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laburpena
Bukaeran -(iz)amo duen leku-izen gutxi 
dago Euskal Herrian. Oro har, -(iz)ama 
dutenek harrapatzen duten eremu berean 
azaltzen dira eta, haiek bezala, ez dira era 
uniformean banatzen. Halaber, -(iz)amo 
duten toponimoak -(iz)ama dutenak baino 
bakanago eta sartalderago ageri dira, baina 
biek topoglosa aski nabaria osatzen dute.

abstract
There are few place names which end in 
-(iz)amo in the Basque Country. In general 
terms, those that bear -(iz)ama come up in 
the same area covered by the former, and 
they are not spread uniformly either. In ad-
dition, toponyms ending in -(iz)amo occur 
more rarely and further to the west than 
those ending in -(iz)ama. Both constitute, 
in any case, a fairly evident toponymic gloss.

Gako-hitzak: -(iz)amo/-(iz)ama; superlati-
boa; euskara; zelta; Euskal Herria. 

Keywords: -(iz)amo/-(iz)ama; superlative; 
Basque; Celtic; Basque Country.
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1. Atarikoa
2016an, «Sobre el elemento indoeuropeo pre-latino en la toponimia de Vasconia: los 
nombres de lugar terminados en -ama» artikulua argitara eman nuen Fontes Linguae Vas-
conum aldizkarian. Latinaren aurreko osagai indoeuroparrak euskal toponimian utzitako 
arrastoa hobeki ezagutzen laguntzeko asmoz, oraingo honetan bukaeran -(iz)amo duten 
leku-izenak hartuko ditut ahotan. Erabiliko ditudan laginekin hiru multzo egingo ditut: 
bukaeran -amo dutenak, -izamo(n) dutenak eta -amo- duketen duda-mudazko batzuk.

2. Erabilitako leku-izenak

2.1. Bukaeran -amo dutenak
Arkamo oronimoak bi erakuskari ditu, mendi-izenak biak. Lehenbizikoa Barrundian / 
Leintz Gatzagan dago: Arcamo (1478 [xviii]; Pozuelo, 2005, 150. or.), Arcamo (López 
de Vargas, 1770b; Madoz, 1845-1850, vii., 383. or.), Arcamo (Marieta; López de Gue-
reñu, 1989, 54. or.); [ar.ká.mù]. Bigarrena Erriberagoitia-Gaubea-Kuartangon aurkitzen 
da: Arcamo (1527; Pozuelo, 2007, 583. or.), Arcamo (Arias, 1588), Arcamo (López de 
Vargas, 1770a), Arcamo (López de Guereñu, 1989, 144. or.); [ár.ká.mo]. Osagai nagusia 
zeltiberieraren ondareko Arco (Albertos, 1966, 266. or.) nahiz Arquio (Gorrotxategi, 
2015, 9. or., 2018, 275. or.) antroponimoen oinarriarekin aldera daiteke (cfr. Arquius, 
Solin & Salomies, 1994, 22. or.).

Bigarren adibidea Arkamotik nahiko gertu dagoen Cárcamo herri izena da: Carcamu 
(1025, Donemiliagako Reja; ik. Salaberri, 2015, 150. or.); [kár.ka.mo]. Hau Mitxelenak 
(1956, 171-172. or.) ez ezik, Albertosek (1970, 189. or.; 2004, 273. or.), Agudek (1973, 45. or.) 
eta Salaberrik (2015, 150. or.) ere hartzen dute ahotan; azken hirurek ez dute baztertzen 
bigarren elementua -amo superlatiboa delako aukera. Niri neroni Elgoibarko Karkizao / 
Carquizano (1451; Ayerbe & Exezaraga, 1999, 18. or.) oikonimoa dakarkit gogora.

