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Hitzaurrea
1997. urtean bukatu nuen “Euskal morfologiaren tratamendu informatikorantz”
izeneko tesia. Ez “automatikorantz”, are gutxiago “automatikoa”. EHUko
Filologia Fakultatean aurkezten zen hizkuntzalaritza konputazionalaren
inguruko lehenengo tesia zen, eta ausartegia-edo iruditu zitzaigun honen
atzean zegoena hain argi azaltzea. Tesi honek badu bere osagarri informatikoa:
Iñaki Alegriaren “Euskal morfologiaren tratamendu automatikorako tresnak”
izeneko tesia. Eta Iñaki bai, ausartu zen gauzei bere izenez deitzen. Gaur ez
genuke halako zalantzarik izango, baina hemeretzi urte ez dira alferrik pasatu.
Geroztik hainbat tesi burutu dira hizkuntzalaritza konputazionalaren esparruan.
Eta, Iñaki Alegria aipatu dudanez, ezin da nire tesia bere soilean ulertu, bion
tesiak elkarren osagarri baitira: alderdi informatikoa da bata, linguistikoa bestea.
2002. urtean bateratu genituen UEUk argitaratutako “Morfologia
konputazionala. Euskararen morfologiaren deskribapena” liburuan.
Tesi honen abiapuntua praktikoa izan zen, EHUko IXA taldean sortutako behar
bati erantzuten ziona. Euskararen tratamendu automatikorako tresnak sortu
behar baziren, eta lehenengo emaitza zuzentzaile ortografikoa izango bazen
(gerora XUXEN izenez kaleratu zena), euskara bera horretarako prestatu
beharra zegoen, eta gure hizkuntzaren berezitasunak inguruko hizkuntzek ez
bezalako lanak eskatzen zituen. Hasteko, analizatzaile morfologikoa behar zen,
ondoko lanen oinarri izango zena. Baina, nola bideratu hori? Bagenituen
ikerketa teorikoak euskararen inguruan, baina ez euskal morfologia
arauemailerik, eta Euskaltzaindiaren EGLU liburukiak ere deskribatzaileak
ziren, ez arauemaileak.
Suomierarako Kimmo Koskenniemik proposatutako “Bi mailatako morfologia”
formalismoak gurerako balio zezakeela ikusita, zezenari adarretatik heldu eta
euskarako analizatzailea osatzeari ekin genion, dagoeneko onartua zegoena
aplikatuz eta ez zegoena izan zitekeenera ekartzen saiatuz (puntu honetan,
ezin dut aipatu gabe utzi Miren Azkarate tesi-zuzendariaren laguntza, gidaririk
finena izan baitzen bera).
Eta, gerora ikusi denez, asmatu genuen, XUXENen arrakasta ez baita
nolanahikoa izan.
Baina ez zen hori nire kezka bakarra. UZEIn, Euskaltzaindiaren enkarguz, “XX.
mendeko euskararen corpus estatistikoa” osatzen ari ginen eta lematizatzeko
arazoak genituen, ez baitzegoen lematizatzaile automatikorik. Analizatzaile
morfologikoa behar genuen horretarako, eta gurean oinarrituta prestatu genuen
euskararako lematizatzaile automatikoa, corpusaren azken urteak lantzeko
ezinbesteko tresna izan zena gainera.
Bi behar eta erantzun egokia, beraz. Gerora, IXA taldeko ikertzaileek, analisi
morfologikoa oinarri hartuta, sintaxian eta semantikan urrats sendoak egin
dituzte, eta horretan dihardute egun ere.

UZEIn bertan ere, hasierako garaietan IXArekin egindakoaren bidetik, gure
eguneroko lanerako baliabideak eta tresnak garatzen jarraitu dugu, eta orduko
analizatzaile morfologikoaren oinarri teorikoa ezinbestekoa izan da egun
eskaintzen ditugun HOBELEX zuzentzaile lexikoa eta IDITE egiaztatzailea
garatzeko.
Hemeretzi urte joan dira MORFEUS izenez bataiatu nuen tesi hura irakurri
nuenetik, eta poztekoa da gure orduko lana oraindik ere beste hainbat lanen
oinarri dela ikustea, oinarrizko baliabidea baita, ezkutuan geratzen dena, baina
baliagarria.
Miriam Urkia, 2016ko iraila
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eskerrak ematen

Doktorego-ikastaroak egiten ari nintzela, tesi hau RENFEri eskaintzea erabaki nuen, DonostiaGasteizetan bueltaka eman nituen bi urteetan jasandako atzerapenek hainbat material irakurtzeko
beta eman baitzidaten. Bainagerora, tesia idazten arinintzela, Parte Zaharrekopanandaialeeieta
Konstituzio Plazako kultur okupei eskaintzea gaizki ez zegoela otu zitzaidan, iganderoko txistulari,
dantzari, soinujole eta hetri-kirolariei, justu nire lehiopea aukeratzen zutenei. Azkenean, baina,
horiek eskerrak beste nonbaitetik erejasoko dituztela ikrnita, ikerian hau osatzen nuen bitartean
nire tesia eta bereziki n ija sa n nautenei eskaintzea erabaki dut, nik kalekoekin landu behar izan
dudan autokontrola nire ingurukoek nirekin landu dutelako, Beraientzat da, bada, lan honen
etnaifza eta nire esker ona.
IXA taldeko lagunei, Xabier, Kepa, Arantza, Iñaki, Xabier, Eneko, Montse, Koldo, Nerea,
Aitor, Jon M ikei, Itziar, Joxe Mari, Izaskun, Ruben,... guztiona baita lan hau, urtetan
informatikoek eta hizkuntzalariek elkarlanaren egindakoaren ondorio.
Miren Azkarateri, tesia zuzentzeko eskatu nion aspaldiko egun hartatik hide zuzenetik eraman
eta benetanjagon nauelako.
Euskaltzaindiko Gramatika batzordeari, nire lantresna nagusia haien lanaren emaitza izan baita.
Eta ezin dut, inola ere, Patxi Altuna aipatu gabe utzi, txostenak iabetik atera berritan erabiltzen utzi
baitizkit, ohiko eskuzabaltasunaz.
Tesi honen gorabeherak gertutik jasan dituzten UZEIko lagunei, ja so dudan laguntza
eskergagatik.
Iñakiri, lagun izateaz gain, ia tesikide ere izan dudalako, Nola ordaindu nirekin, haur batekin
bezala, pazientzia hartuta pasa dituen ordu guztiak?
Ronnieri, haren oroimenak aurrera egiteko kemena eman didalako,
Idoiari, ume hau berea ere bada-eta, morfologiaz interesik izangabe, eguneroko nire kezkak
entzun eta ulertzen saiatu delako. Munduan lagun minik bada, hark erakutsi duelako.
Nola ez, etxekoei, gaixoaldi honek iraun duen denbora luzean ohe ondoan bezala zaintzen izan
ditudalako, tesia inportantea baitzen, baina haiek ni zaindu naute, etsi ez nezan. Gurasoei, inork ez
bezala ulertu eta zaindu nautelako; Erkudeni eta Juan Luisi, Aitorri eta Isari, anai-arreba baino
askoz ere gehiago direla erakutsi didatelako.
Eta ahantz ezin dezakedan beste hainbati. Umetan gurasoek gu euskararen munduan sartzeko
apustua zutelako, eta Aranixa Inzak eta Matilde Sanzek ezin hobeto parte hartu zutelako haien
ametsean; gero ere, Jexux Garmendia eta Iñaki Mendiguren, Ahneneko garai haietan irakaslelagun-zirikatzaile ederrak izannituelako; eta Andoni Sagarna, oraindik EUTGko ikasle nintzela,
linguistika konputazionala ezagutzera bultzatu mnduelako.
Eskerrik asko.
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Sarrem

SARRERA

Euskal hizkuntzalarien artean hedatuegi ez dagoen ikerlan bat gure gain hartzeak badu arrazoia,
teoria linguistiko gardenenei, tamalez, lotuegia ez dagoena, edo hasiera batean behintzat egon ez
dena.
Egunero eorpus handiekin lanean dihardugunok, hiru milioi testu-hitz eskuz lematizatu
behar ditugunean, "eta hau ezin al du makinak egin?" galdetu diogu behin baino gehiagotan bai
geure buruari, bai alboko lagunari eta, zer esanik ez, etxeko informatikariari. Hori batetik.
Baina, sinpleago dena oraindik, ordenadorean edozer — eskolako apunteak, txostenak,
artikuluak— idazten duen edonork eskura du testu-prozesadorean bertan ingeleseko spelling-a,
gaztelaniako corrector-ca edo frantseseko correcteur-a. Eta euskarazko dokumentu hori bere
buruarengan — eta bistan batez ere— konfiantza jarrita besterik ez zezakeen zuzen duela gutxi
arte, hemen ere albokoari galdetuz eritzi ala iritzi behar zuen, azkenenan /t-ren bat itzuriz edo
bere dislexia salatuko zuen okenen batekin inprimatu eta zabaltzeko.
Testuinguru honetan kokatu behar da duela urte batzuk sortu zen lantaldearen sorrera.
Aipatu berri ditugun kezkak informatikarien buruan zeuden, bai eta, esan dugun bezala,
UZEIko lexikografia sailekoon artean. Baina bazen EHUko Donostiako Informatika Fakultatean
Hizkuntza Naturalaren Prozesamendua (HNP) deitzen zuten — eta indarra hartzen ari ei zen—
alorra lantzen ziharduen talde bat. Euskararako gauzak egin zitezkeela ikusirik, UZEIrekin
elkarlanean hasi eta zuzentzaile / egiaztatzaile ortografikotik hasteko erabakia hartu zuen lantalde
sortu berriak, proiektua martxan jarriz. Ez zuen, baina, jostailu bat eraiki nahi, eta hori Izan da
erronka nagusietako bat: benetako beharrei — corpus errealei— erantzungo zien tresna
eraginkorra eta ahaltsua osatzea.
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Ordura arte ingelesa zen helduleku nagusia HNParen inguruan, eta zuzentzaileak forma
guztiak zerrendatuz egiten zituzten. Baina pentsaezina zen hori euskararakoa egiteko, II.
kapituluaren hasieran erakntsiko dugun moduan, forma guztiak zerrendatzerik ez genuelako, ez
eta nahi ere. Honek, nahitaez, analizatzaile morfologiko automatikoa definitzea eskatzen zuen.
Lantaldeak buru-belarri heldu zion ideia honi eta beste hizkuntzetan egiten ari ziren saioak
aztertu zituen, horien artean suomierarako anaiizatzaile / sortzaile bat bazegoela konprobatuz.
Beraz, hizkuntza eranskariak automatikoki trata zitezkeen; bai eta semitikoak edo erromanikoak
ere, ikusi ahal izan genuenez.
Luzeegia beharbada, baina hauxe da tesi honen abiapuntua, gure ametsetako lematizatzailea
ere hemendik hasi behar baitzen eraikitzen. Are gehiago, gerora sintaxiari heldu nahi bagenion,
edo itzulpen automatikoa noizbait egia izango bazen, morfologiarik gabe jai genuen.
Beharrek bultzatuta sortu zen hemen aurkezten dugun Euskal Morfologiaren Tratamendu
Informatikorantz tesia, MORFEUS izenez bataiatu duguna.
Are eta kontzienteago izan gara behar honetaz lanean sakondu dugun heinean, batez ere
azken urteotako informazioaren autopistek, Internet-en gorakadak eta halakoek ordenadorearen
dependentzia — handiagoa ala txikiagoa— izatera eraman gaituztenean, Lourdes Oñederra
irakasleak duela gutxi aipatzen zuen "teknoliluran" eroriz askotan, egia da, baina euskararen
etorkizuna laneko egunerokotasunean, hemendik bideratuko dela garbi izanez, bestalde.
Orain artekoa "beharra" izan da, baina bazuen erakargarritasun bihotzekorik eta
linguistikorik bestela ere: bihotzekoa, geure hizkuntza genuelako aztergai eta, puzzle batean
bezala, zati txikiak egin eta berriro piezak zein bere lekuan jar genitzakeelako, euskararen
tripetan sartuz; linguistikoa, hiztun gutxi duen eta normalizazio bidean dagoen hizkuntza lantzea
erronka bezala jartzen zitzaiguiako begien bistan, hizkuntza nagusien tratamendua geureari ere
eman geniezaiokeela frogatu nahirik-edo, Etxepareren "euskara, jalgi hadi plazara" eta
Lizardiren "euskara larrekoa, nahi haunat ere noranahikoa" XX. mendearen bukaeran proban
jarri nahi genituelako. Eta gainditu du, ondo gainditu ere.
Lan hau diziplinartekoa da, informatikarien eta hizkuntzalarien jakintza-arloak elkarren
osagarri izan baitira, lan egiteko ikuspegiak zabalduz eta ezagutza aberastuz;
Ikerlanaren edukiari dagokionez, beraz, aztergaia mugatzea izan zen lehenengo eginkizuna,
gauzak txukun egin nahi bagenituen behintzat. Horregatik, etxeak eraikitzean teilatua eta
apaingarriak azkenerako uzten diren bezala — botton-up egin behar dela esango lukete
informatikariek— , oinarrizkoenetik abiatu ginen, flexio-morfologia aukeratuz. Hau da landuena
(Euskaltzaindiaren E G L U liburukiak horren erakusgarri dira), sistematikoena eta, aitor
dezagun, errazena edo ez-zailena behintzat, halako eginkizun bati heltzeko. Eta, noski, euskara
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batua eta idatzia bakarrik erabiliko genituen MORFEUSen osaeran, normalizazio bidean besterik
pentsatzerik ez genuen-eta.
Aztergaia definituta, beraz, flexio-morfologiaren teoriaren nondik norakoak aztertzeari ekin
genion — logikoki prozesuak aztergaia aukeratu aurretik eskatuko zukeen arren— , eta XX.
mendean izan diren bi hurbilpen nagusietan barna murgildu ginen: estrukturalismoan eta
gramatika sortzailean, Ez genuen, baina, inongo eredurik gure egin nahi izan, besteak beste
morfologiaren tratamendu automatikorako ereduak ere aztertu baikenituen eta, egia esan, bi
ikuspuntuak uztartzea ez zen erraza. Halere, tesi hau ez dago helburu teorikotik planteatua, ez
dugu ezer teorikorik frogatu nahi, euskal flexio-morfologiaren sistematizazioa tratamendu
automatikorako definitu baizik. Baina hurbilpen konputazionalean ezinbestean aukeratu behar
izan dugu eredu bat, programa baliatzeko beharrezkoa genuen-eta. Hainbat eredu ikusi eta
euskararako saiotxoren bat egin ostean, Bi Maiiatako Formalismoa (BMF) (Koskenniemi 1983)
gure beharrei ondo egokitzen zitzaiela ikusi genuen.
Hortaz, euskara batuaren — idatziaren— flexio-morfologia Kimmo Koskenniemi irakasle
suomiarraren BMF egokituz egingo genuen.
Gerora aztergaia gainditzeko tentazioa izan dugu, hitz-elkarketa eta eratorpena lantzeko
eredua egokia zen ikusi nahirik batez ere, eta halaxe frogatu dugu gainera.
Ikus daitekeenez, hasierako ortografi zuzentzailera iristeko bide luzea egin behar izan dugu,
azkenean, orduko helbuma, osatu dugun sistemaren azpiproduktu bezala utziz, XUXEN izenez
kaleratu dena, hain zuzen. Eta amesten genuen lematizatzaiie hura osatzeko bidea ere urratu da,
laster EUSLEM gure artean izango baitugu, azkenean makinak (ia) bakarrik — inoiz ez baikaitu
gizakiak ordezkatuko— lematizatu eta etiketatuko baitigu urtero UZEIn gaurkotzen dugun
EEBSko (Egungo Euskararen Bilketa-lan Sistematikoa) corpusa.
Argi utzi nahi dugu lan hau ez datorrela ezer ordezkatzera, laguntzera baizik. Ez dugu ezer
berririk asmatu, dagoena sistematizatzen saiatu baizik. Euskara beste egoera batean egongo
balitz, erabat normalizatua esan nahi dugu, gure eginkizuna askozaz sistematikoagoa eta
fidagarriagoa izango zatekeen, baina, zoritxarrez, hainbat erabaki hartu behar izan dugu gure
aldetik, lan deskriptibo ugarien interpretazioak eginez. Azken aldian, halere, aldaketak ere egin
behar izan ditugu, momentuko haserrea berehala gaindituz —egindakoa ukitzea gustuko ez
dugulako, ez besterik— , azkenean Euskaltzaindiaren arauak argitaratzen hasi direlako. Adibide
bat aipatzearren, faktitiboaren morfotaktika binitan egokitu behar izan dugu, hasieran erazi eta
bereiz onartzen baikenuen, baina 23. arauarekin batera guztiak arazi-ra pasa genituen, zenbait
kasutan t (sortarazi modukoetan) onartuz, alegia, sortua genuen erregela horretara egokituz.
Halere, 28. araua atera zenean erregela aldatu behar izan genuen berriro, sorrarazi bakarrik
onartzeko.
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Honek bi gauza uzten ditu agerian: 1) tesi honen behm -behinekotasuna, dagoeneko
gainditua baitago seguraenik, etengabe eguneratu beharrekoa baita — aurki behin-betikoa izango
al da— ; eta 2) aukeratu dugun ereduaren malgutasuna, programa ukitu gabe egunera
daitekeelako.

Txostenaren egiturari dagokionez, bi parte nagusitan banatu dugu, alderdi teoriko-formala
lantzen duena bata (I eta II kapituluak), euskal flexio-m orfologiaren deskribapena eta
tratamendu automatikoa bestea, MORFEUS, alegia (III, IV, V eta VI kapituluak). Beste bi
kapitulu ditugu ondorioetarako (VILa) eta bibliografiarako (Vlll.a). Bukaeran bi eranskin bildu
ditugu.
Lehen partean, beraz, hurbilpen teorikoakjasoko ditugu.
I. kapituiuan morfologiaren mende honetako ibilia —estrukturalismoan eta gramatika
sortzailean— eta gramatikako beste diziplinekin duen harremana eta/edo elkarreragina
aurkeztuko dugu, bukaeran morfologia hutsa baden galdetzeko, batez ere Anderson-en (1992)
ikuspegitik morfosintaxiaren aldeko apustua egingo baitugu.
II. kapituluan morfologia konputazionalaren historia laburra aipatuko dugu jakintzagai
honen tratamendu automatikoa bidera dezaketen eredu desberdinak aurkezteko ondoren,
bukaeran gure beharrei egokien erantzuten diena aukeratu ahal izateko. Gorago aipatu dugun Bi
Mailatako Formalismoa hautatuko dugu, eredu honek morfologiari orokorrean eta hurbilpen
konputazionalari bereziki egin dion ekarria aipatuz, segidan hutsuneen eta hobekuntzaproposamenen berri emateko. Lehen parte honen bukaeran testuingurua eta oinarri teorikoak
nahiz programak definituta izango ditugu.
Bigarren partea MORFEUSen osaerari eskainiko diogu, lau kapitulutan banatuta.
III. kapituluan aurkezpen orokorra egingo dugu, gure aztergairako funtsezko diren
euskararen hainbat ezaugarri aipatuz batetik, eta aukeratu dugun ereduarekin nola lotzen diren
azalduz bestetik.
Hurrengo bi kapitulu luzeetan euskararen analizatzaile / sortzaile morfologikoa osatuko
dugu» VI. kapituluarekin MORFEUS osatzeko.
IV. kapituluan sistema lexikoa definituko dugu, horretarako gure helbururako egokia den
kategoria-sistema osatuz, datu-basean hiztegi-sarrera, aurrizki eta atzizki guztiak informazio
morfologikoarekin j aso ahal izateko. Definitu ondoren bakoitzari buruzko informazioa eskainiko
dugu osaerari, informazio morfologikoari (edo morfosintaktikoari) eta morfotaktikari buruzko
azalpenekin. Kapituluaren azken zatian morfotaktika finkatuko dugu, alegia, morfemen arteko
konbinazio posible guztiak — eta horiek bakarrik— definituz.
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V,

kapitulua morfema-elkarketek eragiten dituzten aldaketa morfofonologikoen berri ematen

duen erregela-sistema osatzeko erabiliko dugu, baina honen aurretik hainbat autorek egindako
erregelen sailkapena aurkeztuko dugu, ondoren gure proposamena ekartzeko.
V.

kapituluarekin bukatutzat emango dugu BMFaren euskararako egokitzapen hobetua,

baina ez-osoa izango da, analisiaren atalean segmentatzaile hutsean geratuko baita. Horregatik
proposatuko dugu VI. kapituluan, Koskenniemiren eredua gaindituz, analisiaren azken emaitza
eskainiko duen irtenbidea: segmentatzailetik analizatzailera doana, horretarako baterakuntzamekanismoetatik edanez. Azkenean morfologiatik morfosintaxira dagoen bidea ikusiko dugu, I.
kapituluan esandakoa baieztatuz.
VII.

kapitulua ondorioei eskainia da eta VHI.a, berriz, bibliografiari.

Bukaeran eranskin bi gehitu ditugu:
I. eranskinean, txostenean zehar landutako formalismoa aukeratu aurretik, ATEFek (GETA
1982) proposatzen zuen ereduan oinarrituz euskararako egin genuen egokitzapen-saio baten
laburpentxoa jaso dugu, neurri batean gure aukera justifikatzen lagunduko duena gainera.
II. eranskinean zerrendatu behar izan ditugun adizki jokatuen egitura morfotaktikoaren
proposam ena dakargu, morfematan banatua. Baina eskuz egindako lana besterik ez da,
txostenean zehar ikusiko ditugun formalismo-arazoengatik inplementatu gabe utzi behar izan
duguna.
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LEHEN PARTEA

I. MORFOLOGIA ESTRUKTURALISMOTIK GURE EGUNETARAINO

1.1. SA R R E R A O R O K O R R A
Kapitulu honetan morfologia teorikoaren bilakaera aztertuko dugu, estrukturalismotik hasi eta
gure egunetaraino egin duen bidea aipatuz. Lehen zatian estrukturalism oak aurreko
ikuspegiekiko ekarri zuen hausturaren berri emango dugu, Saussurerengandik hasi eta
Europako zein Ameriketako hizkuntzalarien teoria morfologikoak ikusiz, Ondoren gramatika
sortzailean murgilduko gara eta 50. hamarkadatik hona morfologiak bizi izan dituen aldaketak
aipatuko ditugu. Guretzat interes berezia duten bi arlo ekarriko ditugu segidan, alegia, alomorfia
eta zero morfema, hain zuzen ere, hainbat tratamenduren bilakaera espezifikoa, batez ere
ordenadore bidezko euskararako aplikazioa egiterakoan, tradizionalki aipatu izan den arazo
berarekin egingo baitugu topo. Eta, bukatzeko, beste diziplinekin duen harremana aztertu eta
morfologiaren lekua bilatzen saiatuko gara.

1.2. MORFOLOGIA ESTRUKTURAUSMOAN ETA GRAMAUKA SORTZAILEAN
1.2.1. M orfologia estrukturalism oan
Estrukturalismoak XIX. mendeko historizismoarekin eta gramatika tradizionalekin hautsi zuen.
Gramatikalari tradizionalek hitzen analisia eta hauen arteko erlazioak azterketa guztien gune
zirela uste zuten.
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"The analysis of word structure was, in fact, the context in which most o f ihe problems we now
call 'syntax' and 'phonology' arose, and as such it is probably no exaggeration to treat morphology
as the foundation o f traditional Hnguistics" (Anderson 1992:7).

XX. mendean hizkuntzalaritza ’zientifikoa' hasten dela esan ohi da. A skorentzat
estrukturalismoan du sorrera, nahiz hau onartzen ez duenik ere baden, hizkuntz taxonomia
egitera mugatu zirela egotziz. Kritika hau egiten dutenek benetako 'zientzia' gramatika
sortzailean hasten dela diote.
Saussurerekin, estrukturalismoaren aitatzat hartu izan denarekin, hizkuntza sistema bezala
ikusten da lehen aldiz eta berak edozein hizkuntza aztertzeko balioko duen tresneria asmatu
behar dela dio. Zientzia autonomoa eta ondo mugatua aldarrikatzen du.
Morfologiari dagokionez, aurrekoei formak aztertu eta hitzak peipausak osatzeko erlazioan
jarri izana kritikatu zien. Berak dio (Saussure 1916:186) morfologiak hitzen kategoriak (aditzak,
izenak,...) eta flexio-forma desberdinak lantzen dituela (aditz-jokoa, deklinabidea). Banaketa
tradizionalek morfologia eta sintaxia bereizten dituzte, morfologian 'forma' bakarrik kontuan
hartuta, baina bere ustez banaketa hori 'ilusorioa' da.
"Una declinackm no es ni una lista de formas, ni una serie de abstracciones logicas, sino una
combinacidn de las dos cosas: forinas y funciones son solidarias, y es dificil, por no decir
imposibie, separarlas. Lingufsticamente la morfologfa no tiene objeto real y aut6nomo; no puede
constituir una disciplina distinta de la sintaxis". (Saussure 1916:187).

Hizkuntzalari honek proposatutako sinkronia / diakronia dikotomiari begiratuz, gramatika
(morfologia eta sintaxia biltzen dituena) sinkronikoa da beti eta ez du gramatika historikorik
onartzen, hori linguistika diakionikoa baita.
Saussureren jarraitzaileek ere bide beretik egin zuten, bai Europan sortutako bi Eskoletan
bai Ameriketan, han ere estrukturalismoak izan baitzuen oihartzunik.
a) Europako bi Eskola nagusiak:
a l) Pragako Eskola: 20. hamarkadan indarra hartu zuen talde hau funtzionalismoan kokatu ohi
da. M orfologia baino gehiago fonologia landu zuten, fonema, esanahia bereizteko unitate
m inim oa dela baieztatuz, eta horien adierazgarri nagusia Trubetzkoy da, fonologia
estrukturalistaren sortzailea. Fonologia terminoa ere Eskola honetan sortua da. Saussurek
langue / parole bereizi zituen bezala, horien parean fonetika / fonologia bereizten ditu
Trubetzkoy-k. XX. mendera arte ia ez zen fonologia aipatzen, fonetikari ematen zitzaion
garrantzi handiagoa; are gehiago, ia fonetika baino gehiago ortografia hartzen zen kontuan
(Oñederra 1992), Horregatik, Trubetzkoy, neurri batean morfofonologiaren aita ere badela
aipatu izan da (Varela 1990), honen egitekoa desberdintasun fonologikoen erabiiera
morfologikoa aztertzea izango litzatekeelarik. Baina berak proposatutako sailkapenak hainbat
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kritika jaso du 1.4.1. atalean ikusiko dugun bezala eta, hain justu, kritika horietatik sortu da
gerora, neurri batean, fonologia lexikoa.
a2) Copenhagueko Eskola: batez ere glosematikaren inguruan mugitu zen talde hau, nahiz
Hjelmslev den teoria garatu zuena. Hjelmslev-ek Saussureren teoria muturrera darama eta
hizkuntza osotasun beregaintzat hartzen du, hori baita bere ustez tratamendu zientifikorako bide
bakarra.
Morfologiaren eta sintaxiaren arteko banaketa ukatzen du (Saussure bere maisuak bezala)
eta, morfosintaxiaren1 sortzailetzat ere hartu izan da. Bestalde, taxonomia hutsa gainditu eta
ikuspegi sortzailera hurbiltzen da batzuetan, oso maila mugatuan bada ere, Dena den,
Hjelmslev-en proposamenak ez zuen aplikazio askorik izan, beharbada konplikatua zelako
aurkezten zuena, ia hizkuntzaren aijebrara hurbildu nahi baitzuen,

b) Ameriketan ere izan zuen islarik estrukturalismoak, gorago aipatu dugun bezala, baina nahiko
modu independentean jokatu zuten hizkuntzalariek, besteak beste, amerindiar hizkuntzek
kezkatzen baitzituzten bereziki.
Sapir aipatu beharreko horietako bat da, Boas-ekin batera estrukturalism o amerikar
klasikoaren bultzatzaile izan baitzen. Morfologia sakonki aztertu eta oinarri hartuta, hizkuntzen
tipologia ere egin zuen, hauek talde morfologikotan bilduz, nahiz tipo-kopurua zehaztea oso
zaila dela dioen, ez baitira hain garbiak mugak,
Morfologia eta sintaxia bereizten ditu Sapirrek, hizkuntzalari europarrek ez bezala; "la forma
y la funcion son cosas relaUvamente independientes” (1921:70), lehenengoa, morfologia alegia,
hitzaren barruko fenomenoa dela esanez eta bigarrena, sintaxia, perpaus mailakoa, nahiz biak
prozesu gramatikalaren barrukoak diren.
Lege fonetikoei dagokienez, morfologiarekin zerikusia dutela defendatzen du, aldaketa
fonetikoak egokitze morfologikoekin batera gertatzen direla uste baitu. Horrexegatik, fonetika
gramatikatik bereiztearen kontra dago. Egia esan, fonologiak ez zuen aparteko garrantzirik
estrukturalismo amerikarrean, besteak beste praktikoak zirelako (tradizio konparatibistatik,
neogramatikotik datoz), baina Sapirrek kezka teorikoa azaldu zuen.
Dudarik gabe, estrukturalismo amerikarraren pertsonaiarik esanguratsuena Bloomfield izan
zen, gerora entzute handikoak izango ziren Hockett, Harris eta beste hainbaten maisu izan zena.
Hasieran neogramatikaren inguruan eta geroago hizkuntza amerindiarren azterketan mugitu
bazen ere, hizkuntzalaritza orokorrari ekarpen garrantzitsuak egin zizkion. M orfologiari

^Morfosintaxia ’cdukiaren fonna' bezata dcfinitzcn du.
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dagokionez, sintaxiarekiko bereizketa mantenduz, morfemak "forma eta esanahia duten unitate
minimoak" (Bloomfieid 1933) bezala definitu zituen. Hain zuzen ere, morfeman oinarritzen dira
estrukturalistak. Hitzaren gramatika-kategoriaren barruko banaketa bat ere proposatu zuen:
forma lotuak (morfema dependenteak) eta forma askeak (morfema independenteak) bereizten
zituen. Azken hauek, gainera, zatigarriak (forma aske txikiagoetan) edo zatiezinak izan
zitezkeen, lehenengoak "phrase" eta bigarrenak "word" bezala banatuz. "Eraikuntza"n
oinarritzen zen, alegia, eraikuntza batean osagaietako bat bera ere forma lotua ez denean, osagai
sintaktikoak dira eta, aldiz, forma lotuak daudenean, osagai morfologikoak. Garai honetan
"morfema" terminoa eta kontzeptua maila gorenera iritsi zen.
Distribuzionalista zen Bloomfield eta, gainera, esanahia baztertu egiten zuen, nahiz
kontraesanetan behin baino gehiagotan erori. Taxonomia linguistikoa egiten zuen, ordena,
hierarkia eta sailkapena erabiliz. Perpausa aztertzeko unitateen segmentaziora jotzen zuen.
Hemen finkatu ziren hurreneko osagaiaren oinarriak (hnmediate Constituents), gerora eragin
handia izango zutenak, Estatu Batuetan batez ere, Europara ez baitzen hainbeste hedatu.
Bloomfieldek hainbat jarraitzaile izan zuen, besteren artean Harris, Hockett eta Nida.
Askotan maisuaren ideiak muturrera eraman zituzten, baina ekarri aberasgarriak egin zizkioten
hizkuntzalaritzari oro har eta morfologiari zehatzago. Harris, esaterako, Chomskyren maisu ere
izan zen eta bere hainbat proposamen gramatika sortzaileak bereganatu zuen hasiera batean
behintzat.
Hockett hemen aipatu besterik ez dugu egingo, bere ekarpenik handiena, beharbada,
morfologiaren deskribapenerako ereduak izan baitziren, eta honen berri 1.3. atalean emango
dugu.
Nida hitzaren analisirako lehen sarrera zabalaren autorea dugu, M orphology. The
descriptive Analysis o f Words (1949) liburu mardularena. Morfema definitzeko Bloomfieldek
proposatua bere egin zuen: esanahia duen unitaterik txikiena. Ez zituen, hala ere, morfologia eta
sintaxia hermetikoki banatuta ikusten, batzuetan hitz-egitura eta sintaxi-egitura bereiztea zaiia
dela baitzioen. M orfemak identifikatzeko konparazioan oinarritu zen, osagarriak diren sei
printzipio2 proposatuz, Bestalde, morfema-tipoak distribuzioaren arabera deskribatu zituen, lotu
/ aske banaketa mantenduz, aurreko autoreen ildotik. Egitura m orfologikoaren mugak
finkatzeko irizpide fonologikoak eta distribuzionalak erabili zituen. Ikuspegi praktikotik
egindako obra izan zen berea, gerora ere erakargarri izan dena.
Harris, esan dugun bezala, Bloomfielden jarraitzaile eta Chomskyren maisu izan zen.
M ethods in Structural Linguistics-m (1951) morfemen sailkapena osatzeko ordezkapen-

^lkus Nida 1949, 2. kapiluluan, 2,2, atala.
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metodoa proposatu zuen: fonemekin egiten zen ordezkapena morfemei aplikatu zien. "From
Morpheme to Utterance" (1946) artikuiuan ordezkapen-klasea morfema sinpleetatik morfemasekuentzietara zabalduta, formulak zehaztera iritsi zen, non sekuentzia batzuek besteak ordezka
baitzitzaketen.
Emaitza sintaktikoak eta morfologikoak prozedura berak erabilita lortzen direla zioen eta,
beraz, ez zuen ikusten bereizketarik. Hain zuzen ere, ideia hau gramatika sortzailearen hasieran
jaso zuten, Syntactic Structures-cn (Chomsky 1957) batez ere, osagai m orfologikoak
autonomiarik ez baitzuen orduan. Afijazioa sintaxian lantzen hasi ziren eta morfofonologia,
berriz, gramatikaren osagai fonologikoan. Gaur ere, Lieber-ek (1992) horixe bera proposatzen
du.
Badirudi, beraz, estrukturalismo amerikarretik sortu zela gramatika sortzailea, honen
oposizioan eta jarraipenean oinarrituta, gure egunetaraino iritsi dena.
Estrukturalismoarekin bukatzeko, argigarri izan daiteke Andersonek (1992:13) hitz-egituraren
prozedurari buruz osatu duen eskematxoa;
"a. Every word is composed exhaustively o f morphemes,
b, Every inorpheme in a form is represented by one and only one allomorph.
c. Morphemes are arranged into a hierarchical IC [Immediate Constituent]3 structure within the
form."

Horretarako adibide bat dakar:

N

1.1. Irudia: hitz-egituraren eskema

Irudi honetatik abiatuta, morfologia bi zatitan bana daitekeela dio Andersonek: alomorfia
(morfemek, zeinu abstraktu bezala, forma fonologikoarekin erlazionatzeko duten modua) eta
morfotaktika (morfemak hierarkikoki antolatutako egituretan erlazionatzeko modua). Gerora,
gramatika sortzaileak fonologiara pasako zuen alomorfia eta morfotaktika sintaxira, ondoren,
erregela lexikoen bidez, lexikoan biltzeko.

-^Kortxeteak gurcak dira.
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Azkenik, morfema klasikoaren ezaugarriak horrela sailka daitezke (Anderson 1992:50):
"Morphemcs are homogeneous and indivisible atoniie units of linguistic form.
Each morpheme in a given word is phonologically represented by exactly one morpheme.
The morphs thcmselves are eonsistently and uniquely (though not necessarily biuniquely) related to
surface phoncmic form.
The morphemes are arranged into a structure o f Immediate Constituents, vvhich yields a sort of
Phrase Marker as the analysis o f a word's internal structure.
Words are exhaustively composed of morphemes.".

1.2.2. M orfologia gram atika sortzailean
Gramatika sortzailearen aita Noam Chomsky izan da, Harrisengandik abiatu zena, aipatu dugun
bezala, eta hizkuntzalariaren lana honela zehaztu zuena: ez ditu corpus linguistikoen sailkapen
taxonomikoak bakarrik egin behar, hiztunaren gramatikaltasunaren intuizio zurrunenaren berri
emango duten gramatikak idatzi baizik.
Sortzaileen lehen urteetan morfologia ia ez zen existitzen, estrukturalismoko alomorfia eta
morfotaktika beste diziplinetan txertatuak baitzituzten. Morfologia autonomorako lehen urratsa
Chom sky beraren Aspects o f the Theory o f Syntax (1965) izan daiteke, lexikoa eta
berridazketa-erregelak bereizten baititu, nahiz gure helburuetarako garrantzitsuagoa The Sound
P attern

o f E nglish

(1968) den, H alle-rekin batera argitaratua, bertan erregela

morfofonologikoak osagai fonologikotik banatzeko beharraz ari baitira, eta hots-aldaketa
erregela batekin berdintzen baita. Hain zuzen ere, hemen hasten da fonologia sortzailearen
gorakada (Szpyra 1989). Ez dira 1968ko lan honetan alternantzia fonologikoak eta
m orfologikoak bereizten oraindik, bi m ailak nahasian baitaude. Bi urte beranduago,
Chomskyren "Remarks on Nominaiization'* (1970) artikuluak morfologia sortzailerako bidea
ireki zuen (Scalise 1984, Szpyra 1989; Spencer 1991). Berez eratorri izengileak bakarrik aipatu
zituen artikulu honetan, lexikoan sartzea proposatuz, transformazio-erregelei indarra kentzeko.
Baina hainbat autorek eratorpen osora zabaldu zuen ideia hau, sintaxitik banatuz.
Hipotesi Lexikalista hemendik abiatzen da, beraz. Eta ondoren etorri zen Hipotesi
Lexikalista Hedatua gramatikaren hipotesi modularrerantz egindako aurrerapauso handia izan
zen, transformazioek ezin baitzuten material lexikorik sartu.
"Creo ei espacio te<5rico necesario para su componente morfologico autondmo, posibilidad que
quedaba explfcitamente excluida en los primeros trabajos de la gramatica generativotransformacional". (ScaHse 1984:35).

70. hamarkadan kokatu behar dugu morfologiaren gorakada, hortaz. Interesgarriak dira
Hallek (1973) "Prolegomena to a theory of word-formation" artikuluan, laburra izan arren,
gerora morfologia sortzaileaien oinarri izatera pasa dena, planteatutako hitu galderak:
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"how does tlie grammar encode:
(i) the inventory o f actually existing words in the language?
(ii) the order in which morphemes appear within words?
(tti) the idiosyncratic features of individual words?"
(Spencer 1991:73tikjasoa).

Galdera hauei erantzuna emateko proposatzen duen eredua uste honetan oinarritzen da:
lexikoa morfema-zerrenda bat da eta morfemak hitz-eraketa erregelak (WFR) erabilita kateatzen
dira; baina gainsorrera eragin dezakete, Horregatik, iragazkiaren beharra egongo da. Teoria
Iexikalistaren barruan, morfologiaren autonomiarako lehen proposamena izan zen. Azkenean
eskema honetara iritsi zen Halle;

I.2.Irudia. Halle-ren (1973) azken bertsioa.
Teoria estandarrak erregela fonologikoak sintaxiaren ondoren aplikatzen zituen, baina
Hallek aurretik aplikatzeko aukera ematen du. Hartara, murrizpen fonologikoekin aukera dago
berriro hitz-eraketa erregelak aplikatzeko. Hortaz, hitz-eraketa erregelak tipo sintaktikoen eta
fonologikoen desberdinak diren prozesu gramatikalak direla baieztatuko du autoreak.
Banaketa hau egin zuen: morfologia edozein hitz posible — existitzen dena nahiz ez dena—
da eta sintaxia, berriz, perpaus posiblea / ez posiblea (gramatikala / agramatikala), nahiz honen
benetako aplikazioa gero Aronoffek egin zuen. Orain hasten dira hizkuntzalari sortzaileak
morfologia berriro aztertzen, urtetan baztertua eduki ondoren, nahiz batez ere Chomskyren eta
Halleren hurbilpen batzuk ikusi ditugun. Interesgarria Givon-en 197 Iko "Today’s morphology
is yesterday's syntax" artikuluaren izenburua bera ere, garai hartako interesen berri ematen
duena.
Halleren garrantzia, beraz, bi puntutara ekar daiteke: 1) bera da lehena morfologiaren
teoriarako (lexikoaren barruan) bidea ireki zuena, hitz-eraketarako erregelak proposatuz; eta 2)
morfologia eta sintaxia bereizten ditu. Baina morfeman oinarritzea kritikatu izan zaio
(Aronoffek, batez ere, hitzean oinarritzea proposatzen du, segidan ikusiko dugunez) eta,
gainera, morfema lexikoak eta flexiboak nahasian darabiltza.
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"E1 Diccionario y la Lista de Morfemas hacen que el sistema peque de rcdundante y (...) una
morfoiogfa basada en la palabra hace necesario mantener dos niveles diferentes dc represcntacion.”
(Scalise 1984:50).

Siegel-en (1974) Level Ordering H ypothesis urrats garrantzitsua izati zen, bestalde,
erregelak ordenan aplikatzea proposatzen baitzuen. Gramatika sortzailetik hartu zuen ideia hau,
baina hem endik abiatuta hizkien4 (ingelesera mugatu zen) jokaera fonologikoen eta
m orfologikoen antzekotasunak bilatzen saiatu zen. Horregatik esaten da morfologia eta
fonologia lexikoa (LPM) landu zituela berak. Lexikoa estratuka antolatua dago (Mohanan-en
proposamenetik hartua) eta hauetako bakoitza morfologiaren atal batez arduratzen da (askotan
etimologiaren arabera). Adibidez, ingelesez hizkien ordena finkatzen du: ezezko aurrizkien
kasuan, latinetikoak (in-) bertakoen (non-) aurretik aplikatzen dira, non-+in-, ez *in-+non-.
Arlo hau garatu duten beste batzuek Allen (1978), Pesetsky (1979), Kiparsky (1982) eta
Mohanan (1986) izan dira. Selkirk (1982) ere ideia honetan oinarrituko da, geroxeago ikusiko
dugtmez.
Morfologia sortzailean ekarririk handienetakoa egin duen beste hizkuntzalari bat Aronoff
(1976) dugu: berak proposatutako hitz-eraketarako ereduak "marks a watershed in the
development o f morphoiogical theory within generative grammar" (Spencer 1991:81). Eredu
hau hitzean oinarritzen da (Word-based morphology), ez morfeman, morfologiaren helburua
hitz "berriak" definitzea dela argudiatuz, baina eratorpena bakanik hartzen du kontuan; prozesu
morfologiko emankorrak izan daitezkeenak. Flexioa eta klitikoak, esaterako, sintaxian uzten
ditu (neurri batean, beraz, Aspects-era bueltatzen da). Erregela morfologikoak osatzen ditu: hitzeraketa erregelak5 (W FR) eta egokitze-erregelak6 zehazten. Aldi berean, erregeletan
murrizpenak ezartzen ditu hauen indarra ahuldu nahirik; behin bakarrik aplika daitezke gainera
(once-only rules), Halleren bidetik alegia, behin hitza osatu eta lexikoan sartu ondoren, ezin
baita desegin. Hallek aipatutako "hitz posible baina existitzen ez direnak" ideia jaso zuen.
Hizkuntzalari honen teoria neurri batean onartzen du, nahiz askotan ez datozen bat.
Lexiko eratorria landu ahala, bertako prozesuen konplexutasunaz ohartu eta Aronoffen
lanaren ondoren gramatikan osagai baten beharra ikusi zuten, morfologikoa, alegia, "mas
precisamente como subcomponente dentro del lexicdn, donde se trataron de manera especlfica
todas las cuestiones que ataman a la palabra como entidad formal" (Varela 1990:142). Hipotesi
Lexikalista Fuertea deitu izan zaio honi, eta lehenago aipatu dugun Halle (1973) bera,
Jackendoff (1975), Lieber (1980), Scalise (1980), Kiparsky (1982) eta Selkirk (1982), besteak
beste, bide honetatik doaz.

4"Hizkia" aurrizkiak, artizkiak eta atzizkiak izendatzeko erabiliko dugu tesi honetan zehar.
5Haucn operazio tipikoa honakoa da: existitzen den hitz bat hartu eta hizkia gehitu (Allomorphy rtties).
6Hauek bi tipoiakoak izango dira (Scalise 1984; Szpyra 1989): erregela alomorfikoak eta mozte-erregelak.
Lchenengoak gaur ere onartzen dira; ez, aldiz, bigarrenak.
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Baina morfologia flexiboa lexikoan sartzeak arazoak sortu zituen, beste batzuentzat
— Hipotesi Lexikalista Ahula defendatzen zutenentzat (Chomsky eta Haile (1968), Chomsky
(1970), Siegel (1974), A ronoff (1976), Anderson (1982))— sintaxian eragina baitu.
Andersonek (1982), adibidez, morfologia bi zatitan banatzea proposatu zuen: sintaxian dagoen
flexio-morfologia eta lexikoan dagoen eratorpena. Beste batzuek, hala ere, guztia morfologian
sartzea nahiago zuten, Egia esan, lexikalismoko korronte honen proposam ena honako
bereizketa da: flexio-ezaugarria (sintaxia) vs. flexio-marka (morfologia) (Varela 1990:143).
Esan bezala, Aronoffen eragina handia izan zen eta morfologia lexikoan sartu zen.
Horretarako, ordura arte sintaxian zeuden eratorpena eta hitz-eikarketa hitz-eraketa erregeletara
pasa ziren eta fonologiako alomorfia eta elisioa egokitze-erregela bidez konpondu ziren (Moreno
Sandoval 1991). Hartara, osagai lexikoa (hitzak eta temak7) eta azpiosagai morfologikoa
(eratorpena, hitz-elkarketa, flexioa) hiztegian sartuta daude.
80. hamarkadan morfologia maila gorenera iristen dela esan daiteke. "A growth of interest
in morphology per se that can properly be called explosive" (Anderson 1992:8) ikus daiteke
hizkuntzalari sortzaileen aldetik eta gaur edozeinek onartzen du "that morphology is a
distinguishable and legitimate object of study in lingisties" (Anderson 1992:8).
1981ean Chomskyk morfologiaren egoera definitu zuen Govemment andBinding-m : "The
lexicon specifies the abstract morpho-phonologica 1 structure of each lexical item and its
syntactic features, including its categorial features and its contextual features." (Chomsky
1981:5).
Hutrengo urtean, 1982an, Selkirk-ek X-barraren printzipio sintaktikoak hitzari aplikatzea
proposatu zuen, alegia, X-barra teoriaren bertsio lexikoa aurkeztu zuen. Neurri batean Siegelen
lanean oinarritu zen. Urte berean, esan dugunez, Andersonek (1982) erregela morfologikoak
osagai lexikoan bakarrik ez zeudela aldarrikatu zuen.
Pesetsky-k eta Sproat-ek 1985ean dudan jarri zuten osagai morfologikoaren beharra, hau
da, berriz ere Saussureren hipotesira hurbildu ziren. Di Sciullok eta Williams-ek (1987), aldiz,
bi urte beranduago morfologia hitzaren barruko sintaxia bezala deflnitu zuten, morfologia eta
sintaxia bereizi eta hipotesi lexikalista defendatuz. Hauentzat morfologia eta sintaxia bereizita
(nahiz erlazionatuta) dauden bi diziplina dira eta, hortaz, ez dira nahasi behar objektu

7Tcma zer den definitu beharko genuke, askotan oinarria ere horrela izendatzen baita. Tema forma ez-askea da,
"semi-palabra" Varelaren (1990:33) hitzetan; flexiorik gabea da eta, beraz, ezin da hitz bezala gauzatu edo egitura
sintaktikoan txertalu, baina X” niailakoa da, erator-atzizkiekin, beste tema batekin edo hitzekin konbinatuta
hitzak sor baititzake (Lieber 1980; Selkirk 1982, 1984; Varela 1990). Esan dugun bezala, flexio-hizkiak kenduta
geratzen den oinarriari ere tema deitu izan zaio, era zabalagoan (cspainoleko niñ-, esaterako). Baina tema bat ez da
azpikaiegorizatzen. Adibidez, inerte-rcn tema -erte da, berez bakarrik ezer ez dena.
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morfologikoak eta atomo sintaktikoak, nahiz kategoria sintaktikoei dagokienez hiztegi bera
darabilten (Spencer 1991).
Azken urteotan hainbat teoria proposatu dute hizkuntzalariek morfologiaren inguruan.
Horietako bat Beard-en "The separation hypothesis" (1988) dugu. M orfemek forma eta
esanahia dutela dio berriz ere. Nolabait "Hitza eta Paradigma"8 eredura bueltatzen da, han
aipatzen zen ideia bat behintzat bere egiten baitu, alegia, operazio morfologikoen funtzio
semantikoa eta morfosintaktikoa (flexioan behintzat) gauzatze fisikotik (fonologikoa eta
morfologikoa) bereizi behar dira. Beraz, forma eta atzizkiak (flexiboak eta eratorpenekoak)
banatuta daude. Horreia jasotzen du Spencer-ek (1991:433) Beard-en eredua (azken bertsioa):

Lexikoa

Mugi-Alpha

1.3. Irudia. Beard-en eredu soildua (Spencer 1991: 433tik hartua)
Beard-engf.ndik gertu dagoena Zwicky da (aldi berean Di Sciullo eta Williams-engandik
urruntzen dena). Zwicky-k (1986, 1988, 1990) "interface program" delakoa aurkeztu zuen,
nolabait morfologian prozesuaren rola indartuz. Morfemari ez dio aparteko estatusik ematen.
Honelajaso daiteke bere 1986ko teoria:
SYNTAX < (LIAISON) < SHAPB < MORPHONOLOGY <
(READJUSTMENT) < AUTOMATIC PHONOLOGY

Eta SHAPEaren barraan
IMPLICATION / REALIZATION / FORMATION
LEXICON
SHAPE CONDITIONS

8 E z dugu oraindik ezer aipalu Hockett-ek (1954) proposatutako morfologiaren deskribapenerako ereduci buruz,
1.3. atalerako utzi ditugu-eta.
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definitzen ditu, non realizcition flexiorako erregelak diren etafortnatioti, berriz, eratorpena.
Fonologiarekiko interfazea m orfonologiak eta sh a p e-eko osagaiak em aten dute, eta
sintaxiarekikoa flexio-erregelek nagusiki.
A utolexical syntax Sadock-en (1985, 1987) eredua da. H izkuntza ondo osatzeko
morfologiaren eta sintaxiaren erregelak eta printzipioak kontuan hartu behar dira bere ustez,
baina ez du lehentasunik markatzen. Morfologia gramatikaren osagai edo modulu bezala hartzen
du eta halako errepresentazio bat eskaintzen:
W

V

/ \
N

AUX

Tom

's

I
Tom

V

see

I

I

have

see

A ff

Det

N

n

(hat

film

that

film

Det

N

Errepresentazio
morfologikoa

[3rdsg.] [PASTPT]
N

AUX

V

Errepresentazio
sintaktikoa

I.4.Irudia. Sadock-en eredua, sintaxi autoiexikala.
Goiko zatia, beraz, errepresentazio morfologikoa da eta behekoa, berriz, sintaktikoa.
Klitikoak9, esaterako, hitzaren zati direnean, morfologian sartzen ditu, baina aditz laguntzaileak
sintaxian. Beraz, errepresentazio morfologikoak hitzak testu-hitz bezala hartzen ditu eta
sintaxiak hitz morfosintaktiko bezala (gobernua, uztardura, etab. kontuan hartuta).
Morfologiaren azterketa konputazionalerako erakargarria da ideia hau, azken finean testuhitzean oinarritzen baita, alegia, azaleko egitura hartzen du kontuan.
Morfologia paraleloa (Borer 1988) ere proposatu izan da azken urteotan. Borer-ek lexikoan
"listing principle" deitzen duena ezartzen du: a) hitzak D-egituran sar daitezke, baina
zerrendatuta badaude bakarrik; eta b) zerrendatutako hitzek ez dute lexikoki azpiespezifikatuta

^Zvvicky-k (1976), morfologiak eta sintaxiak erregela desbcrdinak zituztela baieztatzen zuen, nahiz elkarreragina
zuten, baina duda egiten zuen klitikoak sailkatzeko orduan, ez zutelako kategoria-aldaketarik eragiten, ez eta
ordena-aldaketarik ere.
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egon behar, Espezifikazio lexikoan eskatzen duena hiru puntutara ekar daiteke: kategoria
sintaktikoaren ezauganiak, argumentu-egitura eta esanahia. Eskema honen bidez adierazten du:

1.5. Irudia. Borer-en morfologia paraleloa.
Borer baino beranduago Andersonek (1992) A-Morphous eredua ere proposatu du eta, hain
zuzen, teoria berri honetan geratuko gara mende honetako bigarren erdiko morfologiaren
ibilaldiarekin bukatzeko.
1992an Stephen R. Andersonek "A-Morphous view of morphology" proposatu zuen, "a
systein of rules that map words (or stems) onto other words" (Anderson 1992:260). Horrela
adierazten du, lehenagoko zuhaitz-egituraren ordez:
Rdis
^ed
Rness
[n content]------ > [ n discontent]------ >[Adj discontented]------ > [ n discontentedness]
1.6. Irudia. Andersonen A-Morphous eredua.
alegia, eratorpenaren urrats bakoitzak bere input-aren fonologia, semantika eta sintaxia
m apatzen ditu o u tp u t-ari dagozkion ezaugarrietara. Eredu bezala hartu duen "Phrase
M arker10"aren ekintza guztien berri ematen du, "but without imposing a distinct structure on
derived words to represent their morphological analysis as an aspect of their form parallel to
their phonological, semantic and syntactic form" (Anderson 1992:260). Morfemak unitate gisa
baztertzen ditu operazio morfologikoaren aldaketa estrukturalean berariaz markatutako egituretan
bakarrik ageri direlako,
Hitzaren barruko egiturari buruz motibazio semantikoak, sintaktikoak, morfologikoak eta
fonologikoak izan daitezkeela aldarrikatzen du. Baina, finean, A-M orphous ereduan flexio-

1 °Estruktura1ismoaren laburpena egitean Andersonek erabili duen egituraren aldaera batean oinarritzen da orain
bere A-Morphous eredura iristeko: Phmse Marker bezalako egitura hierarkikoa.
N
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kategorien errepresentazio morfosintaktikoak morfologia eta sintaxiaren arteko interfazea
osatzen du, bere egitura morfologiko formala baino gehiago.
Atal honekin bukatzeko, azken hamarkada honen hasierako beste proposamen bat aipatu
nahi genuke, Spencer-ena (1991) hain zuzen, morfologiaren moduluaren autonomotasuna
proposatu baitu honek ere, konbinaziorako bere elementu eta printzipio orokorrak dituela
esanez. Ondoko eskeman (Spencer 1991:455) zehazten du m orfologian sartu beharko
litzatekeena (atal honetan zalantzan jarri ditugun flexioa eta klitikoak barne), eta lexikoari,
sintaxiari eta fonologiari dagokiona eskaintzen du ondoren, morfologiako zenbait atalekin
parekatuz. Eratorpena eta hitz-elkarketa ere morfologian sartzen ditu, lexikotik bereiziz.
Banaketarik gardenenetakoa dugu hau, eta horregatik utzi dugu azkenerako, gramatika
sortzailearen hasieratik gure egunetara morfologiak izan duen garapena argi asko erakusten dueta. Hona bere eskema:

Morphology module
*

Lexicon

Derivational morphoiogy

List of lexemes, idioms etc.

Paradigmatic vvord formation

Idiosyncratic word forms

Lexical compounding
Anticausatives etc.
Monoclausal causatives
Chukchee NI
Adjectival passives
Synthetic compounds?
Regular inflection etc.

Syntax

Hebrevv construct state nominals

D structure
S structure
(LF)

Synthetic compounds?

ECP
Binding theory etc.

Biclausal causatives
Verbal passives
Mobawk NI
Pronominal clitics
Phrasal affixation
(including Eng. POSS aux.
elitics, a/an)

Phonology
Prosodic domains
Phonotactic constraints
Phonologicat rules

Kwakwala, Polish clitics
Post-syntactic compounding

* Morphological and morphophonological welHormedness principles

1.7. Irudia. Speneer-en morfologiaren modulua.
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Morfologiak azken mende honetan izan dituen gorabeherak ikusi ditugu orain arte, beraz.
Estrukturalism oan izan zuen garrantzitik hasi, gramatika sortzailearen lehen urteetako
ahanzturatik pasa eta 80. hamarkadatik batez ere (70.ean hasten bada ere) berrindartzen hasi dela
ikusi ahal izan dugu, beti ere bere gorabeherekin. Gaur, hortaz, morfoiogiak badu bere lekua
goraxeago Andersonek (1992) esaten zigunez, nahiz autonomia osoa gutxik onartzen dioten
(Spencer-ek, esaterako).
Baina modu orokorrean aritu gara morfologiari buruz, flexioa eta eratorpena — batez ere,
hitz-elkarketa apaite uzten baita hitzaren gramatikari buruz aritzean— nahasian aipatu baititugu.
Labur esanda, SPEn (1968) morfologiaren autonomotasuna defendatzen hastean, eratorri
izengileak bakarrik izan baziren kontuan, atzetik etorri zen Aronoffek (1976) eratorpena
bakarrik landu zuen morfologiaren atalean, flexioa eta klitikoak sintaxirako utziaz — eta, neurri
batean, Aspects-era bueltatuz— . Honen ondokoek, baina, banaketa ez zutela hain garbi ikusi
esan dugu, morfologia Iexikoaren barruan sartuta ere, flexioak sintaxiaren eragina zuela
ukaezina baitzen. Honen adierazgarri bezala Anderson (1982) ikusi dugu, morfologia bi zatitan
banatzea proposatu baitzuen: flexioa sintaxian eta eratorpena lexikoan, gerora Spencer-ek
(1991) biak morfologian bilduko baditu ere. Proposamen desberdinak ikusi ditugu, beraz, eta
kapitulu honen helburua guztiaren berri ematea da gainera, baina gure ikerlanaren helburua
flexio-m orfologia besterik ez da, eta horri lotu nahi gatzaizkio aurrerantzean, hurrengo
kapituiuan bereziki — eratorpena landu duten prozesadoreak ikusiko baditugu ere— ,
Baina flexioari lotu aurretik, hau izan daiteke momentua morfologia bera definitzen
saiatzeko, nahiz ez dagoen definizio unibertsalik ematerik11 (Matthews 1974). Tradizionalek
hitzen barne-egitura dela zioten, paradigma barruko beste hitzekin harremanak ezartzen zituena.
Sortzaileek, berriz, hitzen barne-egitura, barruko forma eta, zabalago, konpetentzia
morfologikoaren berri emateko hitzen barruko egitura gehi hizkuntza bateko hitz zehatz batzuen
arteko eta hitz berriak sortzeko dauden printzipioen arteko erlazio formala (Varela 1990). Gure
aldetik, hitzen barne-egitura aztertzen duen atala onartuko dugu besterik gabe, hain zuzen ere
gure helburua kontuan hartuta (euskal m orfologiaren deskribapen automatikoa) hitzaren
gramatika interesatzen baitzaigu; baina neurri batean bat egiten dugu Bauer-ekin (1983:6),
"Morphology is truly a crossroads of linguistics” baitio. Hain zuzen ere, kapitulu honen
bukaeran arituko gara honetaz.

11Lewandowskik (1982, s.u. Morfologia) definizio hau dakar: "En la gramatica tradicional, el estudio de las
tormas, de las alteraciones formales, de las formas de flexion (conjugacion y declinacion), y de las ciases de
palabras (substantivo, verbo, adjetivo, etc.), que (incluyendo o no la formacion de palabras), se cncuentra
estrechamente unido a la sintaxis (.„). La estrecha conexion entre morfologfa y formacion de palabras y, sobre
todo, sintaxis, ha sido conocida siempre.”.
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1.3. M o rfo lo g iaren d e sk rib a p e n e ra k o e re d u a k 12
M orfologiaren deskribapenerako hiru eredu proposatu zituen Hockett-ek "Two models of
G ram m atical descriptions" (Hockett 1954) artikuluan: Hitza eta Paradigm a ( Word and
Paradigm), Elementuak eta Kolokazioa (Item and Arrangement) eta Elementuak eta Prozesua
(Item and Process). Izenburuan bi eredu zirela jarri bazuen ere, hiru aipatu zituen ardkuluan,
baina Hitza eta Paradigma ia aipamen hutsean geratu zen, Gerora Anderson-ek (1982) eredu
berri bat proposatu zuen, Hitza eta Paradigma Hedatua (Extended Word and Paradigm) izenez
ezagutzera eman dena,
a) Hitza eta Paradigma: eredu tradizionalarekin bat datorrena da. Oinarrizko unitatea hitza da
eredu honetan eta termino gramatikalak sintaxiko elementu minimoak. Hitzak kategoriaka eta
paradigmaka sailkatzen dira eta kategoria morfosintaktikoak guratzatu egiten dira gainera.
Eredu estrukturala da hau, mekanikoki egindako prozesua, eta edozein forma berri
ezagutzeko gai da paradigmen analogia erabilita.
Hitz baten "bukaerak" (hau da, elementu gramatikalak) zeintzuk diren jakiteko erregelen
beharra dago. Horrela, erroa (hiztegian dagoena) eta elementu flexiboak (paradigmako atal
bati dagozkionak) bereizteko flexio-erregelak erabiltzen dira.
Eredu honetan morfemak ez daude sekuentzialki antolatuta, hitzaren propietate dira
osotasun bat bezala. Latina bezalako hizkuntza flexiboetarako baliagarri izan daiteke; izan ere,
morfemak banaezinak direnez, Hitza eta Paradigma ereduak modu koherentean identiflkatzen
ditu elem entu sintaktikoak ezaugarri morfosintaktikoekin. H utsunerik nabarmenena,
beharbada, irizpide esplikatiboen falta da, maiz zerrendak ematera mugatzen baita (Matthews
1974).
b) Elementuak eta Kolokazioa: 40-50. hamarkadan, hizkuntzalari amerikarren artean batez ere,
nagusitutako ikuspuntu honek metodo distribuzionalista darabil. Sekuentzialki antolatzen
diren morfemetan oinarritzen da. "La descripcion de la palabra en t6rminos de morfemas
aparece asi' formalmente constituida de modo identico a la frase en terminos de palabras o al
de la elausula en terminos de palabras y frases." (Matthews 1974:88-89). Esaterako,
M atthew s-en adibideez baliatuz, hala ikus daiteke: h o m b re s-e n errepresentazioa
HOMBRE+PL da; los hombres-ma (morfemei dagokienez) DET+HOMBRE+PL. Hocketten lehen formulazioan azken adibidea [DET [HOMBRE PL]n ] s n ] zen. Baina sintaxian
aldaketa ekani zuen Chomskyk. Guk morfologiaren ikuspegitik bakarrik aipatu nahi dugu.

12Hizkuntzalarien artean sailkapen honek garrantzi handiegia izan ez duen arren, morfologia konputazionalean
oinarri izan da. Honexegatik aurkcztuko dugu lehen kapitulu honetan, hurrengoarekin lotura estua du-eta.
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Ideia hau oinarrizkoa da 60, ham arkadatik aurrera proposatutako hainbat teoria
konputazionaletan, sinpletasunagatik (ikus II.4.3. atala).
Hockett-en formulazioan eredu gramatikal bezaia ageri zen, hau da, morfologia eta
sintaxia jasotzen zituen bere osotasunean. M orfologiari dagokionez, unitate bakoitzari
alomorfoak esleitzen zizkien erregelak aurreikus zitezkeen, baina praktika soitzailean forma
hauek lexikotik datoz zuzenean, erregela iexikoen bidez. Adierazgarri nagusietako bat Harris
da.
K ritika gogorrak jaso zituen eredu honek morfema eta fonema — morfologia eta
fonologia— paraleloan jartzen zituelako. Osagai fonetiko edo fonologiko bakoitza morfo bat
zela aldarrikatzen zuten, eta morfo bakoitzari aiomorfo bat zegokion. Hala ere, bere
homogeneotasuna txalotua izan da.
c) Elementuak eta Prozesua: gramatika sortzailean indarra haitu duen eredu hau hasieratik
oinarrizko errepresentazioa duten elementuz edo morfema lexikoz osatua dago, horien
gainean modifikatzeko gaitasuna duen morfema-kopuru txiki batek (fiexiboek, eratorpeneko
batzuek) jokatuz. H auek dira prozesu m orfologikoak. B aina batzuetan prozesu
morfofonologikoen beharra ere izan dezakete, eta gramatika sortzailean egokitze-erregeiek
egiten dute hori. Hurbilpen hau dinamikoa da, Elementuak eta Koiokazioa ez bezala, hura
segmentala baitzen. Hitz-eraketa erregelen aplikazio jarraia ere deitu izan zaio eredu honi
(Sproat 1992:75).
Eredu orokorra da, hots, egitura diskretuak — morfematan garbi zatikatzen diren hitzak—
nahiz ez diskretuak deskribatzen uzten du irizpide berak erabilita. Azaleko egitura hitzean
(Hitza eta Paradigma) edo morfeman (Elem entuak eta Kolokazioa) oinarri daiteke,
prozesuaren egitekoa deskribapen sintaktikoek aurkezten duten formarekiko independenteak
dira-eta. Hortaz, bake -> baked bezala esplika daitezke take -> took moduko osaerak ere.
Gramatika soitzailean oso erabilia izan dela esan dugu, hain zuzen ere "prozesua" ondo
egokitzen baitzaio "transformazio" kontzeptuari. Matthews-ek (1974) prozesu morfologiko
horietako batzuk aipatzen dizkigu: bikoizketa (partziala zein osoa), afijazioa (aurrizkiak,
artizkiak eta atzizkiak), trukaketa (aldaketa bokalikoa nahiz osoa13 (alegia, suplezioa)).
Andersonek ere bere A-M orphous morfologia (1992) eredu honetan sartzen du, nahiz
flextorako Hitza eta Paradigmara hurbiltzen dela aitortzen duen (72. or,). Eta, hain zuzen,
berak proposatua zuen lehenagotik, Hockett-en hiru ereduei gehituz, Hitza eta Paradigma
Hedatua (Anderson 1982), jarraian ikusiko duguna.

!%aina hcmen norabidearen arazoa ageri da.
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d) Andersonen Hitza eta Paradigma Hedatua: Hitza eta Paradigma ereduan oinarrituta, gramatika
sortzaileari paradigmak gehitzea proposatzen du, erregela-multzo berezi batekin: erregela
m orfolexikoak. Erregela hauen egitekoa hauxe da: kategoria sintaktiko bat forma
fonologikoan nola idatzi zehazten du. Flexioak berezko osagaia du, bere printzipio
bereziekin, sintaxirako gardena da eta, beraz, hitz-elkarketan eta eratorpenean ez bezala,
sintaxi-erregelek ezaugarri flexiboak "ikusi" eta alda ditzakete (Varela 1990:50).
Eredu honek kritikak jaso ditu (Spencer 1991), paradigma kontzeptuari oso erreferentzia
gutxi egiten diolako.
Gaur, gramatika sortzailean, fenomeno morfologikoak lexikoan biltzen dira. Hiztegiko
elementuak hitzak eta temak dira eta prozesu morfologikoak bi eratakoak: hitz-eraketa erregelak
eta erregela flexiboak. Lehenengoak hautazkoak dira eta behin baino gehiagotan aplika daitezke;
bigarrenak, atdiz, nahitaezkoak dira eta behin bakarrik aplikatzen dira.
Teoria morfologikoa azken 15-20 urteetan garatu da, Elementuak eta Prozesua ereduaren
barruan batez ere, esana dugunez, eta fenomeno morfologikoen sistematizaziora iritsi da, garai
klasikoan Hitza eta Paradigma eta estrukturalismoan Elementuak eta Kolokazioarekin egin zen
bezala (Moreno Sandoval 1991).
1,4. M orfologiaren eta gramatikako beste diziplinen arteko erlazioa
M orfologiaren autonomiari — edo autonomia ezari— buruz asko idatzi izan da. Hala ere,
baieztapen hauen alde edo kontra egin aurretik beste diziplinekin duen erlazioa ikustea komeni
da, fonologiarekin eta sintaxiarekin batez ere. Lexikoarekikoak aipatu ditugu aurreko orrietan,
azaletik bada ere.

1.4.1. M orfologia eta fonologia14
"Do morphology and phonology constitute two scparatc components with morphological
processes preceding phonological oncs, or are phonological rules integrated with word formation
rules?
What is the placc of morphophonology? Is it a part of morphology, a part o f phonology, or does it
constitute a separate component?
What types o f phonological information are needed in morphology? Are they present in underlying
structures, or are they supplied by phonological rules?
What types of morphologieal information are needed in phonology? How are they encoded? To
what extent can morphological structures influence the application o f phonological rules?

14Atal honetarako interesgarria da alomorfiaren jokaera bai morfologia bai fonologia kontuan hartuta. Baitia
1.5.1. atalcan luzatuko gara honi buruz. Hemen, beraz, ezdugu aipatuko.
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Are morphological and phonological structures identical or are they different? Is there any need for
some kind o f an adjustment apparatus? What is its scope and form?" (Szpyra 1989:vii. or.)

Ez da erraza izango Jolanta Szpyrak planteatutako galderei erantzun egoki bat ematea, baina
mende honetan zehar bi diziplina hauek izan duten lekua argitzen saiatuko gara irtenbiderik
baden ikusteko.
Hasteko, Trubetzkoy-k 1949an morfofonologia ekarri zigun, desberdintasun fonoiogikoen
erabilera morfologikoak lantzeko. Morfofonologia sartuta, baina, osagai morfologikoak hiru
errepresentazio izango zituela zioen: morfofonologikoa, fonologikoa eta fonetikoa.
Eredu honek hainbat kritika jaso izan du, izan ere, erregela (morfo)fonologikoak — fonema
bat beste batean islatzen dutenak— eta alofonikoak — fonemen gauzatze fonetikoa hizkuntza
batean, testuinguruaren arabera— ez baitira, berez, desberdinak; bereizten dituena erregelak
aplikatzen diren esparrua da. Varelaren (1990; 123-124) bi adibide baliatuz garbiago ikus daiteke
hau: imponer formaren gauzatze fonologikoa /im/poner da, eta ingerir-tn gauzatze alofonikoa
/irj/gerir. Kasu bietan asimilazioa dugu, baina testuinguruak bereizten ditu. Ideia honen gainean
eraiki da, gerora, fonologia lexikoa.
Postbloomfieldianoek, ondoren, morfologia eta fonologia guztiz bereizten zuten (Matthews
1974). Fonologiak, beraien ustez, fonemen identitatearekin eta distribuzioarekin bakarrik zuen
zerikusia, edozein unitate gramatikal garrantzirik gabekoa zen. Morfologia, aldiz, morfemen
identifikazioa eta gauzatzea zen.
Sortzaileek fonema baztertu egiten dute15. Ez dute erregelarik elementu fonologikoen
distribuzioarentzat, salbu morfemen oinarrizko formei —elem entu sintaktiko bezala
funtzionatzen dutenei— eta bi morfemen arteko sandhiari aplikatzen zaienean (Matthews 1974).
Kasuok kontuan hartuz, ikuspegi sortzailetik bi hurbilpen nagusi egon dira morfologia fonologia interakziora: banaketa eta bateratzea, Lehenengoak bi osagai desberdin direla dio eta,
beraz, erregela morfologikoen output-ean hasten dira aplikatzen erregela fonologikoak eta
egokitze-aparatuak modifikatzen ditu. Bateratzea izan da, hala ere, nagusitu dena eta honen
adierazgarri nagusi fonologia lexikoa izan da. Honela errepresentatzen ditu bi joerok Szpyrak
(1989):

*-’Gai honen inguruan, intercsgarria da Matthews-ek( 1974) postbloomficldianoen eta sortzaileen ideiak erkatuz
egiten duen arrazonamendu luzea, XI. kapituluan (211-226. or.).
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Banaketa-eredu sinpliñkatua

Bateratze-eredu sinplifikatua

1.8. Irudia. Banaketa- eta bateratze-eredua gramatika sortzailean.
B ateratze-ereduan oinarrituz, beraz, eta fonologia lexikoaren ikuspegia hartuz — hipotesi
lexikalistaren (Chomsky 1970) barruan dagoena— , erregela morfologikoek eta fonologikoek
modu ziklikoan dute eikarreragina, eragiketa morfologiko bakoitzaren ondoren egokitze
fonologikoa osatzen da-eta. Bestalde, talde bakoitzeko erregelak azpimultzotan banatzen dira,
"such that a given morphological operation leads to the potential application only o f the
appropiate subset of the phonology" (Anderson 1992:225).
Erregela fonologikoak, aldi berean, bi motatakoak dira: lexikoak eta postlexikoak, Erregela
lexikoak prozesu morfologiko bakoitzaren ondoren erregela fonologikoa aplikatuz gauzatzen
dira, ordena ziklikoaten arabera (Varela 1990, Anderson 1992). Morfema-zatiketa — erregela
morfologikoak aplikatzean erabili diren kortxeteekin markatua dagoena— aldatu egingo da
erregela fonologikoak aplikatzean, beste maila batera pasa baita. Eta, hain zuzen, azken maila
hori izango da erregela postlexikoetarako abiapuntu, egitura morfologikoa gainditua baitago.
Errazago ikusiko da adibide batekin: gaztelaniako t—> $ erregela (presidente / presiden'dia)
fonologikoa da, informazio morfologikoa hartu eta lexikoan aplikatzen duena. Erregela lexikoa
da, beraz. Baina n — > m fonologikoa da, antolakuntza morfologikoa kontuan hartu gabe, eta
hitzaren barruan (i[m]formal) nahiz kanpoan (e[m] febrero) aplikatzen dena. Azken hau erregela
postlexikoa da.
H onela errepresentatzen du Kiparskyk (1982, 1983) lexikoaren barne-osaera erregela
morfologikoaren eta fonologikoaren elkarreraginarekin:
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pieza lexiko
ez eratorriak

1
i

I mailako fonologia

I mailako morfologia

II mailako morfologia

... — ....

■

*

II mailako fonologia

n mailako fonologia

mailako morfologia

fonologia postlexikoa

SIOTAXIA

1.9. Irudia. Lexikoaren barne-osaera (Kiparsky-ren eredua)
Ikus daitekeenez, morfologia eta fonologia erkatu nahi genituen hemen, baina Iexikoa ezin
da kanpoan utzi. Beraz» morfologia - lexikoa interfazea ere kontuan hartu beharrekoa da.
Chomskyren ustez operazio morfologiko guztiak lexikoan egiten dira eta honek lexikalismoa
fonologiara zabaltzea esan nahi du. Mohanan-ek ere "toda aplicacion de una regla (fonologica)
que requiera informacion morfologica ha de tener lugar en el lexicdn" (Varela 1990:129tik
hartua) dio.
Buka dezagun Spencer-en (1991:119) hitzekin:
"Lexical phonology permits a precise characterization o f wiiat counts as a morphophonemic rule.
Such rules are lexical redundandy rules, defined over iterns in the lexicon. They are thus differcnt in
kind from the postlexical rules which apply after the syntax. The resulting model, specially when
it incorporates the notion of structure preservation, bears a certain resemblance to the structuralist
morphophonemic theories.".

1.4.2. M orfologia eta sintaxia
Bi arlo hauen arteko erlazioa ikustean morfologia flexiboa da interesatzen zaiguna, morfologia
flexiboaren morfotaktika, alegia. Horretara mugatuko gara, beraz.
Estrukturalismoaren barruan zenbait hizkuntzalarik — europarrek batez ere— ez zuen
morfologiaren eta sintaxiaren arteko banaketa onartzen gorago ikusia dugunez, hain zuzen ere,
teilakatze esanguratsu batzuk ezin zirelako banaketarekin adierazi. Horregatik proposatu zuten
bietatik hartuko zuen maila deskriptibo berria: morfosintaxia, Hjelmslev-engandik hasita.
Honen egitekoa unitate linguistikoak aztertzea izango zen, baina forma eta funtzioa batera
landuz.
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Sortzaileek, aipatua dugunez, sintaxian eta fonologian txertatu zuten morfologia hasiera
batean, gerora morfologia lexikala lexikora pasa eta flexiboa sintaxian utziz.
Hipotesi lexikalista defendatzen duten Di Sciullo eta Williams (1987:425) morfologia eta
sintaxia bereiztearen alde ageri dira:
"... morphology and syntax are separate (though related) disciplines (...) so there should be 110
confusion between morphological objects and syntactic atoms, despite the fact that the two
disciplines share a common vocabulary o f syntactic categories (Noun, Verb, Adjective and so
on).".

Azken urteotan, halere, nahiko onartua dago sintaxiaren printzipioek morfologian eragina
dutena, nahiz, ikusi berri dugunez, autore batzuek banaketa tradizionalera bueltatzea
proposatzen duten, hau da, sintaxiak ez du konpetentziarik hizkiek hitzaren barruan hartzen
duten forman edo ordenan, hori morfologiari bakarrik dagokio. Beste batzuek hitzaren barruko
eta kanpoko sintaxia bereizten dute, hitz konplexua kontuan hartuta beti ere. Normalean hitz
konplexua aipatzean hitz-eraketa bidez osatutako testu-hitzak ditugu gogoan16, baina zer
gertatzen da testu-hitz batek baino gehiagok osatzen duten bestelakoekin? Alegia, forma
perifrastikoei zein tratamendu eman behar diegu? Demagun etortzen m iz aztertu nahi dugula. Bi
hitzen aurrean gaude? Semantikoki ez behintzat; gainera, nator dugu honen pareko (gutxi
gorabehera, ñabarduratan sartu gabe). Baina, bestalde, bi osagai berezi bezala ere funtziona
dezakete. Matthews-en (1974) arabera, kasuotan "serfa impradente, desde un plano semantico,
tratar separadamente lo flexivo y lo perifrastico, de igual modo serfa poco conveniente a
nuestros actuales propdsitos no hacerlo asf' (184. or.).
Baina zabalduena, esan bezala, bien arteko erlazioa da (zenbaitentzat morfologia sintaxiaren
atal bat besterik ez da). Sintaxiaren printzipioek esplikatzen dute hainbat autorerentzat (Baker
1985,1988) morfemek hitzaren barruan duten lekua. "Ispiluaren printzipioa" deitzen zaio honi.
Andersonek (1992) morfologiaren eta sintaxiaren artean zein informazio alda daitekeen
galdetzen du eta irtenbide bezala errepresentazio morfosintaktikoa planteatzen17. Analisiren bat
edo, gutxienez, hitzaren ezaugarriren bat egongo da sintaxiarentzat eskuragarri dena. AM orphom teoriak (Anderson 1992) horixe proposatzen du, hain zuzen ere, errepresentazio
morfosintaktikoak hitz batek adierazten dituen ezaugarriak errepresentatzen ditu, bere osaera
formalarekiko oposizioan. Eta definizio formal hau ematen du geroxeago;

I6Gogora Sadock-ek kliiikoak tcstu-hitzaren analisira ekartzen zituela (1.4. irudia), baina ez du bereiz idatzitako
formentzat irtetibiderik proposatzen.
1 7 VI. kapituluan arituko gara honetaz hain zuzen ere, euskararako segmentatzaile morfologikotik analisi
morfologikora (morfosintaktikora) pasatzeko zenbait informazio deskribapen morfologiko soiltzat utzi eta beste
zenbait analisiaren azken emaitzarako "goratu" egingo baitugu. Baina ez dugu, Andersonek proposatzen duen
bezala, sintaxiarentzat eskuragarri dena bakarrik kontuan harltiko, gureak orotarikoa izan natii baitu eta, hortaz,
semantikarako balioko duten tasunak erejasoko ditugu, era tnugatuan edo erakusgarri gisa besterik cz bada ere.
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"The Morphosyntactic Representation of a vvord is the only aspect o f it that is visible to/in the
syntax; and the only way the syntax can affect the form o f a word is by manipulating its MSR”
(1992:90).

Zeintzuk dira, bada, kategoria morfosintaktikoak? Esan dezagun flexioa aplikatzean
kategoria sintaktikoa ez dela aldatzen, baina informazio berria gehitzen duela. Informazio hau
esanahiari buruzkoa (denbora, aspektua, etab.) eta funtzio gramatikala izan daiteke (kasua,
esaterako) (Sproat 1992). M atthews-entzat (1974) ere denbora, pertsona, numeroa, etab.
kategoria morfosintaktikoak dira eta, beraz, morfologian eta sintaxian dute eragina.
Honen arabera, flexio-hizkiak kategoria funtzionalak adierazten dituzten morfema
gram atikaiak dira. B i ideia azpimarratu beharko lirateke orduan: a) ezaugarri flexiboak
adierazten dituzten kategoriak, sintaktikoki esanahitsuak direnak eta b) kategoria horiek
gauzatzen dituzten elementu formalak edo marka flexiboak.
”We know that it is typical for inflecting languages to have arbitrary morphological categories,
such as conjugational or dectensional casses. These are defined in terms o f the affixes which they
cmploy to signal the different morphosyntactic categories" (Spencer 1991:227).

Morfofonologiara eta morfosintaxira jo beharra izan dute autoreek aurreko lerroetan ikusi
ahal izan dugunez, morfologia hutsa hankamotz geratzen delako edozein analisitan. Hortaz, hitz
egin al dezakegu morfologiaz gramatikako osagai autonomo bezala? M orfemak formalki
gauzatzeko fonoiogiara jo behar badugu eta ordena nahiz funtzioaren berri emateko sintaxiaren
beharrean bagaude, ez bide du zentzu handirik bere autonom ia aldarrikatzeak. Honekin
gramatika sortzailearen hasierara goaz. Baina bada morfoiogiari bakarrik dagokion ezaugarririk,
hitzaren barruko egituran berak besterik konpontzen ez duenik.
Ikus ditzagun aurrena morfologiaren bi fenomeno — alomorfia eta zero morfema— eta
bukaeran ikusiko dugu zein den bere lekua.

1.5. M orfologiaren historian bi kasu berezi: alom orfla eta zero morfema
Orain arte ikuspegi arras orokorra eskaini dugu mende honetako morfologiari buruz, baina
ondoko lerroetan guretzat garrantzia duten bi puntuk izan duten tratamendua ikusi nahi genuke:
alomorfia eta zero morfema; biek ere harreman handia dute gainera. Hain zuzen ere, morfologia
konputazionalari egotzi izan zaizkion hutsuneetako bi dira hauek, alomorfia listatu izan delako
eta zero morfemaz ahaztu ere egin delako sarri. Ikus dezagun, bada, seguruenik morfologia
teorikoak argitasunik emango du-eta tratamendu konputazionalean aplikatzeko.
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1.5.1. A lom orfia
Estrukturalistek hitzaren egiturari buruz onartzen zituzten ideiak aipatu ditugu lehenago.
M orfologia bi zatitan banatzen zuten» beraz: alom orfia batetik — m orfem ak forma
fonologikoarekin eriazionatzeko moduak— eta morfotaktika bestetik —morfemen antolakuntza
hierarkikoa— .
Alomorfia elementu garrantzitsua zen eta morfema bakoitzak gauza zitzakeen morfoen edo
alomorfoen espezifikazioa bezala hartzen zen (Elementuak eta Kolokazioa-ren ikuspegitik).
Bloomfield-ek (1933) morfeman nolabaiteko eduki fonologikoa onartzen du, gerora morfo
edo alomorfo izenez erabiliko dena. Honen jarraitzaileek (Harris, Hockett, Nida,...) ideia hau
gaur ezagutzen dugun m odura garatu zuten. H auentzat 'm orfem a' izena m orfem en
alternanteentzat edo alomorfoen klasearentzat izen abstraktu bat zen (Matthews 1974). Morfema
berari dagozkion alomorfo guztiek distribuzio osagarrian egon behar dute.
Gramatika sortzailean bigarren mailara pasa zen, nahiz hitz-eraketarako erregelekin gora
egin zuen berriro. Morfema guztiak forma sinpte, sakoneko batera eraman eta estrukturalismoan
alomorfiak egiten zuena orain hizkuntzaren erregularitate fonologikoen eragiketetara pasako da.
Murrizketa hori ezin da beti egin, baina, hala ere, hasiera batean ez zuten alomorfia erabili.
SP E -ren18 ondorioz sortutako ereduan m orfologiak ez du inongo paperik betetzen:
morfemen ordena erregela sintaktikoek agintzen dute eta forma, berriz, erregela fonologikoek.
"Only the most drastic types of allomorphy (i.e. partial or total suppletion) are handled by
means of readjustment rules" (Spencer 1991:100-101).
Fonologia sortzaile klasikoan, azalean erregela fonologiko baten baldintza morfologiko edo
lexiko bezala azaltzen dena, benetan fonologikoki baldintzatutako alomorfia bezala tratatzen da.
Iritsi izan da alomorfia bera suplezio arbitrarioen zerrenda bat izatera ere.
Alomorfiaren ikuspegi honek SPE-ren ondoko hamar urteetan-edo jarraitu zuen. Baina
fonologia sortzaile naturalak (Hooper 1976) morfema baten aldaera guztiak azaleko egituran
izan zitezkeela defendatu zuen eta erregelen ordena estrintsekoa ere baztertu. Alomorfiari
dagokionez, estrakturalismora bueltatu ziren neurri batean, alomorfia-tipo batzuetan behintzat.
Hala ere, ez zuten arrakasta handirik izan.
Fonologia lexikoak SPE gainditu zuen, Kiparskyren (1982) "Alternation Condition"etik
abiatuta. Testuinguru eratorriak murrizteko proposatu zuen Kiparskyk baldintza hau.

18SPE: The Souiul Pattern o f English (Chomsky eta Haile 1968).
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"Obligatory ncutralization rules cannot apply to all occurences o f a morpheme" (Kiparsky 1982,
Spencer-engandik hartua, 106).

Baldmtza honek hauxe ziurtatzen du: neutralizazio-erregela aplikatu behar zaion morfema
bat dagoen lekuan, alomorforen bat egongo da hizkuntzaren lekuren batean neutralizazio hori
aplikatzen ez zaiona. Baina orokorregia zen formulazio hau, eta handik gutxira "Revised
Alternation Condition" proposatu zuen, mugatuagoa:
"Obligatory neutralization rules apply only in derived environments" (Kiparsky 1982, Speticerengandik hartua, 107).

Hemen alomorfiari buruzko ideiak proposatu zituen berriro Kiparskyk fonologia sortzailean
garatzeko, "because it is the first explicit statement of the role of morphology in phonological
derivations." (Spencer 1991:107).
Joan Masearo-ren (1976) fonologia ziklikoan eta fonologia lexikalean oinarrituta— alegia,
erregelak niodu ziklikoan aplikatzen dira, egitura morfologikoak zehaztu bezala: testuinguru
eratorri batean aplikatzen diren erregelak dira, hain zuzen, zikiikoki aplikatzen direnak— ,
Kiparskyk eta Mascarok berak eragin handia izango zuten erregela ziklikoak proposatu zituzten,
hauen ardura morfologikoki baldintzatutako aldaera alomorfikoak izanik.
Hemen oinarrituta, Kiparskyk ziklikotasuna beste modu batera lortzea proposatu zuen,
Siegel-en "Level Ordering"en bertsio bat fonologiaren teorian sartuz.
Lieber-ek (1980, 1982) fonologia morfolexikoa defendatu zuen, bere ustez kasu batzuetan
hitz-eraketa erregelek alomorfo eratorrietara jo behar baitute fonologiak parte hartu aurretik.
H onek esan nahi du alomorfoek, oinarrizko formek bezala, lexikoan egon behar dutela
fonologia aplikatu aurretik. Lexikoan zerrendatuta daude, beraz, eta erredundantzia Iexikoko
erregela batekin erlazionatuta, hau da, erregela m orfolexikoarekin. SPE-k, Aronoffek eta
Kiparskyk proposatzen zutenetik urruntzen da, baina Marantz (1982) eta Spencer (1985) neurri
batean jarraitzaile izan zituen, nahiz orokorki ez zen oso onartua izan. "Morphological rules
create allomorphs for selection by morphological processes" (Spencer 1991:125).
M orfologia naturalean19 dihardutenentzat (D ressler, W urzel, M ayerthaler, etab.)
morfologia-tiporik naturalena gardena da, alegia, morfema bat = forma bat, esanahi bat (edo
gram atika-kategoria). "Biuniqueness" deitu izan zaio erlazio honi. Eta alomorfia honen
eratorpenaren adibide litzateke.
Dressler-ek (1985) erregelak hiru mailatan banatzen ditu, nahiz berak aitortzen duen muga
horiek dudazkoak direla: a) erregela fonologikoak (automadkoak; epentesia, adibidez), b)

19Ez da nahasi behar fonologia sortzaiie naturalarekin.
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erregela morfonologikoak (erregeia fonologikoak dira berez, baina lexikoki edo morfologikoki
gobernatuak, hau da, morfoiogizatzen ari direnak20) eta c) erregela alomorfikoak (guztiz
morfologizatutako alternantziak, suplezio-mota bat dira berez21). Ikus daitekeenez, tipologia
estrukturalistatik gertuago dago Dressler SPE- tik baino.
Zwicky-k (1986) Dressler-en sailkapen bera egin zuen, baina a) eta b) formalizatzeko
m odurik onena oinarrizko formari erregela sortzaiieak aplikatzea zela zioen. Erregela
alomorfikoei dagokienez, bestalde, eta hau da axola zaiguna, alomorfo eratorriak (lexikoan
listatuta daudenak) forma partikularrak izango dira, testuinguru partikularretan bilatuak izateko
markatuak. Erregelen ordena ere markatzen du berak: alomorfikoak => morfonologikoak =>
fonologikoak.
Aurrekoa ahaztu gabe, kontuan izan behar dugu alomorfia ez dela automatikoa zenbait
hizkuntzatan, morfolexikoki baldintzatua baino (alemanaren Umlaut-a kasu). Halakotan ere sor
daiteke erregela bat (rule feature approach (Spencer 1991)), baina honek ere ez ditu kasu guztiak
argitzen. Minor ntle izeneko erregelak ere erabili izan dira (hain zuzen, elementu gutxi batzuetan
bakarrik eragiten duten fenomenoetarako), baina ez dago irizpide argirik hauek erregela
alomorfikoetatik bereizteko, Aronoffek ere erregela alomorfiko bezala berranalizatzen ditu
erregelok, ez fonologiko bezala.
Bukatzeko, alomorfia erroan, hizkian edo bietan aurki dezakegu, hedatuena hizkien kasua
den arren (Moreno Sandoval 1991).
Ikuspegi hauek behintzat izan ditu alomorfiak mende honetan eta honen tratamendua
areagotu egin da fenomeno morfologikoak konputazionalki lantzen hastean, hurrengo
kapituluan ikusiko dugunez.

1.5.2. Zero m orfem a
Zero morfemak mende honetan izan duen tratamendua ikusi aurretik, horrekin esan nahi duguna
argitu behar delakoan gaude; izan ere, nahasgarri gerta daiteke. Batetik, eta hau da hemen
interesatzen zaiguna, marka espliziturik gabe informazio morfologikoa gehitzen dugunean, zero
morfema aipatzen dugu (kategoria morfosintaktiko batez ari gara); bestetik, kategoria-aldaketa
gertatzen denean zero morfema bat gehituta gauzatzen dela esan ohi da (kategoria nagusia); eta,
azkenik, hitzaren barruko elipsia dugunean (baina hemen anafora batez ari gara), zero morfema

20Adibidcz: /k g / - /s dz/ kasuan: electri[k] - electrifsjity-, analo[gJ - attalo[dz]y. Baina hemen badira salbuespenak
cia, beraz, ez da automatikoa, a) bezala.
^ S a n e - sanity modukoak sartuko Jirateke multzo honetan.
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hori kategoriala da, aurrekoan bezala, ez morfologikoa edo morfosintaktikoa. Elipsiari buruz,
dena den, IV. kapituluan arituko gara.
Hortaz, testu-hitzaren osaera mailan ari gara, batzuentzat alomorfiaz neurri batean, baina
oraingo honetan ez dugu atzizki flexiborik ez bestelakorik gehitzen eta, aldiz, informazioa
osatzen ari gara. Hurrengo lerroetan aipatuko duguna honi dagokio.
Zero "morfo"ak ez du zentzurik ikuspegi postbloom fieldianoan; izan ere, irizpide
distribuzionalak erabiltzen baitziren formak analizatzeko eta, gainera, formetan eta morfemetan
egiten zituzten sailkapenak,
Baina bigarren mundu-gerratearen ondoren orri asko bete zuen arazo honek eta 'zero
morfoa'ren hipotesiak indarra hartu zuen, forma espliziturik ez zuen morfemarentzat zero
alomorfoa proposatuz (come aditza eta cotne + 0 aditz horren partizipioa, 0 = alomorfoa). 'Zero
diferentzia’ bezala izendatzen zituzten homonimoak. Baina honekin morfemaren definizioa ere
kolokan jartzen zen. Hauen ondorengoek 'zero gauzatzea' proposatu zuten, ez baita gauza bera,
Matthews-ek (1974:128) dioenez, elementu gramatikal batek 'zero gauzatzea' duela esatea edo
forma lexiko batek 'zero alomorfoa' duela esatea. Elementuak eta Prozesua ereduan arazo honi
aurre egiten zaio prozesu morfologikoen bidez. Nola, baina? "erroa" (Hitza etci Paradigma-n
hartzen zen adieran) abiapuntu hartuta, zero eragiketa edo identitate-eragiketa (Matthews 1974)
aplikatuz, hau da, sarrera eta irteera berdinak izanik (input-a eta output-a). Hau ez da, hala ere,
zero morfologiaren gauza bera, haiek erroari 0 gehitu besterik ez baitzioten egiten.
G erraosteko hizkuntzalariek alomorfo berezitzat hartzen zituzten horrelako kasuak
(ingeleseko man-men adibidean, men, esaterako), baina onartezina da hori Matthews-entzat,
ordezkatze-prozesu bat ezin delako morfo bat izan, zero izan ez daitekeen bezala. Arazoa ez da
alomorfo izatea, prozesuaren beni ematea baizik.
Egia esan, gramatika sortzaileak ez du gai hau gehiegi landu, besteak beste, morfologia
apenas landu duelako. Hala ere, praktikan egin dira horrelako proposamenak (Varela 1990;
Lieber 1992), sintetikoetan, adibidez.
"Purely morphological motivation for such additional zero morphemes is generally lacking,
however, and (...) they lead to othenvise gratuitous difficulties. On the face of it, these additional
zero morphemes are simply a registry of the cases in vvhich the claim that syntactically and
semantically relevant aspects o f a form are signaled by the presence of corresponding morphemes
is incorrcct." (Anderson 1992:86).

Zero morfemek motibazio sintaktikoa dute normalean (Anderson 1992). Kasuren batean
espresio morfologiko hutsaren elementu izan daitezke, baina oro har ez dago motibazio zehatzik
eta zeroak ezartzen dira kategoria (morfosintaktiko) bat ez dagoelako agerian. Errepresentazio
m orfosintaktikoa izan beharko litzateke hemen kontuan A-M orphous ereduaren arabera
(Anderson 1992:266):
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"The A-Morphous view o f morphology suggests that a Morphosyntactic Representation o f the
inflectional categories expressed by a form, rather than its formal morphological structure,
constitutes the interfaee between morphology and syntax."

1.6. Zein da m orfologiaren lekna? Autonomiarik ba al du?
Kapitulu osoan zehar ikusitakoaren arabera, nekez onartuko litzateke gaur morfologia
gramatikaren atal berezi eta autonomo bezala, gehienez ere lexikoaren azpiataltzat joko lukete
askok. Baina gatde dezagun Andersonekin (1982) batera, bere artikulua baliatuz, "Where's
morphology?", eta ikus dezagun hori hala den ala berriro ere gramatikalari tradizionalengana
hurbildu behar dugun.
Eskolaka bereizten da, egia esan, morfologiaren autonomotasuna. Batzuek lexikoan sartzen
dute, morfema-kateatzea gobernatzen duten erregela bezala ikusita, lexikoaren parte; Halle,
Kiparsky, Selkirk, Lieber eta beste hainbat aipa daiteke hemen; beste batzuek sintaxian
(gramatika sortzailearen hasierako hizkuntzalariek batez ere), eta fonologian ere kokatu ohi dute
(Sproatek, esaterako). Baina beste batzuentzat autonomoa da, bai, baina osagai iexikoaren
azpiatal bezala. Gramatika sortzailearen ikuspegitik ari gara, noski. Erantzunak desberdinak dira
ikuspegiaren arabera. Morfologia flexiboa eta lexikala ere banatu izan dira, lehenengoa sintaxian
sartuz eta bigarrena lexikora pasata. Baina, hala ere, "The morphology module is autonomous
of other levels of representation, in that it has its own set of elements and principles of
combination" (Spencer 1991:455).
Guk, gure aldetik, nolabaiteko autonomia baduela uste dugu Spencerrekin eta Matthewsekin
batera, nahiz, morfologia flexiboan behintzat, morfosintaxia egokiagoa iruditzen zaigun
(Andersonek proposatzen duen errepresentazio morfosintaktikoaren ildotik), forma eta funtzioa
bereiztea askotan (ia) ezinezkoa delako. VI. kapituluan ikusiko dugu hau polikiago.
Sproat-en (1992) iritziarekin emango diogu kapituluari amaiera;
"...morphology is a complex field, and one cannot understand it fuliy without an appreciation of
phonology, syntax, semantics, and psycholinguistics. Morphology is truly a crossroads of
linguistics (Bauer 1983, p. 6); it is not really a field unto itself, because to understand word
structure one has to understand tnany things that touch on areas outside morphology." (122-123.
or.)
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II. MORFOLOGIARAKO EREDU KONPUTAZIONALAK

I I .l. SAR R ER A
Morfologia konputazionalera sarrera orokor bat egitea da kapitulu honen xedea, Historia apur
bat eginez, sorrera eta horren zergatia azaltzen saiatuko gara, alegia, zer beharri erantzuteko
sortu zen diziplina berri hau. Jarraian oinarrizko kontzeptu batzuen berri emango dugu, gehien
landu diren puntuak argitzeko.
Historia labur honetan, morfologiaren tratamendu automatikorako ezagutzera eman den
hainbat prozesadore edo programa ikusiko dugu, ikuspegi teorikoa zein eraginkortasuna
aipatuz. Ondorio batzuk aterako ditugu, morfologia konputazionalaren arazoak eta mugak
agerian geratuko baitira formalismo desberdinak ikustean.
Bigarren zatia bi mailatako ereduari eskainiko diogu, azken urteotan morfologia eta
fonologia konputazionalean ardatz bilakatu baita. Formalismoa azaldu eta bere alderdi onen zein
txarren berri eman ostean, autoreak berak eta beste hainbatek egindako kritikak eta hobekuntzaproposamenak aurkeztuko ditugu, gurea barne. Bi mailatako formalismoa izango da, hain
zuzen, kapitulua itxiko duten gaurko ereduak ikusi ahal izateko heldulekuetako bat.

II.2. M ORFOLOGIA KONPUTAZIONALAREN SORRERA: M OTIBAZIOA
Historia laburra du linguistika konputazionalak eta are laburragoa morfologiaren tratamendu
automatizatuak. Hasiera batean sintaxia bakarrik lantzen zen, batetik teoria mailan gramatika
sortzailearen eraginez, sintaxiaren azterketa nagusi baitzen, aurreko kapituluan aipatu dugun
legez. B aina bestetik ingelesaren eragina aipatu behar da, izan ere bera izan baita
konputazionalki landu den lehen hizkuntza, eta hitzaren egituraren berri emateko formak
zerrendatu izan dira, ezaugarriak gehituz. Ingelesak1 morfologia flexibo gutxi eta sinplea duela

1Honek argibide bat cskatzen du, Sproat-ek (1992) dioen bezala, konplexutasun morfologikoa hitzaren luzeraren
cdo moriema-kopuruaren arabera definitzen baita, baina ez kateatze-erregulartasunaren eta aldaketen arabera.
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esan ohi da, eta eratorpena lexikoarekin oso lotua dagoenez, atal hau ere ez da gehiegi landu,
lexikoan txertatu baizik2.
"Such heavy emphasis on syntax on the one hand and almost total neglect of morphology on the
other follows from the idiosyncracies o f English. And due to the dominant role English has in the
eomputational linguistie community, this somewhat utibalanced view permeates the
computational linguistic literature." (Jappinen eta Ylilammi 1986:257).

Horra bada morfologia hasiera batean kontuan ez hartu izanaren arrazoia. "Fuli listing
hypothesis" (FLH) izenez ezagutzen da orduko prozedura (M oreno Sandoval 1991),
azterketaren abiapuntua — eta helburua ere bai hasiera batean— sintaxia baitzen, esan bezala.
Baina horren aurretik guri gehiegi axola ez zaigun beste irizpide bat ere egon zen hizkuntza
naturalaren prozesamenduan3, alegia, programazioa lantzen zuten, irizpide linguistikoei apenas
erreparatuz. Interes linguistikoei lotua dagoen lehenengotako lana DECOMP4 (Allen eta beste
1987) dela esan dezakegu, 60. hamarkadaren hasierakoa, gerora osatu bada ere.
Baina, zergatik hasten dira morfologia konputazionalki lantzen, teorikoa bera ere oraindik
baztertu samarra zegoenean? Erantzuna erraza da: sintaxi konputazionala lantzen zutenak ohartu
ziren form a guztiak listatzearen arazoaz, batetik kostua itzela zelako — espazioa,
eraginkortasuna— eta, bestetik, forma guztiak sartuta izatea ezinezkoa zelako, ez bermatuta
behintzat. Inongo hiztegik ez ditu testu errealetan ager daitezkeen forma guztiak ematen.
Erregulartasunaren bila, beraz, anaiizatzaile morfologiko automatikoaren beharra ikusi zen.
Egia esan, aipatu dugu ez zitzaiela morfologia p e r se interesatzen, baina ia edozein
aplikaziotarako oinarrizkoa zen eta horregatik murgildu ziren azterketa honetan.
Adibide bat erabil dezakegu hori frogatzeko. Ingelesez izenak zerrendatu nahi baditugu, bi
sarrera beharko ditugu singularrean eta pluralean (m ountain, m ountains); gaztelaniaz eta
frantsesez ere bai (m onte, montes\ montagne, montagnes). Preposizioak eta artikuluak bere
aldetik5 joango direnez, menditik esateko/ram the mountain, del monte, de la montagne izango
dugu, hiru sarrera aldiko, alegia. Baina preposizio guztiak behin listatu ditugu eta artikuluek ere
oso kopuru mugatua dute, kategoria itxiak dira-eta. Beraz, sarrerak bikoiztuta izango ditugu
izenetan, hori bai, baina bestela ez dugu espazio gehiegi hartuko. Adjektiboaren kasuan gauza
bera dugu gaztelaniaz eta frantsesez, baina ingelesez behin bakarrik sartuko dugu, plural
markarik ez du-eta hartzen.
Gatozen orain euskarara edo edozein hizkuntza eranskaritara. Mendi adibidearekin jarraituz,
mugatu / mugagabe marka erantsi behar diogu, artikulua alegia —mugatuetan— , eta horietako

^Gramatika sortzailearen eraginez seguru asko, neurri handi batean behintzat, lexikoan baitzeuden hitz-elkarketa
eta eratorpena.
^Aurrerantzean HNP.
4Hurrengo atalean ikusiko dugu programa hau.
5Gaztefaniaren eta frantsesaren kasuati kontrakzioa gertatzen da zenbaitetan: de+el:del, a+el:a\, a+!es:aux, etab.
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bakoitzari aldian aldiko kasua. Are gehiago, kasu bat baino gehiago har dezake genitiboak,
esaterako, eta berriro mugatasuna eta kasua hartzeko prest egongo da. Horrela ad infmitum irits
gaitezke teorian, praktikan birritan baino gehiago apHkatzea normala ez bada ere. Eta adjektiboei
him gradu-marka erantsi behar diegu, horiek ere mugatasuna eta kasua har dezakete-eta, forma
neutroaz gain.

1)
2)
3)
4)

Absolutiboa
Partitiboa
Ergatiboa
Datiboa

muaaaabea

muo. sina.

muo, olur.

dI.

hurbila

mertdi

mendia

m endiak

m endiok

m endirik
m endik
m endirl

m endiak
mendiari

m endiek
m endiel

m endiok
m endioi

5) Inesiboa
6) Leku geniiiboa
7) Adlatibo s.
8) H urbtitie adiat.
0} Muga adlat.
10) Ablatiboa

m e n tfM n
m enditako
menditam(t)
mendilarantz
mendiiaralno
menditatik,
menditarik

mendian
mendiko
mendira(t)
m endirantz
mendiraino
m e nditik

mendietan
mendietako
mendlelara(t)
mendletarantz
mendietaraino
m endietatik,
m endlelarlk

mendiotan
mendiotako
mendlotara(t)
mendlotarantz
m endlotaraino
mendiotatik,
m endlotarlk

11)
12)
13)
14)

mendiren
mendirekln
m endiz
mendl(ren)gatik

mend'mren
mendiarekin
m endiaz
mendia(ren)gatik

mendien
m endlekin
m endlez
m endiengatik,
m endlakatlk

mendion
m endlokln
m endioz
mendiongatik,
m endiokatik

mendimntzat,
mendirendako
m enditako
menditarako
mendiko
m e nditiat,
menditako

mendiarentzat,
mendiarendako
mendiko
m m dirako

mendientzat,
m endiendako
mendietako
mendletarako

mendiontzat,
m endiondako
m endiotako
mendlotarako

Genltiboa
Soziatiboa
Instrumentata
Motibatiboa

15) Destinatiboa
- Gen. g. er,
-

Ines. g. er.
Adlat. g. ar.
Banatzaiiea
Prolatiboa

II. 1. irudia. Izen arrunt bizigabeen euskal deklinabide-taula (Euskaltzaindia
1993:518), [mugatu hurbila gurea da].
Zenbat sarrera zerrendatu beharko genuke euskaraz mendi bezalako izen arrunt bat hiztegian
edukitzeko? Eta txiki gordetzeko? Muga gaitezen izenera: II. 1. irudiaren arabera, 15 kasu
d itugu,baina22 aldaera. Hauetako 17 aldaerekmuga(gabe)tasun6 o so ah artzen d u te( 1 7 x 4 =
68). Partitiboak eta destinatiboko banatzaileak eta prolatiboak (azken honetako bi aldaerek)
mugagabea bakarrik har dezakete (4 sarrera, beraz); ablatiboaren aldaerak mugagabea eta
plurala (hurbila barne) har ditzake (3 sarrera) eta, azkenik, motibatiboaren pluraleko aldaerak bi
dira (hurbila ere behar dugulako). Hortaz, 68 + 4 + 3 + 2 = 77 sarrera oinarrizko izango
ditugu.
Baina, 77 sarrera hauetatik abiatuta, zazpi kasuk, lau muga(gabe)tasun-zutabeak kontuan
hartuta, -ko har dezakete, eta 5 aldaerak ere bai (7 x 4 = 28; 28 + 5 = 33 forma berri). Hauek
mugatu singularrean 17 forma berri osa dezakete, mugatu pluralean 19 eta plural hurbilean
beste horrenbeste (17 + 19 + 19 = 55 forma gehiago). Aurreko 33ei lotuta, beraz, 88 forma
ditugu.
Etajabego- eta leku-genitiboak mugatasuna (3 zutabe, singularra, plurala eta plural hurbiia)
har dezakete ( 2 x 5 5 ((17 x 3) + 2 + 2) = 110).

6AIcgia, mugagabea, mugatu singularra, plurala eta pluraf hurbila.
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Hortaz, bigarren maila honetan 77 + 88 + 110 = 275 sarrera izango genituzke. Eta
mendikoan modukoak aztertuko genituzke, testu-hitz arruntak, nolanahi ere.
Izen arrunt bizigabeekin egin dugu hau, baina bizidunekin beste horrenbeste beharko
genuke, bereziekin beste modu batera; adjektiboei horrczaz guztiaz gain gradua erantsi beharko
genieke, eta hortik berriro deklinabide-sistema martxan jarri; zenbatzaile zehaztuei ordinaiak eta
banatzaileak banaka gehitu» adizki jokatuak menderagailu eta guzti zerrendaratu, etab. Baina,
guztia biltegiratzeko lekurik izango al genuke? Eta, izatekotan ere, nolako analisi-abiadura
lortuko genuke? Zenbatgarren sarreran etsiko genuke? ... eta, sartuko al genituzke guztiak etsi
aurretik?
Oinarrizko 77 formak bakarrik kontuan hartuta, Elhuyar-eko Hiztegi Entzikiopedikoa-k
(1993) dituen 50.000 sarrerak7 sartzeko (izenak erreferentzia hartuta8), adibidez, 3.850.000
forma inguru beharko genuke. Baina bigarren mailako 275 formetan oinarrituko bagina (oso
normala, bestalde, hiztunarentzat maiztasun handikoak baitira horiek), 13.750.000 forma listatu
beharko genuke. Eraginkorra izango al litzateke hau?
Luzatu egin gara beharbada adibide honekin, baina nahiko motibazio da, gure ustez,
horrelako lan bati ekiteko, besteak beste, 50.000 sarrera automatikoki lantzeko, sarrerez gain
lau muga(gabe)tasun-marka eta 22 kasu-aldaera konbinatuz, alegia, 50.026 sarrerarekin,
teorian onartu ditugun 13 miliotik gorako testu-hitzen berri eman badezakegu prograina bat
osatuz.
Hala ere, zertarako balio du analisi morfologiko automatikoak? Hitzean9 oinarritzen den
edozein aplikaziotarako, esan genezake: testu-sorkuntza, analisi sintaktikoa, analisi semantikoa,
itzulpen automatikoa, hiztegi-tresnak (indexazioa, lem atizazioa, term inologia), ahozko
aplikazioak (testutik ahotsera, ahotsaren errekonozim endua), hitzaren prozesam endua
(egiaztatzaile-zuzentzaile ortografikoak, estilistikoak), dokumentuen gestioa, hizkuntzen
irakaskuntzarako tresnak, etab. Badago, beraz, aplikazio-andana bat analizatzaile/sortzaile
morfologikoa eraikitzen hasteko.

7Beste 7.500 azpisarrerak alde batera utzita.
8Izenak hartu ditugu erreferentzi puntu bezala, kopuru aldetik kategoria honetakoak direlako ugarienak eta
adjektiboen kopuru itzela adberbioen analisi-kopuru murritzarekin oreka daitekeelako. Adibiderako besterik ez dira
datuok, sordaitezkeen kopuru adierazgamez ohartzeko bakanik.
9 Hitza zer den definitzetik liasi beharko genuke. Linguistika konputazionalean, lehenengo hurbilpena, bi
zurigune arteko elementua deia esatea da. Egia da, hala ere, gaur hitz anitzeko unitate lexikalak ere aztertzcn
direna (hitz elkartuak, lexiak, aditz-perifrasiak, etab.) (Karttunen eta beste 1992; Aldezabal eta beste 1996).
Sproat-en (1992) arabera hitzaren egitura norberaren begiratuaren araberakoa da eta, gainera, linguistika
konputazionalean input ortografikoa hartzen da kontuan, idatzizkoa, ez fonologikoa. Honen tratamendu
arrakastatsuena Koskenniemirena izan da. Fonologia sortzaileak ia ez ditu erregela ortografikoak kontuan izan;
beti ere ahozko hizkuntzara mugatu da eta idazkera alde batera utzi du, Eta, hain zuzen, kritika hori bera egiten
zaio LNPari, alegia, input ortografikoan oinarritzea, justu hobekuntzefako bat izan denean. (Ritchie eta beste
1992; Sproat 1992). Bereizketa bat egiteko, suotnierako erregelak fonologikoak lirateke, baina ingelesekoak
ortografikoak dira (Sproat 1992).
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Baina, nola landu izan da gram atikaren atal hau? N agusiki parsing10 bezala, bi
arrazoirengatik: teknologikoak (eraginkortasunari begiratuta teoriari baino gehiago) eta
zientifikoak (hizkuntzalariek teoria linguistikoak frogatzeko tresna gisa erabilita). Dena den,
morfologia konputazionala ez da tradizionalki inongo teoria linguistikori lotuta egon bere
egokitasuna frogatzeko.
Morfologiaren tratamendu konputazionalak bere gorakada 80. hamarkadan hizkuntzalari
eskandinabiarrek egindako lanari zor dio dudarik gabe, Koskenniemi-ri (1983) bereziki. Gaur
ingelesak berak ere onartzen du morfologiaren beharra.
"Morphology in ihe 1980's has probably gained in iinportance in parallel with computational
morphology, some interaetion betvveen the two being inevitable" (Cahill 1989:29).

Une gorena, beraz, Koskenniemiren eredua eta honen ondorioak direla baiezta daiteke,
gerora sortu diren formaiismo berriek neurri handiagoan edo txikiagoan bertatik edan baitute.
"... it has had roughly the effect on computational morphology that Chomsky and Halle 1968 had
on phonology in the late 1960s and the early 1970s." (Sproat 1992:153).

II.3. M ORFOLOGIA KONPUTAZIONALAREN INGURUAN ARGITU
BEHARREKO HAINBAT PUNTU
Morfologiaren tratamendu automatikorako ereduak eta programak ikusten hasi aurretik hainbat
puntu argitu beharko litzateke, alegia, morfologia teorikoaren eta konputazionalaren ikuspegi
desberdinak — baleude— finkatu beharko ditugu. Horretarako, abiapuntu gisa Sproat-ek
(1992:17) planteatzen dituen lau galderei erantzuna ematen saiatuko gara.
"a. What sorts o f things can morphology mark in different languages?
b. How are words built up from smaller meaninful units— morphemes? What are morphemes, and
what can they look like?
c. What are the constraints on the order of morphemes within words?
d. Do phonological rules complicate the problem of morphological analysis?"

a) Argi dago hizkuntzen arabera informazio morfologikoaren kopurua eta hau kodetzeko
modua aldatu egiten dena. Ondorioz, eredu morfologikoak ere hizkuntzei lotuak daude
gehienetan. Eta morfologia beraren barruan, modu desberdinean joka dezakete flexiomorfologiak eta eratorpenak, esaterako. Beraz, ereduak are gehiago konplikatzen dira.

1 0 " -- ’p arsing' in morphology is the process o f retrieving the mformation cairied by particular \vords, as they
contribtae to the ineaning and the stm cture o f larger linguistic constructions m thin which they appear"
(Anderson 1992: 373),
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Muga gaitezen flexio-morfologiara, hori baita gure helbuma eta tradizionalki (linguistika
konputazionalean) ere landuena izan dena, Kontuan izan behar dugu zenbait hizkuntzatan
zehaztu beharreko informazio morfologikoa oso konplexua dela, batez ere Sproat-ek
"grammatical-function-changmg morphology" (1992:32) deitzen duen morfologian, alegia,
sintaxiarekin (eta semantikarekin ere bai askotan) lotura estua duten hizkuntzetan.
Informazio hori beti kodetu beharko da analisia zein sorkuntza egitean, esan nahi baita,
morfosintaxirako prest egon behar dugu gutxienez eredu morfologtkoa sortzean. (Ikus VI.
kapitulua, hain zuzen ere segmentatzaile moifologikotik irteera moifosintaktikora izenekoa).
b) M orfologia konputazionalaren oinarritzat m orfem ak onartuko ditugu11 eta hauen
konbinazio-erak hainbat modutakoak izango dira: kateamendu sinpleena (hizkuntza eranskari
gardenenen kasua), infijazioa, zirkunfijazioa, bikoizketa, zero morfologia eta beste zenbait
ere bai. Morfemek funtzionatzen duten erari morfotaktika12 deituko diogu, hain zuzen ere,
aipatu ditugun kasu horiek ondo funtziona dezaten eragiten duenari.
c) Morfotaktikak murrizpenak ezartzen ditu morfemen arteko loturan, jokabide egokia bakarrik
posible eginez. Klitikoak, hizkiak erabiltzen dira, beti hitz-eraketa erregelen arabera.
Murrizpen sintaktikoak dira gehienetan, baina ez-sintaktikoak ere (fonologia eta morfologia
iexikaletik gertu dabiltzanak) erabili ohi dira.
d) Hain zuzen ere, murrizpen ez-sintaktikoetan sartu beharko genuke fonologia, analisi
morfologiko osoa egin ahal izateko analisi fonologikoa ere beharrezkoa baita. LNPan
alomorfoak erabili izan dira normalean erregeletara jo ordez, sinplifikazioaren bila, nahiz
erregela fonologikoak automatikoki landu dituztenak egon diren (Koskenniemi 1983;
Jappinen eta Yliammi 1986; Tzoukermann eta Liberman 1990).

