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laburpena

etxe izenak etxeetako aurrealdean eta hilarrietako ageriko idazkunetan ager daitezke 
xvi. mendetik. lan honetan, euskal Herriko ekialdeko 386 tradizioko etxe izen bildu 
ditugu. Horrez gain, idazkunen ezaugarriak, kronologia eta funtzioak aztertu ditugu.

Gako hitzak: etxe izenak; hilarria; atalburua; ageriko idazkunak.

resumen

los oicónimos pueden aparecen cincelados en las fachadas de las casas y en las lápidas 
desde el siglo xvi. en este trabajo hemos recogido 386 nombres de casas tradicionales 
del área oriental de euskal Herria. además, hemos analizado las características de las 
escrituras expuestas, su cronología y sus funciones.

Palabras clave: oicónimos; estela; dintel; escrituras expuestas.

abstract

House names can be found chiselled on the facades of houses and on tombstones as 
early as the 16th century. In this work, 386 traditional house names from the eastern 
part of the basque country are collected. In addition, the characteristics of the texts, 
the chronology, distribution and functions of the public writings are analysed.

Keywords: houses names; tombstones; lintels; public writting.
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 1. motibazioa. 2. Helburuak eta metodologia. 3. Etxe izenei buruz zer daki-
gun. 3.1. Etxe izenei buruzko ikerlanak. 3.2. Etxe izenaren definizioa. 3.3. Etxe izenen 
osaketa. 3.4. Nafarroa Garaiko etxe izenen mapa baterantz. 4. ageriko idazkunen 
testuinguruari buruzko hainbat argibide. 4.1. ageriko idazkunak. 4.2. Etxeak. 
4.3. Hilobiak. 4.4 Etxearen eta hilobiaren arteko lotura. 4.5. Etxe eta hilobietako age-
riko idazkunen hizkuntzak. 4.6. Etxeko jabeen izenak eta etxe izenak. 5. Etxe izen 
zizelkatuak. 5.1. Zeharkako informazioa ematen duten ageriko idaz kunak. 5.2. Etxe 
izenak. 6. ondorioak 7. Etxe izenen zerrenda. 7.1. transkripziorako jarraibi-
deak. 7.2. Etxe izenen zerrenda testuinguruaren eta euskarri motaren arabera antola-
turik. 7.3. Etxe izenen zerrenda herrialdeka antolaturik. 8. erreferentziak. 

1. motIBaZIoa

azken urteotan etxe izenen ondasunekiko interesa areagotu egin da Euskal Herrian. 
Nafarroa Garaian, adibidez, zenbait ibarretan etxe izenak jaso, normalizatu eta ar-
gitaratu egin dira, herritarren, adituen eta administrazioen arteko elkarlanean. Nik 
neuk ere Izarbeibarko eta mañeruibarko etxe izenak ikertzeko proiektuan parte har-
tzeko aukera izan nuen 2014. urtean, hain zuzen ere, etxe izenen hegoaldeko mugan 
bertan. 

oraingoan, baina, etxe izenen gaiari ikuspegi materialetik heldu nahi diot, ikuspegi 
linguistiko eta antropologiko batetik jorratzeko. Izan ere, ondasun materialaren eta ez 
materialaren arteko muga txanpon bereko bi aldeak baino ez dira, eta ikergai honetan 
biak elkarren ondoan daude. Izan ere, dobeletan, atalburuetan, karteletan, hilarri dis-
kodunetan eta tabularretan, gurutzeetan eta jarlekuetan dauden etxe izenak aztergai 
izanen ditugu hurrengo lerroetan. Ikusiko dugunez, euskarri hauek dokumentazio itu-
rri aparta eskaintzen digute etxe izenak eta garaiko mundu-ikuskera hobeki ezagutu 
dezagun. 

dokumentazio mota hau ikerlan gutxitan hartu da kontuan. Beharbada, Buces Cabe-
llo (2011) izan da etxeetako atalburuak modu sistematikoan landu duen bakarrenetako 
bat. Ikusiko dugunez, euskarri hauek ez dute presentzia orekatua eremu guztietan, eta 
ez dute informazio bera ematen, eta hori izan daiteke oztopo bat ikertzeko unean. 

Euskarrien lege babesari dagokionez, idazkun anitz galtzeko arriskuan daude. Na-
farroa Garaian hilarriak eta etxe aitzineko atalburuak babesturik daude legez, baina 
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azken kasu honetan soilik heraldika aurkezten dutenak edo legez babesturik dagoen 
eraikin batean daudenak1. Euskal Herriko iparraldean hilarriak ere babesturik dau-
de, baina ez, ordea, etxeetako atalburuak (Duvert, 2017, 79. or.). Horregatik, nago 
premiaz koa dela pieza hauek dokumentatzea, iparraldean zein hegoaldean.

Esker bereziak eman nahi dizkiot Xamarri, Mikel Belaskori eta Eneka Maiz Ulaiarri 
artikulu hau idazteko emandako iradokizun oparoengatik. 

2. HELBURUAK ETA METODOLOGIA

Lan honen helburu nagusiak ondoko hauek dira:

– Ageriko idazkunak dokumentazio iturri gisa aurkeztea, interesgarritasun linguis-
tiko eta antropologikoa erakutsiz.

– Ageriko idazkunetan agertzen diren etxe izenak jasotzeko metodologia proposa-
men bat egitea.

– Ageriko idazkunetako etxe izenen testuinguru geografiko, kronologiko, funtzio-
nala, linguistiko eta kulturala aztertzea.

– Ageriko idazkunetako etxe izenen zerrenda biltzea eta eskaintzea.

Ikerlan honen esparru geografikoa Euskal Herriko ekialdea da, alegia, Nafarroa 
Garaia, Nafarroa Beherea, Lapurdi eta Zuberoa. Zerrendan salbuespen pare bat 
onartu dugu, hain zuzen ere, Ternuako hilarri bat (Ipar Amerikan), segur aski, Lapur-
diko etxe bati loturik dagoena, eta Bearnoko Eskiula herriko inskripzio bat. Kronolo-
giari dagokionez, idazkun guztiak 1512tik 1924ra doan denbora-bitartean kokatuak 
daude. 

Etxe izen zerrendak osatzeko Catálogo monumental de Navarra (García Gainza, 
1989) lana erabili dugu, nagusiki Nafarroa Garaia aztertzeko, eta La tombe bas-
que (Colas, 1923) liburua, Iparraldeko probintzien azterketarako ezinbestekoa izan 
dena. Gainontzeko iturriak kontsultagarri daude bibliografia orokorrean. Horrez 
gain, Aezkoan (2018), Larraunen (2020) eta beste zenbait tokitan eginiko landa-
lanak oso lagungarriak izan dira ageriko idazkunak hobeki ezagutu eta interpre-
tatzeko. 

