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Toponimia gizartera tzeko 
lanen garran tzia
muguru tZA montAlbAn, Felix
Euskaltzaindiko Onomastika batzordekidea

Gizakia omen da, izaki guztien artetik, abstrakziorako ahalmena duen 
bakarra. Hau da, bere pen tsamenaren bitartez, aurrean ez dituen alegiazko 
errealitate ba tzuk bizi di tzakeela. Adituen esanetan, burmuinaren hiperfun-
tzioari zor diogu gaitasun hori: gaixotasun izan zitekeen hori ezinbesteko 
baliabide bihurtu zen gizakiaren eboluzioan. Nola edo hala, horri esker, 
edozein tokiri egin dakioke erreferen tzia bertan izan barik. Hortik, eta giza 
lengoaiaren eskutik, sortu zen toponimia: gizakiaren uniber tsoko espazioak 
antola tzeko «koordenada» sistema berezia, egun satelite bidezko GPSek 
egiten dutenetik ez oso urruna.

Hobeki uler tzeko ilustra dezagun adibide batez. Irudika dezagun Gor-
beiako I txina bezalako paraje bat, labirinto karstikoa, eta Euskal Herria 
osoan aurki dezakegun paisaiarik ulergai tzenetakoa. Nahikoa izan da bertan 
toponimia aplika tzea, anabasa geologiko hori mende eta mendeetan zehar 
antola tzeko eta menderatuta izateko. Haren bitartez, inguruko herritarrek ez 
dute inolako oztoporik izan ar tzain txabola, ikaztegia edo harpea non ziren 
zehazteko. Toponimiaren garran tziaz ohartarazteko, pen tsa dezagun no-
lakoak izango liratekeen mapak, leku izenak agertuko ez balira... Definizioz, 
esan daiteke toponimo bat entitate geografiko bati erreferen tzia egiten dion 
izen berezia dela. Azalpen nahikoa tekniko eta akademikoen tzat baina ez 
toponimian harago sartu nahi duenaren tzat. Leku izenak gehiago dira, zer-
bait miresgarri, egiatan existitu gabe guztiok ezagu tzen, onar tzen eta 
konparti tzen duguna. Sine tsi ikusi barik... Ez al zen hori fedearen definizioa? 
Eta hori dena gu txi bali tz, gure pen tsamen eroaren ekoizpena den toponimia 
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hori, azken finean, gizarte, kultura, herri edo gizabanakoen historia gorde 
duen geruza sistema bat da. Ez hemen, munduko bazter guztietan baizik, ez 
baita toponimia erabil tzen ez duen kultura edo zibilizaziorik ezagu tzen.

Esan bezala, hiztun komunitate bati buruzko berebiziko informazioa ira-
gaten digun sistema da: linguistikoa, historikoa, etnografikoa, antropolo-
gikoa... toponimian edozer sartu daitekeelako.

Horrela gauzak, erraz ulertuko dugu nola erabaki zen toponimoei ondare 
kultural ez materialaren tratamendua eman behar zi tzaiela, New York en 
2007ko abuztuan izandako Izen Geografikoen Normalizazioari buruzko Na-
zio Batuetako Bedera tzigarren Konferen tzian.

Eta ondare hi tza aipa tzen dugun unetik bertatik, guri, Administrazioari, 
dagokigu horri beti loturik doazen hiru faseen beteketa berma tzea: ondare 
hori a) jaso, b) egonkortu eta c) hedatu behar dugu. Batez ere, azken hau, 
heda tzearena, ondare ez materiala izateagatik, desager tzeko arrisku bizia 
duelako. Beste modura esanda, toponimiaren erabilera sustatu egin behar 
dugu haren irautea berma tzeko.

Ondare hori gal ez dadin, ahalegin berezia egin behar dugu, azkeneko 
mendean erabat aldatu zaizkigulako produkzio sistemak eta, ondorioz, be-
hinola lurrarekin zegoen lotura estua barreiatu egin delako ia desagertu 
arte. Arau orokor moduan esan daiteke behar ez den toponimoa ez dela 
erabil tzen eta erabil tzen ez den toponimoa desagertu egiten dela. Bai hemen 
bai munduko azken bazterrean ere.

