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Aurreko artikuluan aztertu nituen idazle bi: bata, P. Miguel Urruzuno, eta,
bestea, Jean Duvoisin. Lehenengo idazlearekin azterketa bat egin nuen
haren hiru libururena (Ipuinak, Ur-zale baten ipuiak eta Sasiletrau baten
ziria) eta bigarrenenarekin batena (Baigorriko zazpi liliak). Idazle bataren
zein bestearen liburuetan jorratu nituen narrazioetako lehenengo per-
pausak, hasierakoak, ea egileek zelan erabiltzen zuten, non kokatzen
zuten galdegaia, aditz aurrean edo atzean. Oraingo artikulu honetan
jorratuko ditut, aurrekoan ez legez, ahozko testuak iparraldeko hainbat
hiztunenak, eta, horretarako, hartuko ditut ipuin batzuk Wendworth
Websterenak, zeintzuek osatzen baitute lehenengo liburua egilearen
ipuin bilduma batean (Ipuinak-I), eta liburuon jorratuko ditut hasiera per-
pausak, aitzineko artikuluan moduan.

Artikulu honetan informazio bat eman gura dut, eman ez nuena lehenen-
go artikuluan, jakingarria baita irakurlearentzat (eta denontzat). Bittor
Hidalgok artikulu bat argitaratu du oraintsu Senez aldizkarian (25. zen-
bakia) gaitzat hartuta zer kokaleku duen galdegaiak perpausean, eta,
horretarako, aztertu ditu idazle klasikoak eta gaur eguneko euskara ida-
tzia. Hona hemen haren emaitzak:

Aditz ostean Aditz aurrean Bestela

Tradizioko euskaran 79,0% 10,8% 10,2%

Gaurko euskaran 20,1% 51,2% 28,7%
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Datuok begi bistan, argi geratzen da zelako ustela den Altuberen legea,
galdegaiaren legea (galdegaia kokatu behar da perpaus barruan aditzaren
aurrean, eskuman duela aditza, beroni inkatu-inkatuta). Hidalgok, erdibi-
de bat-edo aurkitu guran, hona hemen zelako proposamena egin duen:

1 Aditz aurrean erabiltzea galdegaia, laburra bada batez ere.

2 Aditz atzean erabiltzea galdegaia, luzea bada batez ere.

Berriro helduta gaiari artikulu honetan, berton, aurrekoan legez, helburu
bi ditut nagusi:

A Erakutsi gura dut zelako lorrina, ustela, den Altuberen legea iparralde-
ko hiztunentzat, Ipuinak-Iekoentzat (bertoko ahozko testuak
Wendworth Websterrek jaso zituen eta X. Arbelbidek atondu ditu).

B Manipulatu gura ditut hasiera perpausok, beste kokaleku batzuk eman
aditzari eta galdegaiari, eta aztertu, operaziook zelan eragiten dioten
komunikagarritasunari perpausean: zein osagai hurrenkera irakurtzen
den errazen eta nekezen, eta zergatik.

Helburuok betetzeko, urrats bi emango ditut artikuluon: lehenengo urra-
tsean jorratuko ditut hiztunen adibideak, eta bigarrenean emango ditut
konklusio-gomendioak.

Ipuin hasiera aztergaiak, esan dut gorago, iparraldekoak dira, orain dela
ehunen bat urte jasoak. Ipuin hasierok, jakina, zelan entzun hala daude
jasota, eta ni ahalegindu naiz ahalean batuan ipintzen, bertako formak
errespetatuta (egin ez badut okerrik), baina aldi berean argi uzten hegoal-
deko irakurleentzat ere (berba batzuen ondoan, parentesia barruan eman
ditut hegoaldeko berbak). Bestalde, batzuetan ez dut jakin zelan eman
batuan, eta daudenetan utzi ditut. Edozein modutan, nik uste, erraz uler-
tuko dute euskara irakasleek edo irakurle onek.

Aurreragarri esan dezaket hasiera perpausetan galdegaia doala aditz
atzean, adibide guzti-guztietan joan ere, eta hori dela-eta, galdegaiaren
legea lorrina gertatzen dela ipuinotako mintzatzaileontzat. Hala jazotzen
da ba- aurrizkia ageri delako hasiera perpaus guztietan, bitan izan ezik,
eta berak eragiten du aditz atzean paratzea galdegaia. Gauzak horrela,
alegia, ikusita dagoeneko eman ditudala emaitzak zelan erabiltzen duten
galdegaia iparraldeko hiztun askok hasiera perpausetan, erabaki dut
azterketa zabaltzea lehenengo perpausetara ez eze baita bigarrenetara eta
hirugarrenetara ere, gutxienez.

Perpausetan seinalatu egingo dut zein den aditza eta zein galdegaia.
Lehenengoa adieraziko dut kortxete bidez, eta, bigarrena, beltzez.
Normalean seinalizaziook lehenengo perpausean soilik egin beharko
nituzke, baina, gorago esan legez, hasiera perpausek ez dutenez ia joko-
rik ematen (denetan galdegaia aditz atzean), bigarren eta hirugarren per-
pausak ere, gutxienez, emango ditut. Hori dela-eta, galdegaia eta aditza
askotan ez ditut seinalizatuko lehen perpausetan; baina bai, ostera, biga-
rrenetan. Zer egingo dudan, zelan jokatuko, unean-unean adieraziko dut.

1. Adibideak

aztertzen
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Ipuin hasiera aztergai guztiak (45) ez ditut banan-banan aztertuko, mul-
tzoka baino. Horretarako, irizpide batzuk behar, eta nagusitzat erabiliko
dut aditz mota, aditz kopulatiboa (izan) den edo predikatiboa (bestelako-
ak). Beste irizpide batzuk ere erabiliko ditut, hala nola, zelako formulaz
hasten diren perpausak, eta abar. Hona hemen sailkapen nagusia:

A.– Lehen perpausean aditz nagusia predikatiboa dago.
B.– Lehen perpausean aditz nagusia kopulatiboa dago.