Amaieran, etxe izenak bi zerrendatan aurkeztuta daude kontsultagai. Lehenengoa 
antolaturik dago toki geografikoaren eta euskarri motaren arabera, hurrenkera al-
fabetikoari jarraiturik. Etxe izen bakoitzarekin euskarri mota, herria, erreferentzia 

1 571/1963 Dekretua eta 14/2005 FL.
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bibliografikoa eta testua erraztasunez aurki daitezke. Bigarren zerrendan, etxe izenak 
eskualdeka eta herrika antolaturik daude. azkenik, transkripzioa egiteko erabili diren 
irizpideak ongi zehazturik daude jarraibideetan. 

3. EtXE IZENEI BuruZ ZEr daKIGuN

Jarraian, etxe izenen garapen historiografikoa, definizioa, osaketa eta distribuzio ma-
pak aztertuko ditugu, etxe izenen testuingurua hobeki ezagutzeko asmoz.

3.1. Etxe izenei buruzko ikerlanak

Etxe izenen inguruko interes zientifikoa xx. mendeko bigarren hamarkadan hasi zen. 
Bonifacio Etxegarai Korta (1926), euskal zuzenbideko historialaria, izan zen gai honi 
buruz idatzi zuen lehenatariko bat. Izan ere, luis Eleizaldek (1923) egindako toki izenen 
zerrenda baliatu zuen Etxegaraik, eta oikonimoak aztertu eta gaika antolaturik aur-
keztu zituen argitalpen batean. Haren iritziz, etxe izenen zabalpen geografikoaren arra-
zoia populazio sakabanaketan eta jaraunspen bakarreko sisteman zegoen. urte berean, 
1923an, luis Colasek La Tombe basque argitaratua zuen. Baionako lizeoko irakasle 
normandiarrak sakontasunez aztertu zituen Euskal Herriko iparralde osoko hilarriak, 
dekorazioak eta idatziak jasoz. Idazkunetan etxe izen anitz zeuden eta zenbaitetan ize-
na etxearekin lotzen saiatu zen ikerlaria. Nafarroan Garaian, 1926 urtean, aurizbe-
rriko etxe izenak aztertu zituen Jose miguel Barandiaranek (1926), herriari buruzko 
lan etnografikoan.

1940ko hamarkadan, Caro Barojak (2000 [1949]) etxe izenei kapitulu bat eskaini 
zien Los Vascos liburuan. Bidasoa aldean egindako ikerlanen emaitzak erabili zituen 
etxe izenen atzizkien banaketa geografikoaz hitz egiteko. tantaka bada ere, hurrengo 
hamarkadetan beste lan interesgarri batzuk argita eman ziren, besteak beste, Jose mi-
guel Barandiaranek saran egindakoa eta Jose mari satrustegik (1965) luzaiden. 

Hirurogeiko hamarkadatik aitzina, toponimia lanetan etxe izen anitz jaso ziren (Es-
parza, 1964, 1965; Jimeno Jurío, 1986-1991; leizaola, 1985; urtasun, 1971, besteak 
beste), bai eta euskara, historia eta etnografia ikerlanetan ere. azpimagarria da ha-
markadan horretan Carrasco perezek idatzitako xiv. mendeko Nafarroa osoko suen 
ikerketa. Horrez gain, Hernandorenak (1978) Goizuetako etxe izenak jaso zituen oso 
modu aitzindarian, ikuspegi diakroniko batetik jorratuak. 

1996tik aitzina ikuspegi linguistiko hutsetik egin dira hainbat ikerlan, hain zuzen 
ere, andres Iñigok (1996, 2000, 2005, 2008), patxi salaberrik (1995, 2006, 2009) eta 
Jean-Baptiste orpustanek (2000) idatzitakoak. urte horietan ere, Nafarroa Garaian 
arlo linguistikoa, dokumentala edota etnografikoa uztartzen dituzten lanak argitaratu 
ziren, besteak beste, Erroibarren eta Esteribarrean (Ibarra, 2002, 2003), Itzagaondoan 
eta untzitin (Itulain, 2002, 2005, 2019), Etxalarren (apezetxea & salaberri, 2009), 
Goizuetan (perurena, salaberri & Zubiri, 2011) eta orbaizetan (Buces, 2011). Iturri 
dokumental soilean oinarritzen direnak ere ez dira falta, maiora mendiak orban eta 
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Izarbeibarren aztertzen dituen bezalakoak (maiora, 2013, 2014); edota helburu genea-
logiko batekin landurik daudenak, hain zuzen ere, Antzinako aldizkarian argitaratu 
diren hainbat artikulu (aldaba, 2014; dibon, 2011; Garciandia, 2013; sagüés, 2012, 
2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). Bestalde, Euskal Herriko Iparraldean na-
barmentzekoak dira saran eta Barkoxen egindako lanak (dibon, 2011; Elosegi, 2005) 
biak bilakaera sozialean eta deituretan zentratuak. Ikuspegi berezi batetik landuta di-
renak ere badaude, esaterako, herri arkitekturari buruz (Xamar, 2016) eta mitoei eta 
elezaharrei buruz (lopez-mugartza, 2008). azkenik, etxe izenak aski erroturik dau-
den hainbat eremutan telefono gidak argitaratu dira: Euskal Herriko iparraldean (an-
nuaire, 1988), Imo tzen (1997), Baztanen (doike Eskuara taldea, 2005) eta arantzan 
(arantzako Euskara Batzordea, 2016). 

azken urteotan, Nafarroa Garaiko zenbait ibarretan etxe izenei buruzko ikerlanak 
metodologia transbertsal batekin garatu dira. Izan ere, hizkuntzalarien, boluntarioen 
eta instituzioen elkarlanaren bitartez zenbait lan gauzatu dira etxe izenak dokumen-
tatu eta normalizatu erabilera administratiboa eta soziala bermatzeko. orain arte lau 
proiektu egin dira Nafarroa Garaian, Izarben eta mañerun (2014), Erronkarin (2018), 
aezkoan (2018) eta artzibarren (2019). lan hauetan erabili den metodologia ezagutze-
ko mikel Belaskok (2014) eta lopez-mugartzak (2018a, 2018b) idatzitako artikuluak 
irakur daitezke. Bestalde, oikonimiari buruzko ikerlanen emaitzak erabilera kartogra-
fiko ofizial batera igaro dira zenbait kasutan eta egun kontsultagai daude idenaren 
atarian. atal hau amaitu baino lehen ez dugu aipatu gabe utzi nahi udal plan oroko-
rrak, etxe izenak ezagutzeko informazio iturri berria izaten hasi direlako. adibidez, 
ultzamakoa plan eredugarria da, etxe izenak eta etxeko fatxadetan agerian dauden 
idazkunak jasotzen baititu, idatziz zein argazkiz (Braga et al., 2014).

agerikoa da, beraz, etxe izenen ikerketan ikuspegi eta metodologia anitzak erabili 
direla. 

