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Abstract 
This paper aims to analyze the accent of the inhabitants of Lezo. To that end, three Basque native speakers (one of them schooling 
before and the other two after the standardization of the Basque language) and a single speaker who is currently learning Basque have 
been chosen as subjects. Thus, the conversation of the three subjects is going to be analyzed first, and then, all the data will be 
compared. This paper makes clear that different people from the same village can speak the same but differently at the same time. 

Laburpena 
Lan honek Lezoko hizkeraren azentua aztertzea du helburu. Horretarako, hiru euskaldun zahar (estandarizazio prozesu aurre zein 
ostean eskolatutakoak) eta euskaldun berri bat hartu dira lekukotzat. Gauzak horrela, lehenengo hiru lekukoen jarduna aztertu eta 
azalduko da banan-banan, eta ondoren hauen arteko konparaketari ekingo zaio. Lan honek argi uzten du herri bateko hiztunek ez dutela 
zertan euskara berdin egin. 

Keywords: Lezo, accent, Basque, standard, local speaking 

Gako hitzak: Lezo, azentua, euskara, batua, herri hizkera 
 
 

0. Sarrera1 

Azentua lantzeko dagoen beharraren ondorio da 
oraintxe bertan irakurleak esku artean duen lana. Izan 
ere, euskal azentuari eskaini izan zaizkion lan edo 
iruzkinak ez dira gehiegi izan, Mitxelenaren (1972) 
euskal azentuen sailkapena barne hartzen duen artikulua 
argitaratu zenetik hona gehiago izan diren arren 
(Gaminde 1996, 1998 eta 2011; Elordieta, Gaminde & 
Hualde 1998; Hualde 1995 eta 2011; Elordieta 2011; 
etab.).  

Lezoko azentuaren deskribapen apala egitea du 
helburu lan honek, eta bide batez, adin zein euskara 
maila dela eta, azentu desberdina izan dezaketen 
subjektuen azentua neurtzea. Horretarako herri-hizkera / 
herri-batuera

2
  dikotomiari eta estandarizazio 

prozesuarekin dela eta ezarritako adin mugari 
erantzuten dion subjektu hautapena burutu da. Esan 
nahi  baita 45 urte baino gutxiagoko euskaldun zahar bi 
(herriko euskaltegian irakasle den emakumea horietako 
bat), 45 urte baino gehiagoko euskaldun zahar bi 
(baserri giroan bizi izan diren andre bi) eta euskaldun 
berri bat (euskaltegian ikasten dabilen emakume gaztea, 

                                                     
1 Jarraian aurkezten dena, Gotzon Aurrekoetxeak agindutako 
dialektologia lan batetik abiatutako, eta haren laguntzari esker 

amaitu ahal izan den, azterketa lana da. 
2 Hemen planteatzen den dikotomiaren atzean, 

dialekto/estandar dikotomia bera ezkutatzen da. Hala ere, 
“herri-batuera” terminoa, “herri-estandarra” terminoaren 

pareko gisa proposatzen da lan honetan. Hau da, herrian hitz 

egiten den batuari egingo lioke erreferentzia, herri-hizkeraren 

“kutsadura” jasan duen batuera izango dela kontuan hartuta, 
beti ere. 

30 bat urtekoa) hautatu direla
3
. Adin muga horiek ezarri 

dira euskararen estandarizazioak (80. hamarkadaren 
bueltan abiatutakoa) bi talde hauen azentuan izan 
lezakeen eragina aztertzeko. Hau da, adin muga hori 
gainditzen dutenengan ez litzateke euskara batuari 
esleitu ohi zaion [+2] azentu ereduaren eraginik 
antzeman behar; aldiz, 45 urte baino gutxiagokoen 
azentuak, estandarizazioa eskolaturik zeudela bizi izan 
duten heinean, eredu horrekiko harremana erakutsi 
lezakete (hortaz, euskara batuak herriko euskaldun 
zaharrengan nolabaiteko eragina izan duen edo ez 
neurtzea ere helburuetako bat da). Helburu izango du, 
halaber, azterketatik eratortzen diren datuetatik abiatuta, 
dagoeneko gauzatu diren euskal azentuaren lau 
sailkapenetan (Mitxelena, Hualde, Gaminde eta 
Aurrekoetxea) Lezoko euskarari zein eremu dagokion 
erabakitzea. 

Lanaren egitura, beraz, bi atal nagusitan banatu nahi 
izan da. Alde batetik, hiztunek aurkezten dituzten 
azentu ereduen deskribapena egingo da, lau azpisailetan 
oinarrituta: lehenengo, forma mugatu edo singularrak 
eta klitikodunak

4
 agertuko dira, jarraian pluralak, eta 

azkenik, kasu markei dagozkienak (beti ere, silaba 

                                                     
3 Lekukoei erreferentzia egiteko erabiliko diren laburdurak: a) 

Euskaldun zahar gazteak: ZG1 (gizonezkoa) eta ZG2 
(emakumezkoa); b) Euskaldun zahar adinduak: ZA1 (gehien 

agertuko zaiguna) eta ZA2 (deklinabidearen azterketan baino 

aipatuko ez dena). c) Euskaldun berria: EB. 
4 (3.1) eta (3.2) ataletan, ezkerreko aldean dagoen zutabean 
forma singularrak ageri dira eta eskuin aldekoan, berriz, “úra 

da” gisakoak (lan honetan klitikodun izendatuko direnak). 

Euskaldun berriaren atalean ez da forma klitikodunen 

informaziorik aurkeztuko, lekuko horri ez baitzitzaion horien 
inguruan galdetu. 
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kopuruaren arabera sailkaturik). Beste aldetik, datu 
horien konparaketatik eratorritako ondorioak aurkezteaz 
gain, aipatu berri den sailkapena egingo da. 