Lehenengo sailean ez dago azpisailkapenik, adibide bi baino besterik ez
daude-eta; bigarrenean, ostera, gainerako adibideak daude, 43 hain
zuzen ere. Hor beste sailkapen batzuk egin behar dira:

B.1.– Erreparatuta zelan dauden osatuta hasiera perpausak.
B.1.1. Hasten dira Behin formularen bidez.
B.1.2. Hasten dira Asko (diren) bezala formularen bidez.
B.1.3. Hasten dira Ba- aurrizkiaren bidez.
B.1.4. Hasten dira Behin batez formularen bidez.

B.2.– Erreparatuta zelan dauden osatuta bigarren perpausak.
B.2.1. Mintzagaia + komentarioa eskema.
B.2.2. Eta juntagailua.

B.3.– Erreparatuta zelan dauden osatuta hirugarren perpausak.
B.3.1. Osatuta dago ba- aurrizkiaz.
B.3.2. Ezezka dago.
B.3.3. Galdegaia dauka aditz aurrean.
B.3.4. Galdegaia dauka aditz ostean.
B.3.5. Perpaus konpletiboa dauka.

Egin dugularik sailkapen osoa, has gaitezen sailean-sailean adibideak
jorratzen:

Adibide bi besterik ez dira ageri:

JESUKRISTO ETA SOLDADU ZAHARRA

Behin Jesu Kristo zihoalarik bere dizipuluekin Jerusalemeko alderat,
[errekontratu zuen] gizon zahar bat eta galdatu zion karitatea (87 or.).

BELTZUNTZE ETA HERENSUGEA

Denboraz Kanboko inguruetan [kausitzen zen] jauregi bat
Beltzuntz deitzen zena. Jauregiko nagusiak bazuen seme bat baka-
rra (155 or.).

Lehenengo perpausotan, aditz ostean daude galdegaiak (beltzez),
Altubek aldarritukatu ez legez, bestera. Betez gero galdegaiaren legea,
honela geratuko lirateke testuok:

JESUKRISTO ETA SOLDADU ZAHARRA

Behin Jesu Kristo zihoalarik bere dizipuluekin Jerusalemeko alderat,
gizon zahar bat [errekontratu zuen] eta galdatu zion karitatea (87 or.).
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BELTZUNTZE ETA HERENSUGEA

Denboraz Kanboko inguruetan jauregi bat Beltzuntz deitzen zena
[kausitzen zen]. Jauregiko nagusiak bazuen seme bat bakarra (155 or.).

Azkeneko testuan, askok honela emango lukete lehenengo perpausa:

BELTZUNTZE ETA HERENSUGEA

Denboraz Kanboko inguruetan jauregi bat [kausitzen zen]
Beltzuntz deitzen zena. Jauregiko nagusiak bazuen seme bat baka-
rra (155 or.).

Azkeneko aldaera hori, lehenengoa ez legez, jatorrizko perpausa besteko
ondo dago emanda komunikagarritasunaren aldetik, hura bezain erraz
irakurtzen da-eta. Azkeneko aldaeran, ikusten denez, galdegaitzat jo
dugu jauregi bat soilik, eta gainerakoa (komentarioa) aditz ostean koka-
tu dugu [Ikus honelako adibide (eta azalpen) gehiago B.2.1.ean].
Jarraituta bigarren aldaeran, bigarren perpausean aditz ondoren dago
galdegaia (seme bat).

Berriro helduta lehenengo testuari, bertako bigarren perpausean ere aditz
ondoan, atzean, dago galdegaia (karitatea). Galdegaiaren legea ezarriz
gero, honela geratuko litzateke:

(...) eta karitatea galdatu zion.

Ikusten dugunez, aditz ostean erabiltzen da galdegairik txikerrena ere,
txatxarrena (karitatea).

Mota honetan sartzen dira izan aditz kopulatiboa dutenak. Aditzari inka-
tuta ageri da ba- aurrizkia, eta galdegaia beti-beti ageri da aditz atzean.
Hona hemen adibideak sailkatuta:

B.1. Erreparatuta zelan dauden osatuta hasiera perpausak

B.1.1. Lehen perpausa hasten da behin formularen bidez

TOM THUMBER

Behin omen [zen] mutiko ttiki-ttiki bat. Izena zuen Ukhaitxo.
Egun batez amak bialdu zuen behizain (85 or.).

ZILIZUGUAREN ISTORIGOA

Behin [baziren] asko munduan bezala jaun, andre batzuk. Ez
[zuten] haurrik. Anitz nahi baitzuten bat izan, egiten dute bellia
(botoa) joanen direla Erromarat (109 or.).

ALARGUNA ETA BERE SEMEA

Behin [bazen] asko munduan bezala alargun bat. Bazuen seme
bakar bat. Hain ona zen bere amarentzat non maite zuten elkar ezin
erran bezala (101 or.).
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Lehenengo perpausotan, aditz atzean daude galdegaiak (beltzez).
Bigarren perpausei dagokienez, lehenengo testuan aditz ostean dago gal-
degaia (Ukhaitxo). Berau honela emango genuke gehienok gaur egun:

Ukhaitxo izena zuen.

Bigarren testuan, ezezka dagoenez bigarren perpausa, ez dugu aztertuko.
Hirugarren testuan bigarren perpausak aditz atzean dauka galdegaia
(seme bakar bat).

