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O. Hitzaurrea Batek baino gehiagok itaunduko dio bere buruari honako izenburua ira
kurtzean ea nori otu zaion halako berba asmatzea eta zer arraio esan nahi
duen "ortoepiak", Helduen euskalduntze-arloan dihardugunok ezagun-eza
gunak ditugu pil-pilean dauden termino ugari, hala nola, "ebaluazioa",
"programa", "programazioa", "hizkuntz funtzioak", "nozioak", "trebetasu
nak", "hizkuntz fonnak", eta beste. Berauek azken urteotan gure egunero
ko ihardueran garatuz joan gara zeharo geureganatzeraino.

Gaur egun euskara irakastean, alderdi guztiak aintzakotzat hartzen ditugu:
hizkuntz formak, idazmena, entzumena, irakurmena eta mintzamena bere
osotasunean lantzen dira.

Azter ditzagun, bada, banan-banan, hizkuntz formak aparte utzirik. Egin
ditzagun bi multzo trebetasunekin: alde batetik, idatzirko kodea behar
dutenak, idazmena eta irakurmena, alegia; eta, beste aldetik, ahozko kode
az baliatzen direnak, hots, entzumena eta mintzamena. Euskara batuaren
egitasmoa aurrera eraman denez geroztik, berau ondo idazteko arauak
baino ez dira eman, salbuespenak salbuespen, ahozko kodea ahaztuxe
dugularik. Geure programa, programazioetan eta abarretan idatzizko kode
ari denok eskaintzen diogun tokia ezaguna da, baina ahozko kodeari behar
besteko garrantzia ematen al diogu? Ba ote dugu berau bideratzeko gano
razko plangintzarik?

Nire ustez, "Euskaltzaindiak ez du bere eritzia eman" eta era horretako
erantzunek gaitzbidetik garamatzate. Ezin iraun dezakegu besoak loturik
Euskaltzaindiak erabakia bar dezan arte. Hizkuntza berez ahozko kodea
denez gero, euskara batuak nahitaez ahozkatzeko arauak eduki behar ditu.

Idatzizko kodeari dagokionez elkar hartu dugun heinean, ahozko kodea
maila berean jartzeko bidea urratu behar genuke. Eta bona dator izenburu
ko delako "ortoepia" hitzaren azalpena.

Ortoepia fonemen ahozkuntra zurena erabakitzen duen zientzia da (1); hau
da, hizkuntza baten ahozko kodeaz arduratzen den zientzia dugu. Eta
hementxe dago gakoa: euskara batuaren idatzizko kodeak, idazkerak, ale
gia, ez digu nola ahozkatu behar dugun adierazten. "Hizkuntza komunikat
zeko da eta gehienbat ahoz komunikatzen gara. Horregatik, ba, euskara
biziak iraungo badu, ahozkoa eta Iiteraturazkoa, biak dira beharrezko bata
bestearen osagarri" (2). "Ezer baino lehenago hau gogorarazi behar: hiz
kuntza berez eta funtsean ahozko kodigo bat denez gero, euskara batuaren
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1. Txillardegiren
proposamena:
euskal azentua
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proiektuak ere ezinbestean eman behar dituela ahozkuntz arauak; edota,
fonologia batua proposatu behar duela. Alegia, batuan mintzatzeko kodigo
bat" (3).

Beraz, derrigorrezkoa dugu ahozkapenerako arautegia, osterantzean, ger
tatzen den eta gertatzen ari zaigun bezala, ortografia eta idatzizko kodea
nagusitzen ari zaizkigu ahozkapenean irakasleoi, beronen eragine; jato
rrirko ahorko kodea ertzeratzen ari garelarik.

Jarraian azaltzen diren ahozkapen eta azentuketa-ereduekin jende guztia
ez datorke bat. Baina berau jazoteari guztiz bidezko deritzogu. Ahozko
kode arrunta eraikitzeak guztion arteko ikerketa eta lan sakona behar du.
Hemen eskaini nahi dugun eredua abiapuntutzat jo nahi genuke nork bere
aplikapena egin dezan euskara batuaren irakaskuntzan.

Orain arte euskara batuaren irakaskuntzan aplikatzeko azentuari buruzko
proposamen bakarra egin duena J. L. Alvarez Enparanza, "Txillardegi",
dugu.

Aurrera jo baino lehen, argi dezagun zer adierazi nahi duen "azentu" hi
tzak: "Hitz batean (edo morfema batean) silaba bat gainerakoen ondoan
berrindartzeari deritzo azentu; hitz edo morfema bereko beste horiek azen
turik gabe gelditzen direlarik.

Berrindartze hori era hauetara gerta daiteke:

-intentsiiate edo indarrez,
-altuera edo tonuz,
-kantitate edo iraupenez:

Hori dela eta, autoreren batek izendapen hauek proposatu ditu:

-intentsitate-azentua,
-tonu-azentua,
-kaniitate-arentua.

Tradizioz, halere, intentsitaterko berrindartzeari buruz erabiltzeko berezitu
da azentu hitza, beste biei kantitate edo tonu deritzatelarik.

Azentuari dagokionez, honela sailkatzen dira hitzak (edo morfemak):

-arentudunak: azentua daramatenak, alegia;
-klitikoak, azenturik ez daramatenak; nahiz, zenbait testuingurutan, azen-
tua har badezakete ere" (4).

Lantxo honetan Txillardegiren azentuari buruzko ereduaren nondik-nora
koa aurkeztuko dugu geure ekarpen batzurekin apainduta. Euskal azentua
ren joera nagusien berri emateko lan bitan oinarritu gara batipat: bata,
bere tesiaren "Euskal azentuaz", 6. atala, "Ortoepía Baturantz azentuaren
mailan" deritzana, eta bestea, "ELE" aldizkarian 2. alean agertutako
"Azentuari buruzko proposamen bat" izeneko artikulua (ikus bibliografia).