II.4, M O R F O L O G IA A U T O M A T IK O K I L A N T Z E K O P R O G R A M A K
Aurreko lerroetan aipatu ditugun egitura morfologikoei erantzun automatizatua eman nahirik
hainbat saio egin da eta horretarako programa edo prozesadore desberdinak sortu dira. Atal
honetan horietako batzuk ikusiko ditugu, nolabaiteko oihartzuna izan dutenak, ikuspegi edo
tipoiogia desberdinetako hizkuntzak landu dituztenak, tarteka horien inguraan osatu diren maila
apalagokoei erreferentzia eginez. Hain zuzen, zaharrenetik (kronologian) hasiko gara, fonologia

13-Ez gara morfologia teorikoa eta konputazionala bereizi nahian ari hemen. Hain zuzen ere, tcorikoaren bide
beretik joko dugu morfemetan osnarritzeaiv. Argibide hau eman nahi izan dugu morfologiaren tratamendu
automatikoan silaba ere hartzen delako unitate minimo bezala (Cahiil 1989, 1990; Kang eta Kim 1994).
12Gogora dezagun estrukturalisnioan ere (Anderson 1992) morfologia alomorfian eta morfotaktikan banatzen
zela, hitz-egitura osatuz (1.2.1. atala). Han genion bezala, morfotaktika hala definitzen zen: morfemak
hierarkikoki antolatutako egituretan erlazionatzeko modua.

46

II, Moifologiarako eredu konputazionalak

sortzailearen inguruan sortutako DECOMPetik, eta honekin batera hizkuntza desberdinetan
landutako pare bat (turkierarako keçi eta gaztelaniarako egindako bana, nahiz lehenengoa
irizpide linguistikoetan oinarritzen den eta bigarrena, aldiz, konputazioaren aldetik landuagoa
den); unibertsal bezala hartu izan diren hiru (Kay-rena, ATEF eta bi mailatako eredua);
infijazioa lantzen duena (AMPLE), paradigman oinarritzen den bat (Calder-ena) eta, azkenik,
morfeman izan beharrean, silaban oinarritzen den beste bat (MOLUSC)13.
Euskal morfologia automatikoki lantzeko egindako apuna aipatuko dugu ondoren, nahiz ez
den prozesadore berririk sortu; egokitzapenak egin dira.
Ikus daitekeenez, ez dugu inolako sailkapenen arabera aukeratu, ahalik eta tipologia
zabalena biltzen saiatu baizik. Hala ere, bi autorek (Moreno Sandovalek (1991) eta Alegriak
(1995a)) proposatu dituzten sailkapen-ereduak ikusiko ditugu bukaeran.

11.4.1, Program ak
11.4.1.1. DECOM P (A llen eta beste 1987)
MITeko DECOMP modulua sistema zaharrenetakoa da, 60. hamarkadaren hasierakoa14, eta
gramatika sortzaileari — fonologiari batez ere— asko zor diona.
Analisia egiten du, ez sorkuntza. Lehenengo bertsioan 12.000 sarrera erabili ziren Brown
corpus-etik (Kucera eta Francis 1967) hartuta eta ingeleseko 120.000 testu-hitz tratatzen zituen,
% 95 ondo aztertuz (Sproat 1992). Gerora ere izan ditu bertsio berriak M lTalks proiektuaren
barruan (Allen eta beste 1987).
Hauek dira ezaugarri nagusiak:
a) flexioa, eratorpena eta hitz-elkarketa testu-hitz mailan lantzen ditu. Ez du sorkuntza
morfologikorako balio, analisirako baino.
b) egoera finituko morfotaktika darabil, morfema-tipotan oinarrituz eta erregela sinpleekin
osatutako multzo batek definitua. Kategoriaren berri ere ematen du, gerora sintaxirako
egokia dena.

13Badira morfologia hutsa latidu beharrean morfosintaxira hurbiltzen diren beste ercdu batzuk ere, gaur indarra
hartu duten baterakuntza-formalismoak, berbarako, baina horiek kapituluaren bukaeran aipatuko ditugu, hian
zuzen, goian aipatu ditugunen hobekuntza bczala sortu direlako.
1 4 Lehenengo saioak 60. hamarkadaren hasieran egin ziren MITen, baina deskonposatzaile morfologikoa
hamarkadaren erdialdekoa da, nahiz gerora osatu egin duten. Hori guztia biltzen du Allenen eta bere lankideen
I987ko argitalpenak.
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c) aldaketa fonologikoak oso oinarrizkoak dira eta erregela sinpleek deskribatzen dituzte.
Karaktere bat gehitu, ezabatu edo aldatu egin daiteke, baina ez du karaktere bat baino
gehiago onartzen. Aldaketa hauen berri lexikoan ematen da. Hala adierazten dute autoreek
(Allen eta beste 1987:34):
“a. forbidden: <alloy> does not double thc <y> in <alloyitig>.
b. required; <scar> doubles the <r> in <scarred>.
c. o p tio n a l: <change> inay undergo spelling chatige in <changtng>, but does not in
<changeable>.

Sistem a zaharra da, baina eboluzionatu egin du eta egun interes-puntu nagusiak
morfotaktikaren tratamendu dotorea» desanbiguazio-mekanismoa eta eraginkortasuna dira.
"This work is therefore a fine example of linguistlcally informed computational linguistic
research" (Sproat 1992:189).
Hutsuneak ere baditu, analisirako bakarrik balio du-eta, ez sorkuntzarako eta, gainera,
morfofonologia ahula da. Beharbada horrexegatik ez du jarraitzaile askorik izan, ez baita
mekanismo orokorra.
SIEMENS etxeko MARSek (Morphological Analysisfor Retrieval Support) (Meya 1986),
gaztelaniarako egindako analizatzaile morfologiak, DECOMPen ezaugarri berak ditu.
Corpuseko terminoen arteko erlazio morfologikoen azterketa egiten du gaztelaniarako. Hala
planteatzen du lematizazioko prestaketa, adibidez:
MORFRMA

KATEGORIZAZIOA

TIPOA

a: /ric/

:LEX

ADJ

o a

b: /isitn/

:AFF SUF

ADJ

o a

c: /as/

:AFF F.ND

ADI

a

NOMVRB

kategoria

TR ANSFORM A7.TOA
qu

ar er ir

Iem aren
flex io a

Eta erregela zehazteko modua hau da:
categorfa morfosintactica = categ. de (b) n categ. de (c) — > ADJ
lema = CONCAT (morfema (a) con transformaeidn,
morfema (b),
tipo del morfema (b) tipo del morfema (c)
La sustitucidn de esta funcion da: CONCAT (riqu, isim, a)." (Meya 1986:102),

Analisi egokia egiteko morfotaktika landua behar du, betiere osagaien metaketa hurrengo
morfemara pasa aurretik eginez, alegia, (a) eta (b) aztertu ondoren, (b) osatuari gehituko zaio
(c), eta zein tipo den lehendik sortu duen analizatzaile morfologikoak bideratuko du.
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Dena den, flexiorako ez dirudi oso erosoa, besteak beste lematizazioari begira eratorpena
eta hitz-elkarketa lantzea askozaz ganantzitsuagoa ikusten duelako. Eta, hain zuzen, morfologia
lexikoaren bi atalak lantzeko sistema egokitzat hartzen dute.

11.4.1.2. ATEF (GETA 1982)
Edozein hizkuntzari aplika dakiokeen analizatzailea da Grenobleko GETA (Groupe d'Etudes
pour la Traduction Automatique) taldeko ATEF tresna (GETA 1982). Analisia erraz lot daiteke
analisi sintaktikoarekin (ROBRA izeneko tresnarekin). Azken helburua itzulpen automatikoa da
eta hainbat hizkuntzatarako erabili izan dute (frantsesa, errusiera, alemana eta hizkuntza
asiatikoak, besteak beste).
ATEFen bidez hizkuntza baten deskribapen morfologikoa adieraz daiteke eta konpilatu
ondoren esaldien analisi morfologikoa lortzen da.
Deskribapen morfologikoa lau atalek osatzen dute: aldagaiak, formatuak, hiztegia eta
gramatika.
a) Aldagaiak analisiaren informazioa biltzeko erabiltzen diren elementu sinbolikoak dira. Hauek
hasieran defmitzen dira, izena eta dagozkien balio posibleak zehaztuz. Esaterako,
kasua == (erg, nom,,..)
gen == (fem, mask,.,.)
Aldagaien balioen esleipena formatuetan edota hiztegietan burutzen da.
b) F orm atuek morfema-multzo bati dagokion aidagaien esleipena egiten dute. Horrela,
formatuko partaideen definizioa errazagoa izango da, ez baita morfema bakoitzean definitu
behar. Dena den, morfema bati bere formatuari dagokion informazioaz gain bestelako
informazioa ere erants dakioke hiztegian.
c) H iztegiak morfemei dagokien informazioa jasotzen du —zazpi hiztegi defini dakezke,
erregelek kudeatzen dituztenak: normalean aurrizkiak, atzizkiak, lokuzioak, ohiko lemak,
erabiltzailearen lemak, etab. banatzen dira zazpi hiztegiotan— . Hiztegiaren barruan morfema
bakoitzeko sarrera bat gordetzen da; bertan morfema, dagokion formatu morfologikoa zein
sintaktikoa eta unitate lexikoa adierazten dira. Unitate lexikoak erro amankomuna duten Iema
guztiak biltzen ditu, trabajar, trabajo, trabajador modukoak esaterako, gaztelaniaren kasuan.
d) Azkenik, gramatika erregela-sorta bat da eta aldagaien eguneraketa, azpilexikoen irekitzea eta
ixtea, karaktere-aldaketak, etab. bideratzen ditu. Edozein erregelatan eremuok zehatz
daitezke: izena (erregela izendatzeko), formatua, ekintzak, baldintzak, testuaren gaineko
aldaketak eta azpierregelak.
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ATEF azaleko mailan bakarrik mugitzen da eta, ondorioz, hiztegia ere horretara behartzen
du, alomorfoak listatuta edukiz. Ez ditu, beraz, aldaketa morfofonologikoak linguistikoki
tratatzen. Bestalde, ezagutza linguistikoa eta programa ez dira guztiz bereizten, ereduak
gardentasuna galduz. Gainera, helburu nagusia itzulpen automatikoa izatean, morfologia
sintaxirako prestalana da ezer baino gehiago.
Sistema hau baliatuz euskararako saio txiki bat egin da, baina ez da oso malgua
morfologiarako, nahiz sintaxirako egokiagoa dirudien (Arregi eta Urkia 1989). (Ikus I.
eranskina),

Eredu honen bidetik sortua da Marti-ren (1986) A M ere; gaztelaniarako egindako
analizatzaile morfologikoa da, berez lematizatzaile baten parte dena. Analisirako bakarrik balio
du, morfotaktika azpilexikotan oinarritutako erregela bidez definitzen da eta hauen aplikazioak
ezaugarri morfologiko batzuk baldintza ditzake. Lexikoan biltzen diren hiztegi-unitateak hitzzatiak dira (erroak, atzizkiak eta flexio-morfemak) eta informazio linguistikoa atributu bidez
adierazten da (CAT = N, GEN = M A S C ,...).

11.4.1.3. K ay-ren chart parsing (1977)
Martin Kay lehenetakoa izan zen morfologia parsing-arazo bezala hartzen, eta berak sortutako
eredua orokorra izan nahi zuen lehena dela esan daiteke. Morfemak kateatzen zituen, formatik
abiatu eta bere atalak egitura handiagotan multzokatzen saiatuz. Bi osagai zituen analizatzaile
morfologikoak: berridazketa-erregela morfografemikoak eta hiztegia. Honakoa zen analisiprozedura:
a) azaleko formatik abiatuta, fonologia desegin erregelak alderantzikatuz. Analisi bat baino
gehiago lor zitekeen. Adibidez, tries testu-hitza eredu hartuta, beheko segida duen hainbat
analisi desberdin egon daiteke:
t

r
i e s
.»....—*........... » •

b) errepresentazio posible horietako bakoitzarentzat, morfologikoki bateragarri ziren elementu
lexikalen multzoa bilatu, morfotaktikaren arabera lerroka zitezkeenak. Betetzen zen multzo
bakoitza formaren analisi potentziala zen. Tries adibidearekin jarraituz, eskema hauxe izango
da:
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c) fotiologikoki posible zen analisi bakoitzetik parsing-aren emaitza bezala bueltatu behar zuena
hauxe zen: osagai morfologikoen "edukia" zuen lista bat.
<try+es>
<trie+es>
Deskribapen hau estandarra izan da luzaroan, eta erregelen aplikazioa eta sarbide lexikoa
guztiz banatuta egotea erakargarria da, baina hainbat arazo aipatu beharra dago (Anderson
1988, 1992; Cahiil 1989; Sproat 1992): batetik, erregela fonologikoak ez dira oso zehatzaketa
parsing-ean arazoak sortzen dituzte: sistema fonologiko alderantzikatua erabiltzean tarteko
analisi asko sor daiteke, sistema aurrekonpilatu gabe lan egiten duelako. Bestetik, morfemak
bakarrik sartuta, forma konplexuak modu desberdinetan aztertzeko arazoak daude. Kay-ren
ereduan analisirako bide asko erabiltzen da, teorian sakoneko errepresentazio asko egon
daitekeelako; baina erregelen sistema konplexu batean, bide horietako asko aurretiaz baztertuko
lirateke, morfema-sekuentzia azalean ez delako posible. Lotura hori gehixeago landu izan balu,
hainbat analisi hasieratik baztertuko litzateke. Finean, benetako eragiketa morfologiko bakarra
afijazioa da, eta honek ez du hainbat hizkuntzatarako balio (arabiera, kasu).
Sistema hau ez zen inoiz egokitu konplexutasun fonologikoa duten hizkuntzetara, seguru
asko fonologian hutsune nabariak zituelako Kay-ren proposamenak (Anderson 1992).

11.4.1,4. KEÇI (H ankam er 1986)
Turkierarako prestatutako egoera finituko analizatzailea da Keçi, Kay-renaren alternatiba bezala
egina baina praktikoa, printzipioz behintzat.
Corpus handi bat sartu zuen Jorge Hankamer-ek ordenadorean eta zehaztasun tipografikoa
egiaztatzen saiatu. Osorik egitea ezinezkoa zen, baina bazuen onargarritasun-maila bat hitzak
ezagutzeko. Prozedura sortu zuen orduan analisi m orfologikoa egiteko: turkieraren
morfotaktika egoera fmituko makinan.
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Ezkerretik15 hasten da analizatzailea: erroa bilatu eta iandu duen egoera finituko makinan
galdetzen du ondoren etor daitekeenaz. Bilaketak bata bestearen segidan egiten ditu, erroari
lotuz eta erregela fonologikoak aplikatuz, Ondo analizatzen badu, gehitu duen elementua
analisiaren zati dela onar daiteke. Besteia, bilatzen jarraitzen du. Neurri batean, Halle-ren
"irazkiaren" eredua jarraitzen duela esan daiteke.
Ikuspegi linguistikotik interesgarria dirudi, eta autore desberdinek balio hori aitortu diote
gainera (Anderson 1992; Sproat 1992).
"keçi is perhaps tlie only truly working system that uses a gencrate-and-test procedure
incorporating ordered phonological rules in the style of Generative Phonology" (Sproat 1992:190).

Bestalde, eraginkortasun aldetik ere oso egokia da, baina hainbat arazo du, besteak beste,
turkierarako pentsatua baitago eta hizkuntza horretan oso ondo dabilen arren, ez dago
orotaratzerik. A tzizkiak bakarrik lan ditzake eta aurrizkiak zein artizkiak dituzten
hizkuntzetarako ez da baliagarria. Hizkuntza eranskari gardenetarako besterik ez da egokia.
Euskararako, adibidez, ezin da aplikaziorik egin, aurrizkiak ez lituzke-eta landuko.
Hortaz, erabili duen hizkuntzak lagundu dio sistema sinplea egiten. Ez dirudi eranskariak
ez diren hizkuntzetan hain emaitza onik emango zukeenik.

IL 4.1.5. B i m ailatako m orfologia (K oskenniem i 1983)
Kimmo Koskenniemik 1983an idatzitako tesiak aldaketa eta aurrerapauso itzela ekarri dio
morfologiaren tratamendu automatikoari. Harrera bikaina izan duen eredu honen ezaugarri
nagusiak aipatuko ditugu hemen, baina II.4.5. atalean zehazkiago aztertuko dugu, hain zuzen
ere ondoko lanetarako erreferentzia bihurtu baita neurri handi batean. Horrez gain, euskararako
egokitzapena formalismo honetan oinarritua da. Polikiago aztertuko dugu, beraz,
Hona hemen azaletik eta laburbilduz ereduaren ezaugarri nagusiak:
a) eredu orokorra da, edozein hizkuntzari aplika dakiokeena.
b) baliagarria da hitzen analisi morfologikorako zein sintesirako.
c) ezagutza linguistikoa eta algoritmoa bereizi egiten ditu eta, ondorioz, programa berak edozein
hizkuntzatarako balio dezake.

15Ezkerretik hastea hizkuntzari lotua dago, turkierak atzizkiak soilik baititu.
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d) analizatu edo sortuko den hitzaren azaleko maila eta hiztegiko sisteman (sistema lexikoan)
errepresentatzen den maila lexiko edo sakonekoa argi eta garbi bereizten ditu. Hau dela-eta,
ez dago alomoifo beharrik, printzipioz behintzat.
e) fonologia sortzaileko berridazketa-erregelen ordez erregela paraleloak erabiltzen ditu, sistema
kontzeptualki zein konputazionalki errazago bihurtuz.
Oinarrizko bi osagai ditu sistemak: erregelak eta sistema lexikoa.
Formalismo hau arrakastatsua izan da eta da, baina hainbat kritika jaso du eta hobekuntzaproposamenak ere izan dira. Baina ikusiko ditugu aurrerago.

11,4.1.6. AM PLE (W eber eta beste 1988)
Egoera finitukoa ez den tresna da SILeko (.Summer Institut o f Linguistics) AMPLE. Esplorazio
morfologikorako prestatua da, Weber-ek eta Mann-ek I979an ketxuerarako egindako parser
morfologiko baten ondorio.
Morfotaktika morfologia kategoriala erabilita osatzen da: izenen sarrera lexikoan, adibidez,
N ezaugarria gehitzen da, eta aditzak sortzeko izenak hartzen duen aurrizkiari V/N ezartzen
zaio. Baina Hankamer-en sisteman ez bezala (haren notazioa Koskenniemirenaren antzekoa
baitzen), AMPLEk, printzipioz, urruneko mendekotasuna ere kontrola dezake; ahaltsua da,
beraz.
Encouragement adibidea hala analizatuko du sistema honek: en + courage + ment osagaien
informazioa
en-

V/N

courage

N

-ment

V\N

da, hizkien sarrera lexikoan espezifikazio kategorial guztiak zehaztuz. Hortaz, atzizki batek
eskatuko duen kategoria morfotaktika idaztean markatzen da eta
coux'ciçjefj }y

mentv\N1n

analisia emango du. Hitz bat analizatzean ezker —> eskuin egiten du, morfema-sekuentziaka,
m otzenak bilatuz. M orfema posiblea lortzen duenean m orfotaktika saiatzen da bere
definizioetako zerbait dagoen bilatzen, ondo badago analisia jasotzeko. Hitzaren bukaeran
hainbat test aplikatzen dira: analisi morfologikoaren kategoria sintaktikoa, adibidez, lantzen ari
den hizkuntzan osaera hori posible den, morfemen banaketa teorikoki onargarria den, etab.
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Baina, teorian hala den arren, zailtasunak ditu [un+ [[en + courage] +able]] modukoak
deskribatzeko. Egia esan, oso printzipio morfotaktiko gutxi daude ereduan sartuta.
Bestalde, morfemak (edo alomorfoak) murritz daitezke baldintza fonologikoak ezarrita.
Adibidez, ingeleseko en- aurrizkiaren em- alomorfoa ezpainkarien aurrean bakarrik onartzeko "/
— Labiai" ezartzen da, baina ez du erregela fonologikoetarako eredurik, eta azaleko forma
guztiak zerrendatu beharra dago,
Eredu honek, beraz, printzipio morfotaktiko gutxi ditu eta erregela fonologikoen eredu
zuzenik ere ez du, morfemen azaleko agerraldi guztiak zerrendatu behar baitira. Hala ere,
infijaziorako eredurik garbiena da kontzeptualki, erregelan "— " marka ezartzen baita, •' / #
{C) v c — c V" modukoak sortuz eta, beraz, urruneko m endekotasunak ondo trata
ditzakeela dirudi (Sproat 1992). M orfologia sortzailearen gertuko eragina nabarmena da
planteamendu honetan, Aronoff-ena adibldez.

11.4.1.7.

G a ztela n ia ra k o

a n a liz a tz a ile

m o r fo lo g ik o a

(T zo u k erm a n n

eta

Liberm an 1990)
Eredu oso sinplea baina eraginkorra da Tzoukermann-ena eta Liberman-ena, nahiz ez den oso
interesgarria ikuspegi linguistikotik. Benetako aukeratze m orfologikoak fonologikoki
baldintzatutako alternantziekin nahasten dituzte. Analisirako eta sorkuntzarako sistema bat
proposatzen dute, espezifikazio linguistikorako bi m ailatako eredua erabiliz, baina
eraginkortasunari begira erregelak lexikoarekin konpilatzen dira eta alomorfoei dagozkien hitzzati guztiak automatikoki lortzen dira, on-line tratamendu morfofonologikoaren beharrik gabe.
Adibidez, gaztelaniako ju g a r aditzaren tratamendua halakoa da: bi aldaera izan ditzake
erroak (jueg- eta ju g -, bigarren hau pluraleko 1, eta 2. pertsonetarako); beraz, sarrera bi
beharko dira:
a.

1

b.

1 8

7

jug

jugar

juog

jugar

lehenengo zutabea (1) hasierako egoera da, input-a;hirugarrenean alomorfoa zerrendatzen da,
laugarrena lexemarentzat utzita; bigarrena, azkenik, 3.zutabea ikusi ondoren

egoera finituko

itzultzaileak (FST) analisia zein egoeratara bideratu behar duen adierazten du. Analisiaren
irteera hauxe izango da: juego 'jugar / 1 / SG / PRES / IND / ACT'.
KIM MOren erregelen ideia hartu zuten autoreek, baina lexikoarekin konpilatu eta
alom orfoak autom atikoki sortzen dituzte. H artara, horien gainean ez da aldaketa
morfofonologikorik egin beharko eta lexikoan bilaketak karaktereka egin beharrean, hitz-zatika
egingo dira.
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Espezifikazio mailan, beraz, bi mailatako ereduaren antza duela esan daiteke, baina
program aren ikuspegitik A TEFera eta AM ra hurbiltzen da gehiago. H izkuntza
erromanikoetarako egokia dela diote autoreek eta alemanerako ere bada proiektu bat.

H .4.1,8, M orfologia paradigm atikoa (Calder 1988)
Aurreko kapituluan aipatu dugun moduan, gramatika tradizionalean paradigma izan da flexiomorfologia deskribatzeko eredurik orokorrena. Ez da, baina, morfologia konputazionalean oso
erabilia izan hurbilpen hau, nahiz Calder-ek bide honetatikjo duen.
Paradigma testu-hitzaren egitura bezala definitzen du autoreak bere sisteman, osagai
hauekin; paradigmaren izena, string-multzoa, baldintzak, erregela lexikoak eta aldaerak.
Adibidez, o-z bukatutako ingeleseko izenek pluralean hartzen duten e epentetikoa hala
adierazten du:
<noun-o, N : [noun, singular, N=S+oj, [singular, plural], [AW+es]>
alegia, o-z bukatutako N izen batek, singularrean, pluralean es egingo du (potato+s —>
potatoes). Baina badira salbuespenak, piano —> pianos modukoak. Kasu hauetarako beste
paradigma bat darabil, aurrekoa baino zehatzagoa:
<noun-o2, N: [noun, singular, iV=[piano, piccolo,...], [singular, plural], [NN+s]>
Aurreko kapituluan ikusi ditugu Bear-en (1988) "negative rule features" izendatu dituenak,
piano moduko sarrerei e ukatuz. Bear-ek sarrera lexikoa markatzea eskatzen zuen (gogora
dezagun Koskenniemik diakritikoak darabiltzala horretarako), baina Calder-ek beste paradigma
batean sartzen ditu, e epentetikoa aplikatzen ez duen paradigman, hain zuzen.
Salbuespenen tratamendurako eredurik gardenena da kontzeptualki eredu hau (Sproat
1992).

11,4.1.9. M OLUSC (C ahill 1989, 1990)
Lynne J. Cahill kontzeptu fonologikotan oinarritzen da morfologiara hurbiltzeko, silaban
bereziki, morfeman izan beharrean. Autorearen ustez europar hizkuntza flexionatuetarako
egokia da morfeman oinarritutako eredua, baina arabiera moduko hlzkuntzetarako ez du balio.
Bere proposamena MOLUSC (Morphological Operation Language Using Syllable-based
Constructs) da, silaba-sekuentziaka funtzionatzen duena morfo(fono)logia definitzeko eta
ingelesa, arabiera eta sanskritoa darabiltza adibide gisa. Aitizkien tratamendu automatikoa ondo
egiten du silabatan oinarrituta.
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Silaba-banaketan oinarrituta koreerarako eredu berri bat sortu da, neurri batean Cahill-en
lanean oinarritua (Kang eta Kim 1994),

11.4.2. Euskararako egindako saioak
Euskarari dagokionez, Joseba Abaituarena (Abaitua 1985; 1988) izan da lehenengo saioa, nahiz
ez duen morfologia berez lantzen, sintaxirako prestalan bezala soilik16. Jeremy Carroll-ekin
batera ere aditz laguntzaileak lantzeko parser morfologiko bat prestatu zuen (Carroll eta Abaitua
1987), formalismo bera erabilita. Erregela morfotaktikoak berridazketa-erregela eta ezaugarrikookurrentzia murrizpen bezala adierazten dituzte.
Baina morfologia bere osotasunean lantzen duen euskararako eredu bakarra bi mailatako
formalismoan oinarritua da (Agirre eta beste 1989, 1991, 1992; Aduriz eta beste 1993, 1994;
Urkia 1994; Alegria 1995a), hain zuzen ere ondoko kapituluetan neurri batean behintzat ikusiko
duguna. Honekin batera GETAko ATEF tresna erabilita egin den saioa (Arregi eta Urkia 1989)
ere badugu, azken hau osatugabea eta I. eranskinean ikusiko duguna.

11.4.3. Bi sailkapen-eredu posible
Programak edo prozesadoreak sailkatzeko saio bat baino gehiago egin da. Irizpideetako bat,
morfologia teorikoan bezala, Hockett-en sailkapena erabiltzea izan da. Moreno Sandovalek
(1991), esaterako, Hockett-en hiru ereduei laugarren bat gehitu17 eta hau eman du:
1. Hitza eta Paradigma ereduan oinarritua: talde honetan biltzen diren ereduek ezaugarriok
dituzte: diakritiko beharrik eza, azaleko mailan oinarritzen baitira; paradigmaren eta
analogiaren nozio linguistikoak hartzen dituzte; lexema bakoitzeko hiztegi-sarrera bat dago,
baina paradigmaren arabera hainbat erregela dago; oso malguak dira, edozein irregularitatetiporen berri ematen dute; konputazionalki eraginkorrak dira.
Eredu honen adierazgarri nagusi bezala 11.4.1.7. atalean aurkeztu dugun Caider-en eredu
paradigmatikoa har dezakegu, nahiz badiren beste batzuk ere, Hellberg-en suedierarako
eredua, Karlsson-en (1985) suomierarakoa —Hellberg-enean oinarritua— eta gaztelaniarako
Pisako eta IBMko proiektuak, besteak beste.

1 6 LFC (Lexical Functional Orammar) formalismoa crabilita euskararako parser bat prestatu zucn Abaituak.
Honen bertsio bcrri bat aurkeztu zuen 1990ean Ruiz eta Zubizarrctarekin batera (Ruiz eta beste 1990).
1 7 Ez lcheneitgo kapituluan ikusi dugun Andcrsonek proposatutako Hitza eta Paradigma Hedatua, Moreno
Sandovalek bcrak sortutako Eredit mistoa baizik.
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2. Elementuak eta Prozesua: egoera finituko automatak darabiltzaten eredu gehienak bildu
behatko lirateke hemen; izan ere, testu-hitz baten analisian oinarrizko forman eragina duten
hainbat prozesu ukitzen dituen bideakjarraitzen baitira (Karlsson 1989).
Kaplan eta Kay-ren (1981) gramatika morfografemikoa eta Koskenniemi-ren (1983) bi
mailatako eredua dira esanguratsuenak.
3. Elementuak eta Koiokazioa: ez dute eredu morfologiko zehatz bat jarraitzen, baina hurbilpen
segmentaletik gertuen dagoen eredua da, banaketa morfematan eginda. Alomorfiaren berri
emateko suplezioa darabilte, alegia, aldaera alomorfiko bakoitzak bere hiztegi-sarrera du.
4. Eredu mistoa, hau da, orain arte ia aipatu ere egin ez dugun baterakuntza-formalismoa eta
bi mailatako eredua biltzen dituena: azken urteotan bi mailatako morfologia — arazo
m orfografem ikoetarako— eta ezaugarrietan oinarritutako gram atikak — inform azio
morfosintaktikoa lantzeko— konbinatzen dira. Ezagunenak Bear-en eredua (1986), Ritchie
eta bere lankideen deskribapen lexikorako eredu konputazionala (1987) eta Trost-en (1990)
morfologia ez-kateaturako eredua dira. Kapituluaren bukaeran arituko gara baterakuntzaformalismoez. VI. kapituluan ikusiko dugunez, gure prozesadore osatua ere eredu honetara
hurbiltzen da.
Iñaki Alegriak (1995a) sailkapen hau kritikatu du, hain zuzen ere Moreno Sandovalek hiru
irizpide erabilita erkatzen dituelako ereduok (eraginkortasuna, egokitzapen formala eta
gainsorrera). Alegriak beste irizpideok darabiltza: deskribapen-ahalmena, morfologiari ekiteko
modua, morfotaktika, aldaketa morfofonologikoak eta lexikoan gordetzen diren osagai-motak.
Horien arabera honakoa proposatzen du berak, formalismoka egina:
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morfotaktika
bestelakoa

Trost, 90

baterakuntza

Alvey
egoera ' ‘AM' '
DECOMP
finitukoa
• A TEF' ' ’
AT&T
MARS
espainiera
zeharo
lineala
(i->i+l)
ezer ez
(hitz-zatiak)

ad-hoc

Kaplan &
Kay, 81

G uk
proposatu tak o a

KIMMO
morfofonologia

erregela
sinpleak

erregela
sekuentzial
orokorrak

Ezaugani morfologikoek
baldintzatzen dute morfotaktika

erregela
paraielo
orokorrak

bestelakoak

Ezaugarri morfologikoek
enegelak baldintzatzen dituzte

II.2. Irudia. Alegriaren (1995a: 38) prozesadore morfologikoen sailkapena
morfotaktikaren eta morfofonologiaren tratamenduaren arabera
Alegriak proposatu duena Koskenniemiren eredu osatua da. Gurea hortxe kokatu beharko
genuke, baina baterakuntzara egin dugun hurbilpenean (ikus VI. kapitulua) lerro bat goratu
beharko genuke eta Alvey-ra hurbildu.

I I . 5.

M O R F O L O G IA

K O N P U T A Z IO N A L A R E N

ARAZOAK

ETA

KONPONBIDE POSIBLEAK
Egin diren saioak ganantzitsuak izan dira morfologiaren tratamendu automatiko osoa lortu ahal
izateko, baina egun oraindik gainditu gabe dagoen hainbat arazo ikusiko dugu ondoko
lerroetan, emaitza ez baita guztiz asegarria. Teorikoki onargarria den egitura linguistikoaren
analisi-prozedura ezin da konputazionalki tratatu, antza. Baina hiztunak duen hizkuntzaren
ezagutza bera ere ikusi beharko litzateke noraino den sistematikoa (Anderson 1992).
Horiek horrela, bost puntutan banatuko ditugu arazoak:
a) Oinarri-oinarrian dagoen arazoa teorikoa izan daiteke, ez baitago fenomeno morfologikoen
deskribapen linguistiko zehatzik; gainera, hizkuntzaren erabileran ere gorabeherak daude eta,
aplikazioaren arabera, sistema bat zurrunagoa ala malguagoa izango da.
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b) Ikusitako adibideak bat zetozen fonologia desegin eta morfologia analizatzea banatuta egin
daitezkeela esatean, Guztiek egin diote kasu gehiago fonologia desegiteari sistema
morfologikoaren egiturari berari baino, azken hau egoera finituko makina bezala errepresenta
daitekeela onartuz, "describing the admissible concatenations of underlying forms from a
lexicon o f morphemes" (Anderson 1992:387), Ez dirudi egokia, hizkuntza batzuetan
morfologiatik fonologiarako urratsa ez baita hain garbi bereizten, forma konplexuetan zerbait
tartekatzen da-eta; ziklo bezala hartzea hobe dela dio Andersonek, kasu honetan ezingo
litzatekeelako fonologia baztertu analisi motfologikoaren aurretik.
c) Morfema-banaketa erabili ohi da irizpide bezala eta neurri batean morfologia estrukturalista
klasikora jo dela dirudi. Baina erlazio morfologiko guztiek ez dituzte hizki-erlazioak eta ez
dira morfemetan banatzen: artizkia, bikoizketa (silaba batena edo forma osoarena), ablaut-a,
umlaut-a,.,.
d) Morfologo konputazionalek lan gehiago egin dute alomorfoak zerrendatzen erregela
fonologikoak sortzen baino. Hala ere, bi mailatako ereduak saio serioa egin du arazo hau
gainditu ahal izateko (Koskenniemi 1983,1985).
e) Analisiaren emaitzari dagokionez (output- a), morfemetan ematen da, eta hori da arruntena eta
normalena gainera18 (Anderson 1992): morfema bat non hasten den, non bukatzen eta
bakoitzaren esanahia. Baina sintaxirako prestakuntza egin nahi bada, adibidez, hau
gogorregia eta ahulegia da aldi berean: gogorregia, eskaintzen den hainbat informazio hutsaia
delako sintaxirako — kategoria, kasua, generoa,... behar du sintaxiak, baina ez hitzak nola
ematen dituen— ; ahulegia, informazio absentea dagoelako, hau da, agertzen ez den
informazioa; eta askotan zero morfemarekin ere markatzen ez dena. Morfologiaren eredu
konputazionalek besterik gabe onartu dute analizatzaile morfologikoak hitzaren forma posible
guztiak bilatu eta goragoko maila batera pasatzen dituela — analizatzaile sintaktikora,
adibidez— , honek forma egokiena aukera dezan.
Honen aurrean Andersonen (1992:392) proposamena ondokoa da:
"a, An indication o f lexical identity (vvith a pointer to the syntactic and semantic properties of this
lexicai item); and
b. A Morphosyntactic Representation that shows the inflectional categories conveyed by this word
form.".

Bada beste aukera bat ere, alegia, Baker-en (1988) ispiluaren printzipioan (mirror-prmciple
effects) oinarritzen dena, hau da, sintaktikoki esanahitsua den morfologia — Sproatek (1992),
esaterako, proposatu duena— .

18Baina gogora dezagun silabaka ere landu izan dela, MOLUSCen (Cahill 1989, 1990) ikusi dueun bezala (ikus
H .4.I.8.).
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Baina onartu beharra dago oraingoz ez dagoela hurbilpen seriorik teoria linguistikoen eta
konputazionalen artean. Gure aplikazioan kontuan izan dugu morfosintaxiaren arazoa. Hain
zuzen, VI. kapituluan arituko gara honetaz.

II.6. BI M AILATAKO FORM ALISMOA
Bi mailatako morfologia19 1983an Koskenniemik proposatutako eredu konputazionala da,
ondoren ikusiko ditugun ezaugarriak direla-eta oso arrakastatsua izan dena. Berez, gramatika
morfografemikoaren garapenik ezagunena da, Kaplan-en eta Kay-ren 1981eko proposamen
argitaragabearena, alegia.
II.4.I.5. atalean ikusi ditugu eredu hau hain arrakastatsu egin duten ezaugarri nagusiak,
autoreak berak aipatzen dituenak, eta ondoren aipatuko duguna ere berak esana da, nahiz hainbat
baieztapen mugatu beharra izango dugun, baina hori kritikak eta hobekuntza-proposamenak
ikustean argitu ahal izango dugu.
Osagaiak ikusi aurretik, ordea, "bi mailatako" izateak adierazten duena argitzea komeni da;
izan ere, bi mailatan mugitzen da formalismoa: azalekoan eta lexikoan. Gramatika sortzailearen
azaleko egituraren eta sakoneko egituraren pareko dira bi mailak Koskenniemiren temiinologian.
Desberdintasuna, baina, hauxe da; gramatika sortzailean transformazio bidez pasatzen da egitura
batetik bestera20 eta bi mailatako ereduan, aldiz, ez dago tarteko egoerarik. Fonologia
sortzaileko berridazketa-erregelen ordez erregela paraleloak proposatzen ditu Koskenniemik,
sistema erraztuz. Guk ere, autorearen terminologia bera erabiliko dugu aurrerantzean,
Hau argituta, beraz, ikus ditzagun bi mailatako ereduaren oinarrizko bi osagaiak: sistema
lexikoa eta erregelak.

II.6.1. Sistem a lexikoa
Sistem a lexikoak m orfem a-m ultzoa definitzen du, morfem en artean egon daitezkeen
kateamenduen arabera sailkapena eginez. Azpilexikoen multzoa eta erroen eta hizkien sekuentzia
posibleak erregulatzen dituzten jarraitze-klaseek osatzen dute sistema hau.

19Morfologia bezala aipatu dugu Koskenniemik horrela izcndatu zuelako 1983ko bere tesia, baitia oro har bi
mailatako formalismoa deia esango dugu, morfologia eta fonologia biltzen baititu.
2 0 Kontu egin behar dugu gramatika sortzaileko lehen proposamenak dituela gogoan Koskenniemik.
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Azpilexikoek ezaugarri berdineko elementu lexikoak (lemak, aurrizkiak, atzizkiak.,,)
biltzeko balio dute eta egitura bera dute gainera, hots, identifikatzen dituen izena eta sarreramultzoa. Sarrera bakoitzak, bere aldetik, hiru eremu ditu :
a) Adierazpen lexikoa: karaktere-sekuentzia bat da. Karaktere hauek azaleko karaktereak edo
hautapen-markak — alegia, diakritikoak, maila lexikoan bakarrik mugitzen direnak— izan
daitezke. Azkeneko hauei azaleko beste karaktere batzuk egoki lekizkieke erregelen bitartez.
b) Dagokion jarraitze-klasea. Zenbait azpilexiko edota beste jarraitze-klase batzuk biltzen dituen
identifikadorea da. Jarraitze-klasean biltzen diren osagaiak dira definitutako sarreraren atzetik
ager daitezkeen bakarrak.
c) Sarrerari dagokion informazio morfologikoa.
Beraz, jarraitze-klaseak hitz batean ager daitezkeen morfemen arteko konbinazio posibleak
definitzeko mekanismoaren oinarria dira. Hauen adierazpen-ahalmena txikia da eta, horregatik,
kasu batzuetan beharrezko izango ez litzatekeen zenbait deskribapen-bikoizketa gertatu ohi da,
m orfemen arteko urruneko mendekotasuna (long-distance dependencies) tratatzerakoan,
esaterako.

II.6 .2 . E rre g e la k
Bi mailatako ereduak errepresentazio lexikoa eta azalekoa erabiltzen ditu, esana dugunez.
Lexikoak erroen eta hizkien errepresentazio morfofonologikoak dauzka.
Bi mailen artean ez dago tarteko egoerarik, eta hauxe da fonologia sortzailearekiko
desberdintasun nagusia (Antworth 1990). Beraz, hitzen azterketa azaleko formari dagozkion
errepresentazio lexiko onargarriak aurkitzean datza. Alderantziz gertatzen da sorkuntzan,
errepresentazio lexiko ezagunetik abiatu eta berari dagozkion azaleko errepresentazioak bilatzen
baitira.
Aurrera egin aurretik, ikus ditzagun fonologia sortzaileko eta bi mailatako erregelen arteko
desberdintasun nagusiak zeintzuk diren, Koskenniemik berak aipatzen ez dituen arren:
1. Fonologia soitzailean erregelen ordena mantendu egiten da; bi mailatako eredua, aldiz, ez da
sekuentziala, ez dago ordenarik, hau da, paraleloan, aldi berean aplikatzen dira erregelak.
2. Fonologia sortzaileak hurreneko testuinguruak hartzen ditu soilik, maila bakarrean; bi
m aiiatako ereduan, aldiz, testuingurua maila lexikoan eta azalekoan erabiltzen da:
korrespondentziak Lexical-to-Surface dira, "they are indeed comparable in expressive power
to generative rales" (Antvvorth 1990:8).
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3. Fonologia sortzailean azaleko egitura sakoneko egituratik eratorria da transformazio- edo
berridazketa-erregelen bidez (a— >b/x— ) eta norabidea bakarra da (SE — > AE), Bi
mailatako formalismoan, berriz, bi mailen arteko korrespondentzia estatikoa da, bi
norabidetan (SE — > AE; AE — > SE), Prozesu-erregelak baino gehiago, "the realization
mles of stratificational linguistics" (Antworth 1990:9) dira eta, ondorioz, ikuspegi sortzaile
estandarrean sekuentziaiki eman beharreko hainbat fenomeno konpon daiteke. Gainera,
ordena beharrik ez duenez, erregelak berdin balio du, deklaratiboa izanda analisia eta
sorkuntza posible egiten dituelako.
Honela laburbil daitezke bereizketa nagusiak:
Fonologia Sortzailea

Bi M ailatako Eredua

1.

t—>c/—i

t:c <=> — i

2.

Erregela transformazionalak

Erregela deklaratiboak

3.

SE — > AE
tarteko errepresentazio-mailak

Ez tarteko mailaiik

4.

Norabide bakarrekoak

Bidirekzionalak

Hala ere, erregela sortzaileak eta bi mailatakoak nahiko antzekoak dira eta desberdintasunek
arrazoi pragmatikoei erantzuten diete batez ere, eredu hau — eta aurretik Kaplanena eta Kayrena
(1981)— teoria baino gehiago tresna delako neurri handi batean.
"URKIMMO descripdons are more direct, making iess use o f rules and more use o f
representational differences; (...) In other cases (...) seems to invoke more rules than a Generative
description. (...) All in all, Koskennienii's description does not seem to fare badly. Certainly it is
more surfacey than a Generative description." (Sproat 1992:150).

Koskenniemiren erregelek hira osagai dituzte:
a) Korrespondentzia, edo karaktere-bikote bat, lehenengoa lexiko-mailakoa eta bigarrena
azaleko mailan aurrekoari dagokiona (i:j).
b) Testidngurua, korrespondentzia gertatzen den kasuak mugatzen dituena, aurreko eta
ondorengo karaktereen arabera (lc _ rc). lc ezkerreko testuinguruari dagokio (left context),
lantzen ari garen karakterea da eta rc (right context) karaktere horren ondoren, hau da,
eskubitara datorren testuingurua.
c) Eragilea, testuinguruaren eta korrespondentzian adierazitako bikotearen artean dagoen
erlazio-mota finkatzen duena. Hiru21 eratakoa izan daiteke:

2 1Gerora, Bear-ek (1986) laugarren erregcia bat proposatu zuen salbuespenen tratamendua errazago adierazi alial
izateko: debeku-ezarpena (/<=).
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1) testuinguru-murrizpena (=>): lexiko-mailako i karakterea azalean j izango da baldin
testuingurua betetzen bada (i:j => lc _ rc).
2) azalekoaren derrigortzea (<=): definitutako lc _ rc testuinguruan i karaktere lexikoa beti j
bihurtuko da azaleko mailan (i;j <= lc _ rc).
3) biak batera (<=>): lexiko mailako i karakterea j bihurtuko da azaleko mailan lc _ rc
testuinguraan bakarrik (i:j <~> lc _ rc), eta testuingum hori dagoen guztietan, aldaketa
gauzatu beharko da,
Gramatika sortzaileak, bestalde, bakarra22 proposatzen zuen: berridazketa-erregela
(Antworth 1990).
hi
korrespondentzia

=>
eragilea

b:b
ezkerreko
testuingurua

e:e
eskuineko
testuingurua

II.2. irudia. Bi mailatako erregelak (Koskenniemi 1983).
Hau da, modu laburrean azalduta, Koskenniemiren formalismoaren lehen bertsioa, 1983ko
tesian proposatua, Baina hainbat aldaketa izan du gerora: aipatu dugun laugarren erregela-mota
proposatu zuen Bear-ek (1986),
4) debeku-ezarpena (/<=): lexikoko / karaktereak ez du inoiz j azalean egingo lc _ rc
testuinguruan (beste testuinguraetan bai) (i:j/<= lc _ rc).
Baina erregelen sintaxia bera, autoreagandik hasita, laster aldatu zen (Koskenniemi 1985;
Dalrympe eta beste 1987, etab.). Ondoko puntuetan emango dugu horren berri.
Eredu honen lehen aplikazioa suomierarako izan zen, gerora hainbat hizkuntzatara zabaldu
dena.
Koskenniemik bere ereduari analizatzaile m orfologikoa deitu zion arren, fonologia
konputazionalari ere ekarri bikaina egin dio. Hau da, hain zuzen ere, hainbat autorek egin dion
kritikatako bat, alegia, morfologia baino gehiago fonologia dirudiela formalismo honek.
"... the term tw o4evel morphology, used by Koskenniemi to describe the framework, is really a
misnomer: the "two-level" part of the model describes the method for implementing phonological
rules and has nothing to do with morphology per se." (Sproat 1992:92-93).

Autoreak berak, Karttunenekin eta Kaplanekin batera argitaratutako ondoko lan batean
(1987), erregela hauek fonologikotzat hartzen ditu.

22 Koskenniemik tesia aurkeztu zuen garaian kokatu behar da gramatika sortzailearen ideia hau ere, 1983tik hona
hainbat aldaketa izan ditu-eta.
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II.7. BI M AILATAKO FORM ALISMOAREN EKARRIA
Eredu honek morfologia konputazionalaren ikuspegia aldatu du eta gaur egun oraindik eredutzat
hartu ohi da.
Egoera finituko fonologia eskaini digu Koskenniemik, karaktere-pareetan oinarrituta, baina
honen lehenengo ideia Johnson-ena (1972) izan zen. Fonologia sortzaile tradizionalean
erregelak hainbat aplikaziotan zeuden, baina Johnsonek behin nahikoa dela dio (=:= (a:=; =:a;
a:b)) eta, besterik markatzen ez denean, fonologoek "elsewhere case" (Kiparsky 1973) esango
luketena litzateke (=:=)23,
Hala ere, lehenengo proposamen konputazionala Kaplanena eta Kayrena (1981) izan zen.
Bi ideia nagusi aipatu zituzten erregela sekuentzialetan oinarrituta: a) erregela fonologikoak
egoera finituko itzultzaile (Finite-State Trcmsducers (FST)) bezala inplementatu; eta b) banako
FSTak seriean kaskada bezala, fonologia sortzaileko erregela ordenatuen moduan.
Baina erregelak sekuentzialak izateak hainbat tarteko egoera sortzen zuen, praktikan
testuinguruaren espezifikazioa konplexuegi eginez, ordenaren araberako aurreko erregelen
emaitzak kontuan hartu behar baitziren. Horregatik, besteak beste, paraleloan landu zituen
Koskenniemik erregelak, sistema Iineala osatuz. Berak dioenez, erregela asko elkarrekiko
independenteak direnez, kaskadan beharrean paraleloan lan egin dezakete. Honen ildotik
Karttunen-ek (1983) suomierarako morfologiaren parser oso eraginkorra sortu zuen, nahiz
inplementazioaren aldetik desberdina den.
Fonologia sortzailearen joera sarrera lexikoen kopurua gutxitzea zen, ahal zela bakarrera
ekartzea, bestea alternantzia bidez deskribatuz. Bi mailatako ereduan, aldiz, hainbat alomorfo
ere onartzen da24; beraz, lexikoan konpontzen da.
FST-&k egokiak dira erregela fonologikoak inplementatzeko, bidirekzionalak dira-eta,
alegia, analisirako eta sorkuntzarako egokiak (Sproat 1992).
Bi mailen artean erregela fonologiko guztiak gardenak dira, ez dago tarteko egoerarik.
Fonologia sortzaile naturalera (Hooper 1976) hurbildu zen Koskenniemi; salbuespenak,
bestalde, supletibo bezala zerrendatu zituen. Egia da hau teorikoki onartezina dena, baina
hizkuntzalari teorikoek ere horrela egin ohi dute maiz (Anderson 1992).

2 3 Honen inguruan iuteresgarria da Ritchie eta bcre lankideen (1992) Computational M orphology liburuko 2.
kapitulua.
2 4 Ereduaren ezaugarriak aipatzean alomorfoen beharrik ez dagoela aipalu dugu Koskenniemiren baieztapenari
jarraituz, baina tarteka erabiltzen ditu, eraginkortasunari begira batez ere. Beiak atpatzen du tesian bertan "Fully
analyzed endings consisting of a single morph as well as portmanteau morphs may bc uscd" (1983: 28).
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Hala ere, Karttunen-ek (1993) nolabaiteko hobekuntza formala proposatu du supletiboak
analisiaren irteeran ager ez daitezen; izan ere, datu-basean ere bi maila onartzen ditu (lexikoa eta
azalekoa) eta, beraz, erregelen aplikaziorako alomorfoak erabiltzen diren arren, erabiltzaileak ez
du horren berri izan beharrik. Esaterako, hura erakusleak bere forma neutroa absolutiboan
besterik ez du mantentzen; bestelako kasu guztietan har- erabili behar du. Karttunenek
huraDETERKMSEpBer:harDETERKMSEpBer HURA ;

moduko formula proposatu du, hau da, sarrera lexikoan, ezkerretara forma estandarra edo
kanonikoa mantentzen da, informazio morfologikoarekin25, eta eskubitara maila lexikoan
erabiliko duen bi mailatako forma (BMF) ezarriko du, analisian erabiliko dena, baina analisiaren
emaitzan azaleratuko ez dena,
hark
1. huraDETERKMSEpBer+kERGEep

eta ez, lehen egiten zen bezala,
hark
1. harDETERKMSEpBer+kERGEep

Formulazioaren bukaeran letra larriz azaltzen dena jarraitze-klasea da, alegia, sarrera horri
dagokion morfotaktika bideratuko duena.

Prozesadoreez aritzean ikusi dugu sistemak landutako hizkuntzari lotuegiak zeudela. Bi
mailatako ereduaren ekarri handia da tipologia desberdinak landu ahal izatea; izan ere
errumaniera (Khan 1983), eslabiera (1983), errusiera (Vilkki 1983), japoniera (Alam 1983),
ingelesa (Karttunen eta Wittenburg 1983), frantsesa (Lun 1983; Namer eta Schmidt 1995),
alemana (Schiller eta Steffens 1990), arabiera (Beesley 1989, 1990), turkiera (Oflazer 1994),
gaztelania (Badia eta beste 1996) eta beste hainbatetarako egokitzapenak egin dira, hurrengo
kapituluan ikusiko dugun euskararena bame.
Eredu dinamikoa da eta psikologikoki deskribapen errealak egiten ditu (Sproat 1992).
Gaurko formalismo berri gehienek bereganatu egin dute bi mailatako eredua neurri batean
behintzat, baterakuntza-formalismoen barruan (Ritchie eta beste 1992, etab.).

2 5 Adierazteko modua iluna da, egia esan, informazio morfologiko guztia segidan baitator; berez,
DET+ERK+MS+EpBer da bildu duguna, alegia, determinatzailea, erakuslea, mugatu singularra (lexikala) cta
epentesi berezia aplika dakiokeela adierazten duen ezaugarri morfoiogikoa, Koskenniemiren ereduan diakritiko
bidez adierazten zena.
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II.8 .

E R E D U A R I E G IN D A K O K R IT IK A K ET A H O B E K U N T Z A PRO PO SA M EN A K

Koskenniemiren ereduak kiitika bat baino gehiago jaso du eta horiei konponbidea jartzen ere
saio handiak egin dira. Eredu unibertsala den ala ez ikusi ondoren (unibertsala, alde batetik,
hizkuntz tipoei dagokienez, hots, guztiak lantzeko balio duen, eta, bestetik, morfologia bere
osotasunean hartuta egokia den edo flexio-morfologiarako bakarrik balio duen), bi puntu
nagusitan geratuko gara eta arazo horientzat planteatu diren irtenbide desberdinak aurkezten
saiatuko: erregelak eta morfotaktika (urmneko mendekotasuna barne).

11.8.1. Koskenniemik (1983) bere eredua u n ib e rtsala zela zioen, baina egokiagoa zirudien
aurrizki edo atzizkien tratamendurako — artizkiak ez zituen-eta sistema linealak onartzen— , eta
morfema-mugetan aldaketa morfofonologikoak eta grafikoak lantzeko; alegia, hizkuntza
eranskarietako, Barne-modifikazioa duten hizkuntzetarako — semitikoak, erromanikoak—
formalismoa egokitu beharra zegoen (Moreno Sandoval 1991; Sproat 1992; Anderson 1992).
Arazoa landutako hizkuntzari lotua dago beraz, suomiera izan baitzuen oinarri eta hizkuntza
honek morfologia sinplea du (Sproat 1992): morfema asko ditu, bai, baina kateatu besterik ez
dira egiten, eta erregelak nahiko lokalak dira. Suomieraren "arazo" nagusia, hortaz, hitzak
luzeak izatean datza. Infijazioa lantzeko oso astuna gerta daiteke (gogora dezagun AMPLEk
nolabaiteko irtenbidea eskaintzen zuela, baina bi mailatako eredutik at apenas aurki daitekeen
honi buruzko erreferentziarik). Bestalde, "templalic m orphology" (Sproat 1992) bezala
ezagutzen dena lantzeko, Kay-k (1987) proposatu behar izan zuen lau mailatan oinarritutako
eredu osatua. Eta, azkenik, morfemen bikoizketarako ere ez du printzipioz balio (nahiz
nolabaiteko irtenbidea proposatzen duen Koskenniemik bere tesian).

11.8.2. E rreg elak : bi mailatako erregelei egindako kritiken eta hobekuntzen artean autorea
bera aipatu behar dugu ezer baino lehen. 1985ean (Koskenniemi 1985) automatak automatikoki
konpilatzeko proposam ena kaleratu zuen (lehen bertsioan eskuz egin zituen). Gerora,
Karttunenekin eta Kaplanekin batera (1987) bi mailatako fonologia26 hobetu zuen, "highinfiected rules" erabilita.
Erregelei deskribapen-ahalmen ahula izatea egotzi izan zaie. Bi puntutan ikusiko dugu hau:
a) diakritikoen beharra, arbitrarioa baita eta b) bi mailatara mugatzeak deskribapen-ahalmena
mugatu egiten du. Hauentzat proposatutako irtenbideak ere ikusiko ditugu.

26Ordurako formalismoari izena ere aldatua zion; orain bi mailatako fonologia aipatzen du.

66

II. Morfologiarako eredu konputazionalak

a) diakritikoen eta sinboloen beharrak kritika gogorrak jaso ditu, arbitrarioak direlako
(Karttunen 1993) eta sistema pobretu egiten dutelako (Bear 1988). Erregelen aplikazioa
kontrolatzeko zeinu abstraktu hauek erabili beharra zegoen, sarrera lexikoetan markatuz (bai
hiztegi-sarreretan, bai aurrizkietan zein atzizkietan). Azken urteotan hainbat irtenbide
planteatu izan da, batez ere ezaugarri morfologikoetan oinarritutako erregelak proposatuz
(Ritehie eta beste 199227; Karttunen 1993, Carter 199528). K arttunenek, esaterako,
"negative rale features" izenekoak erabili ditu, gramatika sortzailearen eredutik hartuz, Bearen (1988) eredutik hain zuzen (adibidez, ingeleseko piano sarrerak [-<e>- epenthesis]
ezaugarria du). X e r o x etxean garatu duen program a da K arttunenena, erregelak
baldintzatzeko ezaugarri morfologikoak erabilita, diakritikorik gabe, lexikoa eta erregelak
argiagoak baitira. Hartara, goraxeago aipatu dugun forma kanonikoa adieraz daiteke, bi maila
markatuz: bata analisiaren irteerarako, bestea erregelekin aritzeko. Lexc izeneko sintaxi ondo
egokitua darabil erregelak idazteko. I994an tw olc lexiko-itzultzailea prestatu zuen.
Eraginkorra da eredu hau eta, gero ikusiko dugunez, morfotaktika ahula duen arren, maila
anitzetan mugitzen denez, egokia dirudi (ikus V.6. atala).
Aurrerago ikusi ahal izango dugunez, euskararako aplikazioa bide honetatik egin da,
Xerox etxean garatu duten eredua egokituz,
b) diakritiko eta sinboloen ahultasunaz gain, bi mailatara mugatzeak deskribapen-ahalmena
mugatu egiten du zenbait hizkuntza lantzen hastean. Hizkuntza semitikoetarako-eta, adibidez,
bi mailatan oinarritzen diren erregeiak ez dira egokiak. Koskenniemi bera ohartu zen honetaz
eta, erregelen bi mailak errespetatuta, lexiko-kopurua gehitzea proposatu zuen:
SEQUENCE OF UNDERLYING MORPHEMES

I
I
lcxicon

I
I
MORPHOPHONEMIC
LEXICAL REPRES ENTATION

I
I
two-level rules

PHONEMIC
SURFACE REPRESENTATION

II.3. irudia.Koskenniemiren 1989ko proposamena (452. or.).

27Ritchiek ela bere iankideek proposamena luzatu dute, baina oraindik landu gabe dutelaaitortzen dute.
2 8 Carter*ek erregelen formaluaren aldaketa proposatzen du, benati ezaugarriak erabiliz. Baina erregeletako
korrespondentzian karaktere bat baino gehiago adierazteko aukera etnan arrcn, karaktere bakar batera murriztea
gomcndalzcn du.
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Hain zuzen ere, eredu hau baliagarri deia dio tipologia desberdinetako hizkuntzetarako,
semitikoetarako, adibidez,
"One solution to the lexicon formalism for semitic languages seems to be the use of two {or
maybe three) lexicons, one for roots and the othcr(s) for inflectional elements, The root lexicon
would tolerate inflectional elements (but not define them), Conversely, the lexicon for inflectional
elements would tolerate radical consonants (in any combinations). The effective intersection of
these lexieons would then definc exactly all possible lexieal representations." (Koskenniemi
1989:462).

Baina hszkuntza semitikoak bezalakoak landu ahal izateko irtenbidea Kayrengandik
(1987) iritsi zen, hain zuzen ere, erregeletan lau maila ezarrita.
Oinarrian azaleko maila eta lexikokoa errespetatzen ditu, Koskenniemirena bezala, baina
lexikoaren barruan hiru maila bereiziz: kontsonante-erroena, patroiena eta morfema
bokalikoena. Arabierarako erabili izan da eredu hau, Kayk honela errepresentatzen duena29:

II.4. "aktabib" hitzaren analisia Kay-ren arabera (Sproat 1992: 162. orrialdetik hartua).
Proposamen honi esker arabierara, adibidez, modu erosoan aplika daiteke eredua.
Beesleyren (1990) arabierarako egokitzapena eredu honetan oinarritua da, nahiz bi mailak
mantentzen dituen, baina bi lexiko bereiziz: erroena eta bokalekin konpilatzen den patroiena.
Kiraz-en (1994) inplementazioa ere, Kayren ereduan oinarritua da.

II.8 .3 .

M o rfo ta k tlk a : egoera finituko m orfotaktika proposatu zuen K oskenniem ik,

morfemen "taktika" edo funtzionamendua jarraitze-klase bidez konponduz. Bide hau egokia da
morfema-segida arrunterako, lineala baita, baina pobrea (Ritchie eta beste 1992) eta ez dotorea
(Sproat 1992) izatea egotzi izan zaio. Bi mailatako ereduak morfema bakoitzean zehazten du
ondoren etor daitekeen morfema-multzoa. Beraz, fenomeno ez-jarraiak ondo aztertzeko
batzuetan supleziora jo behar da eta ez dago urruneko mendekotasuna kontrolatzerik30.

2 ^Aktahib hitza ez da erreala, baina adibide gisa darabil Sproatek, argigarria baita.
30Oai hau, maila tcorikoagoau, O'Herin-ek (1992) aztertu du.
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Ondorioz, askotan hiztegia bikoiztu beharra egongo da, edo fenomeno morfotaktikoak
fonologikoki tratatu beharko dira. Hau izan da, hain zuzen, kritikarik gogorrenetakoa, Marko
arbitrarioen bidez konponbide bat ikusi da, alegia, sarrera lexikoei ezaugarri berezi batzuk
ezarrita (Karttunen 1983,1993; Sproat 1992), baina irteera hori partziala da. Goraxeago aipatu
dugun X e r o x -tk a proposam enean (K arttunen 1993, 1994) ez da m orfotaktikarako
berrikuntzarik aurkezten eta, beraz, ahul izaten jarraitzen du, Benetan beharko litzatekeena
hitzaren barruko sintaxia landuko lukeen eredu erreal bat litzateke. Eta horixe da, hain zuzen,
hurrengo puntuati ikusiko duguna.

II.8.4, Irtenbide posible bat: baterakuntza-m ekanism oak
Irtenbide bezala baterakuntza-mekanismoak proposatu izan dira (Bear 1986; Beesley 1989;
Trost 1990; Trost eta Matiasek 1994; Alvey sistema (Russel eta beste 1986; Ritchie eta beste
1987,1992); Karttunen eta beste 1992). Hauek bi mailatako eredua — arazo morfografemikoak
lantzeko— eta ezaugarrietan oinarritutako gram atikak — inform azio m orfosintaktikoa
tratatzeko— konbinatzen dituzte, sistema ahaltsuagoa eginez.
Bear-ek (1986), esaterako, zuzendutako grafo aziklikoetarako (Directed cicyclic graphs
(DAGs)) bateratze-eskema (Sproat 1992) proposatu zuen, idatziriko gramatika batetik abiatzen
dena, hitzaren sintaxiaren teoria estandarretara hurbilduz, Lieber-ek (1980) eta Selkirk-ek
(1982)

p ro p o satu tak o aren

bidetik.

P rogram an

m orfem ak

ezag u tzek o

sistem a

— lem atizatzailea— eta informazio m orfosintaktikoa berreskuratzekoa bereizten ditu,
horretarako Koskenniemiren antzeko erregelak erabiliz batetik, eta erregela sintaktikoak
bestetik.
Beesley (1989) eta Trost (1990; Trost eta Matiasek 1994) Bear-en ideian oinarritu ziren.
Beesleyk arabierako aditz-morfologia ez-jarraia konpontzeko baterakuntza-eskema erabili zuen;
Trostek, bere aldetik, Koskenniemiren eredua erabili zuen morfologia ez-jarraia konpontzeko,
alemaneko umlaut-aren arazoa gainditzeko irtenbideak eskainiz.
Ritchiek eta bere Iankideek (1987) Bear-en hurbilpena ingelesera hedatu zuten. Deskribapen
lexikorako eredu konputazional bat egin nahirik, prozesadore morfologikoa zuen ordenadore
bidezko hiztegi bat prestatu zuten. Hortaz, sistemak bi osagai nagusi ditu: lexikoa —sarrera
lexikoak, morfemak— eta hainbat erregela-multzo. Erregela horiek lexikoak — sarrera edo
kanpo lexikoen arteko erlazioak— eta morfologikoak — hitz baten barruan, karaktere eta
morfemen arteko erlazioak— dira. Eta morfologikoak, gainera, bi motatakoak izango dira:
erregela ortografikoak — Spelling Rides, lexiko mailako eta azaleko mailako erlazioak, bi
mailatako ereduan oinarrituta— eta hitz-eraketa erregelak — Word Grammar Rules, hitzaren
barruko egitura posibleak deskribatzen dituztenak— . Proposamen hau nahiko orokorra eta
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praktikoa da, eredu desberdinetatik ideia baliotsuenak hartuta sistema egokia lor daitekeelako
eta, morfologia hutsa gaindituz, morfosintaxira hurbiltzen delako, benetako hitzaren gramatika
proposatuz.
Karttunenek eta bere lankideek, bi mailatako formalismoa eta Kaplanek eta Kayk
proposatatutako kaskada-eredua konbinatzea proposatzen dute,
Ezaugarrien baterakuntzan oinarrituta, gaztelaniarako aplikazio bat Moreno Sandovaiena
(1991) da. Sistema honek tratamendu morfosintaktikoa egiten du — fiexioa bakarrik— eta ez du
interpretazio semantikorik ez lexikorik ematen. Elementuak eta Kolokazioa ereduan oinarritua
da, gramatika deklaratiboa egiteko — analisia eta sorkuntza— ondo datorkiona. Neurri batean
hurbilpen lexikalistatik lan egiten du, hau da, konplexutasuna hiztegian dago, ez erregeletan.
Adierazkortasunaren aldetik egokia dirudi, bai eta egokitze linguistikoarenetik ere; eta
konputazionalki eraginkorra dela dio autoreak. Berrikuntzen artean kateatze morfologikorako
m ekanism o berria aipa daiteke. Eredu hau EUROTRA proiektuaren barruan itzulpen
automatikorako landu duten analizatzaile morfologikoan kokatzen da.
Gure aldetik, euskararen urruneko mendekotasuna konpontzeko, jarraitze-klase hedatuak
proposatu genituen hasiera batean (Agirre eta beste 1992; Alegria 1995a). Tarteko konponbide
bat zen hau, Koskenniemiren eredua gehiegi aldatu gabe sortua. Sinplea zen gainera, baina
eraginkorra. Berez debekuak ezartzen dira jarraitze-klaseei erantsita eta azken hauek zuhaitz
bidez moldatzen dira. Ikus polikiago Alegriaren tesian (Alegria 1995a:56-59).
Adibidez, demagun euskarazko bait- aurrizki kausala: honen jarraitze-klasean adizki
jokatuak bilduko dira, baina adizki horiek ondoren ezin dute atzizkirik hartu. Hala ere,
normalean, adizki horiek -la konpletiboa, -n erlatibozkoa, zehargaldera eta hauen eratorriak
hartuko dituzte. Koskenniemiren 1983ko formalismoari jarraituz adizki guztiak bikoiztu behar
izan genituen, baina debeku-ezarpenekin aurrizkiaren jarraitze-klasean ADITZ JOK -LA -N31
erabilita arazoa gainditua genuen eta, haitara, adizkiak sarrera bakarrean egon zitezkeen, bestea
linguistikoki zein konputazionalki onartezina baitzen.
Hala ere, gerora Xerox etxeko Karttunenek eta Beesleyk (1992; Karttunen 1993) erregela
taktikoak proposatu zituzten, hain zuzen ere Koskenniemiren erregelak baliatuz arazo taktikoak
konpontzen zituztenak, debeku-erregelak erabilita. Eta guk ere horri heldu diogu urruneko
mendekotasunaren berri emateko, ezaugarri morfologikoak erabil baitaitezke erregeletan (ikus
V.5. atala). Neurri batean, beraz, baterakuntza-mekanismoetara hurbilpen bat egin dugu, VI.
kapituiuan polikiago ikusi duguna.

31AIcgia, adizki jokatua, baina -la eia -n (gehi eratorriak, berdin hasten bailira) onartu gabe.
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Kxitika eta hobekuntza hauek 1983ko sistema benitzaile hura asko indartu dute. Horregatik,
"If Koskenniemi had been interested in Arabic or Warlpiri rather than Finnish, his system might
have taken on a rather different character from the start" (Sproat 1992:206) bezalakoak egia
badira ere, onartu beharra dago, eta gaur are gehiago, "the most successful morphological
precessing model ever proposed" (Sproat 1992:153) izan dela eta gero eta hizkuntza desberdin
gehiago lan ditzakeela.
Hurrengo kapituluetan bi mailatako ereduaren euskararako egokitzapena ikusiko dugu, bai
eta honen gainean erabiliko dugun baterakuntza-formalismorako hurbilpena ere, segmentatzaile
hutsa gainditu eta testu-hitzaren irteera morfosintaktiko osoa lortzeko. Aurreko orriotan aipatu
ditugun arazoei emandako irtenbideak banaka azalduko ditugu MORFEUS aurkeztu ahala.
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BIGARREN PARTEA

m . MORFEUS: EUSKARARAKO PROZESADORE MORFOLOGIKOA
Bigarren parte honetan euskara estandarrerako sortu dugun prozesadore m orfologikoa
aurkeztuko dugu: MOREEUS,
Aurreko kapituluan ikusi ditugun formalismoekin lotuz, bi mailatakoarekin zuzenago, hau
aukeratu izanaren arrazoiak ematen saiatuko gara, honetarako euskal morfologiaren ezaugarriak
aipatuz eta sistemak lan ditzakeen ikusiz. Gure aztergaia mugatuko dugu aurrera egin aurretik,
hurrengo bi kapituluetan Koskenniemiren ereduaren egokitzapenari heltzeko. Atalka landuko
ditugu eredu honen bi osagai nagusiak, sistema lexikoa eta erregelak, euskal morfologia
flexiboaren eredu orokorra osatzeko.

I I I .l. Sarrera
Aurreko kapituluan morfologia konputazionalan buruzko sarrera egin dugu eta hainbat
formalismo aipatu. Kapitulu honen helburua euskararako egindako prozesadore morfologikoa
aurkeztea da, horretarako euskal flexio-morfologiaren deskribapen ahalik eta zehatzena eginaz.
Esana dugunez, abiapuntua Koskenniemiren bi mailatako eredua izan da (eredu osatua, ordea)
eta guk egokitzapenean hainbat aldaketa eta hobekuntza proposatzen dugu, hurrengo orrietan
ikusi ahal izango dugunez.
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I I I .l.l. Zergatik bi m ailatako eredua?
Gure helburua formalismo ahaltsua eta orokorra erabiltzea da, euskal morfologia flexiboaren
berri emango duena. Aurreko adibideak ikusita, bi m ailatako eredua aukeratu dugu,
Koskenniemik aipatzen dituen ezaugarriak bat datozelako gure asmoekin, Gogora ditzagun
berriro ere eta banaka airazoitu:
a) Eredu orokorra da, edozein hizkuntzari aplika dakiokeena.
Hain zuzen ere, lehenengo baldintza bat dator gure asmoekin, orokorra nahi baitugu eta,
edozein hizkuntzari aplika badakioke, euskarari ere ondo egokituko zaio. Are gehiago, lehen
aplikazioa suomierarako egin zen, eta hizkuntza eranskaria da, euskara bezala; beraz, badugu
nolabaiteko bermea bere balioaz1. Baina, esan bezala, eredu osatua hartuko dugu kontuan,
1983ko lehen bertsio hura gaindituz.
b) Baliagarria da hitzen analisi motfoiogikorako zein sintesirako.
Bigarren irizpide hau ere bat dator gure helburuarekin, hau ere orokorra baita: testu-hitz baten
analisia eta sorkuntza ahalbidetzen du sistemak.
c) Ezagutza linguistikoa eta algoritmoa bereizi egiten ditu eta, ondorioz, programa berak
edozein hizkuntzatarako balio dezake.
Hizkuntzalariak ez du ezagutza informatikorik izan behar edozein hizkuntzaren aplikazioa
egiteko, gure kasuan euskara, eta alderantziz, informatikariak ez baitu hizkuntzaren ezagutza
beharrik. Beraz, ekin geniezaiokeen lanari informatikarik jakin gabe. Gainera, diziplinarteko
gai berri bati hasiera ematen genion, batak bestearena osatuz eta aberastuz.
d) Analizatu edo sortuko den hitzaren azaleko mailan eta hiztegiko sisteman (sistema lexikoan)
errepresentatzen den maila lexiko edo sakonekoa argi eta garbi bereizten ditu. Hau dela-eta,
ez dago alomorfoak gorde beharrik.
Alomorfoen erabileratik ihes egin nahi genuen eta eredu honek aukera ematen zigun. Egia da,
esan dugunez, tarteka erabili behar izango ditugula, baina aztertutako ereduetan garbiena zen
bera, hizkuntzarekiko errespetu gehien azaltzen zuena.
e) Fonologia sortzaileko berridazketa-erregelen ordez erregela paraleloak erabiltzen ditu,
sistema kontzeptualki zein konputazionalki errazago bihurtuz.

^Gogora dezagun, halere, euskarak aurrizkiak erc badituela, eta eranskari izate hori nolabait zehaztu behar dela,
urruneko mendektotasuna, adibidez, ez duelako konpontzen Koskenniemiren ereduak.
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Alomorfoak erabili nahi ez genituen bezala, aldaketa morfofonologikoen berri emango zuten
erregelak erabili nahi genituen, hauen sistematizazioa lortu nahirik, euskararen deskribapen
osoagoa eskaintzeko.
Hasiera batean diakritikoak erabili genituen Koskenniemiren 2983ko ereduan bezala,
baina gerora sistema hobetu dugu Xerox-tko tresnak (Karttunen 1993; Karttunen eta Beesley
1992) erabilita, erregela gardenagoak sortuz eta teoria linguistikoetara gehiago hurbilduz.

Hortaz, estaldura handiko eredu orokorra da, eraginkorra, alomorfoak neurri handi batean
ahantz daitezke, gainsorrera ekiditen du, morfofonologiaren berri eman dezake. Arrazoi hauek
bultzatu gintuzten eredu hau hartzera —eta gerora zenbait gauza egokitzera, aurreko kapituluan
aipatu ditugun formalismoen hutsuneak gaindituz eta hobekuntzak aplikatuz— . Aurretik beste
saioren bat egina genuen, sakonkien GETAko ATEF tresna erabilita (Arregi eta Urkia 1989),
baina alomorfoen kasuan, esaterako, guztiak zerrendatu behar ziren, azaleko mailan bakarrik
mugitzen baitzen. Esperientzia hori izanda, bi mailatako eredua askoz hobeto egokitzen zitzaien
gure beharrei.

III.L 2. Euskal m orfologiaren zenbait ezaugarri (aztergaia m ugatzeko kontuan
izan beharrekoak)
Ez da gure xedea atal honetan euskararen deskribapena egitea; bai, ordea, euskal morfologia
konputazionalki lantzeko kontuan izan beharreko hainbat puntu zehaztea, erronka berri baten
aurrean egon gaitezkeelako, bai euskararen berezitasunen aldetik, bai automatikoki lantzeak izan
dezakeen zailtasunagatik.
a) Euskara hizkuntza eranskaria da (Mitxelena 1977; Euskaltzaindia 1993), nahiz ez den
eredurik gardenena, turkiera bezala, esaterako. Osagai guztiak elkarren segidan eta
independenteki datoz, ordena honetan: hiztegi-sarrera + determinatzailea (mugatzailea) +
numeroa + kasua. Guztiek testu-hitz bakarra2 osatzen dute, baina bakoitzak bere informazioa
m antentzen du. Eta inform azio hori ez da m orfologikoa soilik — formalki bai— ,
morfosintaktikoa baino, erlazio-atzizkiak ere testu-hitzaren parte baitira, funtzioaren berri
damaigutenak, hain zuzen ere.
Osagaien segida independenteari dagokionez, guk errespetatu egin dugu, salbu pluraleko
zenbait formatan gertatzen den sinkretismoan, gaurko azaleko formari lotu baikatzaizkio,
gure helbuma ez delako azterketa diakronikoa egitea, gaurko erabiieraren berri ematea baizik.

2Hitzaren gramatika da gure helburua, alegia, zurigune arteko elementua. Ondoren aipatuko ditugun ezauearriak
ere testu-hitza kontuan hartuta bakarrik izango dira.
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Informazioaren metaketari buruz VI. kapituluan arituko gara; hemen segmentatzailea
bakarrik aipatuko dugu, ez analisiaren irteera, baina zilegi bekigu hasieratik aitortzea
morfologia hutsaren bidetik baino morfosintaxiarenetik jo dugula ezinbestean.
Bestalde, euskara hizkuntza eranskaria dela esan dugu eta horrek normalean atzizki bidez
funtzionatzea dakar berarekin3. Guk aurrizki batzuk ere landu nahi izan ditugu, horretarako
sistema ezinbestean osatuz4.
b) Euskarak deklinabide-taula bakarra du (ikus II. 1. irudia). Latinak, adibidez, bost zituen;
beraz, honek sistema errazagoa edo sinpleagoa behintzat egiten du, jarraitze-klase kopurua
gutxituz. Bestalde, erroa ez da normalean aldatzen, horrek ere konputazioaren aldetik
erraztasuna ekarriz. Erka dezagun suomierarekin, esaterako, hiztegi-sarrera batek lau erro
desberdin har baititzake ondoren duen deklinabide-kasuaren arabera, rakkaus ('maitasuna')
adibidean ikus daitekeenez (Koskenniemi 1983:44);
rakkaua

nominative singular
illative singular
partitive singular

rakkauteen
rakkautta
rakkauksi i n

illative plural

Eta kasuaren forma ere aldatu egiten da beste eredu bati dagokion hitzean, saapas (’bota,
oinetakoa') adibidean, esaterako:
saapas

nominative singular
illative singular

appajasaen

fiMBlit a

partitive singular
illative plural

aa a p p a .ia il n

Gure kasua automatikoki lantzeko sinpleagoa da, honetan behintzat.
c) Sintagmaren barruan azken osagaiak bakanik darama mugatasuna, numeroa eta kasua; beste
guztiak — azalean— forma neutroan datoz. Hau da, sintagmako elementu guztiei dagokien
informazio morfologikoa azkenak bakarrik hartzen du. Hau sintaxiari dagokio, noski, baina
morfologia konputazionalak hitzaren gramatika egiten du eta, hortaz, testu-hitz bakoitza
bakarka lantzen denez, horrelakoekin egingo dugu topo:
"liburu ederrak"
liburu
ederrak

liburu
eder

IZE ARR
ADJ IZO a MUG

k

Pl>

0 ABS

3Gogora dezagun Keçi sistemaren (Hankamer 1986) arazo laizenetakoa zela hau, turkiera atzizki btdezko
hizkuntza izatean, beste hizkuntza batzueiarako ez zueii-cta balio.
4 Ikus aurrerago enegela taktikoak gure berrikuntza bezala.
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Banakako formei begiratuta hala da, baina sintaxiari begira, adibidez, analisi ez-osoa
ematen ari gara. Arazo honi irtenbidea sintaxian emango diogu, murrizpen-gramatikak
(Karlsson eta beste 1992) erabiliz,
d) Aurreko puntuarekin lotuta, hitz anitzeko unitate lexikalak lantzeko arazoak ditugu, Gurean
beti ordena berean datozenei — eta lehenengo osagaia aldagaitza denean bakarrik— irtenbidea
eman diegu. Konpondu beharreko arazoa da hau, eta honek azterketa teoriko sakona eskatzen
du, euskararako lematizatzaile automatikoari begira ezinbestekoa izango dena, besteak beste
(Aldezabal eta beste 1996).
e) Aditz-flexioa aberatsa da, hiru kasu gramatikalen berri ematen du, Informazio hau guztia
zehaztea ganantzitsua da gerora, sintaxian, komunztadura ondo egiteko,
Oraingoz bai aditz trinkoak — maiztasun handienekoak— bai aditz laguntzaile guztiak
zerrendatu ditugu, nahiz teorikoki — eskuz inplementatu gabe— morfotaktika bidezko osaera
ere landua dugun (ikus II. eranskina), baina oraingoz sistema asko motelduko luke,
azpilexiko eta jarraitze-klase berri asko sortu behar baitira. Baina erregela taktikoen bidez,
debeku-erregelak erabilita, sistema honekin egin daitekeela frogatuko dugu.
f) Euskarak ez du generorik morfologia mailan, eta honek ere sistema sinpleagoatzen du. Ez da
ahaztu behar, hala ere, aditzean sexua markatzen dela eta lexikoan ere bereizketak egiten
direla (aita / ama; tonto/tuntim ; memelo / memela', etab.), baina sarrera desberdinen aurrean
gaude,
g) Lexiko-sorkuntza aberatsa da euskaraz, eratorpena eta hitz-elkarketa erabilita. Gure sisteman
ia ez dugu morfologia lexikoa landu, batez ere azterketa sistematikoen falta sumatzen delako
(Aduriz eta Aldezabal 1995), nahiz deskribapen mailan lan sakonak egin diren (Azkarate
1990; Euskaltzaindia 1987c, 1991, 1992a). H itz-elkarketari dagokionez, izen + izen
modukoak sartu ditugu oraingoz, oso emankorrak direlako batetik eta, batez ere, modu
orokorrean trata genitzakeelako morfotaktika aldetik, Baina aurrera begira berrikusi eta hitz
elkartu guztientzat eredua bilatu beharko dugu. Eratorpenean ere oinarri-oinarrizko batzuk
jaso ditugu (ber- /b ir - aurrizkia, orokorra delako, aditz faktitiboa5), baina arau zehatzak
finkatu beharko dira irtenbide konputazionala eman ahal izateko. Bestalde, azpikategorizazioa
ere modu sistematikoan landu beharko dugu gure sisteman halako lanei heldu aurretik, baina
ez dira txosten honetako eginkizunak.

5IV. kapituluan azalduko dugu zergatik landu dugun faktitiboa erator-atzizkien mullzoan.
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III.1.3, A ztergaia m ugatuz
Puntuok ikusita argi dago, beraz, zein izango den gure aztergaia, Euskal morfologia
automatikoki iandu nahi dugula diogunean, kontuan izan behar dugu oraingoz flexiomorfologiari buruz bakarrik ari garela, testu-hitzen flexio-morfologiari buraz gainera, eta,
noski, euskara batua bakarrik izango dugu lantresna, hori izango da gure hizkuntz eredua,
Zailtasun batzuk izan ditugu lan hau burutzean; izan ere, Euskaltzaindiak lan itzela egin du
— eta horretan dihardu egun ere— morfologiaren inguruan, baina gure helburuetarako arauen
falta sumatu dugu, deskriptiboegiak baitira azalpenak askotan. Egia da, hala ere, azken urteotan
hainbat arau eta gomendio argitaratzeari ekin diola eta horrek neurri batean erraztu egiten duela
gure lana. Automatikoki lantzeko hutsune hori dela-eta, behin baino gehiagotan guk geuk hartu
behar izan ditugu erabakiak edo proposamenen irakurketa bereziak egin, eta posible da
hankasartzeak izatea ondoren aurkeztuko dugun ereduan.
Euskara batuari dagokionez, bestalde, ez dugu inongo dudarik egin bide horretatik jotzeko,
normalizazio bidean irtenbide bakarra baita. Gainera, ordenadore bidez garatutako lanak
inpertsonalak eta kalkulatuegiak direla esaten denez, oso ondo lotzen zaio saio hau Mitxelenak
euskara batuari buruz esandakoari, alegia, "Lo que necesitamos mas que nada es una prosa
incolora, inodora e insipida que sea, y esta es su razon de ser, supradialectal" (Mitxelena
1977:83). Gure helburaa gaurko beharrei erantzutea da, euskararen normalizazioan garatzen ari
diren lanei, alegia.
Hala ere, bi mailatako eredua orokorra dela esan dugu, eta edozein hizkuntzari aplika
dakiokeena. Guk gehixeago zabalduko genuke hau, hots, edozein dialekto — euskalki, gure
kasuan— azter dezake; are gehiago, kasuotan erregela morfofonologikoen balioa hobeto
frogatuko litzateke. Irekita geratzen da, beraz. Dena den, hiztegi mailan lekua egin diegu
euskalkietako sarrerei eta, deklinabidean, Euskaltzaindiak onartu duen mailara iritsi gara gu ere.

III.2. M ORFEUS: euskararako prozesadore m orfologikoa (edo bi m ailatako
ereduaren euskararako egokitzapena)
M orfologia konputazionalari buruzko sarrera ikustean aipatu dugu Koskenniemiren bi
mailatako eredua, hain zuzen ere gure prozesadorearen abiapuntu izan dena. Ez dugu, beraz,
berriro aurkeztuko. Hurrengo orrietan euskararako egokitzapena eginez sortu dugun
MORFEUS ikusiko dugu, horretarako bi mailatako ereduaren eskema bera jarraituz, hau da,
osagaien arabera euskal flexio-morfologia deskribatzen saiatuz: sistema lexikoa eta erregeiak.
Osagaien barruan ondoko puntuok landuko ditugu:
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1. Sistema lexikoa: azpilexikoek osatzen dute eta hauek, aldi berean, jarraitze-klase bidez
gauzatzen dira testu-hitza osatuz. Azpilexikoei dagokienez, euskararako datu-base
lexikalean6 biltzen dira hiru atal nagusitan: hasierakoak (aurrizkiak), orokorrak (azpilexiko
arruntak) eta lemaren osagaiak (lemak berak). Hauek guztiek adierazpen lexikoa, dagokien
jarraitze-klasea eta informazio morfologikoa dute eta, hain zuzen ere, ezer baino lehen
kategoria-sistema definitu beharko dugu, batetik askotan dudazko kasuak daudelako eta,
bestetik, hainbat formalismo ikusi ondoren, ikuspegi teorikoa baino gehiago hartuko
dugulako kontuan, batez ere geroko aplikazioak gogoan izan nahi baditugu, lematizatzaile
bat, esaterako.
Jarraitze-klaseekin morfotaktika ikusiko dugu, eta hemen gure berrikuntza landuko:
debeku-ezarpenetarako erregela taktikoak (baina erregelekin batera landuko ditugu,
formalismoa bietan bera baita).
2. Erregelak: morfofonologikoak direla esan ohi da, baina guk gure sailkapena proposatuko
dugu aplikaziora pasa aurretik. Koskenniemiren ereduari jarraituz, hobekuntza bat ekarriko
dugu Karttunenen (1992) ildotik, Xerox etxeko konpiladore berria erabiliko baitugu hauek
jatorrikoak baino ahaltsuagoak eta esanguratsuagoak izan daitezen, A lom orfoak
ezinbestekotzat jotzen dugunean bakarrik erabiliko ditugu, morfotaktikaren aplikazioaren
eraginez sortuko diren bestelako aldaketa guztiak erregelak erabilita konponduko ditugu-eta.
Baina guretzat MORFEUS hori baino gehiago da: ez dugu zatikatzaile / sortzaile
morfologiko hutsa egin nahi, osagaien metaketaren ondorioz lortzen dugun azken emaitza ere
interesatzen baitzaigu. Eta horrexegatik gaindituko dugu Koskenniemiren eredua, irteera
morfosintaktikoaren berri ematen saiatuko baikara. Modu oso sinplean azalduta, halako eskema
batjarraituko dugu:

®Aurreranlzean EDBL (Euskararako Datu-Base Lexikala). Honi buruzko zehazlasun gchiagorako interesgarriak
dira honako barne-txostena (Agirre eta beste 1994) eta artikulua (Agirre eta beste 1995).
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BIM AILATAKO EREDUAREN
EUSKARARAKO EGOKITZAPENA
SISTEMA LEXIKOA
Azpilexikoak

M orfotaktika

Lemak
Jarrait/e-klaseak

Aurrizkiak
Atzizkiak

Erregela
taktikoak

Bestelakoak

f

ERREGELA MORFOFONOLOGIKOAK

I

___________

EUSKARARAKO ANALIZATZAILE
MORFOSINTAKTIKOA

MORFEUS
III. 1. Irudia. MORFEUSen osaera
Honekin estaldura handiko analizatzaile / sortzaile morfologiko orokor bat lortuko
dugulakoan gaude, II.2. puntuan aipatutako aplikazio guztietarako oinarri izango dena, aldian
aldian helburu konkretuei lotutako programa mugatuak eraikitzeko beharrik izan gabe. Horixe
da, beraz, lan honen helburua: euskara (batua) automatikoki lantzeko edozein tresnatarako
oinarri edo abiapimtu, xede baino gehiago.
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IV. SISTEMA LEXIKOA

I V .l. SARRERA OROKORRA
"The task o f the lexicon system is to define the lexical representations of vvord-forms. These
consists o f the representations for the stems and various endings in combinations defined by
morphotactic structure. (...) The present iexicon system o f the tvvo-Ievcl model consists of a set of
(sub)lexicons and a set of continuation classcs." (Koskenniemi 1983:27).

Horrela hasten du Koskenniemik sistema lexikoaren atala eta halaxe banatuko dugu guk ere:
(azpi)Iexikoak eta jarraitze-klaseak. Helburua ere bera dugu, alegia, testu-hitzen errepresentazio
lexikoen — sakoneko egiturakoen, graraatika sortzailearen terminologian— berri ematea.
Desberdintasun bat dugu, baina: bi mailatako ereduan erroak eta atzizkiak bakarrik hartzen
dira kontuan azpilexikoei dagokienez; gurean aurrizkiak ere gehitu behar ditugu.
Kapitulu zabal honetan sistema lexiko osoa ikusiko dugu bi atal nagusitan banatuta.
Azpilexikoen atalean kategoria-sistema finkatuko dugu eta horren arabera landutako kategoriak
banaka aurkeztuko, gurean eman diegun sarrerarekin eta informazio morfologikoarekin. Hiru
multzo nagusitan banatuko dugu lehen atal hau: kategoria nagusiak (askeak, lexikalak zein
funtzionalak), lagungarriak (funtzionalak) eta bestelakoak, bukaeran kategoria-aldaketari buraz
hitz pare bat esateko. Jarraitze-klaseei eskainitako atalean, berriz, definitu egingo ditugu aurrena
eta, gure berrikuntza proposatu ondoren, euskararako sortu ditugunak banaka azalduko ditugu,
horrela egitura morfotaktikoa osatuz.

IV .1.1. K ategoria-sistem aren beharraz: oinarrizko erabakiak
Aukeratu dugun aztergaia lantzeko erabiliko dugun gramatika finkatu behar dugu hasi aurretik
eta lehenengo arazoa kategoriak mugatzea da. Izan ere, hartzen dugun corpusa hartzen dugula,
kategoria-sistema definitu bat beharko dugu. Baina, zer da kategoria? Bosqueren (1990) arabera
"las categorfas gramaticales son clases formales de unidades lexicas" (31. or.); baina, segidan,
"paradojicamente, los miembros de esas clases no siempre poseen todas las caracteristicas que
se asocian con el grupo al que pertenecen." Eta hauek definitzeko orduan irizpideak gurutzatu
egiten dira, morfologikoak, sintaktikoak eta semantikoak erabiltzen baitira, nahasian askotan.
"casi todos los autores modernos reconocen que esta y otras listas parecidas de clases de palabias
estan basadas en una extraña mezcla de criterios (de ordinario semanticos para el sustantivo y el
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verbo; posicionales a veces para el adjetivo y la preposici<5n; simplemente imprecisos para el
adverbio)." (Bosque 1990:24),

Zeri ezarriko diogu "etiketa" hori orduan? Sailkapen binarioak aurkitzen ditugu maiz:
kategoria aldagarriak / aldagaitzak; irekiak / itxiak; beteak / hutsak; nagusiak I txikiak.
Lehenengo sailkapena kategoriak har dezakeen flexioaren araberakoa izan ohi da; bigarrena
kopuruaren araberakoa, hau da, izenak irekiak dira, baina juntagailuak itxiak, kopuru
mugatukoak dira-eta; hirugarrena semantikari lotua dago: beteek eduki lexikoa dute eta hutsek
esanahi gramatikala; laugarrena, azkenik, kategoriak har ditzaketen osagaien araberakoa da,
hots, nagusiek osagaiak har ditzakete eta txikiek ez, baina ez da batere sailkapen argia (Bosque
1990:29-30). Hauetatik guztietatik hartuta kategoriak bi multzotara ekarri ditu Zabalak (1993):
ohiko kategoriak (tematikoak) eta kategoria funtzionalak.
a) kategoria tematikoak: eduki semantikoa, deskribatzailea dutenak dira. Sarrera-kopura handia
dago kategoria bakoitzean, eta sarrera bakoitzak zehaztuta dauka hartu beharreko
argumentuen kopuraa eta ezaugarriak.
b) kategoria funtzionalak: beste kategorien beharra izan ohi dute ikuspegi morfologikotik eta
fonologikotik. "Gehienetan atonoak izaten dira eta askotan klitiko edo atzizkiak, inoiz
fonologikoki nuluak ere izan daitezkeelarik." (Zabala 1993:20 (13. oin-oharra)). Horrez gain,
hiztegi-sarrera murritzeko sailak osatzen dituzte. Ez dute, gainera, eduki deskiibatzailerik.
Azken finean kategoria lexikalak eta funtzionalak bereizten ditu, baina, horrekin batera,
beste sailkapen binario bat ezarriko genuke guk: askeak / ez-askeak, kategoriaren agerpen
fisikoari begiratuz, bere morfoiogiari hain justu, Beharrezkoa dugu hau gure sistema lexikoa
egituratzeko gainera; izan ere, lehenago aipatu ditugun hiru "kutxatan" bildu behar baititugu
elementu guztiak, orokorrak, hasierakoak edo lemaren osagaiak. Eta asketasunaren irizpidea
zuzenean lotua dago honekin.
Baina hemen ez datoz bat goian aipatutako irizpideak, partikulak, lotura-elementuak
(lokailuak, juntagailuak), etab. kategoria funtzionalak direlako berez, baina morfema askeak.
Eta, hala ere, lema izan daitezke, hiztegi-sarrera, alegia. Are gehiago, lotura-elementuak multzo
desberdinei dagozkie gure irizpideei kasu eginez, nahiz kategoria funtzionalak diren; izan ere,
juntagailuak morfema askeak dira, baina menderagailuak klitikoak1.
Bosqueren eta Zabalaren ikuspegitik nolabait urruntzen den Lieber-en (1980) proposamena
egokiagoa izan daiteke gure sistemaren osaerarako:

1Dudazko kasuren batekin egingo dugu topo, hala ere. Esaterako, non sartuko genukef-jnrreH ? Arituko gara
honetaz moifcma ez-askeak banaka ikustean.
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"... todos los morfemas, ya sean palabras, temas o afijos, sc consideran elementos lexicos eon su
entrada lexica propia donde se incluye informacion sobre su categorfa y subcategorizacion, su
representaci6n semantica y estructura argumental, asf como especificaciones idiosincrasicas de
diverso tipo. Los afijos no se diferenciaran de las palabras o temas mas que por el hecho dc que
estan subcategorizados obligatoriamente, esto es, lo que el estructuralismo recoge con los terminos
morfema "ligado" o "trabado" frente a morfema "libre"." (Lieber 1980; Varela 1990:42-43tik
hartua).

Matthews-ek (1974) ere kategoria hutsak — lemak edo hiztegi-sarrerak— eta kategoria
morfosintaktikoak bereizten ditu.
Hortaz, gure eskeman, morfema askeak eta ez-askeak banatuko ditugu, lehenengo taldean
kategoria lexikalak eta funtzionat batzuk bilduz, eta bigarrenean funtzionalak bakarrik
(Zabalaren irizpideen arabera). Horrela, izena morfema askea eta kategoria lexikala izango da;
juntagailua, berriz, morfema askea eta kategoria funtzionala; deklinabide-kasuak edo
m enderagailuak, bukatzeko, morfema ez-askeak eta kategoria funtzionalak — edo
m orfosintaktikoak— beti. Eta, non kokatu behar dugu determinatzailea? Erakuslea eta
mugatzailea, Euskaltzaindiari jarraituz (1985, 1993), determinatzaileak dira, baina lehenengoa
askea da eta bigarrena ez, Atal desberdinetan kokatu beharrekoak dira, nahiz kategoria orokor
bera duten. Eta hauek kategoria lexikalak dira? "Los mJcIeos son sustantivos, adjetivos, verbos
y (en parte) adverbios." (Bosque 1990:58). Ez Bosqueri jarraitzen badiogu; are gehiago, multzo
itxia osatzen dute (bigarren sailkapen binarioan ikusi dugun bezala). Hortaz, funtzionalak behar
dute. Odriozola eta Zabalarentzat (1994) "azpikategoria" dira:
"Hizkuntza guztietarako lau graniatika-kategoria nagusi bereiz daitezke: aditza, izena, izenondoa eta
preposizio edo posposizioa. (...) Kategoria nagusi hauetaz gain, zenbait 'azpikategoria' aurki daitcke
hizkuntza gchienetan: determinatzaileak, aditzondoak, kuantifikatzaileak, konplementatzaileak eta
juntagailuak." (525. or.).

Baina baieztapen hau X' teoriari jarraituz egindakoa da (ikus zehatzago Zabala 1993), X°
mailari dagozkion lau kategoria aipatu nahi baitira, ikuspegi sintaktikotik, alegia. Horiez gain,
Zabalak hizkuntza askotan "bestelako batzuk ere" (19. or.) badaudela dio, "haia nola,
zen batzaileak (Q ), aditzondoak (A dv), determ in atzaileak (D), inflexioa

(Infl),

konplementatzailea (Comp) etajuntagailuak (Konj).".
Egia da arazo hau edozein hizkuntzatan gertatzen dena; izan ere, gramatika aztertzean
kategoria finkatu beharrarekin egiten baitugu topo. Kontua irizpide batzuk zehaztea da eta,
ezinbestean, batzuei besteei baino pisu handiagoa emanez erabakia hartzea. Baina goian
aipatutako irizpide morfologikoak eta sintaktikoak batez ere aurrez aurre izango ditugu uneoro
eta helburuen araberako emaitzak aterako zaizkigu hemendik ere. Gure prozesadore honek
hainbat aplikaziotarako izan nahi duenez, lexikografoek eta gramatikalariek erabili duten
materialera joko dugu, euskaraz landutako materialera lehenengo, orokorrera — konputazionala
barne— gero. Kategoriak aukeratu ostean ekarriko ditugu lexikal / funtzional eta aske / ez-aske
banaketara.
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1. Euskara lan-tresna izan duten iturri hauek baliatu ditugu; a) tradizio lexikografikotik
Orotariko Euskal Hiztegia (OEH) (Mitxelena 1987-), Hauta-Lanerako Euskal Hiztegia
(HLEH) (Sarasola 1984-95), Hiztegi Batuko Batzorderako EEBSren (Egungo Euskararen
Bilketa-lan Sistematikoa) eta OEHren lematizazioa2, Hiztegia 2000 (Kintana eta beste 1980),
Elhuyar hiztegia (1996); b) gramatiketatik Gramatika Bideetan (Goenaga 1980) eta
Euskaltzaindiko Euskal Gramatika. Lehen urratsak liburukiak3 (Euskaltzaindia 1985,1987a,
1987b, 1990, 1994) eta Euskal Gramatika laburra: Perpaus bakuna (Euskaltzaindia 1993).
Hauekin guztiekin ondoko eskema osatu dugu:

mm.. ...HBB..

Adjektiboa

OEH .
+

Izenlaguna

Izenofxtoa
Adberbioa
Adizlaguna
Adilzondoa
Detenminatzarlea
Mugatzailea
Erakustea
Zenbatzailea
Izena
Izen prq)ioa
Izenordaina
Aditza
Aditz nagusia
Aditz laguntzailea
Juntagallua
Partikula
Mailakatzailea
Galdetzailea
Graduatzaflea
Posposizioa
Laburtzapena
Eriazio-atzizkia
Dekiinabidea
Lokailua
Interjekzioa
Hitz anitzeko unitate lesdkalak
Hitz eikartuak
Aditz konposatuak
Lokuzioak
Esapideak

+
+

+

4*
+

m

+

+
+

•+

+

+

+

Elhuyar
+
+

+

+
+

+
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+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
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+

+
+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

Eglu .............
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

IV. 1. irudia. Euskal lexikografoek eta gramatikalariek proposatutako kategoriak
Dudarik ez da egiten adjektiboa (izenlaguna), adberbioa (adizlaguna), izena, aditza eta
juntagailua aipatzean; besteak banatuago daude. Hala ere, terminologia arazoa ere egon
daiteke hemen. Bestalde, gramatikak aipatzen dituen hainbat kategoria funtzional edo
morfosintaktiko —guk definitu ditugun zentzuan, morfema ez-aske bezala— ez dira bestetan
ageri, normala denez. Beraz, heldulekua gramatika izango da, hiztegiek ez baitute ezer
berririk eskaintzen, ez badira hitz anitzeko unitate lexikalak — hitz elkartuak, aditz
konposatuak, lokuzioak, esapideak— , EEBS lematizatzean kontuan izan direnak, eta
geroxeago aipatuko ditugunak.

2Kontuan izan bcliar dugu helburua EEBSren eta OEHren lematizazioa dela eta, beraz, hitz anitzeko sarrerak cre
jaso bcharra dagoela. MORFEUSek, lematizatzaile automatikorako oinarri izango bada, arazo horiei erantzun
behar die.
3 EGLU liburukien kasuan, kategoria nagusiez gain azpikategoriak ere jaso ditugu, bai eta erabileran azaltzen
diren mugatzaiiea, etab., nahiz ez datozen horrela definituta.
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2, Kanpoko erabilera desberdinetatik sistema orokorrak eta aplikazio konputazionalak izan
ditugu kontuan, ikuspegia ere zabalagoa baita: SUC-tags4, HECTOR, The Penn Treebank5,
EAGLES6 (Monachini eta Calzolari 1994) eta CREA7 (Pino eta Santalla 1996) erabili ditugu
lexikografia konputazionaletik, eta Murrizpen Gramatika8 (Comtraint Grammar) (Karlsson
eta beste 1992):
SDC
mrrm
Edukiari daoozkkmak
Izena
+
+
4+
Izen propioa
+
Adjektiboa
+
Zenbatzailea
Kardlnala
+
+
+
Ordtnala
*
Aditza
+
Aditz lajuntzailea
+
Adizki jokatua
+
Adberbioa
+
Inlcrjekzioa
+
bl Funtzioari daoozta'onak
+
Adberbioa
Adbeitto gaidetzailea
+
Maila-aditzaidoa
+
Determinatzallea
+
+
Artikulua
Erakusiea
Izenordaina
+
fzenordain posesiboa
+
+
Pertsona-izenordaina
+
+
Izenordain zehazgabea
+
Izanordain erraflexiboa
+
+
Galdera-izenordarna
Menderagailua
+
Juntagailua
+
+
Preposizloa
+
+
Lokailua
InftniBboa
+
Numeroa
+
Modaia
+
Ezezkoa
+
Galdetzailea
Zenbatzaiieak
Eriatiboa
Besteiakoak
+
Puntuazba
Totalizatzailea
Laburtzapena
Adposizioa
* a eta b banaketa SUC-lags eredua errespetatuz egin dugu.

m
+
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+
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+

+

+

+
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+

+

+
+

+
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+
+
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+
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+
+
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+
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+
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+
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IV.2. irudia. Eredu orokorretan proposatutako kategoriak

4 Suedierarako prestatu dute, kategoria-sistema sortzean hiru sail nagusi banatuz: a) kategoria sintaktikoak, b)
ezaugarri morfologikoak eta ezaugarri-balioak eta c) bestelako kategoriak. Lehenengoan gainera azpisailkapen bat
egiten dute: hitzaren edukiari dagozkionak (categories defmed as content words) eta funtzioari dagozkionak
(categories defmed as fimction words). Bigarren sailean ezaugarri morfologikoak sartu dituzte. Hirugarrenean,
aldiz, maileguak, laburtzapenak eta forma numerikoak daude, izan ere, corpus errealetan oinarritu baitira.
$Brown Corptts-can 87 kategoria sinple eta 187 kategoria sinple+konposatu jaso dituzte, egitura sintaktikoak
barne. Tlte Peiui Treebank-ek hemendik jasotakoa moldatu egin du eta 24ra jaitsi kategoriak (egitura sintaktikoak
aparte). Guk ez ditugu irudian s&rtu* luzccgia eta zehatzcgia delako, buinn bostcen ildotik eraikia da.
^Europako hizkuntzetako lexikoa eta eorpusak kodetzeko sistema proposatu du EAGLESek. Hamar hizkuntzatan
oinarritu dira oinarrizko hamar kategoria (obligatory features bezala) definitzeko (0 mailakoak). Gero ezaugarri
morfosintaktikoen berri ere ematen dute, bai hizkuntza guztietarako orokorrak direnak (1 maila), bai hizkuntza
bakoitzaren berezitasunei dagozkienak (2 maila). Gu oinarrizko hamarretara mugatuko gara hemen.
7CREA (Corpus de Referencia dcl Español Actual) Espainiako Akademia (RAE) osatzen ari den 100 milioi testuhitzeko corpus informatizatua da, SGML (Standard Getieralized Markup Language) erabiliz kodetzen ari dena.
8Munizpen Gramatika, bi mailatako morfologiatik abiatuta, desanbiguazio morfologikorako prestatu den tresna
da eta helburu horrekin markatu dituzte kategoriak.
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Izena, adjektiboa, aditza, adberbioa, interjekzioa batetik, eta determ inatzailea,
izenordaina, juntagailua eta preposizioa bestetik, ia eredu guztietan daude, Ez dago
euskararako ikusitakoen ereduetatik urrun, beraz, baina laburtzapenak eta bestelakoak9,
adibidez, gure helburuetarako ezinbestekoak dira, analisia egitean behintzat horiek ere
automatikoki landu nahi ditugulako. Berriro ere, gure helburua zabala dela aipatu behar dugu
hemen.
Bestalde, CREAk adizki jokatua hartzen duen bezala, guk ere sarrera eman diegu bere
hartan (ikus adizkiak), testu errealak izango baititugu aztergai; horien kokapena erabaki
beharko dugu, beraz.
Gaia gehiago nahasteko asmorik gabe, morfema askeen barruan ere bada argitu beharreko
beste puntu bat: tradizio lexikografikoan hiztegi-sarrerak osagai bakarrekoak izan ohi dira, hitz
anitzeko unitate lexikalak — aditz konposatuak, lexiak, etab.— gehienez azpisarrera bezala
eskainiz. Egia esan, ikuspegi hau aldatzen ari da gaur, batez ere linguistika konputazionalean,
baina Webster moduko hiztegiek ere bide horri jarraitu diote. Guk ere hori hartuko dugu, nahiz
oso axaietik ukituko ditugun hitz anitzeko unitateak (ikus IV.2.1,12, atala).
Orain artekoa ikusita, gurean 'kategoria' beste bi modu hauetara ere ulertu behar da: a)
EDBLn sarrera duen edozerk hartzen duen lehen etiketa; b) tradizionalki 'kategoria' bezala hartu
duguna, hau da, kategoria nagusitzat hartu ditugunak bakarrik. Hau da guretzat egokitu dugun
kategoria-sistema:
1) Kategoria nagusiak: (askeak, guretzat) hiztegi-sarrera izango liratekeenak, horrela ulertzen
baita10. Hala ere, sail nagusi honen barman kategoria lexikalak eta funtzionalak izango ditugu
(edukiari dagozkionak eta funtzioari dagozkionak SUC-tags sistemaren arabera).
2) Kategoria lagungarriak: hiztegi-sarrera ez direnak (adizkiak), morfema ez-askeak (kategoria
funtzional edo morfosintaktikoak, batzuk nagusiak badira ere) eta "bestelakoak" izenez deitu
ditugunak sartzen dira hemen:
a) adizkiak: hauen berezko kategoria ADI den arren, zuzenean ADL eta ADT eman diegu,
flexionatuta sartu ditugu-eta;

9Bestelakoak oso rnultzo irekia da eta guk ondoren erabakiko dugunarekin nahasgarri gerta daiteke, gurean
"Bestelakoak" saila berez laburtzapenak direlako, horren barruko laburdurak, siglak eta sinboloak banaketarekin.
1Q"Hizkuntzcilaritza bei tian hiztegizkogmmatika-kategoriak, batetik, hitz-motak, alegia (izena, aditza, adjektiboa,
preposizioa eta ahar), eta sintaxizkoak, bestetik (izen-sintagma IS, aditz-sinlagiua AS, preposiziozkoa PS, eta
abar) berezten dira. Gramatika sortzailean, zuhaitz sintagmatikoetan, adabegien txartel gisa erabiltzen dira
kategoria horien izetiak; kategoria gramatikal iexikaiak ez dira hedagarriak (I, A, Adj, Adb, Prep, eta abar), eta
azpikategorizazio-erregeletan eta ixertakuntza le.xikaletan sinbolo horiek matrizetako ezaugarriz edo iexcmaz
ordaintzen direlarik ezdira geziaren ezkermtdcan baizik agertzen."(UZEl 1982, s.u. Gramatika kategoria).
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b) morfema ez-askeak'. kategoriaren lehen definizioa dagokie hauei; izan ere, morfema
hauekin doazen morfema askeek izango dute gramatika-kategoria, baina helduleku bera
erabili da deklinabiderako, adibidez, Kategoria morfosintaktikoak dira eta gure iturri
nagusia EGLU liburukiak izan dira, hori finkatua baitago euskaraz;
c) bestelakoak11: laburtzapenak sail orokorrean biltzen diren laburdurak, siglak eta sinboloak
daude hemen, horiek ere hiztegian egon beharra dutelako — ez hiztegi tradizionaletan, izen
bereziekin gertatzen den bezala, baina bai euskararako datu-base lexikalean, batez ere
corpusen analisia kontuan hartzen bada— , Hala ere, suprakategoria antzekoa izango
litzateke hau, erreferenteak daramana, ondoren adieraziak benetan dagokion gramatikakategoria ere bai baitarama.
Hauez gain, beste zenbait kategoria ere defini daiteke gure analizatzailearen aplikazioaren
arabera. Adibidez, lematizatzaile automatikoa erabili nahi izango bagenu, beharbada puntuaziomarkak (CREAk ere jasotzen dituenak, besteak beste SGML formalismoa erabilita corpus osoa
etiketatzen dutelako), guarismoak eta horrelakoak kontrolatzeko berriak beharko genituzke,
baina ez dagokigu guri definizio hauetan horien berri ematea.
Hona bada euskararako definitu ditugun kategoria (eta azpikategoria) guztiak, lexikosistema eraikitzeko oinarrizkoak izango zaizkigunak, bai eta egitura morfotaktikoa kontrolatzen
duten jarraitze-klaseak lantzeko ere. Hain zuzen, hurrengo ataletan emango dugu horien guztien
berri.