Bestalde, eta arestikoari jarraiki, esan behar da toponimo guztiek ez du-
tela gal tzeko arrisku bera. Berriz ere, ilustra dezagun adibide batekin. 
Aurkin tza eder bat ezagu tzen dut, Ai tzalde izena duena. Nik badakit non 
den baina nekez asmatuko du hau irakur tzen duen besteren batek. Erraza-
goa izango zaion, beharbada, behin esanda Aiztondo mendiaren hegian da-
goela. Hala ere, seguru aski, oraindik ez da non den asma tzeko gauza esan-
go. Baina hurbil tzen joango da esaten zaionean mendi horretara Beruete 
herritik igo ohi dela, herri hori Basaburuan dagoela eta Basaburua Nafarroa 
dela eta Nafarroa Euskal Herriko atal bat dela eta, azken hau, Europaren 
barruan dagoela. Identifikaziorako zailetik errazerako ibilbide honetan 
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ohartuko gara azken izenek (Europa, Euskal Herria...) ez dutela inolako 
gal tzeko arriskurik baina bai izan dezakete beste muturrekoek (Ai tzalde...). 
Horrelakorik gerta ez dadin, ondarea iraunarazteko hiru fase orokor horie-
tan lan egin behar dugu. Goazen banan banan ikustera.

Toponimia jaso. Lehenik eta behin izenen ahozko testigan tzak jaso be-
har ditugu, haien bitartez herri ahoskapena eta kokapen zeha tza zein den 
jakiteko. Premia larrienekoa da, berriemaile egokiak, tamalez, geroz eta gu-
txiago direlako. Bil tze lan hori ezin daiteke edonola egin eta egokiena da 
Euskal tzaindiari aholkua eska tzea jakiteko zein metodologia erabili behar 
den, zori txarrez, gaizki egindakoek, ez dutelako gehienetan a tzerabiderik.

Bestetik agiri historikoetan izen horiek u tzitako arrastoa aztertu behar 
dugu. Oso lan garran tzi tsua baina, lanen hurrenkeran, eta nire aburuz, bi-
garren fasean egin behar dena, informazio hori ez delako gal tzen urte bat 
beranduago egitea erabakiz gero.

Ahozko eta ida tzizko informazio historikoa eskuan izanda, eta horreta-
rako adostutako irizpideak baliatu eta gero, izendapen estandarizatu bakar 
bat aukeratu behar dugu. Bakarra esan dugu mapa batean eta erabilpen 
fun tzionalerako ezin dugulako bat baino gehiago erabili. Honetarako ere, 
Euskal tzaindia dago, lagun tzeko prest.

Euskara oraindik ere normalizatu gabeko hizkun tza denez, azkeneko fase 
honetako emai tza askok arazoak sor tzen ditu sarri herri har tzaileen artean. 
Zenbaiten iri tziz, ahozko forma hautatu behar da, forma historiko eta estan-
darizatua albo batera u tziz, «herriarena» delako. Baina, egun erabil tzen di-
renen artean, zein da ahozko forma egoki eta bul tzatu beharrekoa: Austiar-
min; Austearmin; Austarmin Austigiarbin ala Austigiarmin? Eta zer egin 
behin jakinda gu txira arte Austegiarmin dokumentatu izan dela? Azken 
hau bazterrean u tzi eta ahozko horietako bat da indarrez ezarri beharrekoa? 
Ez al da hori izen horri egin dakiokeen traiziorik handiena egitea?

Gainera, herri ahoskerako Zebilla, Güerba edo Cajtilla bezalako izenak 
sekulan idazten ez baditugu zergatik bai Zeani (Zeanuri), Elorrixo edo an-
tzerakoak. Hizkun tza sendo batek ez dituen izen anormalizazioak hizkun tza 
ahulak onartu behar?
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Horrelako hu tsegiteetan maisuak izan gara, sarri, euskaldunok. Beti ge-
hiegikeria gur tzen eta txalo tzen... Berdin txuletak jaten, harriak jaso tzen 
edo gure izenen «herri» ebakera zein den erabaki tzen. Are gehiago, irudi 
denez, askoren tzat «euskarazkoagoa» da txarren ahoska tzen den izena: oker 
borobila. Euskarazkoagoa al da Zeani Zeanuri baino? Zeren arabera? Izenen 
estandarizazioa ezinbestekoa da eta gainerako hizkun tzek egiten badute ez 
dago arrazoirik gurean ere ez egiteko.