1. Sarrera 

Datu bilketa gauzatzeko, Gamindek sortutako 
galdetegia

5
  erabili da, bilatzen zen informazioa 

lortzeko bide eraginkorrena zelakoan. Horrela, galdetegi 
hau banan-banan azaldu eta egin zitzaien lekukoei, ZA1 
eta ZA2 lekukoei haien etxean eta gainontzekoei 
herriko euskaltegian. Jarraian, erakusten zitzaizkien 
irudietan agertzen zena zer ote zen galdetu zitzaien, 
batua ez zezaten erabili, beren hizkera arruntean 
erantzun zezaten zehaztuz. Era berean, irudian ikusten 
zuten horren inguruan hiru eratara erantzun zezaten 
eskatu zitzaien: mugatua eta plurala alde batetik, eta 
klitikodun forma bestetik. Esan nahi baita, argazkia 
identifika zezaten eskatzen zitzaienean “ura”, “urak” eta 
“ura da” ahoska zezaten eskatu zitzaiela. 

  

Bestalde, grabaketa da corpusa biltzeko erabili den 
metodoa. Izan ere, datuen azterketa errazteaz gainera, 
lan honen emaitzak gardenago bihurtuko lituzkeenaren 
ustean nago. Horrela, Audacity programa erabili izan 
zen lehen momentu batean, baina grabaketak 
berregiteko beharra sortu zenean, hau erabiltzeko 
ezintasunak bultzatuta gehien bat, Microsoft Starter 
2010 sistema operatiboan dagoen “grabadora de 
sonidos” delakoa erabiltzera jo behar izan zen. Datuen 
azterketa akustikoa gauzatzeko, halaber, Praat 
programa erabili da, bide batez datuen objektibotasuna 
bermatzeko. 

2. Euskaldun zaharren azentua 

Atal honetan euskara lehen hizkuntzatzat izan 
dutenen azentua aztertuko da. Helburua, euskaldun 
zaharren azentua (euskara honen “jatorrizko azentua”, 
beraz) neurtzea litzateke. 

                                                     
5 Bost galderaz osatutako galdetegia bada ere, lan honetan 
lehen laurak ez dira erabili, ez baitu honek helburu intonazioa 

neurtzea, ez bada azentuaren kokagunea. Galdetegiak 39 irudi 

agertzen ditu, eta hiztunari hauek identifikatu ditzan eskatzen 

zaio (singularreko, klitikodun eta pluraleko formak eman 
ditzan zehaztuz, hurrenez hurren). Laugarren galdera batek, 

ostera, nork jan du? Bezalako galderak proposatzen ditu, 

singularrean eta pluralean erantzun beharrekoak 

(deklinabidean numeroak bariaziorik eragiten duen 
neurtzeko). 

2.1. Forma mugatuak
6
 

2.1.1. Bi silabako formak 

2.1.1.1. Singularreko formak 

ZA1: ó-o: úra, súa 
 o-ó: azá, gaztá 
 

AZENTUA GUZTIRA 

ó-o %50 

o-ó %50 

 

ZG1:   ó-o: úra, súa 
   o-ó: azá, gaztá 

AZENTUA GUZTIRA 

ó-o %50 

o-ó %50 

 

ZG2: ó-o: úra, súa 
         o-ó: azá, gaztá 

AZENTUA GUZTIRA 

ó-o %50 

o-ó %50 

 

2.1.1.2. Klitikodunak 

ZA1:ó-o: úra, súa, áza, gázta, áza, gázta 
o-ó: 

AZENTUA GUZTIRA 

ó-o %100 

o-ó %0 

 

ZG1: ó-o: úra, súa, áza, gázta  
o-ó: 

AZENTUA GUZTIRA 

ó-o %100 

o-ó %0 

 

ZG2:ó-o: úra, súa,  
o-ó: 

AZENTUA GUZTIRA 

ó-o %100 

o-ó %0 

 

Datu hauen arabera, hizkera honetan hitz oina da 
forma mugatu bisilabadunen azentu eremua. Izan ere, 
forma klitikodunetan erregulartasuna topatzen dugun 

                                                     
6 Irakurleak gogora ekarri behar du jarraian agertzen diren 

datuak, eta hemendik aurrerako guztiak, lekukoek irudi eta 

galdera zehatzei emandako erantzunak islatzen dituztela. 

Bestalde, komeni da argitzea datuak fonortografikoki 
aurkeztea erabaki dela. 
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bitartean (lehen silaban ageri da azentua hiru 
hiztunengan), singularreko formek ez dute 
uniformetasun hau agertuko, ez bada azentu eredu 
bakoitzean kokatzen diren erantzunei dagokienean. 
Honek iradokitzen du azken silabak izaera 
estrametrikala duela hizkeran, eta beraz, forma 
mugatuetarako suposatu behar den oinarrizko egitura ez 
litzateke dagoeneko ur.a edo a.zá baizik eta ur.(a) edo 
a.zá.(a) (aditu behar da mugatzailearen - parentesi 
artean- eta bokal homofonoaren monoptongazioa 
gertatu dela aurkeztutako formetan). Argudia lezake 
irakurleak, hala ere, forma klitikodun zenbaitetan 
irregulartasuna oraindik ere antzemangarria dela, ez 
baita azentua silaba berean kokatuta ageri á.za da 
ekoizpenean. Honen aurrean esan behar da, beste 
hainbat hizkeratan ohikoa den bezala, Lezokoan ere 
forma bisilabadunen azentua bigarren silaban kokatzen 
dela baldin eta hau, aldi berean, azken silaba ez bada. 

Lezoko hizkeran, beraz, forma bisilabadunen kasuan 
hitz-oina da azentu eremu, azken silaba estrametrikal 
eta [+2] azentu eredu nagusi. 