Hirugarrenaz denaz bezainbatean, Zaratamo, -amo duketenen sailean, lau silaba 
dituen ale bakarra dela esatea besterik ez zait gelditzen: Çaratamo (1373; Enríquez, Hi-
dalgo de Cisneros & Martínez, 1999, 78. or.), Çaratamo (1514; Enríquez, Hidalgo de 
Cisneros, Lorente & Martínez, 1997, 7. or.), Zaratamo (1704; Kerexeta, 1992, 230. or.); 
[s̺a.tá.mo] (A. Bidart, ahozko adierazpena, 2019), [s̺á.ta.mo], [s̺a.rá.ta.mo] (M. Gorro-
txategi, ahozko adierazpena, 2019); cfr. Irigoyen (1972, 217. or.).
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2.2. -izamo(n) dutenak
Etxebarriko Legizamon jauregia eta auzoa Ibaizabalen bihurgune batean daude: 
Sancho Sanchez de Leguizamon (Gernika, 1321; Enríquez et al., 1999, 16. or.), Juan 
Sanchez de Leguiçamo, Martin Sanchez de Leguiçamo (Bilbo, 1431; Enríquez, Hidalgo 
de Cisneros & Martínez, 2006, 7. or.), «torre de Tristan de Leguiçamon» (Bilbo, 1511; 
Enríquez et al., 1997, 283. or.); [le.ɣi.s̻a.món]. Aiarako Legizama auzo izenarekin (ik. 
Zaldua, 2016, 16. or.) eta, Mitxelenak (AV, 39) eskatu bezala, Burgosko Segisama / Se-
gisamo[n]ekin konpara daiteke. Aitzineko zatiak beste superlatibo batzuetan agertzen 
den (C1)e(C2)- egitura du (ik. §3.). Hain zuzen, Matasovićen (2009, 236. or.) hiztegi 
etimologikoan *leg- erroa jasota dago (*leg-o- ‘to lay, lie down’ [Vb]; pie: *legh- ‘lie’; 
iew: 658ff.).

Ohar bat, bidenabar: Partheyek eta Pinderek (1848) egindako Antonino-
ren ibilbidearen kopia-bilduman, hurrenez hurren, Segesamone (189. or. [I, 394.5]), 
Segisamone (214. or. [xxxii, 449.5]) eta Segisamone (217. or. [xxxiv, 454.2]) irakur 
daitezke, baina bigarrenari egileek honako oin-ohar hau idatzi zioten: «Legisamon Q, 
Legis ammone R, Legisamone reliqui» (Q eta R xv. gizaldiko kopien laburdurak dira). 
Hirugarren agerraldian ere oin-ohar hau izkiriatu zuten: Legisamone libri. Cfr. Gorro-
txategi (2005, 158. or.).

Sail honetako bigarrena, Orizamo baserria, Markina-Etxebarrin dago: Juan de 
Oriçamo (4) (Markina, 1515; Enríquez, 1989, 278. or.), Maria Francisca Oriçamo (e. g., 
1636), Orizamo (1704; Kerexeta, 1992, 113. or.); [oi̯.s̺ú.mo] (I. Lasa, ahozko adierazpena, 
2019). Bokal arteko tap, izatez, albokari ahul baten oinordea izan daiteke, VlV > VrV 
bilakaera ezaguna baita euskaraz (cfr. Oria, Orio < *Oliana, *Oliano; Solinek eta Salomie-
sek [1994, 131. or.] Olius pertsona-izena dakarte; ik. Salaberri & Zaldua, 2019, 296. or.).

2.3. -amo- duketen duda-mudazko batzuk
Multzo honetako lehena Kanpezu-Genevillako Andamón da: «iglesia de Andamon» (1481; 
Pozuelo, 1998, 165. or.), «barrio de Andamon», «termino de Puentezilla de Andamon» 
(Ordoñana, 1620, 78. or.; E. Martínez de Madina, ahozko adierazpena, 2019), Andamon 
(Genevilla, 1702; Jimeno, 1992-1999, xxi., 114. or.), Andamon (López de Guereñu, 1989, 
38. or.). Ohar bedi Portugalen badagoela Andamus antroponimoa (Andamu[s] Arconis; 
Hesperia, onom. 813), bai Albertosek (1966, 295. or.), bai Prósperek (2005, 281. or.) 
-amo superlatiboarekin lotzen dutena. Hain zuzen, azalbideetariko bat toponimoaren 
sustraian *(uilla) Andamoni zegoela pentsatzea da (cfr. Marañón; ik. Salaberri, 2015, 47-
48. or.). Kuartangoko Anda herri izenarekin (ik. Salaberri, 2015, 67. or.) ere erka daiteke 
aurreneko osagaiari dagokionez.

Artamoiz Lemoizen dagoen baserria da: Artamonis (1454; Enríquez, 1988, 111. or.), 
Artamonis (1455; Enríquez, 1988, 117. or.), Artamóniz (1796; Kerexeta, 1992, 671. or.); 
[ar.ta.mu.s̺e], [ar.ta.mú.s̺e] (P. Galé, ahozko adierazpena, 2019). Etimo iluna du: *Ar-
tam(o)- + -on(a) + -iz? (cfr. Le[s/z]amona), Artamo + -nis? Guztiarekin, hasierako 
zatiaz esan daitekeen gauza bakarra da, Andamónek eta Arkamok bezala, bokal irekia + 
kontsonante ozena + herskaria segida duela (cfr. Aldama, Aldamiz).



zaldua, l. m., Latinaren aurreko osagai indoeuroparra Euskal Herriko toponimian... 599

Azkenik, Markina-Xemeingo Le[s/z]amona saroiari dagokionez, diodan txistuka-
riaren artikulazio-modua eta puntua ez daudela argi: Lexamona (1388; Irigoyen, 1975, 
86. or.). Irigoyenek (1975, 96. or.) Lexamotik eratorritakoa dela uste du.