Toponimia egonkortu. Behin izenen informazioa eta forma estandariza-
tuak ditugula, egonkor tzeari ekin behar diogu. Horretarako hoberena, 
ofizial tzea da. Baina gure herrietako toponimia ofizial tzeko modurik ez dugu 
salbu eta herri edo kale izenetan. Horretarako egokia da oso, irizpide ba tzuk 
finka tzea udal ordenan tza baten bitartez arau tzea: elebitan joango diren, 
elebakarrean, berezko toponimoa lehene tsi sorrera berrikoen eta per tsona 
izenen aurrean...

Bestetik, egokiena da forma bakar bat onar tzea, eta ez elebitan, praktikan 
INEra bidaliko den informazioa, programa informatikoetan erabiliko dena 
eta abar, horietako bat bakarra izango delako, gehienetan, erdarazkoa.

Bestetik, herriko toponimia osoa zabal tzeko eta ezagutarazteko biderik 
onena mapa bat egitea da, gerora, e txe guztietara banatuko dena. EAEn 
aukera ederra dago horretarako, Eusko Jaurlari tzaren Lurralde Antolamen-
du eta Ingurumen Sailak urtero urtero horretarako lagun tza deialdi berezia 
egiten duelako. Mapa kostuaren hiru laurdenak ordain tzen ditu, beraz, uda-
lei gainerako laurdena eta BEZ dagozkie. Lagun tzak udalerriaren azaleraren 
araberakoak izaten dira baina diru nahikoa izaten da mapa on bat egiteko.

Mapa bat egin aurretik, aholkagarria da oso, bildutako toponimia guztia-
rekin erakusketa bat egitea. Egingo dugunaren mapa beraren inprimaketa 
aurreko proba ere izan daiteke. Eta arrakasta tsu suerta dadin, ezinbestez 
parte har tzea sustatu behar dugu: e txe guztietara gonbidapenak, berriemai-
leak izan direnei gonbidapen berezia, kultura elkarteak...

Erakusketak onurak besterik ez dakar tza: toponimia lana parte har tzaile 
bihur tzen dugu, ekitaldi kultural bat egiten dugu, balizko okerrak zuzen-
tzeko oso bide efektiboa da eta, azken finean, egindako lanari legitimitate 
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bat ematen zaio, herritarren «izenpea» daramalako. Sendagai onenek beza-
la, ez du kontraindikazio ezagunik.

Behin mapa izanda edonolako erabilpena eman diezaiokegu: ikaste-
txeekin lan egin, mendi elkarteekin, turismo bulegokoekin eta abarrekin.

Bestetik, komenigarria da oso, izenen informazioa gizartera tzea, batik 
bat, estandarizazio prozesuan jasandako aldaketak ulertu ahal izateko. Al-
daketa horien zergatia –forma dokumentatuak...– ezagututa, askoz errazago 
onartuko dira egoki tzapen horiek. Horretarako aholkagarriak dira argital-
pen xume eta erakargarriak. Ikerketa sakonak bestelako helburuetarako 
egokiak diren arren, ez dira oso efektiboak gure helburu honetarako. Lan 
osoak webgunean edo bestelako euskarri digitalean eskaini daitezke.

Gure izenek seinaleetan izango duten presen tziari erreparatu behar dio-
gu: kale izenak, bide seinaleak, e txe izenak edo toponimoak dauden tokie-
takoak: ibilbide toponimikoen aukera ere hor dugu.

Hortik aurrera, nahi duguna egin dezakegu toponimia gizartera tzeko: 
umeen tzako jokoak, unitate didaktikoak, baliabide informatikoak...

Dena dugu baliagarria, Aiztondo mendian dagoen Ai tzalde tokiaren ize-
na bezalakoak galdu ez daitezen. Eta ez ahaztu: ezagutu eta erabil tzen den 
toponimoa ez da sekulan gal tzen.
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