AZENTUARI BURUZKO
PROPOSAMEN BAT
TXILLARDEGI

0. Gauza bat da hizkuntzen deskribapen zientifikoa, eta beste gauza bat hizkuntzen normalizazioa. Lehenengoak ñabardura eta desberdintasuna
ditu helburu, eta dialektoak, soziolektoak, are
idiolektoak
ere aztergai mugagabe.
Bigarrenak,
berriz, hizkera standarizatu edo "batu" bakarraren
arauzkotzea.
Artikulu honetan begarren
lerrotik
Baina honek ez du adierazten euskararen
amaitu behar direnik, edo-ta amaitutzat
tezkeenik. Bi plano dira, eta batak ez
ukatzen.

ari gara.
ikerlanak
eman daidu bestea

Gure herriak, eta euskararen berreskurapenean
eta irakaskuntzan ari direnek bereziki, Euskara
Batuarentzako erregelak eta bideak behar dituzte.
Premia gorrian behar, bestalde. Eta erdaraz bizi
direnek, jakina, batere senditzen ez ulertzen ez
duten "presakeria".
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Besteak beste, A.E.K.k ere presa hori du: ikasleei bide bat proposatu behar die. Bide hori zehaztu behar luketen instituzioak mutu baitaude,
eta egindako saio batzuk potto egin baitute (behin
eta berriz: gogoan har, adibidez, iazko Maiatzean
Durangon ospatu ziren elkarketak), neure buruaz
beste inor ez ezer konprometitu gabe, hona hemen
A.E.K.ko lankideen eskabideari eman diezaiokedan
erantzuna.
1.

Azentu-ereduaren oinarria.

Behin bederen, alderdi beretik bultzatzen gaituzte
Hizkuntzalaritzak eta
Soziolinguistikak:
arrazoi askorengatik batera (ikus "Euskal Azentuaz"
nire Doktorego-Tesia, Elkar 1984) "Mendebaldeko
azentu-mota" hartu behar da ardaztzat Euskara Batuari buruz.
Azentua, beraz, gaztelaniaz baino leunagoa izango da ("el vascuence no tiene acento" delakoa
horretan funtsatzen da: gaztelaniaren arauera euskarak ez baitu azentu-gorabeherarik), bai intentsitatez eta bai maiztasunez.
Ez dakit Didaktikaren mailan hau nola irakats
daiketeen, baina, nolabait esateko, berdin ahoskatzen ikasi behar da ( ez guztiz berdin, jakina,
baina lasai: azentua markatuegi egiteko joera dugu
erdal interferentziaz). Arrantzaleak eta baserritarrak beren artean ari direnean ( bai Hazparnen
eta bai Arrigorriagan, baina ez Ultzaman edo Larráñen, bi hauetan "Ekialdeko azentua" dutelako) guztiz berdinki eta doinu-kurbarik gabe ari balira
bezala mintzo dira. Horixe izan behar luke ikasleen helburua. Berdinkiago mintzatu behar da, azentudun silabetan ere maiztasuna eta intentsitatea
gutxiago altxatuz.
1.1.
Azentua azentu-unitateari datxekio ("hitza"ri lehenengo hurbilketaz>,
eta entonazioa,
berriz, esaldi osoari. Euskal azentua leuna izanik,
aldakuntza handiak sortzen ditu goranzko entona6

zioak, adibidez, berezko azentuan: oxitono anormalak
sortzen dira, adibidez, galdekaririk gabeko
galderetan: "euskaraz?"
( entonazio normalean
eskaraz espero daitekeelarik).
Hemen emango diren azentuketak, hitz batez,
entonazio normalean
gertatzen dira: baiezpenetan,
hitz batez, eta esaldi hori galdegaia denean. ( "Anti-kadentziak",
jakina denez, goranzko entonazioak sortzen ditu. Ikus Altube, "El Acento Vasco").
Hemen proposatzen den azentuketa, hitz batez,
entonazio normaletarano
gertatzen da:
baiespen
normalean, beraz.

