
EUSKALTZAINDIA ETA 
ONOMASTIKA

Andres Iñigo

1. ATARIKOA

Euskara hizkun tza bat eta bakarra da, eta hizkun tza horren Akademia 
Euskal tzaindia, nortasun juridiko osoa duen erakundea . Hortaz, berari dago-
kio gizartearen harreman guztietarako hizkun tza egoki tzearen ardura eta 
gidari tza .

Baina euskara egoki tzea ez da bakarrik gramatika egiturak, hiztegia edo 
ortografia landu, batu eta arau tzea . Badago hizkun tza guztietan, eta euskararen 
kasuan zer erranik ez, ber tze alor abera ts bat, izenen alorra, alegia . Gainera, 
kontuan izan behar da Euskal Herriko eremu zabal batean euskara galduaren 
aztarna bakarra Onomastika dela eta, hortaz, alderdi horiek euskaldunak izan 
direla adierazten digun lekuko bakarra onomastika dela, toponimoak eta dei-
turak, batik bat .

Euskal literaturaren lehen liburuak XVI . mendea arte ager tzen ez badira 
ere, izenak ani tzez zaharragoak ditugu; izenak baitira gure hizkun tzaren le-
kukorik zaharrenak, per tsona izenak (antroponimoak), jainko izenak (teoni-
moak) eta leku izenak (toponimoak)1, I . eta II . mendeez geroztik Akitanian 
batez ere ager tzen direnak2 . Geroago, IX-X . mendeetatik ai tzina, agirietan 
ager tzen zaizkigu, Nafarroakoetan bereziki . Izenak herriaren izanaz min tzo 
zaizkigu; hortik, bada, euskal onomastikaren garran tzia .

Garran tzi horretaz, gure herriko idazle eta iker tzaileez gainera, kanpokoak 
ere jabetu izan dira eta hor ditugu XVII . mendean hasi eta Baltasar E txabe 
eta Arnaud Oihenart(e) eta geroago Wilhelm von Humbolt, Pablo Pedro As-
tarloa, Arturo Campión, Achille Luchaire, Julien Vinson, Sabino Arana, Luis 
Eleizalde, Henri Gavel, Ramón Menéndez Pidal, René Lafon, Julio Caro 
Baroja, Koldo Mi txelena, Joan Coromines, Alfonso Irigoien . . . –izen ba tzuk 
ber tzerik ez aipa tzeagatik–, beren ida tzi eta ikerketa lanetan onomastikaz 
arduratu direnak .

1 Mi txelena K . (1964: 15) .
2 Gorrochategui Churruca, J . (1984) .
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Aipamen berezia merezi du euskararen alorrean izan dugun maisurik 
handienak, Koldo Mi txelenak . Haren lanetan argi ikusten ahal da onomastika-
rekin zuen interesa, Apellidos Vascos liburuan erraterako eta, kontuan har-
tzekoa da, Fonética Histórica Vasca-n toki eta per tsona izenei ematen dien 
lekua eta garran tzia . Seriotasun eta bide zientifikoa markatu zion Koldo Mi-
txelenak onomastikari, bai eta Alfon tso Irigoienek eta orain dela sei hilabete 
u tzi gintuen Henrike Knörrek ere . Berme zientifiko hori du, hain zuzen ere, 
goiburu tzat Onomastika ba tzordeak bere lanetan .

2. EUSKAL ONOMASTIKA ARAUTU BEHAR DA?

Hizkun tza landu guztiek lehen txeago edo geroxeago egin izan duten be-
zalaxe, Euskal tzaindiak ere, 1968an Aran tzazuko Bil tzarrean, hizkun tza batua-
ren aldeko apustua egin zuen; argi ikusten zelako hizkun tza estandarizatuaren 
beharra, batez ere irakaskun tzarako eta ida tziz komunika tzeko3 .

Kontua da hizkun tza baten onomastika ez dela bi alor horietara soilik 
muga tzen . Onomastikaren esparrua ezin da inola ere alor bakar ba tzuetara 
murriztu . Arrazoiak begi bistakoak badira ere, labur azal tzearren bi hauek 
aipatuko ditut:

a)  Alde batetik, per tsona guztiak izenei lotuak gaude . Denok ditugu gure 
nortasuna adierazten duten izen-deiturak, denok bizi gara izena duen 
herri edo hiri batean, izena duen e txe edo baserri batean edo, gu-
txienez, izena duen karrika bateko pisu batean . Gure eguneroko bizi-
tzan, segur aski, gehien erabil tzen dugun erreferen tzia izenena da . 
Zenbat per tsona eta leku izen ez ote dugu aipa tzen egunaren buruan? 
Ez dakit beharrezkoa ote den arrazoi gehiago bila tzen ari tzea gure 
izenak bildu, sailkatu eta ikertu ondoren forma arautua eman behar 
zaiela ikusarazteko .

b)  Ber tze aldetik, euskal izenen erabilera ez da bakarrik euskara dakite-
netara edo hizkun tza honetan min tza tzen direnetara muga tzen . Erran 
beharrik ez dago:

 –  Euskara ez dakitenek ere egunero en tzuten, irakur tzen, idazten edo-
ta ahoska tzen dituzte izen horiek .

 –  Euskal Herriko mugetatik kanpo, gero eta hedadura zabalagoa har-
tzen ari dira gure ponte izenak eta, egungo hedabideak eta informa-
tika direla medio, gure deiturak eta toponimoak munduko xoko 
guztietan ageri dira .

Hortaz, gure onomastikaren errepertorioa, izana duen herriaren izendegia 
den heinean, neurri batean behin tzat, gure herriaren berezitasun eta nortasuna-

3 Villasante, L . (1978: 443-444) .
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ren adierazgarri da4, mundu zabalean gure hizkun tzaren prestigioaren erakus-
leihoa . Beraz, ukaezina da duen balio historikoa eta estetikoa5 .