Beraz, gorago aipatu dugunez, hemen eskaini nahi dugun eredua eredu
batua da, euskalki guztien joera nagusiak biltzen dituena.
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1.1 Azentu-eredua- Ereduaz mintzatu aurretik, esan dezagun euskalkien azentu-motak bitara bil
ren oínarría daitezkeela. Lehenengoa, Mendebaldekoa, honako euskalki eta hizkerok

dauzkana: Bizkaiera, Gipuzkera, Lapurtera, Mendebaldeko Baxenabarrera,
Gipuzkoa ondoko Nafarrera garaia eta Bortzerrieta. Bigarrena, Ekialdekoa,
euskalkiak eta hizkerak hauexek direlarik: Zuberera, Ekialdeko
Baxenabarrera, Hego-nafarrera, Erronkariera eta Ultzamako Nafarrera
garata.

Txillardegiren aburuz, Hizkuntzalaritza eta Soziolinguistikari atxikitako
arrazoiengatik "Mendebaldeko azentu-mota" hartu beharrean gaude arda
tzat euskara batuari dagokionean. Sarri askotan entzun izan dugu euskarak
ez daukala azenturik. Berau egia ez bada ere, gaztelaniaren aldean euskal
azentua leunagoa da. Hauxe da ikasleei irakatsi behar litzaiekeen lehenen
go araua: leun azentuatu. Ondoko erdaren azentuak askoz tinkoagoak
direla eta sortzen diren interferentziak nabarmenak dira.

Esan dezagun, bada, azentua e: dagokiola beti hitrari, unitateari baino.
Unitate hau elementu desberdinez osatuta dagoela gerotxoago ikusiko
dugu. Intonazioa, ostera, perpaus osoari dagokio. "Sintaxi-talde edo per
pausen melodía, edo musika-lerroa, da intonazioa" (5).

Txillardegik bere proposamenean ematen dituen azentuketak intonazio
normalean gertatzen dira, baiezpen normalean, alegia. Honen ustez he
mendik kanpo gertatzen diren azentuketak, sarritan, anormalak dira.

1.2 Azentu-unítatea
Azentua zein tokitan ezarri behar den jakiteko, lehenengo eta behin zertan
den azentu-unitatea zehaztu behar dugu. Berau honako elementu hauetaz
osatuta dago:

[(PROKLITIKOAK) + ARDATZA + (ENKLITIKOAK)]

Lehen azaldu dugunez, klitikoek ez daramate azenturik. Ardatzaren
aurrean jartzen badira proklitikoak deritze eta ardatzaren atzean enkliti
koak.

Lantxo honen xedeetariko bat berauek ondo zehaztea eta azaltzea da.

1.2.1 Euskal proklitikoak

Antza denez, ardatzaren aurrean edozein silababakar jartzekotan, berau
klitiko bihurtzen da; hau da, ardatzari lotzen zaio unitatea osatzeko,

1.2.1.1 Ba- (baiezpena) eta ez- (ezezpena]

Aurrizki biok, eskuinaldean duten adizkiarekin (trinko nahiz laguntzaile),
unitate bakar bat osatzen dute. Esan gabe doa, ez-en eskuineko segmen
tuek kontsonante multzoari dagozkion aldaketa fonetikoak jasango dituz
tela. Beroni buruzkoa hurrengo atal batean ikertzen dugun arren, adibide
batzu jarriko ditugu:

ez + naiz = enáiz
ez + zoaz = etzóaz
ez + darama = eztárama

ba + dator = badátor
ba + zaude = bazáude
ba + gara = bagara
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1.2.1.2 Bá- eta ezpá-, baldintzazkoak

Berauek ez dira klitikoak; hortaz, azentuatu egiten dira. Azentuatze honek
baiezpenetatik bereizteko balio digu: badátor # bádator, badákizü # bádakizü.

Azentua baldintz mota guztietara dago hedatuta: erreal zein hipotetikoeta
ra, adibidez: bánoa, esángo dizut; ezpádakizu, esaídazu; jóango bánlntz,
déituko nízuke; etórriko ezpázina, etzénuke ikúsiko; ikásiko ezpáluté, elí
tzateke ezér gertátuko; bádatorkit, esángo diot; ezpádagokit, zer?; tabérne
tatik ibíltzen bágara, mintzátzeko da.

1.2.1.3 Bait- eta ezpait-

Hauek ere proklitikoak dira; aldaketa fonetikoak dakartzate kontsonante
-multzo elkarketagatik. Adibidez: ezpaítakizü, nekátutá bainágo, handía
baita, dírü géhiago bailúke, lérdoa bitzára.

Euskaltzaindiak batasunerako eskaini dituen erabakien arabera, bitara
idatz daiteke: bait nator/ bainator, bait dabil/ baitabil. Agian, behar bezala
ahozkatzeko lotuta idatzi behar genuke, ortografiaren eraginez egin ohi
diren ahozkapen okerrak gerta ez daitezen.

1.2.1.4 Galdetzaile silababakarrak: n01; zer, zein; non

Berauek ere proklitikoak. Adibidez: zerdá horí?, zerdítnlozü", nordá?,
zeindáukazü", nondágo", nork + daki? = no(r)táki?

1.2.1.5 Zenbaki silababakarrak: bost, sei

Adibidez: bostégun, seiórdü, bostérdiák.

1.2.1.6 Adberbio silababakarrak: hor; han

Adibidez: hordáukazü, handágó, hordúzue.

