HITZ PAREAK
Patxi Altuna

1. Batzordefio honi egotzi zaion egitekoari, euskal ahoskera lantzeari (*), egoki baino egokiago datozkio Mitxelenaren hitz hauek: "Nolanahi ere, eta gai honetan bakar-bakarrik sartzen naiz irakasleen alorrean, zertxobait aldatu behar genituzke geure pentsamoldeak haurrak
eta haziak geure hizkuntzan eskolatzekoan. Esaten dena nola idatzi behar den jakiteak badu bere axola. Are gehiago, ordea, egun eta gure artean, irakurtzekoan ikusten dena nola ebaki behar den irakasteak. Letretarik ahora daraman bidean bai baita nahikoa bihurgune" (Mitxelena,
MEIG VII, 27 zb., 184. or.).
Esaten dena nola idatzi eta ikusten dena nola ebaki: horra Mitxelenaren kezka bikoitza, ez ordea biritxia, bigarrenak axola handiagoa duela
aitortzen baitu, nahiz ez den hori ikusi batera sinesten erraza; idazten
jakiteak baino irakurtzen jakiteak axola handiagoa duela, alegia. Eta axola hitzak zentzu bat baino gehiago izan baititzake, azken lerroko hitzek
argituko digute pasarte honetan duen esanahi zehatza: "Letretarik ahora
daraman bidean bai baita nahikoa bihurgune". Bistan da, horrenbestez,
nekeaz eta gatazkaz ari dela, ez garrantziaz.
Oraindik ere ez da, haatik, beste gabe garbi ageri zergatik izan behar duen neke eta gatazka handiagoa ikusia eta idatzia ebakitzeak esana
idazteak baino, ahotik behatz muturretarainoko bidean ere ez baitira exkax bihurguneak. Puntu hau argitzera datorkigula uste dugu "Euskal
azentuaz eta ebakeraz Jardunaldiak" Durangon 1986an egin zirenean,
Euskaltzaindiak haien bukaeran egin zuen sei puntuko Adierazpena. Hemen sei puntuetarik laugarrenean esaten zaigu ikusi uste duenak ez duela dena ikusten, eta ikusia ebakitzen ari denak ikusten duena ez ezik
ikusten ez duena, eta are ezin ikus dezakeena ere, kontuan eduki behar
duela ongi irakurtzeko. Orain jabetzen gara zergatik datekeen ebakitzea
eta irakurtzea idaztea baino axolatsuago.
2. Adierazpen horretako hitzak eta Mitxelenaren hor goian aipaturiko beste horiek, zazpi urte bakarrik lehenagokoak direnak, elkarren
(*)

Ahoskera batzordea.
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antzekoegiak dira luma beretik atereak ez izateko. Mitxelena Durangon
izan zela eta Adierazpena taxutzen aritu zirenetako bat izan zela ez bageneki ere, bi dokumentu horien elkarren antzak eta egokitasunak aise
frogatuko liguke. Horra zergatik zazpi urteren barnean idatzitako bi testu
horiek elkar osatzen duten eta zergatik agertzen diguten euskal ahoskera
- zela-eta Mitxelenak zuen kezka.
Sei haietarik azken hirurek Batzorde honek orain esku artean duen
egitekoarekin zerikusi handia dute; ahoskerari dagozkio, izan ere, eta bi
bederen azentuari konkretuki, gure gaurko hiru txostenak bezalaxe. Orduan Euskaltzaindiak igorri zuen mezua beretu nahi izan du, bada, xotilki Batzorde honek. Entzun ezazue hiru puntu haietako mezua laburki:
"d) Noraezeko da horretarako ("hizkuntza biziaren erabilera
artatu eta bultzatu" ahal izateko, alegia) gure irakaskuntzan ahalegin bereziak egitea, haurtzaindegietarik abiatuz, haurrei irakurtzen behar den bezala irakasteko. Beharrezko baita zuzenbidez jokatzeko bi aIde erakustea: badirela, alegia, ikus daitezkeen
letrak eta ikurrak edo seinaleak; baita ere, ordea, horiek bezain
premiazko dena, gogoan eduki behar diren erregela ezinikusiak.
Ez eta dakit berex bata bestearen aldamenean irakurri arren, eztakir dela, euskallegeen arabera, irakurri behar dena".
Beste biak, esan bezala, azentuaz ari dira espresuki. Entzun:
"e) Ahozko euskal hizketan eta agiriko komunikabideetan gehienik nabarmentzen den hutsa da, agian, ere bezalako hitz
azentugabeei, beste hitzen laguntzarik gabe ezin ager daitezkeenei, aitortzen zaien burujabetasuna, euskal ebakeraren kalte gorritan".