Gauzak horrela, argi dago euskal onomastikaren Corpuseko izenen aldae-
ra arautua ezar tzearen garran tzia eta beharra; izen horien erabilera zuzena izan 
dadin, gure hizkun tzaren prestigiorako eta gure herriaren nortasuna behar 
bezala agerrarazteko6 .

Onomastikaren erabilera okerra edo finkatu gabea ez da gure herriaren 
nortasunaren alde min tzo, ez eta gure hizkun tzaren prestigioaren alde ere . 
Gramatika, hiztegi eta ortografiaren alorretan bezalaxe, onomastikarenean ere, 
erabilera zuzena hizkun tzaren prestigioaren seinale da . Gainera, kontuan izan 
behar da onomastika dokumentu eta xafla ofizialetan ager tzen denez, gure 
euskal izenak denek irakur tzen dituztela, bertako euskaldunek eta ez euskal-
dunek eta kanpotik etor tzen direnek .

Horregatik diot onomastikaren erabilera, neurri handi batean behin tzat, gure 
hizkun tzaren osasunaren eta prestigioaren adierazle dela, eta begi bistakoa da 
alde handia dagoela osasun tsu ager tzetik gaixorik eta ahul ager tzera .

Azpimarratu nahi dut, bada, hizkun tzaren zuzentasunak, eta zuzentasun 
horren barruan onomastikarenak, garran tzi handia duela, zenbaitek ematen 
diotena baino handiagoa, eta gerta tzen ahal dena da –eta gure Herrian oraindik 
ere maiz aski gerta tzen da– ezjakintasun, axolagabekeria edo u tzikeriagatik 
zenbait jende garran tzi horretaz ez jabe tzea .

3.  EUSKAL TZAINDIAREN ARDURA ETA LANA ONOMASTIKA 
ALORREAN

Euskal tzaindia 1918-19an sortu zen eta berehala jabetu zen bere 
eginbeharretako bat onomastika iker tzea eta lan tzea zela; alde batetik, al-
txor kultural abera tsa delako eta, ber tzetik, izenak zuzen erabil tzearen 
garran tzia –arau tzearen premia– ikusi zuelako . Euskal tzaindiak bere sorre-
ratik agertu zuen berariazko ba tzordea era tzeko beharra . Kontuan izatekoa 
da Oñatin 1918an egindako lehendabiziko Bil tzarrean Julio Urkixok zioen 

4 Leku izenei dagokienez, honela dio GENUNG (Groupe d’esper ts des Nations Unies pour 
les noms géographiques) erakundeak: «les noms géographiques proclament notre identité natio-
nale, notre patrimoine culturel» . Bulletin d’information toponymique, 1 . zenbakia .

5 Moran i Ocerinjauregui, J . (1996: 7-8) . Onomastikaren bi atalei buruz (antroponimia eta 
toponimiari, alegia) hau dio: «No solament aporten una informació científica, lingüística i huma-
na considerable, i per aquest motiu s’han dedicat i es dediquen mol ts lingüistes a l’estudi etimo-
lògic i diacrònic d’aques ts noms, sino que també posseeixen un valor estètic considerable» .

6 GENUNG-ek hau dio: «un nom écrit de façon correcte est une source très importante pour 
toute recherche linguistique, historique et culturelle» . Bulletin d’information toponymique, 2 . 
zenbakia .
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hau: «según indiqué en el Congreso de 1911, un estudio que tiene gran 
importancia para la vascología es el de nuestra toponimia, pues como los 
nombres de lugares en Euskalerria se refieren, con frecuencia, a la confi-
guración de los montes, de los valles y de las casas; a su situación, a los 
árboles y plantas, su estudio proporciona datos de gran interés»7 . Gainera, 
euskara Administrazioaren hizkun tza ofiziala inoiz izan ez zenez, eskribau 
eta fun tzionarioek euskal izenak erdal grafian idazten zituzten eta, ani-
tzetan euskara ezagutu ez eta nolanahi idazten zituzten, edo erdarara i tzuli . 
Horretaz gainera, kontuan izan behar da, ordurako, zenbait per tsona eta 
erakundetan nolabaiteko lurrikara sortu zuela Arana-Eleizalderen Deun-
ixendegi euzkotarrak . Egile hauen ekarpena aipagarria da eta ukaezina 
urratu zuten bide berriak gizartean izan zuen onarpena; baina, aldi berean, 
erabat eztabaidagarria, aurreko tradizioarekin tabula rasa eginez, izenak 
euskaraz emateko aplikatu zuten zenbait irizpiderengatik . Hori guztia zela 
eta, Azkue lehendabiziko euskal tzainburuak hasiera hartan bertan, 1920an, 
sortu zuen «Toki eta giza izenak atala» («Sección de toponimia y 
patronimia»)8 .

Euskal tzaindiak 1968an hizkun tza batuaren (estandarizatuaren) aldeko 
erabakia hartu zuen . Horren aplikazioa hizkun tzaren sail guztietan egin behar 
zela ikusi zuen eta hala egiten hasi zen ortografian, hiztegian, gramatikan . . . 
Onomastikari dagokionez, hasiera batean, 1971n, Euskal Herriko udal eta auzo 
izenak ikertu eta finka tzeko asmoarekin berariazko ba tzorde bat eratu zen, 
«Izendegi ba tzordea» deitua . Lan ikaragarria zela ikusita, udal izenak soilik 
iker tzea erabaki zuen . Lan horren emai tza da Euskal tzaindiak 1979an kaleratu 
zuen Euskal Herriko Udalen Izendegia.

Ba tzorde honen eraketan ditugu, bada, urte ba tzuk geroago sortuko zen 
Onomastika ba tzordearen oinarriak . Lehenengo lan hori gauza tzeko izandako 
zailtasunen lekuko dugu orduz geroztik ba tzordekide den Jose Luis Lizundia 
euskal tzaina .

