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José Luis Alvarez Enparantza Txillardegiren ohorez idatzi dugun lan
honetan euskal tradizio gramatikalak dioenaren aurka euskarazko genitiboa
-(r)en atzizkiaren bidez adierazten dela bakar-bakarrik defendatu gura dugu,
eta, era berean, -(e)ko atzizkia eratorpen-atzizki bat besterik ez dela. Hala,
haur elebakar nola ume elebidunen hizkuntza-jabekuntzan ikusiko ditugun
datuen arabera, gure hipotesia argi geratzen da frogaturik. Bestalde, jabekun-
tza-ikerketetan proposatu den hizkuntza-garapen bereziaren hipotesia ere
berretsi egiten dela uste dugu, arlo honetan aztertu ditugun haur elebidunak
euskararen kasuan urrats desberdinetan jabetzen direlako bai atzizki batekin,
eta bai bestearekin, nahiz eta gaztelaniaz morfema bakarra erabili, de, aipatu-
riko atzizkiok betetzen dituzten funtzio horiek guztiak adierazteko.

1. IKERGAIAREN EGOERA

Frantsesa eta alemana aldi berean eskuratzen ari zen semearen jabekun-
tza-garapena arakatzean, hizkuntza bien gramatikak bereizita garatu zituela
ikusi zuen Ronjat-ek (1913). Araketa burutzeko, semeak hamahiru hilabete
(1;01) zuenetik lau urte eta hamar hilabete (4;10) izan zuen arte ekoitzi zituen
hitzak eta esaldiak eguneroko batean bildu zituen. Haurrak gramatika biak



ANDÖNI BARREÑA - ANDÖLIN EGUZKITZA

bereizita garatu zituen, hizkuntza biak bereizita entzun zituelako. Amak ale-
manez eta aitak frantsesez hitz egiten zioten, hizkuntzak inoiz nahasten ez
zituztelarik. Ikerketa honen ondorioz, Ronjat-ek Grammont-ek esandakoa
ezagutarazi zuen: une personne, une langue (lagun bat, hizkuntza bat). Esapide
honekin zera adierazi nahi izan zuen, helburua haurrak hizkuntza biak berei-
zita garatzea bada, haurrarengana zuzentzen diren gurasoak, edo diren direla-
koak, beti hizkuntza berean mintzatu behar zaizkiola. Ez dio ardurarik hau-
rrak hizkuntza bi entzuteak, biak ikasiko ditu eta, baldin eta guraso bakoitzak
hizkuntza bakarra badarabil haurragaz.

Edozelan ere, XX. mendearen lehen erdi osoan gehienen iritzia elebitasu-
naren aurkakoa zen. Iritzi horren aldekoen ustez, elebitasunak kalteak ekar-
tzen zizkion ezagutza-sistema orokorraren garapenari, haurrak, antza, ezin
baitituzte hizkuntza biak bereizi eta egiten dituzten nahasketak eta burutzen
duten kode-bateraketa guztiz kaltegarriak baitira.

Haur elebidunen jabekuntza-garapena aztertzeko eta goian aurkeztu
dugun eztabaidaren inguruan argitasuna aurkitzeko hainbat ikerketa burutu
dira XX. mendearen bigarren erdian zehar. Tabouret-Keller-ek (1969), esate-
rako, frantsesa eta Alsaziako alemana entzuten zituen neskato baten garapena
aztertzean, haurrak hizkuntza bien gramatikak bereiztea oso berandu arte ez
zuela lortu ikusi zuen. Alabaina, kontua zera zen: hiztun helduek eurek ere
hizkuntzak ez zituztela bereizten eta nahasita erabiltzen zituztela neskatoari
hitz egitean. Oksaar-ek (1971), ostera, gramatiken bereizketa aurkitu zuen
estoniera eta suediera garatu zituen semearengan.

Gaur egun, ikertzaile gehienek onartzen dute haur elebidunek hiru edo lau
urte dutenerako gramatikak bereizten dituztela. Eztabaida, ostera, garapen-
prozesuari buruzkoa da. Gai dira haurrak gramatikaren garapenaren hasiera-
hasieratik hizkuntza-sistema biak bereizteko edo, ostera, gramatikaren garape-
naren hasieran nahitaez igaro behar dute bateraketa-aro batetik? Badirudi era
orekatuan hizkuntza bi entzuten dituzten haurrek hizkuntza biak bereiztea
oso goiz lortzen dutela. Halaz ere, bereizketa hau garapenaren hasiera-hasiera-
tik gertatzen ote den galdetu behar dugu, hots, burmuinaren eraketak hizkun-
tza bi aldi berean eta bereizita garatzea ahalbideratzen ote duen.

Volterra eta Taeschner (1978) eta Taeschner (1983) ikertzaileek alemana
eta italiera gurasoengandik garatu dituzten ahizpa biren garapenak arakatzean,
hiru aroko garabidea aurkitzen dutela diote. Lehen aroan haur elebidunek hiz-
kuntza bietatik jasotako sistema lexiko bakarra baino ez dute. Urrats honetan
ez dute gramatikaren erabilerarik aurkitzen, haien ustez hiztegi hutsa eta
bakarra daukatelarik. Bigarren aroan, aldiz, haurrek sistema lexiko biak ezber-
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dintzen dituzte jadanik, baina arau sintaktikoen sistema bakarra erabiltzen
dute. Azkenez, hirugarren aroan, lexikoan zein gramatikan hizkuntza-sistema
biak bereizten dituzte. Garapen osoa hiru urte (3;00) izan aurretik gauzatu
dutela ere aipatzen dute.

