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ERREFLEXIBOA LEIZARRAGAREN

IDAZLANETAN

Beñat OIHARTZABAL

Pertsona izenorde indartuak deitzen ohi dira neu, nerau, neror, nihaur,
eta hauen irudiko hitzak, eta haiek ditugu ikergai artikulu honetan. Azkuek
Morfologia Vasca-n (§ 648) eta Altubek Erderismos liburuan (1929:96-107)
egin zituzten haiei buruzko lehen ikerketa saioak, geroztik, EGLU-n ere
berriz hartuak izan dituenak (I, 79-85. o.). Hain zuzen, hemen lehen eta biga-
rren pertsonako izenorde intentsiboen erabilera batzuen aurkezpena egin nahi
nuke,1 Leizarragaren lanetan agertzen diren formak ikertuz.

Euskalki guzietan izenorde indartuek badute hanpadurari dagokion era-
bilera bat, anitzetan mintzagai edo galdegai izateari lotua. Erabilera horretan
zenbait diferentzia agertzen badira ere euskalkien anean Altubek seinalatu
bezala, ez gara hemen hauetaz ariko, ez eta ekialdeko euskalkietan Leiza-
rragaren garaitik gaurdaino iraun duen balio esklusiboa dakarrenaz ere
(Oyharçabal, prest.). Aitzitik, beste erabilera bat, zaharkitua dena, ikertuko
dugu: erabilera erreflexiboa. Ondoko adibidean agertzen da delako erabilera:

(1) Ihardets celan Iesusec eta erran ciecén, Nic neurorçaz testificatzena-
gatic sinhesteco da ene testimoniagea. Joan. 8, 14.

Adibide horretan ikus daiteke nola lehen pertsona (nic) alde batetik osa-
garri gramatikala den (subjektua) eta beste aldetik adizlagun instrumentala
(neurorçaz). Kontsideratuko dugu perpaus bereko osagarri gramatikal bat eta
adizlagun bat erreferentziakide direnean erlazio erreflexiboa sortzen dela sin-

Gaiaren mugatzeagatik bazterrean utzia dugun hirugarren pertsona bera(k) da.
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tagma horien artean, adizlaguna erreflexibo gisa erabilia izanik2 . (1) adibidean
izenorde indartuak du erabilera erreflexiboa, erreferentzia lehen pertsona sin-
gularrekoak ematen duelarik.

1. PERTSONA IZENORDE INDARTUEN FORMA LEIZARRA-
GAREN LANETAN3

Euskalki guzietan bezala hiru formetan agertzen zaizkigu izenordeak
Leizarragaren izkirioetan:

– 0 edo pro forman izenordea isildua izanik: 0 ikusi dut;

– forma soilean: nik ikusi dut;

– forma indartuan: neurorrek ikusi dut.

Bestalde, genitibo edutezkoan neure bezalako forma erreflexibo bereziak
ere agertzen dira, zenbait izenorderekin behintzat 4 Ageriko formetan geldi-
turik, beraz, paradigma bikoitza dugu, eta hirukoitza 1. eta 2. pertsonekin
genitiboan, eta honen gainean eraikiriko kasuetan (soziatiboa, destinatiboa):

(2) 1. eta 2. pertsonako izenordeak Leizarragaren obran (absolutiboan eta
genitiboan).

– 1. pertsona singularra:
– 1. pertsona plurala:

—2. pertsona singularra:
—2. pertsona singularra:
– 2. pertsona plurala:

ni, neuror.	 ene, neurorren, neure.
gu, geuror / geurok. gure, geurorren /

geuron, geure.
hi, heuror.	 hire, heurorren, heure.
zu, zeror.	 zure, zerorren..
zuek, zeurok.	 zuen, zeuron.

Formaren aldetik ikus dezakegu izenorde indartuetan gradu hurbileko
erakusle bati dagokion morfema bat (-or) loturik dagoela izenordearen forma
indartuari, honetan -eur forma agertzen delarik. Beraz neur, (h)eur, geur, zeur

Rebuschiren lanetan (besteak beste 1989 eta 1995) aztertua da bereziki erlazio errefle-
xiboak euskaraz nola gertatzen diren.

' Idazlan guziak kontuan hartu ditugu, J. Lavinek prestatu informatikazko kopia balia-
tuz. Zenbaketak eta testu miaketa, Josu Zabaletak informatikan emanikako laguntzari esker
egin ahal izan ditut.

Pluraleko pertsonetan eta erregistro jasoko 2. pertsona singularrekoan Leizarragak ez
zituen erabiltzen genitibo edutezkoan ager daitezkeen izenorde erreflexiboak: ez dugu aur-
kitzen, beraz, zeure, geure, zeuen bezalako izenorderik.
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formak ez badira agertzen bakarrik erabilirik Leizarragaren lanetan 5 , forma
indartuetan kausitzen dira halere, lehen osagai gisa: neur-, geur-, eur-, zeur-.

Zeurok formaren ondoan zuerok ere agertzen da behin pluraleko biga-
rren pertsonan. Nola zuerok behin baizik ez baita kausitzen, eta 16 aldiz beste
forma (zeurok), pentsatzekoa da errakuntza baten ondorioa dela, eta segure-
naz ere hala da.

Elkarketako bigarren osagaia -(h)or(i) bigarren erakusleari dagokio: beti
singularreko izenordeekin, eta batzuetan bakarrik 1. pertsona pluralekoarekin
(geuror). Haatik, orduan, -ok morfema plurala ere agertzen da izenorde indar-
tuaren bigarren elementu gisa:

– neur-or, eur-or, zeuror (sing.), geur-or,.