Bitartean, Akademiak Jose Maria Satrustegi euskal tzainaren gidari-
tzapean, garran tzi handiko ber tze proiektu bat jarri zuen abian, Euskal Izende-
gi-arena, ponte izenena alegia . Ordura arte erabilitako izendegi ezagunak 
Arana-Eleizalderen Deun-ixendegi euzkotarra (1910) eta Aingeru Irigaraik 
Euskal tzaindiaren izenean argitaratutako Euskal Izenlerroa (1966) ziren . Ongi 
ikusiak eta onartuak izan baziren ere, lan horietan ager tzen ziren izenek ez 
zuten garaiko euskal gizartearen gose-egarria aski bete tzen, gizarteak zerbait 

7 Julio de Urquijo e Ibarra, «Estado Actual de los Estudios Relativos a la Lengua Vasca» 
in Primer Congreso de Estudios Vascos . Recopilación de los trabajos de dicha asamblea, cele-
brada en la Universidad de Oñate del 1 al 8 de septiembre de 1918, bajo el patrocinio de las 
Diputaciones vascas . Bilbao, 1919, 424 . or .

8 Euska tzaindiaren Barneko araudia / Reglamento interior de la Academia de la Lengua 
Vasca . Eusko argitaldaria / Editorial vasca, 1920 . I . atala, 2 . puntua .
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gehiago nahi eta eska tzen bai tzuen . Euskal onomastikaren harrobian ezkutatu-
rik zeuden hainbat izeni ofizialtasuna eman eta argitara tzearen beharra zegoen . 
Hori izan zen Satrustegiren Izendegi-arekin emandako urra tsa . Hiru aldiz ar-
gitaratu zuen Akademiak Euskal Izendegia deitutako liburuxka, lehendabi-
zikoa 1972an 700en bat izenekin, bigarrena 1977an9 1 .200ekin eta hirugarrena 
1983an, 1 .850en batekin .

Izendegi horrek gizartean izandako onarpen eta arrakastaz jabe tzeko aski 
da hurrengo urteetan ponte izenetan izan zen aldaketa ikustea . Mikel Gorro-
txategik, Onomastika ba tzordeko idazkariak, argitaratu zuen lan batean azaldu 
zituen datuak adierazgarriak dira10 . Hego Euskal Herrian, XX . mendearen erdi 
aldera jar tzen ziren ponte izenak mende horren azken hamarkadan jarri zire-
nekin konparatuta, argi ikusten ahal dugu izandako aldaketa . Hauek ziren le-
hendabiziko lekuetan ager tzen zirenak:

a) Gizonezkoetan b) Emakumezkoetan

XX. mendearen 
erdi aldera

XX. mendearen 
azken hamarkada

XX. mendearen 
erdi aldera

XX. mendearen 
azken hamarkada

José Luis
Francisco Javier
José María
Antonio
José Antonio
José
Manuel
Jesús
Francisco
Angel
Jesús María
Miguel Angel

Mikel
Jon
Aitor
Asier
Ander
Iñigo
Iker
David
Xabier
Javier
Unai
Julen

Maria Carmen
Begoña
María Jesús
Carmen
María Teresa
Isabel
Pilar
Concepción
Ana María
María Pilar
María Ángeles
Teresa

Leire
Amaia
Nerea
Maria
Ane
Laura
Ainhoa
Andrea
Sara
Marta
Irati
Cristina

Izen berri horien eragina Euskal Herritik kanpo ere hasi zen heda tzen . 
Aitor, Eneko, Iker, Aran txa, Edurne eta ber tze hainbat euskal izen, gero eta 
arruntago en tzuten dira han-hemenka . Madrilen, erraterako, orain dela hamar 
urte argitara emandako lan batean 737 Amaia, 673 Ainhoa, 153 Estibaliz eta 
111 Leire ageri ziren11 .

9 Espainiako 17/1977 lege berriari esker, bigarren argitalpenean sartu ahal izan ziren boste-
hun izen gehiago . Ordura arte, ez zitekeen euskaraz jar erdal baliokide zuen izenik . 1977tik ai tzina 
zilegi da Estatuko edozein hizkun tzatan jar tzea .

10 Gorro txategi Nieto, M . (2000: 155-164) .
11 García Gallarín, C . (1998: 363) .
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4.  ONOMASTIKA EUSKALTZAINDIAREN BATZORDEEN 
ORGANIGRAMAN: 1983

Akademiak eratu zuen laugarren ba tzordea izan zen, Hiztegigin tza, Dia-
lektologia eta Gramatika ba tzordeen ondotik . Onomastika ba tzordearen lan 
esparruak bi arlo nagusi ditu: antroponimia (per tsona izenak eta deiturak) eta 
toponimia . Oso esparru zabala da, kontuan izanik arlo nagusi horien azpi 
sailkapenak: toponimia nagusia, txikia, kale izenak . . ., edota ber tze atal osaga-
rriak, hala nola, hagionimia, exonimia, oikonimia . . .

Hona hemen atalez atal, eta laburbilduz, Ba tzordeak 25 urte hauetan 
(1983-2008) egindako lan garran tzi tsuenak:

a) Ponte izenak

Lehen aipatutako 1972, 1977 eta 1983ko izendegietan izenen zerrendak 
soilik eman ziren . 2001ekoan, ordea, izen bakoi tzaren azalpena egin da, eus-
karaz eta gaztelaniaz .

b) Deiturak

1998an, Espainiako Justizia Ministerioarekin eta Eusko Jaurlari tzaren 
Justizia Kon tseilari tzarekin batera argitaratu zuen Euskal deituren izendegia . 
Hamar mila deituratik goiti bil tzen ditu . Espainiako Erregistro Zibiletan euskal 
deituren idazkera egoki tzeko erabil tzen den dokumentu ofiziala da .

c)  Hagionimia: «Santutegiko izen oikoenak» (66 . araua), «San, santu, done 
eta besteren erabilera» (125 . araua), «Aita Santuen izenak» (129 . araua) .

d) Toponimia

Euskal tzaindia da legez onartutako erakunde aholkulari ofiziala:

–  Euskal Autonomia Erkidegoan 10/1982 Oinarrizko Legea, Euskararen 
Erabilpena Arau tzezkoaren eraginez .