Aurreko ikertzailean antzera, ume elebidunen garapenean bateraketa-
aroa aurkitu dutenen artean Redlinger eta Park (1980) aipatu behar ditugu.
Berauek 2 (2;00) eta 3 urte (3;00) bitarteko haur elebidun ezberdinak aztertu
dituzte, gaztelania eta alemana, ingelesa eta alemana zein frantsesa eta alema-
na aldi berean garatu dituztenak. Euren ikerketako ondorioetariko bat zera da,
garapenaren hasieran hiztegi eta gramatika bakarra dutela. Vihman-ek (1985)
ere, estoniera eta ingelesa aldi berean garatu dituzten haur elebidunen ekoiz-
penak miaturik, garapenaren hasierako sistema bakarreko hipotesiaren alde
egiten du.

Vila-k eta Cortés-ek (1991) sistema bakarreko hipotesia abiapuntutzat
hartuta, katalana eta gaztelania aldi berean ikasi duten zenbait haurren ekoiz-
penak azterturik, eurek arakaturiko datuetan bateraketa-arorik ez dutela aur-
kitu diote, eta halako arorik, izatekotan, oso laburra izan behar dela esanez
amaitzen dute.

Bestalde, badira garapen bereziaren aldeko hipotesiari eusten diotenak
ere. Horrela, Bergman (1976), gaztelania eta suediera aldi berean ikasten ari
zen beraren alabaren 0;10 eta 2;05 arteko ekoizpena azterturik, hiru ondorio
nagusitara heldu zen. Batetik, hizkuntza biak bereizita garatzen direla.
Bestetik, elebidunek garatzen dituzten hizkuntzetan elebakarrek lortzen
duten gaitasun bera erdiesten dutela. Hirugarrenik, haurraren ekoizpenean
interferentziaren bat gertatzekotan, haurraren inguru linguistikoan ere gerta-
tzen delako dela, hots, era horretako interferentziak helduek ere egiten dituz-
tenean agertzen direla. Garunak, beraz, hizkuntza-sistema biak bereizita
garatzeko joera erakusten duela defendatzen du.

Padilla eta Liebman (1975), Lindholm eta Padilla (1978, 1979), Lindholm
(1980), gaztelania eta ingelesa garatzen dituzten elebidunak arakatuz, De
Houwer (1991), nederlandera eta ingelesa garatu dituen haur elebiduna begiz-
tatuz eta Meisel (1989), aleman eta frantses elebidunak aztertuz, garapen bere-
iziaren hipotesiaren alde agertzen dira.

Gurera etorriz, Meisel-ek eta Mahlau-k (1988) proposatutako bidetik
abiatu da ikerketa Euskal Herrian. Ikertzaile hauek, euskarak eta gaztelaniak
dituzten egitura desberdinak ikusirik, guztiz interesgarritzat jo dute gaztela-
nia eta euskara aldi berean garatzen dituzten haurren jabekuntza-garapena
aztertzea. Ordutik hona makina bat lan argitaratu da arlo honetan eta iker-
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tzaile guztiak bat datoz horretan, bereizketa aurkitu baitute gramatikaren
garapenaren hasiera-hasieratik. Horrela, Meisel-ek (1994) ezeztapenaren arlo-
an gertatzen den bereizketa ikertu du; Idiazabal-ek (1995) eta Barreñak
(1997a, b) izen-sintagmaren jabekuntzaren arlokoa; Ezeizabarrenak (1996,
2001) aditz-morfologiarenean; Larrañagak (1994) eta Elosegik (1998) kasu
markakerenean; Barreñak eta Idiazabalek (1996) eta Barreñak eta Almgren-ek
(1999) subjektuen eta objektuen markakerenean; Barreñak (2001) egitura txer-
tatuenean; Ezeizabarrenak eta Barreñak (2001) objektu eta aditzen hurrenke-
rarenean; eta abar.

Nolanahi ere, ikertzaile gehienek onartzen dute gramatika-sistemen ara-
zoa dela garrantzitsuena. Gramatikak bereiztea da oinarrizkoa. Lexikoaren
kontua konplexuagoa da, ez baitaude argi, askotan behintzat, lexiko bien arte-
ko mugak. Ondoko adibideetan (1-2), esaterako, beste hizkuntzetatik jasota-
ko hitzak ote dira aitita eta kamioia? Ikerketa honetan, jakina, ez gara ari uni-
tate lexikoen jatorri historikoari buruz, umeek helduengandik ikasten dituz-
ten hizkuntzei buruz, baizik.

(1) aitita me lo ha regalado
(2) kamioia nahi dut

Oinarrizko hiztegian hamaika hitz darabilgu gaztelaniaz zein euskaraz:
pilota, patata, kotxea, autobusa, polizia, esate baterako, euskaraz, eta ikastola,
aitita, zirimiri, ertzaina, perretxiko, gaztelaniaz. Haur elebidunek halako hit-
zak zein hizkuntzaren bidez ikasi dituzten erabakitzeak zaila dirudi.
Lexikoaren arazoa, beraz, beste maila batekoa da, jabekuntza-garapenari
dagokionez behintzat.

Bestalde, pragmatikaren arloko kode -aldaketa eta kode-nahasketa feno-
menoak ere, ikerketa honetatik kanpo geratzen dira. Elkarrizketan zehar hiz-
kuntza aldatzeari kode-aldaketa deritzo, eta berau egin ahal izateko argi dago
elebidunak gramatika-kode biak menperatu behar dituela. Kode-nahasketa,
aitzitik, hizkuntza batean beste hizkuntzaren hitzak edo esaldi-atalak tarte-
katzeari deritzo.