1.2.1.7 Izenorde silababakarrak: ni, nik, hi, hik, gu, guk, zu, zuk
Adibidez: nik + dakit = nitáklt; zuk + dakarzu = zutákarzü,

1.2.1.8 Zenbait aditzen partizipio zein radikal

Adibidez: har + dezan = hardézan; hil + daiteke = hildaíteke; jan+ duzue=
jandúzue; jo + nau = jonaú.

1.2.2 Euskal enklitikoak

Izenaren eskuin aldean eransten dira. Atxikita <laudenunitatearen arabera
ko azentua hartzen dute.
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1.2.2.l Irenari dagokione;

a. deklinabide-atzizkiak (aurreratxoago zehatz-mehatz ikusiko dugu)
Adibidez: etxe + tik, etxe + ra, etxe + raino.

b. -bat (zenbakari balioa ez duenean)
Beraz: etxébat (mug) // etxé bát (zenb); etxébati (mug) // etxé báti
(zenb); etxébatera (mug) // etxé bátera (zenb).



c. -ere, -bere (Bizkaieraz)
Beti aurreko hitzari lotua ahozkatu behar da. Beronek aldaketa foneti
koak dakartza. [Juntagailu hau lantzeko ikus Zutabe 14, Pello Esnalek
egindako artikulua (6).]

Adibidez: Níkere egíndút, Neuk + bere = Néupere, Jon +ere = Jónere.

d. konparatibozkoak: bezain, bezala
Adibidez: zubézain handía naíz; zuk bézala egíndüt.

1.2.2.2 Aditzari dagokionez: -(e )la, -(e )lako, -(e )nean ...

Aditzari lotzen zaizkion atzizki guztiak. Adibidez: nabílelako, datórre
nean, dakárrela ...

1.2.3 Arentu-eredua

Behin euskarak zeintzu proklitiko eta klitiko dauzkan ikusiz gero, geure
eredua zehaztekotan gaude: [+2, -1].

* Azentu nagusia, bigarren silaban ezkerretatik hasita.
* Oihartzuna edo arentu bigarrenkaria, azkenengo silaban eskumatatik

hasita.

Hau honela da honako kasu hauetan izan ezik:

-Ardatza den hitza markatua ez bada. (Markatu guztiak [+ 1] dira.)
-Intonazio anormaletan.
-lzena den ardatza plurala ez bada.

Egin dezagun lehen emandako adibide guztien laburbilketa:

ez darama [eztáramá]
badator [badátor]
ez bait dakizu [ezpaítakizú]
zer di(n)ozu [zerdíozü]
bost egun [bostégun]
hor duzue [hordúzue]

nik dakit .. [nitákit]
hil daiteke [hildaíteke]
etxeraino ... .. ... .. . [etxéraino]
etxe bati .. [etxébati]
zu bezala [zubézala]
nabilelako [nabílelako]

Adibide guztiotan argi ta garbi ikusten dugu azentu-eredua: [+2, -1], alegia.
Halaber, zein den azentu-unitatea zehaztuta utzi dugu. Bost aukera ditugu:

1 Proklitikoa + ardatza
Adibidez: badákigü

2 Ardatza + enklitikoa
Adibidez: datórrelako

3 Proklitikoa + ardatza + enklitikoa
Adibidez: badákigulako

Aurrerago, aditzari gagozkiolarik, aditz laguntzaileak nola klitiko gisa
hartzen duen bere azentua ikusiko dugu. Beraz, "bi proklitiko + ardatza"
gertatzen den bezalaxe, "ardatza + bi klitiko" izatea ere bada. Adibidez:
esán dutélako. Utz dezagun berau gerorako baina.

4 Bi proklitiko + ardatza
Adibidez: ezpaíta

5 Ardatza
Adibidez: etxé
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1.3 /zenaren Izena bezala deklinatzen den edozein unitateren azentubidea.
azentuketa M [+2, -1] +M [+l, -1]

Silababakarrak .. .. . sg., mugagabe .... .. . pl. eta markatuak
Silababikoak sg., mugagabe pi. eta markatuak
Hiru silabakoak sg., pl., mugagabe........... markatuak
eta gehiagokoak

1.3.1 Silababakarrak

Deklinabide hau genuke (adibidez: 'hitz'):

mug [+2, -1] sg pl [+ 1, -1]

NOR .................. hítz hitzá hítzak
NORK ............... hitzék hitzák hítzek
NORI ................. hitzí hitzári hítzei
NOREN ............. hitzén hitzáren hítzen
NORTAZ ........... hitzéz hitzáz hítzez
NON .................. hitzétan hitzéan hítzetan
NONGO ............ hitzétako hitzéko hítzetakó
NORA ............... hitzétara hitzéra hítzetará
NONDIK ........... hitzétatik hitzétik hítzetatik

1.3.1.1 Silababakar markatuak

Singular, plural zein mugagabean leku berean daga azentua. Adibidez:
'haur'.

NOR háur
NORK háurrek
NORI .. ... .. háurrí
NOREN háurren
(...)