–  Nafarroako Foru Komunitatean 18/1986 Foru legea, Euskarari 
buruzkoaren eraginez .

Toponimia nagusia

Argitaratutako lanak:

1979an Euskal Herriko Udalen Izendegia kaleratu zuen, batik bat, Espai-
nian demokrazia aroa estreinatu berriaren ondorioz, Hegoaldean udal izenak 
ofizial egiteko sortu zen aukerari eran tzun ahal izateko .
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Orduz geroztik, Onomastika ba tzordeak etengabe segitu du atal hau iker-
tzen eta lan hauek argitaratu ditu:

–  1986an, Eusko Jaurlari tzarekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko 
herrien izendegia . Argitalpen honetan udal bakoi tzaren barruan biztan-
le entitate izaera duten auzo ofizialen izenak ere bildu ziren .

–  1990ean, Nafarroako Gobernuarekin batera, Nafarroako Herri Izende-
gia . Lan hau erabili zuen Gobernuak euskal izen ofizialak finka tzeko 
(«Eremu Euskaldun»ekoak eta «Eremu Misto»ko zenbait izen) .

–  2001ean, 1986an egindakoa osatuz, Euskal Autonomia Erkidegoko 
biztanle-entitateak liburua . Argitalpen hau Euskal Autonomia Erkide-
goko Udalen Federazioaren (EUDEL) eskutik egin zen .

Euskal Herriko udal izendegiaren arau izaera

Euskal tzaindiak 1998an udal izenei arau izaera ematea erabaki zuen . 
2008an amaitu den lan hori hurrenkera honetan egin da:

–  Iparraldeko probin tziak: Zuberoa, Lapurdi, Nafarroa Beherea .
–  Euskal Autonomia Erkidegoa: Gipuzkoa, Bizkaia, Araba .
–  Nafarroako Foru Komunitatea .

Udal izen horiek argitalpen batean plazara tzeko presta tze lanak egiten ari 
da Onomastika ba tzordea . Urra ts berri bat emateko asmoa ere badauka, ho ts, 
kon tzeju eta auzo izenak gehituz, Euskal Herriko biztanle entitate guztien 
izendegi osoa prestatu eta argitara tzea .

e) Arau izaera duten Onomastika ba tzordearen lanak

Onomastika ba tzordeak proposatuta, Euskal tzaindiak honako arau hauek 
onartu ditu:

1 . Euskal Herriko udal izenak:
    92 . 99 . Zuberoa
   108 . Lapurdi
   122 . 128 . 133 . Nafarroa Beherea
   140 . Gipuzkoa
   145 . Bizkaia
   150 . Araba
   155 . Nafarroa

2 . Exonimoak:
     36 .  Fran tziako errepublikako eskualde-, departamendu- eta hiriburu-

izenak
     38 .  Munduko estatu-izenak, herritarren izenak, hizkun tza ofizialak 

eta hiriburuak



620 EUSKERA – LIII, 2008, 3

    51 . Kontinenteak, geografia izen nagusi ba tzuk eta herritarren izenak
    52 . Munduko geografiako zenbait izen (mendiak, ibaiak, i tsasoak)
    59 . Ibaiak
    60 . Ain tzirak
    70 . Mundu zabaleko uharte nagusiak
   142 . An tzinateko eskualdeen euskarazko izenak
   149 . Euskal Herri inguruko exonimoak
   151 . Espainia-Fran tzietako eskualdeen izenak
   154 . Europako eskualde historiko-politiko nagusiak
   156 .  Alfabeto zirilikoz ida tzitako izenak euskarara alda tzeko trans-

kripzio-sistema

3 . Izen historikoak:
    76 . Latin eta greziar izen klasikoak
    82 . Grezia eta Erromako per tsonaia mitologikoak
   129 . Aita Santuen izenak

4 . Hagionimoak:
    66 . Santutegiko izen ohikoenak
   125 . San, santu, done, eta besteen erabilera

5 . Ber tzelakoak:
    57 . Euskal herrialdeen, herritarren eta euskalkien izenak
   139 . Euskal Herria izena
   141 . Herri izenak: hurrenkera eta zeinu grafikoak
   143 . –erri(a) osagaia gaurko toponimian

Toponimia txikia

Esparru honetan ere Akademiak lan franko eta maila desberdinetakoa 
egiten du . Onomastika ba tzordearen xede nagusia orientazio akademikoa ema-
tea da, eskain tza hauen bitartez batik bat:

–  Irizpide zerbi tzua: Ba tzordeak toponimo txikiak idazteko irizpideak 
finkatu zituen . Lehenengo testua P . Salaberri eta M . Gorro txategi ba-
tzordekideek egin eta ba tzordeak onartu zuen . Geroago, ba tzordea 
testu hura osa tzen joan da, zenbait zuzenketa eta gehiketa eginez, hain 
zuzen, ikerketa berrien ondorioz sor tzen diren egoera berriei eran tzun 
egokia eman nahian .

–  Aholkulari tza zerbi tzua: Herri erakundeei (udalei, diputazioei, gober-
nuei) bereziki .

–  Lagun tza praktikoa: Herri erakundeetan (udaletan, diputazioetan, gobernue-
tan) toponimia txikiaren lana egiten ari direnei, lan metodologia egokia, 
izenen bilketarako fi txa informatikoa, izenak arau tzeko irizpideak, etab .