2. METODOLOGIA

Lan honetan aurkeztuko ditugun datuak ikerketa -proiektu ezberdineta-
tik jasoak dira, baina proiektu guztiek datuak biltzeko erabili duten metodo-
logia oso antzekoa izan da. Haurrak urtebete eta erdi (1;06) egin dutenetik lau
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edo bost bete arte, gutxi gora behera, bideoz grabatuak izan dira. Grabaketa-
saioak etxeko berezko giroan eginak daude, haurrak gurasoren batekin, neba-
arrebekin edota lagunekin jolasten ari direlarik. Gainera, saioak hamabostero
burutu dira, 30-45 minutuko iraupenaz, haurrek garatu duten hizkuntza
bakoitzean.

Erabiliko ditugun datuak, beraz, etxekoengandik eta txiki-txikitatik hiz-
kuntza bakarra edo bi ikasi dituzten haurrek ekoitzirikoak dira. Horrez gain,
haur gutxiren datuak diren arren, garabide longitudinala eskaintzen digute,
ume berberen garapena ikus baitezakegu. Haur euskaldun elebakarren datuak,
batetik, Euskal Herriko Unibertsitateko HEGEHJ' ikerketa-taldeak
(Idiazabal 1991a) eta Hamburgeko Unibertsitateko BUSDE 2 ikerketa-taldeak
(Mahlau 1994) elkarlanean bildurikoak dira eta, bestetik, Zubirik (1996-
1997,1997) Nafarroan jasotakoak. Guztira hiru ume elebakarren datuak azter-
tu ditugu. Umeetako bat bizkaitarra da eta beste biak nafarrak. Euskara eta
gaztelania aldi berean garatu dituzten ume elebidunen datuak HEGEHJ eta
BUSDE taldeek bildurikoak dira. Bi dira haur elebidunak, bizkaitarrak biak.
Gaztelaniadun elebakarren datuak Hernández Pina-k (1984), Aguirre-k
(1995) eta López Ornat-ek (1994) euren ikerketetan eskainitakoak dira.

Aztertu ditugun datuak haurrek lau urte (4;00) bete bitartekoak dira.
Ume nafarrenak, ostera, 3 urte (3;00) bete bitartekoak. Haur elebidunek hiz-
kuntza biak aldi berean garatu dituztela erakusteko, Mikelen EBBL
(Esaldiaren Bataz Besteko Luzera) neurriak erakutsiko ditugu. Neurketa
honek morfosintaxiaren garapena izartzeko era bat da eta hizkuntzaren gara-
penean lorturiko mailaren adierazletzat hartu izan da. Heldutasun-neurketa
hau grabaketa bakoitzean ekoitziriko lehen ehun esaldietako hitzak eta mor-
femak zenbatuz egiten da, Brown-ek (1973) jarririko irizpide orokorrei jarrai-
turik. Neurketa honen egokitzapena euskarara eta gaztelaniara egitean,
Idiazabalen (19916) eta Siguán, Colomina eta Vila-ren (1990) proposamenak
jarraitu ditugu. Lehen taulan, adibidez, ikus ditzakegun EBBL-neurrietan argi
geratzen da Mikelek, haur elebidunetako batek, hizkuntza biak antzeko errit-
moan bereganatu dituela.

1 Haur Euskaldun Gaztelaniadun Elebidunen Hizkuntza Jabekuntza ikerketa-taldea Itziar
Idiazabal irakasleak zuzendurikoa da.
2 Baskisch und Spanisch: Doppelter Erstspracherwerb - Euskara eta Gaztelania: Bi Lehen
Hizkuntzen Jabekuntza ikerketa-taldea Jürgen Meisel irakasleak zuzendurikoa da.
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1. taula. EBBL neurriak Mikelen ekoizpenetan

Adina Euskara Gaztelania
1;06 1,02
1;07 1,08 eta 1,10 1,17 eta 1,40
1;09 1,35 eta 1,44 1,50 eta 1,37
1;10 1,71 eta 1,82 1,92
1;11 1,96 1,98
2;00 2,53 eta 2,13 2,46 eta 2,03
2;01 1,97 2,84
2;02 2,41 2,93
2;03 2,76 3,08 eta 3,10
2;04 3,38 eta 3,95 3,02 eta 3,67
2;05 3,17 eta 3,12 3,05
2;06 2,99 3,08 eta 3,17
2;07 2,96 3,56
2;08 3,41 3,28 eta 3,55
2;10 4,24 eta 4,11 4,47 eta 4,11
2;11 3,82 eta 3,41 3,95 eta 4,23
3;00 4,40 4,12

3. ARAKATURIKO HIZKUNTZA-ARLOA

Ikerlan honetan arakatuko dugun hizkuntza-arloa, Txillardegiren (1978)
hitzak erabilirik, euskaraz eta gaztelaniaz era desberdinean egiten den zenbait
kasuren balio semantikoaren jabekuntza da, edo Euskaltzaindiaren terminolo-
gia (1985) erabilita, zenbait gramatika-funtzioren jabekuntza.

Hasiera batean, asmoa genitiboaren egitura hizkuntza bietan aztertzea
izan zen, hots, alde batetik euskarazko benetako genitiboa, -(r)en (Eguzkitza
1993, 1997), eta -(e)ko atzizkien bidez betetzen dugun erlazio-eremua; eta,
bestetik, gaztelaniaz de preposizioaren bidez adierazten direnak. Alabaina,
berehala konturatu ginen gaztelaniaz de preposizioaren bidez adierazten dire-
nak, sinkretismoa dela eta, euskaraz hainbat modu desberdinetara adierazten
direla eta arazoa guk hasieran uste genuen baino konplexuago bihurtzen zela.

