Gramatika-kategoria
Languages and thur Relation to Automata).
-*Bloomfield-en arragoko -»estrukturalismoan, gramatikaren ->funtzioa gaurko
-•hizketan aurkitutako emarien deskribapena da. Praga-koan, berriz, hizkuntzaren
balio funtzionala azpimarratzen da; gramatika ez da -»banaketazkoa soil-soilik,
baina ezta -»semantiko hutsa ere, ohizko
alderditik. Kopenhave-koan, azkenik, hizkuntzaren pleguan datzan algebra izkutua eta harreman-sistema azaltzea da helburu. Estrukturalismoaren hiru ikusmolde horiek honako hau dute elkarrekin:
hizkuntzaren ikuspegi aldaezina. Ezin ditzakete beraren alderdi sortzaileak eta
dinamikoak azal.
Antzinatean guztiz helburu didaktikoak zituen gramatikak (textu klasikoen
irakaskuntza, erretorika-hezkuntza, e.a.).
Hori déla eta, oso joera arauemailea
zeukan. Harén azterketan, logikaren eta
ontologiaren eragina gauza nabarmena da.
Txillardegi
Gramatika-kategoria
Hizkuntz eskolen arabera hedadura
desberdina du kontzeptu honek. Ohizko
gramatikak, Aristotelen «Kategorien Tratatu»tik hartzen du. Errealitateari datxekion tresna den aldetik, kategoria
metafisikoak isladatzen ditu hizkuntzak
bere hitz-motetan (modi significandi):
izenek -*substantzia adierazten dute, alegia, objektu bakunak; -»adjektiboek, berriz, nolakotasunak; eta abar. Kategoria
horiei, lexikozkoak, perpausaren atal deritze.
Beste alde batetik, hizkuntzan bertan
ere, errealitatearen beste gauzaki bat den
aldetik, substantzia/akzidente dikotomia
isladatzen da; eta substantzi gisako edo
itxurakoei, gramatikazko akzidenteak dagozkie, hauek izenaren -•paradigma (~*generoa, ->zenbakia, -*kasua), edo -»aditzarena (-•denbora, -»modua, zenbakia, -»pertsona), mugatzen dituztelarik. Beste motatako hitzen sailkapenaz agertzen den
zalantzatasunaz, ikus Adjektiboa goiburua, adibidez. Gainerako hitz-motak, bigarren mailakotzat jotzen ziren (~*adber-

bioa, -*preposizioa, -*juntagailua eta
abar), eta eskuarki ez zitzaien adierazplegurik aitortzen, -»funtzio gramatikal
soil bat baizik. 1948an Brondal-ek kategoria horiek ohizko filosofiaren arabera
funtsatu nahirik egin zuen saialdia, horretara («perpausaren atalak» litezkeen
aldetik), ikerbide horien hutsalaren adibide argitutzat eman daiteke.
Hizkuntzalaritza berrian hiztegizko
gramatika--*kategoriak, batetik, hitz-motak, alegia (-izena, aditzar adjektiboa,
preposizioa eta abar), eta sintaxizkoak,
bestetik (izen-sintagma IS, aditz-sintagma AS, preposiziozkoa PS, eta abar)
berezten dira. Gramatika -»sortzailean,
zuhaitz
sintagmatikoetan,
adabegien
txartel gisa erabiltzen dirá kategoria
horien izenak; kategoria gramatikal lexikalak ez dira hedagarriak (I, A, Adj, Adb,
Prep, eta abar), eta azpikategorizazio-*erregeletan eta -txertakuntza lexikaletan -»sinbolo horiek matrizetako ->ezaugarriz edo lexemaz ordaintzen direlarik
ez dira geziaren ezkerraldean baizik
agertzen.
Gorago gramatika-akzidente bataiatu
ditugun horiek, hein batez, -*matrize edo
sinbolo anizkoitz horien ezaugarritzat
hartzen dira hemen, beroriek txertakuntza prestatzen eta morfologi output delakoa markatzen dutelarik: + I, + mask,

+ pl, + kasu 3...
Denbora, aldiz, hiztegizkoa ez den
kategori sinbolo gisa erabiltzen da maiz,
gero gramatikazko -•formantetan hedatua
(-*iragana, -*burutua, eta abar); eta moduak oraino ere arazo larriagoak aurkezten dizkio gramatika honi.
Beste alde batetik, Gramatika Sortzailearen molde standardean ez dago batere
garbi -*hiztegi eta sintaxi-kategorien arteko harremana; hau da, esate baterako,
I eta IS-aren artean dagoen funtsezko
harremana.
Kategori gramatikan, aldiz, agerikoa
da harreman hori, eta -«sintaxi-kategorien
mugatzaile gisa definí daiteke. Sintaxikategoria horietako bakoitzak badu sintaxi bidez aztertu ezin den zenbait elementu adierazgarri; eta sintaxizko eragiketen helburua, hain zuzen, klase ho193

Gramatikaltasuna
riek adierazki anizkunez aberastea da
(Lambek, Ajdukjewiez, Bar-Hillel, Lewis,
Montagus, eta abar).
Txillardegi

H
Hapaxa
hapax I hapax / hapax
-•Corpus batetan adibide bakarra duen
forma, -»hitz edo esamoldeari ematen zaio
hapax izena.

Hartzailea
I k . JASOTZAILEA

Hasperenketa
Hasperenketa eskuarkienik -*kontsonanteetan gertatzen den -»ezaugarri fonetiko bat da; eta jasaten duten kontso194

nanteok, hasperenduak
esan ohi dirá.
-•Soinuarekin batera entzun daitekeen
haize-kolpeari deritzo hasperenketa. Eta
hala gerta dadin, denbora-tartetxo bat
behar da izan: kontsonantearen
leherpenetik hasi, eta gloriaren
hersteraino.
Honela adierazi ohi da eskuarki: (-h).
Alegia: /ph/: -*lekerkaria,
-*ezpainbikaría, -*gorra, hasperendua.
Itxura denez, ->atzeko soinutan gertatzen da maizenik hasperenketa hau.