Hirugarren perpausei dagokienez, lehenengo testukoan aditz ondoren
dago galdegaia (behizain). Aplikatuz gero Altuberen galdegaia honela
geratuko litzateke hirugarren perpaus hori (galdegaia duela aditz aurre-
an):

(...) Egun batez amak behizain bialdu zuen.

Bigarren testuan, hirugarren perpausak birritan hausten du galdegaiaren
legea. Batetik, perpaus nagusiak aditz ostean dauka galdegaia (bellia
(botoa)), eta, bestetik, menpeko perpausean ere, konpletiboa berau, aditz
atzean doa galdegaia (Erromarat). Ipin ditzagun galdegai biok euren leku
kanonikoetan, aditzen aurrean, gaur nagusiki egiten denez:

(...) Anitz nahi baitzuten bat izan, bellia (botoa) egiten dute
Erromarat joanen direla.

Komunikagarritasunaren aldetik ez dago alde handirik jatorrizkotik aldae-
rara, baina ikusten dugunez, galdegaia, denik eta txikiena izanda ere, aditz
ostean ere erabiltzen da, eta erabili ere perpaus nagusian zein menpean.

B.1.2. Lehen perpausa hasten da asko munduan formularen bidez

Adibide asko daudenez tituluko formula dutenak, azpisailkapen bat egin
dut kontuan hartuta zelako aditz mota agertzen den bigarren perpausetan
(perpaus horretantxe bakarrik seinalizatuko ditut galdegaia beltzez eta
aditza kortxetez):

– EDUN/EDUKI adiztunak

APEZAK

Asko munduan bezala baziren jaun andre batzuk. Apezek afizio
handia [zuten] bisitan ibiltzen (17 or.).

MAISTRUA

Asko munduan bezala bazen maistru bat. Malur anitz [izan du]
bere bizian eta ez zen joaten gehiago biaietan. Eta egun guziez joa-
ten zen kosta gainerat denbora pasa eta egun guztiez ikusten zuen
suge handi bat (117 or.).

EROA

Asko munduan bezala bazen ama bat bere semearekin. Mutil hura
erotzat [zeukaten] baina ez zen hala (149 or.).



APEZ ATZIPAKORRA

Asko munduan diren bezala baziren jaun andreak. Jaunak [zuen]
izena Petarillo. Ibiltzen zen ihizian (35 or.).

Alde batera utzita lehenengo perpausak (denek dute galdegaia aditz oste-
an), ora diezaiegun bigarrenei. Lehenengo hiru testuetan, galdegaia bere
leku kanonikoan dago, aditz aurrean, aditzari pega eginda (afizio han-
dia, Malur anitz eta erotzat). Bigarren testuan, alde batera utzita ezez-
kako perpausa, puntuaren ondoren perpaus juntatu bi datoz, eta batean
zein bestean aditz atzean daude galdegaiak (kosta gainerat eta suge
handi bat). Galdegaiok paratuz gero aditz aitzinean:

(...) Eta egun guziez kosta gainerat joaten zen denbora pasa eta
egun guztiez suge handi bat ikusten zuen.

Zertan esanik ez dago aldaera nekeztxoago irakurtzen dela jatorrizko
perpausa baino.

Laugarren testuan, bigarren perpausak galdegaia dauka aditz ostean,
bigarren kokalekuan. Atzen perpausean ere aditz atzean dago galdegaia
(ihizian). Galdegai biok ipiniz gero aditz aurrean:

(...) Jaunak Petarillo [zuen] izena. Ihizian ibiltzen zen.

– IZAN adiztunak

TARTARO ETA PETIT PERROQUET

Asko munduan bezala baziren ama-seme batzuk. Arras miserable-
ak [ziren]. Semeak egun batez erran zion bere amari joan behar
zuela ea zerbait irabaziko zuen (123 or.).

AMA ETA BERE SEME ZOZUA

Asko munduan bezala bazen ama bat bere semearekin. Pobreak bai-
tziren, mutiko hura handitu zenean nahi izan zuen joan munduz
mundu (165 or.).

Bazter utzita lehenengo perpausak (galdegaia dute aditz atzean), lehe-
nengo testuan, bigarren perpausak aditz aurrean dauka galdegaia,
Altubek zelan gura, halaxe. Hurrengo perpausean, hirugarrenean, aditza-
ren ondoren dago galdegaia, perpaus konpletiboa. Gainera, perpaus men-
pekoa ez dago aditzaren hurrengo lekuan, ezpabere bigarrenean. Gaur
egun, zoritxarrez, perpaus osoa honela dabil nagusiki:

(...) Egun batez semeak bere amari joan behar zuela erran zion ea
zerbait irabaziko zuen.

Alderatuz gero perpaus hori eta jatorrizkoa komunikagarritasunaren
aldetik, ez dago dudarik zein irakurtzen den errazago: jatorrizkoa.

– BIZI IZAN adiztunak

ARRANTZALEA ETA BERE SEMEAK

Asko munduan bezala bazen arrantzale bat. [Bizi zen] bere andreare-
kin. Joan zen egun batez arrantzarat (135 or.).
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Bigarren perpausean, galdegaia ez dago aditz aurrean, baizik eta ostean.
Hirugarren perpausean ere aditz ostean dago galdegaia (arrantzarat).
Galdegai bata nahiz bestea paratuz gero euren leku kanonikoetan, hona
zelako emaitza dugun:

ARRANTZALEA ETA BERE SEMEAK

Asko munduan bezala bazen arrantzale bat. Bere andrearekin [bizi
zen]. Arrantzarat joan zen egun batez (135 or.).

– JOAN adiztunak

MANDOA ETA BAKEZKO JUJA

Asko munduan bezala bazen tratulari bat. Egun batez [bazihoan]
merkaturat bere mandoa arrautzez kargaturik (189 or.).

TABAKIERA

Asko munduan bezala bazen mutiko bat. Biaietan [zihoan] eta
bazihoalarik atzematen du tabakiera bat (143 or.).

