sailekoa
zela eta, horrenbestez, [nor] sailekoa nolabait eratorria 000, zela. Balio
inpertsonala, hain zuzen, hortik zetorkion, alegia, berezkoa zuen subjetua (nork
sintagma, alegia) ezabatzetik.

Hemen ez. Hemen alderantzizko zerbait gertatu dela ematen du:
lehenagokoa litzateke, nolabait, [nor] aditza [nor-nork] aditza baino, eta hau,
hain zuzen, [nor] aditzari kanpotik egile bat erantsiz lortuko litzateke. Hortaz:

hill ------->
[nor]

hil2
[nor-nork]

Oraingoan, oposizioa ez da lehen bezalakoa. Lehen [nor] aditzak
balio inpertsonala bazuen, orain [nor] aditz horrek ez du, nahitaez, balio hori.
Ontzia bete da dioenak ez dio ontzia pertsona zehaztugabeko batek bete duenik,
berekasa bete dela baizik. Ontzia gaur saldu da esaten dugunean ez bezala.

Hill eta hil2-ren arteko oposizioa, hortaz, oraingoan aditz
inkoatibo baten eta erazle baten artekoa da. Aditz inkoatiboak dira egoera aldaketa
bat adierazten dutenak, edo ekintzaren hasiera adierazten dutenak. Zuritu da
esatean zuri ez zena zuri bihurtu dela esaten dugu. Horrenbestez, zuritu du
esatean, aldaketa horrek eragileren bat izan duela esan nahi dugu. Hortaz, nolabait,
aditz erazle izango litzateke bigarren zuritu hau. Beraz:

[nor] ------->
+inkoatiboa

[nor-nork]
+erazlea

Dena dela, badirudi diferentziaren bat badela, gehienetan behintzat,
gorago ikusi diren erazi bidezko aditz erazleen eta oraingo hauen artean. Izan ere,
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sartu da!sartu du adizkien arteko oposizioaren parean ditugu sarrerazi du eta
sarrerazi dio ere. Sarrerazi du adizkia sartu da adizkiari legokiokeen erazlea
izango litzateke, baina sarrerazi du eta sartu du ez dira beti, nahitaez,
baliokide. Sarrerazi dio, berriz, sartu du-ren eta, beraz, nolabaiteko eraz1etzat
eman dugunaren erazlea litzateke.

Baina arazo hauek gorabehera, hemen argi gelditzea nahi dugu --eta
hori hiztegian eman beharko litzaigukeen informazioa da-- [nor] aditz baten eta
[nor-nork] aditz baten arteko erlazioa, sarritan, aditz inkoatibo baten eta
nolabaiteko erazIe baten artekoa izan daitekeela Eta informazio hau hiztegian eman
behar dela diogu erori eta bota aditzen arteko erlazioa ere --bota nolabait
eron-ren erazlea baita-- hiztegian eman behar den arrazoi beragatik.

Hala ere, [nor-nork] erako aditz erazIe hauek, nork ezabatuz,
[nor] formako bihur daitezke, gorago bezala orain ere interpretazio inpertsonala
ematen zaiolarik. Horrek esan nahi du hiltzen dira bezalako aditz forma bat
interpreta daitekeela bai "norbait zehaztugabeak hiltzen ditu" bezala ("nola hiltzen
dira zerriak zuen herrian?"), modu inpertsonalera beraz, bai aditz inkoatibo soil
gisa ("egunero honenbeste pertsona hiltzen dira gosez", esaten dugunean bezala).
Horrela gertatzen da nola?, noiz?, non? bezalako galdetzaileak erabiltzen
ditugunean 000 hauei dagozkien adizIagunak dauzkagunean:

(32) a. noiz hiltzen dira zerriak zuen herrian?
b. nola janzten dira umeak hiri handietan?
c. noiz bete da ontzia olioz?
d. udazkenean hiltzen dira zerriak gure herrian

Hauek ere itxuraz (30)ean jarritako adibideen parekoak ditugu baina
haietan garrantzia egoerareti aldaketari ematen baldin .bazaio, inolako egilerik
suposatu gabe, honakootan somatzen dugu egoera aldaketaren eragilea kontuan
hartzen dela, baina espreski aipatu gabe. Nolabait esatearren, isilpean, baina hor
dago. Eta hemendik sortzen da inpertsonaltasunaren balioa.

2.3.2.3. Azkenik, inpertsonaltasuna adierazteko moduez ari garelarik, balio hau
nor-nork saileko aditza gordeaz ere lor daitekeela aitortu behar dugu.
Horrelakoetan, aditz laguntzaileak hirugarren pertsonako ergatibo pluralari
dagokion marka eraman ohi du, -te alegia. Beste modu batera esanda, nor-nork
motako aditza gordeaz, inpertsonaltasuna adierazi nahi dugunean, haiek subjetu
ez zehaztuaz (testuinguruan nor edo zer seinalatzen duen ez baitakigu) baliatu ohi
gara:
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(33) a. Indian behiak ez dituzte hiltzen
b. Suizan izan ginenean, goizero zortzietan

esnatzen gintuzten
c. sorginen ipuinak kontatuz ikaratzen zituzten

lehengo haurrak

Eta bide hau da, hain zuzen ere, (hots, ergatibo plurala), nor
sintagma hirugarren pertsonako izan ordez, lehen 000 bigarren pertsonakoa
dugunean, inpertsonaltasuna adierazteko bidea. Lehen ere aipatu dugu, balio
inpertsonala duten perpausetako (edota ekintzaren egilea adierazten ez duten
perpausetako) aditz laguntzaileak hirugarren pertsonari dagokion marka daramala.
Honek esan gura du nor-nork motako aditza erabiliz gero, objetu funtzioa
betetzen duen izen sintagma beti hirugarren pertsonakoa izango dugula. Har
ditzagun goraxeago ikusiriko (28) multzoko adibide batzu eta gorde ditzagun
sal(du), esan eta eros(i) aditzak nor-nork sailean:

(34) a. baserritar horrek sagarrak merke saldu ditu
b. gure amak ez du inoiz horrelakorik esaten
c. literatura irakasleak Iiburu zaharrak erosten

ditu

Perpaus hauetan sagarrak, horrelakorik eta Iiburu zaharrak
hirugarren pertsonako izen sintagmak ditugu. Eta hauexek dira, hain zuzen,
aditzak nor sailera pasatuz gero, subjetu berri bezala gelditu zaizkigunak aipatu
adibideetan, (28)an alegia. Baina, beste horrenbeste egin al dezakegu objetu
funtzioa betetzen duen izen sintagma hori lehen 000 bigarren pertsonan denean?
Eman dezagun:

(35) Andereñoak, etxeko lanak ez egiteagatik
zigortu nau

Perpaus honetan, zigortu ekintzaren egilea isilpean utzi nahi
badugu, zilegi al da euskaraz ni subjetu berri bezala hartu eta zigor(tu) aditza
nor sailera pasatzea? Badirudi ezetz:

(36) *etxeko lanak ez egiteagatik zigortu naiz

Horrelakoetan, inpertsonaltasuna adierazteko bide bakarra,
hirugarren pertsonako ergatibo plurala erabili behar da:

(37) a. etxeko lanak ez egiteagatik zigortu naute
b. hitzaldia dugunean, autoz eramaten gaituzte

etxetik hitzaldi aretora
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c. duela bost urte atxilotu zintuzten eta oraindik
ez zaituzte askatu

Lehen esan bezala, haiek izenordain "huts" den heinean, hau da,
nor seinalatzen duen ez dakigun bitartean, perpaus horiek inpertsonaltzat jo
daitezke.

Arazoa, ordea, ez da besterik gabe lehen edo bigarren / hirugarren
pertsonaren artean gertatzen. Inpertsonaltasuna dela eta, lehen eta bigarren
pertsonari buruz esan dugun guztiak ballo baitu, hirugarren pertsonako izen
sintagmak egiazko pertsona, gizakia, adierazten duenerako ere. Alde honetatik
(35)-aren ordez (38) bagenu, ezin izango genuke (36)-aren parekorik osatu,
(39)-an ikusten denez:

(38) andereñoak, etxeko lanak ez egiteagatik
zigortu du mutiko ile gorria

(39) *etxeko lanak ez egiteagatik zigortu da mutiko
ile gorria

Aukera bakarra ondoko hau dugu:

(40) etxeko lanak ez egiteagatik zigortu dute
mutiko He gorria

Dena dela, batek baino gehiagok pentsa lezake: zergatik, orduan,
esan daitezke hurrengook?:

(41) a. arriskuan ikusi naiz
b. gero ikusiko gara

Argi dagoenez, ikus(i) aditza nor-nork motakoa da eta bi
adibideetan pertsona adierazten duen subjetua gelditzen zaigu nor sailera
pasatzean. Egia da horrelakoak esaten direla eta gaur ontzat ematen ditugula. Baina
hauetan, adibide horiei dagozkien nor-nork aditza gordetzen duten perpausetan,
objetu funtzioa beteaz, izenordain elkarkaria 000 bihurkaria aurkituko dugu
(ikus Euskal Gramatika. Lehen Urratsak 1, 105. orrialdea):

(42) a. nik, arriskuan ikusi dut neure burua
b. gero ikusiko dugu elkar
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Gertatzen dena da, inguroko hizkuntzen eraginez 000, eta haietan
erabiltzen diren egituren analogiaz, areago, egitura horiek gaizki jasoaz, (40).
adibideak erakusten digun bide arriskugarritikabiatu dela euskara. Bide honek
garamatza, hain zuzen ere, aipatu e1karkari eta bihurkariak baztertzera askotan:

(43) a. *ispiluan ikusi naiz
b. *Mikel eta biok ikastolan jo gara

Badirudi euskal gramatikak nahiago lituzkeela, horien ordez, beste
honako hauek:

(44) a. ispiluan ikusi dut neure burua
b. Mikel eta biok ikastolan elkar jo dugu.

Areago oraindik, izenordain elkarkari 000 bihurkaririk ez
dugunean ere, inguruko hizkuntzen eraginez datekeena, honelakoak entzun
ditzakegu gaur egun:

(45) a. *txapela jantzi naiz
b. *etxe berria erosi naiz

Jakina, euskal perpaus jatorrak: bestelakoak dira:

(46) a. txapela jantzi dut
b. etxe berria erosi dut

Perpaus horietan agertzen diren bi sintagmak nor eta nork
ditugunez, ezin dugu aditza nor-nork sailekoen artetik nor sailekora pasa.

Orain arte, nor-nork ---> nor sail aldaketaren barruan, balio
inpertsonalari buruz esan duguna laburbilduz, eskema xume hau eman dezakegu:

[NOR-NORK.] <---> [NOR]
+inpertsonala

Baldintza bat bete behar da, dena dela: nor-nork motako aditz
oinaz osatzen dugun perpausean, objetu funtzioa betetzen duen izen sintagma
absolutuko izena [-bizidun] motakoa izanen da (ikus EGLU 1, 70. orr.), esan nabi
baita ez dituela izakibizidunak adieraziko, bizigabeak baizik. Horrelakoetan
bakarrik zaigu zilegi euskaraz dut adizkia da motara aldatzea, balio inpertsonala
emanez.
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Gero, jakina, [nor-nork] +erazle horrek nork-en urratzea ikus
dezake eta, orduan, inpertsonal gisa interpretatu.

2.3.2.4. Nor eta nor-nork sailen arteko aldaketa honetan, beste mota bat,
euskalki batean edo batzutan sail bateko, eta beste euskalki batean (edo batzutan)
besteko, diren aditz oinek osatzen dute. Adibidez, gipuzkeraz irten aditza nor
motako aditza da; bizkaieraz, aldiz, nor-nork erakoa. Horrenbestez, bi egitura
hauek izanen ditugu euskalkien arauera:

(47) a. aita berandu irten da etxetik
b. aitak berandu urten dau etxetik

Beste horrenbeste beste aditzekin ere:

(48) a. goraino igo gara
b. goraino igon dogu

Zubereraz eta Baxenafarreraz bazkaldu naiz esaten da, beste
euskalkietan bazkaldu dut esaten den bitartean. Euskalkien arauerako erregimen
desberdinei dagozkien aldaketak dira, beraz, azken sail honetan aztertu ditugunak.

2.3.2.5. Azkenik, beste erabilera bikoitz bat deitu, lagundu, begiratu,
ikutu, (zerbait egiten) utzi, eskertu, entzun...bezalako aditz oinekin
aurkitzen duguna da. Hemengo aditz oin guztiak nor-nork sailekoak ditugu, eta
hala erabiltzen dira euskalki guztietan; desberdintasuna, berehala aipatuko dugun
nori sintagmatik dator. Orohar, mendebaleko euskalkietan, goiko aditz oin
horiek, nor-nori-nork saileko bezala erabiltzen dira; ekialdekoetan, nor-nork
saileko bezala:

(49) a. etxera lagundu dizut
b. etxera lagundu zaitut
c. telefonoz deitu dizute
d. telefonoz deitu zaituzte
e. jakinminez begiratu dizu
f. jakinminez begiratu zaitu
h. jaietara joaten utziko dizut
i. jaietara joaten utziko zaitut (baina euskalki

guztietan, ordea, etxean utzi zaitut)
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2.3.3. Nori sintagma

Hasieran esan dugu aditz oinen sailkapen nagusia nor eta
nor-nork motakoen artean egiten dela. Baina aditz oinen sailkapena, bakoitzak
onartzen 000 eskatzen dituen kasu gramatikaletan oinarritzen dela ere esan dugu.
Eta kasu gramatikalen artean nori sintagma ere badugu. Orain artekoetan, beste bi
sintagma gramatikalez, nor eta nork sintagmez aritu bagara, zer erants diezaioke
nori sintagma kontuan hartzeak aditz oinen sailkapenari?

Galdera honi erantzuteko, bi alderdi berezi behar ditugu:

2.3.3.1. Alde batetik, nori sintagma, orain arte ikusi ditugun bi sailetako (nor eta
nor-nork) gehigarri aukerazkoa besterik ez da; eta hala gertatzen da gehienetan.
Hauxe da esan nahi duguna: nor saileko aditz oin askok eta askok nori sintagma
perpausean aza1tzea onartzen dutela, baina ez derrigorrez eskatzen. Eta beste
horrenbeste gertatzen da nor-norksaileko aditz oinekin: askok ere askok
perpausean nori sintagma onartzen dute, ondorloz aditz laguntzailean nori
sintagma horren markak azalduko direlarik (ikus liburu honetako 6.8.2.). Beraz
ondoko adibideetako perpaus guztiak ditugu aukeran:

(50) a. joan da mundu honetatik
b. joan zaigu mundu honetatik
c. berandu iritsi zen berria
d. berandu iritsi zitzaizuen berriz
e. auto berria erosi dut
f. aitak auto berria erosi dit
g. traste zahar guztiak ekarri ditu
h. traste zahar guztiak ekarri dizkigu

2.3.3.2. Badira, ordea, nori sintagma nahitaez eskatzen duten aditz oinak.
Horrexegatik esan dugu lehen atalean "aditz oin askok eta askok" eta ez "aditz
oinek" edo "aditz oin guztiek". Gutxi izanik ere, badira nor sailekoen artean,
derrigorrez nori sintagma eskatzen dutenak. Eta beste horrenbeste gertatzen da
nor-nork sailekoekin ere. Nor-nori sailekoak ditugu, besteak beste,
burura(tu) eta jarraiki. Aldiz, nor-nori-nork sailekoak ekin, eritzi, eutsi,
eragin eta beste zenbait.

(51) a. ideia sanorik ez zaio haur horri sekula burura
tzen

b. lehenbailehen ekingo diogu lanari
c. eragiok, mutil, aurreko danbolin horri!
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BIgarren sail honek, dena dela, honako galdera hau dakar
berarekin: nor eta nor-nork saileko aditz oinen artean, nori sintagma nahitaez
eskatzen dutenak aurkitzen baditugu, ba ote da beste aditz oin multzoren bat nori
sintagma inoiz ere onartzen ez duenik? Baietz erantzun behar. Izan ere, nori
sintagma azaltzen den perpausean erabili ezinezkoak ditugu honakook:

a) lotsa izan, bizi izan, e.a., hots, "izena"+"izan" egitura dutenak. Ikusten
denez, nor sintagma bakarrik ager daiteke hauetan, nori sintagma sartuz gero
perpaus ez gramatikalak sortzen baitzaizkigu:

(52) a. *horrenbeste jenderen aurrean hitzegin behar
zuelako lotsa zaigu

b. *mendian, eguzki galdatan, hiru orduz ibili
ondoren egarri zaigu

b) Baditugu bestalde nor-nork saileko zenbait aditz oin, salbuespenik gabe, nori
sintagmarik onartzen ez dutenak. Sail honetakoak ditugu, besteak beste, jakin,
uste izan/ukan, e.a.

(53) a. berehala jakin du egia osoa
b. *berehala jakin dio egia osoa
c. datorren astean oporrak hartu ahal izango

ditudala uste dut
d. *datorren astean oporrak hartu ahal izango

ditudala uste dizut

Ondorioz, aditz oinen sailkapena honela labur dezakegu:

1. Nor sailekoak
1.1. Nor-(nori), hau da, nori sintagma aukeran dutenak
1.2. Nor-nori, hau da, nori sintagma ezinbestekoa zaienak
1.3. Nor, hau da, nori sintagmarik onartzen ez dutenak
2. Nor-nork sailekoak
2.1. Nor-(nori)-nork, hau da, nori aukeran dutenak
2.2. Nor-nori-nork, hau da, nori sintagma beharrezko dutenak
2.3. Nor-nork, hau da, nori onartzen ez dutenak
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2.3.4. Aditz erazleak

2.3.4.1. Aditz oin erazleen sailkapena

Lehenago ikusi dugu nola eratzen ditugun aditz hauek: arazi,
erazi, erazo 000 eragin aditz elementuaren bidez.

Aditz oinen sailkapenaren arloan, zer esan daiteke bereziki aditz
mota honetaz? Morfologiaz hitz egitean defmitu ditugu erazleak, ekintzaren
egilea eta eragilea~ bultzatzailea, adierazten duten aditz bezala. Ikus dezagun,
bada, zer suposatzen duen aditz sail nagusienetako bakoitzean, nor eta nor-nork
sailetan, aditz oina erazle bihurtzeak. Har ditzagun, hasteko, nor saileko aditza
daramaten ondoko adibideok:

(54) a. Pacheco ganbara eder batean sartu da
b. ordu beteko lasterraldia eginda, gelditu zen

Santa Kruz

Perpaus hauetan "Santa Kruz" eta "Pacheko" dira "geldi(tu)" eta
"sar(tu)" ekintzen egileak. Ekintza horiek, ez berariaz, baizik beste baten eraginez,
beste batek bultzatuta egin dituztela esan nahi badugu, honako perpaus hauek
aurkituko ditugu:

(55) a. "Jauregira heldu diren bezain sarri, jaun lekaio lehenak: sar-arazten
dik Pacheko ganbara eder batean" (J. Elissanburu, Piarres
Adame 38)

b. "Ordu beteko lasterraldia eginda, baserritar batek geldierazi zun
[Santa Kruz], etajendanneen eskuetara egotzi" (Orixe, Santa
Kruz apaiza 37)

Ekintzaren eragilea sartzeak, zernolako aldaketak ekarri ditu? Alde
batetik, lehen aipatu duguna, aditz oinari arazi/erazi eranstea; bestalde,
ekintzaren eragilea, nork sintagmaren bidez adierazten dugu: jaun lekaio
lehenak eta baserritar batek. Beraz, hone1ako eskema genuke:

nork sintagma
(eragilea)

nor sintagma
(egilea)

aditzoin erazi nor-nork lag.

Mendebalean,ordea, nork sintagma (eragilea), nori sintagma
(egilea), aditzoina, erazi, nor-nori-nork laguntzailea:
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(56) baserritarrak sartu eragin zion behiari kortan

Ikus dezagun orain zer gertatzen den nor-nork saileko aditza
dugunean, eta erazle bihurtu:

(57) a. "maren 14garrenean Maflarian Letonak sekulako mutil-sailla
galdu zuen" (ikus beherago)

b. "Eguna argitu ezkero arraifl ederrak eta merke! luze, zoli ta garbi
deadar egiflaz, belarririk so da gorrenak entzun artean" (ikus
beherago)

Bi adibide hauetan, Letonak, mutil sailla beste norbaiten
eraginez galdu zuela, 000 belarriek beste norbaiten 000 zerbaiten eraginez entzun
zutela esan nahi badugu, ondoko hauetara joko dugu:

(58) a. "maren 14garrenean Maflarian bizkaitarrak sekulako mutil-sailla
galduerazi zioten Letonari, eta 15garrenean Oflatin giputzak
"Mendigorriko eiztariarena" zeritzaion batalloiari" (Orixe, Santa
Kruz apaiza, 37)

b . "Eguna argitu ezkero arraifl ederrak eta merke. luze, zoli eta deadar
egiflaz, belarririk so da gorrenak entzun eragin artean" (Tx.
Agirre, Kresala, 75)

Adibide hauetan ditugu, alde batetik gal(du) eta entzun ekintzen
egileak ('Letona, "Mendigorriko eiztariena" zeritzaion batalloia' eta 'belarririk sor
eta gorrena'), (56)an nork sintagmaren bidez adieraziak, eta (57)an, berriz, nori
sintagmaren bitartez. Bestalde, ekintza horien eragileak izango ditugu
(bizkaitarrak, giputzak, eta, azaltzen ez diren, baina ulertutzat ematen ditugun
"arrain saltzaileak"), nork sintagmaren bidez adieraziak. Eskema oraingoan
honela geratuko litzaiguke:

nork sintagma
(eragilea)

nor sintagma
(objetua)

nori sintagma
(egilea)

aditzoin erazi
nor-nori-nork
laguntzailea

Baina, erazle marka ezartzeak, ekintzaren egilea nork sintagmaren
bidez eman ordez, nori sintagmaren bidez ematea eskatzen duo Laburpen gisa, bi
eskemak lotzen baditugu, honela geldituko litzaiguke eskema orokorra:

NOR aditz oinari arazilerazilerazo/eragin lotuaz:

nork sintagma
(eragilea)

nor sintagma
(egilea)

aditzoin erazi nor-nork lag.
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NOR-NORK aditz oina + erazi:

nork sintagma
(eragilea)

nor sintagma
(objetua)

nori sintagma
(egilea)

aditzoin+erazi

Eskema honek, lehenago 2.3.3. puntuan nori sintagmaz esan
duguna kontuan izanik, zenbait ondoriotara garamatza:

1) Perpaus batean nor, nork eta nori sintagmak aurkitzen baditugu (nahiz aditz
oinak aukeran uzten duelako, nahiz ezinbestean hirurak eskatzen dituelako),
eraziJarazi/eraginekin batera agertzen direnak, askotan arazoak gerta daitezke bi
nori sintagma agertzean. Horrela, zenbait perpaus beste batzuk baino
onargarriago gertatzen zaizkigu:

(59) a. apezari aitor arazi didate nere bekatu handia
b. salgai nuen landa Mikeli salerazi didate

gurasoek

Adibide horiek egokiago suertatzen zaizkigu aitari liburua eman
arazi diote Joxeri baino.

2) Nor-nork saileko aditz oinen artean ere, nori sintagmarik onartzen ez dutenak
ikusi ditugu: jakin, uste izan/ukan... Baina hauek onartzen dituzte erazle
markak, nahiz nori sintagmarik ez onartu ez erazle direnean. Horrela, gogora
ditzagun gorago eman ditugun adibideak ere:

(60) a. *berehala jakin dio egia osoa
b. *datorren astean oporrak hartu ahal izango

ditudala uste dizut

Hala ere, jakin edo uste izan/ukan ekintzen eragilea adieraz
daiteke, aditz oinari arazi/erazi/erazo/eragin markak erantsiz.

(61) a. berehala jakin erazi diogu aitari egia osoa
b. datorren astean oporrak hartu ahal izango

ditudala uste izan arazi didate lagunek
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2.3.4.2. Aditz erazleak eta inpertsonaltasuna

Aditz erazleekin ere aurki ditzakegu erabilera inpertsonalak.
Gertatzen dena da, inpertsonaltasuna, nagusiki, eragileari, hots, nork sintagmari
badagokio ere, bigarren maila batean egileari buruzko inpertsonaltasuna ere
kontuan har dezakegula. Hobeki esan, egilea, nori sintagmaren bidez adieraziko
dena, isilpean utz daiteke, nahiz hau ez izan erabat egitura inpertsonala. Azter
dezagun zer gertatzen den kasu bakoitzean, lehen bezala nor eta nor·nork
sailetako aditz oinak bereziz.

1) Nor saileko aditz oinak. Sail honetan, inpertsonaltasuna eragilea isilpean uztean
datza, ekintzaren eragilea nor den ez aipatzean. Baina erazle markak (arazi...)
beti nor·nork motako laguntzailea eskatzen duenez, inpertsonaltasun markatzat
-te, hirugarren pertsonako ergatibo pluralari dagokion markaz baliatuko gara:

(62) a. Pacheko ganbara eder batean sar·arazi zuten
b. ordu beteko lasterraldia eginda, geldierazi

zuten Santa Kruz

Horixe da esango genukeena, baldin ekintza horien eragilea isilpean
utzi nabi bagenu.

2) Nor·nork saileko aditz oinak. Hemen ere egiazko inpertsonaltasuna eragilea,
nork sintagmaren bidez adierazten duguna, isilpean uztean datza, horren ordez
haiek subjetu "huts" bat azaltzen delarik.

(63) "Illaren 14garrenean Maflarian sekulako mutil-sailla galduerazi
zioten Letonari..."

Edota, ondoko adibidean, aditz ez jokatua izan arren, garbi
gelditzen da eragileari buruzko inpertsonaltasuna, ez baita espreski aipatzen nork
"iruntsi-erazoten" dizkien berriak adiskideei:

(64) "Illuntzea zan, eta arratsaldeko une ori izan bere, egoki ta
artarakoena da,[...], albista, izpar eta esarnesak elkarri agertu ta
adierazoteko, eta esanok geituz eta aldatuaz lenengo antzik bage
utzi ta gorputz barriez taiuturik adiskideei iruntsi-erazoteko" (E.
Erkiaga, Arranegi, 13)

Bestalde, egiazko inpertsonala ez izanik ere, egilea, nori
sintagmaren bidez adierazia, isilpean utz dezakegu, horrelako perpausak lortuz

63



(65) "Santa Kruzek... eriotz asko egiflarazi zula.. Egiflarazi zitun
eriotzak, baflogerrakolegez" (Orixe, SantaKruz apaiza, 16)

Azkenik, eragilea eta egilea, biak isilpean utzirik, honako
perpausok sor ditzakegu:

(66) a. hamar Iiburu irakur erazi dituzte gela hartan
b. aurten, literatura lehiaketa horretan, hiru

milioiko saria eman eraziko dute

Hauetan gainera, nor-nork sailekoak nor sailera alda daitezke,
nahi izanez gero:

(67) a. gaur jakin erazi da soldaten %5eko igoera
b. hamar Iiburu irakur eraziko direla entzun dugu

64



3. ADIZKI EZ JOKATUAK: ADITZOINA





3. ADIZKI EZ JOKATUAK: ADITZOINA

Aditzak, zenbaitetan, fonna ez jokatuan ager daitezke perpausetan,
esan nahi baita, ez dutela tempusaren 000 pertsonaren markarik: hartzen (ez beraien
barnean, ez eta aditz laguntzaile baten bitartez ere).

Aditz jokatu gabe hauek hiru oinarrizko itx.uratan ager dakizkiguke:

ADITZOINA: sal, eros, hauts, etor, e.a.

PARTIZIPIOA: saldu, erosi, hautsi, etorri, e.a.

ADITZ IZENA: saltze, eroste, hauste, etortze, e.a.

Ikus ditzagun hiru multzo hauek banan banano

Aditzoinak ez dira nonahi ageri: zenbait perpaus lokabetan eta
mendekotan soil-soilik ageriko dira. Horrelakoetan, ia gehienetan, fonna jokatua
ere erabiltzen aba! da, eta badirudi gainera erabilera ezjokatu hauek aspektu edo/ta
denbora modu markak isilean atxekiz moldatzen ditugula.

Aditzoina, gaur egun, ekialdeko euskalkietan baizik ez baita
erabiltzen, dituen erabilera gehienak partizipioaren bidez adierazten dira gainerako
euskaIkietan. Gure aurkezpena argiago izanen delakoan, horrelako kasuetan, bi
baliabideak elkarren ondoan ezarriko ditugu lerro hauetan.
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3.1. ADITZOINA PERPAUS LOKABEETAN

3.1.1. Aginduak ematean

Aditzoinak solaskideari egiten zaion agindua adieraz dezake:

(1) a. urrikal, jauDa!
b. sar barDera !
c. "Hel, sokorriko Mariá 1" (Oxobi, Oxobiren lan orhoitgarri

zonbait, 61.orr.)
d. "Mugi, mugi, ...ahokua athean dun...Utz hemen den denak duen

bezala" (P. Larzabál, Bordaxuri, 6S.orr.)
e. "Beraz, gobema ongi, bizi prestuki, ez zeure buma abanta1letan

hartzera utz, ez ihardets, ez konturik egin 1" (Axular: Gero,
198)

Hemen ikusten dugunez, beti solaskideari agintzen dioguna
seinalatzen du eta, hortaz, ezin daiteke erabil aditzoina 2. pertsona ez den bati
eginikako agindua adierazteko:

(2) *JaiDkoak barka!

Bestalde, mendebaleko euskaIkietan bestelako usadioa aurkitzen da
eta nonnalean partizipioa erabiltzen da jokatu gabeko agintekera markatu gura
denean:

(3) a. Barkatu!
b. Sartu barrura !
c. "Erdu ba neugaz 1" (Kirikiño, Egunekoa, 55. orr.)

3.1.2. Galdera erretorlkoetan edo harrldurazkoetan

Berriz ere, aditzoina agertuko da ekialdeko euskaIkietan:

(4) a. "Jesusen ama Birjina, nundik sinhets eta nola zu guk ama
zaitugula?" (Oxobi, Oxobiren lan orhoitgarri zonbait,
SO.orr.)

b. "Nor fida halakoari ?" (Hiriart V., launa dut argi l,
37.orr.l
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c. "Non koka bada bolako jendeketa izigarria ?" (J. Hiriart U.,
launa dut argi, l/, 40 orr.)

MendebaIeko euskalkietan, ordea, partizipioa dugu kausitzen
inguru hauetan:

(5) a. "Nork adierazo bi biotz maitagarri ayek eIkarri esango ziozkaten
amodiozko itzak?" (Lardizabal, Campionen Gramatikatik,
Apéndices, V)

b. "Ori be siliistu ? Areek esan deutsueIa -ta" (Kirikiño,
Egunekoa, 58.orr.)

c. "Doai onec emaiten dio animari edertasun bat" ( .••) diamanteen
edertasun gueia garaitzen duana Ta doai au galdu gue !" (Agirre,
Erakusaldiak 1, 36.orr.)

d. "Nok arei eskua ezarri? Ta ezarri bear!" (Kirikiño.1 Egune
koa, 67. orr.)

3.1.3. Errefrauetan eta itxura bereko esapideetan

Hemen ere aditzoinarekin noIa partizipioarekin aurkituko dira
adibideak, aukeran ditugula:

(6) a. "nie bora mana, borae bere bustana" (Oihenart, Atsotitzak eta
neurtitzak, 334. errefraua)

b. "Iinua asearrari garbait" (Oihenart, Atsotitzak eta neurti
zak, 267. errefraua)

c. "Hie maka nie saka" (Oihenart, Atsotitzak eta neurtitzak
232. errefraua)

d. "ilioren emoia artu eta norberen buma saldu" (OtxoIua,
Bertolda eta Bertoldin, 76.orr.)

e. "Betiko ituteak arria zuIatu, ta aIdi Iuzeak guztia aztu" (Lopez
Mendizabal, La lengua vasca, 216. orr.)

f. "urteak gaIentu, ajiak azaIdu" (Azkue-k bildua, Euskale
rriaren Yakintza UI, 1833. atsotitza, 165.orr.)

g. "Oreen irakurritza orduan auxe da: gu ondatu ? Ludi guztia ondatu.
gu galdu ? Ludi guztia galdu. Gu iI ? Danak iI" .(Kirikiño,
Egunekoa, 115.orr.)
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Igarkizunetan ere ber gauza gertatzen zaígu:

h. "Basoan yaio, basoan azi, etxera etorrita zuririk jantzi" (Az
kue-k bildua, Euskalerriaren Yakintza lIl, 2507.
atsotzitza, 207. orr.)

3.1.4. Kontakizunetan

Iparraldean maíz erabiltzen dira aditzoinak jokadura markarik gabe,
kontakizunetan eta arrazoinamenduetan, perpausei halako erritmo berezia,
bizi-bizia eman nahi zaielarik. Deskripzioetan ere aurkitzen da aditzoina, ia-ia
aditzondo baten balioa duela:

(7) a. "behin gezurra salea, sar ahala. Zernahi sinets araz jende ahulari;
zernahi hitzeman, eta gero... Gero, iduri zeienean kenka ona
dutela, hitza jan" (J.Hiriart U., Zezenak Errepublikan,
110.orr)

b. "Ez dira lotsa hemen, eguo bat osoa kurritzeko 000 berdin biga:
laguo multxo bat bil, eta lot bideari" (J.Hiriart U., launa
dut argi, l, 37.orr.)

c. "Erbitto bat: beharri xut, buztan labur, Ausik; itzul. beha,jauzi...
bethi beldur" (Oxobi, Oxobiren lan orhoitgarri zonbait,
87.orr)

d. "...ikustekoak ziren jendeak lerro-Ierro, mendi batetarik jauts,
beste bati goiti abia, denak beila tokiari buruz goatzila" (J.
Hiriart U., launa dut argi l, 40.orr.)

Mendebalean bereziki, baina anitzetan ekialdean ere antzera
suertatzen da, partizipioa bera molde bertsuan erabiltzen da. Gehientsuetan
koordinazioak ekarri aditz laguntzaile baten ezabaketa gertatzen da, baina ez,
ordea, beti: batzutan ez baita forma jokaturik agerl, denak ezabatuak izaki:

(8) "Unamuook euki bear dau alako gomuta samar lautsotsu bat (...)
eta geiago barik 'or joak' eta ukondoa sartu, sinestu, ta esan, 'di'
atzizkiak arboleda dikurrela" (Kirikiño, Egunekoa, 88. orr.)
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Halaz guztiz, joera hau ez da mendebalekoa bakarrik, goraxeago
esan dugun bezala. Hortaz, ekialdean ere aurkituko dugu, bertsogintzan bereziki:

(9) "Ni Ajenan bi urthez, libre nintzala ustez,
Bena aita OIallO ez ase mendekatzez;
Jaun horier galthatü ükhen otoritatez,
Presu begiratzeko librantxaik ükhen gabez,
Eta ere edüki hamar ilabatez.

Ni Ajenan libratü, etsaien artin sarthü
Hunak galdürik, haurrak dohakabe barata,
Eni hen ikhustiak odola alterata,
Atzione triste bat süjet hartarik heltü,
Harzarajüstiziak ni berriz preso harta (Etxahun Barkoxe, "Bi
berset dolosürik", 6. ahapaldia, J. Haritschelhar,
L'oeuvre poétique de Pierre Topet-Etchahun, 142.
orr.).

Zenbaitetan fokalizazio baten ondorioaz aurkitzen ditugu forma
jokatugabeak. Zenbaitetan partizipioa dugu orduan kausitzen, eta beste batzutan,
berriz, aditz izenak:

(10) a. "lapurrak ba geure gauzea ostatua daroa bana geu ez garoaz, ta

barriz, bakaldun orrek dagiena da: gizonak eurak ostu osagun
guztiakaz, gizonai aberria ostu" (Kirikiño, Egunekoa,
54.orr.)

b. "Ez dauke gogoan beste gauzarik: iZ, erre, apurtu, kiskaldu,
birrindu, ezereztu, ... Odola ixuri, negar eragin, ikaratu ta beldurtu
mundu guztia" (Kirikiño, Egunekoa, 86.orr.).

c. "Sobera akitu gabe egin zuten errepublikanoek erresumaz
jabetzea" (J. Hiriart Urruti, launa dut argi l, 14.orr.)

d. "Justiciac ezpaiteeri~un, nabi eguin sinhestia,

Senhar hil batee cirouala, erho aba! emastia
Eguin ceri~un bereki, presounteguilat erouitia,
Bena ez ~uri eraguin, erranes khambiateia" (Etxahun Barkoxe,
Heguiluz-en Khantore berria, 7. ahapaldia, J. Harits
chelhar, L'oeuvre poétique de Pierre Topet-Etchahun)
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3.1.5. Antzerkletako dldaskalletan

Antzerkietako didaskaliak dira pastoraletan egileak egiten dituen
oharrak antzeslariek betetzeko. Ekialdean, eta bereziki Zuberoako pastoraletan,
antzerki jokoak aditzoinaren bidez adierazten dira izkribuetan:

(11) a. "Jalqui Oger, richan, alar (...)
Asquen 2 jar" (Charlemagne pastorala, Saffores-en
eskuizkribua)

b. "Sar eskuinetik (...) ama besarka (...), Allandek khanta (...) denak
erretira..." (A. d'Oihenart pastorala, A. Aguergaray-k
ontua) :

3.2. ADITZOINA PERPAUS KOORDINATUETAN

Aditzoinaren erabilera manatzen duten bi aditz edo bi perpaus
koordinatzen direlarik, aditz laguntzaileetarik bat ezaba daiteke, aditzoina bera
bakarrik uzten dugula orduan:

(12) a. "Ordu deno begiak idek ditzagun eta gisa hartarat berma" (J.
Hiriart D., launa dut argi 1, 45.orr.)

b. "bakean haz eta emenda dadin" (J. L. Davant, Belapeyre-ren
Catechima laburra-ren hitzaurrea, l3.orr.)

Halako kasuetan (*edin eta *ezan laguntzaileekin) hobe da, gure
ustez, euskara batuaren ereduari jarraikiz, aditzoina erabiltzea, nahiz batzutan
aditzoina eta partizipioa elkarren ondoan erabiltzeko joera ere baduten zenbaitek:

(13) a. "Jaiki zaitez, hartu esku-ohea eta zoaz" (Liturgi
Euskaratzaile Taldea, Markos 2, 9)

b. irakur ezazu, eta gogoan bartu
c. irakurri, eta gogoan bar ezazu
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(16) a.
b.
c.
d.

e.

f.
g.

3.3. ADITZOINA PERPAUS TXERTATUETAN

3.3.1. Errefrauetan

Aditzoinak: errefrauetan ageriko zaizkigu, baldin eta direlak:o itzuli
hauek erlatibozko perpausei badagozkie:

(14) a. "otsoa non aipa, han guerta" (Oihenart, Atsotitzak eta
neurtitzak, 385. atsotitza)

b. "non fida, han gal" (Oihenart, Atsotitzak eta neurtitzak,
337. atsotitza)

Mendebalean partizipioa erabiltzeko joera handiagoa da, Azkuek
bildutak:o errefrau honetan ongi aski ikusten den moduan:

(15) "non gertatu, an ostatu" (Azkuek bildua, Euskalerriaren
Yakintza l/l, 2695. atsotitza, 217. orr.)

3.3.2. Zehar galderetan

Zenbait predikatuk jokatu gabeko zehar galderak onesten dituzte
eta, hortaz, aditzoina erabiltzen ahalko da ekialdeko euskalkietan eta partizipioa,
berriz, mendebalekoetan:

ez dakit nondik sar
ez dakit bar ala utz
dudan nago zuri sal edo bari eskaint
"ez dakit zer oldoztu be; nora jo ez dakidala itxi nozu" (Kiriki
ño, Egunekoa, 58. orr.)
"Badakigu non bar" (Oxobi, Oxobiren lan orhoitgarri
zonbait, 86.orr.)
dudan nago bemen gelditu ala zurekin joan
esplikatu zigun nola erabili

Badirudi molde horretako zehar galderak: forma jokatu bat erabiliz
adieraziko bagenitu, modu morfema batez balia gintezkeela: ez dakit nondik
sartu bebar dudan, ez dakit nondik sartzen abal naizen. Hala ere, ez da
horrelakorik gertatzen mendeko perpaus hauek *edun, izan, egon 000 horiek
bezalak:o aditz baten hOOamenak direlarik. Orduan aditzoina nahiz partizipioa ager
dakiguke:
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(17) a.

b.
c.

d.

e.

f.

h.

"Banikek, to, hiri zer ihardets" (Oxobi, Oxobiren lan
orhoitgarri zonbait, 187.orr.)
badugu, engoitik, zer pentsa eta zertaz grina
"historiazaleentzat ere badate zer alba" (J.L. Davant, Bela
peyre-ren Catechima /aburra-ren hitzaurrean, 13. orr.)
"denek badükegü zer ikas" (J.L. Davant, Belapeyre-ren
Catechima /aburra-ren hitzaurrean, 13. orr.)
"ik ez daukak nigaz zer agindu" (Kirikiño, Egunekoa, 126.
orr.)
"nora joan baneuko orduan aske izango nintzake" (Kirikiño,
Egunekoa 117. orr.)
"ez dagoela zetan ikaratu" (Kirikiño, Egunekoa, 88.orr.)

Partizipioa molde honetan erabilia denean artikulua ere har dezake
000 partitibo bihur daiteke:

i. "alkarregaz zer ikusirik euki ez arren" (Kirikiño, Egunekoa
39.orr.)

j. "burletan-olgetan idazten badogu be zer esana beti dago"
(Kirikiño, Egunekoa 40.orr.)

3.3.3. Hautuzko perpausetan

Hautuzko perpausetan, orobatasuna adierazten duten zenbait
predikaturen gisa erabil daitezke aditzoinak eta partizipioak, bai eta aditz izenak
ere:

(18) a. "urean ito, 000 suan erra, da calte bera" (Oihenart, Atsotitzak
eta neurtitzak, 460. atsotitza)

b. zuk aitor ala hark sala, eni berdintsu zait
c. "ori galdu la egaz dabillen txoria galdu, berdin dira ba" (Kiriki

ño, Egunekoa, 57.orr.)
d. gaizki egitea edo batere ez egitea orobat heldu

da
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3.3.4. Zenbait posposiziorekin

Komunzki posposizioak partizipioarekin erabiltzen badira ere,
haietarik batzu bederen, aditzoinarekin ere ager dakizkiguke, hala nola, arte,
ondoan, eta, ordu, e.a. Horrelakoetan ere, lehen ikusi den bezala, aditz
laguntzaile baten ezabaketa gertatu dela ez da dudarik; neke da jakitea orduan hura
*ezan/*edin sailekoa den 000 *edun/izan sailekoa, ezabaketak aspektu marka
bera ere jotzen baitu:

(19) a.
b.
c.
d.
e.

f.

sar eta
sar aitzin
ikus arte
bar ondoan
"odey batee hen beguier estal artio" (Belapeyre, Catechima
[aburra eta Jesus-Christ goure Ginco Jaunaren er;agu
tcia, salvatia ir;ateco, 147.orr.)
ardiak sar arau, artzainak kontatzen zituen

3.3.5. Zenbalt esapldetan

Subjuntiboa onartzen duten zenbait predikatuk aditzoinarekilako
perpausak onesten dituzte osagarri gisa, ondoko adibideotan ikusten den moduan:

(20) a. "begirauk erar!" (Lafitte, Grammaire Basque § 440)
b. beldur naiz leizera eror
c. kasu emazu ez gal !

Aditzoina galdetzaile batekin ager daiteke, kontzesibo kutsua duten
zenbait esakeratan (gehienak ekialdekoak, bistan dena):

(21) a. zer bel ere
b. zer gerta ere
c. "lurra ardura mintzo baita Ameriketan, deliberatu zuten (...) hobe

zitekela bakoitza bere etxerat joan zadin, zer gerta ere" (J.B.
Etxarren, Lehen Urbian, 13.orr.)

Adlatiboa ohi duten zenbait izen aditzen ordez beste zenbait
esakeratan ere berdin-berdin:
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(22) a. "goazen ikus (ikustera)" (Lafitte, Grammaire Basque §
440)

b. emadazu dasta (dastatzera)

Aditzoina erabiltzen da ekintza baten luzapena 000 errepikapena
adierazteko:

(23) a. "Ari zen irakur eta irakur" (Etxarren, Lehen Urbian,
52.orr.)

b. "eror eta xuti dabiltza" (Axular, Gero, § 346)
c. "batean eror eta bertzean jaiki dabilanak" (Axular:

Gero, § 346)
d. mintza eta mintza, ez da ele egitetik baratzen

Horien ordez, partizipioa nahiago izaten da mendebalean

(84) "ibilli ta ibilli, aldi 000 denpora zati baten ondoren, auxe jazo zan"
(Kirikiño, Egunekoa, 95. orr.)

Esakera "hormatu" 000 ihartu batzutan ere aditzoina:

(25) a orohar
b. orogaJ
c. "Iokazea. orogal, da mando hilarequin ehorstea arbalda" (Oihe

nart, Atsotitzak eta neurtitzak, 637. atsotitza)
d. orohar hauxe esan daitekeeJa uste dut
e. "Gutarik bakotcharen bizian, oro har, gaur egunak nolako duia?

On ala tzar?" (Oxobi, Oxobiren lan orhoitgarri zonbait,
70.orr.)

Aditzoina agertzen da ahaJ eta ezin-ekin berdin, zenbait itzulitan:

(26) a. euria jaits ahaJa ari zuen
b. sinets ezina da
c. ikus ahaJa urrun
d. "Badute bostek eman ahala" (J. Hiriart U., launa dut argi l,

37.orr.)

Izen batzuk bi aditz eIkarturik moldatuak baitira, lehena aditzoinaren
forman ager daiteke:

(27) a. har-eman: harremanak
b. sa\-eros: saJerospenak
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c. doi-doia sar-atera bat egin zuen

Erazi eta eragin aditz eragileek aditzoinarekin elkartzen dira
euskara batuan (ikus 2.1.):

(28) a. hurbil erazi
b. sinets eragin
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4. ADIZKI EZ JOKATUAK: PARTIZIPIOA

Euskalki askotan ez dira bereizten partizipioa eta aditzoina. Hori
dela eta, lehen puntuan ikusi ditugun erabilera gehienak partizipioaz baliatuz
moldatzen ditu euskalki horietako hiztunak. Halaz guztiz, partizipioak dituen
baliabideak ez dira mugatzen aditzoinek dituztenetara eta beste zenbait baliabide
gehiago ere badela ikusiko dugu partizipioarekin.

4.1. PARTIZIPIOA ETA ADJETmOA

Lan honen lehenbiziko liburukian (ikus Euskal Gramatika. Lehen
Urratsak (1), 250.orr.) eman genuen partizipioa eta adjetiboaren artean gertatzen
diren zenbait erlazioren berri eta han baieztatzen zen partizipioa aditz adjetibo bat
besterik ez dela: izen sintagma batean izenondoen lekuan agertzen ahal direlako
partizipioak eta perpaus batean predikatu osagarri gisa ere. Ikus ditzagun, bada,
kasu hauek.

4.1.1. Partizipioa izen sintagmaren barnean

Hurrengo adibide hauetan agertzen diren partizipioak izen sintagma
baten barnean daude:
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(1) a. "pago erorira egurkari guziak laster ari dira" (Elissamburu,
Atsotitz ezagun hau Azkuerenganik bildua da, Euskale
rriaren Yakintza /lI, 2775. atsotitza, 222.orr.)

b. "harri erabilic estu bilzen oroldiric" (Oihenart, Atsotitzak eta
neurtitzak, 211. atsotitza)

Bi adibide horietan erori eta erabili partizipioak, beste izenondoak
bezala, izenaren eskuinean ezarriak dira, eta izen sintagmari dagokion kasu marka
haiei zaie lotzen. Molde horretako partizipioak beste izenondo batekin ere elkar
daitezke:

(2) emazte polit eta apaindu batengana hurbildu
nintzen

Ez da dudarik partizipioen erabilera hau erlatibatzearen ondorioa
dela.

Aditz partizipio jakin batzuekin izan ezik (ikasi, edan, e.a.) nor
sintagmari dagokio beti partizipioa izen sintagmaren barnean dagoelarik. Hortaz,
soldadu hilak diogunean, "hil izan diren" edo "hil dituzten soldaduak" direla
endelegatzen dugu eta ez, esate baterako, "norbait hil duten soldaduak". Aldiz,
haur ikasi batek diogunean, "ikasi duen haur batez" ari gara, ez "ikasi izan den
batez".

4.1.2. Partiziploa predlkatu osagarria

Euskara zaharrean predikatu osagarri gisa erabili partizipíoak deus
beste markarik gabe ager zitezkeen. Gaur egun, nolanahi ere, -a(k), -ik edo -ta
atzizkiak lotzen zaizkie partizipio horiei (non ez duten -tzat posposizioa hartzen):

(3) a. benedikatu dela Jaunaren izena
b. benedikatua izan bedi Jaunaren izena
c. partida galdutzat emazu
d. bilkura amaitutzat eman zuten

Partizipioari aipatu ditugun atzizkiak eransten zaizkiolarik, forma
perfektuak sortzen dira. Zenbaitetan argi baino argiago ageri da partizipioa
predikatu osagarri hutsa dela, eta harekin batean agertzen den adizkera jokatua ez
dela aditz laguntzailea, baina kopula:

(4) ama hila dut aspaldion
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Badirudi azk:eneko adibide honetan agertzen den dut adizkia ez dela
(interpretazio batean bederen) *edun laguntzaileari dagokiona, baina izan
kopularen ordez, baliatzen ahal dugun *edun kopula biltzailea, hala nola esaten
ahal baititugu honakook ere:

(5) a. Iiburua hemen dut
b. zapatak handiegiak ditut

Gure adibideetan hiztunak ez dio "ama hil duela", baina zendua
duela soil-soilik, "hila", kasu horretan, predikatu osagarriaren paperean
dagoelarik.

Beste batzutan, berriz, gauzak ez dira hain garbi eta, kasu hauetan,
partizipioaren ondoan agertzen den adizkiari nekez eman geniezaioke kopula
deitura: -

(6) sagarrak amari emanak dizkiot

Adibide honetan partizipioa perfektuan agertzen da. Esan ote
dezakegu, zernahi gisaz, hemen ere, aurreko adibideetan bezala, dizkiot adizkia
kopula dugula eta ez aditz laguntzailea? Ez da batere gauza segurua. Bego
horretan, bada, hemen zuritzeko ez den auzi hau.

Gisa honetako partizipioak (perfektu marka duten partizipioak) ez
dagozkio beti nor sintagmari eta zenbaitetan nork eta nori kasuetan ere aurkituko
ditugu. Horrela, ondoko perpaus honek hiru interpretazio izan ditzake:

(7) esanik dago

Hiru interpretazio horiek honako esaldiotan ikus daitezke:

(8) a. oraingoan dena esanik dago; ez da ezer
gaineratzekorik

b. ez zenuen gura hark' jakin zezan. Beranduegi
da ordea: segur naiz dagoeneko norbaitek
esanik dagoela

c. ez zenuen nahi Patxik inori esan ziezaion.
Beranduegi da, ordea: segur naiz dagoeneko
bati baino gehiagori esanik dagoela.
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4.2. PARTIZIPIOA ETA IZENA

4.2.1. Partizipio bat izenaren ereduan ager daiteke, hiru egoera motaren aurrean
gerta gaitezkeelarik orduan:

4.2.1.1. Delako elementua, partizipioaren forma ukanik ere, izen hutsa da: itzuli,
bizi, erauntsi, e.a.

4.2.1.2. Delako partizipioa erlatibo laburtu baten aditza besterik ez da, baina
perpaus erlatibo laburiuak modif1katzen duen izen ardatza ezabaturik baitago
partizipioari lotzen zaio zuzenean mugatzailea

4.2.1.3. Delako elementua partizipioa da, baina arras izen bihurtua dugu orain.

Lehenbiziko bi kasuak ez ditugu kontuan hartu behar hemen.

Hori dela eta, itzuli, bizi, erauntsi eta horrelakoak izentzat jo
behar ditugu. Beraz, oso osoan dira izenak. Izen izaera hori zer gisaz lotua den
itxura bereko aditzarekin, hemen aipatzerik ez dugun arazoa da. Gauza bera esan
genezake bi aditz elkarturik moldatzen diren izenez: joan-etorriak,
har(tu)-emanak, e.a.

Partizipioa erlatibo laburtu baten aditza delarik gauzak ez dira beti
garbi. Alde batetik, lehenago ikusi dugun moduan, badakigu, erlatibatzearen
ondorioz partizipioak izenondo gisa ager daitezkeela. Badakigu, halaber, izenondo
asko izen bihur daitezkeela dagokien izen ardatza isilekoa denean: gazteek hala
diote. Beraz,. molde horretako erabilerak badituzte partizipioek, eginak ez du
eginkizunik, esaterako, diogunean. Gehienetan molde horretako partizipioen
adiztasuna ongi ageri da, partizipioaren ondoan, osagarri gramatikalak, nahiz -ko
gabeko adizlagunak ager baitaitezke, ondoko adibideotan argi aski ikusten denez:

(9) a. zuk esana ez da egia
b. alkoolari emanek ez dute ardorik edan behar
c. atzo Parisen gertatuek harriturik utzi naute

4.2.2. Beste batzutan, zemahi gisaz, badirudi partizipioa arras izen gisa hartzen eta
erabiltzen dugula. Izenlagun batekin agertzen denean, adibidez:

(10) a. zure esanak ez' ditut sinesten
b. ezagutu zuen bere gaizki egina
c. "aitamen erranetarik bama ibili bagina" (kantua: Nevadara

joan nintzen...)
d. ororen jakinean
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Hemen sartu beharko genituzke gure lehenbiziko liburukian,gai
honetaz ari ginela, ematen genituen zenbait adibide (ikus EuskaI Gramatika. Lehen
Urratsak (1), 254.orr.):

(11) a. aitonaren esanak gogoan ditugu oraindik
b. apostoluen eginak
c. oiloen jana prestatzen ari da
d. zein izan da zure lanaren ekarria?

Honelako adibideetan partizipioa izen bihurtu dela esan dezakegu,
dagozkion osagarriak izenak berarekin eramaten dituenak baitira, ez aditzarenak.
Batzutan, jatorriz horrela sortu diren itzuliak erabat lexikalizaturik geratu dira
hizkuntzan: esan zaharrak, hilak, irabaziak, e.a.

(12) a. esan zaharrak honela dio
b. zer duzu urteko irabazia?
c. zenbat hil kontatu dituzte?

4.2.3. Beste zenbait kasutan, ordea, ez dirudi izen gisa erabiltzen ditugun
partizipioak erlatibatzearen ondorlo direnik. Adibidez, horlxe suertatzen da, hain
zuzen ere, edan aditzarekin ondoko perpaus honetan:

(13) "besteak edanean igarotzeko (...) ohitura zarrean bizi <lira" (J. B.
Agirre, Erakusaldíak 1, 18.orr.)

Hemen, edan izen gisa erabilia da, baina nekez kontsidera
genezake perpaus erlatibo laburtu baten aditza dugula. Hau da, ez dugu uste
edanean sintagman ardatza isilean dagoenik edo edan partizipioaren nor
sintagmari dagokionik. Izatekotan ere, edan-ek hemen aditz izenaren balioa
duelakoan gaude, hala nola gertatzen baita ondoko bi adibideotako partizipioekin:

(14) a. 11geure ele gaisoa ostikopean darabillen ele arro maminbakoa olan
ostikatuta ikusiak neure barru guztia berez gozatu eustan"
(Kirikiño, Egunekoa, 104. orr.)

b. "anhiz iana, eta anhis edana da hontara nacarrana"
(Oihenart, Atsotitzak eta neurtitzak, 26. atsotitza)

Azkeneko adibide honetan Oihenartek ematen duen frantsesezko
itzulpenak ez digu zalantza izipirik uzten: "Le manger beaucoup et le beaucoup
boire m'a réduit aceci".

Egia esan, partizipioaren erabilera hau ez da biziki emankorra, nahiz
ez den gezurra molde horretako partizipioak kasik lexikalizaturik geratu direla
(ukitu, begiratu, e.a.)
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(15) begiratu bat emaiozu honi

Beste kasu batzutan dudazkoa da nola sortu den partizipioaren izen
erabilera, izan aditzarekin, esate baterako. Zenbaitetan erlatibatzeari dagokiola
iduri luke, baina bestetan, ordea, ez:

(16) a. "ez izana ez da baitezpada ezin izana" (J. Hiriart D., launa
dut Argi 1, 37.orr.)

b. "onek dute alegrantziaren izena eta izana, eta gaiztoek izena eta ez
izana" (Axular, Gero, § 288)

Lehenbiziko adibidean, izana aditza dela pentsa daiteke, horren
ordez, ez gertatua ez da baitezpada ezin gertatua esan baikenezake.
Bigarren adibidean, berriz, izana aditz izenari dagokiola ematen du, izate edo
izaera-ren balioa duelarik.

Soziatiboaren marka lotzen zaiolarik, partizipioak maiz balio hau
hartzen du:

(17) "harrltuarekin geldi-geldia zauden" (Lafitte, Grammaire
Basque § 497)

4.2.4. Zenbait esakeratan partizipioa izen itxurarekin agertzen zaigu, honako kasu
hauek ditugularik aipagarrienak:

4.2.4.1. Norbaiten alegiazko jarrera adierazteko egin aditzarekin erabiltzen dugu:

(18) ez ikusiarena egin zuen

Remen ikusi erlatibo libro laburtu baten aditza da, jakina: ikusi
ez duenaren itxura edo horrelako zerbait.

4.2.4.2. Partizipioak izen bat edo aditz izen bat osa dezake ezin-ekin elkartzen
denean:

(19) a. ezin egonak hartua zen gure mutila
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b. utz ditzagun elkar ezin ikusiak eta gatazkak
c. aitari ezin mintzatuak kezkatzen ninduen

4.2.4.3. Partizipioa aditz izen bihurterazten dugu huts adjetiboarekin:

(20) "mantuaren ukitu hutsarequin (...) sendatu zitzayon" (Lardiza
bal, Campionen Gramatikatik hartua, Apéndices, V)

4.2.4.4. Gauza bera partizipioa errepikatu edo bortxaz eta ariaz-ekin erabiltzen
dugunuan:

(21) a. esanaren bortxaz
b. ikusiaren ariaz
c. ikusiaren ikusiaz
d. "behatuaren ariaz, ikasia bezala nuen" (J. Etchepare, BUrtlX

kak, 65. orr.)

4.2.4.5. Zenbaít aditz, galdetzaile batekin erabiltzearen ondorioz, arras izen
bihurtu zaizkigu:

(22) a. gure zer-eginak
b. "zeregin asko jaukoat-eta" (Kirikiño, Egunekoa 92. orr.)
c. "kalean bidez doa emakume bat bere zeregiñetara" (Kirikiño,

Egunekoa, 119. Off.)

4.2.4.6. Lehen ikusi dugunaz, izen batzu badira bi aditz elkarturik moldatuak
direnak: partizipioa agertu ohi da bigarren elementuan eta, mendebaleko
euskalkietan, lehenbiziko elementuan ere ager daiteke:

(23) a. joan-etorriak
b. hartu-emanak
c. "berealaxe sumatzen dira (...) geznarien joan-etorri iradukorrak,

sartu-urten eta zalaparta andia" (Kirikiño, Egunekoa,
68.orr.)
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4.3. PARTIZIPIOA JOKATU GABEKO ZENBAIT MENDEKO
PERPAUSEN ADITZA DENEAN

Partizipioa jokatu gabeko zenbait perpaus mendekoren aditza da
batzutan. Hori gertatzen da, hain zuzen ere, gorago aipatu diren (ikus 1.2.) kasuez
bestalde, erlatibo laburtuetan, zenbait predikaturen osagarri diren perpaus batzutan
eta zirkunstantzial zenbaitetan. Guzti hauek ikusiko ditugu oraingoan..

4.3.1. Partizipioa erlatibo laburtuetan

Jadanik aipatuak dira hauek (ikus 4.1.1.) eta zehazki ikertuko
ditugu erlatibogintza aztertuko dugunean, hurrengo liburuki batean. Oraingoz
seinala dezagun erlatiboak labur daitezkeela nahi izanez gero, aditzetik forma
jokatua kenduz eta aditz nagusia aspektu burutuaren marka daukala utzirik.
Zenbaitetan, eta hau mendebalean gertatzen da bereziki, perfektuaren marka
(-(r)ik edo -ta) ere lotzen zaio, eta -ko atzizkia erantsi:

(24) a. goizean etorri gizona
b. goizean etorritako gizona
c. goizean etorririk(a)ko gizona
d. goizean etorriko gizona
e. goizean entzuneko gezurra

Azkeneko bi adibideetan ikusten den bezala, zenbait hizkeratan
nahikoa izaten da -ko zuzenean eranstea partizipioari, besterik gabe.

Nahiz ez den gure oraingo buruhaustea, esan dezagun
horrelakoetan badirudiela beti forma perfektua dugula, partizipioak interpretazio
aktiboa edo pasiboa ukan bailezake:

(25) a. egia esandako poeta
b. poetak esandako egia

Lehentxoago ikusi bezala, partizipioa orduan adjetibo baten itxuran
geldi daiteke:

(26) a. odol isuria
b. haur galduak

Zenbaitetan itzuli hau aposizioen eraikitzeko erabiltzen dugu:
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(27 ) a. "atso bi, jeinil'loz erre-erreak, alkarregaz asarratu dira" (Kirikiño,
Egunekoa, 90. orr)

b. "Sinaico mendian eman cien leguea, letraz ezarria, eta deitzen
zayo Moysesen leguea" (J. B. Agirre, Erakusaldiak 1,
9.orr.)

Aposizioan diren perpaus erlatibo laburtuetan, partitiboa ere lotzen
ahal zaio partizipioari:

(28) "edan niro basoa beterik" (kantua: Nik badakit...)

Batzutan, aposizioan diren perpaus jokatu horiek, beren autonomia
hartzen dute, eta bakarrik agertzen dira, maiz halako balio adberbiala hartzen
dutelarik (maizenetan kausazkoa 000 kontzesiboa):

(29) a. "aita-amek hain artoski altxatua, ez diotet ahalgerik eman nahi"
(P. Lafitte, Grammaire Basque, § 485)

b. arras gosetua (gosehirik), ostatu batean sartu
nintzen

4.3.2. Partizipio jokatu gabea zenbait predikaturen osagarri
diren perpaus batzutan

Bi egoera desberdin bereziko ditugu hemen: modalitate prediku
batzuren osagarri denean perpausa: behar, nahi, gogo, e.a., eta psikologiazko
beste predikatu batzuk elkartzen dutenean: barkatu, oroit, hobe izan, urriki
ukan, e.a.

4.3.2.1. Modalitate edo moduzko predikatuak erabiltzen direlarik aditza
partizipioaren forman agertzen zaigu (ikus 15.2 eta 15.3), ondoko adibideotan
bezala:

(30) a. etorri behar duzu
b. joan nahi dut
c. ikusi gura duzue
d. mintzatu gogo dugu
e. etorri gogo zuen

Ekialdeko euskalkietan uste-rekin ere agertzen ahal dira horrelako
perpausak:
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(32) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

(31) a. "Saindu batek bezala hil uste duenak... " (Axular, Cero, §
144)

b. "hit uste ezpazendu" (Axular, Gero, § 159)

4.3.2.2. Hiztunaren sentimentuak nolabait adierazten duten beste predikatu
batzurekin partizipioa partitiooarekin edo artikulu singularrarekin ager daiteke:

barkatu berant jinik (= berandu etorria)
oroit naiz han ikusirik
kontent naiz zure ezagutza eginik
hobe duzu orain berean joanik
pozten naiz zu ikusia
nik zer kulpa daukat zuk seme asko hazia?
"Parcatu, Jauna, niri Ceuri yerba eguiten azartuba" (Bartolomé
de Santa Teresa, Euscal-errijetako olgueeta....>. Sarrera,
6. orr.)

4.3.3. Zirkunstantzialetan

Ez dugu gai hau hemen behar bezala sakonduko. Beraz,
partizipioaren erabilera hauek mendeko perpausak aztertzerak:oan aipatzeko asmoa
dugu. Nolanahi ere, hemen halako sailkapen bat eginen dugu, mota askotakoak
baitira, maizenik agertzen zaizkigunak 000 kontuan izanez. Guzti horien biltzen
saiatuko gara.

4.3.3.1. Partizipioa posposizio batekin erabilia

Gehienetan aditz laguntzailearen ezabaketa somatzen bada ere,
anitzetan jokatu gabeko eraikidura nabarmendu eta nagusitu egin da,
laguntzailearekin emanak oso artifiziala eta zaharkitua ematen duelarik (ikus
1.2.4.). Hona, beraz, partizipioarekin ager daitezkeen zenbait posposizio:

(33) a. ikusi arte (artio, artino)
b. zuk egin artean (bitartean)
c. aita etorri ondoan (ondoren, ostean)
d. bazkaldu eta
e. bazkaldu aitzin(ean) (aurretik)
f. ama heldu ordu(ko)
g. hau egin lekuan (beharbidean, ordez)
h. ikasi faltan
i. haurrak sartu arau (ahala)
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j. lan eginarren
k. lan eginagatik

Sail berean sar genitzake, denborazko 000 moduzko erkaketak:

(34) a. lokartu bezain laster (sarri, fite, ...)
b. hautsi baino lehen
c. etorri bezala joan zen

Gauza bera suertatzen da partizipioa gabe-rekin erabiltzen denean:

(35) a. lan egin gabe bizi da
b. "zer egiten dozu ba artu barik?" (Kirikiño, Egunekoa,

46.orr.)

Ekialdean denborazko balioa ere izan dezake zenbait aldiz itzuli
honek:

(36) lana ni sartu gabe bukatu zuten

Kasu hauetaz aparte, partizipioa osagarri zirkunstantzial modura
aurkitzen delarik, partitiboarekin, edo kasu marka batekin agertzen da. Halaz
guztiz, nahiz eta erabiliz moldatzen diren kontzesiboetan partizipioa forma
hutsean agertzen dajokatua ez bada:

(37) nahiz eta handia izan

4.3.3.2.Partitiboarekin

Oso maiztasun handiarekin agertzen zaizkigu, gehienetan
aurrekotasuna eta modu 000 bidea adierazten digutela:

(38) a. ele horiek entzunik, etxera itzuli nintzen
b. "sardea tripan sarturik hi1 zuen" (Lafitte, Grammaire

Basque, § 498)

Baina ere partikula darraionean, kontzesiboa markatzen du:

(39) a. "Baii\a aberatsei emanak emanik ere, franko ge1ditu baitzeien"
(Axular, Gero § 153)
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b. nornahik esanik ere, ez nezake sinets

Jakina: partitiboaren lekuan -ta ere erabil daiteke, hau da,
mendebaleko bigarren perfektu marka:

(4O) a. "an dabilz su inguruan beraka elkarri eskuetatik elduta, abestuten"
(Kirikiño, Egunekoa, 48.orr.)

b. "eta idorota ere, 17500 laurIekok ez dute atzera etortzerik"
(Kirikiño, Egunekoa, 52.orr.)

4.3.3.3. Instrumentalarekin

Instrumentala partizipioari erantsiz, modua edo bidea adierazten
duten perpausak molda ditzakegu, ondoko adibideotan ikusten den legez:

(41) a. lan eginez ikasi egiten da
b. zurekin mintzatuz anitz ikasi dut
c. "bertze bat, piltzarrez lepo beharriak kukutuak ipar haizeak azpitik

goiti daldaratuz, ukurturik badoana" (J. Etchepare, Burux
kak, 83.orr.)

Halakoetan artikulua singularrean lot dakioke partizipioari:

(42) a. zurekin hitz eginaz asko ikasi dut
b. "bizigaiak geituaz ta boltxebitarren diruak gastauaz, munduaren

gaiso au joango da" (Kirikiño, Egunekoa, 111. orr.)

Instrumentalari bat(era) edo gero«z)tik) segitzen bazaio,
perpausek denborazko balioa hartzen dute. Hona hemen adibide batzu:

(43) a. irakaslea sartuaz batera, ikasleak isildu egin
ziren

b. "ikusiaz batera oldoztu 000 pentsau ebala axe zala bear eban
gizona" (Kirikiño, Egunekoa, 111. orr.)

c. lagunak joanez gero bakarrik egon naiz
d. "Behin ikusiz gero, ez bir-ikhus" (Axular, Gero, § 256)
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4.4. PARTIZIPIOA PERPAUS ELKARTUETAN

Perpausak OOo/eta aditzak koordinatzen direnean, maiz partizipioa
bakarrik dugu aurkitzen, kasu horietan aditz laguntzailea ezabaturik geratzen baita.
Hego aldeko euskalkietan partizipioa, horrela, aditz izenarekin, 000 [-burutua]
aspektu marka dakarren aditz batekin, edo aditz trinko batekin elkar daiteke,
aurretik doanean. Ikus ditzagun honako esaldiok:

(44) a. "otu jatak, gaur zuei edestu edo kondetea (...) gauza polit bat"
(Kirikiño, Egunekoa, 92. orr.)

b. "ikusi eben andra bat bidea ausi ta basora sartzen" (Kirikiño,
Egunekoa, 107. Off.)

C. "eurak ondatu ta erreteko guraria adierazoten dabe" (Kirikiño,
Egunekoa, 49. orr.)

d. "tentel aldra bat, erderas 'intelectuales' izena eurentzat artu ta
darabillenak" (Kirikiño, Egunekoa, 33. Off.)

Beste euskalkietan aspektu komunztadura atxekitzen da eta, hortaz,
partlzlplOa agertuko da, forma jokatuaren aditza ere partizipioan denean
(laguntzailearen ezabaketa bereziki eskuineko aditzaren gainean gertatzen delarik):

(45) a. auto baten saItzeko edo erosteko
b. ikusi nuen haur bat baratzean sartzen eta

enegana hurbiItzen
c. etxera itzuliko naiz eta segidan lanari lotuko

Baina honetaz luzaki mintzatuko gara eta kopulatiboaz aritzean.

4.5. PARTIZIPIOA ZENBAIT ESAKERATAN

Desafiatzeko baietz edo ezetz erabiltzen dugu euskaldunok,
honako adibideotan bezala:

(46) a. "larri ibilli baietz" (Kirikiño, Egunekoa, 60.orr.)
b. ezetz harri hau altxatu

Bestalde, 2.2.4. puntuan ikusi itzuliaren arauera erabil daiteke
partizipio huts hutsa egin eta irudi-rekin ere:
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(47) a. "badakit (...) ez ikusi egingo deutsazuna" (Otxolua, Bertolda
ta Bertoldin, 31. orr.)

b. "ez ikusi iduri eginik" (Axular, Gero, 27. orr.)

Zenbait itzulitan edo testuingurutan partizipioa aditz laguntzaile
barik erabiltzeko joera izaten dugu. Hala ere, behar izanez gero, geroaren marka
erants dakioke horrelakoetan. Tituluetan, adibidez, eta zenbait modismotan ere:

(48) a. Eusko Jaurlaritza bihar bilduko
b. poliziak 200 kg. heroina aurkitu
c. geroak erranen
d. gero ikusiko
e. ikusiak ikusi
f. erranak erran
g. abiatuan abiatu
h. "hasianhasi" (J.B. Etcheberry, Orotarik, 17.orr.)
i. "sartuan saltu" (J.B. Etcheberry, Orotarik, 25.orr.)
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5. ADIZKI EZ JOKATUAK: ADITZ IZENA

5.1. SARRERA

Aditz izena hemen aipatzen dugunean bazterrean uzten ditugu fonna
bera duten izenak, esate baterako, haste, sartze, sineste, ohantze eta abar,
hastapen, sargia, fede, ohe edo etzangia, hitzak bezala erabiltzen
ditugularik:

(1) a. Iiburuaren hastean orri bat falta da
b. sartze guztiak hertsiak izanez gero kanpoan

gelditu ginen
c. ez dezagun gal geure arbasoen sineste sendoa

Aditz izenaz ari garelarik, jokatu gabeko perpaus baten aditzaz ari
gara, aditz hori izen baten itxurarekin agertzen baldin bazaigu ere. Egia esateko,
aditz izenen izaera bikoitzak arazo larriak sortzen ditu, ber denboran izenen eta
aditzen berezitasun eta ezaugarriak baitituzte horrelako fonnek. Areago dena,: ez
dirudi beti egoera bera dugunik. Aditz izenak ardatz duen sintagma desberdinen
azterketa egitean hobeki ikertuko baitugu arazo hau, oraingoz sintagma hauen
izaera bikoitza zertan den agertzen seinalatzera mugatuko gara.

Alabaina, besteren artean erizpide gisaz balia dezakegun osagarri
gramatikalen eta adizlagunen tratamendua ez da beti molde berean egiten: adibidez,
zenbaitetan, subjetuari dagokion izen sintagma genitiboan agertzen da (izenlagun
gisa, beraz), eta beste batzutan, berriz, kasu gramatikal batean (ergatiboan nahiz
absolutuan); halaber, zenbaitetan adizlagunei dagokien sintagmak ·ko atzizkia
hartzen du (izenlagun bilakatuz orduan, jakina); beste aldi batzutan, aitzitik, ez;
objektu zuzenari dokaion sintagmaren tratamendua ere aldakorra da: batzutan,
absolutiboan da, bestetan genitiboan (ekialdeko euskaIkietan joera nabaria da,
azken hau), eta beste batzutan, kasu markarik gabe, izen elkarketa bateko elementu
modifikatzaile izaki.
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Hiru erizpide hauek (subjetuaren, objetuaren eta adizlagunen
tratamenduak) sintagmen izaera mugatzeko baliagarri gerta badaitezke ere,
ohargarria da, aditz izenen kasuan, ez datozela beti bat: hau da, ez dela beti
korrelazio zuzenik tratamendu horietan. Adibidez, subjetua genitiboan agertu
arren, batzutan aditz iragangaitzekin adizlagunak -ko gabe gelditzen dira, aditz
izena izen gisa agertzen delarik subjetuaren eratzean, eta aditz gisa adizlagunaren
aurrean: Jesuseo zerutik jaustea. Beste batzutan (aditz iragankorrekin)
subjetua ergatiboan erabili arren, objetu zuzena dagokion kasu gramatikalean
(absolutuan) agertu ordez, genitiboan azaltzen zaigu (izen lagun baten itxuran,
beraz): haurrek paper zikinen biltzea. Ez da esan beharrik lehen kasu
horretan aditz izena oso-osorik izen zein aditz gisa tratatzea ere zilegi dela:

(2) a. Jesus zerutik jaustea
b. Jesuseo zerutikako jaustea

Halaber, aditz iragankorrekin, objektua absolutuan eman daiteke,
aditz izena arront aditz gisa erabiliz, edo, bakanago gertatzen bada ere, izenen
moduan ere trata daiteke aditz izena objetua elkarketa batetan sar eraziz eta
subjektua genitiboan emanez:

c. haurrek paper zikinak biltzea
d. zure Iiburu saltzea (edo haurreo paper biltzea)

Zernahi gisaz, aditz izena ardatz den sintagma perpaus bati
dagokiolarik, ororen buru, beste perpaus bateko osagarri gisa agertzen zaigu:
mendeko perpaus gisa.

Horretaz, molde horretako eraikidurak ez baitagozkio atal honi,
baina geroxeago ikertuko· den mendeko perpausen sailari, oraingoan guztiz
eskematikoa izanen da gure aurkezpena.

5.2. ADITZ IZEN DEKLINATUA

Aditz izena mugagabean edo mugatzaile (singular) batekin ager
dakiguke; deklinatu ere, deklina daiteke bai kasu gramatikaletan nola besteetan
(gehienetan behintzat). Beraz, erakusleak aipatu gabe utzirik, hara zer moldetan
emanik ager daitezkeen aditz izenak (forma eratorriak kontuan izan gabe) -ko,
-tik eta -ra(ino) marketan ezin baitira singularreko eta mugagabeko hondarkiak
berezi. Deklinabideko bi kasu (-rantz, -rentzat) ez dira ageri, aditz izenekin ez
baitira erabiltzen):
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mugagabean

absolutiboan .~, ·rik
ergatiboan
datiboan
instrumentalean ·z
genitibo edutezkoan ·ren
toki·genitiboan
destinatiboan
inesiboan ·n
ablatiboan
adlatiboan
adlatibo bukatuzkoan
soziatiboan
motibatiboan

·ko
·ko

·tik
·ra
·raino

mug.singularrean

·a
·ak
·ari
-az
·aren

·ean

·arekin
·agatik

Zerrenda honi ·arren posposizioa gaíneratu behar zaio oraíno. Azal
dezagun guzti hau pixka bato

5.2.1. Ergatiboa (beti artikuluarekin)

Aditz izena ergatiboan agertzen da biltzen duen perpausa aditz
iragankor baten subjetua denean:

(3) a. hura zurekin ikusteak harritu ninduen
b. idazle zaharren irakurtzeak munta handia du

guretzat
c. "batayoan ura isurtzeac adierazten digu... " (J. B. Agirre,

Erakusaldíak 1, 30. orr.)

Ohart gaitezen, dena dela, munta ukan, balio ukan eta
horrelako predikatuekin aditz izena absolutuan uzten dela:

(4) ez du balio horrenbeste lan egitea
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5.2.2. Absolutua

la beti artikuluarekin. Lehenbiziko liburukian (ikus EGLU-l, 407.
orr.) aipatzen da partitiboa absolutuaren azpisail bat dela (nahiz han bi kasu
diferente bezala ageri diren). Hemen absolutuaz ariko gara lehenik: izen aditza
daukan perpausa aditz iragankor baten objetua 000 aditz iragangaitz baten subjetua
izan daiteke:

(5) a. hemendik joatea debekatu digute
b. aitari esatea ahantzi dut
c. "OOer da herriarentzat hiltzea" (Lafitte, Grammaire

Rasque, § 451)
d. laket dut haurrarekin jolastea

Zernahi gisaz, zenbait predikaturekin (gaitz, neke izan, erraz
izan, e.a.) aditz izena inesilx> arkaikoan ere ager daiteke. Hala nola:

(6) a. "errex da erortzen, gaitz berriz chutitzen" (Lafitte, Grammaire
Rasque, § 457)

b. "gaitz da ba ulertzen" (Kirikiño, Egunekoa 39. orr.)

Partitiboa guti erabiltzen da izan, ukan, egon eta eduki
aditzetan ez bada. Ahala edo beharra adierazten da horrela, sarritan:

(7) a. ez dago harekin hitz egiterik
b. ba al duzu hara joaterik?
c. "ara'ez dago geroago iflor sartzerik" (Kirikiño, Egunekoa,

100.orr.)
d. "ez dute atzera etortzerik" (Kirikiño, Egunekoa, 52.orr.)

Ekialdean, behar-ekin, aditz izena fonna hutsean geldi daiteke.
Bestalde, nahi-rekin ere ageriko da. Honela:

(8) a. ez dut errate beharrik
b. ez nuke nahi Patxik halakorik egitea
c. "ez zela urrun joaite beharrik hortako" (Etxarren, Lehen

Urbian, 55.orr.)

Kontuan izanen dugu, dena dela, azkeneko kasu honetan nahi
ukan-en eta mendeko perpausaren subjetuak pertsona diferenteak direla.
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5.2.3. Datiboa

Datiboa manatzen duten aditzen osagarria delarik:

(9) a. modu horretan hitz egiteari barregarri deritzot
b. etxeko lanak egiteari ekin zitzaion
c. "nik itxiko baneutso jaimetarra izateari" (Kirikiño, Egune

koa, 57.orr.)
d. tInola dabilan jakiteari behatu gogo naiz" (J. Etchepare,

Buruxkak, 52.orr.)

Batzutan, adlatiboaren ordez ere erabil daiteke, indarra emateko:

(10) "sosak (...) sukarra eztiago eta jendea erosteari lehiatuago"
(Etxarren, Lehen Urbian, 83. orr.)

Beste zenbaitetan, zirkunstantzial gisa erabil daiteke fonna hau:

(11) "sagarrak ontzeari, gure eliza-pestak ez dira urrun" (Lafitte,
Grammaire Basque, § 473)

Adibide honek esan nahi baitu: "sagarrak ontzean/ontzearekin".