2.1.2. Hiru silabako formak 

2.1.2.1. Singularreko formak 

ZA1:  ó-o-o: kábiya, óllarra, íntxaurra, káfia 

o-ó-o: seméa, errílla, astúa, katúa, alába, 
txakúrra, sagárra, senárra, gizóna 
o-o-ó:  

AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o %30,77 

o-ó-o %69,23 

o-o-ó %0 

 

ZG1:  ó-o-o: kábia,  íntxaurra, káfea 

o-ó-o: seméa, erría, astóa, katúa, alába, 

txakúrra, sagárra, senárra, gizóna, ollóa  

 o-o-ó:  
 

AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o %23,08 

o-ó-o %76,92 

o-o-ó %0 

 

ZG2:  ó-o-o: kábia, óllarra, íntxaurra, káfea 

o-ó-o: seméa, erría, astóa, katúa, alába, 

txakúrra, sagárra, senárra, gizóna 

 o-o-ó:  
 

AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o %30,77 

o-ó-o %69,23 

o-o-ó %0 

 

 

2.1.2.2. Klitikodunak 

ZA1: ó-o-o: kábiya 

o-ó-o: seméa, erría, astúa, katúa, alába, 

txakúrra, sagárra, senárra, gizóna, ollárra, 

intxáurra, kafía 

o-o-ó:  

 
AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o %7,69 

o-ó-o %92,31 

o-o-ó %0 

 

ZG1: ó-o-o: káfea 

o-ó-o: seméa, erría, astóa, katúa, alába, 

txakúrra, sagárra, senárra, gizóna, kabía, ollóa, 

intxáurra 

o-o-ó:  

 
AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o %7,69 

o-ó-o %92,31 

o-o-ó %0 

 

ZG2: ó-o-o: ábiya, óllarra, íntxaurra, káfia 

o-ó-o: seméa, erría, astóa, katúa, alába, 

txakúrra, sagárra, senárra, gizóna 

o-o-ó:  

 
AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o %30,77 

o-ó-o %69,23 

o-o-ó %0 

 

Hiru silabadun hitzetan hiru lekukoengan, berriz ere,  
[+2] azentua gailentzen dela ikusten dugu (eredu honi 
jarraituta ekoiztutako formek %70 gainditzen baitu, oro 
har). Halaber, topatzen dugu bi silaba baino gehiagoko 
formetan, azentua azken silaban kokatzea oraindik ere 
ez dela aukera bat (aitzinean aipatutako 
estrametrikaltasuna medio). Hala ere, [+1] ereduarekin 
bat egiten duten, ká.bi.ya/ká.bi.a/á.bi.ya, eta 
ká.fi.a/ká.fe.a formak agertzen dira, besteak beste (bide 
batez, hiztun guztiek [+1] ereduari jarraiki ekoiztu 
dituztenak). Hauek forma markatutzat

7
 hartuko ditugu, 

bai singularrean baita aditzarekin batera ekoiztutakoan 
ere, azentua kokagune berean mantentzen dutelako. 
In.txau.rra formak ordea, singularreko ekoizpen 
guztietan [+1] azentua agertzen badu ere, klitikoarekin 
batera ekoizterakoan ZG2 hiztunak baino ez du azentu 
kokagune hori errespetatzen (beste biek [+2] 
azentuarekin ekoizten duten bitartean). O.llá.rra 
formak, era berean, [+1] azentua agertzen du ZA1 eta 

                                                     
7 Irakurleak kontuan hartu beharko luke lan honetan 

“markatutzat” aurkezten direnak beste hainbat hizkeratan ere 

markatu izateko joera erakusten dutela, esan nahi baita, 

markatutasun hau ohikoa dela zenbait euskal hizkeratan eta ez 
soilik Lezokoan. 
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ZG2 lekukoengan, eta berriz ere, ZG2 lekukoa izango 
da aditzarekin batera kokagune hori mantentzen duen 
bakarra (ZG1 hiztunak desberdina den o.lló.a forma 
ekoizten du bi eratara, [+2] azentu ereduari jarraiki, eta 
beraz, proposatutako eredu nagusiarekin bat eginez). 
Ín.txau.rra eta ó.lla.rra forma hauek, hortaz, ezin dira 
markatutzat hartu, ZA1 eta ZG1 lekukoei dagokienean 
behintzat. 

Aditzarekin batera ekoiztu diren formez, eta 
oraintxe aipatutakoaren harira, esanguratsua da 
singularrean [+1] azentuarekin ekoizten zena, orain [+2] 
ereduari jarraituta ekoitzi dela ZA1 eta ZG1 
hiztunengan (ká.bi.ya eta ká.fe.a dira, horrela, hiru 
hiztunengan azentuaren kokagunea mantentzen duten 
forma bakarrak, eta beraz, denentzat markatuak). Aldiz, 
ZG2 lekukoak sistematikoki mantendu du azentua lehen 
silaban, hala mugatzailearekin nola aditzarekin 
ekoiztutakoan. Hori dela eta, hiztun honentzat lau forma 
horiek markatuta daudela esango dugu. 

1. Irudia: kábiya (sg.)            

2. Irudia: kábiya da (klitik.)            

Hitz markatu gisa hartu dira azentua sistematikoki 
lehen silaban ageri dituzten formak. 1. irudian, ZA1 
hiztunaren gauzatze fonetikoa aurkezten da. Bertan ikus 
daiteke lehen silaba dela, beti ere, intentsitate 
handienekoa (argitu beharko nuke, dena den, 
beheranzko bide horretan ageri diren tontor horiek 
“zerrenda efektuak” eraginak direla). Honek, beraz, hitz 
markatuei dagoeneko esleitu zaien (eta azterketan zehar 
esleituko zaien) [+1] azentu-gauzatzearen froga 
enpirikoa genuke. 