2.

Azentu-unitatea

Azentua non dagoen
jakin ahal izateko, zein
azentu-unitatetan gauden erabaki behar da aurrenik.
Hots, azentu-unitate
tzen dute gehienik:

hori

elemendu hauek osa-

[proklitikoak + ardatza + enklitikoak]

2.1.

Euskal proklitikoak

Hiru dira, baina oso inportanteak, eta hirurok
datxezkio aditzari: ba-, ez- eta bait- . Beste
partikula batzu
izan badaitezke ere, utz dezagun
hori oraingoz bere horretan: hiru proklitiko.
2.1.1.
Badirudi, gaur arte bederen, edozein
silababakar ardatzaren ezkerretan gertatuz gero,
azentugabe bihurtu izan déla. Bai eta ez adberbioak berak dira frogarik garbiena: berez azentudunak izanik ere, adizkiaren ezkerretan proklitiko
bihurtzen dira. Baina ez dira bakarrak: posizio
kontua da. (+1) silaban edozer gertatuz gero, bere
azentua galtzen du:
bái, baina badákigù
éz, baina eztákité
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bóst, baina bostórdután
hór, baina hordáukazü
Nolanahi
ere, eta hau zinez sinetsi arte jai
dauka euskal fonologiak, ba- (=sí) eta ez- (=no)
adberbioek, aditzaren ezkerretan doazenean, guztiz
erdararen kontra, ez dute sekula azentua biltzen:
badákizu
badákarte
badáramaza
badlrudl

eztákiza
eztákarté
eztaramazb
eztirudl

2.1.2.
Ondorio garrantzitsu bat: ez- eta baitproklitiko
izanik, ondoko sandhiak mamitzen dirá,
eta adizkiaren ozenak gortu egiten dira. Hau ere
ziur :
eztákigu
eztákité
eztá et6rr\
eztira jbango
Gauza
ruz :

bera

baitákigü
baitákité
etórri baitk
jóango baitira...

gertatzen da gainerako sandhiei bu-

etzékién
náiz etórrikó
elúke sáldukb
eháiz ibili

baitzékién
etórriko banáiz
saldukó bailuké
ibili baihaiz

Aldakuntzak hauek izanik:
ez+n=enez+h=ehez+d=eztez+g=ezkez+z=etzez+l=eiez+b=ezp-

bait+n=bainbait+h=baihbait+d=baitbait+g=baikbait+z=baitzbait+l=bail-
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2.2.

Euskal enklitikoak.

Izenari dagokionez:
a) deklinabide-atzizkiak
b) -bat (zenbakari balioa ez duenean)
Aditzari dagokionez:
-la, -lako, -(e)nean, etab.
Hortaz:
mendi+tik
mendi+etara
mendi+tako

mendi+rik
mendi+ak
mendi+bat

azentu-unitateak
dira,
ezarri beharko zaie.
Era
dira :

berean,

ondoko

eta

azentuketa normala

hauek ere azentu-unitateak

badakit
badakidala
eztakitelako

baitziguten
ezpaitakigu
badakigulakoan

eta hemen proposatzen den azentuketa mendebaltarraren arauera:
badákit
badakidala
eztakitelako
2.3.

baitziguten
ezpaitakigu
badakigulakoan

Azentu-eredua.

a) ardatza den hitza markatua ez bada
b) entonazioa
goranzkoa) bada

normala

(baiespenezkoa,

c) izena den ardatza pluralean ez badoa
azentubidea hau da:

[+2, -1]
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eta ez

azentu
rrenean
azentu
ko silaban.

nagusia,

ezkerretatik hasi eta biga-

bigarrenkaria,

eskuin aldeko azkene-

Eman ditzagun adibide batzu:
mendi
mendiraino
mendirik

[mendl ]
[mendirain&J
Cmendlrlk] (arg.erd. le-di6-pkn)
Emenditak63
Cbadáklt]
Ceztákl]
[baitakign3
Cezpáitakiza3
[ ez tár amateiako 3
Cezpaitira3
Cetxébatetlk]
CetxébktD
Cadiskidebatekln]

menditako
badakit
ez daki
bait dakigu
ez bait dakizu
ez daramatelako
ez bait dirá
etxe batetik
etxe bat
adiskide batekin ....

