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Hiru alderdi nagusi bereizten ditugu hizkunt zen irakaskunt zan: zer 

irakat si, nori irakat si eta nola irakat si. Lehenengoa dugu orain jorragai: 

hizkunt za bera alegia. Hizkunt zaren zuzentasuna funt sezkoa da komu-

nikat zeko gaitasunean. Egokitasuna, koherent zia, kohesioa eta aberas-

tasunaz gain zuzentasuna ere aint zat hart zekoa da erabat. Artikulugileak 

gaiari erreparatu eta “Kausazko perpausen inguruko bi arazo” artiku-

lua idat zi du, hainbat erabilera oker bertan bistaratuz eta, aldi berean 

konponbideak eskainiz.

Kausazko perpausak direla-eta, bi kontu aztertu nahi ditugu lan honetan. 
Lehena, beharbada, ez da oso ezaguna. Euskalt zaindiak dioenez, badira 
hiztunak –idazleak ere bai– kausazko perpaus beteak eta azalpenezkoak 
bereizten ez dituztenak. Gorabehera hori argitu nahian, lehenik, perpaus 
horiek zertan diren ikusiko dugu eta, gero, zer egin daitekeen azaldu.

Bigarren arazoa, ordea, bai, ezaguna da. Izan ere, ba ote da gure artean 
honelakorik ent zun ez duenik?

(1) *Kontuz (ibili), erori egingo zarela.

Uste dugu horrelako akat sen eragileetako bat eredu falta izan daiteke-
ela. Kontua da euskaldunen %61 hobeto moldat zen direla erdaraz –gaz-
telaniaz– euskaraz baino; edo argiago esanda: zenbait zailtasun dituzte 
euskaraz bizit zeko, oso aukera gut xi izaten baitute horretarako, eskola 
nahiz telebista alde batera ut ziz gero.

Horregatik irudit zen zaigu lan hau egokia izan daitekeela kazetarient zat, 
ikasliburuen egileent zat eta marrazki bizidunetako bikoiztaileent zat, 
adibide-behar hori neurri handi batean konpont zeko. Baina eredua eza-
rriko badugu, lehenago ondo ant zean ezagutu beharko dugu; eta horre-
tan ere saiatuko gara.

Besterik gabe, aipatu dugun lehen arazoari helduko diogu. Kausazko 
esaldien artean bi mota bereizten hasiko gara oraingoz: kausal beteak 
eta azalpenezkoak. Kausal beteak adierazteko -eLAKO menderagailua 
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erabilt zen dugu, batez ere; horrelakoak perpaus nagusi(ago) baten 
barruan t xertat zen dira, edo haien osagai dira.

(2) (a) Elurra egin duelako daude bideak it xiak.

 (b) Lan-egoera hobetu nahi zutelako egin zuten greba.

 (c) Hondatuta zegoelako bota dugu zaborrera.

 (d) Goiz esnatu zelako irit si zen garaiz lanera.

 (e) Oso zaharra delako gelditu da autoa.

 (f) Berandu zelako joan ginen et xera.

Bide batez esan dezagun esaldi horiek honela ere eman daitezkeela:

(3) (a) Bideak it xiak daude ↑ elurra egin duelako.

 (b) Greba egin zuten ↑ lan-egoera hobetu nahi zutelako.

 (c) Zaborrera bota dugu ↑ hondatuta zegoelako.

 (d) Lanera garaiz irit si zen ↑ goiz esnatu zelako.

 (e) Autoa gelditu da ↑ oso zaharra delako.

 (f) Et xera joan ginen ↑ berandu zelako.

Esaldi horiek goranzko intonazioa dute –geziaren bidez adierazia–, gal-
degaia adit zaren eskuinaldean baitago.

Hiztunak honelat su ere adieraz dit zake goiko esaldi horiek:

(4) (a) Bideak it xiak daude, elurra egin du-eta.

  Bideak it xiak daude, elurra egin baitu.

 (b) Greba egin zuten, lan-egoera hobetu nahi zuten-eta.

  Greba egin zuten, lan-egoera hobetu nahi bait zuten.

 (c) Zaborrera bota dugu, hondatuta zegoen-eta.

  Zaborrera bota dugu, hondatuta bait zegoen.

 (d) Lanera garaiz irit si zen, goiz esnatu zen-eta.

  Lanera garaiz irit si zen, goiz esnatu bait zen.

 (e) Autoa gelditu da, oso zaharra da-eta.

  Autoa gelditu da, oso zaharra baita.

 (f) Et xera joan ginen, berandu zen-eta.

  Et xera joan ginen, berandu bait zen.

Euskalt zaindiaren arabera, azken horiek azalpen hut sak dira. Perpaus nagu-
siaren eta azalpenezkoaren artean etena dagoenez gero, komak banant zen 
ditu idat zian, ez baitira perpaus nagusiaren barruan t xertat zen; hortaz, 
kanpoko osagai dira. Kausal beteak, berriz, barneko osagai dira.