3. Banaketa

3.1. Lurraldea
Bukaeran -(iz)amo duen toponimo gutxi dago Euskal Herrian; seguru-antzekoak ematen 
duten dozena erdi ale eta duda-mudazkoak diren beste hiru ale. Bere laburrean, aski 
dira, halere, erabili nahi nituzkeen zenbait auzi erabiltzeko.

Lehenik eta behin, garbi samar dago -(iz)amo maskulinoa dutenak (eta duketenak) 
-(iz)ama femeninoa dutenak baino bakanagoak direla. Era berean, -izamo forma -amo 
hutsa baino gutxiagotan azaltzen da, -ama / -izama bikoarekin gertatu bezala.

Ezaguna da -isamo atzizki indoeuroparra bi elementuz osatua dagoela, -is- inten-
tsiboaz (konparaziozkoaz) eta -Vmo- (-m̥Ho-) superlatibo arkaikoaz hain zuzen (ik. 
Jasanoff, 1991, 171. or. eta Prósper, 2018, 116-117. or., passim). Xehetasunetan sartuz 
gero, Prósperrek (2018, 130-131. or.) -isamo atzizkia hasieran postonikoa zelako hipo-
tesia darabil, bi osagaiak (-is- eta -amo) jatorriz ziratekeen legez, hau da, hizkuntza zelta 
komunean, denbora batez behintzat, -isamo zuten deizioetan azentua azkenetik hasita 
laugarren silaban ezartzen zela diosku. Alabaina, azentuaren kokapenaren murriztapen 
berriengatik eta marka hori -(C)amo- segidaren aurreko bokalean jartzearen ondorioz, 
azkenerako, -amo-, -tamo-, -samo-  eta -isamo- alomorfoak zituzten superlatibo guztiak 
proparoxitono bihurtu bide ziren. -Isamo zuten formetan azentua <i> bokalera igaro 
bezala, zenbait eremutan <a> bokala (azentugabea) ahultzeko eta sinkopatzeko joera 
piztu zatekeen. Zentzu horretan, Prósperren (2018, 124-126. or.) arabera, -isamo- duten 
superlatibo zeltetan bokal-sinkopa goiztiarra da; are gehiago, zenbait ale forma sinko-
patuan bakarrik azalduko lirateke.

Hispaniaz denaz bezainbatean, Prósperrek (2004, 189. or.) dio ale guztiek (eta erro-
mantzeko haien oinordeek) pentsarazten dutela Penintsulako alderdi zeltan *-amo-n, 
*-samo-n eta *-isamo-n oinarrituriko deizioetan jatorrizko azentua bere horretan gorde 
zela, azken aurreko silaban alegia.

Frantzian eta Espainian bokal-sinkopa duten superlatibo zelten erakuskarien ar-
tean ezagunak dira Balesmes-sur-Marne, Beresmo, Eresma, Ledesma… Euskal eremuan, 
ordea, ez dago aldaketa horren aztarnarik, ez -izamo ez -izama dutenen artean (Oriza-
mo, Leizama, Beizama); salbuespenak Osma eta Sesma dirateke, biak ala biak barruti 
erromantzean daudenak, nahiz eta bigarrenaren inguruan euskal toponimoak badiren.

Gurera etorriz, oro har, bukaeran -(iz)amo duten leku-izenak -(iz)ama dutenek 
harrapatzen duten lurralde berean azaltzen dira. Andamón da esparru horren muinetik 
zerbait aldendu daitekeen bakarra, -(iz)amaren etsenplu ziur antzekorik ez baitu ondoan. 
Guztiarekin, ez dago hemen egiari uko egiterik: -(iz)amo duketen toponimoak (-(iz)ama 
dutenak ez bezala) euskal eremuaren sartaldean (Bizkaian eta Araban) azaltzen dira. 
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1. mapa. Bukaeran -(iz)amo duten leku-izenak.

Hala berean, Iparraldean ez da -(iz)amo duen toki-izenik kausitu gaurdaino eta gauza 
bertsua esan daiteke Nafarroaz eta Gipuzkoaz, hango bi lekukotzak Arabarekin mugan 
daudelako (1. mapa).

