
Aditz-aldiaren erabilera
goiztiarra haur euskaldun
elebakar batengan

Andoni Barreña Agirrebeitia
(Salamancako Unibertsitatea)

/dazlan honen he/buru nagusia haur euskaldun elebakarrak aditz-aldiaz
no/a jabetzen diren deskribatzea da. Zehatzago esanik, aditz-aldiaren
barruan orainaldiari kontrajarriz iraganaldiko eta a/egiazko formak ze/an
eta noiz hasten diren erabiltzen deskribatzea eta aztertzea da ikerketa
txo honetan aurkeztuko dudana.

Jabekuntzaren arloan gauza jakina da, beste hainbat hizkuntzatako gara
bideetan horrela ikusi ahal izan delako (ikus, esate baterako, gaztelania
ren jabekuntza-garapenean Hernandez Pina, 1984, ingelesaren garape
nean Brown, 1976, frantsesaren eta alemaneraren garapenetan Meisel,
1991), orainaldlko formak iraganaldikoak baino goizago erabiltzen
dituztela haurrek. Euskararen garabidean, beraz, orainaldiko adizkiak
(da. du, daki, zaio, dio,. ..) iraganaldikoak (zen, zuen, zekien, zitzaion,
zion, ...) baino goizago aurkituko ditudala uste dut. Alegiazko adizkiek
(balitzllitzateke, balulluke, ...), ekintza irreal bat, hots, gertatu ez <lena
adierazten dutelako, beluago aurkituko ditudala iruditzen zait.

Araketa honen bidez, beraz, haur euskaldunek iraganaldiko eta alegiazko
adizkiak orainaldikoen ostean gauzatzen dituztela ikusiko dugu. Horrez
gain, iraganaldiko eta alegiazko adizkiak zelan eta noiz, hots, zein egoe
ratan eta zer adierazteko erabiltzen dituzten arakatzen saiatuko naiz.
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Ikerlan hau egiteko begiratu ditudan datu guztiak Oitz haur elebakarrak
1;05;19ko1 adina izan duenetik 4;11;04ko adina izan duen arte ekoitziri
koak dira.

Oitz haurra Bizkaiko mendebaldekoa da eta berak ekoitziriko datu-bil
keta egin den bitartean haur euskaldun hutsa izan dela esan dezaket.
Oitzen gurasoak euskaldunak dira, zaintzailea ere euskalduna da, eta
gauza bera esan behar dut bere anaia nagusiari buruz. Etxean egiten den
hizkuntza euskara da, bizkaiera batez ere; alabaina, nabarmena da gura
soek duten euskara estandarraren eragina. Bestalde, haur hau 2;08ko
adina izan zuenean izan zen eskolaratua, euskara hutsezko ereduan hain
zuzen ere.

Oitz haurra hamabosteroko alditasunaz izan da bideograbatua, Datu-bil
keta honen ardura Euskal Herriko Unibertsitateko Euskal Filologia Sai
leko HEGEHJ2 ikerketa-taldeak izan du, eta haurra bideograbatzeaz
gain, grabaketen transkribaketez eta transkribaketen zuzenketez ere
jabetu da. Nik erabili ditudan datuak bideograbaketa transkribatueta
koak dira (ikus .1), zeren haur hau hamabostero bideograbatua izan
bada ere, grabaketa guztiak ez baitaude transkribaturik.

. 1 Oitz haurraren grabaketa transkribatuen zerrenda adinaren arabera taxuturik

1;05;19 1;06;22 1;07;20 1;08;29 1;10;02 1;11;05 2;00;05 2;00;26
2;01 ;19 2;02;00 2;03;09 2;04;11 2;04;24 2;05;05 2;05;21 2;06;05
2;06;25 2;07;05 2;08;13 2;08;19 2;09;00 2;10;12 2;10;29 2;11;12
3;00;10 .3;01;12 3;01 ;28 3;02;10 3;03;00 3;03;25 3;04;22 3;05;27
3;06;24 3;07;23 3;08;24 3;09;11 3;10;14 3;11 ;25 4;00;24 4;01;10
4;01;11 4;02;07 4;03;23 4;04;28 4;05;25 4;06;14 4;06;21 4;07;27
4;08;19 4;09;03 4;09;21 4;10;22 4;11 ;04

Bideograbaketa bakoitzak hogeita hamar minutu inguru irauten du eta
etxeko berezko giroan daude eginik. Ez da egon inolako gidoirik graba
ketak egiterakoan; bertan entzun dezakegun hizkuntza, beraz, guztiz
bat-batekoa da. Grabaketetan Oitz haurra bere aitagaz edo bere amagaz
ari da jolasten eta kontu-kontari, sarritan bere anaia nagusia edo bere
adineko beste lagun batzuk ere agertzen zaizkigularik.