3.2. Etxe izenaren definizioa

Caro Barojak (1974, 69. or.) etxe izenaren definizioa eman zuen Berako ikerlanean 
«bere izena dute, urteen buruan alda daitekeena, baina arruntena hainbat mendetan 
zehar mantentzea dela, iraunkorra, eraiki berri den etxeari eman zitzaionetik gaur egu-
nera arte».

definizioaz ari garelarik salaberrik (2006, 872. or.) desberdintzen ditu etxe izen tra-
dizionalak eta etxe izen berriak, azken hauek, esaterako, artaxoan eta uxuen tarteka 
agertzen dira «Hemen etxeek izena badute zenbaitetan (Casa la martina, adibidez, 
uxuen), baina ez da tradiziokoa, berria da, aurreko mendean berean bizitu den norbai-
tena, oraingo jendearen gurasoena edo aitona-amonena».

Etxea oinarrizko erakundea izan da euskal kulturan, eta etxekoei identitatea eman 
zaie izenaren bidez. Etxe izenaren baitan eraikina, etxeko lurrak, ondasuna, hobia eta 
auzo kontuetan bozka emateko eskubidea dago. Eraikina desagertuta ere, orubeari etxe 
izenarekin izendatzen jarraitzen zaio aezkoan, etxakuntze izena erabiliz (Ibáñez, 2017). 
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Etxe izenak xi-xv. mendeetan azaltzen hasten dira dokumentazioan, administra-
zioaren garapenari loturik. Zergak taxuz biltzeko, beharrezkoa zen etxe guztien iden-
tifikazio zehatza egitea. Zerrenda horietan gizarte maila desberdinetako etxe izenak 
agertzen dira: etxe nobleak, libreak edo infantzoiak eta maizterrenak (Xamar, 2016, 
26. or.). dokumentazioarekin jarraikiz, 1366ko su-en ikerketan Carrasco pérezek 
(1973) herriz herriko biztanleen zerrendak argitaratu zituen, Nafarroa Garaikoak 
zein Beherekoak. Zerrenda hauetan, nabarmenki ikusten da Nafarroa Beherean 
pertsonak etxe izenarekin ezagutzen zirela, eta Nafarroa Garaian, berriz, patroni-
mikoekin, salbuespenak salbuespen. mikel Belaskoren iritziz, errealitate honen on-
dorioz baliteke etxe izena abizen-sortzailea bihurtzea aro modernoan, abizen mota 
hauek ohikoak baitira Euskal Herriko iparraldean nahiz Nafarroako iparraldeko 
hainbat tokitan.

Nafarroako Foruaren arabera etxea auzotartasun-harremanetan eskubide eta betebe-
harren subjektua da, eta pertsona juridikoa ez izan arren, etxeko jaun-anderei dagokie 
etxe izena iraunaraztea eta defendatzea.

3.3. Etxe izenen osaketa

ustez toponimikoak izan ziren lehenengo etxe izenak, izen mota horiek zabaldurik 
baitaude Euskal Herriko lurralde osoan. Caro Barojak (1949, 129. or.) proposatu 
zuen bezala, araba, Nafarroa Garaia eta Euskal Herriko Iparraldea oso aberatsak 
dira izen pertsonaletan, hots, etxeko jabeari erreferentzia egiten diotenak (patroni-
mikoa, izena, deitura, izengoitia, lanbidea edo jentilizioa). Euskal Herriko mende-
baldea, ordea, aberatsa da izen deskriptiboetan, alegia, etxearen nolakotasunari edo 
kokapenari erreferentzia egiten diotenak (Barandiaran & manterola, 2011, 159. or.). 
Nolakotasunarekin jarraikiz, Xamarrek azpimarratzen du, berezitasun gisa, Bizkaiko 
herri batzuetan etxe izenaren aurretik auzoaren izena paratzen dela (Xamar, 2016, 
32. or.). tokia zehaztu eta herriko etxe izen berdinak bereizteko baliabide eraginko-
rra izan da.

Etxe izenen atzizkiari dagokionez, -ena zabalduena da. atzizki honetatik, gainera, 
zenbait aldaera sortu dira, -ena, -enea, -enia eta -enekoa. Geografikoki ere, oso za-
baldurik dago -ko atzizkia, eta beste atzizki bat duten etxe izenekin maiz agertzen 
da. Beste atzizki bat da -baita, xvii. mendetik aitzina Euskal Herriko iparraldean eta 
Bidasoan erabilia. laugarren atzizkia da -egi, -tegi, -degi eta, oro har, izenarekin, abi-
zenarekin, izengoitiarekin eta lanbidearekin lotzen da. azkenik, atzizkirik gabe erabil 
daitezke etxe izenak; horixe da ohikoena Nafarroa Garaiko Zaraitzu eta Erronkariko 
ibarreetan, Bidankoz salbuespen bakarra izanik (Belasko, 2014, 12. or.). 

3.4. Nafarroa Garaiko etxe izenen mapa baterantz

argi da, beraz, Nafarroa Garaia osoan etxe izenek ez dutela indar eta iraunkortasun 
bera izan. Indarrari dagokionez, Kantauri aldean (Bizkaia, Gipuzkoa eta Iparralde) 
etxeak abizena sortu du. Nafarroa Garaiko iparraldean gauza bera gertatu da, hain 
zuzen ere, larraun, Basaburua, ultzama, aezkoa eta Zaraitzu ibarretan eta, ohikoa 
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ez bada ere, sakanan, Iruñerrian eta ekialdeko ibarretan (Belasko, 2017). Nafarroa 
Garaiko gainontzeko eremuetan etxearen izena osatu da jabearen izena, deitura, izen-
goitia edo lanbidearen bidez.

Bonifacio Etxegarai abokatuak (1926), etxe izenen zabalpenaren muga aztertu zue-
nenean, argiki ikusi zuen oikonimoak ez zeudela soilik euskal eremuan eta, herentzia 
sistema kontuan harturik, muga-lerroa zehaztu zuen Euskal Herriko maparen gainean, 
Cadagua ibatik ekialderantz. Berriki patxi salaberrik (2006), andrés Iñigok eta patxi 
rekaldek (2018) Nafarroa Garaiko etxe izenen muga zehaztu dute hainbat eremutan. 
muga honen arabera, ameskoa, Goñerri, Etxauribar, Galar, Zizurko zendeak, ma-
ñeruibar, Izarbeibar, orbaibar, Ibargoiti, urraulbeiti eta urralgoiti ibarrak, Zaraitzu 
eta Erronkaribar etxe izen tradizionaleko eremuan sartzen dira.

muga hori zehazten jarraitzeko ohar batzuk eman nahi ditugu lerro hauetan. deie-
rriko etxe apeoetan2 ez dira etxe izenak aurkitzen. Hala ere, zenbait herritako agiri-
tan (Eraul, Hiriberri eta aritzala) -rena forma agertzen da oikonimo batzuetan. Haien 
iraupenaz, berriz, ez dakigu deus, baina lagungarria izan liteke, dokumentazioarekin 
behin alderatuz gero, deierriko udalek jasoak dituzten etxe izenen zerrendak kon-
tsultatzea. Gesalazen antzeko egoera bat ematen da. apeoetan3 etxe izenak azaldu ez 
arren; Isidoro ursuak (2001) 300 baino gehiago jaso ditu hainbat agiritatik, guztiak 
1641etik 1830 artekoak.