Eskuin aldeko azken oinak,
silaba izan ditzake.

beraz, bi edo hiru

Paroxitonia, gaztelaniazko nórmala hain zuzen
(casa, padre, desde+la+cása, de+cása, leche, con+la
+léche, vamos, camino, etab.), euskaraz (Mendebaldeko ereduan, eta Batuarentzako onartzen den horretantxe, beraz) ez dago, eta baztertu beharra dago.
Ezdakigu, etxebatétik, ez baidíra, etab. euskal fonetikaren kontrako kalko hutsak dirá.
Salamánca euskaraz Salámanka bihurtzen da, eta
"póco miedo" euskaraz pokómiedo ahoskatzen da,
ezaguna denez. Alderantziz, Abádifió Abadiáno esaten
da erdaraz, Txillárdegi, Chillardégui erdaraz, eta
, alderantziz, chocolate, txokól(a)tiá esaten da
Bortzirietan.
Kontradizioa nabarmen dago:
gazt.

C-23, eusk.

euskarazko ahoskera,

[+2, -13
berriro
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ere, gaztelaniaz-

koa baino leunagoa delarik.
Eguneroko esaldietan
agertzen da nabarmen m terferentzia hau, Sebero Altubek orain dela 50
urte azpimarratzen zuenez:
Erd.
géro arte
bérdin
eskárrik ásko
biarárte

n ó l a záude?

Eusk.
geró arte
berdin
eskárrik asko
biárrarte
( /rr/z, eta
ez /r/z )
nolá zaudé?

2.3.1
Hitz solteetan ere (leku-izenetan ezezik, adberbioetan - ere eman dezagun ) lege bera da:
Erd.
híru
zázpi
zórtzi
bederátzi
hámar
hamazázpi
ásko
gútxi
hémen
égin

Eusk.
hirú
zazpi
zortzl
bedératzl
hamár
hamázazpl
askó
gutxl
hemén
egin

eta gauza bera leku-izenetan:
Apa t amonas t e n o
Zumalakarrégui
Abalcisquéta
Jaurriéta
Galarréta
Ginchurizquéta
Baita Ekialdeko
aldeko aldakuntza,
rria da gainera.

Apatamonasterlyó
Zumálakarregl
Abáltzizketa
Eg<i>áurr(e)ta
Gal(i)árr(e)tá
Gaintxúrízketa
euskalkietan ere, (-2) horren
interferentziazkoa da, eta be-

11

2.3.2
Aditzetik aterarik ere deklinatu egiten
diren aditz
izenak eta adjektiboak lege bera segitzen dute:
Erd.
ikúsi
ikusia
ikusita
ikusirik
ikusiko
ikusitakóan

Eusk.
ikúsi
íkúsiá

ikúsita
ikúsirlk
ikúsikb
íkúsitakoan...
Hori dela-ta:
ikúsiko+dugu

esaten da, eta ez ikusiko dúgu.

Bide beretik azentuztatzen da aditz-izena:
ikúste,

ikústea, ikústeaz, íkústeko, ikústerlk.

Huetan ere, jakina, besteetan bezala, azentu-unitatearen ardatza markatua ez den ber.
3.

Izenaren azentuketa

Hobeki
esan: izena bezala deklinatu egiten den
edozein unitateren azentubidea.
3.1.