–  Ikastaro edota jardunaldien antolaketa .
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Lankide tza horretan egin diren lan garran tzi tsuenak:

–  1990-94: Nafarroako toponimia txikia . Lana Gobernuak egin zuen eta 
Akademiak metodologia finka tzeko aholkuak eta izenak arau tzeko 
irizpideak finkatu eta emateaz gain, arau tze lanean parte zuzena izan 
zuen . Nafarroako Toponimia eta Mapagin tza / Toponimia y Cartogra-
fía de Navarra bilduman argitaratu zuen Gobernuak lan hori 59 liburu-
kitan, 1:10 .000 eskalako mapak barne .

–  2001-2007: Euskal Autonomia Erkidegoko toponimia txikia . Eusko 
Jaurlari tzako Hizkun tza Politikarako Sailburuorde tzaren enkarguz, Deus-
tuko uniber tsitateko Deiker institutuak lehendik egindako lana berrikusi 
eta amaitu berri du 1:5 .000 mapetako toponimiaren bilketa eta arau tze 
lana . Euskal tzaindiak finkatutako irizpideak aplikatu dira eta Onomastika 
ba tzordeko ordezkari batek parte hartu du arau tze lana gainbegira tzen .

–  2003az geroztik: Iparraldeko toponimia . IGN-k eta Euskal tzaindiak 
egindako hi tzarmenaren ondorioa da . Helburua 1:25 .000 eskalako to-
ponimia arau tzea izan da . Lana amai tzear dago .

–  1996az geroztik: Gasteiz udalerriko toponimia historikoa. Gasteizko 
udalak Euskal tzaindiarekin egindako berariazko hi tzarmenaren ondo-
rioz, xedea hiriburuko eta bere inguruko 64 herrixkatako toponimia 
bil tzea da . Laster argitaratuko dira bi lehenbiziko aleak .

Ber tze zenbait argitalpen

–  Onomasticon Vasconiae bilduma .

Onomastika ba tzordearen bilduma da . 1986 . urtetik hona 25 liburuki ar-
gitaratu ditu . Gehienak toponimia lanak dira, herrietakoak ba tzuk, esparru 
zabalagoa har tzen dutenak ber tze ba tzuk, bai eta jardunaldietako aktak, etab .

–  Herrietako ikerketak .

Gorago erran bezala, Akademiak herrietako toponimia iker tzeko lagun tza 
ematen die udalei . Ikertu aurretik helburuak, epeak, baliabideak, etab . jar tzen 
lagun tzen die eta, proiektu bakoi tzean zuzendari bat izenda tzen du eta toponi-
moak bil tzeko euskarri informatikoa ematen die . Lanen amaieran, izenak 
arau tzeaz gain, udalei emai tzak gizartera tzeko aholkulari tza ere ematen zaie . 
Horren guztiaren lekuko dira kaleratu diren herrietako toponimia liburuak, 
mapak, eta ber tzelako argitalpenak, CDak, DVDak, etab . Lan horietako gehie-
netan, Euskal tzaindiak aipatutako parte-har tzea izan du . Ber tze ba tzuetan 
Akademiari azken gainbegira tze lana soilik eskatu zaio .

1 . Argitara emandako lanak:

   –  Onomasticon Vasconiae (OV) bilduman: Pasaia (OV 8), Andoain 
(OV 10), Eibar (OV 13), Arrasate (OV 15), Urre txu-Zumarraga (OV 
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18), Eibar-Elgeta (OV 21), Ermua Ei tzaga (OV 22), Hondarribia (OV 
23), Zaldibar (OV 24), An tzuola (OV 25) .

   –  Aparteko bildumetan: Barakaldo, Basauri, Bermeo, E txebarri, Ge txo, 
Oiar tzun, Tolosa, Zumaia .

   –  Mapak soilik: Arrieta, Azpeitia, Balmaseda, Erandio, Galdakao, 
Igorre, Irun, Laudio, Oñati, O txandio, Tur tzioz, Urdaibai, Urduña, 
Zeberio, Zizurkil .

2 .  Amaituak, baina oraingoz argitaratu gabeak: Aiara, Bakio, Burgu, 
Donemiliaga, Leioa, Urduña .

3 .  Abian daudenak: Ajangiz, Azkoitia, Berriz, Durango, Gernika, Gaute-
giz-Arteaga, Gorliz, Ibarrangelu, Ordizia, Sopela, Zaratamo, Zestoa, 
Zorno tza .

Badira, azkenik, aparte egin diren zenbait lan . Horien artean Labayru 
Institutuak bere kasa eginak dituen Elorrio eta Lezama herrietakoak eta egun 
egiten ari den Mungiakoa .

– Toponimiari buruzko tesiak .

Aipa tzekoa da azken urte hauetan zenbait doktore tesi egin direla, Ipa-
rraldean bat eta Hegoaldean (Nafarroan) hiru . Horietako bi Euskal tzaindiaren 
bildumetan argitaratu dira .

f) Kale izendegiak

Udal askok eska tzen diote Akademiari kale izendegiak azter tzeko eta 
zuzen tzeko lagun tza . Ba tzordeak aspaldian finkatu zituen irizpide ba tzuk eta 
jadanik Hegoaldeko lau hiriburu nagusietakoak, ho ts, Bilbo, Donostia, Gasteiz 
eta Iruñeko kale izendegiak aztertu eta finkatu dira . Horietaz gain, Euskal 
Autonomia Erkidegoko zein Nafarroako ber tze udal askotakoak ere bai . Eten-
gabe iristen ari zaizkio ba tzordeari eskari berriak .

Jardunaldi eta ikastaroak. Bost jardunaldi antolatu ditu ba tzordeak: 
Gasteiz (1986), Urduña (1987), Lizarra (1990), Reno, (Nevada, EEBB, 1992) 
eta Biarri tz (1994) . Horietaz gain, iker tzaileak eta toponimian interesatuak 
treba tzeko zenbait ikastaro, hala nola: E txarri Arana tz (1999), Bilbo (2008) 
eta Durango (2008) .