IV .1.2. Euskararako k a teg o ria-siste m a
Aurreko azpiatalean proposatu dugun sailkapena euskarara ekarriko dugu hemen, "kategoria"
bakoitza dagokion sailean txertatuz hasieran eta EDBLn bakoitzaren zein azpikategorizazioezaugarri edo -tasun landuko dugun aipatuz ondoren.
Lauki batean (ikus IV.3. irudia) sartuko ditugu kategoria eta azpikategoria guztiak: hauetako
bakoitzak lexiko-deitura (Ix-deitura) darama eskuinean, horrek adierazten baitu zein lexikotan
biltzen diren (azpi)kategoria hori duten sarrerak. Izen guztiak, arruntak zein bereziak, izenak
azpilexikoan biltegiratuta daude. Ikusiko dugu jarraitze-klaseetara iristean zertarako balio duen
bereizketa honek.
Ohartxo bat beharrezkoa da irakurketa egokirako: determinatzaileen multzoa, esan dugunez,
ez da osoa; hain zuzen ere mugatzailea (artikulua) falta du, bai eta zenbatzaileetan ordinala eta

11Ikus SUC-tags sistcmako 'Supplementary tags' atala edo CREA-ko ’MiscelSnea'. Izen bera mantendu dugu guk
ere, baina laburtzapenak dira berez hemcn bildu ditugunak UZEIk (1988) proposatutako banaketaren arabcra. Hala
ere, suprakategoria bczala plantcatu dugu hau, ondoren bakoitzak dagokion kategoria nagusia hartuko baitu.
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banatzailea ere, baina lehenengoa morfema ez-aske bezala sartu dugu eta beste biak, berriz,
erator-atzizki bezala, azpikategoria berria eskaintzen baitiote oinarrian duten zenbatzaile
zehaztuari.
1. KATEGORIA NAGUSIAK
KATEGORIA
IZE Izena

AZPIKATEGORIA
ARR izen arnmta
PIB Pertsona-izen berezia
LIB Leku-izen berezia
IZB Erakundeak-eta

LX-DEmjRA
izenak
izenak
izenak
izcnak

IOR Izenordaina

PER Pertsona-izenordaina
IND Indartua
IZG Izenordain zehaztugabea
GAL Galdetzailea
MGB Mugagabea
BIH Bihurkaria
ELK Elkarkaria
ERL Erlatibozkoa

izenordainak
izenordainak
izenordainak
izenordainak
izenordainak
izenordainak
izenordainak
izenordainak

DET Determinatzailea

ERK Erakuslea (arrunta)
IND (indartua)
ZNB Zenbatzailea
DZH Zehaztua
ZHG Zehaztugabea
ORO Orokorra
DZG Determinatzaile zehaztugabea

determinatzaiieak
determinatzaiicak
determinatzaiieak
detcrminatzaiieak
determinatzaileak
determinatzaileak
determinatzaileak

ADJ Adjektiboa

IZO Izenondoa
IZL Izeniaguna

adjektiboak
adjektiboak

ADI Aditza

SIN Aditz sinplea (bakuna)
ADK Aditz konposatua
ADP Aditz-perifrasia

aditzak
aditzak
aditzak

ADB Adberbioa

ADO Aditzondoa
ALG Adizlaguna

adberbioak
adberbioak

ESK Esklamazioa

lemak

ESR Esaera

ieniak

LOT Loturazkoa

JNT Juntagaiiua
LOK Lokailua

icmak
iemak

POS Posposizioa

lernak

PRT Partikula

iemak

2. KATEGORIA LAGUNGARRIAK
ADIZKIAK

ADL Aditz laguntzailea
ADT Aditz trinkoa

MORFEMA EZ-ASKEAK (kategoria moifosintaktikoak)
MUN Mugatasuna i numeroa
DEK Deklinabide-morfema
GRA Graduatzailea
ADM Aditz-mota
ASP Aspektua
ERL MEN Eriazioa: menderagaiiua
ATZ Atzizki lexikala
AUR Aurrizki lexikala

BESTELAKOAK (laburtzapenak)
LAB Laburdura
SIG Sigla
SNB Sinboloa

IV.3. irudia. MORFEUSerako proposatutako kategoria-sistema
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Hala ere, morfematzat hartuko ez ditugun arren, beste hiru etiketa sortu behar izan ditugu
testu-hitzen analisi osoa eskaintzeko: E L l (elipsia), E L M (elkarketa-m arra) eta M A R
(marratxoa), hain zuzen ere. Elipsiak testu-hitz baten barruan ezkutuan dagoen beste kategoria
baten berri emango digu — izena normalean— . Beste bi etiketak, aldiz, notazio formal hutsak
dira
Aske / ez-aske irizpidearen arabera antolatu dugu hau, baina lexikal / funtzional banaketa
beste hau litzateke (soildua):
Kategoria
Izena
Izenordaina
Adjektiboa
Aditza
Adberbioa
Esklamazioa
Bsaera
Laburdura
Sigla
Sinboloa
Adizki jokatua
Deteniiinatzailea
Posposizioa
Juntagailua
Lokailua
Partikula
Mugatasuna / numeroa
Deklinabidea
Gradua
Aspektua
Menderagailua
Atzizki lexikala
Aurrizki lexikala

L exikala/ Funtzionala
Lexikala
Lexikala
Lexikala
Lexikala
Lexikala
Lexikala
Lexikala
Lextkala
Lexikala
Lexikala
Lexikala?12
Funtzionala
Funtzionala
Funtzionala
Funtzionala
Funtzionala
Funtzionala
Funtzionala
Funtzionala
Funtzionala
Funtzionala
Funtzionala
Funtzionala

Askea / ez-askea
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
-

-

IV.4. irudia. Kategorien lexikal / funtzional, aske / ez-aske sailkapena.
Hau guztiau argituta, gure datu-base lexikalean ere leku desberdinetan sartuko ditugu,
sailkapenaren arabera azpilexiko batean edo bestean izango dira-eta, sistemak morfotaktika
bideratzeko behar duelako, alegia. Hortaz, orokorrak (O), hasierakoak (H) eta lemaren osagaiak
(L) bereiziko ditugu. Lehenengoan atzizkiak bilduko dira, bigarrenean aurrizkiak eta
hirugarrenean lemak.
Baina datu-basean ez ditugu kategoriak eta azpikategooak bakarrik aipatuko (hauei buruz,
banaka, IV.2. atalean arituko gara). Informazio morfologikoa eskaini nahi badugu, neurri
batean behintzat azpikategorizazioa hartu beharko dugu kontuan. Baina ez da hori gure
helburua. Hala ere, tasunik orokorrenak bildu nahi izan ditugu, besteak beste analisiaren
irteeran (ikus VI. kapitulua) beharrezko izango ditugulako. EDBL "ezaugarria/balioa" bikoteka

12Beharbada aditz trinko vs. aditz laguntzaile banaketa beharko genuke hemen, lexikal kutsu handiagoa baitute
lehenengoek, eta funtzionala bigarrenek. Baina ez dugu irizpide argirik bata zcin bestea aukeratzeko.
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antolatua dugu, eta horixe da segidan ikusiko duguna, azpilexikoak ondo ulertzeko ezinbestekoa
baita,
Kategoriaren ereinuak beti azaldu behar du, baina honen barruan tasun desberdinak
aurkituko ditugu, ondoren adierazten den moduan:
a) Izena: IZB kategoria eman diogu eta ARR (izen arrunta), PIB (pertsona-izen berezia), LIB
(leku-izen berezia) eta IZB (izen berezi orokorra, erakundeetarako-eta) azpikategoriak,
kapitulu honen hurrengo atalean ikusiko ditugunak. Baina beste lau ezaugarri ere gehitu
dizkiogu:
biz (biziduntasuna):+, zenb (zenbakarritasuna):+, mnl (mugatasun/numero lexikala13):MS, MP, null
p l (pluraltasuna):+,

null

Izen guztiek behar dituzte lehenengo bi ezaugarriak; ez dago, beraz, null baliorik, Baina
hurrengo biek ez dute nahitaez balio bat hartu beharrik: m n l ez dute izen arruntek
— orokorrek— eta ez da eremu hori beteko; baina izen bereziek berezko mugatasuna dute
— singularra nahiz plurala— . Pl ere pluralean bakarrik edo ez-pluralean bakarrik erabiltzen
direnek dute, besteek tntll hartuko dute-eta.
b) Izenordaina: IOR kategoria eta PER(pertsona-izenordaina), (PER) IND (pertsona-izenordain
indartua), IZG (izenordain zehaztugabea), GAL (galdekaria), MGB (mugagabea), BIH
(bihurkaria), ELK (elkarkaria), ERL (erlatibozkoa) azpikategoriek bi eremu gehiago hartuko
dituzte:
tnttl (muga(gabe)tasun/numero lexikala):MG, MS, MP, null
p er (pertsona):NI, HI, GU, ZU, ZUEK, null
Izenordain izateak muga(gabe)tasuna dakar berarekin eta horregatik dute izenen eremu
bera, M G gehituta — zehaztugabeentzat— . Bestalde, pertsona-izenordainek zein pertsonari
dagokion zehazten dute (3.aez dugu izenordaintzat hartu, determinatzaileetatik etoni da-eta).
Honegatik ezaiii dugu bi eremuotan null balioa, halako informaziorik ez dagoenerako,
e) Determinatzailea: DET kategoriak eta ERK (erakuslea), (ERK) IND (erakusle indaitua), DZH
(zenbatzaile zehaztua), ZHG (zenbatzaile zehaztugabea), ORO (orokorra), DZG
(deteiminatzaile zehaztugabea) azpikategoriek

13Orain arte ez dugu muga(gabe)tasun iexikalari buruzko crreferentziarik egin, baina IV.2.2.2.I. atalean ariluko
gara honctaz.
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m nl'M G, MS, MP, null
hurm (hurbilpen-maiIa):HAU, HORI, HURA, null
eremuak dituzte: mnl berriro, determinatzaile izateak berarekin baitakar muga(gabe)tasuna eta
hurbilpen-maila (hunn), erakusleek haituko dutena.
d) Adjektiboak eta aditzak kategoria eta azpikategoria besterik ez dute, Aditzen kasuan,
azpikategorizazioa sistematikoki lantzean osatu egin beharko da.
e) Adberbioak: ADB kategoria eta ADO (aditzondoa), ALG (adizlaguna) azpikategoriaz gain
adberbio-mota ezaugarria ere badute, denbora, lekua, modua, maila eta iritzia adierazten
duten azaltzeko.
adbm '.D E m , LEKU, MODU, MAIL, IRIT
f) Esklamazioak kategoria bakarrik du eta esaerak, kategoriaz gain, mugakizunaren kategoria,
hori baita morfotaktikan eragina izango duena, Ber gauza dugu "Bestelakoak" multzoan bildu
ditugunetan ere: siglak-eta.
m_kat (mugakizunaren kategoria):ADI, IZE, ADB
g) Loturazkoa: LOT kategoria eta JNT (juntagailua), LOK (lokailua) azpikategoria osatzeko
lotm (lotura-maila):EMEN, HAUT, AURK, ONDO, KAUS
sortu dugu, alegia, em endiozkoak, hautakariak, aurkaritzakoak, ondoriozkoak edo
kausazkoak diren adierazten diguna.
h) Partikula: PRT kategoriak bi ezaugarri ditu:
egia (egia balioa):+, ziur (ziurtasun-neurria):+, Hauek ez dute esan nahi egia adierazten duten ala ez, egia balioari erantzuten dioten ala ez
baizik. Eta, ziurrak diren ala ez, ez zaigu axola, balio hori duten bakarrik.
Kategoria lagungarrietan sistema bera jarraitu dugu:
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i) Adizki jokatuak, ADL (aditz laguntzailea) eta ADT (aditz trinkoa) kategoriak;
oin1A (oinarriaren forma):IZAN, *EDUN, *EDIN, *EZAN (ADL); multzo irekia ADT
kategoriakoek (IZAN, UKAN, JAKIN, ESAN,...)
mdn (modua/denbora):A 1, A2, A3, A4, A5, B l, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C
nrk (nork pertsona):NIK, HIK-TO, HIK-NO, HARK, GUK, ZUK, ZUEK, HAIEK,
null
nri (nori pertsona):NIRI, HIRI-TO, HIRI-NO, HARI, GURI, ZURI, ZUEI, HAIEI, null
ttor (nor pertsona):NI, HI, HURA, GU, ZU, ZUEK, HAIEK
asp (aspektua):EZBU (ADTek bakanik), null
Oinarriaren formak, beraz, sarrerari egiten dio erreferentzia; tndn ezaugarriak modua eta
denbora15 adierazten du; pertsonak nrk, nri eta nor ezaugarriko balioekin16 adierazten dira
eta, azkenik, aditz trinkoek berekin dute aspektuaren marka, beti burutugabea. Aditz
laguntzaileek ez dute eremu hori beteta izango.
j) Mugatasuna/numeroa17: MUN kategorian, artikuluan, alegia, mugagabe, mugatu singular edo
plural (hurbila barne) zehazten da.
mun (mugatasuna/numeroa): MG, MS, MP, MPH
k) Deklinabidea: DEK kategoriaren barman, kasuak.
kas: ABS, PAR, ERG, DAT, INE, GEL, ALA, ABZ, ABU, ABL, GEN, SOZ, INS,
MOT, DES, PRO, BAN.
1) Aditz-mota adierazteko (ADM kategorian): aditzoina, aditz-izena eta partizipioa,
adm (aditz-mota): ADOIN, A D IJZ E , PART
m) Aspektuari dagokionez, ASP kategorian: burutua, burutugabea eta geroa.
asp: BURU, EZBU, GERO
n) Gradua: GRA kategoria. G radu-m aila zehazten da: konparatiboa, superlatiboa eta
gehiegizkoa.

1 4 Seguru asko informazio hau ez da bestc czaugarriekin batera lantzekoa; izan ere, forma flexionatu baten
analisiari dagokion iemaren erreferentzia da. Baina adizki jokatuei sarrera emateak dituen arazoetako bat da hau cta
horregatik erabaki dugu ezaugarriekin batera sartzea, guztiz gogobetegarri ez dugun arren.
15Ikus IV.2.2.1. atala Euskaltzaindiaren (1973) arabera egindako sailkapen honen esanahia ulertzeko.
1 6 Kontu egin, baina, nork eta nori ezaugarrien balioetan m dl ere onartu dugula; ez ordea n or-m kasuan, beti
agcrtu behar baitu.
17Bi informazio hauek zergatik batu ditugun IV.2.2.2.1, atalean azalduta dago.
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grdm (gradu-maila):KONP, SUPE, GEHI
o) Erlazioa: ERL kategoria eta MEN (menderagailua) azpikategoria erl ezaugarriak osatzen du.
Honek aditz nagusietarako zein adizki jokatuetarako balio du.
erl (er!azioa):BALD, DENB, ERLT, HELB, KAUS, KNPL, KONT, MODU, ZGAL
M enderakuntza baldintzazkoa, denborazkoa, erlatibozkoa, helburuzkoa, kausazkoa,
konpletiboa, kontzesiboa, moduzkoa edo zehar-galdera adierazten duena izan daiteke.
p) Erator-aurrizkiak eta -atzizkiak: AUR eta ATZ kategoriak sortu ditugu, oraingoz kategoriaaldaketarik eragiten ez dutenentzat. Horregatik da ez-osoa eta ezaugarri batzuk ez dira
orokorrak izango, ez eta balioak definitiboak ere.
erat (eratorria):+
e_kat (eratorriaren kategoria):—
e_azp (eratorriaren azpikategoria):ORD, DIS, FAK, null
gra (gradua):HAND, TXIK, null
Eratorpena oso mugatua dugunez, analisiaren irteeran forma berria eratorria dela
adierazteko erat ezaugarria sortu dugu,'+' balioa duena betiere. Eratorriaren kategoria ez da
bete momentuz, baina baterakuntza-erregeletan erabiliko da, hain zuzen ere eJkat=o_kat
adierazteko, alegia, eratorriaren kategoria oinarriaren kategoria dela esateko. Eratorriaren
azpikategoria bai, aldatzen da, baina gure sistema mugatuan hiru kasutan bakarrik:
zenbatzaile zehaztuak ordinal edo banatzaile bihurtzen ditu eta aditz sinplea faktitibo. Gradua
ere hemen bildu dugu, atzizki apreziatiboak — handigarriak eta txikigarriak— oinarria
graduatzen dutelako.
Lauki honetan bildu ditugu ezaugarri eta balio guztiak18:

18N iiII balioa ez dugu hemen aipatu, defektuz aterako baita zerrendatu ditugunen artean besterik aurkitzen ez
duencan. Gainera, horren berri eman dugu banaka ikustean.
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E za u g

B a lio a k

E san ah ia
adberbio-mola

DENB, LEKU, MODU, MAIL, IRIT

adm

aditz-mota

ADOIN, ADIJZE, PART

asp

aspektua

BURU, EZBU, GERO

azp

azpikategoria

ARR, PIB, LIB, 1ZB (izenak);
PER, PERJND, IZG, GAL, MGB, BIH, ELK, ERL (izenordanak);
ERK, ERK JND, DZH, ZHG, ORO, DZG (detenninatzaileak);
IZO, IZL (adjektiboak);
SIN, ADK, ADP (aditzak: nagusiak);
ADO, ALG (adberbioak);
JNT, LOK (loturazkoak);
MEN (erlazio-morfemak);
ORD, DIS, FAK (erator-atzizkiak; detenninatzaileak eta aditzak)

b iz

biziduna (IZE)

+,

-

e g ia

egiatasunezkoa (PRT)

+,

-

erat

eratorria (AUR, ATZ)

+

e„ a zp

eratorriaren azpikategoria

ORD, DIS, FAK

c_ k a t

eratorriaren kategoria

...

adbrn

i

■

r a i—vr

a

rvTi

a

r\ r \

erl

erlazioa (ADI, ADT, ADL)

BALD, DENB, ERLT, HELB, KAUS, KNPL, KONT, MODU, ZGAL

grdm

gradu-maila (GRA)

KONP, SUPE, GEHI

gra

gradua (ATZ; apreziatiboak)

HAND, TXIK

hurm

hurbilpen-maila (DET ERK)

HAU, HORI, HURA

kas

dekl inabide-kasua

ABS, PAR. ERG, DAT, INE, GEL, ALA, ABZ, A BU, ABL, GEN,
SOZ, INS, MOT, DES, PRO, BAN

kat

kategoria (nagusiak
lagungarriak)

eta IZE, IOR.DET, ADJ, ADI, ADB, ESK, ESR, LOT, POS, PRT,
ADL, ADT, LAB, SIG, SNB, MUN, DEK, GRA, ASP, ERL, ATZ,
AUR, ELM, ELIJZE, MAR

lo t in

lotura-mota

EMEN, HAUT, AURK, ONDO, KAUS

m jk a t

mugakizunaren kategoria

ADI, ADB, IZE

m dn

modua/denbora

A l, A2, A3, A4, A5, B l, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C

m nl

mugatasun/numero lexikala

MG, MS, MP

m un

mugatasuna/numeroa

MG, MS, MP, MPH

nor

nor (ADT/ADL pertsona)

NI, HI, HURA, GU, ZU, ZUEK, HAIEK

n ri

nori (ADT/ADL pertsona)

NIRI, HIRI-TO, HIRI-NO, HARI, GURI, ZURI, ZUEI, HAIEI

nrk

nork (ADT/ADL pertsona)

NIK, HIK-TO, HIK-NO, HARK, GUK, ZUK, ZUEK, HAIEK

o in

oinarriaren forma (jokatuak)

IZAN, *EDUN, UKAN, JAKIN,... (multzo irekia)

per

pertsona (izenordainak)

NI, HI, GU, ZU, ZUEK

Pi
zen b

plurala (TZEphtralia tamtum)

+,

-

zenbakarria (izenak)

+,

-

z iu r

ziurtasunezkoa (partikulak)

+,

“

IV.5. Irudia. Ezaugarria/balioa bikoteak EDBLn.
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IV .2. SA R R E R A L E X IK O A K : (A Z P I)L E X IK O A K
Atal honetan arestian aipatutako bi multzoak zabalduko ditugu — kategoria nagusiak eta
lagungarriak, sailkapen zabal bezain irristakorra mantenduz— , bakoitzean zehaztu dugim
kategoria-sistema aurkeztuz eta markatutako irizpideak zein hartutako erabakiak aipatuz.

IV .2.1. K A T E G O R IA

N A G U S IA K

Hiru sail nagusitan banatuko dugu atal liau: kategoria-sistema bera, kategoriaka; kategoriaaldaketak eta honen eragina eta, azkenik, hitz anitzeko unitate lexikalen arazoa tratamendu
automatikoari begira.
Kategoria nagusiak hiztegi-sarrera edo lema izan daitezkeenak direla esan dugu, lexikaiak
nahiz funtzionalak izan. Banaka ikusiko ditugu ondoko orriotan, bakoitzean eskema bera
jarraituz: zer da kategoria hori, zein azpikategoria gehitu diogu, azpikategorizazioa — oso
mugatua, hurbilpen gisa bakarrik— , forma eta funtzioari buruzko informazioa, ezaugarri
morfofonologikoak eta, azkenik, guretzat egindako egokitzapena, balego.

IV .2.1.1. Iz e n a (IZ E )
Sintaxian sintagmaren gune edo ardatza den kategoria hau honela banatu dugu azpikategoriatan:
izen arrunta (ARR) / pertsona-izen berezia (PIB) / lekuzko izen berezia (LIB) / erakunde-izena
eta beste (IZB). Sailkapen gehienetan ez dira izen bereziak sartzen eta, ondorioz, ez da izen
berezien barruko banaketarik egiten, baina gure kasuan beharrezkoa da morfotaktika ez delako
hiru kasuetan bera. Bestalde, izen bereziek mugatasuna berekin dute, hau da, mugatasun
lexikala sarreran dago eta kasua hartzen dute zuzenean, nahiz mugagabean deklinatzen direla
esan ohi den19. Baina, "bereziak" diren momentutik berezko mugatasuna dute, pertsona edo
izen konkretuak — nahiz multzoa izan— direlako; horregatik daramate m nl ezaugarria. Izen
arruntak, bestalde, orokorrak dira printzipioz eta, horregatik, determinatzailearen beharra dute.
Horren berri emango dugu gero ere, analisi morfologiko automatikoa egiterakoan Aitorri IZB
DAT MG onartezina delako berez.
Gramatikan errege eta halako beste batzuk izen berezi bezala deklinatzen dira eta Jainko,
aldiz, arrunt gisa. Hala egin dugu guk ere, baina aita, ama eta multzo honetakoak izen arrunt
bakun bezala landu ditugu, bestela bi sarrera beharko genituzkeelako, alegia, ama edo aita

19Hala cre, P. Goenagak "Izen propioek, normalki, ez dule— azalean behintzat— mugatzailerik hartzen, beraiek
dira naiiiko mugatu. Horrela, atzizkia zuzen zuzen lotzen zaic, inolako mugatzailerik eta abarrik sabe."
(1980:142).
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norberarena denean mugatasun lexikalarekin eta orokorra denean determinatzailea erantsita.
Bakarra emango dugu, beraz.
Zenbait leku- eta erakunde-izenek, erreferentzia bakarrekoak izanda ere, mugatzailea hartzen
dute, Azpeitiak, esaterako. -a hori mugatzailea da, ez izenaren zatia. Horrela landu dugu guk;
mugatzaile eta guzti sartu dugu datu-basean, baina ezaugarrietan artikulua dela markatu {Aart)
erabilita (ikus V.4.1.2. atala), leku-denborazko kasuetan erregela bidez soilduz. Zergatik
horrela? Bada, LIB guztiak jarraitze-klase bera erabilita sistem a asko errazten — cta
orokortzen— dugulako, bestela banaka aztertu beharko genituzke-eta. Ezaugani hori ezarrita
informazioa bertan dago, eta ez dugu mugatasunetik pasa behar, gehitua baitu (lexikala, mnl
eremuan),
Ezaugarriak beharko dituzten beste batzuk ere baditugu, nahiz erregelak ikustean polikiago
aipatuko ditugun. -r dardarkariz bukatuek, esaterako, {Rgog} beharko dute (Eibarren), nahiz
beste hainbat aldaketa ( Usurbilera / Usurbita20, etab.) erregelak erabilita argituko ditugun.
Izenaren atal honetan aditz-izenak ere aipatu behar dira, nahiz kategoria- aldaketa aztertzean
polikiago arituko garen honetaz. Hauek, printzipioz, aditzaren kategoria dute eta izenarena
erantsia izango da; beraz, analisiaren irteeran ikusiko dugu, baina aditz-izenek ez dute datubasean sarrerarik izango, morfema izengileak baizik. Hala ere, zenbait partizipiok izen bezala
funtzionatzen du eta maiztasuna irizpide hartuta (c f HLEH), sarrera izango dute, esan, egin
moduko gutxi batzuek; alegia, bi sarrera izango dituzte EDBLn, EGLUren bidetik: "Hala ere,
partizipio hauek batzutan adjetibo gabe, izen direla ohartu behar dugu. Adibidez: "esan",
"egin", "jan", "ekarri", "begiratu"... gehienetan adjetibo ez, izen baizik, dira.” (1985:254). Izen
/ adjektibo nahasketa ere arrunta izan ohi da, beti testuinguruak mugatua, hori bai. Bosquek
(1990:107) "el paso de una categoria a la otra es sumamente fluido" diosku. Guk oinarrian
kategoria "neutroena" (maiztasunez, tradizio lexikografikoari begiratuz) jasoko dugu, kategoriaaldaketa sintaxirako utziz, desanbigua dezan21.
Irizpideak finkatuta, beraz, EDBLn halako sarrerak izango ditugu (kat, azp, m nl, biz, zenb,
p l ezauganietako balioak ordena honetan mantenduz):
etxe (IZE, ARR, null,

+, -)

aita (IZE, ARR, null, +, +, -){Aorg}
guraize (IZE, ARR, null, -, +, +)
Aitor (IZE, PIB, MS, +, +, -){Rgog}

2 0 Kasuotan bi aukerak utzi ditugu, nahiz Euskaltzaindiak bigarrena hobetsiko lukeela dirudien, hori baita
Onomastika batzordearen emaitzetatik arauetan eskaini den bakarra. Baina araua kaleratu artean epentesidun forma
ere ontzat emango dugu, gure irakurketarekin erabiterak murriztu gabe.
21Horretarako egokia den Murrizpen Gramatikarekin, IXA taldea euskararako erabiltzen ari dena.
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Azpeitia (IZE, LIB, MS,
Ande (IZE, LIB, MP,

+, -){Aart}
+, +)

IV .2.1.2. Izenordaina (IOR)
Izenordainak izenak dira berez, izen bereziak nolanahi ere, ez baitute — printzipioz—
m ugatzailerik onartzen. M uga(gabe)tasun lexikalaren bidetik doaz hauek ere. Pertsonaizenordain guztiak dira berez mugatu. Hemen egin dugun banaketa hau da: pertsonaizenordainak,arruntak (PER) eta indartuak (IND); zehaztugabeak (IZG), hauen barruan
galdetzaileak (GAL) eta mugagabeak (MGB) sartuz; bihurkariak (BIH) eta elkarkariak (ELK).
Izenordaintzat hartuko ditugun sarrerek muga(gabe)tasun lexikala markatzeko eremu bat
(MG, MS, MP) eta pertsona adierazteko beste bat (ni, hi, gu, zu, zuek) dutela esan dugu lehen
ere»
a) Pertsona-izenordainei dagokienez, lehenengo eta bigarren pertsona bakarrik hartu ditugu
kontuan, hirugarrenerako ez baitago izenordainik. Hauek determ inatzailea darabilte,
erakuslea zehazkiago. Bakarrik doazenean izenordain funtzioa betetzen dutela esango dugu,
baina ez dira berezko izenordain (ikus determinatzaileak). Hau, Itori, hura, hauek, horiek,
haiek eta bera22 indartuaren anaiisia ematean DET ERK direla esango dugu eta sintaxiak
desanbiguatu beharko ditu, sintaxian DET / IOR izan baitaitezke, baina ez dagokigu guri hori
argitzea. Azkenean, izen baten ezabaketa da azpian dagoena. Bosqueren (1990:180) hitzetan,
"la cercanfa dei artfculo y el pronombre es en parte consecuencia del hecho de que
"determinar" es una forma de "referir"".
Arrunten multzoan ni, hi, gu, zu, zuek, berori, beroriek sartu ditugu (Euskaltzaindia
1993:53-54) eta indartuenean, berriz, neu, nihaur, nerau; geu, guhaur, gerok\ heu, hihaur,
herori; zeu, zuhaur, zerori; zeuek, zuihauk, zerok (56, or.).
Hala ere, datu-baseko sarreran forma kanonikoa mantenduko duten arren, tarteka
a lo m o rfo e ta ra 23 jo beharko da forma guztiak zuzen analizatzeko (adibidez, n era u
absolutiboan erabiltzen da, eta gainerako kasuetan neron- da forma aldagaitza). Baina
aipatuko dugu hau jarraitze-klaseetara iristean.

2 2 e g l -ren arabcra "bera hori -aposizioan joan ala ez- ez baita seguraski ere determinatzailea, adjcktiboa edo
halako zerbait baizik.” (Euskaltzaindia 1993:74).
2 ^Alomorfoak, halere, maila lexikoan bakarrik izango ditugu, analisiaren emaitza eskaintzerakoan forma
kanonikoa edo estandarra azalduko baita, alomorfoak sistctna barruko erabilerarako utziaz. II. kapituluan aipatu
dugun Koskcnniemiren ereduarekiko berrikuntzetako bat da hau, Karttunenek (1993, 1994) eta Beesleyrekin batera
(1993) Xerox etxean garatua.
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b) Izenordain zehaztugabeek himgarren pertsonaren berri ematen duten determinatzaileen arazo
bera planteatzen dute, alegia, askotan izenordain ez, baina determinatzaile dira. Nor, zein eta
zer ez dira gauza bera: nor beti da izenordain, pertsona-izenordain bakarrik. Baina zein, gaur
euskalki batzuetan nor-m ordez erabiitzen bada ere, determinatzailea da, zer bezala.
"[izenordain zehaztugabcakj... baina horiek berez ez dira izenordainak, dcterminatzaileak baizik.
Zein-en kasuan aipatua dugu. Zenbat ere horietakoa izango litzateke efa baita zer bera ere. Baina
hauen "izenordaintasuna" nolabait erakarria edo dugu: izen sintagmaren buru den izena ezabatua
gertatu delako." (Euskaltzaindia 1985:90).

Bestalde, nor izenordain galdefzaileak ez du beti galderazko balioa, "ni ez naiz nor hori
egiteko" (Euskaltzaindia 1993:59 (31)) modukoak ere erabiltzen baitira. Guk, hala ere,
galdetzaile bezala bakanik sartu dugu EDBLn.
Galdetzaile honetatik eratorritako beste izenordain batzuk ere baditugu: norbait,
no r_ ed o _ n o r2A, edonor, n o rn a h i, inor, n e h o i\ norbenv, pluralean nortzuk. Z e r - ttik
eratorriekin berriro ere determinatzailea aipatu behar dugu: zerbait, zer_edo_zer, edozer,
zernahi, ezer (d e u s-tn baliokide); pluralean zertzuk, zeintzuk. Salbuespen bakarrak
zer_edo_zer eta e zer dira, inoiz ezin baitute ondoan izenik hartu; besteak, beraz,
determinatzailetzat hartuko ditugu. Erabiltzen ari garen irizpidea sintaktikoa da ezinbestean
hemen ere.
c) Bihurkarien multzoan x-en bitrua dugu, singularrean nahiz pluralean erabil daitekeena, hain
zuzen ere hitzaren gramatikari ihes egiten diona. Ez da, gainera, zer_edo_zer modukoa,
alegia, hiru forma aske (kasu honetan) eta elkarren segidan datozenak, osagaietako bat beste
testu-hitz baten morfema ez-askea baita. Hitz anitzeko unitate lexikalak osatu arte ez dugu
honen berri emango, hau da, ez dugu ondo analizatuko.
d) Elkarkari edo erreziprokoen multzoan elkar izenordaina dugu. Jarraitze-klase bidez bere
erabilera mugatua emango dugu.
EDBLko informazioa, beraz, hauxe izango da (kat, azp, mnl, per):
gu (IOR, PER, MP, GU)
nerau (IOR, PER_IND, MS, NI) (BMF25 :neron-)
nor (IOR, GAL, MS, null)
elkar (IOR, ELK, null, null)

24Gogora "J' segidan datozen forma baten osagaiak biltzeko darabilgun notazioa dela.
25BMF: Bi Mailatako Forma (maila lexikokoa).
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IV .2.1.3. D e te rm in a tz a iie a (D ET)
Aurreko puntuan azaldu dugu ez dela beti erraza determinatzaile ala izenordain kategoria ezarri
behar den bereizten, baina erabaki bat hartu eta dudazko guztiak determinatzaileetara pasa
ditugu. Osagai batek izenordain aia determinatzaile bezaia funtzionatzen duen sintaxiak argituko
digu, ez guk, formalki determinatzailea dela esan baitugu.
Hau argituta, beraz, hiru atal nagusitan banatu dugu kategoria hau: erakusleak26 (DET
ERK), zenbatzaileak (DET ZNB) eta determinatzaiie zehaztugabeak (DET DZG). Zenbatzaileen
barruan, besterik zehaztu gabe, DET ZNB bakarrik dago, baina zehaztuak27 (DET DZH),
zehaztugabeak (DET ZHG) eta orokorrak (DET ORO) bildu ditugu2 8; determ inatzaile
zehaztugabeetan, berriz, lehen "nolakotzaile" izendatzen zirenak dauzkagu. Honen arrazoia
Euskaltzaindiaren sailkapen-aldaketa da, hala arrazoituaz: "Multzo honetan sailkatzen dira, hain
zuzen ere, determinatzaile bai, baina mugatzaile edo zenbatzaile ez diren gainerako guztiak.
Normalean izenaren ezkerrean jartzen dira eta ez dute mugatzailerik onartzen." (1993:114).
M uga(gabe)tasun lexikala aipatu behar dugu hemen berriro ere, determ inatzaileek
"determinatu", mugatu edo mugagabetu egiten baitute izen-multzoa eta, beraz, berekin dute
informazio hori. Baina ez da hain garbia beti kontua. Adibidez, determinatzaile zehaztugabeak
beti dira mugagabe. Hortaz, mugagabetasun lexikala izan dezakete —EDBLn markatua— eta
kasuak hartu zuzenean. Erakusleek ere, beti mugatu lexikal singular edo plural diren esan
dezakete (hau MS, hauek MP), baina arazoa zenbatzaileetara iristean dugu: printzipioz behintzat,
zenbatzaile zehaztuek mugatasun lexikala dutela pentsa dezakegu, baina bi liburu eta bi liburuak
(bik vs. biek) ez da gauza bera, ondoko izenak hartzen duen mugatzaileak zehaztu edo
zehazgabetzen du zenbatzaile hori, baina biak dira plural, Honen arabera, mugatasuna eta
numeroa batzeak ez luke zentzurik. Ez gara hemen auzi honetan sartuko, hain zuzen ere
IV.2.2.2.I. puntuan arituko baikara horretaz. Baina gure erabakia hauxe izan da: zenbatzaile
zehaztuek, mugatasun lexikalaz gain, morfotaktika bidezko mugagabea eta mugatu plurala ere
jasoko dute (bat zenbatzailea salbu, noski),
a) Erakusleak: oinarrizko erakusleak hiru gradutan bereizten dira, singularrean eta pluralean
(hau /h o r i / hura / hauek / horiek / haiek). Informazio hau EDBLn ere jasota egongo da,

2 6 Lehen multzo hau berez mugatzaileei dagokie eta, honen barruan, artikulua eta erakusleak sartu beharko
genituzke, baina morfema aske / az-aske banaketari eutsiz, artikulua kategoria lagungarrien multzoan sartu dugu
eta, hortaz, erakuslea bakarrik geratu da bertan.
2 7 ZenbatzaiIe zehaztuak dira ordinala eta banatzailea edo dislributiboa. Sistema osorako beharrezkoak dira, baina
gtik bi horiek katcgoria lagungarrietan sartu ditugu, atzizki lexikal bezala. Hortaz, analisi osoa egin arte behintzat
ez luketc heinen lekurik izango, -garren eta -na ezin baitira morfema aske bezala erabili. (Ikus hauei buruzko
informazioa IV.2.2.2.8. atalean).
‘ 8Hiru hauetan ZNB azpikategoria kendu dugu, bcheragoko mailakoa bakarrik uzteko, hori baita benetan axola
zaiguna.
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hurbiltasun-mailaii dagokion eremua sortua baitugu (HAU, HORI, HURA). Funtzioaren
aldetik, hirugarren pertsonako izenordain bezala ere erabil daitezkeela aipatu dugu goraxeago,
baina guk ez dugu horren berri emango. Automatikoki tratatzeko bi erroak hartu ditugu
kontuan, hau da, absotutiborako bere hartan mantendu dugu forma kanonikoa eta beste
kasuetarako hon-, hor-, har- /haite-, horie-, haie- erabili bi mailatako forman. Alomorfiara jo
behar izan dugu, beraz.
Bestalde, "balio erakuslea duten adberbio kategoriako formak" (Euskaltzaindia 1985:140)
hemendik kendu ditugu eta adberbioekin batera sartu (hemen, hor, han). EGLUk hona, horra
eta hara ere hauen parean jartzen ditu, baina guk hauek jarraitze-klase bidez atera ditugu goiko
erroa erabilita, kategoria bezala DET ERK ezarriz29.
Gradu bakoitzeko "non" kasua eta adberbioa ere elkartu ditugu, baina sarrera bakarrean:
honajtem en, horrajior, harajian.
Erakusle indartuak xe (artizkia nahiz atzizkia) zein ber- aurrizkia gehituta sor daitezke.
Erregela taktikoen bidez garatzeko adibide polita zen je-rena, baina azkenean sarrera eman
diegu lexikoan, erakusle arrunten parean. -xe erroari lotu ohi zaio, baina zenbaitetan kasumarkaren ondoren ere azaltzen da: honexekin / honekintxe, horrexetan / horretantxe, etab.
Ber- ere indartzailea da eta forma osoari eman diogu sarrera, jarraitze-klaseetara jo gabe: berau
/BMF:beron-.
b) Zenbatzaileak: zehaztuak, zehaztugabeak eta orokorrak.
b l) Zehaztuak: multzo honetan zenbaki kardinalak sartu ditugu30, nahiz badakigun ordinalek
eta banatzaileek ere hemen beharko zuketena; baina jarraitze-klaseak erabilita lortuko
ditugunez, -garren eta -na atzizkiak kategoria lagungarrietan sartu ditugu, eskema
teorikoaren aurkezpena berriro ere nolabait desorekatuz, artikuluarekin egin dugun bezala.
b2) Zehaztugabeak: inoiz ez dute zenbaki zehatz bat adierazten, multzoa baizik. Determinatzaile
hauetako batzuek zenbaitetan izenordain bezala funtziona dezakete eta beste batzuetan
adberbio gisa. Guk hemen aztertu ditugunak batzuk, zenbait (eta zenbaitzu), asko, anitz,
gutxi, honenbeste / horrenbeste / hainbeste,franko, dexente eta nahiko forma bakunak
dira, nahiz p ixka jja t, apurjbat, apurtxojbat, puxkajbat eta m akinajbat ere sartu ditugun,
hitz anitzeko unitate lexikal bezala. Azken hauetan, gainera, lehen osagaia aldagaitza da eta
bat- i jarriko diogu jarraitze-klasea.

2 9 Eztabaidagarria izan daiteke hartulako erabaki hau, baina formaren aldetik ere deklinabidearen paradigma
beteizen du eta honek, honekin, honengana / hona parean ezartzea garbiagoa irudilu zaigu nahiz, berriro esan,
adberbio balioa izan dezakeen.
3 0 B at-ek hainbat erabilera dcsberdin izan dezake, baina ez gara auzi honetan sartuko. Ikus Euskaltzaindia
1985:162-187 eta Euskaltzaindia 1993:91-94.
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Hauen arazo konputazionala deklinatzean dago, nolabait esan, orain arteko kategoriek
jarraitze-klase (ia) bakarra nahikoa baitzuten, baina hemen banaka landu beharra dago.
Asko eta gutxi zenbatzaileek adberbio funtzioa ere bete dezakete, eta salbuespen bezala
sarrera eman diegu, nahiz hori sintaxiak ere argitu beharko zukeen, baina erabiieramaiztasun handikoak dira.
b3) Orokorrak: zenbatzaile hauek orokortasuna, osotasuna adierazten dute, Deiia, guztia eta
oro sartu ditugu hemen. Eta osotasun hori semantikoki ez-singularra bada ere, ez dute
gurean mugatasun (pluraltasun) lexikalik izango. Morfotaktikari dagokionez, lehenengo
biek plurala har dezaketen bezala, o ro -k ez du halakorik egiten. Bestalde, g u z ti
erakusleekin ere erabiltzen da eta honi itsatsita errepikatuko da gainera: horrek guztiorrek.
Eta ez du inongo markarik gabe azaltzerik (*guzti hori, baizik hori guztia), bikoiztapenetan
ez bada (guzti-guztia).
c) Determinatzaile zehaztugabeak: sarreran aipatu dugunez, EGLU-I liburukian nolakotzaile
izenez erabili zituen E uskaltzaindiak, gram atikalarien artean "determ inanteak,
predeterminanteak, prepositiboak, e.a." (1993:114) bezala erabili izan direnak izendatzeko.
Hemen sartu beharrekoak hauek dira: zein, zeinahi, zeingura, edozein; zer, zernahi,
zergura, edozer. "Sail honetan sailkatu izan da inoiz beste hitza ere." (Euskaltzaindia
1993:114).
Determinatzaile zehaztugabeek izenordain modura ere funtziona dezakete, lehen ikusi
dugun bezala, baina ez diegu datu-basean kategoria hori ezarri. Horietako batzuk galdetzaile
ere badira (zer, zein; nor izenordainarekin ikusi dugun bezala). Modua adierazten dutenak
adberbio gisa sartu ditugu, hemen aipatu ere egin gabe.
Hau guztiau ikusita, beraz, hala adieraziko ditugu datu-base lexikalean (kat, azp, hurm, mnl):
hau (DET, ERK, HAU, MS)
hiru (DET, DZH, null, MP)
zenbait (DET, ZHG, null, MG)
guzti (DET, ORO, null, null)
zer (DET, DZG, null, null)

IV .2.1.4, A d je k tib o a (A D J)
Izenaren ondoan eta honi ñabarduraren bat eransten diotenak dira adjekdboak (Euskaltzaindia
1993); "(...) son predicados, poseen flexion y de ordinario califican a los sustantivos",
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Bosquerentzat (1990:127). Bi mota bereizi behar dira gainera: izenlagunak (ADJ IZL) eta
izenondoak31 (ADJIZO).
Izenlagunak -en eta -ko atzizkien bidez osatzen direnez, hau da, jabego- eta leku-genitiboak
erabiliz, ez ditugu atal honetan landuko, morfotaktika erabiliz baizik. Hala ere, nolabait
lexikalizatuta daudenei sarrera eman diegu EDBLn, atzizki-kontzientzia galduta dute-eta. Hauek
deklinabidea aplikatu aurrekotzat hartuko ditugu, alegiazko, adibidez; mendiko modukoek ez
dute sarrerarik gure sisteman,-£o atzizkiaren bidez ezagutuko baititugu. Banaketa hau egiteko
irizpidea hiztegiek eman digutena da, H LEH -ak (Sarasola 1984-95) eta Elhuyar Hiztegia-k
(Elhuyar 1996) batez ere.
Izenondoetara mugatuz, beraz, kategorian arazo bat planteatzen zaigu partizipioa azaltzen
denean; izan ere, "aditz-adjektibo bat besterik ez da" (Euskaltzaindia 1993:122), Guk, hala ere,
aditzaren kategoria mantendu dugu, gero kategoria-aldaketa onartuz, aurrerago ikusiko dugun
kategoria erantsia erabiliz. Bego horretan oraingoz, baina EDBLn A D I besterlk ez da azalduko.
"Partizipioaren kategoria beraz, aditzarena da eta ez izenondoarena, testuinguru berezi horietan
partizipioak izan ditzakeen funtzioak (izenaren modifikatzailea edo predikatua) izenondoarenak
bezalakoak dira, baina sintagma horrcn buruaren kategoria aditza da" (Odriozola eta Zabala
1994:532).

Ber gauza dugu izena eta adjektiboa nahasten diren kasuetan, izena ikustean aipatu duguna.
Eta, azkenik, adberbio funtzioa ere har dezakete izenondoek, inongo markarik hartu gabe. Hala
ere, adjektiboan oinarritzen diren adberbio horiek adberbioari, aditzondoari kasu honetan,
dagozkion ezaugarri batzuk besterik ez dituzte (Bosque 1990). Beraz, hemen ere hiztegi-sarrera
bakarra izenondoari dagokiona izango dugu, kom unztadurarik gabeko testuinguruetan
aditzondo izan arren, kategoria-aldaketa sortuz. Baina kasuotan predikatu sintagma osatuko
dute, eta ez da hori guk aztertu nahi duguna. Interesgarria da arazo honen inguraan Zabalaren
(1993:151) azalpena.
Izenondoek mailaketa izan dezakete, baina honen berri maila-aditzondoak eta kategoria
lagungarrien bairuan graduak eta atzizki lexikalak32 ikustean arituko gara. Posible da, hala ere,
osagaiak bikoiztuta ematea. Horrelakoetan, IZO direla besterik ez dugu esango.
D atu-baseko inform azioa, bukatzeko, kategoria eta azpikategoria besterik ez da
adjektiboetan:
txiki (ADJ, IZO)
alegiazko (ADJ, IZL)

Izenondoetan ere bakunak, elkartuak eta eratorriak hartu ditugu kontuan, nahiz ez ditugun bereizi, izenekin
aipatu dugun bezala flexio-morfologia dugulako helburu, ez lexikoa. Dena den, hiztegiratuta daude bakunak cta
fonna bakarrean biltzen diren konposatuak eta eratorriak.
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IV .2.1.5. A d itz a (A D I)
Aditzen atalean — aditz nagusiei buruz bakarrik ari gara hemen— hiru azpikategoria zehaztu
behar ditugu: aditz bakunak (ADISIN), aditz konposatuak (ADK) eta aditz-perifrasiak (ADP).
Kasu honetan ez dugu Euskaltzaindiaren term inologia bera erabili, EEBS lantzean
lematizazio-arazoetarako UZEIk (1991) prestatutako txostena baizik, baina banaketa bera da
funtsean. Guretzat aditz konposatua dena Euskal Gramatika-n "izena + egin/eman/hartu"
motako "aditz esapidea"33 da (Euskaltzaindia 1985:44). Eta gure aditz-perifrasia "izena+
ukan/izan egiturakoa" (44. or.) edo "*edun motako laguntzailea daiamate[nak]" (Euskaltzaindia
1993:202) dira. Aditz bakunak berezkoak eta eratorriak izan daitezke, baina guk datu-base
mailan A D ISIN besterik ez dugu emango, nahiz ber- eta araz gehituta gero erat:+ emango digun
analisiaren irteerak. Gainera, eratorrietako batzuk kategoria-aldaketa aplikatu ondorengoak ere
izango dira eta horretarako kategoria erantsia emango diegu, aurrerago ikusiko dugun moduan.
Tradizioz, hiztegi askotan ADK eta ADP azpikategoriek ez dute sarrerarik, gehienez ere
azpisarrera bezala ageri dira edo, besterik gabe, erabileretan aipatuak. Guk, aldiz, osorik sartu
ditugu, askotan banaketa argia eta erraza ez bada ere. Hiztegigintza amerikarraren bideari jarraitu
diogu honetan, baina batez ere ordenamendu-arazorik eta ez dugulako hemen; beraz, erraz asko
sar daitezke datu-basean eta unitate lexikala dute gainera. Honela, negar_eginiA ADK bezala
sartu dugun arren, negar IZE ARR eta egin ADI ere baditugu.
Aditzek datu-baseko sarreran aditzoina dute. Hiztegietan normalean partizipioa — edo
partizipioa, aditzoina (infinitiboa) eta burutugabea (Sarasola 1984-95)35— badatoz ere, guk
horren berri analisi bidez emango dugu. Aditz faktitiboek ez dute hemen sarrerarik, analisi bidez
erator baitaitezke, hau da, ez dago arazle guztiak zerrendatu beharrik. Salbuespen bakarra
hiztegiratu dugu: adierazi. Aditzetik eratorritako aditz-izenak analisi bidez eskura daitezke, aditz
jokatuetako motak lantzean ikusi ahal izango dugun bezala.
Kategoria-nahasketa gertatzen da hemen ere, alegia, aditza —partizipioa— eta adjektiboa
bereizten ez da beti erraza, ez eta aditz-izena eta aditz soila ere. Hizkuntza erromanikoetan arazo
bera dago infinitiboaren eta aditzaren artean ere, eta hainbat gramatikalarik kategoria nahasitzat
hartzen dituzte, aditz- zein izen-ezaugarriak dituztela onartuz. Fernandezek eta Anulak (1995),
Bosqueren bidetik, ez dute uste elementu m istoak direnik, "sino que los infinitivos se

3 2 Hain zuzen ere, flexio-morfologia gaindituz, mailaketa adierazteko atzizki lexikal gulxi batzuk sartu ditugu:
apreziatiboak.
33EGL liburukian (Euskaltzaindia 1993:203) izendapen hau ere ez da erabiltzen, "katea" baizik.
34Ordenamendu-arazoa dago hemen, "negaregin du" adibidean jarraia baita, baina "ez ezazu egin negaiirik)" ezin
du ezagutu. Horregatik sortu da HAUL (Hitz Anitzeko Unitate Lexikalak) atala, txosten honetan aplikaziorik
egongo ez den arren (ikus Aldezabal eta beste 1996).
35Euskaltzaindiak ere bide bera aukeratu du arauetan, Hiztegi Batuko zerrendetan ikus daitekeenez.
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comportan como nombre o verbo segun la estructura sintactica en la que estSn insertos, mas que
como esten definidos en el lexicon" (186, or.), Eta ondorio honetara iritsiko dira: "Una forma
de entender este hecho es considerar que puede existir algo en la naturaleza morfologica de los
infinitivos que permita tai variacidn categorial" (186. or.). Euskaraz izan ditzakegun nahasketa
horiek ere horrela landuko ditugu guk, alegia, aditz-kategoria izango dute beti, nahiz
morfotaktikak lagunduko digun kategoria-aldaketak gauzatzen, baina honi buruz IV.2.2.2.4.
atalean arituko gara, aditz-motei heltzean.
EDBLn aditzaren azpikategorizazioa eskaini beharko genuke, d a /d u / dio / zaio (Sarasola
1984-95) motakoak diren esanez gutxienez, gerora sintaxian baliagarri izateko, Baina honen
azterketa sistematikorik ez dagoenez, oraingoz ez dugu horren berri emango eta kategoria eta
azpikategoriara mugatuko gara:
etor (ADI; SIN)
negar_egin (ADI, ADK)
beharjzan (ADI, ADP)

IV .2 .1 .6 . A d b e rb io a (ADB)
"Los adverbios son por lo general "circunstantes" que situan la significacidn del verbo en unas
coordenadas espaciales o temporales o que añaden informacidn que completa la estructura
argumental del predicado." (Bosque 1990:127).

Aditzaren ondoan ageri da adberbioa eta, adjektiboarekin egin dugun bezala, hemen ere bi
mota bereizi behar ditugu: adizlagunak (ADB ALG) eta aditzondoak (ADB ADO). Irizpidea
adjektiboarentzat erabilitako bera da, alegia, adizlagunak kasu-marka edo posposizio bidez
osatzen direnak dira eta aditzondoak, berriz, inolako markarik hartzen ez dutenak. Zehaztu
beharra dago, baina, aditzondoek berek kasu-marka har dezaketela, adizlagun bilakatuz
(gaurtik, atzoko).
Odriozolak eta Zabalak (1994), hala ere, ez dute adizlaguna kategoria bezala onartzen:
"Laburbiiduz, aditzlagunak posposizio-sintagmak dira gramatika-kategoriari dagokionez eta haien
artean, predikatuak eta modifikatzaileak bereiz daitezke sintaxi-funtzioari begira. Horrela,
'aditzlagun' berba ez da baliogarria ez gramatika-kategoria modura ez eta sintaxi-jokaera bakarra
adierazteko ere: aditzarekiko komunztaduran parte hartzen duten absolutibo, ergatibo eta datiboa eta
mugagabea baino ez duten partitibo eta prolatiboa alde batera utzirik geratzen diren deklinabidemarkak erabiliz eratzen diren osagaiei erreferentzia egiteko balio du besterik gabe.” (535. or.).

Ez gara gu eztabaida horretan sartuko eta, besterik gabe, Euskaltzaindiaren banaketa
jarraituko dugu. Gainera, gu hemen aditzondoaz arituko gara, adizlaguna deklinabidea
aztertzean ikusiko dugu-eta. Hala ere, adjektiboekin egin dugun bezala, adizlaguntzat zuzenean
hartu ditugu lexikalizatuak daudenak, ahozpez, esaterako.
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Posposizioa, adberbio-eragile denez, hemen aztertzekoa litzateke, baina aparteko kategoria
em an diogu. A rrazoia formala da; izan ere, guk hitzaren gram atika egiten dugu eta
posposizioaren atal bat lemari lotua dago eta bestea bereiz. Ikusiko dugu aurrerago hartutako
erabakia.
Aditzondora mugatuz, hori baita gure aztergaia atal honetan, honako banaketa proposatzen
du Euskaltzaindiak (1993:450-453): aditzondo bakunak (a sp a ld i), eratorriak (ederki),
konposatuak (edonon, nolabait) eta aditzondo gisa erabiltzen diren bestelako hitzak. Azken
honen barruan ere sailkapen bat proposatzen du: 1) adberbializazioa erabat burutu duten hitzak
(aurten, hemen, orduan)\ 2) aditzondo izateko bidean daudenak (oinez, alderantziz) eta 3) kasumarka eta guzti, izenki batean oinarritzen direnak (mendiz, lagim arekin). Gure sisteman
aditzondo bakunak, eratorriak, konposatuak eta adberbializazioa erabat burutu duten hitzak
multzo berean sartu ditugu, ADB ADO kategoriarekin, besterik gabe. Aditzondo izateko bidean
daudenak, aldiz, goraxeago aipatu dugun a hozpez-ekin batera sartu ditugu, adizlagun
lexikalizatu bezala. Azken atala (kasu-marka eta guzti, izenki batean oinarritzen direnak), aldiz,
morfotaktika erabiliz ezagutuko dugu, adizlagun arrunt bezala tratatuz.
Semantika ere markatu beharrekoa da aditzondoen kasuan eta guk inform azio hori
sarreraren ezaugarri bezala sartu dugu, eremu berri batean. Hau da Euskaltzaindiaren
proposamena, gure egiten duguna: denbora-aditzondoak (gaur, jadanik, maiz, lehenik, etab.),
leku-aditzondoak36 (hemen, edonon, gertu, etab.), modu-aditzondoak (edonola, honela, ederki,
polito, etab.), maila-aditzondoak eta zenbatekoak (oso, biziki, arras, txit, asko^1, etab.) eta,
azkenik, iritzi-adberbioak (itxuraz, agian, apika, beharbada, noskijakina, etab.).
EDBLn, beraz, kat, azp eta adbm ezaugarriak izango ditugu:
gaur (ADB, ADO, DENB)
hemen (ADB, ADO, LEKU)
edonola (ADB, ADO, MODU)
arras (ADB, ADO, MAIL)
agian (ADB, ADO, IRIT)
ahozpez (ADB, ALG, MODU)

IV .2.1.7. E sklam azioa (ESK)
"Interjekzioa" da hau Euskaltzaindiaren terminologian. Ez da estandarra banaketa, "Ez da,
beraz, interjekzioa perpausaren zati edo osagai. Bai ordea, askotan esan ohi den bezala, perpaus

3 6 Izenordainak ikustean hauctako batzuk aipatu ditugu: erakusieak (hemen I hor / han) eta zehaztugabc
konposatuak (edonon), Baina izenordain beharrean aditzondo kategoria eman diegu.
31Asko determinatzaile bezala crc sartu dugu, baina bi sarrera ditu EDBLn, esan bezala; bai eta oso-k ere.
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osoaren antzeko zerbait; perpaus esklamatiboaren antzeko zerbait, hain zuzen." (Euskaltzaindia
1985:507). Eta aurrerago "hiztegietarako eta lexiko lanetarako utzi behar dela diradi" (512. or.)
dio. Eta halaxe markatzen dute hiztegiek gainera. Beraz, guk ere HLEH-ren bidetik, ESK marka
— kategoria, gurean— ezarri diogu, gramatika-kategorien parean.
Baina bada arazotxo bat erabilerari buruz. Izan ere, eup, kaixo, alajaina eta horrelakoei erraz
jarriko diegu ESK kategoria — besterik ezean, esan dugun bezala— , baina am ai, neska!
bezalakoak ez ditugu bikoiztu. Beraz, hauen analisia izen arruntarena izango da, nahiz
esklamazio edo interjekzio gisa ere erabiliko diren, baina hori ez du morfologiak zehazterik,
pragmatikak baizik.
Jaso ditugunek, beraz, kategoria besterik ez dute:
kaixo (ESK)
eup (ESK)

IV .2.1.8. E s a e ra (E SR )
"Bcrcn sintaxi bercziagatik multzo egin edo estercotipatu bezala erabiltzen diren eta hitz bakarrci
dagozkien hitz-multzoak dira lokuzioak. Horrela, esketrak eman aditz-lokuzioa da, eskerlu-ri
dagokiona; arimak egin aditz-lokuzioa hil aditzaren baliokidea da; argi eta garbi adberbiozko
lokuzioa da, garbiki- ri dagokiona.
Lokuzio erabat egittak deitzen dira kultur portaera estcrcotipatu bat adieraztett dutenak: "Zer
moduz?", adibidez." (UZEI 1982, s.u. Lokuzioa).

Lokuzioak-eta38 sartu ditugu ESR etiketan, nahiz honen barruan kategoriaka ere banaketa
egiten den, flexiorako mugakizunaren kategoria hartuko baita kontuan. Esaterako, ada rra Jo
ESR da, baina aditza ere bada, Finean, hitz anitzeko unitate lexikalen aurrean gaude esaerari edo
lokuzioari buruz ari garenean,
Euskaltzaindiak "esaera adberbialak" deitzen dituenak aditzondoen barruan sartzen ditu.
Guk, aldiz, "esaera" izenez bataiatu dugun zaku zabalago honetara ekarri ditugu, nahiz
kategoria desberdinei erantzungo dieten, adberbioari kasu honetan. Hemen bildu ditugu
gutxi_gorabehera, noizik_behin, behinik-behin, batez_ere, lehenengo_eta_behin, etab.
EDBLn kategoria eta mugakizunaren kategoria (kat eta m_kat) jaso ditugu:
ad arrajo (ESR, ADI)
batez_ere (ESR, ADB)

38"Combinaci6n estable de dos o tnds tdrminos, que funcionan como elemento oracional y cuyo sentido unitario,
familiar a la comunidad lingiifstica, no se justifica, sin m^s, como una suma del significado normal de los
componentes" (J. Casares)". (Lazaro Carreter 1953, s.u. Loeuci6n).
Eta bonen barruan "locuciones significantes" eta "locuciones conexivas" deitzen ditucnak bereizten ditu. Hain
zuzen ere, bigarrenak Iokailuen parcko dira ("sirven como nexo gramatical"), baina ez ditugu guk ESR (esacra)
bezaia landuko, LOT LOK (lokailu) bezala baizik.
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IV .2.1,9. L o tu ra z k o a (L O T )
Lotura-elem entuak hiru dira berez: juntagailuak, menderagailuak eta lokailuak, perpausmaiiakoak lehenengo biak eta testu-mailakoa hirugarrena. Gurean, kategoria nagusi bezala
juntagailuak (LOT JNT) eta lokailuak (LOT LOK) hartuko ditugu, menderagailuak kategorla
lagungarri moduan lantzeko. Arrazoia hauxe da; gure ustez morfema ez-askeak dira hauek (ikus
beherago honi burazko zehaztapena), eta hala dio Euskaltzaindiak ere lotura-elementuen azalpen
orokorra egitean:
"(...) perpaus juntatuetan juntagailuak agertuko zaizkigu, hitz solteak hortaz, (eta, baina, edo,
adibidez). Baina adizkiari itsatsitako atzizkiak (-en, -ela,...) nahiz aurrizkiak ((baldin) ba-, bait-)
agertuko zaizkigu perpaus txertatua dugunean. Beraz, irizpide honetan oinarri gattezke txertaketa eta
juntadura bereizteko, euskaraz juntaduraren eta menderakuntzaren arteko diferentzia sintaktikoa
morfologiazko diferentzia batez azaleratzen baita. Horregatik, gramatika honetan morfologiazko
ezaugarri honen arabera egingo da menderakuntzaren eta juntaduraren arteko bereizketa: aditzak
atzizki edo aurrizkiren bat badarama, perpaus txertatua dela esango dugu (...)" (Euskaltzaindia
1994:7).

Euskaltzaindiak hain garbi azaltzen duen banaketa hau ez da praktikan horren gardena, ez
beti behintzat. Zeren, esaterako, lokailua dela dio (Euskaltzaindia 1994:14), baina zeren bait- eta
zeren -en erabiltzen denean menderagailutzat hartu izan du (ikus Euskaltzaindia 1990:25 eta
178. orrialdeak batez ere, kontraesanaz ohartzeko), nahiz gerora erabakia hartu duen:
"Ez dugu proposatuko, hortaz, analisi bikoitza, hots: alde batetik zeren tokailua eta bestetik zeren
bait- menderagailua. Aitzitik, zeren beti lokailu dela esan genezake: batzuetan menderakuntza
indartzera edo datorrena; besteetan alborakuntza garbia izango dugu eta beste batzuetan bi perpaus
lokabek (sintaktikoki lokabek) duten kausa-erlazioa agerian jartzea izango litzateke lokailuaren
betebeharra." (Euskaltzaindia 1994:14).

Beraz, adibide honetan ikusi ahal izan dugunez, ez da hain argia menderagailua morfema ezaskea dela esatea, seguru asko elementu asko aldaketa-prozesuan ere badaudelako, e ta / -eta eta
maila apalagoan edo / -edo (Altuna 1987), esaterako. Guk, hasieratik esan dugun bezala,
oraingoz irizpide honi jarraituko diogu; leial izanda, gainera, asko errazten digu sistema.
Baina arren, adibidez, menderagailua da eta askea gainera (-te+-arren ez bezala), nahiz
honen pareko den -agatik beti adizkiari itsatsia dugun. Hortaz, menderagailu aske bat behintzat
onartu beharko dugu, edo posposiziotasuna onartu neurri batean (ikus IV.2,2.2.5. atala).
Lokailuekin bada beste puntu ilun bat ere: "Jatorriz bestelakoak izanik, gerora zeregin
honetara erakarritako hitzak edo esapideak dira lokailuak gehienetan. B estela eta h alere (=
hala ere), adibidez, aditzondo dira, izatez. Eta horrela, gehienak." baitio EGLUmn hirugarren
liburakiko 18. orrialdean. Guk, hala ere, LOT LOK "kategoria" eman diegu zuzenean, ADB
ADO ere mantenduz, alegia, sarrerak bikoiztuz.
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Juntagaiiu / partikula modal bikoizketa ere gerta daiteke, edo-ren kasuan bezala (Mujika
1988, 1994; Eguzkitza 1991), baina bizkaierara mugatzen da. MORFEUSek ez du, oraingoz,
partikula-erabilera hori gehitu.
Juntagailuen erabilera ammtera mugatuz, beraz, emendiozkoak (eta, batzuetan menderagailu
ere badela onartzen dugun arren), hautakariak (edo, edota, ala, nahiz, zein , ezpa) eta
aurkaritzakoak (baina, baizik, baino, ezpadd) landuko ditugu (Euskaltzaindia 1994). Lokailuen
barruan, berriz, banaketa hau izango da: emendiozkoak (ere, gainera, bestalde, halaber,
b e h in tza t, ...), hautakariak (bestela, o stera n tzea n , g a in ero n tzea n , ezp ere, ezp a b ere),
aurkaritzakoak (ordea, berriz, ostera, aldiz, aitzitik, bizkitartean, artean, alata, alabaina,
hala_ere, hargatik, barren,...), ondoriozkoak (beraz, bada, hortaz, orduan, honenbestez,
halatan,...) eta kausazkoak (zeren, zergatik, alabaina, bada, izan_ere) (Euskatzaindia 1990).
Hortaz, datu-basean eskainiko duguna hau da (kat, azp, lotm):
eta (LOT, JNT, EMEN)
baina (LOT, JNT, AURK)
ordea (LOT, LOK, AURK)
beraz (LOT, LOK, ONDO)

IV .2.1.10.

P osp osizioak

(POS)

Hainbat zalantza eragiten digun elementua dugu posposizioa. Euskaltzaindiak (1993) ematen
duen definiziotik abiatuko gara gure zalantzen berri emateko:
"Gramatikalariak ez datoz bat posposizioa zer den definitzeko orduan. Hala ere, posposizioak
perpausaren sintagmen arteko erlazio gramatikalak adierazten dituzten forma askeak direla esan
daiteke. Hortaz, batctik kasu marken parekoak dira, baina bestetik haietadk ongi desberdintzen dira,
posposizioak ez baitira, kasu markak bezala, forma klitikoak." (498. or.).

Honi bakarrik erreparatuz, beraz, posposizio / kasu-marka bereizketa genuke eta, artikulu /
erakusle, juntagailu I menderagailu banaketaren pareko zerbaiten aurrean egongo ginateke.
Alegia, forma askea dela esango genuke, "sintagmen arteko erlazio gramatikalak adierazten
dituzten forma finkatu eta eginak" (Euskaltzaindia 1 9 9 6 a :ll) eta, beraz, kasu-marka
aldagaitzarekin. Baina, aldi berean, posposizioak izenak dira, posposizio izatea hartzen duten
funtzioa da azkenean (Villasante 1978), deklinabide-sistemaren pareko egiten duena. Beraz,
posposizio / deklinabide banaketa bezain iluna da posposizio / izen bereizketa.
Hala ere, berez izena den arren, bere ezaugarrien artean "kasu markaren bat hartzen dute
(beti singularrean, absolutiboa bera ere izan daitekeela), aldagaitza izan ohi dena"
(Euskaltzaindia 1993:498) ageri da. Hortaz, morfetna askeak bai, baina aurreko testu-hitzeko
kasua ere posposizioaren parte da: hitz anitzeko sarrera baten aurrean gaude, gehienetan leku-
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denbora adierazten duena gainera (Azkue 1923-25:§694; Lafitte 1944:§364, 376; Rebuschi
1984), nahiz menderagailuekin batera besterik ere adieraz dezakeen (Euskaltzaindia 1996a),
Ikus txosten honetako IV.2.2.2,5. atala.
Honen guztiaren sailkapena egina du Azkaratek (1990), posposizioak "eiTegimenaren"
arabera sailkatuz, hau da, aurreko izen sintagm ak hartzen dituen kasuak aipatuz; baina
posposizioak berak hartzen duen kasu-markaren araberakoa ere antolatu du. Eta izen elkartu vs.
posposizio banaketarako irizpideak ere eskaintzen ditu.
Gure aldetik, oraingoz proposa dezakegun irtenbide bakarra sarrerak bikoiztea da, eta
posposiziotzat hartzen ditugunei aurretik eskatzen duten kasu-markaren berri ematea, atzetik har
dezaketena jarraitze-klaseak emango baitie. Orain artean ez dugu hau sistematikoki landu, hitz
anitzeko unitate lexikalen tratamendua osatzean lortzea espero baita. Ez dugu, beraz,
MORFEUSen irteeran eskainiko.

IV .2.1.11. Partikulak (PRT)
Aditz multzoa osatzeko erabiltzen diren elementuak dira partikulak eta morfema askeak diren
neurrian interesatzen zaizkigu guri kategoria nagusien multzoan sartzeko. Bi sailetan banatzen
ditu Euskaltzaindiak (1993:432): "egia balioarekm zerikusia dutenak eta ziurtasun neurriarekin
erlazionatzen direnak".
a) Egia balioarekin zerikusia dutenak: ba(-) eta ez baieztapen- eta ezeztapen-ezaugarriak dira
hauek. Ba(-) partikula morfema aske (ba omen dator) zein ez-aske (bai, badator) izan
daiteke, beste saileko partikula bat —ziurtasun neurria adierazten duena— tarteka baitaiteke
ba(-) eta adizki jokatuaren artean. Kasu hauetan bereiz idazten da eta, beraz, kategoria
nagusiko partikulatzat har dezakegu, ez bezala. Bestela kategoria lagungarri gisa erabiliko
dugu (ikus IV.2.2.2.6. atala). Hemen, hala ere, ba eta ez morfema askeak bakarrik bilduko
ditugu, biak ere adizki jokatuaren aurrean erabiltzen direnak.
b) Ziurtasun neurriarekin erlazionatzen direnak: -a, ahal / al, bide, om en, ei eta ote dira.
Lehenengoa, -a alegia, morfema ez-aske gisa ikusiko dugu, nahiz ez dugun EDBLratuko,
erabilera murritzekoa baita, ez euskara baturako erabilia. Besteak, "aditz multzoko partikula
modalak" (Euskaltzaindia 1993:441) dira, hiztunaren ziurtasun-jarrerarekin zerikusia
dutenak. Guri hemen PRT direla esatea interesatzen zaigu, gainerako informazioa gerora
gehitu beharko bazaio ere,
Juntagailuak ikustean aipatu dugun bezala, bestalde, edo partikulatzat ere hartu ohi da
(Mujika 1988, 1994; Eguzkitza 1991); baina esan dugu lehen ere ez dugula gurean sartuko. Edo
LO T JN T besterik ez dugu EDBLn gordeko.
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Beraz, kat, egia eta ziur ezaugarriak jasoko dituzte gure datu-basean partikulek;
ba (PRT, +, -)
omen (PRT, -, +)

Honaino kategoria nagusi bezala bildu ditugun kategoria lexikal zein funtzional askeen
multzoa. Aipatu dugu lehen ere sailkapen irristakorra proposatu dugula; gainera, "Bestelakoak"
sailekoak ere askeak dira, baina horiek bigarren mailakotzat-edo hartu ditugu eta, horrexegatik,
azkenerako utzi ditugu. Kapitulu honetako lehen zatiaren helburua, azkenik, MORFEUSen
azalduko den edozein elementuri tratamendu automatikoa emateko etiketa batjaitzea da.
Aipamen bat besterik ez dugu egin nahi hartu dugun beste erabaki bati bumz: adizkiak. Izan
ere, aditzak dira hauek, nahiz formalismoaren mugengatik adizki jokatuak zerrendatuta sartu
ditugun. Neurri batean morfema askeak dira, beraz, nahiz ez diren lema edo hiztegi-sarrera
izango. IV.2.2.1. atala eskainiko diegu hauei.

IV.2.1.12. K asu konplexu b a t: hitz an itzek o u n ita te lex ik alak (H A U L)
Forma konplexuen berri emateko hitz anitzeko unitate lexikalak sortu ditugu, oraingoz oso maila
mugatuan, alegia, forma jarraitu bezala jokatzen dutenerako, osagaien ordena-aldaketa kontuan
izan gabe39: gutxi_gorabehera> negarjegin, etab. Lehenengo adibide hau beti ordena horretan
azalduko da eta ez du arazorik planteatzen, baina negar_egin-m ordena aldatu eta lehenengo
osagaia partitiboarekin azal daiteke. Esan bezala, gaur ordena horretan dagoenean bakarrik
ezagutzen du gure s is te m a k ,m a r k a k lotura ematen dio-eta. "Aditza + osagani zuzen" bezala
tratatzeko ere utz daitezke, sintaxirako alegia, baina segidan datozen kasuak behintzat tratatu
nahi ditugu hemen, ehunekotan ere asko ez dira-eta, baina gerora EUSLEM proiektuak
irtenbidea aurkituko duelakoan gaude (Aldezabal eta beste 1996).

IV .2.2. K A T E G O R IA

L A G U N G A R R IA K

Kapitulu honen hasieran fmkatutako irizpideei jarraituz, kategoria lagungarrietan hiztegi-sarrera
ez direnak sartu ditugu, ez-askeak direlako batzuk, adizki jokatuak ez direlako sarrera bezala
lantzen eta, azkenik, "Bestelakoak" sailean bildu ditugunak ia suprakategoria direlako. Hauek
dira ondoren landuko ditugun hiru atal nagusiak.

39 EUSLEM (Euskararako Lematizatzaile orokorra) izeneko proiektuan sistematikoki lantzen ari da lantaldea,
etenkortasuna, ziurtasuna, deklinagarritasuna ela ordena ezaugarri nagusi bezala aztertuz.
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a) Adizki jokatuak aditzak dira berez, baitia guk aditz laguntzaile guztiak (Euskaltzaindia 1973,
1987b) eta trinko ohikoenak40 (Euskaltzaindia 1979a) zerrendatuta sartu ditugu gero emango
ditugun arrazoiengatik. Hortaz, forma askeak diren arren, ez dute besteen parean joaterik.
b) Morfema edo kategoria ez-askeak gure beste irizpideari jarraituz bildu ditugu hemen, hainbat
sail desberdin eginez. Hiztegi-sarrera bati lotuta joan ohi diren forma klitikoak dira hauek,
kategoria morfologikoak nahi bada, baina adizki jokatuekin ere ager daitezke, kategoria
morfosintaktiko bezala beraz, bai eta "Bestelakoak" sailean sartu ditugunekin ere. Irizpidea
formala da guztiz.
c) "Bestelakoak" sailean laburtzapenak sartu ditugu, laburdurak, siglak eta sinboloak alegia,
neurri batean hiztegi-sarrera ere izan zitezkeenak, baina lexikografian hortik kanpo geratzen
direnak. Kategoria nagusi bezala ere lan genitzakeen, baina oreka mantentzeagatik eta ezarri
diegun kategoria neurri batean suprakategoria cre badenez — horren azpian adieraziak
kategoria nagusia eramango baitu, alegia, azken osagaiaren kategoria— lagungarriekin bildu
ditugu.

IV .2.2,1. A D IZ K I JO K A T U A K
Aditz laguntzaile (ADL) eta trinko (ADT) flexionatuek osatzen dute atal hau. Hauen analisi
automatikoa egiteko bi bide genituen: morfotaktikaren bidez eraiki bata, eta adizkiak bere hartan
zerrendatu bestea; bakoitzaren alde onak eta txarrak aztertu ondoren, guztiak zerrendatzea
erabaki genuen, alegia, aditz laguntzaile guztiak eta maizenik erabiltzen diren trinkoak41.
Jarraitze-klaseei buruz aritzean ikusiko dugu nola zatika zitezkeen adizkiok42. Hala ere,
aurrizkiak eta atzizkiak jarraitze-klaseen bitartez hartzen dituzten arren, beste guztia "adizkiak"
multzoaren barruan zerrendatu da. Hartzen duten kategoria berezia, beraz, ADL edo ADT da.
Bada, baina, laguntzaileen eta trinkoen artean egin beharreko bereizketa bat: aspektuaren
m arka aditz nagusiak hartu ohi du eta, beraz, ez du laguntzaileak informazio hori eskaini
beharrik; baina adizki trinkoek informazio guztia dute biltegiratuta eta, hortaz, aspektua ere
beraiei dagokie. Beti izango dute aspektu burutugabea (EZBU), eta horren berri datu-basean
emati beharko dugu. Beraz, laguntzaileek ez duten balio bat beteta beharko dute trinkoek.
Hauetako hainbat forma bikoiztuta azalduko zaigu, hau da, aditz laguntzaileak (izan eta
*edun) trinkoen azaleko forma bera dute (izan eta ukan), homografoak dira; baina aditz

40Ohikoenak horrela uleilzen dugu: indikatiboko orainaldia eta Ichenatdia eta agintekera.
4 1 Hitanozko formak ez ditugu txosten honetan landuko, hain zuzen ere nahiago izan dugulako morfotaktika
bidezko sistematizazioan saio bat egin, beste hainbat forma zerrendatzen hasi aurretik. Oraingoz oinarrizkoenaren
berri ematen dugunez, oztopo hori gainditzen dugunean trinko guztiak eta hitanozkoak sistematikoki landu
nahiko genituzke.
4 2 II, cranskinean adizki lagumzaileen segmentazio eskainiko dugu, nahiz ez dugun inplementatu.
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infinitiboa desberdina dute» alegia, informazio morfologikoa aldatzen da eta, beraz, bi sarrera
eskatzen dute: "ni naiz" ADT (izan) vs. "etorri naiz" ADL (izan laguntzailea); "lana duzu" ADT
(ukan) vs, "esan duzu" ADL (*edun). Zein da, beraz, adizkiek berekin duten informazio
morfologikoa?
1) Kategoria: ADL eta ADT, aditz laguntzailea eta aditz trinkoa,
2) Oinarri-forma: adizkiari dagokion aditz nagusia, partizipioan eskaini ohi duguna.
Aditz laguntzaileen barruan multzoa itxia da: izan, *edim, *edin eta *ezan. Aditz trinkoei
dagokienez, berriz, irekia da ('dakar': ekarri, 'neraman': eraman, etab.).
3) M odua / denbora: Euskal Aditz B a tu a -ttn (Euskaltzaindia 1973) arabera egindako
sailkapena zen hau, gerora E G L U -II liburukiaren arabera (137. or.) egokitu edo
terminologikoki gaurkotu dena, baina hasierako balio-sistemari eutsiz, oinarrian bera baita.
Aditz laguntzaileentzat hauxe da Euskaltzaindiak proposatu eta guk jarraitutako sailkapena:
A l: DA / DU: izan/*edim -m orainaldia (lehen indikatibozko orainaldia zena)
A2: DATEKE/ DUKE: izan / *edun-en KE orainaldia (lehen geroaldi arkaikoa)
A3: -DADI- / -DEZA-: *edin / *ezan-en orainaldia (lehen subjuntibozko orainaldia)
A4: -DADI- / -DEZA-: *edin / *ezan-en orainaldia (lehen ahalezko baldintza hurbila)43
A 5: DATTEKE / DEZAKE: *edin / *eZan-m KE orainaldia (lehen ahalezkoa (berehalakoa))
Bl: ZEN / ZUEN: izan/ *edun-m iragana (lehen indikatibozko lehenaldia)
B2: LITZATEKE / LUKE: izan / *edun-m KE alegiazkoa (lehen indikatibozko baldintza
(ondorioa, orain-gero))
B3: ZATEKEEN / ZUKEEN: izan / *edun-m KE iragana (lehen indikatibozko baldintza
(ondorioa, lehen))
B4: -L IT Z / -LU: izatt / *edun-m alegiazkoa (lehen indikatibozko baldintza (aurrekoa)
(banintz))
B5: ZEDIN / ZEZAN: *edin / *ezan-m iragana (lehen subjuntibozko lehenaldia)
B6: -LEDI- / -LEZA-: *edin / *eZan-en alegiazkoa (lehen subjuntibozko baldintza
(lehenaldia))
B7: LITEKE / LEZAKE: *edin / *ezan-m KE alegiazkoa (iehen ahalezko lehenaldia)
B8: ZITEKEEN / ZEZAKEEN: *edin / *ezan-m KE iragana (lehen ahalezko lehenaldi
urruna)

A3 eta A4 elkartuta damaizkigu gaur Euskaltzaindiak, baina gure analisi automatikorako bereiz mantentzea
egokiago ikusi dugu, alegia, 1973ko sailkapenari eutsi diogu; izan ere, aurrizkien eta atzizkien tratatnendurako
behanezkoak baitira.
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C: agintekera (*edin / *ezan-ekin) (lehen agintaldia)
Adizki trinkoei dagokienez, maiztasun handienekoak hartu dira bakarrik, ez baita
laguntzaileen sistema osoa bezalako zerbait itxia. Modua / denbora sailari dagokionez ere,
A l, B1 eta C landu dira, betiere maiztasuna kontuan hartuta, erabat ausazko irizpideekin.
Iraganeko forma guztiek IRAG ezaugarria dute EDBLn, hain zuzen ere erregeletan
ezaugarri hori beharrezkoa izango baita hainbat aldaketa egin ahal izateko. Esaterako, zuen
iraganari erlatibozko atzizkia gehitzean n+n;n aplikatuko dugu, zuen forma bera mantenduz,
nahiz informazioa gehitu diogun; baina erregela hori ez dago adizki guztietara orotaratzerik,
ditn orainaldikoak dunan osatzen baitu, a tartekatuz (beste erregela batean konpontzen dena).
Informazio hori ezinbestekoa dugu, beraz, erregelen aplikazio egokirako.
4) Pertsona: hiru pertsona gramatikalak bildu ditugu hemen, NOR, NORK eta NORI.
NOR: ni, hi, hura, gu, zu, zuek, haiek
NORI; niri, hiri-to, hiri-no, hari, guri, zuri, zuei, haiei
NORK: nik, hik-to, ftik-no, hark, guk, zuk, zuek, haiek
5) A sp e k tu a : atal honen hasieran aipatu dugun moduan, adizki trinkoek bakarrik dute
aspektu-marka eta beti EZBU ezaugarria da, hots, buratugabea.
Beraz, EDBLn informazio hau guztiau beharko dute adizki jokatuek (kat, oin, mdn, nrk,
nri, nor, asp):
naiz (ADL, IZAN, A l, null, null, NI, null)
naiz (ADT, IZAN, A l, null, nutl, NI, EZBU)
generamazkion (ADT, ERAMAN, B l, GUK, HARI, HAIEK, EZBU)
A dizkiok m odua / denbora ezaugarriaren arabera m ultzokatu ditugu azpilexiko
desberdinetan, nahiz guztiak adizkiak izeneko azpilexiko nagusian biltegiratuta egongo diren.
Arrazoia hau da: ba- partikulak adizki batzuk har ditzake ondoren, baina ba- baldintzazkoak
horietako batzuk eta beste batzuk ere har ditzake beharbada. Edo, beste batzuek ez dute inoiz
aurrizkirik onartuko, esaterako. Horregatik elkartu ditugu horrela, izendapen bera errespetatuz
(A l, A5, etab.).
a) a lS b !7 8 : azpilexiko honen barruan modua / denbora eremuan A l, A5, B l, B7 eta B8
ezaugarriak dituzten adizkiak bildu ditugu, hau da, DA / DU, DAITEKE / DEZAKE, ZEN /
ZUEN, LITEKE / LEZAKE ETA ZITEKEEN / ZEZAKEEN motakoak laguntzaileetan eta
DA / DU gehi Z E N / ZUEN motakoak trinkoetan. Jarraitze-klaseetara iristean ikusiko dugu
hauek guztiek atzizkiak har ditzaketela eta, beraz, LA T jarraitze-klasea dutela. Baina, aldi
berean, adizki hauek berek aurrizkiak ere onartzen dituzte. Beraz, * b a i t ~ - l a eta *ba-
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(bald)

-la onartzen ez dugunez, erregela taktikoak erabilita konponduko dugu. Ba-

partikulak, aldiz, atzizkia onar dezake ondoren (bai, banatorrela; badezakeela). Hortaz, hori
alde bat utzita, hiru aurrizkiok al5b!78 azpilexikoa izango dute dagokien jarraitze-klasean,
eta gero ikusiko dugu hori bakarrik ala gauza gehiago ere onar dezaketen.
b) a2b23: beste azpilexiko honetan DATEKE / DUKE, LITZATEKE / LUKE eta ZATEKEEN
/ ZUKEEN motakoak bildu ditugu, hau da, A2, B2 eta B3, aurrizki bezala ba- partikula (bai,
badateke) eta bait- menderagailua (bailitzateke) onartzen dutenak, ez baldintzazkoa (*baldin
balitzateke), Atzizkiak ba- partikulak bakarrik har ditzake hemen ere (badatekeela, baina
*bailitzatekeela)).
c) a4b46_0\ hemen bildu ditugun adizkiek ez dute atzizkirik hartzen ondoren, 10 jarraitzeklasea dute guztiek (horregatik _0 bukaeran). Hauek dira: -DADI- / -DEZA- (A4)44, -LITZ /
-LU eta -L ED I-/ -LEZA-. Baldintzazko aurrizkiari bakarrik eransten zaizkio adizkiok (etor
badadi; izango balitz; *bai, badadi; *baiht).
d) c_0a3b5\ azken azpilexiko hau osatzen duten adizkiek ez dute aurrizkirik hartzen (*babetor,
*baitadi, *bazeditt). Agintekera (C), -DADI-1 -DEZA- (A3) eta ZEDIN / ZEZAN (B5) dira
hauek; agintekerak 10 du jarraitze-klasean, hots, aurrizkirik hartzen ez duen bezala, atzizkirik
ere ez du onartzen (*betorrela), baina beste biek har dezakete (dadila, zedila).
Eskema batean horrela bil daitezke goiko lau multzoak:
ba- (baieztapena) ba- (baldintza)
A1
A2
A3
A4
A5
BI
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
C

+ (+atz)
+ (+atz)

+ (-atz)

-

-

-

+ (-atz)
+ (-atz)
+ (-atz)

+
+
+
+

(+atz)
(+atz)
(+atz)
(+atz)

-

bait-

atzizkia

+ (-atz)
+ (-atz)

+ (babai)
+ (babai)
+ (-aur)

-

-

-

+
+
+
+

-

+ (-atz)

+ (+atz)
+ (+atz)

+ (-atz)
+ (-atz)
+ (-atz)

(-atz)
(-atz)
(-atz)
(-atz)
+ (-alz)
+ (-atz)

-

-

-

-

-

+
+
+
+

(babai)
(babai)
(babai)
(babai)
+ (-aur)
-

+ (babai)
+ (babai)
- (-aur)

IV.5. irudia. Adizki jokatuen multzokapenerako irizpidea: morfotaktika.

4 4 Modua I denbora banaketa egin dugunean aipatu dugu !973ko adizkicn sailkapena soildu egin zuela
Euskaltzaindiak 1987b-koan eta, honen ondorioz, A3 eta A4 bakarrera ekarri. Guk, hala ere, banakeia mantendu
dugu eta kontraesanean erori garela pentsa daiteke, hemen ez baitiogu atzizkirik onartzen -DADI- / -DEZAtaldeari, baina beheraxeago (c„Oa3b5) kontrakoa egiten dugu, alegia, aurrizkirik onartu ez eta atzizkiak, berriz,
bai. Beraz, printzipioz al4b 178 eta a2b23 modukoa da A3 eta A4 biitzen dituena, baina ezin dugu hauekin batera
sartu. Irtenbideetako bat berak bakarrik azpilexiko berri bat osatzea da edo, bestela, guk egin dugun bezala,
bikoiztuta mantendu, gaur bakarrera soildu den arren.
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Jarraitze-klaseen osaeraz eta debeku-ezarpenez kapitulu honen bigarren zatian arituko gara.
Hemen gure helburua azpilexikoak aurkeztea besterik ez da.
Honenbestez, adizkien atala osatua izango dugu.

IV .2.2.2. M O R F E M A

E Z -A S K E A K

Kategoria lagungarrien barruan bigarren multzoa dugu morfema ez-askeek osatzen dutena.
Kategoria nagusiak aipatzean ikusi dugun bezala, hemen landuko ditugun morfema batzuk
nagusien parekoak dira informazio morfologikoari dagokionez, baina klitiko bezala azaltzen
direnez, ez zuten han lekurik.
Gogora dezagun kategorientzat proposatu dugun eskemaren zati bat, hain zuzen ere
morfema ez-askeei dagokiena:
2. LEXIKOKO KATEGORIA LAGUNGARRJAK
MORFEMA EZ-ASKEAK
MUN Mugatasuna / numeroa
DEK Deklinabide-morfema
GRA Oraduatzailea
ADM Aditz-mota
ASP Aspektua
ERL MEN Erlazioa: menderagailua
BAI Baieztapen-partikula
ATZ Atzizki lexikala
________________ AUR Aurrizki iexikala___________________________

Bederatzi atalok landuko ditugu, beraz, datozen orriotan. Hala ere, bi multzo nagusi sortu
ditugu arazo desberdinen aurrean egon gaitezkeelako seguru asko. Lehenengoan flexiomorfologiarako oinarrizko elementuak bildu ditugu: mugatasuna, numeroa, kasu-markak,
gradua, aditz-mota, aspektua, erlazioa adierazten duten menderagailuak eta beti adizki jokatuari
atxikita dauden partikulak.
Bigarrenean, berriz, hitz-eraketara hurbildu gara gehiago, morfologia lexikora, alegia; baina
eratorpena izango dugu hemen aztergai. Egia da lan honen helburua ez dela gai hau lantzea,
baina hurbilpen xume bat egin nahi izan dugu, besteak beste, prozesadorea horretarako egokia
den probatzeko. Aurrizki orokorrenak eta kategoria-aldaketarik eragiten ez duten zenbait atzizki
lexikal45 sartu dugu.

4 5 Jakin badakigu atzizki lexikalek kategoria aldatzen dutena normalean, baina "apreziatibo" deitzen ditugunek
— handigarriek eta txikigarriek— ez dute aldaketarik sorrarazten, cz eta faktitiboak ere, honek azpikategoria
aldatzen baitu (ikus, hala ere, IV.2.2.2.8. atala, ez da-eta hain kontu argia).
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Baina, kategoria sisteman aparte lantzeko utzi ditugun elkaiketa-mana, elipsia eta marratxoa
ere besteekin batera aurkeztuko ditugu, berez morfematzat hartzen ez ditugun arren, berekin
duten informazioa ezinbestekoa dela benetako analisia edo sintesia egin nahi badugu. Zilegi
bekigu, beraz, hemen aurkeztea.
ELM Elkarketa-matra
ELI Elipsia
_________________ MAR Marratxoa__________________________________

Hitz-elkarketa ukitzean, notazio formal hutsa den izen + izen motako hitz elkaituak soitzeko
elkarketa-m arra landu dugu, orokorra baita. Beharbada morfologia lexikoarekin zerikusi
zuzenik ez duen baina izen bat ezkutuan duen elipsia ere hemen aztertu dugu: zero morfema,
azaleratzen ez dena, baina analisia ondo egiteko kontuan hartu beharrekoa. Marratxoa, azkenik,
berez ortografia hutsa den arren, testu errealetan oinarritutako hitzaren gramatika egitean
kontuan hartu beharrekoa da, desanbiguazioan argigarri baita.
Azpilexiko asko sortu dugu, gehienak osagai bakarrekoak, morfotaktikan konbinazio asko
egin daitekeelako eta horren berri argi eman nahi dugulako. Baina menderagaiiuetara iristean
osagai mordoxka bat bildu dugu azpilexiko bakarrean, hain zuzen ere morfotaktikan beti
elkarrekin doazen atzizkiak direlako (-la eta -n hauen eratorriekin beti adizki jokatuari lotzen
zaizkio, edo -/e-tik eratorritako guztiak ere aditzoinaren atzetik doaz, etab.). Kasuotan ez dugu
gardentasunik gaitzen eta, bide batez, sistemaren eraginkortasunari laguntzen diogu, azpilexikokopurua asko jaisten baita morfotaktika aplikatzerakoan eta, beraz, programak ibilbide
laburragoa egin behar du bai analisian, bai sorkuntzan. Antolaketa alde bat utzita, osagai guztiek
dagokien informazio morfologikoa eta jarraitze-klasea dute segidan. Hala ere, morfologia
ezinbestean gaindituko dugu zenbait kasutan morfosintaxiaren berri ere emateko, bai baitakigu
deklinabideak eta menderakuntzak informazio hori berekin dutena. Horregatik diogu kategoria
morfosintaktikoak direla.

IV .2,2.2.1. M ugatasuna eta numeroa (M UN)
Muga(gabe)tasuna eta numeroa biltzen dituen "kategoria" sortu dugu, bi informazio desberdin
batean bilduz. Sintagma mugatzeko erabiltzen direnak dira hauek, kategoria nagusi bati
— lexikala normalean, beti askea— eransten zaizkionak. Baina iehendik ere aipatua dugu beste
muga(gabe)tasun-mota bat: muga(gabe)tasun lexikala. Aurrera egin aurretik kontu bat argitzea
komeni da, irizpideak nahas ez daitezen.
M uga(gabe)tasun lexikala kategoria nagusiak bere baitan duena da, sarrera hori berez
— inongo atzizkirik gehitu gabe— mugatua edo mugagabea baita. Hauek gertatzen diren kasuak
ere aipatu ditugu eta, hain zuzen, horrelakoetan hiztegi-sarrerak kasu-marka hartzen du
zuzenean, mugatasunetik eta numerotik pasa gabe. Pertsona-izen bat, esaterako, beti da mugatu,
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baina mugatu singular lexikal46. Hala ere, determinatzaileetara iristean arazo batekin egingo
dugu topo, hain zuzen ere zenbatzaile zehaztuetara iristean. Hauek, izenak dioen bezala,
"zehaztuak" dira eta, printzipioz, mugatasun lexikala dutela esango genuke; are gehiago, bat
zenbatzailea alde batera utzita — singular bakarra delako, baina bestela ere hainbat erabiiera eta
balio dituelako— , beste kardinai guztiak mugatu plural direla esatea ez litzateke ausarkeria eta,
hortaz, mugatu plural lexikal izango lirateke, zuzenean kasua hartuz. Baina ez da horrela
gertatzen. Bik eta biek testu-hitzak posible dira, baina bata mugagabea da eta mugatua bestea
eta, hala ere, biak dira plural. Orduan, mugagabea ere izan al daiteke plurala? Haia dio
Euskaltzaindiak (1993:81-82):
"...izen sintagmek itxura desberdinak erakusten dizkigute: batzuek mugatzailea dute, beste batzuek
ez. Gainera, izen sintagma osatzerakoan [+/- mugatzailea] tasunaz gainera, [+/- plurala] tasuna ere
beharrezkoa dugu:
(16) etxeak
(+mug, +plur)
(17) etxea
(+mug, -plur)
(18) bost etxe
(-mug, +plur)
(19) Koldo
(-mug, -plur)
Determinatzailea zenbatzailea denean (bost etxe bezalako izen sintagmetan gertatzen dena),
mendebaleko euskaldunek izen sintagma horren eta aditzaren arteko komunztadura pluralean egiten
dute (host etxe iktisi ditugu)".

Honen arabera banaketa tradizionala hautsiko genuke, bai eta deklinabide-sistema osoarena
ere. Baina informazio hori jasotzea ere beharrezkoa da eta, hortaz, biak mantenduko ditugu
analisiaren irteeran (ikus VI. kapituluan oinarrizko erabakiak).
Hau argituta, beraz, morfema bidez eransten den mugatzailera bueltatuko gara eta hasieratik
proposatu dugun bi informazioen batura onartuko MUN izenarekin, alegia, mugagabea (MG)
eta mugatua —honen barruan singularra (MS) eta plurala (neutroa (MP) eta hurbila(MPH))— .
Zergatik? mugatasuna + numeroa + kasu-marka gardena absoludboa besterik ez da — nolabait
esatearren, hemen kasu-marka 0 baita, ez da esplizitua— . Baina ergatiboan edo beste edozein
kasutan sakoneko egituran besterik ez dugu forma gardena, sinkretismoarekin egiten dugu topo:
semeek = seme+a+k+k. Bi aukera genituen guk ere: a) segmentazioa horrela egin eta erregela
bidez konpontzen saiatu, baina gardentasunean irabazten genuena erregeletan eta
eraginkortasunean galtzen genuen eta, gainera, b) gaur paradigma irakasten den moduan egitea
zen gure helburua, ez etimologian murgiltzea, Erabakia, beraz, mugatasuna eta numeroa batera
ematea izan da. Hau da proposatzen dugun banaketa:
mugagabea (MG); 0
mugatu singularra (MS): a, 0 (leku-denborazkoak, elkarkaria)

4 6 "...les ttoms propres possfedent intrins6quement une certaine forme de determination." (Rebuschi 1984:123).
Eta morfotaktika erabilita hartzen den mugatasunari buruz, Euskaltzaindiak (1993:81) "(19) Koldo (-mug, -plur)"
dio. Testuinguru honetan, batez ere aurreko adibidea kontuan hartuta, "(18) bost etxe (-mug, +piur)", aurreraxeago
ikusiko dugunez, -imig hori mugagabea dela interpretatzera eraman gaitzake. Guk, halere, kasu honetan ez dugu
kontuan hartuko, mugatasuna lexikoki ezarria baitiogu; bai, ordea, 18. adibidekoa.
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mugatu plurala (MP): ak (absolutiboa), e
mugatu plural hurbila (MPH): ok (absolutiboa), o
Honen irakurketa erraza da: mugagabeak ez du inoiz marka espliziturik; mugatu singularrak
a artikulua darama kasu guztietan, salbu leku-denborazkoetan eta elkarkariarekin, 0 baita; eta
mugatu pluralak — plural hurbila barne— absolutiboan a artikulua eta k pluraigilea, baina beste
kasu guztietan e zein o47. Eta horiei guztiei gehitzen zaie kasu-marka, bakarra eta aidagaitza
dena. Beraz, esan dugun bezala, ieku-denborazkoetan dugu salbuespena, ez baitute esplizituki
mugatasun- nahiz pluraitasun-markarik hartzen. Zer da, orduan, inesibo singularreko a edo
mugagabeko ta eta pluraleko eta/oial Hau aztertu duten autoreek oinarrian atzizki zaharren bat
dagoeia diote, pertsona-izenetan ga(n) dagoen bezala, baina leku-denborazko kasuetara iristean
aipatuko dugu puntu hau.
Hala ere, esan dezagun aurrera egin aurretik mugagabea, adibidez, beti 0 den arren, halako
morfema bat baino gehiago erabili behar izan dugula ondoren zetorren jarraitze-klasearen
arabera, alegia, mugagabetik pasatzen den izen bizidun batek eta bizigabe batek, esaterako,
deklinabide-kasu berak bai, baina morfema desberdinak hartuko dituzte. Beraz, zenbat jarraitzeklase, hainbat morfema (lexiko-deitura desberdina dute, baina informazio morfoiogiko bera).
II. 1. irudian ikusi dugun euskal deklinabide-sistemaren taula muga(gabe)tasuna/numeroaren
arabera soilduko bagenu, hauxe genuke:
Mfi
1) Absolutiboa
2) Partitiboa
3) Ergatiboa
4) Datiboa
5) Inesiboa
6) Leku genitiboa
7) Adlatibo s.
8) Hurbiltze adlat.
9) Wuga adlat.
10) Ablatiboa

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11) Jabego-genitiboa
12) Soziatiboa
13) Instrumentaia
14) Motibatiboa

0
0
0
0

M S
a 0

M P

M PH

a

0

a
a
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

e
e
e

a
a
a
a

0
0
0
0

0

k

0
0
0
0
o
o
0
0

e
e
e
e
e

e
e
e
a

k

k

0
0
0
0
0

15) Destinatiboa
Gen. g. er.

0

a

0

e

0

Ines. g. er.
Adlat. g. er.
Banatzailea
Prolat.

0
0
0
0

0
0

0
0

e
e

0
0

a/ta
0/ta
0/ta
0/ta
0/ta
0/ta

(en}
k

0/ta
0/ta

m
0
ik
k
i
n
ko
ra(t)
rantz
raino
tik
m
en
ekin
z
gatik
gatik
entzat
endako
ko
rako
ko
tzat
tako

IV.6. irudia. Euskal deklinabidearen bizkarrezurra.

4 7 E z gara honen jatorriari btiruzko iritziekin luzatuko, gaur horrcla azaleratzen dela bcsterik ez zaigu axola guri.
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Bada, eskema horren haritik osatu dugu gure azpilexiko-multzoa, EDBLn eremu hauek
izango dituena:
kat:MUN
mun: MG, MS, MP, MPH
a) M ugagabea:
JK

a d ib id e a

MG

MG

e tx e 0

0

MG

MG3

haur 0

mg2

0

MG

MG5

handi 0

mg_bat

0

MG

MGl

hat 0

mg_zein

0

MG

MG4

z e in 0, edozein 0

a z p i l e x i k o a ^8

o s a g a ia

mg

0

mg_biz

in f.

m o r f.

Ikus daitekeenez, azpilexiko desberdinetan osagai eta informazio morfologiko bera duten
eiem entuak batu dira, baina jarraitze-klaseak bereizarazi ditu, ezaugarri desberdinetako
elementuei gehitu beharrekoak dira-eta.
M g izen arrunt bizigabeek hartzen dute; m g_biz, berriz, izen arrunt bizidunek; m g 2 ,
bestalde, adjektiboek, hauekbizidun zein bizigabeendeklinabideaharbaitezakete; m g_batbatek hartzen du, mugagabe eta mugatu izateaz gain, jokaera berezia duelako, alegia, ez du
partitiborik hartzen49 eta leku-denborazko kasuak zuzenean, f«-tik pasata zein genitibotik
abiatuta osa ditzake; m g _ ze in , azkenik, zein eta bere eratorriek hartzen dutena da,
determinatzaile izanda ere, mugagabe zein mugatu izan baitaitezke.
b) M u g a tu sin g u la rra :
ms

a

MS

MS

e tx e a

ms_biz

a

MS

MS3

haur(r) a

ms_bat

a

MS

MSl

Jbat a

ms_zein

a

MS

MS5

z e in a

ms_lekden

0

MS

MS2

e tx e 0 (k o ,. . . )

ms„elk

0

MS

MS4

e lk a r 0

adb_a

a

——

ABS

seguruen a

4 8 Informazio honen irakurketa hau da: azpilexikoa saitean duguna azpilexikoaren izena da, hain zuzen ere
jarraitze-klasean azalduko dena, bere baitan ducn informazioaren helduleku dena; osagaia, beraz, morfema bera da
— kasuotan hutsa formalki, nahiz informazio morfologikoa baduen— ; jarraitze-klaseak (JK) mugagabea den 0
osagai horrek ondoren har dezakeena adierazten digu (ikus jarraitze-klaseetan MG osatzen duten azpilexikoak,
esaterako); eta, azkenik, adibide argigarri bat damaigu. Aurrerantzean itxura honetan bilduko dkugu azpilexiko
guztiak.
^ E g ia da batik bat modukoak baditugula, baina hori hitz anitzcko unilate lexikaltzat hartuko dugu eta, beraz, cz
du bat zenbatzaile hutsarekin zuzeneko zerikustrik.
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Ber gauza dugu hemen ere, baina leku-denborazkoak eta elkarkaria bereiz ikusi beharko
ditugu:
1) mugatu singularrak a hartzen du, baina berriro ere ms vs. ms_biz dugu —bizidun vs,
bizigabe— eta m sjb a t—bat, hemen batzu- ez dugu, plurala bakarrik har baitezake— eta
ms_zein, mugagabean bezala,
2) mugatu singularra den arren, ez da esplizituki azaltzen, 0 morfema baten bidez eskain
dezakegu inform azio hori. Bi kasutan dugu hau: 1eku-denborazkoak aplikatzean eta
elkarkarian. Leku-denborazkoei dagokienez, leku-kasuek morfologia berezia dutela dio
hainbat autorek, balioz singular izanda ere, forman ez delako a artikulurik azaltzen. Baina
ikusiko dugu hau leku-denborazko kasuak aztertzean. Hemen argi dagoena da, azalean
behintzat, artikulurik ez dagoela.
3) azken azpilexikoa berezia da. Superlatiboak -a eta -ik, absolutiboa eta partitiboa seguru asko,
har ditzake informazio berririk erantsi gabe (seguruen, seguruena, seguruenik). Horregatik
soitu dugu ondoren ezertxo ere hartuko ez duen -a, inongo informazio morfologikorik gabea,
baina analisi osorako beharrezkoa (ikus graduari buruzko atala, superlatibo erlatiboari
dagokiona), Dena den, seguruem etorriko da * etortzea seguruena da modukoetan, bi analisi
eskainiko ditugu,
c) Mugatu plurala (neutroa eta hurbila):
mp_abs

ak

MP

ABS

e tx e a k (0)

mph„abs

ok

MPH

ABS

e tx e ok

mp

e

MP

MP

e tx e e (k, ta-n)

mp_biz

e

MP

MP3

haur(r) e (k , en-gan)

mph

o

MPH

MP

e tx e o (k, ta-n)

mph_biz

o

MPH

MP3

h a u r(r) o (k, en-gan)

mp_batzu

e

MP

MP2

batzu e (k)

mph2

o

MPH

MP2

handi o (ta -n , en-gan)

Mugatasuna eta numeroa batzeko arrazoirik nagusietako bat plurala izan da, lehen aipatu
dugun bezala, zaila baitzen informazio gardena eskaintzea. Horregatik sortu behar izan ditugu
alomorfoak, orain arteko jarraitze-klasearen arazoari absolutiboa vs. beste kasuak gehitzen
baitzaio. Hortaz, mp_abs eta mph_abs dira forma osoa gordetzen duten bakarrak, mugatzailea +
numeroa (ak, ok). Besteetan e eta o beharko ditugu informazioa bateratzeko. Eta aurrekoetan
bezala, mp vs. m pjbiz eta mplt vs. m phjbiz ditugu batetik, eta mp_batzu (batzu-), mph2, azken
honek bizidunak zein bizigabeak onartuz — adjektiboak, elipsi ondorengo kasuen mugatzaile,
printzipioz bietara izan baitaitezke, nahiz gero sintaxiak desanbiguatuko dituen— .
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IV .2 .2 .2 .2 . D e k lin a b id e a (D E K )
Deklinabide-sistema biltzen duen "kategoria / etiketa" da DEK, eta bere baitan daude kasu
guztiak. Esan bezala, kategoria morfosintaktiko baten aurrean gaude, Abaituak (1994:841)
dioen b e za la ,"... la flexidn no produce un efecto de cambio de categorfa o, en otras paiabras,
que el morfema flexivo no se considera categona nuclear.".
Interesgarria dateke euskal deklinabideari buruzko argitasunen bat em atea, euskara
hizkuntza eranskaria dela kontuan hartuta. Izan ere, 'hondarki'tzat (Euskaltzaindia 1993:464)
hartzen dugunaren barruan mugatasuna, numeroa eta kasu-marka biltzen baitira, baina
"hizkuntza eranskaria denez gero, deklinabideko paradigmaren morfema guztiak banan banan
bereiz daitezke”50 (Euskaltzaindia 1985:327). Egia esan, hala den arren, ez zaigu beti erraza
izan banaketa hori garbi bereiztea, teorian argi badago ere, segmentatzailearentzat iluna baitzen
hori azaleratzea, mugatasuna / numeroa aipatzean ikusi ahal izan dugun bezala. Garbi dagoena,
behintzat, hau da: deklinabideak ez du numerorik ez pertsonarik bere baitan (Mgoien 1978).
Bada euskal kasuak kasu beharrean posposizio direla dioenik ere (W ilbur 1979), baina
euskaraz bietarik dugu, kasu itsatsiak eta posposizio askeak — erdi-askeak hobe, aurreko
osagaian parte bat baitu— . Ez gara auzi honetan sartuko, posposizioak ikustean aipatu baitugu;
hemen, beraz, deklinabide-kasuak bakanik izango ditugu kontuan.
Hauek dira DEK kategoria lagungarriaren barruan sailkatutako kasuak, Euskaltzaindiaren
arabera betiere51:
a) Kasu gramatikalak:
absolutiboa (ABS): 0
ergatiboa (ERG): k
datiboa (DAT); i
partitiboa52 (PAR); ik
b) Leku-denborazko kasuak:
inesiboa (INE): n, gan
leku-genitiboa (GEL); ko
adlatibo soila (ALA); ra, gana
hurbiltze-adlatiboa (ABZ): rantz
muga-adlatiboa (ABU): raino, daino
ablatiboa (ABL): tik, rik, gandik, danik
c) Gainerako kasuak:
jabego-genitiboa (GEN): en
soziatiboa (SOZ): ekin
instrumentala (INS); z, taz, zaz

50Esan beharra dugu 1993ko edizioan ez dela horrelako baieztapenik egiten; alegia, guztiak hondarkian batzcn
direla besterik ez da esaten, ez bereiz datozenik.
51Ondoren darabilgtin tenninologia Euskal Gramaiika Laburra: Perpaus Bakuna-tik (Euskaltzaindia 1993) hartua
da, baina ondoko forma labuitua guk geliitua da.
520rain arte ez da kasu gramatikal bezala landua izan, baina Euskaltzaindiari jarraituz egin dugu guk ere.
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motibatiboa (MOT); gatik53
destinatiboa (DES); entzat, endako, (ra)ko, (en)ganako, izat
- xedezko destinatiboa: entzat, endako
- inesiboaien gainean eraikia: ko
- adlatiboaren gainean eraikia: rako, (en)ganako
- prolatiboa54 (PRO): tzat, tako
- banatzailea (BAN): ko
Esan bezala, deklinabide-taula bakarra dugu euskaraz55, hau da, kasu eta forma berak
erabiltzen ditugu edozein sintagma-motari eransteko. Mugatasunari buruz aritzean aurkeztu
dugun taula (IV.6. irudia) erakusgarri izan daiteke, kasuak aldagaitzak baitira.
Dudarik ez da [+ biz] banaketaren araberakoak direna hauek guztiak eta kasu batzuen
gainean eraikitakoak ere onartuko dituguna jarraitze-klaseak erabiliz, kasuan kasuan ikusiko
dugunez. Izan ere, birdeklinabideaz ere hitz egin izan da, nahiz 'Tagglutination iteree ne produit
aucun effet polysynthetique." (Rebuschi 1984:147). Lafitterentzat (1944:§144) euskararen
ezaugarri aipagarrienetako bat da birdeklinabidea eta, latin arkaikoan zenbait izenordainen
genitiboa bakarrik birdeklinatzen dela onartzen duen bezala, "en basque, le procede est
generalise; on I’appHque a toute sorte de mots et a toute sorte de cas: seuls l'actif et le datif ne se
surdeclinent pas.". Jarraitze-klaseetan bilduko ditugu kasu bakoitzari gehi dakizkiokeen kasuak.
Euskal deklinabideari dagozkion kasuak banaka prestatu ditugu ondoko orriotan, azpilexiko
bakoitzaren osagaiak, informazio morfologikoa eta jarraitze-klasearen berri emanez,
EDBLn bi erernu izango dituzte;
kat:DEK
kas:ABS, PAR, ERG, DAT, INE, GEL, ALA, ABZ, ABU, ABL, GEN, SOZ,
INS, MOT, DES, PRO, BAN
Aipatu dugun bezala, mugatasunetik bereizita mantendu dugu eta zenbait erregela aplikatu
beharko dugu fenomeno batzuk esplikatu ahal izateko, baina ikusiko ditugu azaldu ahala.
Deklinabideari dagozkion 41 azpilexiko sortu ditugu (38 kasuen aldaerak, bizidun / bizigabe
banaketa kontuan hartuta, gehi hiru lotura-elementu (a eta ta). Ikus ditzagun banaka, kasuaren
arabera:

53Motibatiboak en gcnitiboa hartuko du tarteko urrats batean; izan ere, genitiboa hartuta edo gabe osa baitaiteke.
54Proiatiboa eta banatzailea askok ez dute gaur kasutzat hartzen, ez behintzat besteen parean, baina ematen duten
informazioajaso nahi izan dugu eta besteekin batera landu, Euskaltzindiaren bidetik.
55 Hala dio Rebuschik (1984) ere: "... les suffixes casuels s'agglutinent {...): il n’y a donc normalement pas de
syncretismc entre nombre et cas; de plus, il n'y a pas de classes de dcclinaison (...), qu'il s'agisse de types (au
sens ou le latin en connatl cinq) ou de formes liees exclusivement a un genre nominal" (143. or.).
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a) K asu g ra m a tik a lak : absolutiboa, partitiboa, ergatiboa eta datiboa bildu ditugu lehen
multzo honetan. Partitiboaren inguruan argitasunik eman beharra egongo da, baina kasua bera
ikustean aipatuko dugu.
a l) A bsolutiboa (ABS)
Absolutiboak ez du marka berezirik hartzen, 0 da bere bereizgarria eta morfema huts horrek
damaigu informazioa.
a z p ile x ik o a

o s a g a ia

abs

0

i n f . m o r f.
ABS

JK

a d ib id e a

10

e tx e 0 0, e tx e a 0, e tx e ak 0

Ikus daitekeenez , ez du deus hartzen bere atzetik kasu honek — 10 jarraitze-klasea— ,
alegia, absolutiboari ezin zaio ezer erantsi. -gan eta -ta- absolutiboaren gainean eraikitzen direla
dio Euskaltzaindiak (1993), baina guk ez dugu urrats hori egingo, zuzenean lotuko baizik (ikus
leku-denborazko kasuak).
a2) P a rtitib o a (PAR)
Berez ez da kasu gramatikaltzat hartu izan, baina azken joerek absolutiboaren ondoan ezartzen
dute eta horregatik sartu dugu haiekin batera.
"Kasu honen [absolutiboarcn] barnean bada beste bat gramatiketan normaiean autonomotzat jo izan
dena, baina absolutiboaren azpisail batean sartu beharko litzatekeena: pariitiboa." (Euskaltzaindia
1993:185).

Absolutiboaren baliokide da eta beti mugagabean ageri da. -ik marka hartzen du, nahiz
{Rep} ezaugarria ere badaraman, bokalez bukatuen ondoren datorrenean r epentetikoa hartu
ahal izateko.
Zenbait hitzek aurretik partitiboa eskatu ohi dute (a sko ,fra n k o , etab.): eskerrik asko,
zaldirikfranko,... Guk lehenengo adibidea hitz anitzeko forma ihartu bezala jaso dugu, ez ordea
bigarrena. Zenbait erabileratan ageri da, baina guk informazio morfologiko hutsa emango diogu
testu-hitzari, funtzioa sintaxirako utziz. Hau da osatu dugun azpilexikoa:
par

ik

PAR (Rep)

10

e tx e 0 ( r ) ik , z u h a itz 0 i k

10 jarraitze-klasea eman diogu partitiboari, absolutiboari bezala, nahiz -ko marka hartuta
aditzondoak (Euskaltzaindia 1993:191) sor ditzakeen, bai eta izenlagunak (Euskaltzaindia
1985:413) ere, baina normalean partizipioaren ondoren da eta -ik hori desberdina da guretzat,
partitibo ere ez dela esango genuke, formalki hala bada ere, Kasu honetan sarrera eman diogu
menderagailuekin batera, ik izeneko azpilexikoan hain zuzen (ikus IV.2.2.2.5. atala).
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Modu-adberbioez aritzean, hauxe dio EGLU-I liburukiak -ik atzizkiari buruz: "Atzizki hau,
partitibokoarekin nahastu behar ez dena, izenondoei ("alferrik", "isilik") eta izen gutxi batzuei
erasten zaie ("pozik"). Askoz ere maizago erasten zaie, ordea, partizipioei ("ikusirik", "egonik",
esaldi adberbialak sortuz" (Euskaltzaindia 1985:489). Kontua ez dago oso garbi antza denez eta
guk morfema desberdin bezala emango ditugu.
a3) E rg a tib o a (ERG)
Ez dugu hemen ergatibotasunari buruzko aipamenik egingo, kasu hau guk nola landu dugun
esan baizik. Honek ere ez du inongo elementurik hartzen ondoren.
erg

k

ERG {Eep}

10

e tx e 0 k , ume a k, z u h a itz 0 (e )k , gu k , ABK-

JcSS

EDBLn beste informazio osagarri bat ere izango du osagai honek, hau da, {Eep}57; izan
ere, erregelekin konponduko dugun arren, kontsonantez bukatutako hiztegi-sarrerek e
epentetiko bat hartzen baitute bi kasutan: m ugagabetik datozenean (zu h a itzE k ) eta
m uga(gabe)tasun lexikala dutenean (G asteizE k), gero aipatuko ditugun salbuespenekin
— adibidean eman dugun AEK, esaterako— .
a4) D atiboa (DAT)
Datiboaren marka bezala -i sartu dugu. Aurreko kasuan esan dugun bezala, bokalez bukatutako
sarrerek — nahiz berezko mugatasuna izan, nahiz mugagabetik pasa— eta mugatu singularraren
ondorengoek {Rep} hartzen dute. Salbuespena plurala da, ez baitu epentesirik hartzen
(zuhaitzei, ez *zuhaitzeri), baina erregela batek konponduko du hori. Aurretik aipatutako beste
kasu gramatikalek bezala, ez du ondoren beste osagairik hartzen (10)58.
dat

i

DAT {Rep}

10

z u h a i t z 0 i , ume 0 ( r ) I , z u h a i t z a (r) i , zu
( r ) i , e lk a r ( r ) i , ABK ( r ) i , z u h a itz e i , ume
o i

b) Leku-denborazko kasuak: inesiboa, leku-genitiboa, adlatibo soila, hurbiltze-adlatiboa,
muga-adlatiboa eta ablatiboajasotzen ditu bigarren zati honek.

56 Siglci dagokienez, irizpide batzuk hartu dira hauen idazkerarako. Kasu honetan, esaterako, k-7. bukatuek
manatxoa behar dute eta epentesirik ez.
57Ezaugarri guztiei buruz erregelen kapituluan arituko gara, sistematika zabalari dagozkie-eta, ez kasuan kasuko
osagaici.
5 8 Gogora Lafittek ( 1944;§ 144) birdeklinabideari buruz goraxeago zioena: ondoren ezer hartzen ez duten kasu
bakarrak aktiboak eta datiboa dira.
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Adizlagungileak dira kasuok funtzioaren aldetik, nahiz leku-genitiboak izenlagunak sortzen
dituen. Egia da -ko atzizkiarekin adizlagunak ere sortzen direna, baina hauek destinatibo balioa
hartzen dute (eta, hortaz, destinatiboan ikusiko ditugu).
Leku-kasuen morfologia "bereziaz" hainbat autorek bere iritzia azaldu izan du59, kasu
gramatikaletan ageri ez diren a, ta eta gan osagaiak ageri direlako. Hain zuzen ere, bizidun /
bizigabe banaketaren aurrean gaude berriro ere —kasu gramatikaletan ez bezala— .
a eta ta-ñ dagokienez, bizigabeekin ageri dira. Berez ez dira deklinabide-kasu, baina bai
leku-denborazkoak ondo tratatzeko oinarrizko elementuak. Gainera, badirudi kasu zaharren
baten aztarna izan daitezkeela.
a_ine

a

-- {Eep>

INE

e tx e 0a n, haran 0 (e)a n

ta

ta

-- {Eep}

LK1_K0

etxe

ta2

ta

-- {Eep}

LK2_KO

gu ta ko, gu ta rik,

0

ta n,

h a ra n

0 e ta ra

gu ta tik

Aipatu bezala, zerbaiten aztarna diren tarteko elementuak dira hauek eta horregatik ez diegu
informazio morfologikorik erantsi, izan ere, gaur ez dute ezer berririk ematen60. "Infijo" direla
dio Azkuek (1923-25) eta bide beretik jarraitu du Goenagak (1980) ere. Gramatika askotan
mugagabearen markatzat ta hartu ohi da, singularrerako a mugatzaile moduan erabiitzen da eta
pluralerako eta, ota, batez ere analisia sinplifikatzen duelako.
"La pluralidad de objetos de seres inanimados en los mismos siete casos locativos es otro de Ios
matices semantieos del infijo ta. Se le antepone entonces la epent&ica e correspondiente al artfculo
plural ak elidido: eskuetan en las inanos por eskuak + e+ tan." (Azkue 1923-25:§487).

Guk informazio morfologikorik gabeko lotura-elementu bezala jaso ditugu.
ta2 azpilexikoa, izenordainek hartzen dutena da. Honek ere ez du inform azio
morfologikorik bere baitan.
Hiru kasuotan {Eep} ezaugarria ezarri diegu, aurretik kontsonantea dagoenerako.
M orfotaktikari buruz, lotura-elementu bezala hartu ditugunez, interesatzen zaizkigun lekudenborazko kasuak bilduko ditugu: a j n e azpilexikoaren atzetik inesiboa (INEjarraitze-klasea)
bakarrik etor daiteke eta ta bien segidan, berriz, lehenengoan (ta) leku-denborazko kasu guztiak,
bigarrenean (ta2) leku-genitiboa, ablatiboa eta destinatiboa, baina ez kasu hauen aldaera guztiak,
abl eta abl3, des2 eta des3 baizik, Ikusiko ditugu jarraitze-klaseei eskainitako kapituluan.