2.1.3. Lau silabako formak 

2.1.3.1. Singularreko formak 

ZA1: ó-o-o-o: bélarriya 

o-ó-o-o: itsásoa, ittúrrilla, sukáldea, arrátoia, 

alárguna, abératsa 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o-o %14,29 

o-ó-o-o %85,71 

 

ZG1: ó-o-o-o: súkaldea 

o-ó-o-o: itsásoa, itúrri (bat), arrátoia, alárguna, 

abératsa, belárria 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o-o %14,29 

o-ó-o-o %85,71 

 

ZG2: ó-o-o-o: bélarriya 

o-ó-o-o: itsásoa, itúrria, sukáldea, arrátoia, 

alárguna, abératsa 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o-o %14,29 

o-ó-o-o %85,71 

 

2.1.3.2. Klitikodunak 

ZA1: ó-o-o-o:  

o-ó-o-o: itsásua, ittúrriya, sukáldea, arrótoia, 

alárguna, abératsa, belárriya 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o-o %0 

o-ó-o-o %100 

 
ZG1: ó-o-o-o:  

o-ó-o-o: itsásoa, itúrria, sukáldea, arrátoia, 

alárguna, abératsa, belárria 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o-o %0 

o-ó-o-o %100 

 

ZG2: ó-o-o-o: súkaldia, bélarriya 

o-ó-o-o: itsásoa, ittúrriya, arrátoia, alárguna, 

abératsa 

 

AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o-o %14,29 

o-ó-o-o %85,71 

 

Beste behin, [+2] azentu eredua da nagusitzen 
zaiguna hiru lekukoengan, oraingoan modu are 
nabarmenagoan. Izan ere, [+1] azentua duten 
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bé.la.rri.ya
8
 eta sú.kal.de.a alde batera utzita, orain arte 

proposatu dugun eredu hori dugu atal honetan aurkezten 
diren forma guztien oinarri. Hala ere, salbuespen dugu 
ZG2 hiztuna oraingoan ere, singularrean nahiz 
aditzarekin batera ekoiztutako formetan azentuaren 
kokagunea mantendu baitu (harrigarria da, dena den, 
singularrean [+2] ereduari jarraituta ekoizten duen 
su.kál.de.a forma, [+1] azentuarekin burutzen duela 
klitikoa ekoizpenera gehitzerakoan). 

Honek aditzera ematen digu bé.la.rri.ya hitzak 
azentu markatua duela ZG2 lekukoarentzako 
(aurrerago, uste hau bermatzera datorren bé.la.rri.yak 
ebakitzen duela ikusiko dugu). Sú.kal.di.a formak, 
oraindik ez badu ere, azentu markatua bereganatzeko 
bidea jorratzen ari dela pentsatzeko arrazoiak ditugu 
(gazteagoek azentu desberdina erabiltzen dute: 
sú.kal.de.a dio ZG1 lekukoak singularrean (ikus behean 
3. Irudia), ZG2 hiztunak aditzarekin batera sú.kal.di.a 
ebakitzen duen bitartean (ikus 4. Irudia). 

Singularrean, beraz, bigarren silaban kokatzen da 
azentua, baldin eta forma hori markatua ez bada (forma 
markatuen kasuan, azentua lehen silaban kokatzen 
baita). 

3. irudia: súkaldea (sg.)           

4. irudia: sukáldea da (klitik.)           

 

 

 

                                                     
8 Lezon, bélarria eta súkaldea formak Gaminde (1996) lanean 
ere aurki ditzakegu proparoxitonoen artean (hau da, [+1] 

azentua dutenen artean) sailkatuta. 

 

5. irudia: sukáldea (sg.)        

6. irudia: súkaldia da (klitik.)      

Irudi hauetan ikus daiteke ZG1 eta ZG2 hiztunek 
azentu desberdinak baliatzen dituztela paradigma 
bakoitza markatzeko. Horrela, ZG1 hiztunak, (3) eta (4) 
irudietan irudikatu den bezala, [+1] azentua darabil 
forma mugatua gauzatzeko, eta [+2] azentua 
klitikoarekin batera. ZG2 hiztunak, berriz, erabat 
kontrakoa erabiltzen du: [+2] forma mugaturako eta 
[+1] azentu eredua klitikoarekin batera ekoiztutako 
formarentzat (hau (5) eta (6) irudietan, hurrenez hurren, 
ageri da irudikatuta). 

2.2. Pluraleko formak 

2.2.1. Bi silabako formak 

ZA1:  ó-o: ázak 

o-ó: gazták 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ó-o %50 

o-ó %50 

 

ZG1: ó-o 

o-ó: gazták 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ó-o %0 

o-ó %100 

 

ZG2:  ó-o: 

o-ó: azák, gazták 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ó-o %0 

o-ó %100 
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Á.zak edo a.zák ebakita agertzen den formak azentu 
nahiko irregularra agertzen du. Izan ere, ZA1 hiztunak 
[+1] azentuarekin ekoizten duen bitartean, ZG2 
hiztunak [+2] azentuarekin ekoizten du. ZG1 lekukoari 
dagokionez, beste lekukoek a.za gisa identifikatu duten 
irudiaren aurrean, honek a.zá.lo.re.ak eman du; formak 
dagoeneko aztertu den [+2] azentu eredu nagusiari 
erantzuten dio, beraz. 

Gaz.ták, singularrean gertatzen zen bezala, hiztun 
guztiongan [+2] azentuarekin agertzen bazaigu ere, 
aipatu berri den bezala, a.zák forma ZG2 hiztunak baino 
ez du azentu honekin ekoizten. Honi erreparatuta esan 
genezake (3.1) atalean dagoeneko aztertu den 
estrametrikaltasunarekin topo egiten dugula pluralean 
ere, hots: gaz.tá+ak > gaz.tá.ak > gaz.ták (bokal 
monoptongazioaren ostean). 