[+1, -1]

háurrá háurrak
haurrak háurrek
háurrarl. háurrei
háurraren háurren

1.3.2 Silababikoak

Hauxe dugu deklinabidea. Adibidez: 'etxe'.
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[+2, -1] [+1, -1]
mug sg pl

NOR .................. etxé etxéa étxeak
NORK ............... etxék etxéak étxeek
NORI ................. etxéri etxéarl. étxeeí
NOREN ............. etxéren etxéaren étxeen
NORTAZ ........... etxéz etxéaz étxeez
NON .................. etxétan etxéan étxeetan
NONGO ............ etxétako etxéko étxeetako
NORA ............... etxéra etxéra étxeetara
NONDIK ........... etxétatik etxétik étxeetatik
(...)
Kepa Diegue; Barahona



1.3.2.1 Silababiko markatuak

Hiruretan leku berean azentua. Adibidez: 'gauza'.

mug

NOR .
NORK .
NORI .
NOREN .
(...)

gáuza
gáuzak
gáuzarl
.gáuzaren

[+1, -1]

sg

gáuza
gáuzak
gáuzarl
gáuzaren

pl

gáuzak
gáuzek
gáuzel
gáuzen

1.3.3 Hiru silabakoak eta gehiagokoak

Zenbait hizkeratan plurala markatua bada ere, Txillardegik eredu baturako
markatugabetzat jotzea proposatzen du. Beraz, [+2, -1] kasu guztietan.
Adibidez: 'atari'.

[+2, -1]

mug sg pl

NOR .................. atári atária atáriak
NORK ............... atárík atáriak atáriek
NORI ................. atárirl atáriarl atáriel
NOREN ............. atáriren atáriaren atárien

NORTAZ ........... atáriz atáriaz atáriez
NON .................. atáritan atárian atárietan

NONGO ............ atáritako atáriko atárietako
NORA ............... atáritara atárira atárietara
NONDIK ........... atáritatík atáritik atárietatik
(...)

1.3.3.1 Hiru silabako markatuak

Beti bezala azentua leku berean. Adibidez: 'bazkari'.

mug

NOR bázkarí
NORK bázkarlk
NORI bázkarirl
NOREN bázkariren
(...)
Euskara Batua eta Ortoepia

[+l, -1]

sg

bázkaria
bázkariák
bázkariarl
bázkariaren

pl

bázkariák
bázkariek
bázkarieí
bázkarien
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1.4 Zenbakarien Edozein izenen antzera azentuztatzen dira. Adibidez: 'zortzi'.
azentuketa

1.5 Zenbait atzizkiren
azentuketa: -garren,

-tasun, -gatik

1.6 Aditz izenkiak
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[+2, -1]

mug

NOR .
NORK .
NORI .
NOREN .
NORTAZ .
NON .
NONGO .
NORA .
NONDIK .
(...)

zortzí
zortzík
zortzíri
zortzíren
zortzíz
zortzítan
.zortzítako
.zortzítara
zortzítatik

1.4.1 Zenbakarien zerrenda

bát zazpí hamáhirü
bí zortzí hamálau
hirú bedératzi
láu hamár hogéi
bost hamáika (bérrogei)
séi hamábi hinirogei

[+1, -1]

sg pl

zortzía zórtziak
zortzíak zórtziek
zortzíarl zórtziei
zortzíaren zórtzien
zortzíáz zórtziez
zortzían zórtzietan
zortzíkó zórtzietako
zortzíra zórtzietara
zortzítík zórtzietatik

lárogei
ehún
(e.ún, bisil)
bérrehun
hirúrehün
lárehún

bóstehun
séiehün
zazpíehun
sortzíehün
bedératziehün
milá

Antza denez, 'bi', 'Iau', 'bost' eta 'sei' zenbakari silababakarrek gainera
ko zenbakiak osatzeko markatu joera hartzen dute: 'bérrogei', 'lárogei',
'bérrehun', 'lárehün', 'bóstehun' ...

Berauek, jatorriz, markatuak izan arren gaur egun era bitara ahozkatzen
direnez gero, biak onargarriak bide dira. Adibidez: bí # garren edo
bígarren; aská # tásuna edo askátasuna; horré # gátlk edo horrégatlk.

Alde batetik, aditz-erroak 2, 3, 4, etab. silaba dauzkanean arau nagusiaren
[+2, -1] azentuketa hartzen du. Bestetik, aditz-erroa silababakarra denean
markatua da: [+l, -1].

Adibidez: 'hartu', aditz-erroa 'har' da; beraz, [+1, -1].

hár
hártze
hártzeko

hártzetlk
hártzearl
hártzen

hártü
hárturlk

hártuko
hártutakoan

Adibidez: 'ikusi', aditz-erroa 'ikus' da; beraz, [+2, -1].

ikús
iküste
iküsteko

ikústetlk
ikústearl
ikústen

ikúsi
ikúsirlk

Kepa Diegue; Barahona

ikúsiko
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1.7 Erakusleak eta Singularrean: [+2, -1]; pluralean [+1, -1].
pensonízenordeak

háu honék honén honí honétan
[+2, -1] horí horrék horrén horrí horré tan

hurá hárk harén harí hartán
háuek háuek háuen háueí háuetan

[+l, -1] hóriek hóriek hórien hóriei hórietan
háiek háiek háien háieí háietan

1.8 Edutezkoak [+2, -1]: niré, hiré, harén, guré, zuré.
[+l, -1]: zúen, háien.

Hala ere, [+2, -1] edutezkoek pluralean [+1, -1] hartzen dute. Adibidez:
zuréak (NORK) # zúreak (NORK pl). Era berean: beré etxéa (sg) #
bérem) etxéá (pl).
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1.9 Aditz jokatuak 1.9.1 Sintetikoak

Sintetikoei dagokienean, lege nagusia erabil dezakegu: [+2, -1].

Adibidez: banátor, badákar, eztágo, eztárabil, badábil, elétorke, (...).

1.9.2 Laguntzaileak

Laguntzaileak klitikoak bide dira.