5 9 Interesgarriak dira Jacobsen (1977), Irigoien (1978), Mitxelena (1978), Rotaetxe (1980) eta De Rijk (1981)
bcsteak beste.
50Baina inesibo arkaiko horretatik geratu zaizkigun aztarna batzuk baditugu oraindik ere, aditzean adibidcz: egitea,
baina egiten.
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B izidunen kasuan, berriz, -gan dugu; horrela bereiz ditzakegu m e n d iT A n eta
gizon(en)G AN . Hala ere, erabilerak zehazten du askotan zer den biziduna eta zer bizigabea,
mendia bizidun bezala ere erabil baitaiteke literaturan, esaterako. Zenbait izenek balio bikoitza
ere badu, herria-rçkin gertatzen den bezala, Hasieran zabal jokatzea pentsatu genuen eta bizidun
/ bizigabe banaketa baztertu genuen, baina gerora zehaztu egin dugu, printzipio objektiboenari
jarraituz. Hala ere, ardietara, neskatan (Irigoien 1978) modukoak erabiliak dira, baina ez dute
paradigma arruntean lekurik. Gehienez ere, sarrera propioa emango genieke.
Gan dekiinabide-atzizki baino gehiago posposiziotzat hartzen du Mitxelenak (in Villasante
1978):
"La autonomia de los casos en -gan-, cf. tambi6n baita-, cs evidente porque pucden llevar el
nombre en genitivo (tipo gizonagana o gizonarengana, etc.). Es decir, se trata m is de
posposiciones que de sufijos de declinacidn propiamente dichos" (177. or. (I. oin-oharra)).

Bizidunek hartzen duten gan-era iristeko genitiboa aukeran izan dezakegu (Irigoien 1978),
baina zehaztu beharrekoa da hau: mugagabean eta mugatu pluraiean ezinbestekoa dute; mugatu
singularrean, berriz, aukerakoa da. Gauza bera esan daiteke berezko muga(gabe)tasuna dutenez
ere, nahiz leku-izen bereziek zuzen-zuzenean hartzen duten kasu-marka: L e a b u ru N ,
LeaburuKO, LeaburuTIK, LeaburuRA.
Ez gara gehiago luzatuko auzi honetan, ez baita atzizkien jatorria gure aztergaia.
b l ) In esib o a (INE)
Berez non galdekariart erantzuten badio ere (mendian), lekuaz gain denbora (eguerdian),
jarduera (dantzan) eta modua (otiean) jasotzen ditu gutxienez inesiboak, baina hainbat esapide
(ezinbestean) eta gaur aditzondotzat (orduan) hartzen ditugunak ere inesibotik sortuak dira.
Txikitan, gaztetan bezalakoak ere inesiboaren bidez osatzen dira. Kasu hauetan guztietan guk
emango dugun informazio bakarra, hala ere, inesibo direla esatea izango da. Baina gaur
lexikalizaturik dauden aditzondoak eta esaera adberbial — esaera, guretzat— bilakatu direnak
hiztegian sartuko ditugu zuzenean, analisirik gabe. Hauen artean aipa ditzakegu orduan, artean,
sekulan, askotan, noizean_behin, azken_batean, etab.
A ditz-izenek eta zenbait aditzek osagarri gisa ere inesiboa darabilte. Lehenengoei
dagokienez, -te n / -tzen forma osotzat hartu dugu, oinarrian egon daitekeen atzizkia ahaztuta
(Irigoien 1978). Forma osagarriei buruz, berriz, gogoan_hartu61 bezalakoak hiztegi-sarrera
dira.

6IHitz anitzeko unitate lexikal baten aurrean gaude berriz ere, eta ez-jarraia gainera: Itar ezaztt gogoan, berbarako.
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Forma hutsari dagokionez, beraz, bizidun / bizigabe banaketatik hasi gara; -n eta -gan.
Hortaz, bi azpilexiko sortu ditugu, ondoren ezer hartuko ez dutenak62:
ine

n

INE

10

e tx e 0 a n, z u h a itz e ta n

ine_biz

gan

INE

10

seme a ( (r)en) gan, zu ( (r )e ) gan

ta haitzen dutenek morfotaktika erabilita egingo dute, -tan saixera sortu behaitik izan gabe.
b2) Leku-genitiboa (GEL)
Leku-genitibo izena ez da oso egokia, lekuaz gain beste balio batzuk ere hartzen baititu "kasu"
honek, alegia, nongo, noizko eta zertako galderei behintzat erantzuten die. Dena den, gure
lanean ez du eragin berezirik, guk ez baititugu adiera horiek bereizten, "kasuaren" berri eman
b a izik 63. Eta bizidunengan ez da aplikatzen, ikuspegi zabalenetik hartuta (ikus jabegogenitiboa).
Ez dago oso garbi, baina, kasu baten aurrean gauden ala ez. Guk horrela jaso dugu,
Euskaltzaindiaren eskemari jarraituz, baina ikus dezagun atzizki honek hizkuntzalariengan
sorrarazitako hainbat zalantza.
Trask (1985)64 da, beharbada, gauzak argien azaldu dituena: "-ko atzizkia ez da genitibo
bat, eztaere edonolako kasu-atzizkia; ez zaie inoiz izen-sintagmei eransten; bizidun eta
bizigabeen arteko desberdintasunik ez dago; eta atzizki honek ez du edonolako esannahirik."
(165. or.), Eta honela arrazoitzen du:
" (1) Euskaran, -ko forma duten bi atzizki daude.
(2) Lehena, atzizki sintaktikoa da; ez du esannahiri-; adizlagunei eransten zaie, eta izettiagunak
eratortzen ditu.
(3) Bigarrena, atzizki deribazionala da; ba du esannahia, ahul eta aldakorra izan arren; izen
multzoei eransten zaie, eta izenlagunak eratortzen ditu.
(4) Euskaran, horregatik, -ko forma duen kasu atzizkirik ez dago!" (172. or,),

M itxelenak (1986) berak ere -ren eta -ko erator-atzizki bezala errazago onartzen ditu
deklinabide-kasu bezala baino eta, gerora, Azkaratek eta Aitunak (1992) ere bide honetatik
jarraitu dute, -ko erator-atzizkia dela ezin uka daitekeela esanez. Arrazoietako bat "beste

62Hurrengo puntuan, Leku-genitiboa ikustean, inesiboaren gainean osatzen dela eta gaur jarduneango bezalakoak
— modu mugatuan bada ere, administrazioan batez ere— sortzen direla ikusiko dugu, baina guk ez dugu
sorkuntzan bide hori eskainiko, kasurik gchientsuenetan (eixeango modukoak) forma arkaikoak direlako eta
berriak oraindik hedatuegi ez daudelako. Oraingoz, beraz, gure sistemak ez du ezer onartzen inesiboaren ostean.
63Ikus kategoriak aztertzean adjcktiboei buruz esandakoa.
6 4 Ikus, honez gain: Goenaga 1980, 1981; Mitxelena 1986; De Rijk 1988; Azkarate 1990; Azkarate eta Altuna
1992.
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atzizkiak kupidarik gabe har ditzakeela ondotik"65 dateke. Bizidun / bizigabe banaketa ere ikus
daiteke hemen, -ren bizidun eta -ko bizigabe bezala hartzeko, alegia, biziduna "markagabea" eta
bizigabea "markaduna". Badira, halere, biak onartzen dituztenak: elizctren eta elizako, markatua
eta markagabea (Villasante 1978:117).
Guk Euskaltzaindiak (1987a:49-60) proposatutako banaketari helduko diogu, hala ere: 1.
tokia, denbora adierazten duena; 2. -ko atzizkia eta izenlagun deskribatzailea (izen-multzoari
zuzenean eransten zaiona, mugatasunik eta numerorik gabea); 3. -ko atzizkia, banaketaren
marka; 4. -ko atzizkia, "etxe"ren baliokide. Banaketa nagusia oinarrian legoke, alegia,
lehenengoa inesibotik sortua da eta besteek "azpiegituran ez dute inesibo kasuko izen
sintagmarik, ez eta toki-denborazko izenlagunetan azaltzen den numero markarik ere ez" (49.
or.).
Banaketa hau moldatu egin dugu neurri batean, nahiz finean gauza bera den. Ikus ditzagun
kasuok banaka:
1. Tokia, denbora adierazten duena: leku-genitibo arruntei dagokienez, leku-denborazkoen
sarreran esan dugun bezala, mugatasuna ezkutuan dute, "azpiegituran inesibo kasuko
adizlaguna baitute. Neurri honetan, hortik sorturiko izenlagun guztiek mugatzailea dute beti
-ko atzizkiaren azpian. Numeroari dagokionez, berriz, edozein testuingurutan ager daiteke
mugatzaile hori" (Euskaltzaindia 1987a:49). Informazio honen berri emateko sortu dugu
arestian aipatutako mugatu singularra den 0 morfema. Azpian dagoen inesiboa, aldiz, ez
dugu aipatuko analisia ematerakoan, berez izen a n ko beharko zukeen arren. {Eep}
ezaugarria darama atzizki honek, kontsonantez bukatuei epentesia aplikatzeko.
gel

ko

GEL (Eep)

Il_ELIP

e tx e 0 ko, z u h a itz e ta ko

Izenlaguna osatzen duenez, berez ez du beste markarik hartzen ondoren, izena ezkutuan
(eliditua) dagoenerako ez bada (j abego-genitiboan ikusiko dugu elipsia). Hori ondo lantzeko
elipsiaren 0 morfema hartuko du atzetik, azken honek izen arruntaren deklinabide-sistema
bideratzeko, murrizpenen batekin —elkarketa-marrarena, adibidez— .
Baina badira aztarna zahar bezala gorde ditugun txikitango, um etango, gaztetango
modukoak, mugagabean maiz, baina inesiboaren marka ere gorde dutenak. Singularra
erabilita ere etxeango modukoak aurki daitezke oso tarteka, nahiz egun administrazioko
zenbait idazkitan-eta (jarduneango) eraikuntza-modu hau berreskuratu nahi dela dirudien.
Guk, oraingoz, ez dugu bide hori ireki; forma zaharrak, ihartuak besterik ez ditugu jasoko.

6 5 "Aldapeko sagarrarcnareiutrenean ongi 'eratua' dago, nahiz cta ulergaitza ez ezik ia ulertezina izan." (Mitxelena
1986). Baina ezin da gauza bera egin -te-rekin: Mitxelena beraren adibidea hartuz, Burgosko katedraleko leihoak
Burgosko katedralekoak dira, baina ■Burgoskoko leihoak, ?Burgoskokoak?
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Bestalde, lekuaz gain denbora ere adierazten duela esana dugu, baina bigarren motako -ko
atzizkiarekin joango da hau; hurrengo puntuan, beraz. Eta zertako / zertarako balioa ere
badu, baina hau destinatiboari dagokio (ikus destinatiboa).
Atzizki honetatik izenak ere sortu dira eta gaur guztiz ihartuta daudenei sarrera eman diegu
gurean: g erriko, lekuko, h a m a rreta ko , betaurreko,... IZE kategoria dute, besteiako
informaziorik gabe (Azkarate eta Altuna 1992). Eta zenbait adjektibo ere horrelaxe sartuta
dago, alegiazko, esaterako66. Azken adibide hau instrumentalaren gain eraikia dago.
2. -ko atzizkia eta izenlagun deskribatzailea: bigarren -ko atzizki hau, mimero-markarik ez
duena, adberbioari, izen-multzoari, -(r)en + izenari eta zenbatzaile + izen + (izenondoa)ri
gehituta sortu ohi da Euskaltzaindiak dioenez, eta zuzenean gainera. Gu lehenengoari iotu
gatzaizkio, hitzaren gramatika delako gure helburua, ez besterik. Beraz, adberbiotik
abiatutakoen artean fenomeno desberdinak biltzen dira: adberbio konposatuak (nahitaezko,
zirt_edo_zarteko), posposizio sintagma (-/ buruzko, 4 k gabeko), partizipio adberbiala
(erositako)] aditz jokatua (balizko), moduzko aditzondoak (n o la k o ), denborazko
aditzondoak67 (noiznahiko; egundoko, sekidako, biharko, barteko, egungo), lekuzko
aditzo n d o ak 68 (hem engo, edonongo), -ka modala (bakarkako, p resa ka ko ) eta kasumarkak69 (kmarekiko, noranzko).
Printzipioz ez genuke azpilexiko berririk behar biganen sail honetan, morfologikoki ez
baitu ezer berririk eskaintzen gure ustez, finean izenlaguna sortzen du-eta, Baina bereizketa
mantentzeagatik ko2 — alegia, geI2 azpilexikoa— interesgarria dateke eta, gainera, honek ez
du — printzipioz behintzat— {Eep} ezaugarria eskatzen, zuzenean lotzen baitzaio aurreko
osagaiari (gaurko, egungo vs. eguneko (izena)). Beraz, hortikjotzeko irizpide baliagarria da.
Baina salbuespenak azalduko zaizkigu, hain zuzen ere Zirt_edo_ZartEko, bartEko,
nolabaitEko eta halako beste batzuk baitaude sail honen barruan. Hortaz, -rt bukaeradunak
erregela bidez konponduko dira, -bait bukaerarekin batera, gel2 azpilexikoko -ko osagaia
bere hartan mantenduz. Hau da, beraz, azpilexikoa:

66Lehendik aipatua dugun bezala, hiztegi-sarrera zeini eman eta zeini ez HLEHan (Sarasola 1984-95) eta Elltuyar
Hiztegia-n (Elhuyar 1996) oinarrituta egin dugu nagusiki, gerora Euskaltzaindiko hiztegi batuko batzordeak landu
eta Euskaltzaindiak arauetan argitaratutako formak gehitu baditugu ere, alegia, iturri horiek sarrera eman badiete,
guk ere bere hartan jaso ditugu gure datu-basean.
S7Hauen barruan ere banaketa bat egin beharra dago, batzuek noizJko galdekariari erantzuten diotenak baitira, eta
hemen bi balio baitaude: nongo-ren kidea bat, izenlaguna (itoizkoa da?) eta norako-mn kidea bestea, destinatiboa
(noizko nahi du?).
68Lekuzko aditzondoak ez ditu Euskaltzaindiak bere sailkapenean aipatzen, baina besteen parean jartzekoak direla
uste dugu eta horrexegatik gehitu ditugu.
6 9 "Kasu marka gramatikalak + -ko" bezala izendatzen ditu EGLU-k, baina gu ez gatoz bat izendapen horrekin eta
horregatik esan dugu "kasu-markak" bakarrik, hain zuzen ere kasu-inarka gramatikalek ez dutelako ondoren
inongo markarik hartzen (amaO, amaK, ama{r)I). -ko bcstelako kasuei eransten zaie.
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gel2

ko

GEL

I1_ELIP

gaur ko, lan a ek in ko, esanda kcP®

3. -ko atzizkia, banaketaren marka: banaketa adierazten duena, bestalde, destinatiboaren azpisail
bezaia landu dugu, Euskaltzaindiaren (1993) ildotik. -ko berri honek ez ditu, leku-genitibo
arruntak bezala, izenlagunak sortzen, adizlagunak baizik; eta bizidun tasuna dutenek ere har
dezakete, leku-genitibo arruntak ez bezala. Baina izango dugu honen berri banatzailera
iristean.
4. -ko atzizkia, "etxe"ren baliokide: ez dugu -ko hau aztertu, atzizki berezi bezaia ez behintzat,
esanahi berria duten izenak sortzeko erabiltzen baita, izen bereziak gainera. Sartzekotan ere,
osorik eta izen berezi bezala sartuko ditugu, ez analisi bidez,
b3) A dlatibo soila (A LA)
Adlatiboan +/- bizidun banaketa egin behar da berriro ere, nora vs. nor(en)gana, alegia.
Biziduna, jabego-genitibotik pasata osatzen da mugagabean eta pluralean, baina hori gabe ere
zilegi da singularrean (ama(ren)gana), bai eta pertsona-izen berezietan ere (Iñaki(ren)gana).
Bizidunen atzizkiaren osaera -gana forma osoa sartuz egin dugu, azpian egon daitekeen atzizki
zaharra kontuan izan gabe. Bizigabeek hartzen duten -ra markak {Eep} ezaugarria du EDBLn
eta, gogora dezagun, hemen ere singularra adierazten duen zero morfema eta ta ditugu.
Adlatiboko atzizki honek atzetik -ko har dezake (etxerako, lagunarenganako), izenlagun
bilakatuz. Ez da nahasi behar, hala ere, destinatiboko -rafc-rekin.
ala

ra

ALA

ala_biz

gana

ALA

(Eep)

KO_IO

e tx e 0 ra, mendi e ta

KO_IO

lagun a { (r}en) gana

ra

Izen bereziek kasu-marka zuzenean hartzen dutela esan dugu lehenago eta, adlatiboari
dagokionez, kontsonantez bukatutako lekuzko izen bereziek -a soila har dezakete: Gasteiza /
Gasteizera. Arauetatik Euskaltzaindiak -a soila hobesten duela pentsa daiteke, baina ez dugu
gure irakurketa aplikatu nahi, ez esplizituki adierazi arte behintzat. Horregatik, eta bi mailatako
erregelen malgutasuna baliatuz, aukeran uzten ditugu bi formok.
Aurreko ataletan ikusi dugun legez, zenbait izenki adberbializatu egin da (gogara, ostera,
gainera,...) eta, noski, sarrera propioa eman diegu datu-base lexikalean. Ber gauza egin dugu
esaera adberbialekin (ikus kategoria nagusietan, "esaera" atala), hitz anitzeko unitate lexikal
bezala lantzeko utziz batzuk, azpimarra erabiliz usuenetan: gutxi_gorabehera, hitzetikjiortzera,
etab.

10Esandako form aren barruko analisia ez dugu hem cn zehaztu, m enderagailuen atalean aurkeztuko baita. Baina
zilegi bekigu adibide gisa txertatzea.
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Bada adlatiboak damaigun beste aukera bat ere, alegia, aditzak sor daitezke atzizki honetatik
abiatuta; etxeratu, menderatu, etab. Guk, arruntenak, sistema lexikoan sartu ditugu. Baina ez
dugu zabal jokatu eta adlatiboaren jarraitze-klasean -tu gehitu, hori orotaratzea arriskutsua izan
daiteke-eta. Morfologia lexikoa sakonkiago lantzean kontuan hartu beharreko puntua da hau
(Aduriz eta Aldezabal 1995). Hala ere, hitz-eraketako prozesuak ezarria duen ordena hautsi
egiten da hemen, erator-atzizkiak flexioaren aurretik behar du-eta71. Berez etxeratu beharrean
sistemak *etxetura eskatuko liguke. Zergatik ontzat eman orduan? Bada, etxera forma osorik
hiztegiratua dugulako etabera osorik aditz bezala tratatuko dugulako72.
Zertara galdekariari erantzuteko ere balio du kasu honek. Mugatu singularraren bidez
(lanera, dantzara), mugagabearen bidez (lotara, perretxikutara), aditz nominalizatuen bidez
(erostera), Baina hauek arazo bat sortzen digute formaren analisia ematerakoan; izan ere, forma
soilari begiratuta adlatiboa dugula ez dago dudarik, baina eman al daiteke erostera-ten anatisi
bezala adlatiboa? Berriz ere morfosintaxiarekin egiten dugu topo eta funtzioaren beharra
areagotu egiten zaigu. Arazo honi irteera eman diogu -tera / -tzera menderagailua sortuz (ikus
IV.2.2.2.5. atala). Hartara, bi analisi izango ditugu eskura: aditz-izenak, izen bilakatuak,
hartutako adlatibo soila eta aditzetik bideratutako menderagailuarena, aditzak bere balioa
gordetzen duelako, osagarriak hartzean ikus daitekeen bezala.
Adlatibo soiletik abiatuta, berez adlatibo diren bi kasu berri ere baditugu: hurbiltze- eta
muga-adlatiboa. Hauen osaerari buruz, Rebuschiren ustez (1984)"... entites eomplexes dont le
premier 6I6ment est clairement casuel, mais dont le statut du second est moins clair" (148. or.)
dira; are gehiago, "-ino (parfois -dino) et -antz etc. (...) ne sont ni des morphemes casuels, ni
de postpositions, mais des suffixes de suffixes: (...) 11 s’agit manifestement de la fossilisation,
non achevee, de morphemes d'origine postpositionnelle.’' (148. or.). Posible da, beraz,
adlatiboaren jarraitze-klasean -ino eta -ntz azpilexikoak gehitzea, baina fosilizatuta daudenez,
berez bi osagaiok bakarrik ez baitute izaterik, -raino eta -rantz osorik sartzea egokiago ikusi
dugu, horrela atzizki dka-eta.
b4) Hurbiltze-adlatiboa (ABZ)
Adlatiboa da berez, baina bidea, norantz / norenganantz hurbiltzea adierazten du, ez helburua.

71-?h crator-atzizkitzat hartzcn badugu bcbintzat; izan ere, Ortiz de Urbinaren (1986) ustez "Where -tu follows -ra
there is no violation o f the ordering predictions p e r s e , since boih affixes belong to the same level" (220. or„ 12.
oin-oharra).
7 2 Hitz-erakctak ezarria duen ordena hausten duen bakarra ez da, halere, adlatiboa. -ko leku-genitiboa eta -z
instrumentala cre azaldu ohi dira atzizkien aurretik, Ortiz dc Urbinak (1986) erakusten digunez: nolakotasun,
marraztu, etab. Dena den, "While -ko and -z appear with an apparcntly smaller range o f possiblc affixes, -ra is
more flexiblc. It occurs in its definitc singular forin -ra, in the indefinite -tara, in the animate fonn -gana, and as
■a attached to the irregular stem hon- (...)." (220. or.).
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abz

rantz

ABZ {Eep}

AGO_EGI

etxe 0 r a n tz , mendi e ta r a n tz

abz_biz

ganantz

ABZ

AGO_EGI

lagvn a (ren) ganantz

Formari dagokionez, bizigabeak {Eep} behar du, berez adlatibo soila bezalakoa baita.
Atzizki honek, bestalde, konparaziozko gradua adierazten duten konparatiboa eta gehiegizkoa
— ez superlatiboa— har ditzake ondoren (n o rm tza g o , norantzegi, *norantzen), hauek aldi
berean izenlagun biiakatuko dituen -ko gehituz (norantzagoko). Baina zuzenean ere har dezake
hurbiltze-adlatiboak marka hau eta izenlagun izatera pasa (noranzko).
Hurbiltze-adlatibotik aditza atera daiteke, hain hedatua ez bada ere (honuztu forma aipatzen
du, azkenik, EGLU-k, baina grafia estandarrean ez da hain erraza horren berri ematen).
b5) M u g a-ad latib o a (ABU)
Noraino, norenganaino galdekariak ditugu hemen, hau da, orain ere bizidun / bizigabe banaketa
errespetatzen da. Berdin gertatzen da erakusleekin ere; haraino vs. harenganaino.
-raino-k lekua bakarrik adierazten du, ez digu oraingoan denborarako balio, horretarako arte
erabiltzen baita, Baina denborazko balio hori markatzeko -daino ere erabili ohi da (oraindaino,
egundaino, gaurdaino).
-daino-ien osaerari buruz ikus dezagun Azkuek M orfologta Vasca-n dioena (192325: §479):
"... los infijos dan, gan (con su sindnimo baita), ta y za son semdnlicos; si bien su significacidn
sca absolutamcnte intraducible a otras lenguas.
" D a n . Se usa s61o en ablativo y con vocablos que designan tiem po.(..,) esta hoy
desgraciadamente casi en estado fdsil".

Baina denborazko adberbioei buruz ari denean aipatzen du egundaino, nahiz ez dioen ezer.
arte / -a arte / -rarte banaketa ere kontuan hartzekoa da, nahiz Euskaitzaindiaren erabakirik
ez dagoen honen inguruan. Hala ere, EGLak ontzat ematen ditu hirurak (478. or.). Lehen bi
aldaerek ez dute hemen lekurik, baina -rarte osorik sartuko dugu, adberbio batzuek bakarrik
onartuko badute ere (berandurarte, hnrrengorarte, nahiz hurrengo arte eta hurrengoa arte ere
beste bide batetik onartu beharko diren).
Guk ez dugu osagaien arteko banaketarik egin eta -daino, -danik osorik sartu ditugu

raino

ABU {Eep}

X
0
1H

e tx e ra in o

abu2

daino

ABU

*
0
1H

gaur daino

abu_biz

ganaino

ABU

KQ_I0

lagun a (r e n ) ganaino

abu3

rarte

ABU

hurrengorarte

H
O

O

O

abu

«
0
1

(Irigoien 1978).
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Kasu honetatik izenlaguna sor daiteke -ko atzizkia erantsiz (horregatik KO_IO jarraitzeklasea). -raino aldaerak {Eep} ezaugarria eskatzen du.
b6) A blatiboa (ABL)
Azken leku-denborazko kasua dugu ablatiboa eta, aurrekoetan bezala, ta / gan banaketa
m antentzen duena, bizidunak eta bizigabeak kontuan hartzen baitira: e tx e tik vs.
lagtma(ren)gandik. Eta bizidunek aukeran dute hemen ere, singularrean, jabego-genitibotik
pasatzea. Hartzen dituen balioei dagokienez, aurrekoetan bezala gertatzen da: nondik (,atzetik),
noiztik (aspalditik) eta zertatik (hauetatik).
Oinarrian -ik badago ere, gaur -tik da forma nagusitua, nahiz bi aldaerak mantentzen diren
besteren artean. -ik soilaren erabilera (seitarik) nahiko mugatua da, baina esapideetan oraindik
mantentzen dute normalean -tik egiten dutenek ere: etxerik etxe, etab. Muga-adlatiboan ikusi
berri dugunez, denbora adiera duenean noiztik galdekariak -danik forma ere erabiltzen du
(gaurdanik, betidanik).
Lafittek (1944) forma aske bezala tratatzen du danik ("le mot danik"), baina gaur atzizkitzat
hartu ohi da eta -tik bezala landu.
"Pour repondre a la question noiztik, depuis quand, il suffit d’ajouter a ces mots le suffixe -tik
ou le mot danik, depitis.
Ex.; bethititk ou betlu dam k,depuis toujours; gero donne cependant geroztik, depitis.
Quand le mot se termiee par n, oa n'emploie que danik." (§ 349).

Muga-adlatiboaz aritzean ikusi dugun bezala, Azkuek (1923-25) -dan ablatiboak besterik ez
duela hartzen dio.
Hauek dira, beraz, jasotako ablatibo-forma desberdinak, informazio morfologiko bera
ematen badute ere:
abl

tik

ABL {Eep}

KO_IO

z u h a itz e tik , g a u r tik

abl_biz

gandik

ABL

KO_IO

aim (ren) gartdik

abl2

danik

ABL

KO_IO

gaurdanik

abl3

ik

ABL {Rep}

KO_IO

s e ita r ik

-tik aldaerak {Eep} ezaugarria du eta -ik-ek, berriz, {Rep}. Leku-izen bereziek -tik hartzen
dutenean epentesia aplikatzea aukeran dute oraingoz (Paristik nahiz Parisetik).
Bukatzeko, leku-genitiboa ikustean aipatu dugu aditzondoek ez dutela epentesirik hartzen
kasu-marka bat gehitzean (biharko); hemen ere gauza bera gertatzen da. Baina han salbuespen
bezala -rt eta -bait bukaeradunak markatzen genituen (barteko, nolabaiteko); hemen ez da
salbuespen hori mantentzen, bartdanik egiten da, ez *bartedanik.
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Adizlagun hauek guztiak izenlagun bihur daitezke -ko erantsita.
c) G ainerako kasuak: aurreko bi ataletan sartu ez ditugun kasuak bilduko ditugu hemen, hau
da, jabego-genitiboa, soziatiboa, instrumentala, motibatiboa eta destinatiboa — genitiboaren,
inesiboaren edo adlatiboaren gainean eraikia, prolatiboa eta banatzailea— .
c l) Jab eg o -g e n itib o a (GEN)
Zuzenean lotzen zaio deklinagaiari jabego-genitiboa — genitibo edutezkoa lehengo
terminologian— . Atzizki honen funtzioa izeniagunak sortzea da. Kasu-markatzat hartu dugu
deklinabide-sistema osatzen duten beste guztiekin batera, baina Euskaltzaindiak berak ere duda
egiten du benetan kasua ote den: "kasu marka hau (edo dena delako hau) hartzen duten izenkiak
izenlagun bihurtzen zaizkigu" (Euskaltzaindia 1993:157). Gogora dezagun Mitxelenak (1987)
erator-atzizki bezala egokiago ikusten zuela atzizki hau eta Azkaratek ere (1990:45) "sintagma
autonomo bat beste baten barnean txertatzeko operadoretzat" hartzen duela, kasu-marka
zalantzanjarriz,
Gure aztergaia hitzaren gramatika egitea da —hitz anitzeko unitate lexikalak aparte, horiek
hiztegi-sarreran lotura bat baitute— eta, beraz, hitz-ordena ez da kontuan hartzen, baina ezin
ahantz dezakegu kasu berezi batzuetan genitiboa izenaren eskubitara azal daitekeela (.Peru
bihotzekoa edo Aita Gurea modukoak), jarraitze-klaseak osatzean ezinbesteko datua izango
baita, alegia, printzipioz genitiboaren ondoren mugatasuna markatzen denean elipsia dagoela
esango dugu (etxe 0 ko (leiho) a; etxeko(IZE)a), baina goiko adibideotan ez dago elipsirik
(Peru bihotzeko a: izena aurretik du) eta horren berri eman beharra dago.
Zenbait hizkuntz esapidetan (gurean, kristorenak) eta bestelako esapidetan (pozaren pozez)
genitiboa erabiltzen da, bai eta posposizio (-en aurrean, -en ustez) eta lokuzio (-en beldur izan,
-en lotsa izan) batzuetan ere. Azken hauek, hala ere, tratamendu berezia dutela aipatu dugu
behin eta berriro. Hizkuntz esapideei dagokienez, erabiltzen diren forma horiek izen bat
ezkutatua dute, hau da, elipsia dago genitiboaren eta mugatasunaren artean: gure (etxe)an,
kristoren (astakeria)ak dago azpian. Baina horretaz beheraxeago arituko gara.
Gutxi-gorabehera adierazteko ere erabiltzen da: gizonen bat, hamarren bat. Baina honen
osaera -en bat izango da, hitzaren gramatika gainditzen duena hau ere.
"Izenlaguna bera izenki ez ezik perpaus osoa ere izan daiteke" (Euskaltzaindia 1993:157),
baina oinarrian hala den arren, guk menderagailuetara iristean landuko dugu, ezjabego-genitibo
bezala, eriazio-atzizki bezala baizik.
Dagoeneko aipatu dugu mugatasuna eta zenbait kasuren artean, hau da, beste kasu batzuen
morfologian ere genitiboa agertu ohi dela: haurraRENgatik, lagunaRENgan, adiskideENtzat,
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lagunE(N )kin,... Ez ditugu, hala ere, parean ezarriko, jokabide desberdina dute-eta. Ikus
ditzagun polikiago:
a) lehenengo bi adibideetan hautazkoa da jabego-genitiboa motibatiboaren eta izen bereziek
hartzen dituzten leku-denborazko kasuen aurretik. Motibatibora iristeko, adibidez, bide hau
jarrai daiteke, baina bi aukerak daude: pertsona- eta Ieku-izenek (E rkuden(en)gatik,
U rkulu(ren)gatik), izent arruntek73 — hala bizidunek (sem e(ren)gatik) nola bizigabeek
(mendia(ren)gatik)— , pertsona-izenordainek (hi(re)gatik), erakusleek (horre(n)gatik),...
aukera bikoitz hori dute. Leku-denborazko kasuetan, bestalde, bizidun tasunarekin lotuta
dago erabilera, jakina denez. Hortaz, pertsona-izen eta -izenordainek, izen amint bizidunek74
eta hauekin funtzionatzen duten erakusleek ere genitiboa gehitzeko aukera dute.
b) destinatiboaren eta soziatiboaren kasuan, aldiz, beti eta nahitaez -entzat zein -ekin erabiltzen
dira, nahiz oinarrian -en + -tzat edo -en + -kin dauden. Ilunagoa da soziatiboaren piurala,
nolabait ezkutatua geratzen baita jabego-genitiboaren marka: mendiekin. Mendi + e (M P) +
kin analizatzea tentazio handia izan daiteke, baina azpian mendi + e+ en + kin — edo, hobe,
mendi + e + ekin— dago. Argixeagoa da destinatiboa: mendientzat, mendi + e + en + tzat
— alegia, mendi + e +entzat—. Kasu-marka bakartzat hartuko ditugu, beraz.
Genitiboa izenlagungilea dela esan dugu lehenago, baina laguntzen duen izen hori ezkutuan
egon daitekeela ere ikusi dugu. Elipsiaren aurrean gaude, beraz. Eta elipsia jabego- zein lekugenidbotik abiatuta dugu; biei buruz arituko gara ondoko lerroetan. Baina, noiz da elipsia eta
noiz bi kasuren arteko metaketa hutsa? Ez dira gauza bera sem earengan eta sem earena.
Lehenengoan seme a ren gan IZE A R R IN E M S analisia emango genuke, baina bigarrenean
konplexuagoa da kontua. Seme a ren a IZE ARR ABS M S analisia ez-osoa litzateke, barruan
m ugatasuna, num eroa eta kasua galdu ditugulako, gerora sintaxian baliagarri izan
dakizkigukeenak. Honela beharko luke irteera egokiak: seme a ren (elipsia) a IZE ARR G E N M
S + (ELIPSIA) A B S M S, are gehiago, ELIPSIA beharrean ELl_JZE izango litzateke, eliditua

73 Bizidunek aukeran dute genitiboa bai mugatuta daudenean, bai mugagabean. Baina bizigabeek ez dute horrela
jokatzen; izan ere, mugagabean eta mugatu singularrean biak har baititzake (mendi(ren)gatik, mendia(ren)gatik),
baina pluralek nahitaez pasa behar dute genitibotik (mendiengatik), salbu mendiakatik moduko osaeretan, hor
mugatasun/numeroaren marka absolutiboan bezala mantendu (-ak) eta -gatik zuzenean hartzen baitu.
7 4 Baina hemen ere bada salbuespenik; mugatu singularrean erabilera librea da; mugatu pluratean — hurbila
barne— beti azaldu behar du genitiboak (salbu -ak hartzen duenean: gizonakan, gizonakana,...); azkenik,
mugagabean, badirudi gauzak ez daudela hain garbi; izan ere, batzuetan gizonengan egiten baita (Euskaltzaindia
1993:510) — nahiz motibatiboan genitibortk gabea ere onartzen den: gizon(e(n})gatik— , baina ondoko orrietan
alaha(ren)gan bi modutara erabil daiteke. Hemendik ondoriozta daiteke kontsonantez bukatuek nahitaez hartu
behar dutela eta bokalez bukatuek aukeran dutela, EGLUko lehen iiburukian esaten zenez:
"Diogun azkenik - g a n - lekuzko kasu guztietan nahiz forma absolutuaren nahiz edutezko
genitiboaren - re n - atzizkiaren gainean joan daitekeela; alegia, "aitagan" eta "aitarengan",
"lainkoagandik" eia "Jainkoarengandtk", etab. Nolanahi ere, -ren ken daitekeela singular mugatuan
bakarrik da gauza segurua, pluraiean ezina bait da eta mugagabean dudamudazkoak dira gutxienez
honako forma liauek: "hiru neskagan", "zenbait alabagandik"; are dudamudazkoagoak oinarria
kontsonantez amaitua duten izenetako hauek: "bi mutilgan", "hiru gizongandik". (Euskaltzaindia

1985:353).
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dagoena izena baita, semearen (jostailu)a, adibidez. Analisiaren irteerak honen guztiaren berri
eman behar duelakoan gaude. Ikus VI. kapituluan elipsiaren atala.
Bi kasuren metaketa hutsa noiz gertatzen den aipatu dugu goraxeago. Ikus dezagun, beraz,
noiz eman behar dugun elipsiaren berri. Dudarik ez da izenlagun den (leku-)genitibo horri
muga(gabe)tasuna gehitzen zaionean elipsi baten aurrean gaudena. Eta horren ondoren kasu
gramatikalak (semearenOa, lanarenOak, itsasokoOari, itsasokoOrik15), beste genitibo bat76
(itsasokoOarenO..., semearenOekoO..., semearenOarenO...), bizigabeen leku-denborazko
kasuak (HburuarenOean, semearenOeko, etxekoOra, lanekoOtik), instrumentala (BaionakoOaz)
edo prolatiboa (atzerrikoOtzat) etor daitezke. Izen bat eliditzeko mugatasuna behar dela esan
beharko genuke, logikak hala eskatuta, isildu dugunerako ezaguna baita, baina
muga(gabe)tasuna partitiboa eta prolatiboa onartzeko jarri dugu, nahiz badakigun biak ere
deklinabide-kasu diren ala ez oso garbi ez dagoena. BesteJakoak, dudarik ez da, mugatuaren
— singular nahiz plural— ondoren azalduko dira, genitiboaren aurreko muga(gabe)tasuna
nolakoa zen kontuan hartu gabe: lagunarenak, lagunonek, lagunenok, ez *lagimarenfn.
Kasu konplexu honekin bukatu aurretik zerbait esan beharko genuke jabego-genitiboaren
eta leku-genitiboaren arteko bereizketari buruz, printzipioz bata bizidunentzat eta bestea
bizigabeentzat dela esan ohi baita, gorago aipatu dugun bezala bata markatua eta bestea
markatugabea da-eta (Villasante 1978); baina mugak beti ez daude hain garbi, Euskaltzaindiak
(1985) dioskunez:
"Kasu seguruenak hauexek dira: (1) "edukitzailea" pertsona edo biziduna bada, -EN erabili behar:
"Andontren bizitza"; (2) posposizioekin cre, -EN erabiltzen da, eta ez -KO; "Etxearen aurrean"; (3)
"toki edo denbora bati dagokion" delako erlazioa adierazi nahi bada, berriz, -KO; "etxeko giltzak",
"arratsaldeko autobusa". Baina beste kasu batzu ez dira, tamalez, honen erraz arautzen." (424. or.).

Esandako guztiaren ondoren, beraz, ikus ditzagun guk sortutako jabego-genitiborako
azpilexikoak:
gen

en

GEN {Rep}

GN

etxea ren

gen_biz

en

GEN {Rep}

GN_biz

haurraren

gen_ber

e

GEN {Rep}

GN_biz

giire, bere

7 5 Partitiboa kasu gramafikalekin batera landu dugunez, horiekin batera zerrendatu dugu.
7 ^Hau teorian a d infinitum luza daiteke, baina bi kasu baino gehiago ez dira normalcan ezartzen
ulerganitasunaren izenean. Baina, gramatikalki zuzena da. Ikus, atal honetan bertan, 65. oin-oharrean esandakoa.
7 7 Kasu honetan mtigagabea utzi dugu, baina elidituta dugun izenak ezaguna behar duela esan badugu, ez du
zcntzurik. Gehienez ere detcrminatzaile zehaztugabe bat (zenhait, esaterako) beharko genuke sintagma osatu ahai
izateko — hitzaren gramatika gaindituz— , baina horrek ere ez luke zentzurik elipsiaren berri emateko. *lagimareni
esplikatzeko lagimaren (zenbait) 0 i beharko genuke, beti determinatzailea aipatuz. Argiago ikusten da lekugenitiboarekin: *ikastolakok, *hambat ikastolakok (gehienez ere *hainbat ikastolaTAkok beharko luke, oker hau
ere). baina ikastolaka hainbat 0 k\ alegia, sintagma ezingo genuke testu-hilz bakarrarekin konpondu.
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H iru azpilexiko desberdin sortu ditugu inform azio m orfologiko bera em ateko
formalismoaren muga dela-eta. Batetik bizidunak (genjbiz) eta bizigabeak (gen) bereizi ditugu
jarraitze-kiase desberdinak hartzen dituztelako eta, bestetik, izenordainetarako genitibo berezia
(,genjber) prestatu dugu. Hirurek {Rep} ezaugarria dute datu-basean, hain zuzen ere, bokalen
atzetik r epentetikoa hartzen dutelako. Hirugarrenaren bukaerako H-ari dagokienez, erregela
bidez konpontzen saiatu gara, alegia, genitiboaren n azaleko mailara ez pasatzen, baina hau ere
ez da sistematikoa; izan ere, nire, gure egiten dugu, baina zuen, haieir, eta neronen, ez *nerone,
edo nihauren, ez *nihaure. Interesgarria da izenordainen genitibo berezi honetarako Irigoien
1978:742.
M orfotaktika erraz esplikatzen da, goraxeago argitu baitugu genitiboaren jokaera:
mugatasunetik abiatzen den deklinabide-sistema osoa har dezake, bai eta motibatiboa ere (eta
gen, esaterako, hor geratzen da: GN). Baina bizidunek eta izenordainek (gen_biz eta gen_ber),
horrez gain, leku-denborazko kasuak — bizidunak bakarrik— har ditzakete ondoren (GN_biz).
c2) S o ziatiboa (SOZ)
Soziatiboa, xedezko destinatiboa bezala, iharturik dagoen jabego-genitibo bati lotua dago, baina
guretzat -ekin izango da marka bakarra, goraxeago esan dugun moduan.
Kidetasuna adierazteko erabiltzen da, baina tarteka denbora-adiera ere badu (ostegimarekin
ezkondu zen (Euskaltzaindia 1993:482)). Eta kausa edo instrumentaltasuna ere adieraz dezake.
Hala ere, guk ez dugu horien guztien berri emango; soziatiboa dela esatera mugatuko gara.
Hurrengo lanetarako utzi dugu informazio osagarri hori.
soz

ekin

SOZ {Rep}

KO_IO

zu re k in , haurrekin

Osagaiak {Rep} ezaugarria du berarekin, aurretik bokala duenean r lotura-hizki modura
hartzen baitu. Esan dezagun, hala ere, r epentetikoa ez dela mugatu pluralaren ondoren
gehitzen: semeekin, ez *semeerekin, Baina debeku-erregelak erabilita konpon daiteke hau.
Bestalde, ondoren izenlagun bihurtuko duen leku-genitiboa har dezake (KO_IO jarraitzeklasea), leherkari gorraren aurreko n sudurkaria ezabatuz: -rekin + -ko = -rekiko.
c3) Instrum entala (INS)
-z, -taz eta -zaz aldaerek osatzen dute kasu hau eta tresna adierazten du (aitzurraz78) nagusiki,
nahiz denborazko iraupena (hogei minutuz jasan behar izan nuen) ere markatzen duen edo noiz

78Baina honen parean soziatiboa ere erabili ohi da, balio berarekin: aitzurrarekin.
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galderari erantzuten dion (egtm batez, askotan hau adierazteko inesiboa erabiltzen den arren,
alegia, egun batean).
Instrumentala ez da beti ondo erabiltzen eta jarraitze-klaseen bitartez bideratuko dugu guk
erabilera zuzena; izan ere, pluralean -z instramentala erabili beharrean, gaur -etaz arras hedatua
baitago (semeez, ez *semeetaz). Baina erakusleek eta izenordainek -taz (eta -zciz) hartzen dute,
ez pluralean bakarrik (nitaz, haietaz). Bestalde, nahasketa ugari sortzen du kasu honek, zenbait
tokitan oso gutxi erabiltzen baita, baina bada gehiegi erabiltzera garamatzan joera berrl bat ere,
eta ez beti zuzen gainera. Are gehiago, maiz soziatiboarekin nahasten duenik ere bada.
Erabilerari dagokionez, instrumentala hainbat osaeratan ageri da: aditz askoren osagarrietan
(-z baliatu, -z jabetu), posposizioetan (-z gain); esapideetan (etxez etxe, hankaz gora),
Adberbioak sortzeko ere instrumentalaren atzizkia erabil daiteke: oinez, buruz>adibidez, ...
Guk azken hauei sarrera eman diegu, kategoria ere desberdina baitute. Are gehiago,
partizipioari erantsita partizipio-adberbioak sortzen dira, bai mugagabea erabilita, bai mugatu
singularra: ikusiz / ikusiaz. Baina hauen berri erlazioa ikustean izango dugu, menderagailuen
funtzio bera osa dezakete-eta.
Jarraitze-klasean 10 ezarri diegu, hau da, ez dute ezer hartzen atzetik. Egia osoa ere ez da
hau; izan ere, p a p e re zko , urrezko (Azkarate eta Altuna 1992), eg u rrezko m odukoak
instrumentalaren gain eraikiak dira, baina hauen parean ez dago *alabazko, *etxezko sortzerik.
Azpikategorizazioa landuta eduki beharko genuke horien berri zuzen emateko, materia-edo
diren kasuek hartzen baitute, eta nahiko mugatuak dira gainera. Horiek, beraz, sarrera izango
dira, gainsorrera ez dugulako onartu nahi. Gainera, "urrezko = urrez [egindajko" antzeko
zerbait izango genuke. Eta lehenago eliditua dagoena izena dela esan badugu ere, hemen
perpaus osoa dugu, aipatu berri dugun partizipio-adberbio egina, hain zuzen ere. (Ikus elipsia,
IV .2.2.2.10. atala).
Bukatzeko, beraz, hira aldaera gorde ditugu kasu honen berri emateko:
ins

z

INS

{Eep}

10

paperez, alabaz, b a te z,

insl

taz

INS

{Eep}

10

h o rre ta z, g u ta z, z e r ta z

ins2

zaz

INS

{Eep}

10

ho rreza z, riihaurzaz

zere z

Hirurek fEep} behar dute, aurretik kontsonantea dagoenean aplikatzen dena.
c4) M otibatiboa (MOT)
Jabego-genitiboaz aritzean ikusi dugu motibatiboa hari eransten zaiola: -rengatik, Baina GEN +
MOT = MOT moduko erregela izango genuke hemen ere (ikus VI. kapitulua), alegia, ez dago
elipsirik, norengatik / zerengatik galderari erantzuten diogu. Hala ere, lehen esan dugu zenbait
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kasutan genitiborik gabe -galik zuzenean erants dakiokeela mugatasunari: semeagatik', baina
pluraiean semeengatik edo semeakatik egin behar da,
Mitxeienaren ustez (1961:92) gai izen deklinatuan dago atzizki honen sorrera, latineko
causa posposizioaren ablatiboko erabilera bezala (ikus, halaber, Irigoien 1978:746).
Balioari dagokionez, batere egokia ez den "egiletasuna edo" (Euskaltzaindia 1993:486)
adierazteaz gain ( ?nigatik egina da), kausa adierazten du (nigatik egin du),
Atzizki hau menderagailu gisa erabiltzen da eta haiek aztertzean ikusiko dugu; hemen aipatu
besterik ez dugu egingo. Batetik, partizipioari lotuta perpaus kontzesiboak sortzen ditu (zuk
esanagatik ez dut egingo), atren-en pareko (zuk esan arren ez dut egingo). Kasu honetan
-agatik menderagailua sortu dugu, Bestetik, aditz-izenari lotuta xedea edo kausa adierazten du
(zu ikusteagatik etorri tiaiz), -tearren menderagailuaren pareko (zu ikustearren etorri naiz). Honi
-teagatik saixera eman diogu.
Badira, bestalde, kasu honen aztarnak lokailuetan, baina hauek ere LO T LO K bezala
hiztegiratuta daude: haatik, horratik.
mot

gatik

MOT (Eep}

KO_IO

semea (re n )g a tik , zu (r e )g a tik

Kasurik gehienek bezala, {Eep} behar du osagaiak eta ondoren har dezakeen atzizki
bakarra leku-genitiboa da (semea(ren)gatiko).
c5) D estinatiboa (DES)
Azken kasu hau zabalena79 dela esan dezakegu, formari begiratuz behintzat bost azpisailetan
banatzen baita: 1. genitiboaren gainean eraikitako destinatiboa edo xedezkoa (-entzat
(semearentzaf), -endako (semearendako) eta -etako (zuretako) aldaerak hartzen dituena); 2.
inesiboaren gainean eraikia (-ko (m endiko))', 3. adlatiboaren gainean eraikia (-ra k o
(m endirako), -(en)ganako (sem ea(ren)ganako))\ 4. prolatiboa (-tzat (sem etzat)) eta 5.
banatzailea (-ko (semeko)).
Hainbat autorek prolatiboa eta banatzailea aparteko kasu bezala iandu izan ditu, baina
zalantzagarria da kasuak ote diren ala ez. Guk, gure aldetik, Euskaltzaindiaren (1993) banaketa
mantendu dugu. Destinatiboak adizlagunak sortzen ditu eta, oro har, bere balio nagusia xedea
dela esan dezakegu, baina banaka ikustean zehaztu beharko dugu hau.

H existe p a r ailleurs toute une serie d ’afpxes prolatifs destinatifs, qui sont toujours le produit de la
combinaison de plusieurs tnorphimes ou sous-morphemes deja vtts, et dont Varchetype est -entzat (...)"
(Rebuschi 1984:162).
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1) Xedezko destinatiboa (genitiboaren gainean eraikia): -entzat, -endako, -etako.
Xedezko destinatiboa beti genitiboari gehituta osatzen da, nahiz aldaera desberdinak hartzen
dituen. Genitiboan -en eta -e aldaerak mantendu ditugu, azkena izenordain batzuek hartzen
dutelako (Irigoien 1978). Bada, destinatiboa osatzean eragina du horrek, -etzat (zuretzat, baina
zuentzat, nihaurentzat) eta -etako (zuretako, baina zuendako, nihaurendako) baitira aldaerak,
baina bestelako izenek -entzat eta -endako eskatzen dute. Ez dugu erregeletan osagaien
metaketak eragindako aldaera fonologikoen berri emango, lotuta onartzen baititugu, soziatiboan
egin dugun bezala.
Xedezko destinatiboaren eta adlatiboaren gainean eraikiaren arteko bizidun / bizigabe
banaketa proposatu izan da, alegia, -entzat (-endako) bizidunentzat eta -rako bizigabeentzat
bereiztea. Baina banaketa hori testuinguruak argitu behar du gehienetan, bata ala bestea
sentitzen dugun bertan ikusten da-eta (gobernuarentzat vs, gobernurako). Guk ez dugu
banaketa hori egingo eta zabal jokatuko dugu, biak onartuz. Gainera, Euskaltzaindiak (1993)
aipatzen ez badu ere —bukaerako tauletan soilik— , adiadboaren gainean eraikitako bi aldaera
daude, hain zuzen ere aipatzen ari garen banaketa markatzen dutenak: -rako eta -(en)ganako.
Beraz, adlatibo soila zenean bizigabe hutsa zen -ra atzizkiak izen bizigabeei bizidun balioa ere
eman diezaieke destinatibora iristean.
Honako azpilexikoak sortu ditugu azpisail honetarako, guztiak ere {Rep} ezaugarriarekin:
-entzat aidaerak -ko izenlagungilea har dezake ondoren (semearentzako), gaur hedatua dagoen
-entzako = -endako parekatzearekin zerikusirik ez duena, azken hau adizlaguna baita,
des

entzat

DES (Rep)

KO_IO

sem earentzat, haranarentzat

desl

etzat

DES (Rep)

KO_IO

z u r e tz a t, g u re tza t

des2

endako

DES {Rep}

10

semearendako, haranarendako

des3

etako

DES {Rep}

10

zu reta ko , guretako

2) Inesiboaren gainean eraikia: -ko.
Leku-denborazkoak ikustean -ko atzizkiak izenlagunak sortzen dituela ikusi dugu (etxeko
tresnak), baina hemen aztergai dugun -ko honek adizlagunak soitzen ditu (tresnak etxeko dira).
Erabiliagoa da, hala ere, adlatiboaren gainean eraikiriko destinatiboa, honen pareko dena
(tresnak etxerako dira). Baina balioa bera da, testuinguruak argitua. Ber gauza esan dezakegu
leku-izenei buruz. Aditzondoek ere hartzen dute (etziko behar dut dirua), erabilera hedatuagoan
— eta hau da, hain zuzen ere, Euskaltzaindiaren azken proposamena (Azkarate 1996), etziko
modukoak ?etzirako modukoen ondoan hobetsi baititu— . Eta guztiz ihartua dagoeneko
esapidea da (Euskaltzaindia 1993:496), hau ere inesiboan oinarritua. Izen bizidunek, noski, ez
dute eraikuntza hau hartzen.
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Leku-genitibotik bereiziz, atzetik ezer har ez dezakeen destinatibozko -ko berria dugu hau,
{Eep} ezaugarria beharko duena;
des4

ko

DES {Eep}

10

haraneko, zerta ko

3) Adkttiboaren gainean eraikia: -rako, -(en)ganako.
Aurreko azpisaila bezala, izenlagun zein adizlagun izan daiteke zertarako / norako /
norenganako galderei erantzuten dien kasu hau, baina erabilerak esango digu bata ala bestea den
(etxerako tresnak vs. tresnak etxerako dira).
Genitiboaren gain eraikitako destinatiboaz aparte, beste bi aipatzen ditu Euskal Gramatikak: "inesiboaren gainean eraikia" (haranetako, Bilboko, zertako...) eta "adlatiboaren gainean
eraikia" (alabarenganako, B izkairako, zertarako...). Beraz, ia parekatu egin ditzakegu bi
azpisailok. Bada, hala ere, desberdintasun bat; -entzat vs. -rako, goraxeago aipatu duguna.
Hona sortutako azpilexikoak, ondoren beste atzizkirik hartzerik ez dutenak. Lehenengoak
{Eep} ezaugarria behar du.
des5

rako DES {Eep}

10

haranerako, zerta ra ko

des6

ganako

10

sem eafrenfganako, harenganako

DES

4) Prolatiboa (PRO); -tzat, -tako.
Gure zalantzak izan ditugu prolatiboa destinatiboaren azpisail bezala sartu edo aparteko kasu
bezala lantzeko orduan, "~TZAT atzizkia" izena emanda beste kasuekin batera ere landu izan daeta. Baina, goraxeago esan dugunez, azkenean Euskaltzaindiaren irizpidea jarraitu dugu. Izan
ere, atzizki hau berezia da alde askotatik:
"mugatzailerik gabeko sintagmei eransten zaie, Eta harrigarriago gerta daitekeena, aditzondo soilei
ere erants dakieke (...). Bestetik, atzizki honek ez du gainerako kasu marken jokabidea arau
fonologikoei dagokienez (...)." (Euskaltzaindia 1993:491).

Beraz, mugagabean bakarrik dugu (semetzat, ez *semeatzat), izenondo bati erantsita
sintagma osoa eraiki dezakegu (tontotzat) eta kontsonantez bukatuen atzetik datorrenean ez du
lotura-hizkirik behar (lapurtzat, ez *lapurretzat).
Zalantza guztiekin, bi aldaera onartu dizkiogu atzizki honi: -tzat eta -tako. Euskaltzaindiak
(1993), baina, taulatan besterik ez du ematen bigarren aldaera, prolatiboaz aritzean aipatu ere ez
baitu egiten.
Balioak kontuan hartuta, xedea eta ustezko kutsua adierazten ditu: idazkaritzat hartu zuten
adibidean, esaterako, idazkari-lanerako aukeratu zutela nahiz idazkari zela pentsatu zutela uler
daiteke. Ez dugu guk informazio horren berri emango MORFEUSen, hala ere.
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pro

tzat

PRO

KO_IO

seraetzafc, g iz o n tz a t, E ib a rtza t

pro2

tako

PRO

10

semetako, gizo n ta k o , Eibartako

Esan dugunez, ez du lotura-hizkirik hartzen atzizki honek. Morfotaktikari dagokionez,
berriz, -ko izenlagungilea har dezake ondoren -tzat aldaerak (semetzako).
5) Banatzailea: -ko.
Leku-genitiboa aipatzean ikusi dugu atzizki hau —hirugarren saila osatzen zuena, hain zuzen—
, baina destinatiboaren azpisail bezala lantzeko egokiagoa izan daiteke. Adizlagunak sortzen ditu
banatzaileak eta beti mugagabean erabiltzen da, bai bizidunekin (semeko) bai bizigabeekin
(mendiko). Bizidunei dagokienez, ez da arrunta ~ko atzizkia hartzea, leku-genitiboa ere ez
baitiogu eransten — en baitako baliatu behar da horretarako— , baina kasu honetan onartzen da.
Balio hau du: "Banaketa batean, izenari edo zenbakiari begira edo horren arabera, bakoitzari
dagokiona adierazteko erabiltzen dugu -ko." (Euskaitzaindia 1993:493).
Atzizki hau ere berezitzat hartu izan da, prolatiboa bezala, baina arau fonologikoak betetzen
ditu (lapurreko, ez *lapurko). {Eep} behar du, hortaz. Morfotaktikan zehaztu beharrekoa hau
da: ez du atzizkirik onartzen atzetik (10).
ban

ko

BAN {Eep}

10

semeko, haraneko, hiruko

IV .2.2.2.3. G radua (GRA)
Atai honetan konparaketak besterik ez ditugu landuko, maila adierazten duten bestelako
osagaiak zein bere lekuan azalduko dira-eta — atzizki lexikaletan -txo, -tzar, etab.; hiztegian
m aila-aditzondoak eta beste— . Izan ere, gradua adierazteko — bai kantitatea, bai
nolakotasuna— erabiliko ditugun osagaiak hiztegi-sarrera izan daitezke, batzuk zenbatzaile
hutsak (adina, hainbat, beste,...) eta besteak maila-aditzondoak (bezain, bezala, legez,...). Hala
ere, desberdintasuna adierazteko -ago-t& jo ohi da, baina ez bera bakarrik: baino ... gehiago /
g u tx ia g o ,... (ikus Euskaltzaindia 1996c). Eta hauek hitz anitzeko unitate lexikal direnez, ez
dute hemen lekurik.
Adjektiboek eta adberbioek gradua adierazten duen marka hartu ohi dute eta konparazioaren
berri eman. Baina, bi kategoria horiez gain, aditzek ere har dezakete hainbat erabileratan:
nekatzenago, etab. Are gehiago, adlatibo soilaren eta hurbiltze-adlatiboaren ondoren ere azaltzen
dsra konparaziozkoak eta gehiegizkoak (honago, honantzago), bai eta zenbatzaiie batzuekin ere,
sistema hausten dutenak gainera (asko, baina gehiago, gehiegi, gehien). Ikusiko ditugu banaka.
Hiru motatakoak dira morfema ez-aske hauek:
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a) konparatiboa: "bi eiementu jartzen ditugu erlazioan, bat [sic] besteari baino maila goragokoa
emanez" (Euskaltzaindia 1993:142); -ago atzizkia darabilgu horretarako.
b) gehiegizkoa: gehiegizko maila adierazten duen -egi atzizkia.
c) superlatibo erlatiboa: zerbaiten kualitate-gorentasuna azpimarratuz, beti beste zerbaitekiko
konparazioan; -en darabilgu horretarako.
Datu-basean ere informazio horren berri emango dugu, gradu-maiia adieraziz.
Hemendik abiatuta, eta kategoria desberdinek atzizki hauek har ditzaketenez, kategorien
arabera ikusiko ditugu ondoko lerroetan:
1, Adjektiboak: izenondo nahiz izenlagunek hartzen dute eta ondoren mugatasuna / numeroa eta
deklinabide-kasua har dezakete adjektibo soilek bezala: polit ago a k, gu re ago a.
Txikigarrien gain ere ezar daiteke gradua (txikitxoago). Honako hiru azpilexikoak sortu
ditugu:
adj_ago

ago

GRA KONP 12

handiago,

tx ik itx o a g o

adj_egi

egi

GRA GEHI 12

h m d ie g i,

t x ik i t x o e g i , onegi

adj_en

en

GRA SUPE 12

handien,

tx ik itx o e n , onen

Hirurek morfotaktika bera dute, hau da, adjektiboek har dezaketen deklinabide-sistema
osoa har dezakete atzetik, baina gradua berriro azaltzeko aukerarik gabe ( *handiagoago,
*handiagoegi,...).
Ia izenondo guztientzat onar daiteke gradu-mota hau, baina bada salbuespen bat: on.
Izenondo honi konparatiboa gehitzean ez dugu *onago lortuko, hobe baizik. Aldiz,
gehiegizkoak eta superlatiboak bide estandarretik osatzen dira: onegi, onen (eta hoberen).
Hain zuzen ere, horregatik ez ditzakegu hiru osagaiak azpilexiko bakarrean bil.
Esapideetan ere azaltzen dira atzizki hauek: zenbat (eta) ...-ago, ahalik eta ...-en, baina ez
ditugu aztergai izango, hitz anitzeko unitate lexikal bezala lantzeko utziko ditugu-eta.
2. Adberbioak: kategoria orokorraren barruan ere bada graduaren erabilera, ez izenondoan ikusi
dugun bezain sistematikoki. Gehienbat aditzondoek darabilte, baina hurbiltze-adlatiboarekin
osatutako adizlagunek ere har dezakete.
Aditzondoek, esan bezala, onar dezaketen mailakatzaile-motatako bat gradua da, baina ez
da automatikoa. Beranduago egitea posible den bezala, *gaurrago, *atzoen ez dago sortzerik,
adibidez. Beraz, gradua hartzen duten aditzondoek hiru graduak har ditzakete (beranduago,
beranduegi, beranduen), baina hauetako batzuek aditzondo horri dagozkion deklinabide-
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kasuak har ditzaketen bitartean (beranduagoko, beranduenera,..,), beste batzuek ez dute ezer
hartzerik ondoren (ederkiago, ederkiegi, ederkien, baina *ederkiagoko, *ederkienetik).
Arrazoia hauxe da; denbora adierazten duten aditzondoak adizlagun bihur daitezke kasuak
gehituz, baina moduzko aditzondoek ez dute — aurretik izenondoari -ki erator-atzizkia gehitu
diote gainera— gradurik gabe ere, inolako markarik hartzen.
Bada aipatu beharreko beste puntu bat ere: ederki-k, esaterako, ez du ezer onartzen
graduaren ondoren, baina ederkiena eta ederkienik zilegi dira superlatiboa sortzean, Lekudenborazkoek ere har ditzakete markok: beranduena, beranduenik. Zer dira, beraz, -a eta -ik,
absolutiboaren eta partitiboaren marka ez badira? Bestalde, esana dugu kasuak har ditzaketen
aditzondoek leku-denborazkoak bakarrik har ditzaketela, Hala ere, beranduena, -ik, -z. eta -ra
parekotzat jo ditzakegu eta adberbio (adizlagun) izaten jarraitzen dute. Lafittek (1944:§327),
izenondoak hartzen duen superiatiboari buruz ari dela, hala dio: "Actuellement on ne
l’emploie guere qu'au d e fin i; peut-6tre est-ee la un effet de l'influence romane"; eta
beheraxeago: "M§me les adverbes mis au superlatif relatif prennent aetuellement soit le
suffixe partitif -ik, soit l'artiele singulier -a.". Azkuek (1923-25:§219) ere ez du argi
askorik ematen, "A1 aplicarse este sufijo [-en superlatiboari buruz ari da] a adverbios afiaden
ik en algunos dialectos" baitio, -a aipatu ere egin gabe. Arazoa iluna da, beraz, baina guk
nolabait markatu behar dugu hori analisi automatikoa egin ahal izateko. Oraingoz adb_a
azpilexikoa sortzea erabaki dugu, inongo informazio morfologikorik ematen ez duena, baina
zenbait aditzondori — gradu superlatiboan— erants dakiokeena. Ez dugu guztiz
gogobetegarri bide hau, baina m ugatasunarena ere ezin genion eman, inform azio
morfologikoa baitu berarekin eta kasu honetan ez du halakorik behar.
Hurrena, aurrena eta gisa horrctako formak, gaur adberbiotzat hartuko genituzkeenak,
superlatibotik sortuak dira, baina guk sarrera propioa eman diegu EDBLn, erabat
lexikalizatuta baitaude.
Orain arte aipatutakoa kontuan harturik, bikoiztuta eskainiko ditugu azpilexikoak, alegia,
ondoren leku-denborazko kasuak har ditzaketenak (adb_ago, adb_egi, adb_enB0) batetik eta,
bestetik, atzetik ezer har ez dezaketenak, salbu superlatiboari onartu diogun marka. Hauek
adb_ago_0, adb_egi_0 eta ad b _ en jk izendatu ditugu:
adb_ago

ago

GRA KONP

16

beranduago (-ko, . . . )

adb_ago_0

ago

GRA KONP

10

ederki

adb_egi

egi

GRA GEHI

16

beranduegi (-ko , . . . }

adb_egi_0

egi

GRA GEHI

10

e d e rkieg i

adb_en

en

GRA SUPE

I6_A_IK

beranduen (~ko, -a,

®°SuperIatibo honek leku-denborazkoez gain -a eta -ik onartu alial izateko jarraitze-klase berezia du: I6_A_IK.
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adb_en_ik

en

GRA SUPE

ed erkien (-&, - i k }

A_IK

Adizlagunei eranten zaien gradu-markak, bestalde, -ko izenlagungilea har dezake segidan:
ago_ko

ago

GRA KONP

KO„IO

harantzago (ko)

egi_ko

egi

GRA GEHI

KO_IO

ha ra n tzeg i (ko)

3) Aditzak: -ago konparatiboa aspektu burutugabean dagoen aditz jokatuarekin erabiltzen da
gaur: ikustenago. Baina partizipioak ere hartzen du, bai aditz-kategoria mantentzen duenean
(nekatuago naiz), eta dudarik gabe adjektibo bilakatu denean (nekatuagoa,...). Gradu-maila
bakarra hartzen du, beraz, eta atzetik ez du beste osagairik onartzen. Hortaz, aditzondoei
ezarritako azpilexiko bera erabil dezakegu hemen ere, Adjektibo bihurtu direnek adj_ago,
adj_egi eta adj_en hartuko dute, baina jadanik ez dira aditzen multzokoak izango, adjektibo
baizik, Aspektu burutugabean daudenentzat adb_ago_0 sortu dugu, ago osagaia besterik ez
duena eta ondoren ezer har ez dezakeena (10).
adb_ago_0

ago

GRA KONP

ikustenago

10

Nahi izan aditzeko lehen osagaiak -ago eta -en atzizkiak har ditzake (nahiago, ttahien),
baina gtire sisteman hiru sarrera desberdin izango dira, informazioa ere desberdina baita
— semantikarako, adibidez— eta hiztegi-sarrera izan ohi da gainera (cf. HLEH).
4. Zenbatzaileak: azken puntu hau asko zenbatzailearentzat gorde dugu, on izenondoak bezala,
paradigma hausten baitu: asko, baina gehiago (ez *askoago), gehiegi (*askoegi), gehien
(*askoen). Beraz, asko-k ez du jarraitze-klasean graduaren informaziorik izango eta gehisarrera berria erabiliko dugu gradua m arkatzeko. G e/ii-rentzat zein g u tx i-re n tz a t
aditzondorako prestatutako bi azpilexikoak baliatuko ditugu (agojco eta egijco), baina berri
baten beharra ere izango dugu, kasu honetan superlatiboa ere onaitzen da-eta:
en„ko

en

GRA SUPE

KO_IO

gehiago, gutxiago

IV .2.2.2.4. A ditz-m ota (ADM ) eta aspektua (ASP)
Bi informazio desberdin bildu ditugu atal bakarrean, baina bataren zein bestearen berri emateko
biderik egokiena delakoan egin dugu hau. Ikusiko dugu zergatik.
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a) Iriz p id e a k
Ezer baino lehen, beharbada, aditz-mota eta aspektua zer diren eta zer ez diren argttu beharko
genuke, morfema berak — edo berdinak?— informazio desberdina eskain baitezake. Aditzmotak honela sailkatu ditu Euskaltzaindiak (1985):
adizki ez-jokatuetarako: aditzoina (-0)
partizipioa (-i/-tu/-0)
aditz-izena (-teAtze)
adizki jokatuetarako:
aspektua: burutua (-i, -tu, -0)
geroa (-i, -tu, -0 + -ko,-(r)en)
ezburutua8:L (-ten, -tzen)

Honen arabera, orduan, bi informazio-mota eman beharko genituzke: a) aditz-mota82 eta b)
aspektua. Beraz, aditzoina (ADOIN), partizipioa (PART) eta aditz-izena (A D IJZ E ) izango
genituzke batetik eta hiru aspektu-ezaugarri (burutua (BURU), geroa (GERO) eta burutugabea
(EZBU)) bestetik. Baina adizki jokatugabeek ez bide dute aspektuaren ezaugarririk behar;
jokatuetan —perifrastiko eta trinkoetan— , berriz, perifrastikoek aspektua aditz nagusian hartzen
dute eta pertsona, modua eta aldia (lehen tempus-a) laguntzailean eta, trinkoek, guztia batean
biltzen dute — aspektua beti burutugabea izanik— . Adizkien atalean aditz perifrastikoetako
laguntzaileak eta aditz trinkoak zerrendatzea proposatu dugu; beraz, behar dugun informazioa
han egongo da. Hemen dugun arazoa beste bat da orduan: aditz nagusiari dagokiona. Eta
honekin batera adizki jokatugabeak aztertu beharko dira. Baina informazio morfologikoa
ematerakoan irizpideak gurutzatzen zaizkigu; izan ere, partizipioa adizki jokatu zein jokatugabe
izan daiteke, itxuraz behintzat. Eta jokatugabeak ez ei du aspektu-markarik hartzen. Baina, hala
ere, morfema bera — edo berdina?— darabilte biek.
"Aspektu burutua adierazteko partizipioa erabiltzen dugu, ezaugarri morfologiko diferentcak
agertzen zaizkigularik aspektu hau markatzeko. Delako morfema aditzoinari ezarriz..."
(Euskaltzaindia 1987b: 115).

Honen arabera morfema bera da, baina 1993ko liburuan "{4, -tzen, -iko) [aspektuaren
marka], aditzoinari atxikia" (254. or.) ageri dela dio, partizipioaren aipamenik egin gabe.
Hortaz, partizipioarentzat -0, -i eta -tu morfemak ditugula argi dago83; baina aspektuari zer
ezarriko diogu, aditzoinetik abiatuta -tu, -tzen eta -tuko — m orfem a bikoiztuz— edo

%3-EGLU-I (Euskaltzaindia 1985) liburukiko terminologia errespetatu dugu hemen, baina aurrerantzean
burutugabe deituko diogu (Euskaltzaindia 1993).
82Nahiz izen hau nahasgarri gerta daitekeen, aditz bakunak, elkartuak, etab. ere horrela adierazten baitira.
83Eta halaxe onartuko dugu gainera, nahiz Jon Ortiz de Urbinak (1986:215) n bukaera duten aditz zaharretako
sudurkarian morfemaren estatusa damaion, aditz trinkoen jokaeran oinarrituta:
"(...) soine evidence that indicates that -n ts a verbal morpheme of its own, rather than part o f the root of
a special type of verbs. Thus, some Basque verbs (usually called "synthetic") do not require the auxiliary
to be conjugated in the present and past: they have their own conjugation incorporating all the inflectional
information. Such verbs present tlte root without initial i/e and without final -i. Crucially, -n final
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partizipioaren (-/«) gain eraiki burutua — 0 morfema baten bidez, baina informazioa gehituz—
eta geroa (-ko eta -en bakarrik jasota), eta aditzoinetik zuzenean burutugabea84 (-tzen) sortu?
Bigarren aukera hartu dugu, guztiz zalantzagarria dela jakinik, baina bestela -tu desberdinak
listatu beharko genituzke eta ilunagoa izango litzateke oraindik kontua.
Hau argituta, bana ditzakegu atal honen bi puntuak, aditz-mota batetik eta aspektua bestetik,
nahiz badakigun bigarrena lehenengoaren osagaietatik aterako duguna.
kat:ADM
adm:ADOIN, PART, A D IJZ E
eta aspektua, berriz:
kat:ASP
asp:BURU, EZBU, GERO
Gauzak gehiago nahasteko inongo asmorik ez badugu ere, partizipioaren eta aditz-izenaren
morfemak atzizki lexikaitzat ere har daitezke —ez zaharrak, baina bai gaur hain emankorra den
-tu eta, batez ere, -te/-tze, kategoria-aldaketak erraz bideratzen dituzte-eta— . Hauek, hala ere,
atzizki homografo bat izango dute eratorpenean. Partizipio-markak eta aditz-izenak kategoria
erantsia ekar dezakete, alegia, partizipiotik izena zein adjektiboa lor dezakegu85 deklinabidesistema gehituz, eta aditz-izenetik, berriz, izena. Baina kategoria erantsi horretan aditzaren
aztarna mantenduko da, beste aplikazio batzuetan erabilgarri izan baitaiteke. Bosqueren (1990)
ustez ere, "la morfologfa nominal que poseen los participios pasivos no es razon suficiente para
excluirlos de la clase de los verbos." (168. or.); izan ere, "los participios tienen en buena
medida la morfologia de los adjetivos y la sintaxis de los verbos." (167. or.).
Aditzoin soila aginduetan, errefrauetan etab. erabiliko da86.

synihetic verbs appear without -n in these cases, indicating the morpheme status o f both -i and -n: some
o f them are shown in (24);
(24)
-i verbs
-n verbs
d-a-tor
ego-n
d-a-go
*dagon
ibil-I
n-a-M/
joa-n
n-oa
*noan
ekar-i
d-a-fair
jaki-n
d-a-A'/-t
*dakint".
8 4 Berez aditz-izenetik atera beharko zukeen aspektu burutugabeak, Patxi Goenagak (1980) dioen bezala;
"IKASTEN, berriz, IKASTE-ren inesibo zahar bat izango genuke (IKASTE +N) eta, beraz, IKASTE izentzat har
daiteke..." (355. or.). Baina ez gara orain inesibo zaharra kontuan hartzen hasiko, gaur -t-(z)en osotasun bat bezala
ikus dezakegu.
85Partizipio hutsak perpaus txertatua ere sor dezake; "badakit zer erosi". Baina mugatzaifea hartuta ere "bazuen zer
egina'' posiblc da. Ou ez gara horretan sartuko, baina interesgarriak dira (Goenaga 1980:376)ko argibideak.
8 6EGLUk dakarren adibide honetan, csaterako:
"(13) a. s a r barnera!
b. parfidua a m a itu tzat em an zuten
c. hura zurekin ik u s te a k harritu ninduen
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);
etorr-i
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Adibide baten bidez ikus ditzakegu bi kategoria horiek, aditz-mota (ADM) eta aspektua
(ASP):
Adizki jokatugabeak:
etor
etorri
etortze

ADIADMADOIN
ADIADMPART
ADIADM ADI_IZE

Adizkijokatuak:
etorzaitez aspektu-maikarik ez
etorri da ASP BIIRU
etorriko da
ASP GERO
etortzen da
ASP EZBU
Hiztegi-sarreratik abiatzen gara elementu horri informazio morfologikoa gehitzeko. Beraz,
sarreran kategoria bakarrik emango dugu, hau da, ADI — eta kasu honetan SIN gainera— .
Baina, aldi berean, aditzoina ere bada, Horren berri eman behar al dugu sarreran, alegia, ADI
(ADOIN) ARR? Guk ez dugu horrela jokatu, kategoria lexikalean halako informazio
morfologikoak ez du-eta lekurik. 0 morfema batek ADOIN dela esango digu eta honen parean
partizipioa eta aditz-izena azalduko dira —nahiz sakonean ADOIN + PARTI eta ADOIN +
A D IJZ E beharko zuketen87— , halako zerbait:
aditza

0

ADOIN

10
ten/tzcn
i/tu/0

te/tze

ASP EZBU
PART 10
0
ko
en
ADI„IZE

A SPBU RU
ASP GERO
ASP GERO

Baina, esan bezala, parean jarri ditugu ADOIN, PART eta ADI_IZE:

bigarren adibidean, ordea, aspektu marka ere ageri da (-tu kasu honetan), partizipioa dela esanen
dugularik, eta hirugarrenean, azkenik, aditz izeit bat dugu, hau da, jatorrizko aditza izenaren
itxurarekin emana." (Euskaltzaindia 1987:26-27).
Orduan, zergatik dio lehenago adizki jokatugabeak ez duela aspektu-markarik hartzen? Eta 27. orrialdeko (15)
adibidean ere "irakur ezazu eta gogoan har", adizki jokatugabea da benetan edo eiipsi bat besterik ez dugu? Adizki
jokatugabea zeliazki zer den argitu beharko litzateke horretarako, baina ez dirudi azaleko kontua bakarrik denik,
Gehienez errefrau eta horretako esapide berezietara mugatuko genuke.
87Horrela metatuko genuke orduan informazioa:
etor
ADIADM ADOIN
etorri
A D IA D M ADOIN + ADM PART = AD IA D M PART
etortze
AD IA D M ADOIN + ADM ADI-IZE = ADIADM ADIJZE
eta erregela batek ADM + ADM* - ADM* egingo luke. Baina ez dakigu benetan informazioa argitzen duen eta,
aldiz, dezente nahasten da. Are gchiago nahasiko lilzateke hauei aspektu-niarka eranstean, hau da:
etor zaitez
ADIADM ADOIN (NAG)
etoni da
A D IA D M ADOIN + ADOIN PART ASP BURU = A DIASP BURU (NAG)
etorriko da ADI ADM ADOIN + ADM PART ASP GERO = A D IA SP GERO (NAG)
etortzen da ADI ADM ADOIN + ASP EZBU = A D IA SP EZBU
Hortaz, osagaiak zatikalu ondoren metatu nahi izatean, ADM ezkutatu egingo genuke ASP azaltzen zen
guztietan, halako erregela bat edo sortuz: ADM:0 <=> _ ASP.
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aditza

0

ADOIN

i/tu/0

te/tze

10

ten/tzen ASP EZBU
PART 10 (cdo dena-delakoa: -a,,..)
0
ASPBURU
ko
ASP GBRO
en
ASP GERO
ADIJZE

b) A ditz-m ota (ADM): aditzoina, partizipioa eta aditz-izena bilduko ditu. Gero, partizipiomarkak eta aditz-izenak kategoria erantsia ekar dezakete, alegia, partizipiotik izena zein
adjektiboa lor dezakegu deklinabide-sistema gehituz, eta aditz-izenetik, beixiz, izena.
Hona gure sistemako aditz-motaren azpiiexikoak:
adoin

0

ADM ADOIN

10

nahi

adoinl

0

ADM ADOIN

TEN

esan, ik u s

adoin2

0

ADM ADOIN

TZEN

e to r , pen tsa

adoin3

0

ADM ADOIN

TEM.KI

iza n

adoin4

0

ADM ADOIN

TZEN_KI

ib ili

part.iz

0

ADM PART

PARTI

n a h i, esan

partizl

i

ADM PART

PARTI

e to r r i

partiz2

tu

ADM PART

PARTI

p e n tsa tu

partiz3

0

ADM PART

GERO_KO

ahal, a ri

adi_ize

te

ADM ADI_IZE

12

e g ite

ADM ADI_IZE

12

n ek a tze

adi...izo2 tze

Ikusten denez, berriro ere azpilexiko bat baino gehiago behar izan dugu f
mugak bultzatuta, morfologikoki gauza bera izan arren, jarraitze-klase desberdinak hartzen
dituztelako. Adoin, izn/i-ekin osatzen diren aditz-perifrasiek dute, partizipioa-eta izan-etik
bideratzen dutenak. A doinl -te aditz-izenerako —eta -ten aspekturako— hartzen dutenak dira
(e g in :e g ite ;

eros:eroste,,„ ). A d o in 2 , berriz, -tze eta -tze n dutenak (e to r :e to r tz e ,

pentsa.-pentsatze). Azkenik, -ki har dezaketen aditzetarako adoinS (izati, izate, izaki) eta adoin4
(ibil, ibiltze, ibilki) sortu ditugu.
Partizipioari dagokionez, partiz hutsa inongo markarik hartzen ez duten aditz zaharrentzat
sortua da, alegia, azalean aditzoinaren pareko dena, informazioa desberdina badute ere (esan)
(ikus, halere, 83. oin-oharra). -i hartzen dutenak partizl azpilexikoan bilduta daude (etorri) eta
-tu hartzen dutenak, bem z, partiz2 deitu dugun horretan (pentsatu). PartizS aditz-perifrasientzat
sortua da, hots, inongo marka espliziturik ez, baina geroa — eta beste deus ez— bertatik
bideratzen dutenak (nahiko).
Bukatzeko, aditz-izenen sailean, -te eta -tze sartu ditugu desberdinak direlako, Mitxelenak
( 1961) dioskunez:
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"En algunos dialectos -te y -tze altcrnan 011 el sustantivo vcrbal; guip. egite de egin, pero gertatze
de g e rta tu , etc. No debe pensarse, sin embargo» que tz sea el resultado de t + t: se trata
probablemente de sufijos de distinto origen." (346. or.).

c) Aspektua; adizki jokatuek aditzoinetik zein partizipiotik hartuko dute dagokien informazioa,
alegia, aspektu burutua eta geroa —duda egiten dugu hemen, berez burutua + etorkizuna den
edo -iko/-tuko osoa— partizipiotik eratorriak dira eta burutugabea, berriz, aditzoinetik
zuzenean. Aspektuaren informazioa hau da:
ezbu

ten

ASP EZBU

AGO

e ro ste n dut; esaten(ago) du

ezbu2

tzen

ASP EZBU

AGO

e to r tz e n da, nekatzert (agoj n a iz

buru

0

ASP BURU

AGO

esan du, e to r r i da, nekatu (ago?) da

gero

ko

ASP GERO

10

esango du, e to r r ik o da, nekatuko n a iz

gerol

en

ASP GERO {Rep}

10

esanen du, e to r r ir e n da, nekaturen n a iz

Aspektu burutuari 0 besterik ez diogu eman informazioa aldatzen deiako, baina atzizkia
partizipioarena delako eta, beraz, ez dugu beharrezkoa ikusi bikoiztu eta erregela bidez soildu
behar izatea. Informazioa aldatzen denez, nahikoa dela iruditu zaigu. Geroari buruz, -ko eta -eit
aldaerak aditz guztiek88 har ditzakete eta, hortaz, bi aukerak izango dira posible (ikus
Euskaltzaindia 1987b:l 16). Genitibo bezala esplikatzen ditu Lafittek (1944): "Le g e n itif
lo c a tif du supin a generalement le sens d’un infinitif fu tu r, et dans cette acception on ne le
ddcline jamais." (§ 494) eta "Le g in itif p o sse ssif indefini remplit le r61e d'infinitif f u tu r
dans les memes conditions que le g£nitif en ~ko du supin." (§ 495). Ett osagaia duen geroak
{Rep} ezaugarria beharko du.
Bestalde, adizki jokatu batzuek ez dute aspektu-markarik hartzen, subjuntiboaren bidez
osatuek, esaterako (*edin, *ezan). Hauek ADOIN besterik ez dute, eta horren berri eman behar
da aditz nagusian. Guk, dena den, analisian bi aukerak eman ditugu, baina noiz den bat eta noiz
bestea, benetan, analisi sintaktikoa egitean desanbiguatu beharko da, testuingurua kontuan
hartuta. Guk analisi posiblea besterik ez dugu eskaintzen.

Euskahzaindiak onartzen du hori. Dena den, hau orokortuz, ?jagomn eta lerrango modukoak ere ontzat ematen
ditugu, hain zuzen ere euskalki konkretu batetik jasotako aditzari euskalki horrek erabiltzen ez duen morfema
geliituz. Jagon bizkaieratik jasoa da, baina -en atzizkia ipar-ekialdeko euskalkietakoa da; bai eta etran ere, esango
eta erranen onartuko genituzke printzipioz, baina ez konbinazioa. Hau guztiau jakinik ere, aditzaren morfotaktika
orokorra mantenduko dugu.
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IV .2.2.2.5. E iiazioa: m enderagaiiuak (ERL MEN)
K ategoriak definitzean aipatu ditugu Euskaitzaindiak (1994) juntagailu / menderagailu
banaketarako erabili dituen irizpideak, bai eta praktikan aske / ez-aske bereizketa ere ez dela
guztiz gardena. Atal honetan bildu ditugun menderagailuak forma itsatsiak dira, aske datozenak
hiztegi-sarrera izango baitira; posposizioak, bestalde, neurri batean bakaixik dira aske, aurreko
osagaian aztarna dute-eta. Ikus dezagun polikiago.
1. Menderagailu askeak: gurean arren da menderagailu aske garden bakarra — partizipioarekin
doanean, kontzesiboa— , Baina -eta kausala ere menderagailu ez-aske izateko bidean dela
pentsa dezakegu, gaur marratxoz idazten baita. Oraingoz bi hauek bakarrik izango dute
sarrera lexikoa, nahiz eta menderagailu izan. Noski, -tearren morfema ez-aske bezala ere
badugu, eta juntagailua dagoen bezala.
2. Posposizio diren menderagailuak: ez da erraza posposizioa guztiz definitzen, baina ikus
dezagun berriro Euskaltzaindiak (1996a: 11) dioskuna:
"Posposizioak (...) forma ’askeak' bilakatu dira nolabait, hau da, sintagmen artcko crlazio
gramalikalak adierazten dituzten forma finkatu eta eginak bihurtu dira; eta, hori dela eta, izenak ez
bezala bere horretan erabiltzen dira beti (ikus EGLU I, 438 hh.). Alde horretatik begiratuta, bada,
erlatibo libreen eta -(e)tiean, -(e)nez bezalako forma finkatuen artean dagoen alde bertsua dago izen
ardatza duten erlatiboen cta posposiziodun forma hauen artean.".

Gainera, forma finkoak izatean, aurreko osagaiari lotzen zaion menderagailua — neurri
batean menderagailu baita— aldagaitza da, baina bigarren osagaiak deklinabide-kasuak ere
har ditzake — menderagaiiu ez-askeetan ikusiko dugun bezala, adiera aldatuz— : -n arte
(artean, arteko,...), -n bezala, -n gisa (gisan, gisara,,..), etab.
3. Urruneko mendekotasuna duten menderagaiiuak: osaerari buruz, posposizioa osatzen duten
bi osagaiak — itsatsiak eta askeak— elkarren segidan doazen bezala, kasu honetan osagai
askearen eta ez-askearen artean perpaus txertatuko hainbat elementu (edo guztiak) tarteka
ditzakegu: nahiz

non ... bait-, non ...-la, etab. Hauen tratamendu automatikoa,

oraingoz, ezinezkoa da guretzat, hitzaren gramatika gainditzen baitu — posposizioak bezala—
. H itzaren barruko urruneko osagaiak kontrola ditzakegu erregela taktikoen bidez
(*bainaizela% baina ezin gara perpaus mailan mugitu. Ez dugu, beraz, hauen berri emango.
4. Menderagaiiu atxikiak (ez-askeak): hauek beteko dituzte ondoko orriak, hitzaren gramatika
baita gure helburua eta, sistema ere, horretarako prestatua baita. "Aditz flexioko markak"
(Euskaltzaindia 1994:8) hartzen dituzte.
Banaketa eginda, beraz, atal honetan 4. puntua besterik ez dugu landuko.
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Menderagailu ez-askeen kategoria orokorra ERL izango da, erlazio-morfemak baitira, baina
honen ondoren MEN ere beharko dute, menderagaiiu direnez.
"Pcrpaus txertatuek atzizkiak eraman ohi dituzle. Batzuk aurrizkiak ere bai. Baina ez da orain
juntagailurik agcrtzen.
Menpeko perpaus horretako aditzak morfemaren bat eraman ohi du menpekotasun hori adierazteko;
-EN, -ELA, BAIT-, BA- dira morfemarik ugarienak eta erabilienak. Bcste guztiak hauen deribazio
direiarik: -ELAKO, -ENEZ, -ENEZGERO, -ENEAN..." (Goenaga 1980:254).
"Bestalde, adizkia jokatu gabe badago (aditz izena nahiz aditz partizipioa) dagokion kasu marka edo,
daramalarik (-tzen , -tzek o, -tzera, -tze a k , -tzeari; -tu a, -tu rik , -tu ta , -tu z, e.a.), orduan
erc perpaus txertatu baten aurrean gauden seinale." (Euskaitzaindia 1990:15).

Horiei guztiei eman diegu morfema ez-aske bezala sarrera: aurrizkiak (ba- baldintzazkoa,
bait- kausazkoa), atzizkiak (-« (erlatibozkoa eta zehargaldera), 4a (konpletiboa, moduzkoa eta
denborazkoa eta hauetatik eratorritako guztiak, -na,...) eta aditz-izenetik nahiz partizipiotik
abiatutakoak (-te/-tz&, - 0 / 4 /-tu eta eratorriak).
ERL kategoria eta MEN azpikategoria izango dute, baina ezaugarrietan bakoitzaren
funtzioaren berri emango dugu, berriro ere euskaraz oinarria morfosintaxira hurbiltzen dela
erakutsiz.
kat:ERL
azp:MEN
erl:BALD, DENB, ERLT, HELB, KAUS, KNPL, KONT, MODU, ZGAL89
Hainba irizpide gurutzatzen zaigu hemen, halere, guk formaren berri eman nahi baitugu, eta
askotan menderagaiiuak erlazio-atzizki batez eta deklinabide-kasu batez osatuta baitaude, baina
ezin zaie kasuaren informazioa eman, atzizkiak osotasuna duelako. Beraz, kasu hauetan aipatu
egingo dugu menderagailuaren jatorria, baina forma bakartzat hartuko dugu informazioaren
mesedetan.
Bi multzo nagusi bereiziko ditugu, barruan orotariko menderagailuak bilduz: aurrizkiak
eta atzizkiak.
a) A urrizkiak: menderagailu diren aurrizki bi daude, ba- baldintzazkoa eta bait- kausazkoa,
adizki jokatuekin bakarrik ageri direnak, aditz nagusiek ez baitute aurrizki menderagailurik
onartzen. Hauetako bat agertzeak atzizkia ukatzen du adizki jokatuaren ondoren, baina en'egela
taktikoen bidez emango diogu irtenbidea (ikus V.5.1. atala).
a l) ba- baldintzazkoa:
ba_bald

ba

ERL MEN

BAXjD

BABALD

^A dizki jokatuentzat eta jokatugabeentzat balio dute erlazio-mota guztiok.
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Badago beste ba- bat ere, baieztapenarena, baina ez da menderagailua, partikula baizik. Ez
dira nahasi behar (baldin) banaiz eta bai, banaiz. Beste ba- hau IV.2.2.2.6. atalean ikusiko
dugu.
Aztergai dugun ba- honek BABALD jarraitze-klasea du, aurrizki hau har dezaketen adizkiak
biltzen dituena, hau da, a !5 b l7 8 eta a4b46_0 azpilexikoetan sartu ditugunak (ikus IV .2.2.1.
atala). Baldintzaren ondorioa adizkiak berak hartuko du beste jarraitze-klase baten bidez,
urruneko mendekotasuna gainditzeko erabili ditugun erregela taktikoen bidez.
a2) bait- kausazkoa:
bait

bait

ERL MEN

KAUS

BAIT

e z o s i eg in d u t, merkea b a itz e n

Honek B A ITjarraitze-klasea du, a l5 b l7 8 eta a2b23 azpilexikoak biltzen dituena. Aurrizki
hau eranstean sortzen diren aldaketa morfofonologikoak (bait+naiz: bainaiz, etab.) erregela
bidez konponduko ditugu (lkus hurrengo kapituluan, erregelak). Baldintzazko aurrizkiak
bezala, kausazko honen erabilerak atzizkiak gehitzea debekatzen du (*bainaizela).

b) A tzizkiak: adizki jokatuek hartzen dituzten atzizki nagusiak -la, -n90 eta hauen eratorriak
— eta aldaerak— dira; jokatugabeenak, berriz, aditz-izenaz eta partizipioaz baliatuz lortzen
direnak, Honen arabera sailkatuko ditugu menderagailuok:
b l ) A dizki jo k a tu e n m en d erag ailu ak : -la, -n eta e ra to rria k
-la eta -n atzizkiak, adiera guztietan, bai eta hauetatik eratorritako menderagailu guztiak
azpilexiko bakarrean bildu ditugu, morfotaktikaren aldetik beti testuinguru bera dute-eta, alegia,
hauetako edozein ezar daiteke adizki jokatuen ostean. la_n azpilexikoak, beraz, ondoren
azalduko ditugun osagai guztiak bilduko ditu.
b l . l ) - la , eratorriak eta aldaerak
Hiru -la bereizi ditugu informazio desberdinaren arabera eta hirurei eman diegu sarrera:
konpletiboa, moduzkoa eta denborazkoa.
1) -la konpletiboa eta eratorriak91:
la_n

la

ERL MEN KNPL {Eep}

KO_IO

E to rrik o dela esan du

9 0 "Les su ffixes -en et -la, qut ne sont en somtne quc les desinences du genitif et de l'adlatif adaptees a la
forme verbalc." (Lafitte I944:§403).
91Ez dugu hemen esatigo zcin eratako adttzek hartzen duten atzizki hau, azpikategorizazioa behauezkoa da-eta.
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Atzizki honek {Eep} ezaugarria behar du92. Morfotaktikari dagokionez, konpletibotik
zuzenean izenlaguna atera dezakegu {KOJO jarraitze-klasearen bidez gurean);
"Gogoratzen badugu zein zen izenlagunaren "formula" (ik. 98) Izlg —> Alg + KO zen aukcra
genezakeen formula bat. -ELA atzizkia duen perpaus txertatua aditzlaguntzat jotzen badugu, eta
formula hori aplikatzen badiogu, -ELAKO atzizkia sortzen zaigu. Hots: -KO atzizkiaren zeregiua
liorixe da: aditz sintagman agertzen den aditztaguna izen sintagmara igaro eraztea izenlagun
bihurtuz:{...) Egia esateko, era honetako egiturak ez dira oso erabiliak hizkuntza normalean, Baitia
zenbait jirotan ia ia konturatu gabe, erabiltzen ditugu: delako andre hori, eta antzekoak.”
(Goenaga 1980:269-270).

Guk bereizketa bat egin dugu honen barruan, alegia, petpaus osoa hartzen duen atzizkia
batetik eta gaur ihartuta daudekeen delako, direlako, zelako, zirelako bestetik, azken hauek
hiztegian sarrera baitute. Lehenengo kasuan, KO_IO jarraitze-klasea -la konpletibo hutsari
jarrita konpontzen da, eta gatnera horixe da bere funtzioa, konpletiboa izenlagun bihurtzea,
hain zuzen. Hala ere, ~ko hori zein izenek hartzen duen zehaztea garrantzitsua izan daiteke,
"uste" eta horrelakoak izango baitira: "euria egingo zuela uste zuen" "euria egingo zuelako
ustea zuen" bezala ere esan dezakegu. Eta izenlagunetik -lakoan ere bai, hau da, "euria
egingo zuelako (uste)an zegoen", "zuelakoan", beraz.
Konpletibotik abiatuta -lako menderagailua erator daiteke, formaz aipatu berri dugun
izenlaguna bezalakoa, hemen ere -ko atzizkia baitago sakonean, baina kausazko
menderagailu moduan erabiltzen dena; horregatik eman diogu sarrera bere hartan. Ez omen
du tradizio handirik atzizki eratorri honek Villasanteren ustez; "Su empleo [-lako, variante
-lakotz] para expresar la eausa no parece muy antiguo. De todos modos ha alcanzado gran
arraigo. Expresa la causa real." (Villasante 1976:155).
la_n

lako

ERL MEN KAUS {Eep}

10

Lo h a rtu dudalako e t o r r i n a iz berandu

Honek ere, -la eta bere eratorri guztiek bezala {Eep}, ezaugarria behar du. Ez du inongo
elementurik hartzen atzetik -lako menderagailuak (10).
-la konpletiboaren barruan aztertzekoak dira -na eta -nik ere:
^m :-Ia-ren parekotzat hartzen den atzizki honek badu berezitasunik, bai osaera aldetik, bai
erabilera aldetik, baina funtzio bera dute biek. Osaerari buruz, hala dio Mujikak:
"Honenbestez esana dut -(e)NA eta -(e)NIK morfemetan -(e)N menperatzailea (noiz osagarri soila
noiz, izen korreferenteak direnean, osagarri erlatiboa) gehi -A mugatzailea edo -IK partitiboa dugula.
Gauza bera ote -(e)LA = -(e)N gehi -LA?
Esan daiteke, baitare, -(e)N-A konpletibatzailean isilpean geratu den izenak (berri, albiste..,)
emango ligukela konpletibatzaile hori aukerako zein kasutan den erabakitzeko bidea." (Mujika
1982:325 (28, oin-oharra)).

92HaIa ere, askotan -ela hartzen da atzizki osotzat, hasierako bokala erabilera batzuetan galduz — eta epentetikoa
dela onartu gabe— , Ber gauza egin ohi da -en atzizkiarekin. Baina honi buruz erregelcn kapituluan arituko gara.
Gu -la eta -n aldaeretan oinarritu gara.
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Guk -na osorik sartuko dugu (baita -nik ere, beheraxeago ikusiko dugunez), Baina, berdin
erabiltzen al dira -la eta -nal Badimdi -la forma ez-markatua dela (Euskaltzaindia 1996e).
Beraz, -na ez da bestea bezain hedatua egongo, markatua baita. Eta, horrez gain, hegoaldeko
forma ei da, bizkaierakoa batez ere. Aditz zehatz batzuekin93 — peipaus nagusikoak esan
nahi da— bakarrik erabiltzen da (eta ez derrigor, aukeran dago) eta bi baldintza bete behar
ditu: a) lexikoa: argia behar du, jakin, ikusi,... moduko aditzek hartzen dute; eta b) faktore
sintaktiko-semantikoak kontuan hartu behar dira (presuposizioa eta asertzioa) (Euskaltzaindia
1996e). Guk, hala ere, sarrera eman diogu, azpikategorizazioa egitean murriztuko bada ere.
Printzipioz, edozein adizkik har dezake atzizki hau, aditz nagusia kontuan hartu gabe,
hitzaren gramadkara mugatuz.
la_n

na

ERL MEN KNPL {Eep}

10

Badakit e to r r ik o zarena.

Osagai honek ere {Eep} ezaugarria behar du eta ondoren ez du deus hartzen.
-nik: itxuraz -n atzizkitik eratorria dela dirudi (ikus goraxeago Mujikaren oin-oharra), eta -la
konpletiboaren ezezkoa dela esan daiteke. Patxi Goenagak (1980) -na atzizkiarekin
zerikusirik izan dezakeela aipatzen d u :"(...) peipaus nagusia ezezka denean, -enik agertzen
baitzaigu eta ez *-eIik edo -elarik, adibidez," (263. or.). Erabilera ere ez da zehatza, hau
da, ez da beti -la -> -nik egiten, aski berria omen da gainera (Goenaga 1984), baina ez da
gure aztergaia; sintaxirako utziko dugu. Atzizki honi buruzko informazio gehiagorako
interesgarriak dira Altuna 1981, Mujika 1982 eta Euskaltzaindia 1996e.
la_n

nik

ERL MEN KNPL (Eep)

10

Ez zuen esan e to r r ik o zen ik

Osagai honek ere {Eop} eskatzen du eta ez du beste atzizkirik onaitzen ondoren.
2) -la moduzkoa: funtzioari begira, konpletiboak izen sintagma bat ordezkatzen bazuen, hemen
forma berak adizlaguna adierazten du: "nola" galderari erantzuten dio.
la_n

la

ERL MEN MODU {Eep}

10

Frakak u rratu ta z itu e la e to r r i zen

Eta ”-ela atzizkiari partitiboaren marka erantsi" (Goenaga 1980:265) besterik ez dugu
menderagailu eratorri bat lortzeko, nahiz ez duen adiera-aldaketarik izango, alegia, hau ere
moduzkoa izango da: "Peru zigarroa ahoan duela etorri da" (Goenaga 1980:264) peipausari

93Azkuek bere hiztegian "(...) se usa con verbos como 'saber, asegurar, negar, creer, conocer, ver, decir, ...' y
otros semejantes. N o es exactamcnte lo mismo quc el sufijo verbal -LA, pues -NA significa mfe bien ’el hecho
de que"' (Azkue 1905). P. Goenagak (1980:263) ere "-NA duen perpaus txertatua aditz berezi batzu (faktiboak,
agian?) dituzten horietako baten konplemento izatigo litzateke" dio.
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partitiboa94 erantsita informazio bera mantentzen dugu95: "Peru ahoan zigarroa duelarik
etorri zaigu" (265 or.). Berdin egin zitekeen -la menderagailuari -ik gehituta jarraitzeklasean, baina autonomotzat jotzea zilegi eta egoki dela uste dugu.
la_n

larik

ERL MEN MODU {Eep}

10 Frakak u rra tu ta z i t u e l a r i k e t o r r i zen

3) -la denborazkoa: hirugarren adiera honek "noiz" galderari erantzuten dio; adizlagun baten
aurrean gaude berriro ere.
la_n

la

ERL MEN DENB {Eep}

10

Autobusean z e to r r e la gogor&tu zen

Hemen ere -larik eratorri berria sartu dugu, aurrekoaren desberdina dena, beste -la batetik
atera baita; hura moduzkoa zen eta honek denbora balioa du:
la_n

larik

ERL MEN DENB {Eep}

10

E tx e a n s a r t u d e l a r i k ,

la p u r r a k

i b i l i d ir e la ohartu da,

Hala ere, denbora-balioan ñabarduraren bat dagoela pentsa daiteke: -la burutugabetzat
hartuko genuke guk (autobusean zetorrela: autobusean zetorren bitartean), baina -larik
burutua izan daiteke (etxean sartu delarik: etxean sartu denean).
b.1.2) -n e ta e ra to rria k
Menderagailu honek bi adiera behintzat baditu: erlatibozkoa da batetik eta zehargaldera bestetik.
Aurrekoetan ikusi dugun legez, erlatibozko atzizkitik adiera berriak erator daitezke deklinabidekasuak gehituz (Villasante 1976). "Alde batetik, leku-denborazko hondarkta daramaten
-(e)nean, -(e)neko, -(e)netik, -(e)no eta hauen aldaerak daude, oinarriz denbora adierazten
dutenak, inoiz bestelako ñabardurak izaten badituzte ere. Eta beste aldetik, berriz, -(e)ntzat
helburuzkoa, -(e)ngatik motibatiboa eta -(e)nez edo -(e)naz modua edo kausa adierazten dutenak
ditugu." (Euskaltzaindia 1996a:l).
Baina menderagailu hau posposizioaren osagai ere izan daiteke, aldi berean perpaus
adberbialak osatuz (-n arte, -n bezala,...).
1) -n erlatibozkoa
Perpaus osoa izenlagun bihurtzen du atzizki honek.

9 4 Lafittek (1944:§762) ere hemen partitiboa ikusten du, baina Azkuerentzat (1923-25:§542) ik modala da,
partitibotik berciziz.
9 5 "Con el sufijo -larik, que parece una redundancia, pleonasmo o encarecimiento enfdtico del anterior [-/a], se
obtienen tambien oraciones del mismo tipo, muy usuales en los dialectos orientales." (Villasante 1976:201).
Mitxelenak, Villasanteren obra berean, "desde el punto de vista del sentido, ni añade ni quita nada." ((2) oinoharra) dio, Azkueren (1923-25:§542) bidetik.
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la_n

n

ERL MEN ERLT {Eep} ALl Gehiert a sp e rtze n nauen p ertso n a e to r r i da

Izenlaguna dugunez, elipsia gerta daiteke, berez genitiboa bezalakoa dugu-eta. Hortaz,
erlatiboaren ondoren mugatzailea eta deklinabide-kasua har dezake berriro, ELI_IZE (izen
eliditua) kategoriatik pasata. Baina arazo bati aurre egin behar diogu hau onartzeko, alegia,
elipsiaren ondoren datorrenak lotura izan behar du aurreko adizkiarekin, hau da, adizkiko
pertsonek eta elipsiaren ondoko nuraeroak bat etorri behar dute, bestela *dudanok, *diodanei
eta horrelakoak ontzat emango ditugulako. M urrizpenak ezarrita jarraitze-klase bidez
konpontzen da hori, hau da, "zer" singularrari mugatu singularra bakarrik onartuz eta
pluralari plurala.
ikusi dudan guztia —>
ikusi ditudan gauzak -->
*ikusi dudan gauzak - >

ikusi dudana
ikusi ditudanak
*ikusi dudanak

Nork: l (nik)
Nork: 1 (nik)
Nork: 1 (nik)

Zer: 3 (hura)
Zer: 7 (haiek)
Zer: 3 (hura)

+
+
+

MS
MP
MP

aiegia, adizkiko objektua bera da elipsian ezkutatu duguna, eta horren berri eman behar
dugu. Halaxe gertatzen da lehenengo bi adibideetan (hura - MS, haiek - MP), baina
hirugarrenean hura singularra eta osagai eliditua pluralean ezarri dugu, sintagma ezgramatikala edo dudazkoa behintzat sortuz. Hala ere, VI. kapituluan ikusiko dugu hau ez
dela beti horren sistematikoa, " *ikusi dudanak" beste testuinguru honetan gutxienez
zalantzazkoa izan baitaiteke: "filme hori ikusi dudan aldi guztiak izan dira atseginak", alegia,
dudanak, nahiz askoz errazago ikusten den leku-denborazko kasuetan: dudanetan.
Atzizki honetatik hainbat atzizki berri sor daiteke dekJinabide-kasuak erabiliz. Egia esan,
ez dakigu zein puntutaraino diren menderagailu eratorri hauek. -nean, esaterako, gramatika
desberdinetan aipatzen da, baina ez da gauza bera gertatzen -netik, -nerako eta beste
zenbaitekin, Lafittek (1944) guztien berri ematen badu ere. Guk sarrera berezia emango
diegu, nahiz -n erlatibozkoari gehitu diogun jarraitze-klasetik ere aterako diren, baina hauek
lekuzko kasuetarako utziko ditugu, bai baitirudi ez dutela hainbesteko menderagaiiu
kutsurik96. Adibidez, "bi etxe ditut, baina bizi naizenean ez dut telebistarik" perpausean
erlatibozkoa dugula besterik ez genuke esango, gainera, ez dira lekuzko perpaus txertatuak
aip atzen 97, denborazkoak baizik ("etorri naizenean ez zegoen etxean" perpausekoa
denborazkoa dela esango genuke). Hortaz, lekuzkoa erlatibo bidez sortutako izenlagun batek
gehi deklinatutako izen eliditu batek osatutako adizlaguna edo izenlaguna dela esango dugu

96Eta gure analizatzaileak emango duen informazioa deklinabidean geratuko da; beraz, ezin dugu zatikatzea egin
denbora kutsua dutenetan.
9 7 Viliasantek {1976:95)' 'oraciones circunstanciales de lugar" aipatzen ditu, nahiz "En realidad se trata de una
modaiidad de las oraciones adjetivas o de relativo" (96. or.) direla onartzen duen. Mitxelenak honako oharra egiten
dio: "Por lo que hacc a grainatica tradicional, el modelo unico y el unico bicn trabajado es cl de las lenguas
clasicas. En estas, nadic habla de oraciones de lugar (que son reJativas claramente), pero si de temporales, porque
tienen medios propios de cxpresidn." (96. or„ ( I) oin-oharra). Horrela egin dugu guk erc.
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eta, denbora adierazten duenean berriz, denborazko menderagailua duela98. Ez da banaketa
oso txukuna beharbada, baina sintaxian desanbiguatzeko aukerak irekita utziko ditugu
horrela.
Ikus ditzagun, bada, zenendan sartu ditugun atzizkiak:
a) -neair. erlatibozko atzizkiari inesiboa gehituta osatzen da menderagailu hau (Villasante
1976). Esan bezala, normalean denborazko perpausak sortzen ditu, baina morfologikoki
(MEN ERLT: IZLG) + E L IJZ E + MS + INE da; beraz, adizlaguna genuke besterik gabe.
Eta horrelakoak ere izango ditugu, baina egoti naizen etxean eta egon naizen unean
bereizteko sortu dugu -nean atzizkia. "Gehienetan -ENEAN erako perpaus txertatuek
denbora adierazten dute. Baina argi geldi bedi hori ez zaiola atzizkiari berari zor, ezabatua
dagoen izenari baizik." (Goenaga 1980:299, 30. oin-oharra). Dena den, "gehienetan" hori
errespetatu eta lekua adierazten denean erlatibotik abiatuta egingo dugu eta,
denborazkoetan, atzizki osoa eskainiko diogu.
la_n

nean

ERL MEN DENB (Eep}

10

e to r r i naizenean eu ria a r i zuen

Honekin batera, eta pluraltasuna gehiago markatuz, -netan ere azaltzen da ("etorri
naizenetean euria ari zuen"), baina hori ez da menderagailu gisa hartzen (Euskaltzaindia
1996a), Hain zuzen ere, menderagailua eta e lip s ia " hartuta osatutako forma deklinatua
bereizteko lekua vs. denbora irizpidea onartu dugu orain arte, baina kasu honetan ez digu
irizpide horrek balio: -netan-ek denbora balioa du, baina ez dugu menderagailua denik
esango; jarraitze-klaseak eramango gaitu analisia osatzera.
Badira, hala ere, -nean atzizkiak har ditzakeen beste bi adiera ere, denborazkoa baino
maila apalagoan nahi bada, baina erabiliak direnak: baldintza eta kausa, hain zuzen ere
(Euskaltzaindia 1996a).
la„n

nean

ERL MEN BALD (Eep)

10

zuk esa ten duzunean, egia izango da

la_n

nean

ERL MEN KAUS (Eep)

10

p o z i k egon d a i t e z k e
k i s k a l i e z duenean

suak

dena

98Bemro ere, leku-denborazkoekin sortzen diren arazoetako baten aurrean gaudeladirudi. Isilean gordetako izenak
argituko digu noiz den lekua (elxea) eta noiz denbora (momentua, unea), adibideotan ikusi dugun legez.
" H a la dio Villasantek (1976): "E1 sufijo -tiean admite un curioso plural (si vale la palabra): -tietan "en las veces
que". Asf, por ejemplo, Joan geranetan "en las veces que hemos ido", "siempre que hemos ido” (1). Esta forma
parece una espccie de sfncopa de Joan geran guztietan "todas las veces que hemos ido"; pero por otra parte se
percibe aquf la atraccion o analogfa de -nean." (104. or.). Eta, hain zuzen, azken honi egiten dio Mitxelenak
oharra: "No se puede decir sfncopa: es elipsis. Y no es tan curioso, Si joan garenean esta por garen aldian,
orduan, garaian (como gurean est4 por gure etxean), garenetan estd por garen aldietan, vel simile. Hay un nombre
submteliectum o subauditum." (104. or., 2. oin-ohana).
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Are gehiago, bietarik zerbait duen perpausa ere sor daiteke, guk sanerarik emango ez
diogun arren: "Honaino iritsi zarenean, aurrera segitzeko gauza izango zara"; alegia,
baldintza- eta kausa-kutsuak ditu Gramatika Batzordeak (Euskaltzaindia 1996a) dioskun
bezala. Bego bere horretan oraingoz.
b) -neko', arazo bera dugu hemen. -ko atzizkia gehitzen zaio kasu honetan erlatibozko
menderagailuari, "nolabait sintagma erlatibatuaren funtzioa eta eremu semantikoa
seinalatuz." (Euskaltzaindia 1996f:19). Ez da -nean bezain hedatua, baina menderagailu
bezala jaso dugu denbora100 markatzen duena ("ikusi zueneko, hil zuen erbia" (Lafitte
1944:§754)). Ipar-ekialdeko erabilera dela esan genezake, hego-mendebaldean "ikusi
zuenerako" esango baikenuke; sarrera ematea merezi du, beraz. Denboraren barruan ere
egin beharko litzateke beste banaketa bat, alegia, Lafittek berak aipatzen duen "sendotzen
nizaneko, ontuak ditazke sagarrak" (§ 754) ez da goiko denbora bera, hura "sitdt que"
bezala definitzen du eta hau, berriz, "pour quand". Baina ez gara luzatuko, denbora
markatzen duela esanda nahikoa dugu gure helburuetarako.
la_n

neko

ERL MEN DENB {Eep}

10

ik u s i zueneko h i l zuen erb ia

-n orduko eta partizipioa + orduko-tm antzekoa da, denbora-hurbiltasuna adierazten
baitute guztiek. Baina noizko balioarekin ere erabiltzen dela esan dugu, -nerako-rm
pareko (Villasante 1976), hain zuzen ere. Formari dagokionez, -nekotz eta -nekotzat ere
erabiltzen dira aldaera bezala, -neko(t)xe indartua ere gehi daitekeela (Euskaltzaindia
1996a).
Beste -neko, izenlaguna alegia, -n erlatibozkotik aterako dugu zuzenean -ko gehituz
"ondo bizi gineneko kontuak dira horiek" bezalakoak analizatzeko. Baina ez da -nerako
bezalakoa hau, ondoren ikusiko dugun bezala.
c) -nerako'. aurrekoaren aldaera da esan berri dugunez, baina denborazko menderagailu
denean bakarrik.
la_n

nerako

ERL MEN DENB {Eep}

10 Jon <?atorrener&kCf hojc izango n a lz

Erlatiboak sortzen duen izenlagunetik abiatuta, aldiz, destinatibotik pasa beharra
daukagu eta adizlaguna osatu: "mahai honetarako txikia da mantela, baina etxean

lOOHemen ere lekua adieraz baitezake; "E1 sufijo temporal -neko (”<le cuando"), que se fomia con el caso locativo
-ko, se emplea en Oraciones Temporales pero tambien en las Circunstanciales de Lugar," (ViHasante 1976:99).
Baina esana dugu lekuzko nienderagailurik ez duguta sartuko (ikus 96, oin-oharra); jarraitze-klaseez baliatuko
gara.
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duzunerako oso egokia da"; "etxean duzunarentzat" ere ondo legoke. Baina jarraitzeklaseak erabilita osatuko dugu hau101.
Azkuek (1923-25:§546) -nera atzizkia ere badakar ("Dato 'renera a cuando venga"),
baina hego-m endebaldeko form a deia esan dezakegu. V illasantek ere (1976)
"Significando "para cuando" se emplea -nera, -nerako, sufijado a la flexion verbal." (113,
or.) dio. Gramatika guztiek aipatzen ez badute ere, badirudi gaur bizirik dagoela oraindik
hego-mendebaldean.
Atal berezi bat eskaini gabe, sarrera ematea zilegi bekigu -nerako-rekin batera, adieran
ñabardura desberdina badu ere.
la_n

nera

Hemendik d a t o r r e n e r a , a f a r i a
p r e s ta tz e k o a s tia izango dut

ERL MEN DENB {Eep} 10

d) -n etik: lekua eta denbora ditugu hemen ere, eta bi bide inform azio desberdinak
eskaintzeko, aurrekoetan bezaia: lekua jarraitze-klase bidez eta denbora -netik erabilita
(Villasante 1976). Bi kasuen osaerarako ablatiboa erabiltzen da.
Esan bezala, "ez daukat ogi askorik, baina daukadanetik emango dizut"; "dirurik
gehiena bankuan neukan, baina etxean zegoenetik ez didate xentimo bat ere utzi"; eta
arraroagoa, baina posible, "nondik zatoz? igoal dio, natorrenetik natorrela ere, ez zaizu
erantzuna gustatuko" modukoak erlatiboaren jarraitze-klasetik hartutako deklinabidekasuarekin osatuko ditugu, ablatiboarekin alegia — eta beti Izen eliditua dugu— .
M enderagailua, berriz, -netik forma osoa izango da, noiztik / noizdanik galderari
erantzuten diona,
la_n

n e tik

ERL MEN DENB

{Eep}

10

ezkondu d en e tik a ld a tu ta dago

Hala ere, hau baino forma zaharragoa den -nik oraindik ere bizkaieraz erabiltzen omen
da inoiz (Euskaltzaindia 1996a:6); "jaio zanik (= jaio zanetik)". Baina ez dugu gurean
sartuko honen erabilera, mugatua da-eta.
Badu atzizki honek beste adiera bat ere, kausa, alegia (Euskaltzaindia 1996a:7), baina
gaur oso erabilera mugatukoa nolanahi ere: "Andre ixil eta fiña zanetik, batzuk esaten
eben, gizona ez eukala baztertuta" (Zubikarai: Itxastarrak, 46. or.; Euskaltzaindia
1996a:7tik jasoa). Ez dugu hau ere orotaratuko.