Ekialderaxeago jotzen badugu, mañeruibarko iparraldeko herrietan iraupen luze-
ko etxe izen batzuk agertu dira. Etxarrenen, Girgilaon eta argiñarizen (xx. mendean 
hustue eta birpopulatu zena) -rena etxe izen atzizkidunak aurkitzen ditugu, eta xx. 
mendera arteko iraupena % 41,6 (1725etik), % 26,9 (1816tik) eta % 25,8 (1824tik) 
da, hurrenez hurren (Belasko & Colomo, 2014). artazun, etxe izenak badaude ere, 
iraupen luzeko kasu bakar bat baino ez dugu aurkitu (Burruña). Izarbeibarren, berriz, 
etxe izenak ohikoak dira eta 1850 urtetik hona etxe izenen % 45 inguruk iraun du 
(Belasko, 2017, prentsan), obanos barne (pérez de laborda). alta, mugatik kanpo utzi 
dugu Gares herria, bertan iraupen luzeko etxe izenak agertzen ez direlako. Izan ere, 
aurretik aldagai anitz ditu ez izateko: herri harresitua da, etxeak elkar-gainka eraikita 
daude –Ziraukin bezala–, gune komertziala da eta 1789 urtetik ubidea du (Colomo, 
2014, 2020a). Bi ibarretako errealitatea laburbilduz, mañeru eta Izarbe ibarretan etxe 
izenen presentzia nabarmenagoa izan da ipar-ekialdean mendebaldean baino (Belasko, 
2014, 20. or.).

Nafarroako ekialdera jauzi eginez, Nabazkozera goaz. asinek (1995) Nabaskozeko 
etxe izenak jaso zituen, guztiak atzizkigabekoak, eta gure kalkuluen arabera xviii. men-
detik etxe izenen iraupena % 38 da. Erromantzatuan, ordea, ez dirudi izan direnik eta, 
hala ere, Biotzarin etxe izen zizelkatu bat aurkitu dugu Cruchaga y purroyren lanean 

2 deierri: 1678ko apeoa, re _ estadistiCa, leg. 14, n.º 33; 1726ko apeoa, re _ estadistiCa, leg. 15, n.º 30.

3 Gesalatz: 1668ko apeoa, re _ estadistiCa, leg. 14, n.º 24; 1726ko apeoa, re _ estadistiCa, leg. 15, n.º 22.
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(1970, 224. or.). Ikerlari honek xx. mendean jasotako Biotzariko etxe izen zerrenda eta 
apeoak4 kontsultatu ondoren, esan daiteke etxe izenen iraupena % 23 dela. Badakigu 
muga lerroak ekialderago jarraitzen duela, Jazetaniako ansó eta sigüés herriak barnean 
hartuz (lopez-mugartza, 2012; Belasko, 2016). Hortaz, formari eta iraupenari dagokio-
nez, Nabazkozeko eta Jazetaniako etxe izenek Erronkarikoen antza dutela esan daiteke. 

ondorio gisa, etxe izenen hegoaldeko muga oraindik lausoa da eta zenbait eremutan 
ikertu gabea. alta, argi dago ez datorrela bat jaraunsle bakarreko eremuarekin (ikus 
mapa, Caro Baroja, 1972, ii**, 142. or.), 
akaso jabetasun motak eta etxearen ja-
betasun kudeaketak (bezino, etxemaiz-
terra) eragin haundiagoa izan dutelako. 
Horrez gain, agerikoa da etxe izenen 
muga ez datorrela bat euskarak Nafa-
rroa Garaian historikoki izan duen za-
balpenarekin. Hala ere, aitortu behar da 
mugak antza duela 1778 urtean euskarak 
zuen zabalpenarekin (Irigarai, 1974), are 
gehiago, Zirauki, artaxoa edo lerga he-
rri gotortuak izateagatik baztertzen ba-
ditugu (salaberri, 871-872. or.). Euska-
rak etxe izenen erabileran eta iraupenean 
izan duen eraginaz ikertu dago oraindik.

4. aGErIKo IdaZKuNEN tEstuINGuruarI BuruZKo HaINBat arGIBIdE

datozen lerroetan hainbat kontzeptu argitu nahi ditugu, etxe izenen testuingurua, 
euskarriak eta erabilitako formula epigrafikoak hobeki uler daitezen.

4.1. Ageriko idazkunak

Esposto popolare edo ageriko idazkuna5 terminoa armando petrucci italiarrak sortu 
zuen hirurogeita hamarreko hamarkadan. petruccik (2013a, 2013b) eta Quinto anto-
nellik (2006) espazio publikoan agertzen diren idazkiak eta irudiak aztertu dituzte jen-
dartearen analisi sozial eta kulturala egiteko. petruccik, gehienbat, boteregunetik za-
baltzen diren ageriko idazkunak ikertu ditu eta antonellik, berriz, mendeko klasekoen 
artekoan, anitzetan idazkun jasoen antzera egiten direnak. Castellotek eta Fernández 
lópezek (2017, 128. or.) ageriko idazkunen ezaugarri nabarmenak azpimarratu dituzte 

4 Erromantzatua: 1677ko apeoa, re _ estadistiCa, leg. 23, n.º 22; 1727ko apeoa, re _ estadistiCa, leg. 24, 
n.º 29.

5 Jatorrizko terminoa italieraz datorkigu «exposto popolare» edo «scrittura popolare». Frantsesez «écriture 
exposées» erabiltzen da, ingelesez «public writting» eta gaztelaniaz «escrituras expuestas». Euskaraz ez dugu 
mailegu bat topatu eta «ageriko idazkunak» terminoa proposatzen dugu artikulu honetan.

1. irudia. Etxe izenen muga Nafarroa Garaian. sa-
laberri (2006), Iñigo & rekalde (2018), Colomo 
(2020).
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«hainbat dira idazketa horiek definitzen dituzten irizpideak, baina garrantzitsuenak 
hiru izango lirateke: irakurgarritasuna, ikusgarritasuna eta publizitatea». oro har, age-
riko idazkunak xvi. mendetik aitzina eremu publikoan arrunt bilakatzen dira. Haien 
testuingurua etxekoa, lanekoa, auzokoa edo erlijiozkoa izan daiteke eta idazkera ba t-
batekoa edo planifikatua. ageriko idazkunen bidez jabeak aditzera ematen du jabetza, 
memoria, sinesmena edota estatus soziala, besteak beste. Idazkun hauei esker beste 
garai bateko bizimoduaren eta pentsamenduen berri ezagutzen ahal dugu. 

4.2. Etxeak

Erdi arotik arrunta da ateko dobela nagusian leinuaren armarria paratzea, Nafarroa 
Garaiko jauregi gotiko anitzetan gertatzen den moduan. ohitura horrek hurrengo men-
deetan jarraipena izanen du, baina modu orokortuan, alegia, jendartearen maila sozial 
gehiagorengana helduz. Horregatik, xvi. mendean dobeletan eta xvii. mendetik aitzina 
etxeko aurrealdeetan, sarritan aurkitzen ditugu irudi heraldikoak, sasi heraldikoak eta 
idazkunak. 

