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ABSTRACT 
This article is intended to analyze some linguistic features that appear in place names from the Bakio area. The authors discuss the 
“e” that appears at the end of many toponyms. Furthermore, they want to emphasize the system that has been developed in that area 
to distinguish between common and proper nouns. They believe that this aspect has to be taken into consideration in the process of 
toponymic normalization, since otherwise the local language system would be affected. The purpose of this article is to show the 
linguistic relationship between common and proper nouns. 

LABURPENA 
Artikulu honetan Bakioko leku izenetan agertzen diren ezaugarri lenguistiko batzuk aztertu gura dira. Leku izen askoren amaieran 
agertzen den "e" horren gainean jardungo da. Beste alde batetik, bertan izen bereziak eta arruntak bereizteko garatu den sistemaz 
ohartarazi gura dugu eta uste dugu toponimiaren normalizazioa egiten denean hau gogotan erabili behar dela; osterantzean bertako 
hizkuntza sistema kolokan jartzen da eta. Helburua izen arrunten eta berezien arteko erlazio linguistikoa erakustea da.  

Berba gakoak: Toponimia, azentua. 
 
 
 

1. Sarrer a 
Artikulu honetan Bakioko leku izenen artean hain 

sarri agertzen diren "e"z amaitukoen gainean jardun 
gura izan dugu. Era honetako izenak zelan dauden 
bertako sistema linguistikoan integratuta agirian utziko 
dugu. Izen horien azterketarekin batera leku izenetan 
nabaritzen diren beste ezaugarri li nguistiko batzuk ere 
aztertuko ditugu. Gure behartxo hau egiteko datu 
sinkronikoetan oinarrituko gara, ez da gure helburua 
aztertzea ez nondik etorri den "e" hori, ez zergatik sortu 
den, ez eta zelan sortu den; hor dagoela erakutsi gura 
dugu eta bertako sisteman guztiz integratuta dagoenez 
gero, ezin ukatu daitekeela baino.  

2000. urteko irailetik 2001. urteko abendura arte 
Bakioko Udalaren ekimenez etxerik etxe ibili ginen 
bertako toponimia batzen eta ikertzen; bilketa horren 
emaitza izan zen aurkeztu genuen txostena. Txosten 
haren datuetan oinarrituta "Bakio Bazterrik Bazter" 
deritzon beharra egin dugu. Helburua bertako 
kulturaren atal batzuk gordetzea eta zabaltzea izan da. 
Gure beharra egin ahal izateko toponimoen era 
normalizatuak erabaki behar izan genituen. Guk geure 
beharrari ekin genionean argi utzi gura izan genuen 
normalizazioaren gorabehera hori Euskaltzaindiaren1 
esku utzi behar zela, hala ere, behar hori egiteko 
erizpide orokorrez gain Euskaltzaindiak informazioa 
eduki behar du bertako sistema ezagutzeko eta bertako 
eredua kontutan eduki behar duela uste dugu. 

                                                      
1 Eskerrak eman behar dizkiegu batetik Euskaltzaindiaren 
Onomastika Batzordeko idazkaria den Mikel Gorrotxategiri, 
gurekin izan duen eroapenagatik, sarritan bat etorri ez garen 
arren, berarekin eduki ditugun eztabaidei artikulu honek asko 
zor die, eta bestetik Patxi Galéri, eztabaida horietariko 
batzuetan parte hartu du eta. 

Orduko beharrari ekin genionean, Bakioko leku 
izenen gainean ahalik informazio gehien bil tzea hartu 
genuen helburu nagusitzat. Helburu horrek berorrek 
gidatu zuen gure ibilbidea, baina denborak mugatua 
ahozko iturrietako informaziorik zabalena biltzeari lotu 
gintzaizkion beren-beregi. Hura osatzeko erabili 
genituen idatzizko iturri batzuetako datuek ezagutzen 
ditugu formen etorkia ulertzen lagunduko digute eta 
noizean behin aipatuko ditugu, zeharbidez bada ere. 

Helburua, beraz, argia da toponimiaren ezaugarri 
linguistiko batzuk agerian uztea eta toponimiaren izen 
berezi eta izen arrunten arteko erlazio linguistikoak 
erakustea. 