(3a)
(4a)
(5a)
(6a)

(3b)
(4b)
(5b)
(6b)

umearen jostailua
amaren bazkaria
igelaren harrapaketa
gaixotasunaren arazoak

el juguete del niño
la comida de la madre
la captura de la rana
los problemas de la enfermedad
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(7a) idazmakina (7b) máquina de escribir

(8a) eskolako laguna (8b) amigo de la escuela
(9a) Durangokoa naiz (9b) soy de Durango
(l0a) zurezko jostailua
(11a) etxerako bidea

(12a) Durangotik dator

(10b) juguete de madera
(11 b) el camino de casa

(12b) viene de Durango

Aurreko adibideetan ikus dezakegunez, gaztelaniaren gramatikan de
morfemaren bidez adierazten direnak asko eta oso ezberdinak dira.
Lehenengo eta behin, jabetza adierazten da (3b), euskaraz -(r)en atzizkiaren
bidez ematen duguna (3a), baina, modu berean, -(r)en atzizkiak bezala, geni-
tibo kasuaren beste hiru funtzioak ere betetzen ditu: egiletza (4), osagarri
zuzena (5) eta adjunkzioa (6). Horretaz gain, gaztelaniaz de erabiltzen da eus-
karaz izen-elkarketa erabiltzen dugunean (7), eta orobat -(e)ko postposizioa-
ren bidez adierazten ditugunak3 adierazteko, adjektiboa (8), jatorria (9), berez
adjektibo bat baino ez dena, eta gaia (10) edo norabidea (11), non postposizio-
sintagma bat, zurez edo etxera, izen bihurtzen dugun4. Amaitzeko, mugimen-
duaren jatorria adierazten duen de aurkitzen dugu gaztelaniaz, euskaraz
-(e)tik postposizioaren bidez ematen duguna (12).

2. taula. Azterturiko morfemak

euskaraz gaztelaniaz

genitiboak:
izenaren

osagarriak

-(r)en (3a, 4a, 5a, 6a) genitiboak:
izenaren

osagarriak

de (3b, 4b, 5b, 6b)

izen-elkarketa 0 (7a) izen-elkarketa de (7b)

eratorpen-atzizkia -(e)ko (8a, 9a, 10a,
11a)

Preposizioa de (8b, 9b, 10b,
11b)

postposizioak -(e)tik (12a) Preposizioa de/desde, por (12b)

3 Euskal gramatikan, gure ustez, lau kasu agertzen dira (Eguzkitza 1997), aditzean komunz-
tadura daukatenak ergatiboa, absolutiboa eta datiboa, alde batetik, eta izenen arteko erla-
zioak adierazten dituen genitiboa, bestetik. -(e)ko, berriz, funtzio bi betetzen dituen erator-
pen-atzizkia dugu, postposizio-sintagmak izen-sintagma bihurtzea (Santurtzitikoa) eta
izen-sintagmak adjektibo bihurtzea (gaztain kolorekoa).
4Argi dago, aurreko oinoharrean ere esan dugun moduan, edozein postposizio-sintagmari
atxiki dakiokeela -(e)ko eratorpen-atzizkia: zuretzako oparia, nebarekiko harremanak ...
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Hauez gain badira gaztelaniaz beste zenbait egitura de preposizioaz erai-
kiak eta euskaraz beste bideren bat jarraitzen dutena, hala nola, lanbideren bat
adieraztekoa (13).

(13a) lorezain egiten du lan	 (13b) trabaja de jardinero

Haurren jabekuntza-garapenean, beraz, gauza pare bat begiratu nahi
dugu. Batetik, ea euskarak eskatzen duen hurrenkera berezia darabilten hau-
rrek euskarazko atzizkiak erabiltzean, hau da, kasudun zein postposiziodun
sintagmak izen-ardatzaren ezkerrean jartzen ote dituzten (3a eta 8a), eta gaz-
telaniaz alderantzizkoa egiten ote duten (3b eta 8b). Eta, bestetik, gaztelaniaz-
ko de preposizioaren funtzio guztietarako euskarazko baliokideak beregana-
tzen dituzten.

4. HIPOTESIAK

Giza-garunaren eraketak, den delakoa izanik, hizkuntza bi aldi berean
garatzea ahalbideratzen duela uste dugunez, haur elebidunengan gertatzen den
gramatika-garapena berezia izan behar dela nahi eta nahiezko hipotesia dugu.
Horregatik, ume elebidunek gaztelaniaren gramatikan de preposizioak biltzen
dituen funtzioak, euskarazko atzizki ezberdinen bidez gauzatuko dituzte
hasiera-hasieratik. Ez dugu uste, esaterako, -(r)en atzizkiaren hedakuntza
okerrik egingo dutenik, edo gaztelaniaz beste preposizioren baten erabilera
gauzatuko dutenik. Are gehiago, argi ikusten da -(e)ko atzizkiaren bidez adie-
razitakoak genitiboak baino geroago agertzen direla, eta -(e)ko ez dela geniti-
boaren marka. Horretaz gain, eta umeek entzuten dituzten ereduen arabera,
hitz-hurrenkerak ere ezberdinak izango dira hizkuntza bietan.