Baina zer alde dago bi esaldi mota horien artean? Bada, azpian erreali-
tate bera izan arren, desberdin jokatu duela hiztunak batean eta bestean. 
Izan ere, (2) eta (3) adibide-sailetan, hiztunak gertaeraren kausa-edo 
azpimarratu nahi du (esatearen arrazoia). (4)an, ordea, zerbait (aurreko 
perpausa) esateko duen arrazoia aipat zen du; eragilea, adibide horietan, 
azalpen gisa ematen digu hiztunak.
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Dena dela, azalpenezko perpaus bat zuk ezinbestean eman behar dira 
BAIT-ekin edo ETA-rekin; alegia, ezin dira eman -eLAKO-rekin. 
Horregatik, orain, beste banaketa bat egin beharra dugu azalpenezko 
perpausen artean:

Esate baterako, honako esaldi hauek t xart zat ematen ditugu:

(5) (a) *Elurra egin du bideak it xiak daudelako.

 (b) *Lan-egoera hobetu nahi zuten greba egin zutelako.

 (c) *Hondatuta zegoen zaborrera bota dugulako.

 (d) *Goiz esnatu zen lanera garaiz irit si zelako.

 (e) *Autoa oso zaharra da gelditu delako

 (f) *Berandu zen et xera joan ginelako.

Hor hiztunak ezin du -eLAKO erabili; bideak it xiak egotea, greba egitea, 
zaborrera botat zea, lanera garaiz iristea, autoa geldit zea eta et xera joatea 
ez direlako kausa, ondorio baino: nolabait esateko, hiztunak egiten duen 
dedukzioa da. Horrelako perpausei alegiazko azalpen esaten zaie, -eLAKO 
menderagailua eragileari edo kausari bakarrik at xikit zen zaio-e ta kau-
sazko perpausetan.

Azken hori ez da ohiko akat sa; beharbada, adibideak ere ez dira ohikoenak. 
Tarteka, ordea, agert zen dira horrelakoak ere (Berria 2007-05-22, 2. or.):

(6)  It xialdiak iraun zuen bitartean 98 irakasle Iraleren barruan zeuden; 
hau da, ez ziren euskara eskoletara joaten. Hala ere, horiek behint zat 
nolabaiteko ahalegina egin zuten, kolektibo horretako hemeret zik 
ez zuelako inoiz euskara ikasteko inoiz denbora hartu, inork baino 
erraztasun gehiago izan arren.

Esaldi horretako zuelako hori ez da zuzena, kolektibo horretako heme-
ret zi horiek euskara ikasteko inoiz denbora hartu ez izana ez delako 
beste bat zuek nolabaiteko ahalegina egin izanaren kausa, baizik eta 
nolabaiteko ahalegina egin izanaren “aitorpena” edo dedukzioa da. Horri 
dagokion galdera ez lit zateke ZERGATIK?, ezpada ZER BA(DA)?, edo 
ZERGATIK DIOZU HORI? Horrenbestez, ez zuen-eta / ez bait zuen 

izan behar du, eta ez zuelako.

Akat s horren sorburua gaztelanian dago, zeren PORQUE2 kausa-
-adieraz le zein azalpen-adierazle izan baitaiteke:

(7) (a) Está enfermo porque ha llevado mala vida.

 (b) Está enfermo porque tiene mala cara.

Euskaraz, ur handitan sartu gabe, honela-edo:

(8) (a) Gaixo dago bere buruari tratu t xarra eman diolako.

 (b) Gaixo dago, it xura t xarra du-eta/baitu.

Lehen PORQUE hori kausa adierazteko erabili da; bigarrena, berriz, 
azalpena, dedukzioa, ondorioa edo dena delakoa, baina ez kausa adie-
razteko. Alegia, it xura t xarra izatea ez da gaixo egotearen kausa. 
Horregatik, ezin da honela eman:

(9) *Gaixo dago, it xura t xarra duelako.
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Bereizi al 

daitezke kausal 

beteak eta 

azalpenezkoak?

Hori alegiazko azalpena dela argit zeko, badugu beste frogabide bat. 
BERAZ edo HORREGATIK lokailuekin proba eginez gero, ikusiko 
dugu BERAZ zuzena dela, eta HORREGATIK, okerra:

(10) (a) It xura t xarra du; BERAZ, gaixo dago.

 (b) It xura t xarra du; *HORREGATIK, gaixo dago.

Hortaz, hiru perpaus mota ditugu: kausal beteak, azalpenezkoak eta 
alegiazko azalpenak. Azalpenezkoak -eLAKO-rekin ere eman daitezke 
hiztunak ikuspuntua aldat zen badu; hau da, esandakoa zergatik esaten 
duen adierazi beharrean, esandakoaren kausa zein den azaldu nahi badu. 
Alegiazko azalpenetan, ostera, ez dago horretarako aukerarik.

Esana dugu hiztunaren pert zepzioaren baitan dagoela esaldi horiek kau-
sal bete gisa ematea –hau da, -eLAKO erabilt zea–, edo azalpen gisa 
ematea –hot s, BAIT edo ETA erabilt zea–. Hala ere, beti ez da horrela 
izaten; lehen atala aginduzko perpausa dutenek bigarrenean BAIT edo 
ETA erabili behar izaten dute ezinbestean –alborakunt za edo justaposi-
zioa erabili ezean–. Izan ere, esaldiaren hasieran hiztunak agindu hori 
emateko duen arrazoia ematen du, ez aginduaren kausa.