Aditz nagusiaren azentua eta laguntzailearen arteko distantzia bi silabatik
gorakoa denean, badirudi oihartzunezko azentuak garrantzi handiagoa
hartzen duela. Hau laguntzaileak hiru silaba dauzkanean edo aditz nagusia
markatua denean gertatzen da batipat. Adibidez: hartu dugu = hártudügu
(hár [+M] da); esan dute = esándute; deitu diozu = déitudíozu (déi [+M]
da); eman didate = emándidate; eraman didate = erámandídate; joan naite
ke = jóanaiteke (jóan [+M] da); ekar dezaket = ekárdezaket; har dezaket =
hardézaket (kasu honetan 'har ' klitiko bezala); izan zaret = izánzarete;
ibili zarete = ibílizarete.

1.9.3 Agintera trinkoak eta agintezko konpletiboak markatuak ditugu:
[+1, -1]

Adibidez: zátoz! eta ez *zatóz!; záudel eta ez *zaude!; dágoelá # dagoéla;
dóala # doála; dátorrela # datórrelá; dátozela # datózela.

Partizipio zenbait agintera bezala erabiltzen ditugunean, markatu ere egi
ten bide ditugu. Adibidez: éntzünl, érdü honal, égin hori !, ésan ba!

1.1 O Hítz markatuak Txillardegiren eritziz, [+1, -1] diren elementu guztiak hiru motatakoak
dira:
1 Erdaratiko maileguak.

2 Silaba-laburketa hitz-hasieran jasan duten hitzak. Kas u honetan
bereizketa bat egin beharrean gaude. Batetik, silaba-laburketa idazten
ez dugunean. Adibidez: 'bázkari' (barazkari). Eta bestetik, ahozkape
nean egiten dugun silaba-laburketa idazten dugunean. Adibidez: 'Iehe
nengo', baina ahozkatzean 'lénengo'.



1.11 Erdaratíko mai
legu berríen
azentuketa
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3 Lehenengo silaban beheranzka diptongoa duten hitzek markatuak iza
teko joera dute.

Guk geuk beste arrazoi bat erantsiko genuke:

4 Arrazoi ilun eta ezezagunengatik markatuak diren hitzak.

Jarraian dagoen zerrendan, Txillardegik proposaturiko hitz markatuez
gain, guk geuk beste batzu sartu ditugu. Haren ustez, hitz markatuak azen
tu diakritikoz idatzi behar lirateke ondo ahozkatzekotan.

1.10.1 Silababakar markatuak

Gái, gáu, háitz, háuts, háur, gáin, góiz, láu, séi, gáur, dén (=guzti), zén (id.
iraganean).

1.10.2 Silababiko markatuak

1 áurre, átze, áurten, áuzo, éuri, fráide, gáuza, jágon (B), jáio, jáitsi, jáiki,
jákin, jáusi, jóan, káiku, léiho, máila, máistra, máisu, háutsi, néurri,
óilar, óilo, sáindu.

2 jábe,zénbat.

3 ántzar, árte, báke, bérba, búlda, géla, górputz, hánka, hórma, jénde,
jóku, káfe, kále, kánpo, káre, kártzel, kímu, kláse, kóntu, kórta (górta),
lánga, lége, léku, lóra, múrru, órtu, págo, párte, pútzu, sóka, tríku, zéru,
txístu (#txistú).

4 báimen, bákar, bárre, bátzu, bátzar, béste, bízi, díru, élkar, gálde, gíro,
góna, kézka, kóska, léka, lótsa, málda, málko, móku, néska, órdu,
órratz, pílo, púska, séme, tálde, tóki, úme.

1.10.3 Hiru edo silaba gehiagoko markatuak

1 aíngeru, áizkora, áitita, éuskara, érdera, géhiago, káiola, óilasko.

2 bázkari.

3 árima, árbola, átoan (Beberehala), bézpera, dénbora, gánbara, hábia,
líburu, mákina, médiku, ólio, prémia, sékula.

4 árrantza, árreta, áspaldi, báserri, bélarri, béstela, bítarte, égia, gáldera,
hódia, índaba, óinutsik, óndino (B), órtozik, zábalik (B).

Txillardegik beronetaz ezertxo ere ez badio ere, gu konponbidea eman
beharra dagoelakoan gaude. Gure eritziz mailegu berriak lege nagusira
[+2, -1] egokitu behar lirateke, jatorrizko erdal azentua bazterturik.
Honela izango ez balitz, itzelezko nahaste-borraste egongo litzateke azen
tu-kontuan erdaratiko mailegu berrietan.

Egin dezagun zerrendatxo bat: autobus = autobús; geografía = geógrafia;
zientzia = ziéntziá (Erd.2 silaba, eusk.4 silaba); kultura = kultüra; diputa
zio = dipútazio; funtzio = funtzío; ebaluazio = ebáluazio (io ez da dipton
goa euskaraz, beraz bi silaba dira eta ez bat erdaraz bezala); elektrizitate =
eléktrizitate,
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Erdal azentua erabiltzeko joera sano zabalduta dago, aipatutako hitzei arti
kulua eransten diegunean. Adibidez: autobúsa (autóbusá esan behar genu
ke).

2. Kontsonante- Berba egiten dugunean, sandhien bidez egiten dugu. "Sandhi terminoa,
multzoen Indiako aintzinako gramatikariengandik jasotako terminoa da; literalki
ahozkera baterajarri, batu esan nahi du.Termino honek, zenbait hitz, morfema edo

sintagmaren hasierak eta/edo amaierak jasaten dituen modulazio eta alda
keta fonetikozko ezaugarriak adierazten ditu. Lekugune isolatuan ahozka
tzen den forma, forma absolutua da; barne-lekugunean agertzen direnak,
sandhi formak dira. Frantsesez, lotura (liaison) sandhi-fenomenoa da.
Euskaraz baita (bait da), bapatean (bat batean), Haizkorri (Haitz gorri),
etab. sandhi-fenomenoak <lira"(7).

