Toponimia
-*«morazko azentu»en elkarketaz gertatzen bidé dirá.
Hizkuntza batetan -*azentua eta tonuak
batera datozenean, azentudun lekuetan
baizik ez dirá aurkajartzen.
Altuerako aurkakotasuna erlatiboa da,
ez absolutua.
Tonuak ez du, dena déla, -»intonazioa
baztertzen. -*Azkuek, eta beste batzuk
ere, euskal azentuan tonuari dagokiona,
-*intentsitateari dagokionari nagusitzen
zaiola usté izan zuten.
J. R. Zubiaur
itz.: Txillardegi
Ik. INTONAZIOA; AZENTUA

Transformazioa (Harris-Chomsky)
Transformazioen betekizun orokorra
hau da: intuizioz erreparatzen ditugun
desberdintasun semantikoak, nahiz aktualizatutako katean ageriko desberdintasunik ez egon, formalki azaltzea, eta, era
berean, bi perpaus desberdinen semantikazko berbertasuna azaltzea.
Harris-ek (1952ko «Discourse Analyses» delakoan bereziki) ia beti aipatzen
du perpausen -*baliokidetasuna; eta hau,
beraren ustez, -*esanahietara jo gabe,
forma eta -•banaketak soilik kontutan
hartuz muga daitekeela dio (esandako
izk., 19). Perpaus-molde batetik bestera
igarotzean, elementu lexikalak beren
horretan uzten dituzte transformazioek
(-•flexioari dagozkion aldaketa batzuk
gora-behera); harreman gramatikal eta
semantiko berberak gertatzen dirá unitate lexikalen artean; -»adierazia, bere
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funtsezko moldean bederen, ez da aldatzen; transformazioak, ordea, eíementuen
ordena alda dezake, zati hau edo hura
azpimarratuz (topic-comment), elementu
semantiko batzuk gaineratuz edo kenduz;
edo perpausetako batek, besteak baino
elkarketa-aukera gehiago izatea gerta daiteke. Formula hauek: «Ni vVN2» eta
«N2V + N1» ( = «N 2 vbe Ven by Ni»)
baliokideak dira; alegia, transformazio
bidez daude loturik, elementu lexikal berberen -nxertakuntza posible delako (hautakortasun berbera):
(The boss) N i (fir-v-edv) ( J i m W - *
JimN2 wasvbe firedven by the boss^i
Bere ikerbidearen onuragarritasunaz
erabat sinetsirik, berak emanda zituen
adibide ugarien kontra-garrantzi egokia
ez zuen erreparatu ere egin. Transformazioen azalpena ezin daiteke -*banaketagaitasunetara muga. Eta honek ondorio
honetara darama -•Chomsky: nahiz eta
-*corpus bat nahi bezain handia izan,
egin daitekeela berorren bitartez, eta
beste laguntzarik gabe, hizkuntza baten
gramatika osorik, horretarako idorobiderik («discovery procedures») batere ez
dagoelako. Harreman horiek ez dira, besterik gabe, «azalean» erreparagarri. Banaketazko erregulartasunak, -»hiztunaren
-•gaitasunari loturik dauden errealitateagerpen abstraktuagoak dira. Haurrak,
esate baterako, ez du ikasten perpaus
aktiboak pasibo bihurtzen, baizik-eta
-*edukinen -*adierazpenen bi hautu ditugula. -»Sakoneko egitura berberaren bi
-*eratorpen desberdinen aurrean gaudenean, bion arteko harremana badago
transformazio bidez. Xehetasun gehiago
nahi izanez gero, ikus Banaketa, Gramatika: ulerbide batzuk, eta
Estrukturalismotik Gramatika Sortzailera artikuluak.
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