Silababakarrak

Singularra eta mugagabea, ardatza den hitza
markatua ez den ber, normalak dirá: ( +2, -1 ) .
Plurala, ergatibotik lekutasunezko k a s o e t a r a m o
, irregularra da, eta, anaiogiaz, eta zubereraz
gutxienez ongi gorde den ñabardura ( ikus Tesia )
gainerako euskalkietan galdurik bidé dagoelako,
plural osoa proposa daiteke markatu gisa: ( +1 ) .
Hiru
dirá.

numeroak, horretara, azentuaz ere

Adibidez: hitz.
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bereziko

Deklinabide hau genuke:
hítz
hitzék
hitzi
hitzén
hitzéz
hitzétan
hitzétakfe
hitzétará
hitzétatlk
Eta,
kasoak:

hitzá
hitzák
hitzárl
hitzáren
hitzáz
hitzékn
hitzékb
hitzéra
hitzétlk

hítzak
hitzek
hltzei
hltzen
hltzez
hltzetan
hítzetako
hítzetara
hltzetatik

beraz, desberdindu egiten dirá zalantzazko

zuré hitzák eztú bailó/ zuré hltzek errúz balioduté
zuré hitzák eztú bailó/ zuré hltzak itsúsiák dirá
zéin hitzétan a g e n d a horl? / zuré hltzetan ikúsinuén horl
hitzéz adierazl/ zuré hltzez esándút
Egia esan, eta funtsera joanez gero, nominatiboa eta lekutasunezko kasoak normalak dirá. Plural
analogikoa onartzea, dena déla, arrazoin soziolinguistikoengatik
batez ere, bidé "merkeagoa" izan
daiteke.
( Erakusleetan
eta ÑOR - NORI
- NORK
adizkíetan ere, horrelako
erdibidea hautatu du
Euskaltzaindiak Euskara Batuari buruz).

3.1.1. Silababakar markatuak.
Badira elemendu markatuak: ( +1 ) , alegia. Gero
emango dugu zerrenda bat. Hauetan, pluralean barrena ez-ezik, singularrean eta mugagabean barrena
ere, (+1) izango dugu. Adb.: déi.
déi
déik
déiri

déia
déiak
déiari

déiak
déiek
déiei

Azentua, beraz, ez da inoiz mogituko.
Horixe da, besteak
duaren kasoa:

beste,
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den (=guzi) eiemen-

den
dének
déni

déna
dénak
dénari

dénak
dének
dénei.

(mugagabea, kaso honetan, erabiltzen ez delarik)
Markatu hauetan, partikulazki,
plurala ez dirá azentuaz berezten.

3.2.

singularra eta

Silababikoak.

Gauza bera. plurala (analogikoa) batetik, mugagabea eta singularra bestetik. Eredutik at, jakina, plurala. (Funtsean, berriro ere, ergatibotik
inesiboraino bakarrik. Ikus "Euskal Azentua" Tesia)
Hona henien,
nabidea:

adibidez , baso elemenduaren dekli-

basó
basók
basórl
basóz
basótan
basótara
basótakb
basótatlk
basórlk

basóa
basóak
basóarl
basóaz
basó&n
basóra
basókb
basótlk

básoak
básoek
básoei
básoez
básoetan
basoetara
básoetako
básoetatik

Segmentuen arteko desberdintasunaz
gain, azentu-desberdintasuna
ere badago bikoterik gehienetan:
zenbáit basótán/ Éuskal Hérriko básoetan
basóák mila hektára ditú/ básoak erré+ziren
3.2.1.
Bisilabiko markatuetan, aldiz, (+1, -1)
izango dugu, eta plurala ez da azentuaz bereziko.
Adibidez: baso <+M, edatekoa).
Bikote hauetan,
zertaz ari garen:

ordea,
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azentuaz jakin daiteke

zenbáit basótan • zenbáit básot&n
(ohian)
(godalet)
zenbáit basótatik egin+zutfen ihés, baina:
zenbáit básotatlk isúri+zfen
3.3. Hiru silabatakoak. eta aehiaaotakoak
Hauetan piurala ez da desbideratzen, eta (+2. -1)
azentubidea orokorra da:
ítúrrl
íturrlk
itúrrirl
ítúrriren