Probintziaren kasua deigarria da, bera delako -(iz)amaren lekukotza gehien dituen 
euskal lurraldea. Atentzioa ematen du, era berean, Arabako ipar-sortaldean eta Nafa-
rroako ipar-sartaldean (jatorri indoeuroparreko epigrafia gehien aurkitu den alderdian) 
amaieran -(iz)amo duten toponimoak urri izatea. Hitz bitan, -(iz)amo duten leku-izenak 
-(iz)ama dutenak baino bakanago eta sartalderago ageri dira. Alabaina, bi aldakiek to-
poglosa aski nabaria osatzen dute (2. mapa).

Toponimoek etenik gabeko eremuak osatzeko joera dute. Latinetiko berrekailuak 
dituzten leku-izenak dira adibide garbia, alderdi jakinetan biltzen direlako, herrialde 
batzuei hertsiki loturiko atzizki-esparruak daudelako. Konparazio batera, -ika duten 
antrotoponimoen indargune nagusia Bizkaian dago, iparraldean zehazkiro, Jaurerriko 
beste alderdi batzuetan ere azaldu arren. Argitasun gehiago nahi duenak jo beza Salabe-
rrik 2011n (169. or.) eta 2012an (329-333. or.) idatzitako lanetara. Hain zuzen, Uxueko 
irakasleak biltzen duenez, badaude -ika atzizkiaren erakuskariak Araban, baita, men-
turaz, Nafarroan ere (Cábrega, Zúñiga, Zabaldika?); hori bai, ez dira euskal barrutiaren 
ipar-sartaldekoak bezain joriak.

Iruña Oka

Artamoniz

bizkaiko itsasoa

Le[s/z]amona

Legizamo(n)

Zaratamo Orizamo

Arkamo
Arkamo

Cárcamo

Andamón

ebro ibaia

Iruña Oka

bizkaiko itsasoa

Iruñea /
Pamplona

ebro ibaia

Iruñea /
Pamplona

 -amo

 -amo?

 -izamo

 -iz
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2. mapa. Bukaeran -(iz)am(a/o) duten leku-izenak.

Onomastika-eremuak eta hizkuntza-esparruak ezin dira gauza beretzat hartu, ez 
dute zertan bat etorri, baina, Gorrotxategirekin (1993, 122. or.) bat eginez, estrapolazio 
sinesgarria iruditzen zait. Hizkuntza-esparruak diodanean, ni bederik ez naiz ari min-
tzairen banalerroez, deizioen tasunez eta haien geruzez baizik. Hori argitu ondoren, ez 
dut behar baino gehiago esan uste -(iz)ama eta -(iz)amo atzizkien topoglosek antzina-
tean gurean toponimia-barrutiak zeudelako hipotesiaren alde egiten dutela esatearekin. 
Ez da ahaztu behar lurralde bateko leku-izenen nortasuna taxutzen duten ezaugarriak 
barneratzaileak (beste alderdi batzuetan azaltzen direnak) ez ezen, baztertzaileak (beste 
lekuetan agertzen ez direnak) izan daitezkeela.

3.2. Auzo-eremuen eragina
Latina gurera iritsi zenean, euskararen orduko faciesak (edo, nahiago bada, akitanierak) 
hizkuntza zeltak zituen aldamenean eta, espero izatekoa zenez, onomastikaren arloan 
atzematen da haien ekarpena. Akitanian, Pirinioen iparraldean, konparaziora, ondare 
galiarreko izenak nahiko zabalduak zeuden, sortaldean batez ere; antroponimoetan ez 
ezik, jainko-izenetan ere ikus daiteke eragin galiarra.

Mitxelenak (1954, 429-430. or.) -isamo superlatiboa duten Marti Rigisamo (Bourges, 
cil xiii, 1190) eta Mineruae Belisamae (dat.) jainko-izenak aipatzen ditu (Saint-Lizier, 

Iruña Oka

Artamoniz

bizkaiko itsasoa

Le[s/z]amona

Legizamo(n)

Zaratamo Orizamo

Arkamo
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cil xiii, 8; ik. Gorrotxategi, 2018, 273. or.) Akitanian igartzen den ekarpen zeltaren 
(galiarraren) adibide garbiez diharduelarik. Gorrotxategirentzat (2007, 231. or.) aurre-
nekoaren oinarria (rigo-), rig- ‘erregea’ hitzarekin lotua dago eta adiera ‘txit erregezkoa’ 
da. Era berean, Prósperren (2018, 125. or.) irudiko, Belisamae epiteto galiarraren osaketa 
*bel-isamo- da eta esanahia ‘strongest’, baina Gorrotxategirentzat (2018, 274. or.) ez da 
hori, ‘argitsuena’ baizik.