"D Ikerlanak ez baztertzeko asmoz, komeni dela iruditzen
zaio Euskaltzaindiari azentuaren lekualdatzeaz soilik bereizten
diren hitz pareen zenbait zerrenda prestatzea. Nork bere ingurukoak jasotzeaz kanpora, premiazko genuke euskalariek han eta
hemen bildurik argitara dituztenak biltzea" (Euskera, 1986, 2,
442. or.).
3. Bistan da hitz labur horien bidez seinalatzen den eta urte handietan zehar egin ez den lan ikaragarria bururatzeko, denbora asko behar dela eta egunerdi honetan zenbait puntu larri ukitu eta zenbait proposamen egin baizik ezin dugula. Gure hasierak xumeak izan daitezen
nahi izan dugu: geroko lanaren zimendu eta oinarri. Edozein gisaz Durangoko zuzia bere eskuetan hartzeko eta orain ekin baizik egin ez dion
lanari geroan ere aurrera jarraitzeko prest dagoela adierazi nahi du Batzorde honek.
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Hiru txosten dakarzkizuegu gaur. Bat Batzordeak prestatua eta Batzordearen izenean datorrena, nahiz irakurriko dutenek egin duten lanik
gehiena. Diogun xede xume hau ezarri geniola txostenari: Euskara idatzia nola ahoskatu. Bestela esan: irratian nahiz telebistan zerbait irakurtzen duenak nola ahoskatu behar ditu testu idatzi hartako hitzak. Beraz
ez da izan gure helburua hizkera bizien -euskalkien, azpieuskalkien eta
gainerakoen- ahoskera, beste sotilago hau baizik: modu bertsuan mintzatzen ez garenez gero, irakur dezagun bederen testu bera modu bertsuan, hori
ez omen denez gero, gaurko hitzaldian Jose Ignacio Hualdek esango digun bezala, hain arazo larria.
Bigarren txostena aipatu berri Hualde Jose Ignaciok dakarkigu
Ameriketatik: "Euskal azentuak eta euskara batua" deritzana, eta aurrera
gabe nahi diot eskertu txosten bat Jardunaldi hauetan aurkezteko egin
genion gomita hartu izana. Nik azkenik Durangoko adierazpenaren azken eskaerari erantzunez, "Hitz pareak" direlakoen behin-behingo zerrenda dakarkizuet. Ez legoke gaizki, ahozko telekomunikabideetan
modu berean ahoskatuko liratekeen hitz pareen zerrenda luzexka batean
ados jarriko bagina.
4. Nik dakidala, ez da Durangoz geroztik halako lanik egin, nahiz
orduko Euskaltzainburu aita Villasantek gartsuki eskatu zuen egin zedin,
azentu batuaren bidean lehen pausua bederen izan zitekeelakoan. Halakorik ez eginak ez du esan nahi, ordea, ezta hurrik eman ere, azentu
arloan lanik egin ez denik; are gutxiago, egin direnak -bai baitakigu egin
direla- balio gutxikoak direnik, ezta inondik ere. Bakar-bakarrik esan
nahi du orduan Euskaltzaindiak egin zuen adierazpen hartako eskea zaku
zulatuan erori zela eta bertan behera utzi genuela guziok, aintzat hartu
gabe. Baina hobe baita inoiz inoiz ez baino, hemen duzue silaba azentuduna aldatzeaz soilik bereizten diren hitz pareen zerrenda bat, berritzeko nahiz osatzeko zabalik dagoena.
Bereizten direla diogunean ez dugu esan nahi euskalki guzietan
egiten direla, ez eta euskalki berean herri eta bazter guzietan. Areago,
herri berean ere gauzak aldatu egin dira berrogei urte honetan, eta ez
naiz segur nik ikasi nituen lekuan berean gauzak gaur oraindik nik diodan bezala direnik. Gazteen artean ez, noski; ene adinekoen artean
baietz uste dut. Edolarik neri irakatsi zidaten eta ene baitan neure buruarekin aritzen naizenean entzuten dudan hizkera ixilaren azentuaren
oihartzuna islatu nahi dut eta azentu horren, eta ez besterenaren, arabera bereizten diren hitz pareen zerrenda eman. Ez du ere esan nahi
hitz pare horiek, baldin beste herri batzuetan ere bereizten badira, nerean bezala egiten direnik, bereiz baitaitezke, baina bestela. Ez du ere
azkenik esan nahi bikote guzi horiek umetan ikasi nuen herriko hizkeran erabiltzen nituenik; batzuk gero ikasi ditut eta, euskal senak batetik
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eta neure barneko hitz pareen sistemak bestetik era horretan integrarazi
dizkidate.
Baina ez dut ere inola esan nahi, eta ez dut inola uste, ene hizkeran bakarrik bereizten direnik pare hauek, ez eta ez diot inori bide eman
nahiere, pentsa dezan herri bateko bitxikeriak direnik. Ez. Pare hauetako
batzuk Mitxelenak berak aipatzen ditu, urrunago joan gabe, -eta guziok
dakizue, Mitxelena jaunaren eta ene euskalkia ez direla bat-, eta egingo
nuke hemen bertan badela, ene herrikideetatik kanpo, bat baino gehiago
pare hauetarik batzuk bere hizkeran ere bereizten direla esango duenik.
Azentu kontuan ere batasun bila gabiltzanez gero, ez legoke gaizki euskaltzale talde bati, hala nola euskaltzainei eta urgazleei, galdeketa bat
egingo balitzaie, ea hitz pare horietatik zeintzuk bereizten diren beren
artean eta nola, zein silabatan duten azentua.
Bestalde nahiago nuke norbaitek zerrenda osatzen lagunduko balit,
neri seguruena pare batzuk itzuri baitzaizkit. Pozik hartuko ditut zerrenda luzatzeko inork ekarri nahiko dizkidanak. Hona, beraz, abeze ordenan emanak nik bildu ditudan pareak:
agirialagiria
t)artea/artea
baziren/baziren
elizan/elizan