Ezagun da ez dela batere erraza kontsonante-elkarte batzu ahozkatzea.
Hau dela eta, herriak, berezko fonetika legeei jarraituz, erraztu egin du
sandhien ahozkera.

Ondoko sailkapenean ohartuko garenez, sarritan ikasleei eskatzen diegun
k ergatibo famatuaren ahozkapenak aldakuntza handia jasaten du. Ergati
boa hurrengo kontsonanteren eraginez asirnilatu edo desagertzen da gehie
netan.
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2.1 Leherkari gorrak 2.1.1 -p

"Eup!" izan ezik, zaila azkenengo posizioan "p" aurkitzea.

2.1.2

-t + b- = -p-
Adibidez: bat + bai = bápái; bat + bakarrik = bápákarrik; ez dakit ba =
eztákipá; ez bada = ezpádá.

-t + d- = -t-
Adibidez: bat + dakit = bátakít; lelotzat + dauka = lélotzatauká; badakit +
dena = badáklténá.

-t + f- = -f-
Adibidez: bat + falta + dugu = báfáltadugú; ez + dut + falta = eztúfálta,

-t + g- = -k-
Adibidez: bat + gara = bákará; niretzat + gorde = nirétzakórde,

-t + y- = tx- (B)
Adibidez: zenbat +jan+ dituzu? = zénbátxándituzü"; ez + daukat + joate
rik = eztáukatxóaterík.

-t + p- = -p-
Adibidez: bat + parean + <lago= bápáreán dagó; ez + daukat + penarik =
eztáukapénarik.

-t + tx- = -tx-
Adibidez: ez + daukat + txakurrik = eztáukátxakúrrik; ez + deritzat + txar
to = eztéritzatxárto.



2.1.3

-k + b- = -p-
Adibidez: nik + badakit = nipádakit; batik + bat = batípat; behinik + behin
= behínipehin,

-k + d- = -t-
Adibidez: zuk + dakarzu = zutákarzü; haiek + dakite = háietakite,

-k + g- = -k-
Adibidez: hortik + goaz = hortíkoáz; ez + dakik + gurea? = eztákikuréa?

-k +y- = -tx- (B)
Adibidez: nik + jarri + dut = nítxárridüt; zuk +jan+ duzu = zútxánduzü.

2.2 Frikari
txistukariak

2.2.1, -z
-(e)-z + b- = -zp-
Adibidez: ez + ha + datar = ezpádator; ez + bait + dakit = ezpaítakit.

-z + d- = -zt-
Adibidez: ez + daramat = eztáramat; ez + dizut + esan = eztízñt esán.

-z + g- = -zk-
Adibidez: ez + goaz = ezkóaz; ez + genuke = ezkénuke; joanez + gero =
jóanézkero,

-z + l- = -l-
Adibidez: ez + litzateke = elítzateke; ez + lioke = elíoke.

-z + n- = -n-
Adibidez: ez + nagokio = enágokio; ez + naute = enáute,

-z + s- = -s- (B)
Adibidez: ez + sagarrik = eságarrik; ez + sartu = esártü.

-z +y- = -tx- (B)
Adibidez: ez + yakiat = etxákiat; ez + yat = etxát.

-z + z- = -tz-
Adibidez: ez + zeraman = etzéraman; ez + zeukan = etzéukan.

-z + h- = -h-
Adibidez: ez + hator? = ehátor"; ez + huen? = ehüen".

2.3 Sudurkariak -n + z- = -Os- (B)
Adibidez: joaten +zen= jóatenzen; ibilten + ziren = ibílteziren.

-n + z- = -ntz- (G)
Adibidez: joaten + zen= jóatentzen; egin + zuen = egíntzuen.

-n + m- = -m-
Adibidez: ahal + den + moduan = áldemóduan; goian + mahaia + dago =
góiamáiadagó.

-n + n- = -n-
Adibidez: lagun + nazazu = lagúnazazú; lehen + nekien = Iénekíen,
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2.4 Albokariak

2.5 Dardarkariak

2.6 Kontsonante
bikoitzak

-n + b = -np-
Adibidez: agin + bide = agínpide; ezagun + bide = ezágupide.

-l + z- = -ltz- (G)
Adibidez: hil +zen= hiltzén; erabil + ezazu = erábiltzazü.

-r + z- = -rtz- (G)
Adibidez: behar + zuen = behártzuen; har + ezazue = hartzázue.

2.6.1 -st

-st + b- = -sb-
Adibidez: bost + bider = bosbíder; bost + baso = bosbáso,

-st + d- = -sd-
Adibidez: bost + doaz = bosdóaz; bost + duro = bosdúró.

-st + g- = -sg-
Adibidez: bost + gara = bosgára; bost + gurdi = bosgúrdi.

-st + f- = -sf-
Adibidez: bost +falta= bosfálta; bost +fila= bosffla.

2.6.2 -rt

-rt + b- = -rp-
Adibidez: bart + bai = bárpái; bart + bakarrik = bárpákarrlk.

-rt + d- = -rt-
Adibidez: bart + denok = bárténok; bart + dirua + galdu + dut = bártíruá
gáldudüt.

-rt + g- = -rk-
Adibidez: bart + goizetik = bárkóizetík; bart + kontuz = bárkóntúz.

2.6.3 -rk

-rk + b- = -p- (B)
Adibidez: nork + batu + du? = nopátudü"; inork + badaki? = inópadáki?

-rk + d- = -t- (B)
Adibidez: nork + daki? = notáki ?; nik + dakit = nitákit.