Gainera, gure hipotesiaren arabera, hizkuntza biak era orekatuan gara-
tzen dituztenez, gramatika-funtzioak bateratu samar agertuko direla ere itxa-
ron behar da. Halere, datuak biltzeko erabili den metodologiagatik, baliteke
bateratasunaren lekukotasunak biltzean hileetako tartea behar izatea balioki-
deak aurkitu ahal izateko.

Edozelan ere, elebidunek garatzen duten hizkuntza bakoitzean elebaka-
rrek erdiesten duten gramatika-gaitasun bera izan behar dute. Honek, nola-
nahi ere, cz du esan gura ume guztiek adin berean hizkuntzak garatzen hasiko
direnik, gauza jakina baita hizkuntza-heltze edo garatze-unea ezberdina dela
haurrez haur eta ez dagoela adin zehatzik hitz egiten hasteko.
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5. DATUEN AZTERKETA

Hizkuntza bietako datuak elebakarren eta elebidunen ekoizpenetan
aztertu behar ditugunez, atalka jardungo dugu.

5.1. Euskarazko ekoizpenak

Egitura ezberdinen garapenari begiratuez gero, euskarazko ekoizpenak
arakatzean azterturiko bost haurrengan antzeko jokabideak aurkitu ditugu
(ikus 3. taula). Batetik, ume guztiengan goiztiarragoak dira NORE-
NA/NOREN egiturak NONGOA/NONGO egiturak baino, alegia, -(r)en
atzizkiaren bidez adierazitakoak, -(e)ko atzizkiaren bidez adierazitakoak
baino. Bigarrenik, haur guztiek ekoizten dute lehenago -(r)ena egitura -(r)en
egitura baino. Hirugarrenik, gauza bera esan daiteke -(e)koa eta -(e)ko egitu-
rei buruz. Laugarrenik, -(e)zkoa egitura eta hitz-elkarketa den hurrenkera
hutsean oinarriturako erlazioa beluagokoak dira eta ez ditugu ume guztiengan
bildu, hainbaten Bianditz eta Egoitzen ekoizpenak 3 urte bete arte begiztatu
ditugulako bakarrik. Bestalde, gauzak ez daude hain bateratsu -(e)tik atziz-
kiaren inguruan. Oro har, hemendik, hortik eta gutxiago handik, oso goiz
darabiltzate haur guztiek. Alabaina, izenei edo sintagmei erantsitako -(e)tik
atzizkidun adibideak haur batzuengan goiz ikusi baditugu ere, beste batzuen-
gan geroago bildu ditugu.

3. taula. Arakaturiko euskal egituren agerrera5

Bianditz
elebakarra

Egoitz
elebakarra

Oitz
elebakarra

Mikel
elebiduna

Peru
elebiduna

-(r)ena 1;06 2;01 1;11/2;00 2;01 2;04
-(r)en 2,00/2;01 2;03 2;00 2;04 2;07

-(e)koa 2;01 2;03 2;03 2;04 3;01/3;03
-(e)ko 2;03 2,03 2;04 2;05 3;04

-(e)z/tik-koa 2;05/2;10 2;11 3,04
hurrenkera 2;07 2;05/2;08 2;08 2;11/3;00

-(e)tik 2;01 2;09 2;04 2;11 2;09

Bianditz eta Egoitzen datuak 3;00 bitartekoak dira. Besteenak, ostera, lau (4;00) urte egin
artekoak. Laukitxoren bat hutsik badago, halako adibiderik ez dugulako aurkitu da.
Laukitxoren baten adin bi adierazten baditugu, halako lehen eta bigarren adibideen gauza-
tzeari dagozkie.
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(14) ama(re)n (B 1;06; funtzioa: jabetza; iturria: Zubiri 19976); bai,
ama(re)na da (E 2;01; funtzioa: jabetza; iturria: Zubiri 1997); jola-
sa(re)na (O 2;00; funtzioa: jabetza); Itsaso(re)na (M 2;01; funtzioa:
jabetza); ama(re)na pagoga (P 2;04; funtzioa: jabetza)

(15) Ekaitzen bizik(l)e(t)an (B 2;01; funtzioa: jabetza; iturria: Zubiri
1997); t(r)ena(re)n gainean(dag)o (E 2;03; funtzioa: adjunkzioa; itu-
rria: Zubiri 1997); Teo(re)n laguna (O 2;00; funtzioa: jabetza); ni tei-
latua(re)n gainien (M 2;04; funtzioa: adjunkzioa); ho(r) la(g)o ama-
txi(re)n etxea (P 2;07; funtzioa: jabetza)

(16) Ha(r)nanikoa (B 2;01; funtzioa: jatorria; iturria: Zubiri 1997); hau
ho(r)koa ra (E 2;03; funtzioa: jatorria; iturria: Zubiri 1997); barru-
kue (O 2;03; funtzioa: adjektiboa); hori da barrukue (M 2;04 fun-
tzioa: adjektiboa); hau ra tlatlorekoa (P 3;03 funtzioa: adjektiboa)

(17) behekonen(d)ako Jonek jo (eg)itten (d)io (B 2;03; funtzioa: jatorria;
iturria: Zubiri 1997); hebe(n)go itxea no(n) ra? (E 2;03; funtzioa:
izengilea7; iturria: Zubiri 1997); etxeko erlojue (O2;04; funtzioa:
adjektiboa); baserriko gizona (M 2;05; funtzioa: adjektiboa);
lu(r)peko tlenean (P 3;04; funtzioa: adjektiboa)

