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Marratxoaren erabilera
zenbait hitz-elkartetan *
Joxe Lizarralde

Lehenik esan behar da marratxoaren
erabileran ez dagoela batasun edo ados
tasun handirik gaurko praxian. Gaurko
praxiari begira, esan liteke batzu maxi
malistak direla eta beste batzu minima
listak. Alegia, zenbaitek hitz-elkartea
ren antza duten kasu guztietan jartzen
dute marratxoa. Agian, UZEiren pra
xia da zorrotzena auzi honetan. Kasu
honetan zehaztasuna izan liteke arrazoi
nagusia, hizkera teknikoari dagokion
zehaztasunaren haritik.

Maximalisten artean sartu beharko
genituzke, baita ere, Elizaren Liturgi
Liburuak, hala nola: «lrakurgaien Libu
rua» eta «Meza Liburua» eta Ritualak.
Liburu hauek jendearen aurrean ira
kurtzekoak direnez, arrazoia irakurleari
erraztasun guztiak ematea izan liteke,
horrela testuari behar bezalako zentzua
eta doinua eman ahal izateko. Nolanahi
ere, nahiko bitxia gertatzen da begi alfa
betatuentzat hainbeste marratxo ikus
tea.

Nik neuk arazo batzu ikusten ditut
praxi honetan, euskara idatziaren arlo
guztietara aplikatu nahi bada behintzat.
Eta horretaraxe dator artikuluska hau,
kezka batzu plazaratzera eta zenbait
proposamen egitera. Egia esan, ez ditut
gauzak garbiegi ikusten, baina jendeari
pentsaraztea lortzen badut, aski da
gaurkoz.

Auzi honetan ikusten ditudan bi ara
zo nagusiak hauexek dira, labur esate
ko:

1. Ez da beti hain garbia gertatzen zen
bait kasutan hitz-elkarketa ala beste
zerbait dagoen jakitea. Hortaz, ma
rratxoaren erabilera ere horren bai
tan egongo litzateke. Nire ustez, ba
tzutan posposizio gisako elkarketa
bat gertatzen da eta ez bi izenen arte
ko konposizio trinkoa. Horrelakoe
tan ez dut marratxoa erabili beharrik
ikusten, bigarren hitzak (posposizio
koak) aski garbi adierazten bait du
aurreko hitzarekin duen lotura.

2. Bestalde, marraren erabileran bide
maximalista hartzeak arazo estetiko
bat sortzen du maiz euskaraz, batez
ere zenbait arlotan. Alegia, marra
gehiegi pilatzen da testuaren barman
eta horrek halako itxura astuna eta
motroiloa ematen dio idatziari. Be
gientzat ez da oso atsegina gertatzen
marraz josiriko hitz-kateak behin eta
berriro topatzea.
Hortaz, eta lehen esan bezala, nik

neuk posposizio gisako kasu horietan
(ez dakit formulazioa egokia ate den)
marratxorik ez erabiltzea proposatuko
nuke. Jakina, zalantzazko kasuetan le
goke auzia eta horiek zehaztea komeni
ko litzateke.

• Artikulu honen egileak argi eta garbi aitortu nahi du ez duela lan hau behar bezala borobiltzeko modu
rik izan. Halaz ere, betiko kaxoian uztea baino nahiago izan du bere horre tan argitaratzea, auzi honetan ar
gitasun pittin bat egiten hasteko ongarri gerta daitekeelakoan.
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Zein dira, ordea, marratxorik behar
ko ez luketen posposizio gisako kasu ho
riek? Oro har, bigarren hitza berez edo
gehienetan beste bati lotuta joaten de
nean eta, beraz, irakurtzeko eta ulertze
ko inolako problemarik (edo problema
handirik) sortzen ez denean.

Gauzak exenpluen bidez hobeki ar
gitzen direnez gero, hona hemen nik
marratxorik gabe erabiliko nituzkeen
zenbait kasu (hauen antzeko beste asko
ere aipa zitezkeen): hitzaurre modura,
liburu mota, ogi bila, irakasle gisa, eza
guera maila, kultura saila, bertsolaritza
arloa, etxe aurrean, etxe atzean, etxe
barman, etxe barnean, etxe azpian, jen
de pila, aldizkari mordoa, hiztegi sorta,
orri bilduma, paper puska, haragi zatia,
izen zerrenda ...