Onomastika zerbi tzua

Akademiara hel tzen diren kon tsulta eta eskariak bideratu eta kudea tzeko 
Euskal tzaindiak 2004an Onomastika zerbi tzua sortu zuen . Arduraduna Mikel 
Gorro txategi, Onomastika ba tzordeko idazkaria da . Kon tsulta horiek gero eta 
ugariagoak dira eta, jatorriaren arabera, hiru atal hauetan sailka tzen ahal 
dira:
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1 .  Erakundeak: gobernu, aldundi, udal, EUDEL, epaitegi, erregistro zibil, 
EiTB, RENFE, FEVE, Euskotren, mendi federazioa . . .

2 .  Partikularrak: per tsonak nahiz enpresak .

3 . Web orria eta posta elektronikoa .

ECO egitasmoa

Euskal Corpus Onomastikoa (ECO) egitasmoa 2005ean jarri zen abian . 
Proiektu honen helburua onomastika guztia: toponimoak, antroponimoak, 
deiturak, exonimoak . . . datu-base bakar batean bil tzea da .

Datu-base hori oso baliagarri tzat jo tzen da Akademiak egiten dituen lan 
eta ikerketarako . Jadanik 116 .000 fi txa inguru osatu dira (101 .816 toponimo, 
1 .453 exonimo, 3 .141 ponte izen, 9 .480 deitura) . Horietan 568 .124 erregistro 
ida tziak –dokumentalak, linguistikoak, historikoak, kartografikoak . . .–, eta 
97 .445 ahozkoak bil tzen dira . Toponimiari dagokionez, asmoa da Nafarroako, 
Euskal Autonomia Erkidegoko eta Iparraldeko toponimia guztia bil tzea, txos-
ten honen «Toponimia txikia» atalean aipa tzen diren lan orokorretatik hasita .

Proiektu honetarako sortutako fi txa da, hain zuzen, «Toponimia txikia-
ren» atalean aipa tzen diren «Herrietako ikerketak» egiten dituztenei eskain tzen 
zaiena .

Egitasmo hau Onomastika ba tzordearen menpe dago . Ba tzordeak onar-
tzen ditu urte bakoi tzeko lanen edukiak eta kronograma . Proiektuaren eragile 
eta arduradun teknikoa Pa txi Galé ba tzordekidea da eta zuzendaria ba-
tzordeburua .

Exonomastika ba tzordea

Onomastika ba tzordearen azpiba tzorde gisa fun tzionatu du zenbait urtez, 
baina 2007az geroztik berariazko ba tzorde bihurtu da Akademiaren organigra-
man eta zenbait arau prestatu ditu .

5.  ONOMASTIKAREN NORMALIZAZIOA ETA EUSKARAREN 
KALITATE ETA DUINTASUN KONTUA

Euskal tzaindiak Onomastika alorrean egiten dituen lanak ezagu tzera ema-
ten ditu . Arau izaera duten erabaki guztiak argitara tzen dira eta Onomastika 
ba tzordearen gainerako lanak: ponte izenak, deiturak, toponimoak, kale izende-
giak eta abar ere ezagu tzera ematen dira; ba tzuetan argitalpenen bidez, ber-
tzeetan kon tsulta egin duen bakoi tzari eran tzuna emanez, dagokion gomendioa 
edota irizpenaren bidez . Hala ere, kasu frankotan nonahi ikusten ahal den be-
zala, onartu, arautu eta ofizial bihurtu diren izenak ez datoz bat zenbait izenda-
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pen, erregistro, dokumentu, argitalpen eta xafla ofizialetan ida tziak ikusten 
direnekin, ez eta zenbait hedabidetan ageri direnekin ere . Norberak jakinen du 
ezjakintasuna, u tzikeria edo bertako kulturari zaion errespetu falta dagoen 
jokabide horren azpian, baina kontua da praktika hori bertako hizkun tzarekiko 
estimazio eta errespetu eskasaren adierazgarri dela . Adibideetan gehiegi ez 
luza tzearren, ba tzuk bederen aipatuko ditugu errandakoaren frogagarri:

a) Ponte izenak

Hagi tz arrunta da Euskal Herriko erregistro edo dokumentu ofizialetan 
honako hauen moduko aka tsak ikustea:

– Garazi-ren ordez Garasi, Garaxi, Gara tzi
– I tziar-en ordez Itciar, I txiar, Iciar, Iziar, Y tziar
– Usoa edo Uxue-ren ordez Usua, Usue, Uxoa, Uxua
– Ibai-ren ordez Hibai, Ibay 12

b) Deiturak

Arrazoi historikoengatik euskal ponte izenak jar tzeko oztopoak izan ba-
dira ere, gure deiturez ezin dugu gauza bera erran . Euskaldunon deitura ge-
hienak euskaldunak dira; baina, euskara Administrazioan hizkun tza ofiziala 
izan ez denez gero, dokumentu ofizialetan erdal grafian ida tziak jaso ditugu 
gure deiturak mendez mende . Ber tzeak ber tze:

– Aldekogarai > Aldecogaray
– Berakoe txe > Veracoeche
– Kortaberria > Cortaverria
– Oianluze > Oyanluce
– O txandategi > Ochandategui

Eta, zer erranik ez, urrutiagoko eskribauek ida tzi dituztenean . Adierazga-
rriak dira, erraterako, Jose Garmendiak «Euskaldun abizenak Sevilla’n eta 
Cadiz’en» izenburupeko lanean13 ematen dituen desi txuraketa adibideak:

– Amezqueta > De la Mesqueta
– Arribillaga > Rebillaga
– Elorrio > Del Orrio
– Echenique > Cenique
– Legorreta > De la Gorreta
– Jaunsaras > Jaunzaraz