Gogoa 000 asmoa adieraz dezake egon, ari eta eduki aditzekin
datiboan den aditz izenak:

(12) a. partitzeari nengoen hura etorri zenean
b. "ithotzeari banaukan" (Lafitte, Grammaire Basque § 473)
c. "Badira ere beharrik beste batzu (...) ari direnak fedearen argitzeari

eta itxura berritzeari" (J. Hirian D., launa dut Argi, 145.
orr.)

Ikusten denez, argi dago esaldi hauen esanahia: "partitzeko asmotan
nengoela..." eta "itotzeko zorian edo puntuan... ".
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5.2.4. Genitiboa

Genitiboa manatzen duten zenbait predikaturekin 000 posposizio
zenbaitekin:

(13 ) a. "baila eer da au, Cerneo erreflu eta ondasunen jabegai izatearen
aldean ipintzen bada" (J. B. Agirre, Erakusaldiak 1, 24.
orr.)

b. "Ez ote da higatuko (gezur hori) (...) hainbertze hortzen artean

hasmarru erabiltzearen bortxaz" (J. B. Etcheberry, Orotarik,
298.orr.)

c. "erortzearen beldur" (Axular, Gero, § 259)

Genitibo edutezko hau behar-ekin ere erabil daiteke, mugagabean
batzutan::

(14) a. ez dut esate(a)ren beharrik
b. "Badugu denek funtski konbertitzearen beharra" (J. Hiriart D.,

launa dut Argi 11, 74.orr.)

5.2.5. Instrumentala

Mugagabean delarik, aditz izenak kasu berean partizipioak duen
balioa duo Erabilera hau ekialdean bereziki ezaguna da.

(15) a. "-Nola [ohoreskiak egin lesos jaunari]? Behar gaehoen ereteian,
hoyer honki eguitez" (Belapeyre, Catechima laburra ... ,
131. orr.)

Mugatuan:

b. pozten naiz zu hemen ikusteaz
c. "ez da erraz bide haren eta handik iragaiteaz hartu duen usantzaren

gal arazitzea" (Axular, Gero, § 59)

Instrumental mugatuan, posposizio batekin ager daiteke aditz izena:
batera, gain, gero, gainera ...

(16) a. sartzeaz gero
b. sartzeaz batera
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c. sartzeaz gain

5.2.6. Sozlatiboa

Denborazko balioa du orduan perpausak (erkatu "b" eta "e"
adibideak lehenbizikoarekin):

(17) a. herriko bestak larunbatarekin hasi ziren
b. "Mugera-rat hurbiltzearekin, ikustekoak ziren jendeak" (J.

Hiriart D., launa dut Argi 1, 40.orr.)
c. "heien loria ikustearekin egunez egun pinpirinak handitzen,

loditzen eta 'kolorestatzen" (J.B.Etxarren, Lehen Urbian,
50. orr.)

5.2.7. Inesiboa

Aditz izena mugagabean edo mugatuan ager daiteke inesiboan.
Baina banaketa berezi batek zuzentzen du bataren eta bestearen erabilera.
Mugagabean (-TZEN) agertzen da 'jakintza 000 hautemate' aditz zenbaitekin,
aditz izenaren subjetua matrizeko aditzean ere partaide delarik: ikusi, entzun,
hauteman, jakin, ikasi, aditu, e.a.:

(18) a. sartzen entzun dut
b. ingelesez mintzatzen ikasi duzu
c. josten ikasi dut

Halaber mugagabea erabiltzen dugu hasi, utzi (mendebalean),
lagundu (mendebalean), edo ekintzaren errepikapena edo luzapena adierazten
duten beste aditz zenbaitekin: ari izan, izan, egon, ibili, ohitu, usatu,
ihardun, atxeki, e.a.:

(19) a.
b.
c.
d.

e.
f.

h.

haren ikusten izan naiz
haurrekin jostatzen ari da
entzuten dago
"ordituarte edaten ez egon gizonak" (Kirikiño, Egunekoa,
50. orr.)
ikasten dabil
"an dabiltz su inguruan (...) abestuten" (Kirikiño, Egunekoa,
48.orr.)
horrela lan egiten ohitua naiz
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i. ura irakiten eduki ezazu
j. josten ahantzi dut
k. "Akitu girelarik, irakurtzen, izkiriatzen bagaudek" (J. Etche

pare, Buruxkak, 115. orr.)

Azkeneko aditz honekin (ahantzi/ahaztu) bereizketa bat ageri da,
aditz izena mugagabean eta absolutu mugatuan denean:

(20) a. josten ahantzi dut (zait) (=ez dakit gehiago josten)
b. aitari esatea ahantzi dut (zait)

Mugatuan, berriz, perpaus aditz lagun baten zeregina betetzen du,
denborazko balioa duela:

(21) aita lanetik sartzean zurekin joango naiz

5.2.8. Ablatiboa

(22) a. hara joatetik gibelatu ditut
b. euskaldun izatetik datozkigu horiek oro
c. "zarata guztiak datoz biziga guti egotetik" (Kirikiño, Egune

koa, 110. orr.)
d. "deusek ez du gibelatu etsaia haren azken egunak nahigabeaz eta

kriestasunez pozoindatzetik" (J. Hiriart U., Mintzaira,
Aurpegia, Gizon, 122.orr.).

5.2.9. Adlatiboa

Helburua 000 adierazten duten ienbait aditzekin eta prOOikaturekin:
joan, lagundu (ekialdean), utzi (ekialdean), prest izan, lehiatu,
deliberatu, e.a.

(23) a. aitaren ikustera joan behar dut
b. honelako bati lotzera prest naiz
c. hobeki ikastera berma zaitez
d. "oola ez gira bennatuko (...) eri eta dohakabe guzien laguntzerat"

(J. B. Etcheberry, Orotarik, 18. orr.)
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Adlatiboa eta inesibo mugagabea elkarri biziki hurbil <lira honelak:o
kasuetan. Bizkaian, adlatiboa ez da erabiltzen baina beti inesiboa. Bestetan ere,
zenbait aditzekin, jokabide desberdina da (utzi eta lagundu-rekin, adibidez).
Ekialdean bereziki erabiltzen da adlatiboa Baina euskalki horietan ere, inesiboaren
ordez agertzen ahal da, helburu ideia horren azpimarratzeko:

(24) a. "ikasteraarida" (Lafitte, GrammaireBasque, § 462)
b. "Sinets ongi (...) eIizaren begiratzerat ari direnek miletan kaIte

gutiago egiten dioteIa erlisioneari, ezen ez eliza barnetik
etsaiaren Iaguntzen, hari indar emaiten ari direnek" (J. Hiriart
U., Zezenak errepublikan, 201. orr.)

c. "Beti bakearen gatik egitera zagon hautsi-mautsiek, ez adinak,
ez eritasunak, (...) deusek ez du gibeIatu etsaia, haren azken
egunak (...) pozoindatzetik" (J. Hiriart U., Mintzaira,
Aurpegia, Gizon, 122. orr.)

(24a) adibideak esan nabi du ikasteko indar handia egiten duela
norbaitek. Euskalki hauetan adlatiboa eta inesiboa bereizten dira:

(25) a. kantatzera utzi (=baimena eman)
b. kantatzen utzi(=kantatzen zegoela utzi)

Adlatiboa erabil daiteke adizlagun baten osatzeko ere, baldintzazko
balioa hartzen duelarik orduan perpausak::

(26) a. jakitera, han gelditu nintzatekeen
b. "Ori, ama, jakiterat, azukre untzia aurdikituko nuen" (J.B.

Etcheberry, Orotarik, 292. orr.)

Adlatiboari -ko genitiboa lotzen zaionean, izen lagun bat edo
adizlagun bat moldatzen da:

(27) a. "kantatzerako apailuak" (Lafitte, Grammaire Basque §
464)

b. kantatzerako momentuan

Maiz, halakoetan, izenburua ezabatzen da adizlagun bat sortuz
denborazko balioa duena:

(28) a. hasterakoan
b. eskolara abiatzerakoan
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c. "Jesus-Christen hilceracoan cer heltu zen?" (Belapeyre,
Catechima [aburra, 2. partea, §49, 140. orr.)

d. guk bazkaItzerako, lan horiek bukatuak
egongo dira

5.2.10. Adlatibo bukatuzkoa

(29) a. boza galtzeraino kantuz segitu zuten
b. "hanitz jarraikitzen dira Jesusi ogiaren haustialano, bena aphür

haren pasioneko kalitziaren edatialano" (Intxauspe, Campio
nen Gramatikatik hartua, Apéndices, XXIII. o.)

Hemen ere -ko lotzen ahal zaio adizlagunari:

(30) a. "hiltzerainoko oinazeak" (Lafine)
b.1 elkar hiltzerainokoan borrokatu ziren

\

5.2.11. Leku genitiboa

Oso maiztasun handikoa da, jakina denez. Izen lagunak molda
ditzake, eta adizlagunak ere. Batzutan konpletibo aire bat hartzen dute perpausek.
Honako adibideotan izenlaguna da perpausa:

(31) a. Jainkoaganaino heltzeko xedea
b. "eurak ondatu ta erreteko guraria adierazoten dabe" (Kirikiño,

Egunekoa, 49.orr.)
c. "partidaren ikustera joaiteko baimena" (J. Etchepare,

Buruxkak, 37. orr.)
Ondoko hauetan, ordea, adizIagun gisa, balio destinatiboa dutela:

(32) a. sosa behar duzu, erosketen egiteko
b. ingelesa ikasteko, hoberena, bertara joatea

da

Orain datozenetan, beniz, predikatu gisan ageri zaizkigu. Ikusten
denez, izan/egon eta *edun/eduki aditzak erabiltzen ditugu. Gehienetan
artikulua eransten zaio aditz izenari (forma perfektuaren arauerako emaitzak
ditugu. Ikus 2.1.):
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(33) a. hemendik laster Ameriketara abiatzekoa naiz
b. hemendik laster Ameriketara abiatzekoa

nauzu
c. Manu bihar ikustekoa naiz

Zenbaitetan aditz izena+ko forma lexikaldu zaigu arras: egiteko,
esateko, joateko, e.a.

(34 ) a. "Bada eskiribatzeaz denaz bezanbatean ere ez naiz egiteko gabe"
(Axular, Gero, § 9)

b. "zenbaitjateko eta bazkarekin" (Axular, Gero, § 330)
c. "etxu gizon errateko gaberik" (Azkue-k emana, Euskal

erriaren Yakintza lII, 197.orr., 2332 zb.)

Konpletiboak honela osatzen dira, aginduen zeharkako diskurtsoan
sartuz eta aditz izena+ko erabiliaz:

(35) a. amak hara joateko esan du
b. ikasteko erran zigun

Izenlagun izan daitekeenez gero, aditz izena+ko forma, batzutan,
izenburua ezabatuarekin ager daiteke, helburua, baldintza nahiz denbora adieraziz:

(36) a. hara joatekotan erosi dut
b. hara joatekotan erosiko nuke, bestela ez
c. abiatzekotan ginen, euria hasi zuelarik

Lehen balioarentzat -kotzat erabil daiteke eta batzutan ko(t)z ere.
Azken honek halere baldintzazko edo kausazko balioa izan dezake.

(37) a. "jitekotz, zatho berehala"(Lafitte, Grammaire Basque §
471)

b "Mintzatzekotz, behar da zerbait erraiteko" (J. Etchepare,
Buruxkak, SO.orr.)

c. "Joaitekotz, aski goiz hobe dik deliberatzia" (Larzabal, Hiru
ziren, 1S.orr.)
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5.2.12. Kausazkoetan

(38) a. "Baña cer eguin degu? Cer ezpada(...) gure charrac garaitzeco
nequea ez artzeagatik (...) etsayagana igarotzea" (J. B. Agirre,
Erakusaldiak I, 18.orr.)

b. "Erran gabea izan nintza1a ni ere, paradaz balia, junta hortan,
beilaren ongi bururatzea gatik" (J. B. Etcheberry, Orota
rik, 16.orr.)

c. "eta galdu cergatic? Gura char bati lecu emateagatic" (Agirre,
Erakusaldiak, 36.orr.)

Mendebaleko euskalkietan -arren posposizioa erabiltzen da,
esanahi bertsua duelarik:

d. "zuek gelditu erazotearren" (Kirikiño, Egunekoa, 41. orr.)

5.3. BESTE ERABILERAK

Aditz izena fonna jokatuan ere agertzen baita, aditz laguntzailea
ezabaturik egon daiteke batzutan: koordinazioan, galderetan, tituluetan, leiendetan,
e.a.:

(39) a. Iagunak mendira buruz abiatzen (argazki baten
irazkina)

b. Euskaltzaindia egun biltzen Arantzazun
c. Ondo ikasten zuen, eta gero gogoan atxeki

tzen
d. Ikusten?

Zenbaitetan koordinazio baten ondoan, aditz laguntzailearen
ezabaketak zirkunstantzial bat moldatu du:

(40) "Nausiak kargua khentzen-eta zer egin orai?" (L. Léon, Luk,
16.3)

Beste zenbait esapidetan, aditz izena mugatuan agertzen da.
Harriduretan, esaterako:

(41) a. hori sinestea ere!
b. "heien harritzea!" (J. Hiriart D., launa dut Argi I,

37.prr.)
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Azkenez, aditzari inelar emateko ere ballo dezake, fokalizazio modu
bat denez orduan:

(42) a. "eguicie bertset hoein khantatcia" (Etxahun Barkoxe,
Heguiluz-en khantore bema, 16. ahapaldia)

b. "irea omintxe jasotzea egin diat" (Lizardi,Itz lauz, 16.orr.)
c. entzutea badut
d. "irakurtzea egin nezake" (Lafitte, Grammaire Rasque §

452)

Eta zenbait esapide berezitan:

(43) a. "oldoztearenoldozteaz" (Kirikiño, Egunekoa, 67.orr.)
b. "amesetearen ameseteaz" (Kirikiño, Egunekoa, 111. orr.)

Beharbada kontestu zabalagoa behar liteke:

(44) a. "Ba dabil ibilli (...) bere garunak ortu bearrez oldoztearen
oldozteaz"

b. "Onetan, dart!, itxartu nintzan oean, buru guztia durundituta
amesetearen ameseteaz"

Jakina denez, partizipioarekin ere egiten da itzu1i bera:

(45) ikusiaren ikusiaz
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6. ADIZKI JOKATUAK: A. PERIFRASTIKOAK

6.1. SARRERA

Hun:engo orrialdeetan datorren aurkezpena aditzaren fonnan
oinarriturik dago, fonna horien erabilera (ikus 14. kap.: "Adizki jokatuen
erabilera") geroago aztertuko delarik. Hori dela eta, nahiago izan dugu fonnan
oinarritu lehenbizikoz gure eskema eta forma horrek eskaintzen dizkigun aldakiak
eta adizkiak aztertu. Geroago ikusiko denez, fonna horiek erabilera bat baino
gehiago izan dezakete eta anitzetan, gainera, fonna jakin batek ez du nahitaezko
erabilera bakarra, egia baldin bada ere fonna bakoitzak bere esanahia duela.
Horrela, iraganeko fonna batek (zen) iraganaldia (aldez aurretik gertaturiko
zerbait, alegia) adierazteko balio baldin badu ere, askotan suertatzen da
parekotasun hau hautsia: etorriko zen fonnan, esaterako, iragana dago baina
geroaldia ere adieraz dezake, sarri ikusiko denez. Beste adibide bat jartzeko,
kantatzen du diogunean, badirudi gaurkotasuna adierazten duela fonna horrek:
larunbatero kantatzen du Laboak adibidean ikusten den bezala. Halere,
bihar kantatzen du Laboak esaten dugunean, nahiz eta fonna berbera
erabiltzen dugun, esanahia aldaturik: agertzen zaigu, oraingoan etorkizunean 000
geroan gertatuko denari buruz buruz ari baikara. Arrazoi horregatik berezi nahi
izan ditugu lan honetan adizkiaren forma eta adizkiaren erabilera (esanahia), bi
kontzeptu hauek elkarrengandik banatzea hain erraza ez dela ongi aski dakigun
arren. Nolanahi ere, komenigarria da, gure ustez, argi izatea euskal aditzaren
eskema fonnala, erabilera behar bezala aztertzeko abiapuntua hura baita, hain
zuzen ere.

Euskal gramatika gehienetan berezi izan dira adizki trinkoak
(sintetiko ere deitu ohi zaie)eta adizki perifrastikoak.Bereizketa hau egitean
morfologikoak izan dira gehien batean erabilitako erizpideak: horrela, adizki
trinkoak hitz batek bakarrik osatzen dituen bitartean, adizki perifrastikoetan hitz bat
baino gehiago aurkituko dugu. Hori dela eta, da, dator edo dagozkie
aditz-fonnak adizki trinkoen artean sai1katzen ditugun bezala, izan da, etortzen
da edo egokitzen zaie perifrastikoak direla esaten dugu. Ikus dezakegunez,
bestalde, perifrastikoek aditz laguntzailea agerian eramaten dute. Hortaz, eta
hemen adizki perifrastikoez ari garelarik, fonna horietan agertzen den aditz
nagusiaren ezaugarriez eta aditz laguntzailearen berezitasunez arituko gara ata!
honetan.

Adizki perifrastikoetan agertzen den aditz nagusian jartzen dira
aspektuaren markak eta ezaugarri hau hartuz gero kontuan, bi sail egin daitezke
aditz nagusiaren barnean: aspektu marka daramaten adizkiak eta aspektu
markagabeak. Aditz laguntzailean, berriz, beste zenbait ezaugarri berezi behar
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dira, hala nola, modua, pertsona eta tempus-a (geroago itzuliko gara berriz ere
kontzeptu hauetara). Hortaz, honako oinarrizko eskema hau dugu adizki
perifrastikoetan:

Adizki Perifrastikoa

Aditz Nagusia
Aspektu marka (bai/ez)

Aditz Laguntzailea
pertsona
modua
tempus-a

Egia da, nolanahi ere, baditugula zenbait aditz aipamen berezia
beharko dutenak: falta, pasa, kosta eta beste batzu. Guzti hauek geroago
ikusiko dira. Ohar gaitezen, bestalde, perifrastikoa dena eta ez dena bereizteko
erabili dugun erizpide hau ez dela beste hizkuntzetako gramatiketan horrela
erabiltzen: zenbait gramatikatan perifrasia deitzen zaie sintaxi konbinaketa
konplexuagoei (ikasten hasi behar dut, adibidez), hemen gertatzen ez den
bezala, gu, hain zuzen ere, lehenbiziko sailkapenera mugatu baikara, tradizioari
eutsiz: hitz batean biltzen diren aditz formak trinkoak izanen dira eta hitz bat
baino gehiago behar dutenak, berriz, perifrastikoak. Nolanahi ere, bestelako
perifrasi itzuli horietakoak ere aztertuko ditugu geroago (ikus 15. kap.: "perifrasi
multzoak".

6.2. ASPEKTUA

Aditz perifrastikoen sailkapena egin nahi denean, zenbait
aurkakotasun hartuko dugu kontuan: hiztunak forma bat 000 bestea aukeratzen
duenean, honako hau beste hura baino egokiago eta adierazgarriago delakoan
egiten ditu hautaketak. Hautaketa horien sarea, hain zuzen ere, adizkien arteko
oposizioek josten dute. Horrela, adizki batek biltzen du bere esanahia, kontra
dituen gainerako aditz forma guztiei aurpegia emanez.

Oposizio hauek marka morfologiko batzuren bidez adierazten
ditugu eta marka hauek agertzen dira batzutan aditz nagusian eta besteetan, berriz,
laguntzailean. Oposizio horietako bat aspektua dugu eta honen marka aditz
nagusian bakarrik agertzen da. Euskararen aditz perifrastikoaren sisteman ezarriko
dugun lehenbiziko oposizioak bereizten ditu, bada, aspektu-marka duten adizkiak
alde batetik eta gainerako guztiak bestetik: ekarri du (aspektuduna) sail batekoa
dugu, hortaz, eta ekar dezake, berriz, bestekoa. Horrela, ekar aditz-oinari i
bat erantsiz gero, aspektu marka gaineratu zaiola esanen dugu. Aspektua deitzen
dugun horrek, bada, Izen Sintagmaren kasuan artikuluak eta Adjetiboarenean
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maila-adberbioek betetzen duten paperaren antzeko zerbait beteko luke.

Esan dugunez, aspektu-marka beti aditz nagusiari loturik agertzen
zaigu: hortaz, kategoria honek ez du autonomiarik, ezin baita aditzetik berezi.
Zertarako erabiltzen dugu kategoria hau? Zer adierazi nahi dugu haren
ezarketarekin? Kategoria hau erabiltzen du hiztunak adierazi nahi duen prozesua
bereganatzeko: etorri da, etortzen da, etorriko da. Kasu batean, aditzak
adierazten duen egoera, ekintza, prozesua 000 dena delakoa bumtua dago (etorri
da); bestean, prozesu bera burutu gabe aurkitzen da (etortzen da);
hirugarrenean, azkenik, hasi gabe eta gertakizun den zerbaiten aurrean gaude
(etorriko da). Ohar gaitezen, bide batez, aspektuak ez duela zerikusi zuzenik
aditzaren tempusarekin: adibide guzi horietan oraina agertzen zaigu (da), baina
aspektua berdin berdin adieraz daiteke aditza iraganean jarriz gero ere: etorri zen,
etortzen zen, etorriko zen, ondoren paratzen dugun adibide hauetan ikus
daitekeen moduan: Agirre New Yorkera joan zen. Han ezagutuko zuen
bere senarra izango zena 000 Galdetu zuen noiz etorriko zen. Bi
adibide hauetan, forma aldetik, geroa markatzen dugu (-ko) eta iragana ere
(zuen/zen). Denbora absolutuaren aldetik lehenbizikoan iraganaldia da (ezagutu
zuen benetan) eta bigarrenean, aldiz, iraganaldia 000 geroaldia (ez baitakigu etorri
den edo etortzeko den). Denbora objetiboa normalean tempus markaren bidez
adierazten badugu ere, etorkizunaren denbora seinalatzeko tempus markarik ez
dagoenez, aspektua erabili behar dugu. Horrenbestez, geroak normalean
etorkizuna 000 geroaldia adierazten du, gertakizun dagoen zerbait alegia.

6.2.1. Burutua [+burutu,-gero]

Oposizio honek banatzen ditu burutu diren prozesuak --esanahi
aldetik iragandako prozesuak alegia-- alde batera, eta bestera, berriz, gainerako
guztiak: etorri da, sartu dira, ekarri genuen, e.a. prozesu burutuak ditugu.
Alderantziz, joango dira, sartzen ziren, ekarriko duzue edo ezagutuko
zuen prozesu ezburutuak markatzeko erabiltzen ditugun adizkiak díra.

Aspektu burutua adierazteko partizipioa erabiltzen dugu, ezaugarri
morfologiko diferenteak agertzen zaizkigularik aspektu hau markatzeko. Delako
morfema aditzoinari ezarriz, honako hiru multzo hauek bereizten dira
(partizipioaren bestelako balioak direla eta, ikus Euskal Gramatika. Lehen
Urratsak -I, 250.orr. eta jarr.):

a) batzutan ez da aspektu marka ageririk. Hori gertatzen da n-z amaitzen diren
aditzekin: jan, edan, e.a. Guzti hauetan esan beharko dugu 0 marka dutela,
aspektuari dagokionez. Markarik ez dutenez, aditz oinek eta partizipioek forma
bera dute: joan dadin eta joan da (vs. sar dadin, sartu da). Sail honetakoak
ditugu kosta, falta, bota, pasa eta horrelakoak ere. Hauek ez dute marka
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berezirik erakusten.

b) -tu marka dutenak: lotu, makurtu, sartu, e.a. Baita ere, fonologi aldaketek
eraginik -du bihurtzen direnean: apaindu, ezkondu, e.a. Ohartzeko da
mailegatzen ditugun adizkiek marka hau hartzen dute1a gaur egun.

e) -i marka dutenak: ekarri, hasi, ikusi, e.a

Hemendik aurrera hiru multzo hauek marka berarekin izendatuko
ditugu: <TU>. Horrela, marka honen azpian bilduko dira aldaki guzti hauek:
eman, sartu, saldu, ekarri, bota, e.a.

6.2.2. Geroa [+gero,-burutu]

Geroaldia (esanahia) adierazteko modurik arruntena --nahiz ez
bakarra-- geroa (forma) erabiltzea da eta hori aspektuaren bidez egiten dugu,
marka diferenteak erabiliz:

a) -ko marka da, beharbada, maizenik agertuko zaiguna: sartuko, helduko,e.a.
Berriz ere, fonologiak eragiten ditu aldaketa zenbait, -ko hori -n -ren ondoren
suertatzen delarik -go ahozkatzen baita: jango, eramango, e.a. Marka hau
eransten zaie zuzenean bota, pasa, kosta eta horrelakoei ere: botako,
pasa(tu)ko, kostako, e.a.

b) -en marka har dezakete, baita, kontsonantez bukatzen diren guztiek ere:
janen, joanen, e.a. Beraz, adizki guzti hauek bietara eman ditzakegu eta horrela
ematen dira hizkera arruntean, euskalkien arauera aldatuz: joango I joanen,
jango I janen, eramango I eramanen, hilgo I hilen e.a.

Zenbat eta Ekialderago jo, orduan eta hedatuago dago "-en" honen
erabilera, eta hizkera batzutan (baina erabilera hau ez dago aurrekoa bezain
hedatua) -en morfema agertzen da adizki guztiekin, aurreko morfema bokalez
bukatutakoan ere, -r- tartekoa sartzen delarik orduan: sarturen , etorriren, e.a.

Ez hori bakarrik: zenbait lekutan bi markak metatzen dituzte bata
bestearen gainean, honako adibideotan ikusten den bezala:

(1) a. "Errozabal ordokitik
Ibafletako lephulat
Ditzat gure indar güziak
hedatürenko goitilat" (J. CasenaveJbañeta, 133.orr.)
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b. "Karles Handia zirela
dizie bogatÜTenko
bai batsunek eta bestek
zütie gozaturenko "(J. Casenave,Ibañeta, 137.orr.)

Hortaz, hemendik aurrera <TUKO> marka erabilik:o da geroaldia
adierazteko.

6.2.3. Ezburutua [-burutu, -gero]

Hirugarren sail honetan sartzen dira "burutu" 000 "gero" ez diren
gainerako guztiak: saltzen dugu, hartzen dituzte, igortzen genituen,
ematen zioten, e.a. Aldaki fonetik:oak direla eta, baditugu bestelako formak ere,
hala nola, ikusten, hozten, hausten, bereizten, e.a. Zenbait lekutan -n-z
bukatzen baldin bada aditz oína beste forma hauek erabiltzeko joera aurkitzen da:
izaiten, eramaiten, egoiten, erraiten, e.a. Beste toki batzutan -"etan" hartzen
du: pentsetan, olgetan, betetan, kostetan, e.a. Hori suertatzen da -atu
bukaera -au bihurtzen duten lekuetan, nahiz ez beti: toki batzutan kantau edo
kantsau esaten bada ere, ez da sekula ere egingo kantsetan edo kantetan.
Horrela, kantau - kantauko - kantetan . Azkenik, mendebaleko euskaldun
askok "-tuten" egiten dute: amaituten, sartuten , e.a., partizipioa -tu
formarekin bukatzen denean: amaitu, sartu, e.a.

Hemendik aurrera <TZEN> marka erabiliko da ezburutua
seinalatzeko.

Aspektu marka kontuan izanik: hiru sail berezi dira hemen. Ikusten
denez, hiru sail hauek aditz nagusiaren arauera egin ditugu, hantxe agertzen
baitira, hain zuzen, marka hauek. Hala ere, horrek ez du esan nahi aspektua aditz
nagusian bakarrik dagoenik: eta, ikusik:odenez, aditz trinkoetan ere aurkituko dugu
aspektua, marka ageririk ez baldin bada ere.

6.3. ASPEKTUA ETA ADITZ LAGUNTZAILEA

Esan dugun moduan, <TU> ,<TUKO> eta <TZEN>
aspektu markak adizki perifrastik:oetako aditz nagusian agertzen dira. Nolanahi
ere, aspektu marka agertzeak 000 ez, badu eragina aukera daitekeen aditz
laguntzailean ere:
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(2) a. etorri naiz
b. ekarri dugu
c. etor gaitezen
d. ekar dezakegu
e. jan dagigun
f. esaten eutson
g. ikus diro

Adizki horietan agertzen diren aditz laguntzaileak honako erro
hauetan oinarritzen dira:

izan
*edun
*edin
*ezan
egin
eutsi
*iro(n)

Aditz guzti hauek ez dute hedadura bera: erabilienak izan...
*edun,*edin eta *ezan ditugu, besteak ez baitira hain ezagunak eta euskalki
batzutara bakarrik mugatzen baitira. Bestaldetik, aipatu behar da lau horien artean
izan bakarrik agertzen dela partizipioan ere (aditz nagusi bezala):

(3) Iruñean izan da

Aipatu diren lau horietara mugatuz gero, beste zerbait ere seinalatu
behar da: izan eta *edun aditz laguntzaileek aspektu-marka eskatzen dute aditz
nagusian, baina ez *edin eta *ezan aditzek, hauekin doan aditz nagusia
gehienetan aspektu-markarik gabe agertzen baita euskaraz, ondoko adibideotan
ongi aski ikusten denez. Horrexegatik esan da aspektu-markaren agertzeak
baduela eragina aditz laguntzailean:
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b. etorri naiz
c. etorriko naiz

(izan)



d. ekartzen dugu
e. ekarri dugu
f. ekarriko dugu

g. etor gaitezen

h. ekar dezakegu

Izan eta *edun bakarrik ere ager daitezke, benetako aditz nagusi
bezala:

(5) a. hori hemengo alkatea da
b. etxe ederra du

(izan)
(*edun)

Hortaz, izan eta *edun izan daitezke aditz nagusi nahiz aditz
laguntzaile. Halaz guztiz, garbiago aurkeztearren, *edun erroa laguntzailea
izendatzeko bakarrik erabiliko dugu lan honetan eta erro horretan eraikirik sortzen
diren adizki trinkoak, nabiz eta itxuraz laguntzaileak duen forma berbera izan,
ukan aditzarenak direla esanen dugu. Aipa dezagun, azkenik, izan partizipioa
ukan partizipioaren ordez ere erabiltzen abal dela:

(6) guk ere izan ditugu kezkak

Arrazoi guzti hauengatik hiru izan diferente berezi beharko ditugu
euskaraz: aditz nagusia (izan gara, gaztea da); ukan-en ordez erabiltzen
duguna (izan dugu) eta laguntzailea (etorri da).

Laburki esateko, bada: aspektu marka aditz nagusian agertzen da eta
*edin eta *ezan aditz laguntzaileek ez dute, normalean, marka hori duen aditz
nagusirik onartzen.

Oposizio guzti hauek, hortaz, honela gurutzatzen zaizkigu:
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ASPEKTUA

burutua
Aspektu-markarekin
Laguntzaileak:
izan/*edun <TU> +

geroa

etorrida
etorri zen
hartudu
hartuzuen

Aspektu-markarik gabe
Laguntzaileak:
*edin/*ezan
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<TUKO> -

<TZEN> -

+ etorrikoda
etorriko zen
hartukodu
hartuzuen

etonzenda
etonzenzen
hanzendu
hartzen zuen

etordadin
etor zedin
hardezan
harzezan



6.4. GAINERAKO OPOSIZIOAK: TEMPUSA, MODUA ETA
PERTSONA

Esan bezala, aspektu-marka aditz nagusian agertzen da. Nolanahi
ere, eta gaizki ulertzerik egon ez dadin hemen, komeni da adieraztea adizki
trinkoetan ere badela aspektua, nahiz marka ageririk agertzen ez den. Guzti hau
geroago ikusiko da. Aspektuarekin batera badaude, egon ere, beste oposizio
zenbait: tempusarena, moduarena eta pertsonarena. Guzti hauek aditz laguntzailean
agertzen zaizkigu eta adizki trinkoetan ere zuzen zuzenean. Aspektuarekin
gertatzen ez den bezala, azken kasu honetan, marka ageriak daude adizki
trinkoetan.

Gure bumari egin behar diogun lehenbiziko galdera da zenbat aditz
laguntzaile ditugun gaur egungo euskararen sisteman: gure artean eta, zabaldurik
dago bi aditz laguntzaile daudela (izan eta ukan). Horrela, izan aditzaren azpian
egonen lirateke naiz, ginen, daiteke, liteke, e.a.; ukan-ek bilduko lituzke
duz u , genuen, lezake, dezaket ,e.a. Bestela esateko, ergatibodun
perpausetan ukan egonen litzateke eta izan, berriz, ergatiborik gabekoetan, uste
honen arauera. Guzti hau hobeki zehaztu beharra dago, hala ere.

Hasteko, lehentxoago esan den bezala, zazpi aditz laguntzaile berezi
behar dira euskaraz: izan, *edun, *edin, *ezan, egin, eutsi eta *iro(n).
Horietarik lau dira, laguntzaile bezala, euskara batuan agertzen direnak:
lehenbiziko lauak. Ergatiborik agertzen ez den perpausetara mugatzen baldin
bagara, bi aditz-oin hauek bereziko ditugu: izan eta *edin. Bigarrenak izartxo
bat darama ez bait dugu bereiz, partizipio bezala edo, erabiltzen. Horrela izan
dago etorri naiz, joan ginen eta horrelakoetan. *Edin agertzen da, ordea,
joan nadin, joan naiteke, etor nendin eta horien parekoetan.

Eman diren arrazoiengatik esanen dugu izan aditzak bi erabilera
dituela: lehenago esan dugun bezala, aditz nagusi bezala agertzen ahal zaigu
(etorri, joan eta horrelako aditzekin gertatzen den gisara) eta aditz laguntzaile
bezala ere erabiltzen da, honako adibideotan ikus daitekeenez:
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a. nagusia

izan
izan

a. laguntzailea

naiz (=izan)
nendin (=*edin)

Beste horrenbeste suertatzen da ergatiboa behar duten perpausetan
ere, hauen artean ere bi aditz laguntzaile bereziko baititugu: *edun eta *ezan,
hain zuzen ere. *Edun aditz laguntzailea erabiltzen da, izan bezala, aditz
nagusian aspektu-marka agertzen delarik. *Ezan aukeratuko da, ordea, aditz
nagusian aspektu-markarik ez dagoenean *edin-ekin gertatzen den bezalaxe. Bi
aditz hauek beti laguntzaile bezala ageriko zaizkigu eta, hortaz, ez dute partizipio
ageririk: horrexegatik jarri zaie izartxo bana. Beraz, euskal aditz laguntzaileen
artean, lau aditz laguntzaile hauen artean, izan da nagusi bezala ere agertzen den
bakarra. Euskaltzaindiak argitaratutako Euskal Aditz Batua izeneko libuman
*iro(n) ere ikus daiteke aditz trinkoen artean, baina kontraesana da hori,
*iro(n), hain zuzen ere, ez baita aditz trinkoa eta erabiltzen den euskalkietan beti
laguntzaile moduan agertzen baitzaigu. Bestaldetik, euskara batuan erabiltzen
ditugun laguntzaileen artean ez dagoenez, badirudi ez deJa zuzen paratua libuman:
ez da aditz nagusia, baina ez da baturako aukeratu diren laguntzaileetakoa ere.

Esan dugunaren arauera dugu, genuen eta horiek *edun-etik
sortuak bezala eman ditugu. Hala ere, zenbait gramatikatan ikusiko da ukan
aukeratzen dela haien errotzat. Beste batzutan *edun nahiago dute. Guk egin
dugun aukera, esan bezala, honako hau da: ukan erabiliko dugu aditz nagusi
bezala (hartu 000 ekarri erabiltzen diren bezala) eta *edun izanen da aditz
jokatua:

ukan dugu
ekarri dugu

dugu

Ohart gaitezen, azkenekoz, ukan aditz nagusia baldin bada ere,
honen ordez izan (aditz nagusia, jakina) erabiltzen dela euskalki gehienetan,
lehentxoago esan dugun bezala: izan naiz baina ukan dut edo izan dut .

Esandako guztia kontuan hartuz gero, bada, honako hau suertatzen
zaigu:

1) Izan eta *edin ergatiborik gabe erabiltzen dira, perpaus iragangaitzetan.
*Edun eta *ezan, ordea, ergatiboarekin ageriko zaizkigu aditz iragankorrekin
doazelako, hain zuzen ere.
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2) Izan aditz nagusi bezala agertzen denean edozein aditz laguntzaile har dezake
eta horixe da, hain zuzen ere, lurralde askotan gertatzen dena:

(7) a. izan naiz (izan)
b. izan nadin (*edin)
c. izan dut (*edun)
d. izan dezaket(*ezan)

Beste zenbaitetan, ordea, bereizketa egiten dute izan eta ukan erabiliaz:

(8) a. izan naiz
b. izan nadin
c. ukan dut
d. ukan dezaket

3) Bestalde, hau ere esanik dago, izan eta *edun aditz laguntzaileen aurrean
agertzen den aditz nagusiak aspektu-marka eraman behar du; *edin eta *ezan,
jakina, aditz oinekin bakarrik agertzen dira.

Esan dezagun, azkenik, egin, eutsi eta *iro(n) aditzak ere
erabiltzen direla laguntzaile modura:

(9) a. kanta(tu) da(g)igun = kanta dezagun
b. ikusi da(g)ian = ikus dezan
c. ikusi da(g)ikezu = ikus dezakezu
d. "ezkon ezak semea nai doanean. ta alabea al dagianean"

(Refranes y Sentencias...390)
e. eman eutsan

Hauetan denetan aditz laguntzaileak taju bera du: erro desberdina
izatean dago diferentzia. Egin-en gainean eraikitako laguntzaile hauek batez ere
bizkaieraz dira erabiliak. Dena de1a, gure laguntzaile tauletan ez ditugu hauek
kontuan hartuko. Gauza bera honakootan ere (eutsi eta *iro(n) aditzekin):

(lO) a. egun baten esan eutsan Marixek
b. ikus diro(ke)
c. ez diro(ke) ikus

Azkenik, ohart gaitezen .gi. errodun adizkiak erabiltzen dituzten
euskaldunek, euskara batuzko formez baliatu gura dutenean, guzi hau gogoan izan
behar dutela. Horrela, adibidez, ikusi leike bezalako forma bakarrak, adibidez,
bi adizki desberdin izkutatzen ditu:
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(11) ikusi leike = a) ikusi le(g)ike
(= ikus lezake norbaitek zerbait)

b) ikusi leiteke
(= ikus liteke zerbait )

Beraz, izan/*edin ("nork" gabeko aditzentzat) eta *edun/*ezan
("nork"-dun aditzentzat) izanen dirajasoko ditugun aditz laguntzaileak.

Honelaxe laburtuk.o dugu orduan orain arteko kontu guzti hau:

Aspektu-marka

6.5. TEMPUSA

BAI
EZ

Aditz laguntzailea

ergatibodunak

*edun
*ezan

ergatibogabeak

izan
*edin

6.5.1. Tempus-a eta denbora

Adizkien sailkapenaz aritu garenean, oposizioak hartzen ditugula
kontuan esan da. Oposizio horietako lehenbizikoa aspektuarena izan da eta
aspektua adierazteko erabiltzen den marka morfologikoa aditz nagusian agertzen
dela ere ikusi dugu. Bigarren oposizioa, ordea, aditz laguntzailean gertatzen da eta
tempusari dagokio berau. Tempusa ere, aspektua bezala, gramatika kategoria da
eta ezaugarri honek iragana eta iragana ez dena bereizten ditu, adizki trinkoetan
gertatzen den bezalaxe, hauetan ere baitaukagu oposizio hau ageri agerian. Ikus
ditzagun ondoko adibide hauek:

(12) a. mutil gizen hau menditik dator
b. mutil gizen hau menditik zetorren

Badakigu, jakin, lehenbiziko perpausaren kasuan mutilaren etortze
hori oraingoa dela, aurretik zer egin duen axola ez zaigula. Beste adibidean,
ordea, atzera behatzen dugu eta, atzera begiratuz bai, mutil hori "orduan"
zetorren. Horrelako esaldietan adberbioak sartzen ditugunean ezin dugu nolanahi
aukeratu aditza, nolabaiteko komunztadura gertatzen baita adberbioa eta aditzaren
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tempusaren artean. Horrela, gaineko esaldietan "orain" eta "atzo" aditzondoak
aukeratzen baldin baditugu, aditz-tempusean ere haien pareko aukera egin behar
da:

(13) a. mutil gizen hau mendian dago orain
b. mutil gizen hau mendian zegoen alzo

Eman dezagun honako irudi hau:

---------------I>---------:>

Lerro horrek denboraren iragaitea irudikatzen badu eta I> punttua
baldin bada hiztuna kokatzen den unea, une honetatik atzera gelditzen edo
gertatzen diren prozesuei dagozkie normalean iraganeko formak. Eta prozesu
hauek ongi konpontzen dira, jakina denez, "atzo", "herenegun" ,"lehen" eta
antzeko aditzondo eta adberbio esapideekin, hauek ere denborazko aditzondo
izaki, iraganeko denbora erreferentzia baitute. Prozesu guzti hauek, orduan,
[-omin,+iragan] tasunekin seinalatuko ditugu lan honetan.

Irakurlea ohartu denez, bi kontzeptu berezi ditugu hemen:
lempus-a eta denbora. Lehenbizikoa gramatikari dagokio eta adizki formak
seinalatzen ditu (da - zen). Bigarrenak,berriz, balio nozionala du (orain 
atzo). Normalean biak parekaturik agertzen zaizkigun arren, ez da
nahitanahiezkoa hori horrela izatea: alzo etorri da esaten dute zenbait
euskalkitan. Ohartu gabe ere, horrelako adibide franko esaten ditugu: sartu
naizenean banekien lo zinelela. Adibide honetan tempus diferenteak
(oraina-iragana-iragana) erabiltzen ditugu nahiz eta, denborari dagokionez,
deskribatzen ditugun gauza guztiak une berean gertatzen diren. Aditz formen
erabilera (gauza bat baita eskema formala --hemen aztertzen ari garena-- eta bestea
benetako erabilera) geroago erakutsiko da 13. kapituluan.

Orain arte esandako gauzak kontuan izanik hauxe gertatzen zaigu
gure hizkuntzan. Adizkien forma kontuan harturik, oraina eta iragana (berehala
mintzo gara honetaz) bereizten dira: da/zen. Ez dugu modurik, tempus-aren
aldetik, geroa adierazteko eta aspektuaz baliatzen gara horretarako. Hori dela eta,
esanahiaren aldetik ditugun orainaldia, iraganaldia eta geroaldia adierazi nahi
ditugunean, erabilera bat baino gehiago ditugun arren, tempusaz eta aspektuaz
baliatzen gara. Tempusaren orainaz, orainaldia adierazteko; tempusaren
iraganaz, iraganaldia adierazteko eta aspektuaren geroaz, geroaldia
adierazteko. Hori da normalean gertatzen dena, baina eman ditugun eta emanen
ditugun adibideetan ikusten da ez dela beti hori suertatzen. Horregatik berezi
ditugu forma eta esanahia 000 forma horiei ematen diegun erabilera. Hemen
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formaz bakarrik ariko garenez hurrengo orrialdeetan, erabilera geroago aztertuko
dugu. Ez ahaztu, nolanahi ere, oraina, iragana eta geroa kontzeptu
gramatikalak eta formalak direla; aldiz, orainaldia, iraganaldia eta geroaldia
kontzeptu nozionalak dira, esanahiari loturik daudenak.

6.5.2. Tempusa eta aspektua gurutzatzen zaizkigunean

11 Iragan 11 aren tasuna erabili dugu lehenbiziko oposizioa
seinalatzeko. Zein izango litzateke bigarren oposizioa gure eskema honetan ? Ikus
dezagun orain beste irudi hau:

--------------1)------------;>

Jo dezagun hiztuna kokatua dagoen unean gertatzen ari den
prozesua deskribatu nahi dugula: [+orain,-iragan] ezaugarriak erabiliz seinala
daiteke une hau. Gertatzen hasi da baina ez da oraingoz bukatu, une honetan
gertatzen ari baita

Halaz guztiz, zerbait gehiago esan beharra dago hemen: eman
ditugun adibideetan egon aditz trinkoaz baliatu gara. Zer gertatzen da aditz
perifrastikoak erabiltzen ditugunean? Kasu honetan, orain arte ikusi ditugun bi
oposizioak ("aspektua" eta "tempus-a") gurutzatu egiten dira eta hor sor daitezkeen
koropiloak laxatzea uste baino zailago gerta dakiguke, konbinazio guzti hauek
baititugu oraingoan:

(14) 3. etortzen da
b. etorri da
c. etorriko da
d. etortzen zen
e. etorri zen
f. etorriko zen

Lehenbiziko hiru adizkiak, Tempus-ari dagokionez, orainean daude
(da) eta beste hiruak, berriz, iraganean (zen). Hiru hauek [-orain] ditugu, nahiz
eta azkeneko adibidean geroaren marka agertzen den. lrudi baten bidez saiatuko
gara argi zerbait ematen kasu honetaz:

------2-----3------1-------;>
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Lehen bezala, denboraren iragaitea irudikatzen dugu lerro horretan,
baina lehen ez bezala, zenbaki batzu jarri ditugu oraingoan hor. Hiztuna "1"
zenbakian dago eta iragandako prozesu bat behatzen du:

(15) lagun batek esan zidan New Yorkera joan zela

Baina errepara dezagun beste prozesu bat: hiztunak, "1" puntuan
egonik, "2" zenbakira begiratzen du orain, gertaturiko prozesua daukala kontuan:
eta "2" puntuko prozesuaz ari bada, oraingoz "3" zenbakian (zenbaki hau "l"-en
ezkerrean nahiz eskuinean izan daíteke) gertatu gabe dagoen zerbaiti buruz ari da;
horixe da hurrengo adibidean ikusten dena:

(16) hantxe ezagutu(ko) zuen denborarekin bere
senar bihurtuko zena

Ror deskribatzen den prozesua geroaldikoa da "2" deituriko
kokagunetik behatuz, baina gertatua da "1" puntutik begiratzen baldin badugu.
Rorrexegatik sortzen dira hemen halako nahasteak:

(17) lagun batek esan zidan N. Yorkera joan zela.
Hantxe ezagutuko zuen ... bihurtuko zena.

Ikusten denez, une hartan --joan zenean-- ez zuen ezagutzen hori,
baina hau esaten dugun momentuan ezkondurik daude biak. Rona hemen beste
adibide bat:

(18) "Hitz eman-cíon Salba~ai11eari lehenago billen-cela ukhatuco-,uen
baino haren dicipulutaric cela" (Larregi, Testament ~aharreco eta
berrico historia, 263. orr.).

Ooian jarri ditugun sei kasu horietarik, itzul gaitezen orain
lehenbiziko hiruretara: tempus-aren aldetik ez dago zalantzarik eta hirurak ditugu
[+orain,-iragan]. Denboraren aldetik, berriz, etorriko da adizkiak geroa
markatzen du, aspektu markaren bidez eta esanahiaz ere geroaldia da. Etorri da
adizkiaren kasuan aditzaren tempusa orainean dago, ikusten denez, nahiz eta
gertatu den zerbaiti buruz ari garen, iraganaldiaz, hain zuzen ere.

Remen gauzak nahikoa nahasiak gerta daitezke eta euskalkien
arauera aldatzen da tempusaren erabilera: noiz dugu etorri zen eta noiz etorri
da? Iragana erabiltzekotan gutienezko unitatea gauerdiak markatzen duela esan
daiteke:
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(19) a. atzo bamaiketan etorri zineten
b. oso ongi obartu naiz bart arratseko biak aldera

etorri zaretelarik

Beraz, gauerdia baino lehenagoko kontuak adierazteko, iragana
erabil daiteke. Gauerdiaz geroztik gertatutakoen berri emateko, ordea, ez:

(20) a. bart berandu etorri zara
b. bart berandu etorri zinen

Besterik esaten ez den bitartean, hiztunak berehala interpretatzen
du, bigarren esaldi hau entzuten duenean, gauerdiko hamabiak baino lehenago
gertatu zela "etortze" hori.

Gutienezko unitate hori gauerdiak markatzen baldin badu ere,
horrek ez du esan nahi kasu horietan beti iragana erabili behar denik, iraganeko
fonnak erabil "daitezkeela" baizik. Beraz, honekin zehazten duguna da noiz erabil
daitekeen iragana. Zenbait euskalkitan denbora luzeagoa behar da, OOerki entzunen
baitira honelako esaldiak:

(21) atzo berandu etorri zarete

Euskalkien arauera honela suertatzen dira orduan gauzak:

Eldaldeko euskalldak
(gauerdia baino lehen):

etorri zarete
etorri zineten

(gauerdia pasatuta):

etorri zarete
* etorri zineten

Mendebaleko eusk.
(gauerdia baino lehen):

?? etorri zarete
etorri zineten

(gauerdia pasatuta):

etorri zarete
*etorri zineten

Eman ditugun arrazoiengatik, ondoko esaldi hauek ongi daude
euskalki 000 orduaren arauera:

(22) a. bart arratsean oso berandu etorri zineten.
b. bart arratsean oso berandu etorri zarete.
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Orain arte eman ditugun adibide guztietan "eguna" hanu dugu
unitate moduan --gauerdiak: markatzen duela muga-- baina, unitate hori, egunaren
ordez, beste zerbait ere izan daiteke. Eguna dugu unitate minimoa (ezin baitugu
esan * hamarretan etorri nintzen , hau esaterak:oan egun bereko hamaikak:
baldin badira). Egunarekin batera, hona hemen beste zenbait unitate:

(23) a. gaur etorri da
b. aste honetan ez du euririk egin
c. hilabete honetan ez dugu ikusi
d. urte honetan ez du lasterketarik irabazi
e. mende honetan lur ikara handiak izan dira

Californian

Unitate erlatibo hori baino lehenago gertatuaren berri emateko
tempusa aldatzen dugu:

(24) a. atzo etorri zen
b. joan zen astean ez zuen euririk egin
c. joan zen hilabetean ez genuen ikusi
d. joan zen urtean ez zuen lasterketarik irabazi
e. joan zen mendean lurrikara handiak izan ziren

Californian

Ikusten den bezala, adibide guzti hauek gauza berbera erakusten
digute behin eta berriz: halak:o "komunztadura" bezalak:o bat suertatzen da denbora
adberbio eta tenpusaren artean: "atzo", "joan den astean", "lehengo astean",
"mende hartan", "joan zen mendean", "iaz" eta horrelak:o formek iraganeko
formak: nahi dituzte. Horien ordez "gaur", "aste honetan", "mende honetan",
"aunen" eta horrelak:oak: erabiliz gero oraineko formak erabiltzen ditugu.
Komunztadura bera gertatzen da, adibideetan ikusi denez, lehen eta hirugarren
graduko erakusleen artean: "honetan" jarriz gero, da, du eta horrelak:oak: erabiliko
dira aditzean.

Halaz ere, esan dugu hori nahikoa erlatiboa dela eta esaldi guztietan
oraíneko tempusa ere onartzen dela, zenbait euskalkitan bederen:

(25) a. atzo etorri da
b. joan den astean ez du euririk egin
c. joan den hilabetean ez dugu ikusi
d. joan den urtean ez du lasterketarik irabazi
e. joan den mendean hil da

Ohar gaitezkeenez, ez da gauza erraza arau zehatzik ematea kontu
hauetan: nolanahi ere, esan daiteke [-orain] ezaugarria duten formak: markatuago
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direla eta eremu mugatuagoetan bakarrik erabil daitezkeela.

Tempusaren marka hau lau aditz laguntzaileei ezartzen zaie eta
[+orain,-iragan] ezaugarriak ezarriz honako forma hauek sortzen zaizkigu:

izan

da

*edun

du

*edin

·dadi·
(badadil
dadin)

*ezan

·deza·
(badeza!
dezan)

Kontua da, ordea, [+orain,-iragan] ezaugarriek homitutako beste
zenbait adizki ere baditugula (-KE morfemadunak, alegia), nahiz ez diren besteak
bezain zabalduak. Oraingoz izenik gabe utziko ditugun formak, hauexek dira (ikus
geroago):

izan
sartzen dateke
sartu dateke
sartuko dateke

*edun
ikusten duke
ikusi duke
ikusiko duke

*edin
sar daiteke

*ezan
ikus dezake

Beti bezala, aspektuaren marka lehenengo bietan bakarrik ageriko
da. Azkenez, [-orain,+iragan] ezaugarriekin honako hau dugu (goikoak berak
baina iraganean oraingoan):

izan *edun *edin *ezan

zen zuen zedin zezan

sartzen zatekeen ikusten zukeen sar zitekeen ikus zezakeen
sartu zatekeen ikusi zukeen
sartuko zatekeen ikusiko zukeen

Bistan da, bada, nola bereizten diren forma hauek denbora
markaren arauera. Ikusi dugu, baita, badirela zenbait adizki esplikatu gaberik
utzi ditugunak oraingoan. Guztia kontuan harturik, honela geratzen zaizkigu bi
oposizio (aspektua-tempusa) hauen ondorioz sortzen zaizkigun aldakiak:
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TEMPUSA

Aspektu [+orain,-iragan] [.orain,+iragan]
marka

+ DA DU ZEN ZUEN

+ DATEKE DUKE ZATEKEEN ZUKEEN

DAITEKE DEZAKE ZITEKEEN ZEZAKEEN

·DADI- ·DEZA- ZEDIN ZEZAN

6.5.3. Aleglazko adizklak

Guzti honek, hala ere, bi aukera gehiago ere ematen dizkigu: jakina,
prozesu bat ezin daiteke izan era berean "iragana" eta "oraina" eta bien arteko
aukera egin behar da nahi eta ez, koadroan ikusten ahal den bezala. Baina zer dira
balitz, nintzateke eta horrelako adizkiak? Guzti horiek [-orain,-iragan]
ezaugarriak dituztela esanen dugu. Puntu hau behar bezala argitzeko, aditz
laguntzailearen formak aztertu beharrean, adizki trinkoetatik bilduko ditugu ádibide
batzu. Edozein aditz trinko hartuz gero ("etorri", esaterako), honako formok
ditugu "tempus"-aren oposizioa kontuan harturik:

Tempusa

[+orain,-iragan]

NATOR
NATORKE

[-orain,+iragan]

NENTORREN
NENTORKEEN

Adizki guzti horiekin batera baditugu beste bi ere: banentor eta
nentorke. Bi forma hauek iraganarekin parekatuz gero, berehala ohartuko gara
iraganeko amaierako -N hori ez dela ageri:

NENTORREN -NENTOR-
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Eta -nentor- honetatik sortzen dira aipaturiko bi formak, ikusten
ahal denez: ba- eransten dugu kasu batean (banentor) eta -ke, berriz, bestean
(nentorke).

Baina kontura gaitezen orain gauza batez: nator eta nentorren
nahikoa erraz bereizten ditugu denboraren aldetik, oraina eta iragana baititugu. Zer
dira, ordea, banentor eta nentorke? Adizki berri hauek errealitatetik urrundu
bezala egiten gaituzte, alegiazko mundu batean kokatzen delarik aditz ekintza,
denboraren aldetik markatu gabe balitz bezala. Hortaz, alegiazko, hipotetiko, den
zerbaiten aurrean aurkitzen garela ematen duo Errealitatetik urrundu bezala egiten
gara (gogora dezagun "balizko olak" ere ez duela burdinik egiten, balizkoa delako,
alegiazkoa, eta ez egiazkoa, alegia). Etorriko banintz, joango ginateke,
ekarriko genuke eta hauek ere mundu horretakoak ditugu, alegiazkoak, hain
zuzen ere.

Lehenago esan dugun bezala, hiztuna kokatuta dagoen momentutik
kanpo gelditzen diren ekintza guztiek ez dute "gaurkotasunik". Hortaz, banentor
eta nentorke ezin dira [+orain] izan, ez baitira hiztunaren momentuan kokatzen.
Halaz guztiz, ikusten da ezin dutela eraman [+iragan] ezaugarria ere. Aipatu bi
tasun horiez baliatu nahi baldin bagara adizki hauen berri emateko, bi aukera
besterik ez zaigu geratzen: banentor, nentorke eta hauen sailekoak, edo
[+orain,+iragan] 000 [-orain,-iragan] izanen dira. Argi denez gero gauza bat ezin
dela "oraina" eta "iragana" izan aldi berean, geratzen zaigun hautabide bakarra
[-orain,-iragan] aukeratzea da. Horixe da, hain zuzen ere, alegiazko mundu hori,
zeinean ez baita denborarik markatzen: ez da ez gaurko ez atzoko kontua hor
adierazi nahi izaten dugun egoera. Honela, bada, eskema hau geratzen zaigu orain
aditz sisteman:

Tempusa

[+orain
-iragan]

NATOR
NATORKE

[-orain
+iragan]

NENTORREN
NENTORKEEN

[-orain
-iragan]

-NENTOR
NENTORKE

Aditz laguntzaileetara itzultzen baldin bagara berriz ere, gauzak
konplikatuagotzen zaizkigu, morfologia ez baita Aditz Trinkoetan bezain garbia.
Nolanahi ere, oposizio berberak atzeman ditzakegu:
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TEMPUSA

oraina iragana alegiazkoa

Asp. [+orain [-oOOn [-orain
marka -iragan] +iragan] -iragan]

+ DA DU ZEN ZUEN -LITZ ·LU
+ DATEKE DUKE ZATEKEEN ZUKEEN UTZATEKE LUKE

DAITEKE DEZAKE ZITEKEEN ZEZAKEEN LITEKE LEZAKE
-DAD!- -DEZA- ZEDIN ZEZAN ·LED! -LEZA

Tempusaren oposizioa zenbait morfologi markaren eskutik joan ohi
da. Adibidez, iraganeko adizkiek amaieran -n bat izan ohi dute:

(26) a. naiz I nintzen
b. datorl zetorren

Hala ere, Hegoaldeko Goinafarrerako zenbait hizkeratan ez da n
hori agertzen:

(27) a. "Jaun ónac erranci6te gaflaracoei" (Lizarraga, Doctrina
Christianoarén Catechima, 79.orr.)

b . "Maite-edérr zué bere semé bacárr plÓpioa Jesus, ta etzi6 barcátu,
baicic emán nióri baflo yagó trabajo" (Lizarraga, Doctrina...,
80.orr.).

Horrezaz gainera, 3. pertsona delakoan ere hiru zutabeen arteko
oposizioa morfologi aldetik nabarmen ageri da (dena dela, ikus honetaz kapitulu
honetako 4.8. puntua):

(28) dator I zetorren I letor

Azkenik, askotan bokal desberdintasuna gertatzen da oraingo eta
ez-oraingo formen artean a / e, i... , sarrilan -n bat ere tartean delarik:

(29) dator I zetorren
gara I ginen

Hala ere, a hori askotan ez da ageri: diot,.dezaket,e.a. Gainera,
ez da segurua a hori tempus marka ote den ere.
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6.6. MODUA

Eman den irudian pare parean jarri ditugu da eta dateke 000 du
eta duke. Berdin berdin zen eta zatekeen OOozuen eta zukeen ere. Zein da
guzti horien arteko diferentzia Tempusaren kontuaz gain? Seguraski ere,
desberdintasun bat baino gehiago dago, baina bat bakarrik aipatuko dugu hemen:
etorri da diogunean badakigu zerbait gertatu dela, ziur gara horretaz, eta
baieztapena besterik ez dugu egiten;etorri dateke diogunean,ordea, ez gara
batere segur mintzo: agian etorri da, bai.ezkora makurtzen gara, baina ez dugu
segurtasun osorik inondik ere.Badirudi bigarren kasu honetan gertatua den
zerbaiten aurrean gaudela, prozesu honek gerta itxura erakusten duela. Hots,
horrek horrela izanaren antz handia du, bestela esan, bidezko dateke hori horrela
izatea, ez da itxuragabea hori horrela izatea. Ahal-en barnean sartzen da hori.
Hortaz, hori seinalatzen diguten adizkiek [+ahal] ezaugarria daramatela esanen
dugu. Hori dela eta, ezaugarri honek markatzen digu moduari dagokion
oposizioa:

MODUA TEMPUSA

[+orain [-orain
-iragan] +iragan]

[-abal] DA DU ZEN ZUEN

[+abal] DATEKE DUKE ZATEKEEN ZUKEEN

[+abal] DAITEKE DEZAKE ZITEKEEN ZEZAKEEN

[-abal] -DADI- -DEZA- ZEDIN ZEZAN

Ohartzen garenez, [+ahal] tasuna jarri diogu dateke adizkiari baina
tasun herbera erabili dugu, baita ere, daiteke eta -dadi- bereizteko. Guzti
horiek, ikusten denez, menturazkotasuna, ustezkotasuna edo agiangotasuna
seinalatzen dute. Nolanahi ere, adizki hauen arteko desberdintasunak bere garaian
aztertuko dira.
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Bestalde, zuzenean esan ez badugu ere, nahikoa argi geratu dateke
agian -ke dela modua adierazteko erabiltzen dugun marka. Hala ere, hirugarren
pertsonari (000, gero ikusiko den bezala, ez pertsonari) dagokionez, d (da, du),
z (zen, zuen) eta 1 (litzateke, luke) ere agertzen dira eta hauek modua edo
denboraren markak izango lirateke. Dakigunez, bizkaieraz "~" ere agertzen da
(eban).

Honela laburbil daitezke, bada, kuadro batean euskal adizki
perifrastikoak:

ADIZKI PERIFRASTIKOAK

A. NAGUSIA A. LAGUNTZAILEA

ASPEKT MODUA TEMPUSA

(-lZEN [+ardin [-orain [-orain
-ro -iragan] +iragan] -iragan]
-1UKO)

bai -ahal DA DU ZEN ZUEN -UIZ -LU

+ahal DAlEKE DUKE ZATEKEFN ZUKFEN UlZAlEKE WKE

0 +ahal DAl1EKE DEZAKE ZITEKEEN ZEl.AKEEN UIEKE l.ElAKE
-ahal -DADI- -DEZA- ZEDIN ZElAN -LEDI- -LEZA-

Koadro honetan ez ditugu pertsona markak kontuan izan. Ikus geroago.

Kontuan izan behar du irakurleak gauzak errazago egitearren aurkeztu
dugula guzti hau hone1a: agian, oposizio garbiagoak aurki litzake norbaitek 000
hemen eman ditugun hauek beste nolabait ere moldatu (segur aski [+iragan] dugu
tasun markatua eta ez [+orain], hemenjarri den bezala) baina, gure ustez, badirudi
sailkapen hau nahikoa argi geratzen dela.
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Aditzak honela multzokatzeak esplikatuko luk:e zergatik gertatzen diren
erabilera diferenteak luke/lezake formak bezalakoen parean, denak baititugu
[+ahal]. Sarri askotan baliokideak dira forma hauek eta hizkera batek alde batekoa
hartzen duen bitartean (ekarriko luke), bigarrenak nahiago izaten du bertzea
(ekar lezake).

Hemen dakargun adibide hau nahiko argigarria gerta daiteke, P. Lafittek
pare-parean jartzen baititu bi formak, koordinazioa eginez:

(30) "Atsegin handia ere ginuke, gu baino argituago batek berriz
has baleza lanuo hau, eta eskuararen onetan guk baino hobeki
bururatzen balu" (p. Lafitte, Eskualdunaren loretegia,
6.orr.).

Arrazoi beragatik gertatzen da Iparraldeko leku askotan dateke eta
daiteke adizkiek itxura bera hartzea. Horrela, batzuk: dita(i)ke adizkia erabiliko
dute dateke nahiz daiteke adierazteko. Hala ere, erabilera hau ez da nolanahi
egiten eta forma alokutiboetan argian jartzen dira diferentziak:

hemen ditake (dateke adierazi nahi duela) honela erabiliko da alokutiboetan:
hemen dukek, duken, dukezu, e.a.

gerta ditake (daiteke esan nahi duela) honela erabiliko da alokutiboetan:
gerta ditakek, ditakezu, e.a.

Bistan dena, daiteke aditz laguntzaile gisa besterik erabiltzen ez denez
gero, laguntzen duen aditz nagusiak ezin dezake aspektu markarik hartu: gerta
ditake = gerta daiteke (*gerta dateke).

Laburbilduz, bada, hauxe esanen dugu. Aditz laguntzailean oraina/ez
oraina bereizten dugu lehenik (da/zen izan laguntzailearen kasuan); ahala/ez
ahala dugu bigarren bereizketa (da/dateke izan-ekin) eta, azkenik, alegiazkoa
daukagu (-litz, izan aditzean). Sailkapen honen arauera ematen dugu adizki
guztien bem.

Jakina; orainoko sailkapenak paradigmen izenak aldatzera eramanen
gaitu. Euskaltzaindiak Euskal Aditz Batua liburuan proposatzen zituen haien ordez
honako hauek eskaintzen ditugu:
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Gure deitura Euskal Aditz Batua

1) DA/DU:
Izan / *Edun-en orainaldia Indikatibozko orainaldia

2) DAlEKE/DUKE:
Izan / *Edun-en KE orainaldia Geroaldi arlcaikoa

3) -DADI- / -DEZA-
*Edin / *Ezan-en orainaldia Subjuntibozko orainaldia /

Ahalezko baldintza hurbila

4) DAI1EKE / DEZAKE:
*Edin / *Ezan-en KE orainaldia Ahalezkoa (bereha1akoa)

5) ZEN/ZUEN:
Izan / *Edun-en iragana Indikatibozko 1ehenaldia

6) ZAlEKEEN / ZUKEEN:
Izan / *Edun-en KE iragana Ondorioa (TI)

7) ZEDIN / ZEZAN:
*Edin / *Ezan-en iragana Subjuntibozko lehenaldia

8) ZI1EKEEN / ZEZAKEEN:
*Edin / *Ezan-en KE iragana Ahalezkoa (iraganerakoa)

9) -LI1Z/ -LU:
Izan / *Edun-en alegiazkoa Baldintza

10) LTIZAlEKE / LUKE:
Izan / *Edun-en KE alegiazkoa Ondorioa (1)

11) -LEDI- / -LEZA-:
*Edin / *Ezan-en alegiazkoa Subjuntibozkoa lehenaldia/

Ahalezko baldintza urruna

12) LI1EKE / LEZAKE:
*Edin / *Ezan-en KE alegiazkoa Ahalezkoa (gerokoa)

13) Agintekera (*Edin/*Ezan-ekin) Agintaldia
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Ez ditugu gustoz aldatu izenak. Euskal Aditz Batua delakoa baino
lehenago proposatuak zituzten izen diferenteak Intxauspek (1858), Ithurry-k
(1895), Lafon-ek (1943) eta Lafitte-k berak ere, eIkarren artean bat ez zetozela.
Orain arte adizkien forma bakarrik izan dugu kontuan eta forma horretan
oinarriturik, ikusi den bezala, ez dugu beharrezkotzat jo "subjuntibo" eta horrelako
izenak erabiltzea. Hala ere, gure bideari jarraituz gero, zenbait adizkiren deitzeko
--zenbait forma deitzeko, alegia-- nahikoa buruhauste izango ditugu. Adibidez,
etor dadin bezalako adizki bat hone1atsu deitu beharko genuke: "etorri aditzaren
aspektu gabeko *edin oraina ez-ahalezkoa". Hau, agian, nahaste iturri izan liteke.
Horregatik, zenbaitetan, eroso gerta daitekeelakoan subjuntibo hitza ere erabiliko
dugu. Deitura hori -dadi- edo -deza- laguntzaileen sailekoentzat gordeko dugu,
bereziki -n 000 -la atzizkiaz hornitua doanean. Hain zuzen, atzizki hauekin joan
daitezke beste laguntzaile batzu ere. Hori da zenbait adizki iharturekin gertatzen
datekeena. Gure sailkapena "forman" oinarritzen da hortaz. Kontu bera dugu
adizki ihanu batzutan ere, "subjuntibo zahar" 000 deituekin, eta formaz bestelako
berezitasun gabe agertzen zaizkigunetan: dugun edan, dena dela,. dugun
ttanttatto bana (herri kantua), Jainkoak dagizula (000 dizula) egunon,
datorrela, dagoela, on dagizula, on dizula, bejon dizula, Ga bon
Jainkoak diela, dugun otoitz egin, e.a.
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6.7. PERTSONA

6.7.1. Sarrera

Aditz jokatuen eta jokatu gabeen artean dagoen diferentziarik
handienetakoa da pertsona markak izatea edo ez izatea. Esan nahi baita, aditz
jokatuetan perpausean parte hartzen duten zenbait Izen sintagmaren erreferen
tziakide diren pertsona markak aurkituko ditugula Adibidez, honako aditz hauetan
agertzen diren markek argi eta garbi erakusten digute zein Izen Sintagma dabiltzan
jokoan:

(31) a. N A T O R K 1 K
b. ZAR A M A T Z A G U

=
=

ni - hiri
zu - guk

(a)ko aditzean ageri den markak erakusten digu hori: hasierako
N-ak esaten digu nor den datorrena, lehen pertsona singularra, NI, alegia. -K
hizkiak, berriz, ematen du aditzera nori natorkion, HIRI... alegia.

(b)ko aditzean ere gauza bera dugu: -GU markak gu dela esaten
digu eramalea. Alegia, nork sintagma bati dagokio, hots: lehen pertsona pluraleko
(=GU) ergatibo bati. Z-, berriz, nor sintagma bati dagokio: ZU-ri, hain zuzen.
Eta perpauseko zu izen sintagmari dagokion Z- aditzeko pertsona-marka horrezaz
gainera, -TZA- plural markaere beharrezko dugu, zu, historiari dagozkion
arrazoiengatik, pluraltzat hartzen baitugu aditz jokoan. Horrenbestez, nolabait esan
liteke Z- ... TZA- direla ZU izen sintagmak aditzari ezartzen dizkion komunz
tadura markak.

Aditzak komunztadura du perpausean ager daitezkeen hiru izen
sintagmarekin: NOR izen sintagmarekin, NORI izen sintagmarekin eta NORK
izen sintagmarekin. Edo bestela esan, perpauseko NOR, NORI eta NORK
sintágmei dagozkien markak aurki ditzakegu adizkiaren barman:

(32) a. N-ator =
b. N-ator-ki-ZU =
c. H-akar-GU =
d. d-akar-ki-GU-ZU =

NOR (ni)
NOR(ni)/-ZU
NOR(hi)/-GU
NORI(gu) / -ZU

= NORI(zu)
= NORK(gu)
= NORK(zu)

(Hasierako d- hori, gero ikusiko dugun bezala, berez ez da
pertsona marka, nahiz eta, kasu honetan perpausean nor sintagma bat, ez lehen
pertsonakoa ez bigarrenekoa ez dena, badela adierazi).
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Eta komunztaduraz hitz egiten dugunean esan nahi dugu adizk:ian
ageri diren pensana marka horiek eta perpausean ager daitezk:eenak (egia da, hala
ere, sarritan isildu egiten ditugula (ef., esaterako, ekarri dizkiguzu perpausa,
non ez dugun agerian jartzen norle nori zer ekarri, baina hor daude nolabait) "ados"
egon behar dutela. Alegia, aditzak adibidez NORI (niri) markatzen badu,
perpausean ere era horretako "nori" sintagma bat aurkitu beharko dugu, edo,
ezk:utuan badago --egon daitekeen bezala-- ulertutzat emango dugu, eta ez,
adibidez, guri bezalako sintagma bat, perpausa ongi eratua egotea nahi badugu.
Horrela, honako bi perpaus hauetatik bigarrena gaizk:i eratua legoke, ez baita
komunztadura errespetatzen:

(33) a. (gu) ez GAITUZU ikusi (zuk)
b. *ni ez GAITUZU ikusi (zuk)

Eta (b)ren ordez (c) bezalako bat baldin badugu, nor-ik ez
dagoelarik, alegia, orduan (3) honen interpretazio posible bakarra (a)rena izango
da:

c. Ez gaituzu ikusi

Dena dela, esan behar da NOR-i dagokion osagaia beti agertuko
dela adizk:ian (1. eta 2. pertsonakoa denean, dudarik gabe, eta ez denean, markarik
eza izango da, nolabait, marka). Horrenbestez, adizkietan honako konbinazio
hauek izan ditzakegu, pertsona markei dagokien bezanbatean:

a) NOR marka soila:

b) NOR eta NORI markak:

e) NOR eta NORK markak:

NATOR, etorri GARA

ZATOZKIT, joan ZATZAIZKIT

ZARAMATZAT, ikusi ZAITUT

d) NOR, NORI eta NORK markak: DARAMAZKIOT

(Hala ere, azken honi buruz, esan behar da badakigula nor
sintagma ez dela ez lehen pertsona ez bigarrena. Esana dugu ez 1. ez 2. pertsona
ez den marka "markarik eza" 000 izan ohi dela. Horrenbestez, hasierako d- hori ez
litzateke pertsona marka izango, nahiz eta orainean NOR hura denean agertu.
Baina D- horren ordez, Z- edo L- agertuko dira oraina ez direnetan).

Beraz, adizkiaren barnean ager daitezkeen pertsona markak hiru
izen sintagma horiei dagozkienak izango lirateke. Laburbilduz:
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PERTSONA MARKAK = NOR - (NORI) - (NORK)

Bestalde, gorago esanaren arauera, aditzak ere onar ditzaketen
sintagmen arauera sailkatzen ditugu: adibidez, etorri bezalako aditz batek
NOR(NORI) jokoa onartzen duen bitartean, ekarri aditzak NOR (NORI) NORK
eskema onartzen duo

6.7.2. Pertsona markak.

Adizkiaren barman agertzen diren aipatu pertsona markek forma
hau erakusten dute:

a) Adizkiaren aurrean kokatzen direnean:

1 N- = 1. pertsona singularra (=ni)
U H- = 2. pertsona singularra (=hi)

l' G- = 1. pertsona plurala (=gu)
U t z· = 2. pertsona singularra* (=zu)
U" z- = 2. pertsona plurala* (=zuek)

(*Oharra.- Badakigu berez gaurko euskaraz zu bigarren pertsona singularreko
izenordaina dela. Euskaldun askorentzat bera bakarra da,gainera; beste
askorentzat, berriz, hi ere parean duo Baina garbi dago aditzaren morfologiaren
aldetik, plural gisa lan egiten duela. Horregatik, hain zuzen, sartu dugu eskeman
zuek-en parean, eta gero ikusiko dugun bezala, pluralgilea ere eskatzen duo 2.
pertsona pluralak, dena dela, -TE pluralgilea eskatzen du, zu/zuek bereizketari
jarraitzeko, askotan -z- bat ere tartean delarik: zaitu vS. zaitu·Z-TE).

b) Adizkiaren azken muturrean kokatzen direnean:

1
U

-T
.K/N(A)* (gizonezkoa edo emakumezkoa den)

l' -GU
U t -ZU
U" -ZU +e (baina ~ hau pluralgilea litzateke)

(*: hik dakarna eta antzeko formak ere badira, hik dakarren-en parean. Horregatik
jarri dugu ·N(A).
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e) Adizkiaren barnean gertatzen direnean

Hau gerta daiteke NüR-NüRI-NüRK fonnetan eta baita adizkiak
atzizkiren bat daramanean ere: adibidez, iraganean, erlatibozkoetan eta konpleti
boetan:

1 -DA
11 -Al-NA

l'
11'
11"

-GU
-ZU
-ZU+e (baina e hau pluralgilea besterik ez litzateke).

6.7.3. Hirugarren pertsona delakoa

Hirugarren pertsona deitu izan zaio ez lehen pertsona (hizketan ari
dena) ez bigarren pertsona· (elkarrlzketako bigarren pertsona, alegia, hiztuna
zuzentzen zaiona) ez denario Egiazko pertsonak eIkarrizketan parte hartzen dutenak
dira. Horrenbestez, hirugarren pertsona delako hori ez-pertsona dela esan izan
da, elkarrizketatik kanpo gelditzen baita. "Ez-pertsona" izate hori, euskaraz,
adizkiaren barman markarik ezaren bidez erakusten da. Pentsa, adibidez, nuen
bezalako adizki batean: oso zaila litzaiguke hor 3. pertsonako nor-en marka non
den jakitea. Eta dut diodanean hasierako d- hori pertsona marka ote da? Hala
balitz, ordea, non ezkutatu ote da nuen bezalako forma batean? Bestalde,
hasierako d- hori pertsona marka balitz dute bezalako adizki batean, zergatik
iraganean Z- eta alegiazkoan L-? Gauza jakina da, bestalde, bizkaieraz iraganeko
Z- hori J} dela, honako bikoteotan ikusten den bezala: zetozen/etozan.;.
zuenleban, e.a. Azkenik, adizkiaren azken muturrean joan ohi diren nork markek
erakusten duten hutsunea nabarmena da 3. pertsonara iristen garenean:

(34) dioT
dioK/N
dio
dioGU
dioZU
dioZUE (-ZUE = -zu+e)
diote
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Horrenbestez, 3.pertsonaren marka S1l dela esango dugu. Eta
adizkiaren hasieran gerta daitezkeen d-, z- eta 1- ez ditugu pertsona markatzat
hartuko tempus 000 modu markatzat baizik. Hala ere, datiboan marka berezia
dugu 3. pertsonarako ere: diOgu/diEgu. Bestaldetik, diote forman agertzen den
-te marka, nork (=haiek) sintagmari dagokion komunztadura marka da. Baina
dio-ren kasuan marka hori S1l bada (beraz, dio = dio·~, diote = dio·~·te)

izanen litzateke. Beraz, -te hori "hura"l"haiek" bereizketak eskatzen duen plural
gilea izango genuke, diozuE/diozu bereizketan agertzen dena bezalakoxea.

6.7.4. Pluralgilea

Aditz barnean ager daitezkeen pertsona markei zenbaitetan numero
marka ere gehitzen zaiela dirudi. Aditzaren komunztadura, izan ere, ez da
pertsonari bakarrik dagokiona, numeroa ere hor baitago.

Pertsona horien pluraltasuna markatzeko erabili ohi diren hizkiak
honako hauek ditugu:

A)

·Z(KI)· zaigu vs. zaizkigu

·Z· doa vs. doaz (doa+z)

·TZA· dabil vs. dabiltza

·IT· nauzu vs. gaituzu

Plural marka hauek denak NOR-i dagozkionak dira: nor sintagma
plurala bada aditzaren komunztadurak sintagma plural honi dagokion
pertsona markari pluralgile horietakoren bat gehitzea eskatuko duo Eta honek
lehen, bigarren eta hirugarren pertsonetarako balio duo Hots: alde honetatik "nor"
marka perpauseko gu, zu, zuek, haiek sintagmei dagokiena bada, plural
marka agertuko da:
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(35) gu gatoZ (ef. ni nator)
zu ikusi zaITut (ef. hi ikusi haut)
zu zabilTZA (ef. hi habil)
Iiburuak daramaTZAt (ef. Iiburua daramat)

Adizki askotan, bestalde, Z bat ere agertuko zaigu •TE eta ·KE
modu marken aurretik, IT pluralgilea indartzeko edo: egingo luke/egingo
Iituzke (eta ez *egingo Iituke); ikusi zaitu baina ikusi zaituzte.

B) (T)E, DE

Hirugarren pertsonan singularra eta plurala bereizteko -(T)E
pluralgilea erabiltzen dugu, hirugarren pertsona hori NORK eta NORI denean.
Eta pluralgile bera agertzen zaigu zu eta zuek bereizi nahi ditugunean: eta hau bai
"nor" denean, baita "nor-nori" denean ere:

(36) esan dio / esan die (diOfe)

esan du / esan dute

ekarri dizut / ekarri dizuet

egin duzu / egin duzue

zabiltza / zabiltzate

zenuen / zenuten

dago / daude (da+go+de)

Gainera, "nork"-en marka eta pluralgilea elkarrengandik bereizirik
egon daitezke "nork" marka lehen zutabean doanean, adibidez:

144

(37) zuk esan Zenidan / zuek esan ZenidaTEn



6.7.5. Pertsona marka hauen kokalekua

Pertsona marka hauek e1k:arren segidan joan ohi dira adizkiaren
barnean, tartean aditz erroa eta beste zenbait tempus eta modu marka direlarik.
Adibidez:

(38) a. gatozkizu
G a to z ki* zu
(gu) (erroa) (plu) (zuri)

b. legokizuke
1 e go ki zu ke

(* -ki- hori, hemen, nori markaren aurrean ageri ohi den hizki bat
dugu, eta ez pluralgilea).