2. Metodologia 
Metodologiari dagokionez, inkesta zuzena izan zen 

behar osoaren ardatza, hots, 120 inkesta burutu 
genituen eta horien bidez herrian dauden ia baserri-etxe 
guztietara hedatu ginela esan dezakegu. Egin genituen 
inkesta gehienak grabatuak izan ziren (115), 
horretarako Minidisc grabagailua erabili da kanpo 
mikrofono batekin, hots, grabazio guztiak digitalak 
izan dira. Grabazioak informatzaileen ingurunean egin 
dira, gehienak Bakion bertan; hala ere, azken urteetako 
etxe eta lur jabeen aldaketak direla eta, inkesta batzuk 
Bermeon, Mungian eta Bilbon egin dira. Behin 
grabazioak burututa, materiala irauli egiten izan da 
ordenagailura COOL edit pro deritzon soinu 
editorearen bidez; halandaze egin ditugun inkesta 
guztiak gordeta dauzkagu CDetan. Inkesten 
transkripzioak zehaztasunez egin ahal izateko Bilboko 
Ingeniaritza Eskolan garatutako AHOT aztergailua 
erabili da. Berorren bidez oinarrizko maiztasunak eta 
espektrogramak egin dira azterketa errazteko. 
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3. DATUEN azterketa 
Asko dira amaieran "e" daukaten izenak: sabale, 

sarre, gane, sakone, okerre, labane, e.a. Kasu 
gehienetan izen guzti hauek berbeta arruntean "a" 
mugatzailez amaituko pareak edukitzen dituzte: sabala, 
sarra, gana, sakona, okerra, labana, e.a. Hori dela eta, 
pare minimoak sortzen dira eta bereizketa argia egiten 
da izen berezi eta arrunten artean. Euron deklinabidea, 
batez ere inesiboan, argigarria da; izen bereziak 
mugagabe erara deklinatzen dira eta arruntak, ostera, 
singular erara: 

 
Bereziak Arr untak 
sabalen sabalien 
sarren sarrien 
ganen ganien 

sakonen sakonien 
okerren okerrien 
labanen labanien 

1. Taula: Izen arruntak eta bereziak. 

Datuak ikusita formula dezakegun hipotesia zera 
da, hots, izen arruntak mugatu erara erabiltzen dira eta 
izen bereziak mugagabe erara; arazoa zera da izena 
bokalez amaitukoa denean morfema hutsa dela eta 
kontsonantez amaitukoa denean, ostera, -e gehitzen 
zaiola. Jarraian bertako bokalez amaituko izenen artean 
aurkitu ditugun pareak ematen ditugu: 

 
Berezia Arr unta 
Errékarte errékartie 
Étzatze étzatzie 

Gabantxóatze gabantxo átzie 
Lábatze lábatzie 

Mintxuátze mintxu atzie 
Errotáurre errotáurrie 
Étzaurre étzaurrie 

Errótabarri errota barridxé 
Etzebarrí etze barridxé 

Itxurribarrí itxurri barridxé 
Solobárri solo barridxé 
Subibarrí subi barridxé 
Gastañári gastañáridxe 
Sagárdi sagárdidxe 
Sagásti sagástidxe 

Bekoétze beko etzié 
Goikoetzé goiko etzié 
Etzegórri etze gorridxé 
Lurgórri lur gorridxé 
Urgórri ur gorridxé 

Bekolánda beko lándie 
Bedarléku bedarlékue 
Sálle luse sálle lusie 

Berésiondo berési ondoa 
Etzeóndo etze óndoa 

Kárabiondo kárabi ondoa 
Palatuóndo palatu óndoa 
Subióndo subi óndoa 
Bekortú bekortué 
Etzépe etzépie 

Itxurrípe itxurrípie 
Kamiñópe kamiñópie 
Kantarápe kantarápie 

Bekosarratú beko sarratué 
Bekosólo beko soloá 

Erdikosólo erdiko soloá 
Étzaurreko solo étzaurreko soloá 

Goiko sólo goiko soloá 
Etzesúri etze suridxé 

2. Tabla: Izen arruntak eta bereziak. 

Kontsonantez amaituko eta "e" gehitzen duten izen 
bakunen artean honako hauek aurkitu ditugu: 

bartúne (barturen), batisé, galtzarré, gané, berdxéle, 
sakoné, sabalé, biskerré, iberré 

Izen konposatuetan, bigarren konposagaiaren 
arabera sailkatuta, honako izenok aurkitu ditugu: 