(18) ekarri ha, kartoizkue, eurie da ta (O 2;05; funtzioa: izengilea); baina
hemen zuzezko bat sartute (O 2;10 funtzioa: izengilea); honek
(hauek) diez gorunzkuek (O 2;11; funtzioa: izengilea); txokolatez-
koa (P 3;04; funtzioa: izengilea); olain limoizkoa (P 3;04 funtzioa:
izengilea); laranjazkoa (P 3;04 funtzioa: izengilea); honetariko bat
(hauetariko bat) (M 2;11; funtzioa: izengilea)

(19) txistola puxka (E 2;07; funtzioa: izen-elkarketa; iturria: Zubiri
1997); a(r)rau(l)tza puxka (E 2;07; funtzioa: izen-elkarketa; iturria:
Zubiri 1997); be(g)itu, euri hotsa ikusten da, be(g)itu, entzuten da
(O 2;05; funtzioa: izen-elkarketa); o(ra)in kamioi saltzailie (O 2;10;
funtzioa: izen-elkarketa); zaldi gainien (M 2;08; funtzioa: izen-
elkarketa); asto gainien (M 2;08; funtzioa: izen-elkarketa); karrera
errobedak (M 3;01; funtzioa: izen-elkarketa); ikusi dugu tutu punba
bat (P 2;11; funtzioa: izen-elkarketa); ez du(t) nahi laranja ura (P
3;00; funtzioa: izen-elkarketa)

6 Adibideetan, ekoizpenetako parentesi artekoa umeak ekoitzi ez duena da. Ekoizpenaren
osteko parentesi artekoak, ostera, umearen izenaren lehen hizkia, umearen adina eta, ba-
tzuetan, iturria erakusten dizkigu.
7 Postposiziodun sintagma batetik izen-sintagma bat sortzen duena: Santurtzitikoa.
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(20) ko(s)katik (etorri) (B 2;00; iturria: Zubiri 1997); bixiketati(k) erori
(B 2;01; iturria: Zubiri 1997); erori (eg)ingo la gainetik (E 2;11; itu-
rria: Zubiri 1997); lehen soloti(k) (etorri naiz) (O 2;01); ni
baka(r)ri(k) bajatu eskilarati(k) (O 2;01); belarritik hartuta (M
2;11); zerutik (M 2;10); eta atera naiz dutxatik (P 3;06)

Adierazgarria da Mikel elebidunarengan lanbidea adierazteko aurkitu
dugun ekoizpen bereizia (21).

(21) kozinero (eg)in bi(behar) (d)ot (M 2;04)

Orain arte ikusitako adibide guztiek haurrak arauarekin bat datozela era-
kusteaz gain, ez digute inolako ezberdintasunik azaldu elebakarren eta elebi-
dunen artean. Areago, elebidunek elebakarrek adinako gaitasuna erdietsi dute-
la esan daiteke.

Jarraian arauetatik desbideraturiko adibideak zeintzuk izan diren eta zein
umek egin dituzten erakutsiko dugu. Hasi baino lehen, hala ere, zuzen egin-
dakoekin erkatuez gero, halakoak gutxi izan direla esan behar dugu.

Batzuetan, izen-sintagmako osagaien hurrenkeran akatsak izan daitezke-
enak egiten dituzte. Hauen anean mota bikoak daudela iruditzen zaigu.
Horrelakoa da, esaterako, Mikel elebidunak 1;09 adina duenean burutzen
duena (22).

(22) (g)a(z)taia po(t)tokia 8(M 1;09)

Une honetan Mikelen ekoizpenek baliabide morfosintaktiko gutxi era-
kusten digute. Edozelan ere, esaldiaren ingurua azterturik, argi dago Mikelen
ekoizpen honek unitate edo sintagma bat dirudiela, nahiz eta helduen ikuspe-
gitik, kontuan izanik umea ipuin bat begiratzen ari dela, alderantzizko hurren-
kera eta genitiboaren atzizkia eskatuko lituzke (22b).

(22b) pottokiaren gaztaia

Zergatik ekoitzi du ustezko alderantzizko hurrenkerako sintagma? Gure
ustez, erantzun mota bi egon daitezke. Batetik, gaztelaniazko hurrenkera gor-
dez egin duela izan daiteke. Bide honetatik abiatuta, ume honek sistema lexi-
ko ezberdinekin arau sintaktiko berbera erabili duela pentsa liteke. Bestetik,
haur honek arau morfosintaktikorik hain goiz ez darabilela ere pentsa daiteke.
Izan ere, bigarren hipotesi honen alde Oitz elebakarraren antzeko beste ekoiz-
pen bat aipa daitekeela iruditzen zaigu (23).

(23) Amane Ped(r)o (O 1;08)

8 Gogoan izan, bizkaitarra izanik, gaztai dela hitza, ez gazta.
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Oitz ere ipuin bat begiratzen ari da eta ipuineko umea hatzaz seinalatu-
rik sintagma bakarra dirudiena ahoskatzen du: umea (Amane neskato baten
izena da) aita (Pedro aita baten izena da). Ekoizpen honetan ere, alde batetik,
alderantzizko hurrenkera, eta genitiboaren atzizkirik eza, bestetik, ikus ditza-
kegu (23b).

(23b) Pedroren Amane

Elebakarrak ere ustezko alderantzizko hurrenkerako sintagmak eraiki-
tzen baditu, zaila dirudi gaztelaniaren eraginari leporatzea elebidunaren
ekoizpena. Adibide biak oso goiztiarrak direnez (1;09 eta 1;08 adina dutene-
an), badirudi arrazoia arau morfosintaktikorik ezean datzala (Barreña 1997b).