2.2.2. Hiru silabako formak 

ZA1: ó-o-o: sémeak, kátuak, txákurrak, ságarrak 

o-ó-o: erríllak, astúak, alábak, gizónak 

o-o-ó:  

 

AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o %50 

o-ó-o %50 

o-o-ó %0 

 

ZG1:  ó-o-o: kátuak, txákurrak, ságarrak, gízonak 

o-ó-o: seméak, erríak, astóak, alábak 

o-o-ó:  

 
AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o %50 

o-ó-o %50 

o-o-ó %0 

 

ZG2:  ó-o-o: sémeak, érriak, ástoak, kátuak, álabak, 

txákurrak, ságarrak, gízonak  

o-ó-o:  

o-o-ó:  

 
AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o %100 

o-ó-o %0 

o-o-ó %0 

 

Nahiko banaketa erregularra topatzen dugu ZA1 eta 
ZG1 lekukoengan: gi.zó.nak/gí.zo.nak eta 
sé.me.ak/se.mé.ak izan ezik, gainontzeko formak azentu 
berberarekin ekoiztu dituzte, hau da [+2] eta [+1] 
azentuekin (esanguratsua gertatzen da orain lekuko biek 
[+1] azentuarekin ekoitzi dituzten hitz guztiak, [+2] 
azentuarekin ekoitziak zituztela singularrean). ZG2 
lekukoaren kasuan, [+1] azentu eredua erabiltzen du 
sistematikoki hiru silabadun hitzen plurala ekoizteko. 
Badirudi, beraz, zenbait forma pluralean azentu 
markatua bereganatzeko bidea jorratzen ari dela. 

2.2.3. Lau silabako formak 

ZA1:  ó-o-o-o:  

 o-ó-o-o: itúrrillak, arrótoiak, alárgunak, 

abératsak, belárriyak 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o-o %0 

o-ó-o-o %100 

 

ZG1:  ó-o-o-o:  

 o-ó-o-o:itúrriak, arrátoiak, alárgunak, 

abératsak, belárriak 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o-o %0 

o-ó-o-o %100 

 

ZG2:  ó-o-o-o: íturriyak, árratoiak, álargunak, 

bélarriyak 

 o-ó-o-o: abératsak 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o-o %80 

o-ó-o-o %20 

 
ZA1 eta ZG1 lekukoek [+2] azentu eredua 

erabiltzen dute sistematikoki lau silabadun hitzak 
ekoizteko orduan. ZG2 lekukoak [+1] ereduari heltzen 
dio berriz ere, salbuespen bakarra a.bé.ra.tsak izanik. 
Orain arte aurkeztu diren datuetan agerikoa den bezala, 
beste bi hiztunen azentuarekin bat egiten ez duen 
eredurako joera erakusten du azken honek gehienetan 
(ez beti, hala ere). Hori dela eta, salbuespen honen 
oinarrian Euskara Batua hitz egiten duen jendearekiko 
elkarreragina egon litekeela argitu nahi nuke. Izan ere, 
ZG2 euskaltegiko irakaslea dugula kontuan hartuta, 
baliteke forma honek batueraren eragina jaso izana, 
azentu eta guzti (azentu hau [+2] izanik). 
Nabarmentzekoa da, era berean, plurala gauzatzeko 
orduan, [+1] azentuak gainontzeko kasuetan baino 
presentzia handiagoa duela, batez ere ZG2 lekukoaren 
jardunean (honek sistematikoki erabiltzen baitu 
pluralean, bi silaba baino gehiagoko hitzetan). Hala ere, 
pluraleko formetan ere [+2] eredua nagusitzen dela 
onartuko dugu. 

7. irudia: bélarriya (sg.)  
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8. irudia: bélarriyak (pl.) 

(2.1.3) eta (2.2.3) ataletan dagoeneko adierazi den 
bezala, bé.la.rr.iya forma proparoxitonoak balio 
markatua du ZG2 lekukoarengan, singularrean nahiz 
pluralean [+1] azentuarekin ekoizten baitu. Horrela, eta 
lehen aurkeztu den informazioaren osagarri gisa, (7) eta 
(8) irudietan ikus dezakegu lehenengo silaban, oso 
modu apalean irudikatuta ageri bada ere (hasiera-
hasieran ageri den tontor hori litzatekeena), hitzak 
goranzko joera aurkezten duela. 

2.3. Kasu markak 

ZA1:  

ERG: gizonák (sg.) vs. gizonák (pl.) 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ERGsg o-o-ó [-1] 

ERGpl o-o-ó [-1] 

 

ZA2:  

ERG: gizónak (sg.) vs. gizonák (pl.) 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ERGsg o-ó-o [+2] 

ERGpl o-o-ó [-1] 

 

ZG2:  

ERG: gizónak (sg.) vs. gízonek (pl.) 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ERGsg o-ó-o [+2] 

ERGpl ó-o-o [+1] 

 

DAT: gizonái (sg.) vs. gizonéi (pl.) 

 
AZENTUA GUZTIRA 

DATsg o-o-ó [-1] 

DATpl o-o-ó [-1] 

 

DAT: gizónari (sg.) vs. gizonéi (pl.) 

 
AZENTUA GUZTIRA 

DATsg o-ó-o [+2] 

DATpl o-o-ó [-1] 

 

 

 

 

DAT: gizónari (sg.) vs. gízonei (pl.) 

 
AZENTUA GUZTIRA 

DATsg o-ó-o-o [+2] 

DATpl ó-o-o-o [+1] 

 

GEN: gizonaná (sg.) vs. gizonanák (pl.) 

 
AZENTUA GUZTIRA 

GENsg o-o-o-ó [-1] 

GENpl o-o-o-ó [-1] 

 

GEN: gizónana (sg.) vs. gizonanák (pl.) 

 
AZENTUA GUZTIRA 

GENsg o-ó-o-o [+2] 

GENpl o-o-o-ó [-1] 

 

GEN: gizónarena (sg.) vs. gízonena (pl.) 

 
AZENTUA GUZTIRA 

GENsg o-ó-o-o-o [+2] 

GENpl ó-o-o-o [+1] 

 

ADL: errirá (sg.) vs. errirá (pl./mugg.) 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ADLsg o-o-ó [-1] 

ADLpl o-o-ó [-1] 

 

ADL: (érrirak) / erríra (sg.) vs. errirá (pl./mugg.) 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ADLsg o-ó-o [+2] 

ADLpl ó-o-ó [(+1)/-1] 

 

ADL: erríra (sg.) vs. Érrita (pl./mugg.) 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ADLsg o-ó-o [+2] 

ADLpl ó-o-o [+1] 

 

Adin muga gainditzen duten bi hiztunek
9
 (ZA1 eta 

ZA2, alegia) azentua azken silaban kokatzeko joera 
dute, batez ere pluralean, non ZA1 lekukoak 
sistematikoki erabiltzen duen eredu hau aurkeztutako 
kasu marka guztietarako. Singularreko kasu marketan, 
ZA2 eta ZG2 hiztunek bat egiten dute [+2] ereduaren 
erabileran. Hala ere, ZG2 lekukoak pluraleko formetan 
(ikus 2.2 atala) dagoeneko sistematikoki erabiltzen zuen 
[+1] ereduari heldu dio  berriz ere kasu marka pluralak 
ekoizteko. 