– geur-ok, zeur-ok (plur.).

Leizarragak ez zituen gradu hurbileko bi erakusleak pertsonen jokoari
egokitzen, lehen erakuslea lehen pertsonako izenordeekin erabiliz, eta biga-
rren erakuslea bigarren pertsonako izenordeekin. Adibidez ergatiboan neuro-
rrek eta neurorren dio eta ez ne(u)ronek eta ne(u)ronen.

Neutralizazio hori, dakigun bezala, franko zabaldua da. Anitzetan, orde-
an, lehen erakuslearen fagoretan egiten da, hala nola Leizarragaren mendean
berean Etxepareren obran: nihaur, guhaur, hihaur, zuhaur6. Azken kasu hone-
tan lehen graduko erakuslea (haur) bigarren pertsonako izenordearekin ager-
tzen da: hihaur, zuhaur.

Izenorde indartuak deklinatzerakoan kasu marka adberbialak erregularrak
dira, formak batzuetan aldakorrak badira ere: instrumentalean -zaz eta -z mor-
femak agertzen dira, eta leku denborazko kasuetan, -ta- morfemarekilako for-
men ondoan, gan- eta baita- posposizioak ere aurkitzen ditugu, batzuetan ize-
nordea absolutiboan izanik, besteetan genitiboan. Azken kasu hauetan, izenor-
deak berak ez du kasu marka adberbialik, baina halere, kontsideratuko dugu
ondotik heldu den posposizioa dela bide izenorde adberbiala dela.

Deklinatzerakoan lehen osagaiko bukaerako -r soila horrela gelditzen da
beti, nahiz behin eurrorec forma ere agertzen den -rr- anizkunarekin7. Nola
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beste sei alditan eurorrec baitugu, badirudi errakuntza baten ondorioa dela
forma hau ere.

Ondoko taulak erakusten du nola agertzen diren lehen eta bigarren per-
tsonako izenorde indartuak Leizarragaren idatzietan:

1. eta 2. pertsonako izenorde indartuak, Leizarragaren obran adizlagun
gisa erabiliaks

(formaren ondoan, parentesien artean, forma zenbat aldiz agertzen den)

INST.	 neurorzaz (2)	 eurorrez (1)
eurorçaz (1)

DEST. neurorrendako (1)	 zeurondako (2)
eurorren (1)	 geuron (1)

INES.	 neuror baithan (1) euror baithan (2)	 geurok baithan (8)	 zeurok baithan (8)

ABL.	 neurorganik (1)	 geurorganik (1)

 Izenorde indartuak adizlagunak ez direnean ez dira erreflexiboak, salbu adibide bate-
an datiboaren kasuan; ik. 9. oh.. Hona forma hauen agerpenei dagokien taula (absolutiboa-
ri dagozkion kasuetan ez ditugu kontuan hartzen hemen gan eta baithan posposizioekin
diren okurrentziak, testuko taulan agertzen direnak):

ABS neuror (13)

ERG. neurorrek (6)
DAT.

euror (8)

eurorrek (7)
eurorri (1)

zeuror (1) geuror (3)	 zeurok (11)
geurok (4)
geurok (6)	 zeurok (13)
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2. PERTSONA IZENORDE INDARTUEN ERABILERA ERREFLEXI-
BOA

2.1. Gorago erran dugun bezala, lehen eta bigarren pertsonako izenorde
indartuen erabilera erreflexiboa agertzen da, noiz eta ere, izenordea adiz-
lagun gisa9 erabiliak izanik (neurzaz, neurrorendako, eurorrez, eurorzaz,
zeurondako, zeurotara, edo, absolutiboan izanik, izenordea gan eta bait-
ha posposizio lokatiboekin agerturik), perpauseko osagarri gramatikal bat
ere' ber pertsonan baita. Horrek, haatik, ez du erran nahi ez dela beste
erarik erreflexibotasunaren markatzeko, ezen hor dugu X-en burua(k)
moldeko erreflexiboa adizlagunentzat ere erabil daitekeena. Molde horre-
tako adizlagunak, ordean, ez ditugu lan honetan ikertuko11.

Ikusiko dugun bezala, izenorde indartuak adizlagun direnean Leiza-
rragaren lanetan (31 bat okurrentzia), erreflexiboak dira beti, salbuespen bihi-
rik ere gabe.

Ondoko adibideak erakusten digu forma indartuen eta soilen arteko kon-
trastea, biak perpaus berean erabiliak baitira:
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gutan habitatzen dela, gure guthicién mortificatzeco eta Iaincoaren
vorondateari iarreiqui eraciteco. (Katex.)

Geurok baithan agertzen den perpauseko subjektua 1. pertsona plurale-
koa da (dugularik adizkera jokatuak seinalatzen duen bezala). Erreflexiboaren
erabiltzeko baldintza betetzen da, beraz. Aldiz, gutan agertzen den perpause-
an, 1. pertsona pluralekoa ez da subjektua, eta ez du beste funkzio gramatika-
lik betetzen. Ondorioz, forma erreflexiboak ez du hartan tokirik.

Adibideak gehiegi ez izanik denak zerrendaturik ekartzen ditugu erans-
kinean. Hemen, aldiz, bakoitzari dagokion adibide bat eskainiko dugu, gero-
ko utzirik, haatik, genitiboaren marka dakarten adizlagunak, hauek bigarren
izenorde erreflexiboari ere bide ematen baitiote.

2.1.1. Instrumentala12:

(4) Ihardets ceçan Iesusec eta erran ciecén, Nic neurorçaz testificatzena-
gatic sinhesteco da ene testimoniagea. (Joan. 8, 14.)