Horietaz gainera, marratxorik gabe
idatziko nituzke aditz nominalizatuare
kin egiten diren zenbait elkarketa, hala
nola: euskalduntze lanetan, alfabetatze
prozesua, irakurtze kontua, aurreratze
bideak ...

Bestalde, posposizio gisakoei buruz
esan dena aplikatu beharko litzateke
zenbait «preposizio»ren kasuan ere:
barne ministrari, kanpo harremanak ...
Hauetan ere aurreko hitzak berak nahi
ko garbi uzten du hurrengoarekin duen
lotura, marratxo baten langa (begien
tzat bederen) jarri beharrik ez dagoela
rik.

Dena den, lehen esan bezala, auzia
dudazko kasuetan legoke, alegia egiaz
ko hitz elkartua ala bestelako lotura edo
elkarketaren bat ote den jakitean. Hori
dena hobeto ikusi beharko litzateke,
noski. Nolanahi ere, marratxoaren era
bilera hobeto finkatzea komeni litzate
ke, kasu desberdinak kontuan hartuz
eta estetikaren arrazoiak gutxietsi gabe.

Egia esan, artikulu hau argi eske
gehiago doa, argia ematera baino. Bai
na gauzak norbaitek planteatu ezean
hortxe gelditzen direlarik, eguneroko
praxian ikusten dudan arazo bat plaza
ratu nahi dut. Ez naiz oso segur nik pro
posatzen ditudan kasu eta exenplu guz
tiak zaku berean sartzekoak diren ala
ez.
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Lehen proposaturiko kasuez aparte,
konposizioko lehen izenak letra bat
galtzen duenean ere (normalean a itsa
tsia dutenetan) hobe litzateke marra
txorik ez erabiltzea, hala nola: pedagogi
arazoak, filosofi liburua, literatur lehia
keta, aizkol apustua ...

Konposizioa alde batera utzirik, ba
dira beste kasu batzu ere adostasunik
gabekoak marratxoaren erabileran.
Hiru multzotan banatuko nituzke ka
suak:

a) Errepika moduko moldeak: men
diz-mendi, isil-isilik, poliki-poliki,
aurrez-aurre, buruz-buru ... Ez da
batasunik ikusten praxian; batzuk
marratxoa jartzen duten lekuan
beste batzuk ez dute ezer ipintzen.

b) Onomatopeiak edo antzekoak:
dingi-danga, zipi-zapa, mara
-mara, handi-mandiak, auzi-mau
ziak, isil-misilka, nahas-mahas ...
Hauek ere batzuk marratxorik
gabe idazten dituzte.

e) Elkarketa berezi bat: anai-arre
bak, seme-alabak, aita-amak, se
nar-emazteak, zeru-lurrak, gor
putz-odolak, ate-leihoak, gaur
-biharretan, galde-erantzunak,
izen-deiturak, joan-etorriak ... Ka
su hauetan ere batzuk marratxorik
gabe dena lotuta idaztera jotzen
dute, hala nola: anaiarrebak, se
mealabak... Nik neuk hobeki
ikusten dut marratxoa erabiltzea
b) eta e) kasuetan behintzat.

Esan dugutenik nahiko garbi dago
marratxoen erabilera ondo finkatu eta
zehaztea komeni dela, zein bere aldetik
eta bere gisa ibil ez dadin. Remen ere
euskara idatziaren itxura eta batasuna
dago jokoan.