Korpus honetan bildutako datu denak arakatu ditut, baina, haurrak
ekoizten duena beragaz ari den mintzaide helduaren edo beste baten
errepikapen edo imitazio zuzena bada, ez dut kontutan izan, haurra bere
baitatik sortzeko gai dena ikusi nahi izan baitut.

Hasieran aipatu dudan legez, aditz-aldia da arakatuko dudan hizkuntza
-arloa. Euskaltzaindiak urraturiko Euskal Gramatika. Lehen Urratsak
izeneko liburuan3 arlo honetan denbora eta tempusa bereizten dira,
beste hizkuntzetako gramatiketan egiten den legez (ingelesez, tense eta
time; alemaneraz, tempus eta zeit).
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Aditz-aldiaren
erabilera

Adizkirik gabeko
a roa

Orainaldiko adizkien
agerrera

Euskaltzaindiak proposatzen duen terminologian denbora adigaiak aldi
estralinguistikoa adierazten du eta tempus adigaiak, ostera, aldi linguis
tikoa. Nik neuk, araketa honetan, aldi linguistikoaz jardungo dut, hots,
tempusaz, aditz-aldia4 deituko diodan arren.

Aztergaia, beraz, adizki trinkoez edo laguntzaileez haur honek gauza
tzen duen aldi linguistikoa da. Euskararen aditz-aldiaren sistema orai
naldiko formek (da, dago, du, dio, ... ), iraganekoek (zen, zegoen, zuen,
zion, ...) eta hipotetikoek edo alegiazkoek (balur/litzateke, balego/lego
ke, balu/luke, balio/lioke, ... ) osatzen dute5•

Orainaldiko eta iraganeko formen arteko ezberdintasunik nagusienetari
koa iraganeko formek hartzen duten -n marka da. Honez gain, haur
honek, aldiari ala moduari dagokion eztabaidan sartu barik, hirugarren
pertsonei, singularrekoei zein pluralekoei, dagozkien adizkiak orainal
dian d- markaz (batuaz zein bizkaieraz: da, dago, du/dau, dio/deutso, ...)
eta iragaldian z- zein <ó- markaz (batuaz eta bizkaieraz: zen/zan, ze
goen/egoen, zuen/eban, zion/eutson, ...) hasten direla ikasi beharko du.
Alegiazko adizkien arloan, ostera, ha- aurrizkiaren zein -ke atzizkiaren
zereginaz jabetzeaz gain, hirugarren pertsonei dagozkien adizkietan l
marka beharrezkoa dela ikasi beharko du.

Deskribapena errazteko, aditz-aldi ezberdinek derakusaten adizki trinko
eta laguntzaileen agerrera urrats edo aroetan aurkeztuko dut: inolako
adizkirik gabeko aroa, orainaldiko adizkiak erabiltzen dituen aroa eta,
azkenik, iraganeko adizkiak ekoizten hasten den aroa. Edozelan ere,
araketaren amaierarantz, alegiazko formen agerrera ere ikusiko dugu.

Haur honi grabaturiko datuetan ikus daitekeen legez, hasiera batean ez
da inolako adizkirik agertzen haur honen hizkuntza-ekoizpenean. Oi
tzek, 2;00;05eko adina duen arte, ez darabil adizki laguntzailerik, ezta
adizki trinkorik ere. Aro honetan aditz-forma bakarrak jokatugabeak
dira, hots, pertsonarik zein aldirik erakusten ez dutenak:

(1) aitita(k) apu( r)tu (1;06;22)

(2) bai, ni igon (1;11;05) Mikel(ek) erin atara (1;11;05)

Bideograbaketetako ekoizpenei dagokielarik, Oitz 2;00;05eko adinaz
hasten da lehen adizkiak erabiltzen:

(3) ez da(g)u6 hemen (2;00;05) azala izan da (2;00;05)
o( raiintxe ezin da (2;00;05)

Une honetatik aurrera grabaketa guztietan agertzen zaizkigu orainaldiko
adizkiak, gero eta forma gehiago gainera. Edozelan ere, adizkien age
rrera-hurrenkera ez da nolanahikoa, eta pertsona-komunztadurari dago
kiolarik honako urratsok ikus ditzakegu7:

l. Orainaldiko adizki laguntzaileak ekoizten dituen arren, lehen urra-
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tsean, badirudi pertsona-komunztaduraren fenomenoaz ez dela jabetu,
hirugarren pertsonei dagozkien adizkiak edozein pertsonarekin erabil
tzen baititu. Ondoko adibideetako subjektuak pluraleko hirugarren per
tsona eta singularreko lehen pertsona diren arren, adizkiak singularreko
hirugarren pertsonei dagozkienak dira:

(4) bi da(g)u (2;00;05)

(5) (nik) e: daki (2,:01;09) (bere burua: diharduenean)

(6) ni ni ni(k) kertsea badeko(dauka) (2;02;00)