a(h)aria/haria
balio/balio
berak/berak
ertzeanlertzean

aldea/aldea
basoa/basoa
egia/hegia
etzirenl etziren

eztenal eztena
gramMikaril
gramatikari
hauenalauhena
heltzealeltzea
kale (egin)/kalea

gainera/gainera
haienalaihena

goizerol goizero
hastealastea

laurena/laurena

leihoa/Lei6a

lekukoa/lekukoa

lotzean/lotzean

mendea/mendia

paretara/paretara

mendekoal
mendekua
pilotari/pilotari

prezioa/presioa

saltziel saltsie

segurual segurua

txistua/txistua

haurrena/aurrena hiltzea/iltzea
herstea/hestea
jaioa/iaioa
(kaf)esnealesnea kritikari/kritikari
onena/honena

zuena/zuena

hartara «nola) I hartara « nora)
(Ikus Hiribarrenen bertso-lerro hau: "Ikustecoac dire ohoren eguiten I Atzeco jendeari aisia ematen" (2671-2)). Beraz atzeko I atzeko).
5. Ez da dudarik horko hitz pare horietan gehienak hitz desberdinak direla, hiztegi batean nork bere sarrera, mugatzailerik gabe, noski,
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eta nork bere esanahia dutenak. Horien ondoan, ordea, baditugu beste
batzuk, "pareak" nekez izenda daitezkeenak, ez baitira bi hitz, hitz beraren bi forma desberdin baizik, eta, jakina, hiztegian bat agertzen baita,
eta esanahia berbera baitute. Hitz beraren singularra eta plurala dira, izan
ere, baina batetik bestera azentua aldatzen dute: singularretik pluralera,
alegia. Hona beste askoren artean batzuk:
PI.

Sg.

PI.

Sg.

PI.

Sg.

aingemaklaingenia

atz6koaklatzok6a

bekMuak/bekatua

bertakoak/bertak6a
erreginaklerregina
ezinduakl ezindua
gauekoak/gauek6a
hegaztiak/hegaztia
itsusiak/itsusia
nagusiaklnagusia

biharkoak/bihark6a
eskaIeakleskalea
ezk6nduak/ezkondua
ger6koaklgerok6a
ikasleak/ikaslea
katiluak/katilua
toreroak/torer6a

erregeaklerregea
etxekoakletxek6a
garestiaklgarestia
goizekoaklgoizek6a
ikusiaklikusia
marMilaklmaratila