-rk + g- = -k- (B)
Adibidez: nork + garamatza? = nokáramatza?

Remen azaldu ditugun kontsonante-elkarteak ez dira gertatu ohi diren guz
tiak. Gure ustez, erabilienak baino ez ditugu aditzera eman. Badira beste
zenbait joera hain hedatuta ez daudenak. Guztien artean oso garrantzitsuak
"ez", "ba" eta ergatiboari dagozkionak jotzen ditugu euskararen irakas
kuntzari begira. Herriak ez daki ez gramatikarik ez fonetikarik, baina jakin
du bideratzen ergatiboaren ahozkera berau galdu gabe. Ergatiboaren ahoz
kera sarritan nahiko zaila gertatzen da sandhi barman egin eztekotan.

Gaur egun, arazo honi dagokionez, herria eta jende ikasiaren artean urrunke
ta bat gertatzen ari da dudarik gabe. Hau dela eta, ikasleek (eta irakasleek)
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herriak gorde duen forma ahozkatzen saiatu behar lukete. Eta honetarako
guk irakasleok ondo ahozkatu eta ondo irakatsi behar genieke geure ikasle
ei. Hala ere, auzi hau i..rakasleoiezezik komunikabideei ere badagokie. Gure
ustez, berauetan erabiltzen diren eredu fonetikoak ez <lira egokienak.
Ergatiboaren arazoa aipatu dugunez gero, eman ditzagun adibide batzu:

Herriak
Notáki horí?

nitákit

Gaurko joerak
Nór dáki?
ní dákit

Juan Manuel Etxebarriak dioenez: "Hizkuntzaren prozesua psiko-fisiolo
gikoa da eta bokalekordetan hasi eta ezpainetarainoko guztiak zerikusi
handia du gure hizkuntza mintzatuan. Horregatik ba, prozesu honen arabe
ra, herriak bide zati bat behintzat eginik dauka eta bide honetan atzerakada
fonetiko bat egiteak ez ote du mintzairaren bidea okertuko?" (8).

3. Ariketak Teoriak ez du ezertarako balio, bera bideratzeko ariketarik ematen ez
badu. Berau garatzeko eta aurrera eramateko ateak zabaldu behar <lira,
gure helburuak erdietsi nahi izatekotan. Burutzen ditugun ariketa-motaz
mintzatu aurretik, komenigarritzat jotzen dugu irakasleei aholku batzu
ematea bere eguneroko ihardueran ikasleei azaldu eta ulertarazteko:

1 Euskararen azentua erdararena baino leunagoa da. Beraz, azentua
ondo jarri dagokion lekuan, baina egoki ahozkatuz.

2 Ez da ahozkatren idazten den bezala. Gogoratu zer gertatzen den kon
tsonante-multzoekin.

3 Euskal azentuaren eremua ez da hitza unitatea baino. Azaldu ikasleei
zeintzu diren unitate arruntenak adibideen bidez.

4 Beheko urratsetan ikasleek guri ando ulertzea nahi dugulako egiten
ditugun euskal senaren kontrako ahorkapenak ekidin. Adibidez, lehe
nengo urratsean: /Nordá/ /horí/? bezalako sekuentziak /Nór/ /dá/ /hóri/?
ez ahozkatu. Astiro hitz egin daiteke, eta aldi berean zuzen.

5 Gure eskolan hit; markaturen bat agertzekotan, idatzi berau arbelean
zeinu diakritiko: ikasleek hobeto identifika dezaten.

6 Lehenengo urrats-urratsetik irakatsi ikasleei kontsonante-multzoak
ando ahozkatzen.

7 Ikus eta entzun arazi ikasleei ahozkapen egokia duten saioak, kantak,
zinta grabatuak eta abarrak.

8 Nota edo hala zuzendu txarto ahozkatzeko joera duen ikaslea. Hobe da
lehenbailehen zuzenak ez diren ahozkapenak konpontzea.

01. Badakit
02. Badoa

03. Badator
04. Badago

05. Badakidalako
06. Badaukat

3.1 Azentua lantze- 3.1.1 lar ezazu azentua dagokion lekuan, beharrezkoak diren aldakuntza
ko ariketak fonetikoak eginda

1Baieztapenak
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2 Ezenapenak

01. Ez dakit
02. Ez doaz
03. Ez zara

3 Baldintzak

01. Badakit
02. Badoa

4 Proklitikoak

01. Bost mutil
02. Hor dago
03. Sei ordu

5 E: + bait, E; + ba

O1. Ez bait dakigu
02. Ez bait zatoz
03. Ez bait luke

6 Aditza

01. Delakoan
02. Denez gero
03. Dakizunez gero
04. Datorrenean
05. Zatozenean

7 Deklinabidea

01. Menditik
02. Mendira
03. Mendietatik
04. Mendirik
05. Euskaltegitik
06. Gelara

8 Zenbakiak

01. Hiru
02. Zazpi
03. Zortzi

04. Ez gara
05. Ez luke
06. Ez litzateke

07. Ez ninduten
08. Ez nentorke
09. Ez dakidalako

03. Badator
04. Badago

07. Deitzen badiot
08. Badakite

05. Badakar
06. Etortzen bada

04. Han daukazu
05. Bost ordu
06. Hor dator

07. Bait dakigu
08. Bait zatoz
09. Bait luke

04. Ez badakizu
05. Ez bazatoz
06. Etortzen ez bada

07. Ez bait naiz
08. Ez banaramazu

06. Datozelako
07. Noanean
08. Dagoelako
09. Dakarzulako
10. Esan diot

11. Ikusten duzu
12. Har dezakezu
13. Joango naiz
14. Emango dizut
15. Ezagutu naute

07. Etxeak 13. Bazkariak 19. Gutxi
08. Argia 14. Eskuetatik 20. Berdin
09. Argiak 15. Batzarra 21. Gero
10. Gauza 16. Begietatik 22. Remen
11. Gauzetatik 17. Begia 23. Udaletxea
12. Iturriak 18. Asko