ATXE: arkotxé, fráilatxe, fráill atxe, gasteluátxe, 
itxostxóriatxe, ixérratxe, kurtzékoatxe, lábatxe, 
lukiátxe, máratxe, muxérratxe, potórroatxe, siárratxe, 
sókatxe 

BARRENE: andiñóbarrene, landabarrené, 
solobarrené 

BIRIBILLE : ganbiribill é 
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BISKERRE: solóbiskerre 

GANE: aldanparegáne, andramitagáne, 
askárretagane, bidegáne, itxurrigáne, koplagáne, 
larrátxugane 

GOIENE: bidégodxene, sológodxene 

GUNE: ibergúne, mendigúne 

LABANE: arrilabané edo arlabané 

MAKURRE: sállemakurre 

OKERRE: atxókerre 

SAKONE: sabálsakone, gasadisakoné, solosakoné 

TXIKERRE: solótxikerre 

ZABALE: larrásabale (basoa), larrasabalé (etxea), 
solosabále 

ZARRE: etzésarre, itxúrsarre, másteisarre, 
kárabisarre, dxáurisarre, dxáusarre, mákusarre, 
olasarré, mintxisarré, iberre sarré, itxurri sárre, 
kárabisarre, solosárre, tabernasarré, torresarré, 
trabensarré, 

Atal honetan berton etxeen izenetan batez ere 
erabiltzen den -ENE atzizkia ere sartu behar dugu, izan 
ere, arazo bera delakoa daukagu: alkórtene, bartúne, 
bartúrene, bénguridxene, búsoane, dolapitxíñe, 
dxolapitxíñe, gálone, gasparréne, gérekane, górtene, 
górtiñe, inyarréne, ítxupidxene, kátikene, kátxone, 
kitroyéne, larrené, lwísene, mákune, múxikene, óstiene, 
óstiñe, panadiéne, patxuléne, pértxene, pértxiñe, 
prestetóridxene, sáitxune, sántiñe, séitxune, ugéldene, 
úgeldene 

Alor honetan Bakion bertan parerik topatu ez 
badugu ere, Meñakan honako pare hau agertzen da2: 

Perunen (Perune izeneko etxean) Perunian (Peru da 
jaubea eta etxearen izena Dxauri) 

"e" hori izenaren zati bat dela egiaztatzeko bada 
beste argudio bat, hots, "goiko" edo "beko" gehituz 
gero, "e" gorde egiten da; adibidez: 

 bartunegoikoa  bartunebekoa 
 dxausarregoikoa dxausarrebekoa 
 kurtzikenegoikoa kurtzikenebekoa 

Arazo hau ez da Bakion bakarrik gertatzen, aitzitik, 
Bizkaiko mendebaldean sano zabal dagoela uste dugu; 
gaia amaitu gura ezta, ez eta gutxiago ere, hona hemen 
herri batzuetan topatu ditugun pareak 

 
Berezia Arr unta 

Ganen Ganian 
Kortasarren korta sarrian 
Etzetxikerren etze txikerrian 
Ursabalen ur sabalian 

3. Tabla: Larrabetzu. 3 
 

                                                      
2 Isabel Ibarzabalen komunikazio pertsonala. 
3 Ander Olalderen kumunikazio pertsonala. 

Berezia Arr unta 
Errotasarre errota sarra 
Pososabale poso sabala 

4. Tabla: Gatika. 4 
 

Berezia Arr unta 
Beñakabarrenen Beñaka barrenian 
Solobarrenen solo barrenian 

5. Tabla: Meñaka. 5 
 

Berezia Arr unta 
Kortasarren korta sarrean 
Sabalen Sabalean 
Dimeganen dime ganean 

6. Tabla:Dima. 6 
 

Berezia Arr unta 
Uriguenen uri guenin 
Itturrigunen itturri gunin 

7. Tabla:Aulestia. 7 
 

Berezia Arr unta 
Etzeganen etze ganean 
Subisarre subi sarrean 

8. Tabla: Zeberio.8 

Hona helduta, toponimiaren azterketa honekin 
lotuta nabaritzen diren beste joera interesgarri batzuk 
aurkitu ditugu. Gehienetan, toponimian berbeta 
arruntean gertatzen diren prozesu fonologiko berberak 
gertatzen dira; ataltxo honetan horietariko batzuk 
aztertuko ditugu. Garrantzitsuenak bokal asimilazioa, 
"dx"en txertaketa eta kontsonanteen palatalizazioak 
dira. 