(5) Eta hura appartaturic has cequión Pierris reprotchatzen, cioela,
Eurorçaz auc pietate, Iauna: etzaic hiri hori helduren. (Mat. 16, 22.)

2. 1.2. Adlatiboa.

(6) Guero erran ciecén, Israeltar guiçonác, gogoauçue ceurotara, guiçon
hauçaz cer eguinen duçuen. (Ap. A. 5, 35.)

2. 1.3. Ablatiboa.

(7) Nic çuey erraiten drauzqui çuedan hitzac, neurorganic eztitut erraiten:
baina nitan dagoen Aitac eguiten ditu obrác. (Joan. 14, 10.)

(8) Ez sufficient garelacotz gure buruz cerbaiten pensatzeco, gueurorga-
nic beçala: baina gure sufficientiá Iaincoaganic da. (2 Korin. 3, 5.)

2.1.4. Inesiboa.

(9) Baina haur neuror baithan deliberatu vkan dut, çuetara tristitiarequin
berriz ez ethortera. (2 Korin. 2, 1.)

12 Buru izen erreflexiboa ere agertzen da kontestu horretan, baina ez singularreko per-
tsona izenordeekin. Gure buruez (2 okurrentzia) bi aldiz agertzen da; geurorzaz edo geu-
rozaz, berriz, batere ez.

264



PERSONA IZENORDE INDARTUEN ERABILERA EFFEFLEXIBOA LEIZARRAGAREN ...

(10) Eta orain glorifica neçac hic Aitá, euror baithan, gloria harçaz cein vkan
baitut hirequin mundu haur eguin cedin baino lehen. (Joan. 17, 5.)

(11) Guciagatic -ere Iauna, gueuroc baithan desplacer diagu ceren offen-
satu augun. (Katex. Konfes.)

(12) Eta ezteçaçuela presumi ceuroc baithan erraitera, Abraham dugu
aita. (Mat. 3, 9.)

2.2. Galdegin daiteke ea izenorde indartuek erabilera erreflexiboa duten kasu
horietan (erran nahi baitu kasu marka adberbiala zuzenean hartzen dute-
larik, edo gan edo baitha posposizioekin erabiliak izanik absolutiboan
direlarik), izenorde soilak ere ager daitezkeen. Erantzunak ez dio dudari
lekurik uzten pertsona gehienekin: ez. Alabaina, orduan erreflexibo gisa
erabilirik aurkitu dugun izenorde soil bakarra zuek da, baithan posposi-
zioarekin batean agerturik orduan. Hona gisa horretako hiru okurrentziei
dagozkien adibideak.

(13) Baina eçagutzen çaituztet ecen Iaincoaren amorioa eztuçuela çuec
baithan. (Joan. 5, 42.)

(14) Orduan erran ciecén Iesusec, Eguiaz eguiaz erraiten drauçuet, baldin
ian ezpadeçaçue gui çonaren Semearen haraguia, eta edan ezpa-
deçaçue haren odola, eztu çue vicitzeric çuec baithan. (Joan. 6, 53.)

(15) Cer? sinhets ecin daitenetan daduca çue çuec baithan, Iaincoac hilac
ressuscitatzen dituela? (Ap. A. 26, 8.)

Ikus dezakegunaz, zeurok izenordea baithan posposizioarekin beti erre-
flexibo gisa erabiltzen bazuen Leizarragak, zuek baithan ere baliatzen zuen
modu berean. Hau, aitzitik, zeurok baithan ez bezala, beste kontestuetan ere
(erreflexiboa izan gabe, hots) ager zitekeen (27 okurrentzia).

Ikus dezagun orain, Leizarragaren lanetan era soilaren eta indartuaren
ondoan agertzen den hirugarren adizlagun mota bat, genitiboaren gainean era-
tua hau.

2.3. Genitiboa forma adberbial erreflexiboetan.

2.3.1. Lehenik bil ditzagun genitiboaren marka dakarten izenorde indartuak,
Leizarragaren obran:

(16) en atzizkia izenorde indartuetan (parentesien artean okurrentzien
kopurua):
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GEN.	 neurorren (1)	 eurorren (2)	 geuron (1)	 zeuron (13)

DEST.	 neurorrendako (1)	 zeurondako (2)
eurorren (1)	 geuron (1)

Izenorde adberbialetan destinatiboa baizik ez dugu kausitzen genitiboa-
rekin eratua. Kasu guzietan (5 okurrentzia orotara) erabilera erreflexiboa da.
Hona adibideak:

(17) Baina cer diotsa hari reposta diuinoac? Reseruatu citiát neurorrenda-
co çazpi milla guiçon belhaunic Baalen imaginari plegatu eztraucate-
nic. (Errom. 11, 4.)

(18) Eta diotsa Pierrisec, Eneás, sendatzen au Iesus Christec: iaiqui adi,
eta eure ohea accotra eçac eurorren. Eta bertan iaiqui cedin. (Ap.
A.9, 34.)

(19) nola hura eguiazco Iainco eta eguiazco guiçon delaric, baita eguiaz-
qui ogui saindu celestiala, gure viuificatzeco, guehiagoric gueurón
vici ezgarençat, ez gure naturaren araura, cein baita gucia corrumpi-
tua eta viciosoa: baina Christ bera vici den gutan, vicitze saindura,
dohatsura eta seculacotz irauten duenera eraman gaitzançat. (Katex.
Konfes.).

(20) Baina ihardets ceçaten çuhurrec, cioitela, Ez, beldurrez asco eztugun
gure eta çuen: baina aitzitic çoazte saltzen dutenetara, eta erossaçue
ceurondaco. (Mat. 25, 9.)