Urrats honetan adizkiak aditz-lexema hutsak direla pentsa daiteke. Oi
tzek erabiltzen dituen forma bakarrak hirugarren pertsonei dagozkienak
<lira(da, daga, daki, dauka, ...). Batzuetan, subjektua hirugarren pertso
na denean, egokitasun osoa ere ikus dezakegu:

(7) ez da(g)u zezena (2;00;26)

(8) argia izetu da (2;01;19)

hori zer da? (2;00;26)

Oit: Txikik badeko( dauka) handia
(2;01)

2. Bigarren urratsean subjektuarekiko pertsona-komunztadura erakusten
dituzten adizkiak hasten da erabiltzen. Aurrerapauso hau 2;03;09ko adi
na duenean ikus dezakegu lehen aldiz:

(9) hola, ni nati}; (2;03;09)

(10) badakit (2;03;09)

ba makila bat da (2;03;09)

berak badaki zubia e(g)iten
(2;04;11)

Aldi honetan, subjektuarekiko pertsona-komunztadura egokia adierazi
rik darabiltzan adizkiak iragangaitzak (naiz/da, ...) zein iragankorrak
(dakit/daki, daukat/dauka, ...) diren arren, osagarri zuzenarekiko pertso
na-komunztadurarik ez dakusat forma iragankorretan, berauek beti sin
gularreko hirugarren pertsonari baitagozkie8•

3. Hurrengo urratsean zehar-osagarriarekiko pertsona-komunztadura
erakusten duten adizkien erabilera ikus dezakegu. Fenomeno hau
2;04;24ko adinetik aurrera aurkitu dut eta, aurreko urratsean bezala, for
ma iragangaitzak zein iragankorrak bildu ditut aldi honetan:

(11) garajea e(g)ingo dotza(g)u(diogu) (2;04;24)
ze bestela kenduko (d)ozku(digu) (2;04;24)

(12) hala, jausi jateirait) (2;04;24)

4. Azkenik, 2;06;05eko adina duenetik, osagarri zuzenarekiko pertsona
-komunztaduraz jabetu dela esan daiteke. Une honetatik aurrera hiruga
rren pertsona singularrak eta pluralak bereizten hasten da:

(13) bota e(g)in dauri ditu) hona (2;06;05)
zuk honekihauek) bota dozuz(dituzu} (2;06;05)

Kontutan izanik lehen eta bigarren pertsonei dagozkien formak askoz
beranduago ekoitziko dituela haur honek (3;09;11ko adina duenean),
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lraganeko adizkien
agerrera

beharbada, osagarri zuzenaren pertsona-komunztaduraren inguruan,
numeroaren ezberdintasunaz (singularra/plurala) baino ez da jabetu une
honetan.

Oitz 2;07;05eko adina betetzen duenean hasten da iraganeko adizkiak
erabiltzen, grabaketetako ekoizpenei so egin ezkero behinik behin:

(14) otso bat etorri zan etajan e(g)in zuen (2;07;05)

lraganeko adizki hauek, alabaina, inguru ezberdinetan darabiltza haur
honek, mezu ezberdinak adierazteko, alegia. Lehenengo eta behin,
aurretik entzun dituen ipuinak edo berak asmatu dituenak kontatzeko
darabiltza iraganeko adizkiak. lpuin-kontaketan nabarmena da euskara
estandarreko formen erabilera haur honengan.

Bigarrenez, berari gertatu zaion edo inguruan ikusi duen zerbait konta
tzeko darabiltza iraganeko adizkiak. Guztiz arrunta da erabilera hau,
aurrekoa bezalaxe.

Hirugarrenez, fikzioko egoerak sortzean darabiltza iraganeko adizkiak,
joko sinbolikoa deitzen den jardunean hain zuzen ere.

Azkenik, iraganeko adizkiak alegiazko baldintzak osatzeko darabiltza
Oitzek. Geroago zehaztuko dudan bezala, erabilera hau ez dator araua
rekin bat, estandarraren arauarekin behintzat. Edozelan ere, alegiazko
baldintzen inguruetan iraganeko adizkiak darabiltza haur elebakar
honek.

lnguru hauetan gauzatzen duen iraganeko adizkien erabilera, grabakete
tako datuetan agertzen zaigun hurrenkeran ikusiko dugu jarraian.

l. Iraganeko adirkiak ipuin-kontaketan

Hauxe da ikus dezakegun iraganeko adizkiez burutzen duen lehen
erabilera. Lehenengo adibideak 2;07;05eko adina duenean ikus ditza
kegu eta hemendik aurrera ia grabaketa guztietan darabiltza forma
hauek.