"a" bokala "i" eta "u"ren ostean "e" bihurtzen da 
berbeta arruntean (erdian kontsonanteak egon arren) 
esate baterako: eskue, ogidxe, lagune, mutill e, e.a. 
Toponimoetan era honetakoak ere aurki ditzakegu: 
seube (zeuba), burre, mune, errenteridxe, talleridxe, 
eume, iderra, igertu.  

Edozelan ere, araua ez da kasu guztietan aplikatzen, 
atzizki batzuek galarazo egiten dute arauaren 
aplikazioa: 

AGA, intxaurra, usiña, sumintxa, amútza, éitza, 
goróstidxa, itxúrr idxa, txíkoarr idxa. Kasu honetan pare 
bereizgarriak topa ditzakegu hizkuntza arruntagaz 

                                                      
4 Esther Elgoibarren komunikazio pertsonala. 
5 Informatzailea Isabel Ibarzabal. 
6 Informatzailea Gotzon Aurrekoetxea. 
7 Maribi Unamunoren komunikazio pertsonala. 
8 Etxebarria (1991) eta beraren komunikazio pertsonalak. 
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erkatuz gero: gorostidxa (gorostiaga) gorostidxe 
(arbola); usiña (osinaga) usiñe (usaina). 

ALDE, txirr ikalde, saitxualde, mintxualde, 
etzebarr iálde, mendiálde, depósitxualde, gáratialde, 
gárialde. Deklinabidean "alde" atzizki gisa erabiltzen 
danean mugagabe erabiltzen da eta hizkuntza arruntean 
"aldie" mugatua: saitxualden (izen berezia) saitxu 
aldien (izen arrunta), e.a. 

Beste atzizki batzuen "a", ostera, asimilatzen da:  

TZA, urkitze, sinkintze, mallúkitze, sítze 

Berba konposatuetan edo sintagma bereko izen eta 
adjektiboen artean sekula ez da aplikatzen araua: 
urunkaxie (ez *urunkexie), ogigastaye (ez 
*ogigestaye), leibaltza (ez * leibeltza), morroi makala, 
e.a. Leku-izen konposatuetan gauza bera gertatzen da, 
hots baldintza egokiak egon arren bokala ez da 
asimilatzen: ibill aurre, subidxaurre, mintxuatze, 
udxarte, itxurr isarre, aritxárte, uribitárte, olátxuaurre, 
arr itxúgane, e.a.  

Bokalen eraginez, "i"ren ostean beste edozein bokal 
agertzen denean, "dx" kontsonantea txertatzen da: 
ogidxe, bidxotza, idxeltzoa, e.a. ; araua ondoko era 
honetara formula dezakegu: 

  0---> dx/ i____V  

Toponimian ere gauza bera, erroa eta atzizki 
batzuen artean gertatzen da, baina ez atzizki guztiekin: 
etzebarr ialde (ez *etzebarridxalde), mendiálde (ez 
*mendidxalde). Txertaketa onartzen dutenak honako 
hauek dira: 

AGA: goróstidxa, itxúrr idxa, odxá, txíkoarr idxa 

ETA: otándidxeta, mástidxeta, ódxeta 

ENE: benguridxene, ítxupidxene, prestetóridxene 

Konposatu ihartu batzuen konposagaietan: 
subidxaurre, udxarte.  

Palatalizatzen diren kontsonanteak "t", "d" (ind 
ingurunean), "s", "l" eta "n" dira; palatalizazioa "i"ren 
ostean eta bokal aurrean edo berbaren amaieran 
gauzatzen da: 

 
 Palatalizatua Adibideak 

t tx saitxu, mintxu, beitxí, goitxí, 
itxúrridxa, 

d iny inyarrene 
s x ixérratxe 
l ll  artasill é, ganbiribill é, 

birjill andápe, ibill áurre, fráill atxe 
n ñ andiñó, górtiñe, pértxiñe, sántiñe, 

usiña, 

9. Tabla: Palatalizazioaren adibideak. 

Beste leku baten esan dugun moduan, (Gaminde, 
Martiartu, Elgoibar eta Olalde; 2002a) informatzaileek 
ematen dituzten leku-izenen informazioa kontu handiz 
erabili behar da erdararen interferentzia eta 
akulturazioa toponimiaren eremu honetan oso handiak 

direlako. Toponimoen azentueraren alorrean 
akulturazioa neurtzea izan zen behar haren helburu 
nagusia eta bertan ikus daitezke emaitzak.  