(11) (a) (Egon) Lasai, ondo nago-ETA.

 (b) (Egon) Lasai, ondo BAInago.

Alborakunt za edo justaposizioa:

(12) (Egon) Lasai; ondo nago.

Honako hau, berriz, inola ere ez:

(13) *(Egon) Lasai, ondo nagoELAKO.

Edonala ere, perpaus mota hauen inguruan egindako akat sak ez dira horre-
lakoak izaten, baizik eta –lehen aurkeztu bezala, ikus (1) adibidea– hone-
lakoak:

(14) *(Egon) Lasai, ondo nagoELA.

Horixe da, horrenbestez, kausazko perpausen sailkapena.

EGLU VI-k dio kausazko azalpenetan -eLAKO erabilt zen dutenak asko 
direla, eta erabilera hori ez dela gait zesgarria. Lehengo idazle askok ez 
zituztela desberdint zen dio; ezta gaur egungo hiztun askok ere. Uste 
dugu interesgarria lit zatekeela jakitea idazle horiek zein alde eta aldi-
takoak diren; zeren eta zenbait tokitan –geroago azalduko dugun bezala– 
batik bat ETA enklitikoa erabilt zen baitute azalpenezkoetan. 1885 arte, 
ordea, ez zen partikula horren lekukotasunik jaso liburuetan.

Gaur egungo hiztun horiei buruz ere bada zer esana, ez baitakigu hiz-
tun horiek zergatik ez dituzten bereizten azalpenezko perpausak eta 
kausal beteak: beren (azpi)euskalkiaren ezaugarria da, ala euskararen 
ikaskunt za-prozesu jakin batena? Hau da, euskara eskolan edo euskalte-
gian ikasitako hiztunak dira?
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Egia esan, ez dago bete-beteko errezetarik bi perpaus mota horiek desber-
dint zeko –aginduzko perpausen ondoko azalpenak eta alegiazko azalpenak 
alde batera ut zita, lehen esan dugun bezala–; izan ere, jakin al liteke beti-
-beti zein den besteek adierazitakoaren asmoa? Egia da hizkunt za komu-
nikat zeko tresna dela; baina, bat zuetan, gure pent saera-edo ezkutat zeko ere 
erabilt zen dugu.

Zenbait gramatikatan, adibidez, hau gaizkit zat ematen dute it su-it suan:

(15) Ohera noa, nekatuta nagoelako.

Gure ustez, esaldi arrunt hori egoera jakin batean irudikat zen edo t xer-
tat zen dugu gehienok edo askok; Baten batek, besterik gabe, ohera doala 
esaten du, eta hori esateko zer arrazoi duen ematen du. Beraz, horrela 
balit z, egokiago ikusiko genuke honela:

(16) (a) Ohera noa, nekatuta nago-eta.

 (b) Ohera noa, nekatuta bainago.

Baina hori dioena lagunartean balego –eta inork pent sa ez dezan edo 
esan ez diezaion ohera doala hurrengo erronda ez ordaint zeagatik–, ego-
kiago ikusiko genuke –hori bai, koma kenduta, eta adit zaren ondoan 
goranzko intonazioa duela– esaldi hau:

(17) Ohera noa ↑ nekatuta nagoelako.

Lehengo idazle askok ez ezik, gaurko kazetari bat zuek ere ez dituzte 
bereizten bi perpaus mota horiek. Baten batek pent sa dezake hizkunt za 
hala-moduz ikasitakoak izango direla. Baina, ez: beste arlo bat zuetan 
ondo moldat zen dira. Eta nola dakigu ez dituztela desberdint zen? Bada, 
besteak beste, beren lanetan azalpenezko ETA enklitikorik eta BAIT-ik 
ez dutelako erabilt zen; kausal beteak, berriz, bai. Hala ere, ez bereiztea 
gait zesgarria ez izan arren, gure ustez, gomendagarria da desberdint zea, 
kazetariak inoren esanak zuzen jasot zeko besterik ez bada ere.

Paperera aldatu beharreko esan horiek euskaraz jasoak badira, aise egin 
daitekeen lana da. Erdaraz jasoak izanez gero, ordea, beste kontu bat da 
hori.

Izan ere, susmo hori izaten dugu zenbait esaldi irakurritakoan; alegia, 
elkarrizketa-edo gaztelaniaz egina dela, -eLAKO-dun esaldi bat zuk 
zalant zazkoak izaten baitira, gordinak ez esatearren. Badakigu hiz-
tunaren baitan dagoela bata edo bestea erabilt zea, kontuan hartuta zer 
adierazi nahi duen: esandakoaren kausa-edo, edota hiztunak esan duena 
esateko duen arrazoia.