(21) Sal itzaçue çuen onac, eta eman itzaçue elemosynatan. Eguin itzaçue
ceurondaco çahartzen eztiraden mulsác, ceruëtan thesaur nehoiz-ere
falta eztaitembat: nora ohoinic ezpaita hurbiltzen. (Luk. 12, 33.)

Halere, ez dira bakarrik forma indartuak agertzen horrelako sintagma
erreflexiboetan Leizarragaren lanetan. Genitibo erreflexiboa dakarten beste
formen ikusteko, ordean, komeni da bereiz ditzagun singularreko pertsonak
eta pluralekoak.

2.3.2. Genitibo erreflexiboa singularreko pertsonetan.

Dakigunaz, 16. mendean, 1. eta 2. pertsonetan ere bazen Lafittek (1944,
§209) genitibo erreflexiboa deitu zuen forma bat, forma indartuetarik bereiz
zena : neure, eure, zeure, geure, zeuen. Leizarragak, lehen erran dugun bezala
(ik. 2. oh.), lehenbiziko biak baizik ez zituen erabiltzen: neure ta eure. Forma
hauek morfologikoki ongi bereizten dira genitibo erreflexibo horiek geneti-
boa dakarten (16)ko izenorde indartuetarik.
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Gorago erran bezala, singularreko pertsonekin, genitibo erreflexiboa
agertzen da" adizlagunetan, edo kasu marka batekin edo gan pospositzioa
duten lekuzko zenbait formatan:

1. pertsona: neurequin (2), neuregana (2).

2. pertsona: eurequin (3), eureganik (4), euregana (1).

Kondatu ditudan horrelako hamabi okurrentzietan, izenordeek erabilera
erreflexiboa dute. Hona forma bakoitzari dagokion adibide bat (adibideen
zerrenda osoa eranskinean eskaintzen da):

(22) Garaita vkanen duena iar eraciren diat neurequin, neure thronoan:
nola nic -ere garaitu vkan baitut eta iarria bainago Aitarequin haren
thronoan. (Apok. 3, 22.)

(23) Baina baldin behatzen ezpaçaic, har itzac eurequin oraino bat edo
biga: biga edo hirur testimonioren ahoan hitz gucia fermu dençat.
(Mat. 18, 16.)

(24) Eta nic, baldin goititua banaiz lurretic, guciac tiraturen ditut neure-
gana. (Joan. 12, 32.)

(25) supplicatzen augu affectionatuqui (...), eure ontassun eta misericor-
dia handiagatic nahi drauzquiguan gure bekatuac barkatu, eta hala
gure pensamenduac eta desirac euregana tiratu eta altchatu, ....
(Katex.)

(26) Bada baldin eure begui escuinac trebuca eraciten bahau, idoqui eçac
hura, eta iraitzac eureganic. (Mat. 5, 29.)

Bitxikeria da, baina izenorde indartuak eta izenorde erreflexiboak lehian
dauden egoera horretan, ez dugu kausitu sinonimia osorik erakusten duen
kasurik:

– soziatiboan genitibo erreflexiboa: neurekin, ez neurorrekin;

– destinatiboan izenorde indartua: neurorren(dako), ez neure(tako);

– baithan posposizioarekin izenorde indartua (absolutiboan): neuror
baithan, ez neure baithan;

– gan posposizioa izenorde indartu batekin agertzen den kontestu baka-
rrean (absolutiboan: neurorganik), morfema erreflexiboa ez da aurki-
tzen; alderantziz, genitibo erreflexiboa gan posposioarekin erabilia den

Neure eta eure ez dira agertzen baitha posposizioarekin. Destinatiboan neuretako eta
euretako formak ere ez ditugu kausitu.
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kontestuetan (eureganik, neuregana, euregana)" forma indartua ez da kausi-
tzen.

Gauzak horrela izanik, baina okurrentzia guti izanik ororen buru, ez
dezakegu nire ustez ondoriorik atera itxurazko banaketa konplementario
horretarik. Adibidez, neurorganik aurkitzen badugu (eta ez neureganik), eta
eureganik (eta ez eurorganik), neke da horretarik konklusio gisa baieztatzea,
Leizarragak neurorganik zuela ablatiboko forma erreflexibo bakarra 1. per-
tsonako izenorde indartuarekin, eta eureganik bigarren pertsonakoarekin, bi
kasuetan izenorde batak bestea kanporaturik.

Ez da dudarik, ordean, singularreko pertsona horiekin 15 izenorde soilek
ez zutela tokirik erabilera erreflexiboan. Orain ikusiko dugun bezala, bestela
agertzen dira gauzak pluraleko pertsonekin.

2.3.2. Pluraleko pertsonak.

Pluraleko pertsonetan izenorde soilak agertzen dira genetiboa dakarten
adizlagunetan erabilera erreflexiboan ere. Horrela kasu destinatiboan zeuron-
dako formaren ondoan zuendako forma soila ere kausitzen dugu:

(27) Eta nic erraiten drauçuet, Eguin itzaçue çuendaco adisquideac abras-
tassun iniquoéz falta çaiteztenean recebi çaitzatençat tabernacle eter-
naletara. Luk. 16, 9.

Bestalde, lehen pertsona pluralarekin, baithan posposizioarekin genitiboa
erabilia denean gure forma soila kausitzen dugu. Hiru aldiz baizik ez dugu
kausitu gure baithan eta hiruetan erabilera erreflexiboa du.

(28) Eta ez hec solament, baina gu-ere Spirituaren primitiác ditugula,
gueuroc gure baithan suspirioz gaude, adoptionearen beguira gau-
dela, gure gorputzaren deliurançaren diot. (Errom. 8,22.)