Kasu marken azentuazioari dagokionez, oro har ikus 
daiteke singular eta plurala azentu desberdinarekin 
markatzen direla modu nahiko sistematikoan (ZA2: 

                                                     
9 Ez da hemen ZG1 lekukoaren daturik aurkeztuko, denbora 

arazoengatik, ez zitzaiolako atal honetan lantzen denari buruz 
galdetu. 
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[+2] vs. [-1]; ZG2: [+2] vs. [+1]), ZA1 hiztunak 
singular eta plurala, bereizketarik gabe, [-1] ereduari 
jarraituta ekoizten dituelarik. Hala ere, [+2] azentua 
izango da (batez ere, singularreko ekoizpenetan) 
gailenduko dena, bakarrik singularrean, eta bakarrik bi 
hiztunentzat. 

9. irudia: gizonák (pl.)  

10. irudia: gízonek (pl.) 

Kasu marken azterketa amaitzeko, irudi hauetan 
aurkezten da kasu markei dagokienean, dirudienez 
adinak baldintzatzen duen desberdintasun nabarmenena: 
pluralean, batzuek [-1] eredura jotzen dute, eta besteek 
[+2] eredura. Adinaren araberako bereizketa hau 
sistematikoa izango da deklinabide guztian.  

3. Euskaldun berrien azentua 

Euskaldun berriek, herri bateko hiztunek ez bezala, 
ez dute talde homogeneoa osatzen. Ez du maila bera 
lortuko irakaskuntzaren bidez (hau da, murgilketa 
programa baten bidez) euskara txikitatik ikasi duenak, 
eta nagusia izanik euskaltegian zenbait ordu (asko 
izanda ere) eman dituenak. Atal honetan bigarren honi 
(euskaltegiko euskaldun berrien azentuari, alegia) heldu 
zaio, euskara batu hutsa ikasitakoak zein azentu ereduri 
jarraitzen dion neurtzeko. Bide batez, orain arte autore 
gutxik (Hualde 1997; Lafuente eta Gómez 1997; 
Elordieta, Gaminde eta Hualde 1998; Gaminde 2011) 
arakatu izan duten alor honetara ekarpen apala egitea 
nahi izan da. 

3.1. Forma mugatuak 

3.1.1. Bi silabako formak 

ó-o: úra, súa, áza, gázta   

o-ó: 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ó-o %100 

o-ó %0 

3.1.2. Hiru silabako formak 

ó-o-o: 

o-ó-o:  seméa, erría, astóa, katúa, alába, txakúrra, 

sagárra, senárra, gizóna, abía, ollárra, intxáurra, 

kaféa 

o-o-ó: 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o %0 

o-ó-o %100 

o-o-ó %0 

3.1.3. Lau silabako formak 

ó-o-o-o: 

o-ó-o-o:  itsásoa, itúrria, sukáldea, arrátoia, alárguna, 

abératsa, belárria 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o-o %0 

o-ó-o-o %100 

 

3.2. Pluraleko formak 

3.2.1. Bi silabako formak 

ó-o: ázak, gáztak 

o-ó:  
 

AZENTUA GUZTIRA 

ó-o %100 

o-ó %0 

3.2.2. Hiru silabako formak 

ó-o-o: 

o-ó-o: seméak, erríak, astóak, katúak, alábak, txakúrrak, 

sagárrak, gizónak 

o-o-ó: 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o %0 

o-ó-o %100 

o-o-ó %0 
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3.2.3. Lau silabako formak 

ó-o-o-o:  

o-ó-o-o: itúrriak, arrátoiak, alárgunak, abératsak, 

belárriak 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ó-o-o-o %0 

o-ó-o-o %100 

 

3.3. Kasu markak 

ERG: gizóna (sg.) vs. gizónak (pl.) 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ERGsg o-ó-o [+2] 

ERGpl o-ó-o [+2] 

 

GEN: gizónarena (sg.) vs. gizónarenak/gízonarenak 

(pl.) 

 
AZENTUA GUZTIRA 

GENsg o-ó-o-o-o [+2] 

GENpl o-ó-o-o-o [+2]  

ó-o-o-o-o [+1] 

 

DAT: gizónari (sg.) vs. gizónei (pl.) 

 
AZENTUA GUZTIRA 

DATsg o-ó-o-o [+2] 

DATpl o-ó-o [+2] 

 

ADL: erríra (sg.) vs. érrita (pl./mugg.) 

 
AZENTUA GUZTIRA 

ADLsg o-ó-o [+2] 

ADLpl o-ó-o-o-o [+2] 

 
Euskaldun berriak aurkezten duen azentu-

paradigmak, Elordieta, Gaminde eta Hualde (1998) 
lanean deskribatzen den Donostiako gazteen euskara 
batuaren patroiarekin bat egiten du

10
. Horrela, [+2] 

eredua
11

 erabiltzen du bokalez bukatzen diren hitz 
bisilabadunetan (á.za, gáz.ta), hala nola kontsonantez 
bukatzen diren hitz bisilabadunetan, baldin eta atzizkia 
kontsonantea bada (á.zak, gáz.tak). Bestalde, [+2] 
eredua darabil sistematikoki gainontzeko kasuetan, 
salbuespen bakar batekin: kasu marken atalean 
aurkezten den gí.zo.na.re.nak ([+1] azentudun) forma. 
Egia esanda, lekukoak horrela ebaki eta berehala jotzen 
du [+2] azentudun forma ekoiztera (bere “akatsa” 
zuzentzeko-edo). Ulertzekoa izan daiteke, dena den 
[+1] ereduaren erabilera hau. Izan ere, euskaldun berri 
honen irakasle dugu euskaltegian plurala sistematikoki 
[+1] ereduari helduta ekoizten duen ZG2 lekukoa, eta 

                                                     
10 Kontuan hartu behar luke irakurleak Donostia hiria, Lezotik 

10 bat kilometrora baino ez dagoela. 
11 Gogora ekarri behar luke irakurleak 2.1.1 atalean 
estrametrikaltasunaz aipatu dena. 

beraz, honen eragin hutsez ekoiztutako behin-behineko 
forma  izan liteke. Jarrera hau, beraz, Txillardegik 
(1984, 1987, 1992) eta Hualdek (1984) euskara 
batuaren azentuerarako eginiko proposamenarekin bat 
letorke. 