Pirinioen hegoaldera etorriz, eta Gorrotxategirekin (2018, 275-276. or.) jarraituz, 
hark dio Iruña-Okan (Veleian), Arabako lautadaren ekialdean eta Nafarroako Lizarral-
dera begira dauden lurraldeetan agertu diren epigrafeetan dokumentatzen diren izen 
indigenak zeltiberieraren geruzakoak direla nagusiki. Berebat, Lizarraldean arruntak 
dira zeltiberiera-ondareko antroponimo eta leku-izenak. Eibarko irakaslearen iritzira-
ko, euskal eremuaren sartaldea hizkuntza zelten esparru bihurtu zatekeen antzinatean.

Gorrotxategiren (1995, 57. or.) aburuz, hizkuntza zeltiberiarra mendebaldetik 
eta Ebro ibaiaren hegoaldetik sartu zen. Mintzaira haren hiztunak euskal eremuaren 
bihotzeraino iritsi ziren eta hainbat toponimo utzi zituzten lekukotzat; euskara gorde 
den eremuan dagoen Ultzama aipatzen du jatorri zelta garbia duten toki-izenen artean.

Horrenbestez, ez da harritzekoa Pirinioen hegoaldean aurkituriko Antzinaroko 
epigrafian -isamo atzizki indoeuroparra osagaitako duten izenak egotea, ezta erakus-
kariak Arabako ipar-sortaldean azaldu izatea ere, jatorri zeltako antroponimia ugariz 
gainera, -(iz)ama duen toponimia dagoen alderdian hain zuzen (ik. Zaldua, 2016). 
Turaesamus / Turesamus antroponimoaz ari naiz: [T]uraesamus Cantabri f. (Kontrasta; 
Hesperia, onom. 4544), [Turae]sam(us) [Trit]aieci fil. (Okariz; Hesperia, onom. 4544) eta 
Turesica Turesami f. (Luzkando [Alaiza]; Hesperia, onom. 4574). Prósperrentzat (2005, 
272., 280. or., 2018, 125. or.) izen zelta horren osaketa *tur-isamo- da eta adiera, berriz, 
‘indartsuena’, ‘handiena’, ‘onena’. Hain justu, oinarriaren soburua *tŭro- litzateke eta 
-isamo- > -aisamo aldaketa analogiaren bidez azaltzeko arazorik ez legoke. Zernahi gi-
saz, Luzkandoko Turesicaren argitan, aurreneko osagaia Tur(a)es- (eta bigarrena -amo) 
izatea ez nuke erabat baztertuko.

Euskal eremuaren ondoko lurraldeetako toponimiari erreparatuz gero, itxarotekoa 
zenez, badaude -isamo atzizkia duten toki-izenak. Galian, adibidez, Balesmes-sur-Mar-
ne (Haute-Marne; Belismus [1276], Belesme [1326]; Dauzat, 1946, 145. or.) eta Bellême 
(Orne; Belismo [1092, 1247]; Nègre, 1990, I, 161. or.; cfr. Delamarre, 2012, 74. or.) daude, 
biak ala biak -isamo > -ismo sinkopa dutenak, ezagunenetariko bi besterik ez aipatzeko.

Hispanian, etimo ezaguna luketenen artean genituzke Coruñako Breamo (lekua, 
Pontedeume; < *brig-amo, ‘el [lugar] más alto’; Prósper, 2005, 282. or.) eta Guísamo 
(kontzejua, Bergondo; < *wis-amo, ‘el lugar más digno’; Prósper, 2005, 282. or.). Gehiago 
egon daitezke, baina hauen etorkiek ez dute ematen aurreko bienak bezain argiak, Lugoko 
Céramo (herrixka, Folgoso do Courel), Coruñako Osmo (hondartza, Puenteceso) zein 
Sésamo (parrokia, Culleredo), Ourenseko Osmo (herria, Cenlle) eta Leongo Sésamo (he-
rrixka, Vega de Espinareda) kasu (cfr. Meyer-Lübke, 1925, 530. or.; Prósper, 2004, 282. or.).