Testuotan, alde batera utziko ditugu lehenengo perpausak (galdegaia
daukate aditz atzean). Bigarren perpausetan lehenengo testuak aditz
ostean dauka galdegaia (merkaturat); bigarrenak, ostera, aditz aurrean
(Biaietan). Bigarren testuan hirugarren perpausak aditz atzean dauka
galdegaia (tabakiera bat). Testu batean zein bestean ipiniz gero galdegai
guztiak euren leku kanonikoetan, hona hemen emaitzak:

MANDOA ETA BAKEZKO JUJA

Asko munduan bezala bazen tratulari bat. Egun batez merkaturat
[bazihoan] bere mandoa arrautzez kargaturik (189 or.).

TABAKIERA

Asko munduan bezala bazen mutiko bat. Biaietan [zihoan] eta
bazihoalarik tabakiera bat atzematen du (143 or.).

– ERRAN adiztunak

HERENSUGEA

Asko munduan bezala bazen ama bat bere hiru semeekin.
Zaharrenak [erran zion] joan nahi zuela munduz mundu sehi
plaza bat atzeman arte eta emateko opil bat. (73 or.)

Bigarren perpausean, aditz ostean dago galdegaia, perpaus konpleti-
boa. Berton perpausa ez da amaitzen aditz eta menderagailuaren
bidez, gaur egun ohi denez. Galdegaiaren arabera honela beharko
luke:

HERENSUGEA

Asko munduan bezala bazen ama bat bere hiru semeekin.
Zaharrenak munduz mundu joan nahi zuela [erran zion] sehi
plaza bat atzeman arte eta emateko opil bat (73 or.).



Edo:

HERENSUGEA

Asko munduan bezala bazen ama bat bere hiru semeekin.
Zaharrenak sehi plaza atzeman arte munduz mundu joan nahi
zuela [erran zion] eta emateko opil bat (73 or.).

Azkeneko aldaera okerraren okerra da komunikagarritasunaren aldetik.
Beste gauza bat ere jakingarria dago aukeretan zein jatorrizkoan: beste
perpaus konpletibo bat dago (-tzeko menderagailuduna), zeinetan galde-
gaia aditz ostean baitago; bestela, esateko, aditza eta semaforoa (emate-
ko) ez daude azkeneko lekuan, Altubek agindu legez. Gaur eguneko
ortodoxian honela beharko luke:

(...) eta opil bat emateko.

– Ba– aurrizkia daukatenak.

EROA

Asko munduan bezala, baziren jaun-andre batzuk. [Bazuten] seme
bat. Baina arras gaixtoa eta eroa. Ez zuen gaixtakeriarik eta zahar-
keriarik bertzerik egiten. Eta dezidatubatu (erabaki) zien igorri
behar zutela (79 or.).

ERREGE

Asko munduan bezala, baziren errege bat eta erregina bat.
[Bazuten] nexka bat. Andre hura [eritzen da] eta arras txar zelarik
erraten zien bere senarrari ez zedin ezkont haren iduriko norbaitekin
bertzerik (113or.).

HAMALAUR

Asko munduan bezala baziren ama-seme batzuk. Mutiko hark
[bazuen] hamalaur gizonek bezainbat indar, baina jan behar zuen
hamalaur gizonek bezainbat (159 or.).

Testuotan, aditz atzean dituzte galdegaiak lehenengo perpausek ez eze
bigarrenek ere. Lehenengo testuan hirugarren perpausa ezezka dago.
Laugarrenean aditz ostean dago galdegaia, berau perpaus konpletiboa.
Azken hau honela paratuko litzateke gaur egun:

Eta igorri behar zutela dezidatubatu (erabaki) zien

Bigarren testuari dagokionez, hirugarren perpausean ez dut uste gal-
degaia denik aditz aurrean dagoena, ezpabere, aditza bera da galde-
gaia. Gure erkidegoan honela esango genuke, nik uste: Andre hura
eritu egiten da. Ondorengo perpausean aditz ostean dago galdegaia,
perpaus konpletiboa. Galdegaiaren legearen arabera honela beharko
luke:

(...) eta arras txar zelarik bere senarrari ez zedin ezkont haren
iduriko norbaitekin bertzerik erraten zien.
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Guztiz desegokia da. Hirugarren testuari dagokionez, bigarren perpause-
an aditz ostean dago galdegaia, perpaus konparatiboa. Gaur egun, ia eze-
lako salbuespen barik, honela erabiltzen da:

(...) baina hamalaur gizonek bezainbat jan behar zuen.

B.1.3. Lehenengo perpausa hasten da ba- aurrizkiaren bidez

EZKABI

Baziren, asko munduan bezala, ama bat eta seme bat. [Sortu zen]
ezkabiarekin eta beti Ezkabi erraten zioten (129 or.).

JOSE MARIA EROA

Baziren jaun-andreak eta haur ttiki bat. Erran zion andreak jaunari
(97 or.).

Testu biotan, lehenengo perpausek galdegaia daukate aditz ostean.
Lehenengo testuan, bigarren perpausak aditz ostean dauka galdegaia
(ezkabiarekin), baina hirugarrenean aurrean (Ezkabi).

B.1.4. Lehenengo perpausa hasten da behin batez formularen bidez

Multzo bi egingo ditugu hemen: batean erreparatuko diet soilik bigarren
perpausei; bestean, hasiera perpausak perpaus juntatu (koordinatu) biz
daudenez osatuta, bigarren perpaus juntatuei soilik erreparatuko diet.

B.1.4.1. Erreparatuta bigarren perpausei

SORGINAK AKELARREAN

Behin batez bazen, munduan asko diren bezala, gizon gazte bat.
Egun batez [joaten da] kisulabe baterat eta arratsean heldu dira
sorginak (63 or.).