*0JBada besle -nemko bat, gramatiketan ageri ez dena eta, beharbada, gaztelaniaren kalkotzat har dezakeguna:
"cgin duztmerako, ez dizute gaizki ordaindu". Baina ez dugu gure sisteman landuko, besteak beste ez dugulako
dokumentatua aurkitu.
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e) -nez eta -naz: modua eta kausa markatzen ditu instrumentala erantsita sortzen den atzizki
honek, erlatibotik abiatzen denean102. Hego-mendebaldean -nez erabiltzen bada ere,
"Iparraldeko euskalkietan -(e)naz forma mugatua erabiltzen da." (Euskaltzaindia
1996a:10).
Menderagailu honen oinarrizko balioa moduzkoa da:
la_n

naz

ERL MEN MODU {Eep}

10

Ik u ste n dnzunaz, b u e lta tu n a iz

la_n

nez

ERL MEN MODU (Eep)

10

Ik u ste n duzunez, b u e lta tu n a iz

Baina kausazkoa ere izan daiteke, eta esplikatibo ñabardurak ere har ditzake. Adiera
honetakoa -lako atzizkiagatik ordezka daiteke eta moduzkoa, berriz, "bezala", "moduan"
edo "legez"egatik.
la_n

nez

ERL MEN KAUS {Eep}

10

Buria ari duenez, ez gara a tera ko

Baina ez da aurrekoan bezala -naz atzizkirik aipatzen ipar-ekialdeko erabilerarako.
Kausazko balioarekin -larik darabilte.
Menderagailu honetatik, beste askotatik bezala, posposizioak ere sor daitezke: -(e)naz
geroz(tik), -(e)nez geroz(tik).
f) -n arren: erlatibozko menderagailutik sortzen diren eratorrien ibilaldian, bukaerarako utzi
dugu -n arren, berez menderagailu ez-asketzat hartzerik ez badugu ere. Baina -narren
lotuta erabiltzeak badu tradiziorik (Goenaga 1980:302), kontzesibo bezala. "Klitikoa
izanagatik bereiz idatzi ohi da arren (...), kausa edo xedea adieraziz aditz-izenarekin
doanean ez bezala." (Euskaltzaindia 1996a:19). Hain zuzen ere, horrexegatik aipatu dugu
hemen, nahiz atal honen hasieran esan dugun ez ditugula horrelakoak landuko. Eta arrazoi
beragatik ez ditugu -n bezala eta beste hainbat zerrendatu ere egin, horiek ez baititugu
aztergai izango. Baina -arren tarteko fase batean-edo badago, -tearren (esatearren, beti
testu-hitz bakarrean), -narren (ez gaur, baina tradizioa duela esan dugu) erabili baitira; are
gehiago, -arren vs. -(a)gatik ere askotan parekatzen ditugu, eta -(a)gatik normalean
adizkiari itsatsita dator (ikus aurrerago).
2) -n zehargaldera
-n atzizkiz bukatutako perpaus batzuek zehargaldera adierazten dute. "Menpeko perpausean
galdera bat baldin badago, lotura adierazten duen atzizkia -ELA izan beharrean, -EN izango
da". (Goenaga 1980:278). Konpletiboaren pareko da funtzioaren aldetik behintzat.

102Bada beste -ttez bat, -nemz aldaera ducna, baina zchargalderatik lortuko dugu hau. Ikus -n zehargaldera.
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Gorago ikusi dugu konpletiboak ezezko perpausak direnean -nik atzizkia erabiltzen duela
— baina ez beti, -la ere mantentzen baita— . Zehargalderan, aldiz, -n bakarrik dago kasu
guztietarako. Eta erlatibozkotik, deklinabide-atzizkiak gehituz, hainbat menderagailu erator
badaiteke ere, zehargalderak ez du bide hori urratu; are gehiago, atzizkiak berak ez du deus
onartzen atzetik.
la_n

n

ERL MEN 2GAL {Eep}

10

ik a s i (Juzrn ja k in nahi dut

Honekin batera -nentz eta -nez ere erabiltzen dira, baina hedapen mugatuagoarekin. -nentz
ipar-ekialdekoa da nagusiki eta -nez hego-mendebaldean gehiago erabilia izan dela pentsa
dezakegu, nahiz gaur oso erabilera mugatua duen. Baina sarrera eman diogu hala ere.
"Batzuetan "-{e)n" soil horri, orain ikusiko dugun bezala, indartzeko-edo hizki txiki bat
gaineratzen zaio lau forma diferentetan: "-entz", "-enz", "-ez", "-z"."" (Euskaltzaindia
1996b:9), baina galdera orokorra denean bakarrik. Guk bi besterik ez ditugu jaso,
estandarrenak gure ustean.
la„n

nentz

ERL MEN ZGAL (Eep)

10

ez diguzu esan eto rrik o za re n e n tz

la_n

nez

ERL MEN ZGAL (Eep)

10

ez diguzu esan e to r r ik o

zarenez

b2) Aditz jokatugabeen menderagailuak
b 2 ,l)

A ditz-izenak (perpaus nom inalizatua) + kasu-m arkak osatuak

Oinarrian aditz-izen

baten bidez nominalizatutako

perpausa dugu, eta horri kasu-markak

eranstean menderagaiiuak sortzen dira.
A zkuek(1923 -25: §755) euskal aditzak lau deklinabide dituela dio:
"E1 verbo vasco tiene cuatro dcclinaciones: una como verbo nominalizado, otra como verbo
adjetivado, la tercera como objeto verbal futuro, la cuarta en su conjugacidn.".

Guk lehenengoari helduko diogu hemen, aditz-izenari alegia. Partizipiotik ateratzen direnak
adjektibo gisa landuko ditugu batez ere, nahiz ikusirik, ikusi(a)z eta horrelakoak beheraxeago
ere aipatuko ditugun.
"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 izetiak (forma eratorriak kontuan izan gabe)
-ko, -tik eta -ra(ino) marketan ezin baitira singularreko eta mugagabeko hondarkiak berezi.
Dcklinabideko bi kasu (-rantz, -rentzat) ez dira ageri, aditz izenekin ez baitira erabiltzen."
(Euskaltzaindia 1987b:98).

Honen parean, Goenagak (1984) zabalago jokatzen du: "... perpaus konpletiboen
izensintagm atasuna inon argi ageri bada, -T(Z)E gisako aditz izena daramaten perpaus
txertatuetan ageri da. Izan ere, hauek edozein kasu marka onar dezakete..." (78, or.). Guk ere
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bide honetatik jo dugu, zabal jokatu nahirik. Edozein kasu onartuko du aditz-izenak gurean,
izen arrunt batek bezala,
Bestalde, aditz-izenak mugatzailea har dezakeela esan dugu. Baina "mugatzaile honen
zeregina ez da, noski, ezer mugatzea, perpaus konpletiboak perpaus nagusiaren barruan
arguinentu izateko bidea ematea baizik" (Goenaga 1984:90). -tea /-tzea menderagailua izango
dugu, hortaz, Dena den, aurreko atzizkiekin ikusi dugun bezala, hemen ere analisi bikoitzak
eskainiko ditugu.
~te / -tze izengilea peipaus osoari erantsiko zaio, nahiz gurean testu-hitza besterik ez dugun
kontuan hartzen; baina funtzioa esleitzean bereiziko dugu. Leku-denborazko kasuek eta -arren
atzizkiak103, bestalde, sarrera bat baino gehiago beharko dute kasuren batean, ez baita gauza
bera, adibidez, erostera ALA M S eta MEN HELB, alegia, forma hutsa eta hartzen duen
funtzioa,
Aditz-motak ikustean aipatu dugun bezala, -te eta -tze desberdinak direla dio Mitxelenak eta
guk ere sarrerak bikoiztu egin ditugu. Adizki jokatuen menderagailuekin egin dugun bezala,
hemen ere bi azpilexikotan bildu ditugu guztiak; tea eta tzea.
1) -tea/-tzea
-a gehituz, peipaus konpletiboa osatuko dugu:
tea

tea

ERL MEN KNPL

10

kameni da b e r r ia zu k ematea

tzea

tzea

ERL MEN KNPL

10

ondo legoke zu e r e e to r tz e a

Baina honekin batera -teak / -tzeak beharko dugu; izan ere, "perpausak aditz iragankorra
badu, perpaus horren sujetuak ergatiboaren marka behar du" (Goenaga 1984:13).
tea

teak

ERL MEN KNPL

10

tranpa e g ite a k min eman zidan

tzea

tzeak

ERL MEN KNPL

10

g o iz j a i k i t z e a k asko la g u n tzen

du

Are gehiago, datiboan ere ager daiteke eta agertu ohi da menderagailu hau, hain zuzen ere
sintaxian zeharkako objektuaren berri emateko edo aditzaren azpikategorizazioak maiz hata
eskatzen duelako. Hortaz, honi ere lekua egin beharko diogu, nahiz, berriro ere,
sintaxiarekin nahasten ari garen. Baina nolabait honen berri eman beharra dago testu-hitzaren
analisi egokia eskaini nahi badugu, batik bat sintaxirako oinarri izan nahi badu
analizatzaileak. Posible zen aditz-izenaren morfotaktika osatu eta kasu gramatikalak gehitzea,
baina orduan analisi morfologiko hutsa emango genuke, kasuen berri emanez, eta hemen

10 3 Kasu honetan atzizki atxikia baita, -n arreu-en eta partizipio + arren-en ez bezala. Informazioa ere aldatu
cgiten da, noski: loturik ageri denean kausa adierazten du.
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menderagailu dira, nahiz oinarrian absolutiboa, ergatiboa edo datiboa egon, mugatu
singularrean gainera.
Horregatik, beste bi osagai berri ditugu tea eta tzea azpilexikoetan gehitzeko:
tea

teari

ERL MEN KNPL

10

beldu rra d io bakarrik eg o tea ri

tzea

tzeari

ERL MEN KNPL

10

la p u r tz e a r i g a izk i d e r itz o t

2) -tean / -tzean
Denborazko balioa du aditz-izenaren gain ezarritako mugatu singularrak eta inesiboak
osatutako atzizkiak, Ikusiko dugu beheraxeago mugagabearen gain ezarritako inesiboarekin
osatzean hartzen duen beste balioa.
tea

tean

ERL MEN DENB

10 etxera ir is te a n kontatuko d iz u t g u ztia

tzea

tzean

ERL MEN DENB

10 la n e tik a tera tzea n joango n a tza izu

-terokoan osaeraren balio bera du honek: "etxera iristerakoan" eta "lanetik ateratzerakoan"
ere gauza bera dira, nahiz ñabardura desberdinen bat duten, alegia,-terakoan / -tzerakoan
horrek denbora-izen bat du ezkutuan104.
Zertan galderari ere erantzuten dio etzan moduko aditzetan: "arazoa zu berandu iristean
datza"; baina aditz-izenetik abiatutako jarraitze-klaseak hartzen duena erabiliko dugu
horretarako, Gainera, aditz zehatz honetan behintzat, aditzari berari lotutako zerbait da.
3) -ten / -tzen
Aurrekoaren osaera bera du, baina inesiboa mugagabean dator orain eta horrek adieraaldaketa eragiten du. Goenagak (1984) "axalean behintzat, adizlagun baten zeregina" (14.
or.) aitortzen dio, baina ez berak aitortzen dio funtzio hori, ez guk emango diogu gure
sisteman.
-ten / -tzen atzizkia aditz berezi batzuekin erabiltzen da105. Konpletiboak sortzeko,
adibidez, hautemate-aditzei lotua dago (Goenaga 1984:122).
Ez da ahaztu behar adizki jokatuetan aspektu burutugabea ere inesibo zaharraren bidez
osatua dagoela eta -ten / -tzen hartzen duela. Baina horrek badu bere sarrera aspektu bezala.
Orain dagokigun honek bi adiera dltu, bereizten batere errazak ez direnak gainera: P,
Goenagak (1980) "modua" eta "zertan" galderari erantzuten diona bereizten ditu, baina berak

104Ikus honi buruzko informazio zehatzagoa Lafitte I944:§892, 893 eta Goenaga 1980:368-369 orrialdeetan.
105Ikus EuskaUzaindia 1987b: 103, Goenaga 1980:365-366 eta, bereziki, Goenaga 1984:121-169.
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ere baditu bere zalantzak: "porrusalda egiten ahaztu zaio" perpausekoak modua adieraziko
luke berarentzat, "porrasalda egiten den modua ahaztu zaio" (365-366, or.) esanahiarekin,
"Andoni ikasten ari da", berriz, "zertan" galderari erantzuten diona izango Iitzateke, hori bai,
ekintza adierazi nahi eta zenbait aditz berezirekin. Azken hauekin batera, "zail da", "erraz da"
(Goenaga 1980:366) bezalakoek ere hartzen dute inesibo mugagabe hori eta, gure ustez,
konpletiboa edo predikatua izango litzateke. "Esaten erraza da, egiten zaila" perpausa,
"esatea erraza da, egitea zaila"gatik ordezkatzeko ez litzateke inongo arazorik izango gainera,
Goenagak dioen bezala. Horiek guztiak konpletibo direla esango dugu, nahiz konpletibo
baino gehiago osagarri beharko zuketen, hain zuzen ere aditzak eskatzen duen barneargumentua baita.
Soilduta, bitara ekarri ditugu menderagailuok:
tea

ten

ERL MEN MODU

10

porru salda egiten ahaztu za io

tzea

tzen

ERL MEN MODO

10

zenbatzen ahaztu za io

tea

ten

ERL MEN KNPL

10

tzea

tzen

ERL MEN KNPL

10

Andoni ik a ste n a r i da;
esaten erraza da, egifcen z a ila
Andoni pents& tzen a r i da;
u le rtze n erraza da, e sp lik a tze n
z a ila

4) -teko / -tzeko
Aditz-izena gehi -ko leku-genitiboa bilduta izenlaguna eta adizlaguna osa daitezke. Bigarrena
da guk hemen landu beharrekoa eta, honen barruan, bi funtzio bereiz ditzakegu: helburuzkoa
eta konpletiboa.
Helburuzkoak -tekotz / -tekoz / -tekotzat aldaerak ditu euskalki desberdinetan (Azkue
1923-25:§564; Lafitte 1944:§887), baina "ez dirudi oso bizirik dagoenik egungo egunean"
(Euskaltzaindia 1996b:3), Eta hurrengo atalean ikusiko dugun -teko ta n ere -teko
helburuzkoaren pareko da.
tea

teko

ERL MEN HELB

10

gauzak ondo e g ite k o arreta jarribehar da

tzea

tzeko

ERL MEN HELB

10

gauzak ondo u le rtze k o arreta j a r r i behar da

tea

teko

ERL MEN

KNPL

10

amak etx era jo a te k o esan du

tzea

tzeko

ERL MEN

KNPL

10

amak etx era e to r tze k o esan du

Izenlaguna, "gauzak txukun egiteko ohitura" (Goenaga 1980:371), bestalde, aditz-izenetik
aterako dugu deklinabide-sistema aplikatuz. Gainera, izenlagun horrek izen eliditua,
mugatasuna/numeroa eta kasu-marka har ditzake berriro (egitekoa (egiteko (ohitura)a),
egitekorik, etab.) (Villasante 1976). Hortaz, ez diogu hirugarren -teko / -tzeko honi
sarrerarik emango.
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Badira osaera bereko beste forma batzuk, baina gaur egun aski lexikalizatuak daudenak;
horiei sarrera eman diegu hiztegian besterik gabe; egiteko ("zure egitekoak betetzeko
baliabideak eskura dituzu", "egin duzu egitekoa orain ere"), esateko, etab.
Azkenik, Azkuek (1923-25:§755) "objeto verbal futuro" deitzen zuena ere hemen sar
dezakegu, gehienetan artikulua duela gainera: "kanpora joatekoa da gure semea".
predikatu gisa ageri zaizkigu. Ikusten denez, izan/egon cta *edun/eduki aditzak erabiltzen
ditugu. Gehienetan artikulua eransten zaio aditz izenari (...)." (Euskaltzaindia 1987b:106).

Baina hauek ez ditugu osorik jasoko, zatikatuta baizik, deklinabide-taulaz baliatuz.
51 -tekotan / -tyekotan
Berez, aurreko -teko / -tzeko izenlagunaren ondoko izena ezkutatu eta deklinabide-marka
ezarriz sortua egon daiteke, "asmo" edo halako izenen bat elidituz alegia, baina guk sarrera
osoa eman diogu eta ez bakarra, hiru baizik, "helburua, baldintza nahiz denbora"
(Euskaltzaindia 1987b:107) adierazten duelako. Hortaz,
tekotan

ERL MEN BALD

10

b io k joa tek o ta n ero sik o nuke, b e s te la ez

tzea

tzekotan

ERL MEN BALD

10

zu e to rtze k o ta n ero sik o nuke, b e s te la ez

tea

tekotan

ERL MEN DENB

10

ir te te k o ta n ginen, euria h asi zu e la rik

tzea

tzekotan

ERL MEN DENB

10

a biatzekotan ginen, eu ria h asi z u e la r ik

tea

tekotan

ERL MEN HELB

10

hara jo a tek o ta n e r o s i dut

tzea

tzekotan

ERL MEN HELB

10

hona eto rtze k o ta n j a i k i n a iz

6) -tera / -tz.era
Aditz-izenak + destinatiboak osatzen du ondokoa. Bi adiera desberdin bereizi ditugu
menderagailu gisa: helburua eta baldintza; baina, esan bezala, beste bide batetik formaren
berri ere emango da, alegia, destinatiboan dagoen sintagma, adizlaguna izango Htzatekeena.
Helburuzkoekin batera aipatu beharrekoak dira barne-argumentuan -ra eskatzen duten
aditzak: -ra behartu (jatera behartu nau), etab.: "Helburua edo adierazten duten zenbait
aditzekin eta predikaturekin: joan , lagundu (ekialdean), utzi (ekialdean), p re st izan,
leh iatu , delib eratu , e.a.) (Euskaltzaindia 1987b:104). Kasu hauetan ez dago garbi
helburuzkoak diren ala ez (Euskaltzaindia 1996b).
tea

tera

ERL MEN BALD

10

ja k ite r a , han g e ld itu n in tzatekeen

tzea

tzera

ERL MEN BALD

10

susm atzera, han g e l d i tu n in tzatekeen

toa

tera

ERL MEN HELB

10

ogia ero stera joan da

tzea

tzera

ERL MEN HELB

10

ogia ek a rtzera joan da
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7) -temko / -ti.erako
Aurrekoari -ko leku-genitiboa erantsita izenlaguna osatuko dugu normalean, baina adizlagun
ere izan daiteke ("kantatzerako aphailuak" (Lafitte 1944: §464)), Helburua adierazi izan du
m enderagailu honek, -tera /-tzera-ren parean, baina gaur galdua du adiera hori eta
denborazko zentzuan bakarrik erabiltzen da (Euskaltzaindia 1996b).
tea

terako

ERL MEN DENB

10

zu ir te te r a k o , hamarrak izango d ira

tzea

tzerako

ERL MEN DENB

10

zu e tx e ra tze ra k o , haimrrak izango d ira

Izenlaguna, aldiz, jarraitze-klaseen bidez lortuko dugu, atzizki berezirik gehitu gabe,
"kantatzerako momentuan" (Euskaltzaindia 1987b:105) bezalakoen berri emateko,
8") -terakoan / -tzerakoan
Aurreko biei, hau da, -tera/-tzera + -ko osaerari inesibo singularra gehituz, adizlagun berri
bat atera dezakegu, "denborazko balioa duena" (Euskaltzaindia 1987b:105). -tean / -tzean
ikusterakoan aipatu dugu ia honen pareko zela, baina orain izen eliditu bat dugula. Beraz,
analisia bikoitza izan daiteke berriro ere, baina elipsiaren eta kasu-marken berri deklinabide
bidez emango dugu (irteterako (momentu)an).
tea

terakoan

ERL MEN DENB

10 e t x e t i k irtetera k o a n ikussi zuen

tzea

tzerakoan

ERL MEN DENB

10 etx era etortzerakoan esan zigun

9) -teagatik / -tzeagatik
Aditz-izena eta -gatik atzizkia bilduta kausazko menderagailu bat sor dezakegu — mugatu
singularretik pasata seguru asko, nahiz -a artikulua ala atzizkiarena den duda egin ohi den
(Euskaltzaindia 1996b), nominalizazioa mugatua ala mugagabea den ere galdetuz— . Bada,
baina, -gatik horren inguruan arazo bat. Motibatiboa ikustean aipatu dugu Mitxelenak atzizki
honen sorrerari buruz dioena (ikus motibatiboa). Goenagak (1980) "-gatik zer da? Erlazio
atzizkia dela esan daiteke, agian. Hala ere, deklinabidean ez da sartzen." (373. or,)106, Baina
motibatiboak badarabil atzizki hau — genitibotik abiatuta askotan, bera aldagaitza izanik— eta
kausa adierazten du; "kausatibo" ere deitu izan zaio gainera. Beraz, ez dugu oztopo handirik
ikusten hemen ere tratamendu bera emateko, aditz-izenarekin menderagailua osatzeko esan
nahi da. Gogora dezagun, baina, partizipioari erantsita beste menderagailu bat izango
dugula, geroxeago ikusiko dugunez.

1 0 6 "Este mismo sufijo [-gatik motibatiboari buruz ari da] aplieado al nombre verbal, provisto tambien de
artfculo, origina oracioncs con un matiz que oscila entre final y causal. (...) En el dialecto vizcafno se emplea con
este mismo sentido e identica construcci6n el suñjo -arren." (Villasante 1976:138-139).
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A ditz-izenad mugatuta, hortaz, helburuzko eta kausazko perpausak osatzeko erabil
dezakegu gutxienez. Euskaltzaindiaren (1996b:4) adibide batekin errazago ikusiko dugu:
"Zergatik eman didazu dirua?" galderari "atzo ni bisitatzera etortzeagatik" edo "bihar
arratsaldean neri lanean laguntzeagatik" erantzun diezaiokegu, Lehenengoak, iragana
erabilita, kausazkoa dela erakusten digu, "atzo ni bisitatzera etorri zinelako" hain justu;
geroak, aldiz, "bihar arratsaldean neri lanean laguntzeko" diosku. Baina, Euskaltzaindiak
berak onartzen duenez, "lehen-geroak ez dira, halere, hain garbiak izaten beti eta maiz iluna
gertatzen da perpausaren balioa kausala ala helburuzkoa den" (4. or.). Eta, bere
adibidearekin jarraituz, "atzo" edo "bihar" beharrean "gaur goizean" esango bagenu, ez dago
jakiterik gertatua den ala ez: "gaur goizean ni bisitatzera etortzeagatik". Gurean, hortaz,
KAUS eta HELB besterik ez dugujasoko, azken hau erabilerak argitu beharko baitu.
tea

teagatik

ERL MEN KAUS

10
ninduten

tzea

tzeagatik

ERL MEN KAUS

10

tea

teagatik

ERL MEN HELB

10
et o r r i

tzea

tzeagatik

ERL MEN HELB

10

naiz

Gero b e la r r e ta n la g u n tz e a g a tik eman
d lz u t dirua

Aditz-izenari atxikia bakarrik ari gara hemen aipatzen, esan dugun legez. Baina bereizketa
bat egin beharra dugu: "zuk esateagcitik" eta "zuk esanagatik'' arras desberdinak dira adierari
dagokionez, alegia, lehenengoa kausatiboa dela esan dugu, baina partizipiotik abiatzen dena
kontzesiboa da, "zuk esait arren"m. pareko (eta gure aztergaia "zuk esatearren"m pareko
izango da). Aurrerago helduko diogu eraikuntza honi.
10) -tearrett / -tzearren
-teagatik / -tzeagatik menderagailuen adiera berekoa da -tearren / -tzearren, kausazkoa eta
helburuzkoa, baina orain ez dugu deklinabide-kasu bat erabili osaerarako, "-arren107
posposizioa" (Euskaltzaindia 1987b:108) baizik, mendebaldeko euskalkietakoa dena.
Villasantek (1976:139) aipatu berri dugun -(a)gatik-m parekotzat hartzen du, baina erabilera
bizkaierara mugatuz. Hemen, berriro, kausa eta helburua bereizten zaila den puntu batera
iritsiko gara. Azkuek berak (1923-25:§563) "[-tearren (B)] es afijo declinativo que indica
causalidad fmal" dio. Guk, lehengoari eutsiz, KAUS eta HELB bakarrik emango ditugu.
tea

tearren

ERL MEN KAUS 10

e sk o la n i r r a t i a
ninduten

e n tz u te a r r e n

tzea

tzearren

ERL MEN KAUS 10

zu agurtzearren galdu nuen trena

z ig o r tu

107- a r r e n e()o-rren da atzizkia? Motibatibotik Iiartu dugun -gatik-m kasuan te+a+gatik izan badaiteke, te+a+rrcn
cre zilegi al da? Euskaltzaindiak (1996b:5) dioenez, bizkaieraren tradiztoan beti loluta erabili da eta, beraz, ez dago
jakiterik -a- zcini dagokion. Honi buruzko argibideetarako A. Arejitaren tesia da interesgania.
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tea
tzea

tearren
tzearren

ERL MEN HELB
ERL MEN HELB

10
10

B iharko
n a iz

hitzaldia entzutearren etorri

Gero belarretan lagu n tzearren
dirua

eman d iz u t

b2.2) M oduzkoak
-k i erator-atzizkia aditzoinari gehituta moduzko perpausa lor daiteke, baina orain ez dugu
aurrekoetan bezain zabal ikusiko, Badiradi aditz zaharrek bakarrik — eta ez guztiek— mantendu
dutela hau eta -tu bukaeradun gutxi batzuek besterik ez dute hartzen (konplituki,... baina autore
zaharretakoak, gaur ez da emankorra), eta partizipiotik abiatuta gainera,
"Adverbes participes anciens sont des 4quivalents des participes français absolus: izanki, etatif,
jakinki, sachanV, ukanki, ayant.
Quelques infinitifs radicaux anciens, que constituent avec >ki des adverbes participes de meme sens
qe les precedents.
Ex.: izaki, itanf, ibilki, se prom m ani; joaki, allanf, egokl, restant." (Lafitte 1944:§345).

Beraz, -l eta -n bukaera duten adifz zahar batzuei gehitu diegu, maiztasunean oinarrituta
(OEH,y'fl6-eraino eta EEBSko corpusean).
Sudurkariaren kasuan erregelak erabiliko ditugu kontsonantea mantentzeko edo ezabatzeko.
Hauek dira sortu ditugun bi azpilexikoak, -l bukaera dutenenentzat k i j eta -«-dunentzat k ijr .
ki_l

ki

ERL MEN MODU

10

kontu handiz i b i l k i lo rtu k o duzu zu re helburua

ki_n

ki

ERL MEN MODU

10

hala i z a k i , g u ztia ja k in k i, goazen aurrera

b3) Partizipioaren menderagailuak: m oduzkoak108 eta kontzesiboa
Aditz partizipiotik abiatuta osatzen diren mendeko perpausek berez erator-atzizki diren
adberbiogileak haitzen dituzte.
Lehenago ere esan dugu partizipioa askotan adjektibo izatera pasatzen dela» baina zenbait
kasutan mendeko perpausetan ere ageri da: partizipio hutsa, mugatua, posposizioekin, etab.
Guk, hala ere, elementuren bat txertatzen zaionean ematen duen funtzio-aldaketa besterik ez
dugu hemen aztertuko. Bi sail banatuko ditugu: 1) adberbiogileekin osatzen diren
moduzkoak109 (-ikt -ta, -z) eta 2) -agatik-tn bidez osatzen den kontzesibogilea110.

1 08A tai honetan moduzkoetatik eratorritako denborazko bat ere landuko dugu, baina orotaratzeko eman diogu izen

hori.
109"circonstancielles m odales" (Lafitte 1944:§894),
110(-)a/v€/( posposiziotzat hartuko baitugu.
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b3.1) M oduzkoak osatzen dituzten atzizki adberbiogileak111
Partizipio soilek geitaerak adierazten dituzte, baina -a(k), -ta eta -ik gehitzen zaienean gertaera
horien ondoriozko egoerak adierazten dituzte (Zabala 1993). Hemendik abiatuta, bukaera horiek
guztiak maila berean jartzekoak diren ala ez erabaki beharko dugu. -ta, -ik eta -(a)z parean jar
daitezkeela diosku Rebuschik (1984:421), baina -a(k) bereiz lantzekoa da; izan ere, "II existe
unejustification independante a notre regroupement de -(r)ik et ^ta (ailleurs qu'en souletin) par
opposition a -a(k): les deux premiers suffixes peuvent fonctionner comme marqueurs de
circonstance, alors que le dernier ne le peut pas." (419. or,),
Zabalak (1993) ere -a (k) determ inatzaile mugatua edo kom unztaduraren adierazle
morfologiko hutsa izan daitekeela dio eta bi adibide darabiltza hori frogatzeko: "Zure liburua,
zaharra da" vs. "Zure liburua, hondatua da" (493. or.).
Orduan, zergatik aipatzen ditugu elkarrekin, desberdinak badira? Bada, -ik eta -ta — (a)z
ez-—, adberbiogile izateaz gain, predikatu osagarri bezala ere azal daitezkeelako eta -a(k)
izenondo bihurtutakoaren mugatasun-markareki n nahasi. Ikus dezagun Euskaltzaindiak (1985)
honi buruz dioena:
"Izan ere, nekatua/nckatuak bikotearen parean, prcdikatu osagarri modura doanean partizipio
hau, beste esapide bat ere guztiz hedatua dago: nekatua eta n ek atu rik . N ek atu rik bakarra
bagenu, problemarik ez genuke, zeren jendeak ez bait du nahasten nekatua-rekin. Problemak
nekatuta-rekin sortzen zaizkigu. Bai nekatuta eta bai nekaturik, biak nolabaiteko aditzondo
edo, dira. Aditzondo diren aldetik, aldakaitzak eta, horrenbestez, inotigo komunztadurarik ez dutenak
izen sintagmarekin:
(541) (a) Pertsona horiek nekatuta (=nekaturik) etorri ziren
(b) Gauza horiek mila bider esanda (=esanik) daude
Eta inoia ere ez:
(542) *Pertsona horiek nekatutak etorri ziren
eta horrclako trakeskeriak,
Bsan bezala, bada, "nekatuta" eta "nekaturik" adberbiotzat joko ditugu." (252-253, or,),

Baina Euskaltzaindiak aditzondo izendatzen dituen horiek, komunztadura-eza oinarri
hartuta, ez ditu hain erraz onartzen Zabalak (1993). Izan ere, hiztegi-sarrerarako ez da
komunztadura kontuan hartu behar112.

111Atal honetarako oso interesgarriak dira Rebuschi 1984:404 eta hh. eta Zabala 1993:512-513 batez ere.
112Horrela azaltzen du Zabalak (1993) bere baieztapena: "Lan honetan, komunztadura, bera bakarrtk, hiztegisarreren gramatika-kategoria erabakitzeko orduan horrcn erabakikorra ez dela defendatuko dugu. Izan ere, euskaraz
badaude komunztadurarekin batera edo komunztadurarik gabe azal daitezkcen izenondo eta izenak eta hala ere ezin
csan daiteke kategoria-aldaketa dagoenik. Bestetik, inoia ere komunztadura-markarik ezin har dezaketen zenbait
elementuk, hala nola pozik edo bakarrik, edo apurtula eta sarturik bezalako partizipioek, predikatuak eratzen
dituztela ikusiko dugu, eta beraz, komunztadurarako ezintasunean oinarrituz berentzat proposatu den aditzondokatcgoria alferrikakoa dela jarriko dugu agerian: pozik eta bakan ik bezalakoek izenondoen banaketa bera dute.
Azkenik, apurtuta edo sarturik bezalako partizipioek dagokien aditzaren argumentu-egitura mantentzen dute neurri
handian eta apurtua edo sartua komunztaduradun partizipioen antzeko banaketa dute cuskararen orokortasunari
bcgira." (148. or.).
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Esanak esan, gure sisteman ez dugu predikatu osagama kontuan hartuko, sintaxiak lantzeko
utziko baitugu; aditzondo direnak bakarrik hartuko ditugu aintzat —Euskaltzaindiaren (1993)
arabera, inolako aldaketa morfologikorik ez komunztadurarik onartzen ez dutenak— . -ik, -to eta
-(a)z ikusiko ditugu ondoko orriotan, ik_ta_z izenez bataiatu dugun azpilexikoan bilduta:
a)-ik partizipioari gehituta adizlaguna ateratzen da esana dugunez, kasu honetan moduzko
perpausa sortuz. Horrek ez du esan nahi, jakina, adjektibo bezala aztertzerik egongo ez
denik, partitiboa hartzen duenean, baina ez hemen.
Formaren aldetik partitiboa dirudi, baina "Atzizki hau, partitibokoarekin nahastu behar ez
dena, (...) partizipioei ("ikusirik", "egonik") [eransten zaie] esaldi adberbialak sortuz."
(Euskaltzaindia 1985:489). Hala ere, EGLU-II liburukian partitiboarekin osatzen direla dio
eta "partitiboaren iekuan -ta ere erabil daiteke, hau da, mendebaleko bigarren perfektu
marka." (91-92 or.).
Lafittek (1944:§894), goraxeago aipatu dugun "circonstancielles modales" atalean -ik
bakarrik aipatzen du, "le partitif du participe" dela esanez. Eta ulergarria da; izan ere, iparekialdekoa da atzizki hau113, hego-mendebaldean -ta arruntagoa baita (testu literadoetan
bakarrik erabiitzen da -ik Rebuschiren ustez). Baina "ces deux morphemes font simplement
double emploi." (Rebuschi 1984:419). Azkuek (1923-25:§534) eta gero Viliasantek
(1976:204) "gerundial"tzat hartzen dute —eta -ta ere bai, jakina— .
ik_ta_z

ik

ERL MEN MODU {Rep}

KO„IO

b i z i t z a a r r is k a tu r ik e t o r r i zen

Osaeraz partitibo dela onartuko dugun atzizki adberbiogile horri ("eonjuntivo gerundial ik"
(Azkue 1923-25:§534) -ko gehituta izenlaguna ere badugu ("asko arriskaturiko gizona da"),
baina jarraitze-klaseak erabilita iritsiko gara bertara; horregatik darama K 0_10. {Rep}
ezaugarria ere badarama, bokal ondoren hartzeko.
b)

zM' bigarren atzizki honetan ez dugu deklinabide-kasu bat, eta juntagaiiua izandakoaren
aztarna114 den atzizkia baizik, baina perpaus txertatua sortzen du honek ere, aurrekoak
bezala. Aipatu berri dugu hego -mendebaldeko euskalkietan dagoela hedatua batez ere.
Rebuschirentzat (1984:410) "Fondamentalement, un participe perfectif suffixe de -ta
localise, au passif ou a l'antipassif, le but ou, respectivement, la source de la reiation r
exprimee par le verbe dans l'espace temporel IC; c'est donc une forme typiquement
circonstancielle en fonction attributive" da. Guk zertxobait zehaztu eta moduzkoa dela esango
dugu. Baina Azkuerentzat (1923-25:§561) besterik da: "afijo conjuntivo gerundial, y denota

1 1 3 Azkuek (1923-25:§534), halerc, (c) dcla dio, "es de mucho uso en todos ios dialectos", nahiz "en los
occideniales se oye mas, corno sindninia, como gerundial, la conjuncion copulativa ta unida al infinitivo.".
114”Conjunci6n copulativa apocopada'' (Villasante 1976:205).
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idea de tiempo, uniendose a verbo infinitivo no regido de auxiliar". Autore honek aipatzen
duen denboraren berririk ez dugu onartzen eta, beraz, ez dugu jasoko.
ik_ta_z

ta

ERL MEN MODU

b i z i t z a a r r is k a tu ta e to r r i zen gugarsa

KO„IO

Honi guztioni -ko leku-genitiboa erantsita izenlaguna ere atera daiteke hemendik
(Villasante 1976:205), baina jarraitze-klase bidez egingo dugu, hori baita -ta atzizkiak har
dezakeen ondoko elementu bakana: "ondo jandako oiloak ziren" (Goenaga 1980:381).
Hala ere, hemen definitu ez dugun izenlagunari gehi diezaiokegu inesiboa eta denborazko
perpaus txertatua atera. Izenlaguna morfotaktika bidez lortuko badugu ere, -takoan
menderagailuak sarrera propioa izateko pisua duela uste dugu eta halaxe egin dugu gainera:
ik_ta_z

takoan

ERL MEN DENB

10

g ela txiikundutakoan, komuna g a rb itu

Ez du inolako osagairik onartuko atzetik.
Esan beharrik ez dago izenlagunaren ondoko izena ezabatu eta atzizkia jarrita ere osaera
honetara iritsiko garela, eta adizlagun gisa landu, lekua-eta adierazteko: "zer gelatan utzi
duzu? Txukundutakoan", hau da, "txukundutako (gela)n".
c) zz'- instrumentalak ere aukera ematen digu moduzko mendeko perpausa osatzeko. Baina
aurreko biak sinonimotzat har genitzakeen bezala, honek badu ñabarduraren bat, Azkuek
(1923-25) aipatzen duen bezala:"Es gerundial

sin apenas otro alcance que el ik y ta ya

expuestos (§ 534, 561), si es que no les añade algun matiz como de acto continuado ..." (§
565). Euskalki guztietakoa dela dio autore berak, baina Lafittek (1944:§493) "tr&s usite dans
les dialectes peninsulaires, est h peu pres perdu dans notre r6gion" esango du.
Badu beste ezaugarri bat atzizki honek, alegia, partizipioari "artikulua singularrean lot
dakioke" (Euskaltzaindia 1987b:92): ikusiz eta ikusiaz, biak erabil daitezke. Guk ez dugu
mugatasunaren eta kasuaren arteko banaketa egin eta sarrera eman diogu -az atzizkiari,
osaerak ez baitio ezer ekartzen adierazten duen erlazioari.
ik_ta_z

z

ERL MEN

MODU {Eep}

10

o h i fcura ja to r r a k galduz doaz

ik_ta_z

az

ERL MEN

MODU

10

zu re k in h i t z eg in a z asko ik a s i dut

M ugatasunik hartzen ez duen osagaiak — z hutsak— {Eep} ezaugarria hartuko du
kontsonante ondoren aplikatzeko: eginEz.
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b 3.2) -agatik k o n tz esib o g ilea
Aditz-izenari itsatsitako -agatik atzizkia aipatzean ikusi dugun bezala, hemen ere oinarrian
motibatiboa dugu, baina partizipioari gehitua, eta kontzesibogilea da115, Partizipioari artikulua
erantsi eta ondoren -gatik motibatiboa dago sakonean Villasanterentzat (1976:138-139).
agatik

agatik

ERL MEN KONT

10

zuk esa n a g a tik e z d u t s i n i s t e n

Bereiz ere idatzi izan da, ipar-ekialdean batez ere; "egia ukatua gatik" (Lafitte 1944: §886).
Kasuotan partizipioa mugatua ageri da eta gatik forma askea gehitu zaio, Egun, eta euskara
baturako, forma lotua erabiltzen da.
Puntu honetara iritsita, menderagailuen atarian esandakora bueltatu behar dugu; izan ere,
menderagailu ez-asketzat hartuko dugu gaur, baina oraindik aipatu ez dugun arren kontzesiboa
honen parekoa da, eta hau beti bereiz idazten da. Neurri batean -gatik-ck bere posposiziotasuna
galdu du seguru asko, eta arren-ek horri eutsi dio, oraingoz behintzat. Hortaz, bata morfema ezaske bezala sartuko dugu sisteman eta besteak sarrera lexikoa izango du, posposizio bezala116.

c) M enderagailurik erabili gabe informazio sintaktikoa eskaintzen denean
Partizipio hutsak, inongo atzizkirik gehitu gabe, informazio sintaktikoa izan dezake berarekin.
Ber gauza dugu subjuntiboa erabiltzean. Baina horiek sintaxiari dagozkion kontuak dira,
partizipioaren kasuan batez ere, eta testuinguraak argitu beharko digu.
Subjuntiboa daramaten perpaus guztiak txertatuak dira; are gehiago, Goenagak (1980)
dioenez, -n atzizkia ere berekin du:
"Subjunliboa daramaten perpaus horiek denak perpaus txertatuak dira. Subjuntiboak berekin
darama erlazio atzizkia: -EN eta, hortaz, ez luke beste atzizkirik hartu behar. Hala ere, badakigu
zenbait aditzen mende dagoenean, konpletiba horrek -ela atzizkia ere hartzen duela subjuntiboaren
gainean," (340-341. or.).

Baina ez gara banatzen hasiko, subjuntiboa bere horretan sartua baitugu, atzizkia banatu
gabe. Gure asmoa testu-hitzaren informazio morfologikoa — morfosintaktikoa beharbada hobe
legoke— eskaintzea da eta, beraz, adizkien multzoan dagoen subjuntiboaren informazio formala
emango dugu, ez betetzen duen funtzioa. Besteak beste, adizki horren kategoria aditz izatea
delako, ez menderagailu, horren berri sintaxia lantzean izango baitugu.

115Iktts Euskaltzaindia 1987b:436 lioni buruzko informazio gehiagorako.
1 16Oogora dezagun hemen posposizioei buruz esandakoa, alegia, posposizioek aurreko osagaian bere aztarna
— esplizitua ala ez— dutela baieztatu dugu, baina ez dugu uste hemen halakorik dagoenik.
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Eta partizipio hutsa, besterik gabe ere azal daiteke; "badakit zer egin"; bai eta
mugatzailearekin ere "bazuen zer egina" (Goenaga 1980:376). Banaketa ipar-ekialde / hegomendebalde dela dio Euskal Gramatika Laburra-k (Euskaltzaindia 1993:223-224); lehenengoan
aditzoina erabiltzen da, bigarrenean partizipioa. Erabilera-banaketa geografikoa da, beraz. Baina
informazioa eskaintzerakoan ez dugu hori baino gehiago emango, Egia esan, 0 morfema baten
bidez informazio horiek ematea aukera bat izan zitekeen, gorago ikusi ditugun partizipioekin ere
egin zitekeena, baina anaiisi asko emango ditu forma bakar batek eta desanbiguaziorako lan
handia. Oraingoz ez ditugu horiek tratatuko, nahiz sintaxirako hankamotz uzten ari garela
badakigun.

IV .2.2.2.6. B a - b a ie z ta p e n -p a rtik u la
Kategoria nagusietan partikulak sartu ditugu, baina haietako bi morfema ez-aske bezala
tratatzekoak direla ikusi dugu: ba- baieztapenekoa —ez beti— eta -a atzizkia.
Ba(-) morfema aske zein ez-aske bezala azal dakiguke. Esan dugu aditzen aurretik ezartzen
dela zuzenean, kasu horretan aditzari atxikia, baina beste partikulak ere tarteka daitezkeela
(om en, ei, al,...), eta orduan bereiz ageri da. Ez dugu horregatik EDBLn bikoiztuta sartu,
jarraitze-klasean 10 eta har ditzakeen adizkiak txertatu baizik. Hemen morfema ez-aske bezala
bakarrik ikusiko dugu eta orduan ez du ondoren hartzen duen aditzean eragin morfologikorik.
Galdegaia-eta aztertzen denerako informazio garrantzitsua izango da, dena den. Baina bereiz
datorrenean bere kategoria mantendu egiten da. Beraz, sarrera bakarra emango diogu partikula
honi eta atxikia datorrenean, testu-hitz osoko osagaien metaketa egitean bere tasunak bakarrik
goratuko ditugu — ez kategoria— azken emaitzarako (ikus VI. kapitulua).
Aditzek hartzen duten aurrizki menderagailu homografoak ez bezala, ba- partikulak117
menderagailuak har ditzake aditzaren ostean (badatorrela). Ez dago debeku-ezarpenen beharrik
jarraitze-klasean.
bai

ba

PRT

BABAI

Jbai, b a d a kit; badatorrela

-a partikula, berriz, beti adizki jokatuari atxikia dugu, galde-perpausetan azaltzen den azken
elementu bezala. Baina ez dugu gure sisteman txertatuko; izan ere, behenafarreraz eta zubereraz
bakarrik erabiltzen da (Euskaltzaindia 1993:440) eta guk euskara baturako balio duena bildu
nahi dugu. Horrez gain, adizki jokatua ez den beste elementu batzuei ere lotzen zaie (Nika ?)
(Euskaltzaindia 1993:440), baina ez omen du tradiziorik. Aipamenean bakarrik utziko dugu,
hortaz.

117Igonc Zabalak (1993:109) "aurrizki enfatikoa" deitzen dio honi.
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IV .2.2.2.7. A urrizki lexikalak (AUR)
Flexio-moifoiogia da gure aztergaia eta, beraz, aurrizki eta atzizki lexikalek ez dute hemen
lekurik. Baina, hala ere, aplikazio sistematikokoak izan daitezkeen bi aurrizkirekin saiotxo bat
egin dugu, gerora osatu beharrekoa, dudarik ez da. Bir- / ber-118 eta ez- gehitu dizkiogu gure
sistemari, beraz. Jakina da aurrizki lexikalek, printzipioz behintzat, ez dutela oinarriaren
kategorian aldaketarik eragiten119, nahiz ñabardura semantikoren bat eransten dioten.
Horregatik eman diegu AUR kategoria bakarrik, metaketan ondoren datorren osagaiarena
jasoko baita. Baina nolabait markatu behar genuen sortzen den forma berria eratorria dela eta
horrexegatik daramate aurrizkiek erat ezaugarria, + balioarekin,
Ukapena adierazten duen ez- aurrizkia, bestalde, kategoria mordoxka batek har dezake,
jarraitze-klasean markatuko ditugunak.
Aukeratu ditugun bi atzizkiok modu sistematikoan lan ditzakegu; izan ere, kategoriaaldaketarik ez eragiteaz gain, orokorrak dira —jarraitze-klase zabala ezar diezaiekegu— .
Horregatik landu ditugu morfologia lexikoan lehenengo saioa egiteko.
ber

berAUR {Rgog}

ez

ez

AUR

b erreg in , birm argotu

ADITZAK
EZ_JK

e z -u s te , ez-en tzu n

Ber- osagaiak {Rgog} ezaugarria behar du, bokalez hasitako aditzek bikoiztera behartzen
dutelako. Horrez gain, bokalez hasitako horiek berek -e-dun forma hartzen dute, baina
kontsonantez hasiek bir-. Gure hiztegian ber- besterik ez dugu sartu, eta erregela batek
egokituko du aditzaren hasieraren arabera. Berpiztu-k, hala ere, sarrera propioa izango du
hiztegian, salbuespena baita.
Bi aurrizkion osaera morfotaktikoa hau da; ber-tk aditzak har ditzake atzetik eta hauek
aurrizkirik gabe bezala funtzionatzen dute, ez baitu eraginik, azpikategorizazioa osatzean ez bada
(ikus VI. kapituiua, irteera morfosintaktikoarena). Ez-e n kasuan, berriz, E Z J K jarraitze-klasea
sartu dugu, alegia, adberbioek, aditzek, adjektiboek, izenek eta izenlagunek osatutako multzoak
har dezake aurrizki hau.

l l s B ir-/b er- aldaeren artean zaharra edo neutroa aukeratzen ez da erraza. Mitxelenak (1961:122) bioi\ bi(h)ur-clik
"(torcido, doblado)” datorrela dio; Azkue (1923-25) b ir-tn alde ageri da; Lafittek (1944:§89) "les pr^fixes ber- et
bir-" aipatzen du, bi aurrizki desberdintzat hartuz; Villasantek bt'r-en alde egiten du, baina Euskaltzaindiak biak
aldaera bezala aurkezten ditu LEF batzordeko txosten argitaragabeetan, bataren zein bestearen alde egin gabe. Guk,
aldaketa erregeia bidez konponduko dugunez, ber- aukeratu dugu, autore gehientsuenek esandakoaren kontrakoa
egiten dugula kontuan hartuta, baina gaur hori hobesten delakoaren uslean, erabileran behintzat.
119Badirudi, haia ere, zenbait kastitan aldaketak eragin ditzaketela, [en-, des- + l j / y behintzat (Lieber 1992).
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Hitz-eraketan ordena markatua dago eta unibertsala da: eratorpena —> hitz-elkarketa — >
flexioa120 (Scalise 1984; Ortiz de Urbina 1986; Varela 1990). Beraz, hemen lehendabizi eratoraurrizkia gehituko diogu hiztegi-sarrerari —morfema lexikoa, alegia— eta flexioa — morfema
morfosintaktikoa— ondoren121. Honekin hauxe esan nahi dugu: izenlagunek ere ez- aurrizkia
har dezakete, baina hiztegiratuta ditugun izenlagunek, ez atzizkia erantsi ondokoek (Varela
1990).

IV .2.2.2.8. A tzizki lexikalak (ATZ)
Aurreko atalean aurrizki lexikalekin egin dugun tentaldi-saiotxoa atzizki lexikaletara ere zabaldu
dugu oso maila mugatuan, modu sistematikoan lan daitezkeen atzizki batzuekin bakarrik, flexiomorfologian landutako zenbait atal osatzeko beharrezkotzat jo ditugulako. Oraingoz oso gutxi
sartu ditugu, baina morfologia lexikala lantzen denerako prestatu dugu. Dena den, oinarrikategoria bati atzizki lexikala eranstean kategoria-aldaketa gertatu ohi da, alegia, eratorriaren
kategoria "goratzen” da informazio metatua eskaintzerakoan. Guk ez ditugu horiek landu (ikus
Aduriz eta Aldezabal 95). Atzizki lexikalen barruan "berezienak"-edo izan daitezkeenak dira
interesgarri guretzat, alegia, kategoria-aldaketarik eragin ez, baina barruko informazioa osatzen
dutenak: atzizki apreziatiboak, kardinalak eta distributiboak, aditz faktitiboa122. Beste atzizki
lexikal guztiek, oraingoz, lexikoan izango dute sarrera: aspergarri, esaterako, ADJ IZO da
EDBLn; ADIren jarraitze-klaseak bilduko ditu gerora aditzaren informazioaz gain har ditzakeen
atzizki lexikalak ere. Aitor dezagun, halere, hizki lexikalak hitzen analisiari —ezagutzari—
zuzenduak egin ditugula batez ere, sintesiari edo sorkuntzari baino gehiago.
Gatozen gurera, bada, eta aurkez ditzagun aztertu ditugunak, alegia, determinatzaileen
barruko ordinalen eta banatzaileen osaera, apreziatiboak — txikigarriak nahiz handigarriak— eta
faktitiboa.
1) Determinatzaileak: kategoria nagusien sailkapena egiterakoan, determinatzailearen atalean ez
ditugu zenbatzaile ordinalak eta banatzaileak edo distributiboak sartu, hala espero bazitekeen
ere. Arrazoia sinplea da, ordea: erator-atzizki bezala landu ditugu eta, beraz, kategoria ezaskeak dira. Horregatik ez dute kategoria nagusi propiorik gure sisteman, analisia egin arte

120I. kapituluan aipatu dugun Siegel-en (1974) "Levei Ordering Hypothesis"ean oinarritzen da ordena hau, baina
hipotesi hedatua da. Hitzak eratorri eta elkar daitezke, gero flcxioa aplikatzeko, baina ez dago hitz-clkartuak
eratortzerik.
121Baina Euskaltzaindiak berak (eratorpenari buruzko txosten argitaragabectan) duda egiten du ea aurrizkia fonna
burutuari gehitzcn zaion ala ez. Guk, bestelako daturik ezean, hitz-eraketarako erregela arrunta onartuko dugu:
[[bcr + adoin] + partiz].
1 2 2 Aditz arazieak erator-atzizki bezala lantzea eztabaidagarria izan daiteke, baina horri buruzko erabilera
desberdinak beheraxeago aurkeztuko ditugu.
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behintzat. Horrezaz gain, sistem atikotasuna mantentzen dute eta guztia zerrendatuta
eskaintzea espazio ikaragarria hartzea litzateke, morfotaktika erabiltzeko aukera galduta.
a) -garren: ordinaiak lortzeko darabilgun atzizkia da hau, zenbatzaile hutsari — bai zehaztuari
(bigarren), bai zehaztugabeari (zenbatgarren)— gehitzen zaiona. Osaerari buruz hauxe dio
Rebuschik (1984:119-120):
"(6) Num. Ord. — > Cardinal + garr + en
comme par exemple bigarren 'second', hirugarren 'troisieme’ etc.
Cependant, le statut de t-gar-/ (les deux g de (6) sont ortographiques) n'ajamais ete bien elu cid l On
retrouve cet £l6ment dant [sic] hakar 'seul’, sans doute /bat+gar/; mais, quel que soit le sens de ce
morpheme de g enitifqm permet de construire les ordinaux, ce qui nous semble difficile.".

Eta Rebuschik aipatzen duen genitiboa "graduativo de comparacion suprema en" bezala
espiikatzen du Azkuek (1923-25:§242);. Gomendagarriak dira autore honen beraren 242246 atalak.
Gaur, hala ere, -garren bere osotasunean hartzen da, -gar bereiz landu gabe —bakar-ek
ere sarrera du lexikoan, ez da bat + -gar egiten; bai, ordea, batgarren (Euskaltzaindia, 18.
araua)— . Eta -en superlatiboa den edo genitiboa den ez dugu kontuan hartuko, guretzat
-garren atzizki osoa baita.
Hortaz, bigarren DET DZH + ATZ ORD = DET ORD izango dugu, erator-atzizkiaren
kategoriari kasurik egin gabe, baina azpikategoria aldatuz.
garren

garren

ATZ ORD

Il_ELIP

toigarren, zenbatgarren

b) -na banatzailea: -garren-e.n pareko da atzizki hau, zenbatzaile berei gehitzen zaiena gainera
(bana, bina)f baina emaitza desberdina da, noski, banatzaileak eratortzen baititu.
nal

na

ATZ DIS

10

bina lib u r u

na2

na

ATZ DIS

ABS

lib u r u bana

Esan bezala, edozein zenbatzaile zehaztuk har dezake atzizki hau, baina mila-tik gora
jokaera berezia du: mita bana, ez *milana (Euskaltzaindia, 18, araua). Jaixaitze-klasean
zehaztu dugu hori, zenbaki horiei -na ukatuz; baina mila bana osorik ez dugu tratatzerik
izango, hitzaren gramatika gainditzen baitu. Hala ere, bana forma soiletik etorriko da.
Guk bi azpilexiko sortu ditugu atzizki hau lantzeko, beti ere kontuan hartuta bana azken
posizioan bakarrik ager daitekeela eta, beraz, nahitaez deklinabide-marka beharko duela,
sintagma bukatu eta azken informazioa jasotzen baitu. Beste zenbatzaileak, aldiz,
deklinabide-informaziorik gabe azal daitezke, ondoren sintagmako beste osagai batzuek
ere har ditzaketelako (bina Iiburu). Kasu honetan, sintagmaren azken emaitza liburtt-k
emango du, eta bina DET DIS besterik ez da izango.
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2) "Apreziatiboak": atzizki apreziatibotzat handigarriak eta txikigarriak hartzen dira, lexikalak
izanda ere, kategoria-aldaketarik eragiten ez dutenak, ñabarduraren bat gehitu baizik, Hala
definitzen ditu Varelak (1990:87):
"Desde una perspectiva semantica, cs Ifcito considerar la morfologfa apreciativa como un
proccdimiento 16xico y, por tanto, acomodarla en el subcomponente derivativo de la morfologfa,
debido a que el sufijo diminutivo transmite un contenido nocional aminorador y/o una funcion
expresiva, emotiva. Sin embargo, tambien es cierto que, aplicado a un nombre, el diminutivo no
produce una nueva entidad; el contenido que aporta el sufijo es dc carfcter connotativo, no
denotativo y, por lo tanto, el referente es el mismo de la base lexiea, Este hecho semdntico se
corresponde con un hecho gramatical rclcvante: como es notorio, los afijos apreciativos no
cambian la categorfa lexica dc la base a la que se afiaden.".

Erregulartasunez eta sistematikoki aplika daitezke hauek deklinabide-atzizkiaren aurretik
— gogora dezagun ordena ere hori dela, alegia, atzizki lexikala + deklinabide-atzizkia,
sintagmaren informazioa beti azken elementuak baitarama— .
Hiru atzizki aukeratu ditugu saio bat egiteko, erabil-maiztasunean oinarrituta: -tzar
handigarria eta -txo eta -ño txikigarriak. Badira gehiago (ikus, esaterako, Azkue 192325:§273 hh.), baina orokorrenak eta, batez ere, sistematikoenak bildu nahi izan ditugu.
-txo guztietan orokorrena dela esan dezakegu, kategoria gehienei lot dakieke gainera,
baina izen propioek hartzen duten bakarra da Euskaltzaindiaren (LEF batzordeko txosten
argitaragabeak) arabera. -ño edozein izenek hartzen du eta - tzar , azkenik, aske bezala ere
erabili ohi da (gizon tzarra), baina ez du atal honekin zerikusirik.
txo

txo

ATZ TXIK

TXO

etx etx o

txo.biz

txo

ATZ TXIK

TXOl

haurtxo

adj„txo

txo

ATZ TXIK

ADJK2

tx ik itx o

ño

ño

ATZ TXIK

TXO

etxeño

ño_biz

ño

ATZ TXIK

TXOl

haurño

adj_ño

ño

ATZ TXIK

ADJK2

tx ik iñ o

tzar

tzar

ATZ HAND (Rgog)

TXO

e tx o tza r

tzar_biz

tzar

ATZ HAND (Rgog)

TXOl

g izo n tza r

adj_tzar

tzar

ATZ HAND (Rgog)

ADJK2

to n to tz a r

-tzar osagaiak {Rgog} darama bukaeran. Nahiz eta atzizkiok kontsonantez hasi, ez dute
{Eep} hartzen.
Osatu dugun multzo bakoitzeko lehenengo bi osagaiak izenei dagozkie — bizidunak vs.
bizigabeak— eta hirugarrena adjektiboei. Horregatik dute jarraitze-klase desberdina ere,
atzizkiak ez duelako oinarriaren morfotaktika aldatzen. Hala ere, murriztu egiten du,
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atzizkiaren ondoren ezin baita berriro atzizkia gehitu, behin eta bakarra aplikatzen da:
*etxetxoño, *etxetxotzar,...
Izenak eta adjektiboak bakarrik aipatu ditugu orain arte, baina zenbait adizlagunek -txo
edo -xko123, adibidez, har dezakete (berandutxo, beranduxko); hala ere, hauek ezin dira
sistematizatu eta graduarekin egin dugun gauza bera egin dugu berriro, hau da, banaka
landu. Eta adizki jokatuek ere -txo har dezakete ondoren, baina ez dute azpilexiko berri baten
beharrik; izan ere, erlatiboaren ondoren hartzen dute eta, beraz, elipsia aplikatuta izen bezaia
ikusiko ditugu: dakidantxoa: dakit n (elipsia) txo a124.
Isilean utzi dugun beste osagai bat -(t)xe da; baina atzizki izateaz gain artizki ere badugu.
Hortaz, ez du atzizkiak aplikatzeko erabiltzen den araua betetzen, kasuaren ondoren ager
baitaiteke: horrexegatik / horregatixe. Arrazoi hau kontuan hartuta batetik, eta sortu beharko
genukeen azpilexiko-andana ikusita bestetik, ez dugu morfotaktikaren bidez landu; horrek,
gainera, alomorfo berriak sortzea eskatuko liguke. Beraz, sarrerarekin batera eskainiko
ditugu arruntenak, hiztegian, alegia.
3) Aditz faktitiboak: faktitibotasuna eratorpenaren barruan landu dugu Euskaltzaindiko LEF
batzordearen azken lanetan agertu izan den bezala, baina irizpide desberdinak erabili izan dira.
Azkuek (1923-25:§252) 'auxiliar' dela dio eratorpena lantzean; Lafittek (1944:§445) 'suffixe'
bezala izendatzen du; Villasantek (1974) 'composicion impropiamente dicha' aipatzen du
faktitiboaz aritzean, Rebuschirentzat (1984:391) kausatiboa dena. Euskaltzaindiak trataera
desberdinak eman dizkio aditz arazleari. EG LU -IJ liburukian, beste kategoria batetik
eratorritakoekin batera, "BAKUN izanik, BEREZKO ez direnen artean" (40. or.) ageri dira
arazleak (60-64. orrialdeetan azaltzen du hauen erabilera); baina hitz-elkarketa lantzean (Hitzelkarketa/4 liburukian) ere aipatzen du eta elkartu bezala landu. Halere, LEF batzordeko
azken txosten argitaragabeetan berriro eratorri bezala iantzen dute osagai berjabea ez dela
arrazoituz eta zeregin gramatikaletarako erabiltzen den elementu lexikoa dela argudiatuz.
Azkenik, Ortiz de Urbinak (1986) ere erator-atzizkitzat hartzen du araz: "erazi is a bound
morpheme (...), it will be classified as a derivational morpheme" (214. or.).
Badirudi joera nagusia atzizki lexikal bezala hartzea dela, baina egia da gramatika
sortzailearen ikuspegitik FACT bura funtzionaltzat ere har daitekeela eta, horrenbestez, gaur

1^3 -xka ela -xko ez ditugu, hala ere, gure sisteman sartu, besteak beste ez dugulako landutako hirurck duten
erregulartasuna ikusten izenei — bizidunei zein bizigabeei— eta izenondoei aplikatzeko; ?etxexka, ?haurxko,
?neskaxka, ?itsusixka; ez dugu uste bere hartan erabil daitezkeenik. Horregatik utzi ditugu alde batera, eratorpena
lantzean aztertzeko.
1 2 4 Baina ez da hemen bukatzen kontua, Elipsiaren ondoren aplika al daiteke apreziatiboa? umearenlxoa,
esaterako. Hau orotaratzea gehitxo izango litzateke seguru asko, nahiz konputazionalki bide hori irekitzea oso
erraza den. Baina orduan izenordainei eta delerminatzaile balzuei ere onartu beharko genieke: inortxo eta ezertxo
bai, baina *edozeintxo, *norbaitxol Eta -garrentxol Ez dugu aurrera egingo eta goian aipatuak bakarrik onartuko
ditugu, alegia, izenak, adjektiboak, zenbait adizlagun cta adizki jokatuak.
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hitz elkartu bezala defendatzen duenik ere badela. Guk, halere, LEFen azken erabilera
hartuko dugu kontuan. Hortaz, aditzen morfotaktikan gehituko dugu araz azpilexikoan eta
oinarriak duen ADI(tz) kategoriari FAK(titibo) azpikategoria gehituko diogu, ADI FAK
osorik mantenduz, hau da, SIN —> FAK eginez.
araz

araz

ATZ FAK

A12

agerraraz, ...

Euskaltzaindiak kaleratua du bere erabakia faktitiboaren erabileraz eta idazkeraz eta horri
lotu gatzaizkio gu ere (23. eta 28. arauak). Beraz, araz egingo dute aditz guztiek, aditzoinari
lotuta, salbu ihartua dagoen adieraz-zk. Baina honek galdua du bere faktitibotasuna eta osorik
hiztegiratua azalduko da. Salbuespen hau alde batera utzita, hortaz, aditzoina + faktitiboa
elkartuko ditugu beti, eta aditzoina bere hartan mantenduko da. 23. arauan, halere, zenbait
aditzek -taraz egiteko aukera dutela aipatzen da ("Zenbait aditzen aldaera f-dunak, hots,
sortarazi, agertarazi eta kidekoak, sorrarazi, agerrarazi eta kidekoak bezain zilegizkotzat
hartzen dira."); baina 28. arauak 23.a murrizten duela pentsa daiteke:
"Ondoko kasu hauetan bakarrik onartzen da -t bukaera aditzoinctan:
- aditz eratorria bada eta haren oinarria -t duna: la k e t/ iaketu.
- Literatur tradizioan jokabide bakarra izan badu: ohan, ezagut.
- D i bukaerako oinarri batetik eratorria izatea eta forma laburtu gabetik semantikoki bereiz
izatea: hant, ert.
Besteetan -t gabe: umin nahiz urmndu (baina ez *urnmt), lagim nahiz lagimdu (baina ez *lagunt),
neur, ezkon, e,a." (Euskaltzaindia:28. araua).

Honen arabera, agertu-ren aditzoina ager bada (eta ez *agert), agerraraz bakarrik eman
beharko genuke ontzat, eta *agertaraz baztertu. Eta, hain zuzen, horixe da Euskaltzaindiak
—Azkarateren hitzetan— II. Jagon Jardunaidietan ahoz aipatua ere (Azkarate 1996), guk
gure egin duguna.
Aditz batek faktitiboa hartzen duenean hitzaren barruko tasunak aldatu egiten dira
(erregimena). Guk ez dugu hori sistematikoki landu, baina zerbait aipatuko dugu azken
kapituluan, alegia, analisi morfologikoaren — morfosintaktikoaren— irteera proposatzean,
"goratu" beharreko ezaugarriak erabaki beharko ditugu-eta.

Honaino iristen da, bada, atzizki lexikalen inguruan landu duguna. Erabat mugatua da, berariaz
mugatua nolanahi ere, gure helburu nagusitik urruntzen delako, baina aztergai berri honetarako
bi mailatako formalismoa egokia denez ikusi nahi genuen besterik gabe, eta hala dela uste dugu,
nahiz azterketa teorikoa erabat landuta beharko den honi sistematikoki heldu aurretik.
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IV .2.2.2.9. Elkarketa-m arra (ELK)
Morfologia lexikora hutbildu nahirik, eratorpeneko kasurik orokorrenak ikusi ditugu orain arte.
Hitz-elkarketan ere murgildu nahi izan dugu, izen + izen motako elkarketa prestatuz, hainjustu
autom atikoena-edo izan daitekeelako eta, teorian behintzat, orotara daitekeelako.
Euskaltzaindiak ere mota honetako hitz elkartuak marratxoz nahiz bereiz idaztea onartzen du
(Euskaltzaindiaren 25. araua), LEF batzordearen galdeketaren ondorioetatik proposatua
berretsiz (Euskaltzaindia 1992a). Horregatik jo dugu guk ere bide honetatik. Araua bete nahi
dugulako batetik, baina testu errealetan bietara aurkituko dugula ahaztu gabe bestetik. Eta testu
horiei erantzun nahi diegu. Baina egia da askozaz errazago izango litzaigukeela marratxoz lotuko
bagenitu guztiak (ikus Irigoien 1990 eta 1992), ulergarritasunagatik batez ere, "aurreneko
golpean ondo ulertzeko behintzat" (Irigoien 1992:388). Halakoetan anbiguotasunik ez izateak
gerora testua sintaktikoki analizatzeko ere soildu egingo luke, murrizpen-gramatikarekin
desanbiguatzen ibili beharrik gabe.
Eta erabilera aldetik ere, maiztasun handiz azaltzen da testuetan. Bereiz datozenean gure
analizatzaileak bi izen bezala landuko ditu125 — hitzaren gramatika egiten ari garelako— ; hitz
elkartu ihartuek, noski, sarrera dute gure hiztegian, testu-hitz bakarra osatzen dute-eta (ikus
Euskaltzaindia 1992a). Beraz, gure aztergaia mairatxoz lotuta datozen elkartuetara eta lehenengo
osagaian aldaketa morfofonologikoak jasaten dituzten kasuetara mugatuko da (liburu-saltzaile,
literatur lehiaketa), atal honetan lehenengora; izan ere, erregelek lagunduko digute bigarren
motako horiek noiz diren hitz elkartu eta noiz ez jakiten. Azterketa sakona eskatuko du hitzelkarketa osoaren sistem atizazioak, posible bada, konputazionalki lantzeko; izan ere,
marratxorik gabe, hitz anitzeko unitate lexikal bezala tratatu beharko baitira.
Izen arruntak ondoren marratxoa eta beste testu-hitz bat har ditzakeela erakutsi diogu gure
sistemari, baina lehenengo osagaia lema hutsa izango da — mugatasunik eta kasurik gabea,
alegia— , eta bigarrenak bakarrik hartu ahal izango du informazio morfologikoa. Eta, gainera,
bigarren osagai horrek ere izen arrunta izan beharko du eta berak ezingo du berriro marratxorik
hartu.

125Gogora dezagun Euskaltzaindiak (25. araua) marratxoz nahiz bereiz onartzen dituela. Dena den, marratxoaren
erabilerak testuingurua desanbiguatzen laguntzen duela esan beharra dugu, besteak beste, horrelako adibideak ondo
interpretatzeko: emakitme sendagUe * ernakume-sendagile. Lehenengo kasuan aposizioa dugu, "emakumezkoa den
sendagile" bati buruz ari gara baina, marratxoa aukeran duguncz, emakume-sendagiIe ere izan daiteke, alegia,
"emakumezkoen sexu-organoak eta hauen fisiologia eta gaixotasunak aztertzen dituen medikuntzaren atalean
espezialista den medikua". Argitasunaren alde marratxoa erabiJtzea egokiago ikusten dugun arren, bereiz nahiz
marratxoz onartu dtigu, esan bezala, Euskaltzaindiaren arauari jarraituz. Ikus, hala ere, "Bestelako marratxoak"
atala, IV .2.2.2.11.).
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Berez, konbentzio ortografiko bat kategoriatzat hartzea ez da onargarria, baina hitzelkarketaren berri emateko balio digunez, bere horretan hartzea erabaki dugu, deklinabidearen
eta eratorpenaren parean.
Ikus dezagun, bada, marratxoz lotutakoak nola eman ditugun.
elk_marra

-

ELM

IZENAK

b o to i-z u lo , s e r o r a -e tx e , ka le-m u tiko

Marratxoak ez du inongo informazio morfologikorik eskaintzen, lotura-elementu grafiko bat
besterik ez da-eta. Baina analisiaren azken emaitzak IZE + IZE = IZE sortuko du, nahiz
bakoitzaren ezaugarriak gordeko diren (baina hau analisiaren irteera aztertzean ikusiko dugu).
Adibideetan ikus daitekeenez, bizidunak eta bizigabeak nahasian azal daitezke elkartzean,
nahiz deklinabide-sistema bigarren osagaiak bideratuko duen eta erregela taktiko batek berriro
marratxoa aplikatzea debekatuko duen. Hortaz, marratxo honen jarraitze-klasea "izenak" sail
osoa izango da, eta bertako sarrerek duten jarraitze-klase bera hartuko du hitz elkartu osoak.
Bada beste talde bat aldaketa grafikoak onartzen dituena, nahiz forma osoa ere manten
dezakeen: -a bukaera duten izenak dira. -f'a-rekin bukatzen direnak -a gabe idatz daitezke (eta
marratxorik gabe): filologi ikasketak nahiz filologia(-}ikasketak. Baina bestela ez da -a itsatsia
galtzen, salbu bitrdina, eliza, hizkuntza, kultura, literatura eta natura, sei kasuotan bakarrik.
Hauek hiru eratara idaztea onartzen du Euskaltzaindiak (25. araua): kultur etxe, kultura etxe eta
kultura-etxe. Guk ere hira aukerak onartuko ditugu.

IV .2.2.2.10. E lip sia

(E L I)

Lehenengo kapituluan zero morfemaz aritu gara eta alomorfia, kategoria-aldaketa eta beste
hainbat puntu aipatu dugu. Orain dagokiguna, elipsia, ez da horiekin batera tratatzen esan
dugunez, nahiz nahasketarik sortu izan duen, elipsian ezkutuan dagoena ere zero morfema bat
delako. Hizkuntzaren ekonomia da azkenean. Defmizioarekin argituko dugu elipsia zer den:
"Eliminaeidn de miembros de la frase, partes del discurso, morfemas, condicionada o posibilitada
por ei contexto y la situacidn." (Lewandowski 1982, s.u. elipsis).

Isilean dagoen elementu bati buruz ari gara beraz, eta euskararen kasuan, gainera, ezkutuan
duguna kategoria bat da — baina ez gara kategoria-aldaketari buruz ari, metaketari buruz
baino— , testuan lehenago azaldu den kategoria, ezaguna izateagatik aipatu gabe uler daitekeena.
Hortaz, elementu erreferentzial baten aurrean gaude, anafora bati buruz ari gara. Eta, Bosqueren
(1990) arabera, prozesu sintaktikoa edo, gutxienez, morfosintaktikoa da. Orduan elipsia ez
litzateke kategoria izango, analisian bertan sortzen den zerbait baizik. Baina euskarazko
kategoria isil hauek, testu-hitz barrukoek, analisian sortzen badira ere, morfotaktikaren aldetik
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kontuan hartzekoak dira, ez baita gauza bera genitiboak kasu gramatikalak hartzea ondoren ala
motibatiboa hartzea, adibidez. Lehenengo kasuan elipsia dugu; ez, ordea, bigarrenean. Hortaz,
bi aukera ditugu: 1) genitiboaren morfotaktikan kasu guztiak sartu eta analisia egitean erregela
bat prestatu, kasu gramatikala dagoenean elipsia markatzeko, edo 2) elipsia kategoria bezala
sartu eta honen jarraitze-klasetik bideratu kasu gramatikalak eta bestelakoak, baina elipsiaren
parean motibatiboa ezarri, azken emaitzan kasu-metaketa eskainiaz (GEN+MOT=MOT). Guk
bigarren aukera hartu dugu, analisiaren zain egon gabe kategoria isilari bere lekua eginez. Azken
finean, morfologia gainditu eta morfosintaxiaren aurrean gaudela erakusten digun beste
elementu batean gaude eta, horrexegatik, informazio hori guztia morfotaktikatik bideratu nahi
izan dugu, hitzaren gramatika sorreratik eginez. Baina kategoria berria sortzea, bai datu-base
mailan, bai analisian erregela bidez, jokabide guztiz ausazkoa denez, nahiago izan dugu,
aukeran, beste kategoria guztiak bezala EDBLn jasotzea.
Bide bat ala bestea aukeratu, garbi dagoena informazio horren beharra da. Testu-hitz bat
analizatzean, txikiarena, esaterako, zein kategoria emango diogu? Besterik adierazten ez
bazaigu, printzipioz izenondoa dela esango dugu, eta mugatu singularra gainera, absolutiboan.
Baina, testu-hitz horren metaketaren azken inuturreko kategoria izena da (txikiaren (jostailu)a),
ezkutuan duguna.
Ez dugu nahasi behar, bestalde, elipsia kategoria-aldaketekin. Euskaraz, inongo morfemarik
erantsi gabe, adjektibo — > aditz aldaketa egitea oso arrunta da, baina hor Kiparskyk (1982)
"zero eratorpena" (ikus, baita ere, Ortiz de Urbina 1986; Abaitua 1994) deitzen duena dugu, hau
da, adjektibo bat aditz bilaka daiteke, baina elipsirik ez dago hemen, ez diogu aurreko elementu
bati erreferentziarik egiten.
Hori argituta, beraz, has gaitezke elipsia noiz eta non gertatzen den ikusten,
Goraxeago jarri dugun adibidean argi ikusten da izena dela eliditu dugun kategoria, eta hori
da elipsi-motarik arruntena, alegia, azaleratu gabe dugun morfema hori — 0 morfema dena,
horregatik sortzen dira nahasketak— IZE kategoriakoa da, IZE ARR gainera, E L IJZ E guretzat.
Genitiboa eta leku-genitiboa ikustean aipatu dugu hau, bai eta zenbait menderagailutan ere.
Kategoria honek izenaren deklinabidea hartuko du, beraz, baina mugatua, ezkutatu dugun
izenak ezaguna behar baitu. Analisi morfologikoaren azken emaitzaz aritzean aipatuko dugu zer
informazio komeni den eskaintzea, elipsiaren aurrekoa ere interesgarria delako sintaxian eta
semantikan, eta lematizatzaileari begira bereziki,
Baina ez da izena bakarrik ezkutuan duguna; urrezko, esaterako, "urrez egindako" edo
antzeko zerbait izango litzateke, hots, tirrez egin + ta + ko: partizipio-adberbioaren gain eraikia
(ikus instrumentala), Gaur, hala ere, forma ihartutzat hartzen da, kopuruz ere gutxi dira-eta
aipatua dugunez.
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"La idea de elipsis parece indispensable en el caso vasco: Ebak gaidua es Ebak galdu (zuen)a.
E tonika ez zelakoan = ez zelako (uste)an. Etorri zenean = etorri zen (ordu)an.''. (Mitxelena, in
Villasante 1976:68, 1. oin-oharra).

Ohar bat cgin behar delakoan gaude Mitxelenaren lehen adibidea ikusita: ezkutuan adizkia
dago Mitxelenak dioenez, baina erlatibo horren ostean izena ere eliditua dago, hau da, Ebak
galdti (zuen) (x)-a da sakonean dagoena.
Lafittek (1944) ere 'Tarticle accompagne souvent un complement ou un adjectif avec lequel
il faut suppleer un substantif," (§ 158) dio; eta artikuluarekin bezala partitiboa onartzen du
ondoren, Bukatzeko, Azkaratek eta Altunak (1992) ere "Azken batean, ezaguna den izena
isilpean utziz sortzen dira urrezkoak bezalako adibideak" (96. or.) diote.
Hau guztiau kontuan hartuta, azpilexiko berri bat sortu dugu:
eli_ize

0

ELI_IZE

umearen 0 a , tx ik ik o 0 ek, dakidan 0 txo a

ELIP

EDBLko informazioa, ikus daitekeenez, kat:ELI_IZE da.

IV .2.2.2.11. Beste raarratxoak (MAR)
Lehen ere esana dugu morfologiatik at ari garela marratxoa tratatzean, ortografia dela hau, baina
analisi egokiak emateko kontuan hartu behar dugu, aldaketa fonetikoengan ere eragina baitu.
Horrez gain, desanbiguatzen ere laguntzen du; argigarria da, beraz.
Jarraitze-klaseek azpilexiko hauek nahitaez jaso beharko dituzte analisi osoak eman nahi
badituzte, testu errealei erantzutea baita gure helburaa.
Aurrekoetan bezala, marratxoaren aurretik datorrenak baldintzaturik, sei azpilexiko
desberdin definitu behar izan ditugu hartzen duten jarraitze-klasearen arabera. Baina badakigu ez
dutela inongo informaziorik ematen, ortografikoa ez bada. Zeinek hartzen du, baina, marratxoa
eta zertarako? izen bereziek — pertsona-, leku- zein erakunde-izenek— eta izen arruntek ere bai,
oraindik egokitu gabe ditugun maileguek, hain zuzen ere,
marral

-

MAR

IBl

Ronan-ek, D escartes~ek

marra2

-

MAR

LIB

Alger-eko

marra3

-

MAR

LIBK_MARRA

ABK-k, AEK-ko {baina ABKri)

marra4

-

MAR

11

ort-a, stock-ean

marraS

-

MAR

11_B XZ

su rfer-a k

marra6

-

MAR

IjIB_1B2

Peugeot-ek
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Planteatzen den arazoa hauxe da; sarrera horiei guztiei onartu behar diegu marratxoa ala izen
arrotz nahasgarriei eta mailegu berriei bakarrik? Mikel-ek egitea bitxia gerta dakiguke, baina
Descartes ezagutzen ez duen batek Descartesek ikusita ez du jakingo Descartes ala Descartese
den. Are gehiago, izen arruntetan, inola ere egokitu gabe dagoen stock hitzaren parean, etxe-an
ere ontzat eman behar dugu? Ez dugu horrelakorik onartu gurean, izen bereziei eta egokitu
gabeko maileguei bakarrik gehitu diegu aukera hau. Beraz, jarraitze-klaseak ere desberdinak
izango dira, marratxoa gora-behera.
Izen bereziei dagokienez, oso zabal jokatu dugu beharbada, baina sistem atika
mantentzeagatik egin dugu hau. Irizpide egokia iruditu zaigu Euskaldunon Egunkaria-rcna
(1991:67), alegia, bokalez —y eta w barne— bukatutako izenei ez zaie marratxorik ezartzen,
salbu e-z bukatuei (Castrok, New Jerseyko, baina Greene-k eta Greenek), eta kontsonantez
bukatuei aukera biak ematen zaizkie (Milosevic-ek eta Milosevicek)126.
Marratxoaren ondoren datorren atzizkiak, bestalde, marraren aurreko azken karaktereari
begiratuko dio epentesirik behar duen ala ezjakiteko: Descartes-ek, baina Sartre-k. Idazkeran
oinarritu gara, ez irakurketan edo ahoskeran, hor ere ezagutza-mailak eragina duelako.
Egunkariaren irizpidearekin bat gatoz honetan ere: "Izenak deklinatzeko irakurketa ortografiko
zuzena hartzen da kontuan, ez jatorrizko ahoskatzea" (67. or.).

IV .2.2,2.12, K ategoria-ald ak etak
Kategoria-aldaketaz ari garenean eratorpena dugu gogoan gehienetan, hau da, X kategoria duen
lema bati atzizki lexikal bat eranstean Y kategoria berria izango dugu (asper(tu) ADI + -garri
ATZ127 —> aspergarri ADJ). Baina ez da hau kategoria-aldaketak eragiten dituen bide bakarra;
esana dugu, gainera, eratorpena ez dela gure aztergaia izango txosten honetan, Hiru kasu
behintzat kontuan hartu beharrekoak ditugu:
1. Erator-atzizki batek eragiten duena (goiko adibidea, alegia),
2. Zero morfema batek eragiten duena— "zero derivation" (Kiparsky 1982)— : inongo atzizkirik
erantsi gabe.
3. Erabilerak eragiten duena, sintaxi mailakoa: azkar izenondoa da, baina "azkar egin du"
adibidean, testuingura horretan, aditzondo bezala jokatzen du (Zabala 1993).

126Kontu cgin behar dugu egunkari baten estiio-liburua dela eta, ondorioz, lehenengoa marratxoz onartzen dutela
eta ondorengoak lotuta idaztea proposatzen dutela. Gure sistemak edozein testu-motari erantzun nahi dionez,
aukera biak onartzea zilegiztatu dugu.
12?Atzizkiaien kategoria, haia ere, ATZ izango da, ez baita berez ADJ; adjektiboak sortzeko bidean jartzen gaitu
bakarrik: ADJ eratorriaren kategoria da.
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Bukaeratik abiatuko gara eta, hasteko, hirugarren puntua baztertuko dugu, ez baitagokigu
guri forma batek testuinguruan betetzen duen funtzioa zehaztea. Bigarrena aipatu egingo dugu,
interesgarria baita partizipio / adjektibo banaketa lantzea (ikus Zabala 1993), eta guretzat bereziki
zero atzizkiak ematen duen kategoria erantsia; baina ez dugu aplikaziorik egingo. Beraz,
lehenengoari lotuko gatzaizkio paradoxikoa dirudien arren, eratorpena ez baita gure aztergaia,
baina -te / -tze izengilea jaso nahi izan dugu, besteak beste aditz-motako aditz-izenetik nolabait
bereizteko.
Zero atzizkiaren kasuan, beraz, oinarrian dagoen X kategoria Y bihurtuko da azalean — ez
fonologikoki ez ortografikoki— gauzatu gabeko morfema baten bidez. Kiparskyk (1982)
proposatua da hau, Ritchiek eta bere lankideek (1992) honela definitzen dutena:
""zero-derivations" — that is, where a word is related to another \vithout the addition of a concrete
(phonologicaliy or orthographically realised) morpheme. The two words have identical forms, but
different syntactic markings.” (131. or.).

Aditz — > adjektibo zero atzizki honen bidez esplika dezakegu, alegia, partizipio / adjektibo
bereizketa zero sufyazioa erabilita (Ortiz de Urbina 1986; Abaitua 1994). Honetarako, hortaz,
zero berri bat sortu beharko dugu, baina txosten honetan zehar sortu ditugunen desberdina; izan
ere, aurrekoetan informazio morfologikoa bakarrik eransten baitzuen pauso huts horrek, baina
orain kategoria berri baten adierazle da. Eta, bestalde, ez da nahasi behar elipsian aipatzen
genuen kategoriarekin, han ezkutuan baitzegoen ezagutzen genuen kategoria, baina oraingoa
berria da, zero atzizki baten bidez sortzen ari gara, ez du testu-maiian eraginik elipsiak bezala.
Bosquek (1990:111) "los procesos de sustantivacion (...) no deben eonfundirse con los
procesos sintacticos de elision" dio, baina orokortu egin beharko litzateke hori, ez baita
sustantibazioa bakarrik. Honaino bada zero atzizki horri buraz esan nahi genuena, ez baitu gure
sisteman, oraingoz, lekurik izango.
Azkenik, lehenengo puntura bueltatuz, -te/-tze atzizkira, horrela bereiziko ditugu bi
atzizkiok: aditz-izena aditza da berez, aditzaren tasun guztiak mantentzen ditu (Bosque 1990),
baina atzizki izengileak izenak sortzen ditu, eratorri guztiek bezala aditzaren tasunak gordeko eta
goratuko dituen arren. Horregatik daude bi -te eta bi -tze azpilexiko bezala, gramatikala bata,
lexikala bestea. Honekin batera -tu partizipiogilea aipatuko dugu (izen — > aditz; adjektibo — >
aditz), baina hau ere ez dugu landuko, zero morfema landu gabe utzi dugun bezala.
-T e /-tze atzizki izengilearekin hasiz, beraz: oinarrian aditzoina duela, aditza beraz, izena
eratortzen duen atzizki lexikala dugu. Hau da aplikatuko dugun formula:
KAT:ADI + KAT:ATZ (-te/-tze) —> ERAT_KAT:IZE
Eta gure sistemarako azpilexiko hauek izango ditugu:
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te

te

ATZ IZE

12

egite

tze

tze

ATZ IZE

12

e g o k itz e

Gogora dezagu berriro ere izenak ditugula erator-atzizki honetatik sortuak (vs, aditzizenak),
Baina, honen parean, -tu partizipiogilea — adizgilea, beraz— ere sor genezakeen, izenetik
eta izenondotik armnta baita kategoria-aldaketa hori: ume —> umetic, ahul —> ahuldu, Zergatik
ez dugu lantzen orduan? Bada, ez dugulako orotaratu nahi, azpikategorizazioarekin oso lotua
baitago. U metu, gizondu oso gureak ditugun arren, *m ahaitu, *etxetu ez genuke ontzat
emango; bai, ordea, adlatiboaren ondoren: mahairatu, etxeratu. Izenarekin bakarrik ari gara
hemen, izenondoek askoz errazago hartzen baitute atzizkia. Baina ez dugu bide hori urratu nahi
izan, horretarako azpikategorizazioa —izenetan behintzat— guztiz landua beharko genukeelako.
Izenondoen kasuan, partizipio / adjektibo bikotea landuko ez dugunez, ez dugu egoki ikusi
kategoria berri hau lantzea. Eratorpena teorikoki sistematizatu eta konputazionalki lantzen
denerako utziko dugu,

IV .2.2.3. Bestelakoak: laburtzapenak
Izen orokor honen barruan berez gramatika-kategoria izan ez, baina langai dugun sarrerari
buruzko inform azio garrantzitsua damaiguten etiketak ditugu. Suprakategoria edo dei
geniezaieke hemen bildu ditugun laburtzapenei. UZEIren (1988) irizpideei jarraituz, laburdurak
(LAB), siglak (SIG) edo sinboloak (SNB) bereizi ditugu. Baina M ORFEUSen izan duten
tratamendua ikusi aurretik argi dezagun zer den bakoitza;
a) Laburdurak: "Hitzaren (bakunaren, eratorriaren nahiz konposatuaren) edo sintagmako
jarraiko hitzen idatzizko laburtzapena, hura osotzen duten letrak gutxituz edo murriztuz
eratzen dena, Letrak murriztea gerta daiteke hitzaren atzeko letrak galduz: or. (orrialde), ezk.
(ezker), ap. (apaiz), zenb. (zenbaki); hitza bera trinkotuz eta barruko letrak galduz; zk.
(zenbaki), app. (apezpiku), adlg. (adizlagun); deptu. (departamentu); sintagmako hitzen
lehen letrak bakarrik idatziz: g.b. (goian bego), A.S. (Aita Santua)." (UZEI 1988:19).
b) Siglak: "Hitzen hasierako letrekin (edo logogramekin) osotzen den izena da; lagunbanakoen
nahiz organismoen eta elkarteen izen propioen laburtzapen (edota izen propio) gisa erabiltzen
da batez ere siglazko hitza edo akronimoa128." (UZEI 1988:17).

128Akronimoa ere sigia da berez, baina izen arrunt gisa erabili ohi da, grafikoki ere letra xehez idatzita gainera
(tergal, telematika). Eta hauekin batera Zabalak (1994) siglonimoak deitzen dituenak (laser, esaterako) ere sartzen

dira.
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c) Sinboloak'. "Letra bat edo gehiago, nahiz zeinu grafikoa, nahiz biak batera, gauzaren bat,
kualitateren bat, prozesuren bat, kantitateren bat, unitateren bat, etab. adierazten duena."
{UZEI 1988:18).
Hiru laburtzapen hauek landuko ditugu. Baina informazio hori ez da nahikoa izango gure
sisteman, analisi morfologikoa egiteko orduan, gramatika-kategoria ere beharko dugu-eta,
Horregatik, ondoren bakoitzak kategoria lexikoetan paratu ditugun kategorietako bat hartuko
du, morfotaktika aplikatu ahal izateko. Hortaz, laburtzapenek adierazten dutena erreferentziatzat
hartuko dugu, LAB edo SIG kategoriarekin, baina adieraziak gramatika-kategoria emango digu.
Esaterako, BEZ sarreraren kategoria SIG izango da, baina Balio_Erantsiaren_j*aineko_Zerga
adieraziarena IZE. Berez izena ere ez da, termino bat osatzen duen sintagma oso bat baizik.
Baina kategoria nagusi bat eskatzen du honek eta azken osagaiarena eman diogu, jarraitze-klasea
ere berak hartuko baitu; hortaz, izen arruntzat hartuko dugu. Eta berdin jokatuko dugu
bestelakoekin ere: BEZ izen arrunt bezala — mugatasuna gehituta deklinatuko dugu— , alderdi
politikoak-eta izen berezi bezala, pluraltasuna berekin duten leku- edo erakunde-izenak (EEBB,
A A B ) mugatasun plurala erantsiz, etab. (Egunkaria 1991). Sinboloek ere — kimikoek,
adibidez— berdin jokatuko dute.
Akronimoak eta siglonimoak hiztegi arruntean bildu ditugu; izan ere, neurri handi batean
izen arrunt izatera pasa dira gure egunetan eta jatorria ahaztu ere bai askotan. Laser aipatzean
inork gutxik du gogoan ingeleseko Light Amplification by Stimulated Emission o f Radiation
sintagma osoa biltzen duen sigla bat dugula eta LASER letra larriz ere ez dugu erabiltzen, Are
gehiago, r gogorra ere ezartzen diogu deklinatzean (laserra), guretzat izen arrunta —mailegatua,
hori bai— baita,
Kontuan izango ditugun laburtzapenen kategoria aldian aldian ezarriko dugu, beraz. Eta
m orfotaktika aukeratu dugun kategoria horren araberakoa izango da. A ldaketa
morfofonologikoak, bestalde, erregelen bidez aplikatuko ditugu, baina argi gera bedi gure
irizpide nagusia idazkera izango dela, ez ahoskera. Arazo honen inguruan interesgarriak dira
Egia 1985, UZEI 1988, Egunkaria 1991, Zabala 1994, Odriozola 1994, Ugarteburu eta Irazusta
1994.
EDBLko eremuak, hortaz, izenenak bezalakoak izango dira kategoria kenduta, kat:LAB,
SIG, SNB izango baita, baina azpikategoriatik aurrera izenen ezaugarriak errepikatuko dira.

Kapitulu luze honetako lehen atala osatu dugu honenbestez, banatutako hiru sail nagusiekin
sistema lexikorako azpilexikoak bilduz. Ondoko atalean hauen morfotaktika prestatuko dugu,
jarraitze-klaseak definituz, eta sistema lexiko osoa eraikita izango dugu, ondoren aldaketa
morfofonologikoak enegela bidez deskribatu ahal izateko.
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IV .3. JA R R A IT Z E -K L A S E A K
Sistema lexikoa osatzen duen hirugarren eta azken atal honek morfotaktikaren berri ematen
digu. Janaitze-klasearen defmiziotik hasiko gara, ondoren jarraitze-klase arruntak aipatzeko.
Banaka ikusiko ditugu, jarraitze-klasea hartzen duen kategoriaren arabera bilduta. Kasurik
orokorrenetan morfotaktikaren eskema xehetua ere azalduko dugu eta, kapituluaren bukaeran,
hitzaren gramatika lantzen duen euskal morfologia fiexiboaren morfotaktika ia osatua izatea
dugu helburu.
Baina arazo taktiko zenbait konpontzeko jarraitze-klaseek balio ez dutenez, urruneko
mendekotasuna, esaterako, hurrengo kapitulurako utzi beharko ditugu erregela taktikoak deitu
ditugunak: morfotaktika erregela bidez konponduko dugu129. Eta hauek osatzean esan ahal
izango dugu sistema lexiko osoa dugula.

IV .3.1. Zer dlra jarraitze-klaseak
"Each eontinuation class has a name and it gives the list of sublexieons, the members o f vvhich
may follovv." (Koskenniemi 1983:29).

Jarraitze-klasea morfema batek har ditzakeen azpiiexikoak biltzen dituen identifikadorea da,
alegia, hitz batean ager daitezkeen morfemen arteko konbinazio posibleak definitzeko
mekanismoaren oinarria. Hauen adierazpen-ahalmena txikia dela esan dugu ereduari egindako
kritikak ikustean, urruneko mendekotasuna lantzeko, adibidez, ez baitu balio. Baina neurri
batean behintzat Trostek (1990) konpondu du hau eta, euskararen kasuan, Trosten
proposamenera hurbilduz, debeku-ezarpenak proposatu ditu Alegriak (1995). Gerora, Xeroxeko tresnez baliatuz, txosten honetarako Karttunenen eta Beesleyren (1992, 1994; Karttunen
1993) lexc sintaxia eta twolc lexiko-itzultzailea erabili ditugu, erregela taktikoen bidez beste
irteera-mota bat proposatuz (ikus, honetararako ere, Alegriaren tesi-txostena).
Hain zuzen ere, adierazpen-ahalmen txiki hori dela-eta bikoiztu behar izan dugu hainbat
azpilexiko aurreko atalean, oraindik — mugatasuna, kasu— azpilexiko batek jarraitze-klase
bakarra onartzen baitu, eta bertan ez dago zehazterik zein kategoriari edo sarrera konkreturi
dagokion, ondoan duena ez bada. Baina hori baino larriagoa zen adizkien kasuan urruneko
mendekotasuna galarazten zigun arazoa: adizki jokatuek aurrizkiak zein atzizkiak har ditzakete,
baina bat agertzeak bestea ukatzen du (bainaiz, naizela, baina *bainaize!a). Koskenniemiren
ereduarekin irtenbide bakarra adizki guztiak bikoiztea zen, eta haiaxe egin genuen hasiera
batean, alegia, aurrizkiei adizkiak onartuz, baina hauek/0 jarraitze-klasea zutela — terminala— .

129Berez, kapitulu honctan aipatu beharko genituzke, morfotaktika osatzeko, baina ondo ulertzeko erregelak
ezagutzea oinarrizkoa da eta, horregatik, nahiago izan dugu erregelen atalaren bukaeran lantzea.
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Bestalde, abiapuntua adizkiak zirenean — aurrizkirik gabe— , hauek LA T jarraitze-klasea har
zezaketen, hau da, menderagailu guztiak biltzen zituena. Irtenbidea deserosoa eta garestia zen
eta, hemendik abiatuta, goraxeago aipatu ditugun erregela taktikoak erabiltzen hasi ginen,
beheraxeago ikusiko dugun bezala.

IV .3.2. Jarraitze-klase arruntak
Jarraitze-klase baten osagaiak morfema ez-askeak lantzean aipatu ditugun azpilexikoak dira,
baina hauekin batera definitua dagoen beste jarraitze-klase bat ere sar dezakegu, Azpilexikoak
minuskulaz azalduko dira eta j anaitze-klaseak maiuskulaz. Adibidez» PARTI jarraitze-klasea
PARTI: 10; buru; gero; gerol; ik_ta_z; agatik: ADJK
zazpi elementuk osatuko dute, bost azpilexikok (buru, gero, gerol, ik_ta_z eta agatik) eta bi
jarraitze-klasek (10 eta ADJK), azken biak lehendik definituak egoteagatik hauen osagai guztiak
berridazteko beharrik izan gabe.
Gure sistemarako 120 jarraitze-klase sortu ditugu. Beti gertatu ohi den bezala, hauetako
gutxi batzuek izen guztien morfotaktikaren berri eman badezakete ere, adberbioak lantzeko,
adibidez, mordoxka bat sortu behar izan dugu, kasuan kasuan aztertu eta bakoitzak har
zitzakeen morfemak bereizi behar izan ditugulako. Baina ikus ditzagun banaka, ahal den
neurrian abiatu diren kategoriaren arabera sailkatuta eman ditugu-eta. Ezkerretara datorrena
jarraitze-klasearen izena da, azpilexiko guztiek eramango dutena, eta eskubitara datorrena,
berriz, jarraitze-klase hori osatzen duten osagaien zerrenda — azpilexikoak eta beste jarraitzeklase batzuk, hainbat kasutan— .

IV .3.2.1. Jarraitze-klase hutsa

10: #;
Jarraitze-klase hau hartzen duen osagaiak ez du jarraipenik, alegia, honaino egindako bidea
nahikoa du eta ezin zaio ezer erantsi ondoren. Eiementu terminala da, beraz. Sarrera batzuek
hauxe dute, lokailuek eta juntagailuek, esaterako (haatik 10, eta 10, etab.). Kategoria
lagungarrietan ere gauza bera gertatzen da, alegia, ergatiboaren ondoren ezin da ezer ezarri, ez
eta zenbait menderagailuren ondoren ere, baina beste batzuek jarrai dezakete informazioa
metatzen jarraitze-klasearen bidez (ergatiboa 10, baina genitiboa GN; n (zehargaldera) 10, baina
n (erlatibozkoa) A L l). Sorkuntza jarraitze-klase hutsera iristean bukatzen da.
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IV ,3.2.2. A ditzek hartzen dituzten jarraitze-klaseak
Kategoriaka ikustean egin dugun banaketa errespetatuz, aditz nagusiek haitzen dituztenen
sailkapena proposatuko dugu lehenengo eta adizki jokatuena ondoren, nahiz azken hauek
erregela taktikoetara iristean ikusiko ditugun polikiago.

IV .3 .2.2.1. A ditz nagusiak
Aditz nagusien morfotaktika hau da, modurik orokorrenean hartuta:

Jarraitze-klaseak, bestalde, aditz-motaren arabera sortuko ditugu, goiko eskem ari
erantzungo badiote ere. Aditzaren bukaeraren arabera, beraz, partizipioa eta aditz-izena kasuan
kasuan aukeratuko dira, bai eta aditzoinetik aterako den aspektu burutugabea ere: n bukaera
duten aditz zaharrek beti -te aditz-izena hartzen dute (egin, izan); i bukaera dutenek, berriz, i
berezkoa denean -tze (ireki, bizi), eta i partizipiogilea denean -te — txistukariz (irabazi, ikusi)
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edo afdkatuz (idatzi, sinetsi) bukatzen bada— nahiz -tze — albokariekin (bid a li, ihili),
sudurkariekin (eskaini, ipini) edo darkarkariekin (jarri, irakurri)— ; azkenik, partizipioa -turekin osatzen dutenek ere bitara jokatzen dute: -te — txistukariek (poztu, abestu) eta afrikatuek
(hoztu, hustu)— , baina-ftg — bokalek (nekatu, baretu) eta leherkari gorrek (ezagutu, oroitu)— .
Jarraitze-klase kopurua handiagoa da, faktitiboa eta aditz defektiboak ere kontuan hartzen
direlako.
A d itza

A d itz o in a

P a rtiz lp io a

A d itz -iz e n a

A d ib id e a

-N

0

0

te

egin, izan

-I

0

i

tze

ireki, bizi

AlboSud, Dard.

0

i

tze

bidali, eskaini, jarri

Txis, Afr.

0

i

te

ikusi, idatzi

Bokal, LehGor

0

tu

tze

pentsatu, lehertu

Txis, Afr.

0

tu

te

abestu, hoztu

IV.5. Iradia. Aditz-moten sailkapena
Hau guztiau kontuan hartuta, beraz, hamabi jarraitze-klase desberdin sortu ditugu:
a) Egin motako aditzak (egin, egin, egite): aditz zaharretako batzuk dira hauek, partizipio-marka
espliziturik izan ez eta aditz-izena -/e-rekin osatzen dutenak (0-TE), A l jarraitze-klasea dute
sail honetako aditz guztiek.
A l: 10; araz; adoinl; partiz; adi_ize;
Adibidez:
egin

0 (10)
araz(araz)
0 (adoinl)
0 (partiz)

te (adijze)

i, ten, ...
ten (asp ezbu)
tea, teagatik, tean, tearren, teko,...
0 (asp buru)
ko (asp gero)
en (asp gerol)
agatik, ik, z, ta,...
0, a, ak, ari,...

Edan, eman, entzun, eragin, eraman, erantzun, esan, irakin,jan,jardun multzo honetan
landu ditugu. Erregela bidez konponduko da bukaerako n-ren galera: aditz-izena, aspektu
burutugabea eta menderagailuak hartzean (-te a ,...) bukaerako n galtzen baita ( egin + -te:
egite).
Itxi aditza ere hemen sartu dugu, nahiz erregela bidez ixte, ixten konpondu beharko den,
alomorfo beharrik gabe (ikus, hurrengo kapituluan, 8. erregela).
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b) Izan motakoak (izan, izan, izate): aurrekoaren oso antzekoak dira hauek, baina iza(n)ki
modukoak sor ditzakete — adoin3 azpilexikoaren jarraitze-klasean k i j i onartzen dugulako— .
A2: 10; araz; adoin3; paitiz; adi_ize;
Egon (ef. OEH, s.u. 3 egoki),joan,jakin ere mota honetakoak dira, alegia, aditz zahar
batzuei bakarrik onartu diegu -ki, orotaratu gabe (maiztasunean oinarritu gara horretarako,
OEHan eta EEBSko corpusean, alegia).
c) Nekatu motakoak (neka, nekatu, nekatze): TU-TZE egiten dutenak, hau da, -tu partizipioa
eta -tze aditz-izena. Gaur aditz berriak osatzeko bide hau erabiltzen da. Hedatuena da, beraz.
A 3 :10; aiaz; adoin2; partiz2; adi_ize2;
-atu bukaeradunek erregela bidez konponduko dute faktitiboaren a- hasierakoarekin sortzen
dena: neka + araz; nekaraz,
Saii honetan bildu ditugu lehen (Euskaltzaindiaren 23. arauaren arabera) beste jarraitzeklase batean (A8, ezabatu duguna) genituen -rtu bukaerako aditzak, hain zuzen ere -taraz
egitea zilegiztatzen baitzuen arau honek (agerraraz eta agertaraz), baina 28. arauaren
ondorioz A3ra ekarri ditugu, *agertaraz modukoak baztertuz. Agertu, sortu, sartu, uleriu,
etab. hortaz, nekatu-ren parekotzat hartuko ditugu130.
E zagut(u), ausart(u), oroit(u) eta beste hainbat ere hemen bildu ditugu (ik.
Euskaltzaindiaren 28. araua), -t- mantentzen duten salbuespenak baitira. 8. erregelak
konponduko ditu ezagut + -tu: ezagutu modukoak.
d) Ikusi motakoak (ikus, ikusi, ikuste): -i partizipiogilea eta -te aditz-izenerako hartzen dutenak,
alegia (I-TE).
A 4 :10; araz; adoini; partizl; ad ijze;
Has(i), idatz(i), ihardets(i), ikas(i), irabaz(i), jantz(i), sinets(i), utz(i), A4 jarraitzeklasearekin landu ditugu. -tsi, -tzi, -txi bukaera dutenei araz faktitiboa ezarri diegu
(sinetsaraz, idatzaraz,,..), sinestaraz modukoei biderik utzi gabe, Euskaltzaindiaren bidetik
(23. araua)131.

13°Bi mailatako formalismoaren malgutasuna konprobatu ahal izan dugu honekin, jarraitze-klasea aldatuta arau
berriak modu erosoan egoki daitezke-eta.
' 31Ez dirudi, hala ere, kontuak hain garbi daudenik, batez ere eratorpenerako erregela zehaztu behar denean.
Sinetsi adibidea alde bat utzita (hain zuzen ere sinistu/ sinetsi zalantza sor daitekeelako), -ezin eta -aldi gehitzean,
adibidez, utzezin / uztezin /utziezin egin behar al da (bi silabatakoek berekin duten arazo gehigarriarekin)? Ez dugu
hemen aurrera egingo, besteak beste puntu horretaraino ez baita gure lana iristen, baina kasuistika osoa aurreati
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e) Ireki motakoak (ireki, ireki, irekitze): partizipio-marka espliziturik ez du hartzen eta aditzizena -fze-rekin egiten du (0-TZE).
A 5:10; araz; adoin2; partiz; adi_ize2;
Atxiki, bizi, ebaki, eduki, erabaki, hil, igo, ito ,ja ik i,ja io ,jo ,... ere sail honetakoak dira.
f) Jarri motakoak Qar,jarri,jartze): -i partiziokoa eta -tze aditz-izena (I-TZE).
A 6:10; araz; adoin2; partizl; adi_ize2;
Bidal(i), ekar((r)i), eskain(i), estal(i), etor((r)i), ezar((r)i), igor((r)i), iragar((r)i),
irakur((r)i),... aditzek ere jokaera bera dute, baina r gogorra dutenek ({Rgog} ezaugarria)
epentesia aplikatuko dute partizipioa eta aditz arazlea gehitzean: ekar, ekartze; baina ekarRi,
ekarRaraz.
g) Abestu motakoak (abes, abestu, abeste): -tu partizipioa, baina -te aditz-izena hartzen dutenak
(TU-TE).
A 7 :10; araz; adoinl; partiz2; adi_ize;
Hoz(tu), hus(tu), piz(tu), zorroz(tu) talde honetan txertatzekoak dira. "Bukaeran afrikatua
duen oinarri bati -tu lotzen zaionean afnkatua galtzen du adizkiak; alderantziz, adizki horri
dagokion aditzoinak afrikatua nahi-ta-ez atxiki behar du. Beraz: hustu dut, baina huts
dezaket (ez *hus dezaket)', (...)" (Euskaltzaindiaren 28. araua, 147. or.).
Aldaketa fonologikoak erregela bidez konponduko ditugu, huts baita aditzoina, baina
hustu partizipioa.
h) Ibili motakoak (ibil, ibili, ibiltze): I-TZE, berez jarri motakoak bezalakoa, baina k i j ere
onartzen du aditzoinak (ibilki).
A 9:10; araz; adoin4; partizl; adi_ize2;
Izan motakoekin egin dugun bezala, gutxi batzuek dira jarraitze-klase hau hartzen
dutenak, betiere OEHan eta EEBSko eorpusean aurkitu dugunaren arabera.
i) N ahi motakoak (nahi, nahi izan, nahi izate): aditz berezia dugu, lehen osagaia izena batta,
partizipioa eta aditz-izena izan-en bidez egiten dituena, baina geroa, esaterako, nahiko nahiz

duela erabaki beharko du Euskaltzaindiak eta, bide batez, faktitiboarena berrikusi beharko du sistematika horren
barruan. Bego horretan oraingoz etajarrai diezaiogun 23. arauari.
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nahi izango. Hemen lehen osagaia besterik ez dugu kontuan hartzen eta, beraz, izan aditzetik
bideratuko da bestea (nahi izan).
AIO; 10; adoin; paitiz3;
Ahal (izan), axola (izan), behar (izan)132, ezin (izan), falta (izan), gttra (izan), inporta
(izan), merezi (izan), maite (izan), opa (izan),... landu ditugu A10 jarraitze-klasearekin.
j) Ari / aritu motakoak (ari, ari izan / aritu, ari izate / aritze): berez bi aditz ere badira (ari izan eta
aritu), baina sarrera beretik bideratu ditugu biak, jarraitze-klase batekin. Batetik A3 jarraitzeklase osoa bildu dugu (nekatu motakoa) eta partizipio berezia gehitu diogu, Otikjoko duena,
alegia.
A il: A3; partiz3;
k) Adierazi (adieraz, adierazi, adierazte); faktitiboa beregain duen aditza (Euskaltzaindia, 23.
araua) —onartzen duen aditz bakarra gainera, eta horrela hiztegiratua, ihartua dagoelako— ,
nahiz faktitibotasuna galdua duen. Baina ez diogu ?adierazaraz egiteko biderik emango. Ez
du, beraz, araz azpilexikoa hartuko.
A 12:10; adoinl; partizi; adi_ize;
Araz faktitiboa azpilexiko bezala landu dugu, eratorpen-atzizki bezala, baina aditz arrunt
baten jokaera du eta multzo honetan landu beharko litzateke. Atzizki lexikaletan ikusi
dugunez, A12 jaitaitze-klasea eman diogu honi ere, berriro arazlea ez onartzeko.

A d itz-m o ta:
Aditz-motaren barraan hala egin dugu banaketa (IV.4, irudian ikusten den bezala);
a) Aditzoinetik abiatuta elementu terminala, aspektu burutugabea eta menderagailuak izango
ditugu. Honen arabera, 10-z gain, lau jarraitze-klase hauek erabiliko ditugu aditz
guztietarako: -ten egiten dutenekin TEN eta -tze egiten dutenekin TZEN; baina -ki har
dezaketenentzat TEN_KI eta T Z E N JK l ere izango ditugu. Aditzoinari lotzen zaizkion
menderagailu guztiak, tea eta tzea azpilexikoetan bildu ditugu. Aldi berean, -ten eta -tzen-ek
gradua har dezakete, AGO jarraitze-klasearen bidez: ikustenago.

1 3 2 Aditz honen pareko behar(tu) ere badugu, baina, semantikoki behintzat, ez dute zerikusirik. Sarrera
bakarrarekin behar, behar 'nan / behartu, behar izate / behartze osorik lan genezakeen, a ri/a ritu bezala tratatuz eta
A l l jarraitze-klasea ezaniz, baina bi aditz desberdinen aurrean gaudela uste dugu. Beharizan AIO eta behartu A3
izango dira, beraz.
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TEN: 10; ezbu; tea;
TZEN: 10; ezbu2; tzea;
TEN_KI: TEN; ki_n:
TZEN_KI: TZEN; k i j ;
ten AGO; non, AGO: adb_ago_0; 10 den;
b) Partizipioaren ondoren aspektu burutua eta geroa bideratu ditugu, menderagailuekin eta
adjektiboaren jarraitze-klasearekin: partizipio-markarik ez dutenek (0) eta -i nahiz -tu
bukaeradunek PARTI beharko dute (egin, ikusi, nekatu). Eta partizipioaren atzetik geroa,
partizipioei eransten zaizkien menderagailuak (ik_ta_z eta agatik azpilexikoetan bilduta) eta
izenondoaren morfotaktika osoa erantsi ahal izango dugu. Bestalde, aditz-perifrasiek geroa
hartzen dutenerako, GERO_KO sortu da (ahalko), beste informazio guztia izan aditzetik
bideratuko baita.
GEROJKO: gero;
PARTI: 10; buru; gero; gerol; ik_ta_z; agatik; ADJK;
c) Aditz-izena: aditz-mota honen morfotaktikan 10 terminala eta izenek hartzen duten
mugatasuna / numeroa daude zehaztuta: I2jarraitze-klasea. Baina izenen morfotaktikarako
utziko dugu honen azalpena, testuinguru hartan egokiago ikusiko dugu-eta.

IV .3.2.2.2. A ditz laguntzaileak; adizki jokatuak
Atal honen hasieran esan dugu erregela taktikoak erabiliko ditugula adizki jokatuen
morfotaktika ondo lantzeko. Ikus dezagun, hala ere, urruneko mendekotasunak kontuan hartu
aurretik, adizki bakoitzak har ditzakeen osagaiak, gordinean.
a) Aurrizkiak
Ba- eta bait- menderagaiiuek eta ba(-) partikulak atzetik har ditzaketen osagaiak hiru jarraitzeklasetan bildu ditugu: BABAI baieztapenezko partikulak darama, atzizkia ere onar baitezake
segidan (badator, badatorrela)-, BABALD —baldintzazkoak duena— eta B A IT—kausazkoak—
, berriz, menderagailuei dagokienez, hasieran aipatu ditugun debeku-ezarpenak baliatuz
moldatu ditugu, aurrizkia azaltzen bada atzizkia ukatu behar delako ((baldin) badator, baitator,
baina *badatorrela, *baitatorrela).
1) Ba(-) partikuia besterik ez dugu, beraz, atal honetan osatuko, segidan B A B A I jarraitzeklasea har dezakeena:
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BABAI: al5bl78; a2b23; 10;
10-z gain — hau da, beste partikula bat tartekatzen denean, aske dagoenerako— , al5bJ78
(A l, A5, B l, B7 eta B8 saileko modua / denbora adierazten duten adizki jokatuak) eta a2b23
(A2, B2 eta B3) azpilexikoak har ditzake. Eta adizkiez aritzean (ikus IV.2.2.1. atala) ikusi
dugun bezala, azpilexiko hauek beren jarraitze-klasea izango dute, LA T kasu honetan (ikus
hurrengo azpiatalean).
2) Ba- baldintzazko menderagailuaren jarraitze-klaseak, BABALD izenekoak,
BABALD: al5bl78; a4b46_0;
osagaiak hartzen ditu, hau da: a l5 b l7 8 — goiko paragrafoan azaldu berri duguna— eta
a4b46_0 (A4, B4 eta B6), guztiek ere atzizkia ukatuz (_0). Baina adizki horien guztien
morfotaktika kontrolatu behar dugula esan dugu, atzizkirik har ez dezaten.
3) Bait- kausazkoa:
BAIT: al5bl78; a2b23;
alegia, baieztapen-partikulak hartzen dituen berak har ditzake kausazko aurrizkiak ere, baina
hari 10 terminala onartu diogun bezala, hemen ez dugu atzizkia bakarrik ager dadin onartuko.
Horregatik ez dugu ezarri. Hemen ere ez dugu, baldintzazkoetan bezala, morfotaktika
osatuko erregela taktikoak apiikatu arte, atzizkiak ukatzeko.
b) A tzizkiak
Adizki jokatuek har ditzaketen menderagailuak jasotzen ditu L A T jarraitze-klaseak, la_n
azpilexikoan bilduta (dela, denez,...); baina 10 ere behar du, neutroa (dd) onartzeko. A Li-ek,
berriz, erlatibozko «-ren ondoren gertatzen den elipsia (e lijz e ) eta segidan etor daitezkeen
deklinabide-kasuen aukera ematen digu (duen, duenOa), 10-z gain.
LAT: 10; la_n;
ALl: eli_jze; 10;
Hemen ere, ba(-) baieztapen-partikularen ondoren hauetako edozein azaldu ahal izango da,
baina ba- eta bait- aurrizki menderagailuen ondoren ez. Eta aurrizki menderagailurik ez
dagoenean, bidea irekia izango dute adizkiek.

IV .3.2.3.

Iz e n a k

Izenek hartzen dituzten jarraitze-klaseak nahiko modu sistematikoan bil daitezke. Arruntei
dagokienez, bizidun / bizigabe da banaketa nagusia. Izen bereziek, bestalde, mugatasun lexikala
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dutenez, zuzenean hartzen dituzte deklinabide-kasuak, mugatasunetik pasa gabe eta, hortaz,
pertsona-, leku- eta erakunde-izenak banatuta nahikoa dugu. Ikus ditzagun, bada.