(29) Baina gueuroc gure baithan heriotaco sententia vkan dugu: gure
baithan fida ezquentecençát, baina hilac resuscitatzen dituen Iaincoa
baithan. (2 Corin. 1, 9.)

Euretara forma (Mark, 5, 19) ez da izenorde adizlaguna, eta ez dugu beraz kontuan
hartzen.

15 Zu izenordea ez litzateke multzo horretan sartu behar. Leizarragak oso guti erabili
zuen. Baina pasarte horietan ikus daiteke genitibo erreflexiboa zure zela eta zeure. Beraz,
pluraleko izenordeen sailean sartzekoa da zu. Forma indartua ere (zeuror) ez da aurkitzen.
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 Izenorde indartu adberbialen banaketa, Leizarragaren obran.

Rebuschik (1995) jadanik azpimarratu du nola Leizarragak sintagma obli-
koetan izenorde indartuak zerabiltzan, testamentu berriaren beste itzultzaile-
ak izen erreflexiboaz baliatzen direlarik.

Hemengo ikerketak erakusten du franko sistematikoa dela jokabide hori.
Izenorde indartuak erabilera erreflexiboaz kanpo agertzen badira ere, adizla-
gunak osatzen dituzten kasu guzietan erreflexiboak dira. Kontrastean, izenor-
de indartugabearekin moldatu genitiborik gabeko adizlagunetan (hamarka
kondatzen direnak) behin ere ez da horrelakorik gertatzen 2. pertsona plura-
lekoarekin ez bada (ik. (13-15) adibideak). Iduri luke beraz, salbuespen horre-
tarik kanpo halako banaketa konplementarioa agertzen direla forma adberbia-
letan singularreko izenorde soilak eta indartuak:

(30)

– izenorde indartu adberbialak --> [+ erreflexiboa]

– izenorde soil singular adberbialak16 --> [- erreflexiboa]

– izenorde soil plural adberbialak 	 > [± erreflexiboa]

2.5. Izenorde genitiboak beste posposizio sintagma batzuetan.

Sintagma adizlagunak bi molde nagusitan markatzen dira euskaraz
(adberbioez kanpo): kasu marka baten bidez edo posposizio baten bidez
(gatik, gan, baita, kontra, buru, arte, gain, ...), batzuetan bien arteko aldea non
dagoen zuzen oso argi ez bada ere". Erran gabe doa, gramatika kategoria bera

16 Ondoko adibidea ez da kontrabidea, hartan adizkera jokatua alokutiboa baita (aditza
era inpertsonalean izanik):

sposoaren eta sposaren voza eztuc hitan guehiagoric ençunen, ceren hire merkatariac
lurreco prince baitziraden, ceren hire popinqueriéz seducitu içan baitirade natione guciac..
Ap. A. 18, 23.17

 Duda agertzen da bereziki soziatiboarentzat eta destinatiboarentzat. Maiz kasu mar-
katzat hartzen badira ere, biek posposizio bat badute barneraturik, zenbatetaraino atzizki
bihurtu den ez baita argi. Irizpide gisa juntaketa balia daiteke, posposizioen izenlagunak
koordina daitezkeela suposatuz: %zure eta nirekin joan nahi luke, %nire eta zuretzat eka-
rri dute bezalako perpausez oso iritzi desberdinak biltzen ohi dira (horregatik % sinboloa
baliatu dugu). Irizpide horren arabera -kin eta -tzat (destinatiboa) horrela juntatzea onart-
zen dutenentzat posposizioak lirateke atzizkiak. Zenbait hiztunentzat, ordean , kontraste
argia da atzizki horien eta beste posposizio batzuen artean: Zure eta enegatik, zure eta nire
baitan, zure eta enegana, zu eta niganik; anitzez onar errazagoak iduritzen baitzaizkie.
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dugula bietan, posposizioen kategoria hain zuzen, sintagma adizlagunak osa-
tzen dituena hain zuzen (horregatik posposizio sintagma erraten ohi zaie
hauei).

Orain artino posposizioetan gan eta baitha baizik ez ditugu kontuan
hartu, zeren haietan bakarrik kausitu baititugu izenorde indartuak absoluti-
boan.

Ordean, behatzen badugu genitiboa manatzen duten beste posposizioe-
kin zer gertatzen den, ikus dezakegu izenorde indartuen forma genitiboak era-
biltzen zituela batzuetan Leizarragak pluraleko pertsonekin bereziki (genitibo
erreflexiborik ez zuen kasuetan, beraz). Hona adibide batzuk18:

Genitibo erreflexiboa kontra posposizioarekin:

(31) Hortic concluditzen duc hic, ccen gure merituz ecin goga deçaque-
gula Iaincoa guri vngui eguitera: baina gueurón contra tharritatzen
baicen eztugula. (Katex.)

Genitibo erreflexiboa buru- posposizionalarekin (burutik, buruz):

(32) Ihardets cieçon Iesusec, Eurorren burutic hic hori erraiten duc, ala
bercéc erran draue niçaz? (loan. 18, 34.)

(33) Eta nola ceuron buruz-ere eztuçue iugeatzen bide dena? (Luk. 12, 57.)

(34) la hostatzen diradela dacussaçuenean, ceuron buruz eçagutzen duçue
ecen ia hurbil dela vdá. (Luk. 21, 30.)

Genitibo erreflexiboa arte- posposizionalarekin.

(35) Eta Iesusec eçaguturic erran ciecén, Cer diharducaçue ceurón artean,
fede chipitacoác, ceren oguiric hartu eztuçuen? (Mat. 16, 8.)