GEZURRA ETA EGIA

Behin batez bazen emazte bat ezkondua, alargundua eta berriz
ezkondua. Egun batez bere senarra lanean duelarik [heldu zaio]
gizon bat eta erraten dio nondik heldu den (95 or.).

ALARGUNTSA

Behin batez bazen jaun bat arras gaitza. Hamabortz-hamasei aldiz
[alargundua zen] (25 or.).

ANDRE BATEN HILTZEA

Behin batez, asko munduan diren bezala, bazen andre bat anitz abera-
tsa. Egun batez eritasun handi batek [hartu zuen] eta galdatu zuen
hura hiltzen zenean, bere diru guztiak e(ra)mateko be(ra)rekin (49
or.).
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ARROSA

Behin batez bazen errege bat. [Bazituen] bi alaba; arras maite
zituen eta alaba haiek beren aita maite zuten; eta errege hura egun
batez deitua izan zen gerla handi batera (5 or.).

ENUXENTA ETA ERGELA

Behin batez bazen emazteki bat. [Bazituen] bi seme, bat arras enu-
xenta eta bertzea arras ergela. Enuxent hura joan zen mutil (65 or.).

DIRUA

Behin batez baziren bi jaun. Karrosan [bazituzten] bi zaku dirure-
kin eta oihanpe batean bazihoalarik errekontratzen dute gizon bat
badoala idi larru bat burutik emana eta bi adarrak goiti (61 or.).

Lehenengo testu bietan, ez da betetzen galdegaiaren legea, aditz ostean
daude-eta galdegaiak. Ipiniz gero galdegaiok euren leku kanonikoetan,
hona hemen zelan geratuko liratekeen testuok:

SORGINAK AKELARREAN

Behin batez bazen, munduan asko diren bezala, gizon gazte bat.
Egun batez kisulabe baterat [joaten da] eta arratsean heldu dira
sorginak (63 or.).

GEZURRA ETA EGIA

Behin batez bazen emazte bat ezkondua, alargundua eta berriz
ezkondua. Egun batez bere senarra lanean duelarik gizon bat [heldu
zaio] eta erraten dio nondik heldu den (95 or.).

Heldurik lehenengo testuari, azken perpausean ere aditz atzean dago gal-
degaia (sorginak). Bigarren testuan, azkeneko perpausean ere aditz gibe-
lean dago galdegaia, menpeko perpausa, zehargaldera (nondik heldu den).

Hirugarren eta laugarren testuetan betetzen da Altuberen legea, aditz
aitzinean baitaude galdegaiak. Laugarren testuan, hirugarren perpausean
lehenengo lekuan dago aditza, eta gibelean galdegaia, perpaus konpleti-
boa (bere diru guztiak e(ra)mateko be(ra)rekin). Mendeko perpaus
horretan, ondo erreparatuz gero, ez daude atzen kokalekuan aditza eta
menderagailua (e(ra)mateko), gaur egun egin ohi denez.

Ondorengo hiru testuetan, multzoko azkenak (5., 6. eta 7.ak), aditz atze-
an daude galdegaiak (bi alaba, bi seme eta bi zaku dirurekin).
Bosgarren testuan hirugarren perpausak errespetatzen du galdegaiaren
legea, baita laugarren perpausean ere, baina ez bosgarrenean. Seigarren
testuan hirugarren perpausean, aditzaren elipsia dela-eta, ez dago argi
zer kokaleku duen galdegaiak, baina azkeneko perpausean aditz ostean
dago galdegaia (mutil). Zazpigarren testuan bigarren perpausak aditz
atzean dauka galdegaia (bi zaku dirurekin), baita hurrengoan ere, baina
azken honek perpaus menpeko bi ditu, batean aditz aurrean dagoela gal-
degaia (oihanpe batean), eta bestean atzean (idi larru bat burutik emana
eta bi adarrak goiti).
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B.1.4.2. Erreparatuta bigarren perpaus juntatuei

AXERIA

Behin batez bazen axeri bat eta egun batez [errekontratzen du] gizon
bat ur bazter batean eta erraten dio ea posible duen pasatu ur har-
tan (7 or.).

LAMINA

Behin batez baziren jaun-andre batzuk eta andrea [aritzen zen] arra-
tsetan iruten. Eta [etortzen zitzaion] emazteki bat eta ez zitekeen
inondik kasa (bota) (47 or.).

OHOREA

Behin batez, baziren neskatxa gazte eta mutil gazte bat eta elkarre-
kin [atxikitzen zuten]. Eta mutil gazte hark neskatxari ohore guztia
barraitzen dio eta badoa kofesatzerat (59 or.).

TARTARUA

Behin batez, bazen errege seme bat, punimendu (zigor) batez bezala
munstro bat gelditua, eta ez zitekeen jende bilaka ezkondu arte (3 or.).

Agerian dagoenez, lehenengo testu bietan, juntagailuaren osteko perpau-
sek aditz ostean dituzte galdegaiak (bazter batean eta iruten).
Erreparatzen badiegu zein kokalekutan dauden, bata zein bestea ez
daude aditzaren hurrengo kokalekuan, ezpabere, bigarrenean. Erabiliz
gero galdegaiok Altuberen legeak dioen lekuan, aditz aurrean, berari
inkatu-inkatuta, honela geratuko lirateke lehenengo testu biok:

AXERIA

Behin batez bazen axeri bat eta egun batez ur bazter batean [erre-
kontratzen du] gizon bat eta erraten dio ea posible duen pasatu ur
hartan (7 or.).

LAMINA

Behin batez baziren jaun-andre batzuk eta andrea arratsean iruten
[aritzen zen]. Eta emazteki bat etortzen zitzaion eta ez zitekeen
inondik kasa (bota) (47 or.).