Hurrenkeraren inguruko ustezko beste akatsek, zelanbait esanda, beran-
duagokoak dira (24). Guretzat argi dago akatsak ez direna, helduek ere antze-
koak egiten baititugu, informazioa zehazteko edo berrartzeko. Gainera, hala-
koak elebakarrek zein elebidunek egiten dituzte.

(24) hodeda gixodada (honena gizonena) (E 2;11; iturria: Zubiri 1997);
hau da gizona, astu(ar)ena (M 2;08)

Beste ustezko akatsei atzizkiren bat falta zaie. Gehienetan genitiboaren
-(r)en marka izaten da haurrek ekoizten ez dutena (25). Halako ekoizpenak
elebakarrek zein elebidunek egiten dituzte.

(25) ni Mikel(en) bixiketatik e(z) to(t) (e)rori (B 2;01; iturria: Zubiri
1997); amatxo(ren) besotan lolo (B 2;01; iturria: Zubiri 1997); txa-
boia Unai(n) itxe(a)n (B 2;04; iturria: Zubiri 1997); Ju(r)li(ren) etxea
(P, 2;11)

Atzizkirik gabekoen artean, -z instrumentalik gabekoak ere aurkitu ditu-
gu (26), hauek ere elebakar batek eta elebidun batek eginda.

(26) txokolate(z)koa (B 2;04; iturria: Zubiri 1997); k(r)istale(z)koa (P
3;02)

Azkenik, Mikel elebidunak gehiegizko -a artikulua ekoitzirik gauzatu
duen adibidea (27) azalduko dugu.

(27) baina hau aitatxo(re)na modokue (M 2;07)

Artikulua erantzi gabeko sintagmak behin baino gehiago ikus ditzakegu
haur guztiengan (28) (Barreña 1995) eta zerikusi handia du haurrek euskal
determinazioarekin jabetzen diren moduarekin (Idiazabal 1991c, Barreña
1995, Zubiri 1997, Elosegi 1998).

(28) zein zulue? (O 2;02); zatarra zatarra (O 2;04)
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Badirudi, beraz, akatsak edo ustezko akatsak gauzatzean ez dagoela
ezberdintasunik elebakarren eta elebidunen artean. Halakoek garapen maila-
katuaren ondorio ematen dute, behin adin batera helduez gero, desagertu egi-
ten baitira.

5.2. Gaztelaniazko ekoizpenak

Gaztelaniazko izen-sintagmaren egituraren jabekuntza elebakarrengan
zenbait egilek aztertu badute ere, datu gutxi eskaintzen dizkigute de genitibo-
aren garapenaz. Hernández Pinak (1984), Rafael bere semearen garapena ara-
katzean zera diosku: 2;00 adinarekin hasi zela de preposizioa erabiltzen e for-
maz, eta 2;04 adinarekin guztiz egoki zerabilela.

Aguirrek (1995) hiru haur gaztelau elebakarren datuak eskaintzen dizki-
gu: Magín, Ana eta Alberto. Genitiboaren de preposizioa 1;10, 2;03 eta 2;03
adinekin basten dira erabiltzen, hurrenez hurren (29). Ikertzaile honek ez du
gai horretaz besterik aipatzen.

(29) es de papá éste (Magín 1;10; iturria: Aguirre 1995); éste es de Poto
(Ana 2;03; iturria: Aguirre 1995)

López Ornatek (1994) María izeneko ume gaztelau elebakarraren datu-
bilketa eskaintzen digu. Ekoizpenak, umeak 1;07 adina izan zuenetik 3;11 izan
zuen artekoak dira. Guk elebidunen ekoizpenekin erkatzeko haur honen
datuak erabili ditugu (ikus 4. taula).

4. taula. Arakaturiko gaztelaniazko egituren agerrera

María
elebakarra

Mikel
elebiduna

Peru
elebiduna

de genitiboa 2;00/2;01 2;02 2;00/2;01

izena + de genitiboa 2;01 2;07 3;01

el + de genitiboa 2;02 2;06/2;07 3;02

de + izena (gaia) 2;03 2;07 2;10

de + lanbidea 2;05 3;05

de ablatiboa 2;05 2;07 3;00

Hiru haurrengan agertzen den lehen egitura de genitiboarena da. Egitura
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hau oso goiz gauzatzen da hirurengan. Alabaina, kontuan izan behar dugu
Aguirrek (1995) aztertutako ume bik eta Hernández Pinak (1984) aztertutako
bakarrak beluago ekoitzi zutela egitura hau. Hurrengo urratsean, genitibodun
sintagma osoa agertzen da, edota determinatzailea + de + izena egitura.
Bigarren urrats hau María elebakarrak goiz garatzen badu ere, elebidunen
ekoizpenak beluago agertzen dira. Hurrengo, de + izena (gaia) egitura ager-
tzen da ume guztiengan, eta agertu, hain zuzen ere, ablatiboa baino goizago
eta orobat genitiboa baino beranduago. Azkenez, lanbideak edo lanbideei
dagozkien janzkerak adierazteko de preposizioaren erabilera eta ablatibo bat-
zuk ere bildu ditugu.