Baina zer ordenatan agertuko dira pertsona marka horiek adizkiaren
barnean? Hona hemen ordena hori:

1) NOR bakarrik: bada adizkiak eraman behar duen pertsona marka, orduan
adizkiaren hasieran joango da marka hori. Beraz, a)-ko forma izango dute pertsona
markok. Adibidez:

(39) Nator, GabiItza,Naiz, Nadin, Zoazte...

2) NOR eta NORI markak agerrerazi nahi baditugu, orduan lehenbizi NOR-en
markak joango dira eta NORI-renak, berriz, adizkiaren azken muturrean. Beraz,
lehenbizi a) multzoko markak agertuko zaizkigu eta azkenik b) multzokoak, aditzik
gehienetan -KI- hizkiaren ondoren gainera:

(40) Dago-ki-ZUE

3) NORK dutenetan ere problemarik ez dago: NORK azkenean kokatuko da eta
NOR hasieran. Horixe izango da ordena NOR eta NORK bakarrik agertu behar
badute adizkian:

(41) a. N-arama-ZU
b. Z-akartza-GU

(=ni zuk)
(=zu guk)

Horiez gainera, NORI ere agertzen bada, adizkiaren erdian
kokatuko dira "nori"-ri dagozkion formak. Hortaz, ordena honetan: NOR 
NORI - NORK,

(42) ekarri d-i-zki-GU-ZU (=haiek guri zuk)
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Hala ere, iraganean eta alegiazkoan gauzak pixka bat alda daitezke.
Izan ere, NORK dutenean (beraz, NOR- NORK eta NOR-NORI-NORK
erak:oetan) NOR hirugarren pertsonak:oa bada --eta NORI dutenetan horrela
izanen da eskuarki--, orduan adizk:iaren hasieran joango dira NORK-en markak:
eta, horrenbestaz a) multzotik hartuko dira NORK-en marka horiek:

(43) a. G·eneraman, baGenerama, e.a.
(nahiz eta daramaGU izan orainean)

b. N·ekarren,Nekarke, e.a.
(nahiz eta dakarT izan orainean)

Hortaz, pertsona markak: honak:o hauek ditugu, kontuan hartu gabe
NOR-i dagozk:ion pluralgileak::

1.zutabea 2.zutabea 3.zutabea
(nor-nork) (nori) (nork)

ni N- -T (000 -DA)** -T(-DA-)
Ji H- -K/-N (000 -A-/-NA-) -K/-N
hwn O -0
gu G- GU -GU
zu Z- ZU -zu
zuek Z-... te* ZUE (=zu+e) -ZUE(=zu+e)
haiek E(=O+(t)e) -te(=0+te)

*: te hori, jakina, pluralgilea da, zu/zuek bereizketa errespetatzeko ezarria.
**: DA izango dugu adizkiak: atzizki bat daramanean (diDAzu/diT; zerbait
esan dit/esan· diDAna)
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7. ADIZKI JOKATUAK: A.TRINKOAK

Orain arte adizki perifrastikoez aritu gara, horiexek baitira, hain
zuzen ere, maizenik agertzen zaizkigunak eguneroko hizketan. Hasieran egin den
bereizketa dela eta, adizki trinkoak ditugu hitz batean biltzen diren aditzak: doa,
dakargu, nentorke, e.a. Hauen pareko adizki perifrastikoek, ordea, bi hitz edo
gehiago erakusten digute: joaten da, ekartzen dugu, etorriko nintzateke,
e.a.

Ez dugu hemen gauza berri gehiegirik esanen, adizki trinkoetan ere
adizki perifrastikoetan agertzen zaizkigun oposizio berberak aurkituko baititugu:
tempusa, modua eta pertsona. Horietaz gain, aspektua ere bai.

Esan dezagun, hasteko, adizki trinkoen kopurua nahikoa mugatua
dela: egon, joan, etorri, ibili, jakin, eduki, ekarri, eraman, ihardun eta
beste bakar batzu ditugu ezagunenak eta erabilienak. Badira beste zenbait ere,
literaturan eta, hizkera bizian baino ikusiagoak direnak: atxeki, jarraiki,
jario/jarin/jariatu, ezagutu, esan, erosi, e.a. Nolanahi ere, xehetasun
gehiago ikusi nahi izanez gero Euskal Aditz Batua delakoan aurkitzen ahal dira
denak.

7.1. ASPEKTUA

Lehenago (ikus 4.2.) esan den bezala, adizki trinkoek ez dute
aspektuaren marka ageririk, nahiz eta "puntukaritasuna" edo adierazten duten.
Hortaz, bada, ez gara luzatuko puntu honetan lehen esanikakoak ez
errepikatzeagatik lerro hauetan berriz ere.

Halaz guztiz, ohar bat egin behar dugu hemen: euskalki batzutan
aditz trinkoen orainaldi edo iraganaldiko aspektu puntukaria adierazteko, forma
trinkoaren ordez beste forma konposatu berezia erabiltzen dute askotan. Jokatu
nahi den aditz trinkoaren aditz oinari '-ki' morfema erasten diote. Gero aditz
horren iragangaiztasun edo iragankortasunaren arauera, izan edo *edun
laguntzaileak jokatzen dira. Hauek adierazten dizkigute aditzaren tempusa eta
pertsonak. Halere, ez dira aditz trinko guztiak horrela erabiltzen. Hona hemen
erabiltzen diren horietako batzu:
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(1) a. Ibili: ibilki naiz I ibilki nintzen
b. egon : egoki naiz I egoki nintzen
c. joan: joaki naiz I joaki nintzen
d. beldu: belduki naiz I belduki nintzen
e. eraman: eramaki dut I eramaki Buen
f. ekarri: ekarki dut I ekarki nuen
g erabili: e(ra)bilki dut I e(ra)bilki Buen

7.2. TEMPUSA

Adizki trinkoetan paratu ditugun marka berak aurkitzen dira hemen
ere. Jakina denez, izan eta *edun aditz laguntzaileak aditz nagusi bezala ere
erabiltzen ditugu:

(2) a. Jon etorri da (lag.)
b. Jonek ekarri du (lag.)
c. mutil hau Jon da (nag. = trinkoa)
d. mutil honek hamar urte du (nag. = trinkoa)

Aditz hauen formak aldez aurretik ikusiak ditugunez, beste batzu
erabiliko ditugu hemen oposizioa nola gauzatzen den argitzeko:

TEMPUSA

ISO

oraina

[+orain
-iragan]

DATOR DAKAR

iragana

[-orain
+iragan]

ZETORREN ZEKARREN

alegiazkoa

[-orain
-iragan]

-LETOR -LEKAR



7.3. MOnDA

Aipatu dugunez, -KE dugu modua markatzeko erabiltzen dugun
morfema. Berriz ere, hauxe agertuko zaigu orain, ondoko kuadroan ikusten den
bezala:

MonDA

[-ahal]
[+ahal]

oraina
datar dakar
datorlce dakarke

TEMPUSA

iragana
zetorren zekarren
zetorlceen zekarkeen

alegiazkoa
-letor -lekar
letorlce lekarke

Egia da -ke duten forma hauek modua markatzeko erabiltzen
ditugula gaurko sisteman. Hortaz, datorke bezalako adizkiak oraina deitu
zutabearen azpian sartzen ditugu. Nolanahi ere, historian zehar eta gure kIasikoen
testuetan horrelako adizkiek etorkizuna seinalatzen digute. Ikusten denez, adizki
trinkoetan etorkizuna markatzeko morfema berezirik ez dugulako gertatzen da hori
(perifrasietako marka <-Ka> dela esan dugu, beste batzuen artean): dator dugu
oraina eta zetorren iragana. Zein da, bada, etorkizuna? Kasu hauetan datorke
erabili izan da historian berriki arte. Gaur egun, berriz, etorriko da bakarrik
esaten dugu etorkizuna adierazteko, datorke modala markatzeko erabiltzen
delarik.
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7.4. PERTSONA

Jakina, azken oposizioa, aditz laguntzailean bezala, pertsonarena
dugu eta hau ongi aski ikusten da oraina aztertzen baldin badugu adibide gisan:

(3) nator
hator
dator
gatoz
zatoz
zatozte
datoz

nakar
hakar
dakar
gakartza
zakartza
zakartzate
dakartza

Ez ditugu berriz ere jarriko hemen lehendik ere ezagunak ditugun
oharrak, adizki perifrastikoen kasuan esandakoak balio baitigu oraingoan ere.
Hortaz, bada, hona hemen adizki trinkoen eskema osoa, pertsona kontuan hartu
gabe eta etorri eta ekarri aditzak erabiliz:

ADIZKI TRINKOAK

ASP MODUA TEMPUSA

marlcarik [+orain [-orain [-orain
ez -iragan] +iragan] -iragan]

-ahal datar dakar zetorren zekarren -letor -lekar
+ahal datorke dakarke zetorkeen zekarkeen letorke lekarke
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8. ZENBAIT ADITZ BEREZI

8.1. ARAZOA

Aditzean gertatzen diren oposizioak direla eta, aspektuarena aipatu
dugu lehenik eta, esan denez, aspektu marka hau aditz nagusian agertzen da.
Horrela, hiru forma hauek berezi ditugu:

(1) a. <TU> : hartu du (burutua)
b. <TUKO> : hartuko du (etorkizuna)
c. <TZEN> : hartzen du (ez burutua)

Honekin batean esan dugu adizki trinkoetan ez dela aspektu
markarik agertzen, baina puntu hau zertxobait zehaztu beharrean aurkitzen da.
Alde batera utzirik baldintzazko esaldien kontua (ikus "Baldintzazko adizkiak", 12.
kapituluan), aditz trinkoekin eta zenbait aditz "berezirekin" gertatzen dena ikusi
nahi genuke hemen.

Hasteko, forma trinkoak dituztenen artean ez ditugu hiru forma, lau
baizik:

(2) a. etorri da
b. etorriko da
c. etortzen da
d. dator

Badirudi nolabaiteko erlazioa dagoela etortzen da eta dator-en
artean, nahiz eta oposizio honen berri ematea ez den batere gauza erreza: antza
denez, dator hori momentuzko zerbaiti lotzen diogun bitartean, etortzen forma
ohiturari 000 atxekitzen diogu. Hortaz, "puntukaria" deituko dugu forma trinkoa.
Adizki trinko guztietan, bada, "puntukaria" ere izanen dugu eta "izan" aditza aditz
trinko (eta, hortaz, nagusi) ere izan daitekeenez, honek ere lau formak izanen ditu:

(3) a. izan da
b. izango da
c. ¡zaten da
d. da

Nolanahi ere, arazo bat gertatzen zaigu orain hemen, zeren da
adizkian ere aspektuaren edukia baldin badago (gauza bera dator, dakar, dabil,
e.a.), zer esan izango da forroaz? Bi aldiz al dago aspektua ezarria hor, "izango"
adizkian alde batetik (etorkizuna) eta "da" adizkian bestetik (puntukaria)? Bistan da
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ezetz.

Aspektua aditz nagusian bakarrik dago. Hortaz, hau irakaslea
da 000 hau irakaslea izanen da diogunean, nola analizatu biak?:

(4) irakaslea da : aditz nagusia eta bakarra. Bertan dago
aspektua.

(5) irakaslea izanen da : izanen dugu aditz nagusia. Bertan
markatzen da aspektua, marka morfologiko baten bidez, -en kasu honetan. Da,
berriz, ez da aditz nagusia eta,hortaz, ez da hor aspekturik ezartzen.

Jakina; guzti hau formari dagokionez,aditzaren erabilera
konplikatuagoa baita. Hori dela eta, aspektuaren pisu semantikoa markatzeko beste
hitz batzu erabil ditzakegu, honako adibide honetan ikus daitekeenez:

(6) bihar kantatzen du Benito Lertxundik

Azkeneko adibide honetan <-tzen> atzizkiak markatzen du aspektu
f~rmala (ez burutua, alegia), baina esanahiaren aldetik badakigu etorkizuna de1a
(bihar) eta interpretazio hori ematen diogu adizkiari. Guzti honetaz ikusi,zemahi
gisaz, aditzaren erabilerari eskaini diogun atala.

Orain arte esandakoa aditz trinkoei dagokie. Zer egin, ordea, aditz
trinko ez direnekin? Nola markatzen dugu dator eta etortzen da formen artean
dagoen aspektu-oposizioa "josi" aditzaren kasuan, esaterako?:

(7) etorri da
etorriko da
etortzen da
dator

josi du
josiko du
josten du

?

Sarri askotan esan ohi da "puntukaritasun" hori adierazteko "ari
izan"en itzulia baliatzen dugula euskaldunok, honako hau izanen genukeelarik
orduan parean:

(8) dator josten ari da

Nolanahi ere, gauzak ez ditugu horren errazak eta puntukaritasuna
markatzeko bide bat baino gehiago dugu, aditzen arauera:
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1) Aditz trinkoek beren formak dituzte, ikusi bezala (dator, doa,
dakargu, e.a.).

2) Zenbait aditzetan -tzen morfemak balio bikoitza duo Horrela,
ezagutzen dut adizkiak bi adierazi ditu: alde batetik puntukaria da (dazagut-en
esanahia duela); bestaldetik, ordea, ohitura ere adieraz dezake (egunero
ezagutzen dut lagun berri bat esaldian, adibidez). Honen antzera suertatzen
da forrna trinkorik ez duten zenbait aditzekin ere, hala nola, ulertu, sinetsi
eta beste bakar batzurekin. Aditz jakin honen ezaugarri lexikoa izango litzateke
adiera hau izan ahal izatea.

3) Gainerako aditzetan ari izan-ez (edo bestelako perifrasiez)
baliatzen gara hurbiltze modu bat bezala, gauza berbera ez bait da, nolanahi ere.
Alde horretatik, eta aspektuari dagokionez, parekotasuna izanen litzateke josten
ari da eta dator formen artean.

4) Dena dela, badakigu hurbiltze bat besterik ez dela hori, adizki
trinkoek berek ere onar baitezakete ari izan, honako adibideotan ikusten denez:

(9) badator autobusa vS. jendea etortzen ari da

Desberdintasuna zein den adieraztea erraza ez bada ere, adibide
horietan dator eta etortzen ari da forrnen artean bada biak bereizten dituen
ñabardura txiki bato

Halaz guztiz, arau orokorrak eman nahi baldin badira, badirudi
aurki daitezkeela arrazoiak baieztatzeko puntukaritasun hori aditz perifrastikoetan
seinalatu nahi dugunean, ari izan formaren itzuliaz baliatzen garela:

(10) dator josten ari da doa dakar

Ikusten denez, aspektuaren pisua da forrnak hartzen du, gainerako
aditz trinkoetan gertatzen den bezala. Hortaz ari izan adizkiak adizki trinkoa
bailitzan jokatzen du, adizki perifrastikoen analisia nahikoa desberdina dugularik,
ondoko adibideotan bezala:

(11) ikasten ari da / ikasten ibiti da

Ari izan bera bakarrik ere ager daiteke inesiboa, insttumentala 000
-KA atzizkidun hitza gobematzen duela:
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(12) a. lanean ari da
b. jostetan ari da
c. negarrez ari da
d. saltoka ari da
e. deika ari da

Kasu guzti hauetan da adizkian baldin bada aspektua, bera denez
gero benetako aditza, zer egiten dugu bestelako aspektu-markak ezarri nahi
ditugunean? Argi denez, "ari"-ri erantsi: aritu, aritzen, ariko. Rori dela eta,
honela geratzen zaizkigu parekaturik oraingoan adizki trinkoak eta ari izan :

(13)
izan da
izango da
izaten da
da

ekarri du
ekarriko du
ekartzen du
dakar

-n aritu da
-n ariko da
-n aritzen da
-n ari da

Azkeneko lerroan ikusten denez, ari ez dugu jokatzen eta eduki
semantiko garbirik ez duenez (ez baita aditza) nolabaiteko laguntza behar du
esanahia biltzeko: horretaz seinalatu dugu inesiboaren "-n" hori.

Gauza batez ohar gaitezen, dena dela: etorkizuna seinalatzerakoan
ariko jarri da hor, etorkizuneko marka zuzenean erantsi diogularik ari-ri. Esana
dagoenez, marka hori aspektu burutua seinalatzen duen adizkiari gaineratzen zaio
normalean: ekarri-ko, lotu-ko, e.a. Aldaki hau ere onartzen da ari-ren kasuan
eta, hortaz, biak ontzat ematen dira: ariko nahiz arituko .

Ralaz guztiz, formari dagokionez, gauzak nahasixeago ditugu
oraindik: zenbait idazleren ustez, ari horri zuzenean eranstea aspektu markak ez
omen da batere jatorra eta izan aditzaren laguntza behar izaten omen du beti: ari
izaten da ("suele ocuparse"l"il s'ocuppe habituellement" bezala ematen digu
Azkuek bere hiztegian), ari izan da, ari izango da nahiz ari izanen da
(azkeneko biak etorkizuna seinalatzeko erabiliak). Ez dugu uste arau estuegirik
eman daitekeenik hemen, eritziak eritzi, forma guztiak baitira onak, nahiz
ausartzen garen esatera hasieran paratu ditugun hirurak ditugula maizenik
erabiliak. Gauzak honela, bada, aldaki guzti hauek izanen genituzke
(azpimarraturik aspektua):
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(14) dator
etortzen da

etorri da

etorriko da

·n ari da
•n aritzen da
(·n ari izaten da)
·n aritu da
•n ari izan da
·n ariko da
·n arituko da
(·n ari izango da)
(·n ari izanen da)

(parentesi arteanjarritako formak askoz ere gutiago erabiliak).

Jakina; etortze baldin bada etorri-ren aditz-izena, aritze dugu
ari-rena ("ari izate" ?).

8.2. TRATAMENTU BEREZIA DUTEN ADITZAK

Aparteko tratamentua duten aditz bat baino gehiago dugu, ari
izan-ez at: nahi, gura, bizi, balio, maite, komeni, iduri, uste, mintzo eta
horrelakoek osaturiko adizkiak aipatu behar hemen nahi eta ez. Guzti hauek
badituzte zenbait ezaugarri elkarren artean: alde batetik erregimen bereziak dituzte
askotan eta bestetik, puntu honi dagokionez garrantzizkoena, aspektu marka
agerian jarri nahi delarik, etorkizuneko marka erabiltzen dugunean izan ezik beste
bietan, izan 000 ukan-en laguntza behar dute.

8.2.1. "Nahi/gura ukan"

Nahi ukan 000 gura ukan aditzak absolutua, partizipioa edo
aditz-izena erregitzen du:

(15) a. ardoa nahi dugu
b. Andonik joan nahi du
c. zuk egitea nahi dugu
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Bestaldetik, burutua markatzeko nahi izan esanen dugu eta berdin
ezburutuaren kasuan ere: nahi izaten. Etorkizunaren kasuan nahiko oso
hedaturik dago, baina honen ondoan zenbaitek nahi izango 000 nahi izanen
nahiago izaten duo Rori dela eta, aditz izena ez da *nahitze, nahi izate baizik.
Beste aditz diferentea dugu nahikatu, hau aditz arrunten artean sartu behar baita.

etorri ari izan nahi/gura ukan
Puntukaria dator arida nabidu

<TZEN> etortzen da aritzen da
(ari izaten da) nabí izaten du

<TU> etorri da aritu da
ari izan da nabi izan du

<TUKO> etorriko da ariko da nabikodu
aritukoda
(ari izango da) nabi izango du
(ari izanen da)

Aditz-izena "etortze" "aritze"
"nahi izate"

Beste zenbait aditzekin ere antzeko arazoak sortzen zaizkigu: bizi
izan aditzak ez du etortzen da saileko formarik eta horretaz ez dugu *bizitzen
da bezalakorik aurkituko. Bai, ordea, bizitze aditz-izena. Ondoan jartzen ditugu
kuadro batean zenbait aditz, ikusteko nola gertatzen diren guzti hauetan aspektu eta
tempusaren harremanak.
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8.2.2. "Ari izan"

etorri erosi ari izan

PUNTUKARIA datar erosten ari da arida

<TZEN> etortzen da erostendu aritzen da
(ari izaten da)

<TU> etorrida erosi du arituda

ariizanda

<TUKO> etorriko da erosikodu arikoda
(etorriren da) arituko da

(ari izango da)
(ari izanen da)

Aditz-izena etortze eroste aritze

8.2.3. "Behar ukan" eta "bizi izan"

nahi ukan/izan

PUNTUKARIA nahi du

<TZEN>
nahi izaten du

<TU>
nahi izan du

"'behar ukan/izan

behardu

behar izaten du

behar izan du

bizi izan

bizi da

bizitzen da**

bizi izan da

<TUKO>

Aditz-izena

nahiko du

(nahi izango du)
(nahi izanen du)

nahi izate

beharkodu

(behar izango du)
(behar izanen du)

behar izate

biziko da

bizitze

* : Nahi ukan/izan bezala jokatzen dira gura ukan/izan, nahiago
ukan/izan eta gurago ukan.
**: Inpertsonaletan bakarrik hao: dirua izanez gero ederki bizitzen da (ez
da oso erabilia).
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*: maite ukan eta maitatu aditzek esanahi bera dute. Bestaldetik, bien arteko
aspektu oposizioa ere ezabaturik geratzen da, maite du eta maitatzen du
adizkien kasuan.
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8.2.5. "Komeni izan", "iduri" eta "usteukan"

komeni izan iduri/irudi uste ukan/izan

PUNTUKARIA komenida idwi du/badirodi ustedu

<TZEN>
komeni izaten da idwi izaten du(?) uste izaten du

<TU>
komeni izan da (idwi izan du ??) uste izan du

<TUKO> komenikoda idwikodu ustekodu
(komeni izango da) (idwi izango du) (uste izango du)
(komeni izanen da) (idwi izanen du) (uste izanen du)

Aditzizena komeni izatea idwitzea(?) uste izatea
iroditzea

(16) zuri hala iruditzea ez da aski hala izateko
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8.2.6. "Mintzo izan", "mintzatu" eta "heldu"

mintzo izan
PUNTUKARIA mintzo da

<TZEN>

<TU>

<TUKO>

Aditzizena

mintzatu
mintzatzen ari da

mintzatzen da

mintzawda

mintzatu1co da
(mintzaturen da)

mintzatze

heldu(=etorri)
helduda

heltze

164

(17) a.
b.
c.

Zein ederki mintzo den apaiz bori!
Gaur ez omen da inor ere mintzatu
Horra bor non beldu diren lasterkariak



9. LAGUNTZAILEAREN PARADIGMAK



-0\
00

IZAN

NOR

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA

~ ni Naiz Nintzen -Nintz
hi Haiz Hintzen -Hintz
hura da zen -litz

-AHALA gu Gara Ginen -Gina
zu Zara Zinen -Zina
zuek Zarete Zineten -Zinete
haiek dira ziren -lira

ni Naizateke Nintzatekeen Nintzateke
hi Haizateke Hintzatekeen Hintzateke
hura dateke zatekeen litzateke

+AHALA gu Garateke Ginatekeen Ginateke
zu Zarateke Zinatekeen Zinateke
zuek Zaratekete Zinateketen Zinatekete
haiek dirateke ziratekeen lirateke



IZAN

NOR - NORI

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NOR NORI NOR NORI

~ Na tza 1 T Nin tza i T N -Nin tza i T

Ha tza i KIN Hin tza i KIN N -Hin tza i KIN
za 1 O zi tza 1 O N -Ji tza 1 O

-AHALA Ga tza i zki GU Gin tza 1 zki GU N -Gin tza i zki GU

Za tza i zki ZU Zin tza i zki ZU N -Zin tza i zki ZU

Za tza i zki ZUe te Zin tza i zki ZUe te N -Zin tza i zki ZUe te

za i zki E zi tza i zki E N -Ji tza i zki E

Na tza i T ke Nin tza i T ke eN Nin tza i T ke

Ha tza i K!N ke Hin tza i K!N ke eN Hin tza i K!N ke

za i O ke zi tza i O ke eN li tza i O ke

+AHALA Ga tza i zki GU ke Gin tza i zki GU ke eN Gin tza i zki GU ke

Za tza i zki ZU ke Zin tza i zki ZU ke eN Zin tza i zki ZU ke

Za tza i zki ZUe ke te Zin tza i zki ZUe ke te N Zin tza i zki ZUe ke te

za i zki E ke zi tza i zki E ke eN li tza i zki E ke



[-AHALA]ren bilakaera

ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

HURA HAIEK HURA HAIEK HURA HAIEK
neri zait zaizkit zitzaidan zitzaizkidan -litzait -litzaizkit
biri zaikln zaizkikln zitzaianlnan zitzaizkianlnan -litzaikln -litzaizkikln
hari zaio zaizkio zitzaion zitzaizkion -litzaio -litzaizkio
guri zaigu zaizkigu zitzaigun zitzaizkigun -litzaigu -litzaizkigu
zurl zaizu zaizkizu zitzaizun zitzaizkizun -litzaizu -litzaizkizu
zue! zaizue zaizkizue zitzaizuen zitzaizkizuen -litzaizue -litzaizkizue
haiel zaie zaizkie zitzaien zitzaizkien -litzaie -litzaizkie

NI GU NI GU NI GU
hiri natzaikln gatzaizkikln nintzaianlnan gintzaizkianlnan -nintzaikln -gintzaizkikln
hari natzaio gatzaizkio nintzaion gintzaizkion -nintzaio -glntzaizkio
zuri natzaizu gatzaizkizu nintzaizun gintzaizkizun -nintzaizu -gintzaizkizu
zuel natzaizue gatzaizkizue nintzaizuen gintzaizkizuen -nintzaizue -gintzaizkizue
haie! natzaie gatzaizkie nintzaien gintzaizkien -nintzaie -gintzaizkie

ZU ZUEK ZU ZUEK ZU ZUEK
neri zatzaizkit zatzaizkidate zintzaizkidan zintzaizkidaten -zintzaizkit -zintzaizkidate
hari zatzaizkio zatzaizkiote zintzaizkion zintzaizkioten -zintzaizkio -zintzaizkiote
guri zatzaizkigu zatzaizkigute zintzaizkigun zintzaizkiguten -zintzaizkigu -zintzaizkigute
haiel zatzaizkie zatzaizkiete zintzaizkien zintzaizkieten -zintzaizkie -zintzaizkiete

HI HI HI
neri hatzait hintzaidan -hintzait
hari hatzaio hintzaion -hintzaio
guri hatzaigu hintzaigun -hintzaigu

...... haie! hatzaie hintzaien -hintzaie
-J....,



IZAN

NOR· NORI

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NOR NORI NOR NORI

~ Na tza i T Nin tza i T N -Nin tza i T
Ha tza i KIN Hin tza i KIN N -Hin tza i KIN

za i O zi tza i O N -ti tza i O
-AHALA Ga tza i zki GU Gin tza i zki GU N -Gin tza i zki GU

Za tza i zki ZU Zin tza i zki ZU N -Zin tza i zki ZU
Za tza i zki ZUe te Zin tza i zki ZUe te N -Zin tza i zki ZUe te

za i zki E zi tza i zki E N -ti tza i zki E

Na tza i T ke Nin tza i T ke eN Nin tza i T ke
Ha tza i KIN ke llln tza i KIN ke eN Hin tza i KIN ke

za I O ke zi tza i O ke eN Ji tza I O ke
+AHALA Ga tza i zki GU ke Gin tza I zkI GU ke eN Gin tza I zkI GU ke

Za tza i zki ZU ke Zin tza I zkI ZU ke eN ZIn tza i zki ZU ke
Za tza i zki ZUe ke te Zin tza I zkI ZUe ke te N ZIn tza I zki ZUe ke te

za i zki E ke zI tza I zki E ke eN Ji tza i zkI E ke



[+AHALA]ren bilakaera

ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

HURA HAIEK HURA HAIEK HURA HAIEK
neri zaidake zaizkidake zitzaidakeen zitzaizkidakeen litzaidake litzaizkidake
hiri zaiakel zaizkiakel zitzaiakeenl zitzaizkiakeenl litzaiakel litzaizkiakel

zainake zaizkinake zitzainakeen zitzaizkinakeen litzainake litzaizkinake
hari zaioke zaizkioke zitzaiokeen zitzaizkiokeen litzaioke litzaizkioke
guri zaiguke zaizkiguke zitzaigukeen zitzaizkigukeen litzaiguke litzaizkiguke
zuri zaizuke zaizkizuke zitzaizukeen zitzaizkizukeen litzaizuke litzaizkizuke
zuei zaizueke zaizkizueke zitzaizuekeen zitzaizkizuekeen litzaizueke litzaizkizueke
haiei zaieke zaizkieke zitzaiekeen zitzaizkiekeen litzaieke litzaizkieke

NI GU NI GU NI GU
hiri natzaiakel gatzaizkiakel nintzaiakeenl gintzaizkiakeenl nintzaiakel gintzaizkiakel

natzainake gatzaizkinake nintzainakeen gintzaizkinakeen nintzainake gintzaizkinake
hari natzaioke gatzaizkioke nintzaiokeen gintzaizkiokeen nintzaioke gintzaizkioke
zuri natzaizuke gatzaizkizuke nintzaizukeen gintzaizkizukeen nintzaizuke gintzaizkizuke
zuei natzaizueke gatzaizkizueke nintzaizuekeen gintzaizkizuekeen nintzaizueke gintzaizkizueke
haiei natzaieke gatzaizkieke nintzaiekeen gintzaizkiekeen nintzaieke gintzaizkieke

ZU ZUEK ZU ZUEK ZU ZUEK
neri zatzaizkidake zatzaizkidakete zintzaizkidakeen zintzaizkidaketen zintzaizkidake zintzaizkidakete
hari zatzaizkioke zatzaizkiokete zintzaizkiokeen zintzaizkioketen zintzaizkioke zintzaizkiokete
guri zatzaizkiguke zatzaizkigukete zintzaizkigukeen zintzaizkiguketen zintzaizkiguke zintzaizkigukete
haiei zatzaizkieke zatzaizkiekete zintzaizkiekeen zintzaizkieketen zintzaizkieke zintzaizkiekete

ID ID ID
neri hatzaidake hintzaidakeen hintzaidake
hari hatzaioke hintzaiokeen hintzaioke- guri hatzaiguke hintzaigukeen hintzaiguke......¡

VI haiei hatzaieke hintzaiekeen hintzaieke



*EDIN

NOR - NORI

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NOR NORI NOR NORI

¡
-Na Id T - Nen Id T N ·Nen Id T

-Ha Id KIN - Hen Id KIN N ·Hen Id KIN
-da Id O · ze Id O N -le Id O

-AHALA ·Ga Id zki GU · Gen Id zki GU N -Gen Id zki GU

·Za Id zki ZU · Zen Id zki ZU N -Zen Id zki ZU

·Za Id zld ZUe te · Zen Id zki ZUe te N ·Zen Id zld ZUe te

-da Id zki E · ze Id zki E N -le Id zld E

Na ki T ke Nen ki T ke eN Nen ki T ke

Ha ki K/N ke Hen ki K/N ke eN Hen ki K/N ke

da ki O ke ze ki O ke eN le ki O ke

+AHALA Ga ki zki GU ke Gen ki zki GU ke eN Gen ki zki GU ke

Za ki zki ZU ke Zenki zki ZU ke eN Zen ki zki ZU ke

Za ki zki ZUe ke te Zenki zki ZUe ke te N Zen ki zki ZUe ke te

da ki zki E ke ze ki zki E ke eN le ki zki E ke



[-AHALA]ren bilakaera

ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

HURA HAIEK HURA HAIEK HURA HAIEK
neri dakidan dakizkidan zekidan zekizkidan -lekit -lekizkit
hlrl dakianlnan dakizkianlnan zekianlnan zekizkianlnan -lekik/n -lekizkik/n
hari dakion dakizkion zekion zekizkion -lekio -lekizkio
gurl dakigun dakizkigun zekigun zekizkigun -lekigu -lekizkigu
zurl dakizun dakizkizun zekizun zekizkizun -lekizu -lekizkizu
zue! dakizuen dakizkizuen zekizuen zekizkizuen -lekizue -lekizkizue
hale! dakien dakizkien zekien zekizkien -lekie -lekizkie

NI GU NI GU NI GU
hlrl nakianlnan gakizkianlnan nenkianlnan genkizkianlnan -nenkik/n -genkizkik/n
hari nakion gakizkion nenkion genkizkion -nenkio -genkizkio
zuri nakizun gakizkizun nenkizun genkizkizun -nenkizu -genkizkizu
zue! nakizuen gakizkizuen nenkizuen genkizkizuen -nenkizue -genkizkizue
hale! nakien gakizkien nenkien genkizkien -nenkie -genkizkie

ZU ZUEK ZU ZUEK ZU ZUEK
nerl zakizkidan zakizkidaten zenkizkidan zenkizkidaten -zenkizkit -zenkizkidate
hari zakizkion zakizkioten zenkizkion zenkizkioten -zenkizkio -zenkizkiote
guri zakizkigun zakizkiguten zenkizkigun zenkizkiguten -zenkizkigu -zenkizkigute
hale! zakizkien zakizkieten zenkizkien zenkizkieten -zenkizkie -zenkizkiete

ID ID ID
nerl hakidan henkidan -henkit
hari hakion henkion -henkio
guri hakigun henkigun -henkigu
hale! hakien henkien -henkie..-

-.1
-.1



-.1
00

* E DIN

NOR· NORI

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MonUA NOR NORI NOR NORI NOR NORI

~ •
-Na Id T - Nen ki T N -Nen ki T

-Ha Id KIN - Hen ki K/N N -Hen ki K/N

-da Id O - ze ki O N -le ki O

-AHALA -Ga Id zki GU - Gen ki zki GU N -Gen ki zki GU

-Za Id zki ZU - Zen ki zki ZU N -Zen ki zki ZU

-Za Id zki ZUe te - Zen ki zki ZUe te N -Zen ki zki ZUe te

-da Id zki E - ze ki zki E N -le ki zki E

Na ki T ke Nen ki T ke eN Nen ki T ke

Ha ki K/N ke Hen ki K/N ke eN Hen ki K/N ke

da ki O ke ze ki O ke eN le ki O ke

+AHALA Ga ki zki GU ke Gen ki zki GU ke eN Gen ki zki GU ke

Za ki zki ZU ke Zen ki zki ZU ke eN Zen ki zki ZU ke

Za ki zki ZUe ke te Zen ki zki ZUe ke te N Zen ki zki ZUe ke te

da ki zki E ke ze ki zki E ke eN le ki zki E ke



[-AHALA]ren bilakaera

üRAINA

HURA HAIEK
neri -dakit -dakizkit

hiri -dakik/n -dakizkik/n

hari -dakio -dakizkio

guri -dakigu -dakizkigu

zuri -dakizu -dakizkizu

znei -dakizue -dakizkizue

haiei -dakie -dakizkie

NI GU
hiri -nakik/n -gakizkik/n ..,

hari -nakio -gakizkio

zuri -nakizu -gakizkizu

znei -nakizue -gakizkizue

haiei -nakie -gakizkie

ZU ZUEK
neri -zakizkit -zakizkidate

hari -zakizkio -zakizkiote

guri -zakizkigu -zakizkigute

haiei -zakizkie -zakizkiete

HI
neri -hakit
hari -hakio
guri -hakigu
haiei -hakie

.....
-.l
1.0



00
O

*EDIN

NOR - NORI

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NüR NüRI NüR NüRI NüR NüRI

~ -Na ki T - Nen ki T N -Nen ki T
-Ha ki KIN - Hen ki KIN N -Hen ki KIN
-da ki ü - ze ki ü N -le ki ü

-AHALA -Ga ki zki GU - Gen ki zki GU N -Gen ki zki GU
-Za ki zki ZU - Zen ki zki ZU N -Zen ki zki ZU
-Za ki zki ZUe te - Zen ki zki ZUe te N -Zen ki zki ZUe te
-da ki zki E - ze ki zki E N -le ki zki - E

Na Id T ke Nen Id T ke eN Nen Id T ke

Ha Id KIN ke Hen Id KIN ke eN Hen Id KIN ke

da Id O ke ze Id O ke eN le Id O ke
+AHALA Ga Id zki GU ke Gen Id zki GU ke eN Gen Id zki GU ke

Za Id zki ZU ke Zen Id zki ZU ke eN Zen Id zki ZU ke

Za Id zki ZUe ke te Zen Id zki ZUe ke te N Zen Id zki ZUe ke te

da Id zki E ke ze Id zki E ke eN le Id zki E ke



[+AHALA]ren bilakaera

ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

HURA HAIEK HURA HAIEK HURA HAIEK
neri dakidake dakizkidake zekidakeen zekizkidakeen lekidake lekizkidake
hiri dakiake/ dakizkiake/ zekiakeen! zekizkiakeen! lekiake/ lekizkiake/

dakinake dakizkinake zekinakeen zekizkinakeen lekinake lekizkinake
hari dakioke dakizkioke zekiokeen zekizkiokeen lekioke lekizkioke
guri dakiguke dakizkiguke zekigukeen zekizkigukeen lekiguke lekizkiguke
zuri dakizuke dakizkizuke zekizukeen zsekizkizukeen lekizuke lekizkizuke
zuel dakizueke dakizkizueke zekizuekeen zekizkizuekeen lekizueke lekizkizueke
haiei dakieke dakizkieke zekiekeen zekizkiekeen lekieke lekizkieke

NI GU NI GU NI GU
neri nakiake/ gakizkiake/ nenkiakeen! genkizkiakeen! nenkiake/ genkizkiake/

nakinake gakizkinake nenkinakeen genkizkinakeen nenkinake genkizkinake
hari nakioke gakizkioke nenkiokeen genkizkiokeen nenkioke genkizkioke
zuri nakizuke gakizkizuke nenkizukeen genkizkizukeen nenkizuke genkizkizuke
zuei nakizueke gakizkizueke nenkizuekeen genkizkizuekeen nenkizueke genkizkizueke
haiei nakieke gakizkieke nenkiekeen genkizkiekeen nenkieke genkizkieke

ZU ZUEK ZU ZUEK ZU ZUEK
neri zakizkidake zakizkidakete zenkizkidakeen zenkizkidaketen zenkizkidake zenkizkidakete
hari zakizkioke zakizkiokete zenkizkiokeen zenkizkioketen zenkizkioke zenkizkiokete
guri zakizkiguke zakizkigukete zenkizkigukeen zenkizkiguketen zenkizkiguke zenkizkigukete
haiei zakizkieke zakizkiekete zenkizkiekeen zenkizkieketen zenkizkieke zenkizkiekete

ID ID ID
neri hakidake henkidakeen henkidake
hari hakioke henkiokeen henkioke

..... guri hakiguke henkigukeen henkiguke
00

haiei hakieke henkiekeen henkieke



-00
IV

*EDUN

NOR-NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORK NOR NORK NOR NORK

t Na T Nind u T N ·Nind u Tu

Ha u KIN Hind u KIN N ·Hind u KIN
d u . (1) - eN (2) -

-AHALA Ga lt u GU Gint u GU N -Gint u GU

Za it u ZU Zint u ZU N -Zint u ZU

Za it u zte ZUe Zint u zte ZUe N -Zint u zte ZUe
d lt u z TE (1) z TE N (2) z TE

Na ti ke T Nind u ke T N Nind u ke T

Ha ti ke KIN Hind u ke KIN N Hind u ke KIN
d u ke - (3) - eN (4) -

+AHALA Ga it ti Z ke GU Gint ti Z ke GU N Gint u z ke GU

Za it u z ke ZU Zint ti Z ke ZU N Zint u z ke ZU

Za it u z ke te ZUe Zint u z ke te ZUe N Zint u z ke te ZUe

d it u z ke TE (3) TE N (4) TE



NI GU NI GU
ninduanlnan gintuanlnan -ninduk/n -gintuk
ninduen gintuen -nindu -gintu
ninduzun gintuzun -ninduzu -gintuzu
ninduzuen gintuzuen -ninduzue -gintuzue
ninduten gintuzten -nindute -gintuzte

ZU ZUEK ZU ZUEK
zintudan zintuztedan -zintut -zintuztet
zintuen zintuzten -zintu -zintuzte
zintugun zintuztegun -zintugu -zintuztegu
zintuzten zintuzte(te)n -zintuzte -zintuzte(te)

ID ID
hindudan -hindut
hinduen -hindu
hindugun -hindugu
hinduten -hindute

ORAINA

HURA HAIEK
nik dut ditut
hik duk/n dituk/n
hark du ditu
guk dugu ditugu
zuk duzu dituzu
zuek duzue dituzue
haiek dute dituzte

NI GU
hik nauk/n gaituk/n
hark nau gaitu
zuk nauzu gaituzU
zuek nauzue gaituzue
haiek naute gaituzte

ZU ZUEK
nik zaitut zaituztet
hark zaitu zaituzte
guk zaitugu zaituztegu
haiek zaituzte zaituzte(te)

ID
nik haut
hark hau
guk haugu
haiek haute

[-AHALA]ren bilakaera

IRAGANA

(1)

ALEGIAZKOA

(2)

-~ üHARRA.- (1), (2)
Hirugarren pertsonen (singularra, plurala) paradigma eta bilakaera ikus hurrengo orrialdean.



.....
00
~

*EDUN

NORK - NOR

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA NORK NOR NORK NOR

t N (it) u eN -N (it) u

H (it) u eN -H (it) u

z (it) u eN -1 (it) u

-AHALA Gen (it) u eN -Gen (it) u

Zen (it) u eN -Zen (it) u

Zen (it) u zte N -Zen (it) u zte

z (it) u zte N -1 (it) u zte



[-AHALA]ren bilakaera:3. pertsona NOR singularra NOR plurala

lRAGANA ALEGIAZKOA

HURA HAIEK HURA HAIEK
nJk nuen nituen -nu -nitu
bik buen hituen -bu -hitu

hark zuen zituen -lu -titu
guk genuen genituen -genu -genitu

zuk zenuen zenituen -zenu -zenitu
zuek zenuten zenituzten -zenute -zenituzte
baiek zuten zituzten -lute -tituzte



-00
0'1

*EDUN

NOR-NORK

TEMPUSA ---+ ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA NOR NORK NOR NORK NOR NüRK

t Na u T Nind u T N -Nind u T

Ha u KIN Hind u KIN N -Hind u KIN
d u - (1) - eN (2) -

-AHALA Ga it u GU Gint u GU N -Gint u GU

Za it u ZU Zint u ZU N -Zint u ZU

Za it u zte ZUe Zint u zte ZUe N -Zint u zte ZUe

d it u z TE (1) z TE N (2) z TE

Na u ke T NInd u ke T N Nind u ke T

Ha u ke KIN Hind u ke KIN N HInd u ke KIN
d u ke . (3) . eN (4) .

+AHALA Ga It u z ke GU Gint u z ke GU N Gint u z ke GU

za It u z ke ZU Zint u z ke ZU N Zint u z ke ZU

za It u z ke te ZUe Zint u z ke te ZUe N Zint u z ke te ZUe

d It u z ke TE (3) TE N (4) TE



[+AHALA]ren bilakaera

ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

HURA HAIEK
nik duket dituzket (3) (4)
hJk dukek/n dituzkek/n
hark duke dituzke
guk dukegu dituzkegu
zuk dukezu ditukezu
zuek dukezue dituzkezue
haiek dukete dituzkete

NI GU NI GU NI GU
hJk naukek/n gaituzkek/n nindukean/nan gintuzkean/nan nindukek/n gintuzkek/n
hark nauke gaituzke nindukeen gintuzkeen ninduke gintuzke
zuk naukezu gaituzkezu nindukezun gintuzkezun nindukezu gintuzkezu
zuek naukezue gaiutzkezue nindukezuen gintuzkezuen nindukezue gintuzkezue
haiek naukete gaituzkete ninduketen gintuzketen nindukete gintuzkete

ZU ZUEK ZU ZUEK ZU ZUEK
nik zaituzket zaituzketet zintuzkedan zintuzketedan zintuzket zintuzketet
hark zaituzke zaituzkete zintuzkeen zintuzketen zintuzke zintuzkete
guk zaituzkegu zaituzketegu zintuzkegun zintuzketegun zintuzkegu zintuzketegu
haiek zaituzkete zaituzkete(te) zintuzketen zintuzkete(te)n zintuzkete zintuzkete(te)

ID ID ID
nik hauket hindukedan hinduket
hark hauke hindukeen hinduke
guk haukegu hindukegun hindukegu
haiek haukete hinduketen hindukete

- OHARRA.- (3), (4)00
-...1 Hirugarren pertsonen (singularra, plurala) paradigma eta bilakaera ikus hurrengo orrialdean.



-00
00

*EDUN

NORK-NOR

TEMPUSA ---+ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA NORK NOR NORK NOR

~ N (it) u ke eN N (it) u ke

H (it) u ke eN H (it) u ke

z (it) u ke eN 1 (it) u ke

+AHALA Gen (it) u ke eN Gen (it) u ke
Zen (it) u ke eN Zen (it) u ke
Zen (it) u ke te N Zen (it) u ke te

z (it) u z ke te N 1 (it) u z ke te



[+AHALA]ren bilakaera:3. pertsona NOR singularra NOR plurala

IRAGANA ALEGIAZKOA

-00
\Ci

nik
hik
hark
guk
zuk
zuek
haiek

HURA
nukeen
hukeen
zukeen
genukeen
zenukeen
zenuketen
zuketen

HAIEK
nituzkeen
hituzkeen
zituzkeen
genituzkeen
zenituzkeen
zenituzketen
zituzketen

HURA
nuke
huke
luke
genuke
zenuke
zenukete
lukete

HAIEK
nituzke
hituzke
lituzke
genituzke
zenituzke
zenituzkete
lituzkete



*EZAN

NOR -NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORK NOR NORK NOR NORK

t ·Na za T . Nint za T N -Nint za T
-Ha za KIN - Hint za KIN N -Hint za KIN
-de za - - (1) - N (2) -

-AHALA ·Ga it za GU - Gint za GU N ·Gint za GU

-Za it za ZU - Zint za ZU N -Zint za ZU

·Za it za te ZUe - Zint za te ZUe N ·Zint za te ZUe

-d it za TE - (1) TE N (2) TE

Na za ke T Nint za ke T N Nint za ke T
Ha za ke KIN Hint za ke KIN N Hint za ke KIN
de za ke - (3) . eN (4) .

+AHALA Ga it za ke GU Gint za ke GU N Gint za ke GU

Za it za ke ZU Zint za ke ZU N Zint za ke ZU

Za it za ke te ZUe Zint za ke te ZUe N Zint za ke te ZUe

d it za ke TE (3) TE N (4) TE



NI GU NI GU
nintzaanlnan gintzaanlnan -nintzak/n -gintzak/n
nintzan gintzan -nintza -gintza
nintzazun gintzazun -nintzazu -gintzazu
nintzazuen gintzazuen -nintzazue -gintzazue
nintzaten gintzaten -nintzate -gintzate

ZU ZUEK ZU ZUEK
zintzadan zintzatedan -zintzat -zintzatet
zintzan zintzaten -zintza -zintzate
zintzagun zintzategun -zintzagu -zintzategu
zintzaten zintzate(te)n -zintzate -zintzate(te)

ID ID
hintzadan -hintzat

hintzan -hintza
hintzagun -hintzagu
hintzaten -hintzate

OHARRA.- (1), (2)
Hirugarren pertsonen (singularra, plurala) paradigma eta bilakaera ikus hurrengo orrialdean.

-\O-

ORAINA

HURA HAIEK
nJk dezadan ditzadan
bJk dezaanlnan ditzaanlnan
hark dezan ditzan
guk dezagun ditzagun
zok dezazun ditzazun
zuek dezazuen ditzazuen
haiek dezaten ditzaten

NI GU
bJk nazaanlnan gaitzaanlnan
hark nazan gaitzan

zok nazazun gaitzazun
zuek nazazuen gaitzazuen
haiek nazaten gaitzaten

ZU ZUEK
nJk zaitzadan zaitzatedan
hark zaitzan zaitzaten
guk zaitzagun zaitzategun
haiek zaitzaten zaitzate(te)n

ID
nJk hazadan
hark hazan
guk hazagun
haiek hazaten

[-AHALA]ren bilakaera

IRAGANA

(1)

ALEGIAZKOA

(2)



-'"N

*EZAN

NOR-NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA NORKNOR NORK NOR

~ N (it) za N -N (it) za
H (it) za N -H (it) za

z e (it) za N -1 e (it) za

-AHALA Gen (it) za N -Gen (it) za
Zen (it) za N -Zen (it) za
Zen (it) za te N -Zen (it) za te
z (it) za te N -1 (it) za te



[-AHALA]ren bilakaera:3. pertsana NOR singularra NOR plurala

lRAGANA ALEGIAZKOA

HURA HAIEK HURA HAIEK
nik nezan nitzan -neza -nitza
bik hezan hitzan -heza -nitza

hark zezani zitzan/· -leza -litza
guk genezan genitzan -geneza -genitza
zuk zenezan zenitzan -zeneza -zenitza

zuek. zenezaten zenitzaten -zenezate -zenitzate

haiek zezatellJ zitzatenf -lezate -litzate



*EZAN

NOR· NORK

TEMPUSA ~ ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORK NOR NORK NOR NORK

t -Na T - Nint za T N -Nint za Tza

-Ha za KIN - Hint za KIN N -Hint za KIN

-de za - - (1) - N (2) -
-AHALA -Ga It za GU - Gint za GU N -Gint za GU

-Za It za ZU - Zint za ZU N -Zint za ZU
-Za it za te ZUe - Zint za te ZUe N -Zint za te ZUe
-d It za TE - (1) TE N (2) TE

Na za ke T Nint za ke T N Nint za ke T

Ha za ke KIN Hint za ke KIN N Hint za ke KIN
de za ke - (3) - eN (4) -

+AHALA Ga it za ke GU Gint za ke GU N Gint za ke GU
Za it za ke ZU Zint za ke ZU N Zint za ke ZU
Za it za ke te ZUe Zint za ke te ZUe N Zint za ke te ZUe
d it za ke TE (3) TE N (4) TE



[-AHALA]ren bilakaera

üRAINA

HURA HAIEK
nik -dezat -ditzat
hik -dezak/n -ditzak/n
hark -deza -ditza
guk -dezagu -ditzagu
zuk -dezazu -ditzazu
zuek -dezazue -ditzazue
haiek -dezate -ditzate

NI GU
hik -nazak/n -gaitzak/n
hark -naza -gaitza
zuk -nazazu -gaitzazu
zuek -nazazue -gaitzazue
haiek -nazate -gaitzate

ZU ZUEK
nik -zaitzat -zaitzatet
hark -zaitza -zaitzate
guk -zaitzagu -zaitzategu
haiek -zaitzate -zaitzate(te)

lIT
nik -hazat
hark -haza
guk -hazagu

..- haiek -hazate1,()
VI



*EZAN

NOR· NORK

TEMPUSA -+ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA NOR NORK NOR NORK NOR NORK

~ -Na za T - Nint za T N -Nint za T

-Ha za KIN - Hint za KIN N -Hint za KIN

-de za - - (1) - N (2) -
-AHALA -Ga it za GU - Gint za GU N -Gint za GU

-Za it za ZU - Zint za ZU N -Zint za ZU

-Za it za te ZUe - Zint za te ZUe N -Zint za te ZUe

-d it za TE - (1) TE N (2) TE

Na za ke T Nlnt za ke T N Nlnt za ke T

Ha za ke KIN Hlnt za ke KIN N Hlnt za ke KIN
de za ke . (3) - eN (4) .

+AHALA Ga it za ke GU Glnt za ke GU N Glnt za ke GU

za it za ke ZU Zlnt za ke ZU N Zlnt za ke ZU

za it za ke te ZUe Zlnt za ke te ZUe N Zlnt za ke te ZUe

d it za ke TE (3) TE N (4) TE



[+AHALA]ren bilakaera



-\O
00

*EZAN

NORK· NOR

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NORKNOR NORK NOR

t N (it) za ke eN N (it) za ke
H (it) za ke eN H (it) za ke
z e (it) za ke eN 1 e (it) za ke

+AHALA Gen (it) za ke eN Gen (it) za ke
Zen (it) za ke eN Zen (it) za ke
Zen (it) za ke te N Zen (it) za ke te
z (it) za ke te N 1 (it) za ke te



[+AHALA]ren bilakaera:3. pertsona NOR singularra NOR plurala

IRAGANA ALEGIAZKOA

HURA HAIEK

nik nezakeen nitzakeen nezake nitzake
hik hezakeen hitzakeen hezake hitzake
hark zezakeen zitzakeen lezake litzake
guk genezakeen genitzakeen genezake genitzake
zuk zenezakeen zenitzakeen zenezake zenitzake
mek zenezaketen zenitzaketen zenezakete zenitzakete
haiek zezaketen zitzaketen lezakete litzakete



N

8

*EDUN

NOR . NORI . NORK

TEMPUSA ~ ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA NüR NüRI NüRK NüRK NüR NüRI NüRKNüR NüRI

t T T N T N -N T

KIN KIN H KIN N -H KIN
O - z O N -1 O

-AHALA d i GU GU Gen I GU N -Gen I GU
ZU ZU Zen ZU N -Zen ZU
ZUe ZUe Zen ZUe te N -Zen ZUe te

(zki) E TE z (zki) E te N -1 (zki) E te

T ke T N T ke eN N T ke
K/N ke K/N H K/N ke eN H K/N ke
ü ke - z ü ke eN 1 ü ke

+AHALA d i GU ke GU Gen i GU ke eN Gen i GU ke
ZU ke ZU Zen ZU ke eN Zen ZU ke
ZUe ke ZUe Zen ZUe ke te N Zen ZUe ke te

(zki) E ke TE z (zki) E ke te N 1 (zki) E ke te



[-AHALA]ren bilakaera (NOR = singularra)

ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

HARI HAlEI HARI HAlEI HARI HAIEI
nik diot diet nion nien -nio -nie
hik diok/n diek/n hion hien -hio -hie
hark dio die zion zien olio -lie
guk diogu diegu genion genien -genio -genie
zuk diozu diezu zenion zenien -zenio -zenie
zuek diozue diezue zenioten zenieten -zeniote -zeniete
haiek diote diete zioten zieten -liote -liete

NERI GURI NERI GURI NERI GURI
hik didak/n diguk/n hidan higun -hit -higu
hark dit digu zidan zigun -lit -ligu
zuk didazu diguzu zenidan zenigun -zenit -zenigu
zuek didazue diguzue zenidaten zeniguten -zenidate -zenigute
haiek didate digute zidaten ziguten -lidate -ligute

ZURI ZUEI ZURI ZUEI ZURI ZUEI
nik dizut dizuet nizun nizuen -nizu -nizue
hark dizu dizue zizun zizuen -lizu -lizue

guk dizugu dizuegu genizun genizuen -genizu -genizue
haiek dizute dizuete zizuten zizueten -lizute -lizuete

HIRI HIRI HIRI
nik diat/dinat nian!ninan -nik/n
hark dik/din zian!zinan -lik!n
guk diagu/dinagu genian!geninan -genik/n
haiek diate/dinate ziaten!zinaten -liate/nate

No-



*EDUN

NOR . NORI . NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NORK NORK NOR NORI NORKNOR NORI

~ T T N T N -N T

KIN KIN H KIN N -H KIN
O - z O N -1 O

-AHALA d j GU GU Gen i GU N -Gen j GU
ZU ZU Zen ZU N -Zen ZU
ZUe ZUe Zen ZUe te N -Zen ZUe te

(00) E TE z (00) E te N -1 (00) E te

T ke T N T ke eN N T ke
KIN ke K/N H K/N ke eN H K/N ke
O ke - z O ke eN 1 O ke

+AHALA d i GU ke GU Gen i GU ke eN Gen i GU ke
ZU ke ZU Zen ZU ke eN Zen ZU ke
ZUe ke ZUe Zen ZUe ke te N Zen ZUe ke te

(zki) E ke TE z (zki) E ke te N 1 (zki) E ke te



[-AHALA]ren bilakaera (NOR = plurala)

ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

HARI HAIEI HARI HAlEI HARI HAlEI
nik dizkiot dizkiet nizkion nizkien -nizkio -nizkie
hik dizkiok/n dizkiek/n hizkion hizkien -hizkio -hizkie
hark dizkio dizkie zizkion zizkien -lizkio -lizkie
guk dizkiogu dizkiegu genizkion genizkien -genizkio -genizkie
zuk dizkiozu dizkiezu zenizkion zenizkien -zenizkio -zenizkie
zuek dizkiozue dizkiezue zenizkioten zenizkieten -zenizkiote -zenizkiete
haiek dizkiote dizkiete zizkioten zizkieten -Iizkiote -lizkiete

NERI GURI NERI GURI NERI GURI
hik dizkidak/n dizkiguk/n hizkidan hizkigun -hizkit -hizkigu
hark dizkit dizkigu zizkidan zizkigun -Iizkit -lizkigu
zuk dizkidazu dizkiguzu zenizkidan zenizkigun -zenizkit -zenizkigu
zuek dizkidazue dizkiguzue zenizkidaten zenizkiguten -zenizkidate -zenizkigute
haiek dizkidate dizkigute zizkidaten zizkiguten -lizkidate -lizkigute

ZURI ZUEI ZURI ZUEI ZURI ZUEI
nik dizkizut dizkizuet nizkizun nizkizuen -nizkizu -nizkizue
hark dizkizu dizkizue zizkizun zizkizuen -Iizkizu -lizkizue
guk dizkizugu dizkizuegu genizkizun genizkizuen -genizkizu -genizkizue
haiek dizkizute dizkizuete zizkizuten zizkizueten -lizkizute -Iizkizuete

HIRI HIRI HIRI
nik dizkiatJdizkinat nizkian/nizkinan -nizkikln
hark dizkik/dizkin zizkian/zizkinan -lizkik/n
guk dizkiaguldizkinagu genizkian/genizkinan -genizkikln

IV haiek dizkiate/dizkinate zizkiaten/zizkinaten -lizkiate/nate
O
w



*EDUN

NOR - NORI - NORK

TEMPUSA ~ ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NORK NORK NOR NORI NORK NOR NORI

~ T T N T N -N T

KIN KIN H KIN N -H KIN

O - z O N -1 O

-AHALA d i GU GU Gen i GU N -Gen i GU

ZU ZU Zen ZU N -Zen ZU

ZUe ZUe Zen ZUe te N -Zen ZUe te

(zki) E TE z (zki) E te N -1 (zki) E te

T ke T N T ke eN N T ke
K/N ke K/N H K/N ke eN H K/N ke
O ke . z O ke eN 1 O ke

+AHALA d I GU ke GU Gen I GU ke eN Gen I GU ke
ZU ke ZU Zen ZU ke eN Zen ZU ke
ZUe ke ZUe Zen ZUe ke te N Zen ZUe ke te

(zkI) E ke TE z (zkI) E ke te N 1 (zkI) E ke te



[+AHALA]ren bilakaera (NOR = singularra)

ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

HARI HAlEI HARI HAlEI HARI HAlEI
nik dioket dieket niokeen niekeen nioke nieke
nik dioke/n diekekln hiokeen hiekeen hioke hieke
bark dioke dieke ziokeen ziekeen lioke lieke
guk diokegu diekegu geniokeen geniekeen genioke genieke
zuk diokezu diekezu zeniokeen zeniekeen zenioke zenieke
zuek diokezue diekezue zenioketen zenieketen zeniokete zeniekete
haiek diokete diekete zioketen zieketen liokete liekete

NERI GURI NERI GURI NERI GURI
hik didakekln digukekln hidakeen higukeen hidake higuke
bark didake diguke zidakeen zigukeen lidake liguke
zuk didakezu digukezu zenidakeen zenigukeen zenidake zeniguke
zuek didakezue digukezue zenidaketen zeniguketen zenidakete zenigukete
haiek didakete digukete zidaketen ziguketen lidakete ligukete

ZURI ZUEI ZURI ZUEI ZURI ZUEI
nik dizuket dizueket nizukeen nizuekeen nizuke nizueke
bark dizuke dizueke zizukeen zizuekeen lizuke lizueke
guk dizukegu dizuekegu genizukeen genizuekeen genizuke genizueke
haiek dizukete dizuekete zizuketen zizueketen lizukete lizuekete

HIRI HIRI HIRI
nik diaketldinaket niakeenlninakeen niake/ninake
bark diake/dinake ziakeenlzinakeen liakellinake
guk diakeguldinakegu geniakeenlgeninakeen geniake/geninake
haiek diakete/dinakete ziaketenlzinaketen liaketellinakete

IV
O
VI



*EDUN

NOR - NORI - NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA NOR NORI NORK NORK NOR NORI NORK NOR NORI

~ T T N T N -N T
KIN KIN H KIN N -H KIN
O - z O N -1 O

-AHALA d i GU GU Gen i GU N -Gen i GU
ZU ZU Zen ZU N -Zen ZU
ZUe ZUe Zen ZUe te N -Zen ZUe te

(zki) E TE z (zki) E te N -1 (zki) E te

T ke T N T ke eN N T ke
KIN ke KIN H KIN ke eN H KIN ke
O ke - z O ke eN I O ke

+AHALA d i GU ke GU Gen i GU ke eN Gen i GU ke
ZU ke ZU Zen ZU ke eN Zen ZU ke
ZUe ke ZUe Zen ZUe ke te N Zen ZUe ke te

(zki) E ke TE z (zki) E ke te N I (zki) E ke te



[+AHALA]ren bilakaera (NOR = plurala)

ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

HARI HAlEI HARI HAIEI HARI HAlEI
nik dizkioket dizkieket nizkiokeen nizkiekeen nizkioke nizkieke
hJk dizkiokek/n dizkiekek/n hizkiokeen hizkiekeen hizkioke hizkieke
hark dizkioke dizkieke zizkiokeen zizkiekeen lizkioke lizkieke
guk dizkiokegu dizkiekegu genizkiokeen genizkiekeen genizkioke genizkieke
zuk dizkiokezu dizkiekezu zenizkiokeen zenizkiekeen zenizkioke zenizkieke
zuek dizkiokezue dizkiekezue zenizkioketen zenizkieketen zenizkiokete zenizkiekete
haiek dizkiokete dizkiekete zizkioketen zizkieketen Iizkiokete Iizkiekete

NERI GURI NERI GURI NERI GURI
hJk dizkidakek/n dizkigukek/n hizkidakeen hizkigukeen hizkidake hizkiguke
hark dizkidake dizkiguke zizkidakeen zizkigukeen lizkidake Iizkiguke
zuk dizkidakezu dizkigukezu zenizkidakeen zenizkigukeen zenizkidake zenizkiguke
zuek dizkidakezue dizkigukezue zenizkidaketen zenizkiguketen zenizkidakete zenizkigukete
haiek dizkidakete dizkigukete zizkidaketen zizkiguketen Iizkidakete lizkigukete

ZURI ZUEI ZURI ZUEI ZURI ZUEI
nik dizkizuket dizkizueket nizkizukeen nizkizuekeen nizkizuke nizkizueke
hark dizkizuke dizkizueke zizkizukeen zizkizuekeen lizkizuke Iizkizueke
guk dizkizukegu dizkizuekegu genizkizukeen genizkizuekeen genizkizuke genizkizueke
haiek dizkizukete dizkizuekete zizkizuketen zizkizueketen lizkizukete lizkizuekete

HIRI HIRI HIRI
nik dizkiaket!dizkinaket nizkiakeenlnizkinakeen nizkiake/nizkinake
hark dizkiake/dizkinake zizkiakeen/zizkinakeen lizkiakellizkinake
guk dizkiakeguldizkinakegu genizkiakeen/genizkinakeen genizkiake/genizkinake
haiek dizkiakete/dizkinakete zizkiaketenlzizkinaketen lizkiaketellizkinakete

N
O
-J



*EZAN

NOR . NORI . NORK

TEMPUSA ~ ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NORK NORK NOR NORI NORK NOR NORI

~ T T · N T N ·N T-
· KIN KIN - H KIN N -H KIN

· (1) O - - z (1) O N -) (1) O

-AHALA (d)ieza GU GU · Gen ieza GU N ·Gen ieza GU

- ZU ZU · Zen ZU N ·Zen ZU

· ZUe ZUe · Zen ZUe teN -Zen ZUe te

· (zki) (1) E TE · z (zki) (1) E teN .) (zki) (1) E te

T ke T N T ke eN N T ke
KIN ke KIN H KIN ke eN H KIN ke

(i) O ke - z (i) O ke eN I (i) O ke
+AHALA d ieza GU ke GU Gen ieza GU ke eN Gen ieza GU ke

ZU ke ZU Zen ZU ke eN Zen ZU ke
ZUe ke ZUe Zen ZUe ke te N Zen ZUe ke te

(zki) (i) E ke TE z (zki) (i) E ke te N I (zki) (i) E ke te



[-AHALA]ren bilakaera (NOR = singularra)

ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

HARI HAlEI HARI HAlEI HARI HAlEI
nIk diezaiodan diezaiedan niezaion niezaien -niezaio -niezaie
bik diezaioan/nan diezaiean/nan hiezaion hiezaien -hiezaio -hiezaie
hark diezaion diezaien ziezaion ziezaien -liezaio -liezaie
guk diezaiogun diezaiegun geniezaion geniezaien -geniezaio -geniezaie
zuk diezaiozun diezaiezun zeniezaion zeniezaien -zeniezaio -zeniezaie
zuek diezaiozuen diezaiezuen zeniezaioten zeniezaieten -zeniezaiote -zeniezaiete
haiek diezaioten diezaieten ziezaioten ziezaieten -liezaiote -liezaiete

NERI GURI NERI GURI NERI GURI
hik diezadaan/nan diezaguan/nan hiezadan hiezagun -hiezat -hiezagu
hark diezadan diezagun ziezadan ziezagun -liezat -liezagu
zuk diezadazun diezaguzun zeniezadan zeniezagun -zeniezat -zeniezagu
zuek diezadazuen diezaguzuen zeniezadaten zeniezaguten -zeniezadate -zeniezagute
baiek diezadaten diezaguten ziezadaten ziezaguten -liezadate -liezagute

ZURI ZUEI ZURI ZUEI ZURI ZUEI
nIk diezazudan diezazuedan niezazun niezazuen -niezazu -niezazue
hark diezazun diezazuen ziezazun ziezazuen -liezazu -liezazue
guk diezazugun diezazuegun geniezazun geniezazuen -geniezazu -geniezazue
haiek diezazuten diezazueten ziezazuten ziezazueten -liezazute -liezazuete

HIRI HIRI HIRI
nik diezaadan/diezanadan niezaan/niezanan -niezak/n
hark diezaan/diezanan ziezaan/ziezanan -liezakln
guk diezaagun/diezanagun geniezaan/geniezanan -geniezak/n

IV
haiek diezaaten/diezanaten ziezaaten/ziezanaten -liezaate/nate

~



N-O
*EZAN

NOR - NORI - NORK

TEMPUSA ~ ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NORK NORK NOR NORI NORK NOR NORI

~ - T T . N T N -N T

- KIN KIN - H KIN N ·H KIN

- (1) O - - z (1) O N -1 (1) O
-AHALA (d)ieza GU GU - Gen leza GU N -Gen ieza GU

- ZU ZU - Zen ZU N -Zen ZU
- ZUe ZUe - Zen ZUe teN -Zen ZUe te

- (zki) (1) E TE . z (zki) (1) E te N -1 (zki) (1) E te

T ke T N T ke eN N T ke
KIN ke KIN H KIN ke eN H KIN ke

(i) O ke - z (i) O ke eN 1 (i) O ke
+AHALA d ieza GU ke GU Gen ieza GU ke eN Gen ieza GU ke

ZU ke ZU Zen ZU ke eN Zen ZU ke
ZUe ke ZUe Zen ZUe ke te N Zen ZUe ke te

(zki) (i) E ke TE z (zki) (i) E ke te N 1 (zki) (i) E ke te



[AHALA]ren bilakaera (NOR = plurala)

ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

HARI HAIEI HARI HAIEI HARI HAlEI
nik diezazkiodan diezazkiedan niezazkion niezazkien -niezazkio -niezazkie
hIk diezazkioan/nan diezazkieanlnan hiezazkion hiezazkien -hiezazkio -hiezazkie
hark diezazkion diezazkien ziezazkion ziezazkien -liezazkio -liezazkie
guk diezazkiogun diezazkiegun geniezazkion geniezazkien -geniezazkio -geniezazkie
zuk diezazkiozun diezazkiezun zeniezazkion zeniezazkien -zeniezazkio -zeniezazkie
mek diezazkiozuen diezazkiezuen zeniezazkioten zeniezazkieten -zeniezazkiote -zeniezazkiete
haiek diezazkioten diezazkieten ziezazkioten ziezazkieten -liezazkiote -liezazkiete

NERI GURI NERI GURI NERI GURI
hIk diezazkidaan/nan diezazkiguanlnan hiezazkidan hiezazkigun -hiezazkit -hiezazkigu
hark diezazkidan diezazkigun ziezazkidan ziezazkigun -liezazkit -liezazkigu
zuk diezazkidazun diezazkiguzun zeniezazkidan zeniezazkigun -zeniezazkit -zeniezazkigu
mek diezazkidazuen diezazkiguzuen zeniezazkidaten zeniezazkiguten -zeniezazkidate -zeniezazkigute
haiek diezazkidaten diezazkiguten ziezazkidaten ziezazkiguten -liezazkidate -liezazkigute

ZURI ZUEI ZURI ZUEI ZURI ZUEI
nik diezazkizudan diezazkizuedan niezazkizun niezazkizuen -niezazkizu -niezazkizue
hark diezazkizun diezazkizuen ziezazkizun ziezazkizuen -liezazkizu -liezazkizue
guk diezazkizugun diezazkizuegun geniezazkizun geniezazkizuen geniezazkizu geniezazkizue
haiek dictzazkizuten diezazkizueten ziezazkizuten ziezazkizueten -liezazkizute -liezazkizuete

IDRI IDRI liIRI
nik diezazkiadan/diezazkinadan niezazkian/niezazkinan -niezazkikln
hark diezazkianldiezazkinan ziezazkianlziezazkinan -liezazkikln
guk diezazkiagunldiezazkinagun geniezazkianlgeniezazkinan -geniezazkikln
haiek diezazkiaten/diezazkinaten ziezazkiaten/ziezazkinaten -liezazkiate/nate

IV--



N-N
*EZAN

NOR - NORI - NORK

TEMPUSA ~ ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NORK NORK NOR NORI NORK NOR NORI

~ · T T - N T N ·N T

- KIN KIN - H KIN N -H KIN

- (1) O - - z (i) O N ·1 (i) O
-AHALA (d)leza GU GU . Gen ieza GU N -Gen ieza GU

· ZU ZU - Zen ZU N -Zen ZU

· ZUe ZUe . Zen ZUe te N -Zen ZUe te

- (zki) (1) E TE - z (zki) (i) E te N -1 (zki) (i) E te

T ke T N T ke eN N T ke

KIN ke KIN H KIN ke eN H KIN ke

(i) O ke - z (i) O ke eN 1 (i) O ke

+AHALA d ieza GU ke GU Gen ieza GU ke eN Gen ieza GU ke

ZU ke ZU Zen ZU ke eN Zen ZU ke

ZUe ke ZUe Zen ZUe ke te N Zen ZUe ke te

(zki) (i) E ke TE z (zki) (i) E ke te N 1 (zki) (i) E ke te



[-AHALA]ren bilakaera (NüR = singularra)

üRAINA

HARI HAlEI
nIk -diezaiot -diezaiet
hik -diezaiok/n -diezaiek/n
hark -diezaio -diezaie
guk -diezaiogu -diezaiegu
zuk -diezaiozu -diezaiezu
zuek -diezaiozue -diezaiezue
haiek -diezaiote -diezaiete

NERI GURI
hik -diezadak/n -diezaguk/n
hark -diezat -diezagu
zuk -diezadazu -diezaguzu
zuek -diezadazue -diezaguzue
haiek -diezadate -diezagute

ZURI ZUEI
nIk -diezazut -diezazuet
hark -diezazu -diezazue
guk -diezazugu -diezazuegu
haiek -diezazute -diezazuete

HIRI
nIk -diezaat/nat
hark -diezak/n
guk -diezaagulnagu

N haiek -diezaate/nate
......
\;.l



N-.¡::.

*EZAN

NOR . NORI . NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NORK NORK NOR NORI NORK NOR NORI

t - T T . N T N -N T

- KIN KIN - H KIN N -H KIN

- (1) O - - z (i) O N -1 (i) O

-AHALA (d)1eza GU GU - Gen ieza GU N -Gen ieza GU

- ZU ZU - Zen ZU N -Zen ZU

- ZUe ZUe - Zen ZUe te N -Zen ZUe te

- (zki) (1) E TE - z (zki) (i) E te N -1 (zki) (i) E te

T ke T N T ke eN N T ke

KIN ke KIN H KIN ke eN H KIN ke

(i) O ke - z (i) O ke eN 1 (i) O ke

+AHALA d ieza GU ke GU Gen ieza GU ke eN Gen ieza GU ke

ZU ke ZU Zen ZU ke eN Zen ZU ke

ZUe ke ZUe Zen ZUe ke te N Zen ZUe ke te

(zki) (i) E ke TE z (zki) (i) E ke te N 1 (zki) (i) E ke te



[-AHALA]ren bilakaera (NüR = plurala)

üRAINA

HARI HAlEI
nik -diezazkiot -diezazkiet
hIk -diezazkiok!n -diezazkiek!n
hark -diezazkio -diezazkie
guk -diezazkiogu -diezazkiegu
zuk -diezazkiozu -diezazkiezu
zuek -diezazkiozue -diezazkiezue
haiek -diezazkiote -diezazkiete

NERI GURI
hIk -diezazkidakfn -diezazkiguk/n
hark -diezazkit -diezazkigu
zuk -diezazkidazu -diezazkiguzu
zuek -diezazkidazue -diezazkiguzue
haiek -diezazkidate -diezazkigute

ZURI ZUEI
nik -diezazkizut -diezazkizuet
hark -diezazkizu -diezazkizue
guk -diezazkizugu -diezazkizuegu
haiek -diezazkizute -diezazkizuete

HIRI
nik -diezazkiat!nat
hark -diezazkik/n
guk -diezazkiagulnagu
haiek -diezazkiate/nate

IV-UI



N.....
0'1

*EZAN

NOR . NORI . NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NüR NüRI NüRK NüRK NüR NüRI NüRK NüR NüRI

~ - T T - N T N -N T
- KIN KIN - H KIN N -H KIN
- (i) ü - - z (i) ü N -1 (i) ü

-AHALA (d)ieza GU GU - Gen ieza GU N -Gen ieza GU
- ZU ZU - Zen ZU N -Zen ZU
- ZUe ZUe - Zen ZUe te N -Zen ZUe te
- (zld) (i) E TE - z (zld) (i) E te N -1 (zld) (i) E te

T ke T N T ke eN N T ke
KIN ke KIN H KIN ke eN H KIN ke

(1) O ke - z (1) O ke eN 1 (1) O ke
+AHALA d leza GU ke GU Gen leza GU ke eN Gen leza GU ke

ZU ke ZU Zen ZU ke eN Zen ZU ke
ZUe ke ZUe Zen ZUe ke te N Zen ZUe ke te

(zki) (1) E ke TE z (zki) (1) E ke te N I (zki) (1) E ke te



[+AHALA]ren bilakaera (NOR = singularra)

ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

HARI HAIEI HARI HAlEI HARI HAlEI
nJk diezaioket diezaieket niezaiokeen niezaiekeen niezaioke niezaieke
hik diezaiokek!n diezaiekek!n hiezaiokeen hiezaiekeen hiezaioke hiezaieke
hark diezaioke diezaieke ziezaiokeen ziezaiekeen liezaioke liezaieke
guk diezaiokegu diezaiekegu geniezaiokeen geniezaiekeen geniezaioke geniezaieke
zuk diezazkiokezu diezaiekezu zeniezaiokeen zeniezaiekeen zeniezaioke zeniezaieke
zuek diezaiokezue diezaiekezue zeniezaioketen zeniezaieketen zeniezaiokete zeniezaiekete
baiek diezaiokete diezaiekete ziezaioketen ziezaieketen liezaiokete liezaiekete

NERI GURI NERI GURI NERI GURI
hik diezadakek!n diezagukek!n hiezadakeen hiezagukeen hiezadake hiezaguke
hark diezadake diezaguke ziezadakeen ziezagukeen liezadake liezaguke
zuk diezadakezu diezagukezu zeniezadakeen zeniezagukeen zeniezadake zeniezaguke
zuek diezadakezue diezagukezue zeniezadaketen zeniezaguketen zeniezadakete zeniezagukete
baiek diezadakete diezagukete ziezadaketen ziezaguketen liezadakete liezagukete

ZURI ZUEI ZURI ZUEI ZURI ZUEI
nJk diezazuket diezazueket niezazukeen niezazuekeen niezazuke niezazueke
hark diezazuke diezazueke ziezazukeen ziezazuekeen liezazuke liezazueke
guk diezazukegu diezazuekegu geniezazukeen geniezazuekeen geniezazuke geniezazueke
baiek diezazukete diezazuekete ziezazuketen ziezazueketen liezazukete liezazuekete

HIRI HIRI HIRI
nJk diezaaket/diezanaket niezaakeen/niezanakeen niezaake/niezanake
hark diezaake/diezanake ziezaakeen/ziezanakeen liezaakelliezanake
guk diezaakeguldiezanakegu geniezaakeen/geniezanakeen geniezaake/geniezanake

IV baiek diezaakete/diezanakete ziezaaketen/ziezanaketen liezaaketelliezanakete--.1



N-00

*EZAN

NOR - NORI - NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NORK NORK NOR NORI NORK NOR NORI

~ - T T - N T N -N T
- KIN KIN - H KIN N -H KIN
- (i) O - - z (i) O N -1 (i) O

-AHALA (d)ieza GU GU - Gen ieza GU N -Gen ieza GU

- ZU ZU - Zen ZU N -Zen ZU

- ZUe ZUe - Zen ZUe te N -Zen ZUe te

- (zki) (i) E TE - z (zki) (i) E te N -1 (zki) (i) E te

T ke T N T ke eN N T ke
KIN ke KIN H KIN ke eN H KIN ke

(i) O ke - z (1) O ke eN 1 (1) O ke
+AHALA d ieza GU ke GU Gen ieza GU ke eN Gen ieza GU ke

ZU ke ZU Zen ZU ke eN Zen ZU ke
ZUe ke ZUe Zen ZUe ke te N Zen ZUe ke te

(zki) (i) E ke TE z (zki) (i) E ke te N 1 (zki) (i) E ke te



[+AHALA]ren bilakaera (NOR = plurala)

ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

HARI HAIEI HARI HAlEI HARI HAlEI
nik diezazkioket diezazkieket niezazkiokeen niezazkiekeen niezazkioke niezazkieke
hik diezazkiokek/n diezazkiekek/n hiezazkiokeen hiezazkiekeen hiezazkioke hiezazkieke
hark diezazkioke diezazkieke ziezazkiokeen ziezazkiekeen liezazkioke liezazkieke
guk diezazkiokegu diezazkiekegu geniezazkiokeen geniezazkiekeen geniezazkioke geniezazkieke

zuk diezazkiokezu diezazkiekezu zeniezazkiokeen zeniezazkiekeen zeniozazkioke zeniezazkieke
zuek diezazkiokezue diezazkiekezue zeniezazkioketen zeniezazkieketen zeniezazkiokete zeniezazkiekete
haiek diezazkiokete diezazkiekete ziezazkioketen ziezazkieketen liezazkiokete liezazkiekete

NERI GURI NERI GURI NERI GURI
hik diezazkidakek/n diezazkigukek/n hiezazkidakeen hiezazkigukeen hiezazkidake hiezazkiguke

hark diezazkidake diezazkiguke ziezazkidakeen ziezazkigukeen liezazkidake liezazkiguke
zuk diezazkidakezu diezazkigukezu zeniezazkidakeen zeniezazkigukeen zeniezazkidake zeniezazkiguke

zuek diezazkidakezue diezazkigukezue zeniezazkidaketen zeniezazkiguketen zeniezazkidakete zeniezazkigukete
haiek diezazkidakete diezazkigukete ziezazkidaketen ziezazkiguketen liezazkidakete liezazkigukete

ZURI ZUEI ZURI ZUEI ZURI ZUEI
nik diezazkizuket diezazkizueket niezazkizukeen niezazkizuekeen niezazkizuke niezazkizueke
hark diezazkizuke diezazkizueke ziezazkizukeen ziezazkizuekeen liezazkizuke liezazkizueke
guk diezazkizukegu diezazkizuekegu geniezazkizukeen geniezazkizuekeen geniezazkizuke geniezazkizueke
haiek diezazkizukete diezazkizuekete ziezazkizuketen ziezazkizueketen liezazkizukete liezazkizuekete

lllRI lllRI lllRI
nik diezazkiaket/diezazkinaket niezazkiakeen/niezazkinakeen niezazkiake/niezazkinake
hark diezazkiake/diezazkinake ziezazkiakeen/ziezazkinakeen liezazkiake/liezazkinake

guk diezazkiakeguldiezazkinakegu geniezazkiakeen/geniezazkinakeen geniezazkiake/geniezazkinake

N
haiek diezazkiakete/diezazkinakete ziezazkiaketen/ziezazkinaketen liezazkiakete/liezazkinakete-\l:)



10. ADIZKI TRINKOEN PARADIGMAK



Adizki trinkoak

Adizki trinkoenparadigman batzutan hutsuneak aurkituko ditu
irakurleak; horiek Euskaltzaindiak onartu zituen trinkoen adizkietan agertzen diren
berberak dira. Beste zenbait adizkiri buruz, gainera, ikus zer erantsi zion
Euska1tzaindiak bere aditz trinkoen txostenari (Euskera - XXII (2. aldia), 849.
orr.):

"Euskal literaturan beste zenbait aditz ere agertzen da forma
sintetiko duenik. Aski ez-ezagunak direlako, ordea,eta beren formak oso gutxi
agertzen direlako, ez ditugu paradigmak osatu izan, hau Euskaltzaindiaren egitekoa
ez baizik gehienez ere gramatikalarien eta euskal idazleena dela iruditzen zaigulako.