Aldaerok, daudenetan, galdegaiak aditz aurrean dituztela, nekagarriago
irakurtzen dira jatorrizkoak baino. Segituta aldaerokin, beste perpausa
bat dator bigarren eta juntagailuaren ostean, eta zehargaldera bat du per-
paus menpekotzat. Aditz nagusiak (erraten dio) ez du ezer aurrean, eta
ostean dauka –Altuberen legeak dioenaz bestera– galdegaia, zehargalde-
ra. Gainera, perpaus horretan Altuberen beste lege bat ere hausten da,
zeinak baitio menpeko perpausean azkeneko lekua hartu behar duela adi-
tza + menderagailua multzoak, eta erreparatzen badiogu zehargalderari,
ikusiko dugu beronen menderagailuaren ondoren osagaia bat dagoela.
Honela behar ei da:

(...) eta ea ur hartan posible duen pasatu erraten dio.
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Aldaera, horrela dagoela, askoz nekagarriago irakurtzen da jatorrizkoa
baino. Argi dago zehargalderak ere perpaus nagusiaren ostean erabiltzen
direla. Nik esango nuke, eta hurrengo batean frogatuko dut, aditz ostean
dutela ohiko lekua ahozkoan zein idazle klasikoetan, gaurko euskara ida-
tzian ez legez, non erabili ohi den aditz nagusiaren aitzinean.

Bigarren aldaeran errespetatzen da galdegaiaren legea, aditz aurrean
dago-eta galdegaia (emazteki bat). Jarraian beste perpaus bat dator, baina
ezezka dagoenez, ez dugu aztertuko.

Jorratu ditugula lehenengo perpaus biak goi eta behe, hel diezaiegun
hurrengo biei. Hona hemen (berriro bistaratuko ditut, urrun-eta):

OHOREA

Behin batez, baziren neskatxa gazte eta mutil gazte bat eta elkarre-
kin [atxikitzen zuten]. Eta mutil gazte hark neskatxari ohore guztia
barraitzen dio eta badoa kofesatzerat (59 or.).

TARTARUA

Behin batez, bazen errege seme bat, punimendu (zigor) batez bezala
munstro bat gelditua, eta ez zitekeen jende bilaka ezkondu arte (3 or.).

Lehenengo testuan, errespetatzen da Altuberen legea, aditz aurrean bai-
tago galdegaia (ohore guztia). Bigarrenean, perpausa ezezka dago.

B.2. Erreparatuta zelan dauden osatuta bigarren perpausak.

Multzo honetan sartu ditut ba- aurrizkiaren bidez hasten diren bigarren
perpausak, eta berton beste azpisailkapen batzuk egin ditut.

B.2.1. “Mintzagaia + komentarioa” eskema dutenak

Multzo honetan sartu ditudan perpausek tituluko eskema dute galdegaia-
ren lekuan. Azalduko dut eskema hori perpausak komentatu ahala.

ALARGUNTSA

Behin batez bazen errege bat. [Bazuen] andre bat anitz ederra eta
anitz maite zuena. Andre gaixo hura egun batez gertatu izan zen
iritzia, eta gaitzak hartu zuen arras lanjeroski (51 or.).

NESKATXA EDERRA ETA ALFERRA

Behin batez bazen ama bat. [Bazuen] alaba bat anitz ederra. Ama
hura ari zen beti lanean, baina neskatxak ez zuen ari nahi. Jotzen du
hainbertzeraino non harri lauza baten gainean baitzegoen negarrez
(91 or.).

GODEON

Behin batez bazen errege bat. [Bazuen] alaba bat anitz maite zuena
eta egun batez adiskidantzak egiten ditu gazte belar mahasti pikatzai-
le batekin, batere bere etxekoek jakin gabe eta bere hordi (15 or.).
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Hiru testuotan, zeintzuk dira galdegaiak andre bat, alaba bat eta alaba
bat hurrenez hurren? Edo horiekin batera ondoren datozen sekuentzia
belztuak ere bai? Edo sekuentzia belztuok soilik? Ikertzaile batzuentzat
andre bat, alaba bat eta alaba bat mintzagaiak (tema) dira eta belztuak,
komentarioak. Kontuok edozein ikuspegitatik hartuta ere, galdegaiak
beti ageri dira aditz atzean. Gaur eguneko euskaran honela emango lira-
teke nagusiki bigarren perpausok:

ALARGUNTSA

Behin batez bazen errege bat. [Bazuen] anitz ederra eta anitz
maite zuen andre bat Andre gaixo hura egun batez gertatu izan zen
iritzia, eta gaitzak hartu zuen arras lanjeroski (51 or.).

NESKATXA EDERRA ETA ALFERRA

Behin batez bazen ama bat. [Bazuen] alaba anitz ederra bat. Ama
hura ari zen beti lanean, baina neskatxak ez zuen ari nahi. Jotzen du
hainbertzeraino non harri lauza baten gainean baitzegoen negarrez
(91 or.).

GODEON

Behin batez bazen errege bat. [Bazuen] anitz maite zuen alaba bat
eta egun batez adiskidantzak egiten ditu gazte belar mahasti pikatzai-
le batekin, batere bere etxekoek jakin gabe eta bere hordi (15 or.).

Zertan esanik ez dago aukerok nekagarritxoagoak direla jatorrizkoak
baino, batez ere lehenengo eta hirugarren testuetakoak. Are gehiago,
ezberdinak ere badira izan, testuinguru banatan izan ere. Baina ez da
artikulu honetako gaia.