(36) la segur guciz falta da çuetan, ceren auci baituçue ceurón anean:
ceren eztuçue lehen iniuria suffritzen? ceren eztu çue lehen calte rece-
bitzen? (1 Korin. 6, 7.)

(37) Baina campocoac Iaunac iudicatzen ditu. Ken eça çue bada gaichto
hori ceurón artetic. (1 Korin. 5, 13.)18

 Ez ditugu sartzen hemen izenorde indartua duten eta posposizio batekin erabiliak
diren X[+IND] -en buru(ar)en moldeko formak. Bi adibide aurkitu ditugu horrelakoak, bata
kontra posposizioarekin, bestea gainean posposizioarekin; izenorde indartua kasu bietan
zeuron da:

Halatan testificatzen duçue ceurón buruén contra, ecen Prophetác hil dituztenén seme
çaretela. (Mat. 23, 31.)

Baina itzuliric hetarát Iesusec erran ceçan, lerusalemeco alabác, eztagui çuela nigarric
ene gainean: baina ceuron buruén gainean eguiçue nigar, eta çuen haourrén gainean. (Luk.
23, 28.)
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Singularreko pertsonetan adibide bakarra dugu mota horretako posposi-
zio batekin erabilia (32). Seinala dezagun, bestalde, posposizio sintagma horie-
tarik kanpoan arras gutitan agertzen dela izenorde indartuen forma genitiboa
(beti zeuron izenordearekin): batzuetan buru izen erreflexiboarekin (39-41),
eta behin bakarrik izen arrunt batekin (38).

(38) Etzarete herssiqui habitatzen gutan: baina enserratuac çarete ceuron
halsarretan. (2 Korin. 6, 12.)

(39) Ala eztaquiçue ecen çuen gorputza temple dela çuetan den Spiritu
sainduaren, cein baituçue Iaincoaganic, eta etzaretela ceuron buruën?
(1 Korin 6, 19.)

(40) Baina beguira eieçue çuec ceuron buruëy: ecen liuraturen çaituzte
consistorioetara eta synagoguetara: açotaturen çarete, eta gobernado-
rén eta reguén aitzinera eramanen çarete ene causaz, hæy testimonia-
getan. (Mark. 13, 9.)

(41) Eta çareten hitzaren eguile eta ez solament ençule, ceuron buruäc
enganatzen dituçuela. (Jak. 1, 22.)

Erran gabe doa orduan gure eta zuen izenorde soilak ere aurkitzen ditu-
gula erreflexibo gisa erabiliak. Hona zenbait adibide:

(42) Har eçaçue haur, eta parti eçaçue çuen artean. (Luk, 22, 17.)

(43) Baina nic erraiten drauçuet, Onhets itzaçue píen etsayac. (Mat., 5,
44.)

(44) çuec çarete píen buruäc iustificatzen dituçuenac guiçonén aitzinean
(Luk 16, 15.)

(45) Eta behar ditugu fermu garenóc, infirmoén flaccatassunac supporta-
tu, eta ez gure buruey complacitu. (Errom, 15, 1.)

(46) Eta cembeit egunen buruän erran cieçón Paulec Barnabasi, Itzuliric
visita ditzagun gure anayeac Iaunaren hitza denuntiatu dugun hiri
gucietan, eya nola dauden. (Apost., 15, 36.)

3. ONDORIOAK.

Ikus dezakegu, Leizarragak sistema bikoitz bat erakusten duela 1 eta 2.
pertsonari dagozkion adizlagunak erreflexiboak direnean:

– alde batetik, ni, hi , eta zu izenorde singularrekoekin erreflexibotasunak
guziz markadura garbia du, eta forma indartua edo genitibo erreflexiboa
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baliatzen dira horretarako. Banaketa konplementarioan dira, beraz, forma xoi-
lak eta forma indartuak edo genitibo erreflexiboak;

– beste aldetik, gu eta zuek izenorde pluralekoekin, forma indartu geniti-
bodunek erreflexibotasuna seinalatzen ahal badute, forma indartu gabeak ere
izan daitezke erreflexiboak. Ondoko taulak, Leizarragak zerabiltzan forma
indartu gabe adberbialak erakusten ditu, erabilera erreflexiboa ere dutenak
azpimarratzen direlarik.

II. Taula: Izenorde adizlagun indartugabeak Leizarragaren obran.
(izarño batez seinalatzen ditugu Leizarragaren testuetan beretan korrespondantzia
erreflexiboa dutenak (dela izenorde indartuarekin —cf. I. taula—, dela genitibo erre-
flexiboarekin —cf. (16) zerrenda; azpimarrak forma hori erabilera erreflexiboan ere
kausitzen dela seinalatzen du)

INSTR. *nizaz * hizaz guzaz zuezaz

SOZ *enekin, enekila *hirekin, hirekilako gurekin zuekin

DEST.19 *enetzat guretzat
hiretako guretako *zuendako

INES.20 nitan hitan gutan zuetan
* *hi baithan *gu baithan

baithan
"zuek baithan
zuen baithangure

ABL. nitarik hitarik gutarik zuetarik
*eneganik *hireganik *

APL. gutara
gu baithara

*zuetara
hi baithara

* enegana(no/ko) "hiregana

19 Ez dugu kontuan hartu hemen genitiboak izan dezakeen balio destinatiboa, eta beraz
ez dugu markatzen eurorren bezalako formarekin izan daitekeen kontrastea (cf. 11-12).20

 Izarñoaren gibelean formarik ez badugu ematen erran nahi du, morfema hori ez dela
agertzen. Adibidez ni baithan ez dugu aurkitu inesiboan, ez gureganik ablatiboan, nahiz
neuror baithan eta geurorganik forma indartuak aurkitu ditugun erreflexibo gisa erabiliak
(ik. I. taula).
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ERANSKINA

1. eta 2. pertsonako izenordeen forma adberbialak Leizarragaren idazla-
netan.