Euskal Herriko iparraldean atalburuen sormen ahalmenak gailurra jo zuen xvii. eta 
xviii. mendeetan, berariazko dekorazio estiloa garatua. Euskarri hauek aski zabal-
durik daude, eta gehienetan etxearen eraikitze data eta jabeen izen-abizenak erlijio-
irudigintzarekin eta apaingarri geometrikoekin nahasten dira. azken finean, ageriko 
idazkunak, etxeko aitzinaldean jarrita, baliagarriak dira familiaren prestigio soziala 
eta etxearen maila ekonomikoa lau haizeetara zabaltzeko.

4.3. Hilobiak

Hilarrien tipologia anitza da eta garai, lurralde eta estatus sozialaren arabera erabili 
da mota bat edo bestea. Erdi aroan ehorzketak hilerrian egiten ziren. xiii. mendetik 
aitzina Elizako goi-kargudun eta nobleak ehorzten ziren tenpluaren barruan, hil ka-
peretan eraikiz edota aldarearen inguruan, eremu sakratutik gertu egoteko eta, aldi 
berean, maila soziala agerian uzteko. Nafarroa Garaiko Erdi aroko hilerrien artean 
forma diskoduna da euskarririk erabiliena, batez ere, xii. eta xv. mendeen bitartean. 
Harrigarria bada ere, Erdi aroan zehar Euskal Herriko iparraldean ez dira diskodunak 
aurkitu, eta ezagutzen ditugun guztiak aro modernokoak dira. Erdi aroko diskodune-
tako dekorazioari dagokionez, orokorrean gurutzeak eta geometriak ikus daitezke, eta, 
noizbehinka, hildakoak zuen ogibidea edo bere leinuarekin loturiko beste irudi heral-
diko edo sasi heraldikoren bat ere aurki daiteke. Epigrafia eskasa da oso eta dagoenean, 
prestigio handiko hildakoekin lotzen da6.

6  Irantzuko monasterioan Erdi aroko bi diskodun epigrafiatuak aurkitzen ditugu, haietako bat monasterioko 
priorearekin loturik. Horrez gain, gotiko berantiarrean sar daitezke, nire ustez, zenbait diskodun epigra-
fiatuak: lizoaingoa eta aietxukoa. Ziurrenik, berantiarra ere bada Nafarroako museoan dagoen beste pie-
za epigrafiatu bat. Horrez gain, atal honetan ez ditugu sartu hizkiak dituzten anagramak, hain zuzen ere 
krismoia eta xv. eta xvi. mendeko ihsak. dena dela, azken kasu hauetan ez dago lotzerik prestigio duten 
pertsonekin, nonbait. 
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xvi. mendetik aitzina Nafarroa Garaiko ehorzketa gehienak tenplu barruan egin 
ziren. salbuespenak gutxi dira eta, oro har, Nafarroa Garaiko iparraldeko herri txi-
kietan aurki daitezke, indarrean jarraitzen duten kanpoko hilerrietan. Eliz barneko 
ehorzketak nabearen lur azpian egiten ziren, sepulturen nahiz jarlekuen bitartez. 
Jarlekuen hurrenkera estatus sozialaren arabera antolatzen zen; etxe garrantzitsue-
nak ebanjelioaren aldean edo aldaretik gertu hobiratuta zeuden. Jarleku hauek ha-
rrizkoak nahiz egurrezkoak ziren eta euren azaletan, epigrafia, hildakoaren arma-
rria, hildakoaren ogibidea eta, beranduago, zenbaki soil bat zizelkatzen zen. Euskal 
Herriko iparraldean, baina, eliz kanpoko hilerri guztiek indarrean jarraitu zuten, 
soilik apaizak eta seroraren bat ehortzita daude tenpluaren barruan. Nobleak ere 
eliz atarian hilobiratzen ziren euren sepulturetan eta gainontzekoak eliz inguruko 
hilerrira zihoazen. Euskal Herriko Iparraldeko hilerrietan, xviii. mende hasiera arte 
diskodunak izan dira erabilienak (lapurdiko hegoaldeko tabularren salbuespenare-
kin7) eta handik aitzina gurutzeak eta tabularrak nagusitu ziren (lauburu, 2004, 
22. or.). 

azkenean, bertzelako funtzionalitatea duen beste hilarri mota bat aipatu behar da, 
hilerritik kanpo kokatzen dena: oroitzapenezko hilarria edo bideko hilarria da. For-
ma anitzetakoa izan daiteke –diskoduna, tabularra edo gurutzea–, berrerabilia kasu 
batzuetan, eta, xvii. mendetik aitzina, pirinioetako bi aldeetan agertzen da, bereziki 
hegoaldean. Bat-bateko heriotza bat gertatu den tokian paratzen da, beti bide ondoan, 
gertaera tamalgarria (istripua, hilketa edo heriotza naturala) gogorarazteko eta arima-
ren aldeko otoitza eskatzeko. 

4.4. Etxearen eta hilobiaren arteko lotura

Etxea eta hilobia harremanetan daude. Etxean, xx. mendera arte, bataiatu gabe zeu-
den jaioberri hilak etxeko teilatuaren hegalpean lurperatzeko ohitura mantendu da, 
gorpua bi teilaren artean babesturik. Gainera, etxeko baratzea hildakoarekiko gurtza-
rekin lotu egin da tradizionalki. Etxe bakoitzak bere jarlekua zuen elizan, eta bertan 
ehorzten ziren etxeko guztiak. Etxea eta hilobia enborreko ondasunak dira Bizkaiko 
Foruan, eta elkarrekin saltzen ziren, hainbatetan. Etxearen eta hilobiaren artean bide 
fisiko bat dago, hilbidea edo elizbidea izenekoa, eta auzokoek pasabidea errespetatu 
beharra dute, hilotzen segizioarentzat bidea libre utziz (lauburu, 2004, 20. or.). Etxe 
batera emakume jabe berria ezkontzen zelarik, emakume jabe zaharrarekin etxeko jar-
lekura joaten zen etxearen jabetza hartu, arbasoekin elkartu eta familian sartzeko (Ba-
randiaran, 1980, 596. or.).

landa eremuko herrietan, oro har, etxea eta hilobia loturik mantendu dira men-
deetan zehar. Horregatik, landa eremuetan eliz barneko hilobien distribuzioa herriko 
etxeek auzoan dutenarekin bat dator. Hala ere, ez zen gauza bera gertatzen aldaketa 

7 Hilarri tabularren kasu berezia aipatu behar da. Jatorriz arrotza, lapurdiko hegoaldean zabaldu zen xvii. 
mendean maila altuko familien artean. dekorazio motiboak euskal tradiziotik jasota daude, eta anitzetan 
zizelkatzen dira, baina, gehienetan, alde batetik soilik (duvert, 2006).
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sozioekonomiko nabarmenak zituzten herrietan. Bertan, jarlekuen salerosketak arrun-
tak ziren eta aberastutako etxeetakoek, aukera zegoelarik, aldaretik ahalik eta jarleku 
hurbilenak erosten saiatzen ziren (madariaga, 2004, 445. or.). Ehorzteko modu honek 
xix. mendera arte iraun zuen, kanpoko hilerriak eraiki arte. orduz geroztik, eta Vati-
canoko II. Kontzilioa izan arte, etxeko emakumeek jarlekua modu sinbolikoan erabil-
tzen jarraitu dute, otoitza eta eskaintzak egiteko, alegia.