IV .3.2.3.1. Izen arruntak

* abz-k ago-egi ere har dezake oraindik, baina ez dugu imdian sartu.
IV.6. Irudia. Izen arrunt bizigabearen morfotaktika
Izen arrunt bizigabeek jarraitze-klase nagusi bat hartzen dute (I), izenaren deklinabidesistema arruntaz gain (II), elkarketa-marra (elkjnm ra) eta atzizki apreziatiboak — handigarri (tzar) zein txikigarriak (-txo, -ño)— onartuz. Bizidunek ere berdin egiten dute (IJbiz), bizidunen
azpilexikoak erabiliz.
I: elk_marra; txo; ño; tzar; I I ;
I_biz: elk_marra; txo_biz; ño_biz; tzar_biz; Il_biz;
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Deklinabide-kasuak besterik biltzen ez dituen jarraitze-klasea, muga(gabe)tasunetik
abiatuta, II da izen arrunt bizigabeentzat eta Il_biz bizidunentzat.
II: mg; ms; m sjekden; mp_abs; mph_abs; mp; mph; 10;
Il_biz: mg_biz; ms_biz; mp_abs; mp_biz; mph_abs; mph_biz; 10;
Oraindik egokitu gabe dauden zenbait maileguk m arratxoaren beharra izaten dute
irakurgarritasunaren mesedetan. Kasuotarako I_MAR (stock-ean) eta I_biz_MAR (surfer-ak)
jarraitze-klaseak sortu ditugu, baina mugatuta erabiliko ditugu, ez edozein izen arrunterako. Eta
mailegu hauek, noski, elkarketa bideratzeko aukera ere izango dute (elk_marra) (stock-arazo,
suif-ikastaro).
I_MAR: II; elk_marra; marra4; (stockean, stock-ean)
I_biz_MAR: Il_biz; elk_marra; maitaS; (surferrak, swfer-ak)
Leku-genitiboak13 3, erlatiboak eta zenbatzaile ordinalek elipsia eragiten dute, bizidunek eta
bizigabeek har dezaketena gainera: etxe 0 ko 0 a, du n 0 a, bi garren 0 a. Hemen ez dugu
bizidun / bizigabe banaketarik egin, elipsiaren ondoren biak etor daitezke-eta.
I1_ELIP: e lijz e ; 10
Atzizki apreziatiboek hartzen dituzte TXO (bizigabeek) eta T X O l (bizidunek) jarraitzeklaseak. Hauei deklinabide-kasuak eta elkarketa-marra erants dakieke, baina ez beraien mailako
atzizkirik (haurtxo, etxetxo, baina *haurtxotxo, *haurtxoño, *etxetxotzar).
TXO: elk_marra; II; (etxetxo)
TX Ol: elk_marra; Il_biz; (haurtxo)
Elkarketa-marraren jarraitze-klasea IZENAK da, hain zuzen ere marra horren ostean izenak
azpilexiko zabalean bildua dagoen edozer (izen, alegia) azal daitekeelako.
elkjmarra

-

IZENAK

Baina ezin onar daiteke sistematikoki; izan ere, izen + izen ontzat emango dugu, baina bi
osagai baino gehiago ez dugu sortzen utziko. Beraz, morfotaktika arruntak hori kontrolatzerik
ez duenez, erregela taktikoak erabili beharko ditugu sorkuntza mozteko eta analisi batzuk ez
onartzeko ( *liburu-azoka-etxe modukoak) (ikus V.5.2. atala).
Izenekin batera sartu ditugu ikurrak eta laburdurak, hauek marratxotik abiatzen dira-eta.

*33jabego-genitiboak ere elipsia hartzen du, baina honen parean m otib atib o a ere onartu dugu (ume a en gatik),
elipsirik gabea. Horregatik ez dugu hemen landuko, jarraitze-klase desberdina hartzen du-eta.
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MARRA2: marra2; (a-)
MARRA4: mana4; 10; (cm bat, cm-)
Posposizioentzat jarraitze-klase bat baino gehiago behar dugu, osagai bakar bezala ager
daitezkeenerako, nahiz badakigun aurreko testu-hitza absolutiboan dagoena. LK_KO jarraitzeklaseak leku-denborazko kasuak bakarrik onartzen ditu, mugatu singularretik pasata.
IK_KO_IO jarraitze-klaseak, berriz, partitiboa eta leku-genitiboa.
LK_KO: ms_lekden; 10; (kanpo)
IK_KO_IO: par; gel; 10; (gabe)

IV .3.2.3.2. Izen bereziak
Izen bereziek mugatasun lexikala dute eta, beraz, deklinabide-kasua hartzen dute zuzenean,
mugatasunetik pasa gabe. Horrelakoak dira ondokoak:
a) Pertsona-izenak: pertsonek IB jarraitze-klasea hartzen dute, hau da, segidan har ditzakete
deklinabide-kasuak (IB l) eta marratxoaren ondoren har ditzaketenak (marral). Azken hau
zeini erantsi eta zeini ez bereizten ez da erraza, izan ere, izen ezagunek ez dute horren
beharrik esana dugun bezala, baina ezezagunentzat aukera hori irekita utzi beharra dago.
Zabal jokatuta, gure irizpidea pertsona-izen guztiei aukera hori ematea izan da. Baina
marraren ondoren IB I hartuko dute eta, beraz, ezingo da berriro marrarik ezarri.
IB: IB l; m arral; (Mikelek, Mikel-ek)
IB l: abs; par; erg; dat; gen_biz; ine_biz; ala_biz; abu_biz; abz_biz; abl_biz; ins;
mot; pro; pro2; soz; des; des2; des6; 10; (Jon-i, Jon lOIgartua)
eta marral IB l.
b) Leku-izenak: hemen ere goiko arazo berarekin egin dugu topo eta irizpidea, noski, bera izan
da. Hortaz, LIB hartuko dute leku-izenek, marraren aukerarekin, eta marraren ondoren
L IB l bakarrik onartuko da. Baina berez plural direnek —datu-base lexikalean hala
markatuta datozenek— beste jarraitze-klase bat behar dute, alegia, LIB_PL (Andeak), nahiz
10 ere aukeran duten Ande mendiak eta horrelakoak ongi analizatzeko. Plural hurbila,
normala denez, ez dugu onartu. Estatu_Batu bi mailatako formak ere jarraitze-klase hau
hartuko du.
LIB: LIB l; marra2; (Algerreko, Alger-eko)
L IB l: abs; par; erg; dat; gen; ine; gel; ala; abu; abz; abl; ins; mot; pro; pro2; soz;
des; des2; des4; des5; 10; (Algerreko)
LIB_PL: mp_abs; mp; 10; (Andeak, Ande mendiak, Andeetan)
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c) Erakundeak-eta: erakunde-izenek pertsona- eta ieku-izenen osagaiak har ditzakete, bietara
joka dezakete-eta. E T B sarrerak» esaterako, "E TB n esan dute", "E T B k esan du",
"ETBrengandik espero nuen" bezalakoak egiteko aukera ematen digu, Jarraitze-klase zabala
da (LIB_IB), beraz. Sarrera hauek ere marratxoa har dezakete (marra6), baina ondoren
L IB JB 2 bakarrik onartuko dugu, beste marratxorik gabe.
L IB JB : LIB_IB2; marra6; 10; (■Siemensek, Siemens-ek)
L IB JB 2 : abs; par; erg; dat; gen_biz; ine; ine_biz; gel; ala; ala_biz; abu; abu„biz;
abz; abz_biz; abl; abl_biz; ins; mot; pro; pro2; soz; des; des2; des4; des5;
des6;
Bestalde, -/Tbukaera duten siglek jokabide desberdina dute besteekiko ergatiboan eta lekugenitiboan, beste k bat duten kasuetan, alegia, Bi karaktere hauen artean marratxoa ezarri
beharra dago eta, beraz, beste bat sortu behar izan dugu (m arra3) AEK -k, AE K -ko, baina
AEKn ondo analizatzeko. Hortaz, LIBK j arraitze-klasean ez dira zuzenean aipatu berri ditugun
bi kasuok azalduko, baina marraS azpilexikoaren jarraitze-klasea LIBK_MARRA izango da,
erg eta gel bakarrik onaitzen dituena.
LIBK: abs; par; dat; gen_biz; ine; ine_biz; ala; ala_biz; abu; abu_biz; abz; abz_biz;
abl; abl_biz; ins; mot; pro; pro2; soz; des; des2; des4; des5; des6; marra3;
10; (AEKn, AEK-k)
LIBK_MARRA: erg; gel; (AEK-k)

IV .3 .2.4. A d je k tib o a k
Adjektiboek ia izenen morfotaktika bera dute, bi berezitasunekin: a) ez dute, berez, bizidun /
bizigabe bereizketa egiten, ondoan duten izenaren arabera baizik; beraz, guk biei dagozkien
azpilexikoak eman dizkiegu, sintaxian bereizteko; eta b) izenek ez bezala, gradua har dezakete.
Bestela, atzizki apreziatiboak izenei moduan erants dakieke — hemen ere bizidun / bizigabe
bereizketarik gabe— , eta ondoren ADJK2, berriro atzizki hori onartzen ez duena; bai, ordea,
gradua (adj_ago, adj_egi, adj_en) eta deklinabidea (12). Elkarketa-mana ez diegu adjektiboei
ezarri, esana dugun bezala, izen + izen motako elkartuekin bakarrik egin baitugu saioa.
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ADJK: ADJK2; adj_txo; adj_ño; adj_tzar;
A DJK2:12; adj_ago; adj_egi; adj_en;
12: mg2; ms_biz; ms_lekden; mp„abs; mp_batzu; mph_abs; mph2; 10;
Adjektibo (izenondo) irregularrentzat ADJK3 sortu dugu. On, adibidez, on, onegi, onen,
baina *onago dugu. Horregatik ez dugu adj_ago sartu jarraitze-klasean, hobe sarrerak emango
baitigu konparazioaren berri.
ADJK3:12; adj_egi; adj_en;
Lau jarraitze-klase bakarrik erabilita, beraz, izenondoaren berri eman dezakegu, ia erabat
sistematikoa baita134.

IV .3.2.5. Izen ord ain ak
Azpilexikoak ikustean aipatu dugu izenordainek muga(gabe)tasun lexikala dutela; beraz,
jarraitze-klaseak kasuak bilduko ditu zuzenean. Baina oso jokaera desberdinak dituzte
izenordainek eta, horrexegatik, hainbat jarraitze-klase sortu behar izan dugu.

134Kategoria hau da datu-baseko sarrerak automatikoki aberasleko erraztasunik gehien ematen duena, kategoria,
azpikategoria eta erregeletarako ezaugarriak erantsita, morfotaktika berez hartzen baitu; ADJK.
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IV ,3 .2 .5 .1 . P ertson a-izen ord ain ak
Arrunten berri emateko lau jarraitze-klase behar izan ditugu, alegia, /O ie k ni, hi, gu eta zu
biltzen ditu, baina zuek-en berri emateko bi sortu ditugu (ABS eta 103), jokabide desberdina
baitu: absolutiboak zuek ABS hartuko du eta bestelako kasuek, maila lexikoan zue- alomorfoa
erabilita, 103.
101: abs; erg; dat; gen_ber; ine_biz; ala_biz; abu_biz; abz_biz; abl_biz; insl; mot;
par; ms_biz; ta2; soz; desl; des3; des6; 10;
ABS: abs;
103: erg; dat; gen; insl; ta2; soz; des; des2;
I 0 3 k ez du 10 jarraitze-klase terminala onartuko, *zue ez delako berez ezer. Eta har
ditzaketen morfemak ere ez dira berak, pluralak genitibotik pasata osatzen baititu asko (zugan,
baina zuengan). Adlatiboaren gainean eraikitako destinatiboan ere, esaterako, nahitaez genitiboa
eskatzen du aurretik, besteek aukeran dutena: zu(re)ganako, baina zuenganako, Eta argi ikusten
da hemen genitibo berezia (g e n jb e r ) hartzen dutela zuek sarrerak ez beste guzdek, Ikus
dezagun irudi batean:
zuek

zue-

T
abs

erg| dat

igen| jinsl |ta2

mot
des6 elipsia
^
iot Ij|des6|
eli

gel

|so z| |d e s| |des2

abl ||abl3
abl3 des^
des4

l

-------- ----

Mug/Num

I
Kasuak'
j

IV.8. Irudia. Zue- izenordain pertsonalaren alomorfoaren morfotaktika.
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Hauen parean, eta 101 jarraitze-klasearekin hauek ere, neu motako indartuak sartu ditugu
(eta zeuek, berriz, 103 erabiliz berriz ere). Bestelako indartuen berri emateko bi jarraitze-kiase
gehiago ditugu: nerau motakoek nerau ABS eta BMF: neron- alomorfoarentzat NERON dnte.
Nihaur modukoek NIHAUR dute, absolutiboa ere barne dela.
NERON: erg; dat; gen_biz; ala_biz; abu_biz; abz_biz; abl_biz; ins; insl; ins2; mot;
soz; des; des2; des6; (neron-)
NIHAUR: abs; erg; dat; ta; gen_biz; ala_biz; abu_biz; abz_biz; abl_biz; ins; insl;
ins2; mot; soz; des; des2; des6; (nihaur)

IV .3.2.5.2. Izenordain zehaztugabeak
Izenordain zehaztugabeen morfotaktika bost jarraitze-klaserekin osatu dugu; hauek ere
mugagabetasunaren berri sarreran dute eta, beraz, zuzenean hartzen dituzte kasuak: nor (eta
edonor, inor) NOR jarraitze-klasearekin, bizidunen kasuekin; pluralerako (nortzu) 109; norbait
N B I\ nornahi NB2 eta, azkenik, deus 108, bizigabe bezala eta partitiboa hartzen duen bakarra
baita.
108: abs; par; erg; dat; ta; ins; insl; soz; des; des2; des4; des5; 10; (deus)
109: abs; erg; dat; gen_biz; soz; des; des2; des6; (nortzu)
N B l: abs; erg; dat; gen_biz; ins; mot; soz; des; des2; des6; pro; (norbaif)
NB2: abs; erg; dat; gen_biz; ins; mot; soz; des; des2; des6; pro; pro2; (nornahi)
NOR: abs; erg; dat; gen_biz; insl; soz; des; des2; des6; (nor, edonor, inor)
Norbait eta nornahi biltzen dituzten jarraitze-klaseak ia parekoak dira, baina bigarrenak pro2
ere har dezake, alegia, nomahitzat eta nomahitako egin dezakeen bitartean, norbaitzat bai, baina
*norbaitako ez du Euskaltzaindiak (1987a:141 eta 143. or.) ontzat ematen.
Ez dugu ahantzi izenordain hauek kasu-marka bukaeran beharrean tartekatuta ere har dezaketela
(n o rn a h ik edo n o rk n a h i, n o rn a h iri edo n o rin a h i,,,.), baina literaturan azaltzen dira
(Euskaltzaindia 1987a:141 eta 143. or.) eta ez diegu erabilera arrunten pareko tratamendua
eman. Horregatik ez ditugu MORFEUSen landu.

IV .3 .2.5.3. E lkarkariak
E lkar jokaera berezikoa da eta, horregatik, m s_elk azpilexikoa sortu dugu berarentzat, 10
jarraitze-klasearekin batera E L K osatzeko. E lka rrik-m berri emateko modurik erosoena
hiztegian sarrera ematea dela ikusi dugu, forma ihartua ere bada-eta. Ez du jarraitze-klaseak
jasoko, beraz.
ELK: ms_elk; 10; (elkar)
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Bestelako galdetzaileak hurrengo atalean ikusiko ditugu, determinatzaileen barruan, nahiz
izenordain bezala ere funtziona dezaketen. Baina esana dugu ez direla izenordain.

IV .3.2.6. D eterm inatzaileak
Determinatzaileak determinatu egiten duenez, berez mugatasuna berarekin behar duela pentsa
daiteke, eta aipatu ere egin dugu kapitulu luze honen hasieran. Baina salbuespentzat hartuko
ditugu batzuk, ondoren ikusiko dugunez.

IV .3.2.6.X . E rak usleak
Erakusle anuntak mugatuak dira beti, lexikoan dute informazio hori (MS edo MP); horregatik
hartuko dute deklinabide-sistema zuzenean. Alomorfoak erabili behar izan ditugunez, bi sarrera
izango dituzte: hau A B S jarraitze-klasearekin, baina hon- alomorfoa maila lexikoan H A U
jarraitze-kiasearekin. Hori eta hura ere alomorfo bidez sortu ditugu, horr- eta har- eginda, nahiz
iehenengoa HAU bidez konpondu dugun eta bigarrena, aldiz, HURA erabilita, Arrazoia hau da:
hau eta hori (hon- eta horr-, alegia) honez (horrez), honetaz (horretaz) eta honezaz (horrezaz)
erabil daitezke instramentalean, hiru aldaerakjasota. Hura-k (har-), aldiz, harez eta hartaz egin
dezake, bainaez */wrzaz.(Euskaltzaindia 1987a: 126-128 or.).
Plurala osatzeko jaiTaitze-klase berak erabili ditugu, berririk sortu gabe. Baina kasu honetan
plural lexikala duten hiru osagaiek jarraitze-klase bera hartuko dute, H AU , hain zuzen ere,
instrumentaleko hiru aldaerak onartzen baitituzte guztiek (haiez, haietaz, haiezaz, hura-k ez
bezala). Absolutiborako hauek, horiek eta haiekABS jarraitze-klasearekin utzi ditugu eta haue-,
horie- eta haie- HAUrekin,
HAU: erg; dat; ta; gen_biz; ins; insl; ins2; mot; soz; des; des2;
HURA: erg; dat; ta; gen_biz; ins; insl; mot; soz; des; des2;
Erakusle indartuei dagokienez, BERA eta BER (here) sortu ditugu singularra aztertzeko,
bera sarreran bera eta ber- BMF dutenak — azken hau leku-denborazkoen berri emateko batez
ere— eta, pluralerako, BERE erabili dugu, bere- aldaerarekin (beren).
BERA: abs; erg; dat; gen_biz; ine„biz; ala„biz; abu_biz; abz_biz; abl_biz; ins; mot;
soz; des; des2; des6; 10;
BER: a_ine; gel; ala; abu; abz; abl; ta; gen_ber; soz; des; desl; des3; des4; des5;
BERE: erg; dat; ta; gen_biz; ins; mot; soz; des; des2; des6;
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IV .3.2.6.2.

Z en batzaileak

a) Zehaztuak: bat zenbatzailea bere aldetik sartu dugu: 1) singularra izatean, ez duelako besteek
duten informazioa eta jarraitze-klasea; 2) baina mugagabe ere izan daiteke; 3) banatzaile
berezia duelako, alegia, libttm bana bai, baina *bana liburu ez, beraz, na2 eman diogu, 10
hartzerik ez duena; 4) Euskaltzaindiaren 18, arauaren arabera, batgarren ordinala ere onartu
dugu, nahiz hori baino askozaz anuntagoa den lehen. Beraz, muga(gabe)tasun lexikalik ez
diogu EDBLn ezarri eta mugatasuna/numeroa azpilexikoetatik abiatu gara informazio osoa
eskaintzeko (mgjbat, m s jja t eta m sjekden, lehenengo biak berariaz sortuak).
BAT: mg_bat; ms_bat; ms_lekden; na2; garren; (bat)
Beste zenbatzaileak batean bildu ditugu, har ditzaketen ordinala eta banatzailea gehituta,
salbu mila, milioi, bilioi eta hauen eratorriak, ez baitute -na hartzen (mila bana, ez *milana);
horregatik daramate ZNB2. Gogora dezagun berriro ere, zenbatzaile zehaztuak berez direla
mugatu, baina IV.2.1,3. atalean azaldu dugunez, muga(gabe)tasun-azpilexikoetatik pasarazi
ditugu analisi osoak eta zuzenak eskaini ahal izateko; horregatik dute 12 jarraitze-klasea,
adjektiboek bezala, bizidun/bizigabe banaketarik ere ez delako hemen egiten.
ZNB: 12; nal; garren; (bi)
ZN B 2:12; garren; (mila, milioi)
b) z eh a z tu g a b e a k : IM G A R R E N bizpa h iru eta horrelako zehaztugabeei em an diegu,
mugagabetasun lexikala alde bat utzita, mg azpilexikotik pasata (mg_bat). Zenbat-ek M G l
hartzen du, mugagabeari esleitu diogun jarraitze-klase bera, kasuak zuzenean hartzen
dituena, sarrera lexikoari mugagabetasun lexikala ezarri baitiogu. Zenbait-tk, bide beretik,
108_0 hartzen du. Asko13S-k ere MG5 hartzen du, mugagabetasuna berarekin baitu, anitzek bezala. Eta asko-m n gradua, bestalde, gehi-rekin (G EH I) osatuko dugu. G u txi-ri
dagokionez, gradua ere erantsi behar zaio eta horregatik eman diogu G U TXI jarraitzeklasea.
Batzuk (BMF: batzu-) sarrerari buruz emana du Euskaltzaindiak bere azken erabakia eta
horretara moldatu dugu gurea: "badiradi formalki mugatu pluralak diren erak hobetsi behar
direla euskara baturako." (Euskaltzaindia: 12. araua). Beraz, mugatu plural bezala landuko
dugu (IMB), nahiz zehaztugabeen multzoan ari garen.
IMGARREN: mg_bat; nal; garren;
M G l: abs; erg; dat; ta; gen_biz; ins; a_ine; gcI2; ala; abu; abz; abl; mot; soz; des;
des2; des4; des5; ban; 10;

135Beste asko bati ere eman diogu sarrera, mailakatzaileari alegia, "eder askoak" eta horrelakoak analizatzeko.
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I08_0: abs; erg; dat; ta; gen; ins; soz; des; des2; 10; (zenbait)
IMB: mp_abs; mp_batzu; (batzu-)
GEHI: ago_ko; egi_ko; en_ko; 10; (gehiago)
GUTXI: MG5; ago_ko; egi_ko; en_ko; 10; (gutxi)
c) orokorrak: hiru dira sail honetan agertzen direnak: dena, guztia eta oro.
Guzti ez da bakarrik erabiltzen eta horrexegatik ez diogu 10 onartu 14 jarraitze-klaseari.
Baina guztiau / guztiori analizatzeko sarrera berriak eman dizkiegu, nahiz erraza zen
jarraitze-klase bidez egitea, baina aparteko bidea daramatela iruditu zaigu. Hauek
absolutiborako bakarrik erabil ditzakegunez, guztion- eta guztiorr- alomorfoak sortu ditugu
maila lexikoan erakusleekin egin dugun bezala eta, horrela, haien jarraitze-klase bera baliatu:
H AU .
14: ms_biz; ms_lekden; mp_abs; mp_batzu; mph_abs; mph2;
Dena-k ere 14 jarraitze-klasea dauka; honek, aurrekak bezala, ez du 10 onartzen, baina
beste arrazoi bategatik: beti sintagma-bukaera da eta, hortaz, absolutiboa behar du gutxienez.
Ora-ri, berriz, zuzenean erantsi dizkiogu kasuak (ikus Euskaltzaindia 1993:113) eta MG2
eman.
MG2: abs, erg, dat, ta, gen_biz, ins, soz, des, des2;

IV .3.2.6.3. D eterm in atzaile zehaztugabeak
Laujarraitze-klase berrirekin eman dugu determinatzaile zehaztugabeei dagokien informazioa,
mugagabetasun lexikala dutela kontuan hartuta eta, ondorioz, kasuak zuzenean hartzen dituztela
jakinda. Zer sarrerak eta eratoniek (edozer, ezer) IOZ daramate; zerbait-ek Z B l; zernahi-k ZB2
eta, azkenik, zein-tk eta eratorriek (edozein, ezein) ZEIN. Azken hau, gainera, mugagabe zein
mugatu izan daitekeenez, mugatasunari dagokion informazioa ez diogu lexikoan eman eta
zuzenean azpilexikoak erabilita osatu dugu.
IOZ: abs; par; erg; dat; ta; gen_biz; ins; mot; pro; pro2; soz; des; des2; 10; (zer,
edozer)
Z B l: abs; erg; dat; ta; gen; a_ine; ala; abu; abz; abl; ins; insl; mot; soz; des; des2;
pro; 10; (zerbait)
ZEIN: mg_zein; ms_zein; m sjekden; mp_abs; mp_batzu; 10; (zein, edozein)
ZB2: abs; erg; dat; ta; gen_biz; ins; mot; soz; des; des2; pro; pro2; 10; (zemahi)
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IV .3.2.7. A d b e rb io a k
Aditzondoen morfotaktika kasuan kasuan ikusi beharrekoa da, hauen barruko sailkapen
semantikoa egin behar baita eta, hemen ere, hartzen dituzten deklinabide-kasuak aldatu egiten
dira batetik bestera. Hainbat jarraitze-klase beharko dugu, hortaz, Gogora dezagun, halere, ez
dutela mugatasunik hartzen eta kasua eransten zaiela zuzenean.
Bost atal nagusitan banatuko ditugu adberbioak, Euskaltzaindiaren (1994:453) arabera:
denborazkoak, lekuzkoak, moduzkoak, maila-aditzondoak eta iritzi-adberbioak.

IV .3 .2.7.1.

D enborazkoak

G aurt atzo, bihar, beti, egun, aspaldi, berandu, etab. arruntek oso kasu gutxi hartzen dute,
leku-denborazkoak soilik —denborazkoak, zehaztu beharko genuke hemen— , baina banaka
ikusi beharrekoak. Batzuek, gainera, gradua har dezakete (beranduago, beranduegi, ...).
Konposatuak ere eman ditugu: noizbait, noiznahi, edonoiz, inoiz, berehala,... Esan dezagun,
halere, hauen berri espiiziturik ez dugula inon aurkitu eta askotan gure irakurketa propioa egin
behar izan dugula kasu bat gehitu ala ez erabakitzerakoan.
Gaur, atzo, bihar, etzi, egun, beti eta horrelakoentzat inesiboa, leku-genitiboa, ablatiboa eta
destinatiboa — aldaera desberdinak hartuta— onartzen ditu Euskaltzaindiak (1987a: 152), noiz,
noizbait eta noizjiahi-xmizzt bezala. Guk hori baino zabalxeago jokatu dugu, nahiz hartu dugun
erabakia guztiz kritikagarria izan daitekeen, baina testu-agerraldi errealei erantzun nahirik egin
dugu: a) inesiboa ez dugu markatu, hori berezkoa baitute aditzondoek; beraz, sarrera lexikoak
esango digu denborazko izatea inesiboaren pareko dela (nahiz gau: gauean, goiz: goizean
modukoak ere izango diren, baina hauek izenak dira berez, gatir edo bihar ez bezala136; b)
adlatiboa gehitu dugu gaurtik biharrera modukoak onartzeko, baina ez dugu orotaratu,
*inoizera, adibidez, ez dugu-eta onartzen; c) destinatiboko -ko besterik ez dugu onartzen
(etziko, ez etzirako) Euskaltzaindiaren arabera (1994:455; Azkarate 1996); baina noiznahirako
eta noizbaiterako, bi horiek bakarrik, ontzat eman ditugu horiek espreski markatzen baititu
Euskaltzaindiak (1987a:152). Hortaz, gaur eta bihar modukoak 7(5jarraitze-klasearekin osatuko
ditugu; noiz, inoiz eta edonoiz 111 rekin eta noimahi, noizbait L O rekin,
16: ge!2; ala; abl; abl2; abu2; des4; 10;
I I 1: ge!2; abl; abl2; des4; 10;

^ B ih a r, egun eta atzo ere izen bezala aurkitu ditugu, baina horiek bi sarrera beharko lituzkete, ez baita gauza
bera "egim gauzak asko aidatu dira" edo "egtm ederra gauzak aldatzeko", lehencngoa aditzondoa da — eta inesibo
dela ere esan daiteke— eta bigarrena izen soila, inesibo egiteko egtmean egin beharko genukeena (egun vs, gaurko
egimean, esaterako).
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L K 2:10; gel2; ala; des4; des5;
Sekula, adibidez, bi kasurekin bakarrik erabil daiteke: sekula, sekulan eta sekulako. Kasu
honetan inesiboaren marka berariaz ezartzen zaio (Euskaitzaindia 1994:455) eta MORFEUSen
AN_KO jarraitze-klasea dagokio, Aspaldi moduko batek kasu gehiago har ditzake, inesiboa
barne; horregatik eman diogu 112. Eta a j n e lexikoitik pasa beharko du, ez baitu *aspaldin
egiten, leku-denborazko izenek hartu ohi duten a loturazkoa ere behar baitu — baina informazio
morfologikorik gabea— ,
AN_KO: ine; gel2; 10;
112: a_ine; ge!2; ala; abl; abl2; 10;
B art-m morfotaktika osatzeko 17 jarraitze-klasea sortu dugu, leku-genitiboko marka eta
ablatiboko aldaera bakar bat onartzen dituelako: bart, barteko, bartdanik.
17: gel; abl2; 10;
Aditzondo batzuek gradua ere har dezaketela aipatu dugu goraxeago. Berandu, adibidez,
sail honetakoa da eta 15 jarraitze-klasea hartuko du guztiaren berri emateko: leku-denborazko
kasuez137 gain adberbioei erants dakiekeen gradu-markak gehitu dizkiogu: beranduago,
beranduegi, beranduen. Baina superlatiboaren ondoren -a eta -ik ere azal daitezke (beranduena,
beranduenik) (ikus IV.2.2.2.3. atala), beste zenbait kasurekin batera. Azpilexiko horientzat
dago 16_A JK jarraitze-klasea.
15: adb_ago; adb_egi; adb_en; gel2; ala; abl; abu3; des4; des5;
I6_A_IK: gel2; ala; abl; des4; adb_a; par; 10;
Beste hainbat aditzondok ez du inongo kasu-markarik hartzen (;maiz), eratorriek batez ere
(berriki), baina gradua onar dezakete (maizago, berrikiago)-, hauek A G O _E G I_E N (ikus
beherago moduzkoak) jarraitze-klasea izango dute. Bestalde, lehendik kasu-marka zuten
"aditzondo gisa aski finkatuak ageri diren denbora adizlagun zenbait"ek (Euskaltzaindia
1994:455) ere (orduan, artean, azkenean, tenorez, ...) 10 beharko dute, alegia, ez zaie ezer
eransteko aukerarik emango.

137abu3 cre ontzat eman dugu, Euskaltzaindiaren iritzia zein den oso garbi ez dugun arren. Baina erabakia eman
bitartean ez baztcrtzea erabaki dugu: berandumrte (Euskaltzaindia 1994:478).
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IV .3 .2 .7 .2 .

L ekuzkoak

EG Lrm sailkapena mantenduz, non galdekaria dugu oinarri, baina honekin batera erakusleak
(hemen, hor, han), zehaztugabe konposatuak (edonon, nonbait, nonahi) eta bestelakoak (alde,
gertu, hurbil, urrun) ikusiko ditugu segidan, bakoitzaren morfotaktikaren berri emanez.
Non galdekariak L K 1 J)_ K 0 jarraitze-klasea hartzen du, han da, leku-genitiboa, adlatiboa
— bai eta muga- zein helburu-adlatiboa ere— eta ablatiboa. Denborazkoen morfotaktika baino
bateratuagoa dago lekuzko aditzondoena, jarraitze-klase hau berau erabil baitezakegu hor eta
han erakusleentzat ere (hemen-m morfotaktika desberdina da, oraintxe ikusiko dugun bezala);
are gehiago, konposatuak ere halaxe definituko ditugu,
LK1_0_KO: gel2; ala; abu; abz; abl; 10;
Hemen-ek hemengo eta hemendik besterik ez dezake osa, Horregatik beharko du jarraitzeklase berezia, TIKJCO hain zuzen ere.
TIKJCO: gel2; abl; 10;
Atzizkiak ezartzeak sortzen dituen aldaketa fonologikoak erregela bidez konponduko
ditugu: han, baina hara; non - nongo, baina nonbait - nonbaitEko).
Bestelakoei dagokienez, denborazkoetan ikusi dugun bezala, batzuk izenondo dira berez.
Bikoiztuta izango ditugu hurbil eta urrun, adibidez, eta hurbiletik edo urnm etik izenondotik
sortu ditugun bezala, hurbildik eta urrundik aditzondotik aterako dira. Baina gertu, esaterako,
aditzondo besterik ez da. Eta, azkenik, alde izen bezala bakarrik emango dugu, lekuaz gain
denbora ere adieraz baitezake (zortziak aldean etorri zen, aldean ekarri zuen,...). Hortaz,
izenaren morfotaktika erabiliko dugu eta adizlagun gisa landuko dugu.
Aditzondotzat hartuko ditugun guztiek LK1_0_KO jarraitze-klasea baliatuko dute, lekuzko
gehienek bezala.

IV .3 .2 ,7 .3 .

M oduzkoak

Nola galdekaria da moduzko aditzondoen oinarria, eta honekin batera erakusleak (honela,
horrela, hala, honelaxe,,..) eta konposatuak (edonola, nolabait, nolanahi, inola) ere bilduko
ditugu. Printzipioz ez dute inolako atzizkirik hartzen, salbu izenondo bihurtuko dituen lekugenitiboa (nolako). Hortaz.sarrera hauek guztiek K02_10 jarraitze-klasea hartuko dute:
K 02 „10: gel; 10;
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Esaera adberbialak, esana dugunez, hitz anitzeko sarrera bezala landu ditugu. Ez ditugu
hemen aipatuko, beraz.
Erator-atzizkiren baten ondorioz osatutako aditzondoak ere hemen jaso ditugu, batez ere
eratorpena ez dugulako oraingoz landu eta, hortaz, hiztegi-sarrera dira guretzat. Batez ere -ki,
~lo eta -ro atzizkiez osatuak dira hauek. Beste hainbat, -ik (ikusirik), -ta (ikusita) etab. zein bere
lekuan landu dugu eta ez gara hemen horiei buruz arituko. Sarrera direnek gradua hartzen dute
askotan (ederki, ederkiago, ederkiegi, ederkien), denborazkoetan ikusi ahal izan dugun bezala,
eta horiei AGO„jBG/„S'/jarraitze-klasea eman diegu.
AGOJEGIJEN; adb_ago_0; adb_egi_0; adb_en_ik; 10;
Eta superlatiboak ere -a eta -ik (ederkiena, ederkienik) osatzeko aukera emango dion bere
jarraitze-klase berezia beharko du, baina berandu-rentzat sortu dugunaren desberdina,
moduzkoek ezin baitute bestelako kasu-markarik hartu graduaren ondoren (beranduenera, baina
*ederkienera), denborazkoetan egin ahal genuen bezala. A J K darama a d b _ e n jk azpilexikoak.
A JK : adb_a; par; 10;
Jarraitze-klase hau, bestalde, zenbait aditz defektiborentzat ere erabili dugu, fid o a g o jza n
modukoak sortzeko, alegia.

IV .3 .2 .7 ,4 . M aila-ad itzon d oak
M aila-aditzondo gehientsuenek 10 jarraitze-klasea dute, alegia, bere hartan bakarrik erabil
daitezke (arras, biziki, oso, guztiz, zeharo, etab.). Hala ere, asko modukoak deklinagarriak dira
— gogora zenbatzaileen atalean beste asko bat ere sartu dugula— eta 14J ) hartuko du. Mugatu
singularra zein piurala har dezake (eder askoa, itsusi askoak).
I4_0: ms_biz; m sjekden; mp_abs; mp_batzu; mph_abs; mph2; 10;

IV .3 .2 .7 .5 . Iritzi-ad b erb ioak
Nolabait hiztunaren jarrera edo iritzia adierazten duten aditzondoek osatzen dute saiikapeneko
azken atal hau eta ez dute inolako elementurik hartzen ondoren, hau da, 10 jarraitze-klasea behar
dute. EG Lñ jarraituz, menturaz, itxuraz, iduriz, agian, nonbait13B, apika, ausaz, etab. sartuko
ditugu. Hala ere, hauetako batzuek K 0 2 j 0 izango dute gurean, aditzondotik abiatuta

' ^ B i sarrera izango ditu nonbait formak; lckuzkoa bata, iritzizkoa bestea.
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izenlagunak ere bai baitaude gaur. Beraz, m enturaz, itxuraz, iduriz, ausaz, hain zuzen ere
instaimentala dutenak dira leku-genitiboa onartuko dutenak.
Beharbada, jakina, omen, ... ere hemen biltzen ditu EGLk, baina lokailu zein partikula
bezala sartu ditugu guk, Euskaltzaindiak berak (1994:462) ere proposatzen duenez.

IV .3.2.8. M ugatasuna
Izen arruntek eta adjektibdek eskatzen dute m ugatasuna nagusiki, berez inongo
muga(gabe)tasunik ez dutenak eta sintagman gauzatu ahal izateko beharrezko dutena, Jarraitzeklase hauek ez zaizkio normalean hiztegi-sarrera bati eransten, muga(gabe)tasun-azpilexikoari
baizik.

IV .3.2.8.1.

M ugagabea

M G izen arrunt bizigabeek hartzen duten mugagabe-osagaiaren (mg) jarraitze-klasea da,
informazio horren ondoren joan daitezkeen kasuak bilduz. Bizidunak (m gjbiz), aldiz, MG3tik
abiatzen dira. M G l bat zenbatzailearen mugagabearentzat (mg_bat) prestatu da, bizidun eta
bizigabeak biltzen baititu honek. M G 4 zein modukoentzat (m g_zein azpilexikoko 0
morfemarentzat) eta, azkenik, MG5 adjektiboek hartzen duten mg2 azpilexikoarentzat, bizidun
eta bizigabeak biltzeko.
MG: abs; par; erg; dat; ta; gen; ins; mot; ban; pro; pro2; soz; des; des2;
M G l: abs; erg; dat; ta; gen_biz; ins; a_ine; gel2; ala; abu; abz; abl; mot; soz; des;
des2; des4; des5; ban; 10;
MG3: abs; par; erg; dat; gen_biz; ins; mot; ban; pro; soz; des; des2; des6;
MG4: abs; erg; dat; ta; gen_biz; ins; insl; soz; des; des2;
MG5: abs; par; erg; dat; ta; gen_biz; ins; mot; pro; ban; soz; des; des2; des6;

IV .3.2.8.2. M ugatu singularra
M S izen arrunt bizigabeak deklinatzeko hartzen du singularrak eta MS3 bizidunetarakoko. MSJ
bat zenbatzailea mugatuan (bata) osatzeko; MS2, berriz, leku-denborazko kasuen berri emateko
mugatasunaren 0 morfematik pasa ondoren, M S4 elkarkarientzat prestatua dago (elkar), 0
morfema berri bat erabilita hemen ere. M S5, azkenik, zein motakoak singularrean lantzeko
erabiltzen da, ms_zein azpilexikoak biitzen duen a osagaiaren jarraitze-klase bezala, hain zuzen
ere.
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MS: abs; erg; dat; gen; ins; mot; soz; des; des2;
M Sl: abs; erg; dat; gen_biz; ins; soz; des; des2; des6;
MS2: a jn e ; gel; ala; abu; abz; abl; des4; des5;
MS3: abs; erg; dat; gen_biz; ine_biz; ala_biz; abu_biz; abz_biz; abl_biz; ins; mot;
soz; des; des2; des6;
MS4: dat; gen_biz; soz; des; des2; des6; 10;
MS5: abs; erg; dat; gen; ins; mot; soz; des; des2;

IV .3.2.8.3. M ugatu plurala
Jarraitze-klase gutxiagorekin konpontzen da osagai pluralak —plural hurbila barne— atzetik
hartzen dituen osagaien arazoa, izenek, adjektiboek eta zenbatzaileren batek besterik ez dutelako
hartzen, MP izen arrunt bizigabeak sortzeko ditugun mp (e) eta mph (o) azpilexikoek daramate
eta M P3 bizidunek (m p_biz, m p h jb iz). M P2, berriz, adjektiboek, aditz-izenek eta batzuk
zenbatzaileak — plurala haitzen duenean— behai' dituzten mp2 eta mph2 azpiiexikoek.
MP: erg; dat; ta; gen; ins; soz; des; des2;
MP2: erg; dat; ta; gen_biz; ins; soz; des; des2;
MP3: erg; dat; gen_biz; ins; soz; des; des2;

IV .3 .2 .9 . D eklinab idea
Atal honetan bildu ditugu azpilexikoetatik abiatzen diren dekl inabi de-kasuen beiri ematen duten
jarraitze-klaseak. Hauen morfotaktika — izen bizigabeena osatzeko bederen— IV.5. irudian
ikus daiteke.
a) G enitiboak ondoren motibatiboa, destinatiboaren aldaera bat eta elipsiaren ondoko
mugatasuna har ditzake bizigabeekin, hemendik berriro kasuak bilduz. GW-k emango digu
horren berri. Bizidunek, bestalde, aurreko kasuez gain beste leku-denborazkoak ere har
ditzakete genitiboaren atzetik: ama(ren)gana,...
GN: mot; des6; e lijz e ; 10;
GN_biz: ine_biz; ala_biz; abu_biz; abz_biz; abl_biz; mot; des6; e lijz e ; 10;
b) Leku-denborazko mugatu singularrak ez du mugatasun-marka espliziturik (0 morfema dugu,
M S informazioa eskaintzen diguna), baina aipatu dugu lehenago atzizkiren baten aztama den
a geratu zaigula inesiboan. Horren berri emateko INE jarraitze-klasea sortu dugu, hain zuzen
ere marka hoixen ondoren inesiboa gehitu ahal izateko.
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INE: ine;
Baina mugagabea eta mugatu plurala ta aitizkitik pasatzen dira kasura iritsi aurretik eta
horrek ere behar du jarraitze-klasea gero leku-denborazkoen berri emateko:
LKl_KO: ine; gei; ala; abu; abz; abl; abl3; des4; des5; (ta, etxetan)
Izenordainek ere hartzen dute ta hori, baina azpilexiko eta jarraitze-klase berezia izango
dute: ta2 eta LK2_KO. Hain zuzen ere, leku-denborazko kasu zein aldaera batzuk besterik ez
dituzte onartuko.
LK2_KO: gel; abl; ab!3; des4; (ta2: gutako)
c) Hurbiltze-adlatiboak har dezakeen jarraitze-klasea AG O _EG I da, alegia, konparaziozkoa,
g e h ie g iz k o a

e ta

le k u -g e n itib o a

m e ta

d a k iz k io k e

/O re k in

b a te r a :

etxerantzagojtmearengananzko, etab,
AGO_EGI: ago_ko; egi_ko; gel2; 10;
d) Adina sarrerak K O JO jarraitze-klasea hartzen du (adina, adinako)', berehala-k ere bai, baina
batez ere azpilexiko-andana batek behar du hau izenlagunak sortzeko oso emankorra delako:
deklinabide-kasuak — ablatiboa, destinatiboa, m otibatiboa,...— , gradua, atzizki
adberbiogileak, etab.
KO J 0 : gel2; 10;

IV .3 .2 .1 0 .

E lip sia

0 morfematako batek izen elidituaren berri ematen digula esana dugu, kategoria baitago
ezkutuan. Baina honek ere badu bere morfotaktika, hain zuzen ere ELIP jarraitze-klasean bildu
duguna: ezkutuan dagoena izena denez, mugatua behar du ondoren datorrenak —baina
partitiboa ere ontzat eman behar diogu— ; horregatik bildu ditugu mugatu singularreko zein
pluraleko azpilexikoak, eta bizidun / bizigabe banaketa egin gabe gainera, testu-hitzaren maila
honetan ez baitago bereizterik, elementu erreferentziala beharko genukeelako.eta hori hitzaren
gramatika gainditzea da.
ELIP: par; ms_biz; ms_lekden; mp_abs; mp_batzu; mph_abs; mph2;

213

IV. Sistema lexikoa

IV .3.2.11. A urrizki iexikalak
Aurrizki lexikal bi dauzkagu oraingoz EDBLn: ez- orokorra, hainbat kategoriarekin ager
daitekeena eta ber-, aditzei lotzen zaiena,
a) Ez- aurrizkiaren ondoren adberbioak, aditzak, adjektiboak eta izenak etor daitezke, alegia,
kategoria-izen horiek dituzten azpilexikoetan biltegiratuta dauden sarrera lexiko guztiak.
Horregatik dugu E Z J K jarraitze-klasea, lau kategoria nagusi horien aurrizkia tratatu ahal
izateko. Eta, aurrizkia denez, ez du 10 onartuko; beraz, ez da inoiz elementu terminal izango,
horretarako ez sarrera propioa dugu-eta.
E Z JK : adberbioak; aditzak; adjektiboak; izenak;
b) Ber- aditzen aurrizkia hiztegi-sarrera den edozein aditzi erants dakioke eta, beraz, EDBLn
aditzak lexikoan jaso dugun orok hartu ahal izango du. Horregatik du izen berekojarraitzeklasea. Eta hemen, ADITZAK: aditzak sortu beharrean, lexikoi bera jarraitze-klase bezala
erabili ahal izango dugu, sistemarentzat azpilexikoak eta jarraitze-klaseak LEXICON baitira,
hots, gauza bera.

Jarraitze-klase hauek guztiek ia sistema lexiko osoa izaten laguntzen dute, baina aipatu ditugun
sistemaren mugak direla-eta, erregela taktikoak proposatuko ditugu, sistemaren hobekuntza
bezala, urruneko mendekotasuna kontrolatzeko. Erregelekin batera aipatuko ditugu hauek,
morfotaktikan eragina duten erregelak baitira.

214

IV. Sislema lexikoa

SIST E M A L E X IK O A N E R A B IL I D ITUG U N E Z A U G A R R I-B A L IO B IK O T E A K
B a lio a k

Ksunuhia

E za u g
adbm

adberbio-mota

DENB, LEKU, MODU, MAIL, IRIT

adm

aditz-mota

ADOIN, AD IJZE, PART

a sp

aspektua

BURU, EZBU, GERO

a zp

azpikategoria

ARR, PIB, LIB, IZB (izenak);
PER, PERJND, IZG, GAL, MGB, BIH, ELK, ERL (izenordanak);
ERK, ERKJND, DZH, ZHG, ORO, DZG (determinatzaileak);
IZO, IZL (adjektiboak);
SIN, ADK, ADP (aditzak: nagusiak);
ADO, ALG (adberbioak);
JNT, LOK (loturazkoak);
MEN (erlazio-morfemak);
ORD, DIS, FAK (erator-atzizkiak: determinatzaileak eta aditzak)

b iz

biziduna (IZE)

e g ia

egiatasunezkoa (PRT)

+> +, -

erat

eratorria (AUR, ATZ)

+

e _ a zp

eratorriarcn azpikategoria

ORD, DIS, FAK
—
BALD, DENB, ERLT, HELB, KAUS, KNPL, KONT, MODU, ZGAL

e_kat

eratorriaren kategoria

erl

erlazioa (ADI, ADT, ADL)

grdm

gradu-maila (GRA)

KONP, SUPE, GEHI

gra

gradua (ATZ: apreziatiboak)

HAND, TXIK

hurm

hurbilpen-maila (DET ERK)

HAU, HORI, HURA

kas

deklinabide-kasua

ABS, PAR. ERG, DAT, INE, GEL, ALA, ABZ, ABU, ABL, GEN,
SOZ, INS, MOT, DES, PRO, BAN

k at

kategoria (nagusiak
lagungarriak)

lo tm

lotura-mota

EMEN, HAUT, AURK, ONDO, KAUS

eta IZE, IOR.DET, ADJ, ADI, ADB, ESK, ESR, LOT, POS, PRT,
ADL, ADT, LAB, SIG, SNB, MUN, DEK, GRA, ASP, ERL, ATZ,
AUR, ELM, ELI_IZE, MAR

m _kat

mugakizunaren kategoria

ADI, ADB, IZE

m dn

modua/denbora

A l, A2, A3, A4, A5, B l, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C

ntnl

mugatasun/numero lexikala

MG, MS, MP

m un

mugatasuna/numeroa

MG, MS, MP, MPH

n or

nor (ADT/ADL pertsona)

NI, HI, HURA, GU, ZU, ZUEK, HAIEK

nri

nori (ADT/ADL pertsona)

NIRI, HIRI-TO, HIRI-NO, HARI, GURI, ZURI, ZUEI, HAIEI

nrk

nork (ADT/ADL pertsona)

NIK, HIK-TO, HIK-NO, HARK, GUK, ZUK, ZUEK, HAIEK

o in

oinaiTiaren forma (jokatuak)

IZAN, *EDUN, UKAN, JAKIN,... (multzo irekia)

p er

pertsona (izenordainak)

NI, HI, GU, ZU, ZUEK

Pl
zen b

piurala (IZEpluralia iamtum) +i zenbakarria (izenak)
+, -

z iu r

ziurtasunezkoa (partikulak)

+,

-
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AZPILEXIKOAK MULTZOKA

AZPILEXIKOAK: M UGATASUNA / NUMEROA
Inf. morf.

JK

Lexikoia

Osamia

adb_a

a

mg

0

MG

MG

mg2

0

MG

MG5

mg_bat

0

MG

MGl

mg_biz

0

MG

MG3

mg_zein

0

MG

MG4

mp

e

MP

MP

mph

0

MPH

MP

mph2

0

MPH

MP2

mph_abs

ok

MPH

ABS

mph_biz

0

MPH

MP3

mp_abs

ak

MP

ABS

mp_batzu

e

MP

MP2

mp_biz

e

MP

MP3

ms

a

MS

MS

ms_bat

a

MS

M Sl

ms_biz

a

MS

MS3

ms_elk

0

MS

MS4

ms_lekden

0

MS

MS2

ms_zein

a

MS

MS5

ABS
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A Z P IL E X IK O A K : D EK LIN A B ID EA
Lexikoia

Osamia

Inf. morf.

JK

abs

0

ABS

10

par

ik

PAR {Rep}

10

erg

k

ERG {Eep}

10

dat

i

DAT {Rep}

10

ine
ine_biz

n
gan

INE
INE

10
10

gel
gc!2

ko
ko

GEL {Eep}
GEL

11 ELIP
I1_ELIP

ala
ala„biz

ra
gana

ALA {Eep}
ALA

KO 10
KO_IO

abz
abz_biz

rantz
ganantz

ABZ {Eep}
ABZ

AGO EGI
AGO_EGI

abu
abu2
abu„biz
abu3

raino
daino
ganaino
rarte

ABU {Eep}
ABU
ABU
ABU {Eep}

KO 10
KO 10
KO 10
K O JO

abl
abl_biz
abl2
abl3

tik
gandik
danik
ik

ABL {Eep}
ABL
ABL
ABL {rep}

KO 10
KO 10
KO 10
KO_IO

gen
gen_biz
gen_ber

en
en
e

GEN {Rep}
GEN {Rep}
GEN {Rep}

GN
GN biz
GN_biz

soz

ekin

SOZ {Rep}

KO_IO

ins
insi
ins2

z
taz
zaz

INS {Eep}
INS
INS

10
10
10

mot

gatik

MOT {Eep}

K O JO

des
desl
des2
des3
des4
des5
des6

entzat
etzat
endako
etako
ko
rako
ganako

DES
DES
DES
DES
DES
DES
DES

KO 10
KO 10
10
10
10
10
10

pro
pro2

tzat
tako

PRO
PRO

KO 10
10

ban

ko

BAN {Hcp}

10

a_ine

a

— {Eep}

INE

ta

ta

— (Eep}

LK 1_K 0

ta2

ta

— {Eep}

LK2 KO

/« (1 P T
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AZPILEXIKOAK: G RADUA
Lexikoia

Osagaia

In f morf.

JK

adb_ago

ago

GRA KONP

16

adb_ago_0

ago

GRA KONP

10

adb_egi

egi

GRA GEHI

16

adb_egi_0

egi

GRA GEHI

10

adb_en

en

GRA SUPE

I6_A_IK

adb_en_ik

en

GRA SUPE

A„IK

adj_ago

ago

GRA KONP

12

adj_egi

egi

GRA GEHI

12

adj_en

en

GRA SUPE

12

ago_ko

ago

GRA KONP

K O JO

egi_ko

egi

GRA GEHI

KO_IO

en ko

en

GRA SUPE

KO_IO

AZPILEXIKOAK: ADITZ-M OTA, ASPEKTUA
Lexikoia

Osamia

Inf. m orf

JK

adoin

0

ADM ADOIN

10

adoinl

0

ADMADOIN

TEN

adoin2

0

ADMADOIN

TZEN

adoin3

0

ADM ADOIN

TEN JCI

adoin4

0

ADMADOIN

TZENJCI

paitiz

0

ADMPART

PARTI

paitizl

i

ADMPART

PARTI

partiz2

tu

ADMPART

PARTI

partiz3

0

ADMPART

GERO_KO

a d ijz e

te

ADM A D IJZE

12

adi_ize2

tze

ADM A D IJZE

12

ezbu

ten

ASP EZBU

AGO

ezbu2

tzen

ASP EZBU

AGO

buru

0

ASP BURU

AGO

gero

ko

ASP GERO

10

gerol

en

ASP GERO (Rep)

10
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AZPILEXIKOAK: M ENDERAGAILUAK (1)
1. Adizki jokatuak
Lexikoia

Osamia

Inf. tnorf.

JK

ba_bald

ba

ERLMENBALD

BABALD

bait

bait

ERLM ENK A U S

BATT

la_n

la

ERL MEN KNPL {Eep}

K O JO

lako

ERLM ENK A U S {Eep}

10

na

ERL MEN KNPL {Eep}

10

nik

ERL MEN KNPL {Eep}

10

la

ERLM ENM ODU {Eep}

10

laiik

ERLM ENM ODU {Eep}

10

la

ERLM END EN B {Eep}

10

larik

ERLM ENDENB {Eep}

10

n

ERLM EN ERLT {Eep}

ALl

nean

ERL MEN DENB {Eep}

10

nean

ERLM ENBALD {Eep}

10

nean

ER LM EN K A U S {Eep}

10

neko

ERLM ENDENB {Eep}

10

nerako

ERLM ENDENB {Eep}

10

nera

ERLM ENDENB {Eep}

10

netik

ERLM ENDENB {Eep}

10

naz

ERLM ENM ODU {Eep}

10

nez

ERLM ENM ODU {Eep}

10

nez

ERLM EN K A U S {Eep}

10

n

ERLM ENZG A L {Eep}

10

nentz

ERLM EN ZG A L {Eep}

10

nez

ERLM EN ZG A L {Eep}

10
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A Z P IL E X IK O A K : M EN D E R A G A IL U A K (2)
2. A ditz n ag u siak
ERL MEN KNPL
tea

10
10

teak

ERL MEN KNPL

teari

ER LM EN K N PL

tean

ERLM ENDENB

ten

ERLM ENM ODU

ten

ERL MEN KNPL

teko

ERLM ENHELB

teko

ER LM EN K N PL

10
10
10
10

tekotan

ERLM ENBALD

10

tekotan

ERLM ENDENB

10

tekotan

ERLM ENHELB

tera

ERLM ENBALD

tera

ERLM ENHELB

10
10
10

terako

ERLM ENDENB

10

terakoan

ERLM ENDENB

10

teagatik

ERLM ENK A U S

10

teagatik

ERLM ENHELB

10

tearren

ERL MEN KAUS

10

tearren

ERLM ENHELB

tzea

ERL MEN KNPL

tzeak

ERL MEN KNPL

tzeari

ERL MEN KNPL

tzean

ERLM ENDENB

tzen

ERLM ENM ODU

tzen

ERL MEN KNPL

tzeko

ERLM ENHELB

tzeko

ERL MEN KNPL

10
10
10
10
10
10
10
10
10

tzekotan

ERLM ENBALD

tzekotan

ERLM ENDENB

10
10

tzekotan

ERLM ENH ELB

10

tzera

ERLM ENBALD

10

tzera

ERLM ENH ELB

tzerako

ERLM ENDENB

tzerakoan

ERLM ENDENB

tzeagatik

ERLM EN K A U S

tzeagatik
tzearren
tzeanen

ERLM ENHELB
ERL MEN KAUS
ERLM ENH ELB

10
10
10
10
10
10
10
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A Z P IL E X IK O A K j M EN D ER A G A ILU A K (3)
k ij

ki

ERLMENM ODU

10

ki_n

ki

ERLMENM ODU

10

ik ja _ z

ik

ERL MEN MODU {Rep}

k o jto

ta

ERLMENM ODU

K O JO

takoan

ERLM ENDENB

10

z

ERLMENM ODU

10

az

ERLMENM ODU

10

agatik

ERLM ENK O N T

10

agatik

A Z P IL E X IK O A K : BA- B A IE Z T A PE N -PA R T IK U L A

____ ^ xikoia______ Ommm____ ..... matf_________ 1K
bai

ba

PRT

BABAI

A Z P IL E X IK O A K : E L IP S IA
Lexikoia_______Osagaia_______Inf. morf._____________ JK
e lijz e

0

E L IJZ E ___________ ELIP

A Z P IL E X IK O A K : EL K A R K E T A -M A R R A
Lexikoia

Osagaia

In f morf.

JK .

elk_marra

-

ELM

izenak

A Z P IL E X IK O A K : M A R R A TX O A
Lexikoia

Osamia

Jnf. morf.

JK

marral

-

MAR

IB l

marra2

-

MAR

LIB

marra3

-

MAR

marra4

-

MAR

11

marraS

-

MAR

I1_BIZ

LIBK_MARRA
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MAR

mami6

L IB JB 2

AZPILEXIKOAK: AURRIZKI LEXIKALAK
Lexikoia

Osaçaia

In f morf.

JK

ber

ber

AUR {Rgog}

aditzak

ez

ez

AUR

EZ..JK

AZPILEXIKOAK : A T Z IZ K I LE X IK A L A K
Lexikoia

Osaeaia

Inf. morf.

JK

gaixen

gatren

ATZORD

I1_ELIP

nal

na

ATZDIS

10

na2

na

ATZDIS

ABS

txo

txo

ATZTXIK

TXO

txo_biz

txo

ATZTXIK

TXOl

a d jjx o

txo

ATZTXIK

ADJK2

ño

ño

ATZTXIK

TXO

ño„biz
adj_ño

ño

ATZTXIK

TXOl

ño

ATZTXIK

ADJK2

tzai*

tzar

ATZHAND {Rgog}

TXO

tzar_biz
ad jjzar

tzar

ATZ HAND {Rgog}

TXOl

tzar

ATZHAND {Rgog}

ADJK2

araz

araz

ATZFAK

A12

taraz

taraz

ATZFAK

A12

te

te

ATZIZE

12

tze

tze

ATZIZE

12
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JARRAITZE-KLASEAK MULTZOKA
IZ E N A K
1. Izen a rru n ta k ;
I: etk_mana; txo; ño; tzar; II;
I_biz: elk_marra; txo_biz; ño_biz; tzar_biz; IlJ?iz;
II: mg; ms; ms_lekden; mp_abs; mph_abs; mp; mph; 10;
Il_biz: mg_biz; ms_biz; mp_abs; mp_biz; mph_abs; mph_biz; 10;
I_MAR: II; elk_maira; marra4;
I_biz_MAR: Il_biz; elk_marra; marraS;
I1_ELIP: e lijz e ; 10
TXO: elk_marra; II;
TXOl: elk_marra; Il„biz;
MARRA2: marra2;
MARRA4: mana4; 10;
LKJCO: m sjekden; 10;
IK_KO_IO: par; gel; 10;
2. Izen b ereziak:
P e rts o n a -iz e n a k :
IB: IB l; marral;
IB l: abs; par; erg; dat; gen_biz; ine_biz; ala_biz; abu_biz; abz_biz; abl_biz; ins; mot;
pro; pro2; soz; des; des2; des6; 10;
L e k u -iz e n ak :
LIB: LIB l; marra2;
LIB 1: abs; par; erg; dat; gen; ine; gel; ala; abu; abz; abl; ins; mot; pro; pro2; soz; des;
des2; des4; des5; 10;
LIB_PL: mp_abs; mp; 10;
E ra k u n d e a k -e ta :
L IB JB : LIB_IB2; man*a6; 10;
LIB J B 2 : abs; par; erg; dat; gen_biz; ine; ine_biz; gel; ala; ala_biz; abu; abuj>iz;
abz; abz_biz; abl; abl_biz; ins; mot; pro; pro2; soz; des; des2; des4; des5; des6;
LIBK: abs; par; dat; gen_biz; ine; ine_biz; ala; ala_biz; abu; abu_biz; abz; abz_biz;
abl; abl_biz; ins; mot; pro; pro2; soz; des; des2; des4; des5; des6; marra3; 10;
LIBK_MARRA: erg; gel;

______________________________________
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ADJEKTIBOAK
ADJK: ADJK2; adj_txo; adj_ño; adj_tzar;
A D JK 2:12; adj_ago; adj_egi; adj_en;
12: mg2; ms_biz; ms_lekden; mp_abs; mp_batzu; mph_abs; mph2; 10;
_____ A D JK 3:12; adj_egi; adj_en;___________________________________

IZEN O R D A IN A K
1. Pertsona-izenordainak:
101: abs; erg; dat; gen_ber; ine_biz; ala_biz; abu_biz; abz_biz; abl_biz; insl; mot;
par; ms_biz; ta2; soz; desl; des3; des6; 10;
103: erg; dat; gen; insl; ta2; soz; des; des2;
NERON: erg; dat; gen_biz; ala_biz; abu_biz; abz_biz; abl_biz; ins; in sl; ins2; mot;
soz; des; des2; des6;
NIHAUR: abs; erg; dat; ta; gen_biz; ala_biz; abu_biz; abz_biz; abl_biz; ins; in sl;
ins2; mot; soz; des; des2; des6;
2. Izenordain zehaztugabeak:
108: abs; par; erg; dat; ta; ins; insl; soz; des; des2; des4; des5; 10;
109: abs; erg; dat; gen_biz; soz; des; des2; des6;
N Bl: abs; erg; dat; gen_biz; ins; mot; soz; des; des2; des6; pro;
NB2: abs; erg; dat; gen_biz; ins; mot; soz; des; des2; des6; pro; pro2;
NOR: abs; erg; dat; gen_biz; insl; soz; des; des2; des6;
3. Elkarkariak:
ELK: ms_elk; 10;
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DETERM INATZAILEAK
1. Erakusleak:
ABS; abs;
HAU: erg; dat; ta; gen_biz; ins; insl; ins2; mot; soz; des; des2;
HURA: erg; dat; ta; gen_biz; ins; insl; mot; soz; des; des2;
BERA: abs; erg; dat; gen_biz; ine_biz; ala_biz; abu_biz; abz_biz; abl_biz; ins; mot;
soz; des; des2; des6; 10;
BER: a jn e ; gel; ala; abu; abz; abl; ta; gen_ber; soz; des; desl; des3; des4; des5;
BERE: erg; dat; ta; gen_biz; ins; mot; soz; des; des2; des6;
2. Z e n b a tza ile a k :
Z e h aztu ak :
BAT: mg_bat; ms_bat; ms_lekden; na2; garren;
ZNB: 12; nal; garren;
Z N B 2:12; garren;
Z eh a ztu g a b e ak :
IMGARREN: mg_bat; nal; garren;
M G l: abs; erg; dat; ta; gen_biz; ins; a jn e ; gel2; ala; abu; abz; abl; mot; soz; des;
des2; des4; des5; ban; 10;
I08_0: abs; erg; dat; ta; gen; ins; soz; des; des2; 10;
IMB: mp_abs; mp_batzu;
GEHI: ago_ko; egi_ko; en_ko; 10;
GUTXI: MG5; ago_ko; egi_ko; en_ko; 10;
3. Orokorrak:
14: ms_biz; m sjekden; mp_abs; mp_batzu; mph_abs; mph2;
4. D e term in atza ile zeh aztu g ab eak :
IOZ: abs; par; erg; dat; ta; gen_biz; ins; mot; pro; pro2; soz; des; des2; 10;
Z B l: abs; erg; dat; ta; gen; a jn e ; ala; abu; abz; abl; ins; insl; mot; soz; des; des2;
pro; 10;
ZEIN: mg_zein; ms_zein; m sjekden; mp„abs; mp_batzu; 10;
ZB2: abs; erg; dat; ta; gen_biz; ins; mot; soz; des; des2; pro; pro2; 10;_____________
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A D IT Z A K
1. A ditz n ag u siak :
A1 10 araz; adoinl; partiz; ad ijze;
A2 10 araz; adoin3; partiz; ad ijze;
A3 10 araz; adoin2; partiz2; adi_ize2;
A4 10 araz; adoinl; partizl; adijze;
A5 10 araz; adoin2; partiz; adi_ize2;
A6 10 araz; adoin2; partizl; adijze2;
A7 10 araz; adoinl; partiz2; adijze;
A9 10; araz; adoin4; partizl; adijze2;
AIO: 10; adoin; paitiz3;
A ll; A3; paitiz3;
A l2 :10; adoinl; partizl; adi_ize;
A ditz-m ota;
GERO_KO: gero;
PARTI: 10; buru; gero; gerol; ik_ta_z; agatik; ADJK;
TEN: 10; ezbu; tea;
nrv '"jr1-,\ T
TA
1
TZEN:
10;
ezbu2;
tzea;
i

TEN_KI: TEN; ki_n:
TZEN_KI: TZEN; k i j ;
AGO: adb_ago_0; 10 den;
2. Aditz Iaguntzaileak:
Aurrizkiak139:
BABAI: al5bl78; a2b23; 10;
BABALD: al5bl78; a4b46_0;
BAIT: al5bl78; a2b23;
A tzizkiak:
LAT; 10; la_n;
A Ll: elijz e; 10;

_____________________

\ l % a- eta bait- aurrizkiak errcgela taktiko bidez landuko dituguncz, ez ditugu hemen aipatuko.
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A D BER BIO A K
1. Denborazkoak:
16; gel2; ala; abl; ab!2; abu2; des4; 10;
111: gel2; abl; abl2; des4; 10;
LK 2:10; gel2; ala; des4; des5;
AN_KO: ine; gel2; 10;
112: a jn e ; geI2; ala; abl; ab!2; 10;
17: gel; abl2; 10;
15: adb_ago; adb_egi; adb_en; geI2; ala; abl; abu3; des4; des5;
I6_A_IK: gel2; ala; abl; des4; adb_a; par; 10;
K 0 2 j0 : gel; 10;
2. Lekuzkoak:
TIK_KO: gel2; abl; 10;
LK1_0_KO: gel2; ala; abu; abz; abl; 10;
A JK : adb_a; par; 10;
3. M oduzkoak:
AGO_EGI_EN; adb_ago_0; adb_egi_0; adb_enjk; 10;
4. M aila-aditzondoak:
_____ I4_0; ms_biz; m sjekden; mp_abs; mp_batzu; mph_abs; mph2; 10;

JARRAITZE-K LASE HUTSA
10: #;

EZ- AURRIZKI OROKORRA
EZ_JK: adberbioak; aditzak; adjektiboak; izenak;

E LIPSIA
_____ ELIP: par; ms_biz; m sjekden; mp_abs; mp_batzu; mph_abs; mph2;
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M UG A TA SU N A
1, M u g ag ab ea:
MG: abs; par; erg; dat; ta; gen; ins; mot; ban; pro; pro2; soz; des; des2;
M G l: abs; erg; dat; ta; gen_biz; ins; a jn e ; gel2; ala; abu; abz; abl; mot; soz; des;
des2; des4; des5; ban; 10;
MG2: abs, erg, dat, ta, gen_biz, ins, soz, des, des2;
MG3: abs; par; erg; dat; gen_biz; ins; mot; ban; pro; soz; des; des2; des6;
MG4: abs; erg; dat; ta; genj)iz; ins; insl; soz; des; des2;
MG5: abs; par; erg; dat; ta; gen_biz; ins; mot; pro; ban; soz; des; des2; des6;
2, M u g atu sin g u la rra ;
MS: abs; erg; dat; gen; ins; mot; soz; des; des2;
M Si: abs; erg; dat; gen_biz; ins; soz; des; des2; des6;
MS2: a jn e ; gel; ala; abu; abz; abl; des4; des5;
MS3: abs; erg; dat; gen_biz; ine_biz; ala_biz; abu_biz; abz_biz; abl_biz; ins; mot;
soz; des; des2; des6;
MS4: dat; gen_biz; soz; des; des2; des6; 10;
MS5: abs; erg; dat; gen; ins; mot; soz; des; des2;
3, M u g atu p lu ra la :
MP: erg; dat; ta; gen; ins; soz; des; des2;
MP2: erg; dat; ta; gen_biz; ins; soz; des; des2;
MP3: erg; dat; gen„biz; ins; soz; des; des2;___________________________________ _

D E K L IN A B ID E A
GN: mot; des6; e lijz e ; 10;
GN_biz: ine_biz; ala_biz; abu_biz; abz_biz; abi_biz; mot; des6; e lijz e ; 10;
INE: ine;
LK1_K0: ine; gel; ala; abu; abz; abl; abl3; des4; des5;
LK2_KO: gel; abl; abl3; des4;
AGO_EGI: ago_ko; egi_ko; gel2; 10;
KO_IO: ge!2; 10;_______________________________________
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ADIBIDEA: MENDIren morfotaktika (Iehenengo fasea)

I: elkjn arra; txo; ño; tzar; II;
elk jn arra txo
tx o
II

110

fio
II

tzai*

0
mg

tz a r
II

0

IZENAK
elk_marra
mg ...
ms ...
mp ...
mph ...
0 ...
elkm arra
mg ...
ms ...
mp ...
mph ...
0 ...
elkm arra
mg ...
ms ...
mp ...
mph ...
0 ...

...
-

IZENAK

-

IZENAK

-

IZENAK

MG abs
par
erg
dat
ta

0
ik
k
I
ta

gen

en

ins
mot
ban
pro
pro2
soz
des
des2

z
g a tik
ko
tz a t
tak o
e k in
e n tz a t
ra k o

ine
gel
ala
abu
abz
abl
ab!3
des4
des5

n
ko
ra
ra n tz
ra in o
tik
ik
ko
ra k o

mot

g a tik
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ms

a

ms-lekden

mp-abs ak
mp
e

mph-abs
mph
o

abs
erg
dat
gen

0
k
i
en

ins
mot
soz
des
des2
MS

MP
erg
dat
ta

z
g a tik
k in
tz a t
ta k o
a-ine
gel
ala
abu
abz
abl
des4
des5
abs
k
•
1
ta

gen

en

ins
soz
des
des2
o k MPH
MPH
dat
ta

z
e k in
e n tz a t
ra k o
abs
erg
i
ta

gen

en

ins
soz
des
des2

z
e k in
e n tz a t
ra k o

mot

g a tik

a
ko
ra
ra in o
ra n tz
tik
ko
ra k o
0

me

ine
gel
aia
abu
abz
abl
abl3
des4
des5

n
ko
ra
ra in o
ra n tz
tik
ik
ko
ra k o

mot

g a tik

0
k
ine
gel
ala
abu
abz
abl
abl3
des4
des5

n
ko
ra
ra in o
ra n tz
tik
ik
ko
ra k o

mot

g a tik
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V. ERREGELAK

Kapitulu honekin bi mailatako formalismoarçn euskararako egokitzapena osatuko dugu, IV.
kapituluan ikusi dugun sistema lexikoarekin batera Koskenniemik proposatutako bi mailatako
eredua osatzen baitu.
Hasteko, lehenengo bi kapituluetakoa gogoratuz, erregelak gramatikako zein eremutan
kokatzen diren argitzen saiatuko gara, horretarako alternantzia-moten hainbat sailkapen ikusiz.
Bukaeran gure sailkapen-proposamena eskainiko dugu. Bigarren zatia euskaraz gertatzen diren
aldaketa morfofonologikoen deskribapenari eta hauen aplikazioa gauzatu ahal izateko prestatu
ditugun erregelei eskainiko diegu. Hirugarren zatian aurreko kapituluan osatu gabe utzi ditugun
erregela taktikoak landuko ditugu, hain zuzen ere morfotaktika erregela bidez konpontzeko
proposam ena luzatuko baitugu, K apituluaren bukaeran bi m aiiatako form alism oaren
euskararako egokitzapen hobetua, hots, gure sistema morfologikoa osatua izango dugu.

V .l. ZER DIRA ERREGELAK?
Erregelak, morfemak elkartzean, maila lexikoaren eta azalekoaren arteko egokitzapenak
bideratzen dituztenak dira, morfema bateko zein besteko karaktere bat — edo morfema osoa—
galdu egin daitekeelako, edo beste bategatik ordezkatu, edo lehendik ez genuen elemento berri
bat gehitu. Kontua da zergatik galtzen, ordezkatzen edo gehitzen den karakterea edo morfema,
alegia, zergatik behar ditugun erregelak,
Stampe-k (1985) dioen bezala, bi erregela-mota bereizi behar dira: prozesua (bilakabidea,
'process') eta erregelak ('rules'), Prozesua naturala da, fonoiogiak berez duena, salbuespenik
gabea, baina erregelak konbentzionalak dira, ez fonologikoak bakarrik — morfonologikoak
direla dio Dressler-ek ikuspegi naturaletik1— . Eta gerta daiteke hizkuntza edo dialekto batzuetan
bilakabide dena, besteetan erregela izatea, konbentzionalizatu bada. Erregeletara mugatuko gara
gu, besteak beste erregelak ezarriak direlako gurean, eta fonologikoak gaindituko ditugulako
gainera.

IHoncn inguruan interesgarria da Hurch-en eta Oñedcrraren 1987ko artikulua, "Euskarazko fonologiaren zenbail
bilakabidez".
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Aztergaia argituta, eta azterketa teorikoak guztiz alde bat utziz, ikus dezagun Koskenniemik
nola defmitzen dituen bi mailatako erregelak, hurbilpen konputazionalak pisua baitu gurean:
”The task o f the two-level rules is to account for all discrepancies betwecn lexical representations
and thc surface word forms. Some phonemes in the lexical representation may not be realized as
such on the surface, and for each morphophoncme in the lexical representation a choice musi be
made between its possible realizations. The variations may be phonotactic or morphophonological
in nature, but they atl pertain to single segments in the lexical representations." (Koskenniemi
1983:30).

Azkenean, gramatika sortzaileak forma bat gauzatzeko behar dituen erregelak erabiltzen ditu
Koskenniemik ere, desberdintasunak aipatuak baditugu ere (ikus 2. kapitulua). Finlandiarrari
jarraituko diogu guk ere eta bi mailatako erregelen euskararako aplikazioa aurkeztuko. Baina
lehenengo bi kapituluak gogoratuz, erregelak kokatu nahiko genituzke, hau da, non, zein
mailatan gertatzen dira erregelak? Ezaugarri berak dituzte erregela guztiek?

V .2. ALTERNANTZIA MOTAK: HAINBAT SAILKAPEN
V .2.1. Sarrera
Hiztegi-sarrera — muga(gabe)tua— bati deklinabide-atzizki bat itsatsi eta bokal epentetikoa
gehitzen diogunean, zerk eragin du hori? Alegia, morfologia da, fonologia, fonetika, ortografia?
Galdera horiei erantzuna eman nahi diegu eta horretarako autore desberdinek — bai teoriko
hutsek, bai konputazionalek— proposatu dituzten alternantzia mota desberdinak ikusten
saiatuko gara, bukaeran euskararako baliagarri izan daitekeen eskema bat proposatzeko.
Lehen bi kapituluetan ikusi dugu post-bloomfieldianoek morfologia eta fonologia erabat
bereizten zituztela eta sortzaile batzuek, berriz, fonema baztertu egiten zutela (ikus, informazio
gehiagorako, Matthews 1974, Oñederra 1991). Gramatika sortzailean erregelak bi mailen arteko
lotura gorpuzteko behar zituzten, goragoko mailekin lotzeko. Baina ez digute esaten zerk
eragiten ditucn, non kokatzen diren.

V .2.2. Sallkapenak
V .2.2.1. M atthew s (1974)
M atthews-ek fonologia eta morfologia onar ditzake alternantzia motak gauzatzeko, baina
hirugarren m aila deskriptibo bat beharrezkotzat jotzen du: m orfofonem ikoa edo
morfofonologikoa, argiegi ikusten ez badu ere. Hau da bere sailkapena:
1. Morfologia: alternante irregularrak edo gramatikalki baldintzatuak.
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2, Morfofonemika: baldintzatzaile fonologikoak (hau askotan sandhi-erregelei lotuta).
3. Fonologia: fonemen karakterizazio soila.
Baina hau ere ez da hain sinplea, morfologia eta fonologia oso modu desberdinetan
erlazionatzen baitira.
Fonemen arteko alternantziak morfologiari dagozkio eta beraien distribuzioa, berriz,
fonologiari. Baina, ba al du benetan zentzurik banaketak? Galdera bera planteatzen du
Matthews-ek:
"Las altcrnancias entre fonemas han de pertenecer a la morfologfa, mientras que su distribucion,
naturalmente, no puede pertenecer sino a la fonologia. Ahora bien, tanto la distribucidn como la
alternancia son caras opuestas de la tnisma moneda. Y dejando aparte los principios fonemicos,
ttiene realmente sentido el separarlos?
Es mds, i,por que en la descripcidn habrfa que dividir una asimilacidn que es foneticamente
siempre la misma (las nasales se asimilan a la posicion de cualquier consonante que las siga) en
dos secciones, una 'sub-fonemica' y otra 'supra-fon&nica'? Dada la forma bdsica in-posible,
necesitamos una regla (sea 'fonotegtca' o 'morfoMgica') que nos diga que la forrna fonetica de tal
palabra es [m]; para la forma basica in-colto necesitamos, igualmente, otra regla que nos indique
que la nasal es fon^ticamente [r|]. Y, ^por que no puede ser la inisma regla?" (215-216 or.).

V .2.2.2. V arela (1990)
Ikuspegi sortzailetik abiatuta, lau alternantzia tipo proposatuko ditu Varelak erregeletan:
1. Fonologikoak: fonetikoki baldintzatuak; erregularrak eta automatikoak. Testuinguru
fonikoa betetzen den guztietan daude hauek, zein morfemari aplikatzen zaion kontuan izan
gabe.
2. Morfofonologikoak: nolabaiteko oinarri fonikoa dutenak, testuingurua eta gertatutako
aldaketak termino fonologikoetan ezartzen direlako; baina ez dira autom atikoki
aplikatutako erregela fonologiko baten ondorio. Testuinguru foniko zehaztuetako
morfema espezifikoak dira.
3. Gramatikalak: arrazoi gramatikaletan oinarritutako altemantzia morfematikoak (kategoria
sintaktikoak, generoa,...).
4. Lexikoak: alternantzia aleatorioa da erabat, erregela bidez azaldu ezin dena. Ingeleseko
child: children, man: men eta horrelakoak biltzen dira hemen.
Ikusi ditugun bi kasuotan alternantzia fonologikoa Stam peren prozesuarekin pareka
dezakegu neurri batean, erregularrak eta automatikoak direlako. Varelak, bestalde, ez du
morfologia hutsa aipatzen — ulergarria, bestalde, sortzaile askok ez dutelako morfologia bere
hartan onartzen, baina gramatikaltzat hartzen dituenekin pareka daitekeela uste dugu—.

233

V. Erregelak

Ikuspegi konputazionala landu dutenek arazoa desberdin planteatzen dute. Batetik, tradizioz
morfologia konputazionaiean alomorfoak oro har Iistatu izan direlako erregelak sortu ordez,
KLoskenniemi iritsi arte behintzat; eta, bestetik, analisi automatikorako idatzizko input-a hartu ohi
delako kontuan eta, ondorioz, erregela ortografikoak ere ezin ukatuzkoak direlako (Sproat
1992). Baina bueltatuko gara honetara.

V .2.2.3. A n d e rso n

(1992)

Andersonek, erregeia fonologikoen morfologizazioari buruz ari dela, elementu morfologiko
berak hitz desberdinetan forma fonologiko desberdinetan ager daitezkeela dio, bi alternantziatipo proposatuz:
a) fonologikoa: aldaera batetik bestera pasatzea alternantzia fonologiko hutsa izan daiteke
batzuetan, ingeleseko plural erregularraren aldaeretan ikus daitekeenez; eta
b) lexikala; suplezioa, alegia, ingeleseko were-was modukoetan gertatzen dena.
Baina ideia hau berria dela dio:
"It is hardly a novel suggestion that most if not all cases of morphologically or lexically
determinated variation can be traced historically to the effects o f originally phonological rules.'1
(Anderson 1992:340).

Erregela fonologikoek gardentasuna galtzen duten neurrian hartzen ditugu morfologikotzat,
eta morfologizazioaren ondorioak morfologikoki baldintzatutako erregela fonologikoak direla
esaten bada ere, Andersonen ustez honek ez du zentzurik, morfologikoak edo fonologikoak
direlako, ez besterik. Berez, morfologizazioak testuinguru fonologikotik morfologikorako
aldaketa dakar, baldintza-aldaketa baino gehiago.
Beraz, bere proposamena morfologiko, fonologiko eta lexiko banaketa egitea izango da.

V .2 .2 .4 . K o sk e n n ie m i (1983)
Proposamen konputazionalen artean Koskenniemirena aipatu beharra dugu. Bi irizpide nagusi
aukeratu eta hauen konbinazioan oinanitzen da (20-22, or.):
1. 'Variation' deitzen duen horretan bi elementu daude:
(1) Osagai sinpleen aldaketa, guztiz naturala: fonologikoki erlazionatutako bi fonema
sinple edo gehiagoren aiteko alternantzia.
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(2) Altemantzia ez-naturala (suplezioa): urruneko fonema-sekuentzien arteko alternantzia
edo fonologikoki erlaziorik ez duten — edo oso urrunekoa duten— elementu sinpieen
artekoa,
2. 'Triggering' (ekintza, eragina):
(A) Fonologikoki baldintzatua: testuinguru fonologikoan gertatzen dena. Testuingurua
lokala izan daiteke (alboko formei dagokie) edo ez-lokala (silabaren egiturari dagokiona,
adibidez).
(B) Morfologikoki baldintzatua: azaleko egitura fonologikoak ez du eraginik aldaketan.
Alternantziak gertatzen dira, esaterako, atzizki-kiase batzuekin erlazionatuta.
Esan bezala, bi irizpide nagusi hauek konbinatuta lau aukera izango dira, autoreak
suomierako morfologiara egokituko dituenak:
(IA ) Bokal-bikoizketa: lokala, fonologikoki baldintzatua. Segmentu sinple batera mugatzen
da aidaketa.
(IB ) Erro-bukaerako bokal-alternantzia, baina posizio honetan bakarrik (suomieraz oso
arrunta da),
(2A) Hainbat alomorfo deklinabide-kasu konkretu batzuekin.
(2B) Alternantzia ereduak erro-bukaeran, definizioz, fonologikoki erlazionatuta ez dauden
alternantziei dagokie.
Sailkapen honek lotura zuzena du bi m ailatako form alism oarekin eta, bereziki,
suomierarekin. Koskenniemik berak aipatzen duenez, "the classification necessarily has some
tolerance" (22. or.), Zenbait kasutan en*az sar daitezke kasuak bere saiikapen-kutxetan, baina ez
da beti hain garbia izango; izan ere, erredundantzia hau bi mailatako ereduaren ezaugarri bat da.
Gainera, eredu dinamikoa izatean, ez ditu erredundantzia guztiak jaso nahi.
Azkenean, aplikazio-mailan honako hiru erregela-motak lantzen ditu: ezabatze-erregelak,
gehikuntzazkoak eta ordezkatze-erregelak, hau da, lexiko mailako karaketere bat azaleko maiian
ezabatu, gehitu edo beste bategatik ordezkatu. Baina ez ditu erregelak irizpide horien arabera
ordenatzen, zerrendatu baizik.
Koskenniemiren bidetik doaz azkenaldian morfologia konputazionala Iandu duten Ritchie
eta bere ingurukoak (1992) ere. Hauek ez dute berez inongo sailkapenik egiten; besterik gabe,
bi maiiatako erregeiak aplikatu eta alomorfoak erregeia lexikoen barruan sartzen dituzte
— nolanahi ere, ingelesa besterikez dute lantzen eta enazago uler daiteke jokaera hori— .
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V .2.2.5. M o re n o S a n d o v a l (1991)
M oreno Sandovalek, hurbilpen teorikoagoa egin nahirik, erregela m orfologikoak eta
fonologikoak bereizten ditu. E rregeia m orfologiko guztiak oinarriaren kategoria
sintaktikoarekiko sentsibleak dira (alegia, Varelaren gramatikalen parean ja r ditzakegu),
Fonologikoek ere kontuan hartzen dute testuinguraa, Banaketa, beraz, horrela definitzen du:
testuingurua segmentu fonologikoa bada, erregela fonologiko baten aurrean gaude; aldiz,
testuingurua elementu morfologikoek osatzen badute, erregela morfologikoa izango da, Eta ez
du inoiako aplikaziorik egiten.

V .2.2.6. S p r o a t (1992)
Azkenik, Sproat-ek beste hurbilpen konputazional bat egiten du, orain arte ikusitako nahasketa
areagotzeko agian: goraxeago aipatu dugu analisi konputazionalak idatzizko input-a hartu ohi
duela kontuan. Egia esan, ingelesari lotua dago hau neurri batean bere ustez, baina ingeleseko
fonologia eta ortografia arras urran daudelako. Bestalde, suomierak, esaterako, oso parean ditu
arlo biok eta hizkuntza horretako aplikazio konputazionala (Koskenniemirena esan nahi dugu)
erregela fonologiko bidez egin dela dio. Eta bokal-harmonia, urruneko mendekotasuna2 etab.
erregela fonologikoak dira bere ustez,
Ortografiaren kontu hau ez da, halere, konputazio-mailara bakarrik mugatzen, hurbilpen
naturalak aipatzen baitu hitz fonologikoaren hasiera eta bukaera markatzeko ortografian
oinarritzen dela neurri handi batean.
Sailkapen hauek argi uzten dute ez direla guztiz gogo-betegarriak proposatzen dituztenentzat
ere,

2.2.1. A zk u e

(1923-25)

Baina ikus dezagun aurrera egin aurretik euskararako Azkuek proposatua. "Fonetica de la
deelinackm" atalean (§464), lege hauek planteatzen ditu:
”por su extension: comunes y particulares
por su posicidn: tematicas y morfol6gicas
por su estructura: de adicidn, permutacidn, supresion, transposici6n, asimilacion y disimilacion
por su vitalidad morfoldgica: de Composicion, Derivacion, Declinaci6n y Conjugacidn.
(...) Todas [leyes foneticas de declinacidn] son, naturalmente, morfologicas; ocurren no dentro del
tema, sino entre 61 y la desinencia declinativa."

%aina urruneko mendekotasun hau ez da guk landu duguna; izan cre, hotsen distantziari buruz ari da Sproat eta
euskararen kasuan landu duguna, aldiz, morfemen mendekotasuna kontuan hartuta egin dugu.
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Eta ondoren "adieiones foneticas" izeneko sailean epentesia lantzen du, horretarako hamasei
lege sortuz, "Permutaciones foneticas"en, berriz, bi lege sartuko ditu (-ko: -go sudurkariaren eta
albokariaren ondoren eta -tik: -dik ablatibokoa); ondoko beste laurek ("supresion",
"transposicion", "asimilaci6n" eta "disimilacion") ez dute garrantzirik bere ustez, partikularrak
edo utzikeriaren eraginez sortuak baitira,
Eta "Fonetica de la conjugacion"era iristean: "Por io general, los fenomenos foneticos de la
Conjugacion son, como todos los de la Declinacion, morfologicos; ocurren entre el tema
(nucleo verbal) y los diversos elementos que se le agregan, y se reducen a tres clases; adiciones,
supresiones y permutaeiones." (§838);
Guk, hain zuzen ere, deklinabidea eta aditz-jokoa landu ditugu eta, Azkueren arabera,
erregeta guztiek morfologikoak beharko lukete izan. Egiturari begiratuz bat etor gaitezke
berarekin, baina hori baino konplexuagoa dela uste dugu eta goraxeago aipatu autoreek ere
horretara bultzatzen gaituzte.
Hualdek (1991) "A large number of phonological rules are morphologically conditioned in
Basque. Quite a few processes apply within a morpheme and also between stem and inflectional
suffix, but not between the stem and a derivational suffix or across the members of a
compound" (15. or.) dio,3
Orain arte ikusitako proposamenak honela iaburbii ditzakegu:
M atthew s

Varela

Anderson

Moreno K oskenniem i

Sproat

Azkue

F o n o lo g ik o a k

X

X

X

X

X

X

_

M o r fo lo g ik o a k

X

-

X

X

X

-

X

M o r fo n o io g ik o a k

X

X

-

-

-

-

-

Gramatikalak

-

X

-

-

-

-

-

L exikoak

-

X

X

-

-

-

-

O rtografikoak

-

-

-

-

-

X

-

V .l. Irudia. Altemantziamotak
Halere, ikusi dugu sailkapen bakoitzak bere irakurketa propioa duela. Argi dago
fonologikoak eta morfologikoak direla onartuenak, nahiz desberdin ulertzen diren. Bestalde,
morfonologikoak ez dituzte hizkuntzalari konputazionalek aipatzen, fonologikoak soilik, eta
ortografikoek neurri batean — eta hizkuntza konkretuetan— helburu horri erantzuten diotela
pentsa dezakegu gainera. Hemendik abiatuta, beraz, gure sailkapena osatzen saiatuko gara.

3HuaI(ie 199 lz gain, Salaburu 1984 ere interesgarria da euskal crregelen tratamendua ikusteko, nahiz euskalkietara
mugatzen diren.
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V .3. S A IL K A PE N P O S IB L E B A T: EU SK A R A R A K O A
Aurreko orrietako iluntasuna ikusi ondoren ez da erraza euskararako proposamenik egitea.
Azkueri kasu egingo bagenio sinplea litzateke oso: erregela morfologikoak bakatrik izango
genituzke, deklinabidea eta konjugazioa baita gure aztergai nagusia, Ez dugu hori egin, ordea.
Baina guztia biidu nahirik fonologikoak, morfologikoak eta morfonologikoak aukeratu ditugu.
Zergatik hauek eta ez besteak? Ortografikoak, esaterako, lehen sailkapen batean bildu genituen,
baina fonologiko bezala ere esplika daitezkeela uste dugunez, bigarren horretan daude4. Izan
ere, hitz fonoiogikoa definitzeko orduan, askotan eta neurri handi batean ortografia izaten da
oinarri. Ikus ditzagun aukeratu ditugun hirurak banaka:
1. Fonologikoak: euskarari lotuta, hau da, euskal konbentzioari jarraituz, automatikoki egiten
direnak dira, bokai artean beti kontsonante epentetikoa ezartzen dugulako, edo zenbait
kontsonante-elkarketa ezinezko bereizteko bokala gehitu edo kontsonante horietako bat
ezabatzen dugulako, adibidez. Azaleko arrazoiei bakarrik erantzuten diete, beraz, eta
erregular bezain sistematikoak dira. Testuinguru fonologikoan gertatzen dira eta, beraz,
fonotaktikoak direla esan genezake, alegia, zein fono zeinekin doan, segidan,
2. M orfologikoak: alternantzia mota hauek gramatikalki baldintzatuta daude eta ez dira
sistematikoak; irregularrak dira. Esan daiteke, baina, erregela fonologikoak morfologiza
daitezkeela eta morfologiko bihurtu, baina ez alderantziz. Arrazoia hau da: morfologikoa
semantikarekin lotua dago eta, beraz, azkenean esanahi bat du.
Kategoriak baldintza ditzake erregelak zenbait kasutan: adberbioek ez dute, printzipioz,
epentesirik hartzen kontsonanteak elkartzean, baina ordezkatze-erregelak aplikatzen dira
batzuetan. Izenek, berriz, bai. Egun izena eg u n :eg u n eko dugun bezala, aditzondoa
egun;egungo izango da. Ber gauza gertatzen da aditz laguntzaile eta trinkoekin, dio kasu:
adizki honek atzizkia eranstean bi jokabide desberdin izan ditzake, beti ere kategoriaren
arabera. Aditz laguntzaileak ez du epentesirik behar (diola); bai, ordea, trinkoak (dioela).
Baina hirugarren pertsona singularrean bakarrik gertatzen da (diogula, bai ADL bai AD T); ez
da, beraz, sistematikoa.
3. M orfonologikoak: egia esan, morfologikoak hemen sartzea ere posible ikusten dugu,
morfologiazko operazioak baldintza fonologikoekin —edo alderantziz— osatzen baitira.
Hauek beti testuinguruari lotuta daude. Neurri batean, iehenengo kapituluan aipatu ditugun
erregela txikiekin (tninor rules) lortzen direnak izan daitezke morfonologikoak, lexikoan
nolabait markatuak behar dutenak.

4Erregela ortografiko bat badugu, halere: hairaseigarrena. Baina niarratxoaren tratamenduari dagokio, sistemak
horretara behartzen gailuelako, eta horregatik ez dugu hemen haren aipamenik egingo, arazo konputazionala baita
beste ezer baino gehiago.
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Adibidez, n -z bukatutako aditz zaharrek kontsonante sudurkari hori galtzen dute
kontsonantez hasitako atzizki bat gehitzean. Kontu egin behar dugu aditzoina eta partizipioa
ez direla formalki bereizten5, baina aditzoinari kontsonantea gehitzean u galtzen den bezala,
homografoa den partizipioari gehitzean, berriz, atzizkiaren kontsonantea aldatu egiten da,
hain zuzen ere herskari ahoskabea ahostun bilakatzen da, paitizipioa aldatu gabe (egin: egite,
baina egin: egingo). Aldiz, n bukaera duten aditzoin berriek (partizipioa -tu-z egiten dutenak)
ez dute kontsonantea galtzen atzizkia gehitzean (egin: egite, baina ilun: ilmtze).
Koskenniemik (1983:22) zioena gure egingo dugu hemen; izan ere, "the classification
necessarily has some tolerance" eta zein bere kutxan sartzea ez da beti eifaza izango.
Ondoren aurkeztuko ditugun bi mailatako erregelak, hortaz, hiru talde horiei dagozkienak
dira, nahiz ikusiko dugun beheraxeago aurkezpenak ez duela sailkapena jarraitzen.

V.4. EU SK A R A R A K O BI M A ILA TA K O E R R E G E L A K
Koskenniemiren eredua ikustean aipatu dugu bi mailatako erregelek formalismoan duten lekua,
bai eta linguistika konputazionalari ekarri dioten aurrerakuntza ere. Baina ondoren izan dituzten
kritikak ezin ahantz ditzakegu. Guk bi mailatako erregela hobetuak aurkeztuko ditugu segidan,
lehenengo bertsiotik urrunduz. Izan ere, nagusiki Karttunenek eta Beesleyk (1992, 1994;
Karttunen 1993) proposatutako eredu berriari jarraituko gatzaizkio (ikus II. kapitulua),
testuinguruan karaktere-bikote hutsak gainditu eta ezaugarri morfologikoak erabiliz. Autore
hauek proposatutako twolc eta lexc sintaxiak erabili ditugu6. Hori izango da Koskenniemiren
ereduarekiko desberdintasun nagusia.
Bestalde, aurreko atalean proposatu dugun sailkapena ahaztu gabe, pragmatikari erantzuten
dioten erregela-multzoak dira aurkeztuko ditugunak, alegia, Koskenniemik (1983) erabilitako
irizpide berari jarraituta: eransketa-, ezabaketa- eta trukaketa-erregelak. Gogora dezagun
karaktere mailako aldaketa dela erregela-pilatzaile, baina baldintza eta testuinguru desberdinek
egiten dute erregela mota desberdinekoa izatea, Karaktere-parea erregela osatzeko helduleku
besterik ez da. Adibidez, n-ren galera hainbat testuinguru desberdinetan gertatzen da, baina
arrazoi oso desberdinei erantzunez; ez da berdin esplikatzen egite, zegoela edo harekiko
adibideetako sudurkariaren galera.

5Gogora Ortiz dc Urbinak honen konirakoa defendatzen duela (ikus IV. kapituluko 83. oin-oharra).
6Hauei buruzko informazio gehiagorako ikus Alegriaren tesia (1995a, 111.6. atala).
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V .4.1. A urredefinizioak: erregeletako sinboloak
Erregelen egitura ikusi dugu II.6.2, atalean eta horixe erabiliko dugu hemen ere, Baina horien
erabilera egokirako aurredefinizio batzuk zehaztu beharko ditugu: alfabetoa, ezaugarri
morfologikoak, diakritikoak, multzoak eta definizioak7. Ikus ditzagun banaka:

V .4.1,1. A lfabetoa (alphabet)
Karaktere arruntak jasotzen ditu lehen multzo honek, azaleko mailan zein lexikokoan agertzen
direnak, Euskal8 alfabetoa esatea nahikoa genuke printzipioz; baina, horrez gain, marra
— elkarketakoa edo marratxoa— , ordinalen puntua (.), maiuskulak adierazteko aurretik behar
dugun izartxoa9 (*) eta forma konplexuak detektatzeko erabiliko dugun azpimarra (_) ere hemen
bildu ditugu, hauek azalean ere aurki ditzakegulako. Alfabetoaz haratago doa lehen multzo hau,
beraz.
a b c d e f g h i j

k l m n ñ o p q r s t u t i v w x y z

%* %- %_ %. %+10

V .4.1.2. E zaugarri m orfologikoak
Maila lexikoan bakarrik ageri dira11 ezaugarri morfologikoak eta maiuskulaz idatzita azaltzen
dira erregeletako testuinguruetan,
Erregelen testuinguruetan erabili direlako zehaztu ditugu hemen, baina ez dira guztiak,
baldintza bezala behar izan ditugunak bakarrik. Morfologikoki baldintzatutako erregelak daudela
erakusten dute ezaugarriok.
ADB
IRAG

ADI
MOT

ADL
MG

ADT
MP

DET
MPH

IOR

IZB

LIB

MEN

ORD

MS

Mota desberdinetako ezaugarri morfologikoak daude hemen:

^Erregelen testuingurua modu egokian aplikatzeko arazoak daude ezaugarri morfologiko eta diakritiko batzuekin
eta, taiteka, alfabetoan txertatu beharko ditugu erregela ondo aplikatzeko, Baina kasuan kasuan aipatuko dugu
hori. Hemen, beraz, bakoitza dagokion sailean sartuko dugu.
8Euskaltzaindiaren 17, arauaren arabera, nahiz « gure kabuz gehitu diogu (Altziimkii moduko izen bereziak ere
euskal izenak direlako, eta hori arauan ez deJako jasotzen).
^Marka hau konbentzio bat da formalismo honetan, baina ez da nahasi behar 'baztertu' adierakoarekin,
'^Ehunekoaren (%) sinboloa ihes-karaktere bat da, formalismoari jarraituz, enregelen sintaxian beste esanahiekin
ez nahasteko,
' *Beraz, hauen irakurketa ADB:0, ADI:0 etab. dela badakigu: inoiz ez dira azaieko mailan ageri, baina ez dugu
zehaztu beharrik erregelen testuinguruetan.

240

V. Erregelak

a) kategoria nagusiak: AD B (adberbioa), A D I (aditza), D E T (determinatzailea) eta IO R
(izenordaina),
b) azpikategoriak: IZB (erakunde-izena), LIB (teku-izen berezia), M EN (menderagailua) eta
ORD (ordinala).
c) kategoria lagungarriak: ADL (aditz laguntzailea) eta AD T (aditz trinkoa).
d) kategorien barruko informazio morfologikoa: IRAG (iragana), M O T (motibatiboa), M G
(mugagabea), M P (mugatu plurala), M P H (mugatu plural hurbila) eta M S (mugatu
singularra).

V .4.1.3. D iakritikoak (diacritics)
Azaleko mailan gauzatzen ez diren sinboloak dira diakritikoak (horregatik ez dago 0 gauzatzea
aipatu beharrik, berez diakritiko bezala ezagutzen dira-eta; baina erregelako testuinguruan beti
lexiko-mailan daudela zehaztu beharko da, bi puntuen ezkerrean, Eep: esaterako) eta ez dute
eraginik erregelen testuingurua egiaztatzean aipatzen ez badira. Berez, marka fonoiogikoak dira.
Aadi

Aorg

SigB

SigBK

Aart

Asalb

Eep

Ebih

EpBer

Rep

Rgog

Rzah

Hau da marka hauen irakurketa:
Aadi', -a bukaera duten, baina a:e aldaketarik egiten ez duten aditz trinkoak kontrolatzeko:
darama: daramala, baina da:dela).
Aorg: a organikoa edo berezkoa duten lemen diakritikoa.
Aart: a bukaera duten leku-izen berezi batzuek a organikoa ez, baina artikulua dute berekin.
Eta deklinatzerakoan, kasu gramatikaletan mantendu egiten badute ere (a organikoak
bezala), lekuzko kasuetan galdu egiten dute: Azpeitia, Azpeitiak, A zpeitiari, baina
Azpeitiko,
Asalb: hitz-elkarketan bukaerako a gal dezaketen sei formek hartzen duten marka (~ia bukaera
dutenak ez dira hemen sartzen): burdina, eliza, hizkuntza, kultura, literatura eta natura.
Hauek kultura, baina kultur etxe egin dezakete (nahiz kultura etxe eta kultura-etxe ere
ontzat ematen diren (Euskaltzaindia, 25. araua). Ikus, dena den, IV.2.2,2,9. atala).
Eep: e epentetikoa.
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Ebih; a-z bukatutako aditz defektiboek dute, paitizipioari osagai bat eranstean a:e egiteko,
ateraEbih+a:aterea, etab,
EpBer. epentesi berezia, har- alomorfoak (hura) eta nor- (inor, edonor) nahiz zer- (ezer,
edozer) modukoek eskatzen dutena, hark baina harez, zerk baina zerez egiteko.
Rep :r epentetikoa eska dezake.
Rgog: r gogorrez bukatutako lemei dagokien marka, ondoren bokal bat badator bikoiztera
behartzen duena: hurRgog+a: hurra (baina ur+a:ura).
Rzah: hiru eta lau zenbatzaile zehaztu zahaitena da hau, hiruretan, laurek, etab. egiteko, baina
seietan, ez *seiretan.
SigB: bokalez bukatutako izenen moduan deklinatzen diren siglek behar dute diakridko hau
(alfabetoan zehaztu dugun SigBK markak ez bezala).
SigBK: siglak bokalez nahiz kontsonantez bukatu bezala deklinatzeko,
Hauez gain, sistemari berari dagozkion +, # eta ! ere azalduko dira: plus zeinuak (+)
morfema-lotura markatzen du; sostenituak (#), berriz, hitz-muga, ezkerreko testuinguruan
hitz-hasiera eta eskuinekoan bukaera; heiagora-zeinuak (!), azkenik, ez du erregelan eraginik,
oharrak markatzeko-eta erabil daiteke. Guk, hain zuzen, adibideak txertatzeko erabili dugu
gure sisteman,

V .4.1.4. M ultzoak (sets)
Ezaugarri amankomunak dituzten azaleko alfabetoko karaktereak bildu ditugu, betiere karaktere
arruntak elkartuz. Hauek dira:
Bokal: bokalen multzoa,
Bokal = a e i o u i i y ;
Euskal bokal guztiak sartu ditugu multzo honetan, bai eta y ere. Azken hau arrazoi
pragmatikoengatik sartu da, erdi-bokal edo erdi-kontsonante izanda ere, gure sisteman bokal
bezala funtzionatzen duelako eta zenbait mailegutarako beharrezko izan dakigukelako.
Horregatik egin diogu gure sisteman lekua. Bestalde, u ere bokalen sistemari gehitu diogu
(ikus 7. oin-oharra).
Bireki: bokal irekiak.
Bireki = a e o ;
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Bitxi: bokal itxiak.
Bitxi = i u u ;
Konts: kontsonanteak
Konts = b c d f g h j

k l m n ñ p q r s

t v x w z

;

Euskal alfabetoari dagozkionak eta kanpoko izenak lantzeko beharko ditugun kontsonanteak.
Txis: kontsonante txistukariak.
Txis = z s x ;
AlboSud: kontsonante albokariak eta sudurkariak.
AlboSud = 1 m n ñ ;
Albokariak eta sudurkariak bildu ditugu, erregelak, aplikatzean, batzuei zein besteei
testuingum beretan eragiten baitie. Finean, bi multzo bakarrera ekarri ditugu hemen.
HersAhosk: herskari ahoskabeak.
HersAhosk = p t k ;
HersAhost: herskari ahostunak.
HersAhost = b d g ;
Fonetikoki multzo gehiago ere bada, eta zehatz genitzakeen, hala nola, Dard(arkari) = r,
baina sinplifikatze aldera horrela jokatu da. Noski, dardarkarien multzoan r bikoitzak ere egon
beharko luke gainera, baina karaktere bakarra onartzen du sistemak, karaktere-bikoteka
funtzionatzen baitu, maila lexikokoak eta azalekoak parekatuz. Horrexegatik daude afrikatuak
ere definizio bezala eta ez multzoetan, barrutik ematen zaien tratamendua t + txistukari delako,
ez afrikatu bere hartan.

V .4 .1 .5 . D efin izioak (d efinitions)
Errepikatzen diren definizio erregularrak biltzen dituen multzoa dugu orain, ez karaktere arrunt
hutsak, aurreko atalean egin dugun bezala. Hauek dira gurean landutakoak;
LekKonts: kontsonante albokariak, sudurkariak, txistukariak, t herskari ahoskabea eta r
dardarkaria biltzen dituena.
LekKonts = AlboSud | Txis | t | r (0:r)

;

Hain zuzen ere, kontsonante hauetako bat bukaeran duten lekuzko izen berezien analisi
egokia egin ahal izateko (Usurbilera nahiz Usurbila, etab.) sortu dugu defmizio hau.
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Afrik: kontsonante afrikatuak biltzen dituen multzoa (ts, tz eta tx).
Afrik = t Txis ;
Sistemak karaktere-bikoteak bakarrik onartzen dituenez, karaktere soil bat (t) eta
muitzoetan definitu dugun Txis elkartu behar izan ditugu afrikatuak osorik tratatzeko.
Beraz, guk afrikatu deitzen duguna f+txistukari da sistemarentzat.
LekKas: adlatiboa, ablatiboa eta leku-genitiboa biitzen dituen definizioa, baina karaktereka
kontuan hartuta, ez atzizki oso bezala (horregatik daude bereiz idatzita).
LekKas = [ r a | t i k | k o ]

Eep:

[k o ;

Kontsonantez hasitako leku-denborazko kasuak bildu nahi izan ditugu hemen, testuinguru
hau hainbat erregelatan azaltzen delako eta definizio batekin soil genezakeelako.
Dipt: gure aplikaziorako behar ditugun diptongoak biltzen dituen multzoa.
Dipt - a i | e i | o i | u i | a u ;
Diptongoz bukatzen diren izen monosilaboek, mugagabeko instrumentala ezartzean e
epentetikoa eskatzen dutenez, horien guztien berri emateko sortu dugu definizio hau,
Euskaltzaindiaren 29. arauaren bidetik.
Rez: r epentetikoari buruz ari garenean, kontuan hartu nahi ez ditugun sinboloak.
Rez = (%.:)

( %+: %-: ) ;

hau da, r bikoitza azaleratzen ez deneko kasu-bilketa: sigletan, puntuaren aurretik;
ordinaletan, puntuz idaztean; eta morfema-bukaera baten ondoren (%+) marratxoa badator
(%-). Marka hauek ez dute eraginik izan behar r epentetikoa aplikatzeko orduan.
Emend: menderagailua eranstean e epentetikorik har ez dezaketen adizkijokatuak.
Emend = \ [ u |

t ] e |

i | \d \i o | \ [ g j z } u ;

Ukapena erabili dugu definizio hau osatzean, hain zuzen ere hemen zehaztu ditugun
bukaerek ez baitute e epentetikorik hartzen: du:duela, baina dugicdugula, ez *duguela.
Ezaugarri morfologikoen erabilera ezinezkoa zen hemen, eta diakritikorik ere ez genuen
datu-basean sartu nahi kasuotarako bakarrik. Beraz, definizioan zehaztutako karakteresegidek ez dute erregela aplikatuko, defmizioan bertan ukapena baitaramate (\).
Hemen bildutako kasuak hauek dira: ue, te, i, dio, git eta zu bukaera dutenak, alegia,
duzue, dute, nadi-, dio, dugu eta duzu motakoak.
MoifBuk: morfema- edo hitz-bukaera adierazten du.
MorfBuk = #: I %+; ;
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# hitzaren hasiera edo bukaera da eta %+ morfema-muga markatzen duena. Hitz-hasiera
ez da hemen aplikatuko, M orfBuk defmizioa beti eskuineko testuinguruan zehaztuko
baita.
Zeinu hauen erabilera arrunta da hizkuntzalaritza teorikoan ere, SPEtik datorrena eta
gerora Siegelek (1974) eratorpenerako egokitu duena: kategoria lexikoak # sinboloarekin
mugatzen dira eta morfema-loturak + sinboloarekin (Scalise 1984:91-92; Varela 1990:45).
Hmiera: hitz-hasiera, maiuskulaz hasitakoa ere azal daitekeela (%*).
Hasiera = #:

(%*:} ;

Mm: morfema-muga, elipsia kontuan hartuta.
Miti =

[%+:]+

;

Aurrizkiek bukaeran %+ dute, atzizkiek hasieran, eta erregelan morfema-muga ere zeinu
honen bidez adierazten da, morfotaktikak ezartzen duen banaketa errespetatuz, beraz.
Zeinu bat baino gehiago agertzeak badu arrazoirik: karaktere hutsak azal daitezke tartean,
nahiz informazioa barraan duten. Elipsia ere kontuan hartzen da definizio hau erregelaren
testuinguruan ezartzean.
Morfe: alfabetoko edozein karaktere eta marratxoa, maiuskula, azpimarra eta testu-hitz barruko
puntua biltzen ditu.
Morfe = [ Bokal:

j Konts: | %-:

| %*: | %_;

| %.;

]+ ;

Ia edozer biltzen duen multzoa da, hain zuzen ere erregela baten aplikazioan nolabaiteko
urruntasuna duten elementuak testuinguruan azaldu ahal izateko aukera ematen duena,
tartean M orfe ezarrita edozer onar daitekeelako. Bukaerako '+' horrek behin baino
gehiagotan azaltzeko aukera adierazten du, hau da, karaktere bakar bat baino gehiago
onartzen du.
Irag: adizki jokatuetako iraganak biltzen dituena.
Irag = [

B 1

: | B 2 : | B 3 : | B 4 : | B 5 : j B6:

|B 7 :

|

B 8

: ] ;

Ezaugarri morfologiko honen beharra dugu lehenaldian dauden adizkien tratamendurako,
hain zuzen ere bukaerako n galtzen baitu menderagailuak eranstean: zenrzela. Baina
ezaugarri guztiak zerrendatu gabe, definizio bezala bilduta erregela soil dezakegu.

Aurreko karaktere eta sinbolo hauen guztien esanahia argituta, posible izango dugu ondoko
erregela-andana irakurri eta ulertzea. Esan bezala, ohiko erregela linguistikoetatik zertxobait
bereizten dira, baina marken esanahia ulertuta ez da zaila interpretazioa.
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V .4.2. E rre g e la k b a n a k a
V.4. atalaren sarreran esan dogun bezala, erregela hauek ez diote proposatu dugun sailkapenari
erantzuten, baizik karaktere-bikote bati lotutako aldaketa guztiak biltzen, morfologikoak,
fonologikoak ala morfofonologikoak diren kontuan izan gabe. Azkenean helduleku bat da
bikote hori, eta horren barruan hainbat erregela bilduko da, testuinguru anitzek erakutsiko
diguten bezala. Ordena ere ez dago arrazoitua, guk ezarria da, baina ez du eraginik bi mailatako
formalismoaren ezaugarri bat horixe delako: ez da erregela-ordenarik markatzen. Mantendu
dugun aurkezpen-ordena bakarra azaleko mailan sortzen den aldaketa-motaren araberakoa da:
eransketa, ezabaketa12 eta trukaketa. Beraz, sistemak berak egiaztatuko du bi erregeletan eragina
duen karaktere-aldaketa bat nola azaleratu, nahiz guk bi testuinguruetan erreferentzia markatua
izango dugun.
Metaerregela-edo dei genezakeen horietako bakoitza osorik aurkeztuko dugu hasieran eta
testuinguruka azalduko ondoren, fenomeno desberdinen berri emateko. Guztira 1513
metaerregela sortu ditugu: eransketari dagozkion hiru (0:r, 0:e eta 0:a), ezabaketari dagozkion
zazpi (r, e, a, k, t, n eta h), bost trukaketa-erregela (a:e, k:g, t:d, HersAhost:HersAhosk eta e:i)
eta, azkenik, ortografia hutsa den marratxoaren galerakoa (-:0), Horiekin guztiekin testu-hitz
baten analisian edo/eta sorkuntzan gertatzen diren aldaketa guztiak jasotzen ditugula uste dugu.

V.4.2.1. E ransketa: erregelaren eraginez, bi osagai elkartzean karaktere berri bat sortzen da.
V .4.2.1.1. r e p e n te tik o a (1. e rre g e la )
Esan dugu bi osagairen lotura bideratzen duen karaktere bat dela epentesia, r kasu honetan.
Baina hiru modutakoa izan daiteke: a) bi bokalen artekoa, bokalez bukatutako lemari bokaiez
hasitako atzizkia gehitzean behar dena (etxeRi); b) r-z bukatuak bokalez hasitako beste morfema
bat gehitzean eskatzen duena, r gogorra (zakurRa); eta c) hiru eta lau zenbatzaile zaharrek bokala
eranstean eskatzen dutena (lauk, baina lauRak). Baina xehekatuagoa ikusiko dugu hau,
testuinguruka.

12Ezabaketa diogunean bi eragiketa desberdin ditugu gogoan; azalean benetan desagertzen den karaktere bat edo
karaktera-bilkura, azaleko mailan bakarra ikusiko baitugu. Honek ez du esan nahi, baina, karaktere bat desagertzen
denik, ez zentzu hertsian behintzat. Kasuan kasuan adieraziko dugu.
1316 erregela dira berez, baina azkena ortografiko hutsa da, nahiz ez dugun gure proposamenean erregela
ortografikorik sartu, Horregatik eman diogu aparteko tratamendua, corpusen analisirako beharrezkoa delako, baina
ez euskal (morfo)fonologiaren berri emateko. Egia esan, /i-ren galerako erregela ere ortografikotzat hartzekoa dela
uste dugu, baina badu beste erregeletan eraginik eta horrexegatik bildu dugu beste ezabaketa-erregelekin batera.