Nolanahi ere den, nik neuk hitz-el
karketetan marratxoaren erabilera zer
txobait urriagotzea gomendutako nuke
(lehen aipaturiko maximalisten ka
suan), hemen proposaturiko irizpideen
haritik (argitu eta gehiago zehaztu beha
rreko irizpideak dira, noski) edo beste
lako iritzien arabera. Testuaren argita
suna eta ulerpena zalantzan jartzen ez
den bitartean, marra batzu kentzeak
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mesede egingo liokeela uste dut euskara
idatziari. Besterik da, noski, zenbait
kasu edo usadio berezitan -testua
ozenki irakurri beharrekoa denean edo
hizkera zientifiko-teknikoaren ze
haztasun osoa gorde nahi denean
ohizkoak baino marra gehixeago era
biltzea. Baina kasu berezi hauek ezin li
tezke zabaldu, ene ustez, euskararen
arlo guztietara. Estetikaren arrazoiak
uste baino seriagoak dira hizkuntza kon
tuan. Marratxo gehiegi ikustea mingarri
gertatzen da begientzat, alfabetatuaren
kasuan bederen.

Dena den eta esanak esan, duda eta
zalantza asko dago alor honetan euskal
idazleen artean. Adibide asko aipa litez
ke hemen. Hona hemen kasu batzu:
hauteskunde urtea, garagardo lantegia,
autodeterminazio eskubidea, defentsa
ministraría, eguraldi gizona, enpresa ja
bea ... Agian hobeto leudeke bere ho
rretan, marratxorik gabe, baina hori ho
beto pentsatu beharko litzateke, eta ho
rien antzeko kasu dezente dago. Esate
baterako, Iñaki Zabaletaren azken no
belatik exenplu hauek bildu ditugu, be
rak idazten dituen bezala: eurisoinua,
irakurmahaia, urratsotsak, sendala
guntzak ... Beste zenbaitek marratxoaz
lotuta idatziko lituzke hitz-elkarte
hauek.

Arazo honetan lehen hitzaren luze
-laburrak ere asko jokatzen du, laburra
denean (bi silaba edo gutxiago) bi hitzak
elkartzera errazago jotzen delarik, Hi
rukoa izanda ere, batzuk elkartzeko joe
ra dute. Hala nola: bizkarrezur, gidalí
buru, eskuliburu, liburudenda, dirula
guntza, zientzigizon, zezenplaza, gai
jartzaile ... Kasu hauetan eta beste asko
tan, nik esango nuke gero eta gehiago bi
hitzak elkartzera jotzen dela, nahiz eta
erabateko adostasunik ez dagoen. Egia
da, baita ere, zenbait hitz-elkarte euska
ran asimilatu edo etxekotu abala, ma
rratxorik gabe lotuta idaztera jotzen
dela gero eta gehiago.

Eraskin gisa

Marratxoari buruz ari garenez gero,
on da Euskaltzaindiak puntuazio-mar-
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kei dagozkien idatzaruetan zer dicen ja
kitea, eta bereziki marratxoari dago
kion puntuan. Hona hemen testu osoa
(Euskara, separata, XVI, 1971, 12-13.
orr.):

6. Marratxoa (-). Marratxoa da,
zubi antzo, lokarria adierazteko era
biltzen den marra txikia. Bi hitzen ar
tean edo hitzaren eta atzizkiaren ar
tean jartzen da. Ez ordea beti. Adiga
rri honetzaz euskera idatzia gehiegi
zama ez dezagun, kasu beharrezkoe
netan bakarrik jarri behar dela uste
dugu. Kasu hoietaz landara, bat ere
markarik ez erabiltzea hobe. Hona
hemen, bada, kasurik beharrezkoe
nak.

a) Pertsona edo toki izen propioe
tan. Arrotzak, ezezagunak edo guti
ezagunak direnean bakarrik. Adibi
dez: «Scott-ek», «Bremen-en», «Hi
tler-ek», Gainerakoetan, deus ez:
«Orion», «Bolibarren», «Gernika
tik», «Parisen»; «Mogelek», «Axula
rren irakurria».
b) Aldizkari eta liburu izenetan, ai

pamenetan eta abar. Komatxorik ez
denean eta atzizkiren bat segitzen
baldin bada, tartean marratxoa jarri
beharra dago. Adibidez: «Garoa-ti
irakurtzen da». «Frantsesezko corps
ek» (letra berezia marraraino baka
rrik).
d) Atzizkia edo aurrizkia soilik ai

patzen denean. Adibidez: «tu- atziz
kia», «-ber aurrizkia».
e) Hitz elkarteetan. Ez ordea beti.