Halaz ere, zenbaiten formak, literaturan agertzen direnak, hemen
ipintzea erabaki dugu, idazleak nahiz ikasleak jakin dezan nola erabili behar díren.

IZEKI: Beti zizekan sua (Lardizabal, Testamentu Zarreko eta Berri
ko Kondaira, 327-20)

ERAGON: Daragoiot, daragoiok, daragoion, daragoio,
daragoiogu, daragoiozu, daragoiozue, daragoioe (Azkue, Morfologia, 699).
Edurrari badaragoio (Azkue, Hiztegia). Lanen bateri badaragoiozuI (Añibarro,
Esku-liburua, 46).

ERASI (EDASI): Zer ere zugati, nigati bailedaske izterbegiak
(Oihenart, Atsotitzak, 156). Dadasa, dadasate, zadasaten (Leizarraga). Gurdi
kargatuak badarasa (Axular, Gero, 278).

JAIKI: Horeki datzana daika kukusoeki (Oihenart, Atsotitzak,
882). Haik (Axular, Gero).

ERORI: Thu etxatua zeruan gora, begithartera derora (Oihenart,
Atsotitzak, 673). Esteiari izan denari bethi ere, on derorkona hanitz zaio, apur
badere (Oihenart, Atsotitzak, 692)
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JAITSl: Hiri gaitza eztuk net gaitza, hire auzoaren beharrira
ezpadaitsa (Oihenart, Atsotitzak, 239). Buru ederreko adatsa, lasurik baderatza,
ba daitso gerrirano, urhe izpiz aberatsa (Oihenart, Neurtitzak, 137). Haitsa (Leiza
fraga)

IHARDETSI: Herenak zihardetsan (Oihenart, Neurtitzak, 248).
lhardestazue (Leizarraga)

ERAUTSI: Diraustazu, dirautsut (Pero Abarka, 68). Ao batez
dirauskue (Añibarro, 6. Zirautsela (Astarloa, Urteko domekak, 1)

IGORRI: Hark nigorra, hunen zuri eraitera (Oihenart, Neurtitzak,
191)

EROSI: Garaziren gaitza Behorlegik derosa (Oihenart, Atsotitzak,
180). Erosazue (Leizarraga)

IN (EMAN): Jainkoak didala behazale bezala adizale (Oihenart,
Atsotitzak, 635). Dit, digu, dizue, deie, deiegu, deiezue, lit, ligu, indak, indan,
iguk, eieik, indazue, iguzue, eiezue (Leizarraga). Idak, idan, idazu, idazue,
(Ithurry, Lafitte). Bitara agertzen dira, dakusazunez: idazu/indazu...Guk -n
gabeak hobesten ditugu, erregulartasuna dela eta.

IDOKI: Etxoiloak basoiloa zedokan (Oihenart, Atsotitzak, 172).
Hipokrita, idokak lehenik gaphirioa eure begitik (Leizarraga)

EBAKI: Ganibet berbatek debaka ogia eta erhia (Oihenart,
Atsotitzak, 179)

ERAHAZI: Gaitza gaitzagoak derahatza (Oihenart, Atsotitzak, 174)

ETSI: Otsoak zer baitetsa, otsemak donhetsa (Oihenart, Atsotitzak,
390) Jainkoak bailetsa..Ailetsa Jainkoak, hobeak zintezten!

ERATZAN: Zer aratza lo? (Ax.), berzek besoan daratza(Etxap.)
Buru ederreko adatsa, laxurik baderatza (Oihenart, Neurtitzak, 137)

IKUZI: Esku batak dikuzke bertzea, biek begitartea (Oihenart,
Atsotitzak 157)

IMINI/IPINI: Darninda sabela betez (RS, 99)
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JAUGIN: Herioa dauginean (Etxap.), daugin astean (Zub), Haugi
hona, zindiaurizan (Tartas).

IRAGAN/IGARO: Digaran artean ez urtegati gasorik esan (RS,
231)".

Honaino Euskaltzaindiak bere garaian jarri zuena. Guk bere
horretan utzi nabi izan dugu ohar hura, ezertxo ere aldatu gabe.
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IV
IV
00

EGON

NOR

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA

! ni Nago Nengoen ·Nengo
hi Hago Hengoen -Hengo

hura dago zegoen -lego

-AHALA gu Gaude Geunden -Geunde

zu Zaude Zeunden -Zeunde

zuek Zaudete Zeundeten -Zeundete

haiek daude zeuden -leude

ni Nagoke Nengokeen Nengoke

hi Hagoke Hengokeen Hengoke
hura dagoke zegokeen legoke

+AHALA gu Gaudeke Geundekeen Geundeke

zu Zaudeke Zeundekeen Zeundeke

zuek Zaudekete Zeundeketen Zeundekete
haiek daudeke zeudekeen leudeke



N
l.#)
O

EGON

NOR - NORI

TEMPUSA ---+ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA NüR NüRI NüR NüRI NüR NüRI

t Na go ki T Nen go Id T N -Nen go Id T

Ra go ki K/N Ren go Id K/N N -Ren go Id K/N

da go Id ü ze go Id ü N -le go Id ü

-AHALA Ga go z Id GU Gen go z Id GU N -Gen go z Id GU
Za go z Id ZU Zen go z Id ZU N -Zen go z ki ZU
Za go z ki ZUe te Zen go z Id ZUe te N -Zen go z ki ZUe te
da go z Id E ze go z Id E N -le go z Id E

Na go Id T ke Nen go Id T ke eN Nen go Id T ke
Ha go Id KIN ke Den go Id KIN ke eN Den go Id KIN ke
da go Id O ke ze go Id O ke eN le go Id O ke

+AHALA Ga go z Id GU ke Gen go z Id GU ke eN Gen go z Id GU ke
Za go z Id ZU ke zen go z Id ZU ke eN Zen go z Id ZU ke
Za go z Id ZUe ke te Zen go z Id ZUe ke te N Zen go z Id ZUe ke te

da go z Id E ke ze go z Id E ke eN le go z Id E ke



[-AHALA]ren bilakaera

ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

HURA HAIEK HURA HAIEK HURA HAIEK
neri dagokit dagozkit zegokidan zegozkidan -legokit -legozkit

hiri dagokik/n dagozkik/n zegokian/nan zegozkian/nan -legokik/n -legozkik/n

hari dagokio dagozkio zegokion zegozkion -legokio -legozkio

gurI dagokigu dagozkigu zegokigun zegozkigun -legokigu -legozkigu

zuri dagokizu dagozkizu zegokizun zegozkizun -legokizu -legozkizu

zuei dagokizue dagozkizue zegokizuen zegozkizuen -legokizue -legozkizue

halel dagokie dagozkie zegokien zegozkien -legokie -legozkie

NI GU NI GU NI GU
hiri nagokik/n gagozkik/n nengokian/nan gengozkian/nan -nengokik/n -gengozkik/n

hari nagokio gagozkio nengokion gengozkion -nengokio -gengozkio

zun nagokizu gagozkizu nengokizun gengozkizun -nengokizu -gengozkizu

zuel nagokizue gagozkizue nengokizuen gengozkizuen -nengokizue -gengozkizue

halei nagokie gagozkie nengokien gengozkien -nengokie -gengozkie

ZU ZUEK ZU ZUEK ZU ZUEK
neri zagozkit zagozkidate zengozkidan zengozkidaten . -zengozkit -zengozkidate

hari zagozkio zagozkiote zengozkion zengozkioten -zengozkio -zengozkiote

gurI zagozkigu zagozkigute zengozkigun zengozkiguten -zengozkigu -zengozkigute

halei zagozkie zagozkiete zengozkien zengozkieten -zengozkie -zengozkiete

ID ID ID
neri hagokit hengokidan -hengokit

hari hagokio hengokion -hengokio

gurI hagokigu hengokigun -hengokigu

halei hagokie hengokien -hengokie

IV
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N
W
N

EGON

NOR· NORI

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NüR NüRI NüR NüRI NüR NüRI

~ Na go Id T Nen go Id T N -Nen go Id T

Ha go Id KIN Hen go Id KIN N -Hen go Id KIN

da go Id O ze go Id O N -le go Id O

-AHALA Ga go z Id GU Gen go z Id GU N -Gen go z Id GU
Za go z Id ZU Zen go z Id ZU N -Zen go z Id ZU
Za go z Id ZUe te Zen go z Id ZUe te N -Zen go z Id ZUe te

da go z Id E ze go z Id E N -le go z Id E

Na go ki T ke Nen go ki T ke eN Nen go ki T ke
Ra go ki KIN ke Ren go ki KIN ke eN Ren go ki KIN ke
da go ki Ü ke ze go ki Ü ke eN le go ki Ü ke

+AHALA Ga go z ki GU ke Gen go z ki GU ke eN Gen go z ki GU ke
Za go z ki ZU ke zen go z ki ZU ke eN Zen go z ki ZU ke
Za go z ki ZUe ke te Zen go z ki ZUe ke te N Zen go z ki ZUe ke te
da go z ki E ke ze go z ki E ke eN le go z ki E ke



[+AHALA]ren bilakaera

ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

HURA HAIEK HURA HAIEK HURA HAIEK
neri dagokidake dagozkidake zegokidakeen zegozkidakeen legokidake legozkidake
hiri dagokiake/nake dagozkiake/nake zegokiakeenlnakeen zegozkiakeenlnakeen legokiake/nake legozkiake/nake
hari dagokioke dagozkioke zegokiokeen zegozkiokeen legokioke legozkioke
guri dagokiguke dagozkiguke zegokigukeen zegozkigukeen legokiguke legozkiguke
zuri dagokizuke dagozkizuke zegokizukeen zegozkizukeen legokizuke legozkizuke
zuel dagokizueke dagozkizueke zegokizuekeen zegozkizuekeen legokizueke legozkizueke
baiel dagokieke dagozkieke zegokiekeen zegozkiekeen legokieke legozkieke

NI GU NI GU NI GU
hiri nagokiake/nake gagozkiake/nake nengokiakeenlnakeen gengozkiakeenlnakeen nengokiake/nake gengozkiake/nake
bar! nagokioke gagozkioke nengokiokeen gengozkiokeen nengokioke gengozkioke
zuri nagokizuke gagozkizuke nengokizukeen gengozkizukeen nengokizuke gengozkizuke
zuel nagokizueke gagozkizueke nengokizuekeen gengozkizuekeen nengokizueke gengozkizueke
haiei nagokieke gagozkieke nengokiekeen gengozkiekeen nengokieke gengozkieke

ZU ZUEK ZU ZUEK ZU ZUEK
neri zagozkidake zagozkidakete zengozkidakeen zengozkidaketen zengozkidake zengozkidakete
bar! zagozkioke zagozkiokete zengozkiokeen zengozkioketen zengozkioke zengozkiokete
guri zagozkiguke zagozkigukete zengozkigukeen zengozkiguketen zengozkiguke zengozkigukete
baiei zagozkieke zagozkiekete zengozkiekeen zengozkieketen zengozkieke zengozkiekete

HI HI HI
neri hagokidake hengokidakeen hengokidake
hari hagokioke hengokiokeen hengokioke
guri hagokiguke hengokigukeen hengokiguke
baiei hagokieke hengokiekeen hengokieke

N
V>
V>



ETORRI

NOR

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA

~ ni Nator Nentorren -Nentor

hi Hator Hentorren -Hentor

hura dator zentorren -letor

-AHALA gu Gatoz Gentozen -Gentoz

zu Zatoz Zentozen -Zentoz

zuek Zatozte Zentozten -Zentozte

haiek datoz zetozen -letoz

ni Natorke Nentorkeen Nentorke
hi Hatorke Hentorkeen Hentorke
hura datorke zetorkeen letorke

+AHALA gu Gatozke Gentozkeen Gentozke

zu Zatozke Zentozkeen Zentozke

zuek Zatozkete Zentozketen Zentozkete
haiek datozke zetozkeen letozke



ETORRI

NOR - NORI

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NOR NORI NOR NORI

~ Na tor Id T Nen lor Id T N -Nen tor Id T

Ha tor Id KIN Hen tor Id KIN N ·Hen tor Id KIN
da tor Id O ze tor Id O N ·Ie tor Id O

-AHALA Ga to z Id GU Gen lo z Id GU N -Gen lo z Id GU

Za to z Id ZU Zen lo z Id ZU N -Zen to z Id ZU

Za to z Id ZUe te Zen lo z Id ZUe te N ·Zen to z Id ZUe te

da to z Id E ze to z Id E N ·Ie to z Id E

Na tor ki T ke Nen tor ki T ke eN Nen tor ki T ke

Ha tor ki KIN ke Hen tor ki KIN ke eN Hen tor ki KIN ke

da tor ki O ke ze tor ki O ke eN le tor ki O ke

+AHALA Ga to z ki GU ke Gen to z ki GU ke eN Gen to z ki GU ke

Za to z ki ZU ke Zen to z ki ZU ke eN Zen to z ki ZU ke

Za to z ki ZUe ke te Zen to z ki ZUe ke te N Zen to z ki ZUe ke te

da to z ki E ke ze to z ki E ke eN le to z ki E ke



[-AHALA]ren bilakaera

ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

HURA HAIEK HURA HAIEK HURA HAIEK
niri datorkit datozkit zetorkidan zetozkidan -letorkit -letozkit
hiri datorkik/n datozkik/n zetorkian/nan zetozkian/nan -letorkik/n -letozkik/n
hari datorkio datozkio zetorkion zetozkion -letorkio -letozkio
guri datorkigu datozkigu zetorkigun zetozkigun -letorkigu -letozkigu
zuri datorkizu datozkizu zetorkizun zetozkizun -letorkizu -letozkizu
zuei datorkizue datozkizue zetorkizuen zetozkizuen -letorkizue -letozkizue
haiei datorkie datozkie zetorkien zetozkien -letorkie -letozkie

NI GU NI GU NI GU
hiri natorkik/n gatozkik/n nentorkian/nan gentozkian/nan -nentorkik/n -gentozkik/n
hari natorkio gatozkio nentorkion gentozkion -nentorkio -gentozkio
zuri natorkizu gatozkizu nentorkizun gentozkizun -nentorkizu -gentozkizu
zuei natorkizue gatozkizue nentorkizuen gentozkizuen -nentorkizue -gentozkizue
haiei natorkie gatozkie nentorkien gentozkien -nentorkie -gentozkie

ZU ZUEK ZU ZUEK ZU ZUEK
nlri zatozkit zatozkidate zentozkidan zentozkidaten -zentozkit -zentozkidate
hari zatozkio zatozkiote zentozkion zentozkioten -zentozkio -zentozkiote
guri zatozkigu zatozkigute zentozkigun zentozkiguten -zentozkigu -zentozkigute
haiei zatozkie zatozkiete zentozkien zentozkieten -zentozkie -zentozkiete

ID ID ID
nlri hatorkit hentorkidan -hentorkit
hari hatorkio hentorkion -hentorkio
guri hatorkigu hentorkigun -hentorkigu
haiei hatorkie hentorkien -hentorkie
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IV
~
00

ETORRI

NOR - NORI

TEMPUSA _ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NOR ]'IJORI NOR NORI

~ Na tor Id T Nen tor Id T N -Nen tor Id T

Ha tor Id KIN Ren tor Id KIN N -Ren tor Id KIN
da tor Id O ze tor Id O N -le tor Id O

-AHALA Ga to z Id GU Gen to z Id GU N -Gen to z Id GU
Za to z Id ZU Zen to z Id ZU N -Zen to z Id ZU
Za to z Id ZUe te Zen to z Id ZUe te N -Zen to z Id ZUe te
da to z Id E ze to z Id E N -le to z Id E

Na tor ki T ke Nen tor ki T ke eN Nen lor ki T ke
Ha lor ki KIN ke Den tor ki KIN ke eN Hen lor ki KIN ke

da lor ki O ke ze lor ki O ke eN le lor ki O ke

+AHALA Ga to z ki GU ke Gen lo z ki GU ke eN Gen to z ki GU ke

Za to z ki ZU ke Zen to z ki ZU ke eN Zen to z ki ZU ke
Za to z ki ZUe ke te Zen lo z ki ZUe ke te N Zen lo z ki ZUe ke te
da to z ki E ke ze lo z ki E ke eN le to z ki E ke



[+AHALAlren bilakaera

ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

HURA HAIEK HURA HAIEK HURA HAIEK
nirl datorkidake datozkidake zetorkidakeen zetozkidakeen letorkidake letozkidake
hiri datorkiake/nake datozkiake/nake zetorkiakeenlnakeen zetozkiakeenlnakeen letorkiake/nake letozkiake/nake
hari datorkioke datozkioke zetorkiokeen zetozkiokeen letorkioke letozkioke
guri datorkiguke datozkiguke zetorkigukeen zetozkigukeen letorkiguke letozkiguke
zuri datorkizuke datozkizuke zetorkizukeen zetozkizukeen letorkizuke letozkizuke
zuei datorkizueke datozkizueke zetorkizuekeen zetozkizuekeen letorkizueke letozkizueke
haiei datorkieke datozkieke zetorkiekeen zetozkiekeen letorkieke letozkieke

NI GU NI GU NI GU
hiri natorkiake/nake gatozkiake/nake nentorkiakeenlnakeen gentozkiakeenlnakeen nentorkiake/nake gentozkiake/nake
hari natorkioke gatozkioke nentorkiokeen gentozkiokeen nentorkioke gentozkioke
zuri natorkizuke gatozkizuke nentorkizukeen gentozkizukeen nentorkizuke gentozkizuke
zuei natorkizueke gatozkizueke nentorkizuekeen gentozkizuekeen nentorkizueke gentozkizueke
haiei natorkieke gatozkieke nentorkiekeen gentozkiekeen nentorkieke gentozkieke

ZU ZUEK ZU ZUEK ZU ZUEK
nirl zatozkidake zatozkidakete zentozkidakeen zentozkidaketen zentozkidake zentozkidakete
harl zatozkioke zatozkiokete zentozkiokeen zentozkioketen zentozkioke zentozkiokete
guri zatozkiguke zatozkigukete zentozkigukeen zentozkiguketen zentozkiguke zentozkigukete
haiei zatozkieke zatozkiekete zentozkiekeen zentozkieketen zentozkieke zentozkiekete

HI HI HI
nirl hatorkidake hentorkidakeen hentorkidake
hari hatorkioke hentorkiokeen hentorkioke
gurl hatorkiguke hentorkigukeen hentorkiguke
haiei hatorkieke hentorkiekeen hentorkieke
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IBILI

NOR

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA

~ ni Nabil Nenbilen -Nenbil

hi Habil Henbilen -Henbil

hura dabil zebilen -lebil

-AHALA gu Gabiltza Genbiltzan -Genbiltza

zu Zabiltza Zenbiltzan -Zenbiltza

zuek Zabiltzate Zenbiltzaten -Zenbiltzate

haiek dabiltza zebiltzan -lebiltza

ni Nabilke Nenbilkeen Nenbilke

hi Habilke Henbilkeen Henbilke
hura dabilke zenbilkeen lebilke

+AHALA gu Gabilzke Genbilzkeen Genbilzke

zu Zabilzke Zenbilzkeen Zenbilzke

zuek Zabilzkete Zenbilzketen Zenbilzkete
haiek dabilzke zebilzkeen lebilzke



N
~
N

IBILI

NOR· NORI

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA NOR NORI NOR NORI NOR NORI

t Na bil Id T Nen bil Id T N -Nen bit Id T
Ha bil Id KIN Hen bU Id KIN N -Hen bil Id KIN
da bil Id O ze bil Id O N -le bil Id O

-AHALA Ga bit z Id GU Gen bil z Id GU N -Gen bil z Id GU
Za bit z Id ZU Zen bil z Id ZU N -Zen bil z Id ZU
Za bit z Id ZUe te Zen bil z Id ZUe te N -Zen bil z Id ZUe te

da bil z Id E ze bil z Id E N -le bil z Id E

Na bil ki T ke Nen bil ki T ke eN Nen bil ki T ke
Ha bil ki KJN ke Hen bil ki KJN ke eN Hen bil ki KJN ke
da bil ki O ke ze bil ki O ke eN le bil ki O ke

+AHALA Ga bil z ki GU ke Gen bil z ki GU ke eN Gen bil z ki GU ke
za bil z ki ZU ke Zen bil z ki ZU ke eN Zen bil z ki ZU ke
Za bil z ki ZUe ke te Zen bil z ki ZUe ke te N Zen bil z ki ZUe ke te
da bil z ki E ke ze bil z ki E ke eN le bil z ki E ke



[-AHALA]ren bilakaera

ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

HURA HAIEK HURA HAIEK HURA HAIEK
nirl dabilkit dabi1zkit zebilkidan zebi1zkidan -lebilkit -lebi1zkit
biri dabilkikÍ1 dabilzkik/n zebilkian/nan zebi1zkian/nan -lebilkik/n -lebilzkik/n
hari dabilkio dabi1zkio zebilkion zebi1zkion -lebilkio -lebi1zkio
guri dabilkigu dabi1zkigu zebilkigun zebilkigun -lebilkigu -lebi1zkigu
zuri dabilkizu dabilzkizu zebilkizun zebilzkizun -lebilkizu -lebilzkizu
zuei dabilkizue dabilzkizue zebilkizuen zebilzkizuen -lebilkizue -lebilzkizue
haiei dabilkie dabi1zkie zebilkien zebi1zkien -lebilkie -lebi1zkie

NI GU NI GU NI GU
biri nabilkik/n gabilzkik/n nenbilkian/nan genbi1zkian/nan -nenbilkik/n -genbi1zkik/n
hari nabilkio gabi1zkio nenbilkion genbi1zkion -nenbilkio -genbi1zkio
zuri nabilkizu gabilzkizu nenbilkizun genbi1zkizun -nenbilkizu -genbi1zkizu
zuei nabilkizue gabilzkizue nenbilkizuen genbi1zkizuen -nenbilkizue -genbi1zkizue
haiei nabilkie gabi1zkie nenbilkien genbi1zkien -nenbilkie -genbi1zkie

ZU ZUEK ZU ZUEK ZU ZUEK
nirl zabi1zkit zabi1zkidate zenbi1zkidan zenbi1zkidaten -zenbi1zkit -zenbilkidate
hari zabi1zkio zabi1zkiote zenbi1zkion zenbi1zkioten -zenbi1zkio -zenbilkiote

guri zabi1zkigu zabi1zkigute zenbi1zkigun zenbi1zkiguten -zenbi1zkigu -zenbilkigute
haiei zabi1zkie zabi1zkiete zenbi1zkien zenbi1zkieten -zenbi1zkie -zenbilkiete

ID ID ID
nirl habilkit henbilkidan -henbilkit
hari habilkio henbilkion -henbilkio

guri habilkigu henbilkigun -henbilkigu
haiei habilkie henbilkien -henbilkie
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IBILI

NOR - NORI

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA NOR NORI NOR NORI NOR NORI

~ Na bil ki T Nen bil ki T N -Nen bil ki T

Ha bil ki K/N Hen bil ki K/N N -Hen bil ki K/N

da bil ki O ze bil ki O N -le bil ki O

-AHALA Ga bil z ki GU Gen bil z ki GU N -Gen bil z ki GU

Za bil z ki ZU Zen bil z ki ZU N -Zen bil z ki ZU

Za bil z ki ZUe te Zen bil z ki ZUe te N -Zen bil z ki ZUe te

da bil z ki E ze bil z ki E N -le bil z ki E

Na bU Id T ke Nen bU Id T ke eN Nen bU Id T ke

Ha bU Id KIN ke Hen bU Id KIN ke eN Hen bU Id KIN ke

da bU Id O ke ze bU Id Q ke eN le bU Id O ke

+AHALA Ga bU z Id GU ke Gen bU z Id GU ke eN Gen bU z Id GU ke

Za bU z Id ZU ke Zen bU z Id ZU ke eN Zen bU z Id ZU ke

Za bU z Id ZUe ke te Zen bU z Id ZUe ke te N Zen bU z Id ZUe ke te

da bU z Id E ke ze bU z Id E ke eN le bU z Id E ke



[+AHALA]ren bilakaera

ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

HURA HAIEK HURA HAIEK HURA HAIEK
niri dabilkidake dabilzkidake zebilkidakeen zebilzkidakeen lebilkidake lebilzkidake
hiri dabilkiake/nake dabilzkiake/nake zebilkiakeen/nakeen zebilzkiakeen/nakeen lebilkiake/nake lebilzkiake/nake
hari dabilkioke dabilzkioke zebilkiokeen zebilzkiokeen lebilkioke lebilzkioke
gurI dabilkiguke dabilzkiguke zebilkigukeen zebilzkigukeen lebilkiguke lebilzkiguke
zuri dabilkizuke dabilzkizuke zebilkizukeen zebilzkizukeen lebilkizuke lebilzkizuke
zuei dabilkizueke dabilzkizueke zebilkizuekeen zebilzkizuekeen lebilkizueke lebilzkizueke
haiei dabilkieke dabilzkieke zebilkiekeen zebilzkiekeen lebilkieke lebilzkieke

NI GU NI GU NI GU
hiri nabilkiake/nake gabilzkiake/nake nenbilkiakeen/nakeen genbilzkiakeen/nakeen nenbilkiake/nake genbilzkiake/nake
hari nabilkioke gabilzkioke nenbilkiokeen genbilzkiokeen nenbilkioke genbilzkioke
zuri nabilkizuke gabilzkizuke nenbilkizukeen genbilzkizukeen nenbilkizuke genbilzkizuke
zuei nabilkizueke gabilzkizueke nenbilkizuekeen genbilzkizuekeen nenbilkizueke genbilzkizueke
haiei nabilkieke gabilzkieke nenbilkiekeen genbilzkiekeen nenbilkieke genbilzkieke

ZU ZUEK ZU ZUEK ZU ZUEK
niri zabilzkidake zabilzkiadakete zenbilzkidakeen zenbilzkidaketen zenbilzkidake zenbilzkidakete
hari zabilzkioke zabilzkiokete zenbilzkiokeen zenbilzkioketen zenbilzkioke zenbilkiokete
gurI zabilzkiguke zabilzkigukete zenbilzkigukeen zenbilzkiguketen zenbilzkiguke zenbilkigukete
haiei zabilzkieke zabilzkiekete zenbilzkiekeen zenbilzkieketen zenbilzkieke zenbilkiekete

lIT lIT lIT
niri habilkidake henbilkidakeen henbilkidake
hari habilkioke henbilkiokeen henbilkioke
gurI habilkiguke henbilkigukeen henbilkiguke
haiei habilkieke henbilkiekeen henbilkieke

IV
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VI



JOAN

NOR

TEMPUSA ~ ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA

t ni Noa Nindoan -Nindoa

hi Hoa Hindoan -Hindoa

hura doa zihoan -lihoa

-AHALA gu Goaz Gindoazen -Gindoaz

zu Zoaz Zindoazen -Zindoaz

zuek Zoazte Zindoazten -Zindoazte

haiek doaz zihoazen -lihoaz

ni Noake Nindoakeen Nindoake
hi Hoake Hindoakeen Hindoake
hura doake zihoakeen lihoake

+AHALA gu Goazke Gindoazkeen Gindoazke
zu Zoazke Zindoazkeen Zindoazke
zuek Zoazkete Zindoazketen Zindoazkete
haiek doazke zihoazkeen lihoazke



N
.¡::.
00

JOAN

NOR - NORI

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA NOR NORI NOR NORI NOR NORI

~ N oa ki T Nind oa ki T N ·Nind oa ki T

H oa ki KIN Hind oa ki KIN N -Hind oa ki KIN
d(lh) oa ki O zih oa ki O N -Iih oa ki O

-AHALA G oa z ki GU Gind oa z ki GU N -Gind oa z ki GU
Z oa z ki ZU Zind oa z ki ZU N -Zind oa z ki ZU
Z oa z ki ZUe te Zind oa z ki ZUe te N -Zind oa z ki ZUe te
d(lh) oa z ki E zih oa z ki E N -Iih oa z ki E

N oa ki T ke Nind oa ki T ke eN Nind oa ki T ke

H oa ki KIN ke Hind oa ki KIN ke eN Hind oa ki KIN ke
d(ih) oa ki O ke zih oa ki O ke eN lih oa ki O ke

+AHALA G oa z ki GU ke Gind oa z ki GU ke eN Gind oa z ki GU ke

Z oa z ki ZU ke Zind oa z ki ZU ke eN Zind oa z ki ZU ke
Z oa z ki ZUe ke te Zind oa z ki ZUe ke te N Zind oa z ki ZUe ke te

d(ih) oa z ki E ke zih oa z ki E ke eN lih oa z ki E ke



[-AHALA]ren bilakaera

ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

HURA HAIEK HURA HAIEK HURA HAIEK
niri d(ih)oakit d(ih)oazkit zihoakidan zihoazkidan -lihoakit -lihoazkit
birl d(ih)oakikln d(ih)oazkik/n zihoakian!nan zihoazkian!nan -lihoakikln -lihoazkikln
hari d(ih)oakio d(ih)oazkio zihoakion zihoazkion -lihoakio -lihoazkio
guri d(ih)oakigu d(ih)oazkigu zihoakigun zihoazkigun -lihoakigu -lihoazkigu
zuri d(ih)oakizu d(ih)oazkizu zihoakizun zihoazkizun -lihoakizu -lihoazkizu
me! d(ih)oakizue d(ih)oazkizue zihoakizuen zihoazkizuen -lihoakizue -lihoazkizue
haiei d(ih)oakie d(ih)oazkie zihoakien zihoazkien -lihoakie -lihoazkie

NI GU NI GU NI GU
birl noakikln goazkikJn nindoakian!nan gindoazkian/nan -nindoakikln -gindoazkikJn
hari noakio goazkio nindoakion gindoazkion -nindoakio -gindoazkio
znrl noakizu goazkizu nindoakizun gindoazkizun -nindoakizu -gindoazkizu
me! noakizue goazkizue nindoakizuen gindoazkizuen -nindoakizue ·gindoazkizue
haie! noakie goazkie nindoakien gindoazkien -nindoakie -gindoazkie

ZU ZUEK ZU ZUEK ZU ZUEK
niri zoazkit zoazkidate zindoazkidan zindoazkidaten -zindoazkit -zindoazkidate
hari zoazkio zoazkiote zindoazkion zindoazkioten -zindoazkio -zindoazkiote
guri zoazkigu zoazkigute zindoazkigun zindoazkiguten -zindoazkigu -zindoazkigute
haie! zoazkie zoazkiete zindoazkien zindoazkieten -zindoazkie -zindoazkiete

HI HI HI
niri hoakit hindoakidan -hindoakit
hari hoakio hindoakion -hindoakio
guri hoakigu hindoakigun -hindoakigu
haiei hoakie hindoakien -hindoakie

N
.¡>.
\O



N
Ul
O

JOAN

NOR - NORI

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NüR NüRI NüR NüRI NüR NüRI

t N oa Id T Nind oa Id T N -Nind oa Id T

H oa ki K/N Hind oa Id K/N N -Hind oa ki K/N

d(ih) oa Id ü zih oa Id ü N -lih oa Id ü

-AHALA G oa z Id GU Gind oa z ki GU N -Gind oa z Id GU

Z oa z Id ZU Zind oa z ki ZU N -Zind oa z Id ZU

Z oa z Id ZUe te Zind oa z Id ZUe te N -Zind oa z Id ZUe te
d(ih) oa z Id E zih oa z ki E N -lih oa z Id E

N os Id T ke Nind os Id T ke eN Nind os Id T ke

H os Id KIN ke Hind os Id KIN ke eN Hind os Id KIN ke
d(lh) os Id O ke zih os Id O ke eN Iih os Id O ke

+AHALA G os z Id GU ke Gind oa z Id GU ke eN Gind oa z Id GU ke

Z os z Id ZU ke Zind oa z Id ZU ke eN Zind oa z Id ZU ke

Z os z Id ZUe ke te Zind oa z Id ZUe ke te N Zind os z Id ZUe ke te
d(lh) os z Id E ke zih oa z Id E ke eN Iih os z Id E ke



[+AHALA]ren bilakaera

ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

HURA HAIEK HURA HAIEK HURA HAIEK
niri d(ih)oakidake d(ih)oazkidake zihoakidakeen zihoazkidakeen lihoakidake lihoazkidake
hiri d(ih)oakiake/nake d(ih)oazkiake/nake zihoakiakeen/nakeen zihoazkiakeen/nakeen lihoakiake/nake lihoazkiake/nake
hari d(ih)oakioke d(ih)oazkioke zihoakiokeen zihoazkiokeen lihoakioke lihoazkioke
gurl d(ih)oakiguke d(ih)oazkiguke zihoakigukeen zihoazkigukeen lihoakiguke lihoazkiguke
znri d(ih)oakizuke d(ih)oazkizuke zihoakizukeen zihoazkizukeen lihoakizuke lihoazkizuke
zuei d(ih)oakizueke d(ih)oazkizueke zihoakizuekeen zihoazkizuekeen lihoakizueke lihoazkizueke
haiei d(ih)oakieke d(ih)oazkieke zihoakiekeen zihoazkiekeen lihoakieke lihoazkieke

NI GU NI GU NI GU
hiri noakiake/nake goazkiake/nake nindoakiakeen/naken gindoazkiakeen/nakeen nindoakiake/nake gindoazkiake/nake
hari noakioke goazkioke nindoakiokeen gindoazkiokeen nindoakioke gindoazkioke
znri noakizuke goazkizuke nindoakizukeen gindoazkizukeen nindoakizuke gindoazkizuke
zuei noakizueke goazkizueke nindoakizuekeen gindoazkizuekeen nindoakizueke gindoazkizueke
haiei noakieke goazkieke nindoakiekeen gindoazkiekeen nindoakieke gindoazkieke

ZU ZUEK ZU ZUEK ZU ZUEK
niri zoazkidake zoazkidakete zindoazkidakeen zindoazkidaketen zindoazkidake zindoazkidakete
hari zoazkioke zoazkiokete zindoazkiokeen zindoazkioketen zindoazkioke zindoazkiokete
guri zoazkiguke zoazkigukete zindoazkigukeen zindoazkiguketen zindoazkiguke zindoazkigukete
haiei zoazkieke zoazkiekete zindoazkiekeen zindoazkieketen zindoazkieke zindoazkiekete

HI HI HI
niri hoakidake hindoakidakeen hindoakidake
hari hoakioke hindoakiokeen hindoakioke
gurl hoakiguke hindoakigukeen hindoakiguke
haiei hoakieke hindoakiekeen hindoakieke

N
VI



ATXEKI

NOR - NORI

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NüR NüRI NüR NüRI

~ Na txe ki T Nen txe ki T N
Ha txe Id KIN Ben txe Id KIN N
da txe Id O ze txe Id O N

-AHALA Ga txe z Id GU Gen txe z ki GU N
Za txe z Id ZU Zen txe z Id ZU N
Za txe z Id ZUe te Zen txe z ki ZUe te N
da txe z Id E ze txe z Id E N

Nen txe ki T ke
Hen txe ki K/N ke
le txe ki ü ke

+AHALA Gen txe z ki GU ke
Zen txe z ki ZU ke
Zen txe z ki ZUe ke te
le txe z ki E ke



[-AHALA]ren bilakaera

üRAINA IRAGANA

HURA HAIEK HURA HAIEK
nirI datxekit datxezkit zetxekidan zetxezkidan
hirI datxekik/n datxezkik/n zetxekianlnan zetxezkianlnan
hari datxekio datxezkio zetxekion zetxezkion
guri datxekigu datxezkigu zetxekigun zetxezkigun
zurl datxekizu datxezkizu zetxekizun zetxezkizun
zuei datxekizue datxezkizue zetxekizuen zetxezkizuen
halel datxekie datxezkie zetxekien zetxezkien

NI GU NI GU
hirI natxekik/n gatxezkik/n nentxekianlnan gentxezkianlnan
harI natxekio gatxezkio nentxekion gentxezkion
zurl natxekizu gatxezkizu nentxekizun gentxezkizun
zuel natxekizue gatxezkizue nentxekizuen gentxezkizuen
haiei natxekie gatxezkie nentxekien gentxezkien

ZU ZUEK ZU ZUEK
nirI zatxezkit zatxezkidate zentxezkidan zentxezkidaten
harI zatxezkio zatxezkiote zentxezkion zentxezkioten
guri zatxezkigu zatxezkigute zentxezkigun zentxezkiguten
haiei zatxezkie zatxezkiete zentxezkien zentxezkieten

HI HI
nirI hatxekit hentxekidan
harI hatxekio hentxekion
guri hatxekigu hentxekigun
haiei hatxekie hentxekien

IV
VI
\"j



ATXEKI

NOR - NORI

TEMPUSA ~ ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NOR NORI NOR NORI

! Na txe Id T Nen txe Id T N
Ha txe Id KIN Hen txe Id KIN N
da txe Id O ze txe Id O N

-AHALA Ga txe z Id GU Gen txe z Id GU N
Za txe z ki ZU Zen txe z Id ZU N
Za txe z Id. ZUe te Zen txe z Id ZUe te N
da txe z Id E ze txe z Id E N

Nen be ki T ke
Hen be ki KIN ke
le be ki O ke

+AHALA Gen be z ki GU ke
Zen be z ki ZU ke
Zen be z ki ZUe ke te

le be z ki E ke



[+AHALA]ren bilakaera

ALEGIAZKOA

HURA HAIEK
niri letxekidake letxezkidake
hiri letxekiake/nake letxezkiake/nake
hari letxekioke letxezkioke
guri letxekiguke letxezkiguke
zuri letxekizuk:e letxezkizuke
zoe! letxekizueke letxezkizueke
hale! ietxekieke letxezkieke

NI GU
hIrI nentxekiake/nake gentxezkiake/nake
hari nentxekioke gentxezkioke
zuri nentxekizuke gentxezkizu~e

zoe! nentxekizueke gentxezkizueke
hale! nentxekieke gentxezkieke

ZU . ZUEK
nIri zentxezkidake zentxezkidakete
hari zentxezkioke zentxezkiokete
gnrl zentxezkiguke zentxezkigukete
hale! zentxezkieke zentxezkiekete

lIT
nIri hentxekidake
hari hentxekioke
gurI hentxekiguke

IV hale! hentxekieke
!JI
!JI



ERION

NOR - NORI

TEMPUSA ---+ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA HURA HAIEK HURA HAIEK HURA HAIEK

~ neri darit darizkit zeridan zerizkidan

hiri darikln darizkik/n zerian/nan zerizkian/nan

hari dario darizkio zerion zerizkion

-AHALA guri darigu darizkigu zerigun zerizkigun

zuri darizu darizkizu zerizun zerizkizun

zuei darizue darizkizue zerizuen zerizkizuen

haiei darie darizkie zerien zerizkien

neri leridake lerizkidake

hiri leriake/nake lerizkiake/nake
hari lerioke lerizkioke

+AHALA guri leriguke lerizkiguke
zuri lerizuke lerizkizuke
zuei lerizueke lerizkizueke
hauei lerieke lerizkieke



IV
Ul
00

ETZAN

NOR

TEMPUSA ~ DRAINA lRAGANA ALEGIAZKDA

MOnUA

t ni Natza Nentzan

hi Hatza Hentzan

hura datza zetzan

-AHALA gu Gautza Geuntzan

zu zautza Zeuntzan

zuek zautzate Zeuntzaten

haiek dautza zeutzan

ni Nentzake

hi Hentzake
hura letzake

+AHALA gu Geuntzake

zu Zeuntzake
zuek Zeuntzakete
haiek leutzake



JARRAIKI

NOR - NORI

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA NOR NORI NOR NORI NOR NORI

~ Na rrai T Ninde rrai T N

Ha rrai KIN Hinde rrai KIN N

da rrai O ze rrai O N

-AHALA Ga rrai zki GU Ginde rrai zki GU N

Za rrai zki ZU Zinde rrai zki ZU N

Za rrai zki ZUe te Zinde rrai zki ZUe te N

da rrai zki E ze rrai zki E N

Ninde rrai T ke

hinde rrai K/N ke

le rrai O ke

+AHALA Ginde rrai zki GU ke

Zinde rrai zki ZU ke

Zinde rrai zki ZUe ke te

le rrai zki E ke



[-AHALA]ren bilakaera

üRAINA IRAGANA

HURA HAIEK HURA HAIEK
nJri darrait darraizkit zerraidan zerraizkidan
hiri darraik/n darraizkik/n zerraian/nan zerraizkian/nan
harl darraio darraizkio zerraion zerraizkion
gnrl darraigu darraizkigu zerraigun zerraizkigun
znri darraizu darraizkizu zerraizun zerraizkizun
mel darraizue darraizkizue zerraizuen zerraizkizuen
haiel darraie darraizkie zerraien zerraizkien

NI GU NI GU
hiri narraik/n garraizkik/n ninderraian/nan ginderraizkian/nan
harl narraio garraizkio ninderraion ginderraizkion
znri narraizu garraizkizu ninderraizun ginderraizkizun
mel narraizue garraizkizue ninderraizuen ginderraizkizuen
halel narraie garraizkie ninderraien ginderraizkien

ZU ZUEK ZU ZUEK
nJri zarraizkit zarraizkidate zinderrazkidan zinderraizkidaten
hari zarraizkio zarraizkiote zinderraizkion zinderraizkioten
gnrl zarraizkigu zarraizkigute zinderraizkigun zinderraizkiguten
halel zarraizkie zarraizkiete zinderraizkien zinderraizkieten

ID ID
n1ri harrait hinderraidan
harl harraio hinderraion
gurI harraigu hinderraigun
halel harraie hinderraien

IV
0\....



JARRAIKI

NOR - NORI

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NüR NüRI NüR NüRI NüR NüRI

~ Na rrai T Ninde rrai T N
Ha rrai KIN Rinde rrai KIN N
da rrai Ü ze rrai Ü N

-AHALA Ga rrai zki GU Ginde rrai zki GU N
Za rrai zki ZU Zinde rrai zki ZU N
Za rrai zki ZUe te Zinde rrai zki ZUe te N
da rrai zki E ze rrai zki E N

Ninde rrai T ke
Hlnde rrai KIN ke
le rrai O ke

+AHALA Ginde rrai zki GU ke
Zinde rrai zki ZU ke
Zinde rrai zki ZUe ke te

le rrai zki E ke



[+AHALA]ren bilakaera

ALEGIAZKOA

HURA HAIEK
niri lerraidake lerraizkidake
hiri lerraiake/nake lerraizkiake/nake
hari lerraioke lerraizkioke
guri lerraiguke lerraizkiguke
zuri lerraizuk:e lerraizkizuke
zuei lerraizueke lerraizkizueke
haiei lerraieke lerraizkieke

NI GU
hiri ninderraiake/nake ginderraizkiake/nake
hari ninderraioke ginderraizkioke
zuri ninderraizuk:e ginderraizkizuke
zuei ninderraizueke ginderraizkizueke
haiei ninderraieke ginderraizkieke

ZU ZUEK
niri zinderraizkidake zinderraizkidakete
hari zinderraizkioke zinderraizkiokete
guri zinderraizkiguke zinderraizkiglikete
haiei zinderraizkieke zinderraizkiekete

ID
niri hinderraidake
hari hinderraioke
guri hinderraiguke

IV haiei hinderraieke
0'1w



EDUKI

NOR· NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORK NOR NORK NOR NORK

~ Na u ka T Nind u ka T N -Nind u ka T

Ha u ka KIN Hind u ka KIN N -Hind u ka KIN
da u ka - (1) - N (2) .

-AHALA Ga u z ka GU Gind u z ka GU N -Gind u z ka GU
Za u z ka ZU Zind u z ka ZU N -Zind u z ka ZU
Za u z ka te ZUe Zind u z ka te ZUe N -Zind u z ka te ZUe
da u z ka TE (1) TE N (2) TE

Nind u ka ke T

Hind u ka ke KIN
(3) -

+AHALA Gind u z ka ke GU
Zind u z ka ke ZU
Zind u z ka ke te ZUe
(3) TE



NI GU NI GU
níndukaanlnan ginduzkaanlnan -níndukak/n -ginduzkak/n
níndukan ginduzkan -ninduka -ginduzka
níndukazun ginduzkazun -níndukazu -ginduzkazu
níndukazuen ginduzkazuen -níndukazue -ginduzkazue
níndukaten ginduzkaten -nindukate -ginduzkate

ZU ZUEK ZU ZUEK
zinduzkadan zinduzkatedan -zinduzkat -zinduzkatet
zinduzkan zinduzkaten -zinduzka -zinduzkate
zinduzkagun zinduzkategun -zinduzkagu -zinduzkategu
zinduzkaten zinduzkate(te)n -zinduzkate -zinduzkate(te)

HI HI
hindukadan -hindukat
hindukan -hinduka
hindukagun -hindukagu
hindukaten -hindukate

ORAINA

HURA HAIEK
nIk daukat dauzkat
hik daukak/n dauzkak/n
hark dauka dauzka
guk daukagu dauzkagu
zuk daukazu dauzkazu
zuek daukazue dauzkazue
haiek daukate dauzkate

NI GU
hik naukak/n gauzkak/n
hark nauka gauzka
zuk naukazu gauzkazu
zuek naukazue gauzkazue
haiek naukate gauzkate

ZU ZUEK
nIk zauzkat zauzkatet
hark zauzka zauzkate
guk zauzkagu zauzkategu
haiek zauzkate zauzkate(te)

HI
nik haukat
hark hauka
guk haukagu
haiek haukate

[-AHALA]ren bilakaera

IRAGANA

(1)

ALEGIAZKOA

(2)

üHARRA.- (1), (2)
Hirugarren pertsonen (singularra, plurala) paradigma eta bilakaera ikus hurrengo orrialdean.



EDUKI

NORK· NOR

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA NORK NOR NORK NOR NORK NOR

t N eu(z) ka N -N eu(z) ka
H eu(z) ka N -H eu(z) ka
z eu(z) ka N -1 eu(z) ka

-AHALA Gen eu(z) ka N -Gen eu(z) ka
Zen eu(z) ka N -Zen eu(z) ka
Zen eu(z) ka te N -Zen eu(z) ka te
z eu(z) ka te N -1 eu(z) ka te



[-AHALA]ren bilakaera 3. pertsona NOR singularra, NOR plurala

IRAGANA ALEGIAZKOA

HURA HAIEK HURA HAIEK
nik neukan neuzkan -neuka -neuzka
hik heukan heuzkan -heuka -heuzka
hark zeukan zeuzkan -leuka -leuzka
guk geneukan geneuzkan -geneuka -geneuzka
zuk zeneukan zeneuzkan -zeneuka -zeneuzka
zuek zeneukaten zerieuzkaten -zeneukate -zeneuzkate
haiek zeukaten zeuzkaten -leukate -leuzkate



IV
0'1
00

EDUKI

NOR· NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORK NOR NORK NOR NORK

~ Na u ka T Nind u ka T N -Nind u ka T

Ha u ka KIN Hind u ka KIN N -Hind u ka KIN

da u ka - (1) - N (2) -
-AHALA Ga u z ka GU Gind u z ka GU N -Gind u z ka GU

Za u z ka ZU Zind u z ka ZU N -Zind u z ka ZU
Za u z ka te ZUe Zind u z ka te ZUe N -Zind u z ka te ZUe
da u z ka TE (1) TE N (2) TE

Nind u ka ke T

lDnd u ka ke K/N
(3) -

+AHALA Gind u z ka ke GU
Zind u z ka ke ZU
Zind u z ka ke te ZUe
(3) TE



[+AHALA]ren bilakaera

ALEGIAZKOA

hik
hark
zuk
zuek
haiek

nik
hark
guk
haiek

(3)
NI
nindukakek/n
nindukake
nindukakezu
nindukakezue
nindukakete

ZU
zinduzkaket
zinduzkake
zinduzkakegu
zinduzkakete

GU
ginduzkakek/n
ginduzkake
ginduzkakezu
ginduzkakezue
ginduzkakete

ZUEK
zinduzkaketet
zinduzkakete
zinduzkaketegu
zinduzkakete(te)

HI
nik hindukaket
hark hindukake
guk hindukakegu
haiek hindukakete

üHARRA.- (3)
Hirugarren pertsonen (singularra, plurala) paradigma eta bilakaera ¡kus hurrengo orrialdean.



IV
-.1
O

EDUKI

NORK - NOR

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA NORK NOR NORK NOR NORK NOR

t N eu(z) ka ke
H eu(z) ka ke
1 eu(z) ka ke

+AHALA Gen eu(z) ka ke

Zen eu(z) ka: ke

Zen eu(z) ka te ke
1 eu(z) ka te ke



[+AHALA]ren bilakaera:3. pertsona NOR singularra, NOR plurala

ALEGIAZKOA

N
-J-

nik
hik
hark
guk
zuk
zuek
haiek

HURA
neukake
heukake
leukake
geneukake
zeneukake
zeneukakete
leukakete

HAIEK
neuzkake
heuzkake
leuzkake
geneuzkake
zeneuzkake
zeneuzkakete
leuzkakete



N
-...l
N

EKARRI

NOR - NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORK NOR NORK NOR NORK

~ Na kar T Nind ekar T N
Ha kar KIN Hind ekar KIN N

da kar - (1) - N

-AHALA Ga kar tza GU Gind ekar tza GU N

Za kar tza ZU Zind ekar tza ZU N

Za kar zte ZUe Zind ekar zte ZUe N

da kar tza lE (1) lE N



[-AHALA]ren bilakaera

ORAINA IRAGANA

HURA HAIEK
nik dakart dakartzat (1)
bik dakark/na dakartzak/n
hark dakar dakartza
guk dakargu dakartzagu
zuk dakarzu dakartzazu
zuek dakarzue dakartzazue
haiek dakarte dakartzate

NI GU NI GU
bik nakark/na gakartzak/n nindekarran/kaman gindekartzaan/tzanan
hark nakar gakartza nindekarren gindekartzan
zuk nakarzu gakartzazu nindekarzun gindekartzazun
zuek nakarzue gakartzazue nindekarzuen gindekartzazuen
haiek nakarte gakartzate nindekarten gindekartzaten

ZU ZUEK ZU ZUEK
nik zakartzat zakarztet zindekartzadan zindekarztedan
hark zakartza zakarzte zindekartzan zindekarzten
guk zakartzagu zakarztegu zindekartzagun zindekarztegun
haiek zakartzate zakarzte(te) zindekartzaten zindekarzte(te)n

ID ID
nik hakart hindekardan
hark hakar hindekarren
guk hakargu hindekargun
haiek hakarte hindekarten

üHARRA.- (1)
Hirugarren pertsonen (singularra, plurala) paradigma eta bilakaera ikus hurrengo orrialdean.



EKARRI

NORK - NOR

TEMPUSA ~ ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA NORK NOR

i N ekar eN
H ekar eN
z ekar eN

-AHALA Gen ekar tza N

Zen ekar tza N
Zen ekar tza te N

z ekar tza te N



[-AHALA]ren bilakaera:3. pertsona NüR singularra, NüR plurala

IRAGANA

nik
hik

hark
guk
zuk
zuek
haiek

HURA
nekarren
hekarren
zekarren
genekarren
zenekarren
zenekarten
zekarten

HAIEK
nekartzan
hekartzan
zekartzan
genekartzan
zenekartzan
zenekartzaten
zekartzaten



EKARRI

NOR . NORI . NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NORK NORK NOR NORI

~ T T N ekar ki T N
K/N K/N H ekar ki K/N N

da kar ki O - z ekar ki O N

-AHALA GU GU Gen ekar ki GU N
ZU ZU Zen ekar ki ZU N
ZUe ZUe Zen ekar ki ZUe te N

da kar z ki E TE z ekar z ki E te N



[-AHALA]ren bilakaera, NOR singularra: hura

ORAINA IRAGANA

HARI HAlEI HARI HAlEI
nik dakarkiot dakarkiet nekarkion nekarkien
hik dakarkiok/n dakarkiek/n hekarkion hekarkien
hark dakarkio dakarkie zekarkion zekarkien
guk dakarkiogu dakarkiegu genekarkion genekarkien
zuk dakarkiozu dakarkiezu zenekarkion zenekarkien
zuek dakarkiozue dakarkiezue zenekarkioten zenekarkieten
haiek dakarkiote dakarkiete zekarkioten zekarkieten

NERI GURI NERI GURI
hik dakarkidak/n dakarkiguk/n hekarkidan hekarkigun
hark dakarkit dakarkigu zekarkidan zekarkigun
zuk dakarkidazu dakarkiguzu zenekarkidan zenekarkigun
zuek dakarkidazue dakarkiguzue zenekarkidaten zenekarkiguten
haiek dakarkidate dakarkigute zekarkidaten zekarkiguten

ZURI ZUEI ZURI ZUEI
nik dakarkizut dakarkizuet nekarkizun nekarkizuen
hark dakarkizu dakarkizue zekarkizun zekarkizuen
guk dakarkizugu dakarkizuegu genekarkizun genekarkizuen
haiek dakarkizute dakarkizuete zekarkizuten zekarkizueten

HIRI HIRI
nik dakarkiat/nat nekarkian/nan
hark dakarkik/n zekarkian/nan
guk dakarkiaguinagu genekarkian/nan
haiek dakarkiate/nate zekarkiaten/naten

N
-.l
-.l



N
~
00

EKARRI

NOR - NORI - NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NORK NORK NOR NORI

t T T N ekar ki T N

KIN KIN H ekar ki KIN N

da kar ki O - z ekar ki O N

-AHALA GU GU Gen ekar ki GU N

ZU ZU Zen ekar ki ZU N

ZUe ZUe Zen ekar ki ZUe te N

da kar z ki E TE z ekar z ki E te N



[-AHALA]ren bilakaera, NOR plurala: haiek

ORAINA lRAGANA

HARI HAlEI HARI HAIEI
nik dakarzkiot dakarzkiet nekarzkion nekarzkien
hik dakarzkiok/n dakarzkiek/n hekarzkion hekarzkien
bark dakarzkio dakarzkie zekarzkion zekarzkien
gok dakarzkiogu dakarzkiegu genekarzkion genekarzkien
zuk dakarzkiozu dakarzkiezu zenekarzkion zenekarzkien
zuek dakarzkiozue dakarzkiezue zenekarzkioten zenekarzkieten
haiek dakarzkiote dakarzkiete zekarzkioten zekarzkieten

NERI GURI NERI GURI
hik dakarzkidak/n dakarzkiguk/n hekarzkidan hekarzkigun
hark dakarzkit dakarzkigu zekarzkidan zekarzkigun
zuk dakarzkidazu dakarzkiguzu zenekarzkidan zenekarzkigun
zuek dakarzkidazue dakarzkiguzue zenekarzkidaten zenekarzkiguten
baiek dakarzkidate dakarzkigute zekarzkidaten zekarzkiguten

ZURI ZUEI ZURI ZUEI
nik dakarzkizut dakarzkizuet nekarzkizun nekarzkizuen
bark dakarzkizu dakarzkizue zekarzkizun zekarzkizuen
gok dakarzkizugu dakarzkizuegu genekarzkizun genekarzkizuen
baiek dakarzkizute dakarzkizuete zekarzkizuten zekarzkizueten

HIRI HIRI
nik dakarzkiat/nat nekarzkian/nan
bark dakarzkik/n zekarzkian/nan
gok dakarzkiagulnagu genekarzkian/nan

N haiek dakarzkiate/nate zekarzkiaten/naten
-.1
\O



N
00
O

ERABILI

NOR-NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORK NOR NORK

~ Na rabi! T Nind erabi! T N
Ha rabi! KIN Hind erabi! KIN N

da rabi! - (1)

-AHALA Ga rabi! tza GU Gind erabi! tza GU N

za rabi! tza ZU Zind erabi! tza ZU N

za rabi! zte ZUe Zind erabi! zte ZUe N

da rabi! tza TE (1)



[-AHALA]ren bilakaera

lRAGANAüRAINA

HURA HAIEK
nik darabilt darabiltzat
hik darabilk/na darabiltzak/n
hark darabil darabiltza
gnk darabilgu darabiltzagu
zuk darabilzu darabiltzazu
zuek darabilzue darabiltzazue
haiek darabilte darabiltzate

NI GU
hik narabilk/na garabiltzak/n
hark narabil garabiltza
zuk narabilzu garabiltzazu
zuek narabilzue garabiltzazue
haiek narabilte garabiltzate

ZU ZUEK
nik zarabiltzat zarabilztet
hark zarabiltza zarabilzte
guk zarabiltzagu zarabilztegu
haiek zarabiltzate zarabilzte(te)

m
nik harabilt
hark harabil
guk harabilgu
haiek harabilte

(1)

NI
ninderabilan/nan
ninderabilen
ninderabilzun
ninderabilzuen
ninderabilten

ZU
zindarabiltzadan
zinderabiltzan
zinderabiltzagun
zinderabiltzaten

m
hinderabildan
hinderabilen
hinderabilgun
hinderabilten

GU
ginderabiltzaan/nan
ginderabiltzan
ginderabiltzazun
ginderabiltzazuen
ginderabiltzaten

ZUEK
zinderabilztedan
zinderabilzten
zinderabiltezgun
zinderabilzte(te)n

IV
00- üHARRA.- (1)

Hirugarren pertsonen (singularra, plurala) paradigma eta bilakaera ikus hurrengo orrialdean.



N
00
N

ERABILI

NORK-NOR

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NORK NOR

t N erabil N

H erabil N

z erabil N

-AHALA Gen erabil tza N

Zen erabil tza N

Zen erabil tza te N

z erabil tza te N



[-AHALA]ren bilakaera 3. pertsona NüR singularra, NüR plurala

lRAGANA

N
00
w

nik
hik
hark
guk
zuk
zuek
haiek

HURA
nerabilen
herabilen
zerabilen
generabilen
zenerabilen
zenerabilten
zerabilten

HAIEK
nerabiltzan
herabiltzan
zerabiltzan
generabiltzan
zenerabiltzan
zenerabiltzaten
zerabiltzaten



N
00
.¡::..

ERABILI

NOR - NORI - NORK

TEMPUSA - ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA NOR NORI NORK NORK NOR NORI

~ T T N erabil ki T N

KIN KIN H erabil ki KIN N

da rabil ki O - z erabil ki O N

-AHALA GU GU Gen erabil ki GU N

ZU ZU Zen erabil ki ZU N

ZUe ZUe Zen erabil ki ZUe te N

da rabil z ki E TE z erabil ki E te N



NüR singularraren bilakaera: hura

üRAINA IRAGANA

HARI HAlEI HARI HAlEI
nik darabilkiot darabilkiet nerabilkion nerabilkien
hik darabilkiok/n darabilkiek/n herabilkion herabilkien
hark darabilkio darabilkie zerabilkion zerabilkien
guk darabilkiogu darabilkiegu generabilkion generabilkien
zuk darabilkiozu darabilkiezu zenerabilkion zenerabilkien
zuek darabilkiozue darabilkiezue zenerabilkioten zenerabilkieten
haiek darabilkiote darabilkiete zerabilkioten zerabilkieten

NERI GURI NERI GURI
hik darabilkidak/n darabilkiguk/n herabilkidan herabilkigun
hark darabilkit darabilkigu zerabilkidan zerabilkigun
zuk darabilkidazu darabilkiguzu zenerabilkidan zenerabilkigun
zuek darabilkidazue darabilkiguzue zenerabilkidaten zenerabilkiguten
haiek darabilkidate darabilkigute zerabilkidaten zerabilkiguten

ZURI ZUEI ZURI ZUEI
nik darabilkizut darabilkizuet nerabilkizun nerabilkizuen
hark darabilkizu darabilkizue zerabilkizun zerabilkizuen
guk darabilkizugu darabilkizuegu generabilkizun generabilkizuen
haiek darabilkizute darabilkizuete zerabilkizuten zerabilkizueten

HIRI HIRI

nik darabilkiatlnat nerabilkian/nan
hark darabilkik/n zerabilkian/nan
guk darabilkiagulnagu generabilkian/nan
haiek darabilkiate/nate zerabilkiaten/naten

N
00
!JI



N
00
0\

ERAMAN

NOR - NORK

TEMPUSA ---+ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NüR NüRK NüR NüRK

~ Na rama T Nind erama T N
Ha rama KIN Hind erama KiN N
da rama - (1) - N

-AHALA Ga rama tza GU Gind erama tza GU N
Za rama tza ZU Zind erama tza ZU N
Za rama zte ZUe Zind erama zte ZUe N
da rama tza TE (1) TE N



[-AHALA]ren bilakaera

ORAINA

HARI HAIEI
nik daramat daramatzat
Irlk daramak/n daramatzak/n
hark darama daramatza
guk daramagu daramatzagu
zuk daramazu daramatzazu
zuek daramazue daramatzazue
haiek daramate daramatzate

NI GU
Irlk naramak/n garamatzak/n
hark narama garamatza
zuk naramazu garamatzazu
zuek naramazue garamatzazue
haiek naramate garamatzate

ZU ZUEK
nik zaramatzat zaramaztet
hark zaramatza zaramazte
guk zaramatzagu zaramaztegu
haiek zaramatzate zaramazte(te)

ID
nik haramat
hark harama
guk haramagu
haiek haramate

IRAGANA

(1)

NI GU
ninderamaanlnan ginderamatzaanlnan
ninderaman ginderamatzan
ninderamazun ginderamatzazun
ninderamazuen ginderamatzazuen
ninderamaten ginderamatzaten

ZU ZUEK
zinderamatzadan zinderamaztedan
zinderamatzan zinderamazten
zinderamatzagun zinderamaztegun
zinderamatzaten zinderamazte(te)n

ID
hinderamadan
hinderaman
hinderamagun
hinderamaten

IV
00
-.1

üHARRA.- (1)
Hirugarren pertsonen (singularra, plurala) paradigma eta bilakaera ikus hurrengo orrialdean.



N
00
00

ERAMAN

NORK - NOR

TEMPUSA ~ OMINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NüRK NüR

t N rama N

H rama N

z rama N

-AHALA Gen rama N

Zen rama N

Zen rama te N

z rama tza te N



[-AHALA]ren bilakaera:3. pertsona NüR siñgularra, NüR plurala

IRAGANA

N
00
\O

nik
hik
hark
guk
zuk
zuek
haiek

HURA
neraman
heraman
zeraman
generaman
zeneraman
zeneramaten
zeramaten

HAIEK
neramatzan
heramatzan
zeramatzan
generamatzan
zeneramatzan
zeneramatzaten
zeramatzaten



ERAMAN

NOR . NORI . NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NORK NORK NOR NORI

t T T N erama ki T N

KIN KIN H erama ki KIN N

da rama ki O - z erama ki O N

-AHALA GU GU Gen erama ki GU N

ZU ZU Zen erama ki ZU N

ZUe ZUe Zen erama ki ZUe te N

da rama z ki E TE z erama ki z E te N



[-AHALA]ren bilakaera NÜR singularra: hura

ÜRAINA IRAGANA

HARI HAIEI HARI HAIEI
nik daramakiot daramakiet neramakion neramakien
hik daramakiok!n daramakiek/n heramakion heramakien
hark daramakio daramakie zeramakion zeramakien
guk daramakiogu daramakiegu generamakion generamakien
zuk daramakiozu daramakiezu zeneramakion zeneramakien
zuek daramakiozue daramakiezue zeneramakioten zeneramakieten
haiek daramakiote daramakiete zeramakioten zeramakieten

NERI GURI NERI GURI
hik daramakidak/n daramakiguk/n heramakidan heramakigun
hark daramakit daramakigu zeramakidan zeramakigun
zuk daramakidazu daramakiguzu zeneramakidan zeneramakigun
zuek daramakidazue daramakiguzue zeneramakidaten zeneramakiguten
haiek daramakidate daramakigute zeramakidaten zeramakiguten

ZURI ZUEI ZURI ZUEI
nik daramakizut daramakizuet neramakizun neramakizuen
hark daramakizu daramakizue zeramakizun zeramakizuen
guk daramakizugu daramakizuegu generamakizun generamakizuen
haiek daramakizute daramakizuete zeramakizuten zeramakizueten

HIRI HIRI

nik daramakiatinat neramakianinan
hark daramakikln zeramakianinan

IV
guk daramakiagu/nagu generamakianinan

10 haiek daramakiate/nate zeramakiateninaten-



ERAMAN

NOR - NORI - NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NORK NORK NOR NORI

t T T N erama ki T N

KIN KIN H erama ki KIN N

da rama ki O - z erama ki O N

-AHALA GU GU Gen erama ki GU N

ZU ZU Zen erama ki ZU N

ZUe ZUe Zen erama ki ZUe te N

da rama z ki E TE z erama ki z E te N



[-AHALA]ren bilakaera NüR plurala: haiek

üRAINA IRAGANA

HARI HAlEI HARI HAIEI
nik daramazkiot daramazkiet neramazkion neramazkien
bik daramazkiok/n daramazkiek/n heramazkion heramazkien
hark daramazkio daramazkie zeramazkion zeramazkien
guk daramazkiogu daramazkiegu generamazkion generamazkien
zuk daramazkiozu daramazkiezu zeneramazkion zeneramazkien
zuek daramazkiozue daramazkiezue zeneramazkioten zeneramazkieten
haiek daramazkiote daramazkiete zeramazkioten zeramazkieten

NERI GURI NERI GURI
bik daramazkidak/n daramazkiguk/n heramazkidan heramazkigun
hark daramazkit daramazkigu zeramazkidan zeramazkigun
zuk daramazkidazu daramazkiguzu zeneramazkidan zeneramazkigun
zuek daramazkidazue daramazkiguzue zeneramazkidaten zeneramazkiguten
haiek daramazkidate daramazkigute zeramazkidaten zeramazkiguten

ZURI ZUEI ZURI ZUEI
nik daramazkizut daramazkizuet neramazkizun neramazkizuen
hark daramazkizu daramazkizue zeramazkizun zeramazkizuen
guk daramazkizugu daramazkizuegu generamazkizun generamazkizuen
haiek daramazkizute daramazkizuete zeramazkizuten zeramazkizueten

HIRI HIRI

nik daramazkiat/nat neramazkian/nan
hark daramazkik/n zeramazkian/nan
guk daramazkiagu/nagu generamazkian/nan

N haiek daramazkiate/nate zeramazkiaten/naten
\O
t.-)



EROAN

NOR - NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NüR NüRK NüRK NüR NüRK NüR

t T N eroa N
KIN H eroa N

da roa - z eroa N
-AHALA GU Gen eroa N

ZU Zen eroa N
ZUe Zen eroa te N

da roa tza TE z eroa tza te N

N eroa ke
H eroa ke
1 eroa ke

+AHALA Gen eroa ke
Zen eroa ke
Zen eroa ke te
1 eroa z ke te



[-AHALA]ren bilakaera

üRAINA IRAGANA

HURA HAIEK HURA HAIEK
nik daroat daroatzat neroan neroatzan
hik daroak/n daroatzak/n heroan heroatzan
hark daroa daroatza zeroan zeroatzan
guk daroagu daroatzagu generoan generoatzan
zuk daroazu daroatzazu zeneroan zeneroatzan
zuek daroazue daroatzazue zeneroaten zeneroatzaten
haiek daroate datoatzate zeroaten zeroatzaten



EROAN

NOR· NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORK NORK NOR NORK NOR

! T N eroa N
KIN H eroa N

da roa - z eroa N
-AHALA GU Gen eroa N

ZU Zen eroa N
ZUe Zen eroa te N

da roa tza TE z eroa tza te N

N eroa ke
H eroa ke
I eroa ke

+AHALA Gen eroa ke
Zen eroa ke
Zen eroa ke te
I eroa z ke te



[+AHALA]ren bilakaera

ALEGIAZKOA

nik
hik
hark
guk
zuk
zuek
haiek

HURA
neroake
heroake
leroake
generoake
zeneroake
zeneroakete
leroakete

HAIEK
neroazke
heroazke
leroazke
generoazke
zeneroazke
zeneroazkete
leroazkete



N
I,C)
00

*10 (e san)

NOR - NORK

TEMPUSA ~ ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

MonUA NOR NORK NORK NOR

~ T N io eN
K/N H io eN

d io - z io eN

-AHALA GU Gen io eN
ZU Zen io eN
ZUe Zen io te N
TE z z io te z N



[-AHALA]ren bilakaera NüR singularra: hura

üRAINA IRAGANA

HURA HAIEK HURA HAIEK
nik diot diodaz nioen nioezen
hik diok/n diozak/n hioen hioezen
bark dio dioz zioen zioezen
guk diogu dioguz genioen genioezen
zuk diozu diozuz zenioen zenioezen
zuek diozue diozuez zenioten zeniotezen
haiek diote diotez zioten ziotezen



w
8

*10 (esan)

NOR - NORI - NORK

TEMPUSA ~ üRAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NORK NORK NORI

t T T N io (t) s T N

KIN KIN H io (t) s KIN N

d io (t) s O - z io (t) s O N

-AHALA GU GU Gen io (t) s GU N

ZU ZU Zen io (t) s ZU N

ZUe ZUe Zen io (t) s ZUe te N
¡po--

E TE z io (t) s E te z N



[-AHALA]ren bilakaera NüR singularra: hura

üRAINA IRAGANA

HARI HAIEI HARI HAIEI
nik diotsot diotset niotson niotsen
hik diotsok/n diotsek/n hiotson hiotsen
hark diotso diotse ziotson ziotsen
guk diotsogu diotsegu geniotson geniotsen
znk diotsozu diotsezu zeniotson zeniotsen
zuek diotsozue diotsezue zeniotsoten zeniotseten
haiek diotsote diotsete ziotsoten ziotseten

NERI GURI NERI GURI
hik diostak/n dioskuk/n hiostan hioskun
hark diost diosku ziostan zioskun
znk diostazu dioskuzu zeniostan zenioskun
zuek diostazue dioskuzue zeniostaten zenioskuten
haiek diostate dioskute ziostaten zioskuten

ZURI ZUEI ZURI ZUEI
nik diotsut diotsuet niotsun niotsuen
hark diotsu diotsue ziotsun ziotsuen
guk diotsugu diotsuegu geniotsun geniotsuen
haiek diotsute diotsuete ziotsuten ziotsueten

HIRI HIRI
nik dios(n)at nios(n)an
hark diosk(n)a zios(n)an
guk dios(n)agu genios(n)an

w haiek dios(n)ate zios(n)aten
o....



*10 (esan)

NOR . NORI . NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NORK NORK NORI

t T T N io (t) s T N

K/N K/N H io (t) s K/N N

d io (t) s O - z io (t) s O N

-AHALA GU GU Gen io (t) s GU N

ZU ZU Zen io (t) s ZU N

ZUe ZUe Zen io (t) s ZUe te N

E TE z io (t) s E te z N



[-AHALA]ren bilakaera NüR plurala: haiek

üRAINA IRAGANA

HARI HAlEI HARI HAlEI
nik diotsodaz diotsedaz niotsozen niotsezen
hik diotsozak/n diotsezak/n hiotsozen hiotsezen
hark diotsoz diotsez ziotsozen ziotsezen
guk diotsoguz diotseguz geniotsozen geniotsezen
zuk diotsozuz diotsezuz zeniotsozen zeniotsezen
zuek diotsozuez diotsezuez zeniotsotezen zeniotsetezen
haiek diotsotez diotsetez ziotsotezen ziotsetezen

NERI GURI NERI GURI
nik diostazak/n dioskuzak/n hiostazen hioskuzen
hark diostaz dioskuz ziostazen zioskuzen
zuk diostazuz dioskuzuz zeniostazen zenioskuzen
zuek diostazuez dioskuzuez zeniostatezen zenioskutezen
haiek diostatez dioskutez ziostatezen zioskutezen

ZURI ZUEI ZURI ZUEI
nik diotsudaz diotsuedaz niotsuzen niotsuezen
hark diotsuz diotsuez ziotsuzen ziotsuezen
guk diotsuguz diotsueguz geniotsuzen geniotsuezen
haiek diotsutez diotsuetez ziotsutezen ziotsuetezen

HIRI HIRI
nik dioza(n)at nioza(n)an
hark dioza(n)a zioza(n)a
guk dioza(n)agu genioza(n)a

l.;.> haiek dioza(n)ate zioza(n)ate
o
l.;.>



J AKIN

NOR-NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA NOR NORK NORK NOR NORK NOR

t T N eki eN -N eld
KIN H eld eN -H eki

da ki . z eld eN -1 eki
-AHALA GU Gen eki eN -Gen eld

ZU Zen eld eN -Zen eki
ZUe Zen eld te N -Zen eki te

da ki zki TE z eld zki te N ·1 eki zId te

N eki ke
H eki ke
1 eki ke

+AHALA Gen eki ke
Zen eki ke
Zen eki ke te
1 eki z ke te



[-AHALA]ren bilakaera

ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

HURA HAIEK HURA HAIEK HURA HAIEK
nik dakit dakizkit nekien nekizkien -neki -nekizki
hik dakikln dakizkikln hekien hekizkien -heki -hekizki
hark daki dakizki zekien zekizkien -leki -lekizki
guk dakigu dakizkigu genekien genekizkien -geneki -genekizki
zuk dakizu dakizkizu zenekien zenekizkien -zeneki -zenekizki
zuek dakizue dakizkizue zenekiten zenekizkiten -zenekite -zenekizkite
haiek dakite dakizkite zekiten zekizkiten -lekite -lekizkite



J AKIN

NOR· NORK

TEMPUSA ~ ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA NOR NORK NORK NOR NORK NOR

t T N eki eN -N eki
KIN H eki eN -H eki

da ki - z eki eN -1 eki

-AHALA GU Gen eki eN -Gen eki
ZU Zen eki eN -Zen eki
ZUe Zen eki te N -Zen eki te

da ki zki TE z eki zki te N -1 eki zki te

N eki ke
H ekl ke
1 ekl ke

+AHALA Gen ekl ke
Zen ekl ke
Zen ekl ke te
1 ekl z ke te



[+AHALA]ren bilakaera

ALEGIAZKOA

nik
hik
bark
guk
zuk
zuek
haiek

HURA
nekike
hekike
lekike
genekike
zenekike
zenekikete
lekikete

HAIEK
nekizke
hekizke
lekizke
genekizke
zenekizke
zenekizkete
lekizkete



VJ
o
00

ENTZUN

NOR - NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORK NORK NOR NORK NOR

t T N e ntzn eN
KIN H e ntzn eN

da ntzn - z e ntzn eN
-AHALA GU Gen e ntzn eN

ZU Zen e ntzn eN
ZUe Zen e ntzn te N

da nJzu zki TE z e ntzn zki te N

N e ntzu ke
H e ntzu ke
1 e ntzu ke

+AHALA Gen e ntzu ke
Zen e ntzu ke
Zen e ntzu ke te

I 1 e ntzu z ke te



[- AHALA]ren bilakaera

ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

HURA HAIEK HURA HAIEK
nik dantzut dantzuzkit nentzuen nentzuzkien
hik dantzuk/n dantuzkik/n hentzuen hentzuzkien
hark dantzu dantzuzki zentzuen zentzuzkien
guk dantzugu dantzuzkigu genentzuen genentzuzkien
zuk dantzuzu dantzuzkizu zenentzuen zenentzuzkien
zuek dantzuzue dantzuzkizue zenentzuten zenentzuzkiten
haiek dantzute dantzuzkite zentzuten zentzuzkiten



w-o
ENTZUN

NOR· NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA NOR NORK NORK NOR NORK NOR

~ T N e ntzu eN
K/N H e ntzu eN

da ntzu - z e ntzu eN

-AHALA GU Gen e ntzu eN
ZU Zen e ntzu eN
ZUe Zen e ntzu te N

da ntzu zki TE z e ntzu zki te N

N e ntzu ke
H e ntzu ke
1 e ntzu ke

+AHALA Gen e ntzu ke
Zen e ntzu ke
Zen e ntzu ke te

1 e ntzu z ke te



[+AHALA]ren bilakaera

ALEGIAZKOA

'..H--

nik
hik
hark
guk
zuk
zuek
haiek

HURA
nentzuke
hentzuke
lentzuke
genentzuke
zenentzuke
zenentzukete
lentzukete

HAIEK
nentzuzke
hentzuzke
lentzuzke
genentzuzke
zenentzuzke
zenentzuzkete
lentzuzkete



V.l-IV
ERITZI

NOR - NORI - NORK

TEMPUSA ~ ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA NOR NORI NORK NORK NOR NORI NORK NOR NORI

~ d e ritz T T N e ritz T N -N e ritz T

d e ritz KIN KIN H e ritz KIN N -H e ritz KIN
d e ritz O - z e ritz O N -1 e ritz O

-AHALA d e ritz GU GU Gen e ritz GU N -Gen e ritz GU

d e ritz ZU ZU Zen e ritz ZU N -Zen e ritz ZU

d e ritz ZUe ZUe Zen e ritz ZUe te N -Zen e ritz ZUe te

d e ritz E TE z e ritz E te N -1 e ritz E te

N e ritz T ke
H e ritz KIN ke
1 e ritz O ke

+AHALA Gen e ritz GU ke
Zen e ritz ZU ke
Zen e ritz ZUe ke te
1 e ritz E ke te



[- AHALA]ren bilakaera

ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

HARI HAlEI HARI HAlEI HARI HAIEI
nik deritzot (1) deritzet neritzon neritzen -neritzo -neritze
hik deritzok/n deritzek/n heritzon heritzen -heritzo -heritze
hark deritzo deritze zeritzon zeritzen -leritzo -leritze
guk deritzogu deritzegu generitzon generitzen -generitzo -generitze
zuk deritzozu deritzezu zeneritzon zeneritzen -zeneritzo -zeneritze
zuek deritzozue deritzezue zeneritzoten zeneritzeten -zeneritzote -zeneritzete
haiek deritzote deritzete zeritzoten zeritzeten -leritzote -leritzete

NERI GURI NERI GURI NERI GURI
bik deriztak/n derizkuk/n heriztan herizkun -herizt -herizku
hark derizt derizku zeriztan zerizkun -!eritz -lerizku
zuk deriztazu derizkuzu zeneriztan zenerizkun -zeneritz -zenerizku
zuek deriztazue derizkuzue zeneriztaten zenerizkuten -zeneriztate -zenerizkute
haiek deriztate derizkute zeriztaten zerizkuten -leriztate -lerizkute

ZURI ZUEI ZURI ZUEI ZURI ZUEI
nik deritzut deritzuet neritzun neritzuen -neritzu -neritzue
hark deritzu deritzue zeritzun zeritzuen -leritzu -leritzue
guk deritzugu deritzuegu generitzun generitzuen -generitzu -generitzue
haiek deritzute deritzuete zeritzuten zeritzueten -leritzute -leritzuete

HIRI HIRI HIRI
nik derizat!nat nerizan!nan -nerizk/na
hark derizk/na zerizan!nan -lerizk/na
guk derizagu/nagu generizan!nan -generizk/na
haiek derizate/nate zerizaten!naten -lerizate/nate

OHARRA.- (1)
Forma biak deritzat eta deritzot onartzen dira. Datibo pluralean, halaber, deritzet erarekin batera, deriztet ere onartua da. Beraz, nork

bere gogora deritza- zein deritzo- eta deritze- zein derizte- erabil dezake, denbora guztietan.