246

V. Erregelak

"r epentetikoa (1)"
0:r => Bokal (LIB:) (Rez) Mm _ Morfe Rep: ;
IZB: [ SigB: | SigBK:

] (Rez) Mm _ Morfe Rep: ;

r Rgog: _ Mm (h :0) :Bokal ;
r LIB: Rgog: _ Mm :Bokal ;
Rzah:

Mm :Bokal ;

"r epentetikoa (2)“
0:r <= Bokal (LIB:) (Rez) Mm _ Morfe Rep: ;
IZB; SigB: (Rez) Mm _ Morfe Rep; ;
r Rgog; _ Mm (h:0) :Bokal ;
r LIB: Rgog; _ Mm :Bokal ;
Rzah: _ Mm :BokalHutsa ;

Guztiz zatikatua ezarri dugu hemen erregela, bi eragile bakarrik — norabideak zehazten
dituzten baldintzak— erabilita, baina
0:r <=> Bokal (LIB:) (Rez) Mm _ Morfe Rep: ;
r Rgog: _ Mm (h:0) :Bokal ;
r LIB: Rgog: _ Mm ;Bokal ;
Rzah; _ Mm :Bokal ;
0;r <-

IZB:SigB: (Rez) Mm _ Morfe Rep; ;

0:r =>

IZB:[ SigB: j SigBK: ] (Rez) Mm _ Morfe Rep:

;

bezala ere aurkez genezakeen, eta azken honen arabera azalduko dugu gainera.
a) Erregelaren azken emaitzak r damaigu, nahiz osagaiek ez duten, bakarka, horren beharrik.
Hori ondoko testuinguruak dauden guztietan gertatzen da; are gehiago, testuinguru horiek beti
eta nahitaez 0:r egin beharko dute; <=> eragileak 'baldin eta soilik baldin' formula erabiltzera
behartzen gaituelako dugu hau. Zeintzuk dira, baina, testuinguruak?
1) 0:r <~> Bokal (LIB:) (Rez) Mm _ Morfe Rep: ;

Karaktere hori sortzeko, ezkerretara bokal batek egon behar du, eta aukeran du lekuzko izen
berezi bati dagokiona izatea, baina ez da beharrezkoa — horregatik dago ezaugarri morfologikoa
parentesi artean'4— ; eta beste marka batzuk ere tarteka daitezke (ikus Rez definizioa) morfemamugara (Mm) iritsi aurretik. Beraz, morfema-hasieran dugu sortu beharreko karaktere-bikotea,
^Edozein kategoria ager zitekeen hor, baina LIB berariaz aipatu beharra dago, alfabetoan sartzera behartuta
gcundelako beste erregela batzuek ondo sortuko bazituen. Hortaz, alfabetoko edozerk testuinguruan egon bchar
duenez, ezaugarri morfologiko hori aipatu behar izan dugu.
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M m -ren ondoren, Eta eskubitara Rep diaktitikoa duen edozer egon daiteke — gogora M orfe
definizioa oso malgua egin dugula, ia edozer onartzen duena— .
! seme++iRep: semeri
! seme+eMP+iRep: semeei
! zuhaitz++iRep:zuhaitzi
! mutil++ikRep:mutilik
! amaAorg+a+ekinRep:amarekin
!*bilboLIB+iRep: *bilbori
Adibideok argituko dute gehiago: seme bokalez bnkatua da — ez dugu kategoria zehaztu
beharrik— , ondoren Mm du eta eskubitara i bokala (alegia, M oife) /?ep-ekin. Testuingurua bete
denez, kontsonante epentetikoa ezar diezaiokegu. Aldiz, bigarrenean ez da testuingurua
betetzen, M P alfabetoan definitu dugulako, eta ez dagoelako testuinguruan. Horregatik
analizatuko du setneei eta ez *semeeri, M P ezaugarri morfologikoen multzoan utzita egingo
zukeena.
Hirugarren adibideak ere ez du epentesirik hartzen, ezkerreko testuinguruan kontsonantea
dugulako, ez eta laugarrenak ere. Baina bi adibideotan ikus dezakegu eskubitara karaktere
bakarra ala gehiago ager daitezkeela, M orfe definizioan hala markatu dugulako '+' zeinua
erabilita15.
Am arekin adibidean ikus daiteke ezkerreko testuinguruan lema bakarrik ez, edozein
morfema onar daitekeela, nahiz ez dugun aipatu beharrik. Azken adibidean, berriz, ezkerretara
bokalaz gain LIB ezaugarria ere badagoenez — ezkerreko testuinguruan aukeran utzi dena— ,
aplikatu egiten da erregela,
2) 0:r <=> r Rgog: _ Mm (h: 0) : Bokal ;
Testuinguru hau eta hurrengoa r-ren bikoizketari dagozkio, baina karaktere-bikoteka
aztertzera behartuta gaudenez, ezin dugu r:rr bezalakorik erabili. Horregatik "sortu" egin behar
dugu.
Aurreko erregelaren baldintza bera dugu hemen ere (<=>), baina testuingurua aldatzen da:
ezkerretara r-z bukatutako lema edo morfema bat behar dugu, Rgog diakritikoa duena gainera;
eskubitara, berriz, morfema-muga (Mm). Beraz, ezkerreko osagaiari erantsiko diogu sortuko
dugun karaktere berria, Mm atzetik duelako. Eta honen ondoren, baina beste morfema batean,
bokal bat eskatuko dugu azaleko mailan — maila lexikoan dagoena ez zaigu axola, horregatik
dago multzoa bi puntuen eskubitara, azalean— . Baina bokal horren aurretik aukeran dago
lexikoko h bat ere egotea, beste erregela batean 0 bihurtuko dena (ikusiko dugu h:0 erregela
aurrerago).

15Ez dira nahasi bchar % + eta +, lehenengoa morfema-hasiera cdo -bukaera baita eta bigarrena, berriz, behin
baino gehiago aplikatzeko aukera einaten duen sistemaren karakterca.
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! zaharRgog+ikRep:zaharrik
! agerRgog+araz: agerraraz
! berRgog+has+i:berrasi
! plater+a:platera
Lehenengo bi adibideetan r gogorra gauzatzen da testuinguru am mtena erabilita, baina
hirugarrenean h:0 ere aplikatu da. Azken adibidean r-z bukatzen den sarrera bat dugu, baina
Rgog diakritikoa ez duenez, ez da bikoizten (r biguna da).
3) 0:r <=> r LIB: Rgog: _ Mm :Bokal ;
Testuinguru hau aurrekoaien oso antzekoa da, baina zehatzagoa: ezkerretara dagoenak lema
izan behar du, lekuzko izen berezia (LIB), r-z bukatua eta Rgog (r:rr) egitekoa. Hurrengo
morfemak, aldiz, bokalez hasia behar du (Mm eta azaleko mailan bokala).
! *ei b<uLl BRgog+i Rcp: *eibani
4) 0:r <-> Rzah: _ Mm :Bokal ;

Bi norabidetako azken testuingurua hiru eta lau zenbatzaileek hartzen duten r zaharra — ikus
Euskaltzaindiaren 8. araua— azaleratzeko pentsatua dago, epentesi bezala sartua hemen ere:
ezkerretara Rzah diakritikoa behar dugu eta Mm-ren ondoren, alegia, atzizkian, azalean bokala,
hau da, bokalez hasi behar du atzizkiak.
! hiruRzah+ak:hirurak
Baina kontu egin behar dugu hamahiru eta halakoek ez dutela Rzah diakritikorik, forma
soiletan bakarrik onartzen baitu Euskaltzaindiaren 8. arauak.
Honaino ikusitakotik atera dezakegu diakritikoak leman zein atzizkian azal daitezkeela, baina
epentesi arrunta atzizkiei bakarrik utzi diegun bezala, leman bestelakoak ezarri ditugu,
zehatzagoak.
b) 0:r «> IZB: [ SigB: J SigBK: ) (Rez) Mm _ Morfe Rep: ;

Eragilea norabide bakarrekoa da hemen, alegia, 0:r beteko da testuinguru hori dagoenean,
baina testuinguruak ez du nahitaez r sortu beharrik. Halere, hurrengo testuinguruan ikusiko
dugu ez dela egia osoa esaten ari garena, salbuespen txiki batekin <= honen errepikatzea baita.
Testuinguruaren irakurketa hau da: epentesia gauzatuko den lekuaren ezkerretara izen berezia
behar dugu — erakundeentzat-eta sortua dugun azpikategoriakoa, IZB— , baina ondoren SigB
edo SigBK diakritikoa behar du. Beraz, sigla baten flexioan egongo gara. Eskubitara, berriz,
Rep hartuko duen edozer (Morfe definizioa dugulako).
! *e*d*b*lIZBSigB+enRep;*e*d*b*lren
! *m*i*fIZBSigBK+enRep:*m*i*tren
! *m*i*tIZBSigBK+enRep:*m*i*ten
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Baina norabide bakarra eskatu dugunez, M lT r e n ^ zein M lTen ontzat emango dugu,
adibidez. Ikus dezagun hurrengo testuingurua lehenengo adibideari iruzkinik egin aurretik.
c) 0:r <= IZB: SigB: (Rez) Mm _ Morfe Rep: ;

Aurrekoaren mugatzea dugu hemen, testuingurua betetzen den guztietan 0:r eskatzen duena
(<=), eta SigB dugunean, ondorioz, <=> bezala litzateke. Hortaz, EDBLren egin behar dugu
nahitaez, *EDBLen ez dugu onartuko.
Baina, zergatik onartu dizkiogu bi forma bati eta bakarra besteari? Siglen irakurketan dago
arazoa. Izan ere, M IT zer den dakien edonork (em-ai-ti) ingelesez irakurri eta r epentetikoa
beharko du, baina (mit) irakurtzen duenak kontsonantez bukatu eta ez du epentesiaren
beharrik17. EDBL, aldiz, (e-de-be-ele) irakurri beharra dugu nahitaez, bokalez bukatua, beraz,
euskal kontsonante-sistemak ez duelako hira kontsonante horien segida onartzen. Horregatik du
batek SigBK (bokal nahiz kontsonante) eta SigB besteak (bokala soilik).

V .4.2.1,2. e e p e n te tik o a (2. e rre g e la )
Aurreko erregelan bezala, zehaztuko ditugun morfema-pilaketa batzuetan e bokala sortzera
behartuta gaude. Erregelarik —metaerregelarik hobe— konplexuena da hau, testuinguru
askotan gertatzen delako batetik eta, bestetik, beste hainbat erregelarekin erlazionatua dagoelako
— eta, noski, horren berri testuinguruan eman beharra dago— . Ikus dezagun aurrekoan bezala,
programarako prestatu duguna lehendabizi eta aurkezpenerakoa segidan.
"e e p e n t e t i k o a
0:e

->

Konts

(1)"

{

IOR: | D E T :

[ Konts

(%.:)

LekKonts

LIB:

[

[ Etnend

[ r

t

a

EpBer: Mm _
ORD:

Mm _

SiçjBK:

i t

(Rez)

g

u

Mm _

#:

Konts

Dipt

Mm _ Morfe

] ADB:

(Mor f e )

Eep:

MG :

Eep:

Morfe

MOT:E e p :

;

;

(MOT:) E e p : ;
|

HersAhosk

[ d
j r

i oADT:

]

]

;

;

(Morfe)

[ MS: [ a

Morfe

] ]
Mra _

Mm _ Morfe

Mm _

| M m MG: ] M m _

0 :r ]M m _

| ADT:

HersAhosk

#:

a

(Rez)

z

j

| t :0

[ ADL:

b

|

(E p B e r :)

Eep:

Eep :

;

;

| LekKas
I N S : Eep:

]]

Eep: ;

;

l<sA zalpenetan maiuskulak erabiliko ditugu, adibideetan analisiak cskatzen duen form a m antenduko badugu ere.
l7A re gutxiago, ortografian oinarrituko garela esan dugu eta, ondorioz, ingelesezko irakurketa baztertu beharko
genuke. B aina (eine-i-te) irakurtzen duenak ere bokalez bukatuko du.
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"e e p e n t e t i k o a

(2)"

0:e

IO R : |

<= K o n t s

[

DET:

[ Konts {%.:)

j

LekKonts

(Rez)

t

LIB:

{ Emend

[ r

t

[ ADL:

| b

i

a

g

u

#:

Konts

a

Mm _

] ADB:

[ MS:

Konts
J }

M O T : Ee p :

[ a

{:0)*

|

Mm _

Eep :

(Morfe)

Mm _

Morfe

;

0 :r } Mm _ Morfe Eep:

j

|ADT:

t

EpBer: Mm _ z
#:

t :0

Mra _

]

i

[d

,
*

Eep: ;
o ADT:

HersAhosk

] ] Mm

| r

_ Morfe

MEN:

,*

;

;

| LekKas

]]

Dipt Mra _ MG: INS : Eep:

;

Eep:

;

Baina, esan dugun bezala, eragileen arabera aurkeztuko ditugu datozen oniotan:
0:e <=> [ Konts {%.:) | t :0 | 0:r ] Mm _ Morfe Eep:
[

[ Emend
[

r t

[

| b a

EpBer : Mm

0:e

i t
z

(Morfe) Eep :
[

MS :[

#:

( K o n t s )* D i p t

Mm _

=> K o n t s

u

[

IOR: |

ORD:

a

(Rez)

[

Mm _

IO R : j

DFT:

o

Eep:

ADT :
j

] ] Mm

r

_ M o r f e MEN:

;

;

;

j

] ] Ee p :

INS :

M m MG:

Mm _ Morfe

Morfe

i

d

M G : Morfe

D E T :(E p B e r :)

L I B : (Rez)

[

| LekKas

Mm _ HersAhosk {Morfe)

SigBK:
<=Konts

j

Mm _ HersAhosk

]ADB:

g

a

Mm _

| ADT: ] ]

#:

LekKonts

0:e

_

ADL:

;

Eep:

,*

Ee p :

;

] Mm

_

( M O T :) E e p :

;

Morfe

MOT: Eep: ;

;

;

] M m _ M o r f e M O T : Eep:

;

LekKonts LIB: (Rez) Mm _ Konts (:0)* Eep: ;

a) Morfema-metaketak e epentetikoa sortzea eskatzen du baldin eta soilik baldin testuinguraok
betetzen badira:
1) 0:e <=> [ Konts {%.:) | t:0 |0 :r ] Mm _ Morfe

Eep: ;

Kontsonante arruntak biltzen dira hemen, Ezkerretara hiru testuinguru izango ditugu
kontuan: 1) kontsonante bat, ordinala adierazten duen puntua aukeran duela; 2) azalean
gauzatuko ez den lexiko mailako t herskari ahoskabea, beste eixegela batean konpondua; eta 3) r
epentetikoa, nahiz berez r-ren gogortzea den, hau ere beste erregela batean gauzatua
— aurrekoan, hain zuzen— . Guztiek Mm beharko dute ondoren. Beraz, 0:e atzizki-hasierari
dagokio, eta eskubitara duen baldintzaren arabera Eep diakiitikoa daraman edozer ezar dezakegu
atzetik, Morfe-k dioskunez.
! haran++koEep: haraneko
! polit++koEep:politeko
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! seme++koEep:semeko
! zaharRgog++raEep:zaharrera
! zenADLB l+laMENEep:zela
Lehenengo adibidea kontsonantez bukatua dugu eta ondoren Eep dator M oife-ren atzetik.
Beraz, testuingurua betetzen da. Bigarrenean ere betetzen da, beste erregela batetik pasa
aurrekoa baita t herskari ahoskabea eta, beraz, ez da t:0 aplikatu. Semeko-ren kasuan, bokala
denez, nahiz eskubiko testuingurua egokia izan, ez da erregela aplikatzen. Zaharrera ere erregeia
honek sortua da r gogorrarenarekin batera, 0:r baitugu morfema-mugaren aurretik, beste
erregela batean gauzatua. Zela adibidea, azkenik, ez da egokia ezaugarri morfologikoak ez
ditugulako testuinguruan aipatu eta, hortaz, ez dituelako baldintzak betetzen, nahiz kontsonantea
izan morfema-mugaren aurrekoa (baina ADL eta B l ezaugarri morfologikoekin batera).
2) 0:e <=> [ [ Emend [ ADL: | ADT: ] ] | [ d i o ADT: ] ] Mm _ Morfe MEN: ;

Adizki jokatuek m enderagailuak hartzean sortzen den epentesiari erantzuten diote
testuinguruok. Egia da Mitxelenak kontrakoa dioela, alegia, e atzizkiari dagokiola eta pluralgilea
ezartzean erori egiten dela, Villasantek epentesiaren bidetikjotzen duen arren.
"Las flexiones de presente indicativo du, ditu reciben asimismo una e intercalada antes de la n
(duen, dituen). Michelena apostiila: De una manera general, la regla estd mal formulada. Parece
mas natural decir que la fomia del suñjo es -en, cuya -e- cae tras -u de -git, -zu y -(t)e, pluralizador:
dtigtm, dii7jtn, duten." (Villasante 1976: 77 (4. oin-oharra)).

Guk, halere, -la eta -n jaso ditugu EDBLn atzizki bezala, E ep diakritikoarekin,
menderagailuei buruzko Euskaltzaindiaren azken txostenetan (Euskaltzaindia 1996) e gabe edo
parentesi artean jasota ageri delako. Beraz, nahiago izan dugu aukeran uztea berezkotzat
onartzea baino.
Hori argituta, ezkerreko testuinguruan bi baldintza bete beharko ditugu: 1) E m e n d
definizioa, aditz laguntzailearen edo trinkoaren ezaugarria duela gainera; eta 2) aditz trinkoa den
d i o karaktere-segida. Zer esan nahi dute, baina? E m end-m ukapenak erabili ditugu (\) eta
goraxeago Mitxelenari irakurtzen geniona dugu hemen, hain zuzen ere: pluralgileak. Baina
horiekin batera dio laguntzailea ere jaso dugu, honek ere ez baitu epentesirik onartzen. Eta
honen homografo den aditz trinkoa da, hain justu, hurrengo testuinguruan zehaztu duguna,
diola eta dioela bereizteko beste modurik ez genuelako: AD T ezaugani morfologikoa erabilita.
Hauen ondoren Mm dugu, berriz ere epentesia atzizkiaren parte dela erakusten diguna. Eta,
atzetik, Morfe dugu aurrekoetan bezaia, baina M E N ezaugarria behar du definizio horretan
azaltzen denak. Ez dugu hemen Eep zehaztu, MEN-ekin nahikoa delako. Baina berdin-berdin
ezar genezakeen MENEep ere.
! duguADL+laMENEep:dugula
! duADL+laMENEep:duela
! naizADL+nMENEep:naizen
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! dutADL+laMENEep:dudala
! dukADL+laMENEep:duala
! daADT+laMENEep:dela
! datamaADTAadi+laMENEep:daramala
! dioADL+laMENEep:diola
! dioADT+laMENEep:dioela
Dugu adibidean ez da erregela aplikatzen, g u segida, nahiz ADL izan, Emend definizioan
ukatu dugulako. Baina du eta naiz, esaterako, gauzatuko dira, ez baititugu definizioan aipatu,
D ut, duk, dun, da eta daram a adizkiek ez dute baldintza betetzen; beste erregela batzuei
dagozkie, beheraxeago ikusiko dugunez, Diola eta dioela goian aipatu ditugu,
3) 0:e <=> [ r t | b a i t ] ADB: Mm _ HersAhosk | r ;
A dberbioek oro har kasu-marka zuzenean hartzen dute, inongo epentesirik gabe
(gaur:gaurko), baina badira bi multzotan bil daitezkeen salbuespenak: -rt eta -bait bukaera
dutenak. Horregatik definitu dugu ezkerreko testuinguruan karaktere-segida eta ezaugarri
morfologikoa (AD B) morfema-mugaren aurretik, epentesiak gauzatu behar duen eskuinean
beste bi testuinguru zehazteko: herskari ahoskabea edo r, biak ere lexikoan eta azalean
(horregatik ez ditugu bi puntuak (:) zehaztu).
! bartADB+ko:barteko
! bartADB+danifcbartdanik
! nolabaitADB+ko: nolabaiteko
! nonbaitADB+ra:nonbaitera
B arteko adberbioak betetzen ditu baldintzak, -rt bukatu adberbioa baita eta herskari
ahoskabea (k) baitago ondoren; ez, ordea, bartdanik-ek, eskuinean herskari ahostuna (d) du-eta.
Ber gauza dugu -bait bukatuekin: nolabaiteko, nonbaitera', herskari ahoskabea eta r Mm-x&n
ostean,
4) 0:e <=> EpBer : Mrti _ z (Morfe) Eep: ;
"Baldin eta soilik baldin" motako azken testuingurua dugu hau, hain zuzen ere lexikoan
EpBer duten r bukaeradun izenordainek (nor eta eratomak) eta zenbait determinatzailek (zer eta
eratorriak (ezer, edozer), erakusleen alomorfoek (har-, hor-)) dutena. Hauek M w-ren aurretik
diakritikoa behar dute eta ondoren instrumentalaren z gutxienez; parentesi arteko M orfe-k z
horren atzetik gauza gehiago azaltzea ahalbidetuko du, baldin eta ondoren Eep diakritikoa
badago.
! zerEpBer+zEep:zerez
! zerEpBer+kEep:zerk (ez *zerek)
Lehenengo adibidean erregela aplikatu da, baina bigarrenean k dugu eskuineko
testuinguruan eta, beraz, ez da baldintza betetzen. Honekin zerk, baina zerez ondo osa daiteke.
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5) 0:e <=> #: g a u 14m _ [ M S : [ a j LekKas ]] Eep: ;

Gau izenarentzat sortua da erregela hau, azken karaktereari bakarrik erreparatuz sistemak
bokaltzat hartuko zukeela bagenekielako, baina kasu honetan diptongo osoa kontsonante bezaia
deklinatu behar da Euskaltzaindiaren 29, arauaien arabera:
"Gau hitzak deklinabide berezia du. Euskalki guztietako jokabideari jarraituz, -e- bokala tartekatzen
du mugagabeko instruinentalean eta singularreko lcku kasuetan, kontsonantez amaituek horrela
egiten duten kasuetan: gaurik, gauri, gauren. Beraz, honako paradigma hau izango luke hitz honek:
gauk, gaurik, gauri, gauren, gauez mugagabean eta gauean, gaueko, gauetik, gauera singularrean."

Egia da, halere, araua ematean aurreko azalpena murrizten d u e n a,"... salbuespen bakarra
gau hitza da, ondoko hiru kasu hauetan: gauez, gaueko, gauean'’ baitio. Gu azaipenari jarraitu
gatzaizkio, leku-denborazko kasu guztietan onartuz, goiko azalpenean aipatzen zen bezala.
Hau kontuan hartuta, eta besteiako m onosilaboetan ere m ugagabearen gaineko
instrumentalean salbuespenak daudenez, erregela honetan mugatu singularreko leku-denborazko
kasuak konpondu nahi izan ditugu, mugagabekoa hurrengo atalerako utzita. Hortaz, hitzhasieraren (#) ondoren g , a eta u 18 karaktere-segida badator morfema-mugaren aurretik, eta
ondoren mugatu singularraren informazioa badugu a bokalaren —inesiboak hartzen duen a j n e
azpilexikoari dagokiona— edo LekKas definizioko osagairen baten aurretik, bukaeran Eep
diakiitikoa duela, e epentetikoa sortuko da azaleko mailan.
! gau+MS+aEep+nEep:gauean
! gau+MS+koEep:gaueko
! gau+MG+kEep:gauk
Gauean adibidean bi Eep diakritiko ditugu, baina erregelako testuinguru bakarra betetzen da:
g a u karaktere-segida ondokoa, bigarrena ez baitugu definitu. Bigarren adibidean ere ber gauza
dugu, baina LekKas definizioko osagai batez osatua. Hirugarrenean, aldiz, ez da erregela
betetzen, batetik ez dugulako M S informaziorik sartu eta, bestetik, k karakterea ez delako
testuingurukoa.
6) 0:e <=> #: (Konts)* Dipt Mm _ MG: Morfe INS: Eep: ;

Aurrekoa osatzera dator neurri batean testuinguru hau, bai gauez osatu ahal izateko
behintzat, baina Euskaltzaindiaren 29. arauaren beste salbuespen bat konpontzera datorrena da
gainera:
"Diptongoz bukatzen diren gainerako hitzetan (g a ra ija i, gai, zelai) ez da salbuespenik eta bokalez
amaituak bailiran deklinatzen dira (jaiean eta horrelakoak berriak dira — nahiz Orixek joera handia
zuen horretarako — eta Hegoaldekoak, gehienak), salbu monosilaboak instrumentalean: deiez
egon, edozein gaiez mintzatu,".

18Haucn irakurketa g:g, a:a eta u:u da bercz, bi mailak zehaztu nahi izanez gero, baina bi puntuak aipatzen ez
direnean maila lexikoa zein azalekoa direla adierazi nahi da.
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Eta arauan "Monosilaboak izanik instramentalean doazenak ere salbuespentzat hartzen dira
(deiez)" dio. Beraz, erregela ere horretara mugatu dugu, eta gan bera ere baldintza hauetan
dagoenean hemen konpondu, aurrekoa osatzeko. Hauxe da, bada, erregelaren irakurketa: hitzhasieraren ondoren kontsonante bat eta definizioetan zehaztutako diptongo bat badator Mm-ren
aurretik, eta ondoren mugagabea gehi instrumentala, Eep diakritikoarekin, orduan epentesia
aplikatzen da.
! gau+MG+zINSEep:gauez
! gau+MG+kEep:gauk
! dei+MG+zEep:deiez
b) Bigarren atal honetan eragilea aldatu dugu eta, beraz, "baldin" bakarrik aplikatu dugu: 0:e
egingo du baldin eta testuingurua betetzen bada, baina testuinguruan definituta dagoenak ez du
nahitaez epentesia sortu beharrik.
1) 0 :e => Konts

[ IOR:

| DET:

(Ep Ber:) | Mm MG:

] Mm _ Morfe M O T : E e p :;

Erregela hau ia <=> motakoa da, baina bi aldaketek banaketa sorrarazi dute. Hemen =>
aipatzeak ez du esan nahi» hortaz, zenbait kasutan <= gertatzen ez denik.
Ezkerreko testuinguruan kontsonanteak egon behar du morfema-mugaren aurretik, baina
hiru kasu konkretutakoa behar du izan: 1) izenordain bati dagokiona; 2) determinatzailea,
goraxeago aipatu dugun EpBer diakritikoa ere aukeran duena; eta 3) tarteko beste morfemamuga bat behar dugu, ondoren datorrena mugagabea dela gainera. Hiru kasuetan, baldintzaren
hasieran aipatu dugun beste morfema-muga beharko dugu. Honekin mugagabearen 0 morfema
ere kontuan hartuko dugu, zuha itz+ 0 + tratatzeko. Eskuineko testuinguruan, berriz,
motibatiboak azaldu behar du, Eep diakritikoarekin.
! nihaurlOR+gatikMOTEep: nihauregatik
! norbaitIOR+gatikMOTEep:norbaitegatik
! harDETEpBer+gatikMOTEep:hargatik
! harDETEpBer+gatikMOTEep:haregatik
! zenbaitDET+gatikMOTEep:zenbaitegatik
! mutii+MG+gatikMOTEep: mutilegatik
! mutil+MG+gatikMOTEep: mutilgatik
Norabide bakarreko erregela izanda, beraz, e txertatzea aukeran izango dugu, baidin eta
hurrengo erregelak debekatzen ez badigu, izenordainen kasuan gertatuko den bezala (ikus
beherago). Horregatik eskaini dugu nihaitregaiik hutsa, *nihaurgatik aipatu ere egin gabe, bai
eta norbaitegatik ere, ez *norbaitgatik. Baina hargatik eta haregatik, biak ontzat eman daitezke,
D E T ezaugarria eta EpBer diakritikoa dutenak. Eta mutilegatik bezain zilegi da mutilgatik, MG
betetzen duena (Euskaitzaindia 1993:510).
2)

0 :e => LekKonts LIB: (Rez) Mm _ Morfe (MOT:} Eep: ;
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Aurrekoaren oso antzekoa da hau, baina lekuzko izen berezietarako sortu dugu: ezkerretara
LekKonts definiziokoa bete behar da — albokaria, sudurkaria, txistukaria, t edo r (arrunta zein
gogorra)— LIB ezaugarriarekin; horrez gain, Rez definizioan bildutako karaktereak ere azal
daitezke (marratxoa, esaterako), eta Mm. Eskubian Eep duen M oife-ko edozer etor daiteke, eta
motibatibo izatea aukeran dago (M O T ezaugarri morfologikoa). Berez ezaugarri honek ez du
azaldu beharrik, baina <= aplikatzean ikusiko dugu honen garrantzia; izan ere, kasu hau
norabide bakarrekoa balta, baina besteek e beti eskatzen dute edo, besteia, beste erregela batean
ere aplikatuko dira (Usurbilek beti, inoiz ez *Usurbilk, baina Usurbilegatik edo Usurbilgatik,
eta Usurbileko, baina Usurbilgo, ez *Usurbilko).
! *usurbilLIB +kERGEep:*usurbilek
! *usurbilLIB+koEep:*usurbileko
! *usurbilLIB+koEep: *usurbilgo
! *usurbilLIB+gatikMOTEep: *usurbilegatik
! *usurbiiLIB+gatikMOTEep: *usurbilgatik
! *eibarLIBRgog+galikMOTEep: *eiban*egatik
! *eibarLIBRgog+gatikMOTEep: *eibaigatik
3) 0 :e => ORD: Mm _ HersAhosk (Morfe) Eep; ;
Ordinataren ondoren Eep diakritikodun herskari ahoskabeez hasitako atzizkia datorrenean,
epentesia sor daiteke, baina aukerakoa da.
! bi+garrenORD+koEep:bigarrengo
! bi+garrenORD+koEep:bigarreneko
4) 0 :e =•> SigBK: (Rez)

_ Morfe Eep: ;

Siglek, SigBK diakritikoa badute — alegia, irakurketa bokalarena zein kontsonantearena izan
badezakete— , Rez definizioa aukeran dutela, M m -ten ondoren Eep diakritikoa duen M orfe
definizioko zerbait badator, epentesia gauza daiteke, baina ez da nahitaezkoa (=>).
! *m*i*tIZBSigBK+raEep:*m*i*tera
! *m*i*tIZBSigBK+raEep:*m*i*tra
c) Hirugarren sailean testuinguruaren murrizpena (<=) dugu, alegia, testuinguru hori dagoen
guztietan epentesia behar da. Gogora dezagun, halere, aurreko sailean aipatu ditugun
testuinguru batzuk hauetatik oso gertu daudela eta, beraz, bi testuinguruak elkartuta askotan
"baldin eta soilik baldin" erregela baten aurrean gaudela. Oraintxe ikusiko dugu noiz gertatzen
den hori.
1 ) 0 :e <= Konts [ IOR: | DET: } Mm _ Morfe MOT: Eep: ;
B 1 testuinguruaren aldaera da hau, desberdintasun txiki batekin. Ikus ditzagun biak parean:
0 :e => Konts [ IOR: | DET: (EpBer:) j Mm MG: ] Mm _ Morfe MOT: Eep:;
0 : e <= Konts [ IOR: j DET: ] Mm _ Morfe MOT: E ep: ;
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Bietan kontsonantez bukatutako izenordaina behar dugu, bai eta determinatzailea ere, baina
a) determinatzaileak lehen EpBer diakiitikoa aukeran zuen eta hemen ez dugu aipatzen, alegia,
0:e EpBer dagoenean gerta daiteke, baina ez beti — bai, ordea, beste determinatzaileen kasuan—
; eta b) testuinguru berrian ez da mugagabea aipatzen, hain zuzen ere, berriro libre uzten
dugulako epentesia, ez dugu bi norabideetan behartu. Ezkerreko testuingurua ez da aldatu,
Lehengo adibide berak ikusita, hortaz, hargatik eta haregatik ontzat emango ditugu, baina
zenbaitegatik beti epentesiarekin osatuko da, ez *zenbaitgatik. Mugagabea ere libre dago, hemen
ez dugulako behartu.
! harDETEpBer+gatikMOTEep: hargatik
! harDETEpBer+gatikMOTEep:haregatik
! zenbaitDET+gatikMOTEep;zenbaitegatik
! mutil+MG+gatikMOTEep: mutilegatik
! mutil+MG+gatikMOTEep: mutilgatik
2) 0 :e <= LekKonts LIB: (Rez) Mm _ Konts {:0)* Eep: ;
Ber gauza dugu hemen, lehen aipatua baitugu honen antzekoa:
0 : e => LekKonts LIB: (Rez) Mm _ Morfe (MOT:) Eep: ;
0 : e <= LekKonts LIB: (Rez) Mm _ Konts ( : 0) * Eep: ;
Ezkerreko testuingurua bera da bietan, baina eskubikoan baldintza bat aukeran genuen
lehen, orain aipatu ere egiten ez duguna. Hortaz, motibatiboak ez du beti epentesirik hartu
beharrik; bai, ordea, beste kontsonanteek, bestelako aldaketarik ez badute behintzat (k:g,
adibidez: Usurbilgo).
! *usurbilLIB+kERGEep:usurbilek
! *usurbilLIB+gatikMOTEep: *usurbilegatik
! *usurbilLIB+gatikMOTEep: *usurbilgatik
Bi erregela nagusi hauekin epentesiaren berri emana geratzen dela uste dugu. Hurrengo
erregelak sinpleagoak izango dira, askozaz mugatuago ere badaudelako.

V .4.2.1.3. A dizki jo k a tu e ta k o a azalek o a (3. erre g ela)
D ut, duk, dun moduko adizkiek, AD L edo A D T kategoriakoek, sakoneko a azalera dezakete
menderagailua gehitzean. Badirudi (Mitxelena 1961:235-236) oinarrian *duda, *duga, *duna
daudela, azken bokala galdu eta herskari ahostuna ahoskabetu dela: *dud —> dut, *dug —>
duk. Goenagak ere (1980:180) DA — > T/— erregela gerta daitekeela aipatzen du. Hemen egon
daiteke a azaleko horren arrazoia, sakoneko ikuspegian -da~, -ga- eta -na- daudelako.
“a d iz k i jo k a tu e ta k o a azaleko a"
0 ;a <=> [ t : d

[ k :0 | n ] [ ADL: | ADT: ] Mm _ ;
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Baina adizkiak baditu murrizpen batzuk: dut modukoek azken karakterea ahostun bihurtuta
azaleratzen dute (t:d, 13. erregela), duk modukoek k galdua (k:0; 1. erregela) eta dun modukoek
azken karakterea bere hartan mantentzen dute,
Azalpen aldetik, 0:a hau e epentetikoaren pareko dela ere esan genezake, baina E ep
beharrean a egiteko orduan aurreko kontsonanteek dute eragina. Bestela, *duten, *duken eta
*dunen egingo genuke, paradigmari jarraituz.
! dutADL+nMENEep:dudan
! dunADT+laMENEep: dunala
! dukADT+laMENEep:duala
! zuenADLB l+laMENEep:zuela
Hala ere, azken adibidean ezarri dugu zuen adizkia horrela dago hiztegiratua, n bukaera eta
guzti. Printzipioz, beraz, testuingurua betetzen du eta dunADL+laMENEep:dunala egiten bada,
zuenADL+iaMENEep: *zuenala beharko genuke zuela beharrean, baina ezaugarri bat gehitu
diogu, testuinguruak ezagutzen ez duen iraganekoa: B l. Beraz, beste erregela batean konpondu
beharko dugu hori, hemen ez da-eta testuingurua betetzen.

V.4.2.2. E zabaketa: azaleko karaktere bat desagertzen da erregela aplikatzean.
V .4.2,2,1. r- re n galera (4. e rre g e la )19
Erregela bakarra dugu lexiko mailako r darkarkaria azalera iristen uzten ez duena: lekuzko izen
bereziekin gertatzen dena.
"r-ren galera”
r :0 <=> [Konts-r] LIB: Mm _ :a ;

Lekuzko izen bereziek adlatiboa — eta hem endik eratorritako muga- eta hurbiltzeadlatiboa— hartzean, aukeran20 dute e epentetikoa gehituz -era atzizkia osatzea edo, epentesia
hartu gabe, berezkoa duten r-a ere galtzea, atzizkia -a soila geratuz: Usurbilera nahiz Usurbila,
^Aditzoin bati faktitiboa eranstcan baplologia onartzen zen iehen (argitararazi nahiz argitarau), baina
Euskaltzaindiak bide hori baztertu du Hiztegi Batuko formetan erakutsi duenez: atzerarazi, begirarazi, birarazi,
dardararazi, ekurarazi,... Printzipioz, beste kasu batzuetan egin dugun bezala, aukera biak mantendu genituen
— eta horretarako erregelak sortu— , baina bide hori baztertzen dela jakitean, aldatu egin dugu erregela-sistema.
Hiru erregela ukitzen genituen lehen: r-ren galeran (4. erregeta)
r:0 => r a Mni a:0 _ a:0 z ;
genuen, ondoren a-ren galeran (6. erregela)
a:0 <=> :a Mm _ r: a: z ;
a;0 => r a Mm a:0 r:0 _ z ;
eginez, biak onartzeko.
20 Oraingoz, behintzat, biak ernaten ditu ontzat Euskaltzaindiak, nahiz badirudien erregela honetan aplikatuko
duguna hobesten duela. Baina, lehen ere esan dugun bezala, araurik emalett ez duen bitartean, guk ez dugu
erabileretako bat gaitzetsiko. Ez da, gainera, faktitiboaren kasu bera, han salbuespenik aurkitu ez dugun bezala,
kasu honetan trak eta K im a it e eta guzti ageri baitira arauetan: Irakeko eta Kmvaiteko. Bi besterik ez daude
oraingoz, baina nahikoa iruditzen zaigu aukera biak libre uzteko arauak zehaztu bitartean.
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Parisera nahlz Parisa. Baina, testuinguruan markatu dugun [Konts-r] horrek salbuespena
adierazten du: kontsonantea bai, baina ez r. Izan ere, leku-izena dardarkariz bukatzen bada,
orduan ez da erregeia aplikatzen, *Eibara modukoak ez onartzeko. Formalismoaren mugarekin
egiten dugu berriro topo, r;rr adierazteko beste modurik ez dagoelako eta epentesia behar zuena
r gogor bezala erabili behar dugulako. Horregatik ez da hemen -a egiten atzizkian, -ra baizik.
Bestalde, muga- eta hurbiltze-adlatiboa kontuan hartzeko ez dago karaktere guztiak definitu
beharrik, ez baitugu morfema-muga edo hitz-bukaerarik zehaztu testuinguruan. Beraz,
gutxienez testuinguruan azaltzen dena bete beharko du, ondoren datorrena ez zaio-eta axola.
! *usurbilLIB+raEep:*usurbila
! *eibarLIBRgog+raEep:*eibarra
! *usurbilLIB+rantzEep:*usurbilantz

Y .4.2.2.2. e-ren galera (5. erregela)21
Morfema batzuk elkartzean e+e=e aplikatu ohi da zenbaitetan. Menderagailuen e berezkoa ala
epentetikoa zen eztabaidatu dugu gorago eta berezkotasuna ukatu diogu. Bestela, hemen
beharko zukeen dute+en:duten modukoak ondo aztertzeko. Baina gatozen guk definitutako
erregelara.
"e-ren galera"
e :0 <=> [ M P : | MPH: ] Mm _ ;

Lexiko mailako e azalera pasa aurretik "ezabatu" egiten da, alegia, bakarrera bildu, baldin
eta soilik baldin ezkerreko testuinguruan mugatu plurala —neutroa, hurbila nahiz lexikala—
badu morfema-mugaren aurretik. Eskubira datorrena ez zaigu axola, aurreko testuingurua
zehaztuta nahikoa baita, Gure segmentatzailean mugatasuna eta kasua bereiz eman ditugu, baina
pluraltasunari e-z hasitako kasua ezartzean bi bokalekin egiten dugu topo. Erregela hau aplikatu
ez bagenu, seme+e+ekin: *semeeekin izango genuke. Are gehiago, eskuineko testuinguruan
diakritikoa ezarri izan bagenu (Rep) *semeerekin aterako litzaiguke, logikari jarraituz. Hori
konpontzen du erregela honek, Rep lexikoan definitua dugulako eta, beraz, testuinguruan
aipatzen ez denez, ez da betetzen.
Bestalde, zenbait sarrerak mugatasun lexikala dutela onartu dugu lexikoa aztertzean eta
horietako kasu baten aurrean gaude hemen: zuek izenordain pertsonala eta determinatzaile
erakusle pluralak (hauek, horiek, haiek, beroriek,...). Hauen alomorfoak zue-, haue- etab. dira
gure sistemako maila lexikoan, e eta guzti, gure ustez hor ikus baitaiteke pluraltasuna (nahiz
badakigun guztiz eztabaidagarria dena), baina hori da aldagaitza den unitate minimoa: zu e-i...

2 ,Erregela honetan "galera" gaizki erabilia dago, berez bokal-bilkura beharko baitzukeen. (Gogora 12. oinoharrean esandakoa).
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! seme+eMP+ekinRep:semeeki n
! seme+eMP+kEep:semeek
! seme+eMP+entzatRep: semeentzat
! amaAorg+eMP+entzatRep:amentzat
! zueIORPERMP+iRep:zuei
! haieDETERKMP+ekinRep:haiekin

V .4.2.2.3. tt-ren galera (bokal-bilkura) (6. erregela)
Kasuistika arras desberdinak biltzen ditu metaerregela honek, baina guztietan lexikoko eta»
beraz, datu-baseko sarrerako a bokala ondokoari bilduko zaio testu-hitza azalean gauzatu
aurretik. Hauek dira kasuak:
"a-ren galera (1)"
a :0 <=> _ [ Aorg: j Asalb:] Mm :Bireki (Morfe) (MP: | MPH:) MorfBuk ;
LIB: Aart: Mm LekKas ;
:a Mm _ r a z ;
"a-ren galera (2)"
a :0 => i _ Aorg: #: ;
_ Asalb: #: ;

a) Bi norabidetan aplikatzen da erregelaren lehen zatia, hiru kasu nagusitan banatua: 1) a
organikoaren jokaera beste bokalekin elkartzean, 2) bukaeran artikulua daramaten lekuzko izen
bereziak lekuzko kasuetan, eta 3) a-z bukatutako aditzek faktitiboa haitzen dutenean.
1) a :0 <=> _ [ Aorg: [ Asalb: ] Mm iBireki (Morfe) (MP: | MPH:) MorfBuk ;

a organikoa ez da galtzen atzetik beste bokal bat gehitzean, aldatu edo metatu baizik:
ama+a:ama, ama+e+i:amei. Bildu egiten dira, nahiz erregelan 0 bezala errepresentatzen dugun,
karaktere bakarra gorde baitezakegu. Noiz gertatzen da hori? bada, A o rg edo A s a lb 22
diakritikoa duen lema bat agertzean, morfema-mugaren atzetik bokal irekia badu azaleko mailan
behintzat, bakarrik nahiz atzetik etor daitekeen Morfe definizioko edozerekin; gainera, aukeran
dago mugatu plurala agertzea, baina horren ondoren hitz- edo morfema-bukaera beharko da
CM otfBuk, alegia), ama+e+en:amen, baina ama++en:atmren mugatu plurala eta mugagabea
bereizteko.
! amaAorg+a:ama
! amaAorg++enRep: amaren
! amaAorg+eMP+entzatRep: amentzat
! kulturaAsa!b+a:kultura

^ A sa lb dutcn sei sarrerck (burdina, eliza, hizkuniza, kultura, literatura eta natttra) a organikoa dute, baina hitzelkarketako lehen osagai direnean galdu egin daitezke, beste o-dunak ez bezala. Baina beste kasu guztietan Aorg
dutenek bezala funtzionatzen dute, azken bokala mantenduz.
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2) a :0 <=> _ LIB: A a r t: Mm LekKas ;
Azpeitia, Deustua moduko hitzei aplikatzen zaie erregela hau, A art diakritikoa dutenei.
Berez artikulua dute bukaeran, a organikoa gabe. Baina kasu gramatikaletan a hori mantentzen
badute ere, leku-denborazko kasuetan "galdu" egiten dute: Azpeitia, Azpeitiak, Azpeitiari, baina
Azpeitiko, ez *Azpeitiako (a berezkoa dutenek Donostiak eta D onostiako kasuetan gordeko
dute, beti).
! *azpeitiaIZELEBAart+koEep: *azpeitiko
! *azpeitiaIZELIBAart+iRep: *azpeitiari
3) a :0 <=> :a Mm _ r a z ;
a-z bukatutako aditzak eta arazi faktitiboa elkartzean a+a=a gertatzen da, Kasu honetan
faktitiboari kendu diogu lehen bokala, nahiz irizpide argirik ez genuen bata ala bestea kentzeko
orduan. Baina, hemen ere, ez da galtzen bokala, bestearekin bildu baizik.
Erregela definitzeko orduan ez dugu FAK ezaugani morfologikoa erabili, posible bazen ere.
! pentsa+araz+i:pentsarazi
! argitara+araz:argitararaz
b) Erregelaren bigarren zati hau norabide bakarrekoa da, testuinguruak ez du nahitaez karakterealdaketa egin beharrik. Hiru kasutan dugu hori: a) -ia bukaerako izenek —a organikoa, berez—
hitz-elkarketako lehen osagai direnean aukeran dute a galtzea (ikus Euskaltzaindiaren 25. araua);
b) a organikoa duten sei izenek azken bokala gal dezakete hitz-elkarketako lehen osagai direnean
(Euskaltzaindiaren 25. araua); eta c) aipatu berri dugun -ra bukaera duten aditzak eta faktitiboa
elkartzean, lehen aipatu ez dugun beste a bat gal dezakete.
l ) a : 0 => i _ Aorg: #: ;
Filologia moduko hitzentzat sortu dugu erregela hau: ezkerrean i karakterea behar du eta gal
daitekeen karakterearen ondoren Aorg diakritikoa, baina ondoren hitz-bukaera (#) eskatzen
dugu.
Bai erregela honetan bai hurrengoan, hitz-elkarketaren lehen osagaia aipatu dugu, baina
hemen ez diogu horri erreferentziarik egin, testu-hitzaren analisiari mugatzen baikatzaizkio.
Beraz, gure analizatzaileak/ito/ogia eta filologi ontzat emango ditu erregela aplikatu ondoren,
baina morfologia lexikoa lantzen denerako prest utzi nahi izan dugu, orduan hitza gaindituko
duten erregelak gehituta analisi egokia eskainiko du-eta,
! fiIologiaAorg:fi!ologi
! fiIologiaAorg:filologia
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2) a ;0 => _ Asalb: #; ;

Aunekoaren oso antzekoa da esati dugunez, baina aipatu ditugun sei hitzak bes,terik ez ditu
kontuan hartzen: a organiko izan, baina Asalb dutenak. Hemen ere hitz-bukaeran egon behar du
kendu ahal dugun a horrek, nahiz => norabideak dioskunez, manten daitekeen.
! kulturaAorgAsalb:kultur
! kulturaAorgAsalb:kultura
! kulturaAorgAsalb+aikultura
3) a :0 => r a Mm a :0 r :0 _ z ;
Aurreko atalean argitara+araz:argitaraz onartu dugu, baina hemen faktitiboaren beste a ere
kentzeko aukera ematen dugu, hapiologia guztiz osatzeko: argitaraz. Horregatik ezarri dugu
aditzoinaren r a segida, azalean ere mantentzen dena eta, m orfem a-m ugaren ondoren,
azaleratuko ez diren beste a eta r, biak :0 dutela. Faktitibotik azalean mantentzen dugun elementu
bakarra z karakterea da.
! argitara+araz:argitaraz
! argil ara+araz:arg itara ra z

V .4,2,2.4. fc-ren g a le ra (7. erre g ela)
3. erregelan proposatu dugun bezala, azalean k duguna herskari ahoskabea dateke sakonean. Ez
da arrunta, gainera, herskari ahostun bat galtzea; bai, ordea, ahoskabea.
Kasu bi ditugu erregela honetan, eta biei erantzuna ematen die M itxelenak (1961:236);
ablatiboak ondoren herskari ahostunez hasitako atzizkia hartzen duenean, eta duk moduko
adizki jokatuak. Lehenengoari dagokionez, -tik atzizkiaren oinarrian -ti proposatzen du
Mitxelenak eta "La oclusiva final no es mas que un elemento sufijado a -ti, o lo que queda de ei,
sin que esta adicion fuera comun". -ka atzizkia izan daitekeela dio gainera. Eta honen oinarrian
-g- egotea ere posible da.
Adizkiari dagokionez, lehen aipatu dugun moduan,
"... las formas relativas de dut 'lo he', duk '!o has (ttS masc.)’, dun ’lo has (fem.)' son dudan, dimn
(•■•)« dunait en los dialectos en que ese suf. presenta siempre la forma -en tras consonante. Por
consiguiente, habri que partir de *duda, *du-a, *duna, y la cafda de -a se explicari por enclisis, lo
mismo que en naiz 'soy' < *naiza," (235-236. or.).

Eta 23. oin-oharrean "Se postula g, en vez de k, para d u k / duan, porque resulta mas facil
de admitir la perdida de una sonora intervocalica que la de una sorda. Podrla pensarse tambien
en principio, con muehas salvedades, en /?: cf. hi 'tu'." (236. or.).
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Herskari ahoskabeek eta adizki jokatu batzuek eragiten dute, beraz, lexikoko k-ren galera,
eta salbuespenik gabea da dagoen testuinguraetan (<=>).
" k -re n g a le ra "
k :0 <=> _ Mm HersAhosk ;
_ [ ADL: | ADT: ] Mm ( 0 :a | 0 :e ) Morfe MEN: ;
a) k : 0 <=> _ Mm HersAhosk ;
k ez da azaleratzen morfema-mugaren ondoren, hau da, hurrengo morfemaren hasieran
herskari ahoskabea badu, maila lexikoan zein azalekoan,
! etxe++tikEep+ko;etxetiko
Ikus daitekeenez, leku-genitiboak ez du E ep diakritikorik eta horregatik ez dugu
testuinguruan zehaztu, baina deklinabide-kasuen ondorengo ko (gel2 azpilexikoa) atzizkia
izenlagun deskribatzaile bezala definitu dugu IV.2.2.2.2. atalean, epentesirik gabea.
b) k : 0 <=> _ [ ADL: | ADT: ] Mm ( 0 :a | 0 :e ) Morfe MEN: ;
Hemen dugun k hau ez dagokio inongo atzizkiri, duk moduko hikako adizki jokatuei baizik.
Argitu beharra dago, halere, ez dela hitanozko formekin interferentziarik sortzen, batez ere
oraingoz ez ditugulako sisteman sartu, baina bestela ere, morfotaktika desberdina dutelako.
Erregela horrela irakur daiteke: AD L edo A D T kategoria duen k-z bukatutako sarrerak,
morfema-mugaren ondoren MEN (menderagailua) hartzean, k hori "galdu” egiten da. Beste bi
erregelatan sortutako a eta e azaleko karaktereak ere azal daitezke, a bereziki horrelako
adizkientzat sortua (ikus 3. erregela) eta e, defektuz, Eep aplikatzean sortua, testuinguru
honetan eraginik ez badu ere.
! dukADL+laMENEeprduala

V .4.2.2.5. if-ren g a lera (8. e rre g e la )
Ezkerreko testuinguruko t herskari ahoskabea ezabatu egiten da: a) herskari ahoskabea,
albokaria, sudurkaria edo h badu atzetik; b) afrikatuz bukatutako leku-izen bereziei herskari
ahoskabeez hasitako atzizkia eranstean; c) bai eta bukaera bereko aditzekin ere, ondoren t
hartzean; d) hurbiltze-adlatiboari -ko atzizkia eranstean; eta e) bost zenbatzaile zehaztuari
ordinala gehitzean.
Aurreko erregelan emandako Mitxelenaren azalpena baliagania da honetan ere.
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"t-ren galera"
t :0 <=> _ I4m [:HersAhosk | AlboSud j h

] ;

_ Txis LIB: Mm HersAhosk (Morfe) Eep:

;

_ Txis ADI: I-tai t ;
n _ Txis Mm k ;
T x i s _ Mm Morfe [ ORD:

j DIS: ] ;

a) t :0 <=> _ Mm [ :HersAhosk | AlboSud | h J ;

Ezabatu behar dugun karakterea osagai-bukaera da (Mm-ren aurretik dago), eta horren
atzetik herskari gor modura azaleratzen den edozer dago, edo albokaria, sudurkaria nahiz h;
azken hauek lexikoan zein azalean behar dute.
! bait+gara;baikara
! bait+naiz:bainaiz
! bait+haiz:baihaiz
! ezagut+tu:ezagutu
! polit++tikEep:politetik
! polit++koEep:politeko
Kasu desberdinak biltzen dira hemen, adibideek erakusten digutenez: bait- aurrizkia
adizkiari gehitzean gertatzen den aldaketa dugu batetik, baina horrekin batera t-z bukatutako
aditzoinari -tu partizipiogilea eranstean sortzen den t+t=t metaketa ere badugu; halere, azken bi
adibideetan ikus dezakegun bezala, ez dira beti bi herskari gor soiitzen, besteak beste bi
m orfema-muga beharko genituzkeelako — eta ez diogu M m -ti behin baino gehiagotan
aplikatzeko aukera e m a n ^ batetik eta, bestetik, Eep diakritikoaren bidez sortutako e
epentetikoari buruz (2. metaerregela) ez dugulako ezer esan — eta 0:e erregelan ere kontuan
hartu beharko litzateke ondo aplikatzeko— ,
b) t :0 <=> _ Txis LIB: Mm HersAhosk (Morfe) Eep: ;
Erregela honetan afrikatua txistukari bihurtzen da, baina nahiko modu berezian eman behar
dugu horren berri, esana dugun bezala, karaktere-bikoteak bakarrik onartzen baititu
formalismoak. Horregatik diogu t lexikokoa ez dela azaleratuko baldin eta soilik baldin
eskubitara txistukaria badu — lekuzko izen-berezia behar du gainera— morfema-mugaren
aurretik, eta atzizkia herskari ahoskabeez hasten bada (Eep diakritikoa izango du).
Berez, lexikotik azalera bi karakteretatik bat galduko ez balitz, erregela definizioak erabilita
osa genezakeen, baina ez da kasua. Halako zerbait litzateke:
Afrik:Txis <=> _ LIB: Mra HersAhosk (Morfe) Eep: ;

! *zarautzLIB+koEep:*zaauzko
! *zarautzLIB+tik:*zarauztik
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C) t ; 0 <=> _ T xis ADI: Mm t ;
Afrik :Txis dugu hemen ere, baina aditz kategoriakoa bada lema eta atzizkia t-z hasten bada
— askozaz munitzagoa da hemen testuingurua— .
! utzADI+te:uzte
! jantzADI+te:janzte
! jantzADI+te:jazte
Jcmtzi-tekin osatutako adibidean aukera bi ditugu sudurkariarekin, baina 9. erregelari
dagokio hori. Hemen, ikusten denez, tz+t:zt gauzatzen da.
d) t : 0 <=> n „ T xis Mm k ;
Eta, hain zm m ,jem zte-n ikusi dugun kasuaren oso antzekoa dugu hemen, baina ez aditzei
dagokiena; hemen bi morfema elkartzen diren kasua dugu. Izan ere, afrikatuak n sudurkaria
behar du aurretik — bai maila lexikoan, bai azalekoan— eta, morfema-mugaren ondoren, k
herskari ahoskabea.
! etxe++rantzEep+ko:etxeranzko
Erregela honekin *etxerantzeko modukoak debekatuko ditugu.
e) t : 0 <=> T xis _ Mm Morfe [ ORD: [ D IS: ] ;
Aurrekoen kontrako kasua dugu hau, alegia, afrikatua beharrean txistukaria gehi t herskaria
dugu (-st bukaerarako erabili dugu oraingoz). Erregelan, beraz, honen atzetik ordinala edo
distributiboa badator, t:0 beharko dugu.
! bost+garrenORD:bosganen
! bost+naDIS:bosna
! bat+gairenORD:batgarren
! bat+naDIS:bana
! zenbat+garrenORD:zenbatgarren
! zenbat+naDIS :zenbana
Adibideok erakusten digute testuinguru konkretua behar duela, bost zenbatzaile zehaztuari
ordinala eta banatzailea lotzean aplikatzen baita; ez, ordea, t bukaera duten kasuetan — ez
dutelako txistukaririk aurretik— . Oso erabilera urriko erregela da oraingoz behintzat, baina
besteak bezain beharrezkoa, ordinal osoa hiztegiratu nahi ez badugu behintzat.

¥ .4 ,2 .2 ,6 . n -ren g a le ra (9. erre g ela)
n sudurkaria hainbat kasutan ez da azaleratzen: a) aditz nagusiari herskariz hasitako atzizki
zehatz batzuk gehitzean; b) atzizki aitean; c) iraganeko adizki jokatuen menderagaiiua ezartzean:
eta d) n+n:n pilaketan. Hauek guztiek beti gauzatu behar dute aldaketa.
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Baina testuinguraaren murrizpena bakarrik dakarren beste enegela batean, aurreko enegelan
ikusi dugun jantzi moduko aditzetako n:0 konponduko da.
"n-ren galera (1)"
n :0 <=> _ ADI: Mm { t e j k i MorfBuk } ;
k i _ (Rep:} Mm k: o ;
_

[ ADL: j ADT: ] Irag Mm |0:a) Morfe

MEN: ;

(ADB:) Mm n ;
'n-ren galera (2)"
n:0 => Bokal _ t :0 Txis ADI: Mm t ;

a) Eragilea bi norabidetan dugu lehen zati honetan; honen arabera, n:0 aplikatuko da testuinguru
horiek dauden guztietan eta, bestalde, testuinguru horiek beti galduko dute sudurkaria azaleko
mailan.
1) n:0 <=> _ ADI: Mm [ t e | k i MorfBuk ] ;

n-z bukatutako aditz zaharrek -te — aditz-izena, aspektu burutugabea edo karaktere-segida
honekin hasitako menderagailuak (-tea, -teko,...)— edo -ki adberbiogilea — eta ondoren ezin du
ezer hartu, morfema-bukaera baita (M otfBuk)— badute, n galdu egiten da. Eta, berdin, atzizki
horiek dauden guztietan n:0 egiten da23,
! eginADI+te:egite
! eginADI+ten:egiten
! izanADI+kkizaki
2) n :0 <=> k i _ (Rep:) Mm k: o ;

Soziatiboari leku-genitiboa gehitzen zaionean, lehenengo kasuaren azken n sudurkaria galdu
egiten da.
! amaAorg+a+ekinRep+ko:amarekiko
3) n:0 <=> _ [ ADL: | ADT: ] Irag Mm (0:a) Morfe MEN: ;

Adizki jokatuek —laguntzaileek eta trinkoek— iraganeko n galtzen dute menderagailua
haitzean.
! zenADLB l+IaMENEep:zela
! zuenADLB l+nMENEep:zuen

23Co goan izan behar dugu, halere, erregela hau aldatu egingo dela erator-atzizkiak gehitzean; izan ere, zenbait
atzizki lexikalek n:0 egiten badute ere, beste batzuek mantendu egiten dute: iraitpen, izaera, baina iraunkor, ez
*iraukor, jakintza, ez *jakitza. Baina erregela berria atzizkiak kontuan hartuta egin beharko da. Ez da, dena den,
gure oraingo aztergaia, baina interesgarria da honi buruzko informazio gehiago izateko (Ortiz de Urbina 1986).
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4 ) n :0 <=> _

(A D B :) Mm n ;

Bi morfema24 biltzean, Iehenengoa n-z bukatzen bada eta kontsonante bera badu biganenak
hasieran, bata galdu egiten da. Guk lehenengoa galarazi dugu hemen, bigarren osagaia bere
hartan mantenduz.
! ehun+na:ehuna
! nonADB+nahi:nonahi
A D B kategoria zehaztu beharra izan dugu — nahiz aukeran egon— , hain zuzen ere
alfabetoan dagoelako eta berariaz aipatu beharra dagoelako erregela batean ager daitekeen
guztietan, gorago aipatu ditugun mugak direla-eta. Besteak zehaztu beharrik ez dago.
b) Norabide bakarreko eragilea dugu bigarren atal honetan eta, beraz, testuinguru horretan ez da
beti n galduko, baina n:0 beti gauzatuko da definitu dugun testuinguruan.
n :0 => B o k a l _ t :0 T x x s A D I: Mta t

;

Hortaz, aditz kategoria duen bokal+»+afrikatu segidako lemak n-a galtzen du eta afrikatua
txistukari bihurtzen baldin eta atzizkiaren hasieran t herskari ahoskabea badago. 8. erregelan
aplikatu dugu orain testuinguruan dugun t:0 aldaketa, baina hemen erregela hartako
testuinguraan genuen n:0 gauzatu beharra dago.
!jantzADI+teyazte
!jantzADI+teyanzte
Norabide bakarrekoa denez, erregela aplikatu gabe ere analisia ondo egongo da, bi
adibideok erakusten dutenez.

V .4.2.2.7. h -re n g a le ra (10. e rre g ela)
Erregela ortografikotzat har genezakeen erregela hau, baina sorrarazten duen desagertzeagatik
utzi dugu sail honetako beste ezabaketa-erregelekin batera.
Hain zuzen ere, 15. erregelan ikusiko dugunez, h ez da azaleratzen aurretik ber- aurrizkia
badu (# hitz-hasiera da eta, hortaz, b e r da aurretik dugun guztia eta bakarra), eta beste erregela
batean (1. erregela) sortu dugun r epentetikoa, r gogorraren aurrean baikaude (bestela *berasi
modukoak ontzat emango genituzke), morfema-mugaren aurretik. Hemen zehazten ez badugu
ere, ondoren bokala behar du, baina ez dago aipatu beharrik, /l-ren ondoren kontsonanterik ez
delako etorriko.

24Zentzurik zabalenean ezarri dugu hemen morfema: lema+Iema, morfema+morfema, lema+morfema izau
daileke.
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15. erregelaren zehaztapena da berez erregela hau eta hobeto ulertuko da hura ikusi
ondoren.
"h-ren galera"
h :0 <=> #: b e r (0:r) Rgog: Mra „ ;

! berRgog+has+i;berrasi

V.4,2.3. T rukaketa: karaktere baten aldaketa beste bati elkartzean,
V .4.2.3.1. a ;e a ld a k e ta (11. e rre g e la )
Atera moduko aditz defektibo batzuek partizipioari mugatasuna eranstean a+a;e egiten dute, bai
eta a-z bukatutako zenbait adizki jokatuk ere, menderagailua eranstean.
"a-ren aldaketa"
a :e <-> _ Ebih: Mm [Bireki | LekKas ] ;
_ [ ADL: I ADT: ] Mm Morfe MEN: ;
a) a:e <«> _ Ebih: Miti [Bireki | LekKas ] ;

Ebih diakritikoa duten a-z bukatutako aditzek, morfema-mugaren ondoren bokal irekia
(.Bireki) edo leku-denborazko kasu (LekKas) bat hartzen dutenean, beti e egiten dute azalean; eta
testuinguru horietan, aldaketa beti aplikatzen da.
! ateraEbih+a:aterea
! ateraEbih++tikEep:ateretik
b ) a : e <=> _ [ ADL: j ADT: ] Mm Morfe MEN: ;
a bukaeradun aditz laguntzaileek eta aditz trinkoek menderagailua eranstean — lat -n eta
hauen eratorriak dira morfotaktikaren bidez kategoria hauek har ditzaketen menderagailuak— ,
beti a;e egingo dute. Baina oso orokorra da erregela hau; izan ere, ez da adizki guztietan
aplikatzen, darama+la;daramala egiten baita, ez *daramela, baina da+la;dela, gara+!a;garela.
Horregatik ezarri diegu EDBLn Aadi diakritikoa salbuespen diren adizkiei, darama modukoei.
Zergatik hauei eta ez besteei? Bada, arrazoi ekonomikoengatik, maiztasun aldetik gutxiago diraeta. Gainera, erregela bidez hori konpontzerik ez genuen, kasuan kasuan ikusi beharrekoak
baitira. Halere, formula genezakeen printzipio bat: aditz trinkoek egiten dute hori — aditzerroaren parte baita bokala— , salbu laguntzaileetan hom ografoak dituztenak, horiek
— laguntzaile guztiek bezala— erregela aplikatu beharra baitute25.
25Gogora dezagun gure sistenian adizki jokatu guztiak zerrendatu ditugula, morfotaktika menderagailuetarako
utziz, Morfemaka banatuta posible zatekeen erregela bidez analisi egokia ematea, baina lehen ere aipatu dugu
oraingoz eskuzko analisietara mugatu garela, sistema asko moteltzen du-eta.
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! daADL+nMENEep:den
! gara ADT+laMENEep: garela
! dai*amaADTAadi+laMENEep:daramala

V .4.2.3.2. k :g a ld a k e ta (12. erre g ela)
Lexiko mailako k herskari ahoskabeak ahostun bezala azaleratu behar du lekuzko izen berezi
batzuekin, eta n-z bukatutako ordinalekin eta adberbioekin, M m -ten ondoren o bokal irekia
badago. Baina erregelan zehaztu beharrik ez dugun beste kasu batzuetan ere gertatzen da hori,
aditzekin esaterako: egm+ko:egingo.
"k:g aldaketa"
k : g <=>

[ A lb o S u d :

L IB :

| n (ORD: j ADB: ) ) Mm _ o ;

Leku-izenak azken karakterea albokaria edo sudurkaria behar du (Errezil, Atm m ,...) eta
ordinalek eta adberbioek n bukaera. Gogora dezagun berriro ere Euskaltzaindiko arauetan, izen
berezietan k:g hobesten dela dirudiela, nahiz honi buruzko erabakirik ez den hartu.
! *usurbilLIB+ko:*usurbilgo
! *irunLIB+ko: *irungo
! egin+ko:egingo26
! hemenADB+ko:hemengo
! nonADB+ko:nongo
! bi+garrenORD+koEep:bigaiTengo
! bi+garrenORD+koEep:bigarreneko
! gaurADB+ko:gaurko
Azken adibidean ez da erregela aplikatzen, ADB izan arren, azken karakterea ez delako n
sudurkaria.

V .4.2.3.3. t:d a ld a k e ta (13. e rre g e la )
t herskari ahoskabeak d ahostuna azaleratzen du beti hiru kasu betetzen badira eta, gainera,
kasuok beti eman behar dute ahostuna: a) albokariz edo sudurkariz bukatutako leku-izen
bereziak; b) menderagailua hartzen duten t-z bukatutako adizkijokatuak (tartean beste aldaketa
batzuk ere badira, 3. erregelan aipatu dugun moduan, oinarrian da egon baitaiteke Mitxelenaren
(1961) ustez); eta c) albokariak eta sudurkariak oro har, adberbioa aukeran, baina aditza ere izan
daiteke, beti testuinguru zehatz batzuetan,

Lehenago aipatu dugunez, n-z bukatu aditzetan herskari ahoskabea ahostun bilakatzen da flexio-niorfema
gehitzean, baina eratorpenean ez da beti gertatzen: emankor, ez *emakor, eginkizun, ez *egikizun nahiz -te eratoratzizkia gehitzean aditz-izenak bezala jokatzen duen: egite, ez *eginte.
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"t:d aldaketa"
t:d <=> AlboSud: LIB: 14m _ ;
_ [ ADL: | ADT: 3 Mm (0:a | 0:e) Morfe MEN: ;
:AlboSud ( ADB: ) Mm _ [ = :a | Bitxi ] ;

a) t:d <=> AlboSud: LIB; Mm _ ;
Kontsonante albokariz edo sudurkariz bukatutako leku-izen bereziek t:d egiten dute
morfema-mugaren ondoren, alegia, atzizki-hasieran, atzetik datorrena edozer deia ere, Baina
ikusi dugu bigarren erregelan e epentetikoa sar daitekeela eta, orduan, testuingurua betetzen ez
denez, ez da t:d gauzatuko (baina hemen ere Euskaltzaindiak t:d hobesten duelako ustea adierazi
behar dugu).
! *irunLIB+tikEep:*irundik
! *usurbilLIB+tiU3ep: *usurbildik
b) t:d <=> _ [ ADL: j ADT: ] Mm (0:a | 0:e) Morfe MEN: ;

Aditz laguntzailea edo trinkoa den t-z bukatutako forma bat ahostun gisa gauzatuko da
baldin eta soilik baldin morfema-mugaren ondoren menderagailua (MEN) badu, baina tartekatua
izango du azaleko mailako a edo e karaktere bat — beste erregela batean azaleratu duguna—,
epentesi gisa azalduko dena.
! dutADL+laMENEep:dudala
! dakitADT+laMENEep:dakidala
c) t:d <=> :AlboSud ( ADB: ) Mm _ [ =;a | Bitxi ] ;

Azaleko mailan albokaria edo sudurkaria badago morfema-mugaren aurretik — kategoria
zehaztu beharrik ez dago, nahiz adberbioa (ADB) aipatu beharra dagoen alfabetoan ere definitu
behar izan dugulako— eta lantzen ari garen karaktere-bikotearen ondoren a bezala azaleratzen
den lexikoko edozein karaktere edo bokal itxi bat, orduan beti ahostuna izango dugu.
! hanADB+tikEep: handik
! egunADB+tikEep:egundik
! egun++tikEep:egunetik
! egin+ta:eginda27
! agin+tu:agindu
Lehenengo bi adibideek ADB kategoria dute, horrela Eep gauzatzea debekatuz, hirugarren
adibidean gertatzen den bezala, izenak nahitaez epentesia behar baitu (eg u n d ikA D B vs.
egimetik IZE). Azken bi adibideak aditzari dagozkio, baina atzizkiek ez dute Eep diakritikorik
eta, hortaz, t:d bakarrik aplikatzen da.
27Gogora dezagun berriz erc, eratorpenean ez dela ahostim bilakatze hau sistemalikoa: esinda. iakinda. baina
jakinlza.
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V .4.2.3.4. H e r s A h o s t.'H e r s A h o s k a ld a k e ta (14. e rre g e la )
Bait- aurrizki kausala adizki jokatuei itsastean, azken hauen hasierako herskari ahostuna
ahoskabe bihurtzen da. Bi norabidetan gertatzen da erregela hau.
"HersAhost:HersAhosk aldaketa"
Cx:Cy <=> #: b a i t: 14m _ ;
where Cx in HersAhost
Cy in HersAhosk
matched ;

Erregela hau orokortu ahal izan dugu Cx eta Cy multzoak erabilita, hauen barruan karaktere
bat baino gehiago sartzeko aukera izan dugu-eta, erregela berriak sortzen ibili gabe. Cx
multzoak herskari ahostunak biltzen ditu eta Cy-ak herskari ahoskabeak, eta matched
espezifikazioak ordenan parekatzera behartzen ditu, alegia, h:pn , d:t eta g:k. Baina karakterebikoteak bakarrik landuko dira, ez da dardarkariaren bikoizketa edo afrikatu eta txistukarien
pareko kasua, haietan karaktere bat baino gehiago hartzen baitzen kontuan.
! bait+dugu:baitugu
! bait+gara:baikara

V .4.2.3.5. e :i a ld a k e ta b e r-29 a u rriz k la n (15. e rre g e la )
Ber- aurrizkiak bir- aldaera hartzen du zenbait kasutan, eta beti aplikatzen da erregela (<=>).
"e:i aldaketa ber aurrizkian"
e :i <=> #: b _ r Rgog: Mm [Konts-h] ;

Aurrizkia kontsonantez hasitako aditz batekin elkartzean, bir- azaleratuko da, salbuespen
bakarrarekin30: kontsonante hori h bada, orduan ez du kontuan hartu behar ([Konts-h]),
! berRgog+sorADIRgog+tu :birsortu
! berRgog+pitzADI+tu:biipiztu
! berRgog+hasADI+i:berrasi
! berRgog+eginADI:berregin

2% :p aidakcta ez da inoiz gertatuko, ez baitago aurrizki kausala har dezakeen b hasterako adizkirik, baina erregela
orokorrak aurkezteko utzi dugu eta, gainera, ez du inongo eraginik, morfotaktikak ez duelako bait-+b- osagaipilaketarik onartuko.
29IV. kapiiuiuan aipatu dugunez, ber- hartuko dugu oinarritzat eta bir- aldaera bezala erabiliko dugu,
kontsonantez hasitako aditzei lotzeko.
30Bada beste salbuespen bat: berpiztu; baina aditz hau bere hartan egongo da hiztegiratua. Piztu (sua, etab.)
aditzak beste erabileretan e:i egingo du.
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Lehenengo adibidean aplikatu da erregeia, bai eta bigarrenean ere (nahiz berpiztu saixera ere
izango dugun). B errasi bere hartan mantendu da, h:0 10. erregelari baitagokio. Azkenik,
bokalez hasitako aditzek e mantentzen dutela erakusten du berregin adibideak.
Aurrizki honek Rgog diakritikoa du, bokalez hasitako aditzei gehitzean bikoiztu egiten daeta.

15 (meta)erregela hauekin sistema lexikoan dagoen edozein azpilexiko elkartu edo testuhitz31 analizatu ahai izango dugu, aldaketa guztien berri emanez.
Baina bukaerarako erregela bat utzi digu, hain zuzen ere ortografikotzat har dezakeguna,
corpus errealak aztertzeko beharko duguna: marratxoaren desagertzea.

V .4.2.4. E rre g e la o rto g ra fik o h u tsa: m a rra tx o a re n d esag ertzea (16. erre g ela)
Berez ezabaketa-erregelekin batera sartzekoa den arren, ortografiari besterik ez dagokio eta
horregatik eman diogu aparteko atala.
Azpiiexikoak aurkeztean, IV.2.2.2.11. atalean, hainbat marratxo sortu dugu kategoriaren
araberako jarraitze-klaseak ezarriz32, baina jarraitze-klase horietan absolutiboaren marka hutsa
ere onartzen zen, Bi aukera genituen, beraz: 1) morfotaktika erabiliz, jarraitze-klase berriak
sortu marratxoarentzat; hartara, inoiz ez luke zero morfemarik izango ondoren. Eta 2) erregela
bidez konpondu, morfotaktika bere hartan mantenduz. Ikus daitekeenez, bigarren bidea jarraitu
dugu eta emaitza hau izan da:
"Marratxoaren desagertzea"

%-: 0 <=> _ (%+:} #: ;
Marratxoa ez da azaleko mailan azalduko hitz-bukaeran (#) dagoenean.
! *ararat+-:*ararat
! *ararat+-+:*ararat

" {Testu-hitza, gure sisteman zurigune artekoa dela errepikatu beharrik ez dago; hortaz, hitz anitzeko unitate
lexikalak ez dira kontuan hartuko» 'J dutenak ez badira behintzat. Horrez gain, liitz eratorriak lexikoan dauden
neurrian bakarrik landuko ditu — salbu aurreko kapituluan aipatu ditugunak— , bai eta hltz elkartu ihartuak ere.
32Marratxoa izen berezietarako eta egokitu gabeko maileguen tratamendurako prestatu dugu, horien morfotaktika
ondo gauzatu ahal izateko.
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V.5. ERREGELA TAKTIKOAK
Aurreko kapituluan aipatu dugunez, urruneko mendekotasuna ez da bi mailatako formalismoak
proposatzen duen morfotaktikarekin —jarraitze-klaseekin— konpontzen. Beraz, erregelak
baliatu behar ditugu horretarako, sistema bera indartuz gainera: debeku-ezarpenak edo ukatzeerregelak erabiliko ditugu.
Bi erregela taktiko sortu ditugu, hain zuzen ere adizki jokatuen aurrizki vs. atzizki erabilera
zaintzeko eta elkarketa-marra behin bakarrik onartzeko. Hartara, *baitelako eta *liburu-azokadenda modukoak ukatuko ditugu, erabilera zu zen a— edo arruntena— bakarrik onartuz eta
gainsorrera ebatziz elkarketaren kasuan.
Erregela hauen osaera aurrekoen bera da, formalismoa ez da aldatzen. Ez dago, beraz, ezer
berririk azaldu beharrik, sortu ditugun bi definizio berriak ez badira. Bestela, alfabetoa,
ezaugarri morfologikoak, diakritikoak, etab. berak dira; ezaugarri morfologikoetan BALD,
K A U S eta E L M aipatuko ditugu: baldintza (BALD) eta kausazko (KAUS) menderagailuak
batetik, eta elkarketa-marra (ELM) bestetik. Ez ditugu aurreko definizioetan sartu erregelasistema desberdin batean sar daitezkeelako, lexikotik geitu, baina morfotaktikarekin eta erregela
morfofonologikoekin nahasi gabe. Beraz, alfabeto arrunta errepikatu beharko dugu, aipatu berri
ditugun hiru ezauganiok sartuz eta ondoko definizioak zehaztuz erregeletara pasa aurretik:
K a ra k = ~ [%+];
K a ra k 2 = ~ [ %+ | %- ] ;
Oso definizio irekiak dira, karaktereak bakarrik aipatzen ditugu modu orokorrean, besterik
gabe. Lehenengoan atzizki ez den edozer sar dezakegu — gogora ~ ezeztapena adierazteko
erabiltzen dugula, sistemaren marka dela— . Bigarrenean ere, atzizkiek hasiera edo bukaera
adierazteko hartzen duten marka (%+) edo elkarketa-marra (%-) ez den edozer onartzen dugu.

V.5.1. Ba- eta bait- aurrizki m enderagaiiuen galera
"ba/bait galera"
b /<= #: _ Karak* [ BALD | KAUS J Karak* %+ Karak* %+ ;

! baBALD+naizADL+IaMEN:naizela
! naizADL+nMEN:naizen
Adizki jokatuetako aurrizkiak — ba- baldintzazkoa eta bait- kausazkoa— ezin dira azaldu
(/<=, ukapen-erregela) B A LD eta K AU S ezaugarri morfologikoak azaltzen direnean eta
atzizkien morfema-mugaren ondoren (%+) hainbat karaktere — adizkiak berak— eta berriro
morfema-muga badago — horrek esan nahi baitu beste zerbait datorrela adizkiaren atzetik,
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alegia, atzizki menderagailuak— . Urraneko mendekotasuna kontrolatzeko erabiltzen da erregela
hau, adizkiek aunizkia eta atzizkia har baitezakete, baina bata erabiltzeak bestea ukatzen du.
Morfotaktika arruntean, ikusi dugun bezala, aurrizkiek adizki jokatuak har ditzakete, baina,
aldi berean, adizkiok menderagailuak dituzte jarraitze-klasean, eta morfotaktika arrunta aplikatuz
*bainaizelako modukoak ontzat emango genituzke. Horixe kontrolatzen du, bada, ukapenerregela honek.

V.5.2, Elkarketa-m arraren kontrola
H itz-elkarketara egin dugun hurbilpen sinpleenetakoa izeti + izen motakoa izan da, bai
bukaerako -a organikoaren galera kontrolatuz, bai eikarketa-marra onartuz. Bada, azken honen
berri emateko erregela taktikoen beharra dugu; izan ere, izen arrunten jarraitze-klasean
onartzen dugu, baina bigarren izenari ukatu egin behar zaio berriro erabiltzea, bestela nahi beste
izen izango genuke elkarren segidan, *haur-libunt-eixe, esaterako. Gogora dezagun, halere,
oraingoz edozein izen dela beste batekin elkar daitekcena, ez dugula murrizpenik ezarri, besteak
beste ez delako gure helburua hitz-elkarketa aztertzea.
"elkarketa-marraren kontrola"
%-

/<=

%-

%+

Karak2*

%+ _

ELM

;

Horrela irakur daiteke ukapen-erregela hau: elkarketa-marra ez da onartuko aurretik beste
marra bat (%-) eta hainbat karaktere (Karak2*) —izenari dagozkionak, nahiz ez dugun zehaztu
beharrik, morfotaktikan baitago— badaude eta ondoren ELM ezaugarria ageri bada.
! haur +-ELM+liburu+-ELM+denda;haur-libura

V .6. ERREGELEN EMAITZA: ANALISIA ETA SORKUNTZA
Kapituluan zehar ikusi duguna aurreko kapituluko sistema lexikoa azaleko mailan gauzatzeko
beharrezkoa genuen, alegia, erregelekin hitz-sorkuntza zein testu-hitzen analisia egin daiteke.
Bi mailatako erregelak deitu diegu guztiei Koskenniemiren terminologiari jarraituz, baina
benetan egin dugun aplikazioan —Xerox-m tresnak erabilita: lexc eta ñvolc— tarteko egoera bat
sartu dugu, Beesleyren (1994) bidetik; hain zuzen ere, sistema lexikoa lantzean bi mailatan
mugitzen garelako, baina hortik abiatuta, erregelak ere bi mailatan aplikatzen ditugu. Bi fasetan
egiten dugu lan, beraz, eta hau da irakurketa:
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m aila lexikoa

lexc
azaleko maila

Sistema lexikoko maila lexikoan sarrerak besterik ez ditugu, baina lexc tresnari esker
morfotaktika aplikatzen dugu eta azaleko mailara pasatzen. Sistema lexikoa, beraz, osatua dugu,
baina erregelak ez ditugu oraindik aplikatu: ?woc-tik pasa behar ditugu benetako azaleko mailara
iristeko, testu-hitz bezala gauzatzeko —fonologikoki nahi bada, zentzurik zabalenean— :
maila lexikoa
twolc

azaleko maila

Nola elkartzen dira, baina, lexc-n sortu duguna eta ñvolc-ren ondoren lortu duguna? Bada,
lehenengo eskemako azaleko maila eta bigarreneko lexikokoa gauza bera delako, hots:
maila lexikoa
lexc
tarteko

m a ila

azaleko

m a il a

tw olc

Azkenean, bi formalismotatik edan dugu gure sistema hobetua lortzeko, Koskenniemiren
ereduari Xerox-e ko tresna ahaltsuak gehitu dizkiogulako.
Honaino, bada, bi mailatako formalismoaren euskararako egokitzapen osatua. Honekin
posible dugu, testu-hitz batetik abiatuta, osagaietan segmentatua eskaintzea, bakoitzaren
inform azio m orfologikoarekin; baina, beste norabidea kontuan hartuta, sorkuntza, gure
sistematik abia gaitezke testu-hitzak sortu ahal izateko, azaleko mailaraino eramanda gainera,
erregelak ere baditugu-eta. Ikus dezagun azken irudi batean jarraitu dugun prozesuak nora
eraman gaituen:
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V.2. Irudia. Sorkuntza- eta analisi-prozesua
Maila lexiko hutsean EDBLko informazioa besterik ez dugu, sorkuntzarako oinarria edo
analisiaren azken emaitza izango dena; tarteko mailan, berriz, lexikoa dugu batetik, baina bi
mailatako formalismora egokitutako lexikoa, diakritiko eta guzti, bai eta alomorfoak ere;
horrekin batera morfotaktika dago, osagaien pilaketak onartu edo baztertzeko; hori osatu ostean
erregelak aplikatuko zaizkio, segidan loitutako emaitza azaleko mailara pasatuz, sorkuntzaren
gauzatzea hor baitago, bai eta analisirako abiapuntua ere, testu-hitz mailan gaude-eta.

Hemen utzi beharko genuke tesi honen ekarria berez, gure helburuak neurri batean bete
dira-eta. Baina, ez al dugu lehenengo kapituluan morfologia hutsa gainditu eta morfosintaxia ere
onartu behar dugula esan? Bada, guk ez dugu morfema-zatikatzailea bakarrik osatu nahi izan eta
informazio-metaketa zertxobait landu nahi izan dugu. Puntu honetan sorkuntza alde bat uzten
dugu, analisi egokia eta osoa baita eskuratu nahi duguna: zein da analisi osoa, zein da
"goratzen" den azken informazioa? Ez ditugu, noski, bildu ditugun ezaugarri guztiak
azaleratuko, deklinabide-kasuen metaketan, esaterako, azkena bakarrik emango dugu
(genitiboaren gain eraikia denean, adibidez, tartean elipsirik ez badago, aipatu beharrik ez da
egongo analisiaren irteeran). Horrixe eta beste zenbait arazori eskainiko diegu hurrengo
kapitulua.
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EUSKARARAKO BI MAILATAKO ERREGELAK
ALFABETOA
a b c d e f g h i

j k l m n ñ o p q r s

tuiivwxyz

%* %- %_ %. %+

EZAUGARRI MORFOLOGIKOAK
ADB

ADI

IRAG

ADL

MEN

ADT

MOT

DET

MP

MG

IOR

MPH

IZB

LIB

ORD

MS

D IAK RITIK O AK
Aadi

Aart

Aorg

Asalb

Ebih

Eep

EpBer

Rep

Rgog

Rzah

SigBK

M ULTZOAK
Bokal = a e i o u u y , Bireki = a e o ;
Bitxx - i u u ;
Konts = b c d f g h j

k l m n ñ p q r s

tvxwz

;

Txis = z s x ;
AlboSud = 1 m n ñ i

HersAhosk = p t k ;
HersAhost = b d g ;

D E FIN IZ IO AK
LekKontS = AlboSud | Txis | t | r (0:r) ;
Afrik = t Txis ;
LekKas = [ r a | t i k | k o ]
Dipt:ai

|ei

|oi

Eep: | k o ;

| u i | a u ;

Rez = (%.5> ( %+: %-: ) ;
Emend = \ [ u | t ] e | i | \ d \ i o | \ [ g | z ] u ;
MorfBuk = #: | %+; ;
Hasiera = #: {%*:) ;
Mm = [%+:]+ ;
Morfe = [ Bokal: | Konts: | %-: | %*: [ %_: | %.; ]+
Irag

“

[

B1 :

j

B2 :

|

B3 :

j

B4 :

(
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B5 :

[

B6 :

[

B7 :

|

•

B8:

]

;

SigB
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ERREGELAK

A) ERANSKETA
1, r epentetikoa
0:r <=> Bokal (LXB:) (Rez) Ito _ Morfe Rep: ;
r Rgog: _ Mm Eh:0) :Bokal ;
r LIB: Rgog: _ Mm :Bokal ;
Rzah; _ Mm :Bokal ;
0;r <= IZB: SigB: (Rez) Mm _ Morfe Rep: ;
0;r => I2B: [ SigB: | SigBK: ] (Rez) Mm _ Morfe Rep; ;

2. e epentetikoa
0:e <=> [ Konts (%,:) | t :0 [ 0:r ] Mm _ Morfe Eep; ;
[ [ Emend { ADL: | ADT: ] ] | [ d i o ADT:

]] Mm _ MorfeMEN:

[ r t | b a i t ] ADB: Mm _ HersAhosk j r

;

;

EpBer: Mm _ z (Morfe) Eep; ;
#: g a u M m _ [ M S :

[ a | LekKas ]] Eep: ;

#; (Konts)* Dipt Mm _ MG: Morfe INS: Eep: ;

0:e => Konts [ IOR: | DET: {EpBer:) | Mm MG: ] Mm _ MorfeMOT: Eep:
LekKonts LIB: (Rez) Mm _ Morfe (MOT:) Eep:

;

ORD: Mm _ HersAhosk (Morfe) Eep: ;
SigBK; (Rez) Mm _ Morfe Eep: ;
0:e <= Konts [ IOR: | DET: ] Mn _ Morfe MOT: Eep: ;
LekKonts LIB: (Rez) Mm _ Konts (:0)* Eep: ;

3. Adizki jokatuetako a azalekoa
0:a <=> [ t:d | k:0 | n ] [ ADL: [ ADT: ] Mm
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B) EZ A B A K E TA
4.r-ren galera
r :0 <=> [Konts-r] LIB: Mm _ :a ;
r :0 => r a Mm a :0 _ a :0 z ;

5.

tf-ren gaiera
e :0 <=> [ MP; | MPH; ] Mm _ ;

6. fl-ren galera
a :0 <=> _ [ Aorg: | Asalb;] Mm :Bireki (Morfe) (MP: | MPH:) MorfBuk ;
_ LIB: Aart: Mm LekKas ;
:a Mm _ r : a : z ;
a :0 => i _ Aorg: #: ;
_ Asalb: #: ;
raMma:Or:0_z

;

7. fc-ren galera
k:0 <=> „ Mm HersAhosk ;
_ [ ADL: | ADT: ] Mm { 0:a | 0:e ) Morfe MEN: ;

8. f-ren galera
t :0 <=> _ Mm [ :HersAhosk | AlboSud | h ] ;
_ Txis LIB: Mm HersAhosk (Morfe) Eep; ;
„ Txis ADI: Mm t ;
n _ Txis Mm k ;
Txis _ Mm Morfe { ORD: | DIS: ] ;

9. «-ren galera
n:G <=> _

ADI: Mm [ t e |k i MorfBuk

k

i _ (Rep:) Mm k: o ;

_

[ ADL: | ADT; } Irag Mm (0:a)

_

(ADB; ) 1« n ;

n;0 => Bokal _ t;0 Txis ADI: Mm t ;

10. /i-ren galera
h:0 <=> #: b e r f0:r) Rgog: Mm _ ;
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C) T R U K A K E T A
11. a:e aldaketa
a:e <=> „ Ebih: Mrn [Bireki | LekKas ] ;
_ [ ADL:

IADT: ] Mm Morfe MEN:

;

12. k ;g aldaketa
k;g <=> [ AlboSud: LIB: j n (ORD: j ADB: ) ] Mm _ o ;

13. t:d aldaketa
t:d <=> AlboSud: LIB; Mm _ ;
_ [ ADL:

jADT: ] Mm (0:a j 0:e)Morfe

:AlboSud

(ADB: ) Mm _ [ =:a | Bitxi ] ;

14. H ersAhost:H ersA hosk aldaketa
Cx:Cy <--> #: b a i t: Mm _ ;
v/here Cx in HersAhost
Cy in HersAhosk
matched ;

15. e:i aldaketa
e :i <=> #,* b _ r Rgog: Mm [Konts-h] ;

D) ORTOGRAFIA
16. M arratxoaren desagertzea
% -:0 <=> _ (%+:) #: ;
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ALFABETOA
Alfabeto arrunta
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u i i v w x y z
%* % - % _ % .

%+

DIA K R ITIK O AK
Ezaugard morfologikoak
BALD

KAUS

ELM

D E FIN IZ IO A K
Karak2 = ~ [ %+ | %-] ;
Karak =-[%+]

;

ERREGELAK
1. B a-/bait- galera
b /<= #: _ Karak* [ BALDI KAUS ] Karak* %+ Karak* %+ ;

2. Elkarketa-m arraren kontrola
%- /<= %- %+ Karak2* %+ _ ELM ;
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VI. ZATIKATZAILE MORFOLOGIKOTIK ANALIZATZAILE
MORFOSINTAKTIKORA

K apitulu honetan zatikatzaile m orfologikotik analizatzaile m orfosintaktikorako bidea
proposatuko dugu. Lehen atalean aukera hau egin izanaren arrazoiak aurkeztuko ditugu,
ondoren oinarrizko erabaki batzuk hartu eta sortu ditugun erregelak banaka aurkezteko.
Kapituluaren bukaeran informazio guztia egituratua izango dugu.

V I .1. S A R R E R A
Kapitulu honen helburua zatikatzaile morfologikotik analizatzaile morfosintaktikorako bidea
eraikitzea da, alegia, txostenean zehar egokitu dugun Koskenniemiren eredua urrats bat
aurrerago eramatea: osagaien pilaketa gordina analisiaren emaitza oso baterako egituratu.
Horretarako erregela morfosintaktikoen beharra izango dugu. II. kapituluan ikusi ditugun
programetan ez dugu halakoen aipamenik egin, batetik landutako hizkuntzek eskatzen ez
zutelako, eta bestetik bil daitekeen informazio guztia osagai bakarrean eman dutelako,
morfotaktika asko soilduz, baina hitzaren barruko gramatika gardenik eskaini gabe. Baina
Koskenniemiren ereduaren berrikuntza-proposamenetan ikusi dugu gaur irtenbidea bide honi
jarraituta egon daitekeela.
Bada, kapitulu honen helburua, ikuspegi linguistikoa mantenduz, programa horretara
egokitzea da, eta azkenean informazio osoa eta osatua eskaintzea. Horrexegatik, hain zuzen,
gainditu dugu bi m ailatako eredua, gaurko baterakuntza-form alism oetara hurbilduz.
MORFEUSek estandarra izan nahi du, prozesadore berriekin bat etorri, eta hori da analizatzailea
proposatzeko anazoia.
Orain arte analisia eta sintesia izan ditugu beti kontuan, baina kapitulu honetan zehar analisia
besterik ez dugu tratatuko, sintesia zatikatzailearen eginkizuna da-eta.
Analisiaren irteerak, beraz, sendoa eta osoa izan beharko du. Eta, hain zuzen, horregatik
sortu dugu irteerarako mailaketa-eredu bat, beharren arabera aukeratzekoa. Ez dugu informazio
bera beharko analizatzailea lematizatzaile automatiko batean aplikatzean edo sintaxia lantzean,
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adibidez. Hortaz, gure buruari galdetu beharko diogu zeiii den helburua» eta orduan aukeratu zer
erabiliko dugun MORFEUSek eskaintzen digunetik. Lau irteera-maila proposatuko ditugu:
(1) Kategoria soila
etxetik/IZE
gure/IOR

(2) Kategoria + azpikategoria
etxetik/IZE+ARR
gure/IOR+PER

(3) Kategoria + azpikategoria + informazio morfologiko osoa1
etxetik/IZE+ARR+MS+ABL
gure/IOR+PER+GEN

(4) Analisi morfologikoaren emaitza osoa: irteera optimizatua
etxetik/( ((leitia "etxe")
((KAT IZE) (AZP ARR)))
((morf "0")
((KAT MUN) (MUN MS)))
((morf "tik)
((KAT DEK) (KAS ABL))))

Erraz esplika daiteke mailaketa hau: (1) eta (2) mailak lematizatzaileari begira pentsatuta
daude, informazio oinarrizkoa besterik eskaini gabe, kategoria — eta azpikategoria— alegia.
Beste informazio guztia ez dugu azaleratuko, nahiz beharrezko izan dugun testu-hitzaren analisi
osoa kategoria eman ahal izateko — egun izena (arrunta) edo adberbioa (aditzondoa) izan
daiteke, eta beste informaziorik gabe datorrenean bi analisi izango ditu, baina egungo-ren
kategoria jakiteko analizatzailea erabili behar izan dugu eta morfotaktikak argituko digu kasu
honetan adberbioa (ADB ADO) dela, ez izena— . Ez da, beraz, azaleratuko, baina informazioa
erabili dugu.
(3)

mailan zatikatzaileak damaigun informazio guztia goratzen da, elkarren segidan bai,

baina egituratu gabea. Elipsia dugunean, esaterako, lehenengo osagaiaren informazioa eta
elipsiaren ondokoa jasoko dugu, baina egituratu gabe. Maila hau da, hain zuzen, bi mailatako

^Ez ditugu hcmcn kalegoria bakoitzari dagozkion azpikategonzazio-ezaugarriak aipatuko, gero erregeletan ikusiko
ditugun arren.
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m orfologia osatzean lortu duguna. Corpus-azterketarako balio dezake, baina batez ere
sintesirako da crabilgarria, Aurreko bietako informazioaren azaleratzea besterik ez da.
(4)

maila, azkenik, kapitulu honek osatu nahi duena da: informazio osoa eta egituratua,

Sintaxia lantzen hasi orduko ezinbestekoa izango da irteera hau — horregatik diogu, gainera,
morfosintaxia dela— . Tesi honen helburua, beraz, azken maila hau eskaintzea da, analisiaren
irteera multifuntzionala dugulako helburu, inongo murrizpenetara lotuta egon gabe.

III.

1. irudian proposatu duguna gogoratuz, M ORFEUSen osaera eta aukeran izango

ditugun iragazleak ikus daitezke irudi berri honetan, analisiari bakarrik begira — horregatik
ezarri dugu TESTUA eta ez EDBL goian— , aipatu berri ditugun mailaketak kontuan hartuaz:
TESTUA

BI MAILATAKO EREDUA

M

BI
MAILATAKO
ERREGELAK

LEXIKOA

0

MORFEMA-SEGM ENTATZAILEA

R
F
E
U

I
TESTUA
MORFOLOGIKOKI
SEGMENTATUA
1
EZAUGARRI-ERANSKETARAKO
ERREGELAK

TESTUA
MORFOSINTAKTIKOKI
ANALIZATUA

IRAGAZLEAK

T

(l)m aila

^

(2}maila

^

VI. 1 , Irudia. Anaiisiaren irteera desberdinak
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Berez, guri dagokigun atala MORFEUS da, alegia, lexikoan eta bi mailatako erregeletan
oinarritzen dena, morfema-segmentatzailetik abiatzen dena. Honen lehen emaitza morfologikoki
segmentatutako testua da. Baina honen ondoren ezaugarri-eransketarako erregelak (EEE)
erabiliko ditugu testua morfosintaktikoki analizatua lortzeko.

Kapitulu honetako helburua ikusi ondoren, aipa dezagun ondoko orriotan proposatuko
duguna: batetik, oinarrizko erabaki batzuk hartuko ditugu erredundante gerta daitekeen
informazioa soiltzeko, baina euskal morfologtaren ikuspegitik, eranskari izatearekin lotura
zuzena dutenak; bestetik, erregela morfosintaktikoak deituko ditugunak osatuko ditugu,
baterakuntza-formalismoan oinarrituz, eta gerora TEI (Text Encoding Initiative) formatuko
irteera erabiltzeko asmoa dugu gainera.

VI.2. INFORM AZIOAREN EGITURATZEAZ: OINARRIZKO ERABAKIAK
IV. kapituluan, sistema lexikoa aurkeztean, azpilexikoak guztiz banatuta ezarri ditugu
morfotaktika modu gardenean aplikatzeko. Baina analisiaren emaitza osoa nahi badugu, ez digu
askorako balio genitiboaren gain eraikitako motibatiboak genitiboa ere baduela esateak,
adibidez, osaerari baitagokio kontua —ez da, gainera, beti genitibotik pasata osatzen, ikusi ahal
izan dugunez— . Hortaz, halako kasuak soildu egingo ditugu maila honetan, nahiz zatikatzaileak
((3) maila) beti guztiaren berri emango digun.
Atal honetan him puntu nagusi jorratuko ditugu: a) kasu-marken metaketa (bai automatikoa
denean, bai testu-hitz oso baten gainekoa denean (birdeklinabidea deitu izan dena); b)
muga(gabe)tasun lexikala eta analisitik datorren muga(gabe)tasuna; eta c) hitzaren barruko
elipsia.

V I.2.1. K asu-m arken m etaketa
Kasu-markak maila desberdinetan bil daitezke; izan ere, ez da gauza bera aipatu herri dugun
motibatiboaren osaera edo birdeklinabidetzat hartu izan dena — aurrekoa ere birdeklinabidea dela
esan daitekeen arren (Rebuschi 1984)— . Lehenengoan testu-hitz baten osaera-oinarrian gaude,
baina bigarrenean sortua dugun testu-hitz deklinatu bati beste atzizki bat erantsi diogu,
izenlagungilea, hain zuzen ere. Ikus ditzagun banaka:
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V I.2.1.1. Genitibotik abiatuta osatzen diren kasuak: bilakabide autom atikoa
Genitiboaren gain sortutako kasu-markak automatikoak izan ohi dira — elipsirik ez dagoenean,
noski— , baina hauen artean ere banaketa egin beharrean gaude. Izan ere, batzuk lexikoan
elkartuta eskaini ditugu, soziatiboa eta destinatiboa, esaterako, azpian dagoen genitiboa erabat
ihartua dagoelako (-en+-kin: -ekin; -en+-tzat:-entzat)2, besteak beste -kin eta -tzat3 ez direlako
berez ezer, genitiboarekin batera ez bada. Ez dugu beharrezko ikusi puntu horretarainoko
banaketa egitea, ez baita diakronia gure helburua. Baina beste kasu batzuetan ez da hori
gertatzen. Adibidez, motibatiboa osatzeko genitibotik pasa gaitezke* eta hala eskatzen da
batzuetan gainera — mugatu pluralean, besteak beste— , baina beste batzuetan mugatasunetik
zuzenean irits gaitezke kasu honetara (amagatik nahiz amarengatik), Hortaz, halako kasuak dira
hemen axola zaizkigunak, amarengatik-m analisia egiterakoan genitiboak ez duelako informazio
berririk eskaintzen, osaerari buruzkoa ez bada. Ez da, aiegia, ondoko beste aplikazioetan
ezertarako baliagarri izango.
Genitiboa —jabego-genitiboari buruz bakarrik ari gara hemen— , bi kasuren osaerarako
darabilgu, beraz: motibatiboa batetik, eta bizidunen leku-denborazko kasuetan bestetik
— destinatiboa eta soziatiboa ahaztuz, noski— .
1. Mugatasunaren eta motibatiboaren artean genitiboa dagoenean
M otibatiboa ez da, bakarrik, genitiboaren gain osatzen. IV. kapituluan aipatu dugun legez,
kategoria hauekin dago genitiboa aukeran: pertsona-izen bereziak (Erkuden(en)gatik), lekuizenak (U rkulu(ren)gatik), izen arruntak —bizidunak (sem ea(ren)gatik) zein bizigabeak
(m endia(ren)gatik)— , pertsona-izenordainak (ni(re)gatik) eta determinatzaile erakusleak
(har(e(n))gatik). Argibide bat eman beharrean gaude, baina, izen arrunten inguruan; izan ere,
bizidunek aukeran dute genitiboa bai mugatuta daudenean, bai mugagabean. Ez, aldiz,
bizigabeek, mugatu pluralak beti eskatzen baitu genitiboa m otibatiboaren aurretik
0m endiengatik, ez *mendiegatik, nahiz m endiakatiko moduko osaeretan ez den genitiboa
azaltzen, hain zuzen ere mugatasuna eta numeroa absolutiboan bezala mantendu delako (-ak)).
Baina hau guztiau morfotaktikak kontrolatzen duenez, ez dugu hemen arazorik izango, Hortaz,
proposa dezakegun erregeia orokorra hau da: genitiboa eta motibatiboa elkarren segidan
ditugunean, azken analisian motibatiboa bakarrikjasoko dugu, hori baita benetako informazio
baliagarria.

2 Adlatiboaren gain osatzen diren muga- eta hclburu-adlatiboaren pareko dira iiauek, -ntz eta -ino ez dirclako ezer,
-ra edo -gana markekin ez bada. Berdin gertatzcn da inesiboaren edo adlatiboaren gain eraikitako destinatiboko
formckin ere, baina horiek guztiak datu-basean bateratuta ditugu lehendik.
3 E z da prolatiboarekin nahasi behar.
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GEN + MOT = MOT
A dibidez, E rk u d e n e n g a tik testu-hitzaren inform azio gordina — segm entatzaile
morfologikotik datorkiguna— hau da;
Erkudenengatik
(*erkuden IZE PIB +biz MS) (en GEN) (gatik MOT)

baina erregela aplikatu ondoren hau emango digu:
Erkudenengatik
(*erkudenengatik IZE PIB +biz MS MOT)

Eta analisi hau izango da ondoko edozein aplikaziotarako erabiliko duguna.
2. Miigatasunaren eta bizidunen leku-denborazko kasuen artean genitiboa ageri denean
Jakina da leku-denborazko kasuetan deklinabide-sistemak bi bide jarraitzen dituena, bizidunak
eta bizigabeak bereiziz. Bada, bizidunek -gan- daramate kasuari itsatsita, eta guk ere halaxejaso
ditugu kasuok, banaketarik gabe. Baina hauek genitibotik pasata osa daitezke, motibatiboarekin
ikusi dugun bezalatsu. Hain zuzen ere, aurreko atalean aipatutako kasu gehienetan gertatzen da
hau: pertsona-izen berezietan (Erkuden(en)gana), izen arruntetan —baina bizidunetan bakarrik
(sem ea(ren)gan)— , pertsona-izenordainetan (gu(re)gana) eta bizidunekin erabiltzen diren
determinatzaile erakusleetan (har(en)gandik). Murrizpena ezarri dugu halabeharrez, leku-izen
bereziek, izen arrunt bizigabeek eta erakusieek (bizigabeekin doazenean) ez dute-eta hemen
lekurik, [+biz] tasuna ez dutelako. Eta, motibatiboarekin egin dugun bezala, argibide bat eman
beharrean gaude berriro izen arruntak aipatzean: motibatiboarekin mugagabean genitiboaren
erabilera librea bazen, hemen ez daude kontuak hain garbi; bai, ordea, mugatu singularrean eta
pluralean. Euskaltzaindiak gizonengan baina alaba(ren)gan adibideak eskaintzen dizkigula ikusi
dugu IV. kapituluan, kontsonantez bukatuei ia genitiboa eskatzen. Baina hori ere morfotaktika
bidez konpondu dugu eta, hortaz, segmentatzaileak egingo du lan hori. Hemen osagaiak pilatu
besterik ez ditugu egingo. Proposa dezakegun erregela, beraz, hau da:
GEN + LekKas (+biz) = LekKas (+biz)
Adibidez, Erkudenengan:
Erkudenengan
(*erkuden IZE PIB +biz MS) (en GEN)

baina erregela aplikatu ondoren ((4) maila):
Erkudenengan
(*erkudenengan IZE PIB +biz MS INE)
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Lehen aipatu ditugun adlatiboaren gain eraikiekin egingo dugu topo berriro, bizidunei
bizigabeen tratamendu bera eman baitiegu: -gana, -ganantz, -ganaino, Posposizio ziren morfema
ihartuak dira -ntz eta -ino Rebuschiren (1984) ustez, eta horregatik daude datu-basean bilduta.
Erregela hauek automatikoak direla esan dugu, testu-hitzaren analisia egin aurretik
aplikatuko ditugulako. Analisi aurrekoak dira, beraz.

V I.2 .1.2.

F orm a

d ek lin a tu ei

lek u -g en itib o a

era n tsiz

izen la g u n a k

so rtzen

direnean
Desberdina da metaketa-kasu hau; izan e»“e, lehendik osatua —analizatua— dugun testu-hitz bat
izenlagun izatera pasako da -ko leku-genitiboa eranstean. Beraz, analisiaren irteerarako azken
kasuaren informazioa (GEL) nahikoa da, lehen osagaiaren mugatasuna eta numeroa mantenduz.
Ez da bi kasuen artean informaziorik tartekatzen, erregela honetan ez dago-eta elipsirik. Osaeraprozesua aurrekoaren desberdina den arren, emaitza bera izango da eta azken kasua bakarrik
goratuko dugu. Erregela, hortaz, hauxe izango da:
DEK (-E L IJZ E ) + GEL = GEL
Zein kasurekin gertatzen da hau? Adlatiboarekin (etxerako, am arenganako) eta honen
eratorri diren muga- eta hurbiltze-adlatiboarekin (etxerainoko, etxeranzko); ablatiboarekin
(etxetiko); soziatiboarekin (etxearekiko); motibatiboarekin (etxeagatiko); destinatiboarekin
— aldaera batzuetan bakarrik: amarentzako, zuretako) eta prolatiboarekin (amatzako), lekudenborazko kasuetan bizidun edo bizigabe diren kontuan hartu gabe, bietan gertatzen baita— .
Genitiboarekin — bai jabego-genitiboa, bai lekuzkoa— lotura berezia dute kasu hauek
guztiek. Aurreko orrietan aipatu ditugun kasu berekin egingo dugu topo berriro ere: lekudenborazkoak, motibatiboa, soziatiboa eta destinatiboa. Hauek jabego-genitiboaren gain
eraikitzen dira — batzuk nahitaez, besteak aukeran— , eta guztiek (eta ez bestek, prolatiboa
salbu) har dezakete ondoren leku-genitiboa elipsirik gabe.
Baina -ko izenlagungilea ez dute aipatu ditugun kasu-markek bakarrik hartzen; izan ere,
menderagailua duten adizkiak ere izenlagun bilaka baitaitezke atzizki hau berau gehituta: esanda
-> esandako, duela -> duelako, Erregeletara iristean ikusiko dugun moduan, aditzaren
informazioa goratuko dugu, ondoko aplikazioetan baliagarri izan daitekeelako.
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V I.2.2. M ugatasun-m etaketa
M uga(gabe)tasun lexikala aipatu dugu IV. kapituluan eta lexikoan tasun hau dutenek kasumarka zuzenean hartzen dutela baieztatu dugu gainera. Baina determinatzaile zehaztuek arazoak
dituzte hau aplikatzean; izan ere, determinatzaile eta zehaztu izateak berez mugatu lexikal izatea
eskatzen duen arren, hauek mugagabean erabil baitaitezke (ikus Euskaltzaindia 1993:81).
Horien tratamendua argitzen saiatuko gara atal honetan.
Gogora dezagun, halere, noiz dugun muga(gabe)tasun lexikala, kasuan kasuan printzipioa
ezarri ahal izateko:
1. Izen bereziak —pertsona-, leku- eta erakunde-izenak— eta pertsona-izenordainak beti dira
mugatu lexikal, erreferentzia bakarrekoak4 dira-eta. Hauek, beraz, kasu-marka hartuko dute
zuzenean eta ez dute m ugatasun/num erotik pasa beharko, tasunen barruan m n t
(mugatasun/numero lexikala) baitute (MS edo MP). Baina mnl;M P dutenen morfotaktika
pluraletik osatua da eta, beraz, bi mugatasun-marka izango dituzte; m nl eta mun. Hauen
analisiaren irteeran lexikala besterik ez dugu eskainiko, besteak ez du-eta garrantzirik.
(U E flZB ) MNL + MUN = MNL
Ez dago ezaugarrion balioak zehaztu beharrik, flexiotik mugatasuna hartzen duten
bakarrak lexikoan plurala dutenak baitira.
Pertsona-izenordainek Pertsona eremua ere badute, zein den zehaztuz, Izenordain
zehaztugabeek mnl:MG dute, aurrekoen prozesu bera jarraituz.
2. Determinatzaileak: "determinatu" egiten dutenez, mnl eremua dute eta zuzenean hartzen dute
kasua: zehaztugabeak beti dira mugagabe eta erakusleak eta zenbatzaile zehaztuak beti
mugatu. Baina IV.2.2.1. atalean ikusi dugu zenbatzaile zehaztuak, mugatasun lexikala izan
arren, mugagabean zein pluralean deklina daitezkeela (hirttketa hirurek), nahiz kasu honetan
izenordain bezala funtzionatuko duten5. Muga(gabe)tasunari buruzko informazioa lexikoan
eta analisitikjasoa dugunean, beraz, analisiaren irteeran biak eskainiko ditugu, izen berezietan
ez bezala, informazio osoa eskaintzearren, Euskaltzaindiaren irizpideak jarraituz. Baina aipatu

4Erreferentzia bakar hori multzo bati dagokiona ere izan daiteke, Alpeak bezatakoetan; hauek mugatasunean
plurala dela zehaztuta izango dute eta morfotaktika ere pluralarekin osatuko dute.
5Baina ez da bcti betetzen baieztapen hau; bi zenbatzailea, esaterako, izenaren ezkcrretara zein eskubitara erabil
baitaiteke, cta orduati ez da izenordain moduan azaltzen: ktgun bik / lagim biek (ZNB) edo bi lagunek (ZNB) ->
b ik /b ie k (IOR). Bat ere, hainbat erabileratakoa den arren, eskubitara ageri da beti (*bat lagan, baina lagutt bat
(ZNB) > bat (IOR)). Besteetan, aldiz, beti dago izen eliditua; *!agun hiruk, baina hiru (ZNB) tagunek -> h irttk/
hirurek (IOR).
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berri dugun kasuan besterik ez dugu haiakorik izango; bestelako kasuetan muga(gabe)tasun
lexikala da analisiaren irteerak emango duena, besterik ez duelako.
Printzipio orokor bezala, beraz, hau proposa dezakegu: EDBLko mnl eremua hutsa denean,
morfotaktikatik datorkiguna goratuko dugu analisiaren irteerarako; bestela, datu-basekoa da
nagusi — izen berezietan aipatu duguna— Zer egin, beraz, determinatzaile zehaztuekin? Ez
dugu mugatasun lexikala galdu nahi, baina mugagabe ala plural bezala jokatzen duten ere esan
nahi dugu — horregatik landu ditugu mugagabea eta mugatu plurala morfotaktikan, mugatasun
lexikala duten besteek kasua hartzen baitute zuzenean— , Hortaz, erregela bat sortu beharko
dugu: datu-baseko informazioa beti jasoko da, baina honekin batera deklinabidekoa ere azken
emaitzara pasako da: alegia, hiru zenbatzaile zehaztuaien analisia hau izango da:
hiruk
(hiru DET DZH MP) (0 MG)

(k ERG)

(hiruk DET DZH MP MG ERG)

eta hirurek-c na6,
hirurek
(hiru DET DZH MLP) (e MP) (k ERG)
(hirurek DET DZH MLP MP ERG)

Erabakia, beraz, hau da:
(DET ZNB DZH) MNL + MUN = (DET ZNB DZH) + MNL -I- MUN
Azkenik, determinatzaile orokorrek ez dute mnl eremua beteta, m dl balioarekin baizik, eta
morfotaktikatik datorkiena besterik ez dute jasoko. Hauek muga(gabe)tasuna baino gehiago
orokortasuna beharko lukete, semantikoki [-sing] edo izango litzatekeena, baina singularrean
ere erabiltzen dira bestalde: guztia, guztiak.

V I.2.3. Hitzaren barruko elipsia
Hitzaren barruan elipsi-kasuak ditugunean, zein da eskaini beharreko azken analisia? Honi
buruz IV .2.2.2.10. atalean aritu gara, baina testu-hitzaren analisiaren irteeran maila
desberdinetako informazioa eskainiko dugula esan dugu, beharren arabera iragazki bat ala
bestea erabilita. Halere, analisi batek elipsia noiz dagoen esan behar du, besteak beste analisi
sintaktikoan-eta erabilgarri izango delako.

6Hirttek tesiu-hit/a ere bada, baina orduan hirtt izena da eta ez zaio r zaharraren erregela aplikatzen.

290

VI. Zatikalzalle moifologikotik aitalizatzaile motfosintaktikora

Kasu-pilaketan ikusi dugun bezala, hemen ere genitiboaren aurrean gaude, baina elipsia
jabego- zein leku-genitibotik abiatuta dugu gainera. Jabego-genitiboaz aritzean (IV.2.2.2.2.
atala) ikusi dugu noiz gertatzen den elipsia eta noiz ez eta, hain zuzen, V I.2.1. atalekoak
elipsirik gabeak ziren. Hemen, beraz, bestelakoei buruz arituko gara, ez baita gauza bera
Erkudenengana edo ErkudenenOa. Garbi dagoena hau da: kasu-markaren — genitiboaren—
atzetik mugatasuna ezartzen dugunean elipsiaren aurrean gaude, eta beti behar dugu mugatu
izatea, ezkutuan dagoena ezaguna baita — eta izena ia kasu guztietan— . Baina badira hemen ere
salbuespenak: partitiboa eta prolatiboa, mugagabetik abiatzen diren kasu-marka zalantzazkoak.
Ez da deklinabide-kasuen metaketa elipsia ezkutatzen duen bakarra; izan ere, adizki
jokatuek beti dute izen bat isilpean erlatiboaren ondoren: zuenOa. Hori ere kontuan hartu
beharrekoa izango da. Are gehiago, determinatzaileek ere, izenordain bezala ñmtzionatzen
dutenean, izen bat dute ezkutuan eta, beraz, elipsiaren aurrean gaude berriro (hiru lagimek:
hiruk, hirurek).
Kasu hauei guztiei irtenbidea eman beharko diegu. Baina, zein da eskainiko dugun azken
emaitza? Helburuen arabera iragazkiak erabiliko ditugula esan dugu, baina hemen ahalik eta
osoena ematen saiatuko gara. Horregatik, elipsiaren berri emango dugu eta hori izango da, hain
zuzen ere, banaketa-irizpide: elipsiaren aurrekoa landuko dugu batetik eta ondokoa bestetik,
gerora erabilgarri izan dadin. Bi analisi batean eskainiko ditugu, hortaz. Adibide berarekin
jarraituz, hau da E rkudenena formaren analisia — segm entatzailetik jaso a lehendabizi,
analisiaren ondokoa gero— :
Erkudenena
(*erkuden IZE PIB +biz MS) <en GEN)

(0 ELI_IZE) (a MS) (0 ABS)

Erkudenena
(*erkudenen IZE PIB +biz MS GEN) (a ELI_IZE MS ABS)

Aurreko erabaki guztiak aplikatuz, Erkuden enganakoarekin, alegia, "Erkudenenganako
(maitasun)arekin" honela analizatuko dugu zatikatzailearen informaziotik abiatuz:
Erkudenenganakoarekin
(*erkuden IZE PIB +biz MLS)
(a MS)

(en GEN)

(gana DES)

(ko GEL)

(0 ELI_IZE)

(ekin SOZ)

Erkudenenganakoarekin
(*erkudenenganako IZE PIB +biz MS GEL) (arekin ELI_IZE MS SOZ)

Printzipioa, beraz, horrela defmi dezakegu:
KAT + MNL/MUG + GEN/GEL + E L IJZ E + MUG + KM =
OSAGl (KAT MNL/MUN GEN/GEL) + OSAG2 (E L IJZ E MUN KM)
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Eta ber gauza adizki jokatuekin ere:
zuena
(zuen ADL) (en ERL MEN ERLT) (0 ELI_IZE) (a MS) (0 ABS)
zuena
(zuen ADL ERL MEN ERLT) (a ELI_IZE MS ABS)

Azken emaitza ez deJako, berez, adizkia, baina izen eliditua bakarrik esatea ere ez delako ziiegi
kasu askotan — lemaren inform azioa eskaintzerakoan, adibidez— . Printzipio orokorra
goikoaren parekoa izango da:
ERL MEN + ERLT + E L IJZ E + MUN + KM =
OSAGl ( ERL MEN + ERLT) + OSAG2 (ELI„IZE MUN KM)
Adizki jokatuekin bada, halere, arazotxo bat: ezar ai daiteke erlatiboaren ondoren edozein
mugatasun- edo kasu-marka, adizkia osatzen duten pertsonak kontuan haitu gabe? Alegia, etorri
d e n e k , d iz k io d a n e k in m odukoak ontzat eman behar al ditugu? Jakina, aditzaren
azpikategorizazioa landu beharko genuke aurrena murrizpenak ezarri ahal izateko, baina
oraingoz zaba! jokatu dugu eta edozer onartu7. Badiradi kasu gramatikalek gutxienez bat etorri
behar dutela, numeroan behintzat, elipsiaren ondoko numeroarekin, baina hor ere badira
salbuespenak: ditugunarekin, esaterako, guk(nrk)-haiek(nor) da, pluralean pertsona gramatikal
guztiak, baina gaitzetsiko al genuke "liburuak erosi ditugun lagunarekin joan gara" modukoak?
Alegia, "liburuak erosi ditugunarekin joan gara"? Are garbiagoa da lekua eta denbora adierazten
duten isileko izenekin erabiltzen denean: zenituztena, adibidez ("liburuak erosi zenituztena"
(zenituzten eguna)), edo nintzenak ("oporretan egon nintzen asteak"), etab. Oraingoz bide irekia
da hau, bitxiak izan arren gram atikalki ondo eratuak baitaude gure ustean; baina
azpikategorizazioa lantzean berrikusi beharra izango da.