Oitzekin eta Mikelekin batera jolasten diharduen mintzaide helduak
ipuinak kontatzera bultzatzen ditu haurrak. Hona hemen elkarrizketa
luze batean bildu ditudan iraganaldiko adibideak:

(15) Mintraidea: Oitz, zergatik e: deutsozui diozu} kontatzen Mikeli
Tximino
Gorriren ipuina'?
Kontatu xxx1º
E? Konta (egíioru Tximino Gorriren ipuinal
Txi- Tximino Gorri kuen zan e azokara ta jal, ama
txo nahi abela (zuela) ta esan dotzent dion) o- (nor-
baitek kuku egin du grabatzen ari diren gelan). Nor
da? Nor izan da? (2;07;05)

Oitz:
Mintraidea:
Oitz:

Apur bat gerotxoago:
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Mintzaidea:
Oitz:

Mintzaidea:

Oitz:
Mintraidea:
Oitz:

Gerotxoago:
Mintzaidea:

Mikel:
Mintzaidea:
Mikel:

Konta (eg)idazue. Aber; azokara joan da, ta zer?
Ba, e. Ba, e. Ba, e. Ta gero kuen zan ta kausi e(g)in
zan e. Ta amatxo etorri zan ta altxa(t)u e(g)in
dau(du).
Jausl egin zan, amatxo etorri zan ta altxa(t)u e(g)in
dauidu), eta zer?
Ba, ba, barriro kausi zan.
A bai? Ta orduan zer?
Ba nik ni etorri naii): zuregana ta ni zuri lagundu
eta XXX XX.

Zer pasaitiu jakontritzaion] Txano Gorritxori? Ba,
nor zan Txano Gorritxo, Mikel?
e(z) taki(t)
E?
e(z) taki( t)

Oitz: Ama!, etorri zan otso bat ta kan e(g)in zuen
Mintzaidea: Bai?
Oitz: Bai.
Minizaidea: Eta ge ro?
Oitz: Ba, ba, gero ehiztari bat etorri zan eta han itxi

zuen. He he!
Tililili tililil

Mintraidea: Norkjan zuen baina Txano Gorritxo?
Oitz: NI
Mintraidea:

Gerotxoago:
Mintzaidea:
Oitz:
Mintzaidea:
Oitz:
Mintzaidea:
Oitz:
Mintzaidea:
Oitz:

Mikel:

No(r)k jan eban Txano Gorritxo, Mikel? (berriro
sartu da norbait gelara eta elkarrizketa-gaia eten
egin du)

Bueno, ta zer pasauiu zan?
Otso bat etorri zan eta jan e(g)in zuen
Eta gero?
Ehiztari bat etorri e(g)in zan ta han itxi zuen.
Han itxi zuen? Nor itxi zuen ehiztariak?
Otsoak.
Otsoak itxi zuen ehiztaria?
A, bai. Ez; Otsoak itxi zuen e ehiztari bat. Ta- ue ue.
Ha ha. Ha ue ue tititi tititi. Ha ha ha. O(ra)in
Arantza. O(ra)in zuk.
O(ra)in Arantza. Otratin zuk.

Elkarrizketa luze honetan Oitz haurrak, formari begiraturik, hiru mota
tako iraganeko adizkiak ekoizten ditu. Batetik, euskara estandarraren
araberakoak: zuen. Bestetik, bizkaieraren araberakoak: zan,
eban/abeni ruen}. Azkenik, orainaldiko adizkiei -n morfema erantsiri
koak: dotzenidion). Jokabide hirukoitz hau hemendik aurrera ere ikusi
ahal izango dugu haur honen ekoizpenean.
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Bizkaierazko formak zein estandarrekoa haurrak etxean entzundakoak
dira (kontutan izan oraindik haurra ez dela ikastolara joaten hasi). Orai
naldiko forma bati -n morfema eranstea, ez dakigu etxean entzun duen
ala haurrak berak eraiki duen; edozelan ere, nabarmena da iraganaldia
ren funtzioa ematen diela Oitzek halakoei.

Bestalde, azpimarragarria da, halaber, haurra ez dela gai, iraganeko
adizkiak erabiltzen hasten den une honetan, iraganeko adizkiak beti era
biltzeko, eta une batean orainaldiko forma bat ekoizten du, inguruak ira
gana eskatzen dion arren: dau( du).

2. lraganeko adizkiak gertatutakoa koruatzean

Hurrengo grabaketa transkribatuan, 2;08;13ko adina duenean alegia,
haurra eta bere aita ipuin bat begiratzen ari dira. Ipuinean jolasparke bat
ageri da eta hainbat barraka <laudebertan. Hau guztiau ikustean haurrak
lehenago berak bizi izandakoa gogoratzen du. Hona hemen elkarrizketa
luze samarra:

(16) Mintzaidea:
Oitz:
Mintzaidea:
Oitz:
Mintzaidea:

Oitz:

Eta hau .. ., zaldiko-maldikoakl Otraiin
Hor, ni, ni, hor ibili na(i)z.
Bai. Zu hor ibili zara. Nun ibili zinen?
Hemen, barraketan.
Ta zein? Gogoratzen duzu Matienako jaietan? A. Ta
jolasparkean, erta?
Er; zurekin juen nintzen (2;08;13)