(30) ése e(s) (de papá) (María 1,10; funtzioa: jabetza; iturria: López
Ornat 1994); éso e(s) (de) papá, é(s)to mío (María 2;00; funtzioa:
jabetza; iturria: López Ornat 1994)

(31) son de Itsaso (M 2;02; funtzioa: jabetza); es de Uri (P 2;00; funtzioa:
jabetza); de Piu (Pero) (P 2;01; funtzioa: jabetza); éso, ¿(d)e quién
es? (María 2;00; funtzioa: jabetza; iturria: López Ornat 1994); é(s)te
del niño (María 2;01; funtzioa: jabetza; iturria: López Ornat 1994)

(32) la casa de Heidi (M 2;07; funtzioa: jabetza); ahora otlo á(r)bo(l) de
Navida(d) (P 3;01; funtzioa: izen-elkarketa); un camión de butano
(P 3;01; funtzioa: izen-elkarketa); toma un poco de aagua (María
2;01; funtzioa: izen-elkarketa; iturria: López Ornat 1994)

(33) el de(l) coche (M 2;06; funtzioa: adjektiboa); el de Heidi (M 2;07; fun-
tzioa: jabetza); el de arriba (P 3;02; funtzioa: adjektiboa); es el de
mamá (María 2;03; funtzioa: jabetza; iturria: López Ornat 1994); el
del pato feo (María 2;03; funtzioa: jabetza; iturria: López Ornat 1994)

(34) de carreras (M 2;07; funtzioa: izen-elkarketa); de tomate (P 2;10;
funtzioa: adjektiboa); de jamón (María 2;02; funtzioa: adjektiboa;
iturria: López Ornat 1994)

(35) ¿por qué está de payasete éste? (P 3;05; funtzioa: lanbidea); para
poneme de pastora (María 2;05; funtzioa: lanbidea; iturria: López
Ornat 1994)

(36) del garaje (M 2;07; funtzioa: ablatiboa); de atrás (P 3;00; funtzioa:
ablatiboa); y se tira de los pelos (María 2;05; funtzioa: ablatiboa; itu-
rria: López Ornat 1994)

(37) de pies (P 3;10); es que están (los dedos) abujujados del agua (María
2;05; iturria: López Ornat 1994); es que se aguban los dedos del agua
(María 2;05; iturria: López Ornat 1994)
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Gaztelaniazko gramatikarekin bat ez datozen ekoizpen guztiak de pre-
posizioa ez ekoiztean dautza (38). Hutsunetzat har daitezkeen ekoizpen
hauek gutxi izateaz gain, preposizioaren erabileraren hasieran gertatzen dira.
Gainera, haur elebakarrek ere egiten dituzte eta beste zenbait kategoriaren
jabekuntzan ere ikusi dira, haur elebakarrengan zein elebidunengan, hala nola,
euskarazko -k ergatiboaren jabekuntzan (Barreña eta Almgren 1999), euska-
razko egitura txertatuen txertagailuen jabekuntzan (Barreña agertzeko), edo
gaztelaniazko preposizioen jabekuntzan (Hernández Pina 1984).

(38) aitita Heidi (aitak aurretik el aitita de Heidi esan du) (M 2;07); (de)
a(ma)txi (P 2;05); e(s) (de) mamá (María 1;11; iturria: López Ornat
1994)

6. ONDORIOAK ETA EZTABAIDAGAIA

Euskarazko eta gaztelaniazko genitiboei dagokienez, ume elebidunek de
preposizioaren gramatika-funtzioak eta euskarazko baliokideak bereizita
garatzen dituztela ikusi ahal izan dugu. Ez dugu interferentziarik aurkitu, eta
ez dugu bateraketaren aldeko adibide bakarra jaso. Egitura bereziren bat aur-
kitu dugunean, elebakarrengan ere bildu dugu, beraz, hemen aztertutako arlo-
an behintzat, elebidun hauek gramatika biak bereizita garatu dituztela esan
dezakegula uste dugu.

Era berean, elebidunak hizkuntza bietako oinarrizko egiturez jabetu
direla ikusi ahal izan dugu, dela gaztelaniazko de preposizioak adierazten
dituen gramatika-funtzio behinenak, dela euskarazko oinarrizko egiturak.
Horrela, bada, argi geratu da, haur elebidunek elebakarrek erdiesten duten
adinako gaitasuna lortzen dutela garatzen dituzten hizkuntza bietan.

Hirugarrenik, hizkuntza bietako egiturak bateratsu samar garatu dituztela
ere ematen du. Mikelek 2;01eta 2;08 artean hizkuntza bietako egiturak ezagu-
tzen dituela erakutsi digu. Peruk, ostera, garapena apur bat beluago azaldu du,
zenbait egitura, euskarazkoak zein gaztelaniazkoak, 3;00 adinagaz lehen aldiz
ekoitzi dituelarik. Beti ere guk aztertu ahal izan ditugun datuen arabera, noski.

Egia da Peruren garapena beste umeena baino beranduago gertatzen dela,
baina hizkuntza bietakoa. Berezitasun hau haurraren heltzeari dagokiola esan
dezakegu. Izan ere, ez dugu uste garapen elebidunaren ondorioa denik.
Mikelek, beste elebidunak, esaterako, lehenago ekoizten ditu arakaturiko egi-
turak. Elebakarren artean ere, bestalde, badira adin ezberdintasunak.
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Amaitzeko, diogun hemen aurkezturiko datuek, euskal gramatika tradi-
zionalak defendaturikoaren kontra, argi uzten dutela euskaraz genitibo-marka
bakarra dagoela, -(r)en alegia, eta -(e)ko atzizkia, gorago proposatu dugun
legez, funtzio oso garrantzitsu bi betetzen dituen eratorpen-atzizkia baino ez
dela, postposizio-sintagmak izen-sintagma bihurtzea eta izen-sintagmak
adjektibo bihurtzea, hain zuzen ere.
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