Gutxi eta oinarri ez-garbikoak izanagatik, ez dirudi halabeharrezkoa, beraz, euskal 
eremuan bukaeran -(iz)amo duten leku-izenak azaltzea. Ez bedi ahatz zatika lekukotu 
diren eta oraindik guztiz deszifratu gabe dauden galdutako hizkuntzen balizko honda-
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kinez ari garela. Guztiarekin, miresgarria alderantzizkoa litzateke, toponimian latinaren 
aurreko hizkuntza indoeuroparren (bereziki zelten) adstraturik ez egotea. Norbaitek ikus 
ez badeza, argibide hau eskainiko diot: -(iz)amo duten etsenpluek oro har, eta Legizama 
/ Legizamon bikoak bereziki, garbi samar adierazten dute euskal eremuko zenbait topo-
nimotan ageri den -(iz)ama / -(iz)amo atzizkia datekeela, ez izena, eta, adibide horietan 
bederik, ez dela euskal jatorrikoa (cfr. Mitxelena, 1960, 247-248. or.; Gorrotxategi, 2009, 
75. or.), Europako beste hainbat tokitan ageri den superlatibo indoeuroparraren enbo-
rrekoa baizik (ik., konparaziora, Mitxelena, 1954, 429-430. or.; Jasanoff, 1991, 171. or.; 
Prósper, 2018, 123-128. or.).

4. Oinarrien izaera
Jarraian, zenbait ohar ipini nahi nituzke -(iz)ama duten toponimoen karietara 2016an 
idatzitakoaz. Hara zergatik.

Aurretik duen oinarriaren osaketa eta hura latinezko atzizkiekin ere uztartu den 
ala ez aintzat hartuta, -(iz)ama duten toki-izenak hiru multzotan sailkatu nituen 2016an. 
Aurreneko multzoan (Benvenistek 1935ean [150-171. or.] zehazten dituen ezaugarriak 
gogoan izanik) antzinako erro indoeuroparraren forma kanonikoa bide duten oinarrie-
kin osaturiko toponimoak bildu nituen; horiek dirateke, hain justu, zaharrenak, Zegama, 
Ledama edota Legizama / Legizamon kasu. Buru berean sartu behar dira Bedama (2), 
Berama, Leizama (Lehiçama, 1384), baita, ausaz, Elama, Entzama eta Ezama ere. Bi-
garrenean, -(iz)ama amaieraz gainera, (Euskal Herrian edo Iberiar penintsulako beste 
toki batean) latinezko atzizkiak ere hartu dituzten elementuekin sortutako leku-izenak 
sailkatu nituen eta, adibidez, Amiao zein Araka toponimoekin erkatuz, Amiamaren edo 
Arakamaren aurreneko zatiak antroponimoak izan zitezkeelako hipotesia erabili nuen. 
Buruenik, goiko bi taldeak finkatzeko erabilitako bi ezaugarriak aldi berean dituzten 
toponimoak bereiz zitezkeela nioen (Lezama, Zezama…).

Toponimoen eta antroponimoen arteko lotura hertsia bezain lausoa da. Ezaguna da, 
esate baterako, (jabetza edo jatorria adierazteko) pertsona-izenei latinezko atzizkiak eran-
tsiz sortutako toki-izen franko dagoela. Horrelakoak, izatez, sintagma adjektibalak dira, 
designatumaren entitate geografikoa adierazten zuen aurreneko zatia ezabatuta dutenak.

Antroponimoekin jarraituz, asko deskribatzaileak dira jatorriz, adjektiboetatik 
eratorritakoak lekuko, eta, bestalde, ez dira falta, noski, izenondoak osagaitako dituzten 
toponimoak. Hain zuzen, badira pertsona- nahiz leku-izenetako erabilitako onimoak. 
Izen indoeuroparren saileko adibidea jartzearren, Segisamo toki-izenaz gainera, bada-
go Segisamus antroponimoa, Asturiasen eta Leonen zehazkiro. Azken finean, horrela-
koetan bi deizioen arteko aldea (ezabatutako) lehen osagaiaren nolakotasunean legoke 
batik bat, eta ez izenaren izaeran edo egituran, bi izendapenak superlatiboak direlako. 
Horrenbestez, garaileena adjektiboak, etsenplu horretan bederik, berdin balioko luke 
pertsona batentzat edo bizileku batentzat.

Azkenik, gauza jakina da latinezko epigrafian azaltzen diren antroponimoek as-
kotariko jatorria dutela eta, adibidez, zenbait eremutan sorburu zelta duen izen ugari 
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dagoela haien artean; gehiago dena: sarritan, izenaren jatorrizko mintzaira latina edo 
hizkuntza zelta zen jakitea oso zaila edo ezinezkoa izaten da (Kajanto, 1982 [1965], 16-
17. or.). Diodanaren adibide dirateke Arco, Arquio, Arquius antroponimoak.