Apur bat gerotxoago:
Minizaidea: Amatxok esaten eutsentzion) 'horra ez juenl '.
Oitz: Ez.
Mintzaidea: Nork ba?
Oitz: Arantzak". Ho(r)ra ez jueteko ta nijuen nintzen.
Geroago:
Oitz:
Mintzaidea:
Oitz:
Mintzaidea:
Oitr:

Hori ze(r)tan dabil?
Sarrerak eta txartelak ataratzen:
A, m. Eta.
M?
Andoni, holakoetan Larraitzekin ibili nintzen, hola
koetan. Ta holakoetan Iurgirekin ta ibiltzen daki
holakoetan. Holako-, hola-holakoak nik holakoak
holako-, Horren modukoak o- laranjan ibili zan
Iurgi Iratirekin. Ta hemen nirekin Larraitz, Ta
hemen Jurgirekin Irati.

Hurrengo grabaketan, 2;09;00ko adina duen grabaketan, adiera bereko
erabilera aurkitu dut. Haurra eta bere ama ari dira bezperan bizi izanda
koa gogoratzen: anaiaren lagunaren etorrera.
(17) Oitz: Bestea daig¡u, badakiru r.elan? Txarto ipinita,

ezba?
Mintzaidea: Bai, txarto ipinita. Urtenda da(g)u, erta?
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Oitz: Baina, baina honek e: deko( dauka}. Niretzat xx ken
du xx erba?
Nik hemen e(g)in doten lo.

Mintraidea: Atza?
Oitz: Bai.
Mintraidea: Ez: Apurtxo baten, ezia?
Oitz: Bai.
Mintraidea: Gero ltsaso juen e(g)in zan ta.
Oitr: Bai.
Mintzaidea: Bai.
Oitz: Nik Itsasotreikin. Gainean e(g)in aben(zuen) lo. Ta

nik hemen.

Geroago:
Mintraidea: Ez; Aitatxo gura abant zuen). Lo e(g )iteko aitatxo

gura aban, eta juen e(g)in zan. Ez dakit zelan lo
e(g)ingo abantzuen} etxean.

Oitz: Andoni etorri zan ta Andoni e: abanizuen) gura. Ta
ez abantruen) ez aben gura.

Geroago:
Mintraidea: Be(g)itu zelako panpintxoa agertu dan!
Oitz: Bai?
Minizaidea: Bai.
Oitz: Ikusi e(g)ingo (dog)u saltatzen (horre tan ari baita

bera). Hemen egon zan txupetea ta hemen sakatzen
(d)otzegun(diogun) e.

lnguru hauetan, lehenago ere ikusi dugun legez, haurrak bi motatako
iraganaldiko adizkiak darabiltza. Batetik, arauak -bizkaierarenak zein
estandarrarenak- eskaintzen dizkion formak: zinen; r.an,
aban/abeniruen). Bestetik, orainaldiko adizkiei -n morfema erantsirik
berak eraiki dituenak: doten( dudan), dotzeguni diogun).

Hemendik aurrera sarritan darabiltza iraganaldiko adizkiak haurrak
berak iraganean bizi izan duena kontatzeko. Goian aipaturiko bi forma
horiez gain hirugarren bat ere ikus dezakegu: bizkaierazko adizkiei z
morfema erantsiz ekoizten dituenak. Jarraian lau multzotan taxuturiko
zenbait adibide: (18)koak, batukoak (batzuetan bizkaierakoekin bat
datozenak); (l9)koak, bizkaierazkoak; (20)koak, bizkaierazko formei z
morfema erantsirikoak; eta, azkenik, (2l)koak, orainaldiko bizkaierazko
formei -n morfema erantsirikoak.

(18) hemendik jausi nintzen (2;09;00)
ba atzo ikusi genuena telebistan (2;10;12)

(19) eta aukin nabeninuen) txapela (2;10;12)
Jurgi ibili zan olagarroan (2;10;12)

(20) ja, apurtu zaban giron batek (2;10;29)
igual hemen behean aukingo zaben (2;10;29)
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(21) boina ikusi dozun tximinoa etzunda? (2;10;12)
behin behin ikusi (dtogun (2;11;12)
baina atzo be( ere) esan (d)otzuten(dizudan) (2;11;12)
niri hori esan (dioztent didan) ni re lagun batek, ikastolakoak
(2;11;12)

Bi fenomeno iruditzen zaizkit aipagarri. Batetik, adizki bera gai dela
hainbat formatan gauzatzeko. Horrela, tuen adizkia, esate baterako,
batuaz (zueti), bizkaieraz (aban/aben) eta bizkaierazko formari z- eran
tsirik (zaban) ekoizten du.

