
Agurrak komunikazioen hasieran eta amaieran erabiltzen ditugun esamoldeak dira.

Beraien erabilera aldakorra izaten da, igorleak eta hartzaileak nolako harremana duten,

halako agurra erabili beharko dugu.

AGURRAK

Lehen erabiltzen ziren zenbait agur-mota (jaun txit goren, ohoregarri, bikain...) zaharkituta

daude eta gaur egun ez dira erabiltzen

Deikiaz gain agurra ere erabiliz gero, komaren bidez bereizi:
Zuzendari jauna, agur
Kaixo, lagun
Jaun hori, agur t'erdi
Agur bero bat, lankide

Abizena erabili eta atzetik jauna/andrea jarriz gero, lehen letra ez da larria

Zabaleta jauna (Zabaleta Jauna txarto)

"Jaun/andre" erabiltzeko orduan, seguru jakin beharko dugu hartzailea gizonezkoa edo

emakumezkoa den; jakin ezean, hobeto dugu bestelako formulak erabiltzea (agur t'erdi...).

Hasierako agurrari dagokion lerroa bi puntuz itxi eta hurrengo lerroko testuaren lehenengo

letra larriz idatzi:

Andrea:

Zuk egindako eskaera dela eta…

Hasieran

(kargua) jaun/andre
agurgarria

Jaun/andre agurgarri hori

Jaun/Andre agurgarria

(abizena) jauna/andrea

Jaun/andre hori

Jauna/andrea

Agur t’erdi

Laguna

Adiskidea

Lagun hori

Adiskide hori

Kaixo

Aupa

Eup

Aspaldiko

Adeitasunez, agur

Begirunez, agur

Horrenbestez, agur

Besterik gabe, agur

Agur, adiskide

Agur bero bat

Ondo ibili ta gutxi gastatu

Gero arte bonaparte!

Formalak Neutroak Hurbilak Lagunartekoak

Amaieran
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AGURRA: Nondik-norakoak

Administrazioko karguek eta, oro har, beren lanpostua dela eta, protokoloz agurtzeko

ohitura dutenek erabilitako idazki laburra da agurra. Askotan gonbitarekin nahasten bada

ere, idatzi ezberdinak dira biak. Hala, agurra, ondorengo kasuetan erabiltzen da:

Zorionak emateko.

Opariren bat bidaltzeko.

Jasotako oparia eskertzeko.

Helbidea aldatu dela jakinarazteko.

Zenbait ekintza edo gertaera ezagutarazteko.

Idazteko irizpideak

Agurraren bidez ematen den mezuak laburra eta zehatza izan behar du. Bestalde, kontuan

izan behar dugu egitura, esamolde eta formula finkoak dituela agurrak; ondorioz, bide

gutxi ematen du gure idazkera landu eta garatzeko.

Osagaiak

Hiru dira agurraren osagaiak: hasiera, gorputza eta amaiera. Hasiera eta amaiera

inprimaturik ematen dira. Gorputza, aldiz, agurra bidaltzerakoan jakinarazi nahi den

mezuaren arabera bete behar da. Azter ditzagun atalok banan-banan.

Hasiera

Lehen atal honetan, letra larriz, lehen pertsonan eta nork kasuan, agurra bidaltzen

duenaren berri ematen da, kargua eta guzti. Gogoan izan baztertzekoak direla menpekotasun-

harremanetan oinarrituriko formula zaharkituok: Jaun Txit Ohoragarri eta Preziatua, Andre

Guztiz Bikain eta Argia...

Ondoren, agur hitza agertzen da, letra-neurri handiagoan.

Atal hau bukatzeko, hurrengo lerroan egiten dizut formula idatziko dugu, eta, nahi izanez

gero, koma artean, hartzailearen izena edo kargua --nor kasuan-- jartzeko tokia utziko.

Ikusten den bezala, aditzaren lehen eta bigarren pertsonaz (egiten dizut) baliatzen gara

mezu-hartzailearengana jotzeko; gure ustez, tratamendu-mota hau hurbilagoa, funtzionalagoa

eta egokiagoa da eta.
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Gorputza

Gorputza jakinarazpenaren araberakoa izaten da: zerbait bidaltzeko, eskatzeko, aditzera

emateko etab. (... eta zorionak ematen dizkizut lortutako sariagatik).

Agurraren gorputzean aditz laguntzaile bera bitan agertzen bada, bigarrena kentzerik

badago (... agur egiten dizut eta gure helbidea aldatu dugula jakinarazten).

Halaber, gorputzeko jakinarazpena luza daiteke. Badira, izan, horretarako zenbait bide

(... eta argitaratu berri dugun liburuaren ale bat bidaltzen dizut zure gustukoa izango

delakoan/zure eskariari erantzuteko... ).

Amaiera

Hirugarren zati honetan ondorengook biltzen dira:

- Bidaltzailearen izen-abizenak, lehen pertsonan eta nork kasuan (ez dago jaun edo

andrea idatzi beharrik).

- Adeitasunezko esaldia: bide batez, nire onginahia adierazten dizut edo horren antzekoren

bat (horretan ere ez da komeni menpekotasunezko formula zaharrak erabiltzea).

- Toki-egunak.

Agurra ez da izenpetu behar: hala ere, zenbait kasutan, izenpea onar daiteke.

Zenbaitetan beraz, agurtzeko idazki laburrak ere erabili beharko ditugu agian. Kasu

horietan, orain arte aipatutako gomendioak kontutan hartuko dituen formatu bat erabiliko

dugu. Adibidez:

Nik,

(igorlearen izen-abizenak) andreak/jaunak

(enpresaren izena)-(e)ko (kargua) naizen honek,

agur

Egiten dizut, (hartzailearen izen-abizenak), eta (adeitasunezko esaldiren bat).

(herria), (urtea)-(e)ko (hila)-aren (eguna)-(a)
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