Bakioko azentuera (Gaminde 1999 eta Gaminde eta 
lag.2002b) Bizkaiko iparraldeko Getxo-Gernika 
barietatearen barruan kokatzen da. Barietate honetan 
oinarrizko bereizketa egiten da morfema azentubako 
eta azentudunen artean. Lexiko arruntean legez, 
morfema azentudun eta azentubakoen arteko bereizketa 
honek toponimian ere zenbait kontraste sortarazten du.  

údxarte (Goitisolon) - udxarté (Urkitzaurren) 

básidxo (auzoa) - basidxó (etxea) 

Konposatuen artean ere kontraste batzuk sortzen 
dira: 

larrasabalé (etxea) - larrásabale (basoa) 

etzebarrí (San Pelaion)  - etzébarri (Zubiaurren) 

bekoetzé (San Pelaion) - bekoétze (Artzalden) 

Toponimoak euren azentu moldearen arabera sailka 
daitezke; batetik azentubakoak ditugu, hots, arau 
orokorraren arabera azentua azken silaban hartzen 
dutenak; eta, bestetik, azentudunak; hauek azentua 
erroaren silabaren batean hartzen dute. Jarraian batzuen 
eta besteen silaba kopuruen arabera sailkatuta adibide 
batzuk ikus daitezke: 

a) Azentubakoak: 

o-ó: astxó, beitxí, dxatá, erlé, goitxí, gurgú, larrá, 
lorré, mintxú, saitxú, torré 

o-o-ó: aldekó, andiñó, arballó, armurú, arroá, 
asitxó, askadá, atxitxí, balandá, baldarrá, basastí, 
basidxó, besondá, espaldá, esportá, gabantxó, 
gaubeká, gorrondá, gurugú, iberré, igertú, makatzé, 
ondarré, sabalé, sakoné, sarratú, sarratxó, txatxarré, 
txuntxurré 

o-o-o-ó: artasill é, erkoreká 

b) Azentudunak: 

ó-o: áldei, bénta, bísko, búrre, dxáuri, éume, gárai, 
kánpe, kóba, lánda, lónga, présa, sálle, séube 

ó-o-o: bóllosti, bótxoa, súmusu, txábola, txóntxone 

o-ó-o: abáro, agárre, akága, aldápa, andíño, 
bartúren, berési, bolánte, emáldi, espárru, idérra, 
nebéra, urgúru, urkúlu 

o-ó-o-o: garrákola, talléridxe 

o-o-ó-o: anadídxo, erramáda, erramádxa, estepóna 

Leku izenetan argiro agertzen diren eratorpen 
atzizkiak aztertuz gero, berbeta arruntean legez, hiru 
multzo bereiz ditzakegu; azentubakoak, 
aurreazentuatzaileak eta azentu biltzaileak: 

a) Azentubakoak: 

AGA: Ondoko adibideetan agertzen dan moduan 
atzizki hau azentubakoa dela pentsa dezakegu: ariá, 
ikobaltzá, larraskoá, odxá, usiñá, atxá. Hala ere, 
badirudi ondoko adibide azentudunen arrazoia erroaren 
azentuera edo besteren bat izan daitekeela: áltza, 
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amútza, éitza (ítza), goróstidxa, íntxarra (íntxaurra), 
itxúrr idxa, lúsarra, píperra, pósoa, sárraga, 
txíkoarr idxa 

b) Aurreazentuatzaileak: 

TZA: arántza, ardántza, ártza, lupétza, mallúkitze, 
ormátza, pagátza (palátza), siskíntze, sítze, urkítze 

TXU: artátxu, bastéitxu, bolíntxu, elorrétxu, 
errotátxu, gántxu, solótxu, larraskoátxu, larrátxu, 
morgíltxue, olátxu, ortútxu, otzatéitxu, saitxútxu, 
sarratútxu, seléitxu, tabernátxu, udxartétxu, ugeldétxu, 
úrtxu 