Zenbait kasutan, baina, ez dugu garbi ikusten zergatik egin den kausal 
betearen aldeko hautua; eta ez, jakina, -eLAKO erabilt zeko debekua 
duten esaldiak direlako –hot s, agindu baten ondoko azalpenezko per-
pausak edo alegiazko azalpenak direlako–. Hona adibide bat (Bizkaiko 
Hit za. 2010eko abenduaren 10a, 3. or.):

(18)  Oraingoz, ezin izango dut tratamendua ut zi, baina pozik nago, ondo 
nagoelako.
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Esaldi hori samurrago onartuko genuke, baldin eta hiztunaren asmoa 
adieraztea balit z horregatik dagoela pozik; ez beste ezergatik. Hau da, 
kontrastea-edo markat zeko erabiliko balu, zeren azalpenezko esaldiek 
ezin dute hori markatu. Jo dezagun hilzorian izan arren, aurrera atera 
dela, eta kazetariari horixe esaten diola: zergatik dagoen pozik. Orduan 
ont zat emango genuke, hiztuna zergatik dagoen ondo adierazten ariko 
lit zateke-eta. Dena dela, hor naturalago sumat zen dugu adierazpen hori 
–pozik dagoela, alegia– egiteko duen arrazoia. Horregatik, beharbada, 
normalago egingo lit zaiguke honela:

(19)  Oraingoz, ezin izango dut tratamendua ut zi; baina pozik nago, ondo 
nago-eta/bainago.

Nolanahi ere, badu beste irtenbide bat: koma kent zea:

(20)  Oraingoz, ezin izango dut tratamendua ut zi, baina pozik nago ondo 
nagoelako.

Horrela, galdegaia ez lit zateke nola nagoen; gainera, goranzko intona-
zioa izango luke adit zaren ondoren.

Dena dela, bada beste gauza bat azpimarratu behar duguna: -eLAKO ez 
da beti galdegai izaten, bat zuek hala esan arren. Eta lehen kausal beteak 
adit zaren aurre-aurrean jarri behar zirela zioten bezala, guk ez dugu kasu 
guztietan proposatuko koma kendu eta goranzko intonazioa ezart zea. Esate 
baterako, adibide honetan ikus dezakegu hori (Berria, 2006-07-18, 4. or.):

(21)  Domu Santu egunean loreak eskaint zen zizkioten, ondo zekitelako 
non zegoen ehort zita.

Galdegai-irakurketarik izaterik ez duten -eLAKO-dun perpausen artean 
kokatuko luke Euskalt zaindiak. Zehat zago esanda, esaldi hori honela 
azalduko luke: -eLAKO ez da galdegai; bai, ordea, perpaus nagusiaren 
atala, lotura estua dute-eta. Loreak eskaint zearen arrazoia non ehort zita 
zegoen jakitea da, perpaus kausal betearekin adierazia, nahiz eta galde-
gai ez izan. Nolabait, esan liteke kausazko perpausa perpaus nagusiko 
predikatuaren osagarria dela.

Jakina, honela ere eman zitekeen:

(22)  Domu Santu egunean loreak eskaint zen zizkioten, ondo zekiten-eta 
non zegoen ehort zita.

Edo

(23)  Domu Santu egunean loreak eskaint zen zizkioten, ondo bait zekiten 
non zegoen ehort zita.

Orduan, esandakoa zergatik ari den esaten adierazten ariko lit zateke 
kazetaria.

Lehen esan dugu kazetariak ez lukeela arazorik izan beharko, inork eus-
karaz esandakoak hit zez hit z paperera aldatu nahiko balitu; zehar esti-
loan ematean ere tentuz ibili beharko luke, eta ondo bereizi. Demagun 
sendagile batek hauxe esan duela:
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ETA ENKLITIKOA

(24)  Gaixo hauek orain zoriont suagoak dira, bizimodu normalarekin 
jarrait zen dute-eta.

Hau zehar estiloan honela izango lit zateke:

(25)  Sendagileak esan zuen gaixo hauek orain zoriont suagoak direla eta 
bizimodu normalarekin jarrait zen dutela.

Azalpenak bi asert zio gisa ematen dira, beraz, beste perpaus baten men-
dean doazenean: (… -eLA eta … -eLA). Baina eman dezagun honela 
esan duela:

(26)  Gaixo hauek orain zoriont suagoak dira, bizimodu normalarekin 
jarrait zen dutelako.

Zehar estiloan honela-edo beharko luke horrek:

(27)  Sendagileak esan zuen gaixo hauek orain zoriont suagoak direla bizi-
modu normalarekin jarrait zen dutelako.

Azalpenezkoetan ez bezala, asert zio bakarra dago; horrenbestez, batasun 
horri ondo eusten dio perpausak, menderatua denean ere. Hortaz, beste 
arrazoi bat biak desberdint zeko.

Azkenik, kontuan izan behar dugu baduela beste arrisku bat azalpen 
hut sak eta kausal beteak ez bereizteak: -ELAKO-ren erabilera alegiazko 
azalpenetara ere zabalt zekoa (ikus (5). adibidea).