ERITZI

NOR . NORI . NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NORK NORK NOR NORI NORK NOR NORI

~ d e ritz T T N e ritz T N -N e ritz T
d e ritz KIN KIN H e ritz KIN N -H e ritz KIN
d e ritz O - z e ritz O N -1 e ritz O

-AHALA d e ritz GU GU Gen e ritz GU N -Gen e ritz GU
d e ritz ZU ZU Zen e ritz ZU N -Zen e ritz ZU
d e ritz ZUe ZUe Zen e ritz ZUe te N -Zen e ritz ZUe te
d e ritz E TE z e ritz E te N -1 e ritz E te

N e ritz T ke
H e ritz KIN ke
1 e ritz O ke

+AHALA Gen e ritz GU ke
Zen e ritz ZU ke
Zen e ritz ZUe ke te

I e ritz E ke te



[+ AHALA]ren bilakaera

ALEGIAZKOA

HARI HAlEI
nik neritzoke neritzeke
hik heritzoke heritzeke
hark leritzoke leritzeke
guk generitzoke generitzeke
zuk zeneritzoke zeneritzeke
zuek zeneritzokete zeneritzekete
haiek leritzokete leritzekete

NERI GURI
hik heriztake herizkuke
hark leriztake lerizkuke
zuk zeneriztake zenerizkuke
zuek zeneriztakete zenerizkukete
haiek leriztakete lerizkukete

ZURI ZUEI
nik neritzuke neritzueke
hark leritzuke leritzueke
guk generitzuke generitzueke
haiek leritzukete leritzuekete

lllRI
nik nerizake/nake
hark lerizake/nake
guk generizake/nake
haiek lerizakete/nakete

VJ-VI



ERRAN

NORK-NOR

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORK NORK NOR NORK NOR

~ -N e rra
-H e rra
-1 e rra

-AHALA -Gen e rra
-Zen e rra
-Zen e rra te

o -
-1 e rra te

N e ITa ke
H e ITa ke
1 e ITa ke

+AHALA Gen e ITa ke
Zen e ITa ke
Zen e ITa ke te
1 e ITa ke te



[- AHALA]ren bilakaera

ALEGIAZKOA

HURA
mdk -oerra
hik -herra
hark -lerra
guk -generra
znk -zenerra
zuek -zenerrate
haiek -lerrate



VJ.-
00

ERRAN

NORK- NOR

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORK NORK NOR NORK NOR

~ -N e ITa
-H e ITa

-1 e ITa

-AHALA -Gen e ITa
-Zen e ITa
-Zen e ITa te
-1 e ITa te

N e ITa ke
H e ITa ke
1 e ITa ke

+AHALA Gen e ITa ke
Zen e ITa ke
Zen e ITa ke te
I e ITa ke te



[+AHALA]ren bilakaera

ALEGIAZKOA

HURA
nik nerrake
hik herrake
hark lerrake
guk generrake
zuk zenerrake
zuek zenerrateke
haiek lerrateke



EZAGUTU

NOR - NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORK NOR NORK NOR NORK

¡
Na zagu T Nin e zagu T N ·Nind e zagu T
Ha zagu KIN Hind e zagu KIN N ·Hind e zagu KIN
da zagu - (1) - N (2) .

-AHALA Ga zagu zki GU Gind e zagu zki GU N ·Glnd e zagu zki GU

Za zagu zki ZU ZInd e zagu zki ZU N -Zlnd e zagu zki ZU

Za zagu zte ZUe Zlnd e zagu zte ZUe N ·ZInd e zagu zte ZUe

da zagu zki E (1) TE N -(2) TE

Nind e zagu ke T

Hind e zagu ke KIN
(3) -

+AHALA Gind e zagu z ke GU

Zind e zagu z ke ZU

Zind e zagu z ke te ZUe

(3) TE



[- AHALA]ren bilakaera

IRAGANA ALEGIAZKOAORAINA

HURA HAIEK
nlk dazagut dazaguzkit
bIk dazaguk/n dazaguzkik/n
bark dazagu dazaguzki
guk dazagugu dazaguzkigu
zuk dazaguzu dazaguzkizu
zuek dazaguzue dazaguzkizue
haiek dazagute dazaguzkite

NI GU
bIk nazaguk/n gazaguzkik/n
bark nazagu gazaguzki
zuk nazaguzu gazaguzkizu
zuek nazaguzue gazaguzkizue
haiek nazagute gazaguzkite

ZU ZUEK
nIk zazaguzkit zazaguztet
bark zazaguzki zazaguzte

Pt zazaguzkigu zazaguztegu
haiek zazaguzkite zazaguzte(te)

ID
nIk hazagut
bark hazagu
guk hazagugu
haiek hazagute

HURA
(1)

NI
nindezaguan/nan
nindezaguen
nindezaguzun
nindezaguzuen
nindezaguten

ZU
zindezaguzkidan
zindezaguzkien
zindezaguzkigun
zindezaguzkiten

ID
hindezagudan
hindezaguen
hindezagugun
hindezaguten

HAIEK

GU
gindezaguzkian/nan
gindezaguzkien
gindezaguzkizun
gindezaguzkizuen
gindezaguzkiten

ZUEK
zindezaguztedan
zindezaguzten
zindezaguztegun
zindezaguzte(te)n

HURA
(2)

NI
nindezaguk/n
nindezagu
nindezaguzu
nindezaguzue
nindezagute

ZU
zindezaguzkit
zindezaguzki
zindezaguzkigu
zindezaguzkite

ID
hindezagut
hindezagu
hindezagugu
hindezagute

HAIEK

GU
gindezaguzkik/n
gindezaguzki
gindezaguzkizu
gindezaguzkizue
gindezaguzkite

ZUEK
zindezaguztet
zindezaguzte
zindezaguztegu
zindezaguzte(te)

OHARRA.- (1),(2)
Hirugarren pertsonen (singularra, plurala) paradigma eta bilakaera ikus hurrengo horrialdean.



W
N
N

EZAGUTU

NORK- NOR

TEMPUSA ~ ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NORK NOR NORK NOR

~ N e zagu N -N e zagu
H e zagu N -H e zagu
z e zagu N -1 e zagu

-AHALA Gen e zagu N -Gen e zagu
Zen e zagu N -Zen e zagu
Zen e zagu te N -Zen e zagu te
z e zagu zki te N -1 e zagu zki te



[-AHALA]ren bilakaera 3. pertsona NOR singularra NOR plurala

ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

nik
hik
hark
guk

zuk
zuek
haiek

HURA
nezaguen
hezaguen
zezaguen
genezaguen
zenezaguen
zenezaguten
zezaguten

HAIEK
nezaguzkien
hezaguzkien
zezaguzkien
genezaguzkien
zenezaguzkien
zenezaguzkiten
zezaguzkiten

HURA
-nezagu
-hezagu
-Iezagu
-genezagu
-zenezagu
-zenezagute
-Iezagute

HAIEK
-nezaguzki
-hezaguzki
-Iezaguzki
-genezaguzki
-zenezaguzki
-zenezaguzkite
-Iezaguzkite



EZAGUTU

NOR-NORK

TEMPUSA ~ ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORK NOR NORK NOR NORK

~ Na zagu T Nin e zagu T N -Nind e zagu T
Ha zagu KJN Hind e zagu KJN N -Hind e zagu KJN
da zagu - (1) - N (2) -

-AHALA Ga zagu zki GU Gind e zagu zki GU N -Gind e zagu zki GU
za zagu zki ZU Zind e zagu zki ZU N -Zind e zagu zki ZU
za zagu zte ZUe Zind e zagu zte ZUe N -Zind e zagu zte ZUe
da zagu zki TE (1) TE N -(2) TE

Nind e zagu ke T

Hind e zagu ke KIN
(3) -

+AHALA Glnd e zagu z ke GU
Zind e zagu z ke ZU
Zind e zagu z ke te ZUe
(3) TE



[+AHALA]ren bilakaera

ALEGIAZKOA
(3)

NI GU
hik nindezagukek/n gindezaguzkek/n
hark nindezaguke gindezaguzke
zuk nindezagukezu gindezaguzkezu
znek nindezagukezue gindezaguzkezue
baiek nindezagukete gindezaguzkete

nik
hark
guk
baiek

ZU
zindezaguzket
zindezaguzke
zindezaguzkegu
zindezaguzkete

ZUEK
zindezaguzketet
zindezaguzkete
zindezaguzketegu
zindezaguzkete(te)

ID
nik hindezaguket
hark hindezaguke
guk hindezagukegu
baiek hindezagukete

OHARRA.- (3)
Hirugarren pertsonen (singularra, plurala) paradigma eta bilakaera ikus hurrengo horrialdean.



EZAGUTU

NORK-NOR

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NORK NOR

i N e zagu ke
H e zagu ke
z e zagu ke

+AHALA Gen e zagu ke
Zen e zagu ke
Zen e zagu ke
z e zagu ke te



[+AHALA]ren bilakaera 3. pertsona NOR singularra, NOR plurala

ALEGIAZKOA

nik
hik
hark
guk
zuk
zuek
haiek

HURA
nezaguke
hezaguke
lezaguke
genezaguke
zenezaguke
zenezagukete
lezagukete

HAIEK
nezaguzke
hezaguzke
lezaguzke
genezaguzke
zenezaguzke
zenezaguzkete
lezaguzkete



IHARDUN

NOR· NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORK NORK NOR NORK NOR

t T N lhardu eN -N lhardu

KIN H lhardu eN -H ihardu

d lhardu - z lhardu eN -1 lhardu

-AHALA GU Gen lhardu eN -Gen lhardu
ZU Zen lhardu eN -Zen lhardu
ZUe Zen lhardu te N -Zen lhardu te
TE z ihardu te N -1 lhardu te

N ihardu ke
H ihardu ke
1 ihardu ke

+AHALA Gen ihardu ke
Zen ihardu ke
Zen ihardu ke te
1 ihardu ke te



[- AHALA]ren bilakaera

ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

nik dihardut niharduen -nihardu

hik diharduk/n hiharduen -hihardu

hark dihardu ziharduen -lihardu

guk dihardugu geniharduen -genihardu

zuk diharduzu zeniharduen -zenihardu

zuek diharduzue zeniharduten -zenihardute

haiek dihardute ziharduten -lihardute



IHARDUN

NOR - NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORK NORK NOR NORK NOR

~ T N ihardu eN -N ihardu
K/N H ihardu eN -H ihardu

d ihardu - z ihardu eN -1 ihardu

-AHALA GU Gen ihardu eN -Gen ihardu

ZU Zen ihardu eN -Zen ihardu

ZUe Zen ihardu te N -Zen ihardu te
TE z ihardu te N -1 ihardu te

N ihardu ke
H ihardu ke
1 ihardu ke

+AHALA Gen ihardu ke
Zen ihardu ke
Zen ihardu ke te
1 ihardu ke te



[+AHALA]ren bilakaera

ALEGIAZKOA

HURA
nik niharduke
bik hiharduke
bIlrk liharduke
guk geniharduke
zuk zeniharduke
zuek zenihardukete
haiek lihardukete



IHARDUKI

NOR· NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORK NORK NOR NORK NOR

~ T N lharduka N -N lharduka

K/N H lharduka N -H lharduka

d iharduka . z lharduka N -1 iharduka

-AHALA GU Gen Iharduka N -Gen lharduka

ZU Zen lharduka N -Zen Iharduka

ZUe Zen lharduka te N -Zen lharduka te

TE z lharduka te N -1 lharduka te

N iharduka ke

H iharduka ke

1 iharduka ke

+AHALA Gen iharduka ke

Zen iharduka ke

Zen iharduka ke te

1 iharduka ke te



nik
hik
hark
guk
zuk
zuek
haiek

ORAINA

dihardukat
dihardukakln
diharduka
dihardukagu
dihardukazu
dihardukazue
dihardukate

[- AHALA]ren bilakaera

IRAGANA

nihardukan
hihardukan
zihardukan
genihardukan
zenihardukan
zenihardukaten
zihardukaten

ALEGIAZKOA

-niharduka
-hiharduka
-Iiharduka
-geniharduka
-zeniharduka
-zenihardukate
-Iihardukate



IHARDUKI

NOR - NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NüR NüRK NüRK NüR NüRK NüR

~ T N iharduka N -N iharduka

KIN H iharduka N -H iharduka

d iharduka - z iharduka N -1 iharduka

-AHALA GU Gen iharduka N -Gen iharduka

ZU Zen iharduka N -Zen iharduka
/ ZUe Zen iharduka te N -Zen iharduka te

lE z iharduka te N -1 iharduka te

N iharduka ke
H iharduka ke
I iharduka ke

+AHALA Gen iharduka ke
Zen iharduka ke
Zen iharduka ke te

I iharduka ke te



[+AHALA]ren bilakaera

ALEGIAZKOA

HURA
nik nihardukake
hik hihardukake
hark lihardukake
guk genihardukake
zuk zenihardukake
zuek zenihardukakete
haiek lihardukakete



1 K U S 1

NOR· NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MonUA NOR NORK NORK NOR NORK NOR

J,
T N e kus N -N e kus
KIN H e kus N -H e kus

da kus a - z e kus a N -1 e kus a

-AHALA GU Gen e kus N -Gen e kus
ZU Zen e kus N -Zen e kus

ZUe Zen e kus te N -Zen e kus te
da kus Id TE z e kus Id te N -1 e kus Id te

N e kus ke

H e kus ke

1 e kus ke

+AHALA Gen e kus ke

Zen e kus ke

Zen e kus ke te

1 e kus az ke te



[- AHALA]ren bilakaera

ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

HURA HAIEK HURA HAIEK HURA HAIEK
nik dakusat dakuskit nekusan nekuskien -nekusa -nekuski
hik dakusak/n dakuskik/n hekusan hekliskien -hekusa -hekuski
hark dakusa dakuski zekusan zekuskien -lekusa -lekuski
guk dakusagu dakuskigu genekusan genekuskien -genekusa -genekuski
zuk dakusazu dakuskizu zenekusan zenekuskien -zenekusa -zenekuski
zuek dakusazue dakuskizue zenekusaten zenekuskiten -zenekusate -zenekuskite
halek dakusate dakuskite zekusaten zekuskiten -lekusate -lekuskite



1 K U S 1

NOR-NORK

TEMPUSA ~ ORAINA lRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORK NORK NOR NORK NOR

~ T N e kus N -N e kus

KIN H e kus N -H e kus

da kus a - z e kus a N -1 e kus a
-AHALA GU Gen e kus N -Gen e kus

ZU Zen e kus N -Zen e kus
ZUe Zen e kus te N -Zen e kus te

da kus Id TE z e kus Id te N -1 e kus Id te

N e kus ke

H e kus ke

1 e kus ke

+AHALA Gen e kus ke

Zen e kus ke

Zen e kus ke te
I e kus az ke te



[+AHALA]ren bilakaera

ALEGIAZKOA

nJk

hik
hark
guk
zuk
zuek
haiek

HURA
nekuske
hekuske
lekuske
genekuske
zenekuske
zenekuskete
lekuskete

HAIEK
nekusazke
hekusazke
lekusazke
genekusazke
zenekusazke
zenekusazkete
lekusazkete



IRA UN

NOR - NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NüR NüRK NüRK NüR NüRK NüR

~ T N lrau eN ·N lrau
KIN H lrau eN ·H lrau

d irau . z lrau eN -1 lrau

-AHALA GU Geu lrau eN -Gen lrau
ZU Zen lrau eN -Zen lrau
ZUe Zen lrau te N -Zen irau te
TE z irau te N -1 irau te

N irau ke
H irau ke
1 irau ke

+AHALA Gen irau ke
Zen irau ke
Zen irau ke te
1 irau ke te



[- AHALA]ren bilakaera

ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

nik diraut nirauen -nirau
hik dirauk./n hirauen -hirau
hark dirau zirauen -lirau
guk diraugu genirauen -genirau
zuk dirauzu zenirauen -zenirau
zuek dirauzue zenirauten -zeniraute
haiek diraute zirauten -liraute



IRA UN

NOR - NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORK NORK NOR NORK NOR

! T N irau eN -N irau
KIN H irau eN -H irau

d irau - z irau eN -1 irau

-AHALA GU Gen irau eN -Gen irau
ZU Zen irau eN -Zen irau
ZUe Zen irau te N -Zen irau te
TE z irau te N -1 irau te

N irau ke
H irau ke
I irau ke

+AHALA Gen irau ke
Zen irau ke
Zen irau ke te
1 irau ke te



[+AHALA]ren bilakaera

ALEGIAZKOA

HURA
nik nirauke
hik hirauke
hark lirauke
guk genirauke
zuk zenirauke
zuek zeniraukete
haiek liraukete



IR UDI

NOR· NORK

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORK NORK NOR NORK NOR

t T N irudi eN ·N irudi
KIN H irudi eN ·H irudi

d irudi . z irudi eN ·1 irudi

-AHALA GU Gen irudi eN -Gen irudi
ZU Zen irudi eN -Zen irudi
ZUe Zen irudi te N ·Zen irudi te

TE z irudi te N ·1 irudi te

N irudi ke
H irudi ke
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11. AGINTE ADIZKIAK

11.1. AGINTE ADIZKIEN EZAUGARRIAK

11.1.1. Modua

Ohizko gramatiketan, aditzen moduak sailkatu direnean, aginte
adizkiak jarri ohi dira beste moduen ondoan. Zergatik gertatu da hori? Aginte
adizkiak erabi1tzen ditugulako aginduak emateko, beraz, beste modu edo
ñabardura bat erantsiz. Halaz guztiz, aginduak emateko ez ezik, bestetarako ere
erabiltzen <lira adizkiok, aholku eta erreguak egiteko, esate baterako. Hauxe da
ondoko adibideotan ikusten dena:

eta!
(1) a. ez ezazu jan hori gero, gaisotu eginen zara

b etor, zaitez laguntzera, mesedez

Aukera 000 desirak adierazteko ere erabiltzen ditugu:

(2) a. hoa artaburuak urkultzera, nahi baduk!
b. goian bego!
c. hala biz!

Ikusten denez, esanahiaren aldetik, orain arte paratu ditugun forma
guztiok halako irrealtasun bat adierazten digute. Gauza bera gertatzen zaigu
hurrengo hauetan ere:

(3) a. zoriontsuak izan bitez!
b. Peruk egin beza!

Bi adibideotarik lehenengoan, direlako horiek zoriontsu izatea nahi
genuke, nahiz ez dakigun gure nahi hau inoiz beteko denik. Bigarrenean ere
bestearen antzera, ez baitakigu Peruk eginen duen horrelakorik. Bata zein bestea
aginduak bezain irrealak dira, aginduak egiten ditugunean ere ez baitugu inolako
segurtasunik guk agindua beteko ote den.

Ikusten denez, morfologi aldetik adizkiok bereziak dira. Zenbait
aditzek forma trinkoak badituzte ere, normalean "'edin eta *ezan aditz
laguntzaileez baliatzen gara gure aginteak, erreguak edo aholkuak adierazteko
orduan.
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Aginteak adierazteko erabiltzen ditugun adizld berezi hauetaz kanpo
badira bestelako moduak ere, adizki trinkoen bidez edo aditzoin hutsa erabiliz
emanak. Hona hemen hirurak::

(4) a. trankil egon zakizkit, mutil geraka hori!
b. bidal iezadazu liburua!

(5) a. eutson liburuari apur baten, Miren!
b. zatoz bihar hona!

(6) a. jan ogia behin betiko!
b. ireki atea!
c. sar etxean!

Kontura gaitezen, nolanahi ere, badirela beste bide batzu ere
aginteak emateko aginte adizki hauez gain. Hona hemen horietako zenbait:

(7) a. doala antzarrak ferratzera!
b. "Gogait egin daigunean bera ofendieteaz, munduak ezertarako gura

ezkaituenean, dato"ela launa geure billa, ta gura ta ez legez eroan
gaizala beragana" (Mogel, Kofesiño Ona, 99-6, in
Zamarripa, 1913, Manual del Vasc6filo, Bilbo)

c. Jainkoak dizula egun on!
d. bejondeizula!
e. haizen on!
f. "zareten perfektl" (Leizarraga, Jesus ehrist gW'e ...)
g. "zareten jaincotiar eta estudiara emanac" (Eteheberri, Escuara

ren hatsapenac)

11.1.2. Aspektu8

Aspektuari dagokionez, *edin eta *ezan laguntzaileez osaturiko
bestelako adizkiekin genatzen den bezala, ez da markatzen agerian, nahiz eta,
ezaguna denez, mendebaleko hizkeretan oro har aditzoina gaberik partizipioa
erabiltzen den:

(8) sar dadin vs. sartu dadin

Gauza berbera honakootan:

(9) a. sar! vs. sartu!
b. sar hadi! vs. sartu hadi
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11.1.3. Tempusa

Zer gertatzen da tempusarekin? Ez dugula hau ere aginte adizkietan
markatzen. Dena dela, ohar bat egin beharra da hemen, zeren euskara zaharrean
badirudi bazegoela geroaldiko halako agintekera bat edo, hizkuntzan desagertu
egin zaiguna:

(10) a. "Paillardiza higuinari egiokek ihesa
Guztiz ere ez desira lagunaren esposa" (1 Eteheberri, Manual
debocionezkoa, 173)

b. "Ofensatzen naizeneml, finean, garazia
Indakezu pairatzeko bidegabe handia" (1 Eteheberri, Manual
Debozionezkoa, 904)

Adibideotan ikusten denez, etorkizunezko adizki horiek -ke artizkia
hartzen dute: egiokek eta indakezu.

Beste batzuren artean, Etxepare zaharrak, agintekera egiteko,
albait- aurrizkia duten formak ibiltzen ditu:

(11) a. -"Hire potak, baziakiat, berze gauza nahi dik"
-"Anderia, azti zira nihaurk erran gaberik"
-"Bada, utzi albainenzak ni holakoz ixilik"
-"Horrein gaitz ziraden gero, eginen dut berzerik"
(Bemat Etxepare, Linguae ... , Potaren galdatzia,
VllI,!3)

b. -"Etai lelori bai lelo, pota franko, berzia OOgo.
Andria, minza albaitzinde bene aldian emiago"
(Bemat Etxepare, Linguae ... , Potaren galdatzia,
VllI,22)

Dena den, nola gaur egungo hizkuntzan ez diren forma hauek
erabiltzen, bere horretan utziko dugu kontua.

Aspektuaz eta tempusaz hitz egin dugu orain arte. Geratzen zaigun
ezaugarri bakarra pertsonarena da. Berez agintekerari dagozkion adizkiak bigarren
pertsonakoak bakarrik dira. Halaz guzúz, euskaraz agertzen dira hirugarren
pertsonetako markak ere, morfologikoki desberdinak direnak. Hasteko, "berorika"
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mintzo bagara (ikus EGLU -1, 77-78.orr.), morfologia aldetik hirugarren
pertsonako diren markak erabili behar ditugu, nahiz semantikaren aldetik
bigarrenekoak ditugun. Bestalde, gutxitan bada ere, lehen pertsonan ere erabiltzen
dugu agintekera, nahiz horretarako ez dagoen forma berezirik. Kasu hauetan
subjunktibotik mailegatzen ditugu adizkiak:

(12) a. sar nadin etxean
b. sar gaitezen etxean
c. sar bedi etxean
d. sar bitez etxean

Ber gauza adizki trinkoekin:

(13) a. noan ariniketan
b. demagun egia dela
c. diogun honako hau
d. goazen ariniketan
e. gabiltzan etxez etxe
f. gatozen denok batera
g. bihoa ariniketan
h. bihoaz ariniketan

Eman ditugun arrazoiak direla eta, paradigmak egiteko orduan ez
ditugu lehen pertsonari dagozkionak hemen paratuko. Bestalde, hirugarren
pertsonakoak aparte utziko ditugu, oso gutxitan erabiltzen ditugulako benetako
aginduak eman nahi ditugunean, gehienetan desira nahiz erreguetan bakarrik
agertzen baitira.

354



11.2. AGINTE ADIZKIEN TAULAK

11.2.1. Adizki perifrastlkoak

11.2.1.1 *edin
(nor)

hi hadi
zu zaitez
zuek zaitezte

hura bedi
haiek bitez

*edin(nor-nori)

niTi
h1ri
guri
haiei

niTi
hiri
h1ri
guri
ZlDÍ
zuei
haiei

Ji
hakit
hakio
hakigu
hakie

1ura
bekit
bekik/n
bekio
bekigu
bekizu
bekizue
bekie

zu
zakizkit
zaldzldo
zakizkigu
zaldzkie

haiek
bekizkit
bekizkik/n
bekizkio
bekizkigu
bekizkizu
bekizkizue
bekizkie

zuek
zakizkidate
zakizkiote
zaldzkigute
zaldzkiete
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11.2.1.2.*ezan
(nor-nork:)

1ura haiek
hik ezakln itzakln
zuek ezazu itzazu
zuek ezazue itzazue

Ti gu
hik nazak/n gaitzakln
zuk nazazu gaitzazu
zuek nazazue gaitzazue

1ura haiek
1r:Irk beza bitza
haiek bezate bitzate

*ezan
(nor-nori-nork:)
(nor=singularra)

Jai h7iei
hik iezaiok/n iezaiek/n
zuk iezaiozu iezaiezu
zuek iezaiozue iezaiezue

niri guri
hik iezadak/n iezagukln
zuk iezadazu iezaguzu
zuek iezadazue iezaguzue

1ai h7iei
1r:Irk biezaio biezaie
haiek biezaiote biezaiete

niri guri
Jr:uk biezat biezagu
haiek biezadate biezagute

356



hiri zuri zuei
Irrrk biezakln biezazu biezazue
haiek biezaate/nate biezazute biezazuete

(nor=plurala)

1ai lrJiei
hik iezazkiok/n iezazkiek/n
zuk iezazkiozu iezazki.ezu
zuek iezazki.ozue iezazki.ezue

niri guri
hik iezazkidak/n iezazkiguk/n
zuk iezazki.dazu iezazkiguzu
zuek iezazkidazue iezazkiguzue

1ai lrIiei
Irrrk biezazkio biezazki.e
haiek biezazkiote biezazk:iete

niri guri
Irrrk biezazkit biezazkigu
haiek biezazkidate biezazkigute

hiri zuri zuei
Irrrk bienzkik/n biezazkizu biezazkizue
haiek biezazkiate biezazkizute biezazk:izuete

biezazkinate
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11.2.2. Adizkl trlnkoak

Nolanahi ere, lehen esan dugun bezala, aginte adizkiak ez dira aditz
laguntzailera mugatzen eta forma trinkoetan ere aurkituko ditugu. Adizki
trinkoetan, sarri askotan, orainaldiko formak erabiltzen dira agintea adierazteko,
doinuak eta hitz ordenak laguntzen digularik: esanahia behar bezala bereizten:

(14) hator etxera!

Baina, aginterik eman nahi t:z dugunean ez dugu adizkia leku
horretan ipintzen. Esate baterako:

(15) *hator hain berandu?

Ikusten denez, lehenbiziko kasuan agintekerazko forma dugu,
aditza hasieran dagoelako eta hizkera doinu markatua ematen diogulako. Jakina
denez, kasu jakin batzutan izan ezik, adizki trinkoak ez du sekula ere hasierako
lekua hartzen perpausean. Bigarrenean, ostera, perpaus ohizkoa denez, aditza ezin
da hasieran ageri. Horregatik ez-gramatikaltasuna.

Aipatu beharra da, bestalde, aginte adizki trinkoek badutela beste
ezaugarri bat ere: ezin daitezkeela ezezko perpausetan erabili. Kasu horietan
perifrastikora jo behar dugu nahitaez:

(16) a. haugi etxera!
b. ez hadi jin etxera

(17) a. zatoz gurekin!
b. ez zaitez gurekin etor!

Hona hemen, bada, maizenik erabiliak diren aginte adizkiak.
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11.2.2.1 Egon
(nor)

hi hago
zu zaude
zuek zaudete

hura bego
haiek beude

Egon
(nor-nori)

Ii lU zuek
niJi hagokit zagozk:it zagozk:idate
h1ri hagokio zagozk:io zagozk:iote
guri hagokigu zagozk:igu zagozk:igute
haiei hagokie zagozk:ie zagozk:iete

hura haiek
niJi begokit begozk:it
hiri begokik/n begozkik/n
h1ri begokio begozk:io
guri begokigu begozkigu
zuri begokizu begozkizu
zuei begokizue begozkizue
haiei begokie begozkie

11.2.2.2. ekin
(nor-nori)

Ii lU zuek
h1ri hakio zakizk:io zakizkiote
haiei hakie zakizkie zakizkiete

hura haiek
Jui bekio bekizkio
haiei bekie bekizk:ie
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11.2.2.3. etorri
(nor)

hi hator
zu zatoz
zuek zatozte

hura betor
haiekbetoz

etorri(nor-nori)
Ji

niri hatorkit
h:Jri hatorkio
guri hatorkigu
haiei hatorkie

m
zatozk:it
zatozk:io
zatozk:igu
zatozk:ie

zuek
zatozk:idate
zatozk:iote
zatozk:igute
zatozk:iete

niri
hiri
h:Jri
guri
ZLUi
zuei
haiei

hura
betorkit
betorkik/n
betorkio
betorkigu
betorkizu
betorkizue
betorkie

haiek
betozk:it
betozkik/n
betozk:io
betozk:igu
betozkizu
betozk:izue
betozk:ie

11.2.2.4. ibili
(nor)

hi habil
zu zabiltza
zuek zabiltzate

hura bebil
haiek bebiltza

360



· ibili
(nor-nori)

Ii
niri habilkit
Iuri habilkio
guri habilkigu
haiei habilkie

zu
zabilzkit
zabilzkio
zabilzkigu
zabilzkie

zuek
zabilzkidate
zabilzkiote
zabilzkigute
zabilzkiete

niri
hUi
Iuri
guri
zuri
zuei
haiei

hura
bebilkit
bebilkik/n
bebilkio
bebilkigu
bebilkizu
bebilkizue
bebilkie

haiek
bebilzkit
bebilzkik/n
bebilzkio
bebilzkigu
bebilzkizu
bebilzkizue
bebilzkie

11.2.2.5. izan
(nor)

hura biz
haiek bira

Behe-Nafarreraz izan aditz laguntzaile ohizkoa lehenago aipatu
ditugun berez agintekerazko ez diren ezezko aginduetan aditz laguntzaile gisa
erabiltzen da:

(18) ez hizala jin! (= ez hadila jin!)

(19) ez hizala horrela mintza! (= ez hadila horrela
mintza!)

11.2.2.6. joan
(nót)

hihoa
zu zoaz
zuekzoazte

hura bihoa
haiek bihoaz
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joao (nor-nori)
Ji ZU

hoakit zoazkit
hoakio zoazkio
hoakigu zoazkigu
hoakie zoazkie

zuek
zoazkidate
zoazkiote
zoazkigute
zoazkiete

niri
hiri
hJri
guri
zuri
zuei
lrIiei

hLU'a
bihoakit
bihoakik/n
bihoakio
bihoakigu
bihoakizu
bihoakizue
bihoakie

haiek
bihoazkit
bihoazkik/n
bihoazkio
bihoazkigu
bihoazkizu
bihoazkizue
bihoazkie

hik
zuk
zuek

11.2.2.7. eutsi
(nor-nori-nork)

hari
eutsok/n
eutsozu
eutsozue

lrIiei
eutsek/n
eutsezu
eutsezue

hik
zuk
zuek

niri
eustak/n
eustazu
eustazue

hari
beutso
beutsote

guri
euskuk/n
euskuzu
euskuzue

lrIiei
beutse
beutsete

Sarri askotan, aditza eta fonna laguntzailea eIkarri itsasiak jartzen
dira eta oso osoan trinkoak izan gabe ere, halako adizki "semisintetikoak" sortzen
dira, edozein hiztunek berehala osatzen dituenak, hala nola, erakustak,
ekartzak, egiguk, uztazu, emadazu, e.a.. Adizki horietan, trinkotzat jo
daitezkeen fonna bakarrak hirugarren pertsonakoak direnez, horiek bakarrik
jarriko ditugu hemen, gainerakoak Euskal Aditz Batua deritzan liburuan ikus
baitaitezke. Honakook ditugu:
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11.2.2.8. eduki
(nor-nork)

hura haiek
hark beuka beuzk:a
haiek beukate beuzk:ate

11.2.2.9. egin
(nor-nork)

hLua haiek
hark begi begitza
haiek begite begitzate

egin (nor-nori-nork)
(nor= singularra)

hari kliei
hark begio begie
haiek begiote begiete

niri gwi
hark begit begigu
haiek begidate begigute

hUi zuri zuei
hark begik/n begizu begizue
haiek begiate!nate begizute begizuete

(nor=plurala)
hari kliei

hark begizk:io begizk:ie
haiek begizk:iote begizk:iete

niri gwi
hark begizk:it begizk:igu
haiek begizk:idate begizkigute

hUi zuri zuei
hark bagizkik/n begizk:izu begizkizue
haiek begizkiate/ begizk:izute begizIázuete

begizk:inate
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11.2.2.10. ekarri
(nor-nork)

hura haiek
hark bekar bekartza
haiek bekarte bekartzate

(nor-nori-nork)
(nor=singularra)

hark
niri bekarkit
hiri bekarkik/n
lrJri bekarkio
guri bekarkigu
zuri bekarkizu
zuei bekarkizue
haiei bekarkie

(nor= plurala)
hark

niri bekarzkit
hiri bekarzkik/n
lrJri bekarzkio
guri bekarzkigu
zuri bekarzkizu
zuei bekarzkizue
haiei bekarzkie

11.2.2.11. iraun
(nork)

hark birau
haiek biraute

11.2.2.12. irudi
(nork)

hark birudi
haiek birudite

364

haiek
bekarkidate
bekarkiate/nate
bekarkiote
bekarkigute
bekarkizute
bekarkizuete
bekarkiete

haiek
bekarzkidate
bekarzkiate/nate
bekarzkiote
bekarzkigute
bekarzkizute
bekarzkizuete
bekarzkiete



11.2.2.13. jakin
(nor-nork)

hura haiek
Jruk beki bekizki
haiek bekite bek:izkite

AdizId guztiok eman ondoren, gainera dezagun, azkenik, badirela
Euskal Rerrian hain ezagun ez diren aginte adizId batzu, hurrengo aditzok osatzen
dituztenak::

*edun:
(20) a. dugun edan! (=edan dezagun!)

b. dugun otoitz egin! (=egin dezagun otoitz!)

*erdu:
(21) a. erdu hona! (=etor hadi/zaitez hona!)

b. erdue/erduze hona! (=etor zaitezte hona!)

eman:
(22) a. iguzu egun eguneko ogia

b. ama indazu athorra, menturaz sekulakoa
c. idazu ur
d. Jainkoak dizula egun on! (=eman biezazu Jain

koak...)

*jaugin/*jaurin:
(23) a. haugi hona! (=hator hona!)

b. zauri etxera! (=zatoz etxera!)
c. zaurizte etxera! (=zatozte etxera!)
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12. BALDINTZAZKO ADIZKIAK

12.1. BALDINTZAZKO PERPAUSEN PERIODOA

Baldintzazk:o perpausetan agertu ohi zaizkigun adizkiez ere zerbait
esan behar da, aski gai korapilatsua gertatzen bada ere sarritan.

Baldintzazk:o perpausek periodo bikoitza osatu ohi dute gehienetan:
alde batetik, baldintza bera joan ohi da, (baldin) ba- erantsiz aditzarÍ. Honi
protasia deitzen zaio. Bestalde baldintzaren ondorioa dugu, baldintza betez gero,
zer gertatuko den, zer gertatzen den, zer gertatuko litzatekeen, nahiz zer gertatuko
zen esaten digun perpausa. Horregatik deitzen diogu baldintzaren ondorio,
baldintzaren betetzeak berarekin dakarren ondorena baita. Baldintzaren ondorio
honi apodosia ere deitzen zaio.

Bai baldintzan, bai ondorioan agertzen diren adizkiek itxuraz forma
berezia erakuts dezakete. Berehala agertuko ditugu forma horiek. Halaber, formok
duten balioa agertzen ere saiatuko gara.

Bestalde, baldintzazko adizkerak eta ondoriokoak lotUfa berezia
dute: esan nahi baita, behin baldintzan adizki bat hautatzen badugu, ondorioan
aukera ditzakegunak mugatuak egongo dira. Nolabaiteko komunztadura dagoela
esan behar da. Horregatik, adibidez, honako perpaus hau ez da zuzena,
komunztadura ez delako errespetatzen: baldintzak alegiazk:o zerbait aurkezten digu
eta ondorioa beste malla batean kokatzen da:

(1) *hori horrela balitz, oso pozik joango naiz

Baina beste hauek zuzenak dira:

(2) a. hori horrela bada, oso pozik joango naiz
b. hori horrela balitz, oso pozik joango nintza

teke

Dena dela, azterkizun da periodoaren bi ataletatik zeinek hartzen
duen nagusitasuna arazo honetan. Izan ere, badirudi ondorioa alegiazk:oa delarik,
baldintza ez-alegiazkoa izan daitekeela. Ondoko bi perpaus hauetan, adibidez,
lehenbizikoak zuzenago dirudi bigarrenak baino:

(3) a. hori horrela bada, etxe bat erosiko nuke
b. *hori horrela balitz, etxe bat erosiko dut
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Hemen baldintzan bertan ager daitezkeen adizkiak aurkeztuko
ditugu., geroko uzten dugularik xehekiago aztertzea ondorioan agertzen diren
adizkiak eta baldintza-ondorio erlazioak.

12.2. BALDINTZAZKO ADIZKIEN FORMAK

Baldintzazko adizkiak, hala ere, ez dira adizki berriak, orain arte
aurkeztu ditugunak berak dira, baina aurrizki gisa (baldin) ba- eransten
zaielarik. Horrenbestez, aski dugu goragoko koadroa jasotzea eta hango adizkiei
aurrizki hori gehitzea. Halaz· guztiz, koadro hartako zenbait adizkiri normalean
baldintzaren marka hori ezin erants dakiekeela dirudi. Adibidez, -ke marka
daramatenekin --daiteke eta dezake saileko ahalezko adizkiekin ez bada-
agertzeko zailtasuna dutela ematen du, ondoko bi perpausok erkatuz ikusten dugun
bezala:

(4) a. egin badezakezu egin ezazu
b. ??egin badukezu, zurea dateke

Beharrezko deritzagu, hala ere, ohar bat egiteari baldintzazko
adizkiez banan banan hitz egiten hasi baino lehen. Izan ere, hemen eskainiko
ditugun forma hauek euskarak dituenak badira ere, ez du esan nahi euskaldun
guztiek erabiltzen ditugunik. Hots: euskaIki batzutan forma bat erabiltzen den
lekuan beste batzutan beste bat erabili ohi da sarritan gauza bera adierazteko.

Hortaz, berriro goragoko adizkien koadroa jasorik, honako forma
hauek izanen ditugu:

12.2.1. Baldintzazko adizki trinkoak

badator bazetorren baletor

Lehen esan dugunez, -ke-dun adizkietan, ba agertzea debekatua
bada, adizki trinkoetan hiru aukera besterik ez ditugu izango. Hirurak dira zilegi
eta hiruren arteko funtsezko diferentziak lehengoan dirau: baletor alegiazko forma
dugunez, alegiazko baldintzetan erabiliko dugu. Forma hauek alegiazko, balizko,
mundu batean ezartzen gaituzte:
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(5) a. aita baletor, zer pentsatuko ote luke?
b. negar egingo lukenere amak baleki

Bestalde, badator eta bazetorren bezalako adizkiek, berriz,
ez-alegiazkoak ditugu, nolabait esateko, eta baldintza erreal eta gertagarri deitzen
direnetan erabili ohi dira:

(6) neska lirain horrekin ezkondua bazaude,
zoriontsu izateko arrazoin ugari duzu

Perpaus honetan agertzen den baldintza erreala dela esan ohi da.
Baina deitura hau, jakina, ez dagokio adizkiaren formari berari, adizki horren
balioari baizik. Eta geroago datozen adibideetan argi ageri denez, forma berak
beste balio bat ere izan dezake. Hortaz, (6)ko baldintza erreala dela esaten
dugunean esan nahi da esaldi hori dioen hiztunak egiazkotzat ematen duela neska
lirain horrekin ezkondua zaudela, eta ondorioa ere, hots, zoriontsu izateko arrazoi
ugari duzula, egiatzat ematen duela. Beraz, baldintza hauetan bai baldintzaren eta
bai ondorioaren egia suposatzen du hiztunak.

Baina baldintza gertagarri edo ebentual deitzen direnetarako ere
forma berberak erabili ohi dira. (Kontuan izan, dena dela, adizki trinkoaren ordez,
perifrastikoa usuago erabiltzen dela horrelakoetan):

(7) a. hor (baldin) bazaude, ikusi eginen zaituzte
b. aita (baldin) badator, zinera eramango zaitu
c. Bilbora (baldin) banoa, bisita eginen dizut

Hiru perpausotan ez da jadanik ezeren egia suposatzen: gertatuko
den, 000 gutxienez gerta daitekeen zerbait aurkezten zaigu. Baina, bistan dago
baldintzazko adizkiak forma bera duela (6)an eta (7)an. Hortaz, (6) eta (7)ren
artean esanahi diferentzia hori badago, ondorioko adizkiak desberdinak izateari
zorko zaio diferentzia hori, zeren (7)an ageri zaizkigun adizkiak, (6)an ez bezala,
etorkizuneko formak ditugu (eginen zaituzte, adibidez, baina agintekera edo
ahalezkoa ere ager daiteke). Hala ere, sarritan anbiguoa gertatzen da perpausa.
Adibidez, honako perpaus honek bi interpretazioak izan ditzakeela ematen du:

(8) gaur etxean baldin badaude, bihar ere izango
dira

Gauza berbera esan daiteke bazetorren bezalako iraganeko forma
bati buruz:
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(9) a. aita bazetorren, denak pozten ziren
b. zure etxera banindoan, hurbilena bera nuelako

zen

Remen, bistan da, ondorioko adizkiak direnak direlako, baldintza
erreal gisa interpretatzen ditugu. Alegia, (9) dioenak egiten diren baieztapenak
egiazkotzat jotzen ditu, alegia, aita zetorrenean, denak pozten zirela, 000 zure
etx.era nindoala eta horren arrazoia hurbilena bera izatea zela

Baina lehen bezala, ebentual modura ere uler daitezke,
testuinguruaren arauera, bereziki ondorioko adizkiaren arauera:

(10) a. aita bazetorren, zinera eramango gintuela esan
zigun amak

b. Donostian banengoen bisitatuko ninduela esan
zidan

12.2.2. Baldintzazko adlzki perifrastlkoak

Oraingoan ere goragoko koadroak balio diezaguke, baina hemen,
adizki trinkoetan ez bezala, aspektu markak 000 marka eza kontuan hartu behar
ditugu. Eta, gainera, aditz nagusiarekin batera aditz laguntzaile bereziak ere
agertuko zaizkigunez, gauzak piska bat konplikatuxeagoak ditugu. Beraz, lehengo
koadroa baino zertx.obait konplikatuagoa izango da oraingoa:

etorri
etortzen
etorriko

etor

bada

badadi

badaiteke

bazen

bazedin

bazitekeen

balitz

baledi

baliteke

Oraingoan ere bi sail nagusi bereizten abal dira: ez-alegiazkoak
(koadroko lehen bi zutabeetako adizkiak) eta a1egiazkoak (hirugarren zutabeko
adizkiak). Bi sail hauek, hortaz, bereiz tratatu behar dira.
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12.2.2.1. Ez-alegiazkoak

12.2.2.1.1. bada sailekoak

a. <TU> + bada/badu (etorri bada, erosi badu, laguntza eman
badiozu, ezagutu baduzu...)

(11) a. etorri bada, gogoak eman diolako izan da
b. erosi badugu, zerbaitengatik erosi dugu
c. laguntza eman badiozu, zergatik ez dizkizu

eskerrak eman?

Remen, bistan da, aditz nagusiak aspektu burutuaren marka
darama. Aditz laguntzailea, berriz, izan edo *edun-en oraina dugu. Beraz, alde
horretatik etorri da, erosi dugo 000 laguntza eman diozu esatean ematen
den informazio bera dugu funtsean. Diferentzia bakarra, baldintzapean jarrita
egotea da. Dena dela, hauetan ere, hiztunak baldintzapean doan baieztapena
egiazkotzat jotzen duela dirudi: (11)an suposatzen da etorri dela, erosi dugula,
lagundu diozula. Rorregatik, hauek ere baldintza errealak ditugula esan beharko
dugu. Baina hori ez da beti horrela izaten. Adibidez, oraingo hauetan, baldintzazk:o
adizki berak izan arren, ez dugu (11)an genuen egia presuposiziorik:

(12) a. etorri bada, ikusiko dugu
b. erosi badu ordainduko du
c. lagundu badiozu saria izango duzu

Badirudi auzia baldintzaren ondorioan dagoela. Alegia, perpaus
nagusiaren formak bultzatzen gaituela oraingoan baldintzaren egia ez
presuposatzera: (12)ko perpausetan hiztunak ez du suposatzen etorri dela, ez eta
ere erosi duela 000 lagundu diozula. Beraz, (11) eta (12)en arteko diferentzia inon
bilatzekotan, baldintzaren ondorioan bilatu beharko da.

Leizarragaren ondorengo adibidea ere azken sail honetakoa dela
dirudi:

(13) "Baldin hire anaiek hire kontra faltatu badu, oba eta reprehendi
ezak hire eta haren beraren artean" (Leizarraga, Jesus
Christ..., Mt. 18,15)

b. <TZEN> + bada/badu (etortzen bada, erosten badiozu,_
eu(gutzen baduzu,...)
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(14) Arratsaldero zugana etorlzen banaiz, ez naiz
diru bila etortzen, zu ikustearren baizik.

Hemen baldintza erreal baten aurrean gaude: egiazki etortzen naizela
suposatzen da. Baina gorago gertatzen zen bezala, eta beti ere baldintzaren
ondorioko adizkiaren arauera, baldintza gertagarri 000 ebenmal gisa ere ulertzen
abal dira adizki berberok:

(15) a. Horra joaten banaiz, konturatuko zara nor
naizen

b. "Baldin eure oblationea eramaiten baduk aldarera, eta han orhoit
bahadi ezen hire anaieak baduela zerbait hire kontra, utzi ezak han
eure oblatione aldare aitzinean..." (Leizarraga, Jesus
Christ , Mt. 5, 23-24)

c. "Baldin ( ) ordainaren bihurtzem enseiatzen ezpanaiz, 000 neror

agur egitem aitzintzen banaiz, ermnen dute eztheus bat naizela"
(Axular, Gero, 197)

c. <TUKO> + bada/badu (etorriko bada, erosiko badu,
laguntza emango badiozu, ezagutuko baduzu,...)

(16) a. auto bat jarri beharko diozo, etorriko bada
b. langile hobeak beharko dituzte lan hori garaiz

amaituko badute

Horrelako adizkien erabilera aurrekoena baino askoz mugamagoa
da eta, gainera, hauetan halako obligazio 000 premia kutsua nabaria izan ohi da.
Honako adibide honetan bezala:

c. "Emongo bozu, emoizu" (Bizkaiko eske-kanta)

Honen ordez, badirudi behar erabil dezakegula:

C l. eman behar baduzu, emaizu
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12.2.2.1.2. Bazen sailekoak

Hauek, jakina, aurrekoen parekoak ditugu guztiz, baina oraingoan
iraganari gagozkiola:

(17) a. etorri bazen, oso gaizki egin zuen
b. norbait ikusten bazuen, berehala agurtzen

zuen
c. jostailu bat eman behar izan genion haurrari

isi/duko bazen

Ohar bat egin behar da, dena den, etorri bazen bezalako adizki
hauen erabilerari buruz. Izan ere, (17 a)-ren tankerako erabilera jatorraren ondoan
bada beste erabilera bat ere oso zabaldua herri hizkeran, euskaldun askok etorri
(izan) balitz bezalako forma alegiazko eta iraganari dagozkienen ordez erabiltzen
baitituzte etorri bazen-en saileko adizkiak:

(18) a. etorri bazen agurtuko nuen

Honen ordez, beste honek zuzenago dirudi:

b. etorri (izan) balitz, agurtuko nukeen

12.2.2.1.3. badadi/badeza sailekoak

Hauek, aditz laguntzailea duten bezalakoa dutelako (*edin,
*ezan) aditz oin soilari, hots, aspektu marka gabeari, eransten zaizkio:

(19) a. eros badeza ordainduko du
b. joan banadi, ikusiko nauzu
c. "Baldin gizon batek ehun ardi baditu, eta hetarik: bat errebela

badadi, ez ditu laurogei eta hemeretziak utzitzen?" (Leizarraga,
Jesus Christ... , Mt. 12,13)

Horrelakoak baldintza gertagarriak 000 ebentualak ditugu beti, gerta
daitekeen zerbaitez mintzo zaizkigu eta, horregatik, baldintzaren ondorioa sarritan
geroaldian eta agintekeran joan ohi da.

Adizki hauen ordez, gaurko euskaldunik gehienek etortzen bada
saileko adizkiak erabiltzen dituzte:
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(20) a. erosten badu, ordainduko du (=eros badeza, )
b. joaten banaiz, ikusiko nauzu (=joan banadi, )

Hain zuzen, gorago jasotako adibide batean (ikus 15 b) bi adizki
desberdin agertzen zaizkigu, nahiz eta biek gertagarri balioa dutela diruditen:
eramaiten baduk eta orhoit bahadi.

Ondoko adibide hauek erakusten digutenez, denborazko perpaus
txertatuetan ere ordezkatze berbera gertatzen da:

(21) etortzen denean, dirua ematen digu

Perpaus hau guztiz erreala litzateke, egiazki gertatutzat ematen baitu
hori dioenak. Hemen, jakina, dadi aditz laguntzailedun fonnendako lekurik ez da.
Hauek gertagarri edo ebentual direnetan dute beren lekua eta horrenbestez, (21)
perpausari (22) ez dagokion arreo, (23)ko bi perpausak zilegi ditugu:

(22) *etor dadinean, dirua ematen digu

(23) a. etortzen denean, dirua emango digu
b. etor dadinean, dirua emango digu

12.2.2.1.4. bazedin/bazezan sailekoak

Sail honetako adizkiak (bazedin/bazezan) ez dirudi sarriegi
erabiltzen direnik ez eta ere beren erabileraren lekukotasun ugariegirik aurkituko
dugunik geure literaturan. Hala ere, "consecutio temporum" delakoa medio,
iraganeko aditz baten mende doazenean aurki genitzake. Alegia, orainean banadi
sailekoak ditugun lekuan:

(24) a. aitak esan du joan badadi agurtuko duela

perpaus hau iraganean jarri beharra izanez gero, behar bada, honela izango
litzateke:

b. aitak esan zuen joan bazedin agurtuko zuela

Dena dela, bitxi samarrak dirudite horrelako esapideek, posibleak.
diruditen arren. Adibidez, Ithurryk bere gramatikan Axularren honako adibide hau
besterik ez dakar. Zerbait da:

c. "Ordenatu zuen Solonek bere legetan baldin herriko kargudun batí
gerta bazekion sobera edatera (...) edeki zekiola berehala bere
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kargua" (Axular, Gero, 264 par.)

Hala eta guztiz ere, joan badadi bezalako adizkiak nahikoa
baztertuak ditugunez, eta beren ordez joaten bada bezalakoak erabiltzen
ditugunez nagusiki, bidezkoa da pentsatzea iraganean ere joera hon areago bihur
daitekeela. Beraz, (24a) eta (24b) perpausen ordez, (25a) eta (25b) aurkituko
ditugu:

(25) a. aitak esan du joaten bada agurtuko duela
b. aitak esan zuen joaten bazen agurtuko zuela

Eta modu berean (24c) perpausaren ordez gaurko euskaldunik
gehienek honelatsu esango lukete:

c. ordenatu zuen Solonek bere legeetan baldin
berriko kargudun bati gertatzen bazitzaion
sobera edatea (...) edeki (edo ken) zekiola bere
kargua

12.2.2.1.4. badaiteke/badezake sailekoak

Hemen ahalezko adizki bat jartzen da baldintza forman:

(26) a. etor badaiteke, datorrela berebala!
b. zuk esan duzu ordain dezakezula. Beraz,

ordain badezakezu, ordain ezazu.

Orohar, honela parafrasea litezke era honetako baldintzazko
perpausok:

(27) a. egia bada etor daitekeela, datorrela berebala!
b. egia bada ordain dezakezula, ordain ezazu

Hala ere, horrelakoetan, ba eta -ke-ren arteko elkargaiztasuna dela
medio, badaiteke bezalako laguntzailearen ordez badadi solla ere ager daiteke.
Baina orduan abal eta ezin-en laguntza behar duela dirudi. Hona hemen adibide
bat:

(28) "Baldin eria ecin cofesa badadi. zer eguin behar do?" (Lavieux
ville, Bayonaco diocesaco bi-garren catichima,
235.orr.)
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Denaden:

ecin cofesa badadi =ezin konfesa badaiteke

12.2.2.1.5. bazitekeen/bazezakeen sailekoak:

Hauek aurreko atalekoak: bezalak:oxeak: ditugu baina orainaldian
barik, iraganean:

(29) a. etor bazitekeen, zergatik ez zen etorri?

(alegia, egia bada etor zitekeela, edo etor zitekeela esan badu, zergatik ez zen
etorri?). Hots: hauek ere baldintza e"eal deitu sailekoak izango lirateke.

b. ordain bazezakeen, ordaintzeko eskatu genion

12.2.2.1.6. baliteke/balezake sailekoak:

Ahalezkoen sailean alegiazko fonnak ere badirenez gero (Iezake,
liteke,...) balezake eta baliteke baldintzazko adizkiak: ere agertuko zaizkigu.
Etor daiteke eta etor liteke fonnen artean dagokeen desberdintasuna argi
dagoen neurrian --eta euskaldun askorentzat ez da horrela gertatzen-- etor
badaiteke etaetor baliteke-ren artean ere diferentzia bera izango dugula
dirudi. Hortaz

(30) etor baliteke, etorriko da

Hemen, gutxi gora behera, honak:o hau suposatu behar da: egia
bada etor litekeela, etorriko da (eta ez, etorriko litzateke, ez bait gaude, berez,
alegiazko munduan).

Nolanahi ere, desberdintasuna, desberdintasunik baden neurrian,
nekez somatzen da eta, horrenbestez, nekez egin daiteke. Hala ere, perpaus
kontzesiboetan (ba-...ere gisak:oetan alegia), errazago aurkituko dugu horrelako
adibiderik:

(31) etor baliteke ere, ez dut uste etorriko denik

(Alegia, nahiz eta etor litekeen (zerbait gertatuz gero), ez dut uste etorriko denik).
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12.2.2.2. Alegiazkoak

Hau da baldintzazko aditzen bigarren sail nagusia. Formari
gagozkiola, hemen ere beste bi sail berezi behar ditugu: aspektu marka eta guztiko
aditz nagusia duten adizkiak (etorriko banintz bezalakoak) eta, aditz oin soila
dugunean laguntzailearekin (etor baledi bezalakoak).

12.2.2.2.1. <TU>, <TZEN>, <TUKO> + izan/*edun

Aditzak aspektu marka badarama «TU>, <TZEN> edo
<TUKO» badakigu izan edo *edun izango dugula laguntzailea. Beraz:

etorri/etortzen/etorriko + balitz
erosi/erosten/erosiko + balu

Dena den, hemen ere bi azpisail berezi behar ditugu. Alegia,
bereizketa ez da hirukoitza izango, goiko koadroak aditzera eman lezakeenez,
bikoitza baizik.

12.2.2.2.1.1. Aspektu marka burutua «TU» + balitz/balu

Etorri balitz, erosi balu gisakoak iraganaldiko baldintza
irrealak osatzeko erabiltzen ditugu. Eta irrealak deitzen dira gerta zitekeen baina
gertatu ez den baldintza bat aditzera ematen baitute:

(32) a. garaiz etorri (izan) balitz, harrapatuko zuen
trena

b. autoa erosi (izan) balu, ikaragarrizko astake
ria egingo zuen

c. "Baldin egin balitz euskaraz haobat libum nola egin baita latinez,
franzesez edo bertze erdaraz eta hitzkuntzaz, hek bezain aberats (...)
izanen zen euskara ere" (Axular, Gero, 10. par.)

Hauetan, aspektu marka burutuaz baliatzen gara, izan-en laguntza
ere zilegi delarik, iraganaldiaz mintzatzeko. Hortaz, aspektu marka horrek
aspektua baino gehiago iraganaldia markatzen duela dirudi.

Forma hauen erabilerari dagokion bezainbatean, euskalki guztiak
bat datoz. (Gogoan izan, halaz ere, gorago (ikus 2.2.1.2.) egindako oharra,
etorri bazen etorri balitz-en ordez erabiltzeari buruz).
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Beste gauza bat da iraganaldiko baldintza irreal hauei dagokien
apodosiak 000 ondorioak zein izan behar duen erabakitzea: harrapatuko zuen
(eta eskuarki, -tuko zuen/zen tankerako adizkia) izango litzateke gaur
hOOatuena, baina harrapatuko zukeen ere gure literaturan aski hOOatua da. Bi
hauek izango lirateke, dirudienez, forma posible guztien (hartu luke, hartu
zukeen, ...) artean egiazki erabiltzen direnak.

12.2.2.2.1.2. <TZEN>/<TUKO> + balitzlbalu

Adizki hauen morfologiari begiratzen badiogu, argi dago aspektu
marka desberdintasuna erakusten dutela: erosten vs. erosiko. Hots: biak
ez-burutuak izaki, bata ez-gertakizuna edo litzateke «TZEN>), eta bestea,
berriz, gertakizuna «TUKO».

Hala ere, baldintzazko adizki hauetan ez da kontuan hartzen aspektu
desberdintasun hau. Kontuan hartzen dena, dirudienez, batez ere denbora
bereizkuntza da. Horregatik, bereizketa hirutan egin beharrean
(erosten/erosiko/erosi + balu), bitan egiten da, erosten balu eta erosiko
balu-ren artean teoriaz legokeen diferentzia deuseztatzen delarik. Hortaz,
aurkakotasuna bikoitza dugu oraingoan:

erosi balu vS. erosten/erosiko balu

Lehenbizikoa, esana dugun bezala, iraganaldia markatzeko
erabi1tzen da (eta kasu honetan iraganaldia da esate unetik atzera gertatzen den
guztia) eta besteak gainerakoetan, hots: nahiz esate uneari buruz ari, nahiz
geroagoko zerbaitez, iraganaldia ez dena alegia).

Gauzak horrela, ez da harritzeko eskuineko forma horiek,
morfologi desberdintasunak balio semanúkorik ez duenez, euskalkien arauera
banatu badira. Horrela:

mendebalean
ekialdean

iraganaldian

erosi balu
erosi balu

orainaldian eta etork.

erosiko balu
erosten balu

Esandakoaren arauera, bada, Mendebalean hauxe dugu:

(33) a. etorriko balitz, poztuko ginateke
b. erosiko bagenu, esango genizuke

380



Eta ekialdean, berriz,

(34) a. etxea erosten bagenu, ordain genezake
b. burua erakusten balu, ikus nezake

Ohart gaitezen, bidenabar, apodosian ekialdeko gaurko
euskaldunek poztuko ginateke bezalako fonnak *edin/*ezan erroko fonnez
ordezkatzen dituztela: alegera gintezke (poztuko ginateke-ren ordez); joan
ninteke (joango nintzateke-ren ordez); erran nezake (esango nuke-ren
ordez).

12.2.2.2.2. etor baledi/eros baleza sailekoak

Hauek morfologiaz nola osatuak dauden begien bistan dago.
Balioari dagokionez, hauek ere alegiazkoak direla esan behar. Ahalezko baldintzak
direla ere esan ohi da. Dena den, ez dirudi oso garbi dagoenik zein izan daitekeen
aurreko saileko adizlden eta honako hauen arteko diferentzia, diferentziarik baldin
bada. Adibidez, honako aipamen honek fonna bien artean diferentzia handiegirik
ez dela erakusten duela dirudi:

(35) "Atsegin handia ere ginuke, gu baino argituago batek berriz has

baleza Iantto hau, eta eskuararen onetan guk baino hobeki
bururatzen balu" (P. Lafitte, Eskualdunen loretegia,
6.orr.)

Alde batera utzirik aipatu diferentzia hori badenentz, hona hemen
sail honetako adibide zenbait:

(36) a. "Baldin orduan hiI bazindezi, ifemura zindoazke" (Axular,
Gero, 349. par.)

b. "Baldin gaIdegin baliazote orai Judasi, (000) ihardets Iezake..."
(Axular, Gero, 387. par.)

c. "BaIdin utz bazeneza harri handi bat eskuetarik, norat othe
lihoake, goiti ala beheiti?" (Axular, Gero, 73. par.)

Perpaus guzti hauek beste era honetara emanen lituzke gaurko
euskaldun askok:

(37) a. baldin orduan hilko bazina...
b. baldin galdegingo baliote Judasi...
c. baldin utziko bagenu harri handi bat eskue

tarik...
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Dena den, hemen argiago ikusten ahal da ekialdeko euskaldunek
alegiazko apodosietan ahalezko fonnak erabiltzeko joera:

(38) "Hobeki zeneidike, eta segurkiago ioka zindezke, baldin gero,
bertzeren eskuz egin gogo duzuna. orai zeurez (...) egin bazeneza"
(Axular, Gero, 158. par.)

Ioka zindezke eta egin bazeneza biak: eIkarren parean gertatzen
zaizkigu: biak: *edin/*ezan erroko laguntzaileak: ditugu. Beste hauetan, berriz,
parekotasun berbera gertatzen da baina izan/edun laguntzaileak ditugularik
jokoan:

(39) hobekiago jokatuko zinateke, egin gogo
duzuna egingo bazenu (ikusten denez, kasu
honetan, jokatuko zinateke / egingo bazenu)

Dena dela, nolabait laburbiltzeko edo, esan behar da forma
hauetariko asko ez direla gaurko euskara mintzatuan maizegi erabiltzen. Hori da,
adibidez, badadi-ren tankerak:o adizkien kasua. Eta beste askorentzat, baledi-ren
kasua ere bai. Horrenbestez, bi sail nagusi bereizten dira baldintzazko adizkietan:

382

1) Alegiazko adizkiak

Iraganaldirak:o

etorri balitz
erosi balu

oraín eta geroaldirak:o

etortzen balitz (ekialdean)
etorriko balitz (mendebalean)

erosten balu (ekialdean)
erosiko balu (mendebalean)

etor baledi
eros baleza



2) Ez-alegiazko adizkiak

etorri/etortzen/etorriko + banaiz!banintzen

erosi/erosten/erosiko + badu/bazuen

etor banadi
eros badeza

Remen sartuko dira, baita, ahalezkoen gainean osatzen diren
baldintzazkoak ere:

etor + badaiteke/bazitekeen/baliteke
eros + badezake/bazezakeen/balezake
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13. ALOKUTIBOA

NüR, NüRI eta NüRK sintagmei dagozk:ien pertsona markez
gainera, ager daiteke aditz multzoan beste pertsona marka bat gehiago. Pertsona
marka hau ez dagokio perpauseko ezein sintagmari, hiztunak aurrean duen hizk:eta
lagunari baizík.

Har ditzagun kontutan, adibidez, honako bi perpaus hauek eta azter
ditzagun dituzten aditz formak:

(1) a. Gizon bat ETORRI DA Andoniren bila
b. Gizon bat ETORRI DUK Andoniren bila

Etorri da aditzak perpauseko nor sintagmarekin (gizon bat
sintagmarekin, alegia) du komunztadura. Bestalde, adizki horrek esaten digu
esaldi horí dioenak ( (a) dioenak, alegia) ez duela kontuan hartzen elkarrizk:eta
laguna, ez duela kontuan hartzen norí mintzo zaion: gizona etorri deJa besterik
ez digu esaten.

Baina (b) dioenak Etorri duk esatean (a) dioenak baino zertxobait
gehiago esaten duo Aditz honek ere perpauseko nor sintagmarekin komunztadura
du, baina horrezaz gainera, (a)-ko aditzak ematen ez digun beste informazio bat
ere eskaintzen digu: Etorri duk dioenak Etorri da esaten du --beraz, (a)-ko
informazioa ere ematen digu-- baina baita hiztunak gogoan hartzen duela ere
hizk:eta laguna. Hortaz:

ETORRI DUK = ETORRI DA+hirekin ari nauk

Kasu hauetan, -K horri esker, badakigu hiztunak aurrean duena
gizonezk:oa dela. Emakumezk:oa balitz, -N marka agertuko litzateke: Etorri dun.

Etorri duk eta Etorri dun bezalako formak forma alokutiboak
dira. Forma alokutiboek bigarren pertsonari (solaskideari, alegia) dagozkion
marka batzu (-K/-A-; -N/-NA-) hartzen dituzte perpauseko izen sintagmek ezartzen
dizk:ieten komunztadura markez gainera
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13.1. HIKA, ZUKA ETA XUKA

Gorago aipatu diren adibideak hikako alokutiboak ditugu. Alegia,
hiztunak bigarren pertsona hi-ka tratatzen du, ez zu-ka. Horregatik, tratamendu
berezi honen ondorioz, aditz multzoan hi-ri dagozkion markak agertuko zaizkigu
(-K edo -N, funtsean). Baina ekialdeko euskalkietan, bigarren pertsona zu-ka
tratatzen denean, zukako tratamendu honek islada izan dezake aditz multzoan
alokutibo modura. Hots, perpausean ager daitezkeen "nor", "nori" eta "nork"
sintagmez gainera zu-ri dagokion marka ere ager daiteke adizkian, orduan
zu-kako alokutiooa dugularik:

(2) etorri duzu =etorri da+zurekin mintzo

Horrenbestez, zukako alokutibo bat ere bada euskaraz ekialdeko
euskalkietan. Alokutioo hau, bistan da, hikako alokutiooaren guztiz parekoa dugu:

(3) etorri duk/dun = etorri da+hirekin mintzo

Horrezaz gainera, baxenafarreraz, zu alokutiboari balio afektibo
berezia emanaz xu forma eman zaio. Hau xukako alokutiboa izango litzateke.

Hortaz:

(4) a. Gizona JOAN DA
b. Gizona JOAN DUKlDUN
c. Gizona JOAN DUZU/DÜZÜ
d. Gizona JOAN DUXU

(ez alokutiboa)
(bai alokutiooa)
(bai alokutiooa)
(bai alokutiooa)

Dena dela, euskaldunak oinarrizko bi errejistro ditu eskura:

A.- Errejistro neutroa edo eztabadakoa honako forma hauez
baliatzen da:

(5) a. zu joan zara
b. gizona joan da

388



B.- Lagunarteko errejistroa deituko dugu beste aditz hauen
modukoez baliatzen dena:

(6) a. hi izan haiz
b. Joxe izan duk/n

B errejistro honi lagunarteko errejistroa deitzen diogu, lagunartean,
famili giroan, erabiltzen delako. A errejistroaren erabilera-balioa, berriz, nahiz eta
neutroa izan, euskaIki batetik bestera aldatu egiten da: mendebalean, errejistro
neutroa da eta euskaldun askorentzat errejistro bakarra, gainera. Baina ekialdean
errespetuzkoa eta urruntasuna sortarazten duena da.

Ohart gaitezen, forma alokutiboak direla eta, bi errejistro hauek
dituzten euskaldunentzat, solaskidea zu-ka tratatu edo hi-ka tratatu, ondorio
desberdinak sortzen direla. Alegia, hi etorri haiz esaten badugu, beraz
solaskideari hi deituz, horrek, nahitaez hikako forma alokutiboak erabiltzera
behartzen gaitu: hura etorri duk/dun. Baina horrelakorik ez da gertatzen
solaskideari zu deitzen badiogu. Orduan, forma alokutiborik ez da erabiliko,
eztabadako forma baizik. Beraz, zu etorri zara eta hura etorri da.

13.2. HIRU ERREjISTROKO SISTEMA

Oinarrizko errejistroak gorago aipatu diren biak badira ere,
ekialdeko euskaIkietan, zukako forma alokutiboak ere badira. Hauetan, hitanozko
formetako -K/-N horiez beste, -ZU marka agertuko da. Honek errejistroen balioa
aldarazi du, errejistro neutroari urruntasun balioa emanez. Gainera, forma neutro
hori baztertzea ekarri du xubererazko zenbait hizkeratan. Beraz:

(7) joan da I joan duk/n I joan duzu (düzü)

Mendebalean, berriz, gaztelaniaren eraginez 000, errespetuzko beste
errejistro bat ere bada hizketa lagunari BERORI esaten zaionean. Hemen, hala ere,
forma alokutiborik ez dugu, baina bigarren pertsonari "berori" (edo "eurok",
pluralez) tratamendua ematen zaionean, bigarren pertsona hau "nor", "nori" 000
"nork" bada, aditzak, komunztadurari dagokion bezainbatean, hirugarren pertsona
balitz bezala hartzen du:

(8) a. HI berandu etorri haiz
b. ZU berandu etorri zara
c. BERORI berandu etorri da
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Baina, esan dugun bezala, hitanoaren eta zuk:akoaren parekorik ez
du "berorikako" tratamendu honek:

(9) a. Gizon hori berandu joan DA
Gizon hori berandu joan DUKlDUN

b. Gizon hori berandu joan DA
Gizon hori berandu joan DUZU (DÜZÜ)

c. Gizon hori berandu joan DA

Forma desberdin hauek ez dira euskalki guztietan erabiltzen. Eta
esan behar da, baita ere, ez dela euskalkirik forma guztiez baliatzen denik.
Bestalde, forma hauen balio pragmatikoa (hots: zer egoeratan erabiltzen diren)
aldatu egiten da euskalki batetik bestera, errejistro bakoitzak balio desberdina
hartzen duelarik. Hona hemen, Rebuschi 1984-ren arauera (cf. Rebuschi 1984,
531 orr.) koadroa nolatsu geldituko litzatekeen, forma hauen balioari dagokionez:

2.perts.IZAN 3.perts.IZAN Lap. B-G BN Xub

tokanoka "hi haiz" "hura dukldun" Lagrt Lagrt Lagrt Lagrt

"hura duzu(diizü) Kortes. Kortes.
zuka/xuka "zu zara"
eztabadaka "zuzar a "hura da" Kortes Kort Urrunt. -

berorika "berori da" "hura da" Erresp

13.3. PARE BAT OHAR GEHIAGO

1.- Euskaldun asko dira errejistro bakarraz baliatzen direnak.
Hauek forma eztabadakoak erabiliko dituzte, hots, bigarren pertsonarako ZU
tratamendua erabiltzen dute eta forma alokutiborik ez. Hauek dira, hain zuzen,
Euskaltzaindiak batasunaren izenean proposaturiko eta gure lan honetan ere
jasotzen ditugunak. Hauetan forma alokutiborik ez da: aditzean agertzen diren
pertsona marka bakarrak perpauseko "nor", "nori" eta "nork" sintagmekin loturik
daude. Eta perpauseko sintagma hauei dagozkien markez gainera, ez da besterik
azaltzen aditzean.
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Hala ere, gure paradigmetan bigarren pertsona singularra aipatzean,
hi sartu dugU eta, horrenbestez, hi hau "nor" "non" eta "nork" denean, dagokion
marka azalduko zaigu aditzean. Zu-ri gagozkiola ere gauza bera esan genezake.
Baina, gorago aipatu dugun simetria eza dela medio, hizketa laguna hika tratatu
000 zuka tratatu, aditzaren erabilerari begira, ondono desberdinak ditugu: izan
ere, behin hika hasten bagara, alegia hizketa laguna hi bada, lagunarteko
errejistroaz baliatu beharra dago. Zu-ka tratatzeak, berriz, errejistro neutroari bide
ematen dio. Hortaz,

(10) "'Hi etorri haiz, baina besteak ez dira etorri

ez legoke zuzen, hi hautatu ondoren, beraz lagunarteko errejistroan hasi ondoren,
ez delako zilegi errejistroz aldatzea. Honela behar genuke:

(11) hi etorri haiz, baina besteak ez dituk/n etorri

Edo, bestela, errejistro neutroaz baliatuz:

(12) zu etorri zara, baina besteak ez dira etorri

Beraz, lagunarteko errejistroa ezagutzen ez dutenek aditz
paradigmetan bigarren pertsona singularrerako ez dute hi hautatuko, zu baizik.

2.- Bigarren oharra forma alokutiboen erabilerak dituen
baldintzapen sintaktikoei dagokie.

Esana dugu lehenago aditzakjadanik bigarren pertsonako markarik
baldin badu ("nor", "nori" nahiz "nork" sintagmei dagokiena) forma alokutiborik
ez dugula izango. Beraz, alferrik hasiko gara egin duzue bezalako aditz forma
bati dagokion alokutiboa zein den galdezka. Egin duk 000 egin dun-en kasuan
ere beste horrenbeste.

Baina badira, izan, testuinguru sintaktikoak ezartzen dizkigun
debekuak ere. Adibidez, badirudi erabilera jatorrenari jarraituz behintzat, perpaus
txertatuetan ez dela forma alokutiborik agertzen ahal. Beraz:

(13) *Ez zioat esan Andoni etorri du(k)ala

ez litzateke zuzena, aditz alokutiboa (etorri duk) perpaus txertatu batean
dagoelako.
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Baina zuzen legoke beste hau:

(14) Ez zioat esan Andoni etorri deJa

Arrazoin beragatik, subjuntibo deitu formetan (dadin, dadila,
dezan, dezaJa ), subjuntiboak subordinazioan bakarrik erabiltzen direnez, ez
zaigu alokutiborik agertuko. Etxepareren eta Leizarragaren hizkeran bai, noski,
haientzat etor zedin gure etorri zen baitzen, eta ez subjuntiboa).

Beste zenbait perpaus motatan ere ez dirudi alokutiboa agertzea
zilegi denik. Joera nagusi bezala behintzat ez. Hori da galderazko perpausetan
gertatzen dena, eta, baita harridurazkoetan eta hirugarren pertsonako agintekeran
(bego, joan bedi eta antzekoetan, alegia), e.a. Iduri luke, forma alokutiboa
zuzenean baieztatua 000 enuntziatua denerako gordetzen dela. Baieztapen soi!a
izatetik urruntzen garenean alokutiboaren erabilerak debekuak aurkitzen dituela
dirudi.

13.4. ADIZKI ALOKUTIBOEN FORMEZ

Forma alokutiboak "nor", "nori" eta "nork" pertsona markez
gainera beste laugarren marka bat ezarri zaienak ditugu. Horrenbestez, pertsona
markak aditz laguntzailean nahiz adizki trinkoetan ageri ohi zaizkigunez,
horiexetan agertuko zaizkigu forma alokutiboak.

Baina nola daude osatuak adizki alokutibo horiek? Euskaltzaindiak
ez ditu oraindik aditz alokutiboaren batasunerako formak eskaini. Guk ere, hortaz,
ezin dugu inolako paradigmarik eskaini. Are gutiago, formok gehienbat ahozko
hizkeran bai, baina ez hainbeste literatura idatzian, direlako erabiliak eta,
horrenbestez, herri batetik bestera alde handi xamarrak gertatzen direlako. Dena
den, zenbait ohar egiteari bidezko deritzagu.

Lehen zutabean jarriko ditugun adibideak eztabadako errejistroari
dagozkionak izango dira. Bigarrenean, berriz, alokutiboak (hitanoa, bereziki). Eta
hauetatik piska bat berezirik, lagunarteko errejistroan agertuko diren bigarren
pertsonako ("nor", "nori" edo "nork" bigarren pertsonako alegia) forma ez
alokutiboak. Adizki hauen morfologiak aski argi erakutsiko digu nondik nora joan
daitezkeen batasuneranzko proposamenak.
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1.- NOR aditzak
Izan
Eztabadako erreg.
ni naiz

hmada
gu gara
zuzara
zuekzarete
haiekdira

E"eg. markatua

hi haiz

zuekzarete

ni nauk/-n

hmaduk/-n
gu gaituk/-n

haiek dituk/-n

Hortaz, nor·nork paradigmaz baliatzen gara, "nork" hi delarik.
Ondoren ikusiko denez aditz trinkoetan marka bat (-K 000 -N) eransten diogu:

egon
1

nago

dago

gaude
zaude
zaudete
daOOe

hago

zaodete

11
niagok/n

diagok/n
Gagok/n;
zegok/n)
giaudek/n

diaudek/n
ziaudek/n

etorri

nator niatorrek/n
hator

dator ziatorrek/n
gatoz giatozek/n
zatoz
zatozte zatozte
datoz zetozek/n
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joan

noa nioak/n
boa

doo zioak/n
goaz goazek/n
zoaz
zoazte zoazte
dooz zioazek/n

2.- NDR-NDRI aditzak.- Gauza bera gertatzen da "nor"-"nori" fonnako
aditzetan:
izan

zait zaidak/-n
zaik/-n

zaio
zaigu
zaizu
zaizue
zaie

zaizue

zaiok/-n
zaiguk/-n

zaiek/-n

etorri
datorkit diatorkidak:

(zetorkidak:)
datorkik/n

datorkio diatorkiok
(zetorkiok;
jatorkok)

datorkigu diatorkiguk
(zetorkiok;
jatorkok)

datorkizu
datorkizue datorkizue
datorkie diatorkiek

(zetorkiek;
jatorkek)
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3.- NDR-NDRI-NDRK aditzak

diot

dio
diogu
diozu
diozue
diote

4.- NDR-NDRK aditzak

zioat/zionat

ziok/zion
zioagu/zionagu

zioate(ziotek)/
zionate

diok/n

diozue

"Nor" hirugarren pertsonan denean, "nor"-"nori"-"nork", "nori" hi
delarik, paradigmaz baliatzen gara:

dut diat/dinat
Goat)

do dik/din
Gok)

dugu diagu/dinagu
Goagu)

duzu
duzue
dote diate/dinate

ditek/n
Goek)

duk/n

duzue

Arazo larriagoak ditugu, "nor" hirugarren pertsonakoa gabe lehen
pertsonakoa dugunean:

nau
naute

gaitu
gaituzte

naik/n
naiate/nainate

gaitik/n
gaitiate/gaitinate

395



14. ADIZKI JOKATUEN ERABILERA



14. ADIZKI JOKATUEN ERABILERA

14.1. KONTZEPTUAK ETA DEFINIZIOAK

14.1.1. Denbora

Denbora zer den zehaztu nabí dugunean, kronometro batek neurtzen
duen denbora kronologikoa eta gizakiok erabiltzen dugun denbora
psikologikoa berezi behar ditugu kontzeptualki. Hizkuntzetan adierazten ditugun
denborazko kontzeptuak badirudi denbora psikologikotik hurbilago daudela
denbora kronologikotik baino. Horrregatik berezi ditugu lehenago tempus-a
(denbora gramatikala edo psikologikoa) eta denbora (denbora kronologikoa
alegia). Nolanahi ere, gramatika honetan, hizkuntzaren tempus-sistemaren
erabilera argitzen eta aztertzen saiatu nahi dugunez, denborazko nozio
estralinguistikoak 000 kronologikoak kontzeptu haiek azaltzeko balio diguten
heinean bakarrik erabiliko ditugu.