2016an adierazitakoa zuzenduz, orain uste dut egokiagoa dela esatea Arakama be-
zalako indoeuropar jatorriko zenbait superlatiboren hasierek latinezko deantrotoponimo 
batzuen aurreneko elementuen eitea dutela, menturaz, guztien sorburua enbor bereko 
adjektiboetan dagokeelako. Hori argiturik, goian ikusi dugun Orizamo balizko superlati-
boarena, esate baterako, Olius pertsona-izenaren nahiz Oria / Orio deantrotoponimoen 
oinarriarekin alderatzeko ezin gaindituzko oztoporik ez dut ikusten.

5. Balizko sorburua

5.1. Gizarte-maila eta hizkuntza-trataera
Mitxelenak (1969, 34., 37. or.) argi adierazi zuen toponimia aztertzean ez dela aski 
dimentsio zeharkakoa (espazioa) aintzat hartzea; goitik beherako koordenatua (gizar-
te-maila) ere kontuan hartu behar da, maiz, hori izaten delako izenen nondik norakoa 
ulertzeko gakoa.

Dimentsio soziala ez dago, nahitaez, geografiaren arloko baldintzapenei lotua eta, 
ondorioz, alderdi bateko leku-izen guztiek ez dute zertan izan bertan bizi edo dihar-
dutenek jarriak. Beraz, orografiaz gainera, gizataldeen jarduna gogoan hartu behar da 
toki-izenak jorratzerakoan, baina hori egitea ez da samurra Historia arloko argibiderik 
ez dagoenean.

Darabiltzadan izenei dagokienez, kanpotik ekarritakoak direla uste izateko pisuzko 
arrazoirik ez dut ikusten. Bertakoak dirudite, ondoko lurraldeetan ez baitira errepika-
tzen, hots, 2016an esan bezala, oro har, ez dut uste dauden tokietatik urruti bizi ziren 
pertsonek jarritakoak direnik, ezta tokiko euskaldun elebakarrek ipinitakoak ere, latina-
ren aurreko hizkuntza indoeuroparren bat ezagutzen zuten bertako gizon-emakumeek 
ezarriak baizik. -(iz)ama duten zenbait deizioren adierari kasu eginez gero (Zegama: 
‘garaitzaileena’), zaila ematen du guztiak herritar arruntek sorturikoak izatea, baina ez 
da ahaztu behar, era berean, toponimo nagusiez gainera badaudela izen txikiak tartean 
eta horrelakoak lekuan lekuko herritar arrunten jardunarekin eta izendapen-beharrekin 
lotuak egoten direla arrunki.

Maileguek urregorrizko informazioa eskaintzen dute usu idazkirik ez dagoen ga-
raiak argitzeko, besteak beste, neurri batean bederik, euskarara iritsi zirenean zuketen 
forma ezagut daitekeelako eta, gainera, hura, gutxi gorabehera, data batzuekin lot dai-
tekeelako. Zentzu horretan, De Hozek eta Mitxelenak (1974, 186-187. or.) azpimarra-
tzen dutenez, abian kontrajarriak diruditen bi gauza gogoan eduki behar dira. Batetik, 
maileguak, hastapeneko itxurari zenbat eta gehiago eutsi, hau da, ondoko hizkuntza 
erromantzeetan izandako aldaketak zenbat eta gutxiago erakutsi, orduan eta antigoa-
lekoagoak izango dira; bestalde, hasierako eitea zenbat eta gehiago aldatu, euskararen 
nortasunari zor zaizkien aldaketek zenbat eta gehiago eragin, orduan eta zaharragoak 
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izango dira, alegia, ezaugarri horiek maileguak mudantza haiek gertatu aurretik iritsi 
zirela egiaztatuko lukete.

Ikusi ditugun toponimo batzuek izan duten hizkuntza-trataera erromantzeak sortu 
aurrekoa dateke, -izamo dutenak lekuko. Bestela esan, zenbait aldaketa (-s- > -z-) bat 
datozke euskararen arauen arabera bilakatu diren latinetiko toponimoetan ikusten dire-
nekin eta leku-izen horiek euskarara mudantza haiek burutu aurretik edo gertatzen ari 
zirenean iritsi zirela iradokiko lukete. Berebat, ondoko erromantzeetan atzematen diren 
bilakaera fonetiko batzuen arrastorik ez dago, bokal sinkopa kasu (-Vsama/o > -Vsma/o).