11. irudia: gizóna (sg.) 

12. irudia: gizónak (pl.) 

13. irudia: gizónak (k. m. pl.)    

14. irudia: gízonarenak (k. m. pl.) 

Aitzinean aipatutako erregulartasuna agerikoa da 
adibide hauetan, salbuespentzat jo den (14)ko formak 
ere, bigarren silaban indar nabaria duela erraz antzeman 
baitaiteke. Goragoko taulan, hala ere, bi aukerak 
zehaztu dira (gí.zo.na.re.nak eta gi.zó.na.re.nak, alegia), 
tonuak bigarren silabak indarra duela adierazten badu 
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ere, sentsazio akustikoak lehenengora bideratzen 
gaituelako (dena den, berriz ere zehaztu beharra dago 
irudietan agertzen den amaierako goranzko joera hori, 
“zerrenda efektuak” eragindakoa dela). Azentu hau 
nagusi da gaur egun, ez soilik euskaltegi eta 
barnetegietako euskaldun berrien artean, ez bada 
euskara eskola edo ikastoletan ikasi duten horien artean 
ere. Batuaren magalean euskaraz hasi direnak geroz eta 
gehiago izan direlako, eredu prosodiko baten beharra 
sortu eta honi erantzun dioten proposamenek (aitzinean 
aipatutako Txillardegi 1987, 1992; Hualde 1994), 
erdialdeko eskualde zabal batean azentu molde nagusia 
zena, eta dena, eredutzat hartu dute (hedatzen ari den 
eredua izanik, oraindik ere). 

4. Ondorioak 

Azterketa lan honetan agerian gelditu da, beraz: A) 
Oro har, hitz bisilabadunetan azentua bigarren silaban 
kokatzen dela, baldin eta hau aldi berean azken silaba 
ez bada. Gainontzekoan, [+2] azentu ereduari jarraitzen 
zaio, ez bada [+1] azentuarekin ekoizten diren hitz 
markatuetan. B) Badirudi, euskaldun zaharren kasuan 
bereziki, plurala markatuta egoteko joera handiagoa 
dagoela. Horrela, lau silabako hitzetan ZA1 eta ZG1 
lekukoek, oraindik ere, [+2] eredu nagusiari heltzen 
badiote ere, ZG2 lekukoak [+1] eredua darabil 
sistematikoki pluraleko paradigman. Kasu marken 
kasuan, hiru joera desberdin aurkitzen ditugu: ZA1 
hiztunak, azken silaban kokatzen du azentua (azentu 
eremua hitz osoa da beraz, kasu marka bera baita 
sistematikoki azentua hartzen duena), ZA2 hiztunak 
bigarren eta azken silaban kokatzen du singular eta 
pluralaren (hurrenez hurren) arteko bereizketa egiteko, 
eta ZG2 lekukoak berriz ere, [+2] azentua darabil 
singularra egiteko eta [+1] eredua sistematikoki plurala 
osatzeko.            C) Euskaldun berria [+2] ereduaren 
erabilera sistematikora mugatzen dela aurkitzen dugu, 
ez bada kasu marken atalean agertu zaigun salbuespen 
bakan horregatik. 

Azentueraren aldakortasunari dagokionez, hiru 
silabadun hitzak eta kasu marken paradigmak lirateke 
eremu aldakorrenak. Izan ere, azentu erregularragoa 
aurkezten duten ZA1 eta ZG1 lekukoek ere, [+1] zein 
[+2] azentu ereduak erabiltzen dituzte hitz hiru 
silabadunekin (sé.me.a vs. txa.kú.rra topatzen dugu 
ZG1 lekukoarengan, esate baterako). Lau silabadun 
hitzak, aldiz, [+2] ereduarekin ekoitzi dituzte bi lekuko 
hauek ia sistematikoki (sú.kal.de.a eta bé.la.rri.ya 
salbu), eta bost silaba dituen adibide bakarra ere (ZG1 
lekukoak emandako “a.zá.lo.re.ak”), azentu eredu honi 
jarraituta gauzatu da. ZG2 lekukoak, bere aldetik, 
hizkera nahiko markatua aurkezten du lehen aipatu 
bezala: pluralean [+1] ereduari heltzen dio sistematikoki 
(baita kasu marken paradigman ere), eta gainontzeko 
formetan, [+1] ereduak beste lekukoetan baino 
presentzia handiagoa du (forma klitikodunak ere azentu 
eredu horrekin mantendu dituen bakarra da).  

 

1. Mapa: Mitxelenak zehaztutako eremuen mapa
12

 

Aipatu berri diren ezaugarri azentualak kontuan 
hartuta, Mitxelena (1972), Hualde (1994), Gaminde 
(1998) eta Aurrekoetxea, Gaminde, Gandarias eta 
Iglesias (2012) sailkapenetan, Lezoko azentua zein 
azpisailetan kokatu beharko litzatekeen aztertzeko 
saiakera egingo da.  