Arestian hainbestetan aipatu dugun ETA enklitikoaren berri emango 
dugu hurrengo lerroetan, zerikusi handia baitu aipatu dugun bigarren 
arazoarekin (ikus 1. adibidea). Ez berri osoa, uste baino mamit suagoa 
da-eta partikula hau.

ETA-dun zein BAIT-dun kausazko perpausen kokagune posibleak hauek 
dira: hasieran, perpaus nagusiaren aurrean; erdian, bi perpaus nagusien 
artean; eta, amaieran, perpaus nagusiaren at zean. Guk hemen bukae-
rakoak baino ez ditugu aztertuko, baina ETA-z moldat zen direnak 
bakarrik.

ETA enklitikoaren historia ez da oso aspaldikoa. Testu idat zietan, Luis 
Villasanteren arabera3, 1885ekoa da lehen adibidea, Gregorio Arrue 
idazlearena, hain zuzen ere. Jatorrian, partikula hori bi perpaus nagusi 
lot zen dituen emendiozko juntagailua da. Bat zuetan, lot zen dituen per-
paus nagusien artean kausa/ondorio harremana dago; honako adibide 
honetan bezala:

(28) Oso onak dira, eta laster salduko dituzu.

Lehena kausa da; bigarrena, berriz, ondorioa. At zekoz aurrera jarriz 
gero, ETA at zeratu egiten dugu; horrela –bi perpaus nagusi izan beha-
rrean–, perpaus nagusi bat eta azalpenezko menderatu gisako bat izango 
ditugu.

(29) Laster salduko dituzu, oso onak dira-eta.
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Egongune horretan, jakina, ezin da juntagailu izan. Horregatik, 
Villasantek “ETA postpuesto” deit zen dio, ETA at zeratua, alegia. 
Honela sortu zen, bada, kausazko perpaus mota hori: ordena aldatuz, 
baina funt sezko esanahia aldatu gabe.

Hori ez da “aldaketa” bakarra, ordea; intonazioari dagokionez, ETA hau 
ezin da bere ezkerreko osagaitik bereizi, eta ez dauka berezko azenturik. 
Horregatik deit zen zaio ETA enklitikoa.

Gehienetan hala izanagatik, ez da beti adit z lagunt zailearen ondoan 
t xertat zen, zenbaitetan adit z nagusiari eransten zaio-eta; esaterako, 
ezezko askotan.

(30) Haserre zegoen, ez zioten ezer esan-eta.

Beste zenbaitetan adit za ez den beste zerbaiten ondoan ager daiteke.

(31) Gazte askok alde egin beharko dute, hemen ez dago lanik-eta.

Gramatika bat zuek4 ETA enklitikoari onart zen dioten kokagune baka-
rra horixe da: amaieran, at ze-at zean. Beti horrela erabiliz gero, ordea, 
zalant zazkoa edo mugatu samarra izango da ETA enklitikoaren funt zio-
naltasuna edo egokitasuna; izan ere, amaiera arte ez da jakingo azalpena 
ematea dela esaldi horien funt zioa. Esaldi luzea bada, at zerakarga nabar-
mena eragingo du, eta horrek at zera-aurrera ibilt zera behartu dezake 
irakurlea.

Ez hori bakarrik, ilunagotu ere egin dezake beti toki horretan eman 
behar izateak:

(32)  Lasai dago, badaki edozer gertat zen dela ere lagunak hort xe izango 
dituela eta. (?)

Edonola ere, Juan Garziak5 Joskera Lantegi liburuan adierazi bezala, 
ETA enklitikoa ibili badabil; sortu zenean, at ze-at zean jarriko zuten beti 
edo ia beti. Horrek sort zen dituen eragozpenak gainditu nahirik, hiztu-
nek zein idazleek ibilian-ibilian aldaketak eragin dituzte, egokitasunari 
edo praktikotasunari begira. Orotariko Euskal Hiztegiak6 azalpenezko 
esaldiaren amaieran gabe, beste egongune bat zuetan ere agert zen dela 
adierazten du:

(33) …barka iezaiezu, ez dakite-eta zer ari diren IBk Lc 23, 34).

Beraz, beste arrazoi bat gehiago, ETA at zeratu deitu beharrean, ETA 
enklitiko deit zeko.

Horiek horrela, orain badugu beste aukera bat at zizki moduko hau 
baliat zeko, mezuak egokiago adierazteko eta ulertarazteko. Horregatik, 
(26), (27) eta (28)ko adibideen ordez, honako hauek jar dit zakegu:

(34) Haserre zegoen, ez zioten-eta ezer esan.

(35) Gazte askok alde egin beharko dute, hemen ez dago-eta lanik.

(36)  Lasai dago, badaki-eta edozer gertat zen dela ere lagunak hort xe 
izango dituela.
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Bide horretan ari dira zenbait idazle; adibidez, Anjel Lert xundik horrela 
erabili ditu Ihes betea nobelan azalpenezko ETA enklitiko guztiak. 
Komeni da esatea –gero emango dugun aholku bat aztert zeko–, nobela 
horretan, azalpenezko BAIT ere erabili duela.