itúma
itúrriak
ítúmarl
itúmarfen

ítúrnak
ítúrriek
itúrriei
ítúrnen

ítúrritán
ítúrritako
itúmtara
ítúrntatlk
ítúmrlk

ítúrrián
ítúrrikb
ítúrrira
ítúrritlk

ítúrrietan
ítúmetako
ítúrnetara
ítúrrietatik

3.3.1.
Hitz markatuak badaude, eta hauetan (+1
, -1) da azentubidea:
bázkarl, bázkaria, bázkariak,
k a n tan . . .
3.4.

bázkarlarén, báz-

Aditz izenkiak

Biga dirá garrantzitsuenak:
a) adjetiboa, ikusi, harrapatu, ...
b) izena, ikuste, harrapatze, ...
Sustraia silababakarra baldin bada, bi izenkiok
(+1) markatuak dirá:
hár/ harto, hárturlk, hártukó, hártutkkoán ...
hártzé, hártzekó, hártzetlk, hártzearén, hártzerakoán ...
Bidé beretik, (M + 1) :
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héldu
bildu
hási
hézi

héltze
biltze
háste
hézte

Sustraiak, aldiz, 2, 3, edo silaba gehiago baditu, ondoriozko izenkiak markatu-gabeak dirá, eta
eskema (+2, -1) da:
ikús
harrápa
íkúsl
harrápatü
íkúsikb
harrápatukb
íkúsita
harrápaturlk
ikúsirlk
harrápatuz ...
ikús terako'an . . .

4.

Aditz konjugatuak

4.1
Sintetikoei
daiteke: (+2, - 1 ) .

buruz,

lege nagusia erabil

badáklt, badákite,
badákitelakokn ...

badákiteik,

badákitelako,

Azentua ez da aldagaitza:
ezpáitaklt, ezpáitakite, ezpáitaklzué ...
eztáklt, eztákité, eztákizue ...

4.2.
ko dira:

Laguntzaileak

klitiko gisa azentuztatu-

etórri+da, etórriko+dk, etórri+dirk, etórríkb+dirk
Paraxitoniak erdal kutsu nabarmena du:
etorríko

dira, etorriko zaréte, ikusiko dúte...

4.3
Ahalkerak ikerketa bereziak merezi baditu ere, badirudí lege nagusiaren arauera azentuzta daitekeela:
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ekár dezaketé, erós ditzaket, ibil daitezke ...

5.

Edutezkoak eta erakusleak

5.1.

Edutezkoak

Sail normala hau litzateke:
niré
hiré
harén
háien

guré
zuré
zúen

Hitz batez: azkeneko biak pluralaren arauera
azentuztatzen dira, beste bostak mugagabe
(multzokari) gisa egiten direlarik.
Lehenengo bostak, dena déla, ez dirá markatuak:
zuréak askó balío + díi / zúreak gáldu+dira
zurea erósi+dugíl
/ zúena erósi+dugú
guré ítúrria
/ háien itúrria

5.2.

Erakusleak

Alde askotatik
pentsa daiteke
izenordeek eta
adjetiboek azentuketa desberdina
izan dutela euskaraz. Nabarmen ageri da n o n bai zenbait bizkaiera motatan, bai Hego-nafarreraz.
Badirudi
singularra eta
plurala
desberdinki
azentuztatzen diren eredua onar daitekeela, berriro
ere bizkaieran eta zubererari jarraituz:
honék esán + díi / háuek gáldu+dirk
horri kéndu+dioté
/ hóriei kéndu+dlete
horrétkn sártu + ginen
/ hórietan i zkútatíi + gara
gizón hori eráman+dute
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6.