1. IZENORDE INDARTUEI DAGOZKIEN ADIBIDEEN ZERRENDA

Instrumentala21:

Ihardets ceçan Iesusec eta erran ciecén, Nic neurorçaz testificatzenagatic
sinhesteco da ene testimoniagea: ecen badaquit nondic ethorri naicén, eta
norat ioaiten naicen: baina çuec eztaquiçue nondic ethorten naicen, ez norat
ioaiten naicén. Joan. 8, 14.

Ni naiz neurorçaz testificatzen dudana, eta testificatzen du niçaz ni igorri
nauen Aitac. Joan. 8, 18.

Eta hura appartaturic has cequión Pierris reprotchatzen, cioela, Eurorçaz
auc pietate, Iauna: etzaic hiri hori helduren. Mat. 16, 22.

Erran cieçoten bada, Nor aiz? respostu deyegunçát igorri gaituzteney: cer
dioc eurorrez? Joan. 1, 22.

Destinatiboa.

Baina cer diotsa hari reposta diuinoac? Reseruatu citiát neurorrendaco
çazpi milla guiçon belhaunic Baalen imaginari plegatu eztraucatenic. Errom.
11, 4.

Eta diotsa Pierrisec, Eneás, sendatzen au Iesus Christec: iaiqui adi, eta
eure ohea accotra eçac eurorren. Eta bertan iaiqui cedin. Ap. A.9, 34

nola hura eguiazco Iainco eta eguiazco guiçon delaric, baita eguiazqui
ogui saindu celestiala, gure viuificatzeco, guehiagoric gueurón vici ezgarençat,
ez gure naturaren araura, cein baita gucia corrumpitua eta viciosoa: baina
Christ bera vici den gutan, vicitze saindura, dohatsura eta seculacotz irauten
duenera eraman gaitzançat. (Katex. Konfes.).

21 Buru izen erreflexiboa ere agertzen da kontestu horretan, baina ez singularreko per-
tsona izenordeekin. Gure buruez (2 okurrentzia) bi aldiz agertzen da; geurorzaz edo geuro-
zaz, berriz, batere ez.
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Baina ihardets ceçaten çuhurrec, cioitela, Ez, beldurrez asco eztugun gure
eta çuen: baina aitzitic çoazte saltzen dutenetara, eta erossaçue ceurondaco.
Mat. 25, 9.

Sal itzaçue çuen onac, eta eman itzaçue elemosynatan. Eguin itzaçue ceu-
rondaco çahartzen eztiraden mulsác, ceruétan thesaur nehoiz-ere falta eztai-
tembat: nora ohoinic ezpaita hurbiltzen. Luk. 12, 33.

Adlatiboa.

Guero erran ciecén, Israeltar guiçonác, gogoauçue ceurotara, guiçon
hauçaz cer eguinen duçuen. Ap. A. 6, 35.

Ablatiboa.

Nic çuey erraiten drauzquiçuedan hitzac, neurorganic eztitut erraiten:
baina nitan dagoen Aitac eguiten ditu obrác. Joan. 14, 10.

Ez sufficient garelacotz gure buruz cerbaiten pensatzeco, gueurorganic
beçala: baina gure sufficientiá Iaincoaganic da. 2 Korin. 3, 5.

Inesiboa.

Baina haur neuror baithan deliberatu vkan dut, çuetara tristitiarequin
berriz ez ethortera. 2 Korin. 2, 1.

Eta orain glorifica neçac hic Aitá, euror baithan, gloria harçaz cein vkan
baitut hirequin mundu haur eguin cedin baino lehen. Joan. 17, 5.

Hic fede duc? auc euror baithan Iaincoaren aitzinean. Dohatsu da bere
buruä iudicatzen eztuena laudatzen duen gauçän. Errom. 14, 22.

Confidança Iaincoa baithan vkaiteco eta ez gueuroc baithan. 2. Korin. 1.
9.

Guciagatic -ere Iauna, gueuroc baithan desplacer diagu ceren offensatu
augun, eta eguiazco dolurequin gure buruac eta gure vitio guciac citiagu con-
demnatzen, desiratzen dugularic, hire gratiá gure miseriari valia eta hel
daquión. Katex. Konfes.

Iainco Aita bothere gucitacoa eta celestialá, eçagutzen diagu gueuroc
baithan, ecen hire aitzinera presentatzera, gure beguién goiti cerura altchatze-
co-ere ezgarela digne: eta eztugula gure burue hambat presumitzceco non
vste dugun hiçaz gure orationeac ençunac içanen diradela, baldin gutan dene-
ra beha badeçac. Katex. Konfes.
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Bekatu eguin diagu bada, Iauna, eta anhitz maneraz offensatu vkan augu:
eta harren, confusioneric eta ahalqueric baicen ezteacussagu gure gainean:
eguiaz senditzen eta eçagutzen dugularic gueuroc baithan ecen erran ez pensa
ahal deçaquegun baino hoguendunago garela hire iugemendu aitzinean. Katex.
Konfes.

Eta hunetan auisatzen eta iracasten gaitu, humilia gaitecen, eta gueuroc
baithan desplacer dugun. Katex. Baptism.

Ecen ezgara huna ethorten gueuroc baithan perfect eta iusto garela pro-
testatzera eta declaratzera: baina-aitzitic gure vicitzea eta içatea Iesus Christ
baithan bilhatzen dugunean, gure ethorte berez herioan, eta damnationean
garela confessatzen eta eracusten dugu. Katex.