Hirugarren perpausei dagokienez, lehenengo testuan aditz ostean dago
galdegaia (iritzia), bigarrenean ere bai (beti), eta, hirugarrenean, ostera,
aditz aurrean (adiskidantzak). Azken honetan zalantzak ditut. Laugarren
perpausei dagokienez, lehenengo perpausean aditz atzean dago (arras
lanjeroski), bigarrenean ezezka dago aditza, eta, hirugarrenean ezezka
dago menpekoa. Bosgarren perpausa bigarrenak bakarrik dauka, eta per-
paus nagusian aditz ondoren dago galdegaia (hainbertzeraino), eta men-
pekoan zein da galdegaia, lauza baten gainean ala negarrez?

B.2.2. Eta juntagailua dutenak

AMA ETA BERE SEME ZOZUA

Asko munduan bezala bazen ama bat. Bazuen seme bat eta arras
poliki [bizi ziren] (173 or.).

ESKOLEA GAZTEA

Behin batez baziren jaun andre batzuk. Bazuten seme bat eta aita
[zuen] untzietako kapitaina eta seme hura beti igortzen zuen bere
amak eskola hartzerat (69 or.).
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LAMINAK

Behin batez bazen emazteki bat. Bazituen hiru alaba eta egun batez
gazteena [abiatu zen] joan behar zela sehi (39 or.).

Hiru testuotan eta juntagailuaren osteko perpausetan lehenengoak bete-
tzen du Altuberen legea; beste biek, ostera, ez. Bigarren testuan, bigarren
eta juntagailuaren ondoko perpausean aditz aitzinean dago galdegaia
(beti). Hirugarren perpaus aztergaian perpaus konpletiboan, sehi predika-
tu osagarria aditz atzean dago (antzeko beste adibide bat ere ikusi dugu
lehenago). Ez daukat gomutan horrelakorik inoiz irakurri dudanik euska-
ra batuan, beti ikusi dut-eta osagarri mota hori aditz aurrean. Honela:

Bazituen hiru alaba eta egun batez gazteena [abiatu zen] SEHI joan
behar zela (39 or.).

B.3. Erreparatuta zelan dauden osatuta hirugarren perpausak

Multzo honetan, bigarren perpausetan, aditz ostean ageri dira galdegaiak

B.3.1. Osatuta dago ba- aurrizkiaz

BOZAK ENTZUTEN ZITUEN SEMEA

Asko munduan bezala baziren jaun-andre batzuk. Bazituzten haur
anitz. [Bazuten] seme bat ez zutena zeren erraten baitzuen aditzen
zuela boza bat arras maiz (185 or.).

Hirugarren perpausean aditz ostean dago galdegaia, halakotzat edozein
osagarri jotzen dugula ere, nahiz seme bat, nahiz maite ez zuena, nahiz
seme bat maite ez zuena. Ondoren menpeko aditza dator, perpaus kau-
sala, zeinak barruan duen perpaus konpletibo bat. Perpaus kausalean
aditz nagusiaren aurrean ez dago osagairik, eta aditz ostean dago galde-
gaia (perpaus konpletiboa). Menpeko perpaus horretan ez daude azken
lekuan aditza eta menderagailua (aditzen zuela), askotxok espero bezala.
Galdegaizale gogorrenek honela emango lukete perpaus kausal hori:

zeren boza bat arras maiz aditzen zuela erraten baitzuen.

Beste batzuek, heterodoxoagoek, honela paratuko lukete:

zeren erraten baitzuen boza bat arras maiz aditzen zuela

Bada beste aukera bat ere, polita:

zeren erraten baitzuen boza bat aditzen zuela arras maiz

B.3.2. Ezezka dago perpausa

TONTUA

Asko munduan bezala baziren jaun-andre batzuk. Bazuten seme bat.
Handitu zenean aitak ez zuen ernea atzematen, nahiz eta eskoletan
atxiki zuen (179 or.).
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Hirugarren perpausa ezezka dago, eta, beraz, ez dago azterkizun galde-
gaiaren aldetik, baina badu beste alderdi bat, oso interesgarria: artikulu
eta guzti ageri da predikatu osagarria (ernea).

B.3.3. Aditz aurrean dauka galdegaia

SOLDADO POBRE BAT ETA JAUN ABERATSA

Asko munduan bezala baziren jaun andre batzuk. Bazuten seme bat.
Zerbitzurat joateko adina [etorri] eta partitzen da pena handi bate-
kin (107 or.).

Hirugarren perpausa konplexua, elkartua, da, eta bertan lehenengo per-
paus juntatuan (koordinatuan) galdegaia bere leku kanonikoan dago;
bigarrenean, ostera, aditz atzean.

B.3.4. Aditz ostean dauka galdegaia

MUNSTROA

Behin batez bazen errege bat. Bazituen hiru alaba. Gazteena [zuen]
arras andre gazte polita, eta bi handienak ziren arras itsusiak eta
beren buruaz arras hartuak (55 or.).

SORGINAK ETA ERGELAK

Behin batez baziren bi anaia, bat ergela eta bertze bat enuzentina.
Bazuten ama xahar-xahar bat. Eta goiztiri batez [abiatzen da] seme
zaharrena mendirat artaldearekin (43 or.).

Hirugarren perpausotan, galdegaia dago aditz aurrean. Hona hemen
zelan geratuko liratekeen perpausok, galdegaiak kokatuz gero euren leku
kanonikoetan, aditz aurrean:

MUNSTROA

Behin batez bazen errege bat. Bazituen hiru alaba. Gazteena arras
andre gazte polita [zuen], eta bi handienak ziren arras itsusiak eta
beren buruaz arras hartuak (55 or.).

SORGINAK ETA ERGELAK

Behin batez baziren bi anaia, bat ergela eta bertze bat enuzentina.
Bazuten ama xahar-xahar bat. Eta goiztiri batez seme zaharrena
mendirat [abiatzen da] artaldearekin (43 or.).