14.1.2. Denboraren garrantzi semantikoa

Dudarik gabe hizkuntza natural guztiek badituzte denbora nozio
metalinguistiko zenbait adierazteko baliabideak, funtsezkoak baitira hauek sistema
semantikoa modu koherente batean antola dadin. Har ditzagun honako perpausok:

(1) a. berrogei urte ditut
b. berrogei urte ditut orain

Bi perpaus hauek semantika aldetik baliakideak dira (zeren lehena
egia baldin bada eta egia baldin bada bakarrik, bigarrena ere egia izanen baita).
Baina ondoko perpaus hauek ez dira ikusi ditugun bi horien baliokideak:

(2) a. berrogei urle nituen
b. berrogei urte nituen orduan
c. berrogei urte izango ditut
d. berrogei urte izango ditut orduan
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Ikusi ditugun perpaus guzti hauen egia balioak baloratzeko,
baieztapenon denborazko erreferentziak ezagutu behar dira. Horrela, (1b)
perpausean, orain hitzak seinalatzen duen unea kodatze unearekin, esan nahi
baita, perpaus hau ahozkatzen 000 idazten den momentuarekin, bat dator, edo
honen inguroan kokatzen da bederen; hori dela eta, ezin dugu (1b) baloratu, esaldi
hori noiz ahozkatu 000 idatzi den jakin gabe. Aurrera segituz, (2b,d) perpausetan,
orduan hitzak oso orokorki seinalatzen du erreferentzia-unea (ez dator bat kodatze
unearekin); baieztapenon egia balioa fmkatzeko orduan honek gutienez zein urte
seinalatu nahi duen jakin beharko dugu. Bestalde, ageri denez, aipatu perpaus
guztiotan adizkiek denborari buruzko informazioa ere daramate. Hain zuzen, (2b)
perpausean nituen adizkiak erreferentzi unea kodatze unea ez dela eta kodatze
unea baino lehenago gertatu dela dioela esango dugu; eta (2d) perpausean,
berriz, izango ditut adizkiak erreferentzia unea kodatze unea ez dela eta hau
baino geroago gertatuko dela dioela. Zail da pentsatzen honelako bereizketarik
egiteko biderik ez duen hizkuntza bat (hau da, 2a,b eta d bezalako perpausak-ezin
berezi lituzkeen hizkuntza bat), horrelako hizkuntzan komunikazioa ezinezkoa
bihurtuko bailitzateke.

14.1.3. Denbora nozioen gramatlkallzazioa

Hala eta guztiz, nozioak adierazteko bideak argiak nahiz isilekoak
izan daitezke, alde batetik; eta sistema gramatikalean zuzenean enbortuak nahiz
ingurokoak, bestetik. Euskarak denborazko nozioak adierazteko gutienez baliabide
desberdin bi dituela ikusi dugu, hots, atzizki sistemako altemantziak eta denbora
adberbioak. Bi mota hauek bereiz ditzakegu esanez adizki sisteman denborazko
nozioak gramatikalizatuak direla (ditut/nituen), eta aditzondoetan, berriz,
lexikalizatuak baina ez gramatikalizatuak (orain/orduan). Gainera, euskal
perpaus gehienetan aditz batek 000 gehiagok denboraz markatua izan behar duo
Kapitulu honetan euskarak, eta zehazki euskal adizki jokatuak, denborazko
nozioak nola gramatikalizatzen dituen aztertuko dugu.

14.1.4. Hizkuntza batetik bestera alda daitezkeen kontzeptu
nozionalak

Galdetu beharko-dugu, hasteko, zein nozio gramatikalizatzen diren
euskaraz, hizkuntza guztiek ez baitituzte denborazko nozioak modu berean
bereizten eta sailkatzen, lekuzko nozioak, koloreak eta abar sail berdinetan
banatzen ez dituzten bezalaxe. Esate baterako, frantsesez leku adberbioak "hemen"
("ici"), eta "ez hemen" ("la") bezala banatzen dira; euskaraz, ordea, hirutan:
"hemen", "hor" eta "han". Era berdintsuan, denborari dagokionez, frantses
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mintzatuak, orainaldiaren ondoan, iraganaldia adierazteko "Je l'ai vu aujourd'hui"
000 "Je l'ai vu hier" dioen bitartean ("je l'ai vu"= "kodatze unea baino lehenago"),
euskararen aditz sistemak "kodatze unea baino lehenago baina egun berean" ("gaur
ikusi dut") eta "kodatze unea baino lehenago baina ez egun berean" ("atzo ikusi
nuen") bereizten ditu. Honelako guztiok hizkuntzaz-hizkuntzako (language
specific) aldaerak ditugu.

14.1.5. Denboraren deiktikotasuna

Hizkuntzaz-hizkuntzako bereizkuntzak gora-behera, beharbada
edonon ezar daitekeen sailkatze modua aurki dezakegu denboraren lehengaiak
(primitiboak) finkatzeko. Horrela aipatuko genituzke, segur aski, iraganaldia
(kodatze unea baino lehen buruturikoa), orainaldia (kodatze unean gertatzen dena
eta geroaldia (kodatze unearen ondoren gertatzen dena). Ohan gaitezen nozio
hauek deiktikoak direla, esan nahi baitugu, esate unearen testuinguruarekin
erabat loturik daudela. Lehenago ikusi dugu orain hitza ulertzeko kodatze unea
ezagutu behar dela; orduan hitzari bere esanahia emateko, berriz, jakin behar da
zein erreferentzi unez garen mintzo. Hau, normalean, aurretiko testuan aipatua
egonenda:

(3) a. Ameriketan izan nintzen iaz. Berrogei urte
nituen orduan

b. hiru urte barru nere tesia bukatuko dut.
Berrogei urte izango ditut orduan.

Denbora gramatikalizatuaren interpretazioa ere testu inguruari
loturik dago, adizkiek erakusten digutenez:

(4) a. Am'eriketan izan nintzen iaz. Berrogei urte
nituen

b. hiru urte barru nere tesia bukatuko dut.
Berrogei urte izango ditut

Aipa dezagun azken adibide pare bat:

(5) a. mendira goaz igandean
b. ez dut gosaldu

Osteguna, irailaren 25a baldin bada lehenbiziko perpausa esaten
dudanean, eta testuinguruak ez badu bestelakorik adierazten, entzuleak badaki
zehazki zein egunetan goazen mendira, datorren igandean, irailaren 28an, hain
zuzen. Datorren igandea zein igande den jakiteko, gaur zer egun den jakin behar da
aurretik, hau da, kodatze eguna zehazki ezagutu behar da. Bigarren perpausean,
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berriz, entzu1eak: badaki horrelakorik entzuten duenean hiztunak ez duela ezer ere
gosaldu perpaus hori ahozkatzen duen_egunean. Aztertutako adibideotan, beraz,
denboraz.ko esanahia enuntziatuaren testuinguruko ezaugarriekin (hala nola
kodatze unearekin 000 aurretik joan den testuarekin) loturik dago; hauxe da deixia
deitzen duguna.

14.1.6. Denborazko beste zenbalt kontzeptu

Euskaraz, beste hizkuntza askotan bezala, aditz formen artean
denboraz markatuak eta denboraz ez-markatuak bereizten ditugu, aditz jokatu eta
aditz ez-jokatu termino fonnalez baliatzen garelarik horretarako (horrek ez du
esan nahi adizki jokatuek tempusaren marka besterik ez dutenik, beste ezaugarri
batzu ere seinalatzen ditugulako). Denbora nozioak deiktikoak direnez gero eta
adizki ez-jokatuetan denbora markarik ez denez, ezaugarri deiktiko hori ez da
agertuko. Esate baterako, oheratu baino lehen esaten baldin badut, ez da
semantikoki kodatze unearekin lotua, ondoko hiru perpausok elkarrekin
konparatuz ikus daitekeenez:

(6) a. oheratu baino lehen esne xorta bat hartu nuen
b. oheratu baino lehen esne xorta bat hartuko dut
c. oheratu baino lehen esne xorta bat hartzen ari

naiz

Gauza bertsua gertatuko litzaiguke, adibidez, mahaiaren azpian
000 antzeko zerbait esango bagenu, hori ere ez baitago hiztuna dagoen tokiarekin
lotua. Dena dela, oheratu baino lehen esapideak denbora deiktikorik adierazten
ez badu ere, oso garbi dago denbora erlazio bat ematen duela aditzera. Har
dezagun orain aldatuta hitza:

(7) a. herria aldatuta zegoen
b. herria aldatuta egongo da
c. herria aldatuta dago

Fonna honek ere ez du denbora deiktikorik adierazten, bai ordea
aspektu nozio bat (perfektu deritzan aspektua alegia). Beraz, denbora (deiktikoa),
denbora erlazioak eta aspektuak (azken biok ez deiktikoak) berezi behar ditugu.
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14.1.7. Denborak eta tempusak

Ikusi dugu laburki zer den denbora metalinguistikoa, 000 teorikoa,
000 semantikoa. Honen sai1kapena (adibidez: lehenaldia / orainaldia / geroaldia)
intuitiboki egitea ez da zaila. Baina hau berezi beharko dugu ohituraz "denborak"
deitzen diren hizkuntza jakin bateko adizk:ietatik. Azalpenak errazteko, gramatika
honetan denbora linguistiko hauek tempusak deitzen ditugu. Beraz, denboraz
ari garelarik, normalean "denbora estralinguistikoaz" aritzen gara, ez gramatika
kontzeptuez. Honela, beste hizkuntza batzutan betidanik egin ohi da bereizketa
terminologiko hori (ingelesez tense eta time, esaterako, edo alemanez tempus
eta zeit).

14.1.8. Aspektua

Denbora aipatzen dugunean zerbait noiz gertatzen edo izaten den
hartzen dugu kontuan. Baina denborazko bereizketarik kanpo, gertakizuna edo
egora bera era desberdinetan ikus daiteke, honen iraupen, burutze, errepikapen eta
abar kontuan izanez. Bereizketa aspektualak sarritan gramatikalizaturik adierazten
dira, euskal aditzean gertatzen den moduan adizki perifrastikoetan.

14.1.9. Modua

Modua esandako edo idatzitakoaren aurrean hiztun 000 idazleak
adierazten duen jarrera isladatzen duen bereizketa gramatikala dugu. Bereizketa
modalak ere zenbait hizkuntzatan aditzean gramatikaIki markatzen dira, eta halaxe
da euskal aditzean ere, ikusiko dugunez.

14.2. KATEGORIA FORMALEN BALIO NOZIONALAK

14.2.1. Adizkl jokatuen sallkapen formala

Gogora dezagun orain, labur bildurik, zein diren adizk:i jokatuetan
agertzen diren oinarrizko elementu formalak. Elementuok hiru parametroren bidez
berezi dira, hau da, tempusa, modua eta aspektua (pertsona kanpoan utziko dugu
oraingo honetan). FormaIki --beharrezko xehetasunak gerorako utziz, hirugarren
atalerako--, hiru tempus, 'hiru modu eta bost aspektu mota bereizten ditugu.
Honela:
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TEMPUSA MODUA ASPEKTUA
oraina el-mmkatua puntuala
dator dator dator

iragana ke-duna ez-burutua
zetorren datorke etortzen da

alegiazkoa agintekera burutua
-letor hator etorri da

gema
etorriko da

aspektu gabea
etor -dadi-

Jo dezagun hiztunak adizk:i jokatu bat aukeratzeko dagoelarik hiru
erabaki hartu behar dituela malla formalean adizk:i hori hautatzean: zein tempus?,
zein modu?, zein aspektu? Egitez, erabakiak ez dira beti hiru: esate baterako,
agintekera modua aukeratu gura badu, ezin dezake deusik ere hartu tempusaren
zutabetik. Zenbait hizkuntzalariren eritzi teorikoan, aukera formal bakoitzak
ezaugarri semantiko bat erantsi behar lioke adizk:iaren esanahiari. Azter dezagun
ata! honetan ea horrelakorik gertatzen den euskal adizk:i jokatuen sisteman.

14.2.2. Tempus formalen balioak

14.2.2.1. Tempusak vs. denborak

Tempus izenarekin bataiatu dugun sistema formal hirukoitza ez
dator bat zuzenki denbora estralinguistikoetarako proposatu dugun beste hirukote
horrekin: orainaldia / iraganaldia / geroaldia. Sistema forma1ean etorkizuna ez da
inon ere agertzen. Baina gainerakoan, erlazioa ez da gaizki, kontuan izanik
alegiazko deitzen dugun tempusa benetan ez-tempusa dela, [-orain, -iragan] bezala
analizatua. Halaz guztiz, esan behar da alegiazko adizk:ietan, denborazko ezaugarri
ezezkor honekin batera, nozio modal jakin batzuk agertu behar dutela, baldintza
hipotetikoei lotzen direnak alegia:
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(8) a. negar egingo luke nere amak baleki
b. zer erranen zuen jakin balu!
c. *nere amak leki
d. *nere amak jakin lu

Badira alegiazkoaren erabileran beste ez-adostasun batzu ere.
Adibidez, alegiazkoak eta iraganak denbora bera adieraztea (8 b)n, ez dirudi oso
koherente.

14.2.2.2. Geroaldia adierazteko bideak

Geroaldia adierazteko tempus berezirik ez dagoen legez, oraina
erabiltzen da, adizki honek orainaldi eta geroaldirako balio duelarik, beste
hizkuntza askotan bezala. Forma batzu berez anbiguoak dira, adibidez dator eta
iristen da:

(9) a. hor dator Kattalin (orainaldia)
b. bihar dator Kattalin (geroaldia)
c. Maria zer ordutan iristen da larunbatero?

(orainaldi errep.)
d. Maria zer ordutan iristen da bihar? (geroaldia)

Beste era askotan adieraz daiteke geroaldia euskaraz, jakina; geroa
delako aspektu marka haietako bat besterik ez da. Baina guztietan oraineko tempus
formala agertuko da. Bestalde, etorkizuna adierazteko esamolde desberdinok
zentzu modalean bereizten dira elkarren artean, kutsu modal horiek zehazten zail
bada ere.

14.2.2.3. Iraganaldia adierazteko bideak

Ondoko bi petpaus hauetan aditzaren tempusa oraina da:

(10) a. Kattalin etorriko da
b. Kattalin etorri da

Lehenbizikoa [+gero] da aspektu formalaren aldetik; bigarrena,
aldiz [+burutu]. Denbora semantikoari dagokionez, lehena geroaldikoa dugu eta
bigarrena iraganaldikoa, gertatu den zerbait delako. Aurreko paragrafoan ikusi
dugunez, euskaraz ez dago geroaldiko tempus formalik, baina iraganeko bai bada;
halere, ez dugu pentsatu behar iraganaldia beti iraganeko tempusarekin adierazten
dugunik, geroago aztertuko ditugun honako adibideotan ikus daitekeenez:
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(11) a. Kattalin etorri da
b. Kattalin etorri balitz

Jakina, iraganeko tempusa ere ager daiteke:

(12) Kattalin etorri zen

14.2.3. Aspektuen balloak

Ikus dezagun orain zein den euskal aditz jokatuaren aspektu sistema
bakoitzaren ballo semantikoa.

14.2.3.1. Aspektu puntualaren (adizki trinkoen) balioak

Ondoren ikusiko dugu noiz eta nola erabil daitezkeen forma
puntualak:

14.2.3.1.1. Mugapen desberdinak

Hasteko, jakina, baldintza formal batzu bete behar dira: ezagun
denez, euskararen aditzik gehienek ez dute ez forma trink:orik ez aspektu puntuala
zuzenki (egitura perifrastiko batez ballatu gabe) sortzeko ahalbiderik. Areago --eta
hau ez da ahantzi behar-- aditz batek zenbait forma sintetiko non edo non
OOukitzea, literaturako testu zaharretan nahiz ahozko erabileran, ez da aski arrazoi
aditz haren jokabide trinko osoa nonahi eta noiznahi erabiltzeko; ezagutu eta
errespetatu behar baita forma bakoitzaren balio estilistikoa gaurko hizkuntzan, alde
batetik, eta bestetik haren balio semantiko eta erabilera sintaktiko zuzena.
Hogeigarren mendeko euskara bizian dakusat 000 dazagut olerki batean
erabiltzea ez litzateke beharbada desegokia, baina elkarrizketa "natural" batean
gogortxoegi dirudi ??ez dazagut hor dakusadan tipo hori bezalako esaldi
batek. Eta *beti nekusan han perpausa segur aski ez-gramatikala litzateke,
aspektuaren aldetik gaizki eratua delako, *beti zihoan festara bezala. Begiratu
behar duguna, erabilera bakoitzaren zuzentasuna eta jatortasuna da. Azkenik, oroit
gaitezen, adizki trink:oak ez ezik, izan eta ukan-ekin sorturiko aditz bereziek ere
(behar dut, bizi naiz, komeni zait, e.a.) badutela aspektu puntuala (ikus 8.
kap.).

406



14.2.3.1.2. Aspektu mugapenak

Fonna bakoitzak bere esparrua eta zeregina baldin badu, zein da
puntual deitzen ditugun adizkien lana, zentzu semantikoan? Erantzuna aspektuzko
nozioen bereizketan dagoela iduri duo Fonna aldetik aspektu puntuala perifrasiz
osatzen diren aspektuei kontrajartzen zaie; esan beharrik ez, hortaz, puntualak
[-burutu] eta [-gero] ezaugarriak ditu. Beraz, ondoko esaldiotan, lehenbizikoa ez
da bigarren eta hirugarrenaren baliokide. Azkeneko biak, bestalde, ongi bereizten
dira:

(13) a. Kattalin hemen da
b. Kattalin hemen izan da
c. Kattalin hemen izango da
d. Karlos (ba)zetorren
e. Karlos etorri zen

Puntualaren eta <TZEN> 000 ez-burutuaren arteko aldea zehazki
azaltzea zailago da eta fonnalki hain ageri ez diren nozio semantiko batzuz baliatu
beharko dugu. Diferentziarik nabarmenenetik hasteko, ez-burutuaren esanahia
ohizkoa 000 errepikakorra izan daiteke; puntualarena, ordea, ez:

(14) a. Karlos egunero etortzen zen
b. *Karlos egunero zetorren

Halere, aditz batzutan ez dirudi debeku hau hain azkarra denik:

(15) a. Koldo gehienetan pozik egoten da
b. Koldo gehienetan pozik dago

Ondoren datozen lehenbiziko hiru adibideetan, adizki trinkoek
(lehenbiziko bietan) eta aditz konposatuak (hirugarrenean), adierazitako aspektua
aurrera doan prozesua bezala azal genezake, eta, hortaz, jarraikorra, deituko
dugu aspektu hau:

(16) a. Patxi autobusean dator
b. zure anaia ikusi nuen lehengo aldian kalean

zehar zihoala
c. Patxi autobusean heldu da (="dator")
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Forma trinkorik ez duten aditzek aspektu berdintsua adierazteko
egitura perifrasti.k:oak hartu ohi dituzte:

(17) etxetik urruntzen ari gara

Beste hauetan, berriz, ez da adierazten prozesu jarraik:orrik. hasiera
eta bukaera finkorik ez duen egoera baizik; hau aspektu mugagabea dei
genezake:

(18) a. ez dago ogirik neke gaberik
b. komeni da usu idaztea
c. badakit hori
d. hori egiteko dirua behar duzu
e. neska hori nere herrikoa da
f. non bizi zara?
g. maite zaitut

Aspektu nozio hau gainerako aditzetan adierazteko, ez gara ari
izan 000 horrelako itzuliez baliatzen, aspektu ez-burutuaz baizik:

(19) a. zure anaia ezagutzen dut
b. ongi gogoratzen naiz egun hartan esandakoaz
c. *ongi gogoratzen ari naiz egun hartan esanda

koaz

Bi nozio hauek, beharbada, jarraikorra eta mugagabea, adibide
hauetan kontrajar ditzakegu:

(20) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Patxi autobusean dator orain
?Patxi autobusean etortzen ari da orain
·Patxi autobusean etortzen da orain
Patxi etxean sartzen ari da orain
"denbora" hitza latinetik dator
*" denbora" hitza latinetik etortzen ari da
*" denbora" hitza latinetik etortzen da
"denbora" hitza tempus, temporis hitzetik
deribatzen da

408



Badirudi dator-en aspektua desberdina dela lehenbiziko esaldi
multzoan eta bigarrenean. Laburki azaldu dugun gai honek ikerketa sakonagoa
merezi luke, bistan denez.

14.2.3.1.3. Adizki trinkoen zerrenda

Aditz gutik dituenez forma trinkoak, eta hauen artean xehetasun
lexikal, sintaktiko eta estilistiko ugariak daudenez, banaka aipatzea komeni da.
Egungo euskaran oso bizirik eta geografikoki hOOatuenik daudenak hauexek dira:
eduki, egon, ekarri, erabili, eraman, eroan, etorri, ibili, -io- (diot,
nioen..•), irudi, izan, jakin, joan, ukan/izan. Eragon, erasi, erautsi,
ihardun, inotsi, jaugin eta beharbada besteren bato Aditz hauei dagozkien
adizki batzuk bizirik diraute, baina eremu dialektal mugatuetan bakarrik.
Hauetarik, ihardun aditza bere gaurko esparru mintzatutik at, estilo literarioan
onartua dela dirudi. Eritzi aditzaz ere esan dezakegu, ahozko euskaran erabat
suntsiturik ez bada ere, gaur egun gehien baten usario literariotzat (000 arkaikotzat)
hartzen dela; eta beharbada gauza bera esan beharko genuke irakin, iraun eta
jario aditzez ere. Beste zenbait gehiago jo daitezke literariotzat gaur egun: atxiki,
eman, etzan, ikusi, jarraiki/jarraitu. Guzti hauek normalean forma eta
esamolde jakin batzutan baizik ez ditugu aurkituko:

(21) a. etxeari datxekiola bada pentze bat
b. demagun hori egia dela
c. hortxe datza arazoa
e. dakusagunez, denak ez dira eritzi berekoak
f. bata besteari darraikiola ...

Ez ditugu hemen aipatzen aditz laguntzaile bezala bakarrik erabiltzen
direnak, dela orohar (*edin), dela euskalki batzutara mugatuak (eutsi, *iron),
beste kapitulu batean daudelako jasoak. Egin aditzak arazo berezi bat planteiatzen
digu; trinko gisa jokaturik bi erabilera guztiz desberdin berezi behar ditugu. Batean
laguntzailea da (erabilera hau Bizkaia aldean agertzen da), bestean aditz nagusi
bezala ikusiko dugu, baina erabilera hau mugatu samarra da bai estilistikoki bai
sintaktikoki. Beraz, gaurko euskaran behintzat, ez dirudi onargarriak direnik
ondoko adibideak, eta arrazoia ez da beharbada estilistikoa bakarrik, hobeki aztertu
beharko litzatekeen mugapen sintaktiko 000 aspektual bat baizik:

(22) a. *zer dagizu orain?
b. *zergatik dagizu negar?
c. *gurekin bitz dagi

Hona hemen egin aditzaren adibide trinko batzu (Azkueren
hiztegitik jasoak direnak):
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(23) a. bai nagian pekatu ("yo hice pecado, pequé",
Capanagarena)

b. begi mugaz eta goiz ("hágalo a tiempo y temprano",
Axularrena)

c. ez luke nahi deabruak, genegien trabailu
hertzaz konturik ("no querría el diablo que hiciése
mos cuenta de aquel trabajo", Axularrena)

d. hau negien ("para que yo hiciese esto", Men.-erena)

Azk:ueren itzulpenak: aipatu ditugu susmatzen dugulak:o nozio
aspektual edo modala erabakikorra izan daitekeela. Dena dela, erabilera hauek
literarioak: dira gutienez, edo arkaikoak, hobeki esateko. Arkaikotzat dauzk:agu
honak:o hauen forma trinkoak: ere: entzun, erakutsi, erasi/edasi, erauntsi,
eu t s i (nagusi gisa erabiltzen delarik), ezagutu, iharduki,
iragan/igaran/irago/igaro; gutiago erabilitak:o beste batzu ez ditugu aipatuko
(ikus, adibidez, Euskal Aditz Batua liburuan 181. orr.):

(24) a.

b.
c.
d.

e.
f.

g.

h.

"Nic eztanyut emaztiac borchaturic guiyona" (Etxepare
Linguae.. .IIl, 43)
"Pedeak darakusku" (Añibarro, Azk:uek aipatua)
"Gurdi kargatuak: badarasa" (Axular, Euskal A. Batua)
"Hala bataillatzen naiz, ez aireri baneraunsa becala" (Leizarra
ga, Lafonek aipatua)
"AIkarri dautseez bitzuen eginbearrak" (??)
"Jainkoak badazaguzki zuen bihotzak" (Leizarraga, Azkueren
hiztegia)
"Orai hamar bekhaturekin dihardukazu, gero ehunekin iharduki
beharkoduzu" (Axular,Azkueren hiztegia)
"Digaran artean ez urtegati gasorik esan" (Refranes .." Euskal
Aditz Batua-tik hartua)

14.2.3.2. Aspektu ez-burutuaren balioak

Aspektuaren aldetik bereiz daitezk:een ez-burutuaren bi balioak:
goian aipatu dira: errepikakorra eta mugagabea. Zentzu errepikakorrean ez-burutua
puntualarekin gehienetan kontrajartzen da, ikusi dugunez:

(25) a. Karlos egunero etortzen zen
b. *Karlos egunero zetorren
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Zentzu mugagabean, ordea, dirudienez ez; adibidez, ondoko bi
esaldiotan bigarrena lehenbizikoaren parafrasitzat jo daiteke, aspektuari
dagokionez behintzat:

(26) a. zure anaia ezagutzen dut
b. badut zure anaiaren berri

Bai balio mugagabe'ak bai errepikakorrak garbi bereizten dute
ez-burutua ari naiz eta honen antzeko egitura perifrastikoen jarraipen aspektutik;
hortaz, (27 b) eta (27 e) ez dira (26) eta (27 a) perpausen pareko, aspektu
kontuetan behintzat: "

(27) a. Egin irakurtzen dut
b. zure anaia ezagutzen ari naiz
c. Egin irakurtzen ari naiz

Lehenago ikusi dugunez, orain ez-burutuak geroaldia adieraz
dezake ederki:

(28) Maria zer ordutan iristen da bihar?

14.2.3.3. Aspektu burutuaren balioak

Formalki burutu deitzen ditugun zenbait formatan bi nozio
gurutzatzen dira: iraganaldia (denbora nozioa) eta perfektua (aspektua). Arazo hau
geroago aztertuko dugu.

14.2.3.4. Geroaren balioak

Esan dugunez, geroa deritzan aspektu marka formalak ematen digu
geroaldia adierazteko era bat, baina ez bakarra. Beraz, ondoko adibideotako
geroak, puntualak eta ez-burutuak hiru bide erakusten digute denbora bera
adierazteko:

(29) a. Kattalin etorriko da
b. bihar dator Kattalin
c. Maria zer ordutan iristen da bihar?

Jakina, geroaldiko adibide horietan aditzaren tempusa oraina da;
beste tempusak erabiliz, adierazitako denbora ez da gehiago geroaldia izanen,
nahiz aspektualki geroko kutsua gorde (eta hori, geroaren marka formala ez erabili
arren):
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(30) a. Maria zer ordutan iristen zela esan zenidan?
b. biharamunean zetorren Kattalin

Puntu hau, geroa aspektua (eta ez tempusa) dela erakusteko
frogatzat har liteke segur aski. Baina ikus ditzagun beste perpaus hauek orain:

(31) a. gure anaia ezagutuko duzu [segur asko] /
ezagutzen dukezu

b. gure anaia ezagutuko zenuen [dudarik gabe] /
ezagutu dukezu

c. Patxi honez gero iritsiko zela uste dut

Geroaren erabilera hau guztiz zabaldua dago mendebaleko
euskalkietan, eta, adibide hauek agertzen dutenez, euskararen tempus sisteman
erabilera gehienak bezain integratua. Hauetan, bistan da geroaldia ez dela geroko
formek adieraz dezaketen nozio bakarra; geroaren markaren balioa ez da tenporala
aurreko adibideetan bezala; hortaz, goiko hiru horietako lehenbiziko perpausak bi
interpretazio desberdin ditu, ondoko perifrasiok erakusten digutenez:

(32) a. gure anaia geroago ezagutuko duzu
b. ia ziur nago gure anaia ezagutzen duzula

Lehen interpretazioan geroaldia adierazten da, baina bigarrenean
(hauxe baita hemen interesatzen zaigun irakurketa), denbora ondoko adibidean
ageri dena dajuxtu:

(33) gure anaia ezagutzen duzu

Beraz, geroaren markaren beste erabilera honek adierazten duen
nozioa menturazko deituko dugu eta ez da kontzeptu tenporala, modala baizik.
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14.2.4. Moduen balioak

14.2.4.1. Azalpena

Moduari dagokionez, hiru aukera berezi dugu euskal aditzaren
sisteman: KE-gabeak edo modu ez-markatua, KE-duna eta agintekera.
KE-gabeak maila formaleko modu markarik ez duten adizkiak dira; balio aldetik,
berriz, ez-markatuak dira, agerian denez. Hortaz, zentzurik ez luke forma hauek
zertarako erabiltzen diren zehazteak, esan behar bait litzateke, gainerako moduek
(KE-dunek eta agintekerazko formek, alegia) hartzen ez dituzten balio guztiak
hartzen dituztela horiek. Baina agintekeraren balio semantikoa oso zehatza eta
berezia denez gero, eta batez ere tempusean eta aspektuan aukerarik ez baitu, beste
nonbait izango dugu tokirik aproposena modu honetaz mintzatzeko (ikus lI.
kap.). Azter dezagun gelditzen den beste modu formala, beraz, KE-duna, alegia.

14.2.4.2. KE-dun adizkien balio modalak

Gero aipatuko dugun salbuespenarekin, -KE elementuak hartzen
dituen balioak modalak dira. Baina balio modal horiek sorburu bakarra dutela esan
dezakegun arren, gaur egungo erabileran semantika aldetik espezializatuz joan
direla esan beharko dugu. Hiru dira bereziko ditugun balio moda1ak: menturazkaa,
ahalezkoa eta andoria hipatetikoarena.

14.2.4.2.1. KE-dun adizkien balio menturazkoa

Balio hau ekialdeko euskalkietan bakarrik aurkitzen dugu. Goian
ikusi dugunez, mendebaleko geroko adizkiak erabiltzen ditugu modu nozio hau
adierazteko. Konpara ditzagun hurren ondoko adibideotan ikusten diren
menturatasuna adierazteko erabiltzen diren ekialdeko eta mendebaleko adizkiak:

Mendebalean:

(34) a. gure anaia ezagutuko duzu
b. gure anaia ezagutuko zenuen
c. Patxi honez gero helduko zen

Ekialdean:

(35) a. gure anaia ezagutzen dukezu
b. gure anaia ezagutzen zenukeen
c. Patxi jadanik heldu zatekeen
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(37) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Menturazko -KE-dun adizkien esanahia zein izan daitekeen
ikusteko, aski da -(te)ke atzizkia kendu ondoren zein den geratzen den fonna
ikustea:

~Jortzen da = etortzen da + menturazko nozioa
etorri dateke = etorri da + "
etorriko dateke etorriko da + "=
etortzen zatekeen etortzen zen + "=
ikusi zukeen ikusi zuen + "=
hartuko nituzkeen hartuko nituen + "=

Hona hemen beste adibide batzu, lehena Etchaun-en lanetik hartua
eta gainerako guztiak Latine-ren gramatikan heldu direnak:

(36 ) "Hartzen badü aitaren estatia
notari dükezu jinen den frütia".
(Etchaun, Gaztalondoko prima, in J. Haritschelhar,
L'oeuvre poétique... )

eri dateke
badituzke hiru lerro bederen (= 60 urte)
arrabots hori entzuten dukezu
oraino ere orhoitzen dateke
Baionarat bazoaken (=bazihoakeen)
arrabots hori entzuten zinukeen
nigar ederrik egin duke
nigar ederrik egin zukeen
aberastuko datekenean, ikusiko duzu
erran daut emanen dauzkuketela (=dizkiguketela)
banakien ez zinukeela onetsiko
baimena ukan balu, lan hori gogotik eginen
zukeen
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14.2.4.2.2. KE-dunen ballo ahazlezkoa

Euskalki guztietan, adizki forma Ke-dun aspektugabeak (dezaket,
zintezkeen, e.a.) erabil daitezke ahalezko nozio modala adierazteko:

(38) a. edozein haurrek uler dezake hori
b. atzo lagun zintzakedan, baina gaur ezin dut

(Zenbait bide perifrastiko daude nozio bera adierazteko)

14.2.4.2.3. Ke-dun adizkiak ondono hipotetikoan

14.2.4.2.3.1. Aspektu ez-markatua

Ondono hipotetikoan, aspektuaren aldetik ez-markatuak direnean
(ikus beherago), alegiazko Ke-dun formak erabiltzen dira:

(39) a. atseden pixka bat ongi letorke
b. zure baserria izango banu aberatsa nintzateke
c. zure aberastasunaren erdia nahi nuke nik

Adibide horietan adizki trinkoak ditugu. Bestela forma
perifrastikoaz ere balia gaitezke mendebalean geroaren aspektu marka hartzen
delarik eta ekialdean berriz aspektu markarik gabeko formak nahiago direlarik:

(40) a. zure adiskidea ezagutuko banu, neronek
gonbidatuko nuke

b. zure adiskidea ezagutzen banu, nihaurk
gonbida nezake.

14.2.4.2.3.2. Perfektua

Aspektu perfektuko ondorio hipotetikoak adierazteko, eskematik
atera beharra dugu, teorian espero genezakeena, alegiazko forma Ke-dun burutua
(etorri Iitzateke, ekarri luke), ez bait da erabiltzen, edo kasik ez. Horren
ordez, bai euskalliteraturan zehar, bai euskaldun gehienen aspaldiko eta gaurko
usarioan, iraganeko etorkizun ke-gabea da forma erabiliena:

(41) a. zure adiskidea ezagutu banu, neronek
gonbidatuko nuen

b. zaldia saldu banu, asto bat beharko nuen
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Bada, hala eta guztiz, --euskara mintzatuan noIa idatzian-- erabil
daitekeeQ. beste forma bat: iragan Ke-duna. Hona hemen adibide batzu:

(42) a. atseden pixka bat ongi zetorkeen
b. zure baserria izan banu aberatsa nintzatekeen

Adizk:i ez-trinkoetan, zein aspektu marka auk:eratu behar dugu?
burutua ala etorkizuna? Ez hiztunak ez gramatikalariak ez datoz bat puntu honetan:

(43) a. zure adiskidea ezagutu banu, nihaurk gonbi
datu nukeen (ekialdean)

b. zure adiskidea ezagutu banu, neronek gonbi
datuko nukeen (mendebaIean)

Baina euskaIki guztietan onartzen eta erabiltzen da gonbidatuko
nuen gauza bera adierazteko.

14.2.4.3. KE-dun adizkien denborazko balioa

Zubereraz ke-dunak geroaldia adierazteko erabil daitezk:e:

(44 ) a. "Egiaz ordian diikezü
guretako berantegi,
Etsaiak azkartü eta
gütükezü flaküegi"
(J. Casenave, ¡bañera, 75.orr.)

b. "Ene aita die bürü
bena ni ere hor nago
Jimenok laster han diike
bere seme Iñigo"
(J. Casenave, ¡bañera, 69.orr.)

c. "Gero hitz batez dütiikek
oro aisa hitzartiak
Nafarroa, Zibema
eta anaie güziak"
(J. Casenave, ¡bañera, 59.orr.)
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d. "Hiltzeko orenian ageri dirate diren bezala" (Ziburuko
Guthuna, Txillardegi-k Oinarri bila-n aipatua)

Baxe nafarreraz ere bada etsenplurik:

(45) a. "Ordu hartan afer date hari apellatzia" (B. Etxepare, Lin
guae.. .I, 147)

b. "Non dirate egun hartan hebengo jaun erregiak?" (B. Etxepare,
Linguae... 1,290)

14.3. ADIZKIAK BANAKA BANAKA

Aurreko atalean euskal aditzaren kategoria formalen balioak
ikuspegi orokorretik aztertu ondoren, atal honetan forma bakoitzaz eman behar
diren xehetasunak eskainiko ditugu. Horretarako eskema formalean oinarrituko
gara, ondoko koadro honek seinalatzen digun ordenan:

Modua

1. KE-gabea
II. KE-duna
111. agintekera

Tempusa

1.oraina
2. iragana
3. alegiazkoa

aspektua

A. puntuala
B. ez-burutua
C. burutua
D. gertakizuna
E. aspektugabea

14.3.1: Orain puntuala: "dator"

Orain puntualaren erabileretan aspektu nozio hauek gutienez bereiz
ditzakegu:

a) mugagabea:

(46) a. euskara zaharra da
b. "denbora" hitza latinetik dator
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b) jarraikorra:

(47) a. begira, hor dator Xanti!
b. lanean dihardu
c. Eihera badabila (Lafitte)

Denborari dagokionez, orainaldia ez ezik: geroaldia adieraz dezake:

(48) a. bihar dator Kattalin
b. oraintxe noa
c. aurki dago hemen

Gainera, zenbait mendeko perpausetan ebentual dei genezakeen
nozioa adierazteko erabil daiteke:

(49) a. prest zaudenean hasiko gara
b. gurekin bazatoz bost izango gara

Zentzu errepikakorra ere izan dezake puntualak:

(50) a. Koldo gehienetan pozik dago
b. Batzutan ez dakit zer esan nahi duzun

Lafittek "gnomiques" deitzen dituenak ere hemen aipa ditzakegu:

(51) a. urak dakarrena urak daroa
b. gero dioenak bego dio

Estilo arkaikoan bederen, eta han edo hemen gordetako euskal
itzulietan, orain puntualak aspektugabearen balio modalak izan ditzake, hala nola
subjuntiboa (hurrengo bietan) 000 optatiboa (beste hiruretan):

(52) a. "Pennititzen du Jainkoak munduan diren (=izan daitezen) probeak,
hei ongi eginez, salba ditezin aberatsak" (Axular, Gero, 150)

b. "Ediren duzu eztia, ian ezazu bada neurriz...ase-eginik, okha
eztakizun, ahotik bihur eztezazun" (Axular, Gero, 185)

c. "Egun on daukala!" (Villasante, Sintaxis de la orac.
compuesta, 68.orr.)

d. "Iainkoak hala nahi duela!" (Axular, Gero, 400)
e. "Etzaretela deusen beldur!" (Axular, Gero, 89)

Lehen pertsonako inperatiboak ere -(e)n atzizkia orain puntualari
erantsiaz ateratzen zaizkigu aditz batzutan:

(53) goazen hemendik!
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14.3.2: Orain ez-burutua: "Etortzen da"

Orain ez-burutuaren bi aspektu balio hauetaz ohartuko gara hasteko:.
a) Mugagabea:

(54) a. Koldo ezagutzen dut
b. B. Lertxundiren azken diskoa izugarri gusta.

tzen zait

b) Errepikakorra:

(55) ez dut libururik erosten, liburutegian ikusten
ditut eta p.

Ohart gaitezen orain puntualak ere aspektu mugagabea adieraz
dezakeela, errepikakorra gutiagotan hartzen duelarik, gorago ikusi dugun bezala.
Horrenbestez, ondoko bi adibideotan zentzu mugagabea eta errepikakorra bereiz
ditzakegu puntuala eta ez-burutua kontrajartzen baldin baditugu:

(56) a. urdamak zerrikume asko ditu
b. urdamak zerrikume asko izaten ditu

Badirudi (54)ean eman ditugun perpausetan bezala forma
ez-burutuan aspektu ez-mugatua adieraz dezaketen aditzek multzo berezi bat
osatzen dutela (hauen eduki semantikoa dela kausa, jakina). Multzo honetan
honelako aditzak ageri zaizkigu behin eta berriz: entzun, ezagutu, gogoratu,
gustatu, ikusi, interesatu, konturatu, ohartu, pentsatu, ulertu, e.a.
Halaz guztiz, anitzetan aurkituko dugu hemen seinalatu aditzak berak, testuinguru
batzutan, forma ez-burutuarekin nozio errepikakorra adieraz dezakeela:

(57) a. oporretan beti ezagutzen dut jende berria
b. gauero ikusten duzu telebista?
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Honelakoak azaltzeko, aditz hauek adibide hauetan zentzu
semantiko bereziak hartzen dituztela susma daiteke. Ohart gaitezen errepikapen
aspektuarekin e1karrezinak diruditen aditzak jarraipen aspektuarekin ere ez datozela
bat Hurrengo adibideetan (b) eta (e) bezain okerrak dira (d) eta (O, ba1din "jakin"
eta "ezagutu" aditzen hasierako esanahiak a1datzen ez baditugu:

(58) a. badakit haren berri
b. haren berri jakiten dut
c. haren berri jakiten ari naiz
d. ezagutzen ditut nere lankideen emazteak
e. beti ezagutzen ditut nere lankideen emazteak
f. nere lankideen emazteak ezagutzen ari naiz

Ikusi legez, geroaldia adierazteko tempus berezirik ez dagoenez,
oraina erabiltzen da, beste hizkuntza anitzetan beza1a, eta honen aspektu forma1a
ez-burutua izan daiteke:

(59) zer ordutan iristen da Maria bihar?

Nozio ebentuala adierazteko ere aspektu ez-burutua erabil dezakegu:

(60) a. apostu hau irabazten badut, afaltzera gonbida
tuko zaitut

b. Patxi etortzen denean hasiko dugu bilera

14.3.3: Orain burutua: "etorri da"

Adizki hau, formari dagokionez oraina da: etorri da. Dena dela,
semantikari begiratuz gero, aldez aurretik gertaturiko zerbaiti egiten dionez
erreferentzia, iraganaldikotzat jo behar dugu: gaur goizean etorri da. Hori esan
orduko, badakigu aditzak seinalatzen duen ekintza iadanik iragana dela.
Horrregatik diogu iraganaldikoa dela.

Nolanahi ere, hemen gurutzatze bat suertatzen zaigu, zeren adizki
horrekin batera etorri zen ere baitugu, forma aldetik irtagana eta esanahiaz
iragana1dikoa. Kontua da ongi berezi behar dugula noiz erabil daitekeen bata eta
noiz bestea. Mendebalean, orohar, gauerdiak markatzen du muga: gaur etorri da
eta atzo etorri zen esaten da. Ekialdean, ordea, errazago esaten da atzo etorri
da ere. Nonbait, badirudi bereizketa iraganarekin egiten dugula. Horrenbestez, ez
da esanen inon *gaur goizean etorri zen, nahiz eta esanahiaz iraganaldiaren
erreferentzia izan esaldi horrek. (Guzti honetaz ikus, dena dela.... )
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14.3.4: Orain-geroa: "etorrtko da"

Orain-geroaren bi balio nagusiak hauexek dira:

a) geroaldia (erabilera tenporala):

(61) Kattalin bihar etorriko da

b) menturazko nozioa (erabilera modala):

(62) zuk hala badiozu egia izango da

Esan dugunez, geroaren erabilera modal hau guztiz zabaldua dago
mendebalean. Ohan gaitezen orain-geroa menturazko zentzuan erabiltzen denean
esanahia orainaldikoa dela denboraren aldetik. Aipa dezagun, gainera, baimena
eskatzeko eta horrelakoetan ere orain-geroa erabili ohi dela:

(63) a. beste taberna batera joango gara?
b. ardo gehiago emanen dizut?
c. eseriko zara?
d. leiho hori hertsiko duzu, faborez?
e. hertsiko dut ate hau?

14.3.5: Orain aspektugabea: "etor dadin, has gaitezen,
etor dadila, etor badadi/ dadinean", e.a.

Aditza Ke-gabe eta aspektugabe duten esaldiak ia beti mendeko
perpausak ditugu. Dakigunez, euskal adizki jokatuak, mendeko perpaus batean
agertzen delarik, mendekotasun marka bat hartu behar du; ondorioz, adizki
Ke-gabe aspektugabekoak ez dira inoiz inolako subordinazio markarik gabe
agertzen abal:
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(64) a. etortzen da
b. etortzen zen
c. etortzen deJa
d. etortzen bada
e. *etor dadi
f. etor dadin
g. etor dadila
h. etor badadi

Zehazk:i, orain aspektugabea hiru subordinazio marka hauetako
batekin bakarrik ager daiteke: -(e)n, -(e)Ja eta ba-. Funtsean orain aspektugabea
beti bat dela esan daiteke, edozein subordinazio marka hartzen duela ere: dena
dela, lotura sintaktiko desberdinok oinarrizko forma horren erabilerak kutsatu
egiten dituzte, eta ondorioz zail izaten da abstraktukerian eron gabe balio
semantikoak zehaztea

14.3.5.1. Orain aspektugabea + -(e)n: etor dadin

Morfologikoki orain aspektugabea + -(e)n dugunean, subjuntibo
delakoaren parekoa da gehienetan (ikus 6. kap.):

(65) a. komeni da Patxi etor dadin
b. Patxik ikus dezan ekarri dut Iiburu hau

a) Hau da, edota "borondatezko" dei ditzakegun aditzen
(komeni, nahi izan, eskatu, erregutu... ) osagarri zuzen gisa, (65a)
adibidean bezala, edota helburua, zertakoa, adierazten duten mendeko
perpausetan, (65b) bezala. Dena den, egitura hauek libum honen mugetatik kanpo
geratzen direnez, mendeko perpausez aritzean aztertuko dira zehatzago.

b) Agindu balioa ere izan dezake has gaitezen bezalako
batek. Orain aspektugabea + -(e)n da adizki hau, ikusten denez. Lehen pertsonan,
batez ere pluralean, adizki hauek beste balio bat izan dezakete, inperatiboarena
alegia:

(66) itzul gaitezen etxera!

14.3.5.2. Orain aspektugabea + -(e)la

-(e)Ja atzizkia hartzen duten orain aspektugabeko adizkiok zerikusi
handia dute, semantika nola sintaxi aldetik, agintekerarekin. Adibidez, agindu edo
eskaera bat estilo zuzenetik zeharkako estilora itzultzeko, agintekeratik forma
honetara pasatzen gara (ezazu --> dezazula).

422



Gero ikusiko dugunez, komunikazioaren ikuspegitik agintekerak
baditu ezaugarri batzu eta maila analisiak ere honen ondono batzu erakusten ditu.
Alde batetik, agintekerak orainaldian egon behar du, eta pertsona jakin batzurekin
komunztatu beti. Horretaz gainera, esaldi mota jakin batzutan baizik ezin da erabili
(ikus EGLU l, 1. kap.), hots, esaldiak aginte perpausa izan behar du (hau da,
agintekera delako modua ez da posible ez adierazpen perpausetan, ez galde
perpausetan eta ez harridura perpausetan); eta esaldiak, gainera, lokabea izan behar
duo Baldintza formalotako bat betetzen ez delarik, beste forma batzu agertzen dira.
Adibidez:

(67) paper bori bota dezazula esan dizut!

Baita ere, agintekerarekin ezkontzen ez den pertsona bat agertu
bezain laster:

(68) mesedez, argiak itzal ditzatela ateratzen dire
nean

Euskalki batzutan, ezezko inperatiboak agintekera gabe adierazi ohi
dira:

(69) ez zaitezela kadira borretan jar

14.3.5.3. Orain aspektugabea + ba-; -enean: etor badadi, etor dadi
nean, etor dadin baino leben...

Adizki hauek ba- aurrizkia hartzen dute 000 -(e)n eta konjunkzioa.
Literatura zaharrean, orain ez-burutua alde guztietan eta maiz aurkitzen badugu ere,
forma aspektugabeak ere agertzen dira ebentualetan (subjunktibo espainolaren
antzera):

(7O) a. "Bekhatuaren usantzak gaitzten du berthutearen bidea: ordea baldin
usantza hura itzul badadi bertze aldera, gaixtatasunetik ontasunera,
edirenen da berthutearen bide hura bera, errax, atsegin eta plazent"
(Axular, Gero, 61)
b. "kontsidera dezazunean zein pagamendu handia emanen zaitzun
hemengo trabaillu aphurrakgatik, erranen duzu, eztuzula, hain deus
gutigatik, hanbat merezi" (Axular, Gero, 319)
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14.3.6: Iragan puntuala: "zetorren"

Iragan puntuala, oraineko kidea bezala, aspektuaren aldetik
gehienetan 000 mugagabea 000 jarraikorra dugu:

(71) a. banekien nere alde zinela
b. autoaren jabea guregana zetorren

14.3.7: Iragan ez-burutua: "etortzen zen"

Iragan ez-burutuak, orain ez-burutuak bezala, errepikapen aspektua
000 aspektu mugagabea adieraz dezake:

(72) a. zure anaia askotan ikusten genuen
b. gailurretik itsasoa ikusten genuen

Aditz askok ez dute bigarren aspektu hau onartzen; horregatik
ondoko perpaus hau zentzu errepikakorrean bakarrik ulertuko dugu halabeharrez:

(73) Deia irakurtzen genuen

Ez-burutua ez da jarraipen aspektua adierazteko erabiltzen:

(14) a. *txakolina hartzen genuen Xarles tabernan
sartu zenean

b. txakolina hartzen ari ginen Xarles tabernan
sartu zenean

14.3.8: Iragan burutua: "etorri zen"

Ronen aiazo batzu lehenago ikusi ditugu orain burutuaz
mintzatzean. Beraz, iragan burutuak, orain burutuak bezala, bi nozio adieraz
ditzake: denborazko iraganaldiaren kontzeptua edo iraganaldi hori aspektu
perfektuarekin batera emana. Biak askotan ez dira garbi bereizten hala ere:

(75) a. zure etxera joan nintzen atzo
b. zu ikusi nahi zintudan, baina esan zidaten

etxetik irten zinela
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"Gaur" eta "atzo" aditzondoen arteko denbora banaketa forma
burutuari dagokio bakarrik. Beste perpaus hauek, beraz, ez dute ezer okerrik:

(76) a.
b.

c.

d.

e.

f.

g.

Patxik hona zetorrela egunkaria erosi du
goizean kanpoan nengoela deitu duzula jakin
dut; zer nahi zenuen?
eta arratsalde osoan hor egon al zara fitsik
entenitu gabe? Nik uste nuen dena ulertzen
zenuela
zertan ari zinen beste neska horiekin ikusi
zaitudanean?
hori esan dudanean banekien ados egongo
zinela
zer esan dizut etxetik atera zarenean? ez
zintezela berandu etor bazkaltzera
duela bi ordu baietz esan nezakeen, baina
orain ez

Gainera, badirudi testuinguru berezi batzutan iragan burutua,
aspektu perfektua adieraztean, gaurko gertakari bati buruz erabil dezakegula,
adibidez:

(77) zer diozu, goizeko zortzietan gosaldu duzula?
Nik uste nuen hamaiketan jaiki zinela

14.3.9: Iragan geroa: "etorriko zen"

Iragan geroa hiru balio desberdinekin erabiltzen da: a) iraganeko
ikuspegitik geroago gertatu behar zuena adierazteko; konpletiboetan eta perpaus
lokabeetan ere noizbehinka:

(78) a. esan nizun neronek egingo nuela
b. hogeitalau urterekin N. Yorkera joan zen; han

ezagutuko zuen bere emaztea
c. "Alderdi guztiekin hitzeginaz erabakiko zen gure arteko arazo

guztien konponbidea" (M. Atxaga, DEJA, 86.12.12)

Menturazko modaltasuna iraganaldiarekin konbina daiteke forma
honen beste erabilera batean:

(79) zuk ezagutuko zenuen nere anaia, ez da?
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Iraganaldiko baldintza irrealen ondorioetan, fonna honetaz baliatzen
gara aldi gehienetan:

(80) a. zure adiskidea ezagutu banu, neronek gonbi
datuko nuen

b. zaldia saldu banu, asto bat erosi beharko nuen

14.3.10: Iragan zehaztugabea: "etor zedin, etor zedila"

a) etor zedin (iragan aspektugabea + -(e)n

Orain subjuntiboaz egindako oharrak hemen ere ezar daitezke.
Iragan subjuntiboa perpaus nagusia (semantika aldetik) iraganaldian dagoelarik
erabiltzen da, denbora egokieraren ondorioz.

b) etor zedila (iragan aspektugabea + -(e)la)

Goraxeago jarritako Ll.E fonnaren kidea denez, ez dugu hemen
berriz ere garatuko.

14.3.11: Alegiazko puntuala: "Ietorren, baletor, bailetorren"

Alegiazko -Ke gabeko adizkiak mendeko perpausetan ageri dira eta
subordinazio markarekin beti ere. Ikus ditzagun banaka erabil daitezkeen fonnen
balioak:

a) letorren (alegiazko puntuala + -(e)n)

Guti erabilitako fonna honi, geroago alegiazko aspektugabeaz
esango duguna ezar dakioke:

(81) "nabí nuke iehilik legon" (Lafitte, 378. orr.)

·(e)la subordinazio markarekin ere ager daiteke:

(82) "Gaiyeez lagola encun nuyen bana nie ez oguenie" (Etxepare
Linguae...XIII,4)

b) Baldintza: baletor (ba· + alegiazko puntuala)
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Adizki hauek baldintza hipotetikoak adierazten dituzte, eta alegiazko
ez-burutuetan, alegiazko geroan 000 alegiazko aspektugabearen baliokidetzat eman
daitezke zeharo:

(83) a. nere ama baletor
b. nere ama etortzen balitz
c. nere ama etorriko balitz
d. nere ama etor baledi

ctModuzkoak: bait letorren (bailetorren) (bait + alegiazko puntuala + -(e)n)

Honako bi esaldiok sinonimoak ditugu:

(84) a. aberatsa balitz bezala (balitz legez) bizi da
b. aberatsa bailitzan bizi da

Baina esan behar da, dena dela, bigarren formak ez dirauela bizirik
gaurko egunean, euskara mintzatuan behintzat. Erabilera hori guti erabilia izan da
eta bizkaieraz bakarrik ageri da; bestalde, arkaikotzat 000 ikasitzat jo beharra da,
mende honetako zenbait idaz1etan izan bai baitu neurri bateko jarraipena:

(85) "bere bihotz propio baten biziaz gainezkaturik bailiran"
(Saizarbitoria, ik. Arejita, Euskal Joskera, 305)

14.3.12: Alegiazko ez-burutua/geroa: "etortzen balitz, etorri
ko balitz"

Bi adizki hauek batera aztertzen ditugu erabat sinonimoak direlako.
Hala ere, ez dira eskualde berean ibiltzen bata eta bestea: etortzen balitz
ekialdekoa da eta etorriko balitz, berriz, mendebalean dute nahiago. Baldintza
hipotetikoan ageri dira:

(86) a. zer egingo zenuke diru asko irabaziko /
irabazten bazenu?

b. "Defisen sortzepenez nüzü orai mintzo:
nik entzünik düdanaz da seme Tarbako;
Hanko amek balütie sortzen haurrak holako
intres lizate har gintzan orok emaztik hanko"
(Etchaun, Musde Defis, J. Haritschelhar, L'oeuvre
poétique... , 514. Off.)
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14.3.13: Alegiazko burutua: "etorri balitz"

Alegiazko burutua erabiltzen dugu iraganeko hipotesiak (ezinezko
000 gezurrezkoak, hortaz) adierazteko:

(87) zer esango zenuen jakin bazenu?

Izan (ukan) tartekatuz adizki honetan, esanahia ez zaigu aldatuko:

(88) zer esango zenuen jakin izan bazenu?

14.3.14: Alegiazko aspektugabea: "etor ledin, etor baledi,
egin legi"

a) etor ledin (alegiazkoa + ·(e)n)

Euskal aditzaren eskema formalean ez dira falta forma hauek:
ekialdeko euskalki batzutan agertzen dira, eta Euskaltzaindiak paraturiko
paradigma batuan ere sartzen dira. Hala ere, balioaren aldetik, eta datuak kontuan
izaki, adizki hauen eta iraganekoen (etor zedin, etor zedila) artean diferentzia
sobera aurkitzea (semantika aldetik) artifizialegia dirudi. Arestian aipatutako
alegiazko beste forma batzuen artean bezala (etortzen balitz, etorriko balitz),
formon banaketa ez bide da, egitez, semantikoa, geografIkoa baizik.

(89) a. "Desiratzen zuten eguna ethor ledin" (Leizarraga, Act., 27,
29, in Lafon II, 86)

b. ''yxilladin nahi nuque halaco den gucia" (Etxepare, Linguae
000 11I,13)

c. "Pierris ioan cedin Uf gainez, Jesusgana ethor ledinr,;at" (Leiza
rraga, Mt 14,29, in Lafon TI 87)

d. "Pierris ethor ledinean haren itzala berere hetaric cembeiten
gainetic iragan ledinr,;at" (Leizarraga, Act., 5, 15 in Lafon
TI 87)
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b) Baldintza: etor baledi (ba- + alegiazko aspektugabea)

Adizki honen balioa alegiazko burutugabe/gerotik (etortzen
balitz, etorriko balitz) biziki hurbil da. Bada, antza denez, bion artean
ñabardura txiki bat; adizki aspektudunek gertaera gertagarriago bat 000 adierazten
bide baitute. Gaur egun adizki aspektugabeak, literaturatik at, ez dira orokorki
erabiltzen ekialdean ez bada edo ahal partikularekin batera bizkaieraz ere, zentzu
potentziala dutelarik orduan:

(90) a. hau egin bazeneza biziki esker niezazuke
b. berak zer esango leuke bere semea ikusi ahal

bale(g)i?

e) Potentziala: egin legi (subordinazio markarik gabe)

Erabilera hau bizkaieraren ezaugarrietako bat dugu. Adizkion balio
semantikoa, euskalki berean hauei dagozkien forma Ke-dunen balio bera da,
potentzialarena alegia; hau da, le(g)i = le(g)ike/lezake; ne(g)i =
ne(g)ike/nezake, e.a.

14.3.15: KE Orain puntuala: "datorke"

14.3.16: KE Orain ez-burutua: "etortzen dateke"

14.3.17: KE Orain burutua: "etorri dateke"

14.3.18: KE Orain geroa: "etorriko dateke"

dator, etortzen da, etorri da eta etorriko da-ren menturazko
formak dira datorke, etortzen dateke, etorri dateke eta etorriko dateke.
Honek esan gura du haiek bezala erabil daitezkeela, menturazko nozio modala
(ikus 2.4.2.1., eta bertako adibideak) adierazi nahi delarik. Euskara mintzatuari
dagokionez, erabilera hau Iparraldean bakarrik aurkitzen da gaur egun; goi mailako
erregistroetan, ordea, ke-dun orain puntualak (dateke, duke, datorke, e.a.)
noizbait erabiltzen dituzte gaurko idazle ikasi batzuk.
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14.3.19: KE Orain aspektugabea: "etor daiteke"

Adizki hau euskalki guztietan erabiltzen da gaitasuna edo
posibilitatea adierazteko:

(91) nahi duten guztiak etor daitezke bilerara

Halaz guztiz, elkialdean ahal elementuaren bidezko perifrasia
maizago erabiltzen da:

(92) nahi duten guziak etortzen ahal dira bilkurarat

Aipa dezagun, bestalde, KE-dun aspektugabearen ezezko formak
guztiz gramatikalak direla euskaraz:

(93) ez dezaket hori onar

Nolanahi ere, mendebaleko euskaran horrelakoetan ezin erabiliko
da ia beti, eta ekialdekoan, berriz, ezezkoetan ere, ahal erabili ohi da:

(94) a. ezin dut hori onartu
b. ezin onartu dut hori
c. ezin dezaket hori onar
d. ez dut hori onartzen ahal

14.3.20: KE Iragan puntuala: "zetorkeen"

Bi balio izan dezake forma honek. Bietan, nahiz desberdinak izan,
zetorkeen-en ordez etorriko zen ere ibiltzen ahal da. Lehen balioa menturazkoa
da eta bigarrena "ezinezko" ondorio hipotetikoa; bietan iraganaldiko denbora
adierazten da, jakina.

(95) a. Piarres hura gizon aberatsa zatekeen (izango
zen, mendebaleko euskara arruntean)

b. lan hori hartuz gero, gizon aberatsa zatekeen
(edo izango zen)

c. "Nahi zukeien gehiago bizi, bekhatu gehiago egiteko" (Axular,
Gero, 393)

Adizki honek idatzizko mailan du eremurik nagusiena gaur egun.
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14.3.21: KE Iragan ez-burutua: "etortzen zatekeen"

Forma honen balio bakarra menturazkoa da: hau da, etortzen
dateke-ri dagokion iraganaldiko kidea, zentzu berean eta geografi eremu berean
erabilirik:

(96) arrabots hori entzuten zenukeen

14.3.22: KE Iragan burutua: "etorri zatekeen"

14.3.23: KE Iragan geroa: "etorriko zatekeen"

Forma hauek, berriz ere, bi balio desberdinekin erabil daitezke:
menturazkoa bata, eta "ezinezko" ondorio hipotetiko gisa bestea. Beti bezala,
menturazko balioa ekialdean besterik ez da ezagutzen:

(97) nehork ez daki xuxen, baina zenbaiten ustez
gizon hura hil aitzin biziki aberastu zatekeen

esan nahi baita gizon hura "aberastuko zela" edo "aberastu zela, antza".
Menturazko balio honetan, etorri zen eta etorriko zen adizkien kideak ditugu
etorri zatekeen eta etorriko zatekeen. Bigarren erabilera, aldiz, hegoaldean
ere ezagutzen da, adibidez:

(98) jakin izan banu, etxean gelditu(ko) nintzatekeen

Honen ordez, geldituko nintzen esan daiteke eta ongi esana da,
gainera, edozein euskalkitan, forma Ke-duna baino aise gehiagotan ere gaurko
euskara mintzatu zein idatzian. Hona hemen literatura zaharretik bilduriko adibide
bat:

(99) "Erregek xoil miretsi zuen hunetzaz, zeren etzuen uste ezen erreginak:
ha1ako iokorik iokatu zukeiela" (Axular Gero, 267)
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14.3.24: KE Iragan aspektugabea: "etor zitekeen"

Bistan denez, etor daiteke-ren iraganaldik:o kidea da:

(100) nahi zuenean etor zitekeen

14.3.25: KE Alegiazko puntuala: "Ietorke"

Ondono hipotetik:oa adierazteko erabilia da:

(101) a. hori egin baneza ere, hura ados legoke
b. ez legoke txarto

14.3.26: KE Alegiazko (ez-burutu/burutua) geroa:
"etortzen Iitzateke/etorri Iitzateke/etorriko litzateke"

Ondono hipotetik:o orokorrak (ez ahalezkoak) adierazteko alegiazko
KE-dunak erabiltzen dira, eta aspektu formalari dagokionez, hiru aukera daude:
puntuala (Ietorke, oraintxe ikusi duguna), geroa (etorriko Iitzateke) eta
aspektugabea (etor Iiteke). Ez-burutua (etortzen Iitzateke) posiblea da baina
oso guti erabilia, Lafittek aitortzen duenez: "11 faut cependant reconnaitre qu'il
disparait de plus en plus: il n'existe que dans quelques localités et on lui substitue
l'infinitif radical accompagné du conditionnel de dadi ou deza. Ex.: hauts lezake,
'ille casserait'; jin ninteke, 'je viendrais'. 11 est trop tard pour remonter le courant,
et i1 faut accepter le systeme: "jakiten banu, egin nezake; jiten balitz, joan ninteke",
'si je l'apprenais, je le ferais'; 's'il venait, je m'en irais"'.

(102) "Mousde Clerice jaunari, declaratcera da jarri
desiratcen lükila en~un ~ounbait uscaldun coblari
Etchaunec nahi bei~ukin en~un coumpagnan hits hori"
(Etchaun: Musde Legouve, J. Haritschelhar,
L'oeuvre poétique... )

Forma ez-burutua guti erabiltzen bada, burutua (etorri Iitzateke)
are gutiago. Bi era gelditzen dira, beraz, puntualaz gainera, euskaraz ondono
hipotetiko arrunta adierazteko, geroa eta aspektugabea, hain zuzen ere, eta hauen
banaketa geografikoa da, aspektugabea ekialdean bakarrik erabiltzen baita zentzu
honetan (ikus beherago). Mendebalean, beraz, hauxe dugu egiturarik arruntena:
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14.3.27: KE Alegiazko aspektugabea: "etor liteke"

Fonna hauek bi balio desberdin izan ditzakete; balio hauen banaketa
hein handian geografiak zehazten duo Orain eta iraganeko KE-dun aspektugabeak
(etor daiteke, etor zitekeen), ikusi legez, gaitasuna edo posibilitatea
adierazten dute. Alegiazko KE-dun aspektudunek, berriz, (etorriko Iitzateke)
gero hipotetikoa adierazten dute. Hauen kide aspektugabeak, etor Iiteke-k, ere,
ondorio hipotetikoa adierazten du berez (hizkera arrunt batzutako salbuespenak
salbu, ikus behean). Bi balioen arteko aldea, hortaz, hauxe da. Mendebalekoan,
gaitasunezko 000 posibilitatezko modaltasuna forma honen esanahian biltzen da
beti; ekialdekoan, aldiz, modaltasun hori ez da fonna honetan ulertzen nahitaez, eta
ondorioz ondorio hipotetiko sinplea adierazteko erabil daiteke eta erabiltzen da,
mendebaleko etorriko litzateke-ren ordez. Hau da, ondoko bi esaldiok
baliokide hutsak dira, bata mendebalean eta bestea ekialdean erabiltzen direnak:

(104) a. nik diru horrekin etxe bat erosiko nuke
b. nik diru horrekin etxe bat eros nezake

Ohart gaitezen, dena dela, ekialdean nahi nuke, behar nuke eta
horrelakoak erabiltzen direla, eta ez *nahi nezake, *behar nezake.
Horrenbestez, nik banuke esaten den era berean, horien atzean nahi izan,
behar izan e.a. baititugu.

Hauetan ez da adierazten gaitasun nozioaren kutsurik, ondorio
hipotetiko hutsa baizik. Gaitasuna adierazteko, ikus dezagun orain mendebalean
eta ekialdean zein formaz balia gaitezkeen:

(105) a. egungo prezioetan, diru horrekin etxe bat
eros(i) nezake/erosi aha) izango nuke

b. egungo prezioetan, diru horrekin etxe bat
erosten aha) nuke/eros (ahaI) nezake

Ohar bat adizki aspektugabeon erabileraz mendebaleko hizkeretan.
Honelakoetan alegiazkoaren erabilera maiz kutsu distantziatu 000 bigundu bat
adierazteagatik egiten da, isilpeko nahi bazenu edo antzeko zerbait ulertzen
dugula. Horrela abiaturik, mendebaleko hiztun batzuk alegiazko formak
orainekoen ordez erabili ohi dituzte, azkenok baztertuz:
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(106) a. guk ere egin dezakegu
b. guk ere egin genezake

Horrela, bigarren forma bakar hau ageri da askotan bai kutsu
hipotetikoa emateko asmorik ez dagoenean, bai nozio hori adierazi nahi denean
ere.

14.3.28: Aglntekera puntuala/aspektugabea

(ikus 11. kapitulua)
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15. PERIFRASI MULTZOAK



15. PERIFRASI MULTZOAK

Aditz bakarrak adieraziko lukeen ekintza 000 egoera aditzera
emateko erabiltzen dugun hitz bat baino gehiagoko esapideari deritza perifrasi
multzoa (ikus hemen 6. kapitulua).

Beste hizkuntza askok bezalaxe, euskarak ere baditu horrelako
zenbait. Horietako batzu, gure ustez gehien erabiltzen direnak hain zuzen ere,
azalduko ditugu hemen.

15.1. "ARI IZAN" ETA KIDEAK

15.1.1. -tzen + ari izan

Perifrasi multzoa denez, bi aditzez osaturiko egitura da (ikusi
honetaz esaten dena 6. kapituluan). Batak beti forma bera, hau da, forma
ez-jokatua hartzen du eta inesiboan doan aditz izena da. Aditz izen honek
adierazten digu beti ere aditz nagusiaren OOuki semantikoa.

Inesiboan doan aditz izen edo nominalizazio horrek inesiboaren
kasu marka daraman edozein izenen funtzioa betetzen duo Inesiboan datozen
ondorengo perpausetako izen sintagmei buruzko galdera egiten badugu, galdetzaile
bera erabiliko da beti. Ikus, bada, perpausotako sintagmak:

(1) a. ikastolako haurrak jolasean ari dira
b. afalostean bertsotan aritu ginen
c. euskara ikasten eta sakontzen ari dira gazteak
d. igotzen ari da Iiburuen prezioa
e. ni euskal gramatika ikasten ari naiz

Azpimarratu ditugun sintagma horiei, esan bezala, galdetzaile bera
dagokie beti: zertan?

Halaz guztiz, nahiz eta ari izan forma konposatu horretan eskierki
izan aditz iragangaitza erabili, inoiz aditz hori doan perpausean osagarri zuzen
mugagabe gisa ager daitezke kasu absolutuak, batez ere hauek izenordain galdekari
eta mugagabeenak direnean. Orduan, badaiteke isilik dagoena egiten edo antzeko
aditzen kasu absolutua izatea:
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(2) a. "Zer ari zara hemen, galdetu zion morroiak" (Satrustegi: Ipui
Miresgarriak, 52.orr.)

b. ezer ez dira ari
c. ez haiz de us ari
d. hura ere zerbait ari da

Inesiboan doazen aditz izen horiek, bestalde, beste zenbait adizki
perifrastikotan ez bezala, aditz iragankorrenak eta iragangaitzenak izan daitezke,
hala nola:

(3) a. mutiko hori asko ari da hazten
b. mutiko hori euskara ikasten ari da

Erabilera eta esanahiari dagokionez, beste hauek ere hartu behar
ditugu kontuan. Hasteko, ari izan-en subjetua absolutuan doa beti. Dena dela,
nominalizazio aditza iragankorra denean, bi nor agertzen dira hor, bata ari
izan-en subjetua eta bestea aditz izenarena, hala nola:

(4) ni gramatika ikasten ari naiz

Ari-rekin, bestalde, izan aditz iragangaitzaz gainera --hori baita
formarik erabiliena-- *e d u n aditza ere erabiltzen da inoiz. Hala,
gizona/gizonaren sendatzen ari da perpausaren parean gizona sendatzen
ari du, 000 gizonak sendatzen ari da perpausaren ondoan ura/uraren
karreatzen ari du eta antzekoak erabiltzeko joera dago ekialdean.

Mendebaleko euskalkietan ere, bizkaierazk:oan salbu, badira honako
esapide hauek bezalakoak:

(5) a. elurra urtzen ari du
b. eguna luzatzen ari du
c. luzatu du eguna
d. eguna luzatzen hasi du
e. "(Espiritu Santuak) gugan ari duen lana" (Orixe}

Forma trinkorik ez duten aditzak, nola orainaldiko eta iraganeko
ekintza edo egoera aspektugabea 000 puntukaria adierazteko beretiko formarik ez
duten, ari naiz...Iari nintzen.•. aditz forma eIkartuez baliatzen dira hutsune
hori betetzeko:
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(6) a. igoten ari Qara une honetan eta ez jaisten
b. erortzen an den etxeari jarri euskarria
c. atzo entzuten ari ginen eta orain mintzatzen

Beste batzutan, eta hau gipuzk:eran gertatzen da, inesiboan datorren
aditz izenari adizk:i trinko OOt baldin badagokio, adizki trinko horrek adierazi gura
duen ekintza 000 egoera galdegai dela adierazteko ari izan forma elkartuarekin
perifrasia eginez erabiltzen da. Hala nola:

(7) a. mutiko hori ez da egurra eramaten ari, ekar·
tzen baizik

b. auto hura ez da joaten ari, etortzen ari da

Esate modu horiek bizkaierazko ibili dabil, etorri dator eta
antzekoen pareko esangura dute.

Bizk:aierazk:oan ez beste euskalkietan erabiltzen den -tzen+ari
izan perifrasi multzo honetaz aparte, baditugu ekialdean bakarrik erabiltzen diren
beste hiru perifrasi:

a) -tzeari + ari izan
b) ·tzerat + ari izan
e) ·tzera + ari izan

Formaren aldetik, nabaria da nola bereizten den lehenbiziko multzoa
beste bietarik, hauetan bakarrik ageri baita adlatiboaren kasu marka. Adlatiboaren
kasu marka dutenen artean, berriz, batean ·ra agertzen den bitartean bestean ·rat
dugu, guzti hau euskalkien arteko diferentzia besterik ez dela, "t"-dun hori
Behe-Nafarrokoa dugularik eta bestea Ekialdekoa.

(8) a. igotzeari ari dira mendigoizaleak
b. sendatzeari ari dira auzoko mutila
c. haren sendatzerat ari da medikua
d. "Erran dut bazka egitera ari behar dugula" (Duvoisin, Labo

rantzaco... , 13D.orr.)

Formari begiratuz gero, ·ari tankerako itxura duten aditz izenak
iragangaitzak 000, iragankorrak izanik, iragangaitz gisa erabiliak ditugu eta nor
bakarra ageri da adibide horietan. Horrenbestez, bi aditzen subjetua bat bera da,
bai ari izan-en subjetua, eta baita aditz izenarena ere.
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(9) a. [(gu) ikasten] ari gara (gu)
b. [(gu) ibiltzen] ari gara (gu)

Bi nor dira, hortaz, horrelakoetan: bata ari izan-en subjetua eta
bestea, aditz izenaren osagarri zuzena (ikus hemen, dena dela, 6. kap.). Forma
trinkoak dituzten adizkietan ere ageri dira batzutan horrelako perifrasi multzoak:

(10) a. liburu honi kolorea joaten ari zaio
b. orain ari da etortzen jendea

15.1.2. -tzen jardun

Inesiboan doan aditz izena jardun aditzari lotzen baldin bazaio,
beste perifrasi mota bat sortzen da, eta perifrasi hau bizkaieraren eremuan ibiltzen
dena da.

Formari dagokionez esan behar dugu aditz nominalizatu horiek
iragankorrak izan behar dutela beti. Perifrasi mota hau ezin da, beraz, aditz
iragangaitz nominalizatuekin erabili. Horrela ongi daude:

(11) a. "...ezteustazu ezer ulertuko, ta bear bada nire euskerea eztala
euskerea esaten jardungo dozu..." (Tx. Agirre, Kresala,
5.orr.)

b. "itsasoraterik izan etzan goiz baten, Anjelek txibikoraílak egiten
ziarduala" (Agirre, Kresala,72.orr.)

C. "Bitartean aterpekoak baziarduen egif1aletan Berrio-Otxoaren
bizitzea ereztuten..." (Tx. Agirre, Kresala, 98.orr.).

Beste hauek, ordea, ez-gramatikalak dira:

(12) a. *etxe egin berriak erortzen dihardu
b. *ikastolako haurrek elgorriz gaisotzen dihar

dute
c. *loratzen ziharduten garaian kimatu zituen

zuhaitzak

Esanahiari dagokionez, -tzen + ari izan edo ondoren datorren
-tzen + egon perlfrasiek duten esanahia bertsua da: aditz izenak adierazten duen
ekintzaren jarraia.
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15.1.3. -Izen + egon

Fonnaren aldetik begiratuta, berehala ikusten da zein elementuz
osaturik dagoen perifrasi multzo hau. Alde batetik, inesiboan doan aditz izena
dago; bestetik, berriz, egon aditz trinkoa.

Aditz izenaren tokian edozein aditz joan daiteke, nahiz iragankorra
nahiz iragangaitza izan. Ikus, bada, honako adibide hauek:

(13) a. "Entzutea daukadanez, bata, portuko jausten egoan etxe zar baten
jaio zan... " (Etxeita... ]osetxo, 182.orr.)

b. "Beiñ tanboliña beko kalean alboradeajotenegoala..." (Agirre,
Kresala, 50.orr.)

c. "Ez dot... esaten... señac asten (sic) oi dagozan asco gaitic, ardura
pusca bat imintzen ez dabeelaco" (J.J.Mogel, Echeco
escolia, 192. orr.)

Esanahiari dagokionez, -tzen + ari izan perifrasiak duen adierazi
bera duo Hortaz, aspektu puntukaria adierazteko erabiltzen da.

,

Hala ere, kontuan hartu behar da perifrasia ez dela beti inesiboan
doan aditz izenak eta dndoan izan dezakeen egon aditzak osatzen dutena.
Perifrasia denean, egori' aditzak ekintza adierazten du edo, hobeto esanda,
ekintzaren jarraia. Beste baizutan, ordea, aditz honi berez dagokionez, egoera
adierazten duo Egon eta izan balio semantiko bereko direnean (ikus hemen
Euskal Gramatika: Lehen Urratsak (1), 363. orr.) gertatzen da hori, ondorengo
adibideotan ageri denez:

(14) a. nere aita musika entzuten egon da/izan da
plazan

b. asteburu honetan pilota partidua ikusten izan
naivegon naiz Iruñean

c. atzo On Joxe Miel izan ginen/egon ginen
agurtzen

Adibide horietan ikusten da "entzuten egon", "ikusten egon" eta
"agurtzen egon" perifrasien esanahiak "entzuten izan", "ikusten izan" eta "agurtzen
izan" perifrasien parekoak direla eta ez direla aipatzen ari garen perifrasi horren
barruan sartzen, ez dutela ekintzaren aspektu puntukaririk adierazten, egoera
baizik. Hor, egon aditzak izan aditzari dagokion funtzioa betetzen duo Hortaz,
egon aditza perifrasiarekin osatzen den ala ez jakiteko, ordezka lezakeenetz
ikustea komeni da, azkeneko etsenpluetan ageri denez. Benetako perifrasia baldin
bada, egon vS. ibili-ren esanahietan erabili ohi da.
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15.1.4. -tzen + Ibili

Perifrasi honetan inesiboko aditz izena ibili aditzarekin batera doa.
Esanahia, berriz, aditz izenak adierazten duen ekintzaren jarraia edo errepika
azaltzen duo

Inesiboan doazen aditz izenak aditz iragankorrak dira gehien bat,
baina badira iragangaitzenak ere:

(15) a. "Eta basurde hori jaten ebillela azur bat jausi jaleon lurrera"
(Estonba'tar Mikel, Zer, uztaila 1977, 3)

b. "Ez denborarik galtzen ibili, esan zion" (Satrustegi,Ipuin
miresga"iak, 42.orr.)

c. "...baina txikiak ziren eta..Jolasten ibiltzen ziren kabian"
(Satrustegi, Ipuin miresgarriak, 7.orr.)

d. haurrak zuhaitzetara igotzen dabiltzala esan
didate

e. nola habil hi heure herriaren aurka mintza
zen?

Batzutan, aditz izenaren ordez zenbait izen ere erabil daitezke
inesiboaren kasu markarekin, perifrasiaren esanahi bera duelarik, hala nola:

(16) a. jolasean zebiltzan ikastolako haurrak
b. lanean dabil Peru
c. larrean dabiltza auzoko behiak

Zenbait aditz iragangaitzekin, halaz guztiz, ez dator ondo perifrasi
modu hau. Semantikak badu, beraz, zerikusirik horretan, aditz iragangaitz horiek
bameko aurkesana bait dute ibili aditzarekin, hala nola:

(17) a. *Ianera berandu joaten zabiltzate
b. *guri lanean laguntzera etortzen zabiltzate

Perifrasi fonna hauek bitxi samarrak dirudite, egia esan.

Orain arte azaldu ditugun perifrasi horien pareko eta esanahi bereko
beste perifrasi mota bat 000 beste ere bada, baina euskalki mailakoak dira, eta
euskalki mailan ere erabilera mugatua dutenak eta gaur egun nahikoa galduz
doazenak: -tzen+eragon, -tzen+eutsi eta -tzen+erauntsi.
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Hauetarik lehenbizikoa, -tzen+eragon alegia, Bizkaian erabiltzen
da eta oso toki mugatuetan _Gernika aldean eta Arraria aldean- eta galtzen ari da,
egia esan. Hona horren adibide batzu:

(18) a. "Ibaiondora eldu zanean..., matazak indarga joten eragoiola zaldun
batek, errukiaren bereganako bidea artu eban" (Azkue,
Euskalerriaren Jakintza l/, 21.orr.)

b. "Sakrísteian soifíekoak ipinten lagundu bearrean, euliak eskuz
arrapaten eragon" (Euskalzale, 1898, 21.orr.)

c. "Albokariak joten eragoion artean buman erabillen uste bertso
onetantxe norbaitek jarri eban" (Azkue, Eusk. Jak. /l,
27.orr.)

d. "Lamindano deritxon auzotegian, Arratian, ama laba-sua egiten
eragoion bitartean, negar la negar egoan bere alabatxo bat atetan"
(Azkue, Eusk. Jak./l, 75. zkia).