Eguiazqui Baptismoaz vsatzeco formá, fedean da eta penitentián: erran
nahi dut, segur içan behar garela, ecen gure puritate spirituala Christen odole-
an dugula, gueuroc baithan senditzen dugularic, eta obraz gure hurcoey decla-
ratzen drauegularic, ecen Christen Spiritua gutan habitatzen dela. Katex.

Baina eztugu horrez asco, baldin hura orain recebi ezpadeçagu, haren
herioaren eta passionearen fructua eta verthutea gueuroc baithan sendi deça-
gunçát. Katex.

Eta ezteçaçuela presumi ceuroc baithan erraitera, Abraham dugu aita:
ecen badiotsuet, Iaincoac harri hautaric-ere Abrahami haour suscita ahal
dieçaqueola. Mat. 3, 9.

Gauça ona da gatza, baina baldin gatza gueçat badadi cerçaz hura gacitu-
ren duçue? Auçue ceuróc baithan gatz, eta baque auçue elkarren artean. Mark.
9, 50.

Eguin itzaçue bada fructu emendamenduaren digneac: eta etzaiteztela has
erraiten ceuroc baithan, Abraham dugu aita: ecen badiotsuet, Iaincoac harri
hautaric-ere Abrahami haour suscita, ahal dieçaqueola. Luk. 3, 8.

Ecen eztut nahi ignora deçaçuen, anayeác, secretu haur, (ceuroc baithan
arrogant etzaretençat) ecen gogortassuna parte Israeli ethorri içan çayola,
Gentilén complimendua sar leiteno. Errom. 11, 25.

Gogo batez bata berceagana affectionatuac çaretelaric: gauça gorác affec-
tatzen eztituçuelaric, baina beheretara accommodatzen çaretelaric. Etzaretela
çuhur ceuroc baithan. Errom. 12, 16.

Ceuroc baithan iugea eçaçue, Honest da emazteac estali gaberic Iaincoari
othoitz daguion? 1 Korin. 11, 13.

Ecen ene estecaduretaco afflictionean-ere participant eguin içan çarete,
eta çuen onén galtzea bozcariorequin recebitu vkan duçue: cinaquitelaric ceu-
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 baithan onhassun hobebat du çuela ceruëtan, eta permanent denic.
Hebraik. 10, 34.

Eztuçue differentia eguin vkan ceuroc baithan, eta eguin içan baitzarete
pensamendu gaichtoezco iuge? Jak. 2, 4.

2. GENITIBO ERREFLEXIBOA DUTEN FORMA ADBERBIALIEI
DAGOZKIEN ADIBIDEEN ZERRENDA.

Soziatiboa:

Cein nic nahi bainuen neurequin eduqui, hire orde cerbitza nençançát
Euangelioaren estecailluetan. Filem. 1, 13.

Garaita vkanen duena iar eraciren diat neurequin, neure thronoan: nola
nic-ere garaitu vkan baitut eta iarria bainago Aitarequin haren thronoan.
Apok. 3, 22.

Baina baldin behatzen ezpaçaic, har itzac eurequin oraino bat edo biga:
biga edo hirur testimonioren ahoan hitz gucia fermu dençat. Mat. 18, 16.

Luc bera duc enequin. Marc harturic erekarrac eurequin: ecen probe-
tchable diat cerbitzucotz. 2. Timot. 4, 11.

Troasen Carpo baithan vtzi vkan dudan manteliná, ethor adinean ekarrac
eurequin, eta liburuäc, baina principalqui pergamioac. 2. Timot. 4, 13.

Adlatiboa:

Eta nic, baldin goititua banaiz lurretic, guciac tiraturen ditut neuregana.
Joan. 12, 32.

Eta ioan naiçatenean, eta leku çuey appaindu drauqueçuedanean, berriz
ethorriren naiz, eta harturen çaituztet neuregana: non bainaiz ni, çuec-ere
çaretençát. [Joan. 14, 3.

supplicatzen augu affectionatuqui, gure Iainco eta Aita oná, gure
Saluadore eta Ararteco bakoitzaren icenean, eure ontassun eta misericordia
handiagatic nahi drauzquiguan gure bekatuac barkatu, eta hala gure pensa-
menduac eta desirac euregana tiratu eta altchatu, non gure bihotz guciaz
requeri eta inuoca baiheçaquegu eure placer eta vorondate onaren araura.
Katex. Konfes. 6.
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Ablatiboa

Bada baldin cure begui escuinac trebuca eraciten bahau, idoqui e çac hura,
eta iraitzac eureganic: ecen hobe duc hiretaco, gal dadin hire membroetaric
bat, eta eztadin hire gorputz gucia egotz gehennara. Mat. 5, 29.

Eta baldin cure escu escuinac trebuca eraciten bahau, trenca eçac hura, eta
iraitzac eureganic: ecen hobe duc hiretaco, gal dadin hir e membroetaric bat,
eta eztadin hire gorputz gucia egotz gehennara. Mat. 5, 30.

Baldineta cure escuac edo cure oinac trebuca eraciten bahau trenca eçac
hura eta iraitzac eureganic, hobe duc hire, mainguric edo escubakoitzdun
vicitzean sar adin, ecen ez bi escuac edo bi oinac dituála suco gehennara iraitz
adin. Mat. 18, 8.

Eta baldin cure beguiac trebuca eraciten bahau, idocac hura, eta iraitzac
eureganic: hobe duc hire, begui batarequin vicitzean sar adin, ecen ez bi
beguiac dituala suco gehennara iraitz adin. Mat. 18, 9.
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