Zorionez, berandu izan bada ere, gauzak alda tzeko bidea ireki zaigu . 
Hego Euskal Herrian bederen, indarrean jarritako lege bati esker, nahi duen 

12 Iturria: Nafarroako errolda . 1978tik ai tzina jaiotakoen izenak . Nafarroako Gobernuko 
Estatistika Zerbi tzua .

13 Euskera XXVI, 245-278 .
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guztiak bere deiturak euskal grafiara ofizialki alda di tzake14, lehenago zeuden 
oztopoak gaindituta . Erran beharrik ez dago, lege honek deiturak normaliza-
tzeko duen garran tziaz jabetuko bagina, epe laburrean euskal gizartearen 
deituren egoera erabat aldatuko genukeela gure hizkun tzaren mesederako .

c) Toponimoak

Alor honetan emandako pausoak garran tzi tsuak izan dira eta, gainera, Na-
farroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan ere izen ofizialak legeztatuak daude . 
Baina sinestezina badirudi ere, kasu frankotan aginduak ez dira bete tzen . Orain-
dik gehiago, aginduak bete eta betearazi behar dituztenak, zenbait agintari eta 
fun tzionario alegia, dira xafla eder eta berrietan izenak oker jar tzen dituztenak .

Erraten ari garenaren lekuko dira, ber tzeak ber tze:

Aspaldixko jarri eta zuzendu gabe dauden ba tzuk:

–  Arrai tzko bentak Arraizko bentak-en ordez, Erasun Era tsun-en ordez, 
orain dela hogei bat urte gaizki jarri eta oraindik bere horretan segi tzen 
dutenak .

–  Olagüe Olague-ren ordez .
–  Bidasoa izena Baztan ibaiari, non eta Baztan tzubi izena duen zubiaren 

gainean hain zuzen .
–  Juansenea e txea, izen desi txuratua eta euskal tradizioa erabat hausten 

duena, sobera duen e txea hi tzarekin Joanesenea-ren ordez .
–  Las Barrietas Olabarrieta-ren ordez.
–  Legazpia Legazpi-ren ordez .
–  Oceka Ozeka-ren ordez .
–  Luxaondo Luiaondo-ren ordez .

Jarri berri diren ber tze ba tzuk:

–  Zamarce Zamar tze-ren ordez .
–  Leurza Leur tza-ren ordez .
–  Bértiz Bertiz-en ordez .
–  Jauregia / Jaureguia . Azken hau erdal hi tza izanen bali tz bezala?
–  Yauri / Jauregi. Lehenengoa euskal izena eta bigarrena gaztelaniazkoa 

balira bezala?

d) Kale izenak

Zenbait herritan, kaleetako xafletan irakur daitezke, ber tzeak ber tze, ho-
nako izen hauek:

–  Nagusi kalea Kale Nagusia-ren ordez

14 40/1999 legea, azaroaren 15ekoa, «Sobre nombres y apellidos y orden de los mismos» 
delakoa .
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–  Elgoyen kalea Elgoien kalea-ren ordez
–  Lehendakari Aguirre Agirre Lehendakaria-ren ordez

e) Euskal oikonimia

Ezaguna da euskal gizartean e txeak (izan) duen nortasuna, Erdi Arotik 
hasita agirietan eta modu ofizialean erregistratuak ageri bai tzaizkigu e txe ize-
nak . Euskal Herriko eremurik handienean e txeek beren izena dute eta izen 
horien erreferen tziak era askotakoak eta abera tsak dira: ponte izenak, izengoi-
tiak, deiturak, lanbideak, toponimoak, e txeen ezaugarriak, etab .15 . Ber tzalde, 
gure legeetan e txearen garran tziarekin batera bere izenari eu tsi beharra ere 
azpimarra tzen da, Nafarroako Foruak dioenaren arabera behin tzat16 .

Izen horiek errespetatu eta berreskura tzeko kon tzien tzia aspaldikoa da 
Euskal Herrian . Orain dela 90 urte inguru abian jarri zen izenak agerian para-
tzearen aldeko proiektu bat, eta herri ba tzuetan gauzatu zen dirudienez17 . Gaur 
egun ere badago kon tzien tzia hori, herri frankotan ikusten ahal den bexalaxe . 
Baina kontua da frankotan jendeak erran bezala tsu idazten direla oikonimoak, 
jatorrizko izena ilunpean u tziz eta, ani tzetan gainera, erdal grafian ida tziz . 
Onomastikaren gainerako alor guztietan bezala beharrezkoa da e txeen kasuan 
ere izenak arautuak ematea . Bi dira gainditu beharreko oztopoak:

1 .  Aldaera laburtu eta desi txuratuen ordez jatorrizko izenak ematea, be-
har bezala eta euskal grafian egokituak . Egia da lan txalogarria egin 
dutela zenbait herritan e txe izenak berreskura tzeko, baina ez hain 
txalogarria, eta penagarria ani tzetan, izen horiek ida tziak ematerakoan 
forma arautua kontuan ez har tzea, edo hartu nahi ez izatea .

Ba tzuetan ahoskatu bezala ida tziak ager tzen dira:

–  Ademenea Adamenea-ren ordez
–  Aliñea Allinea-ren ordez
–  Ar txea Arre txea-ren ordez
–  Arzua Arzubiaga-ren ordez
–  Dolagaraia Dolaregaraia-ren ordez

Ber tzeetan erabat desi txuratuak:

–  Bisku Beaskoa-ren ordez
–  Izal Irazabal-en ordez

15 Iñigo, A . (2000: 140) .
16 «Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la compilación del derecho civil foral 

de Navarra . Título II, Ley 38» delakoak honela dio: «la casa, sin constituir persona jurídica tiene 
su propio nombre y es sujeto de derechos y obligaciones respecto a las relaciones de vecindad, 
prestaciones de servicios, aprovechamientos comunales, identificación y deslinde de fincas y otras 
relaciones establecidas por la costumbre y usos locales . Corresponde a los amos el gobierno de la 
casa, el mantenimiento de su unidad y la conservación y defensa de su patrimonio y nombre» .