4.5. Etxe eta hilobietako ageriko idazkunen hizkuntzak

Etxe izenen eremu osoan euskara izan da ahozko hizkuntza nagusia xix. mendera 
arte. Hala ere, Euskal Herriko iparraldean ageriko idazkunak zenbait hizkuntzatan 
idatzita daude –euskara, gaztelania, okzitaniera, frantsesa eta latina–, xviii. mendetik 
aitzina frantsesa nagusia izanik (moutché, 2010, 152. or.). Nafarroa Garaian, aldiz, 
gaztelaniaz daude idazkun guztiak, salbuespen bakan batzuk kenduta8. 

Euskal Herriko iparraldean ematen den hizkuntza aniztasunak azalpen historiko 
bat dauka. xvi. mendean, Nafarroa Behereko administrazioko notarioei eta errege-
ofizialei euskara jakiteko derrigortasuna ezarri zitzaien (monteano, 2017, 145. or.). 
Era berean, protestantismoaren testuinguruan, albreteko Joana erreginak liturgian 
euskararen eta okzitanieraren erabilera bultzatu zuen (adot, 2014, 29. or.) eta eliz 
literaturari esker euskara idatziaren estandarizazioa gizarteratu zen, lapurtera oi-
narritzat harturik. Izan ere, lapurdi, itsas aldeko eskualdea izanik, bizimoduz eta 
biztanlez aurreratuta zegoen (Zuazo, 2005, 39. or.). Hortaz, euskarak prestigioa 
eta estandarizazio maila erdietsi zuen Euskal Herriko iparraldean, eta sozialki pri-
bilegiatua izan zen xvii. mendearen bigarren erdialdera arte. Nafarroa Garaian, 
ordea, nafar erromantzearen erabilera goiz zabaldu zen administrazioan, eta bo-
tereak bultzaturiko mendekotasunak ageriko idazkunen hizkuntzan eragin zuzena 
izan zuen.

4.6. Etxeko jabeen izenak eta etxe izenak

trentoko kontzilioak hainbat erabaki hartu zituen bataiatuen identifikazioaren in-
guruan, eta ondorioz abizenak ofizialtasun prozesu batean sartu ziren xvii. mendetik 
aitzina. ordura arte abizenen erabilera oso malgua zen, bederen, jendarteko maila 
altukoak ez zirenen artean. Izendatzeko modua alda zitekeen solaskidearen arabera, 
modu ezberdinak erabiliz pertsona bera deitzeko. Kontuan hartu behar da orduko 
izenen errepertorioa hertsia eta mugatua zela eta pertsonak ongi identifika tzeko bes-
te baliabide batzuk erabili behar zirela (hipokoristikoak, izengoitiak…). Nafarroa 

8 Nafarroa Garaian euskaraz idatzita dauden ageriko idazkunak salbuespenezkoak dira. Iturmendin xviii. 
mendeko armarri bat eta Kalbarioko zenbait gurutze epigrafiatuak baino ez dago (arbizu, 1996), Gipuzkoa 
aldetik etorritako harginen lana? eta luzaiden xix mendeko hiru hilarri ditugu (Frankowski, 1920, 125. or.). 
azken kasu hau ulergarriagoa da. Izan ere, luzaide Nafarroa Beherean kokaturik zegoen geografiko eta kul-
turalki eta Iparraldeko ageriko idazkunetan euskararen presentzia % 17koa da, xviii. mendean (moutche, 
2010, 152. or.).
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Garaiko ipar erdialdean, lurretik hartzen zen baliabide hori, alegia, egungo nafar 
abizenen artean etxe izenak eta herri izenak dira nafar deitura arruntenak (Zabalza, 
2010). 

aro modernoan, Nafarroa Beherean eta Nafarroa Garaiko ipar erdialdean, gizonak, 
beste etxe batera ezkontzen zenean, etxe berriaren izena hartzen zuen. Egoera honetaz 
kexu agertzen zen pierre de lancre 1609, urtean (lancre, 2004). magistratu ospetsua-
ren hitzetan, euskaldunek «normalean baztertzen dituzte beren izena eta beren familien 
deiturak, are emazteek beren senarren deiturak ere, bere etxeetako izena hartzeko». 
Horrez gain, haren ustez, «aldakortasun eta arinkeria hori deabruaren izaerarekin bat 
zetozela». Euskaldunen beste ohitura bat ere gaitzetsi zuen lancrek, estamentudun jen-
dartearen ikuspegitik, hain zuzen ere, edozein etxetako jabeek jaun eta andre formulak 
erabiltzea «gizon eta emakume herritar pobreenek ere halako etxetako jaun eta an-
dreak deitzeko eskatzen dute, bakoitzak bere herrian duten etxeak direlarik, zerritoki 
bat baizik ez delarik» (Xamar, 2016, 55. or.).

5. EtXE IZEN ZIZElKatuaK

Bi motatako informazio aurki ditzakegu ageriko idazkunetan. lehenengoa etxe ize-
naren inguruko informazio zuzena ematen duena da eta bigarrena, berriz, zeharkako 
informazioa. azken hau ere oikonimia lanetarako biziki interesgarria da.

5.1. Zeharkako informazioa ematen duten ageriko idazkunak

ageriko idazkunetan etxeko jabearen edo jabeen izen-abizena agertzen da, maiz. 
Batzuetan, abizena bat dator etxe izenarekin, bai etxeak jabeari eman diolako, bai 
jabeak etxeari, eta horri esker etxe izenaren jatorriari buruzko informazioa eskura 
dezakegu.

aezkoan, 2017an, etxeetako idazkun guztiak jaso nituen landa-lan batean. Idatzi-
rik zeudenen artean, xvii eta xix. mendeetako 28 kasutan jabe baten abizen bat etxe 
izenarekin bat dator (Colomo, 2020b, 106. or.). adibide gisa dugu, besteak beste, por-
talena (Hiriberri) «esta presente / pyedra y portal / hyzo haCer / ioanes por-
tal / eCo abba 18 de / ivnyo del año 1652», Xintorena (Hiriberri) «joanes ginto / 
hizo azer / año 1658 iesus naria / josef ioCh / x y ana», Gartziarena (orbaizeta) 
«joanes garCya 1659./.r. /Brc», Erlandrerena (abaurregaina) «miguel / de erlande / 
hizo la Casa / el año 1756 franzisC / deremo/ndegii / erlande/ 1756», Botoarena 
(aribe) «izo haer / ju/a/n/ mar/t/in / d/e/li/z/o/n/d/o y botoa». dobelan, berriz, 
«año de / 1797» edo Konderena (orbaizeta) «redifi/Co es/ta Casa / grego/rio eCh/
everria / maria / Conde / ano / 1807».

aezkoako etxe izenak iraupen luzekoak dira orokorki, eta multzo bat Erdi arotik 
datorkigu (Hainbat, 2018b). Horrez gain, ibar horretako etxeek abizena sortzen dute, 
Zaraitzun, Euskal Herriko iparraldean eta Nafarroa atlantikoan gertatzen den gisa. 
ondoko kasuetan hala gertatu dela dirudi.
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1. taula 

Etxe izena eta herria Aezkoa Atalburuaren datazioa Etxe izena dokumentatua
arretsekoa (Hiriberri) 1860 1366, 1786, 1852

Ertegikoa (aria) XVIII 1366, 1733

Gartziarena (orbaizeta) 1659 1366, 1680

Iturburukoa (abaurregaina) 1796 1366

larrañetakoa (orbaizeta) 1745 1427, 1662

Bucesek (2011) orbaizetako (aezkoa, Nafarroa Garaia) atalburuetako idatziak jaso 
zituen bere ikerlanean, eta dokumentazio idatzian gehitu zituen etxe izenaren eta etxea-
ren historiaren informazioa. 