Hitz elkarteak beti sortzen hari da
euskera. Beti horrelakoetan marra
jarri beharra, aspergarri eta are itsusi
ere litzake. Aipa ditzagun kasurik
beharrezkoenak. Hoietaz landara,
ezer ez jartzea hobe:
- Hitz elkartearen bigarren zatia

lehenbizikoaren oiartzuna denean.
Adibidez:«Tarteka-marteka», «nahas
mahas», «duda-mudatan»,
- Marratxoa jarri gabez, hitz el

kartea ote den garbi ageri ez denean.
Adibidez: «Kandela,-argia», «batzar
agiria», «andre-sendagile», «haur
-saltzaile». Beti, ordea, horrelakoe-
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tan jarri beharrik ez da: hitz laburrak
direnean 'edo lehenbiziko hitzaren
bokala galdu ez, baina aldatu egiten
denean, hobe da dena loturik idaz
tea. Adibidez: «Ahazabal», «bu
ruhandi», «sudurluze».
- Bikotea osatzen duten esaldie

tan. Adibidez: «Senar-emazteak»,
«seme-alabak», «nagusi-langileak».
Bukatzeko, hau izan bedi erregela

nagusia: Marratxoaren enplegua ka
surik beharrezkoenetarako utz bedi.
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Aipatu diren hauek dirudite beha
rrezkoenak.

(Euskaltzaindiak 1971.go maiatza
ren 28ko batzarrean onartua)
Azkenik, Euskaltzaindiak emandako

arau hauei buruz eta guk hemen ukitu ez
ditugun puntu batzuri buruz argitasun
gehiago nahi duenak ikus beza: LUIS
VILLASANTE, Palabras vascas com
puesta y derivadas, Editorial Francisca
na Aránzazu, Serie «Luis de Eleizalde»,
Oñate, 1974,42-45. orr.

LA UTILIZACION DEL GUION EN ALGUNAS PALABRAS COMPUESTAS VASCAS

No existe unanimidad, ni siquiera un acuerdo
más o menos generalizado, en la utilización del
guión. Al respecto existen muchas dudas entre
los escritores vascos. Sin embargo, en este,
como en otros casos, sería conveniente precisar
y normalizar su utilización ya que lo que está en
juego es la unificación del euskara escrito.

El autor del artículo no pretende decir una pa-

labra definitiva sobre este tema, sino más bien el
iniciar una discusión en tomo al mismo.

En la praxis de la utilización del guión existe
una corriente maximalista y otra minimalista. El
autor aboga en su artículo por una disminución
del mismo en todos aquellos casos en que la cla
ridad del texto no ofrece ninguna duda.

THE USEOFTHE HYPHENIN SOME BASQUE COMPOUND WORDS

There is no general agreement about the
use of the hyphen. There are a lot of doubts
about it among Basque writers. Neverthe
less, it is essential to specify its use in order
to have sorne general rules in the process of
the unification of written Basque.
The author of the article doesn't give a fi

nal word on this subject but hewants to start
a discussion on it.

There are two main trends in the use of
this hyphen: one is callad maximalist and
the other one minimalist. The author thinks it
would be better to reduce the use of it when
the text is clear enough and doesn't leave any
room for a doubt.

L'UTILISATION DUTRAIT D'UNION DANS CERTAINS MOTS COMPOSES BASQUES

JI n'existe pas d'unanimité, méme pas un ac
cord plus ou moins général en ce qui concerne
l'utilisation du trait d'union. JI y a beaucoup de
doutes, a ce sujet, chez les écrivains basques. Ce
pendant, dans cecas comme dans d'autres il con
vient de préciser et de normaliser son utilisation,
vu que l'unification de l'euskara écrit est en jeu.
L'auteur de /'artic/e ne prétend pas dire le der-

nier mota ce sujet, mais plut6t entreprendre une
discussion.

Dans lapraxis de l'uti/isation du trait d'union,
il existe un courant maximaliste et puis un cou
rant minimaliste. L'auteur défend dans son arti
ele la non utilisation dans tous les cas oú la c/arté
du texte n'offre point de doutes.
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