PE: aspondópe, bidépie, birjill andápe, erlépe, 
err ípe, eskólapie, etzépe, goitxípe, itxúrpe, itxurr ípe, 
kamiñópe, kamiñópie, kanposántupie, kantarápe, 
kantarápie, kárabipie, kurtzépe, nasápe, txorrópe 

DI/TI: amésti, arésti, arísti arkídidxe, busténdi, 
gasadí, gastañári, gurbístididxe, sagárdi, sagásti, 
sikístidxe, sintzídi, sintzíri 

TEGI: amúndi, ástei, átxetei, bastéi, belátei, gáratei, 
otzatéi (otzatí), píperte (pípertei), úsetei (úseti) 

ETA: Atzizki honen erabileran kontu handiz ibili 
behar bada ere, badirudi, ondoko datuen argitara, 
aurreazentuatzailea dela: agérreta, áltzata, ánbieta, 
arítxeta, arítzeta, askárreta, báleta, elórreta, erlíeta, 
étxolata, gastáñeta, gastáñueta, gáubieta, gelátxueta, 
ibárreta, íntxurtxueta, irímita, iruarítxeta, jardíñeta, 
lápanaritxeta, leisárrata, mástidxeta, ódxeta, 
okántxueta, órbieta (órbita), otándidxeta, palátueta 
(palátuta), portalétxueta, súbita, susúneta, úreta, 
úsarreta (úsarta) 

Kasu bakar batzuetan atzizkiak berak azentua 
biltzen duenean, erdararen interferentzia dagoela 
pentsa liteke, honelakoetan ziurtasun osoz ezin baiezta 
badaiteke ere: arispéta, aritximéta, baldarréta, 
bidesarréta, ganéta, gaztañasarréta, ormasarréta, 
berbeléta 

c) Azentu bil tzaileak: 

ALDE: ardantzálde, ariálde, atxokortálde, 
basartálde, basteyálde, etzebarr iálde, kantarálde, 
mendiálde, sandxoálde, usiñálde 

Aurreko berba azentuduna bada, orduan azentua ez 
da lekutzen: álardonalde, béntalde, bídetzalde, 
depósitxualde, éitzalde, elórretalde, gáratialde, 
gárialde, kátxonalde, kúrtzikenalde, luísenalde, ólalde, 
pósoalde, txálalde, txóritzalde 

Izen konposatu arruntetan mota nagusi bi bereizi 
behar dira. Batetik, konposatu lexikalizatuak edo esan 
geniezaiekeenak, honelakoetan badirudi 
konposizioaren sena galdua dela eta azentua galdu egin 
dela azalean azentuatzeko; hala ere, (Gaminde 1999) 
orduko beharrean esaten genuen moduan eta beste lan 
batzuetan ikusten den moduan (Etxebarria 2001) izen 
konposatuak sailkatzean mota bi bereizten dira; lehen 
osagaiaren azken silaban azentuatzen direnak eta 
bigarren osagaiaren lehen silaban azentuatzen direnak9. 
                                                      
9 Azentuatze honek kontsonanteetan eduki dezakeen 
eraginaren gainean Etxebarria (2001) ikus daiteke. 

Toponimian gauzak ez daude horren argi; batetik 
lexikalizazio prozesuak ez dira berdin burutu kasu 
guztietan eta, bestetik, toponimoen sorrera eta 
estratifikazioa sasoi desberdinetakoak dira. Edozelan 
ere, gure korpusaren datuen arabera hiru multzo egin 
ditzakegu: Lexikalizatuak edo azken silaban 
azentuatzen direnak, lehen konposagaiaren azken 
silaban azentuatzen direnak (kontutan har bedi erro 
azentudunen kasuan, azentua beste edozein silabatan 
egon daitekeela hitza markatua delako, era berean 
silaba baten galera gertatu den kasuetan azentua 
atzeratzeko joera ikusten da10) eta bigarren 
konposagaiaren lehen silaban azentuatzen direnak11: 

a) Konposatu lexikalizatuak: 

basarté, udxarté, etzebarr í (San Pelaion), subibarr í, 
uribarr í, itxurr ibarr í, landabasó, elespurú, errotaburú, 
gollenburú, asetxokoerrotá, bekortá, bekotzé (San 
Pelaion), goikoetzé (goiketzé), kandelitxurr í, arimuné, 
bekortú, goikortú, arr isurí, arkotxé, landabarrené, 
solobarrené, ganbiribill é, arr ilabané, gasadisakoné, 
solosakoné, larrasabalé, olasarré, mintxisarré, 
iberresarré, tabernasarré (trabensarré), torresarré 