17 Mugika, G . (1915: 323-327) .
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–  Su txus Zuha tzu-ren ordez
–  Uxar Urizar-en ordez

Eta azkenik, badira franko jatorrizko izen gardenean emanak, baina erdal 
grafian ida tziak:

–  Arocenea Aro tzenea-ren ordez
–  Juancorena Joankorena-ren ordez
–  Marticena Marti tzena-ren ordez

2 .  Euskal Herriko hainbat mendetako ohitura eta tradizioa alde batera 
u tziz, azkeneko urte hauetan, modan jarri ondoren, zabal tzen ari den 
joera da Biyak-bat, Zuk eta Nik, Gu biena, Gure ame tsa, Gure kaiola, 
Gure txokoa, Gure nahia, Gure bakea, Goxo-goxua eta an tzeko izen 
artifizial an txak jar tzea, jadanik nonahi ikusten direnak . Joera hau 
geldiarazi eta, ahal delarik, herriak izan duen ohiturari segi tzea izanen 
li tzateke zen tzuzkoena18 .

6.  ONOMASTIKA EUSKARAREN NORMALIZAZIOAN: 
AKADEMIAREN ETA ADMINISTRAZIOEN EGINBEHARRA

Hasieran erran bezala, Euskararen Akademiari dagokio hizkun tza arau-
tzea, gizartearen harreman guztietarako hizkun tza egoki tzearen ardura eta 
agintari tza19 . Toponimiari dagokionez, K . Mi txelenak lehendabiziko Euskal 
Herriko Udalen Izendegi-aren aurkezpenean, 1979an, argi adierazi zuen ono-
mastika kontuetan ezin zela nor bere kabuz ibili eta Euskal tzaindiari zegokio-
la gidari tza20 .

Onomastika gaietan ordea, ber tzeetan ez bezala, ematen du euskal tzale 
bakoi tza –eta, ani tzetan, euskal tzale izatera iristen ez dena ez ezik, hizkun tza 
bera ezagu tzen ez duena ere– hizkun tzalaria dela eta, batez ere, etimologia 
kontuetan aditua .

Normatibiza tze edo arau tze kontua ez da gai erraza, ongi baitakigu, den-
boraren poderio eta ber tze hainbat eraginengatik, gureganaino iri tsi diren ida-
tzizko aldaerak edo gaur egun herriaren ahotan erabil tzen diren aldaera labur-
tu eta desi txuratuak eta jatorrizko formak konpara tzen baditugu, bien arteko 
aldea aski nabaria dela . Badakigu berme zientifikoa lor tzea ez dela kontu 
erraza, eta horregatik badagoela arkaismo-an edo populismo-an eror tzeko 
arriskua . Hori guztia dela eta, gramatika eta hiztegi gaietan bezalaxe, onomas-

18 Joan Anton Rabella-k an tzeko arazoa azpimarrazten du Kataluniako kostaldean eraiki 
diren auzune turistikoetan . Kasu ani tzetan lekuarekin eta tradizioarekin zerikusirik ez duten izenak 
jarri dizkiete .

19 573/1976, o tsailaren 25eko Erret Dekretua .
20 Mi txelena, K . (1978: 313) .
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tika arau tzeko eman behar den lehendabiziko eta ezinber tzeko urra tsa, K . 
Mi txelenak 1979ko Euskal Herriko Udalen Izendegia-ren sarreran proposa tzen 
zuenaren arabera, aldez aurretik irizpideak finka tzea da eta, ondotik, izen 
bakoi tzaren ida tzizko eta ahozko lekukotasunak bil tzea, iker tzea, hauta tze la-
nak egitea eta, azkenean, irizpide horien arabera izen bakoi tzaren aldaera 
arautua ematea . Hori da Euskal tzaindiaren Onomastika ba tzordeari egitea 
egoki tzen zaion lana .

Baina Onomastika ba tzordearen eta Euskal tzaindia beraren eskutik kanpo 
geldi tzen den zerbait gehiago gauzatu behar izaten da lan horrek gizartean 
eragina izan dezan . Mi txelenak Bergarako Bil tzarrean aski argi adierazi zuen 
honako hi tz hauetan: «ez dezagun ahan tz gauza bat dela proposa tzea, bestea 
proposamena heda tzea eta bestea, berriz eta azkenik, ofizialtasuna, legeztape-
nen bitartez lor tzen dena»21 .

Legeak egitea ez dagokio Euskal tzaindiari, Legebil tzarrei baizik, eta Go-
bernu, Diputazio eta Udalei (Administrazioari, eta beronen fun tzionarioei 
azken batean) lege horiek gara tzea, bete tzea eta betearaztea .

Hego Euskal Herriko Legebil tzarretan araututako legeen arabera, Euskal-
tzaindia da euskara gaietan proposamenak egiteko erakunde ofiziala22 . Akade-
miari dagokio, bada, gomendioak, irizpenak edota arauak ematea eta hor 
amai tzen da bere lana . Hortik aurrekoa herri aginteen kontua da . Azken hauen 
eginbeharra da izen ofizialak legezta tzea, legeak bete tzea eta betearaztea23 .

Baldin tza horiek guztiak bete tzen direnean, ho ts, gure izanaren izenak 
behar bezala ager tzen direnean, gure herriaren nortasunaren alderdi garran tzi tsu 
bat berreskuratuko dugu eta agerian para tzea lor tzen badugu, euskararen duin-
tasuna eta i tzala, onomastikaren kasuan, behin tzat, bere lekuan jar tzea erdie tsiko 
dugu eta, azken batean, onomastikak duen balio sinboliko eta hedadurarengatik, 
euskararen estetikak, duintasunak eta prestigioak bere lekua hartuko du .
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