Ildo beretik jarraikiz, aezkoako hilarri zaharretan zenbait jaberen izen-abizenak 
agertzen dira idatzirik, hain zuzen ere, Garaioako eta aribeko pieza banatan. Garaioan 
«est/a se/pvltv/ra es / ioanes ai/nCi(o)a i maria / (mar)tin sv mvger» eta ariben 
«ioan fr/Co (?) iaCue» (Colomo, 2020, 103. or.; Ibáñez, 2020, 161, 175. or.). Bi abi-
zenak etxe izenak dira: Garaioan, aincioa (Hainbat, 2018b, 137. or.), 1796 urtean, eta 
ariben, Xakuerena, 1726 urtean (Hainbat, 2018b, 103. or.). 

aurrerago ikusiko dugun bezala, aezkoako atalburuetan etxe izen zuzenak ere ida-
tzirik daude zenbait atalburu eta hilarritan. atalburuen artean ditugu Mariato (Hiri-
berri), Alcaizarena (Hiriberri), Elizalde (abaurregaina), eta agian, Iturburu (abaurre-
gaina). azken horretan izena laburturik egon liteke «Caytru» (casa Yturburu?), baina, 
argia ez denez, etxe izenen zerrendan ez sartzea erabaki dugu.

5.2. Etxe izenak

atal honetan, oro har, etxeetako fatxadetatik eta hilarrietatik jaso ditugun etxe ize-
nak aurkeztuko ditugu. Etxe izenak zuzenean adierazita daude atalburu edo hilarrian. 
Beste euskarri tradizional batzuetan ere etxe izenen bilaketa egin dugu, baina ez dugu 
inolako idazkunik topatu. dirudienez, dokumentazioaz aparte, etxe izenak etxean eta 
hobian baino ez ziren idazten. 

Gaur egun arte heldu zaizkigun adibideekin ez da erraza esatea zenbateko maiztasu-
narekin agertzen ziren etxe izenak. Hala ere, luis Colasek (1923) Iparralderako eman 
zituen datuen arabera, etxeetako eta hilarrietako ageriko idazkunak, denak batera 
zenbaturik, % 15 ingurukoa da. 

Gure kalkuluen arabera, herri bakoitzean hiruzpalau idazkun kontserbatu dira, batez 
beste. salbuespenak ere badaude, lapurdiko sara eta senperen hamalauna idazkun jaso 
ditugu, hilarrietan batez ere, eta Nafarroa Garaian, arizkunen (11), Beran (10), Etxala-
rren (45) eta Zigan (42) etxe izen multzo handienak ditugu, berriz ere hilarrietan daude 
gehienak. Zigako kasua berezia da eta herriko etxe izen guztiak atalburu bakarbatean 
idatzita daude. dena dela, pentsa daiteke izen anitz galdu direla, hilerrian, elizako zoluan 
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edota etxeko fatxadetan margoturik edo zizelkaturik zeudenak. duvert ere iritzi berekoa 
da Iparraldeko etxeen kasuan anitz galdu baitira, berak ikusia ere (duvert, 2017, 79. or.). 

ondoko taulan daude lan honetan jaso ditugun inskripzio guztiak, euskarriaren eta 
herrialdearen arabera antolaturik eta haien ehunekoak emanez:

2. taula. Lan honetan bildutako idazkun kopuruak eta ehunekoak euskarriaren eta herrialdearen arabera antolatuak

Inskripzioak Lapurdi Nafarroa 
Beherea

Nafarroa 
Garaia

Zuberoa Ternua Guztiz %

dobela 0 0 10 0 0 10 2,59

atalburua 7 14 60 1 0 82 21,24

Kartela 5 15 21 0 0 41 10,62

leihoburua 0 0 2 0 0 2 0,52

armarria 0 1 2 0 0 3 0,78

12 30 95 1 0 138 35,75

Jarlekua 47 5 20 2 0 74 19,17

diskoduna 16 51 51 13 0 131 33,94

Gurutzea 1 12 2 1 0 16 4,15

tabularra 19 0 0 0 1 20 5,18

tabularra 2 0 0 6 0 0 6 1,55

mausoleoa 0 0 1 0 0 1 0,26

83 68 80 16 1 248 64,25

osotara 95 98 175 17 1 386 100

% 24,61 25,39 45,34 4,40 0,26

Etxe izenen zerrenda amaierako atalean aurkezten da. Jarraian, ageriko idazkunen 
azterketa formalari ekinen diot, idazkunen ezaugarriak hobeki ulertzeko. 

5.2.1. Etxe izen kopuruak
Euskal Herriko ekialdeko 386 etxe izen zizelkatuak jaso ditugu; horietatik % 64,2 hi-

larrietan daude, batez ere, diskodunetan eta jarlekuetan. Etxeetako fatxadetan % 35,7 
aurkitzen dugu, bereziki atalburuetan eta karteletan. Eskualdeka banaturik, jasotako 
etxe izenen % 45,3 Nafarroa Garaian daude, berrogeita bost herritan banaturik; Nafa-
rroa Beherean, % 25,4, berrogeita hamar herritan; lapurdin, % 24,6, hogeita bat he-
rritan banaturik eta Zuberoan, berriz, % 4,4, hamar herritan. Euskal Herritik kanpo, 
Eskiulan dugu idazkun bat (Zuberoako datuetan sartuta) eta, itsasoz gaindi, etxe izen 
bat topatu dugu ternuan (Ipar amerikan), ziurrenik, lapurdiko etxeren bati loturik. 

5.2.2. Euskarriak 
ageriko idazkunen euskarriak harrizkoak dira gehienbat, baina zenbaitetan egurrezkoak 

ere badaude, besteak beste, Berako Yrazoquiberria (1731) etxeko habe batean zizelkaturik 
dagoena. Etxeko fatxadetan atalburuak eta kartelak dira euskarri arruntenak, espazio 

15 /



24

Koldo Colomo Castro

Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 94, 2020, 9-62
ISSN: 0590-1871    ISSN-e: 2530-5840    ISSN-L: 0590-1871

aldetik egokiak baitira idazkunak paratzeko. aldiz, arraroagoa da etxe izenak leihoburu, 
armarri edota dobeletan aurkitzea; azken hauek soilik Nafarroa Garaian aurkitu ditugu. 
Hilarrietan etxe izenak euskarri mota guztietan zizelkatzen dira, baina espazio aldetik 
jarlekuak eta hilarri tabularrak egokienak dira idazkunetarako.

