
JOAKIN LIZARRAGAREN EUSKALKIAK
IPAR-EUSKADIKOEKIN DITUEN KIDETASUN

ZENBAITEZ

Pierre LAFITTE

Georges Lacombe zenak (1875-1947) euskalkiak bi taldetan berexten
zituen: batean bizkaiera bere azpi-hizkerekin emaiten zuen; bertzean gainera-
tiko guziak Nafarrerari eratxikiak.

Joakin Lizarraga-ren (1748-1835) «Cathechima» irakurriz ohar daiteke
Elkanoko euskalkiak kidetasunak badituela Lapurdin, Xuberoan eta Baxena-
barren oraino ala diren euskalkiekin.

. Asko baliteke erraiteko idazlearen hiztegiaz: hitz andana bat badauzka
Araban, Bizkaian, Gipuzkoan ez-erabiliak edo bestela erabiliak, bainan
Ipar-Euskadin bizi daudenak ikur berarekin. Adibidez: deus, ezi, kausitu,
hautatu, aitzin, nabari, manu, gorde, eta abar.

Ez ditugu hemen aipatuko gramatika-berezitasun zenbait baizik erakus-
gai kondu.

1. Lizarragak bat artikulu mugagabea atzizki gisa lotzen dio aurreko
hitzari: adibidez otsobat, etxebat, zakurbat. Ziberotarrek hala-hala, nahiz
azentua bertzela kokatzen duten: otsóbat, etxébat, zakúrbat.

2. Lizarraga baitan ohar daiteke aditz iraganeko formetan -n aldi-
atzizkia ez dela agertzen: ce _ zen; zue = zuen; cio = zion; cire = ziren.
Ziberoan kasu bera gertatzen da: zia = zian; nia = nian; nündia = nündian.
Haatik -n errelatiboa beti badago Ziberoan Elkanon bezala: ikusi zian etxia;
etorri cen mutila; etxakin nork egin zian; eztakizu nor cen.

3. Lagungo atzizki kondu ez Lizarragak, ez eta Ziberotarrek ez dute
kin erabiltzen, bainan -ki hutsa: aitareki (ez aitarekin).

4. Bere deklinabidean (h)ura erakustaileak, lehen Elkanon bezala,
Hazparnen orai ere, bi r-ekin hartzen ditu: (h)arrek, (h)arren.

5. Euskaldun gehienek -z atzizkiaz markatzen duguna, Lizarragak -s
atzizkiaz egiten zuen: biotzes, arris, saris, medios. Aitor dut 'forma horiek ez
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direla usatzen hutsik, Euskadi-Iparrean; bainan zerbait gelditzen da eta -tatu
aintzinean bereziki, Xuberon eta Baxenabarren, saristatu, airestatu, harris-
tatu, begistatu, erraiten baita, sariztatu, aireztatu, harriztatu; begiztatu formen
orde.

6. Lizarragak aditzetan maiz kentzen ditu orainaldiko d-, di-, de-.
Adibidez: ikusikout = ikusiko dut; ikusikotut = ikusiko ditut; adorazagun =
adora dezagun. Holako laburpenak Axular-ezkero ezagutzen zituen, eta
Euskadi Iparrean noiz nahi eleketariek baderabiltzate.

7. «Cathechima» delakoan segitzeunte bezalako izki-trukaetak edo me-
tatesiak aurkitzen baitira (  se gitzen orde), gogorat emaiten daukute
Lacombek aipatu zuen Ezpeletako errateunte = erraten dute.

8. Bokalen arteko r legungarria askotan ez du erabiltzen: arimaen ona
edo arimain ona idazten du arimaren ona-ren orde. Uztaritzen adi ditake
berdin amain etxia, amaren etxea-ren orde; hala-hala delaik entzuten da
delarik -en lekuan, Elkanon bezala.

9. Izenen deklinabidean Lizarragak Ipar -Euskadi guzian bezala artoski
berexten ditu pluralean -ak nominatiboa eta -ek ergatiboa.

10. Xuberoan, Baxenabarren eta Lapurdi gehientsuan bezala, Lizarra-
gak infinitibo nominalari -en atzizkiarekilako genitiboa emaiten dio osagailu.
Adibidez: airaren ikustea, airaren ikustera, airaren ikusteko, eta abar.

Beharbada oharpen horiek Georges Lacombe zenaren iritziari guti edo
aski badoazko.

404	 [2]