Bestetik, orainaldiko adizkiei -n morfema eranstearen jokabidea NOR
NORK (hirugarren pertsonekin) eta NOR-NORI-NORK sistemetako
adizkiekin gauzatzen duela, hots, NORK edo ergatiboari adizkian dago
kion morfema eskumako egongunetik (diot/deutsot) ezkerreko egongu
nera (nion/neutson] aldatu behar duenean. Badirudi, beraz, haurra -n
morfemaren funtzioaz jabetu dela, baina ez duela, iraganaldiko adizkie
tan, horrela eskatzen dutenetan, morfemen hurrenkera-aldaketa (amaie
ratik hasierara) gauzatzen, ezta, halaber, morfema-aldaketarik (-t = n- ).
Edozelan ere, batzuetan NOR-NORK formak ohikoak dira.

3. Iraganeko adizkiak fikziozko egoerak sortzean

Fikziozko egoerak sortzean iraganaldiko adizkien lehen erabilera
2; JO; 12ko adina duenean ikus dezakegu. Une honetan haurrak burko
batzuekaz jolasten dihardu eta zera dio:

(22) hemen ipintzen ziren gauzatxo batruk (2;10;12)

Hurrengo grabaketetanjokabide berbera ikus dezakegu:

(23) hau izan zan hegazkina (2; 11;12)

(24) hori ran ibilgailua (2;11;12)

(25) Mintraidea: Beste holako moduko bate( g)ingo dotsegui diogui?
Oitz: Eta induskailua hasi zan beharra e(g)iten.
Minizaidea: E?
Oitz: Induskailua hasi r.an beharra e( g)iten. A i, ai!

Lagundu hau ataratzen ... (2; 11;12)

(26) Baina hernen erueten rabiereniriturten} honekihauek) ikastola
koak eta hemen erueten zabiezentrituzten¡ pistolak eta halako
gaurak, bale? (2;11;12)

Aipagarria da fikziozko egoeretan mintzaide helduak ez duela iraganal
diko adizkia erabiltzen (ikus (25) adibidea).

4. Iraganeko adizkiak alegiarko inguruetan

Alegiazko inguruak askoz ere beranduago ikus ditzakegu haur honen
ekoizpenean, lau urte ondo eginda dituenean hain zuzen ere.

Baldintzaren erabilera ezalegiazkoetan (erreala) eta alegiazkoetan
(irreala) bereizten da. Baldintza ezalegiazkoaren lehen adibidea
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2;10;28ko adina duenean ikus dezakegu, eta bertan baldintza-aurrea bai
no ez du ekoizten. Hurrengo adibideetan, 3;01 ;28ko adinetik aurrera
koetan, baldintza-aurrea zein ondorioa ikus ditzakegu.

(27) baina Mikel tapa(t)u e(g)in bikoibeharko) doguriditugu), beste
lan jausten badiezidira) kotxeak (2;10,28)

(28) halan barko a apurtren bada salbatu e( g iingo dotzet dior
(3;01;28)
ze be( g iitu, baten bat etortren bada hona e: e(g)iteka laban
(3;01;28)

(29) zurea apurtzen bada halan esan niri, bale (3;02;20)
lehoi en gana jueten bazara juen-, leho iei leho iei ixten
badotzezuidiezu} zure astoa jan e(g)inga dotzuetdizute) zure
astaa (3;02;20)

Goiko adibideetan ikus dezakegunez, ezalegiazko baldintzaren erabilera
arauari jarraiki burutzen du eta bertan agertzen zaizkigun adizkiak,
beraz, orainaldikoak dira, ba- aurrizkia erantsirik duten arren.

Alegiazko baldintza, aitzitik, askoz beranduago ikus dezakegu Oitzen
korpusean, 4;06;15eko adina duenean, ezalegiazkoa baino hogei hilabe
te beranduago hain zuzen.

Hona hemen lehen adibidea:

(30) hemen aukin bazuen zulo bat ba sartu sartuko [xx]l3, hemen aukin
bazuen. hemen aukin bazuen, hemen aukin aukin bazuen zulo bat
ba sartu ahalko lio, aukin, sartuko nion hemen aukingo bazuen
rulo bat, baina ez dauka eta ezin diot sartu (4;06;15)

Hasteko, nabannena da ekoizpen honetan adizkiak euskara estandarre
koak direla. Baldintzari dagokionez, badirudi era bereziren bat erabili
behar duela konturatu dela, baina eragozpenak ditu berau gauzatzeko.
Baldintza-era bereziaren ordez, ostera, Oitzek bide berria urratzen du
azkenean: sartuko nion hemen, aukingo bazuen rulo bat. Iraganeko
adizkiak darabiltza, baldintza aurrean zein ondorioan gertakizuneko
aspektu-markaz baliatzen delarik.