b) Lehen konposagaiaren azken silaban 
azentuatuak: 

elíxatzie, étzatze, gabantxóatze, lábatzie, erléaurr ie, 
étzaurre (éutzorre), etzébarr i (Zubiaurren), olábarr i, 
argálbaso, arr iagábaso, dikóbaso, dukébaso, erlébaso, 
errenteríbaso, etzebarr íbaso, kuartébaso, árbe, artábe, 
géube, larrábe, ortúbe, orúbe, únbe, uríbe, 
karterúbidie, atxibitxíburu, etzéburu, goikoláburu, 
solóburu, elespurúerrota, bastérretze (bastértze), 
godxénetze, oloskótze, sakristáuetze, áisgorr i, 
etxéondo, andaparáondo, lárrondo, madaríondo, 
múnondo, arballósolo, atzósolo, bekortásolo, 
bermeósolo, besondásolo, bustiñésolo, epérsolo, 
etzebarr ísolo, eulísolo, itxurr ísolo, kantarásolo, 
larrasiñésoloak, markésolo, olasarrésolo, sabálsolo, 
sabalésolo, txakúrsulo, ixérratxe, lábatxe, máratxe, 
muxérratxe, siárratxe, sókatxe, andiñóbarrene, 
solóbiskerre, bidégodxene, sológodxene, sabálsakone, 
solótxikerre, larrásabale, etzésarre, itxúrsarre 

c) Bigarren konposagaiaren lehen silaban 
azentuatuak: 

mintxuátze, aritxárte, kobárte, ugárte (ugérte), 
uribitárte, errotáurre, ibill áurre (ibill órre), lubárr idxe, 
lubérr i, lurbárr i, lurbárr idxe, lurbérr i, solobárr i, 
landétze, bekoétze, etzegórr i, lurgórr i, urgórr i, ariako 
lánda, beko lánda, birjil ánda, erdiko lánda, goiko 
lánda, martilánda, talluko lánda, bedarléku, ideléku, 
orbe léku, solo náusi, aldanpóndo, bidekóndo, 
ermitxóndo, gurbisóndo, itxurr ióndo, palatuóndo, 
subióndo, utxurróndo, artiasólo, atxeko sólo, barruko 

                                                      
10 súbidxaurre (súbidxorre), úrkitzaurre, errótabarri, ártetze, 
bídetze, búturtze, txórietze 
11 "erréka" berbaren bidez egiten diren konposatuek 
gehienetan bigarren silaban hartzen dute azentua: bekorréka, 
emerandoerréka, goikoerréka, txatxarréka; kasu askotan, 
ostera, lehen konposagaiaren erro azentudunaren azentua 
gailentzen da: árterreka, ústarreka, mátxarreka, sardíñerreka, 
séubarreka, sumíntxaerreka, bolíntxuerreka, e.a. 
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sólo, beko sólo, erdiko sólo, errotasólo, goiko sólo, 
itxurr iko sólo, samartinsólo, umosólo, atxúlo, etzesúri, 
gasteluátxe, lukiátxe, aldanparegáne, andramitagáne, 
bidegáne, itxurr igáne, koplagáne, ibergúne, 
mendigúne, itxurr isárre, solosárre, atxókerre 

Bigarren konposagai moduan erabiltzen diren 
berben joera aztertuta, konposagai mota bietan agertzen 
direnak atze, aurre, barri, etze, gorri, ondo, solo, atxe 
eta sarre dira. Azentua bildu barik agertzen direnak 
baso, be, bide, buru, errota, sulo, barrene, biskerre, 
godxene, sakone, txikerre eta sabale dira. Azkenik, 
azentua lehen silaban biltzen dutenak arte, landa, leku, 
na(g)usi, suri, gane, gune eta okerre dira. 

Eman ditugu argudioak eta fenomenoaren zabalera 
ikusita, uste dugu izenen normalizazioa egiten denean, 
berau ezin dela guztiz baztertu ez balego lez, izan ere, 
egon badago. Bestalde antzeko fenomenoa Iparraldean 
(Azkaine, Uztaritze, e.a.) eta Nafarroako zenbait 
zonaldetan aurkitzen da.  
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