Bigarren perifrasia ere, hau da, -tzen+eutsi, Bizkaian erabiltzen
da eta aurrekoa baino mugatuagoa da, Aulesti eta Markiña aldekoa:

(19) mutiko horrek ikasten dautsa

Bi perifrasi multzo hauetan, besteetan bezalaxe, aditz izenaren
tokian beste izen sintagma bat ere ibil daiteke inesiboan jarrita:

(20) a. "Zetan daragoiok alan?, itaundu eutsan zarrenak"
(Azkue, Eusk. Jak./l, 27.orr.)

b. jo ta ke beharrean dautsa

Aipatu dugun hirugarren perifrasia, -tzen+erauntsi, Ekialdean
erabiltzen da eta beronen erabilera ere oso mugatua da:

(21) josten erauntsi dira emaztekiak

Beste perifrasiak bezalaxe, hau ere izen bat inesiboaren kasu marka
duela erabiltzen ahal da:

(22) a. "Lanean derauntsa" (Harriet, Dictionnaire..., "erauntsi")
b. "Erauntsi dizie pilotan eijerki" (Harriet, Dictionnaire... ,

"erauntsi")
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15.2. NAHI, GOGO, GURA, GEl + izan/*edun

Nahi, gogo, gura, gei izenak izan/*edun aditzekin batera,
banako edo unitate bat sortuz datozenean, "nahia", "gogoa" eta "guraria"
adierazten duten aditz modal bihurtzen dira.

Nahi, gogo, gura, berez, izenak dira eta izen baten arauera
jokatzen dute eta horren funtzioak berak betetzen:

(23) a. nahiak (gogoak, gurak) askotan ahalak baino
gehiago dezake

b. maitasunak uste baino gehiago dezake

Adibide hauetan, maitasunak hitza izen sintagma den bezalaxe,
nahiak (gogoak, gurak) ere izen sintagmak dira, eta OOozein izenek bezalaxe
funtzionatzen dute.

Beste batzutan, ordea, nahi, gogo, gura, gei, izen horiek aditz
konposatuko edo perifrastiko elementu gisa ibiltzen dira. Orduan, izen horiek
absolutu mugagabean doaz beti, hala nola:

(24) a. edozertako dirua nahi (gura) dutelda
b. etxera garaiz joan nahi (gogo, gei, gura)

zuenlzen
c. lana izatea nahi (gogo, gei, gura) genukel

litzateke

Hiru adibide horietan ikusten denez, nahi dute/nahi da, nahi
zuen/nahi zen, nahi genuke/nahi litzateke bikoteak "nahi (gogo, gura) +
ukan/izan"-ek osaturiko perifrasi multzoak ditugu. "Gei" eta "gogo", osagarria
aditza denean erabiltzen dira

Eman ditugun adibideetan ikusten denez, nahi+ukan/izan
perifrasi multzo horiek hiru eratako objektu osagarria 000 nor kasua har dezakete:
izena, aditza eta aditz izena. (24). adibideak, hau da, edozertako .d.ir.u.a nahi
(...) dute/da esapideak dirua izen sintagma darama kasu absolutuan osagarri
000 subjetu gisa, beste OOozein aditzek bezalaxe.

(b) adibideak, aldiz, etxera garaiz joan nahi (...) zuenlzen
esapideak alegia, partizipioaren <TU> forma duen aditza darama osagarri edo
nor subjetu gisa.
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Azkenez, (e) adibideak, <TZEA> aditz izendua duen perpaus
osagarria darama objetu osagarriaren edota nor subjetuaren funtzioan: lana
izatea nahi ... genuke/litzateke.

Hiru eratako osagarri horiek direla eta, komunztadurarekiko zenbait
arau izan behar dira kontuan:

a) Osagarria izen sintagma denean, perifrasiko aditzak horrekin
egingo du komunztadura, nor-(nork) izen sintagmekin alegia:

(25) a. lana nahi dute gazteek
b. liburuak nahi dituzte ikasleek
c. ogia nahi da gure etxean
d. gizon langileak nahi dira lantegian

b) Osagarri zuzena <TZEA> partizipioaren forma duen mendeko
aditz denean, perifrasi multzoko aditzak komunztadura singularrean eginen du,
aditz izendua singulartzat hartzen baita:

(26) a. irakurleak ugaltzea nahi du idazleak
b. eguzkiak berotzea nahi izaten da udaran

e) Osagarri zuzenaren funtzioa, partizipioaren <TU> forma duen
aditzak betetzen duenean sortzen dira zenbait arazo. Orduan honako arau hauek
izan behar dira kontuan:

Lehenik, mendeko perpauseko aditza zeinnahi motatakoa dela ere
-iragankorra nahiz iragangaitza- ukan dela eskierki perifrasi multzoko aditza:

(27) a.

b.
c.

d.

e.

f.

g.

"Jan eben guztiak naroro 000 gura beste" (Iturzaeta, Berbal
diac 1, 133.)
"Zer egin gago duk?" (Duvoisin, Dictionnaire, "gogo")
"Gaizki kausitzen du zuk egin gago duzuna" (Duvoisin,
Dictionnaire, "gogo")
"Gero egin gago dituzun ongiak eta deskarguak" (Axular,
Gero, 297.orr.)
"...joan gura neunque, joan bear nintzateque, bafia ecin joan naz"
(lturzaeta, Berbaldiac, 49.orr.)
"...Jesus Jainko-Gizonaren ikustera eteheetarikjali nahi balute
bezala hek ere" (Barbier, J.,Piarres, 168)
"Gure Salbatzaileak,... haragiaren arauaz etzuen hil nahi"
(Axular, Gero, 361. orr.)
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(28) a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.
h.

i.

h. "...ha1akoarekin guztiek dute lalchet, guztiek nahi dute ibUi eta
egon" (Axular, Gero, 387. orr.)

i. "Auxe aito eban Davidec, esan ebanean, icusi guraco dau Erreguec

zme edertasuna" (Iturzaeta, Berbaldiac, 153. orr.)
j. "Dudatzen nintzen Piarresek, ... , nahiko zuela egin pausatto bat

Azkainen" (Elissanburu, Piarres Adame, 19.orr.)
k. "Eztuzu pentsatzen...gozatu nahiko duela?" (Axular, Gero,

329.orr.)
l. "Gal-bideak oro utzirik, nahi duzu nerekilan ethorri?" (Barbier,

Piarres,240.orr)
11. "Eztizit edan gei" (Harriet, Dictionnaire, "gei")
m. "Ahaide delezius huntan bi berset gei tit /cantata" (Etchahun,

'Ahaide delezius' in Haritschelhar)
n. "Jungeidizut" (Duvoisin.. Dictionnaire, "gei")

Bigarrenik, mendeko aditza nor motakoa denean, izan laguntzailea
erabil daiteke eta erabili izan da, ekialdean batez ere:

"Baldin bethi ere azkenarekin gelditu nahi bazara... , eta gerlaren
akhabatzerik..." (Axular, Gero, 386.orr.)
"...orok maite zuten ihiztari chaharra...bere bumaren jabe bethi
bizi nahi zen Dabit ihiztaria" (Barbier,Piarres, 128.orr.)
"Nahi bahiz bicitce eternalian sarthu, beguira etcac maniac"
(Uscaldunaren laguna... , 79.orr.)
"<;oure khurutchia bessarcatcen coureki bici eta hil nahi gutu~u"
(Uscaldunaren..., 198.orr.)
"Aberastu cenian nahi~an cen bere herritarren guehien iCan"
(Uscaldunaren... ,79.orr.)
"Nahi izan bazira zelian dohatsü" (Kantika)
"Eleizaren barruan hil nahi bazira" (Tartas, Onsa hilceco bidia)
" ...Celiari soiten ciracQCun leku cointara haxetik heldu guei cien
bati be¡;aIa" (Lopez, Alphonsa Rodriguez Jesusen ... ,
261.orr.)
"Gende fuerte heer iduri cieecu,... , ezticie guei ~uten becala
eguiten" (Lopez, Alphonsa Rodriguez Jesusen ... , 26.
orr.)

Horrela erabi1tzearen arrazoia, batzuen entzlz, nahi, gura
osakideak izenondo gisan erabi1tzean datza. Osakide hauek, beraz, izen
funtzioarekin erabiliz gero, *edun hartuko lukete aditz; izan, aldiz, izenondo gisa
hartuz gero.
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Bestalde, badagoke semantika aldetiko arrazoirik ere. Izan ere,
batzuk ondo bereizten dituzte, esate baterako, etxea ondo jantzi nahi baduk
eta ondo jantzi nahi bahaiz heu. Batean, jantzi aditza iragankortzat joa
baitago; bestean, aldiz, iragangaitz modura hartua. Hori nabari ageri da ohea
jantzi dut vs. jantzi naiz esapideetan.

Hirugarrenik, nahi, gogo, gura, gei + izan/ukan elementuez
osaturiko perifrasi multzoak datiboarekin erabili nahi badira, osagarri duten
aditzari dagokion adizkia aukeratu beharko da. Hala, aditz hori iragangaitza baldin
bada, nor-nori-kako adizkia dagokio, hala nola:

(29) a. "Ohi nola, aspaldian nahi etzait mintzatu" (Detxepare,
Linguae VII,9)

b. "...eta halatan, hala nola baitzinitut bezala, mintzatu nahi
natzaizu" (Axular, Gero, l.orr., Barcelona, 64)

c. "...Jainkoari zin zinez bihotzeko urrikimendu batekin nahi
natzaika barkhamendu eskatu..." (Axular, Gero, 46.orr.)

Mendeko aditz hori iragankorra bada, ordea, nor-nori-nork
jokaerako adizkia erabili behar da, ondoko adibideok erakusten digutenez:

(30) a. "Horren gainean eman gogo darotzut chehetasun bat. .. "
(Duvoisin, Laborantzaco liburua, 181.orr.)

b. "Mesede bat egin gura neuskizu"
c. "...hola nahi ukhen deiku merechitu bekhatiaren esclavagiaren

petic jaiki erazteeo gracia" (Uscaldunaren laguna, 178.orr.)

Batzutan, nahi, gura ("gale" eta "zale" bezalaxe) izen baten
ondoren eta horri hertsiki loturik doaz. Orduan izenondoak osatzen dituzte. Ez
lirateke, beraz, izan aditzaren osakide izango, beste izen sintagma baten osakide
eta izan loturazko aditzaren atributo baizik, hala nola:

(31) a. agintari-nahi dena ez dago morroi izateko
b. egarriaren egarriz ur-gura naiz
c. "Ganixek e"ege-nahi bat lagundu; imperadore-nahi bat orobat

lagunduko zuen" (Dasconagaguerre: Athea... ,173.orr.)

Azkenik esan behar da, etorkizun aspektua adierazten duen -ko
marka, arauz, perifrasiaren osakide diren izan 000 ukan aditzek hartzen badute
ere, behin baino gehiagotan aditz horiek isildu egiten direla eta -ko marka hori
nahi, gura izenek hartzen dutela, hala nola:
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(32) a. "Eztuzu pentsatzen, zuk bezala, hark ere bere denboran gozatu
nahiko duela? Nahiko nían, Pello, muthil traste horrek eman
balio..." (Elissamburu, Piarres Adame, 27.orr.)

b. "Dudatzen nintzen Piarresek,... , nahiko zuela egin pausatto bat
Azkainen" (Elissamburu, Piarres Adame, 19.orr.)

c. "..., euqui guraco dituz artuemon ta adisquidetasunac ordi
arimagalduco orecaz?" (Iturzaeta, Berba/diac l, 61. orr.)

d. "Auxe aitu eban Davidec, esan ebanean, icusi guraco dau Erreguec
zure edertasw1a" (Iturzaeta, Berba/diac, 153. orr.)

Ata! hau amaitu aurretik: ohar bi egin nahi ditugu. Hasteko, nahi eta
gura konparatibo eta superlatibo fonnetan ere erabiltzen dira, hala nola: hori dut
nahien/guraen, nahiago/gurago dut ogia... Bestalde, aditz konposatu
hauen osagarri zuzena aditza denean sortzen diren beste zenbait arazo perpaus
konposatuak aztertzerakoan ikusiko dira.

15.3.BEHAR

15.3.1. Behar + izan/ukan

Perifrasi multzo hau behar izenak eta ukan/izan aditzek osatzen
dute. Behar,berez, izena da eta izen baten arauera jokatzen du, horren funtzio
berak betez:

(33) a. lagunak buitzatu du hori egitera
b. beharrak bultzatu du hori egitera

Adibide hauetan ikusten den legez, lagunak eta beharrak pare
parean aurkitzen dira, bestelako edozein izen sintagma agertuko litzatekeen leku
berean. Adibide horietan, bada, bere esanahia gordeaz, edozein izenek bezalaxe
funtzionatzen duo

Beste batzutan, ordea, behar izen hori aditz konposatuko elementu
gisa ere erabiltzen da. Ukan/izan aditz bikoteari lagunduz eta horiekin unitate edo
banako bat sortuz doanean gertatzen da hori. Kasu honetan, behar izena absolutu
mugagabean doa beti, hala nola:

(34) a. dirua behar dut/da
b. etxera garaiz joan behar dugu/da
c. polizia etortzea behar zenuke/litzateke
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Hiru adibide bauek erakusten dutenez, behar dut/behar da,
behar zenuke/behar Iitzateke, behar dugu/behar da bikoteak behar +
ukan/izan-ek osaturiko perifrasiak ditugu.

Bestalde, adibideetan ikus daitekeenez, aipatzen ari garen aditz
konposatu bauek hiru eratako objektu osagarria 000 kasu absolutuaren marka
daraman izen sintagma bar dezakete. Lehenbizikoak, hots, dirua behar dutlda
esapideak dirua izen sintagma darama nor kasuan osagarri 000 subjetu gisa,
beste OOozein aditzek bezala. Bigarrenak, aditza nabi du, hau da, <TU> forma
duen aditza darama osagarri edo nor subjektu gisa: joan behar dugu/da.
Hirugarrenak, azkenik, <TZEA> aditz izendua duen perpaus osagarriak betetzen
du objektu osagarriaren edo nor subjektuaren funtzioa: etortzea behar
zenuke/litzateke.

Komunztadurari dagokionez, bi mailatako arazoak ditugu: izan eta
*edun aditzek bere subjektu eta osagarri zuzenarekin duten komunztadurari
dagokiona eta mendeko nor.(nork) aditzekin duten komunztadurarekikoa. Ikus
ditzagun biak banaka.

Lehenengoari dagokionez, hau da, izan/ukan aditzek bere
subjektu eta osagarriekin dutena kontuan izanez, hiru kasu desberdin gerta
daitezke:

a) Behar + izan/ukan aditz konposatuek mendeko perpausik ez dutenean, bere
perpauseko nor.(nork) izen sintagmekin egingo du komunztadura:

(35 a. dirua behar dute horiek
b. sagarrak behar dituzte horiek
c. dirua behar da
d. liburuak behar dira

b) Mendeko perpausa <TZEA> aditz izendua denean, horrekin egiten du
komunztadura, singularrean, beraz, nominalizazio hori singulartzat jotzen baita:

(36) a. horixe behar genian: hi haserretzea!
b. zuk esatea behar genuen

e) Mendeko perpaus osagarriko aditzak partizipioaren <TU> forma duenean, bi
kasu gerta daitezke: bata, aditz hori nor aditza izatea, eta orduan komunztadura
singularrean egingo du, eta bestea, aditz hori nor·nork erakoa izatea, eta,
orduan, aditz horren osagarri zuzenarekin edo objektuarekin egingo du
komunztadura:
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(37) a. etxera garaiz joan behar dugulgara
b. auto berria erosi behar dute
c. bide berriak urratu behar dituzte idazleek

Komunztadura dela eta, bigarren sallean sartzen ditugu mendeko
nor·(nork) aditza kontuan hartzen dutenak. Hasieran esan dugunez, perifrasi
multzo honetan bi aditz ditugu osagai gisa erabiltzekoak: izan eta ukan. Ezin
daitezke, ordea, biak noiznahi erabili. Honako arau hauek izan behar dira kontuan
horietako bat aukeratzeko momentuan:

a) Perifrasi multzo horren mende doan aditza iragankorra baldin bada, *edun
forma aukeratuko dugu, mendeko hori inpertsonalki edo pasiboaren moduan
erabilia ez bada behintzat:

(38) a. "Ascoc ondo goguan josiric euqui bear leuquiena" (Mogel,
Echeco Escolia, 173. orr.)

b. "Baldin eria ecin cofesa badadi, cee eguin behar du?" (Lavieux
ville, Bayonaco Diocesaco... , 235. orr.)

c. "...ikaratu eta zatitu eta jan egin bear ditugu prankotarrak ostera
bece" (Agirre Tx., Auñamendiko lorea, 33.orr.)

d. "...hortzik asId ez zuen jan behar zicuen guzien jateko" (Bar
bier, Piarres, 154.orr.)

Baina besteotan izan aukeratzen da, modu inpertsonalean edo
forma pasiboan erabiliak direnez:

(39) a. "Hala egin behar da bada bekhatuetan...? berri direino egotzi behar
dira"(Axular,Gero, 85.orr.)

b. "Eta etoeIdzunekoak behar dira egin" (Axular, Gero, 172.
orr)

c. "Bear eztanen bat egingo dok ik ondifio" (Azkue, Euskal
erriaren... IJI, 279. orr.)

d. "Behar da i(¡an Jaincoac hartara deithua ..." (Lavieuxville,
Bayonaco Diocesaco... , 236)

e. "Jacob Abrahamen arrasemiari marcatu ceion jinen cela igorriric
i9an behar cena..." (Uscaldunaren laguna... , 32. orr.)

b) Aditza, aldiz, iragangaitza baldin bada, bi jokabide aurkitzen dira euskal hiztun
eta idazleen artean. Jokabide hedatuena ukan aditza erabiltzekoa da, honako
adibideotan ikusten denez:
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(40) a.

b.

c.
d.

e.

f.

g.

"Bekien lengo bidetik asi bear zala ta amaren aurretik joan
beharko ebiela ikastetxeko ateraflo..." (Aguirre Tx., Kresala,
65.orr.)
"Betijuan biar dogu comulguetara gracian..." (Moguel,
Echeco Escolia, 30.orr.)
"Eztugu gerotik gerora ibili behar" (Axular, Gero, 234.orr.)
"Eta desberdintasun onec...izan bear dabela ain andiac... "
(Iturzaeta, Berbaldic l, 73.orr.)
"Aitari bazk:aria erarnaterajoan behar zuen gero" (Satrustegi,
J.M., Ipuin miresgarriak, 119.orr.)
"...eta janhari delicatu bilha eztu ibili behar" (Lavieuxville,
Bayonaco Diocesaco...280)
"Bainan, ethortzekotz, orai ethorri behar nuen" (Barbier,
Piarres, 241.0.)

(41) a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

h.

Baina izan laguntzailea ere erabilia izan da eta erabilia da
lehenagoko eta egungo testuetan, ekialdean nola mendebalean. Ikus adibide hauek:

"Ez zuan dudarik Pello, muthil hori izan behar zela atsoak helatu
zuen Manuel" (Elissamburu, Piarres Adame, 24.orr.)
"Etzare hola izan behar" (Duvoisin, Laborantzaco liburua" ,
124.orr.)
"...eta egun hartan ari behar gara obra onen eguiten" (Lavieux
ville, Bayonaco Diocesaco... , 119.orr.)
"Biharamun goizean zazpi orenak ez ziren urrun behar izan ni
atzarri nintzanekotz" (Elissamburu, Piarres Adame, 37)
"Zertako ibili behar zara seinalatzeketan eta bertzeri kargu
emanketan?" (Axular, Gero, 242)
"..., lur harekin borroka behar ziren bizi" (Barbier, Piarres,
66.orr.)
"Zer munta du, eta noren beldur behar naiz?" (Barbier,
Piarres, 96.orr.)
"Oiloak zarhakn ari direnean parasola hartzen abal düzü, norapat
joan behar bazira" (Azkue, Diccionario...)
"..., joan gura neunque, joan bear nintzateque: bafia ecin joan naz;
urreratu gura neunque, urreratu behar nintzateque.. bafia ecin
urreratu naz" (Iturzaeta~Berbaldic,49.orr.)

e) Perifrasi horretan datiborik ageri bada, bi jokabide daude: mendeko aditza
norkduna izan daiteke 000 nork gabea. Lehenbiziko kasuan nor·nori·nork
adizkira jotzen da, aditza modu inpertsonalean 000 forma pasiboan erabilia ez bada
behintzat:
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(4 2) a. "...horree eman behar darocu fidancia handi bat Andre haren
ararteeotasunean" (Lavieuxville, Bayonaco Diocesa
co ...250.orr.)

b. "oo., inok begiratu biar ez deutsen moduban, eskuti dautsanak
kolpez jaso artianoo." (Bartolome de Santa Teresa, Euscal
Errijetaco... , 69.orr.)

c. "Berehala hartaz Jaincoari barkhamendu escatu behar diogu"
(Lavieuxville, Bayonaco Diocesacooo., 257.orr.)

d. "oo.bafla ebagi biar deutsut beinik bein esatera zinuazana"
(Moguel, Peru Abarka, 195. orr.)

e. "Bada beste ainbeste eguin bear dau pecatariac, deadar eguin eta
deitu bear deutso Jaungoicoarioo." (Iturzaeta, Berbaldiac I,
86.orr.)

Mendeko aditza nork gabea baldin bada, ordea, nor·nori formara
jo behar da nahitaez. Beraz, nahiz eta joan behar dut/naiz bi forma hauek
erabiltzea zilegi izan, zuri zerbaiten eske joan behar_natzaitzu esan behar
da, eta inola ere ez *.. joan behar dizut. Ondoko etsenpluak begiratzea aski da
horretaz konturatzeko:

(43) a. daraman zama lurrera erori behar zaio
b. *daraman zama lurrera erori behar dio
c. "Bainan, berehala urrundu behar zauzku beraz" (Barbier,

Piarres, 239.orr.)
d. "Bildur gueiago izan behar jaco pecatu mortal bateri munduko

gach guztiari baflo" (Iturzaeta, Berbaldiac I, 87.orr.)

Esanahiari dagokionez, behar +*edun/izan aditz konposatuak
esanahi OOt baino gehiago du:

Lehenik, osagarri zuzenaren funtzioa izen sintagma batek betetzen
duenean, "premia" edo "beharra" adierazten duo Beraz, liburua behar dut,
ogirik behar al duzu? diodanean, ogiaren "premiaz" 000 "beharraz" ari naiz
.mintzatzen.

Bigarrenik, osagarri zuzenaren funtzioa aditz partizipioak betetzen
duenean, esanahi bat baino gehiago izan ditzake perifrasi multzo horrek. Batetik,
"obligazioa" adieraz dezake: ikasi egin behar dut. Bestetik, geroa ere adieraz
dezake, batez ere ondoan esanahi horretako aditzondorik doanean, hala nola:
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(44) a. "Behar niz khausitu bihar goizean Baionan" (Salaberry,
Vocabulaire des mats...)

b. zer egin behar duzu gaur arratsean?
c. Bihar Donostiara joan beharko duzulzara

Bestenaz, behar+izan/ukan perifrasi multzoak ezezka
datozenean, "debekua" 000 obligaziorik eza adierazten dute, hala nola:

(45) a. gaur ez dute lanerajoan behar
b. ez dugu gezurrik esan behar

Beste batzutan bide+*edun-en esanahia hartzen du edo horren
baliokide da:

(4 6) "Gauez amets egin dut, eta egunez ezin dut gogotik kendu zaldun
gaztearen iduria: neska izan behar du" (=neska bide da) (Satruste
gi, Ipuin miresgarriak, Bilbo, 1979, 66.orr.)

Geroaldia dugularik behar izango/ukanen-en ordez izan/ukan
ezabaturik erabiltzeko joera handia da (ikus 8. kap.):

(47) joan beharko dut
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15.3.2. "Beharra", Izen sintagma

Izen sintagma hau zenbait aditzen subjetu nahiz objetu modura ager
daiteke: ukan, eduki, izan, e.a. Bestalde, esan beharra da kasu markaz
horniturik doala, beti ere determinatzaile singularra duelarik: beharra,
beharrak, beharrik, beharrean, e.a.

Hori dela eta, lehenagoko behar ukan/izan perifrasi multzoarekin
ez bezala, oraingoan izan/ukan-ez gainera eduki, egon eta bestelako aditzak
erabiltzeko aukera dago.

(48) a. jango badut, ogia erosi beharra dutldaukat
b. bukatuko bazen, hasi beharra zenlzegoen
c. "...zeinetara bertze gui~onac b~ala sujet if;an beharra baitzen

bestela" (Lavieuxville, Bayonaco Diocesaco ... ,
266.orr.)

Behar ukan/izan aditz modalekin ez bezala, oraingo hauekin,
izen sintagma guziek bezalaxe, behar izenak ere, hala behar izanez gero,
partitiboa har dezake ezezko, galderazko eta baldintzazkoetan:

(49) a. "Zoaz etxera eta esan...ez duzula hemendik aurrera lezera inor
bialdu beharrik" (Satrustegui, Ipuin miresgarriak,
144.orr)

b. ez dut/daukat ogi beharrik
c. horren beharrik baldin bada, esan.

Erabilerari dagokionez, perifrasi mota hauek bere mende honako
elementu hauek eraman ditzakete:

a) Partizipioaren <TU> forma duen aditza:

(50) a. liburu hau irakurri beharra duzu/daukazu
b. hemen isilik egon beharra zen/zegoen

b) <TZEKO> aditz izenkia, nahiz eta honek oso erabilera bakana
izan:

(51) " ...• hari barkhamendu escatceco beharra bethi badugula"
(Lavieuxvil1e, Bayonaco Diocesaco..., 245. orr.)
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e) Izenordaina Orduan hau beti genitibo OOutezkoan joanen da:

(52) a. "Oran inos baflo bere gueiago zure biar nas" (Olaechea,
Dotriña cristianea, 1780)

b. zure beharra badut eta zatoz laguntzera
c. ba al duzu horren beharrik?

d) Beste izen bato Orduan osakin hau bi eratara ager daiteke: edota
absolutu mugagabean, OOota OOutezko genitiboaren kasu-marka duela, posposizio
gisako egitura baita (ikus EGLU 1, 438. eta hurr.orr.).

Esanahiari dagokionez, lehenik egitura honek "premia" edo
"beharra" adierazten badu ere beste batzutan premiarik eza adieraz dezake, eman
adibideetan ikusi dugun bezala

15.4. AHALA ETA EZINA

15.4.1. Ahala

Ahala adierazteko, besteak beste, bi baliabide nagusi ditugu
euskaraz: bata, daiteke/dezake 000 diro/da(g)ike eta abar bezalako ahalezko
adizkiez osaturiko baliabidea eta bestea, berriz, ahal izan/ukan, *edin/*ezan
perifrasi formez osaturikoa.

Lehenengoak, ahalezko adizkiez osaturikoak (ikus EGLU 1
Eraskina) modu bakarra -ahalezkoa- eta hiru denbora -orainaldia, iraganaldia eta
geroaldia- adieraz ditzake soilik, ekintza 000 egoera aspekturik ez baitezake adieraz
inoiz ere. Alde horretarik oso urria eta murritza dugu, beraz, baliabide hori.
Horren eskasia bigarren baliabideak betetzen duo

Bigarren baliabidea, perifrasi multzoaren bidezkoa, askoz ere
aberatsagoa eta zabalagoa da. Lehen baliabideaz ezin adieraz daitezkeen modu,
denboretako ahal izatea eta horietako ekintza egoeren aspektua ere -aspekturik
dutenean, noski- bigarren baliabide honetaz eman daitezke aditzera. Ikus
zer-nolakoak diren perifrasi honen forma eta erabilera

Esan dezagun, dena dela, hemen aipatzen dugun ahal partikulaz
baliatzen garela ahaltasuna 000 posibilitatea adierazteko; ez gara ari hemen, hortaz,
agintezkoaz edo galderazkoaz, azken hau, formalki, omen edo ote bezalako
elementuen parekoa baita, eta oraingo honetarik berezi beharrekoa (ikus 16.1,
liburuki honetan). Banaketa desberdina dute bi ahal hauek, ezezko perpausetan
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bereziki ikus daitekeen bezala:

(S3) ez abal da oinez etorriko !

(54) ez da oinez etortzen abalko

Aditz perifrasi multzoetako abal ahalezkoa (54).ekoa, alegia, ez
daiteke ager (53)ko beste abal hori bezala, ez eta aditz laguntzailearen artean.
Bestalde, -ko aspektu marka ezin erabil daiteke (53)ko abal-i erantsiz, baina bai,
ordea, hala nahi izanez gero, (54)ari.

Garbi gera bedi, beraz, (54)ko abal horretaz soilik ariko garela
ondoko lerrootan, 000, hobeki esanez, dagozkion aditz perifrasi multzoez.

15.4.1.1. 'Abal', aditz laguntzaileak eta adizkera desberdinak

Abal-ekilako perifrasi multzoak era askotakoak izan daitezke, zeren
aditz laguntzaile guztiekin molda baitaitezke: bai izan eta *edun-ekin, *edin-ekin
zein *ezan-ekin (nahi izanez gero, *iro eta egin-ekin ere, aditz hauek erabiltzen
diren euskalkietan, jakina).

Perifrasimultzo horietan, adi,tz nagusiak du beti aditz laguntzaileen
jokabide mota finkatzen, eta ez sekula ere abal-ek. Aditz nagusia nork gabekoa
baldin bada, nahi eta ez izan 000 *edin aditz laguntzaileak erabili beharko dira,
eta nork-duna denean, berriz, *edun edo *ezan. Hots, etorri bebar/nabi
izan dut bezalako perpausen parean, ez dugu *etorri abal izan dut
bezalakorik aurkituk:o.

Horiek horrela, OOozein adizkirekin molda daitezke perifrasi multzo
hauek, ahalezko modalitateari kontrajartzen ez zaizkion bitartean (aginteraren
kasuan). Adibidez, baldintzetako protesietan, 000 apodosietan, erabil daitezke,
izan daitezen alegiazko adizkiak, edo ez-alegiazkoak, izan daitezen aspektu
markadunak, 000 aspektu markagabekoak. Ondoko adibideetan, perifrasi multzoa,
*edin eta *ezan aditz laguntzaileekin ukan ditzaketen itxura desberdin batzu
agertzen dira:

(SS) a. "Eguida~u...; hel ahal nadin guero hitzemaiten deita~un gloria
etemiala.." (Uscaldunaren laguna, 225.orr.)

b. ".. ,Jincoaren ajutiareki, hassi eta acaba i~an beita, hen beren
salbamentiala hel eracitceco cerbutcha ahal ledin eta moyen
bere~a~ clarki ageri ir;an ledin" (Maister, Jesu-Kristen
imitacionia XIlI.orr.)
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c. "000' gero hil ondoan Jinkoa laida ahal dezadan behierekoz zureki
zelian" (Belapeyre, Catechima laburra...)

d. "Bena Gincoaganik uken ahal del;agun haren gracian irateco
dohainha, inxeatu behar diici bertuthian..." (Lopez, Alphonsa
Rodriguez... , 65.orr.)

e. "Zure buma osoki garai ahal badezazu, errexkiago gero bertzean
eginen tutzu" (Chourio, Jesus-Christoren imitacionea)

f. "...bainan penitencia hek errecibi de~gun borteharic gabe, baldin
compli ahal badel;agu" (Lavieuxville, Bayonaco Diocesaco
Bi-garren Catichima 228.orr.)

15.4.1.2. 'Aba)', KE-dun aspektugabeko formetan

Aurreko adibideetan ikus daitekeen bezala, *edin eta *ezan-ekin
moldatua bada perifrasi multzoa, aditz nagusiak aspektu markarik gabe egon behar
duo Gauza bera gertatzen da, aba), aditz laguntzaile horiek dituzten -KEdun
formekin erabiltzen delarik.

Dakigun bezala, 14. kapituluan ikusi baitugu, gisa horretako
adizkiek, aba) gabe ere, ahalezko balioa dute maiz , beti orain eta iraganeko
adikiekin: etor zitekeen, egin dezaket (ikus 14.3.19, liburuki honetan). Hala
ere, idazle klasikoen jokamoldeari jarraituz, aba) adizkera perifrastiko horietan ere
erabil daiteke. Ez dirudi, balioaren aldetik, gauzak sobera aldatzen diren molde
bateko nabiz besteko perpausetan. Hona hemen adibide batzu:

(56) a. "...ka1itz hau urrun bedi eneganik, egin ahal badaite" (Larregi,
Testament ~aharreco eta berrico historia 11)

b. "Orain hemen galdegin ahal diteke ea ifemuan berorik baizen
hotzik izanen denz" (Axular, Gero)

c. "Ezen hartzaz, Giristifto, ahal aite segura,
falten kutsuekin nihor eztoala zerura" (Etcheberri , Manual
devotionezcoa 1, 1493.b.)

d. "Nola ardiets ahal del;aquegu gracia hori?" (Lavieuxville,
Bayonaco Diocesaco Bi-garren Catichima, 173.orr.)

e. "...nore conpreni ahal diro youre amorioaren handitaryuna!"
(Uscaldunaren laguna, 234.orr.)

f. "...ordian gintzake zelüko gaizak goza ahal" (Maister,
Jesu-Kristen imitacionia)
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(58) a.

b.

c.

d.
e.
f.

g.

h.
i.

15.4.1.3. 'Ahal', aspektu markadun formetan

Izan eta *edun aditz laguntzaileez baliatzen bagara, aditz nagusia
beti aspektu markaduna izanen da. Eta, hain zuzen ere, aspektu marka hauen
erabiltzeko moldetik sortuko zaizkigu, perifrasi multzo horrek dakarzkigun
buruhausteetarik handienak. Alabaina, ez datoz beti bat punttu horretan euskalki
guztiak, eta komeni da, hortaz, zenbait argitasun batzuk ematen saiatzea.

Horretarako, irakurleari erraztasunak ematearren, baliokide
diruditen forma desberdinak elkarren parean ematen ditugu, gure sailkapena,
jokabide perifrastik:oan aditz nagusiari lotzen zaizkion marken paradigmattoan
finkatuko dugularik (esan nahi baita, "burutua", "ez-burutua" eta "geroa")

a) Burutuaren aspektu marka, ahal-ekilako perifrasi multzoetan.

Perifrasi multzoari burutuaren aspektu marka emateko, badirudi
euskalki gehienetan berdintsu jokatzen dela: aditz nagusiari -TU aspektu marka
lotzen zaio, eta ahal-i ere bai, izan/ukan partizipioaren bidez:

(57) aski goiz etorri ahal izan da

Hona hemen beste adibide batzu:

"Ez! etzioten eman arroltzeric, bainan bai hargatik bertze asmatu
ahai izatu zituzten erremedio guziac" (Joannateguy, Sainduen
bicitcea, 271-272. orr.)
"...ez dute ukatu izan ahai aien bultzaldi goragarria" (Lizardi,
Itz lauz, )
"...belhar osto bat bakarra ez du egin ahai ukan oraino gizonak"
(Etxepare J., Buruxkak)
"Onelaxejakin aal izan det egia"(Etxaide J., Alos Torrea)
"Ezziokian sinhets Mariak egin ahai ukhen ziaia gaizkirik..."
"Ez dakit behinere kausitu ahai ukan zuten gaizoek" (Etxepare
J., Beribilez)
"erallearen besondoa okertu ooi izan zun ukaldiari uts egifleraziz"
(Etxaide J., Alos Torrea)
"Pesta hartara sasoizjoan ahal izan nintzan"
"Zuk emoniko biharra oporrak baino lehenago amaitu ahai izan
eban ikasleak"
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Halaz guztiz, zenbaitek -tzen aspektu marka ere lot diezaiokete
aditz nagusiari (burutuaren aspektu marka ahal-i beti erantsiz, bistan dena). Azken
markabide hau guti zabaldua baita, nolabait batasunerako bidetik urruntzen gaituela
dirudi. Hona adibide bat:

(59) "...bainan horri esker ikasten ahai izan dut munduko zenbait
berri" (Xalbador, OeJolaren mintzoa)

b) Ez-burutuaren aspektu marka, ahal-ekilako perifrasi mu1tzoetan.

Ez-burutuaren aspektu marka perifrasi mu1tzoari lotzean, euskalkien
arteko goiti-beheitiak, aditz nagusiari lotzen zaizkion aspektu markan agertzen
dira, denetan halere ahal+0 dugularik. Bi forma hauek aurkitzen ditugu beraz:

(60) a. etorri ahal naiz
b. etortzen ahal naiz

Lehenbizikoa (60a, alegia) mendebalean erabilia da gaur egun eta
iduri du bigarrenak sustrai hOOuatagoak dituela gure literatur tradizioan. Benturaz,
batasunerako bidetik abiatuz, azken hau (-tzen+ahal) hobetsi behar genuke,
bestea gaitzetsi gabe, jakina. Hona hemen adibideak:

(54) a. "Sendarazten ahal nauzuia diozo" (Joannateguy,B.: Sainduen
bicitcea, Baionan, 1890, 195.orr.)

b. "Bena orai noratjoaiten ahai niz zure edireiteko?" (Inchauspe,
Maria Bírjínaren Hilabetia)

c. "Nola i~aitenahai Gira horrein aleguera hain estatu pietate garrian
i~an eta?" (Lopez, Alphonsa Rodríguez... , 10.orr.)

d. "aure etsai deabruak gure enganatzeko ediren ahal duen biderik eta
arterik hoberena" (Axular, Gero, § 28)

e) Geroaren aspektu marka ahal-ekilako perifrasi multzoetan

Geroaren aspektu marka perifrasi mu1tzoari lotzeko moldeetan
dirateke gehienik agertzen euskaIkien arteko desberdintasunak. Zenbaitek geroaren
aspektu marka ahal-i eransten diote, edo -ko zuzenean ahal-i eratxekirik, 000
izan/ukan partizipioari gaineratuz (ahalko, ahal izanan/izango). Haatik,
aditz nagusiari ez diote denek aspektu marka bera eransten: batzuk -tu, beste
batzuk -tzen, eta besteek -tuko (orduan aspektu marka bi aldiz agertzen delarik
mu1tzoan). Beraz, lehen jokabide horretan, geroaren aspektu marka ahal-i
eransteko bi bideak (ahalko, ahal izanen) kontuan hartu gabe, hiru aukera
hauek ditugu:

459



(62) a. etorri abaIko / abaI izanen da
b. etortzen abalko / abaI izanan da
c. etorriko abalko / abal izanan da

Bigarren jokabidea desberdina da, hartan geroaren aspektu marka
abal-i erantsi gabe' aditz nagusiari berari lotzen baitzaio, abal aspektu markarik
gabe gelditzen delarik. (62)ko aukeren ondoren, laugarren bat ere badugu:

(62) d. etorriko abal da

Ondoko adibideok (62a-d)ko aldakien erakusgarri dira:

(63) a.

b.

(64) a.

b.

(65) a.

b.

(66) a.

b.

c.

" ... zuetarik nork jasan ahal izanen ditu sekula guziko su
elementa hek?" (Duhalde, Meditaeioneac, 168.orr.)
"...Noiz entzun ahal izango dugu 'meta' Donostian?" (MItxe
lena, ldazlan Hautatuak, 153.orr.)

"Uso bat edo hertze erretzen ahalko zuelarik eta jaten..."
(Barbier , Piarres, 127.orr.)
"Gure begiez ikusten ahal duguna" (Belapeyre, Credo,
39.orr.)

"...artoak bi, hiru aldiz, beharbadajorraturen ahalko zituzten
omino..." (Barbier, Piarres,155.orr.)
"eginen ahalko du" (Lafitte, Grammaire basque, §656)

"...ezta thenpora luzaz hunian egonen ahal" (Maister, Jesu
Kristen imitacionia)
"...eta enuzu sekula digne izanen ahai" (Uskara libru
berria,106.orr.)
"Hainbeste etsaiei nor eskapatuko ahal zaiQte? Nor da salbatuko
ahal dena?" (Joannateguy, Sainduen bicitcea )

Gauzak daudenean daudelarik, komeni litzateke zerbait gisaz
batasun bidean jar gaitzaketen forma batzu hautatzea. Iduriz, jokabiderik
zabalduena, geroaren aspektu marka ahal-i eransten diona da (izan dadin zuzenki
eratxekia, 000 partizipioaren bidez). Bestea gaitzetsi gabe (ikus 66), beharbada,
hortik joan behar genuke. Horrela eginez aditz nagusiari lotu behar zaion aspektu
marka denaz bezainbatean, diren hiru aukeren artean (·tu, ·tzen, ·tuko)
lehenbiziko bien artean hautatzea litzateke egokiena, hirugarrenak markatuago
baitirudi.
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15.4.1.4. 'Abal' adizki trinkoetan

Abal adizkera trink.oekin erabiltzen denean, kedun formak erabili
ohí dira:

(67) a. "Ordean nolatan ahal daJeke hori horrela?, diotsate kardinalek"
(Axular)

b. "..., ezen Eskual-Herriko umea zer ahai dateke baizik eskual
duna?" (Etcheberri, Escuaren hatsapenac)

c. "Dagoenak Jaunarekin, zer eskas ahai dulce?" (D'Argaignarats,
Devoten breviarioa)

d. "Ahai derraket (...), ez ordea eman segurantzatik" (Axular,
Gero, §140)

e. "Egun egin behar dugun gauzarik, eta ahai daidikegunik, ez
biharko lozatu" (Axular, Gero, §28)

Abal bera enplegatzen dugu batzutan ia ia izen bezala *edun eta
izan aditzekin. Baldintzazkoetan eta mendeko zenbait perpausetan gertatzen da
bereziki hori, itzuli jakin batzutan: '

(68) a. ahal badut, biabr joanen naiz
b. ahal duen bakoitzean, Parisa joaten da
c. ahal delarik, hobe da autoa aterbean uztea

15.4.2. Ezina

Hemendik kanpo geratzen zaizkigun kasu guztietan orain artaino
erabili den perifrasi egitura oinarriz hartu eta ezin erasten zaio. Ahalezko
adizkiekin eta ahal daramatenekin ez soila ere erabiltzen ahal da, ezin eta guztiko
erabilera lehenagokotzat jotzen bada ere.

Inolako abal kutsurik ez duten aditz multzoekin, ezin erabiltzen da,
perifrasi multzo horrek adierazten duen ekintza edo egoera burutzeko, ahalik eza
000 ezina aditzera emateko. Ondoren ditugu modu bakoitzetik, adibide gisa,
etsenplu bat 000 beste:

(75) "...ta etziniruala sekilla zure desira konpii ahai" (Uskara liburu
berria, 34.orr.). Berdin beste hauetan ere:

(76) a. "Ezthiete~uendeiga ahal anitz guiristinhoren erhokeria" (Lopez,
Alphonsa Rodriguez... , 50.orr.)

b. "...zarrik ez aal daite bere lo-zorrotik iñoiz iratzarri?" (Orixe,
Olerldak)
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15.5. OHI

15.5.1. "Ohl" + Izan/ukan

Ohitura adierazteko perifrasi multzoa dugu berau.· Horretako,
egitura bat baino gehiago ditugu. Ikus ditzagun bada banan bana.

Ohitura adierazteko erabiltzen den perifrasirik arruntena ohi +
izan!ukan aditz modalaz sorturikoa da. Perifrasi honen osakinei begiratuz gero,
honako hauek zaizkigu nabari.

Lehenik, ohi-k <TU>/<TZEN> partizipio forma bikoitz
horietako bat hartzen duo Lehen aukera, hau da, <TU> partizipioa + ohi
izan!ukan, dugu formarik erabiliena:

(77) a. "Simetria, batetik, ez da 0800 'bai du' eta antzekoak idatzi ohi
baitituzte bai etxeko eta umetandikako ez dutenek" (Mitxelena,
ldazlan hautatuak, l04.orr.)

b. "Goi-aldean doan izenburu dotore horrekin gerta ez dedin maiz, bai
Donostian bectan ere, Alma Mater sonatuarekin gertatu ohi dena,
diodan, bestetarajo gabe" (Mitxelena, Idazlan hautatuak,
211.orr.)

c. "Erdara izan ohi dugunez jakite-bide, zenbat ere ez-ikasiago
hainbat ere euskaldun jatorrago. Rori ez da adarra jotzeko gogoa
baizik" (Mitxelena, ldazlan hautatuak, 230.orr.)

Bigarren forman <TZEN> agertzen zaigu askotan ohi-rekin
batera. Iparraldeko joera dugu, batipat, baina bizkaieraz ere baditugu horrelakoak.
Ohi-k eta aspektu ez-perfektoko <TZEN> bukaerak funtzio bera betetzen
dutenez, bietako bat aski litzateke. Biak erabiltzea gehigarri hutsa da, beraz.

(78) a. "Orduan batuten oi dabeenagaz (...) eguin dame sarri merijen
dia..." (Mogel, Baserritar jaquitunaren echeco escolia,
134.orr.)

b. "Urte guziez egiten ohi du...bilkura handi bat" (Etchepare,
Buruxkak, 70.orr.)

c. "Ez ohi du begi orde anhitz higatzen" (Axular, Gero,
187.orr.)

d. "Plazetan jartzen ohi dira noizetik noizera" (Etchepare,
Buruxkak, 323.orr.)
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e. "Zeren bat bederak sendo zeifl.o zectan baitzedukan gogoa, hartan
ohi daduka, eta hartzaz mintzatzen ohi da eritasunean eta
hiltzerakoan ere" (Axular, Gero, 243.orr.)

Ohi modala da perifrasi honen elementu berezia, esanahi berezia
ematen diona. Honek, inesiboan doan <TZEN> aditz izenaren funtzio bera
betetzen du eta aspektu ez-burutuaren esanahia adierazten duo Berdin da telebista
egunero ikusi ohi du esatea 000 telebista egunero ikusten du esan.

Hirugarren elementua izan/ukan laguntzaile bikotea dugu. Izan
laguntzailea, arau denez, aditz modalaren mendeko aditza iragangaitza denean
erabiltzen da; ukan, ostera, aditz hori iragankorra denean:

(79) a. etorriletortzen ohi da
b. ikasilikasten ohi du

Batzutan ohi modala aditz trinkoen adizki jokatuekin ere erabili izan
da, hala nola:

(80) a. "Eguijaz oi dira guraso..." (Mogel, Baserritar jaquitunaren
echeco escolia 14.orr.)

b. "Gaissuac gura oi dau medicuric jaquintsubeena..." (Mogel,
Baserritar jaquitunaren echeco escolia, 93.orr)

c. "Arbola batee oi dituz adar ece ta igarrac" (Mogel, Baserritar
jaquitunaren echeco escolia, 6).orr.)

d. "Ceifl. da bildurrez oi eguan Pascua egunian bectan catillu bat
indidar jaateco" (JJ Mogel, Baserritar jaquitunaren echeco
escolia, 87.orr.)

e. "Errucarrijac dira nundic eriotziagaz aaztuco diran oi dabiltzanak"
(Mogel, Baserritar jaquitunaren echeco escolia )

f. "...emendic oi datoz ainbeste confesinoe deunga damu bagaac"
(Mogel, Baserritar jaquitunaren echeco escolia, 68.orr.)

g • "Zeren bat bederak sendo zeifl.o zectan baitzedukan gogoa, hartan
ohi daduka (...) eritasunean eta hiltzerakoan ere" (Axular,
Gero, 243.orr.)

h. "Lagun chaarrac oi diran leguez gueijeenez arima asco bide
galdubeetara oi daruezanac" (Mogel, Baserritarjaquitunaren
echeco escolia, 168.orr.)

i. "...baita bere alperrerijac oi dacartzan ecandu deungueetatic"
(Mogel, Baserritar jaquitunaen echeco escolia, 99.orr.)

j. "...baifla guraso batzuc oi dauqueez urte aurreratubeetan seme ta
alabac•••" (Mogel, Baserritar jaquitunaren echeco escolia,
244.orr.)
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k. "Ama alper ez guichic bere oi darabileez erdi billosic eureen
umiac" (Mogel, Baserritar jaquitunaren echeco escolia,
193.orr.)

I. "Ta orregaitik: bere oi dirautsee alaco pecatarijac... " (Mogel,
Baserritar jaquitunaren echeco escolia, 89.orr.)

15.5.2. Ohitura adlerazteko beste forma batzu

Ohitura adierazteko <TU>/<TZEN> + izan + ukan perifrasi
multzoaz ere baliatzen gara euskaraz, nahiz eta bi horien artean <TU> den
formarik erabiliena Horixe ikusten bide dugu hurrengo adibideotan:

(81) a. "...garan eta dogun guztia gure Aita'ren esku zabaletik: artu izan
dogu..." (Ibargutxi, Kristau-Ikasbide-Atzalbena, 1955,
67-68.orr.)

b. "Nere ibillaldi geienak uste gabeko egokieratik: etorri izan dira"
(Tx. Garmendia, DV, 86-8-19)

c. "Gu erne-azoteko laguntzat artu izan ditu Jaunak gure gurasoak"
(Ibargutxi, Kristau-lkasbide-Atzalbena)

d. "Itzuli digun San Agustinena ez da bakarrik geroztik:ako arima
jainkozaleek irrika biziz irakurri izan duten liburua" (MItxelena,
Mitxelenaren idazlan hautatuak, 354.orr.)

Bigarren forma, <TZEN> hartzen dl1ena alegia, bizkaieraz
erabiltzen da:

(82) a. askotan joaten izan da Bilbora
b. pelikula hori baten baino gehiagotan ikusten

izan dot
c. "-Ba, nota bateri ta aserratu egiten izan da..." (L. Villasantek

Teri Ibarrola-ri magnetofoiz hartua, Arantzazu, 1964,
351)

d. "...antxe egon naz ni aska-buruan. ta handixerik botaten izan
deutsedaz" (id.)

Hondarribian -ketu erasten zaio partizipioari zuzenean:

(83) Batzutan etorriketu da gurera (=batzutan etorri izan da
gurera)
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Batzutan bada beste modu bat ere ohitura adierazteko, bestelako
perifrasi hau erabiliaz: <TU> + joan/eroan, eraman. Azkeneko hiru aditz
hauen arteko aukera aditz nagusiaren arauera egin behar da. Aditz nagusia
iragangaitza baldin bada, joan-en adizkiak aukeratzen dira, baita aditz iragankorra
inpertsonalki erabilia bada ere. Aditz nagusia iragankorra denean, ordea, eroan
000 eraman du beti laguntzaile.

Lehenbiziko moldea, hau da, <TU> + joan perifrasia, ekialdeko
idazleek eta bizkaierazkoek erabili izan dute, nahiz eta gaur egun ez den erabiltzen:

(84) a.

b.

c.

d.

e.
f.

g.
h.

i.

"Urthe-gakhoaz athe guziak ireki doaz..." (Oihenart, Atsoti
tzak eta neurtitzak , 466)
"Bethegiz, zorroa lehertu doa..." (Oihenart, Atsotitzak eta
neurtitzak, Prov. 511)
"har~az orhit nadinian vihoza doat ebqui" (Etxepare, Lin
guae... VI,6)
"Beriarequi eqhustiaz hain hain noha penatu" (Etxepare,
Linguae... IV, 27)
"Gitxika gitxika asko egin doa" (Refranes y Sentencias 61)
"Gatx guztien sustraia alperkeria izan doa" (Añib., Escu
liburua, 77-18)
"Etorri doaz..." (Capanaga, Doctrina cristiana,127-14)
"Anhiz iende enganatu doa lucamenduyaz" (Etxepare, Linguae
...1, 157)
"•.. , adarrae eta ulla urdinac estoas eto"i egunacayti" (Mdo
breve... , Sevilla, 1897, 24.orr., 35. lerr.)

Aditz nagusia iragankorra denean <TU> + eroan, eraman
perifrasia erabil daiteke. Eroan bizkaieraz erabili izan da bai euskara idatzian bai
euskara mintzatuan. Gaur egun euskara mintzatuan galduxea da.

(85) a. "Urdail beteak gogamenez ustu garoaz" (Azkue, Diccio
nario..., "gogamen" hitza)

b. "Esan daroe mandaeo on bat, auntz on bat ta emazte on bat, iru
kuka gaizto direala" (Mic., op. C., 27.orr.)

c. "Asco ieusi dot;eta asco daeusanac asco icasi darua" (Moguel,
Peru Abarca, 33.orr.)

d. "Zaarren zazpizortzi urte inguruko neskatillatxu bat zan..., beren
amak esan eruana esateko, mulilla egiten asia" (Azkue,
Euskaltzale, 1897, 131. orr.)

e. "...medieu jaquitun batee baflo pama gueijago euqui eruen..."
(Moguel, Peru Abarca, 32-33.orr.)
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f. "Atekisket baten otsak esnatu naroa ni" (Moguel, Peru
Abarca, 130-15)

g. "Ala eson daroe" (Añibarro, Esku-liburua, 6-12)
h. "Otsailean urteiten daroa artzak lezearen" (Refranes y

Sentencias)
i. "Beroturik ardao puska bategaz esan darue: ez naz ni baten bildur"

(Mogel, Baserritar jaquitunaren echeco escolia,
174.orr.)

j. "Mari Baltz-ek be orixe esan eroyan" (Kirikiño, Abarrak,
64.orr.)

k. "Gariak errclceran egin daroen zaratea" (Azkue, Euskalerriaren
Jakintza l/, 27.orr.)

Beste perifrasia, <TU> +eraman formakoa alegia, Detxeparek
erabili zuen inoiz, hala nola:

(86) a. "Mundu honec anhiz gende enganatu darama..." (Etxepare,
Linguae..l/, 74)

b. "Guti uste duyenian ehor uci darama" (Etxepare, Lin
guae..l/,76)

Eman ditugun azkeneko hiru perifrasi hauek, lehentxoago
ikusitakoek bezalaxe, aditz nagusiak adierazten duen ekintzaren edo egoeraren
ohitura 000 aspektu ez-burutua azaltzen dute.

15.6. -TZERA/-TEN

Honelako perifrasien forma hartzen baldin badugu kontuan, kasu
adlatiboan doan aditz izenaz eta joan -honekin <TZEN> ere bai- egin, egon
eta mugimendua adierazten duten beste aditz gehienekin osaturiko perifrasiak
ditugu hauek.
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15.6.1. <TZERA>/<TEN> + joan

Perifrasi honetan joan aditza beti ere orainaldiko eta iraganeko
aspektu puntukarian erabiltzen da: doa, zihoan... Perifrasi honen esanahiak bi
izan daitezke: batetik, joan aditzak aditz nagusiaren gero hurbila adierazten du,
indikatiboan dagoenean. Orduan perifrasi den aldetik, mugimendua adierazten
duen jatorrizko esanahia neurri batean galdu egiten duo

(87) a. orma zahar hori erortzera doa; ken zaitez
hortik

b. Pisako dorreak erortzera zihoala zirudien

Baina bestetik, agintekeran doanean, zirtoko agindua adierazten du
joan aditzak:

(88) a. zoaz hura isil eraztera
b. hoa gaur egun merke erostera

Goian aipatu dugun bigarren aukera hon, <TZEN> + joan,
bizkaieraz erabiltzen da gehien:

(89) a. "Orain mezia emoten noia. Agur" (Izurrategi, Jerusalenen
osterean, 25.orr.)

b. "Bakea eskatuten joanagaitik esan leik azpitik yagoala, baifia
bakea opotsiten joanagaitik ez" (Zamarripa, Zaparradak eta,
Bilbon, 1926, 55.orr.)

15.6.2. <TZERA> + egin

Perifrasi honek adlatiboan doan aditz izenak aldarazten duen
ekintzaren hasiera markatzen du:

(90) a. "Egin zuen xutitzera" (Duvoisin)
b. "Horien xuxentzera egin behar bidean, gehiago nahasten dituzu"

(Duvoisin)
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15.6.3. <TZERA> + egon

Egon aditzarekin osatzen den perifrasi multzo honek, eta honekin
batera -tzeari+egon perifrasi multzoak, ekintza egiteko 000 laster betetzeko
asmoa adierazten du, zerbait gertatzeko zorian dagoela alegia:

(91) a. etxe hori erortzera tlago (=erortzeko zorian)
b. zure astoa lehertzera (=lehertzeko zorian) omen

da
c. ingelesaren ikasteari zeuden askok burutu

dute bere gogoa

15.7. -TZEKO (a,ak)

15.7.1. -tzeko (a,ak) + izan/egon

Lehenbiziko perifrasia lekuzko genitiboan doan aditz izenkiaz eta
izan/egon aditzen adizki jokatuaz osaturiko perifrasia dugu. Bi aditz horien
artean izan aukeratuz gero, aditz izenak -tzeko + 0 forma edota -tzeko +
-a/-ak forma har dezake. Bigarren forma hauek, predikatuak direnez,
subjetuarekin dute komunztadura. Bi forma hauen erabilerari buruz esan behar da
-tzeko+0 forma perifrasiaren subjetua perpausa denean hartu duela
nominalizazioak eta -tzeko+-a/-ak forma, aldiz, sujetoa perpausa ez baina izen
sintagma denean.

(92) a. "Eskola puska bat zun guztia eder begira zebillen, da ez da
arritzeko pentsamendu hau nagusitzea" (OV, 85-9-11)

b. "Harritzeko da nola handitu den" (Lafitte, Grammaire
Basque..., 1962, 219.orr.)

c. "Zinez ere harritzeko da" (Ouvoisin., 315. orr.)
d. "... ,baina gogoak eman behar liguke behin 000 behin ez ote den

harritzeko Jainko eskuzabalak...guri bakarrik jakinduria ematea"
(MiDe, Mitxelenaren idazlan hautatuak, 165.orr.)

e. "...harritzeko ere baita nola ez zitzaizkion nere bi beharriak
eskuetan gelditu" (Elissamburu, Piarres Adame, 29.orr.)

Adibide horietako perifrasiak, frusten denez, lexikalizatuak dira
gehien bat.
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(93) a. "Hetarik bat, gizon ederra, kara onekoa, ikusteJwa zen egiazki,
molde pullitenean bira eta bita gozoki" (Barbier, Piarres,
220.orr.)

b. "Moysac deiteen du profeta handia, Israeliter orhiterazten du hayen

semetaric sorteecoa dela ..." (Uscaldunaren laguna ... ,
32.orr.)

c. ikustekoak ziren plaza erdian egin zituzten
jokoak

d. "Ikustekoa izango da haiexen 'l1ustrazil'íoia'" (Mitxelena,
Mitxelenaren idazlan hautatuak., 173.orr.)

Aditz jokatua, izan-en ordez egon baldin bada, aditz izenak
-tzeko+0 hartu behar du halabeharrez:

(94) a. gure herrian gerora zer gertatuko den ikusteko
dago

b. gu iritsi ginenean oraindik hasteko zegoen
jaialdia

c. hirurak, eta bazkaltzen hasteko geunden
d. ordua da eta oraindik janzten hasteko zaude?

Esanahiari dagokionez, bat baino gehiago dira perifrasi mota honek
adierazten dituenak: egon aditzarekin osaturikoak ekintza 000 egoera oraindik ere
etorkizun dela esan nahi du, bitarteko adibideetan ageri denez. Bestetik, obligazioa
adieraz dezake inoiz:

(95) lan hori zuek egitekoa da (=zuen egin behar duzue)

(367) "O Jaunaren arnodio bethi maitatzekoa
Graziazko mysterio bethi goresteJwa" (Arbelbide, Igandea,
68.orr.)

Etorkizun hutsaz gainera, asmoa ere adieraz dezake izan
aditzarekin doanean:

(96) Donostiara joatekoak gara

Azkenik, orain arte emanikako zenbait adibidetan ikus daitekeenez,
"ahar', "egokiera" eta horrelako esanaliiaren ñabardura ere adierazten duo
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15.7.2 -tzeko (a,ak) +ukan/eduki.

Bigarren bikoteaz ere gauza bertsua esan liteke: -tzeko aditz
nagusiaren fonna honek bere bigarren osakina ukan aditza duenean, -tzeko+0
fonna mugagabea har dezakeela, edota -tzeko+-a/-ak fonna mugatu singularra
nahiz plurala. Bigarren honetan ukan aditzaren osagarri zuzenarekin kasu
absolutuan egiten du komunztadura, horiek predikatuak baitira. Aditz horrek,
beraz, iragankorra izan behar duo

(97) a. "Amac eztu sofriceco semen arrian guerlaric" (Etxepare,
Linguae..JI, 133)

b. datorren urtekoa oraindik ikusteko duzu
c. bai, lan hau atzo egitekoa genuen, baina...
d. arrebak jostekoak al dituzu galtza hauek?
e. "...arimaz asqui eguiteco vaduquegu orduyan" (Etxepa

re, Linguae.. .I, 163)

Halaz guztiz, -tzeko+eduki fonna aukeratzen baldin bada, beti
ere fonna mugagabean erabiliko da aditz izen hori.

(98) a. amak bere alaba saltzeko ote zeukan?
b. etxe bizitza oraindik ere ordaintzeko daukagu
c. zenbat gauza berri ote dauzkagu oraindik ere

ikusteko

Perifrasi modu bikoitz honek ere gehienetan aditz izen horrek
adierazten duen ekintza oraindik ere etorkizun dela adierazten duo Esan behar da
batzutan testuinguruak ere, denborazko aditzondoak batipat, esanahi horretara
mugatzen duela perifrasi hori, bestela -tzeko+eduki esate moduak helburua ere
adieraz baitezake.

Inoiz obligazioa ere adieraz dezake -tzeko+-a1-ak perifrasiak:

(99) "Ongi achola-gutikoak garela aithortzeko dugu..." (Duvoisin,
Laborantzaco liburua, 293. orr.)
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15.8. -TZEA

Fonnaren aldetik begiratuta, kasu absolutuko singularrean doa
aditz izena, hau da, <TZEA> eta, bestetik, ukan, eduki, egin eta ba- baiezpen
aurrizkia edukiedo ukan aditzen fonna jokatuei loturik. Aditz izena, aditz
iragangaitzarena OOota iragankorrarena izan daiteke.

Lehenbiziko bien eginkizuna, hau da, <-TZEA> + ukan/eduki
perifrasi mu1tzo hauena, agindu-nahikunde 000 erregua adieraztea da, baina halako
testuinguru berezietan, hala nola:

(100) a. autoen prezioak gora egin omen du: lehenago
erostea zuen

b. oraindaino alferra izan dela? Orain lan egitea
du

c. "Etortea daukan beste baten be oire baimenareo billa Izarora
joateko" (Josetxo, 236.orr.)

d. "Senarra txarra ateca zaio; leheo uztea zeukan" (Diego de
Alzo, Estudio sobre el euskera hablado, 6O.orr.)

Beste batzutan ekintza burutua adierazten du:

(101) a. "Aditzea dut ahullitekeela" (Duvoisin, Laborantzaco
liburua, 186.orr.)

b. "Entzutea daukadanez, bata. portuko jausteo egoan etxe zar
bateo jaio zen" (Josetxo, 182.orr.)

c. "Bai, othoi, ezeo aditzea dut ez dela deusere hobeagorik
lurreotzat" (Duvoisin, Laborantzaco liburua, 129.orr.)

Horiek ez dira emankorrak, idiomatikoak baizik. Esakera gisa
erabiliak daude, bi aditz horietaz kanpo ez baitago besterik.

Ondoko adibideo.tan ikusten denez, <-TZEA> +egin perifrasia
ere agertzen da:

(102) a. "Ireajasotzea egin dia!" (Lizardi, Hitz lauz,)
b. ikusi al duzu Pello? Bai, oraintxe irtetea

egin du

Orduan, aditz izenak adierazten duen ekintza hori burutu berria,
oraindik orain egina dela adierazten digu perifrasi multzo horrek.

<-TZEA> aditz izen hori absolutu mugatu singularrean doa
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(103) a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.
h.
i.

j.

perpausa baiezkoa denean, batipat. Baina esapidea ezezkoa, galderazkoa 000
baldintzazkoa baldin bada, OOozein izen sintagmarekin gertatzen den bezalaxe,
aditz izenarekin ere partitibo fonna erabili ohi da.

Orduan, beraz, <-TZERIK> + ez izan/egon 000 <TZERIK>
+ ez ukan/eduki perifrasi formak erabiliko dira. Horixe bakarra da bi perifrasi
multzo horien arteko diferentzia.

"Baldin bethi ere azkenarekin gelditu nabi bazara... , ezta
gerlaren akhabatzerik" (Axular, Gero, 386.orr.)
"-Igeska, e, igeska? Ez dona ha a/de egiterik..." Bilbao, Ipuin
barreka, 128.orr.)
horrenbeste zarata dela, izango al da lo
egiterik?
"Guraso askori au ez dago esaterik" (Tx. Garmendia, DV,
85.9.11, 15.orr.)
"Ez zegoe/a Saulen biotza biguntzerik" (Lardizabal,
Testamentu berriko kondaira.. .187-6
nahi eta ere, ez du hara joaterik izan
.han ba al zegoen bada ezer esaterik?
gaur izan al duzu hara joaterik?
lekukoak ba al dauka juezaren aurrean
gezurrik esaterik?
frontoian sartzerik baldin bada/badago. ikusi
behar dugu partidua

Perifrasi multzo hauen esanahia agerian dago: partitiboan doan aditz
izenak adierazten duen ekintza edo egoera burutu ezina dela 000 horri buruzko
galdera 000 baldintza azpimarkatzen dituzte.

Erabilerari buruz, berriz, esan behar da egon eta eduki aditz
osakinak usuago erabiltzen direla hegoalde-mendebalean; beste euskal eremuetan,
aldiz, izan eta ukan.

Azkenik, ukan/eduki, izan/egon bi aditz bikote hauek
baiezpenezko ba- aurrizk:ia dutela baldin badatoz, perifrasi multzo horiek, aditz
izenak adierazten duen ekintza 000 egoera burutzeko abala adierazten dute:

(104) a. zuk esan duzun horren aditzea badut
b. lan hori biharko bukatzea badaukat

Aditz guziekin erabil daiteke ukan/eduki. Inpertsonalekin, ordea,
izan/egon bakarrik.
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15.9.•TU(a)Z/·TZEN + joan

Beste perifrasi multzo baten bi forma ezberdin ditugu, lehen
osakiaren aldetik begiratuta. Lehenengoan <. TU> partizipioa kasu
instrumentalean doa; bigarrenean, aditz izena kasu inesiboan. Aditzak, bestalde,
iragankorrak nahiz iragangaitzak izan daitezke. Bigarren osakinari dagokionez,
joan aditza dugu eta hau da, hain zuzen ere, jokatzen dena, forma trinkoetan nahiz
konposatuetan erabil daitekeelarik.

(105) a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
h.
i.

"Lur bati bethi gozo mota bera khentzen bazayo, ...gozo
hartarik: gabetuz dihoa" (Duvoisin, Laborantzako
Liburua, SO.orr.)
"Egidazu berretuazjohatan sinhestea" (Etcheberri, Noelac,
15S-13,)
"Jendea beti antzostuz dihoa" (Duvoisin, Laborantzaco
liburua, 107.orr)
" ..., bainan oibana azkhartuz dihoa..." (Duvoisin, Labo
rantzaco liburua, 233.orr.)
"...ceren ordian heen merechimendia ehorc hobeki ~agutcen
baitu,... , hanbatenaz heendaco dugun egarria handithuz dihal;u"
(Lopez, Alphonsa Rodriguez... , 36.orr.)
"Justuen bidia ekiaren pare du~u, ~oin beti goratuz, beratuz eta
argithuz baituha eguerdiren gorenera hel arthian" (Lopez,
Alphonsa Rodriguez... , 36.orr.)
bizitzako bideak ikasiz joango dira gazteak
orain arte ikusi gabeko gauzak ikusten goaz
gauzak gero eta garestitzenago omen doaz

Esanahiari dagokionez, bi perifrasi mota hauek lehen osakian
agertzen den aditzak adierazten duen ekintzaren jarraia eta ekintzaren mailako
gehitzea azpimarratzen dute. Erabilerari buruz, berriz, esan behar da hegoaldean
behintzat lehen forma galduxea dela eta, horren ordez, bigarren aukera zabaldu
dela.
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(106)

15.10. PARTIZIPIOAREKIN OSATURIKO. PERIFRASIAK

Forma diferenteak hartzen dituzten perifrasiak ditugu hauek eta
hemen paratzen ditugun aditzoz gain. predik:atu gisa doan beste edozein aditzekin
ere agertzen ahal zaigu. Guzti honetaz zerbait esango baldin badugu ere hemen.
subordinazioa lantzen dugunean xehekiago aztertuko ditugu perifrasi hauen
inguruan sortzen diren arazo guztiak.

Perifrasiaren lehenengo elementua <TU> partizipioari erantsitako
lau morfema ezberdin ageri zaizkigu: -a(k), -ik, -ta. Bigarren elementu gisa.
berriz. kopulatibo gisa erabil daitezkeen aditzak paratzen dira: izan, *edun,
eduki, egon. e.a. Hauek dira, jakina. jokatzen direnak.

15.10.1. -a(k) + Izan/egon

Izenondo bihurturik doan <TU> partizipio atributo gisa erabilia
dago. Gehienetan kasu absolutuko singular 000 pluralean erabiltzen da. Aditzak.
iragangaitza baldin bada, subjetuarekin egiten du komunztadura:

a. zu, lehendik ere, Ameriketatik ibilia zara
b. zuhaitz horiek aspaldi eroriak daude

Aditz iragankorrak ere erabil daitezke horre1a, baina orduan kontuan
izan behar da partizipio hori pasiboki erabiltzen den ala ez. Pasiboki erabiltzen
baldin bada, eta formarik erabiliena da. izan, egon edo antzeko aditzen
subjetuarekin egingo du komunztadura, eta aditz konposatu horien subjetua
ergatiboan joango da eskierki eta ongien. batzutan kasu instrumentalean jarririk
agertzen bada ere.
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(107) a. "Ordukotz ihesijuana zen oilariza.." (Arbelbide.Igandea,
Lille. 67.orr.)

b. "Bai, eta hura gabe ecin ican gaitezque salbatuac" (Lavieux
ville, Bayonaco Diocesaco.. .l49.orr.)

c. "Juan Aphezpicuac, ceinac baitire Jaincoaz ecarriac, guiris
tinoen guidatceco eta gobernatceco" (Lavieuxville,
Bayonaco Diocesaco...263. orr.)

d. "...gogoan hartcen dugularic...ordian oro elgarrekin Elican
bildiac gire/a" (Lopez. Alphonsa Rodriguez...•
228.orr.)

e. "Bira zuen gerrunzeak gerrikatuak" (Lizarraga, Doctrina
Christianoarén Cathechima. Luc. XII-35)



f. "Oro uspeldua da, oro zehatua" (Arbelbide, 1gandea, .
85.orr.)

g. "...esthonathia du,u beldurrez eta esperan~az bihotz~a

nahassia"
h. "Hebreoen ume lehenic sorthuac i,anen cit,aizcola Jaincoari

ofrituac 000 presentatuac bere burasoez, eta i~anen cirela
denbora berean hetaz berez erosiac" (Lavieuxville, Bayona
co Diocesaco... , 274.orr.)

i. "Jaun horrek...hartzen du, merkataria eta argiko etche hartarat
helduak ziren jendarme tropa batekin" (Arbelbide,lgandea,
79.orr.)

j. "Han zeuden dotzenabat haur gazte...beltz-beltza eginak,
akhituak..., desherituak..." (Arbelbide,lgandea, 84.orr.)

Aditz iragankorren partizipioa aktiboki ere erabil daiteke eta erabili
ere asko erabiltzen da hegoaldean eta oso bakan iparraldean. Gehienetan kasu
absolutuko singularrean edo pluralean erabi1tzen da, eta horrelakoetan bere
subjetuarekin egiten du komunztadura:

(108) a. "Komeri OOerrak ikusiak gera gazte denboran" (Salaberria,
Neronek tirako nizkin, 26.orr.)

b. "Eskapada OOerrak eginak ziran" (Uztapide, Lengo egunak
gogoan, 155.orr.)

c. "Nere gurasoen etxean lo egina naiz" (Loidi-Bizkarrondo,
Amabost egun Urgain'en, 102.orr.)

15.10.2. -IK + izan/egon

Beste batzutan, ageri denez, <TU> partizipioa partitiboan erabiltzen
da adberbio gisa:

(109) a. "Hartacoc oro pitci ~utian Jincoari, ~ongrentaco deus e,epita
estaliric" (Maister, lesu-Kristen imitacionia, 245.orr.)

b. "Esku zarta ederrik bildurik dago" (Etchepare, lean
Etchepare mirikuaren idazlanak 1, 133.orr.)

c. "...eta umilitate eguiazco bat, ei~u ber seindu horree, aniteez
baliozago dela eta anitzez segurago, ecinez aicez eta urguluz
betheric den handiostar~un bat" (Lopez, Alphonsa
Rodriguez... , 260.orr.)

d. "Larri-izuturic, bildur-icaraturic, conorte baga 13 zorabiaturic
egongo nas" (Añibarro, Escu-liburua, 23.orr.)
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e . "Becatu eguin badot, beartuTic la premiñaturic nago penitencia
eguitera" (Añibarro, Escu-liburua, 37.orr.)

f. "Jakinik gatüza (=gira), Jauna, Garuna ibai nausitik: duala
goiti annada" (Casenave, Ibañeta, 51.orr.)

g. "Damuturik zegoen bere alaba ez bialdua, eta biharamunean
nun esaten dion ugazalabari..." (Satrustegi, Ipuin
miresgarriak, 40.orr.)

h. "Hountarcun eternal muga gabiac campo, cerbait handiric
etchekiten diana, luCaC bere tehipitareunian lurrareki jossirik
egonen da" (Maister, Jesu-Kristen imitacionia, 231.
orr.)

i. "Burdugnac...hougnetan beilutie beeala dutucu..., nahicuntec
eta berri ikhasi beharree betheric daudianac" (Maister,
Jesu-Kristen imitacionia, 234.orr.)

j. "..., houra da orotra ere, harri preciatu hanitchi gorderic
dagouena" (Maister, Jesu-Kristen imitacionia,

235-236. orr.)

Esan behar da, fonna horiek denak direla erabiliak euskaraz, baina
-ik + izan aukera, esate baterako, Zuberoan erabiltzen dela eta hori bakarra
erabiltzen dela gainera. Beste aukera, -ik + egon alegia, nafar-Iapurteraz eta
mendebaleko euskara idatzi landuan maizago ageri da

15.10.3. ·TA + Izan/egon

Remen ere partizipio iragana adberbio bihurturik doa izan/egon
laguntzaile dituela. Ez dago, beraz, inongo komunztadurarik.

(120) a. zain eta zain, bapo aspertuta dira honez
gero

b. garaiz etortzeko esanda zaudete
c. hamaika horrelako ikusita gaude gure

bizitzan
d. zuk ekarritako liburuak dagoeneko salduta

daude
e. etorriko nintzela esanda nengoen
f. lanean hasterako nekatuta al zinen?

Mendebalean erabiltzen dira aukera hauek. Gainera, -ta + izan
aukera oso gutxi erabilia da eta gipuzkeraz bakarrik.
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(121) a.
b.
c.
d.
e.
f.

Beste hiru perifrasi gehiago geratzen zaizk:igu *edun/izan aditzekin
erabiltzen direnak, lehen osakinean .a(k), ·ik eta ·ta agertzen delarik.

15.10.4. -a(k) + ukan/eduki

Atributo horrek ukan 000 eduki har dezake aditz bezala. Zubereraz
eta bizkaieraz izan ezik, ukan hartzen duen perifrasi mota da hOOatuena, gainerako
euskalki guztietan erabiltzen baita. eduki laguntzailea hartzen duena, aldiz,
gipuzkeraz eta bizkaieraz erabiltzen da

Donostiako hondartza askotan ikusia dut
euskal Iiburu gehienak irakurriak zituen
nere diru apurrak bankuan sartuak dauzkat
semeak honez gero etxera etorriak dituzu
zituen zor guziak ordainduak ote zeuzkan?
"...ta plazatara agertutako uzia ixioa (izioa) daukanak" (Fr.
Bartolomé de Santa Teresa, Euscal Errijetaco ... ,
202-2, Pamplona, 1816)

15.10.5. -ik + ukan/edukl

Beste batzutan, ukan/eduki aditzekin ere <TU> partizipioa
partitiboan jarririk erabiltzen da adberbio modura.

(122) a. "...eta bake carnpotic teherkhatu harec ~ti~u haniteh iraganen
bihotcian foundamena phaussaturic e~padu" (Maister,
Jesu-Kristen imitacionia, 220.orr.)

b. "...eta eit~~u, burla akhodigna~, betheric diana, hetan nabí
~aunbategoitera" (Maister, op.c., 212-213.orr.)

c. "jandarmek inguraturik dadukate etehe guzia! ..." (Arbelbide,
Igandea, 79-80.orr.)

Bi aditz horien aukera euskalkien arauerakoa da. *Edun zubereraz
erabiltzen da eta eduki nahiago da lapurteraz eta gipuzkeraz.

15.10.6. ·TA + ukan/edukl

Hemen ere bi perifrasi ditugu: eduki aditzarekin osaturiko perifrasia
hegoaldekoa dugu, bai bizkaieraz bai gipuzkeraz erabiltzen dena; ez, ordea,
ekialdean. ukan aditzarekin osaturikoa, berriz, batez ere gipuzkeraz erabiltzen da
Hona hemen adibide batzu:
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(123) a.
b.
c.

d.

e.

f.
g.

h.

jantziak dagoeneko zintzilika jarrita ditu
semeak honezkero etxera etorrita dituzu
San Bartolometako arbiak ereinda zituzten
auzoan
zuek etortzerako mahaia jarrita izango
zuten, noski
"Eta ni zoratuta eta gogait eginda nauJcate" (Emiliano,
Euskal musikalari bikaiñak, Itxaropena, 1967,
159-60.orr.)
Unibertsitateko ikasketak bukatuta dauzkat
Donostiako San Sebastian jaiak ikusita al
zeneuzkan?
Athletic talderik onentzat jota daukate
bilbotarrek

Esanahiari dagokionez, argi dago sei perifrasi hauetan agertzen den
lehenbiziko osakinak adierazten duen bezala, ekintza burutua dela. Partizipioari
eransten zaizkion -a(k), -ik eta -ta morfemek ekintzaren egoera perfektua
adierazten dute, lehenago burutua dela alegia. Bestalde, kontuan izan behar da -ik
eta -ta morfemek ez dutela mugatzailerik hartzen, ez eta numeroaren marka ere,
horiek adberbioak baititugu. Ezin dira, hortaz, predikatu gisa erabili.

15.10.7. -TU. (+Izan/ukan) + naiz/dut

Sarritan aditz forma konposatuetako partlzlplOaren eta
laguntzailearen artean izan 000 ukan partizipioak agertzen zaizkigu. Izan
partizipioa nahiz aditz iragankorrekin nahiz iragangaitzekin erabiltzen da; ukan,
aldiz, iragankorrekin bakarrik. Gaur egun agitz usu erabiltzen dira forma
konposatu hauek:

(124) a. ikusi izan/ukan dut
b. etorri izan dira

Forma hauek orainaldiko, iraganeko eta etorkizuneko burutuetan
erabiltzen dira: ikusi izan/ukan dut, ikusi izan/ukan nuen, ikusi
izango/ukanen dut. Orainaldiko nahiz iraganeko ez-burutuekin ere erabil
daiteke, hala nola: ikusi izaten dut/ikusi izaten nuen, e.a. Forma konposatu
horren tarteko izan 000 ukan-en partizipio forma horiek aditz nagusiak adierazten
duen ekintzaren lehenagotasuna markatzen dute berez.
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(125) a. "Epiphania da hitz bat, ceinac erran nabí baibl aguercea, eta
icen hori eman i~an ~ajo Besta huni..." (Lavieuxville,
Bayonaco Díocesaco..., 272.orr.)

b. "Ber seindiac ci~u orano joandene Petiri ~oin beraz erori
i~an cela" (Lopez, Alphonsa Rodríguez..., 294.orr.)

c. "..., consola gaitecin, Job saindua eguin i~an cen ~ala, gure
iorphut~aren phizteco esperan~az... " (Lavieuxville,
Bayonaco Díocesaco..., 287.orr.)

d. "Aita seindiec ciocie Gincoaren Semia Celutic lurrerajeutxi
i~an dela" (Lopez, Alphonsa Rodríguez, 299.orr.)

e. "Dihuru bat galdu i~an d~u...eta lohian eta sacukerietan
idireiten du~u" (Lopez, Alphonsa Rodríguez... ,
279.orr.)

Baina maiztasuna ere adieraz dezake, batez ere, ondoan maiztasuna
adierazten duen aditzondoren bat duenean: nator/gero nator esaten denean geroa
adierazten den bezalaxe (ikus II.3.7.5.3.)