Marrat xoa dela-eta, Euskalt zaindiak onartua du ETA marrat xoarekin 
lot zea, ulergarritasunak hala eskatuz gero. Nolanahi ere, idazle askok 
beti edo ia beti eransten diote puntuazio-marka hori.

Beste kontu bat da partikula hori nola ahoskatu behar den; hori, ordea, 
hurrengo atal batean aztertuko dugu, beste erabilera-esparru bati dagoz-
kion aholkuak ematean.

BAIT vs ETA

Kausazko perpausak direla-eta, bada beste kontu bat ere kazetariei dago-
kiena. Izan ere, bat zuek –ikusi dugun bezala– ELAKO besterik ez dute 
erabilt zen; ait zitik, gehienek azalpenezko kausalak eta kausal beteak 
ondo bereizten dituzte, baina azalpenezkoak adierazteko BAIT mende-
ragailua besterik ez dute erabilt zen, ETA enklitikoa bazter ut zita. Ez 
dakigu joera horren nondik norakoa; beharbada, ETA ez zaie irudit zen 
Euskara Batua denik, edo BAIT jasoagoa irudit zen zaie, exotikoa ez 
esatearren.

Kontua da Euskalt zaindiak esana duela biak direla Euskara Baturako 
erabilgarri. Egia esan, BAIT-en arauak errazagoak dira ETA enkli-
tikoaren arauen aldean –aurreko lerroetan azaldu dugun bezala–, eta 
horixe izan daiteke hemen salat zen ari garen auziaren arrazoia.

Euskaldun asko, alor honetan, ETA enklitikoa besterik erabilt zen ez 
duten lurraldeetakoak dira. Hona hemen lurralde horien zerrenda: 
Bizkaia, Araba, Gipuzkoako zenbait toki –Deba arroa, Urola arroko 
herri asko (Legazpitik Azpeitiraino; hau da, Goi eta Erdi Urola), eta 
Oria bailarako goialdea (Goierri)– eta Nafarroa (Burunda7). Gipuzkoako 
beste herrietan ETA eta BAIT erabilt zen dituzte batera; baita Nafarroako 
zenbait herritan ere: Leit zan, esate baterako. Beste kontu bat da zer 
funt zio eskaint zen dioten batari nahiz besteari biak erabilt zen dituzten 
lurraldeetan. Badirudi ETA-ren aldera lerrat zen direla hasieran agin-
duzko perpausa-edo eta ondoren azalpena dagoenean:

(37) Egon lasai, ondo nago-eta.

Ekialdean BAIT besterik erabilt zen ez duten tokietan honela egiten bide 
dute hori:

(38) Egon lasai, ondo bainago.

BAIT-en aldeko lerrat ze hori larria irudit zen zaigu, egunkari edo aldiz-
kari baten eremuan ETA besterik erabilt zen ez bada. Bizkaiko Hit zak eta 
Goierriko Hit zak ezaugarri eta joera hori dituzte. Bizkaiko Hit za aste-
karian hauxe topatu dugu aztertutako bi aletan (2010-12-10ekoa eta 
2010-12-17koa): guztira hamabost BAIT, eta sei ETA.
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Are larriagoa begitant zen zaigu azalt zen diren ETA-ren adibide 
gehienak lagunt zaileenak direlako; hot s, ez dira bertako kazetariek 
idat ziak. Goierriko Hit zan, aldiz, 3 ale aukeratu ditugu: 2011ko ot saila-
ren 10, 15 eta 16koak.

Ateratako datuak hauek dira: 6 BAIT eta ETA 1. Partikula enklitikoaren 
adibide bakar hori, gainera, uste dugu azalt zen dela elkarrizketatuaren 
esana hit zez hit z jasoa dagoelako; bestela, hori ere ez. Hala ere, bada 
bere lurraldeko ezaugarriei eusten dion aldizkari bat: Goienkaria, hain 
zuzen.

Debagoienean ostiral-astelehenetan banat zen den aldizkaria da; nabar-
men da irizpide linguistikoak ondo hausnartuta dituztela hedabide horre-
tan8, lurralde horri dagozkion ezaugarri lexiko-gramatikalen arabera 
jokat zen dute-eta. Ale horietan sarri ant zean azalt zen dira azalpenezko 
ETA-ren adibideak.

Gait z hori ikasliburuetan ere zabal dabilela nabarmendu nahi dugu; 
erabili, erabilt zen dira azalpenezko perpausak, baina bi aukeren artean 
–alegia, BAIT eta ETA-ren artean–, BAIT-en aldera lerrat zen dira nabar-
men testugileak. Hori frogat zeko, hiru argitalet xetako testuliburu bana 
aztertu dugu.

Egia da gramatika azalt zen denean ETA eta BAIT azalt zen direla; tes-
tuetan, ordea, ez bide dira berdinak. Argitalet xeak Gilt za, Erein eta 
Santillana dira; liburuetako gaia, berriz, DBH2ko Natur Zient ziak. 
Hiruretan, lehen ehun orrialdeak aztertu ditugu. Santillanaren testuan 
34 BAIT eta 6 ETA topatu ditugu; Ereinen testuan, aldiz, 14 BAIT, 5 
ZEREN ETA…BAIT eta 4 ETA; azkenik, Gilt za argitalet xearen testuan, 
8 BAIT eta ETA bat ere ez. Beraz, guztira, 61 BAIT, 10 ETA.