Jokabide hau da, arakatu ahal izan dudan korpusean behinik behin, haur
honek urratzen duena alegiazkoak burutzeko. Hona hemen beste zenbait
adibide (hurrengo adibide guztietan mintzaide heldua haurra alegiazko bal
dintzak erabiltzeko inguruanjartzen ahalegintzen dela ageri-agerian dago):

(31) Mintzaidea: Aber, pentsa (eg)izue gurasoekin gaur zueziela Bil-
bora eta kaleetan trenetik bajatrerakoan galdu
e(g)iten zariela. Aber, Mikel, leheneng o Mikelek,
zer e(g)ingo lukeen eta gera Oitzek.

Oitz: Ba nik esanga dotzeteni diodan) polizi bateri nora
juen zineten eta gero ba hori juen e(g)inga nintza
ten zuei topetanitopatren} (4;09;03)
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Laburbilketa

(32) nik hartuko (d)oten(dudan) ezpata-arrain bat (4;09;03)

(33) ba nik badakizue zer e(g)ingo (d)otzeten(diodan)? (4;09;03)

(34) nik [oka bat aukiko badoten(dudan) baloit ariekin jolastuko
doten(dudan) (4;09;23)

Oitz, dagoeneko, alegiazko egoera bereziaz konturatu da, eta adizki
bereziak behar dituela ere badaki, eta berauek erabiltzen saiatzen da
(ikus (30) adibideko ahalko lio eta (31) adibideko nintzaten formak),
baina, bildu ditudan datuetan oinarriturik, badirudi alegiazko inguruetan
iraganeko adizkien erabilera gailentzen dela haur honen korpusean, bal
dintza aurreko adizkiei ba- aurrizkia egoki eransten dien arren. Baldin
tza ondorioetan, ostera, ez dakusagu -ke morfemarik.

Orain artekoa ikusirik, jarraian, aditz-aldiaren jabekuntzaren garape
nean haur euskaldun elebakar honengan aurkitu ditudan fenomenorik
interesgarrienak Jaburbiltzen ahaleginduko naiz.

l. Aditz-aldiaren jabekuntza ez da bat-batean gertatzen. Garapena, oste
ra, mailakatua dela esan dezaket.

Adizkirik gabeko aroaren ondoren, 2;00;05eko adina duenean, orainal
diko adizkiak hasten da ekoizten. lraganeko adizkiak, berriz, zazpi hila
bete beluago ikus ditzakegu lehen aldiz. Alegiazko adizkiak, ordea,
4;06ko adinaz hasten da garatzen.

2. Aditz-aldiaren oinarrizko adigaiaz 2;07ko adina duenerako jabetu
dela iruditzen zait. Une honetan egoki darabiltza orainaldiko eta iraga
naldiko adizkiak, formaren zein funtzioaren ikuspegietatik begiraturik.

Nolanahi ere, edozein gramatika-kategoria berriren jabekuntza-garape
nean ikus daitekeen legez (ikus Barreña 1994c, 1995), iraganaldiko
adizkien erabileraren hasieran arazoak ditu, eta batzuetan orainaldiko
adizkiak ekoizten ditu iraganaldikoen ordez, inguruak iraganaldiko
adizkia eskatzen dion arren.

Dena dela, aditz-aldiaren orainaldia/iraganaldia aurkakotasunaz ederto
jabetu da haur hau hiru urte egin aurretik.

3. Alegiazko adizkien jabekuntza, aitzitik, ez dut bermaturik ikusi ara
keta amaitzerakoan. Araketaren amaierarantz, 4;06ko adina duenean,
alegiazko funtzioaren beharraz konturatzen hasten da haurra eta horreta
rako adizki bereziak ere badirela dakiela edo sumatzen duela esan daite
ke, baina berauek erabili beharrean iraganaldiko adizkiak darabiltza
nagusiki.

4. lraganaldiko adizkiak lau adieratan darabiltza haur elebakar honek
bost urte izan aurretik. Batetik, bere inguruko mintzaide helduek bezala,
iraganeko adizkiak darabiltza ipuinak kontatzerakoan eta jazotakoa
gogoratzerakoan hiru urte bete aurretik.

Bestetik, bere inguruko mintzaide helduek ez bezala, iraganeko adiz-
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kiak darabiltza fikziozko egoerak sortzean, hots, joko sinbolikoa deitzen
den jardueran hiru urte izan baino lehen, eta alegiazko inguruetan belua
go, ia bost urte egitean hain zuzen ere.

5. Iraganaldiko adizkien formetan fenomeno bitxiak ikus ditzakegu haur
honen ekoizpenean. Multzo bitan bereiziko ditut aurkituriko iraganaldi
ko adizki-formak.

Entzuten duen euskara-moten arabera, estandarreko zein bizkaierako
formak darabiltza, askotan gainera adizki bera gauzatzean: zuen/eban.