H iru puntuok argituta eta hartu beharreko erabaktak h artu ta, analizatzaile
morfosintaktikorako bidea prest dugu, beste guztia baterakuntza-erregela bidez konponduko
dugu-eta.

V I.3, ERREGELA M ORFOSINTAKTIKOAK
Erregela hauek baterakuntza-formalismoan oinarrituta sortu ditugu, gaurko formalismorik
estandarrena delako batetik — II. kapituluan ere ikusi dugu gaur morfologia konputazionala

7Ikus, halerc, IV.2.2.2.5. atalean aurkeztu ditugun adibideak.
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lantzeko baterakuntza hartu ohi dutela askok oinarri— eta, bestetik, ondo egokitzen zaiolako
ezaugarri-egituren formatuari — batez ere kontuan izanda guk aurretik sortu dugun
segmentatzaile morfologikoa "ezaugania-balioa" modukoa deia— .
Baterakuntza-mekanismoak ezaugarrietan oinarritutako gramatikak direla esan dugu II.
kapituluan eta gaurko hainbat formalismo ere aipatu dugu (ikus II.8.4. atala). Ez gara, hortaz,
horien berri ematen hasiko berriro, eta zuzenean formalismo hauek proposatzen dituzten
erregelak ikusten hasiko gara; izan e r e ,"... so many paradigms of linguistic description can be
encoded directly with generealized feature/value stiuctures" (Shieber 1986:10)8.
Erregelak sinpleak dira oso: bi osagai bilduko ditugu beti, X I eta X2 bezala identifikatuko
ditugunak, hauen baterakuntzatik XO sortuz, hori baita emaitza. Lerro bakoitzean baldintza bat
ezarriko dugu, ezaugarria-balioa bikotea erabiliz betiere, eta eragileek adieraziko digute
ezkerretara dagoen bikotearen eta eskubitara dagoenaren arteko erlazioa nolakoa den. Hauek
dira eragileak:
1 . "<=>" eragileak baterakuntza adierazten du:
XO/kat <=> Xl/kat

alegia, anaiisiaren irteerak emango digun kategoria (XO/kat) lehenengo osagaiaren
kategoria bera da (X l/kat).
2 . "ez" eragileak ezaugarriaren balioa —balio atomikoa— bigarren listako elementua ez izatea
ziuitatzen du:
Xl/kas ez [gen, gel])

hortaz, lehenengo osagaiko kasua ez da ez jabego-genitibo ez leku-genitibo izango.
3. "badago" eragileak ezaugarriaren balio atomikoa bigarren listako elementua izatea
ziuitatzen du:
Xl/kas badago [gen, gel])

aurrekoaren kontrakoa da hau; izan ere, X I osagaiko kasuak genitiboa izan behar du
—jabego- zein leku-genitiboa— ,
4. "$" eragileak kateaketa adierazten du:
XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar)

analisiaren emaitzak eskainiko digun sarrerak lehenengo osagaiaren eta bigarrenaren
arteko kateatzea izan behar du.
5. "edo" eragileak definitutako baldintzetatik bat betetzea eskatzen du.

®Gai honen sarrcra orokor baterako, oso interesgarria da Shieber-en An Inlroduction to Unification-Based
Approaches to Gramtnar (1986) liburua, formalismo desberdinak (gramatika kategoriala, GPSG, HPSG, LFG,
FUG, DCG, etab.) aurkezten baititu.
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edo([Xl/nor badago [hu],
[Xl/nrk badago [hu],
[Xl/nrx badago [hu]]3.

lehenengo osagaiko pertsonatako batek behintzat hirugarren singularrean egon behar du
[hu], nor kasuak, edo nork-ek, edo nori-k. Hau erregela-kopurua gutxitzeko definitu da.
EDBLn zehaztutakoaren arabera, kasuan kasuan goratu beharreko ezaugarriak kontrolatu
beharko ditugu, modu oso orokorrean bada ere. Atal hau zehazki aztertzeko azpikategorizazioa
erabat landuta beharko genuke, baina oraingoz datu-basean sartutako eremuetara mugatuko
gara, batez ere aurrerantzean jarraitu beharreko bidea egokia den ikusteko balioko baitu saio
honek.
Ondoko erregelak osagai- eta informazio-metaketarekin lotuta daude, aurreko kapituluetan
erabakitakoa apiikatzeko, eta aurreko atalean definitu ditugun printzipioetan oinarrituta. Baina
kasuak banaka aurkezten hasi aurretik irizpideak argitzea komeni da.
Erregeletan aplikazio-ordena zehaztua dugu, alegia, morfologiak berak hitz-eraketarako
proposatua duena: morfologia lexikoa aurrena eta flexiboa hurrena (ikus IV .2.22.1. atala).
Zehatzago esanda, aurrizki lexikalak aplikatuko ditugu atzizki lexikalen aurretik, hau osatu
ostean aditzak ez diren kategoria lexikaletan graduari leku eginez — ez ordea adizki jokatuetan,
hauek m enderagailuaren

ondoren hartzen

dute-eta:

n e k a tz e n a g o ) — ,

ondoren

mugatasuna/numeroa eta deklinabide-kasua(k)9 gehitzeko. Aditzek, bestalde, aurrizki eta atzizki
lexikaien ondoren aditz-mota hartuko dute, eta hemendik bi bide aterako dira: a) aspektua
— ondoren gradua hartzeko aukerarekin— eta b) menderagailuak — erlatibozkoek elipsia
hartzeko aukerarekin eta konpletiboek leku-genitibo izenlagungilea—.
Multzo berean bil ditzakegu izenak, adjektiboak, izenordainak, determinatzaileak eta
adberbioak, bai eta elipsia eta partizipiotik eratorritako adjektiboa edo aditz-izena ere, nahiz
guztiek ez dituzten kategoria lagungarri guztiak hartuko. Baina ordena bera da guztientzat:
[ [ [ [ [ [ AUR ] KAT ] ATZ ] GRA ] MUN ] DEK* ]
ezAUR + ustelZE + aMUN + OABS
txikiADJ + txoATZ + agoGRA + akMUN + OABS
guIOR + rekinSOZ + koGEL
horiDET + iDAT
beranduADB + egiGRA

Aditz nagusiek, berriz:
a) [ [ [ [ [ [ AUR ] KAT ] ATZ ] ADM ] ASP ] GRA ]
berAUR + erabilADI + arazATZ + OADM + tenASP + agoGRA

^Gogora dezagun, halcre, kasu-mctaketa (automatikoa-edo deilu duguna) lehendik cgina dugula, testu-hitz osoaren
analisiari ekin aunctik.
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b) [ [ [ [ [ [ AUR ] KAT ] ATZ ] ADM ] MEN ] (DEK10)]
foerAUR + erabilADI + arazATZ + xADM + agatikMEN

Azkenik, adizki jokatuek, bi aukera dituzte berriro, menderagailuak aurrizki ala atzizki diren
kontuan hartuta:
[ [ MEN_AUR ] KAT ]
baitMEN + daADT
[ [ KAT [MEN_ATZ ] ] (E L IJZ E edo DEK) ]
daADL + nMEN + 0ELI_IZE + txoATZ + aMS + OABS
daADL + laMEN + koDEK

Erregeletan ikusiko dugun bezala, ezaugarri eta balio batzuk ez dira analisiaren irteeran
azalduko, besteak beste helduleku bezala erabili ditugulako (kat:DEK esaterako), baina horien
azpikategoria (kas:ABS) da benetako informazioa eskainiko diguna. Null balioa dutenak ere ez
ditugu goratuko, hor ez dago-eta informaziorik, Erabiliko ditugun "ezaugarria-balioa" bikoteak,
beraz, EDBLkoak dira guztiak (ikus IV. kapituluaren bukaeran, eskema). Hala ere, datu-basean
azaldu ez, baina erregeletan erabiliko ditugun beste bi ezaugarri ere baditugu: osag (osagaia) eta
s a r (sarrera), lehenengoa elipsia dugunean erabiltzeko, bi osagaiak mantentzen direlako (osagl
eta osagl)', eta bigarrena sarreraren forma ere adierazten delako.
Ondoko atalean sortu ditugun erregelak ikusiko ditugu banaka, txostenean zehar landutako
guztiaren irteera egokia eskaintzeko.

VI.4. ERREG ELAK BANAKA
20 erregela orokor ikusiko ditugu segidan; izan ere, morfotaktika erabiliz bideratu dugu posible
den guztia eta erregeletan zehaztapen zurrunegirik ez da beharrezkoa izango; baina analisiaren
irteera landua bide honetatik osatu beharko dugu.
Bost m ultzo nagusitan bildu ditugu erregelak: a) m ugatasunari eta deklinabideari
dagozkionak; b) aditz nagusiei eta adizki jokatuei dagozkienak; e) gradua; d) elipsia eta e)
aurrizki eta atzizki lexikalak. Aurkezpen-ordenak, halere, ez du aplikazio-ordena baldintzatzen.
Kasu guztietan erregela aipatuko dugu lehenik eta ondoren adibideak gehituko ditugu
zatikatzailearen emaitza aipatuz aurrena eta analisi morfosintaktikoaren irteera hurrena.

10MendcragaiIu adberbiogileak leku-genitiboa hardezake ondoren, izenlagunak sortuz, adizki jokatuei gehitzen
zaien konpletiboak bezalaxe.
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V I.4.1. M iigatasunari eta deklinabideari dagozkion erregelak
VI.2. atalean zehaztu ditugun printzipioei oso lotuta dauden lau erregela landuko ditugu lehen
atal honetan: lehenengoan genitiboaren gain eraikitako kasuen azken emaitza lortuko dugu,
erabat sinplea eta automatikoa dena. Bigarrenean mugatasuna erantsiko diogu kategoria
nagusiari — hain zuzen ere, erregela honetara askotan jo behar da besteak aplikatu ondoren— .
Hirugarrenean, aurreko guztiari — muga(gabe)tua dagoenari, alegia— kasu-marka gehituko
diogu — metaketa automatikoa duenean hona iritsi orduko aplikatu da lehenengo erregela— ,
testu-hitza osatuz, Laugarrenean, azkenik, testu-hitz deklinatuari -ko izenlagungilea erantsiko
diogu, baina ez da lehenengo erregelaren pareko izango, hemen lehen osagaiko informazio
guztiari gehituko zaio-eta.

1. erregela: genitiboaren gain eraikitako kasu-marka arruntak
Oinarrizko erabakietan aipatu duguna da hau: deklinabide-kasuen metaketa elipsirik gabea,
genitiboari motibatiboa edo leku-denborazko bizidunen kasuak (-gan-) eranstean lortzen dena.
Erregela hau automatikoa da eta beste edozeren aurretik aplikatu beharrekoa; izan ere, bi
fasetan osatu dugu deklinabide-kasu bat, genitibotik pasa garelako, baina elipsirik gabe. Hauek
metatuta izatean, gerora mugatasuna eta numeroa duen kategoria bati lotzeko bidea errazten
dugu,
rule(r_gen_dek, XO -> [X1,X2J@[
m(l, Xl/kat <=> dek),
m{2, X2/kat <=> dek),
m(3, Xl/kas badago [gen]),
m{4, X2/kas badago [raot, ine, ala,abz, abu, abl, desj),
m{5, XO/kat <=> X2/kat),
m {6,
X O /kas <=> X2/kas),
m(7, XO/sar <=> $ (Xl/sar, x2/sar))]).

"i‘_gen_dek" izena eman diogu erregeiari, emaitza (XO) bi osagaien baterakuntzatik
ateratzeko (X I eta X2). Bi osagaiak dek kategoria izatea eskatu dugu, baina lehenengoak
jabego-genitiboa (gen) behar du izan eta bigarrenak motibatiboa, bizidunen leku-denborazko
kasua1 1 edo destinatiboa (-ganako aldaeran, des6 izendatu dugun azpilexikoa hain zuzen). XOren kategoria, beraz, X 2-rena izango da — kasu honetan berdin dio, biak baitira dek— eta
lortuko dugun kasua ere X2-tik goratuko da. Hain justu, kasua da hemen axola zaiguna.
Adibidea: -en + -gatik.

11Morfotaktikan +/- bizidun banaketa egina dugunez, ez dago hcmen zehaztu beharrik; kasua aipatzea nahikoa da.
Bestela, ine_biz, aia jb iz, eiab. aipatzera behartuta geundeke.
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en

g a tik

kat:DEK
kas:GEN

kat:DEK
kas:MOT
sangatik

sanen

e n g a tik

=>

kat:DEK
kas:MOT
sanengatik

Lehenengo printzipioa aplikatu dugu hemen: GEN + MOT = MOT, ez baita esanahitsua
genitibo hori. Mugatasuna eta numeroa ez dira hemen ageri, bi kasu-marka elkartzeak ez
baitakar mugatasunik berarekin, elipsiaren aurrean geundeke bestela. Hortaz, kasu-pilaketak ez
du mugatasunarekin eta numeroarekin zerikusirik. Atzizkia berriz, esana dugun bezala, azkena
bakarrikjasotzen da analisiaren irteerarako.

2. erregela: kategoria nagusia + mugatasiina/numeroa
Tarteko fase bati dagokion erregela da hau; izan ere, testu-hitz bat ez da gauzatzen deklinabidekasurik ez badu mugatasunaren ondoren, baina binakako baterakuntzagatik egiten dugu horrela.
Hurrengo erregela aplikatzean osatuko dugu analisia. Erabiliko ditugun adibideak, beraz, ezosoak dira.
rule(r__mun, XO -> [X1,X2]@[
m(l, Xl/kat badago [ize, ior, adj, adj_part, det, adi_ize, eli_ize),
m{2, X2/kat <=>
mun),
m(3, XO/kat <=> Xl/kat),
m{4, XO/azp <=> Xl/azp),
m(5, XO/mun <=> X2/mun),
m(6, XO/biz <=> Xl/biz),
m(7, XO/zenb <=> Xl/zenb),
m(8, XO/pl <=> Xl/pl),
m(9, XO/mnl <=> Xl/mnl),
m(10, XO/gra <=> Xl/gra),
m(ll, XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar))]).

Dekiina daitezkeen kategoria iexikal guztiak bildu ditugu hemen, nahiz batzuetan ez den
erregela aplikatuko. Adibidez, izen kategoriaren barruan pertsona-, leku- eta erakunde-izen
bereziak daude, morfotaktika bidez muga(gabe)tasunik hartzen ez dutenak — salbu berezko
pluraltasuna dutenak, Estatu Batuak modukoak— , bai eta izenordainak ere, hauek zuzenean
kasu-marka hartzen duten arren. Are gehiago, determinatzaileak ere aipatu ditugu erregelan,
nahiz gehienek muga(gabe)tasun lexikala duten —baina determinatzaile zehaztuek bietatik
hartzen dute, bai mugatasun lexikaletik (mnl), bai morfotaktikatik (mmt), eta orokorrek mun
besterik ez dute— . Horregatik egin nahi izan dugu erregela orokor bat, dagoena bakarrik
hartzen duelako —eta hori guztia morfotaktikak kontrolatua du aurretik— .
Ager daitezkeen ezaugarri guztiak jaso ditugu erregela honetan, gero daudenak bakarrik
erabiliko dira-eta. Hartara, ez dugu kategoriaren araberako erregelak sortzen ibili beharrik.
M ugatua da haia ere, azpikategorizazioa ez delako sistematikoki landu; baina datu-base
lexikalean zehaztutako guztiaren berri emango du.
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Adibidea: itme + -a.
urne

a

uinea-

kat:lZE
azp;ARR
biz:+
zenb:+
phnull
sar:ume

kat:MUN
mun:MS
hurm:null
sar:a

kat:IZE
azp:ARR
hiz:+
zenb:+
mun:MS
sar.umea

=>

X I osagaiak (ume sarrerak, alegia) erregelan aipatutako ezaugarri gehientsuenak ditu,
horietako bat nttll bada ere (guraize sarrerak pl:+ bikotea izango luke eta XO-ra eramango
genuke erregelaren 8. baldintzaren arabera). Irizpideei buruz aritzean esan dugu nuil balioa ez
dela analisiaren irteeran aipatuko, ez du-eta informaziorik gehitzen (+ edo - zeinuek emango
zuketen bezala). Ber gauza esan dezakegu bigarren osagaiari buruz ere, hurm ezaugarria
erakusleek bakarrik betetzen baitute, baina mugatzaile neutroak ez du halakorik adierazten.
Beraz, irteeran X l/k a t eta honen tasunak goratuko ditugu, baina X2-ren mugatasuna eta
numeroa.
Mugatasun lexikalari buruzko erabakiak zehaztean zenbatzaile zehaztuak aipatu ditugu,
berezko mugatasunaz gain morfotaktikatik ere hartzen dutelako. Mugagabea zein mugatu plurala
har ditzakete eta informazio guztia gorde dugu Euskaltzaindiaren (1993:81) irizpideei jarraiiuz.
bi

0

b i-

kat:DET
azp:DZH

kat:MUN
mun:MG

kat:DET
azp:DZH

mnt:MP
hurm:nu!J
sar:bi

hurm:null
sar:0

bi

e

b ie-

kat:DET
azp:DZH

kat:MCJN
mun:MP
hurm:null
sar:e

kacDE'I’
azp:DZH
mnl:MP
mun:MP
sar:bie

mnl:MP
hurmtnull
sar:bi

=>

=>

nml:MP
mun:MG
sar:bi

Bigarren adibide honetan sarrerak berak damaion mugatu plurala errepikatua dugu, baina bi
informazio desberdin dira eta horregatik mantenduko ditugu horrela, berez batera ekartzea erraza
izango litzatekeen arren. Bestalde, biek-ek beste analisi posible bat ere badu, baina orduan ez da
bi determinatzaile izango, izen baizik — eta ez du mugatasun lexikalik izango, "bi zenbakia
dutenek" edo halako zerbait izango da-eta— .
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3. erregela: kategoria nagusi mugatua + deklinabide-kasua
Aurreko erregelaren ondoren aplikatu beharrekoa da hau, alegia, mugatasunaren eta numeroaren
ondoren deklinabide-kasua ezarriko dugu testu-hitz osoaren irteera eskaintzeko. Genitiboaren
gain eraikitako kasuak lehenengo erregelarekin konpondu ditugunez, hemen haren emaitzatik
abiatuko gara.
rule(r_dek, XO -> [X1,X2]@[
m(l, Xl/katbadago [ize, ior, adj, adj_part, det, adi_ize, eli_ize),
m(2, X2/kat<=>
dek),
m(3, XO/kat<=> Xl/kat),
m(4, XO/azp<=> Xl/azp),
m(5, XO/mun
<=>Xl/mun),
m(6, XO/biz<=> Xl/biz),
m(7, XO/zenb <=> Xl/zenb),
m(8, XO/pl <=> XI/pl),
m(9, XO/mnl <=> Xl/mnl),
m(10, XO/gra
<=>Xl/gra),
m( 11, XO/kas
<->X2/kas),
m(12, XO/sar
<=>$ (Xl/sar,x2/sar))]).

Kasurik sinpleenak eta orokorrenak dira hauek: analisiaren emaitzarako lemaren kategoria
bakarrik jasotzen da, lagungarriaren DEK baztertuz, aurreko erregelan MUN-ekin egin dugun
bezala, baina kasua goratuz.
Zatikatzailetik analizatzailerako adibide desberdinak ditugu hemen, aurreko erregeletatik
datorkigun informazioaren araberakoak:
a) Kategoria nagusi orokorra: izen arrunta, mugatasun lexikalik gabekoa. Kasurik arruntena da
hau, bigarren erregela aplikatu ondokoa.
etxea
azp:ARR
biz:zenb:+
mun;MS
sanetxea

k
kat:DEK
kas:HRG
sar:k

etxeak
kat:IZE
azp:ARR
biz:=>

zenb:+
mun:MS
kas:ERG
sar;etxeak

b) Kategoria nagusi orokorra, baina kasu-pilaketa aplikatu ondokoa: aurrena 1. erregela aplikatu
da kasuak biltzeko, gero 2 ,a kategoria nagusiari mugatasuna eta numeroa ezartzeko; hemen
bigarren erregela horren irteerari deklinabide-kasua erantsiko diogu, bateratua dago-eta.
umea
kat:IZE
azp:ARR
biz:+
zenb:+
mun:MS
sarumea

en gatik
kat:DEK
kas:MOT
sar:engalik
=>

um earengatik
kat:IZE
azp:ARR
biz:+
zenb:+
mun;MS
kas:MOT
sanumearengatik

299

VI. Zatikatzaile morfologikotik analizatzaile moifosintaktikora

c) Mugatasun lexikala duen kategoria nagusia: hauek ez dute mun hartzen — salbu aipatu berri
ditugun zenbatzaile zehaztuak eta izen berezi pluralak— , nm l baizik. Hortaz, kategoriak
zuzenean deklinabide-kasua hartuko du, 2. erregela aplikatu gabe. Baina hainbat kasu
desberdinen aurrean gaude:
c i) leku-izen bereziak:
G asteiz
kat:IZR
azp:LIB
biz:zenb:+
pl;null
mnl:MS
sar:Gasteiz

tik
kacDEK
kas:ABL
sar:tik

G asteiztik
kat:IZE
azp:LIB
biz:zenb:+
mnl:MS
kas:ABL
sar:Gasteiztik

=>

c2) pertsona-izenordainak:
hi

k

h ik

kat:IOR
azp:PER
pcr.HI
mnl:MS
sar:hi

kat:DEK
kas:ERG
sar:k

kat:IOR
azp:PER
per:HI
mnl:MS
kas:ERG

=>

sar:hik

Pertsona eta mugatasuna/numeroa ezartzea informazioa errepikatzea dela pentsa genezake,
pertsonak mugatu singularra baitiosku; baina bestelako mugatu lexikalekin parekotasuna
mantentzeko utzi dugu, pertsona zehazteko utziaz. Eta hitzaren gramatika gainditzen denean
ere baliagarri izango da aditzekiko komunztadurarako.
c3) determinatzaileak: erakusleak
hau

ek in

h onekin

kat:DET
azp:ERK
hurmrHAU
mni;MS
sar:hau

kat:DEK
kas:SOZ
sar.ekiti

kat:DET
azp:ERK
=>

hurm:HAU
mnl:MS
kas:SOZ
sar:honekin

c4) determinatzaileak: zehaztugabeak
zen b ait

i

zen b aiti

kat:DET
azp:DZG
hurmrnull
mnl:MG
sar;zenbait

kat:DEK
kas:DAT
sar:i

kat:DET
azp:DZG
=>
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4. erreg ela: fo rm a d e k lin a tu a + -ko izen lag u n g ilea
Morfotaktikan zehaztu dugun arren, kategoria nagusi batzuek, leku-denborazko zenbait kasu
— inesiboa ez, esaterako— , bizidun zein bizigabe izan, motibatiboa, soziatiboa, destinatiboa
— ez aldaera guztiak— edo proiatiboa badute kasu-marka bezala, leku-genitiboa har dezakete
ondoren, inongo elipsirik ez mugatasun/numero markarik tartekatu gabe, Adizlagun genituenak
izenlagun izatera pasako dira.
rule{r_ko_izlg, XO -> [Xl,X2]@[
m(l, Xl/kat badago [ize, ior, adj, adj_part, det,adi_ize, elip),
m(2, Xl/kas badago'[ala, abu, abz, abl, soz, raot, des,pro]),
m(3, X2/kat <=> dek),
m(4, X2/kas badago [gel]),
m(5, XO/kat <=> Xl/kat),
m(6, XO/kas <=> X2/kas),
m(7, XO/azp <=> Xl/azp),
m(8, XO/mun <=> Xl/mun),
m(9, XO/biz <=> Xl/biz),
m(10, X O /z e n b <=> Xl/zenb),
m ( l l , XO/pl <"> Xl/pl),
m (1 2 , XO/mnl <=> Xl/mnl),
m (1 3 , XO/gra <=> Xl/gra),
m (1 4 , XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar))]).
mendirantz

ko

m endiranzko

kat:IZE
azp:ARR
biz:-

kat:DEK
kas:GEL
sar:ko

kat:IZE
azp:ARR
biz:-

zenb:+
mun:MS
kas:ABZ
sar:mendirantz

=>

zenb:+
mun;MS
kas:GEL
sar:mendiranzko

Adibidean ikus daitekeenez, morfosintaktikoaren emaitza osoan segmentatzaileak
emandako guztia ere hor dago eta, beraz, hitzaren osaeraren deskribapen osoa biltzen da.

V I.4.2. A ditz nagusiei eta adizki jo k a tu e i d agozkien e rre g e la k
Bigarren erregela-sail honetan aditz nagusiak eta adizki jokatuak —laguntzaileak eta trinkoak—
bereiz landuko ditugu. Baina hauen barraan ere egin beharko ditugu bereizketak, Aditz nagusien
artean aditz-mota ezarriko dugu aurrena (pentsa+tu), ondoko erregela batean horren gain
aspektua bateratu ahal izateko (j)entsatu+ko). Baina aditz-motatik zuzenean hirugarren erregela
batera joateko aukera ere izango dugu: menderagailuetara (pentsatu+ta). Eta laugarren urrats
batean, moduzko menderagailu adberbial batzuetatik izenlagunak sortu ahal izango ditugu
(pentsatuta+ko). Adizki jokatuen kasuan menderagailuak— aurrizkiak (ba+nator) eta atzizkiak
(nator+la)— eta ba- partikularen ezarpena (ba+nator) landuko ditugu, bukaeran konpletiboei ~ko
atzizkia gehitu eta izenlagun bihurtzeko aukera eskainiaz.
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V I.4,2.1, A ditz nagusiak
Aditzen azpikategorizazioa landu gabe dagoenez, oso hankamotz aterako da azken analisia,
kategoria eta azpikategoria besterik ez du-eta eskaintzen.

5. erregela: aditz jokatugabea + aditz-mota
rule<r„adm, XO -> [Xl,X2]§[
m(l, Xl/kat<=>
adi),
m{2, X2/kat<=>
adm),
m(3, X2/adm badago [adoin, part, adi_ize]),
m(4,
XO/kat<=>
Xl/kat),
in (5 ,
XO/azp<=>
Xl/azp)
,
m(6,
XO/adm<=>
X2/adm),
m(7, XO/sar<=>
$ (Xl/sar,X2/sar))]).

3. baldintza ez da beharrezkoa, horiek besterik ez direlako aditz-motaren balioak, baina
gardenagoa da erregela.
g o g o ra

tu

g o g o r a tu

katADI

kat:ADM

kat:ADI

azp:SIN
sar:gogora

adm:PART
sar.tu

=>

azp:SIN
adm:PART
sar:gogoratu

6. erregela; aditz-mota duen aditza + aspektua
Aditz-motaren gaineko aspektua dugu erregela honetan, aurrekoaren hurrengo urratsa dena.
Hemen ere, 5. erregelan bezala, aspektuaren balioak zehaztu beharrik ez zegoen.
rule(r_asp, XO ->
m(l, Xl/kat
m(2, X2/kat
m(3, X2/asp
m(4, XO/kat
m(5, XO/azp
m(6, XO/adm
m(7, XO/asp
m(8, XO/sar

[Xl,X2J@[
<=>
adi),
<=>
asp),
badago [buru,ezbu, gero]),
<=> Xl/kat) ,
<=> Xl/azp),
<=> Xl/adm),
<=> X2/asp),
<=> $ (Xl/sar,X2/sar))]).

g o g o ra tu

ko

g o g o r a tu k o

kat:ADI

kat:ASP

kaf.ADI

azp:SIN
adtn:PART
sar:gogoratu

asp:GERO
sar:ko

=>
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7. erregela: aditz-m ota duen aditza + menderagailuak
rule(r_adi_men, XO -> [Xl,X2]@[
m(l, Xl/kat <=>
adi),
m (2, X2/kat <=>
erl),
m(3, X2/azp <=>
men),
m(4, X2/erl badago [bald, denb,helb,
kaus, knpl, kont, raodu]),
m(5, XO/kat <=> Xl/kat),
m(6, XO/azp <=> Xl/azp),
m(7, XO/adm <=> Xl/adm),
m(8, XO/erl <=> X2/erl),
m(9, XO/sar <=> $ (Xl/sar,X2/sar))]).

Aditzoinetik edo partizipiotik abiatzen da menderakuntza adizki jokatugabeetan, eta
analisiaren irteeran aditz-motaren berri ere ematen da.
ik u s

tea

kat:ADI

katiBRL

azp:SIN
adin;ADOIN
sar;ikus

azp:MEN
erhKNPL
santea

ik u s i

a g a tik

kat:ADI

kat:ERL

azp:SIN
adm:PART
sar:ikusi

azp:MEN
erl:KONT
sar:agatik

ik u ste a
kat:ADI
=>

azp:SIN
adin:ADOJN
erl:KNPL
sardkustea
ik u s ia g a tik
kat:ADI

=>

azp:SIN
adm;PART
erl;KONT
sar;ikusiagatik

8. erregela; menderagailua duen aditza + -ko izenlagungilea
Menderagailuek normalean ez dute beste osagairik hartzen ondoren, baina adberbiogileek
— moduzkoek, eta ez guztiek: -ik eta -ta atzizkiek bakarrik, baina morfotaktikak kontrolatzen du
hori----- ko atzizkia har dezakete ondoren eta perpaus menderatu guztia izenlagun bihurtu.
Morfotaktikak bideratzen duela diogu, baina nola goratu da hemen argitu beharko duguna. Eta
irteeran aditzaren berri ematea koment dela uste dugu; izan ere, guk hitzaren gramatika besterik
egiten ez dugun arren, sintaxira iristean ~ko atzizkiak azpian peipaus oso bat jaso duela ikusiko
dugu, eta datu horiek guztiak berreskuratzeko aukera ezinbestekoa da. Funtzioak esleitzean
argiago geratuko da irteera.
ru1e (r_men_ko_iz1g , XO -> [Xl,X2]@[
m(l, Xl/kat <=> adi),
m(2, Xl/erl badago [modu]),
m(3, X2/kat <=> dek),
m(4, X2/kas badago [gel] ) ,
m(5, XO/kat <=> Xl/kat),
m(6, XO/kas <=> X2/kas),
m(7, XO/azp <-> Xl/azp),
m(8, XO/adm <-> Xl/adm),
m(9, XO/erl <=> Xl/erl),
m(10, XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar))]).
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ik a s i t a

ko

ik a s ita k o

kat:ADX
azp:SIN

katrDBK
kas;GEL

kat:ADI
azp:SEN

adm:PART
erl:MODU
sanikasita

sanko

adm:PART
erl:MODU
kas:GEL
sartikasitako

V I.4.2.2. A dizki jo k a tu a k (A D L eta ADT)
Adizki jokatu guzfiak hiztegiratuta ditugunez, zuzenean menderagailuak erantsiko dizkiegu.

9. erregela: adizki jokatua + menderagailua (aurrizkia)
Ba- baldintzazkoa eta bait- kausazkoa lantzeko erabiliko ditugu hauek. Aurrizkia dagoenean
atzizkiaren ukapena morfotaktikatik bideratua dugu, enegela taktikoei esker.
rule(r_adij_men_aur, XO -> [Xl,X2}@[
m(l, X2/Jcat. t>a<3açjo [adl, adt] ),
m(2, Xl/kat <=> erl),
m(3, Xl/azp <=> men),
m(4, Xl/erl badago [bald, kaus]),
m(5, XO/kat <=> X2/kat),
m(6, XO/erl <=> Xl/erl),
m(7, XO/oin <=> X2/oin),
m(8, XO/mdn <=> X2/mdn),
m(9, xO/nor <=> X2/nor),
m(10, XO/nrk <=> X2/nrk),
m(ll, XO/nri <=> X2/nri),
m(12, XO/asp <=> X2/asp),
m(13, XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar))]).
b a it

zen

baitzen

kat:ERL
azp:MEN
erl:KAUS

kat:ADT
oin:IZAN
mdn;B 1

kat:ADT
mdn:B 1
oin:IZAN

sar:bait

nrk:null
nriinull
nor:HURA
asp:EZBU
sar:zen

=>

nor;HURA
asp:EZBU
erhKAUS
sar:baitzen

10. erregela: adizki jokatua + menderagailua (atzizkia)
rule(r_adij_men_atz, X0 -> [X1,X2]@[
m(l, Xl/kat badago [adl, adt]),
m(2, X2/kat <=> erl),
m{3, X2/azp <=> men),
m<4, x2/erl badago [bald, denb, erlt, kaus, knpl, modu, zgal]),
m(5, XO/kat <=> Xl/kat),
m(6, XO/erl <=> X2/erl),
m{7, XO/oin <=> Xl/oin),
m{8, XO/mdn <=> Xl/mdn),
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m(9, XO/nor <=> Xl/nor),
m(10, XO/nrk <=> Xl/nrk),
m(ll, XO/nri <=> Xl/nri),
m(12, XO/asp <=> Xl/asp),
m(13, XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar))]).
da

la

dela

kat:ADL
oin:IZAN
mdn:Al

kaf.F.RL
azp:MEN
erl:KNPL

kat:ADT
mdn:AI
oin:lZAN

nrk:null
nri:null
nor:HURA
asp:null
sar:da

sai:la

;>

nor:HURA
erl:KNPL
sar:dela

11. erregela: ba- baieztapen-partikula + adizki jokatua
Baieztapen-partikula adizki soilari gehi dakioke edo 10. erregela osatuta gero, alegia,
menderagailua (atzizkia) ezarri ondoren. Horregatik diogu XO-ren erlazioa X2-rena dela,
dagoeneko bereganatua duelako.
r u l e ( r _ b a _ p r t , XO - >

[ X1, X2 ] @[

m(l, Xl/kat <=> prt) ,
m(2, X2/kat badago [acll,
m(3, XO/kat <-:> X2/kat),
m{4. XO/azp <=> X2/azp),
m(5, XO/oin <=> X2/oin),
m(6, XO/mdn <=> X2/mdn),
m{7, XO/nor <=> x2/nor),
m{8, XO/nrk <=> X2/nrk),
m{9, XO/nri
X2/nri),
m(10, XO/asp <=> X2/asp),
m(ll, XO/egia <=> Xl/egia),
m(12, XO/ziur <=> Xl/ziur),
m(13, XO/erl <=> X2/erl),
m(14, XO/sar <=> $(Xl/sar, X2/sar))3).
< _ >

ba

z e k ie la k o

b a z e k ie la k o

kat:PRT
egia:+
ziur:sar:ba

kat:ADT
oin:JAKIN
mdn:Bl
nrk:HARK

kat:ADT
mdn:Bi
oin:JAKIN
nrk:HARK

nonHURA
asp:EZBU
erhKAUS
sar:zekielako

=>
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nor:HURA
asp:EZBU
erl:KAUS
egia:+
ziur:sar:bazekielako
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12. errcgcla: menderagailua duen adizki jokatua + -ko izenlagungilea
Konpletiboek -ko atzizkia har dezakete eta perpaus osoa izenlagun bihurtu. Hemen ere, aditz
nagusiak aipatzean (ikus 8. erregela) esan dugun bezala, adizki jokatuaren eta menderagailuaren
informazioa goratuko dugu, ondoko aplikazioetan baliagarri izan daitekeela uste baitugu.
rule (r__adij„men_ko_izlg, XO -> [XI,X2 ]@ [
m(l, Xl/kat badago [adl, adt]),
m(2, xl/erl badago [knpl]),
m(3, X2/kat <=> dek),
m(4, X2/kas badago .[gel]),m(5, XO/kat <=> Xl/kat),
m(6, XO/kas<=> X2/kas),
m(7, XO/oin <=> Xl/oin),
m(8, XO/mdn <=> Xl/mdn),
m(9, XO/nor <=> XI/nor),
m(10, XO/nrk
<=>
Xl/nrk),
m(ll, XO/nri
<=>
Xl/nri),
m(12, XO/asp
<=>
Xl/asp),
m (13, XO/erl
<=>
X2/erl),
m(14, XO/sar
<=>
$(Xl/sar,X2/sar))]).
du ela

ko

duelako 12

kat:ADT
mdn:Al
oin:UKAN

kat:DEK
kas:GEL
sar:ko

kat:ADT
mdn:Al
oin:UKAN

nrk:HARK
nor:HURA
asp:EZBU
erl:KNPL
sar:duela

=>

nrk:HARK
nor;HURA
asp:EZBU
erl;KNPL
kas:GEL
sar:duelako

V l.4 .3 . Gradua
Gradua izenondoek (txikiago), adberbioek —morfotaktikan zehaztutako aditzondo batzuek
(beranduago, baina *gaurrago) eta adizlagun batek, hain zuzen ere hurbiltze-adlatiboarekin
osatuak (etxerantzago)— , partizipiotik sortutako izenondoek (nekatuegi) eta aspektu burutuan
(nekatuago (naiz)) zein burutugabean (nekatzenago) dauden aditzek onartzen dute13, Ez du
kategoria-aldaketarik eragiten eta goratzen den informazio guztia lehenengo osagaiari dagokiona
da, salbu gradu-mailarena. Erregela hau aplikatu ondoren bigarren erregelarako prest geratuko
da — ez aspektuaren gainekoak— , hots, mugatasuna txertatzeko. Bi erregela sortu ditugu
graduaren inguruan:

12 Analizatu dugun duelako forma hau "ikusi duelako susmoa" moduko kasuetakoa da; ez da nahasi behar, beraz,
"ikusi duelako erosi du" perpausean erabili dugun -lako kausazko menderagailuarekin, hor du+lako izango dugueta.
13 Erlatibozkoak ere har dczake, baina elipsitik pasa ondoren; ikus 15. erregela.
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13. erregela: izenondoa (partizipiotik eratorria barne), adberbioa + gradua
rule(r_grad, XO -> [Xl,X2]@(
m(l, Xl/kat badago [adj, adb, adj_part}),
m(2, X2/kat <=> gra),
ra(3, X2/grdm badago [konp, supe, gehi]),
m(4, XO/kat<=> Xl/kat),
m(5, XO/azp <=> Xl/azp),
m(6, XO/biz <=> Xl/biz),
m(7, XO/zenb <=> Xl/zenb),
ra{8, XO/pl <=> Xl/pl),
m(9, XO/mnl <=> Xl/mnl),
m(10, XO/mun <=>■ Xl /mun) ,
m(ll, XO/kas <=> Xl/kas),
m (12, XO/grdm <=> X2/grdm),
m(13, XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar))]).

Izenondoek eta aditzondoek kategoria eta azpikategoria besterik ez duten arren, hurbiltzeadlatibotik datozen ezaugarriak ere aipatu ditugu guztia erregela batean biltzeko.
txiki

ago

tx ik ia g o

kat:ADJ
azp:IZO

kat:GRA
grdm:KONP

kat:ADJ
azp:IZO

santxiki

sar:ago

berandu

egi

b eranduegi

kat:ADB
azp:ADO

kat:GRA
grdm:SUPE

kafcADB
azp:ADO

sanberandu

sar:egi

etx era n tz

ago

etx era n tza g o

katrlZE
azp:ARR

kat:GRA
grdm:KONP

kat:IZE
azp:ARR

biz:zenb:+
mun:MS
kas:ABZ
sar:etxerantz

sar:ago

=>

=>

=>

grdm:KONP
sar:txikiago

grdm:SUPE
sar:bcranduegi

biz:zenb:+
mun:MS
kas:ABZ
grdm:KONP
sar:etxerantzago

14. erregela: aspektu burutua edo burutugabea duen adltza + gradua
rule(r_asp_gra, XO -> [X1,X2]@[
m(l, Xl/kat <=> adi),
m(2, X2/kat <=> gra) ,
m(3, Xl/asp badago (buru, ezbu]),
m(4, XO/kat <=> xl/kat),
m(5, XO/azp <=> Xl/azp),
m(6, XO/adm <-> Xl/adm),
m(7, XO/asp <=> Xl/asp),
m(8, XO/grdm <=> X2/grdm),
m(9, XO/sar <=> $(Xl/sar, X2/sar))]).
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n ek a tzen

ago

n ek a tzen a g o

kat.ADI
azp.SIN

kat:GRA
grdm:KONP

kat:ADI
azp:SIN

adm:ADOIN
asp:EZBU
sar:nekatzen

sar:ko

r=>

adm:AD01N
asp:EZBU
grdm:KONP
sar:nekatzenago

Y I.4 ,4 . E iip sia
Oinarrizko erabakietan eliditutako kategoriak14 ematen duen analisia mantenduko dugula esan
dugu, bi osagaien informazio osoa eskainiz. Elipsia beti izen bezala hartuko dugula onartu dugu
gainera; hortaz, izen-elipsiaren aurrean gaude. Bi kasutan dugu hau: genitiboaren ondoren eta
erlatibozko adizki jokatuaren ondoren, alegia, biak izenlagun bezala ditugunean.

15. e rre g e la : genitibo ondoko izen elid itu a
rule(r_elip, XO -> [X1,X2]®[
m(l, Xl/kas badago [gen, gel]),
m{2, X2/kat <=> eli_ize),
m(3, XO/kat <=> $ (Xl/kat, eli_ize)),
m(4, XO/kas <=> X2/kas),
m{5, XO/mun <=> X2/mun),
m(6, XO/osagl <=> XI),
m(7, X0/osag2 <=> elipsia),
m{8, XO/sar <=> ${Xl/sar, X2/sar))]).

Lehenengo osagaian dagoen informazio guztia ez dugu hemen zerrendaratu beharrik,
seigarren baldintzak lehenengo osagai osoa hartzen baitu kontuan. Hortaz, azken emaitza
kategoria berri konposatu bat da, bigarren osagaiaren mugatasun-, numero- eta deklinabidemarkekin, baina analisiaren barruan osagaiak azaltzen dira zein bere informazioarekin
—biganenarena goian doa, guztiaren bilgune bezala— .
am aren

ari

am arenari

kat:IZE
azp:ARR
biz:+
zenb:+
mun:MS

kat:EU_IZE
mun.MS
kas:DAT
sar:ari

kat:IZE-ELI_IZE
mun:MS
kas:DAT
osagl_kat:IZE
azp:ARR

kas:GEN
sar:amaren

=>

biz:+
zenb:+
mun:MS
kas:GEN
sar:atnaren
osag2:elipsia
sar:amarenari

14Eiipsiak adierazten duen katgoria hutsa — formaren aldetik— berri epsilon-m bidez adieraziko dugu.
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16, erregela; erlatiboaren ondoko izen eliditua
rule(r_erlt_elip, XO -> [Xl,X2]8[
m(l, Xl/erl badago [erlt]),
m{2, x 2 / k a t <=> eli_ize),
m{3, XO/kat <=> $ (Xl/kat, eli_ize)),
m{4, XO/kas <=> X2/kas),
m(5, XO/mun <=> X2/mun),
m(6, XO/osagl <=> XI),
m(7, X0/osag2 <=> elipsia),
m(8, XO/sar <=> $ {Xl/sar, X2/sar))]).
duen

ak

duenak

kat:ADL
mdn:Al
oin:*EDUN
nrk:HARK

kat:ELI_IZE
mun:MS
kas:RRG
sar:ak

kat:ADL-EIZ
mun:MS
kas:KRG
osagl_kat:ADL

nor:HURA
erhERLT
sanduen

=>

mdn:Al
oin:*EDUN
nrk:HARK
nor:HURA
erl:ERLT
sar:duen
osag2:elipsia
sar:duenak

V I.4.5, Aurrizki eta atzizki lexikalak
M orfologia lexikora egin dugun hurbilpenaren berri emateko ere erregelak sortu ditugu.
Kategoria-aldaketarik eragiten ez badute ere, eratorri direla esatea interesgarritzat jo dugu, hori
ere formaren osaerari buruzko informazioa baita. Aurrizkien eta atzizkien arabera bi multzo
nagusi egingo ditugu, ondoren kasuan kasukoak ikusteko.

V I.4.5.1. A urrizki lexikalak
Ber- eta ez- aurrizkiak landu ditugu gure sisteman eta horien berri emango digu erregela honek.
Oraingoz inolako informazio semantikorik ezarri ez badiegu ere, [+erat] ezaugarria izango dute,
eratorri direla adieraziz.

17. erregela: ber- eta ez- aurrizki lexikalak
rule{r_aurr_lex, XO -> [Xl,X2]@t
m(l, Xl/kat <=> aurr),
m(2, XO/kat <=> X2/kat),
m(3, XO/azp <=> X2/azp),
m(4, XO/oin <=> X2/sar),
m(5, XO/aurr <=> Xl/sar),
m(6, XO/erat <=> Xl/erat),
m{7, XO/sar <=> ${Xl/sar, X2/sar))]).
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Aurrizkia ber- denean, aditzaren informazio guztia erantsiko zaio, baina hori beste erregeia
batean ere zehaztua dago, Ez- denean ere, hainbat kategoria egon daitekeenez, berdin egingo
dugu, kasuan kasukoa landuta egongo baita. Erregela guztiz orokorra da, beraz.
ber
kat:AUR

era b il
kat:ADI

e_kat-o_kat
crat:+
sanber

azp:SIN
sarxrabil

berrerabil
kat:ADI
=>

azp:SIN
erat:+
sar:berrerabil

Erat:+ ezaugarri-balio bikotea eman diogu aurrizkiari, sistematikoki landu ez badugu ere,
anaiisiaren irteerak horren berri eman dezan. Hobe litzateke, beharbada, aurrizkiaren
azpikategoriari ERAT ezartzea eta ZO-ra azpikategoria hori goratzea; hartara, aditza, esaterako,
sinple izatetik eratorri izatera pasako litzateke, eta hori da berez gertatzen dena gainera, Baina,
sistematikari eutsiz, eratorpena osorik tratatzean ikusiko dugu ezaugarri horrek beste hainbat
balio ere hartuko duela eta, hain zuzen, datozen erregeletan e_azp moduko ezaugamak erabiliko
ditugu eratorriak gehitzen duen informazioaren berri emateko. Oraingoz, beraz, erat:+ mantendu
beharko dugu, bere muga guztiekin.
Aurrizkia bateratu ondoren, aditz-mota aplikatzeko oinarria izango dugu, ez lehenago, hitzeraketa ordenak hala eskatzen baitu.

V I.4.5.2. A tzizki lexikalak
Landu ditugun atzizkiak kategoria-aldaketarik eragiten ez dutenak dira eta horrexegatik aukeratu
ditugu gainera, Hiru mota bereizi ditugu sistema lexikoan ere: determinatzaile ordinalak eta
banatzaileak sortzeko erabiltzen diren -garreti eta -na atzizkiak; atzizki apreziatiboak
(handigarriak eta txikigarriak) eta faktitiboa,

18. erregela: ordinala eta banatzaiiea
Kategoria ez, baina azpikategoria aldatzen dute atzizkiok: zenbatzaile zehaztu izatetik ordinal edo
banatzaile izatera pasako dira. Mugatasun lexikala mantendu egin diegu, nahiz ordinalen kasuan
pluraltasun-kutsua erabat galdua duen; ez da hain garbia, baina, banatzaileengan. Halere,
lehenengo osagaiaren ezaugarri hori mantentzea egoki ikusi dugu.
rule(r_garren_na, XO -> [X1,X2]@[
rtifl, Xl/kat <=> det) ,
m{2, Xl/azp <=> dzh),
m(3, X2/e_azp badago [ord, dis]),
m(4, XO/kat <=> det),
m(5, XO/azp <=> X2/e_azp),
m(6, XO/erat <=> X2/erat),
m(7, XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar))]).
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hiru
kat:DET
azp:DZH

garren
kat:ATZ
e_kat=o_kat

mnI:MP
hurm:null
sanhiru

e_azp=ORD
crat:+
sar:gatren

hiru

na

hiruna

kat:DET
azp:DZH

kat:ATZ
e_kat=o_kat

kat:DET
azp=DIS

ninkMP
hurm:null
sar:hiru

e_azp=DIS
erat:+
sar:na

hirugarren
kat:DET
azp=ORD
=>

=>

mnl:MP
erat:+
sanhirugarren

mnl:MP
erat:+
sanhiruna

19. erregela: atzizki apreziatiboa
Aurreko atzizkiek azpikategoria eratortzen zuten bezala, apreziatiboek gradu-marka goratuko
dute analisiaren irteerarako, oinarriaren kategoria eta azpikategoria mantenduz. Erregela honen
ondoren gradua (13. erregela) edo zuzenean 2. erregela aplika daitezke.
rule(r_atz_aprez, XO -> [Xl,X2]@[
m(l, X2/kat <=> atz ) ,
m(2, X2/gra badago [hand, txik]),
m(3, XO/kat <=> Xl/kat),
m(4, XO/azp <-> Xl/azp),
m(5, XO/gra <=> X2/gra),
m(6, XO/erat <=> x2/erat),
m(7, XO/sar <=> $(Xl/sar, X2/sar))3).
txiki

txo

txikitxo

kat:ADJ
azp:IZO

kat:ATZ
e_kat=o_kat

kat:ADJ
azp:IZO

sar:txiki

gra:TXIK
erai:+
sar:txo

=>

gra:TXIK
erat:+
sar:txikitxo

20. erregela; faktitiboa
Faktitiboak azpikategoria berria ezartzen dio lehen osagaiko aditzari, kategoria mantenduz.
Laguntzaile-motaren aldaketa dakar nahitaez, baina guk landu gabe dugu, azterketa sistematiko
baten zain. Hitz-eraketak ezartzen duen ordenari jarraituz, aditz hutsari gehituko diogu
faktitiboa, ondoren aditz eratorri sortu berriak aditz-mota har dezan.
rule{r_£akt, XO -> {X1,X2]@{
m(l, Xl/kat <=> adi) ,
m(2, X2/kat <=> atz) ,
m(3, X2/e_azp <=> fak) ,
m(4, XO/kat <=> Xl/kat),
m(5, XO/azp <=> X2/e_azp),
m(6, XO/erat <=> X2/erat),
m{7, XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar))]).
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egin

araz

egin araz

kat:ADI
azp:SIN

kat:ATZ
o_kat:ADI

kat:ADI
azp:FAK

sar:egin

e_azp;FAK
erat:+
sar:araz

=>

erat;+
sar:eginaraz

20 erregela hauekin analizatzailea osatua izango dugu eta kapituluaren hasieran proposatu
ditugun lau irteera-mailetako lauganena ere prest izango da ondoko aplikazioetarako,

VI.5. ERREGELEN APLIKAZIO-ORDENA
Saia gaitezen, bukatu aurretik, erregelok aplikazio-ordenaren arabera aurkezten. Irudi honetan
ikusi ahal izango dugu (erregela-zenbakiak besterik ez ditugu ezarri, sinplifikatzeko);

20
17— ► 5 — ► g

I

14
8 ----- ► 15

t
18

>
.

2— ► 3 —► 4

-► 19 - ► 13
9— ► 10— ► 16.
!----- ► 1 2 -

11

VI.2. Irudia. Erregela morfosintaktikoen ordena.

VI.6. ONDORIOAK
Bukatzeko, kapitulu honekin bi mailatako formalismoa modu egokian eta erosoan hobetu
dugula esan dezakegu, haren mugak gainditu — zatikatzailera mugatzea, esaterako— eta irteera
egituratua eskaini ahal izan baitugu, baliagarri den informazioa bakarrik eskuratuz.
Koskenniemiren eredua unibertsala zen, eta da, baina gure kasuan dugun metaketarako gaur
indarra hartzen ari den baterakuntza egoki dela ikusi ahal izan dugu, bata eta bestea elkarren
osagarri dira gainera. Berriz ere, formalismo desberdinetatik edanez lortu dugu euskal fiexiomorfoiogiaren berri ematea.
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V I.7. ADIBID EA K
Ikusi ditugun erregelak bikoteka osatu behar izan ditugu eta ez dugu hainbat enegelaren beharra
duen testu-hitz oso baten analisirik ikusi. Horixe da , hain zuzen, ondoko lau adibideotan egin
duguna:

1. ADIBIDEA: UM EARENGANAKO
( ( ( ( u m e ) a ) ( en + gana ) ) k o )
Lau erregela behar dira, ordena honetan: 1 -> 2-> 3 -> 4
um e

a

en

gana

ko

kat:IZE
azp:ARR
biz:+
zenb:+
pl:null
sar:ume

kat:MUN
mun:MS
hurm:null
sai:a

kat:DEK
kas:GEN
sai:en

kat:DEK
kas:DES
sar:gana

kat:DEK
kas:GEL
sanko

1. erregela
engana
kat:DEK
kas:DES
sanengana
2. erregela
um ea
kat:IZE
azp:ARR
biz:+
zenb:+
mun:MS
sar:ume
3, erregela
um earengana
kat:IZE
azp:ARR
biz:+
zenb:+
mun:MS
kas:DES
sanumearengana
4. erreeela
um earenganako
kat:IZE
azp:ARR
biz:+
zenb:+
mun:MS
kas:GEL
sar:umearenganako
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2. A M B ID E A : T X IK IT X O A G O O K
( ( ( ( ( txiki) t x o ) a g o ) o ) k )
Erregelen ordena: 19 -> 13 -> 2 -> 3
Erregela honetan garbi asko ageri da ezkerretik eskuinerako ordena, hizkuntza eranskarien
ezaugarri dena (gogora Hankamer-ek turkierarako sortu zuen Keçi sistema, halako kasuetarako
besterik balio ez zuena).
tx ik i

tx o

ago

o

kat:ADJ
azp:IZO
sar:txiki

kat:ATZ
e_kat=o_kat
gra:TXIK
erat:+
sar.txo

kat:GRA
kat:MUN
grdm:KONP mun:MPH
sar:ago
hurm:+
sar:o

19. errepela______
tx ik itx o
kat:ADJ
azp:IZO
gra:TXIK
erat:+
sar:txikitxo
13.
erregela
tx ik itx o a g o
kat:ADJ
azp:IZO
gra:TXIK
erat:+
grdm:KONP
sar:txikitxoago
______ 2. erregeia
tx ik itx o a g o o kat:ADJ
azp:IZO
gra:TXIK
erat:+
grdm:KONP
mun:MPH
hum :+
sar:txikitxoagoo
______________ 3. errepela
tx ik itx o a g o o k
kat:ADJ
azp:IZO
gra:TXIK
erat:+
grdm:KONP
mun:MPH
hurm:+
kas:ERG
sar:txikitxoagook
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3. ADIBIDEA: PENTSARAZTEARREN
( ( ( pentsa) a raz) 0 ) tearren)
Erregelen ordena: 20 -> 5 -> 7
pentsa

araz

0

tearren

kat:ADI
azp:S!N
sar:pentsa

kat:ATZ
o_kat:ADI
e_azp:FAK
erat:+
sar:araz

kat:ADM
adm:ADOIN
sar:0

kat:ERL
azp:MEN
erl:H E L B ^
sar:tearren

______ 20, erregela______
pentsaraz
kat:ADI
azp:FAK
erat:+
sai*:pentsaiaz
_________ 5, erreeela
p e n ts a ra z
kat:ADI
azp:FAK
adm:ADOIN
sar:pentsaraz
7, erregela
pentsaraztearren
kat;ADI
azp:FAK
erat:+
adm:ADOIN
erl:HELB
sar:pentsai‘aztearren

15Helburuzkoa aukeratu dugu analisi honetarako, baina kausazkoa ere izan zitekeen. Bi analisi ditugu, beraz.
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4. ADIBIDEA: DAKIDANTXOA
( ( ( ( ( d ak lt) n ) txo ) a ) 0 )
Erregelen ordena: 10 -> (1 9 -> 2 -> 3 ) -> 16
Erlatiboa haitu duen adizki jokatuari ere ezar dakioke atzizki apreziatiboa, tartean izen eliditua
baitugu. Beraz, atzizkia ezkutuan dagoen izenari dagokio, ez adizkiari.
dakit

n

kat:ADT
kat:ERL
oin:JAKIN azp:MEN
mdn:Al
erl:ERLT
nrk:NIK
sar:n
nri:null
nor:HURA
asp:EZBU
sar:dakit
______ 10. erregela
dakidan
kat:ADT
oin:JAKIN
mdn:Al
nrk:NIK
nor:HURA
asp:EZBU
eri:ERLT
sar:dakidan

0

txo

a

0

kat:ELI_IZE
sar:0

kat:ATZ
gra:TXIK
e_kat=o_kat
erat:+
sar:txo

kat:MUN
mun:MS
hurm:null
sar:a

kat:DEK
kas:ABS
sar:0

19. errepela
txo
kat:ELI_IZE
gra:TXIK
erat:+
sar:txo
2. erregela
tx o a
kat:ELI_IZE
gra:TXIK
erat:+
mun:MS
sar:txoa
3. erref»ela
tx o a
kat:ELI_IZE
gra:TXIK
erat:+
mun:MS
kas:ABS
sar:txoa
16. erregela
dakidantxoa
kat:ADT_EIZ
gra:TXIK
erat:+
mun:MS
kas:ABS
osagl_kat:ADT
oin:JAKIN
mdn:Al
nrk:NIK
nonHURA
asp:EZBU
erl:ERLT
sai:dakidan
osag2 :elipsia
sar:dakidantxoa
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PRINTZIPIO O R O K O R R A K
1. K asu-m arken metaketa
1.1. Genitibotik abiatuta osatzen diren kasua: bilakabide automatikoa
a) Mugatasunaren eta motibatiboaren artean genitiboa dagoenean
GEN + MOT = MOT
b) Mugatasunaren eta bizidunen leku-denborazko kasuen artean genitiboa ageri denean
GEN + LekKas (+biz) = LekKas (+biz)
1.2. Forma deklinatuei leku-genitiboa erantsiz izenlagunak sortzen direnean
DEK (-ELIJ7.F.) + GEL = GEL

2. M ugatasun-m etaketa
2.1. Izen bereziak
(LIB/IZB) MNL + MUN = MNL
2.2. Determinatzaileak
(DET ZNB DZH) MNL + MUN = (DET ZNB DZH) + MNL + MUN

3. Hitzaren barruko elipsia
3.1. Genitiboaren ondokoa
KAT + MNL/MUG + GEN/GEL + E L IJZ E + MUG + KM =
OSAGl (KAT MNL/MUN GEN/GEL) + OSAG2 (E L IJZ E MUN KM)
3.2. Erlatibozko perpausaren ondokoa
ERL MEN + ERLT + E L IJZ E + MUN + KM =
_________ OSAGl ( ERL MEN + ERLT) + OSAG2 (E L IJZ E MUN KM)_________
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BATER A K U N TZA -ER R EG ELA K
1. erregela: genitiboaren gain eraikitako kasu-marka arruntak
rule{r_gen_dekl, XO -> [XI,X2]@[
ro(l, Xl/kat<=> dek),
m(2, X2/kat<=> dek),
m(3, Xl/kasbadago [genj),
m(4, X2/kasbadago [mot, ine, ala,abz, abu, abl, des]),
m(5, XO/kat<=> X2/kat),
m(6, XO/kas<=> X2/kas),
m(7, XO/sar<=> $ (Xl/sar, X2/sar))]).

2. erregela: kategoria nagusia + mugatasuna/numeroa

rule(r_mun, XO -> [XI,X2]@[
m(l, Xl/kat
badago [iz g , ior, adj, adj____ part, det, adi____ize, eli__
m{2,
X2/kat
<=>mun),
m{3, XO/kat
<=>Xl/kat),
m{4, XO/azp
<=>Xl/azp),
m{5, XO/mun
<=>X2/mun),
m{6,
XO/biz
<=>Xl/biz),
m(7, XO/zenb <=> Xl/zenb),
m(8, XO/pl <=> Xl/pl),
m(9, XO/mnl <=> Xl/mnl),
m(10, XO/gra <=> Xl/gra),
m(ll, XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar))]).

3. erregela: kategoria nagusi mugatua + deklinabide-kasua
rule(r_dek, XO -> [Xl,X2]@[
m(l, Xl/kat badago [ize, ior, adj, adj_part, det, adi„ize, eli„ize),
m(2, X2/kat
<=>dek),
m(3, XO/kat
<=>Xl/kat),
m{4, XO/azp
<=>Xl/azp),
m{5, XO/mun
<=>Xl/mun),
m(6,
XO/biz
<=>Xl/biz),
m{7, XO/zenb <=> Xl/zenb),
m{8, XO/pl <=> Xl/pl),
m(9, XO/mnl <=> Xl/mnl),
m{10, XO/gra
<=>
Xl/gra),
m(ll, XO/kas
<=>
X2/kas),
m(12, XO/sar
<=>
$ (Xl/sar,
X2/sar))]),

4. erregela: form a deklinatua + -ko izenlagungilea
ruleEr_.ko_.izlg, XO -> [X1,X2]@[
m(l, Xl/kat
badago [ize, ior, adj, adj_part, det, adi_ize, elip),
m(2, Xl/kas
badago [ala, abu, abz, abl, soz, mot, des, pro)),
m{3, X2/kat
<=>dek),
m{4, X2/kas badago [gel]),
m(5, XO/kat
<=>Xl/kat),
m{6, XO/kas
<=>X2/kas),
m{7, XO/azp
<=>Xl/azp),
m{8, XO/mun
<=>Xl/mun),
m {9, XO/biz
<=>Xl/biz),
m{10, XO/zenb <=> Xl/zenb),
m{11, XO/pl <=> Xl/pl),
m {12, XO/mnl
<=>
Xl/mnl),
m(13, XO/gra
<=>
Xl/gra),
m{14, XO/sar
<=>
$ (Xl/sar,
x2/sar))]).
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5. erregela: aditz jokatugabea + aditz-mota
rule(r_adm, XQ -> [Xl,X2]®{
m(l. Xl/kat <-> adi),
m(2, X2/kat <=> adm) ,
m(3 X2/adm badago [adoin, part, adi_ize]),
m(4, XO/kat <=> Xl/kat),
m(5, XO/azp <-> Xl/azp),
m(6, XO/adm <=> X2/adm),
ra(7, XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar))]).
,

6, erregela: aditz-mota duen aditza + aspektua
rule(r„asp, XO -> [Xl,X2]@[

m{l,
m{2
m(3,
m(4,
m(5,
m(6,
m(7.
m(8,
,

Xl/kat
X2/kat
X2/asp
XO/kat
XO/azp
XO/adm
XO/asp
XO/sar

<=> adi),
<=> asp),
badago [buru, ezbu, gero])
<=> Xl/kat),
<=> Xl/azp),
<=> Xl/adm),
<=> x2/asp),
<=> $ (Xl/sar, X2/sar))]).

7. erregela: aditz-mota duen aditza + menderagailuak
rule(r_adi_men, XO -> [Xl,X2]@[
m(l, Xl/kat <=> adi),
m(2, X2/kat <=> erl),
m(3, X2/azp <=> men),
m(4, X2/erl badago [bald, denb, helb, kaus, knpl, kont, modu]),
m(5, XO/kat <=> Xl/kat),
m(6, XO/azp <=> Xl/azp),
m(7, XO/adm <=> Xl/adm),
m(8, XO/erl <=> X2/erl),
m(9, XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar))]).

8, erregela: menderagailua duen aditza + -ko izenlagungilea
rule{r_men_ko_izlg, XO -> [Xl,X2]@[
m(l, Xl/kat <=> adi),
m(2, Xl/erl badago [moduj),
m(3, X2/kat <=> dek),
m(4, X2/kas badago [gel]),
m(5, XO/kat <=> Xl/kat),
m(6, XO/kas <=> X2/kas),
m{7, XO/azp <=> Xl/azp),
m{8, XO/adm <=> Xl/adm),
m{9, XO/erl <=> Xl/erl),
m(10, XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar))]J .
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9. erregela: adizki jokatua + menderagailua (aurrizkia)
rule(r_adij_men_aur, XO -> [Xl,X2]@[
m(l, X2/kat badago [adl, adt]),
m (2, Xl/kat <=> erl),
m(3, Xl/azp <=> men),
m(4, Xl/erl badago [bald, kaus]),
m<5, XO/kat <=> X2/kat),
m(6, XO/erl <=> Xl/erl),
m(7, XO/oin <=> X2/oin),
m(8, XO/mdn <=> X2/mdn),
m(9, XO/nor <=> X2/nor),
m(10, XO/nrk <=> X2/nrk),
m(ll, XO/nri <=> X2/nri),
m(12, XO/asp <=> X2/asp),
m(13, XO/sar <=> $ (Xl/sar,X2/sar))]).

10. erregela: adizki jokatua + menderagailua (atzizkia)
rule(r_adij_men„atz, XO -> [X1,X2]®[
m(l, Xl/kat badago [adl, adt]),
m(2, X2/kat <=> erl) ,
m(3, X2/azp <=> men),
m(4, X2/erl badago [bald, denb, erlt, kaus, knpl, raodu, zgal]),
m(5, XO/kat <=> Xl/kat),
m(6, XO/erl <=> X2/erl),
m(7, XO/oin <=> Xl/oin),
m(8, XO/mdn <=> Xl/mdn),
m(9, XO/nor <=> Xl/nor),
m(10, XO/nrk <=> Xl/nrk),
m(ll, XO/nri <=> Xl/nri),
m(12, XO/asp <=> Xl/asp),
m(13, XO/sar <=> $ (Xl/sar,X2/sar))]).

11. erregela: ba- baieztapen-partikula + adizki jokatua
rule(r_ba_prt, XO -> [Xl,X2]@[
m(l. Xl/kat <=> prt),
m(2. X2/kat badago [adl, adt]),
m(3. XO/kat <=> X2/kat),
m(4 XO/azp <=> X2/azp),
m(5, XO/oin <=> X2/oin),
m(6, XO/mdn <=> X2/mdn),
m(7, XO/nor <=> X2/nor),
m(8, XO/nrk <=> X2/nrk),
m(9, XO/nri <=> X2/nri),
m(10, XO/asp <=> X2/asp),
m(ll, XO/egia <=> Xl/egia),
m(12, XO/ziur <=> Xl/ziur),
m(13, XO/erl <=> X2/erl),
m(14, XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar))]).
,

320

VI. Zatikatzaile morfologikotik analizatzaile motfosintaktikora

12. erregela: menderagailua duen adizki jokatua + -ko izenlagungilea
rule(r_adij_men_ko_izlg, XO -> [Xl,X2]§[
m(l, Xl/kat badago [adl, adt]},
m ( 2 , Xl/erl badago [knpl]},
m ( 3 , X2/kat <=> dek),
m ( 4 , X2/kas badago [gel]),
m(5, XO/kat <=> Xl/kat),
m(6, XO/kas <=> X2/kas),
m ( l l , XO/oin <=> Xl/oin),
m(7, XO/mdn <=> Xl/mdn),
m (8, XO/nor <=> Xl/nor),
m(9, XO/nrk <=> Xl/nrk),
m ( 1 0 , XG/nri <=> Xl/nri),
m(ll, XO/asp <=> Xl/asp),
m ( 1 2 , XO/erl <=> X2/erl),
m ( 1 3 , XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar))]).

13. erregela: izenondoa (partizipiotik eratorria barne), adberbioa + gradua
rule(r_grad, XO -> [X1,X2]@[
m ( 1, Xl/kat badago [adj, adb, adj_part]),
m ( 2 , X2/kat <=> g r a ) ,
m ( 3, X2/grdm badago [konp, supe, gehi]),
m ( 4, XO/kat <=> Xl/kat),
m(5, XO/azp <=> Xl/azp),
m(6, XO/biz <=> Xl/biz),
m (7, XO/zenb <=> Xl/zenb),
m (8, XO/pl <=> Xl/pl),
m(9, XO/mnl <=> Xl/mnl),
m(10, XO/mun <=> Xl/mun),
m(ll, XO/kas <=> Xl/kas),
m(12, XO/grdm <=> X2/grdm),
m(13, XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar))]).

14. erregela: aspektu burutua edo burutugabea duen aditza + gradua
rule(r_asp_gra, XO -> [X1,X2]@[
m ( l , Xl/kat <=> adi),
m(2, X2/kat <=> gra),
m ( 3 , Xl/asp badago [buru, ezbu]),
m(4, XO/kat <=> Xl/kat),
m(5, XO/azp <=> Xl/azp),
m(6, XO/adm <=> Xl/adm),
m(7, XO/asp <=> Xl/asp),
m(8, XO/grdm <=> X2/grdm),
m(9, XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar))]).

15. erregela: genitibo ondoko izen eliditua
rule(r_elip, XO -> [X1,X2]@[
m(l, Xl/kas badago [gen, gel]),
m (2, X2/kat <=> eli_ize),
m(3, XO/kat <=> $ (Xl/kat, eli_ize)),
m{4, XO/kas <=> X2/kas),
m(5, XO/mun <=> X2/mun),
m ( 6 , XO/osagl <=> X I ) ,
m(7, X0/osag2 <=> elipsia),
m(8, XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar))]}.
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16. erregela: eriatiboaren ondoko izen eliditua
rule(r_erlt_elip, XO -> [X1,X2]8[
m(l, Xl/erl badago [erlt]),
m(2, X2/kat <=> eli_ize),
m(3, XO/kat <=> $ (Xl/kat, eli_ize)),
m(4, XO/kas <=> X2/kas),
m(5, XO/mun <=> X2/mun),
m(6, XO/osagl <=> XI),
nv(7, X0/osag2 <=> elipsia) ,
m(8, XO/sar <=> $(Xl/sar, X2/sar)))).

17. erregela: ber- eta ez- aurrizki lexikalak
rule(r_aurr_lex, XO -> [Xl,X2]@[
m (1, Xl/kat <=> aurr),
m{2, XO/kat <=> x2/kat),
m(3, XO/azp <=> X2/azp),
m{4, XO/oin <=> X2/sar),
m{5, XO/aurr <=> Xl/sar),
m(6, XO/erat <=> Xl/erat),
m(7, XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar))]).

18. erregela: ordinala eta banatzailea
rule(r_garren_na, XO -> [Xl,X2]§(
m(l, Xl/kat <=> det),
m(2, Xl/azp <=> dzh),
m(3, X2/e„azp badago [ord, dis]),
m{4, xO/kat <=> det),
m(5, XO/azp <=> x2/e_azp),
m(6, XO/erat <=> X2/erat),
m(7, XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar))]).

19. erregela: atzizki apreziatiboa
rule{r_atz_aprez, XO -> [Xl,X2]@[
m(l, X2/kat <=> atz),
m(2, X2/gra badago [hand, txik]),
m(3, XO/kat <=> Xl/kat),
m{4, XO/azp <=> Xl/azp),
m{5, XO/gra <=> X2/gra),
m(6, XO/erat <=> X2/erat),
m(7, XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar))]).

20. erregela: faktitiboa
rule(r_fakt, XO -> [X1,X2]@[
m(l, Xl/kat <=> adi),
m(2, X2/kat <=> atz),
m{3, X2/e_azp c => fak),
m(4. XO/kat <=> Xl/kat),
m(5, XO/azp <=> X2/e_azp),
m(6, XO/erat <=:> X2/erat),
m(7. XO/sar <=> $ (Xl/sar, X2/sar))])
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VII. ONDORIOAK

Ikerlan honert em aitza gisa — hasierako helburua kontuan harturik— euskal fiexiomorfologiaren deskribapen zehatza eta formalizatua osatu eta automatikoki tratatu dugu,
deskribapenerako eredurik egokiena aukeratuz.
Hasierako helburua lortu dugula erakusteko bederatzi puntutan ikusiko ditugu ateratako
ondorioak:
1. Saussurek (1916) hizkuntza sistema bezala ikusi zuen, eta edozein hizkuntza aztertzeko
balioko zuen tresneria asmatu behar zela esan zuen. Bada, gure egin dugu helburu hau, baina
urrats bat haratago joanez: hizkuntzaren tratamendu automatikorako prestatu dugu, lehendik
bazegoen tresneria erabiliz eta osatuz, ez asmatuz.
2. Hizkuntzaren — morfologiaren kasu honetan— tratamendu automatikorako sistema eraiki
beharra dagoela frogatu dugu, II. kapituluaren hasierako adibidean erakutsi dugun bezala,
guztia ezin baita zerrendatu.
3. Txosten honen lehenengo partean —I. eta II. kapituluetan— morfologiaren tratamendurako
hurbilpen desberdinak ikusi ditugu, bai teorian, bai programetan, euskararako egokiena
hautatuz:
a) teorian, morfologiak mende honetan izan dituen gorabeherak ikusi ditugu, Saussuregandik
hasi eta gure egunetaraino. Trubetzkoyk proposatu zuen morfofonologiak eta Hjelmsleven
morfosintaxiak morfologiaren autonomiari eman zioten bidea (Bloomfield eta beste honen
erakusgarri dira), gramatika sortzailearen hasierako morfologiaren ukapenera iritsiz
— alomorfia fonologiaren atal bezala lantzen baitzen, eta m orfotaktika sintaxiarena
bezala— , azken urteotan berriro indarra hartzera iristeko,
Baina guk gramatikaren beste atalekin erkatu dugu eta azken ondorioa hau izan da:
morfologia hutsak ez du, euskararen deskribapenerako behinik behin, balio. Horren
erakusgarri ditugu V. eta VI. kapituluak, morfofonologia eta morfosintaxia landu behar
izan baititugu gure aztergaia bere osotasunean lantzeko. Neurri batean, beraz, europar
estrukturalimoaren ideiara bueltatzea proposatu dugu.
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Irtenbide egokia ikusi dugu Andersonen (1992) "Morphosyntactic Representation"
(MSR), analisi formal hutsari (morfologikoati) MSR gehituz, azken hau bakarrik izango
baitu sintaxiak eskura. Baina MSR beti morfologiarekin batera izango dugu, alegia,
morfosintaxia.
b) Ikuspegi konputazionaietik, ez da kasualitatea morfologia teorikoaren gorakada honen
tratamendu automatikoaren sorrerarekin (ia) bat etortzea.
Hainbat eredu ikusi dugu morfologiaren tratamendu automatikorako, bakoitzaren
ezaugarriak, ekarria eta mugak aipatuz, eta gehientsuenetan hizkuntzari lotuegiak
(Keçi,...), azaleko mailan bakarrik mugitzen direnak (ATEF, AMPLE,...) edo analisirako
bakarrik balio dutela egiaztatu ahal izan dugu (DECOMP).
Diziplina honi egotz dakizkiokeen kritika nagusiak zehaztasun eza, malguegiak izatea,
alomorfoak zerrendatzea eta programa eta informazio linguistikoa nahasian lantzea dira.
Honen guztiaren ondoren Bi Mailatako Formalismoa (Koskenniemi 1983) aukeratu eta
osatu dugu.
4. Bi Mailatako Formalismoaren ezaugarriak — eredu orokorra, analisirako eta sintesirako
baliagarria, ezagutza linguistikoaren eta program aren arteko banaketa, bi mailatako
funtzionamendua (azalekoa eta lexikokoa) eta, azkenik, erregela m orfofonologikoen
erabilera— ikusita, euskarari ondo egokitzen zaiola frogatu dugu; gainera, flexio-morfologia
gaindi daitekeela erakusteko, morfologia lexikora hurbilpen xume bat egin dugu — hitzelkarketa eta eratorpena— .
Mugak ere ikusi dizkiogu eredu honi, II. kapituluaren bukaeran hainbat autorerengandik
jaso ditugunak, hain zuzen. Gure aplikazioan, esaterako, azpilexiko gehiegi sortu behar izan
dugu morfotaktika ahulagatik eta urruneko mendekotasun ari nolabaiteko irtenbidea emateko
X e ro x-ek o (Karttunen eta Beesley 1993, 1994) tresnak baliatu behar izan ditugu.
Koskenniemiren formalismoaren hobekuntza bezala ezaugarri morfologikoak, erregela
taktikoak eta irteera morfosintaktikoa erabili ditugu, azken honetarako baterakuntzaformalismoetara hurbilduz.
5. Formalismo osatuaren euskararako aplikazioa egiterakoan lau ondorio nagusitara iritsi gara:
a) posible da euskararen tratamendu automatikoa, ez da-eta hain hizkuntza berezia, lehenago
Mitxelenak esana zuenez:
"No es que, desde el punto de vista tipologico, el vascuence tenga nada de particularmente
sorprendente, ni de maravilloso ni de monstruoso. Posee, sin embargo, una fisonomfa propia,
suficientemente caracteristica para que merezca ser estudiada por sf misma." (Mitxelena 1977’
21-22).
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b) euskalkien tratamendurako egokia da, erregeletan batez ere ^
e) teoria mailan gauza asko dago oraindik egiteko; normalizazio bidean egotearen ondorio da
hau eta, Euskaltzaindiaren lana eskerga den arren, sistematizazio-lan honek guztia eginda
izatea eskatzen du; hain zuzen ere, horregatik haitu behar izan dugu hainbat erabaki gure
aldetik, gerora ere zuzenketak eskatuko dituztenak, dudarik ez da,
d) morfotaktika zurruna guk "asmatu” behar izan dugu askotan, daturik ezean irtenbidea eman
behar geniolako sistema osatu nahi bagenuen.
6. Euskararekin berarekin hainbat muga gainditu behar izan dugu, oraindik lan teorikoa egiteko
dagoela erakutsiz: zero morfema, elipsia eta alomorfoen tratamendua batez ere. Hauei
buruzko informazioa landu dugu, baina aplikazioari begira nagusiki.
Eredu egokia osatzeko gure aldetik sistematizatu beharrekoa izan da:
a) kategoria sistema eraiki: sailkapen bat proposatu dugu Bosqueren (1990) eta Zabalaren
(1993) bidetik. Baina kategoria morfologikoen eta sintaktikoen bidea ere urratu dugu (Di
Sciullo eta Williams 1987). Azkenean, gramatika eta lexikografia hurbildu beharra izan
dugu ezinbestean, horretarako eredu desberdinen aurkezpena eginez eta gure sailkapena
osatuz.
b) datu-base lexikal orokorra sortu dugu, informazio morfologikoa (eta are morfosintaktikoa)
biltzen duena.
c) erregelen sailkapena proposatu dugu, horretarako ikuspegi teorikoa (Matthews 1974,
Varela 1990, Anderson 1992) eta konputazionala (Koskenniemi 1983, Moreno Sandoval
1991, Sproat 1992) aztertuz, horiekin batera euskararen berri emango zigun Azkue (192325) ere kontuan hartuta, Bukaeran, ondorio gisa, gure sailkapena eskaini dugu,
fonologikoak, morfologikoak eta morfofonologikoak bereiziz.
d) analisiaren irteera morfbsintaktikoaren beharra ikusi dugu eta VI. kapituluan euskararako
eredua osatu dugu, baterakuntza-formalismotik edanez, osagaien metaketa sistematizatuz.
7. Gure ekarria, beraz, Koskenniemiren formalismoari — osatzeaz gain— baterakuntzamekanismoak gehitzea izan da, bai eta euskal morfologia —beste edozein hizkuntza bezala—
automatikoki trata daitekeela erakustea. Baina ez dugu jostailu bat sortu, testu errealetarako
egokia baita, corpus handiekin frogatu baitugu bere balioa, lematizazio automatikorako,
besteak beste, ezinbestekoa dela erakutsiz.
Hala ere, gure lan honek ez du ezeren helmuga izan nahi, beste aplikazioetarako oinarri
baizik. Sintaxia lantzen denerako, edo semantika, edo itzulpen automatikoari ekiten bazaio,
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a b ia p u n tu izan n a h ik o lu k e . H o n e t a r a k o b a l i o k o b a lu , b e r e h e l b u r u a b e t e t a le g o k c . E ta
liorren fro g a, o ra in g o z , X U X E N e g ia z ta tz a ile /z u z e n tz a ile o r to g r a f ik o a da. B c ra z , p r o ie k tu
o r o k o r baten b a rru a n k o k a tu b e h a r d a, b e rre ra b ilg a rrita s u n a k b a k a rrik ju s tif ik a tz e n b aitu lan
lionen izatea.
O n d o rio rik

b a lio tsu e n a , az k en ik , d iz ip lin a rte k o

lanaren

a b e r a s t a s u n a i z a n da,

in foim atik o ak eta hizkun tzalariak elkarrekin lan e g ilek o a u k e ra e m a n duelako.
8. B u k a tz e k o , la n a b u ru tz e k o iz a n ditu g u n z a iltasu n e ta tik o n d o rio z ta d a ite k e h iz k u n tz a e z d e la
c g o n k o r r a , a r e g u t x i a g o e u s k a ra . N e u rri b a te a n d i a k r o n i s m o a a ip a tu b e h a r k o litz a te k e ,
e g u n e r o a ld a tz e n b a ita (cf. E u s k a ltz a in d ia r c n a ra u a k ), n a h i z m o r f o l o g i a la n d u e n d a g o e n
c s p a r r u a d cn . H o n c k , b e s t a l d c , K o s k e n n i c in i r e n f o r m a l i s m o a r e n e r e d u a in d a r tz e n du,
c g u n e ro k o ald a k e ta k n a h ik o m o d u erosoan c g in baitaitezke, p ro g ra m a k ukitu gabe.
9. A u rre k o p u n lu ctan ikusi d u g u n ez , aztergai ulzi d itu g u n e g ite k o a k e z d ira gutxi, gu rc e m a itz a
e z - o s o a d e la e r a k u ts iz . A u r r e r a n tz e a n e u s k a l m o r f o l o g i a o s o a r e n s i s te r n a tiz a z io a lo rtu
b e h a rk o litz a te k e (h itz -e lk a rk e ta , era to rp c n a , h itz a n itz e k o u n ita te e n tra ta m e n d u a ,
p o s p o s iz io a , a d iz k i j o k a t u a k , a z p ik a te g o riz a z io a , e ta b .), a le g ia , a z te rk e ta t c o r i k o a k eg in
b e h a tk o dira b atetik e ta h ilzaren g ra m a tik a g a in d itu bestctik , a z k e n c a n a u to m a tiz a z io ra iritsi
alial izateko, e u s k a ra noratiahikotu nahi b ad u g u behintzat.
B estalde, beste ap lik az io e ta rak o oinarri denez, euska l sin tax ia e t a se m a n tik a auto m atik oki
tra ta tu b e h a t k o liralcke. F u n tz i o s i n ta k tik o a k e z d iz k io g u g u re e r e d u a r i b e r a r i a z esleitu ,
m o rfologia h u tsa existilzen e z d c la erakutsiz.
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I. ERANSKINA

ATEF (GETA 1982): EUSKARARAKO EGOKITZAPEN-SAIOA
Eranskin honetan GETAko ATEF tresna — analisi morfologikoa burutzeko prestatua— baliatuta
euskararako egindako egokitzapenaren berd emango dugu. Berez, GETAn badira bestelako
tresnak ere: ROBRA (anaiisi eta sintesi sintaktikorako), TRANS (hizkuntzen artean informazio
m orfologikoaren eta sintaktikoaren transferen tzia egiteko) eta SY G M O R (sintesi
morfologikorako),
Elementu hauekin guztiekin bigarren belaunaldiko itzulpen-sistema bat eraiki daiteke edozein
hizkuntz bikoterako, Hizkuntza askotako analisia zein sintesia egina dagoenez, euskararen analisia
edo sintesia zehazten bada, ordenadore bidezko euskararekiko itzulpenak bidera daitezke.

A T E F en EU SK A R A R A K O E G O K IT Z A P E N A 1
Euskararako egokitzapenean Koskenniemiren ereduak pisu handia izan du halabeharrez: bi
mailatako banaketak eta jarraitze-klase / azpilexiko kontzeptuak izan dira, nola edo hala, ATEFek
darabiltzan/or/«arto eta erregelez adierazi direnak.
Baina egokitzapen hau, formalismo desberdinak erabiltzearen ondorio, ez da bihurria
gertatu. Jarraitze-klaseek, esate baterako, atzizki-eredua markatzen dute, ATEFen paradigm a
izenez ezagutzen dena. Hala ere, desberdintasunak markatzekotan, Koskenniemirenean edozein
jarraitze-klase beste handiago baten azpimultzo izan badaiteke ere, ATEFen nahitaezkoa da
jarraitze-klase guztiak bere oinarrizko osagaietan — azpilexikoetan— adieraztea. Kontzeptualki,
beraz, Koskenniemiren jarraitze-klasea eta ATEFeko paradigma egokitu ditugu. Inplementazio
mailan, berriz, formatuetan jarraitze-klaseak destolestatu eta, honela, hiztegiko edozein hitz zein
formatutakoa den adieraziz, bere paradigma finkatzen da.

*Saio hau aurrera eramateko Jean-Philipe Guilbaud irakaslearen laguntza eskerga izan da, bai eta bere tesia erc
(Guilbaud 1980).
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1. In fo rm azio m o rfologikoa eta m o rfo tak tik a
Lehendik sortuta genituen jarraitze-klaseen informazioa abiapuntu hartuta, gaurkotu, egokitu eta
aldagai berriak sartu ditugu2;
- kategoria gramatikala: IZE, ADJ, ADB,...
- deklinabide-kasua: ABS, PAR, ERG,,,.
- mugatasuna: M, MG.
Beste hainbat datu ez dugu kontuan izan, hala nola, numeroa, aditzari buruzko informazioa,
etab. hurbilpen baterako landutakoekin nahikoa genuelakoan, Honez gain, lehendik genituen
kasuak gehiago zatitu beharko ditugu infoimazioa zehaztu ahal izateko.
Adibidez: ENYONl jairaitze-klasea, genitibo piuralaren (neutroa + hurbila) morfotaktika:
JK-E-AZERO-U-IKYTZAT-U-NIZ YMG-U-EN-U-TA1-U-ENYON-U-NIZYMP-UETAYOTA-U-AREN-U-NIZYMS-U-GANYTIK-U-TZATYKIN-U-TIKl-U-RAl-UAN-U-KOi-U-NIL, KATEG-E-DEK, MUGAT-E-M, KAS-E-GEN.
Kasu honetan, adibidez, ezin bereiz ditzakegu plural neutroa eta hurbila. Beraz, hau bikoiztu
beharra izango dugu eremu berri bat sartu ahal izateko: NUM-E-P eta NUM-E-PH.
Gramatikan ere gauza bera dugu: REN YON :EN Y ON1.
==JK(C):=JK(A), KATEG(C):=KATEG(C)-U-KATEG(A),
MUGAT(C):=MUGAT(A), KAS(C):=KAS(A)
/((JK(C)-E-JKO-OU-JK(C)-INC-ENYON)
-ET-...
Informazio morfologikoaren tratamenduan dekli nabide-atzizkien eransketak eragiten dituen
aldaketa morfologikoak aztertzea komeni da. Batzuetan, deklinabide-atzizkiari atxikitutako
informazio morfologikoak lemarena estaltzen du. Adibidez, jaiiaitze-klaseak, deklinabide-kasuak
eta mugatasunak honela funtzionatzen dute. Besteetan, aldiz, kategorian ikus dezakegun moduan,
informazioa gehituz doa atzizkiak erantsi ahala. Nolanahi ere, sakoneko azterketa baten premia
nabaritu dugu, ezin baita hain erraz landu deklinabide-atzizkien informazioa.
Argibide gisa am enarekin (am en are kin) ikus dezakegu: e n -tk bi analisi posible ditu
— mugatu plurala eta mugagabea— , baina azken informazioa singularra da eta, beraz, aurrekoa

2 Eranskin hau, halerc, bi mailatako formalismoaren lehen egokitzapenaren gainean egina da, tesi honetan aldaketa
asko dituena, mugatasuiia, nurneroa eta kasua batera ematea, adibidez, Hurbilpen bezala erabilgarria da, halcre.
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bertan integratua eta gainditua geldituko zaigu. Ber gauza deklinabide-kasuari dagokionez, azkena
soziatiboa da-eta. Honela aurkeztuko da amenarekin:
* hiztegiko sarrera:AM (unitate lexikaia 'AMA')
* kategoria: IZE-DEK.
* mugatasuna;M.
* deklinabide-kasua: SOZ.
Dena den, arazo latz bat aurkitu dugu hemen: urrats hutsak, informazioa eskaini, baina
azaleko agerpenik ez dutenak. Beraz, hauei dagokien informazioa galdu egiten da, azaleko mailan
bakarrik mugitzen baikara; ez, ordea, bi mailatako formalismoarekin. Mendiko-ren kasua argigarri
gerta dakiguke, analizatzaileak mugagabe bezala aztertzen du-eta, Irtenbide posible bat ko berri bat
defmitzea izan daiteke, mugatasunaren berri ere emango duena3.
Bukatzeko, analisia aurrera eraman ahal izateko egin dugun formen egokitzapena aipatu
beharrekoa da, azaleko maila bakarrik hartzeak hiztegian karaktere-kate aldaezinak sartzera
behartzen baikaitu. Horrela, hiztegian am bezalakoak izango ditugu, nahiz eta ondoren unitate
lexikala (UL) ama dela esan. Gauza bera esan behar dugu deklinabideari dagokionez ere: ARE ==
ARENI (ATZ).
Datu hauek analisi sintaktikoaren abiapuntutzat har ditzakegu, oraingoz behintzat nahikoa
zehazten dute-eta.

2. Erregeien tratamendua
K oskenniem iren bi m ailatako banaketak m algutasun handia eskaintzen du erregela
morfofonologikoak adierazteko eta inplementatzeko. Hauxe da, izan ere, ATEFek ez duen eta
euskararen lanketarako beharrezkoa den ezaugarri nagusia: morfofonoiogiak eragindako aldaketak
analizatzeko erraztasuna.
Arazo honen aurrean erregelen tipologia bat burutu da, erregela-mota desberdinak bereiziz
eta bakoitzarentzat aparteko tratamendua proposatuz. Ikus ditzagun, bada,
2.1. Karaktere baten galera hitz-bukaeran
Adibidea; rgogorra.
^ zakur ^ _
O-►o a ^►o

^Gogora mugatasuna / numeroa eta dcklinabide-kasua batean daudela saio honetan.
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Zakur, esaterako, formatu sintaktiko berezi batekoa dela adierazten da. Formatu honetan
BERRID aldagaiak '6' balioa hartzen du (gure erregeletan r gogorrarcn adierazteko dugun Rgog
diakritikoaren parekoa).
Formatu sintaktiko hau dela medio, R9 azpierregela abiarazten da eta, honek, TCHAINE
erako agindu baten bidez, r baten galera dakar. Honela, analisia inolako zailtasunik gabe burutu
daiteke. Dena den, ezin ahantz dezakegu *zakum bezalako karaktere-kateak baztergarriak direla eta
R9 azpierregelan arazo hau tratatu behar dela (ikus § marka). Beraz, era honetako erregelen
tratamenduan aski da: 1 ) formatu sintaktikoak behar bezala eratzea; 2) hiztegiko sarrerei formatu
sintaktikoa ondo egokitzea; eta 3) aldaketak, formatu sintaktiko hauek abiarazten dituzten
azpierregelen bidez burutzea.
2.2. K a ra k te re b a te n e ra n sk e ta , a u k era b a k a rra dagoenean
Adibidea: k-rm aurreko sudurkaria.
Har dezagun aren/arekin/arentzaft

*2 korapilunean egin behar diren probak eta aldaketak:
1. nk katea (aren-en ondorengoa) gertatzen den ikusi. Halakorik gertatzen bada, analisia ezinezkoa
da: *arenkin.
2. n edo k etor dadin eskatu. are katearen atzetik ez daiteke beste karaktererik onar: *aretzat.
3. n badator, landutzat eman, hau da, desagerrarazi: are-n-a.
Hortaz, a) aldatzen ez den katerik luzeena eduki behar da hiztegian; b) gerta ezin daitezkeen
karaktere-kateak baztertu egin behar dira, erregelak aplikatu ala ez aplikatzearen ondorioz; eta c.)
karaktere-katea analizagarria bada, aldaketak burutu.
2.3. K a ra k te re b a ten e ra n sk e ta , a u k e ra b a t b ain o gehiago d agoenean
Adibidea: a organikoaren tratamendua.
neska -> neska+a (mugatua)
neska -> neska (mugagabea)

Adibidca cz da egokia MORFEUScti proposamena kontuan hartuta, baina osagaiak erabat soiiduta egindako saio
batcn ondorio den neurrian utzi dugu bere hartan.
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Bi analisi posible daude: a hori kontuan ez hartzea ez da nahikoa, kasu batean egin baitaiteke,
baina ez bestean, karaktere-katea aldatuz gero analisi-aukera bat galduko baikenuke.
Iitenbidea ez da karaktere-katea aldatzea, beste aukera bat hiztegian sartzea baizik: a
organikoa (MORFEUSen Aorg dena, alegia). Honekin batera: a) a organikoz bukatzen diren lemak
formatu morfologiko berean bilduko dira; formatu honetan ORGAN paradigma (jarraitze-klasea)
ere edukiko dute (n e sk : LEMORG); b) ORGAK formatua sortu, a organikoari dagokion
inform azioarekin; eta c) ROGAK erregela gramatikan sartu, a organikoaren tratam endua
burutzeko. Era honetan jokatuz gero, neska karaktere-segidak bi analisi ematen dizkigu:
nesk+a (organikoa)
nesk+a (absolutibo singularra)
Orokortuz, analisi-aukera bat baino gehiago dagoenean, kaiaktere-katea aldatu gabe hiztegiaz
baliatzea komeni da, aukera desberdinen analisia aurrera eramateko.
2.4. Karaktere baten galera, marka atzetik doanean
Adibidea: r epentetikoa.

Aztertutako irtenbideak:
1. r epentetikoarentzat aparteko beste formatu bat eratzea. Irtenbide honek formatuen gehitzea
dakar berarekin, r hori har dezaketen aurrekariak banatu behar baitira. Hala ere, ugaltzea ez da hain
kezkagarria (sistemaren ikuspegitik).
2. Formatu sintaktiko berria sortzea r har dezaketen lementzat (beti gogoan izan behar da ATEF
erabiltzean berridazketa-markak aldez aurretik detektatu behar direla, ez du balio markak gerora
aurkitzea), alegia, BERRID= 1 hartzen dutenentzat. Arazoa ez da erraza; izan ere, jakin al daiteke
ziurtasun osoz aurrekarien segidan datorren r-a epentetikoa dela? Gainera, analisi okerrak eman
diezazkiguke. Demagun semeren analizatu nahi dugula: segida hori, r epentetikoaren erregela
aplikatuz, semeen bihurtuko litzaiguke eta analisiak mugatu pluraltzat joko luke.
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3. Hiztegian bi aukerak, r-duna eta r-rik gabea, sartzea.
Lehenengo aukeraren arazo berak ditu eta abantailarik ez. Beraz, hobetsitako irtenbidea lehen
aukera da. Ikus daitekeenez, soluzio hau a organikoaren tratamenduan hartu denaren parekoa da.
2.5 '§' marka
'§' markak karaktere-segida baten analisia ezinezkoa dela adlerazten du. Kasu berezietan erabiltzen
da, analisia bertan behera utzi nahi denean. Bi adibidejarriko ditugu:
1. Azpeiti katearen analisia.
Azpeitia-k a artikulua du, lekuzko kasuetan azaleratzen ez duena. Beraz, Azpeiti jasoko dugu
hiztegian aldatzen ez den karaktere-katerik luzeena delako. Hala ere, ez du NIL — gure NULL,
jarraitze-klase hutsa— onartuko eta, Azpeiti katea baztertzeko '§' marka erantsiko diogu.
2. Zakttra / Zakitrra,
r gogorraren tratamendua, lehen ikusi dugunez, R9 azpierregelan egiten da. Honen
ondorioz, nahiz eta R9 erregelan *zakura ontzat eman ez, erregela nagusian analizatzen da. Beraz,
irtenbidea karaktere-katea aldatzean dago, erregeia nagusiak ere ezin analiza dezan. Nolabait,
gauzatu ezinezko analisia probokatzen dugu '§' txertatuz R9 azpierregelan.

3. ATEFeko erregelen mailaketa
Azpierregelak tratatzerakoan aukera posible guztiak aztertzen dira. Beraz, analisi bat baino gehiago
sor dezakete eta kontu handiz ibili behar da ustekabekorik gerta ez dadin.
Hartu beharreko bidea azpierregelei baldintza esklusiboak jartzea da, erregelen gaineko
kontrola gal ez dezagun. Horregatik, azpierregelak (i= l,2 ,3 „„) sortu ditugu kasuan kasuan
azterketa zuzena bideratzeko. Hau dela-eta, morfema baten bukaeran aldaketa morfofonologiko bat
baino gehiago burutu behar bada, nahikoa da, erregelen ordena errespetatuz, azpierregelak idaztea.

4. ATEF vs. Bi m ailatako eredua
Bi formalismo hauek desberdintasun nabarmenak dituzte elkarren artean. Labur-labur azpimarra
ditzakegu:
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4.1. Tratam endu-unitatea
a) Koskenniemiren formalismoak karakterea hartzen du tratamendurako unitate gisa. Hitza
karakterez karaktere aztertzen da, irakurri ahala hiztegian bilaketak eta erregelak abiaraziz. Bi
prozesu hauek, hiztegietako bilaketak eta erregelen exekuzioak, antolamendu aproposa eskatzen
dute karakterekako tratamendua egin ahal izateko.
b)ATEFen tratamendurako unitatea morfema da, hiztegian aurki daitekeen morfemarik Iuzeena,
hain zuzen. Hiztegietako bilaketak eta erregelen exekuzioak ez dira aldi berean egiten.

4.2. M aila bakarra vs. m aila bikoitza
a) Koskenniemik bi maila darabiltza (azalekoa eta sakonekoa) eta honek nolabaiteko gardentasuna
damaigu, linguistikoki behintzat. Gainera, azaleko mailan egiten diren aldaketek ez dute hiztegian
eraginik.
b) ATEF azaleko mailan bakarrik mugitzen da eta hiztegia honetara egokitua du.
Bi lehenengo puntu hauen ondorio gisa, Koskenniemirena malguagoa dela esan daiteke. Izan
ere, erregela ugariak dituzten hizkuntzetan oso mesedegarria da tratamendu orokor eta trinkoak
burutzea, eta ez kasuan kasuko moldaketak egitea,

4.3. H urrengo faseekiko kateam endua
a) Koskenniemiren kasua aztertzerik ez dago, morfologiara mugatzen baita.
b) ATEFen bidez lortzen diren analisi morfologikoak erraz lot daitezke ondorengo analisi
sintaktikoarekin, ROBRA baliatuz. Nahiz eta fase desberdinak izan, bata bestearekin osatzen da.

4.4. E raginkortasuna
Benetako konparaziorik egin ez bada ere, biek dirudite eraginkor.

5. ONDORIOAK
Abiapuntua bi mailatako ereduak baldintzatu badu ere, azkenerako nahiko modu naturalean garatu
ahal izan da euskararako egokitzapena, baina azaleko mailan bakarrik mugitzea ez dugu oso egoki
ikusten euskararako, nahiz morfeman oinarritzea — Aronoffen bidetik— erakargarria den,
sintaxirako prestaeran irabazten dena gardentasunean galtzen baita.
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II, Eranskina: Adilz lagunimUearen morfotaiika

II. ERANSKINA

ADITZ LAGUNTZAILEAREN MORFOTAKTIKA
Aditz laguntzailearekin saio bat egin dugu, honen analisia morfotaktika bidez osatu nahirik.
Segmentazio osoa da hemen aurkeztuko duguna, baina eskuz egina, inplementatu gabe. Hiru
arrazoik bultzatu gaituzte forma guztiak zerrendatzera, Aditz iagimtzaik batua (Euskaitzaindia
1973) corpus gisa erabiliz, lehenago ere adierazi dugunez; a) eraginkortasunik ezak, sistema
asko motelduko lukeeiako; b) segmentazio handiegia izateak, morfema gehiegi sortzen baita (eta
hau, bete-betean lotzen da aurreko arrazoiarekin); eta e) segmentazioa eginda ere, urruneko
mendekotasuna ez dugu konpontzen. Guk landu duguna atzizkia kontuan hartuta egin da, baina
aurrizkiaren aztarnarik ez dugu. Beraz, ez-osoa da saioa, baina morfema-banaketa nola bidera
daitekeen ikusteko baliagani izan zaigu.
Inpiementatu gabe dagoenez, ezin izan dugu bideragarritasun erreala egiaztatu.
Bestalde, aditz trinkoekin saiorik egin ez dugun arren, badirudi erraz sistem atiza
daitekeelahori ere.
Ondorio gisa, osagaien segmentaziorako egokia dela ikusi dugu, baina hitzaren barruko
osagai-segidarako soilik, alegia, aurrizkiak eta atzizkiak batera landu gabe. Atzizkientzat
bakarrik (eta hala beharko zukeen aurrizkiekiu bakarrik probatu izan bagenu ere) egokia da, hala
ere,
Eranskin honetan pertsona bakoitzaren m orfotaktika adieraziko dugu, arbola bidez
aurrena, bi mailatako ereduaren formalismoa erabiliz hurrena, azpilexikoak aipatuz batetik, eta
jarraitze-klaseak bestetik.
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A D IT Z L A G U N T Z A IL E A R E N M O R F O T A K T IK A
1. A zpilexikoen e ta ja rra itz e -k la se e n d efin izio ak
Letra larriz dagoena janaitze-klasearen izena da eta letra xehez dagoena, berriz, azpilexikoa.

Z= (z-Ix)
z-ix= (A, IN, EN, INT)
A= (a-lx)
a-lx= (I, RA, RE,T,KI,IT, LAT, TE,DI, U ZA2)
1= (i-lx)
i-Ix= (TE, ZKI, E, NORI, Z, Z A l)
TE= (te-lx)
te-lx= (Z, KE, LN)
Z= (z-lx)
z-lx= (TE2, E, 10, KE, N, TE, LAT, LN)
TE2= (te2-lx)
te2-lx= (N, 10, LAT, NORK13, LN)
N= (n-lx)
n-lx= (LAT)
E= (e-lx)
e-lx= (N, ZA2, Z, KI, DI, KE)
KE= (ke-lx)
ke-lx= (LAT, TE2, NORK, LN)
RA= (ra-lx)
ra_lx= (LAT, TE)
RE= (re-lx)
re-lx= (TE2)
T =(t-lx)
t-lx= (ZA l)
NORI= (noril, nori2, nori3)
noril (t, gu)= (LAT, KE, TE, TE2, N, 10, LN, NORK23)
nori2 (k, n, zu, zue)= (LAT, KE, TE, TE2, N, 10, LN, NORK13)
nori3 (o, e)= (LAT, KE, TE, TE2, N, 10, LN, NORK)
NORI13= (noril, nori3)
NORI23= (nori2, nori3)
KI= (ki-lx)
ki-lx= (ZKI, NORI)
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IT= (it-lx)
it-lx= (U, Z A l, ZA2, E)
U= (u-lx)
u-lx= (NORK, Z, KE, LN, 10, TE, TE2, LAT)
NORK13= (norkl, norkS)
norkl (t, gu)= (LAT, N, 10, LN, KE, TE2)
nork2 (k, n, zu, zue)= (LAT, N, 10, LN, KE, TE2)
nork3 (0, te)= (LAT, N, 10, LN, KE, TE2)
ZA2= (za2-lx)
za-lx= (NORK, TE, TE2, KE, N, 10,1, NORI, ZKI)
IN= (in-lx)
in-lx= (+Z, A2)
EN= (en-lx)
en-lx= (DI, U, KI, E, IT, I)
A2= (ax-lx)
a2-lx= (TE)
LN= (In-lx)
ln-lx= (LAT)
INT= (int-lx)
*

.

t

fr ~ T i

«i

r»

a /"t

»1.'r-vTr

t t

r—r \

snt-lx= (Z A l, ZA2, *DI, U, Z)
*DI= (*di-lx)
*di-lx (0)= (E)
G= (g-lx)
g-lx= (A, IN, INT, EN)
*Z= (Z-LX)
Z-LX (0)= (LN, TE2)
D= (D-LX)
D-LX= (a, u, e, i, it)
DI= (di-lx)
di-lx (N,I0)
Z"= (x"-lx)
z"-lx (z)= (*Z, I, A, E, IT, U)
B= (B-LX)
B-LX= (E, IT, I)
L= (L-LX)
L-LX= (IT, I, E, U)
N= (n-lx)
n-lx= (A, INT, E, EN, IND, I, U, IT)
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IND= (ind-lx)
ind-lx= (U)
H= (h-lx)
h-lx= (A, INT, E, EN, IND, I, U. IT)

2. P a re n te si bidezko m o rfo ta k tik a re n azalp en a
2.1. L ehenengo p e rtso n a s in g u la rra re n m o rfo ta k tik a (NI)
N (A1 (I (TE (KE (LAT)), Z (LAT), Z A l (TE (KE (LAT))))
T (Z A l (I (NORI23 (LAT, KE (LAT)))))
KI (NORI23 (N, KE (LAT), 10))
*DI (N, 10)
U (NORK23 (LAT), KE (NORK23 (LAT)))
ZA2 (NORK23 (N, 10), KE (NORK23 (LAT))))
INT (Z (LN, 10)
ZA l (I (NORI23 (LN, KE (LAT, LN), 10)), TE (KE (LAT, LN)))
ZA2 (NORK23 (N, 10), KE (NORK23 (LAT, LN)))
*DI (E (KE (LAT, LN))))
EN (*DI (N, 10)
KI (NORI23 (N, 10, KE (LAT, LN))))
IND (U (NORK23 (LN, 10), KE (NORK23 (LAT, LN))))
I (E (ZA2 (I (NORI3 (N, 10, KE (LAT, LN))), NORI2 (10, LN, KE (LAT, LN)))))
U (10, LN, KE (LAT, LN))
IT (U (10, LN, LAT), Z (KE (LAT, LN)), ZA2 (N, 10, KE (LAT, LN)))
E (ZA2 (N, 10, KE (LAT, LN))))
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2.2. B ig a rre n p e rtso n a sin g u la rra re n m o rfo ta k tik a (H I)
H (A1 (I (TE (KE (LAT)), Z (LAT), Z A l (TE (KE (LAT))))
T (ZA l (I (NORI13 (LAT, KE (LAT)))))
KI (NORI13 (N, KE (LAT), 10))
*DI (N, 10)
U (NORK13 (LAT), KE (NORK13 (LAT)))
ZA2 (NORK13 (N, 10), KE (NORK13 (LAT))))
INT (Z (LN, 10)
Z A l (I (NORI13 (LN, KE (LAT, LN), 10)), TE (KE (LAT, LN)))
ZA2 (NORK13 (N, 10), KE (NORK13 (LAT, LN)))
*DI (E (KE (LAT, LN))))
EN (*DI (N, 10)
KI (NORI13 (N, 10, KE (LAT, LN))))
IND (U (NORK13 (LN, 10), KE (NORK13 (LAT, LN))))
I (E (ZA2 (I (NORI3 (N, 10, KE (LAT, LN))), NORIl (10, LN, KE (LAT, LN)))))
U (10, LN, KE (LAT, LN))
IT (U (10, LN, LAT), Z (KE (LAT, LN)), ZA2 (N, 10, KE (LAT, LN)))
E (ZA2 (N, 10, KE (LAT, LN))))

2.3. H iru g a rre n p e rtso n a s in g u la rra re n m o rfo ta k tik a (HURA)
D (A (LAT, TE (KE (LAT)), DI (N, 10), I (TE (KE (LAT))), KI (NORI (N, KE (LAT), 10))))
U (NORK (LAT), KE (NORK (LAT)))
E (ZA2 (NORK (N, 10), KE (NORK (LAT))))
IT (ZA2 (NORK (N, 10), KE (NORK (LAT)), U (NORK (LAT), Z (KE (NORK (LAT)))))
I (NORIl (NORK23 (LAT, N), KE (NORK23 (LAT)))
NORI2 (NORK13 (LAT, N), KE (NORK13 (LAT)))
NORI3 (NORK (LAT, N), KE (NORK (LAT)))
ZKI (NORIl (NORK23 (LAT, N), KE (NORK23 (LAT)))
NORI2 (NORK13 (LAT, N), KE (NORK13 (LAT)))
NORI3 (NORK (LAT, N), KE (NORK (LAT))))
E (ZA2 (NORIl (10, KE, NORK23 (LAT), N, NORK23 (N, 10))
NORI2 (10, KE, NORK13 (LAT), N, NORK13 (N, 10))
I (NORI3 (10, KE, NORK (LAT), N, NORK (N, 10)))
ZKI (NORIl (10, KE, NORK23 (LAT), N, NORK23 (N, 10))
NORI2 (10, KE, NORK13 (LAT), N, NORK13 (N, 10))
NORI3 (10, KE, NORK (LAT), N, NORK (N, 10))
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L (IT (ZA l (10,1 (NORI (10, KE (LAT))), TE (KE (LAT)))
E (KE (LAT)))
I (NORI (KE (LAT, TE2 (LAT)), 10, TE2 (10))
ZKI (NORI (KE (LAT, TE2 (LAT)), 10, TE2 (10)))
E (ZA2 (NORI (KE (LAT, TE2 (LAT)), TE2 (LAT), N, 10)
ZKI (NORI (N, 10, TE2 (LAT), KE (TE2 (LAT)))))))
E (KI (NORI (10, KE (LAT)))
*DI (N, 10)
ZA2 (N, 10, KE (LAT)))
U (10, KE (LAT))
IT (U (10, Z (TE (LAT), KE (LAT, TE (LAT))))
ZA2 (N, 10, KE (TE (LAT), LAT), TE (N, 10))))

Z" (*Z (LN)
I (N ORIl (NORK23 (LN, KE (TE2 (LN), LN), TE2 (LN)))
NORI2 (NORK13 (LN, KE (TE2 (LN), LN), TE2 (LN)))
NORI3 (NORK (LN, KE (TE2 (LN), LN), TE2 (LN)))
ZKI (NORIl (NORK23 (LN, KE (TE2 (LN), LN), TE2 (LN)))
NORI2 (NORK13 (LN, KE (TE2 (LN), LN), TE2 (LN)))
NORI3 (NORK (LN, KE (TE2 (LN), LN), TE2 (LN))))
E (ZA2 (NORI (N, TE2 (N), KE (LN, TE2 (LN)))
ZKI (NORI (N, TE2 (N), KE (LN, TE2 (LN)))))))
A (I (NORI (LAT, KE (LAT)))
TE (KE (LN)))
E (KI (NORI (N, KE (LN)))
DI (N, 10)
ZA2 (N, KE (LN)))
IT (ZA l (I (NORI (LN, KE (LN))), N, KE (LN))
E (KE (LN))
ZA2 (N, TE (N), KE (LN, TE (LN)))
U (LN, 10, Z (KE (TE (LN), LN), TE (LN))>)
U (10, LN, TE (LN), KE (LN)))
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2.4. Lehenengo pertsona pluralaren m orfotaktika (GU)
G (A (I (TE (Z (N, 10, KE (LAT))))
RA (LAT, TE (KE (LAT)))
T (ZA l (I (ZKI (NORI23 (LAT, KE (LAT))))))
KI (ZKI (NORI23 (N, 10, KE (LAT))))
IT (U (NORK23 (LAT), Z (KE (NORK23 (LAT))))
ZA2 (NORK23 (N, 10), KE (NORK23 (LAT)))))
IN (*Z (LN), A2 (TE (KE (LAT, LN))))
INT (ZA l (ZKI (NORI23 (LN, KE (LAT, LN), 10)))
ZA2 (I (ZKI (NORI23 (N, 10)))
KE (NORK23 (LAT, LN)))
*DI (E (Z (KE (LAT, LN), 10, N)))
U (NORK23 (LN, 10), Z (KE (NORK23 (LAT, LN)))))
EN (KI (ZKI (NORI23 (N, 10, KE (LAT, LN))))
U (10, LN, KE (LAT, LN))
E (ZA2 (N, 10, KE (LAT, LN)))
IT (U (10, LAT, LN, Z (KE (LAT, LN)))
ZA2 (N, 10, KE (LAT, LN)))
I (E (ZA2 (I (NORI3 (N, 10, KE (LAT, LN)))
NORI2 (N, 10, KE (LAT, LN))))
NORI23 (10, LN, KE (LAT, LN))
ZKI (NORI23 (10, LN, KE (LAT, LN)))))))
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2.5. Bigarren pertsona singularraren e ta pluralaren m orfotaktika (ZU / ZU EK )
Z (A (I (TE (Z (TE2 (N, 10), E (N), 10, KE (LAT, TE2 (LAT)))))
RA (LAT, TE (KE (LAT, TE2 (LAT))))
RE (TE2 (LAT))
T (ZAl (I (ZKI (NORI13 (LAT, KE (LAT, TE2 (LAT)), TE2 (LAT))))))
KI (ZKI (NORI13 (N, KE (LAT, TE2 (LAT)), TE2 (N, 10), 10)))
IT (U (NORK13 (LAT), Z (TE2 (NORK13 (LAT)), KE (NORK13 (LAT), TE2
(NORK13 (LAT)))))
ZA2 (NORK13 (N, 10), TE2 (NORK13 (N, 10), KE (NORK13 (LAT), TE2
(NORK13 (LAT))))))
IN (*Z (LN, TE2 (LAT))
A2 (TE (KE (LAT, LN, TE2 (LAT, LN)))))
EN (U (KE (LAT, LN, TE2 (LAT, LN)), LN, 10, TE2 (LN, 10))
KI (ZKI (NORI13 (N, 10, KE (LAT, LN, TE2 (LAT, LN)), TE2 (N, 10))))
E (ZA2 (N, 10, KE (LAT, LN, TE2 (N, 10), TE2 (N, 10)))
IT (U (10, LN, LAT, Z (KE (TE2 (LAT, LN), LAT, LN), TE2 (LAT, LN)))
ZA2 (N, 10, KE (LAT, LN, TE2 (LAT, LN)), TE2 (N, 10)))
I (E (ZA2 (I (NORI3 (N, 10, KE (LAT, LN, TE2 (LAT, LN)), TE2 (N, 10))))
N O R Il (N, 10, KE (LAT, LN, TE2 (LAT, LN)), TE2 (N, 10))))
NORI13 (10, LN, KE (LAT, LN, TE2 (LAT, LN)), TE2 (10, LN))
ZKI (NORI13 (10, LN, KE (LAT, LN, TE2 (LAT, LN)), TE2 (10, LN)))))
INT (ZA l (ZKI (NORI13 (LN, TE2 (LN), KE (LAT, LN, TE2 (LAT, LN)), 10)))
ZA2 (I (ZKI (NORI13 (N, 10, TE2 (N, 10))))
KE (NORK13 (LN, LAT), TE2 (NORK13 (LAT, LN))))
*DI (E (Z (KE (LAT, LN, TE2 (LAT, LN)), N, TE2 (N, 10), 10)))
U (NORK13 (10, LN), Z (KE (NORK13 (LAT, LN), TE2 (NORK13 (LAT, LN)))))))
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