Eta zergatik irudit zen zaigu kezkagarria? Lehen ere emana dugun arra-
zoi berarengatik: euskaldun asko ETA enklitikoa besterik erabilt zen ez 
den lurraldeetakoak direlako. Gainera, hasieran esan bezala, horietako 
askok eskolaren eta telebistaren bidez baino ez dute harremanik euska-
rarekin. Adibidea eskainita ere, gauzak zuzen adierazteko nahikoa lan 
baldin badute askok, zer ote da ia eredurik eskaini gabe? Bada, errazago 
izaten dela maiz adierazi dugun akat s hau egitea:

(39) *Egon lasai, ondo nagoela.

Horrenbestez, uste dugu ulert zekoa dela adibideen beharra.

Ez da ezkutatu behar gaztelaniaren QUE-k duen eragina eta indarra, 
horrelakoetan; dena dela, irudit zen zaigu, ereduak jasoz gero, neurri 
(handi?) batean konpon litekeen akat sa dela. Hala ere, garbi ut zi behar 
dugu gure proposamena ez dela ETA bakarrik erabilt zea, baina bai ore-
kat zea, ETA-k zer egongune dituen ezagutarazita; izan ere, aztertutako 
liburuetan ikusi dugunez, ETA at zeratua besterik ez dute erabilt zen, 
Santillanako testuko bi adibide kenduta; eta –ikusi dugun bezala– astu-
negi gerta daiteke zenbaitetan at zerakarga hori.
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Marrazki 

bizidunak eta 

azalpenezko 

perpausak

Beharbada, ETA at zeratua bakarrik erabilt zen dutenez gero, idaztean 
errazagoa da BAIT erabilt zea; hori, ordea, ez da burubidea. Gainera, 
enklitikoak baditu beste abantaila bat zuk idazkerari dagokionez; adibi-
dez, “baikinateke” edo “bailit zaizkioke” baino errazagoak begitant zen 
zaizkigu “ginateke-eta”, nahiz “lit zaizkioke-eta”.

Marrazki bizidun bat zuk ere aztertu ditugu. Aldez aurretik aitortu behar 
dugu lagina ez dela, agian, behar adinakoa, goiz batean ETB3n jaso-
takoa baita. Telebista-kate horretan, marrazki bizidunak bata bestearen 
at zetik eskaint zen dituzte, aspaldian it zuliak zein berriagoak. Beraz, ez 
dakigu it zulpen horiek noiz eginak diren; oso garrant zit sua irudit zen 
zaigu hori, zeren, beharbada, guk jasotako “akat sen” bat gerora zuzendu 
egingo zuten, ETB lan horretan hasi zenetik gaur arte, irizpideak zorroz-
tuz joango zen-eta. Esan bezala, guk aztertutakoen artean ez zegoen eus-
karaz sortutakorik –gogoan dugu nola bert solariei buruzkoek bazuten, 
hizkunt zari dagokionez behint zat, beste era bateko naturaltasuna–.

Sail horretan –orain arte aipatutako erabilera-esparruetan ez bezala– 
lagun arteko hizkera-edo erabilt zen da. Hortaz, samurra da horietan 
azalpenak agert zea, batez ere, aginterazko esaldien ondokoak: hot s, 
zerbait agindu, eta agindutako hori zergatik esaten den adit zera ematen 
duten azalpenak.

Marrazki bizidunetan ikusi dugu asko ingeleseko it zulpenak direla. 
Maiz azalt zen dira aginduak eta azalpenak osat zen dituzten esaldiak. 
Hizkunt za horretan, alborakunt zaz edo justaposizioz moldat zen dira 
horrelakoak; hau da, esaldiak elkarren ondoan jarrita, inolako juntagailu 
edo menderagailurik gabe:

(40) Hurry up, it’s late.

Euskaraz, hit zez hit z honela:

(41) Mugi(tu), berandu da.

Ez dugu esango horrela gaizki dagoenik; gure ustez, ordea, horrelakoak 
ETA edo BAIT-ekin ematen dira, gehienetan, euskaraz:

(42) Mugi(tu), berandu baita.

Edo

(43) Mugi(tu), berandu da-eta.

Ingelesezko it zulpenak izan arren, bat zuetan –“Yogi hart za” izeneko 
saioan esate baterako–, azalpenezko sorta polita topatu dugu. Hona 
hemen horietako bat:

(44) Aupa lagun! Gizon gaiztoak hor datoz-eta!