Horrez gain, forma bereziak ere sortzen ditu. Batetik, bizkaierazko hiru
ganen pertsonei dagozkien adizkiei sarritan, ezen ez beti, z- morfema
eransten die: zaben/zaban.

Bestetik, NOR-NORK (hirugarren pertsonetakoetan baino ez) eta NOR
NORI-NORK (guztietan) sistemetako iraganaldiko adizkiak erabi ti
beharrean, orainaldiko adizkiei -n morfema erantsiriko fonnak eraiki
tzen ditu. Jokabide hau ez da beti gertatzen NOR-NORK sistemako
adizki guztiekin, gorago aipaturikoak ere baitarabiltza, baina beti gerta
tzen da NOR-NORI-NORK sistemako adizkiekin. Badirudi zailtasunak
dituela iraganaldiko adizkietan gertatzen den morfema-hurrenkeraren
aldaketa (orainaldikoetan NORK sintagmari adizkian dagokion morfe
ma atzean jartzen dugu, diot, baina iraganaldikoetan hasieran, nion)
zein morfema-aldaketa gauzatzean (orainaldikoetan, adibidez, -t edo -gu
<lira,baina iragaldikoetan n- edo gen-). Horrela, beraz, dodan( dudan),
doguni dugun), dotzuteni dizudan), dotzeteni diodan) eta antzerako for
mak eraikitzen ditu.

Beharbada haurrak asmatu dituen forma hauek bere inguruan ere en
tzungo ditu, beste haur batzuengandik edo zenbait mintzaide helduren
gandik", Nolanahi ere, araketa amaitutzat jo dudan unean forma hauek
ekoizten jarraitzen duela baiezta dezaket.

Oharrak

1 Haurraren adina adieraztean lehenengo urteak,
gero hilabeteak eta azkenean egunak emango
ditut. Batzuetan baliteke egunak ez adieraztea.

Haur Euskaldun Gaztelaniadun Elebidunen Hiz
kuntza Jabekuntza ikerketa-taldeak lanean dihar
du 1988. urteaz geroztik Itziar Idiazabal irakas
learen gidaritzapean. Ikerketa-talde honetako lan
kideak, besteak beste, Kristina Elosegi, Mariho
Ezeizabarrena, Margareta Almgren, Susana Iri
zar, Elena Urzelai eta Andoni Barreña <lira.

Ikus II. tomoko 403. orria.

2

3
4 Euskaltzaindiak berak Euskal Gramatika
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s

Laburra: Perpaus Bakuna izeneko liburuan
aldia hitza darabil fenomeno hau azaltzean.

lkus Euskaltzaindiaren Euskal Gramatika
Laburra: Perpaus Bakuna izeneko liburua.

Haurraren hizkera idatziz aurkeztean parentesi
artean ikus daitezkeen letrek bi fenomeno isla
tzen dituzte: batetik, haurrak ekoitzi ez dituen
fonemak izan daitezke (1. eta 2. adibideetan,
esate baterako); bestetik, bizkaierazko edo
azpi-bizkaierazko formaren bat ulertzeko nik
neukjartzen ditudanak (3. adibidean).

Arlo honetako informazio zehatzagoa izateko,
ikus Barreña 1994a, 1994b, 1995 eta Ezeizaba
rrena 1994, 1995.

6

7
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8 Jabekuntzaren ikerketetan gramatika-katego
riaren batez haurra jabetu dela baieztatzeko
arlo bereko aurkako bi elementu darabiltzala
ikusi behar dugu.

9 Oitzek eta bere gurasoek bokal-harmonia, bus
tikuntza, .. deitzen diren fonetika arloko feno
menoen eragina dute euren hizkeran
(ipuinac-ipuiñe, etxea.-etxie, ...). Halere, lan
honetan, ez ditut fenomeno fonetiko honen
ondorioak islatuko, aztertzen dihardudan kontu
morfologikoari ez baitakarkio inolako eragi
nik. Kontutan izan, hizkera den bezala adiera
ziko banu, ulergarritasuna zaildu egingo litza
tekeela, besteak beste, h, z, ts grafemek adie
razten dituzten fonemak euskalki honetan ez
baitira gauzatzen.

10 Ez da ulertzen Oitzek esan duena.

11 Arantza Oitzen amaren izena da.

12 Esaldi honetako adizki jokatuak NOR-NORK
motakoa izan beharko lukeen arren, hau da
Oitzek ekoizten duena. NOR-NORK adizkien
ordez NOR-NORI-NORK adizkiak erabiltzea
ren arazoa zehatzago arakaturik, ikus Barreña
1995.

13 Ez da haurrak dioena ulertzen.

14 Arakaturiko korpusean ez dut halakorik ikusi
Oitzekin diharduten mintzaide helduen ekoiz
penetan. Edozelan ere, jokabide hau ikus daite
ke bizkaieraz hitzegiten duten zenbait mintzai
derengan. Ikus, esate baterako, Elordui 1995.
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