Eta abar. Esan bezala, pluralean ez dute singularrean bezala azentua eta nik hor, labur zurrean, kasu absolutiboak bakarrik ipini baditut
ere, zer esanik ez gainerako kasu guziak ere, hala singularrean nola pluralean, absolutiboarekin batera doazela. Beraz plural guzia oposatzen zaio
singular osoari.
Bestalde azentuaren bereizitasuna zertan datzan bistan dago, ene
ustez: kasu singular guziak paroxitonoak dira, eta plural guziak proparoxitonoak. Beste puntu batek ere merezi du agirian jartzea: ene hizkeran
singular-pluralen artean horrelako azentu bereizkuntza duten hitzak lau
silabakoak dira, artikulua ere kontaturik, noski. Bat bakarra somatu dut
oraino, him silaba izan arren, azentu desberdin berbera duena: "graziakIgrazia". Lehena da dudarik gabe berezia eta ikus noiz erabiltzen dugun:
"Graziyak han ez zeunden!", "Graziyak lagundu didazun!".
Berez bi silaba izanik, -ko atzizkia artikuluarekin hartzean lau silabako bilakatzen diren hitz guziei gauza berbera gertatzen zaie, zerrendan
sartu dugun halakoren batek erakusten duen gisa: "mendikoak I mendik6a", "kalekoak I kalek6a", "zubikoak I zubik6a". Ez, ordea, "egunekoakl *egunek6a", baizik singularra ere plurala bezala, "egunekoa", zeren hauei, bost silabakoak izanik, azentu proparoxitonoa zor baitzaie biei.
Aldiz "egungoaklegung6a", bai, lau silabakoak baitira.
Beste horrenbeste gertatzen da toki izenekin: hala nola, "Eibarkoak
I Eibark6a", "Zarauzkoak I Zarauzk6a", "Berlingoak I Berling6a", "Moskukoak I Moskuk6a"; ez, noski, azentua lehen silaban dutenekin, hauek

singularrean nahiz pluralean azentua lehen silaban gordetzen baitute:
"L6ndreskoak", "T6kiokoak" I "L6ndreskoa", "T6kiokoa".
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6. Ez da, ordea, gauza bera gertatzen -ko atzizkiaren ordez superlatiboen -en hartu eta, mugatzailea barne dela, lau silabako hitza sortzen
bada. Halakoetan pluralak ez ezik singularrak ere azken hirugarren silaban baitu azentua; hala nola
arinenaklarinena
berrienak/berriena
handienak/handiena
merkeenak/merkeena
sutsuenak/sutsuena
zatarrenak/zabirrena

astunenaklastunena
ederrenakl ederrena
gaizt6enaklgaizt6ena
politenak/politena
txikienak/txikiena
zor6enak/zor6ena

ber6enak/ber6ena
emeenak/emeena
gorrienaklgorriena
saminenaklsaminena
urdinenak/urdinena
zurienak/zuriena

Ezta ere, dirudienez, baldin lau baino silaba gehiagokoa bada hitza
("garestienaklgarestiena", "aberatsenaklaberatsena"), ez eta gutxiagokoa
bada, hirukoa alegia, ("beltzenak/beltzena", "zailenakl zailena"). Are gutxiago, jakina, konparaziozko -ago atzizkiaz eta mugatzaileaz jantziriko
izenlagunak badira ("beltzagoak/beltzagoa", "ederragoaklederragoa"),
bere baitan silaba bat gehiago daukatelako.
Aski bedi gaurkoz. Badira beste sorta handi batzuk, oso ugariak eta
emankorrak, haietan elkar hartuko bagenu euskal azentuaren bateratzean berebiziko aurrerapena suposatuko luketenak, baina berez eta osoro "hitz pareak" ez izanik, hemen ez sartzea nahiago izan dugu. Geldi
bitez beste baterako.
5. Beste sorta handi bat, ez pare' izendatu ditugun hitz horietakoa,
bai ordea molde berbera dutenekoa eta ehunka ale bere baitan hartzen
dutenekoa hemen sartu, ez sartu, zalantzan egon eta gero, egitea erabaki
dut, beti ere kendu behar badira, kentzea erraza delako. Oihenartek bere
L'Art Poetique Basque-n zein hitz ziren lerrakor edo irristakorrak Lapurdiko apaizari irakasten hasi, eta honako hauek aipatu zituen aurrenik:
"Les mots trysillabes finis par les praepositions -ra, -rie (-tic) et -co, eta
exenpluetan hauek
Oihenartek esana:
zaintzea
zaintzera
piztera
galtzera
zaintzeko
zaintzetik

biltzea j6tzea saItzea sartzea hartzea kentzea urtzea
biltzera j6tzera saltzera sartzera hartzera kentzera urtzera
puztera p6ztera hiltzera h6ztera belztera s6rtzera gurtzera
biltzeko
biltzetik

j6tzeko
j6tzetik

saItzeko sartzeko, eta abar
saltzetik sartzetik, eta abar.