Hasteko, Mitxelenaren sailkapena islatzen duen 
mapan Lezo herria non kokatzen den adierazi da puntu 
gorri baten bitartez. Printzipioz, IV eremuaren barnean 
geldituko litzateke herri hau, Bortziriak eta 
Bidasoaldeko herriekin batera. Azentu mota hau 
deskribatzerakoan, Mitxelenak (1972: 116) azentua 
bigarren silaban agertzeko joera duela adierazten du, 
azentua lehenengo silaban duten hitzak ere badaudela 
zehaztuz

13
. Hitz markatu zein ez markatuen azentu 

eredu nagusiak bat datoz, era berean, Mitxelenak 
adierazitakoarekin; baina, autoreak proposatzen duen 
IV. gune honetan azentu eremua hitz-erroa da, eta gure 
kasuan, aldiz, hitz osoa. Honek, Hualdek (1994: 192) 
eskaintzen digun sailkapenera garamatza. Bertan, 
“ekialdeko gipuzkeraz” “hizkera hauetariko askotan 
azentu eremua hitz osoa da, eta ez hitz-erroa (…). 
Bestaldetik, eskualde honetako hizkera askotan, hitz-
erro silababakar eta bisilabadunen pluralean patroi 
markatua (lehenbiziko silaban) erabiltzen da: gizóna 
baina gízonak” adierazten du, eta honi azken azalpen 
hau gaineratzen dio: “mendebaldeko sistemarekiko 
lotura diakronikoa erakusten duela argi eta garbi. Izan 
ere, leku batzuetan arau-aldaketa oso berria izan 
daiteke; azken belaunaldietan gertatu den aldaketa 
bat”. Azentu mota honek, beraz, lekukoek aurkezten 
duten [+2,+1] joera nagusiarekin bat egiten du, eta 
beraz, lezotarrek egiten duten euskararen azentua 
Hualderen erdialdeko azentu ereduaren barnean 
sailkatuko litzateke. Zehaztu beharra dago, dena den, 
Mitxelenaren IV. eremuaren barnean ez sailkatzeko 

                                                     
12 Gotzon Aurrekoetxeak Mitxelenak zehaztutako eremuak 

mapan ezartzeko burututako saiakeraren emaitza, gerora 
adeitsuki mailegatu izan didana. 
13 Jatorrizkoan: “In isolated words as well as in short phrases, 

the stress falls, as a rule, on the second syllable of the word, 

irrespective of its length (…). But along with it, we find, as 
elsewhere, an anomalous type, stressed on the first syllable”. 



 

  © Mendebalde Kultura Alkartea, 2013 38 

aurkitu den arrazoi bakarra ZA1 eta ZA2 lekukoek 
deklinabidean nahiz pluralean (hurrenez hurren) 
aurkezten duten [-1] azenturako joera dela (honek 
azentu eremua hitz osora zabaltzera behartzen gaituen 
heinean); gainontzeko lekukoengan, oro har, mugatzaile 
zein pluraleko atzizkiek (eta baita kasu marka zein 
postposizio berek ere) ez dute azentua bereganatuko. 
Kontuan hartzekoak izan daitezke, beraz, Mitxelenaren 
eta Hualderen sailkapenez gain, aitzinean dagoeneko 
aipatu diren Gaminde (1998) eta Aurrekoetxea et al. 
(2012) sailkapenak.  

Lehenengoan, Gaminderenean alegia, Lezo 
esplizituki aipatzen da erdialdeko azentubidearen 
barnean sailkatzen den “erdiko ereduan”. Bertan, azentu 
eredu nagusia [+2] dela adierazten du, hala nola hau 
txertatzeko eremua hitz-erroa dela eta “kasu markek ez 
daukatela inongo eraginik”. Lan honetan aurkeztutako 
datuak lehen parametro horrekin bat egiten badute ere, 
argi dago ondorengo biek arazo bat planteatzen dutela, 
ezinezko bihurtzen baitute (kasu eta postposiziodun 
formei erreparatuta, behintzat) datuen osotasunaren 
azalpena. Dena den, Gaminde berak aipatzen du hemen 
ez duela uste erdiko eredu hau guztiz homogeneotzat 
har daitekeenik, “etengabe aldatzen ari den eredua 
denez gero, zenbait gauza geratzen baitira ikerkizun” 
(1998: 27).  

2. mapa: Prosodian oinarritutako dialektoen 

sailkapena
14

 

Bigarren sailkapen horretan, hots, 2012. urtekoan, 
Lezoko euskara “mendebalde eta erdialdea hartzen duen 
zonaldearen”

15
 barnean sailkatzen da, eta mapan berriz 

ere Lezoren kokapena puntu gorri baten bitartez 
adierazi da. Lezoko euskaraz esaten zaigu bertan [+2] 
azentuera dela nagusi, azentu eremua hitza dela (Hualde 
1994 lanean adierazten denarekin bat etorriz), 
estrametrikaltasunaren araua hizkera honetan ere 
aurkitzen dela eta singularrean eta pluralaren artean ez 

                                                     
14 Aurrekoetxea, G.; Gaminde, I.; Gandarias, L. & Iglesias, A. 
(2012) lanaren 14. orrialdean aurkituko du irakurleak hemen 

ageri den mapa hau.  
15 Jatorrizkoan: “In pale Green, there is an area located in the 

western and central areas. It is very large, but, it is not at all 
coherent”. 

dagoela bereizketarik. Aipatu berri diren 
parametroetatik, hiru lehenengoak betetzen direla ikus 
dezake irakurleak orain arte agertutako datuei 
erreparatuta; eta, azken horri dagokionez, ZA1 eta ZG2 
lekukoek gauzatzen duten [+1] ereduaren erabilera 
aipatu behar litzateke oraingoan ere. 

Orain artean aztertutakoaren emaitzei erreparatuta, 
argi gelditzen da Lezoko euskara, beste edozein hizkera 
edo hizkuntza bezala, aldakuntza prozesuan dagoen 
hizkera dela, eta beraz, oraindik ere egonkortze 
prozesuan, edo ostera, ihartze prozesuan dagoen 
hizkeraren egoera islatzen dela lan honetan, horren 
adierazle izanik amaieran aurkezten diren sailkapenak. 
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