Beste zenbait marrazkitan, aukeran, gut xit xo. Adibidez, “Woofy” izeneko 
marrazki bizidunetako atal batean, sarriago topatu ditugu honelakoak:

(45) Ez jarri triste; laster it zuliko naiz.
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Aginduzko perpaus horietaz gain, azalpenezko perpausez eman zitezkeen 
beste esaldi bat zuetan ere alborakunt za erabilt zen da maiz. Ezin esan liteke 
justaposizioaz emanak gaizki daudenik; baina, gure ustez, egokiagoak dira 
azalpenezko perpausez emanak, eta euskaraz ez dira hain “lehorrak”, uler-
mena asko errazten dute-eta. Ikusi, bestela, honako adibide hau:

(46) Ezin da edan it sasoko ura?

 Ez, it sasoko ura gazia da.

Erant zun hauek egokiagoak direlakoan gaude:

(47) Ez, gazia da-eta.

 Ez, gazia baita.

“Sofiren bihurrikeriak” izeneko marrazki bizidunetako atal batetik 
jasoak dira honako hauek, besteak beste:

(48) (a)  Erregina bezala tratat zea merezi duzu; zugatik izan ez balit z, 
hil egingo nint zen.

 (b) Zer dakizue zuek heriot zaz? Ez duzue inoiz inor hilt zen ikusi!

 (c)  Debekatuta daukazue gelan sart zea edo gaixoarengana hur-
bilt zea; oso kut sagarria da.

Guk honela emango genituzke:

(49) (a)  Erregina bezala tratat zea merezi duzu, zugatik izan ez balit z, 
hil egingo nint zen-eta / bainint zen.

Edo

 (a)  Erregina bezala tratat zea merezi duzu, hil egingo nint zen-eta/
bainint zen, zugatik izan ez balit z.

 (b)  Zer dakizue zuek heriot zaz? Ez duzue-eta / baituzue inoiz inor 
hilt zen ikusi!

 (c)  Debekatuta daukazue gelan sart zea edo gaixoarengana hur-
bilt zea, oso kut sagarria da-eta / baita.

Beharbada, horregatik eta ant zeko arazoengatik gerta daiteke hiztun 
askok telebistako hizkeran sumat zen duten naturaltasun falta: it zulpena 
lotuago dagoelako jatorrizko hizkunt zari (kasu horretan, ingelesari) 
xede-hizkunt zari (euskarari) baino.

Beraz, marrazki bizidunetan, ETA erabili, erabilt zen da; baina, auke-
ran, gut xi. Gainera, ia beti edo gehient suenetan, at ze-at zean; beharbada, 
ez da gehiagotan ageri horrexegatik: egongune aurreratuagoetan era-
bilt zeko aukera dagoela ez jakiteagatik.

Horregatik, egokiagoa izateaz gain, eta etengabe adierazten ari garen 
akat s mota ez egiteko (*Egon lasai, ondo nagoela.), uste dugu adibide 
gehiago eman beharko liratekeela.

Beste kontu bat da azalpenezko perpausak bat zuetan sarri eta ondo era-
bilt zen direla; baina –ikasliburuetan eta zenbait egunkaritan ez bezala– 
ETA besterik ez dute erabilt zen. Alegia, BAIT ez da batere erabilt zen, 
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Ondorioak

eta hori ere oso larria da, kanpoan uzten baita ikusle bat zuei lurraldez 
dagokien ezaugarri linguistikoa.

Azkenik, ahoskeraren arazoa aipatu behar dugu. Aurreko hit za bokalez edo 
“z” edo “r” kont sonanteez amait zen bada, “-ta” ahoskat zea aholkat zen dugu:

(50) Azkar, berandu da-ta.

 Lasai, hor datoz-ta.

 Egon hemen, oraint xe nator-ta.

Bukaerako kont sonantea “n” edo “l” bada, “-da” ahoskatu behar da:

(51) Ez ziren ezkont zara joan, haserre zeuden-da.

 Banoa, berandu nabil-da.

Azken kont sonantea “k” edo “t” bada, “eta”:

(52) Hori duk-eta!

 Neuk esan dizut-eta.

Komeni da kausal beteak eta azalpen hut sezko perpausak bereiztea. 
Kazetariak bere buruari itaundu behar dio zertan ari den: esan d(u)ena-
ren kausa adierazten, edo adierazi d(u)ena (baieztatu, ezeztatu, galdetu, 
agindu, azaldu…) adierazteko duen arrazoia ematen; bai irit zia-edo 
ematen ari denean, bai besteen esana-edo jasot zen ari denean. Izan ere, 
bi perpaus mota horien artean dagoen aldea ez da funt sik gabea. Ez da 
ahaztu behar, gainera, irakurleari zor zaion begirunea ere.

Era berean, komeni da azalpenezko perpausak moldat zeko azaldu ditugun 
bi modu horiek Euskal Herri osorako hedabideetan (EITBn ere bai) berdin 
eta sarri ant zean erabilt zea (Ikus “Marrazki bizidunak eta azalpenezko per-
pausak”), eta, jakina, ETA enklitikoa zurrun ez erabilt zea. Herri-sail jakin 
bat zuetan zabalt zeko bada, orduan, inguruko ohitura linguistikoei eustea 
gomendat zen dugu. Badakigu, hala ere, zuzendu nahi dugun akat sa ez dela 
horrekin bakarrik zuzenduko, baina lagungarri izan daitekeelakoan gaude.
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