04. Bederatzi
05. Hamahiru
06. Hamazazpi

07. Hogei eta hiru
08. Hogei eta hamazortzi
09. Berrehun

10. Larehun
11.Mila

3.1.2 Beste zenbait ariketa-mota

1 lrakur erazu ozenki honako hau:

- Ez bazatoz, etorri ez zarela entzun behar, ez bait duzu honetarako
eskubiderik.
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-Ausarta ez zarenez gero, ez gaituzu salatuko, ez bait zenigun orduan
aun-e egm.

-Ez litzateke aspertuko, igerian jakinez gero, gurekin uretara etor bait
liteke.

-Ez naiz arduratuko denak badatoz ere, guztiei jaten emateko gai bait
naiz.

2 Eman erazu, ahoz; esaldi hauen ezerkoa:

-Euria gogor ari du.
-Dena jaten baduzu, goxoki bat emango dizut.
-Jonek oso ondo zekien musean.
-Zure lagunek dantzan ikusi gintuzten herriko jaietan.
-Dirurik edukiko balu, gurekin etorriko litzateke oporretan.
-Hitzaldian esan dutenarekin bat gatoz.
-Beharrezkoa duzu kotxe berri bat erostea.
-Durangoko azokan erositako liburua sano gustatu zitzaidan.
-Egun hartan denok gurera etorri zineten.

3 lar ezazu "BAIT" "ETA" -ren orde: eta ozenki irakur erazu:
-Ez dizugu kontatuko, ez zara fidatzekoa eta.
-Kotxea konpontzea ordaindua egin behar izan genion, geuk ondatu
genion eta.

-Pasaportea eskuratzeko arazoak izan nituen, fitxatuta naukate eta.
-Hau ez dugu ebakiko labana handi batez ez bada, gogorra da eta.
-Arratsaldean ez diote telebista ikusten uzten, bestela bertan emango
luke egun osoa eta.

-Graba ezazu elkarrizketa hori, interesgarria da eta.
-Ez nuen filmea osorik ikusi, berandu heldu nintzen eta.
-Edateari utzi dio, medikuak agindu dio eta.
-Ez dugu hori erosiko, oso garestia izango litzaiguke eta.

4 Itzul etajar ezaru azentua dagokion lekuan:

-Si vienes, llámame.
-Si fuera más alto, jugaría al baloncesto.
-Yo ya lo sé.
-Si lo sé, te lo diré.
-Ya viene el autobús.
-Si te diese un beso, qué me harías.
-Ya lo traemos nosotros.
-Si te viese, te saludaría. (Nik)
-Si lo han traído, me avisas.
-Ya vienen los pesados esos.

3.1.3 Testu idatziak

Ahozko euskara lantzeko testu idatziak oso aproposak izan daitezke.
Jarraian prozedura batzu aurkezten ditugu:

1 Orenki irakurri: Testu egokia aukeratu eta esan ikasleei zati bana ira
kurtzeko. Teorian azaldutakoari eutsi behar diote: azentua, kontsonan
te-elkarketa ...
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2 Komikiak irakurri. Guztiz atsegingarri gertatzen zaie ikasleei komikiak
irakurtzea. Geure helburuak lortzeko komiki jakin batean agertzen
diren pertsonaien banaketa ikasleen artean egitea gomendatzen dugu.
Guk emaitza ederrak erdietsi ditugu "Asterix" komiki ospetsua erabili
izan dugunetan.

3 Antrerki-lanak: Ahozko euskara garbia lor dezakete ikasleek antzezpen
laburrak eginez. Batetik, argitaratuta <laudentestuez balia gaitezke; eta
bestetik, ikasleek berek gerta ditzakete gidoiak. Bigarren hau agian ego
kiena da arreta handiagoa jartzen baitute. Hala eta guztiz ere, zenbait
antzerki lanen berri emango dugu inork landu eta erabili nahi baditu:

-Aita Onaindia. 1985. 25 antzerki labur Euskerazaintza.
-Etxaide, J. 1984. Begia begi truk Erein.

Amaiur Gipuzkoako Aurrezki Kutxa.
Markes baten alaba Gipuzkoako Aurrezki Kutxa.
Celedonio sastre hori bai desastrea eta
Zazpi teatro lan.
Buruntza azpiar: Gero.
Bi antzerki Lur.

-Gereño, X. 1986.

-Iriondo, L. 1979.
-Iriondo, L. 1973.
-Mendiguren, X. 1987.
-Mendiguren, X. 1987.
-Sastre, A. 1986.

Oharrak

1 Hirkuntzalaritza hiztegla J. 1982. 344 orr.
2 Etxebarria, J.M. 1989. Euskal Fonetika eta

Fonologia Labayru Tkastegia, 160 orr,
3 Txillardegi. 1984. Euskal Arentua; Elkar, 409

OlT.

4 Hizkuntzalaritza hiztegia l. 1982. 52-53 orr.
S Hizkuntzalaritza hiriegia J. 1982. 267 orr.
6 Pello Esnal. 1987. Zutabe 14, 111-132 orr.
7 Hizkuntralaritra hiztegia l. 1982. 362 orr.
8 Etxebarria, J.M. 1989. Euskal Fonetika eta Fono

logia. Labayru Ikastegia, 160 orr.
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