Testu biok nekezago irakurtzen dira jatorrizkoak baino, batez ere bigarre-
na. Lehenengo testuan, hirugarren perpausaren ondoren, beste perpaus bat
dator eta juntagailuaren ostean, eta bertan aditz ostean dago galdegai kon-
plexua (arras itsusiak eta beren buruaz arras hartuak). Galdegai luze hori
ipiniz gero bere leku kanonikoan perpausa sano nekez irakurriko litzateke:

eta bi handienak arras itsusiak eta beren buruaz arras hartuak
[ziren] (55 or.).
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Bigarren testu aztergaian, azkeneko perpausa honela ere emango lukete
askok:

Eta goiztiri batez seme zaharrena artaldearekin mendirat [abiatzen
da] (43 or.).

Horrela, are nekagarriago egiten da irakurketa.

B.3.5. Perpaus konpletiboa dauka

BASAJAUNA

Behin batez baziren etxe batean etxeko andre eta bordaria. Bazituen
bordari hark hiru seme. Egun batez [erraten diote] bere amari ema-
teko pilota bana eta soseko olata bana, joan behar direla munduz
mundu (9 or.).

SUGEA ETA HIRU ALABAK

Asko munduan diren bezala, bazen gizon alargun bat. Bazituen hiru
alaba. Egun batez [erran zion] joan behar zuela bazterren ikuste-
rat (19 or.).

ERREGE BATEN GAZTETZEA

Behin batez bazen errege bat, asko munduan diren bezala. Bazituen
hiru seme. Egun batez xurnal baten irakurtzen ari zelarik, [atzema-
ten du] badela ur bat, gaztetzeko dena (29 or.).

Testuotan, hirugarren perpausek menpekotzat konpletibo bana daukate
gutxienez. Perpaus konpletibook galdegaiak direlarik, ez daude kokatuta
gaurko euskaran nagusiki erabiltzen den kokalekuan, aditzaren aurrean.
Gaur honetara erabiliko lirateke batez ere:

BASAJAUNA

Behin batez baziren etxe batean etxeko andre eta bordaria. Bazituen
bordari hark hiru seme. Egun batez bere amari pilota bana eta
soseko olata bana emateko [erraten diote], joan behar direla mun-
duz mundu (9 or.).

SUGEA ETA HIRU ALABAK

Asko munduan diren bezala, bazen gizon alargun bat. Bazituen hiru
alaba. Egun batez bazterren ikusterat behar zuela [erran zion] (19
or.).

ERREGE BATEN GAZTETZEA

Behin batez bazen errege bat, asko munduan diren bezala. Bazituen
hiru seme. Egun batez xurnal baten irakurtzen ari zelarik, badela ur
bat [atzematen du], gaztetzeko dena (29 or.).

Hirurak dira nekagarriagoak jatorrizkoak baino. Penazago irakurtzen
dira, aditza atzerago eroanda dago-eta. Lehenengoa eta hirugarrena oke-
rrago ere emango lituzkete batzuek:
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Egun batez bere amari pilota bana eta soseko olata bana emate-
ko, munduz mundu joan behar direla [erraten diote] (9 or.).

Egun batez xurnal baten irakurtzen ari zelarik, badela gaztetzeko
den ur bat [atzematen du] (29 or.).

Azken hiru perpaus aztergaiotan, ikusi dugu perpaus konpletiboak gal-
degaiak direla, aditz gibelean doazela. Baina erreparatuz gero soilik per-
paus konpletiboei, euron barne hurrenkerari, ikusten da atzen
kokalekuan ez doala aditza eta menderagailua, gaur nagusiki erabiltzen
denez eta S. Altubek agindu zuenez.

1 Oratuz bakarrik helburu nagusiari artikulu honetan, hau da, zenbat
hasiera perpausek betetzen duten S. Altuberen legea eta zenbatek ez
Ipuinak-I liburuko narrazioetan, perpaus guztiek hausten dute galde-
gaiaren legea: 45etik 45ek.

2 Narrazioetako bigarren eta hirugarren perpausek, zenbatu ez baditut
ere, erraz gainditzen dute %80aren muga, hau da, hamarretik zortzik
gutxienez birrintzen dute galdegaiaren legea.

3 Galdegaiek, nahiz eta osagai bakarrez egon osatuta, gehienek hautsi
egiten dute legea, ez daude aditz aurrean, ezpabere atzean.

4 Ez da ageri galdegai luze bat bera ere aditz aurrean, galdegaiaren leku
kanonikoan.

5 Galdegaiak aditz aurrean badaude, laburrak dira, motzak. Eta esan
daiteke, egoera horretan, (ia) berdin dela galdegaia egotea aditz aitzi-
nean edo gibelean.

6 Galdegaia atzean badoa, ez dauka zertan joanik aditzaren hurrengo,
berari inkatuta, ezpabere joan daiteke, eta joan doa adibide batean
baino gehiagotan, aditzaren hurrengoaren hurrengo, aditzetik bigarren
lekuan.

7 Azterturiko hiztunotan, nire ustez, garrantzia handiago du aditzaren
kokalekuak perpausean galdegaiarenak baino. Eta aditza beti dago
aurrean, oso aurrera.

8 Mesedez, faborez eta karitatez eskatuko nieke irakasle eta idazleei,
errespetatu gura badute ahozko (eta idatzizko) tradizioa, ahalik eta
aurreren erabiltzeko aditza, eta ez tematzeko zelan ipiniko galdegaia
aditz aurrean (batez ere txikia ez bada). Hala eginez gero, ahozko eta
idatzizko testuak aringarriagoak gertatuko dira irakurle eta entzuleen-
tzat, eta mesedegarriagoak euskararentzat.

2. Konklusio-

-gomendioak
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