Hitz markatuak

(+1)
koak :

diren

elemendu

guztiak dira hiru motata-

1/ erderatikako maileguak, berriak batez ere
(alegia, azentu moldean egokitu ez direnak)
2/ silaba-laburketa
bat hitz haseran,jasan duten hitzak
3/ lehenengo silaban diptongo beheranzkoa duten
hi tzak.
Adibidez:
1/ baso, mando, arte, ule, txistu ... ( vide:
vaso, mando, arte, hule, chistu)
2/ bázkari, náspilla ( G ) , lénengo (G) ... (ík.
barazkari, nahaspila, lehenengo)
3/ éuskara, óilasko, áingeru, áizkora ...
Lehenengo bi
jatomak
orokorrak badira ere,
diptongoarena, gaurko euskaraz bederen, ez dago
garbi: haizea, eman dezagun, ez bidé da Mendebaldean áizia ahoskatzen, aizia baizik, eta hau diptongoaren eraginaren kontra, beraz.
Badirudí, hitz batez, hitz markatuen zerrenda
hori bananbanan
osatu behar déla ( ikerketaz, jakina), eta, ene ustez, hitz markatuok azentu diakritikoz idatzi behar liratekeela. Hórrela, artea
irakurriz gero, artéa ahoskatuko dugu
(edo-ta,
artia agían), eta arbola izango dugu gogoan. Artea
irakurriz gero,
berriz, ártea ahoskatuko
dugu
(edo-ta ártia, agían), eta edergintza izango dugu
gogoan.

6.1.

Silababakar markatuak

Oraingoz hauek proposatuko nituzke:
gái
gáin

gáu
góiz

den (= guzti)

háitz
láu

háuts
séi

háur
gáur

zén (id., baina iraganean)
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txár (= txahar, txaar ere zenbait lekutan)
Beraz hau izango dugu:
góizekb hámarrak dirá
gáuekó ordú+bietkn iritsi+ginén
háutsa harrótzen arl+zark
ardo horí txárra dk
6.2.

Silababiko markatuak

áurre ( ata átze ) áuzo
jáio
káiku
léiho
náusi
néurri ¿llar

éuri
mái la
áilo

fráide gáuza
máistra mái su
sáindu

jábe

zénbat

ántzar
gdrputz
kánpo
lége
parte
txistu

arte
hánka
káre
léku
prest

báke
horma
kimu
lora
pútzu

bérba
jénde
kóntu
múrru
sóka

btílda
jáku
kórta
órtu
triku

géla
kále
langa
pago
zéru

bákar
díru
kóska
néska
tálde

barre
élkar
léka
órdu
tóki

bátzu
gálde
ldtsa
órratz
ame

bátzar
giro
mal da
pilo

béste
góna
málko
puska

blzi
kézka
móko
séme

Beraz:
gáur eztágb bátzarrlk
gizón horl sáindua da
hurbildu zén lángara
pútzurainb arrástatíi+zuten
jénde askó blltzen zén hará ígándero
bésterlk náhi ahál duzú?
(goranzko entonazioak
indartu egiten du azken morfemaren oxitonia : duzú)
béstetkn ere izána nkiz Ikástegietkn (=teietkn)
hamábl órduz lanégin+nuen
órratzkz zulátu+dlt behátzk
alábk bákarrk, baina alábk zakárrk
háu ene sémia dk, horl ene zakúrra dk
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6.3.

Silaba gehiagotako markatuak

1-áingeru
áizkora
gé(h)iago káiola

áitita
óilasko

éuskara

érdara

bézpera
mákina

dénbora
médiku

gánbara
¿lio

áspaldi
égia

báserri
gáldera

bélarri
hódia

2-bázkari
3-árima
hábia
premia

arbola
liburu
sékula

4-árrantza
arreta
bástela bitarte
Adibidez:

égia dá hori; baina
horra hór mendiaren hegiá
bázkariá atéra + zuten
ni báserrian bizi+nkiz
hobéki dakl éuskaraz érdaraz bainb
hori eztá sékula gertátukb
béstela elúke sékula bélarria arriskatuko

Oharra:
Baiespenezko ba- partikulak azentua sékula hartzen ez duen bezalaxe,
berriro ere
erdaratik
urrunduz baldintzazko bá- partikulak euskaraz azentua darama:
zuré laguna bádatbr, élkarrekín jaitsikb+gark
nire
lehengusuak hori jakin ez badu, ez dut
sinetsiko
= niré leéngusuak ori jákin ezpádií, eztút sinétsikb
( jákin markatua da, jágon eta jóan bezala)

e
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