(126) a. "Gu erne-azoteko laguntzat artu izan ditu Jaunak gure
gurasoak" (Ibargutxi, Krístau-Ikasbide-Atzalbena,
67-68. orr.)

b. "Baifla au baiflo semetzako bikaflagoa emon izan dausku gure
Aita'k Jesukristo'ren irabaziz" (Ibargutxi, Kristau
lkasbide-Atzalbena, 67-68.orr.)

c • "Itzuli digun San Agustinena ez da bakarrik geroztikako arima
jainkozaleek irrika biziz irakurri izan duten liburua" (K.
Mltxelena, Mítxelenaren ídazlan hautatuak, 354.
orr.)

Lafittek dioenez, beste batzutan, mendeko perpausean adierazitako
ekintzaren eta nagusian adierazitakoaren arteko gogoeta une solla adierazten du:

(127) baren bitza irakurri izan nuenean ibardetsi nion

Azkenik esan behar da aditz nagusiaren <TU> partizipioari
izan/ukan eransten zaiola. Horrela sortzen diren egiturek ere aspektu burutua
adierazten dute eta tarteko izan/ukan horiek gehigarri hutsa izango lirateke.
Horrenbestez, esanahi bera bide lukete honako bikoteok:

(128) a. gaur ikusi dut
b. gaur ikusi izanlukan dut
c. atzo jakin banu, besterik egingo nukeen
d. atzo jakin izanlukan banu, besterik egingo
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nukeen

Halaz ere, esan behar da gaur egun ekialdean, euskara mintzatuan
batipat, frantsesaren eraginez 000, -tu + izan/ukan egitura orainaldiko eta
iraganaldiko asPektu bumtua adierazteko erabiltzen dutela, hala nola:

(129) a. gaur berandu heldu naiz etxera
b. atzo berant heldu naiz Parisetik etxera
c. gaur goizean irakurtu dut zuk idatzia
d. atzo arratsean irakurtu dut zuk idatzia

Orduan badirudi, iraganaldiko zen/zuen adizkien erabilera galdua
000 baztertuxea dutelarik, horien iraganaldi esanahia nolabait adierazi nahiz 000,
izan/ukan partizipioak erasten dizkiotela -tu + izan/ukan egiturarl, tu +
izan/ukan + izan/*edun egitura bihurtuz.

15.11. -TZER eta -TZEAR

15.11.1. -Ize + r + izan/ukan

Perifrasi honetan aditz nagusia aditz izen bihunurik eta kasu
adlatiboko -tzera-ren laburdura da, batzuren ustez. Bigarren osakin diren aditz
laguntzaileak izan 000 ukan izan daitezke, aditz nagusiaren arauera: hau
iragankorra baldin bada, ukan darama; iragangaitza baldin bada, berriz, izan.
Aditz horiek beti orainaldiko 000 iraganaldiko puntukarian doaz:

(130) a. "Haster niz oihuz" (Sal., 196-4. orr.)
b. "Nahasterduteneogiazurearekin" (Id., 197-20)
c. "Ny enuf;u ohoyoa arrobacer ny~ana" (Etxepare,
Linguae... IX, 13)
d. "...goseac hilcer daude asco ta asco" (Larramendi)

Ekialdeko euskalkietan erabiltzen den fonna honen esanahiari
bagagozkio, genatzeko puntuan egon den, baina genatu ez den zerbait adierazten
da. Beraz, hegoaldeko euskalkietara edo beste esate modu batera itzuliz gero,
honela esan daitezke esapide horiek: oihuz hasteko zorian egon naiz baina
ez naiz hasi,nere ogia zurearekin nahastu aginean edo beharrean
edo beharrik egon naiz, baina ez dut egin.
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15.11.2. •TZE + AR + izan, egon/*edun, edukl

Hemen ere lehen osakian aditz izena dugu, -ar atzizk:ia erantsirik
duela. Aditz beza1a, berriz, izan edo egon daramate, alde batetik, eta ukan 000
eduki, bestetik. Aditz nagusia iragangaitza baldin bada, izan edo egon
erabiltzeko aukera dago. Aditz hori iragankorra baldin bada, berriz, ukan 000
eduki laguntzaileetako bat erabiltzeko aukera gelditzen da.

(131) a. gaiso hori hiltzear da/dago
b. gu irten ginenean, elurra hastear zen/zegoen
c. zuk emandako liburua irakurlzear dut/daukat
d. irteteko garaia iritsi zenean, lana bukatzear

nuen/neukan

Hemen ere perifrasi egitura hauetan aditza aspektu puntukarian
erabiltzen da eta esanahia ere aspektu horrexena du: gaiso hori hiltzeko zorian
dago, elurra hasi aginean zegoen, zuk emandako liburua ia ia
irakurtzeko daukat, lana bukatu beharrean/beharrik neukan. Perifrasi
modu hau, egia esan, oso euskara landuan bakarrik erabiltzen da.

Esanahiaren aldetik, badira beste egitura batzu ere goiko perifrasi
multzoen esanahi berbera dutenak. Hona hemen:

(132) a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.

"Ito-agiñean ebiltzela deitu eutsen biak Mariari" (Uriarte,
Marija... , Bilbon, 1862, 37-24)
"zagoz tanga baten, azkenengo amasakaz joan-agiñean dagoan
baten antzera" (Añibarro, Escu-liburua, 28-9)
"...eta orl, berbaric ecifi eguin daben il aguinean dagoan bateri
bere..." (Iturzaeta, Berbaldiac 1, 63.orr.)
" ...eta erregutu eutsan: ..., eta osatu eguiala bere seme il
aguinean egoana" (Iturzaeta, Berbaldiac 1, 168.orr.)
"Larri erabillezan arerioak eta goitu-agiñik" (Moguel, Peru
Abarka, 210-8)
zauria zolditu beharrean dauka
ito beharrik zetorren

Perifrasi modu honetako formari gagozkiola, ikusten da,
izan/egon 000 ukan/eduki aditz laguntzaileez gain, beste batzu ere har
ditzakee1a.
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Badira beste perifrasi batzu hurren/hurran, hullan partikulez
osaturikoak: perifrasi multzo hauetako partizipioak adierazten duen ekintza edo
egoera aspektu aldetik begiraturik burutzear dagoela esan nahi du, gertakizun
hurbila dela. Perifrasi hau ekialdeko euskalkietan erabiltzen da:

(133) a. "Hemengo aldia egin hurran baitut" (Axular, Gero,
3.a.XVIII, 8.orr.)

b. "HU hurrana da" (Duvoisin, Dictionnaire...)
c. "Arrotzek ito hurran gaituztelako estakurian" (Etchepare,

Buruxkak, 88.orr.)
d. hil hurren da
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16. ADITZ MULTZOKO BESTE OSAGAIAK

16.1. OSAGAION SAILKAPENA

Aditza da, jakina den bezala, aditz multzoaren osagai nagusia eta
bera dugu, gainera, aditz multzoa osatzeko ezin bestekoa den elementu bakarra.
Nahitaezkoa baita batetik, agerian nahiz isilean, eta derrigorrean laguntzarik gabe
agertu behar duena, bestetik. Sarri askotan, halaz guztiz, beste osagarri batzu
hartzen ditu aldamenean, berari eStu-estu lotuak eta aditz multzoaren parte direnak:
badago, ez daki, esan omen du, e.a.

Elementu hauek, hain zuzen ere, adizki jokatuari eransten zaizkio:
trinkoari edo perifrastikoen laguntzaileari, hain zuzen ere. Gainera, -a galdera
ezaugarria izan ezik, aurre-aurretik lotzen zaizkio denak:

aditz multzoa

daki
ez daki
omen daki

dakia?

aditz multzoa

ibili da
ibili ez da! ez da ibili
ibili omen da
ibili dea ?

Hori dela eta, elementu hauek (-a atzizkia salbu, jakina) aditz
perifrastikoan adizki nagusiaren eta laguntzailearen artean kokatzen direla esan ohi
da inoiz, perpausaren beste osagarri gehienak ez bezala: *ibili kalean da, baina
ibili omen da. Baina, esan dugun moduan, zehazki harturik adizki bien artean
kokatu baino areago laguntzaileari aurretik eransten zaizkio,· dagoen lekuan
dagoela: íbili omen da, ez omen da ibili, e.a.
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Dena dela, aipatzen ari garen elementu hauek ez dira denak sail
batekoak. Sintaxi aldetik duten jokabidea 000 perpausaren barnean betetzen duten
zeregina kontuan izanik, bi sail nagusi hauek berezi behar ditugu: egibalioarekin
zerikusia duten elementuak eta ziurtasun neurriarekin erlazionatzen direnak.

Lehenbiziko sailean sartzen dira ba· eta ez partikulak. Adierazpen
eta galde perpausetan erabiltzen ditugu: adierazpenetan, adierazi nahi dugunari
egibalioa eman nahiz ukatzeko; eta galderetan, egibalioaz galde egiteko:

(1) a. badakizu hori
b. ez dute lagunik
c. badakizu hori?
d. ez dute lagunik?

Bigarren sailean ditugu, berriz, adierazpen ñabarduretan eta
galderetan ager dakizkigukeenak. Remen aurkitzen dute leku, hain zuzen ere, ·a
atzizkiak (galdera markatzeko behenafarreraz e~ zubereraz erabiltzen dena,
bestelako ñabardurarik erantsi gabe) eta ahal /al, bide, ei, omen eta ote
elementuek. Rauek erabiltzen ditugu adierazitakoaren ziurtasun neuma ñabartu
egin gura dugunean, nahiz eta gipuzkeraz erabiltzen den al partikula berez galdera
marka soila den. Bigarren saileko hauek aurretik erasten zaizkio denak adizki
jokatuari:

(2) a. ez dea xarmangarri?
b. hori esan al du ?
c. hori esan ei du
d. hori esan omen du
e. hori esan ole du?

Aurrera segitu aurretik bi ohar egin nahi genituzke hemen.
Lehenengo eta behin hor jarri dugu ahal2 hori modala dugun beste ahal
partikulatik bereizteko. Aurrerantzean ahal jarriko dugu bakarrik, modala eta
bestea berezi nahi ditugunean behar bezala seinalatuz. Bigarren oharra erabilerari
dagokio: sail bereko elementuak, modalitate modu bera ematen dutenez, ezin dira
aditz multzo berean metatu: *ba ez, *omen al, *ote bide... S ail
desberdinetakoak ditugularik, halere, orduan erabil daitezke multzo berean, bata
bestearen ondoan: badea ?, ez ei, ba ote, e.a., aukera guzti guztiak ezin
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gertatu badira ere (ba bide, esate baterako, ez dirudi erabiltzen denik). Bi saileko
hauek elkartzen ditugularik, erraz ikus daitekeenez, lehen sailekoek bigarrenekoei
uzten diete adizki jokatuaren aurre-aurreko lekua:

(3) a. ba ote dabil ?
b. ez ei dabil ...

Bigarren saileko -a atzizkia ere ezin daiteke bere kideekin batu: *al
dea ?, *omen dea, e.a. Izan ere, adizkiaren aldamenean betetzen duten lekuak
berezten baditu ere, eransten duten modalitatearl dagokionez, sail batekoak baitira.

Hona hemen, beraz, eskema batera ekarririk adizki jokatuari
eransten zaizkion elementuak, zein bere lekuan kokatua:

ba
ez

ahal/al
bide
ei
omen
ote

adizki jokatua

Esan bezala, guztiak aukerakoak ditugu. Bestalde, bigarren saileko
horiei -a ere erantsi behar zaie. Esan dugunez, sail berekoak ezin daitezke bata
bestearen gainean metatu.
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16.2. "BA-" ETA "EZ": BAIEZPEN ETA EZEZPEN EZAUGA·
RRIAK

16.2.1. Zernolako naguslak

Adizki jokatuaren aldamenean kokatzen diren elementuen lehen
saila hiztunak bere esanari egozten dion egibalioarekio zerikusia dutenek
osatzen dute, "ba_" eta "ez" partikulek, hain zuzen ere. Horiexek dira, gainera,
zalantzarik gabe, elementu guzti hauen artean gehien eta usuen erabiltzen
ditugunak. Lehenago esan dugun bezala, lekua adizki jokatuaren aurrean dute: ez
gara joaogo esaten da, hortaz, gehienetan eta, inoiz, joaogo ez gara ere
aurkituko dugu. Ez, ordea, *ez joaogo gara.

Ezaugarrion eta adizkiaren arteko lotura hori, bestalde, oso estua
dugu: tartean ezin da, izan ere, ez etenik egin ez eta, aditz multzoko beste
partikulak salbu, inolako elementurik sartu. Hori dela eta, ez dago eragozpenik
honako hau esateko:

(4) ba omeo daki

Ez ditugu ontzat emanen ordea beste guzti hauek:

(5) a. *ba, dator
b. *ez, daki
c. *ba Mikel dabil
d. *ez, ordea, dabil

Izan ere, zertarako balio dute partikula hauek? Zertarako erabiltzen
ditugu? Elementuon zeregina hauxe da: ondoan duten adizkia baieztu 000 ukatu,
bai-ezk:o modalitatea eransten diote perpausari, hau da, perpausak aditzera ematen
duenaren egibalioa onartu 000 ukatu egiten dute.

Nolanahi ere, aurrera jo baino lehenago kontuan izan behar dugu
ezaugarri bi hauek, sail berekoak izan arren, ez dutela erabat jokabide bera: ezezk:o
perpaus guztiek "ez" daramaten bitartean (000, ahalezk:o "ezio" edo "oekez"
bezalako adizlagunen bat bederen), baiezk:o gehienek ez dute ez "ba-" partikula ez
horren antzekorik eramaten. Hona hemen eskema laburra:
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(6) a. Mikel, badoa
b. Mikel doa
c. Mikel, joao da
d. Mikel joao da

Mikel, ez doa
Mikel ez doa
Mikel, ez da joao
Ez da Mikel joao



Agerian dagoenez, beraz, baiezko perpaus gehienak "ba·" gabe
egiten dira. Zati galderen moldea duten perpausetan, esate baterako, esan nahi
baita aditzaz bestelako elementuren bat galdegai dutenean, ez du partikula horrek
inolako lekmik:

(7) Nor doa?: *Mikel badoa

Partikula hori sartu orduko, "ba·" partikula sartu orduko alegia,
galdegaitasuna kentzen zaio, euskalki gehienetan bederen, aurreko elementuari.

Bai-ez galdera jeneralaren oihartzun izan daitezkeen perpausetan,
berriz, baiezkoa azpimarratzeko erabiltzen da ba· partikula adizki trinkoaren
aurrean: badoa. Adizki perifrastikoetan, ordea, galdegaia baiezkoa denean ere ez
da, egungo egunean, ba· partikula erabiltzen normalean:

(8) joao da (edo 0 joao da)

Hona, beraz, laburtuz, noiz erabiltzen den eskuarki ba· partikula:
beste galdegairik izan ez eta adizki trinkoa perpausaren lehen buman gertatzen
denean OOota egindako 000 eginkizun den eten baten ondoan agitzen denean. Hona
hemen bi kasuak:

(9) a. badoa Mikel
b. Mikel, badoa

Horietan beti erabiltzen da. Esan behar da, dena dela, beste zenbait
egituratan ere, nahiz eta beharrezkoa ez den, baiezkoa indartzeko edo, aukerakoa
behintzat badela. Euskara zaharrean orain baino usuago erabiltzen zen
horrelakoetan:

(10) a. "Ene copá edanen badu~ue" (Leizarraga, Jesus Christ
gure... , Mt XX, 23)

b. "Etsairic izandu ba-zuan?" (Ubillos, Christau Doctriñ... ,
85)

Ezezko guztietan, ordea, eta lehen esan dugunez, beti dugu ez
partikula beharrezko (ezio, oekez edo horien antzekorik tartean ez bada
behintzat). Horretan ez dago salbuespenik. Ezezko guztiak ez dira, nolanahi ere,
egite berekoak eta komeni da hau ongi bereiztea.
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Batzutan ezezk:oa azpimarkatu nahi dugu:

(11) Ha al dator Mikel? Ez, Mikel ez dator

Beste zenbaitetan, ezezkoa aurretik emana dugula, indarra beste
elementu batean ezarri nahi izaten dugu:

(12) Nor ez dator? Mikel ez dator

Azk:eneko adibide honetan ez da berariaz erlazio bat ukatzen ("Mikel
etorri" + "ez"), lehendik eraikiriko ukapena osatzen baizik ("ez etorri" + "Mikel").
Uk:apen baten baieztapena dugu hortaz:

(13) Mikel da etorri ez dena

Ezezko mota bi horien arteko bereizketa sarri askotan ñabardura
mehe batera mugatzen bada ere, zenbaitetan izaten du galdegaiaren gorabeheretan
eraginik (ikus EGLU-l (Eraskina), 1.4.).

Baiezkoa 000 ezezk:oa indartzeko, azkenik, beti ditugu aukeran bai
eta ez adizlagun 000 perpausordainak ere:

(14) a. banuen, bai, zuen berri
b. ez nuen, ez, zuen berri

Berdin berdin adizki perifrastikoetan ere:

(15) a. iritsi da, bai, eguna
b. ez da iritsi, ez, eguna

Hauek, ordea, erraz ikus daitekeen bezala, etenen artean berezirik
ematen diren hitzak dira, berez joan daitezkeen perpausordainak hain zuzen. Eta
beti ere aukerakoak badira, inoiz ez dira beharrezkoak.

Hona hemen, azkenik, ba· eta ez ezaugarrien zernolako nagusiak
labur laburrean emanak:

1) Adizki joakatuaren aurrean kokatzen dira, tartean aditz multzoko beste
partikulak baizik sar ez daitekeela (ez da; ez ote da, baina *ez Mikel da,
*ez, da).

2) Ha· ezaugarria adizki trinkoaren aurrean erabiltzen da, bestelako galdegairik ez
dagoenean (badakit hori;hori, badakit).
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3) Ez ezaugarria, berriz, beti erabiltzen da -antzekorik ez dagoenean- ukapena
markatzeko edo osatzeko (Mikel, ez dabil; Mikel ez dabil).

4) Bai/ez-koak indartzeko bai eta ez perpausordainak ere erabil daitezke, etenen
artean eta aditz multzotik bereiz.

16.2.2. Jokabide sintaktlkoa

Ezaugarri hauen ohizko lekua, esan dugun moduan, adizki
jokatuaren aurre-aurrean badago ere, bestelako lekuak ere bete ditzake egitura
berezi batzutan.

Ekialdeko euskalkietan erabiltzen den galdegai hanpatuari
dagokiona dugu batetik. Galdegaia garbiroago bakandu nahi denean, adizki
laguntzailea nagusiaren aitzinean ematen da, galdegaiaren ondo-ondoan (ikus
EGLU-l (Eraskina), 1):

(16) aitak du partida irabazi

Ezezkoetan ere, hain zuzen, egitura hau erabil daiteke:

(17) aitak du partida ez irabazi

Eta horrelakoetan, ikusten denez, ez ezaugarria adizki jokatutik
bereiz ematen da, ordena hau segituz: galdegaia - ad. laguntzailea - (...) - ez 
adizki nagusia.

Ohizko egitura ere erabil daiteke galdegai horren zerbitzuan, jakina:
aitak ez du partida irabazi. Orduan, ordea, bitara uler daiteke perpausa. Izan
ere, hizkera doinuak eta etenek baizik bereizten ez dituzten bi egitura izan daitezke
hor, gorago ikusi dugun bezala: ezezkoa markatzen duena bata (aitak ez du
partida irabazi) eta izen sintagma markatzen duena bestea (aitak ez du
partida irabazi). Azken hau hanpatzeko erabiltzen da, hain zuzen, aipatu egitura
bakana (aitak du partida ez irabazi).

Ezezko perpausen koordinazio berezi bati dagokion egitura dugu
bestetik. Ezezko perpaus bati ondotik beste bat koordinatzen zaionean, ez
partikulak ez du eskuarki lekurik aldatzen:

(18) ez gara garaiz iritsi eta ez dugo ezertxo ere ikusi
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Ezezko ukapen desberdinen batuketa baino areago aukera
desberdinen ukapen bakarra denean, ordea, beste egitura hauek erabili ohi dira:

(19) a. ez galdu da ez galduko
b. ez galdu da eta ez galduko ere

Egitura horretan ere, beraz, adizki jokatuaren aurretik aldendu
egiten da ez ezaugarria, koordinatzen diren bi perpaus 000 sintagmen aurrean
kokatzen baita:

(20) ez berak egiten du ez guri egiten uzten digu

Idazle zaharren testuetan ere ikus daitezk:e horrelako adibideak:

(21) "ez atseginik nabí du utzi, eta ez penarik harto" (Axular, Gero, 51)

Ohizko koordinazioa "A ez eta B ere ez" gisakoa den bitartean
beste koordinazio mota hau "ez Aeta ez B" gisakoa da edo, zehatzago esanik,
"ez [A eta B]" gisakoa, Aeta B aukerak batera ukatzen dituena, adizk:i jokaturik
ez duen beste adibide honetan ere ikusten dena:

(22) "Bafia zu, ez apaiz eta ez ezkondu" (Garmendia, Bordaberri'ko
gozo-mikatzak,24)

Gogoan hartzekoa da, jakina, koordinazio lana dugula hemen eta,
beraz, egitura honek beti ere bi perpaus eskatzen dituela gutxienez eta ez galdu
da bezalako egitura ez dela sekula segidarik ez duten perpaus lokabeetan gertatzen:
*ez egin du; *ez ekarri du eta horien antzekoak, segidarik ez badute
behintzat, ez dira euskara.

Bi kasu berezi dira, horrenbestez, ez ezaugarriari dagokionean.
Ba· partikulari dagokionez, berriz, estuagoak dira gauzak, hau ez baita inoiz ere
adizk:iaren aurretik aldentzen.

Ezezko perpausetan, jakina den bezala, adizki laguntzailea
nagusiaren aurrean ematen da eskuarki gaurko egunean:

(23) a. trena iritsi da
b. trena ez da iritsi

Eta gainera, baiezkoetan ez bezala, perpausaren beste elementuak
sar daitezke bi adizk:ien artean:
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(24) a. *trena iritsi garaiz da
b. trena ez da garaiz iritsi

Esan beharra dago, nolanahi ere den, inoiz bestelako ordena ere
izaten duela ezezko perpausak. Hain aspaldiko ez diren idazle batzuk,
hegoaldekoak batez ere, nagusiaren ondotik ematen dute laguntzailea ezezkoetan
ere:

(25) a. "eta Tomas ageri etzan" (Lardizabal Testamentu Berriko...,
152)

b. "izen ori ifiork ezagutzen ez du" (Lopez Mendizabal Manual
de conversaci6n... , 214)

Horrelakoetan, jakina, perpausaren beste elementurik ez dute
adizkien artean sartzen.

Ordena hori bera gordetzen da, egungo egunean ere, harridura
tankerako moldea duten zenbait ezezko erretorikotan, esan nabi baita, baiezko
hanpatua gordetzen dutenetan eta sarri askotan ba(da) lotura hitzaren arrimua
izaten duten horietan:

(26) a. hilda gelditu ez da ba!
b. nola gogoratuko ez naiz ba horretaz!

Mendeko perpaus zenbaitetan ere ordena hori bera gordetzen da.
Erlatiboetan, esate baterako:

(27) iritsi ez den mutila

Adizki laguntzailea isilpean gordetzen duten zenbait egituratan ere
ordena horixe gertatzen de1a pentsa daiteke:

(28) a. horrek egiten ez eta guk egin behar al dugu?
b. gauero bezala oheratu zen eta gehiago jeiki ez!

Hor agertzen diren egiten ez du eta jaiki ez zen ditugu, zalantza
gaberik, elipsi horien barman gordetzen direnak.

Ezin ere bietara erabiltzen da. Laguntzailea aurretik doala, ezezko
gehienak bezala:

(29) ezin dute indarrik hartu
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Edo laguntzailea nagusiaren ondoan dagoela, baiezk:oetan bezala:

(30) ezin ikusi dute

Aditza geroan dagoenean erabiltzen da batez ere ordena hori:

(31) ezin egongo gara beti hemen

Horrelakoak alde batera utzita, dena dela, gaur egun ezezko
perpausetan laguntzailea nagusiaren aurretik ematea da arruntena. Eta gauza bera
gertatzen da, ezezk:oaren oihartzun gisa 000, baiezk:oa hanpatzen duen egitura
honetan:

(32) a. ez da etorri!
b. bada etorri!

Gorago esan dugun bezala, "ba+aditza" eta "ez+aditza" lotura
hori ezin dezake, ohizk:o perpaus lokabeetan bederen, OOozein elementuk hautsi:

(33) a. *ez Mikel dator
b. *ba hori dakit

Tartean sar daitezkeenak aditz mu1tzoko beste partikula modalak
dira, gorago aipatu "ba/ez (partikulak) adizkia" egituraren arauera:

(34) a. ba al dakizu?
b. ez ei dauka

Horixe dugu, hain zuzen ere, bestela beti loturik idazten den ba
partikula bereiz idaztea dakarren kasu bakarra, inoiz gainera bai
perpausordainaren forma betea hartzen duelarik

(35) a. ba omen daki
b. bai omen daki
c. ba al dauka?
d. bai al dauka?

Ez dirudi, zemahi gisa, partikula horien arteko elkarketa guztiak
egin daitezk:eenik: *ba bide, esate baterako, ez dirudi erabiltzen denik.

Adizki trinkoa perpausaren buman gertatuz gero, ba- partikularen
laguntza behar duela esan dugu gorago. Eta horrelaxe da normalean. Badira, halaz
guztiz, adizki trinko soilaz hasten diren perpausak ere:
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(36) "Gaude ba ote den deus heien oroitzapenak baino gozoagorik"
(Etchepare, lean Etchepare mirikuaren..., 276)

Horrelako zenbait, egia esan, aski garbiro azal daitezke: aditzaren
ondotik datorren sintagma da perpausaren galdegaia eta, horrexegatik, aditzaren
aurrean du leku. Luzea eta konplexua denez gero, aditzaren ondora pasa da, aditza
bera perpausaren lehen buruan utziz. Gogoratu, alegia hori esan du esaten
dugula, galdegaia aditzaren aurretik emanik, baina aditzaren objektua luzea eta
konplexua denean atzera pasatzen dugula:

(37) esan du bihar lan handia izango duela eta
besteetan baino beranduago etxeratuko dela

16.2.3. Erabilera

Ez da sobera erraza ba· partikularen erabil eremua zehatz-mehatz
mugatzea. Hau, gainera, ez da bat bakarra eta bera euskalld guztietan: ekialdekoek,
esate baterak:o, gainerakoek baino usuago eta zaballdago erabi1tzen dute, dudarik
ez. Funtsezko erabilera, nolanahi ere, gorago esan dugunera bil daiteke: adizki
trlnkoak aurretik beste galdegairik ez duenean erabiltzen da. Laguna doa bai
(nor doa?, alegia), baina *doa laguna 000 *laguna, doa, ez. Horrelakoetan
beste hauek eskatzen baitira: badoa laguna 000 laguna, badoa.

Zer esan nahi du horrek? Ha· partikulak, gutxienez, perpausak
beste galdegairik ez duela adierazten digula. Laguna doa, hain zuzen ere,
"laguna da doana" 000 horrelako batez parafrasia daiteke, nor doa? galderaren
erantzuna alegia. Ha· partiku1a sartuz gero, berriz, gauzak aldatu egiten dira:
laguna badoa diogularik, "laguna" galdegai gabe mintzagai egiten dugu euskalld
gehienetan. Galdegaia, hor, perpausaren baietza da, aditzaren baietza esan nahi
baita. Horregatik, tartean etena egin daiteke eta etenaren barruan lotura hitzak
sartu, ba· gabeko perpausetan ez bezala:

(38) a. laguna badoa
b. laguna, badoa

(39) c. laguna behintzat badoa
d. laguna ere badoa

laguna doa
*laguna, doa

*laguna behintzat doa
*laguna ere doa

lldo beretik dirua hemen daukat ongi dago non azpimarkatu
nahi dugunean, baina dirua hemen, daukat ez da euskara. Hemen berbari
galdegaitasuna kentzeko, ba· partikula sartzen dugu: dirua hemen, badaukat.
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Bestea alboratuz ba- bera, hau da, perpausaren baiezkotasuna bera
bilakatzen da hortaZ galdegai, ondoko kontrasteotan ikus daitekeenez:

(40) a. laguna doa, ez aita
b. laguna badoa, aita ez

Aditzaren baiezkoa markatzen du, beraz, ba- partikulak, egitekorik
behinena. Baiezko horren indarra, halere, ez da beti bera. Zenbaitetan baiezko hori
enfasi handiz markatzen da, bai perpausordaina ere etenen artean eransten zaiola:

(41) badakit, bai, non ibili zinen

Beste zenbaitetan horren hanpatua ez badago ere, baiezkoaren
indarra aski nabarmena da, ondoko bi perpausak alderatuz ikus daitekeenez:

(42) hau handia da hau handia bada

Beste inoiz, ordea, indarra emateko baino areago aurrreko
elementuari galdegaitasuna kentzeko erabiltzen dela dirudi, euskalki batzutan
besteetan baino areago:

(43) a. gurekin zerikusia du horrek
b. gurekin zerikusia badu horrek

Anitzetan, azkenik, markatu gabeko ordenak duen neutraltasunera
inguratzen da ba- partikularen eragina. Nik hori dakit, adibidez, markatu
gabeko ordenan egon arren ez da neutroa: 000 hori markatzen duena da 000 ez da
euskara. Nik, hori dakit euskara bada ere, nik, hori, dakit ez da. Azken
mota honetara inguratzeko ba- partikularen arrimua behar baitu:

(44) a. nik hori badakit
b. badakit nik hori

Ha· partikulak eragiten duen galdegai aldaketa horrek esanahiaren
aldaketa ere ekar dezake zenbaitetan. Joatea dauka eta joatea badauka,
adibidez, esangura desberdinetakoak izan daitezke: lehenean joatea azpimarkatzen
da eta, hain zuzen, horretarako gonbitea 000 aholkua egiten da; bigarrenean,
berriz, joateko aukera edo posibilitatea baieztatzen da. Izan aditzarekin ere
horrelako zerbait gertatzen da: ba· rik gabe kopula hutsa dena ba·ren ondoan aditz
hetea izan daiteke. Lehenbizikoaren ukapena ez da ardoa litzateke eta
bigarrenarena, berriz, ez da ardorik, ondoko adibideotan ikus daitekeenez:
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(45) a. upel horretan dagoena ardoa da
b. upel horretan dagoena ez da ardoa
c. taberna honetan ardoa bada
d. taberna honetan ez da ardorik

Egia da inoiz bada fonna ere kopula hutsa izan daitekeela:

(46) hori ardoa bada, bai, baina txarra

Ez ezaugarriaren erabilera mugatzea errazagoa da. Ukapen
guztietan erabiltzen da, izan ere, hau da, bai ukapen zuzenetan eta baita emandako
ukapenaren osatzea direnetan ere: Lurdes ez da iritsi gehienetan eta Lurdes ez
doa gisakoetan.

Ukapenak, nolanahi ere, ez du nahitaez aditzera emandakoaren
aurkakoa adierazten. Beltza ez dela diogunean, ez dugu derrigor txuria denik
esaten. Beltza ez den beste edozein kolore izan daiteke. Esate baterako, ez dira
denak etorri perpausak ez du inor azaldu ez denik esan gura. Beharbada bat, bi,
hiru edo asko etorri dira; beharbada bat ez beste denak...baina denak ez. Zer ez
den esaten du beraz ukapenak; ez, ordea, nahitaez, zer den.

Itzuli batzutan baiezkoa hanpatzeko erabiltzen dugu ezezko
perpausa. Gorago aipatu dugun egiturak, esate baterako, hots, laguntzailea
nagusiaren ondoan ematen duenak eta ba(da) hitzaren arrimua hartzen duenak
baiezko harritu eta indartua adierazten du:

(47) eroak garela esan ez digu bada!
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16.3. ADIZKI JOKATUARI ERANTSITAKO BESTELAKO
ELEMENTUAK

Adizki jokatuaren inguruan kokatzen diren elementuen bigarren
saila osatten dutenak esandakoaren ziunasun neurriarekin zerikusia dutenak dira,
galdera ezaugarriak ere barne direlarik. Horien artean, gorago azaldu dugunez, bi
azpisail ditugu: -a atzizki galdekaria dugu batetik eta adizkiaren aurre-aurrean
eman ohi diren ahal/al, bide, ei, omen eta ote partikulak bestetik.

16.3.1. "·a" atzizkia, galdera ezaugarria

16.3.1.1. Zernolako nagusiak

Normalean adizki jokatuari eransten zaion atzizki hau "bai/ez"
moldeko galde jeneralak markatzeko erabili ohi da, ekialdeko euskalkietan batez
ere.

Galdera horiek markatzeko bide desberdinak ditu euskarak, jakina
den bezala: hizkera doinua ibiltzen dugu euskararen eremu osoan; al partikula
gipuzkeraren eremuan batez ere eta orain aztertzen ari garen -a atzizki hau
ekialdekoetan batez ere:

(48) a. garaia da?
b. garaia al da?
c. garaia dea?

Ohart gaitezen ote partikula ere eransten zaiola inoiz galderari.
Hau, ordea, ez da berez galdera ezaugarria, aldez aurretik dugun galderari eransten
zaion partikula modala baino. Partikula horren egitekoa ez baita, hain zuzen ere,
"galdera markatzea", baizik galderari zalantza kutsu 000 ñabardura bat ematea.
Horrenbestez, galdera ezaugarria ez denez, bestelako galdekaria daramaten zati
galderetan ere erabiltzen abal dugu:

(49) a. *nor etorri al da?
b. *nor etorri dea?

baina,
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(SO) nor etorri ote da?

Edozein galdera moldetan eta galderetan bakarrik ibil daiteke
partikula modala, beraz (ikus 111.3.2., geroxeago datorrena).

Halaber, aukera galderetan erabiltzen den ala juntagailua itaunen
azken. osagai gisa eman ohi da anitzetan. Hautakizunaren bigarren partea
ezabaturik sorturiko egitura da hau eta, beraz, "bai/ez" erako galderaren itxura
hartu duena: ondoezik zaude ala "x"? Delako elipsi hau jeneralizatu egin
denez, ala zenbaitetan "bai/ez" galderaren ezaugarritzat hartzen ahal dugula pentsa
dezakegu:

(51) ondoezik zaude ala?

Juntagailu hori, zemahi gisa, ez da izaten galdera ezaugarri bakarra.
Partikula ageririk gabeko galde perpausek duten hizkera doinua eskatzen du aldez
aurretik eta itaunaren azken osagaia izaten da. Hori batetik. Bestetik, izatez
juntagailua denez bera, ala ez dugu kapitulu honetan aztertzen ari garen partikulak
bezala aditz multzoko elementua, esan nahi baita, ez zaiola adizki jokatuari
eransten, baizik perpaus osoari:

(S2) "Autoridadeak ouo dira, olako astakeriak ez galazoteko? Ez dago
txinelik ala?" (Kirikiño Bigarrengo Abarrak, 144)

Galderen azken osagai gisa erabili ohi dira anitzetan ez da ("ezta")
eta ez:

(53) a. ezagutzen nauzu, ez da?
b. ezagutzen nauzu, ez?

Itzul gaitezen berriz ere -a atzizkira. Esan bezala, adizki jokatuari
eransten zaio:

(54) a. hi hintzena?
b. badea hori baino gauza ederragorik?

Lekuan lekuko aldaketa fonetikoak sortzen ditu lotura gunean (dea,
daramaia...)

Aditza isilpean uzten denean, ordea, bestelako hitzei ere erants
dakieke (nika?). Jakina denez, horrelako elipsietan agerian gelditzen den
elementua galdegai izaten da:
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(55) -zuk egin omen duzu hori
-nika?

Eta perpausordainei ere erants dakieke: baia?, eza?

Horietan, beraz, -a atzizkia da aditz multzoak agerian utzi duen
elementu bakarra.

16.3.1.2. Jokabide sintaktikoa

"Baijez" erako itaunen ezaugarria izanik, atzizki hau ez da bestelako
galdekariren bat daramaten zati galderetan ibiltzen:

(56) a. *nor dea?
b. *non utzi duzua Iiburua?

Eta, gorago ere esan dugunez, ezin da ere bere saileko bestelak:o
elementuekin aditz multzo berean metatu:

(57) *ba ole dea honelakorik?

Egia da noizbehinka erabiltzen direla (58). perpausaren
tankerakoak, baina geroago azalduko dugun legez, ote partikula aparte dago hor,
etenen artean kokatua eta aditz multzotik bereiz:

(58) a. badea ote?
b. "Ez dea ote miliun bat Euskaldun (...)?" (Etchepare, Jean

Etchepare mirikuaren..., 307)

Azken perpaus hau honela irakurri beharko genuke:

(59) Ez dea, ote, miliun bat euskaldun..•?

Esaldi honetan ikusten dugu hobeki -a atzizkia eta ote partikula ez
direla aditz multzo berean metatzen.

Esan dezagun, azkenik, itaun zuzenetara mugatzen dela atzizki hau
eta zeharkako galderetan ez duela lekurik:

(60) a. Hemen bizi dea?
b. *hemen bizi dean geldegin du
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16.3.1.3. Erabilera

Atzizki honen erabilera zehaztea erraza da: berez itauna markatu
baizik ez du egiten; ez du, alegia, berez bestelako ñabardurarik eransten.
Gainerako galdera ezaugarriak bezala, dena dela, hau ere erabiltzen da erretoriko
deitu izenetan:

(61) ez duta neure herria maitatuko?

Honelakoak, ordea, ongi aski jakina den bezala, itaun itxura duten
arren, ez dira egiazko galderak. Ez dute, izan ere, erantzunik eskatzen, itauna
baino areago baieztapen hanpatua baitira:

(62) maite dut neure herria, noski!

Ñabardura hori, dena dela, ez dio atzizkiak ematen perpausari,
inguruak baizik.

Azkenik, zenbait itzulitan bestelako adierarik ere izan dezake.
Denborarena 000 baldintzarena, esate baterako, Lafittek bere Gramatika ezagunean
aipatzen duen adibide honetan bezala:

(63) "hasten zena bada mintzatzen, argitzen zaizkion begiak" (Lafitte,
Grammaire Basque, 404)

Hauxe da, gutxi gora-behera, itzuli horrek adierazten duena:
"mintzatzen hasten zenean" 000 "mintzatzen hasten bazen..."

16.3.2. "Ahal"l"al", "bide", "ei", "amen" eta "ate": aditz
multzoko partikula modalak

16.3.2.1. Zernolako nagusiak

Partikula hauek ere hiztunaren ziurtasun jarrerarekin dute
zerikusia. Hiztunok, izan ere, ez diogu esaten dugun guztiari ziurtasun neurri
berbera eskaintzen. Anitzetan, egia da, egiten ditugun perpausak ñabardurarik ez
duten adierazpen soilak izaten dira:

(64) a. Lurdes etxera joan da
b. Lurdes ez da etxera joan
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Zenbaitetan, ordea, gure perpausak adlerazpenak gabe galderak
izaten dira:

(65) a. Lurdes etxera joan da?
b. Lurdes etxera joan al da?

Eta beste askotan, azkenik, geure jarrera areago ñabartu gura izaten
dugu, zalantza, ustea eta horien antzekoak adieraziz. Honetarako, besteak beste,
partiku1a modal hauek erabil ditzakegu. Esaten duguna besteri entzuna diogu1a eta,
beraz, ziurtasun neurria haren bizkar uzten dugula adierazteko, esate baterako, ei
eta omen ditugu, lehena bizkaieran erabiltzen delarik:

(66) a. Lurdes etxera joan ei da
b. Lurdes etxera joan omen da

Esaten dugunari ziurtasun oso-osoa ematen ez badiogu ere, egiantz
handia bederen eskaintzen diogu1a adierazteko bide partikula dugu:

(67) Lurdes etxera joan bide da

Perpaus honetan adierazi gura dugu "dirudienez" edo, Lurdes
etxera joan dela. Galderari zalantza 000 susmo kutsua eransteko ote partikulaz
baliatzen gara:

(68) Lurdes etxera joan ote da?

Eta desira adierazteko, besteak beste, ahal partikula dugu,
potentzialetan agertzen zaigunarekin nahasi ezin duguna:

(69) Joango ahal da etxera!

Azalpenak laburtu eta errazteko partikula modalak OOo/eta aditz
multzoko partikula modalak esan ohi zaie eskuarki partikula hauei. Ez dira, noski,
modaltasuna eman dezaketen elementu bakarrak. Modaltasun horretaz landa, izan
ere, bestelakorik ere bada. Aditz modalez ematen dena, esate baterako, gertakarien
000 egoeren adierazpen soilaren agindu haien nahia, beharra, e.a. adierazten
dituena: joan da batetik eta joan nahi du, joan behar du, e.a. bestetik
(ikus...). Edo konjugazio moduez ematen dena eta xedea, agindua eta horrelakoak
adierazten dituena: joan dadin, joan bedi. Edo/eta, baita ere, bestelako hitzez
ematen dena: agian joan da.
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Aditz multzoko beste elementuak deitu ditugun horiek,
ordea, sail berezia osatzen dute. Batetik, modaltasun mota jakina ematen dute:
ziurtasun neurriarekin zerikusia duena, hain zuzen, bestela perifrasi luzeagoez
eman beharko litzatekeena (omen: entzun dudanez, esaten dutenez, ...;
bide: dirudienez, itxura denez ...). Bestetik, behin eta berriz esan dugunez,
jokabide zehatza dute hauek: aditz multzoko partikulak dira, adizki jokatuaren
aurrean kokatzen direnak, bere antzeko perifrasiak ez bezala

Badira aditz multzoan lekua duten beste elementu batzu ere eta, hori
dela eta, partikula modal hauekin nolabaiteko antza dutenak, baina halere sail
honetan sar ez daitezkeenak. Nahi izan, gura izan, ahal izan, ezin izan eta
horien antzekoak aipa daitezke batetik; ohi (izan), bestetik; edo eta ere
juntagailuak; berri, hurren eta horien antzeko adjetiboak.

Zenbait aditzek (nahi ukan, gura ukan, behar ukan eta ahal
izan) badute, lehen begiratuan bederen, partikula modalen antza. Partikulek, izan
ere, adizki jokatuaren aurrean daudenez, aditz perifrastikoaren adizki bien artean
kokatzen dira. Eta aditz modalekin ere gauza bera gertatzen dela dirudi:

(70) a. ogia ekarri omen du
b. ogia ekarri nahi du

Baina gauzak bertagotik aztertzen baldin baditugu, berehala ikusiko
dugu partikulak adizki jokatuari datxezkon bitartean, aditz modalek adizki
nagusiaren lekua betetzen dutela. Ezezko perpausetan ikus daiteke argi:

(71) a. ez omen du ogia ekarri
b. ez du ogia ekarri nahi

Eta hortik datoz beste hainbat eta hainbat desberdintasun ere. Hortik
dator, esate baterako, beste askoren artean, adizki trlnkoekin gertatzen dena, esan
baitaiteke omen doa, baina ez ordea *nahi doa, delako nahi hori ez baita,
alegia, adizki jokatua ñabartzen duen hitza. Hortixek, baita ere, aspektua dela eta
nabarmentzen den aldea: partikulek, laguntzailearekin doazenez, ez dute aspekturik
markatzen, hau nagusian baita emana, lehen ikusi dugun bezala: ekarri omen
du, ekartzen omen du, ekarriko omen duo Aditz modalak, berriz, bera
izanik adizki nagusi, berak hartzen ditu aspektu markak: ekarri nahi du, ekarri
nahi izaten du, ekarri nahi izango du 000 ekarri nahiko du, ahal izan
aditzaren kasuan geroa bitara ematen bada ere, hau da, aspektu marka ahal berari
erantsiz 000 aditz objetuari itsasiz:

(72) a. "sartu ahalko dira" (Etchepare, lean Etchepare miri
kuaren... , 152)
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b. "dirotan ere ez da eskuraluko ahal" (Eochepare, lean Etchepa
re mirikuarenooo, 138)

Honek adierazten duenez, aditz modal hauen artean bi azpisail
bereiz daitezke (ikus...), baina biak ere partikula modalekin zerikusirik ez dutenak.

Ohar bat egin behar da, aurrera baino lehen, abal hitzari
dagokionez. Hitz honek, izan ere, bi adiera baditu gutxienez: batean aditz modala
da eta adizki nagusiaren lekua betetzen du; bestean partikula modala da eta adizki
jokatuaren aurreko lekua hartzen du:

(73) a. "dirotan ere ez da eskuratuko ahal" (Eochepare, lean Ethepare
mirikuaren... , 138)

b. "baina ez ahal zauzkit samurtokoo.." (Etchepare, lean
Etcheparen mirikuaren..., 321)

Lehenengo perpausean aditz modala dugu eta bigarrenean, berriz,
desira 000 adierazteko ibiltzen dugun partikula modala.

Semantika aldetik zerikusi estu-esturik ez badu ere, badu ohi
(izan)' hitzak partikula modalen antza, ekialdeko erabileran bOOereno Erabilera
horretan, hain zuzen, partikula deitu dezakegun hitz hori adizki jokatuaren aurrean
kokatzen baita, bai adizki perifrastikoetan eta bai trinkoetan ere, baiezkoetan nola
ezezkoetan:

(74) a. "urte guziez, egiten ohi du (.'0) bilkura handi bat" (Etchepare,
lean Etchepare mirikuaren.. o, 151)

b. "Ezagun, hortarik, ez ohi dutela aski artarekin irakurtzen"
(Etchepare, lean Etchepare mirikuaren.. o, 70)

Aintzinagoko testuetan ere ez dira falta:

(75) a. "Ez ohi du begi orde anhitz higatzen" (Axular, Gero, 187)
b • "Zeren OOt bederak: sendo zeifio zertan baitzedokan gogoa,hartan

ohi dadoka, eta hartaz mintzatzen ohi da eritasunean, eta
hiltzerak:oan ere" (Axular, Gero, 243)

c. "Ezoixaku sekula falta eskarazen jentea" (Barrutia in Lakarra,
Barrutiaren edizio kritiko baterako, 152)

Aldeak ere badira, ordea, partikularen esangurak berak
eragindakoak hain zuzen. Ohizkotasuna markatzeko erabiltzen denez, ez du
bestelako aspektuaren lekurik: *ekarriko ohi du, esate baterako, ez da euskara.
Eta horretan, jakina, partikula modalak ez bezalakoa da, azken hauek aspektu
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guztietan erabiltzen baitira.

Ekialdean, hain zuzen, bestela ere ohitura adierazten duen •TZEN
formarekin erabiltzen da, ohizkotasuna areago markatzeko: jaten ohi dut. Eta
trinkoarekin ibiltzen denean ere aspektu berbera adierazten du: ohi dauka
(="edukitzen du", "edukitzen ohi du"), ohi dago (="egoten da", "egoten ohi
da").

Mendebalean partizipioarekin erabiltzen da, ondoko adibidean ikus
daitekeenez:

(76) "Goizetik iluntzera aldaketa aundiak izan oi dituk da eguo artan ere
bai" (Garmendia, Bordaberri'ko gozo-mikatzak, 62)

Partizipioarekin joan arren, dena den, ohizkotasunaren modalitatea
ematen du: jan ohi dut (="jaten dut"). Mendebaleko erabileran, gainera,
ezezkoetan adizki nagusiaren ondoan ematen da, aditz modalen moduan eta
partikula modalak ez bezala: ez dugo jan ohi (ikus15.5).

Askotan adizki nagusia isilpean uzten da: urtero ohi dugun
bezala egingo dugu aurten ere. Horren azpian dagoena, hain zuzen, hau izan
daiteke: urtero egin ohi dugun bezala. Are elipsi handiagoa dago ohi baino
beranduago iritsi da eta horren antzeko perpausetan.

Semantika aldetik bestelakoa delako batetik eta jokabide
sintaktikoan ere nolabaiteko antza izanik ere arrunt berdina ez delako, ezin da ohi
hitza aditz multzoko partikula modalen sailean sartu.

Aditz multzoan kokatzen diren partikulatzat hartu izan dira inoiz
edo eta ere partikulak. Izan ere, adizki perifrastikoan partikula modalek hartzen
duten leku bera hartzen baitute hauek ere:

(77) a. galdu omen da
b. galdu edo da

Berehala ikusten dira, ordea, aldeak, perpausak ezezkora pasatzen
ditugun bezain laster:

(78) a. ez omen da galdu
b. *ez edo da galdu

Ikusten da edo ez dela sekula ere horrelako egituran, ezezkoetan,
gertatzen.
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Bigarren perpausean dugun egitura ez da partikula modalekin
agertzen zaiguna, baizik aita eta; zu ala?, Mikel edo eta horien antzeko
sintagmetan suertatzen dena. Hau da, koordinazioaren bigarren elementua isilpean
uzten duena, alegia: aita eta X, zu ala X, Mikel edo X.

Eta egitura hori, jakina, ez da aditzera mugatzen. Izenekin,
adjetiboekin eta adberbioekin ere ibiltzen dugu. Galdu edo, txuria edo, gaur
edo eta horien antzekoak ere erabiltzen dira.

(79) etxekoak edo, familiakoak edo dira

Baita perpaus osoekin ere:

(80) "(oo.) ortara etorriak, zenbat gauden-edo jakitera" (Ataño, Zigor
pean, 14)

Orobat perpaus ordainekin ere: bai edo, ez edo.

Egitura hori espresibitateari dagokiona ere bada. Isilpean uzten den
bigarren e1ementua zehazteak garrantzi handiegirik ez duela adierazi nahi du batetik
eta aipatzen den lehen elementuari ere indarra kendu egiten dio bestetik.
Horrelakoak esaten ditugunean, Mikel edo, txuria edo, gaur edo, galdu
edo... alegia, zehaztu gabeko zerbait isilpean uzteaz gain, Mikel, txuria, gaur
eta galdu elementuei ere indarra kentzen diegu, zalantza kutsu bat erantsiz.

Aditz multzoari dagokion adibidea ere egitura horren kasu bat baizik
ez da. Horrenbestez, galdu 000 da honela irakurri beharko genuke: gaIdu edo
X da. Eta garbi dago hor edo juntagailua partizipioari lotzen zaiola, ez
laguntzaileari, juntagailu hori ñabartzen duen elementuaren ondotik baitator beti, ez
aurretik: galdu-edo da beraz. Eta hortxe dago, hain zuzen, aldea: partikula
mcxlala ondoko laguntzaileari datxekion bitartean, 000 juntagailua aurreko adizki
nagusiari dagokio:

(81) galdu edo da gaIdu omen da

Semantika aldetik partikula modalen antza badu ere, beraz, edo ez
da aditz multzoko partikula.

Bide beretik azal daiteke zenbait euskaIkitan erabiltzen den beste
honako egitura hau ere:

adizki nagusia + ere + adizki laguntzailea
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Ikus adibide hau, esate baterak:o:

(82) "ikusten ere zintuzken" (Etchepare, lean tchepare miri
kuaren... , 185)

Trinkoarekin ere berdintsu eman daitekeena:

(83) a. "zabal ere dute bizkarra" (Etchepare, lean Etchepare
mirikuaren... , 184)

b. badakigu ere gauzak ez direla hain erraz
konpontzen

c. ekarriko nizula agindu nizun eta badakart ere

Koordinazio lana dugu hemen ere, koordinazio kopulatiboarena,
hain zuzen. Baina kasu honetan lehen elementua da, izatekotan, aipatu gabe
geratzen dena. Eta zorrotz hartuta koordinaziorik ez balego ere, erreferentzia
munduaren zabaltzea gertatzen da bederen. Eta koordinazio 000 erreferentzi mundu
hori ere hitzaren aurrean dagoen elementuari dagokio (X ere), hau da, gure
kasuan partizipioari eta ez, partikula modalak bezala, adizki jokatuari:

ikusten ere da ikusten omen da

Nolanahi ere, juntagailu kopulatiboak aztertzean mintzatuko gara
luze ere honetaz.

Berri, hurren eta horien antzekoak ere ez dira partikula modalen
sailean sartzekoak, nahiz eta hauek ere lehen begiratuan adizki nagusiaren eta
laguntzailearen artean kokatzen diren:

(84) a. "arrotzek ito horran gaituztelako estakurian" (Etchepare, lean
Etchepare mirikuaren..., 88)

b. iragan berri dugun urtea ez da hain txarra izan

Zemahi gisa, gauzak patxadan aztertuz gero, aldeak ikusten dira
hemen ere: hitz horiek ez dira ezezko perpausetan adizki laguntzailearen aurrean
kokatzen (*ez berri da iragan), ez eta trinkoekin ematen ere (*hurren dator)
e.a. Rítz horiek, hain zuzen, partizipioari lotzen zaizkio, elkarketa modu bat
sortuz, partizipio elkartu bat alegia, adierazia nolabait aldatuz, mugatzailearekin
zein gabe eman daitekeena:
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(SS) a. ikusi berri dugo
b. hil hurren(a) da

Ezin dira, beraz, aditz multzoan kokatzen diren partikula modalen
sailean sartu.

Hona hemen, bada, laburtuz, aditz multzoan kokatzen diren
partikulen eta bestelak:o hitzen sailkapena:

A. Adizld jokatuari aurretik eransten zaizldonak
1) ahal!al, bide, ei, omen eta ote : joan omen da
2) ohi zenbait erabileratan : ez ohi da joan
3) Ha- eta bait menderatzaileak: : joan bait da

Oharra: Ha- eta ez partikulak: ere adizki jokatuaren aurre aurrean
ematen dira, partikula modalak tartekatzen direnean izan ezik: badoa, baina ba
omen doa.

B. Adizki nagusiari ondotik eransten zaizldonak
1) edo eta ere juntagailuak: : joan edo da
2) berri, hurren eta horien antzekoak : joan be"i da

Oharra: Aditz modalak: ez dira goiko horiekin nahasi behar:
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: joan nahi du
: joaten ahal da



16.3.2.2. Jokabide sintaktikoa

Adizki jokatuaren aitzinean hartzen duten leku zehatzak markatzen
du, neurri batean behintzat, partikula modalen jokabidea Partikularen eta ondoko
adizkiaren arteko lotura, izan ere, hain da estua, non azentu eta ebakera
gorabeheretan ere eraginik baitu (éi-da, omentzen). Ez hori bakarrik, ordea.
Galdegaitasunari dagokionean ere bereziak dira partikula hauek, gainerako
elementuak ez bezalakoak: galdegaiaren eta aditzaren artean kokatuta ere, ez diote
hari galdegaitasuna kentzen:

(86) a. nordabil hor?
b. Mikel dabil
c. Mikel ei dabil

Baina,

d. *Mikel hor dabil

Galdegaia perpausaren baiezkoa edo ezezkoa baldin bada ere, ba
edo ez partikulen eta adizkiaren artean koka daitezke haiei galdegaitasuna kendu
gabe: ba omen dakite, ez bide dira (ikus In, 1).

Kasu jakin batzutan omen eta ote partikulak --ez, ordea, besteak-
aditzaren ondoan joan daitezke ohizko bidetik saihestuz:

(87) a. "Ez dea ote miliun bat Euskaldun (...)?" (Etchepare, lean
Etchepare mirikuaren... , 307)

b. "Remen ez dugulakotz omen deus ikustekorik gehiago"
(Etchepare, lean Etchepare mirikuaren... , 88) (="he
men ez omen dugulako... ")

Euskara zaharrean, gainera, usuago erabiltzen zen behar bada
egitura hori. Hona adibide bat:

(88) "Margarita, badaidita othe huts (...)?" (Oihenart, Atsotizak
eta neurtitzak, n. neurtitza)
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Ez dinldi, dena den, egitura horrek ohizko ordena benetan hausten
duenik. Besterik izan baitaiteke hor gertatzen dena: omen eta ote aditz multzotik
bereiz egotea egitura horretan, etenen artean emanak, enfasi baten zerbitzuan 000.
Honela irakurriko genituzke, beraz, (87a) eta (87b) perpausak: ez dea, ote,
miliun bat Euskaldun (...)? eta Hemen ez dugulakotz, omen, deus
ikustekorik. Bi arrazoi ditugu honen alde:

a) inoiz ere ez dira sail honetako bi partikula aditz multzo berean
sartzen: *ba alote da?, *ba al dea?, *ba omen al da?, *ba ei ote da? ..
Nahiko argi adierazten du horrek ba dea ote? egituran partikula biak bereiz
daudela eten 000 pausa baten bidez. Ohizko jokabidearen salbuespen bakarra eta
harrigarria litzateke bestela.

b) aditzaren ondoan eman daitezkeen bi partikula hauek dira, hain
zuzen ere, --omen eta ote alegia-- adizkirik gabe ere eman daitezkeenak, hau da,
zehatzago esanik, adizkia isilpean utzita ere eman daitezkeenak:

(89) a. hori legea ote guretzat?
b. non da Miren?

etxean omen

Elipsia, gainera, perpaus osora luza daiteke: bai ote?, bai
omen? Horrelakorik ez da gainerako partikulekin gertatzen, -a atzizkia alde
batera uzten badugu behintzat (baia?). Horiek horrela izanik, adizki ondoan
erabiltzen direnean ere aditz multzotik bereiz ematen direla dinldi, aparte: badea,
ote? eta bada, omen. Eta etena beti-beti egiten ez bada ere, beti da eginkizun.

Partikula modalek badituzte, beste aldetik, erabil muga zehatzak,
gorago behin eta berriro gogoratu ditugunez beste. Honako hauek, esate baterako,
beste zenbaiten artean:

a) Hasteko, gogoratu oraintsu esan duguna. Horrelako partikulak
ezin direla bat baino gehiago aditz multzo berean metatu.

Horrek argitzen du ondoenik, besteak beste, ote partikulak dituen
erabil muga zenbait. Ote ezin da, egia da, al partikularekin edo -a atzizkiarekin
eIkartu. Baina hori ez da gertatzen inoiz esan den bezala bi galdekari eIkartu ezin
direlako, ote ez baita galdekaria, galderetan erabiltzen dugun partikula modala
baizik. Eta horrexegatik elkar daiteke, hain zuzen, nor eta horren antzeko
galdekariekin. Al partikularekin eta -a atzizkiarekin eIkartu ezina, aditz multzoko
partikulen sail berekoak direlako gertatzen zaio ote partikulari, ez beste ezergatik.
Hona eskema:
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EZ

bi galdekari

*nor al da?
*noiz dea?

BAI

galdekaria + ote
partikula mcx:lala

nor ote da
noiz ote dea?

EZ

sail bereko bi partikula

*etorri alote da?
*etorri ote dea?
*etorri omen dea?
*etorri ei al dea?

Bi galdekari ezin dira, hortaz, elkartu. Ezta sail bereko partikula bi
ere. Bai, ordea, ote eta bere saileko ez diren galdekariak, ote ez baita galdekaria.

b) Bait partikulak, beste aldetik, ziurtasun osoa adierazten duenez,
ez ditu bere aldamenean galdera ezaugarri diren al eta ote partikulak 000 egintza
baizik adierazten ez duen bide partikula onartzen. Omen, ordea, onartzen du:

(90) "hau nigarrez abiatzekotan izan omen baitzen" (Etchepare
lean Etchepare mirkuaren..., 129)

Ezintasun horlen oinarria, dena dela, semantikoa dela dirudi.

e) Baldintzazko ba- partikulak, bere aldetik, ez ditu sekula
partikula mcx:lalak onartzen aldamenean, hauek baldintzaren ondorloan joango
baitira beti ere:

(91) etortzen bada, ikusiko al dugu?

d) Partikula mcx:lal hauek, azkenik, ez dute leku OOozein perpaus
mendekotan. Ez, esate baterako, aditz izenki soilez osatzen direnetan:

(92) *horrela omen eginik

e) Badirudi al galdera ezaugarria ez dela zehar esaldietan erabiltzen:

(93) *ez dakit joan al den
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Erabiltzen da, ordea, benetazko zehar galderetan, hau da, itaun bat
jasotzen dutenetan eta galdegin edo horrelako aditz nagusiren baten objetu
direnean:

(94) joango al den galdegin diote

Ote partikula, beraz, zuzenetan bezala zehar galderetan ere ibil
daiteke:

(95) etorri ote den jakin nahi nuke

t) Omen bai erlatiboetan, bai konpletiboetan eta bai -ela
morfemak osaturikoetan ere erabiltzen da, batzutan bederen:

(96) a. "aspaldian gogoan omen daukan xede bat" (Etchepare lean
Etchepare mirikuaren..., 164)

b. hark egiten zuela esan omen ziguten
c. "euskara ba omen zekielarik hautaki" (Etchepare, lean

Etcheparen mirikuaren..., 252)

16.3.2.3. Erabilera

Kapitulu honen lehen atalean, partikula modalok mugatzen saiatu
garenean, bi erizpide erabili ditugu beraiek bereizteko: jokabide sintaktikoaz beste,
perpausari eransten dioten modaltasun mota ere aipatu dugu. Hiztunek bere esanei
eskaintzen dieten ziurtasun neurriarekin zerikusia dutela esan dugu. Hau da,
adierazpenak ñabartu nahi direnean eI8biltzen direla. Partikula bakoitzak ñabardura
berezi bat eransten dio perpausari. Nabardura horren barnean, ordea, adiera eta
erabilera desberdinak izan daitezke, esangura nagusi baten inguruan adiera
diferenteak alegia.

Ahal/al. Partikula hau aski zehatza dugu alde batetik: galdera
ezaugarria da, hots, itauna markatzen duen hitza. Baditu, ordea, hain zehatzak ez
diren beste erabilerak ere: desira adieraz dezake, esate baterako, zenbait itzulitan;
zalantza, beste batzutan...

a) Galdera-ezaugarri bezala gipuzkeran batez ere erabiltzen da,
bizkaiera literarioan guztiz ezezaguna ez bada ere:

(97) "Kaixo, lagun zarra1 Zelan bizi da? Bekast esku oril Ez al nau
ezagutzen?" (Kirikiño, Egunekoa, 193)
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Erabilera horretan berez hori baizik ez du adierazten, daraman
perpausa bai/ez gisako galdera dela:

(98) a. hasi al da jokoa?
b. ez al dira oraindik iritsi?

Ez da hori, gorago esan dugun bezala, itaunak markatzeko euskarak
duen bide bakarra (ikus 111.3.1.1.). Hizkera doinu berezia, al partikula eta -a
atzizkia --azken hauek ere bere hizkera doinu berezia dutelarik-- dira galdera soilen
ezaugarriak, hau da, berez bestelako ñabardurarik ez duten bai/ez erako galde
perpausen ezaugarriak.

Berez ez bada ere, ordea, inguruak ematen dio askotan al galderari
nolabaiteko ñabardura. Itaun erretorikoetan, esate baterako, erantzunik ere
eskatzen ez duten itaunetan alegia, galdera baino areago zerbaiten baieztapen 000
ezeztapen hanpatua direnetan:

(99) a. ez al dizut esan isilik egoteko?
b. haiek baino gutxiago al gara gu?

Lehenbiziko perpausa baieztapena da (esan dizut, noski!) eta
bigarrena, berriz, ukapena (ez gara gutxiago, noski!). Horrelako galdera
erretorikoetan bestelako euskalkietan ere erabiltzen da:

(10O) 11 ez abal dakizu osoki partida ditugula liburuak euskaldunak 11

(Etchepare, lean Etcheparen mirikuaren..., 347)

Perpaus horietan, jakina, inguruak ematen dio galderari aipaturiko
kutsu erretorikoa eta hori, noski, pragmatikari dagokion gorabehera da. Al
partikula, beraz, esan bezala, galdera marka soila baita, informazio 000 erantzun
baten eskea. Ohart gaitezkeenez, galderaren ezaugarria denean al idaztea erabaki
du Euskaltzaindiak, gipuzkeraren usadioari jarraikiz. Galdera erretoriko hauetan,
ordea, gipuzkeratik kanpora ere ibiltzen da eta Euskaltzaindiak horrelako
xehetasunak aipatu ez baditu ere, badirudi horietan ere, galderazkoak diren
neurrian, al idaztea dugula bidezkoena, idazkera batuan, euskararen eremu osoan.
Gainerako erabileretan ahal idazten da.

b) Desira adierazten duten perpausetan ere erabiltzen da partikula
hau, geroaldiko aditzekin:

(101) a. hurrengo urtean suerte hobea izango ahal
dugu!

b. ez ahal dira horren urrutira joango!
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c. "Ez al zaitu antusteac amilducol" (Larramendi in Mendi
bum, Jesusen Biotzaren Debozioa, (Sarrera»

d. "Agur, aita nerea, ta gogoango al nazu zure otoitzetan"
(Larramendi in Mendiburu. Jesusen Biotzaren
Debozioa, (Sarrera»

Bestelako denboretan ere ibili izan da adiera honetan:

(102) etorri ahal da! (=etorria izango ahal da!)

Egia esan, kasu hauetan, desira eta zalantzaren arteko muga ez da
beti garbia. Irabaziko ahal dugu! perpausak, adibidez, irabazteko gogoa eta
hala izango ote den zalantza ere adieraz dezake.

Bestelako ñabardurarik ere badu partikulak adiera honen inguruan,
zalantzarik ezarena hain zuzen, ziurtasunarena. Hori da, esate baterako, ondoko
testuan amak semea etxeko atarian ikusita adierazten duena:

(103) etorri al haiz, seme!

Ez da batere harritzekoa partikula hauen modaltasuna erabat zehatza
ez izatea eta horrelakoetan, jakina, inguruak, hizkera doinuak eta horien antzekoak
agindu ohi dute zein den kasu bakoitzeko esanahia 000 ñabardura

e) Bada, azkenik, beste egitura bat ere, aipamen laburra merezi
duena:

(104) a. ez al zen klasera iritsi, klaseak hasi ziren
b. ez al zen etxera heldu, deika zeuzkan poliziak

Egitura horrek denborazko esanahia du: bezain laster
000 esan nahi du: "klasera iritsi bezain laster...", "etxera heldu bezain laster..."

Ez da usuegi erabiltzen bide partikula. Hori dela eta, ez ditu
ñabardura diferenteak hartzen. "Dirudienez" edo esan gura du beti ere eta, egia
esan, adiera honen etorkiak ez dirudi ilunegia: "bide da", "bidezkoa da", "horrela
behar du", "itxura guztien arauera hala izango da... ".

Esandakoaren ziurtasuna oso-osoa eta erabatekoa ez bada ere,
beraz, handia behintzat badela adierazten du partikula honek. Esandakoak egiantz
handia duela, alegia.
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Ei eta omen. Partikula hauen modaltasunak bata bestearekin
loturiko bi alderdi ditu: a) esaten dena besteri entzuna dela adierazten dute batetik
eta b) egia denentz ezin duela hiztunak erabat ziurtatu. Bi alderdi horiek honako
testu honetan ikusten dira ezin hobeto:

(105) "'Omen' behar dugu erran, zeren ez baitugu gure begiz ikusi, ez
baitakigu ere nar ziren batean ala bertzean (...). Euskaldun aipatu
andanaf\a bat bazela, hari ba, asoki egia daukagu" (Etchepare, lean
Etchepare mirikuaren..., 23)

Hiztuna esandakoaz jabe egiten ez dela markatu nahi denean
erabiltzen dira, beraz, partikula hauek. Izan ere, ikusi ez den guztia ez da, besterik
gabe, omen 000 ei partikulen pean jartzen. Zerbait ikasia denak ez du nahitaez
"Paris handia omen da" esango, Parisen sekula izan ez bada ere. Besterik gabe
onartzen direnentzat ez dira partikula hauek erabiltzen. Hiztunak bere jarrera
ñabartu nahi duenean erabiltzen ditu, gorago aipatu bi alderdiak eman nahi
dituenean alegia.

Eta urruntze hori askotan jarrera neutroa bada ere, zenbait ingurutan
hanpatua ere izan daiteke:

(106) a. xoxik ez du eta jauregia erosiko omen du!
b. edan gabe harrapatzen ei ditu mozkorrak!

Beste zenbaitetan, berriz, onartze aldera 000 jo dezake:

(107) a. ez zaitez hara joan, kaltegarria omen da.
b. kontuz, lapurren bat ei dabil hor!

Omen partikula, adiera bera gordez, beste hitz kategoria batzutara
ere igaro da:

(108) a. jendearen omenean dabil
b. omenez ezagutzen nuen
c. omenka ibili behar al du beti?

Gogoeta moduko bat eransten dio galderari ote partikulak,
berarekin zalantza, susmoa 000 horren antzeko zerbait daramana. Bere egitekoa ez
du galdera markatzea --galdekaria ez baita--, galderari zalantza kutsu hori eranstea
baizik. Ondoko testuotan azaltzen da nolazbait partikula honen modaltasunaren
nondik-norakoa (azpimarrak gureak):

(109) a. "egon baitira gogoetaa haurbatzuek berez bere egin ate dezaketen
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halako tan apainik" (Etchepare, lean Etchepare miri
/cuaren ..., 120)

b. "halako baten Praiskuk itxi edo etxetik kanpora bota ete
ebanaren bildurbarik" (Bilbao, Ipuin ba"eka, 84)

c. nik zalantza egiten dut hala ote den
d. "zur xamarra ote zan tankera eman nion" (Garmendia

Bordaberri'ko gozo-mikatzak, 144)
e. joan zaitez norbait ote dagoen ikustera
r. "Ta ikusiko ezetedozun uste izan dozunean" (Agirre, Kresala,

27)

Zerrenda luze hori luzeagoa ere egin daiteke, nabi izanez gero,
batere nekerik gabe. Horrenbestez ikus daiteke, ordea, nondik nora dabilen ote
(ete, bizkaieraz) horren modaltasuna. Ikus daitezke, hasteko, ote itauna ez dela
galdera soila. Ez dela, alegia, galdera neutroa, informazio eske hutsa, gogoeta
baten harian mamitzen dena baizik eta inguruaren arauera, gogoeta, beldurra,
zalantza, susmoa, ustea, irudipena, e.a. izan daitekeena. Eta gauza bera gertatzen
da galdera lokabeetan ere:

(110) horrela zioen zalantzaz beterik: bukatuko ote da
inoiz nekealdi latz hau?

Areago esan daiteke: ote galderak ez du berez hizketa lagunagandik
erantzunik eskatzen, eta hiztunak berekiko egiten duen galdera delako 000 hizketa
lagunak erantzun ezin dezakeelako, inoiz, gainera, enfasiaren zerbitzuan etor
daiteke:

(111) hik esan duala eta, lege ote hori guretzat?

Garbi da ezetz. Horixe da, hain zuzen, benetako galdera ez den
horren pean dagoena: ukapena.

Konpara, beste aldetik, ondoko adibide hauek:

(112) a. zenbat bertso jarri ditu Basarrik?
b. zenbat bertso jarri ote ditu Basarrik!

Lehena informazio eske hutsa da, itaun soila, erantzuna eskatzen
duena. Bigarrenak ere erantzuna jaso dezake, baina ez du derrigor erantzunik
eskatzen, hiztunaren beraren iritzia azaltzera baitator, era hanpatu batez. Basarrik
bertso asko eta asko jarri dituela adieraztera, alegia Are hanpatuagoa eman daiteke
galdera, ezezka eta harridura erantsiz hemen ere:

(113) zenbat bertso ez ote ditu Basarrik jarri!
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IZAN

NOR

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA

t ni Naiz Nintzen ~Nintz

hi Haiz Hintzen -Hintz

hura da len ·Iitz

-AHALA gu Gara Ginen ·Oína

lU Zara Zinen -Zina

zuek Zarete Zineten -Zinete

haiek dira ziren -lira

ni Naizateke Nintzatekeen Nintzateke

hi Haizateke Hintzatekeen Hintzateke

hura dateke zatekeen litzateke

+AHALA gu Garateke Ginatekeen Ginateke
lU Zarateke Zinatekeen Zinateke

zuek Zaratekete Zinateketen Zinatekete

baiek dirateke ziratekeen lirateke

* EDIN

NOR

TEMPUSA ~ ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MOnUA

t ni -Nadi- Nendin -Nen~i

hi -Hadi- Hendin -Hendí

hura -dadi- zedin/ -ledi

-AHALA gu -Gaitez- Gintezen -Gintez

lU -Zaitez- Zintezen -Zintez

luek -Zaitezte- Zintezten -Zintezte

haiek -daitez- zitezen! -litez

ni Naiteke Nintekeen Ninteke

hi Haiteke Hintekeen Hinteke
hura daiteke zitekeen liteke

+AHALA gu Gaitezke Gintezkeen Gintezke

zu Zaitezke Zintezkeen Zintezke
zuek Zaitezkete Zintezketen Zintezkete
haiek daitezke zitezkeen litezke



*EDUN

NORK-NOR

TEMPUSA ---> ORAINA , IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NORK NOR NORK NOR

~ (I)N (it) u eN (2)-N (it) u

H (it) u eN -H (it) u

z (it) u eN -1 (it) u

-AHALA Gen (it) u eN -Gen (it) u

Zen (it) u eN -Zen (it) u

Zen (it) u zte N -Zen (it) u zte

z (it) u zte N -1 (it) u zte

(3)N (it) u ke eN (4)N (il) u ke

H (it) u ke eN H (il) u ke

z (it) u ke eN 1 (il) u ke

+AHALA Gen (it) u ke eN Gen (il) u 'ke

Zen (it) u ke eN Zen (it) u ke

Zen (it) u ke te N Zen (il) u ke te

z (it) u z ke te N 1 (il) u z ke te

*EZAN

NORK- NOR

TEMPUSA ---> ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NORK NOR NORK NOR

~ (l)N (it) za N (2)-N (it) za

H (it) za N -H (it) za

z e (it) za N -1 e (it) za

-AHALA Gen (it) za N -Gen (it) za

Zen (it) za N -Zen (it) za

Zen (it) za te N -Zen (it) za te

z (it) za te N -1 (il) za le

(3)N (it) za ke eN (4)N (it) za ke

H (it) za ke eN H (il) za ke

z e (it) za ke eN 1 e (it) za ke

+AHALA Gen (it) za ke eN Gen (it) za ke

Zen (it) za ke eN Zen (it) za ke

Zen (it) za ke te N Zen (it) za ke te

z (it) za ke te N 1 (it) za ke te



*EDUN

NOR· NORK

TEMPUSA .- ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORK NOR NORK NOR NORK

! Na u T Nind u T N -Nind u T
Ha u KIN Hind u K/N N -Hind u KlN
d u (1) eN (2)

-AHALA Ga it u GU Gint u GU N -Gint u GU
Za it u ZU Zint u ZU N -Zint u ZU

Za it u zte ZUe Zint u zte ZUe N -Zint u zte ZUe

d it u z TE (1) z TE N (2) z TE

Na u ke T Nind u ke T N Nind u ke T
Ha u ke KIN Hind u ke KIN N Hind u ke KlN
d u ke (3) eN (4)

+AHALA Ga it u z ke GU Gint u z ke GU N Gint u z ke GU

Za it u z ke ZU Zint u z ke ZU N Zint u z ke ZU
Za it u z ke te ZUe Zint u z ke te ZUe N Zint u z ke te ZUe

d it u z ke TE (3) TE N (4) TE

*EZAN

NOR· NORK

TEMPUSA .- ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORK NOR NORK NOR NORK

! -Na za T Nint za T N -Nint za T
-Ha za KIN Hint za KIN N -Hint za KIN
-de za (1) N (2)

-AHALA -Ga it za GU Gint za GU N -Giot za GU
-Za it za ZU Zint za ZU N -Zint za ZU
-Za it za te ZUe Zint za te ZUe N -Zint za te ZUe
-d it za TE (1) TE N (2) TE

Na za ke T Nint za ke T N Nint za ke T
Ha za ke KIN Hint za ke KIN N Hint za ke KIN
de za ke (3) eN (4)

+AHALA Ga it za ke GU Gint za ke GU N Gint za ke GU
Za it za ke ZU Zint za ke ZU N Zint za ke ZU
Za it za ke te ZUe Zint za ke te ZUe N Zint za ke te ZUe

d it za ke TE (3) TE N (4) TE

*EZAN

NOR . NORI . NORK

TEMPUSA .- ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NORK NORK NOR NORI NORK NOR NORI

! T T N T N -N T
KIN KIN H KIN N -H KlN

(i) O z (i) O N -1 (i) O

-AHALA (d)ieza GU GU Gen ieza GU N -Gen ieza GU

ZU ZU Zen ZU N -Zen ZU

ZUe ZUe Zen ZUe te N -Zen ZUe te

(zki) (i) E TE z (zki) (i) E te N -1 (zki) (i) E te

T ke T N T ke eN N T ke

KlN ke KIN H KlN ke eN H KIN ke
(i) O ke z (i) O ke eN 1 (i) O ke

+AHALA d ieza GU ke GU Gen ieza GU ke eN Gen ieza GU ke

ZU ke ZU Zen ZU ke eN Zen ZU ke

ZUe ke ZUe Zen ZUe ke te N Zen ZUe ke te

(zki) (i) E ke TE z (zki) (i) E ke te N 1 (zki) (i) E ke te



!
1 Z A N

NOR - NORI

TEMPUSA ---> ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NOR NORI NOR NORI

1 Na tza ; T Nin tza ; T N -Nin tza i T

Ha tza I KlN Hin Iza ; KlN N -Hin tza i KlN

za ; O zi tza ; O N -li tza ; O

-AHALA Ga tza i zki GU Gin tza i zki GU N ·Gin tza ; zki GU
Za tza ; zki ZU Zin tza i zki ZU N -Zin tza i zki ZU

Za tza i zki ZUe te Zin tza i zki ZUe te N -Zin tza i zki ZUe te

za i zki E zi t.i..a i zki E N .Ji tza i zki E

Na tza i T ke Nin tza i T ke eN Nin tza i T ke

Ha tza ¡ K/N ke Hin tza ; KlN ke eN Hin tza i KlN ke

za i O ke z; tza i O ke eN Ji tza ; O ke

+AHALA Ga tza i zki GU ke Gin tza i zki GU ke eN Gin tza ; zki GU ke

Za tza i zki ZU ke Zin tza I zki ZU ke eN Zin tza ; zki ZU ke

Za tza i zki ZUe ke te Zin tza I zki ZUe ke te N Zin tza ; zki ZUe ke te

za i zki E ke zi tza ; zki E ke eN Ji tza i zki E ke

* E D 1 N

NOR - NORI

TEMPUSA ---> ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NOR NORI NOR NORI

1 -Na ki T Nen ki T N -Neo ki T
-Ha k; KJN Hen ki KJN N -Hen ki KJN
-da ki O ze ki O N -le ki O

-AHALA -Ga k; zki GU Gen ki zki GU N -Gen ki zki GU
-Za k; zki ZU Zen ki zki ZU N -Zen ki zki ZU
-Za ki zki ZUe te Zen ki zki ZUe te N -Zen ki zki ZUe te
-da ki zki E ze ki zki E N -le ki zki E

Na ki T ke Nen ki T ke eN Nen ki T ke
Ha ki KJN ke Hen ki KJN ke eN Hen ki KJN ke
da ki O ke ze ki O ke eN le ki O ke

+AHALA Ga ki zki GU ke Gen ki zki GU ke eN Gen ki zki GU ke
Za ki zki ZU ke Zen ki zki ZU ke eN Zen ki zki ZU ke
Za ki zki ZUe ke te Zen ki zki ZUe ke te N Zen ki zki ZUe ke te

da ki zki E ke ze ki zki E ke eN le ki zki E ke

*EDUN

NOR·NORI·NORK

TEMPUSA ---> ORAINA IRAGANA ALEGIAZKOA

MODUA NOR NORI NORK NORK NOR NORI NORKNOR NORI

1 T T N T N -N T
KJN KJN H KJN N -H KJN

O z O N -1 O

-AHALA d i GU GU Gen i GU N -Gen i GU
ZU ZU Zen ZU N -Zen ZU

ZUe ZUe Zen ZUe te N -Zen ZUe te
(zki) E TE z (zki) E te N -1 (zki) E te

T ke T N T ke eN N T ke
KJN ke KJN H KJN ke eN H KJN ke
O ke z O ke eN 1 O ke

+AHALA d ; GU ke GU Gen i GU ke eN Gen ; GU ke
ZU ke ZU Zen ZU ke eN Zen ZU ke

ZUe ke ZUe Zen ZUe ke te N Zen ZUe ke te
(zki) E ke TE z (zki) E ke te N 1 (zki) E ke te
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