Latinaren aurreko jatorri indoeuroparra duketen zenbait toponimok izandako hiz-
kuntza-trataerak, erromantzearekin bateraezina denak eta euskarak berezkoa duenak, 
mailegu horiek sartu zirenean bertako biztanleria euskalduna zelako iritzia ernarazten 
dute (cfr. Gorrotxategi, 2009, 75. or.). Salbuespenak Legizamon eta Andamón izan daitez-
ke, kodan aldameneko erromantzean ere lekukotzen den bilakabidea izan bide dutelako 
(lat. [gen.] *-amoni > *-amone > gazt. -amón). Hain zuzen, daitekeena da biok euskarara 
latinaren bidez iritsitakoak izatea, eta ez zuzenean hizkuntza zeltatik, hots, hizkuntza 
zeltatik latinera eta hemendik euskarara (cfr. Gorrotxategi, 2018, 283. or.).

5.2. Adstratua eta substratua
Maiz entzuten da gure artean toponimia zaharrenaren azterketa dela Historiaurreko 
populazioen hizkuntza ezagutzeko bide (bigarrenkari) bakarretakoa. Zentzu horretan, 
badira gogoan eduki beharreko zenbait puntu, Mitxelenak (1966, 279. or.) oroitarazten 
digun bezala, onomastikaren ikerketa berezko arazoak dauzkan eta denboraren buruan 
metodo bereziak garatu dituen jarduera espezializatua delako.

Pertsona-izenak, adibidez, hizkuntzekin batera (eta haiek gabe ere bai) tokiz aldatzen 
dira sarritan. Adibidea jartzearren, Lizarraldean Antzinaroko pertsona-izenak ondare 
zeltiberiarrekoak dira; jainko-izenak, aldiz, euskal geruzakoak. Horrek adieraziko luke 
antroponimoak gizartearen sinesmenekin lotzen diren jainko-izenak baino aldakorragoak 
zirela; bestela esan, geruza bat, euskal jainkoena alegia, bestea baino zaharragoa date-
keela lurralde horretan (Gorrotxategi, 2018, 278. or.). Zilegi bekit gogoraraztea alderdi 
hartatik gertu badela -ama duen toponimia (Berama, Entzama, Zezama).

Toki-izenak, berriz, lurrari atxikita daude arrunki, etenik gabeko eremuak osatze-
ko joera dute eta aski iraunkorrak dira; hitz batean, antroponimoek baino finkotasun 
handiagoa dute. Egia da toponimia ez dela gauza aldaezina, etengabe berritzen delako 
eta leku-aldaketak egon daitezkeelako, baina duen mudantza-erritmoa antroponimia-
rena baino mantsoagoa da.

Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan badago -(iz)ama / -(iz)amo superlatibo 
indoeuroparra bide duen toponimo-sortatxoa, baina Iruñetik sortaldera hutsunea dagoela 
irudi du Nafarroako zenbait alderditan, Iparraldean bezala. Baldin nire iritzia estalkirik 
gabe agertu behar badut, laginen kopuruak eta banaketak, latina iritsi zenean, gurean eus-
kararen saileko hizkuntzarik ez zegoelako baieztapena larriki oztopatzen du, eta, aitzitik, 
eragin indoeuroparra sartaldetik eta, menturaz, hegoaldetik, sartu zelako hipotesiaren 
alde egiten du. Topoglosek erakusten dutena aintzat hartuz gero, Euskal Herriko toponi-
mian dagokeen latinaren aurreko osagai indoeuroparra adstratua da, eta ez substratua.
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6. Galderak
Galdera askoren artean bik kezkatzen naute: zergatik dira bakanagoak bukaeran  
-(iz)amo duten toponimoak eta zergatik azaltzen dira -(iz)ama dutenak baino sartalderago?

Horren harira, oroitu behar da Prósperrek (2005, 278-282. or.), -amo duten su-
perlatibo gehienak Zeltiberiatik kanpo azaltzen direla aintzat hartuz, aipatu lurraldea-
ren muinean noizbait atzizki haren erakuskari gehienak -(i)samo- zutenek ordezkatu 
zituztelako hipotesia proposatzen duela. Horrek, besteak beste, aditzera eman dezake 
aspaldian susmatzen ari naizena: -izamo / -izama duten toponimoak, oro har, -amo / 
-ama dutenak baino berriagoak diratekeela.

Bada, horiez gain, beste arazo bat, aski axolazkoa hau ere: Pirinioen hegoaldeko 
euskal eremuko alderdi batzuetan erabili bide zen latinaren aurreko hizkuntza indoeu-
roparra zehazkiro zein zen, hots, Euskal Herriaren indoeuropartzea hizkuntza zelti-
beriarra iristearekin batera hasi zen ala ez. Oraingoz, baina, galdera hutsetan gelditu 
behar, handik aurrera urratsik egin gabe, ez baitut oinarririk aski eta ez bainaiz gauza 
sail horretan aurrerago sartzeko.
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