Etxe izen guztiak etxeko fatxadetan eta hilarrietan topatzen ditugu. salbuespenak 
dira senpereko errekaren presa batean dagoen Camiet etxearen kartela «hav da-
presa-egina-mar:/tin de-hiriart-helbarv:/n-Camiet-balderna apezCen-vr-
thean-1705», eta Eltzaburuko eskoletan dagoen xx. mendeko plaka oroigarria «en 
memoria de jose yaben (de la Casa de miChelCorena) / y d martin erviti (de la 
Casa martiñena) / beneméritos hijos de elzaburu a Cuyas expensas se sostuvo 
la esCuela públiCa / de el año 1795 hasta el año 1924». amaitzeko, baina ildo be-
retik jarraikiz, Burlatako Hilarión Eslavaren mausoleoan nafar diputazioak idatzi zuen 
oroigarria aipatzea merezi du «la exC(elentísi)ma-/diputaCion-/ de- navarra / al 
insigne maes-/tro-Compositor-y- musiCólogo-d-/ migvel / hilarion / eslava / 
elizondo / hijo-esClareCido- de-este-lvgar- de-/ burlada/ a Casa Benitorena 21 
octubre 1807/ W madrid 23 Julio 1878». Kasu hauetan pertsonaiaren izen abizenekin 
batera etxearen izena paratu da, nolabait ere, tradizioari jarraitu eta herrian identifika-
zioa errazteko. 

5.2.3. Ageriko idazkunen informazioa
ageriko idazkunak garaian garaiko mundu-ikuskeraren adierazleak dira. Erai-

kinetan agertzen diren ageriko idazkunen informazio nagusia jabeen identitateari 
loturik dago: leinuaren armarria, abizena, etxearen izena, eraikitze data, ogibidea 
eta fedea. anitzean, gurutzeak eta erlijio irudiak agertzen dira epigrafiaren ondoan, 
etxea eta etxekoak babestu eta, aldi berean, elizaren dogmak eta sinismenak lau 
haizeetara zabaltzeko. Hilarrietan, ordea, idazkunek jabetza, identitatea eta oroime-
na adierazi ohi dute gehienbat, eta, batzuetan, irakurtzen duenari arimaren aldeko 
otoitza ere eskatzen diote. mendez mende eta belaunaldiz belaunaldi errepikatzen 
den ohitura bati jarraikiz, topografia sozial eta erlijioso komun bat osatzen dute 
idazkun guztiek. 

5.2.4. Etxe izenen atzizkiak 
lapurdin, Nafarroa Beherean eta Nafarroa Garaian -ena, -enia, -tegi eta -koa; bi 

atzizki elkarrekin, -ena + -koa, Nafarroa Beherean eta Nafarroa Garaian eta -baita 
Nafarroa Garaian, urdazubin. Zuberoan, berriz, ez da etxe izen atzizkidunik agertu.

Eraikuntza motari dagokionez, lapurdin eta bi Nafarroetan borda hitza erabiltzen 
da landako eraikinei deitzeko (socuen bordacua, Voriena borda, Quiquerenborda, bor-
da de maritorena…); Nafarroa Beherean sala jauregientzat (sala de Echepare) eta mai-
son Euskal Herriko iparralde osoan (la maison de Gastambide, la maison de domec…) 
erabiltzen da; Nafarroa Behereko hegoaldean eta Nafarroa Garaian casa (casa de apa-
lasia, casa de Elizalde, casa del zurdo, casa de apezabaita, casa Garacoechea, esta casa 
es maticonea…). Iturenen (Nafarroa Garaia), salbuespenez, euskarazko echea hitza 
agertzen da «hedifiCaro hizierom la Cas/sa llamada alberrobarren / eChea en 
el anno de 1612».
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Etxe izenari dagokionez, bakarra da orokorki, baina bestelako kasuak aurkitu di-
tugu. Bi kasutan etxeak izen konposatua du, bi deiturekin osaturik, beharbada: Ha-
ricelet-lafaiect «ihs-ma/ martin / dvruti-le / s(sieur)r d(e) hariCelet-lafaie/Ct 
-1641» (ainhoa, lapurdi) eta Chenperene-Etcheberri «martin de habans m(aitr)e 
Chirvrgien. et / ieanette de mondvtegvy. sievr et / dame de Chenperene-et-
Cheberria / f(ait). l’ an. 1707» (senpere, lapurdi). Beste batean, etxe izenaren aurre-
tik auzoa paratu dela dirudi «ihalarre / harozare/neCo iarle/Chva» (sara, 1723). 
Beste bi kasutan, jabea etxera joana da eta hobeki identifikatzeko jatorrizko etxe izena 
ere jakinarazten da: «[…] bernard etCheber/ry itCeineCo semie ga/stigarreCo 
nagusi gastea» (Banka, 1832) eta «[…] manais/ souh/ourou-suiar/inchahar/ etco Jau-
na/ marie/ orsafr/in aldu/deco etchotoco alaba (Banka, 1784). 

Etxe izena ez bada ongi ezagutzen duda azalduz idatz daiteke, Zibitzen (Nafarroa Be-
herea) dugun bezala «eChe. huneC. / duke. iCena. m/erCabide […]» (Xamar, 2016, 
52. or.). Zigan (Nafarroa Garaia), herriko etxe izen guztiak agertzen dira atalburu 
batean. Kasu honetaz gehiago solastuko gara funtzionalitatearen atalean. 

Hilarrien artean, bi etxek partekatzen dute jarleku bera, Kanbon eta azkainen (la-
purdi) «sepvltvre de- la- maison de bassvsena et Celle de- larrebvrva» (Kanbo, 
1724); «Cethab/ereneCo / thonb/atiC-hv/narain/oCoaC-a/sCain-er/rotaCo/ak- 
dira» (azkain). Horrez gain, larresoron (lapurdi) etxearen izena aldaketa prozesu ba-
tean sarturik dago «la / maison- de m/oroCvrenia / avtremente s(ai)/ntperenia 
1714». azken kasu honetan, baliteke orduko jabeak, pierre de saint pe maisu zirujauak, 
etxeari ekarpen garrantzitsu bat egin izana eta, ondorioz, herriko jendea etxea haren 
deiturarekin ezagutzen hastea.

5.2.5. Formula idatziak
Idazkunetako formulen estruktura eta edukiak errepikatzen dira euskarri guztietan, 

malgutasuez jokatuz eta formula batzuk edo besteak erabiliz, euskarriaren arabera. 
atalburuetan nahiz hilarrietan eraikitze data eta lehenengo jabeen izen-deiturak ager-
tzen dira gehienetan. Hilarrietan, berriz, hildakoen izen abizenekin eta etxe izenarekin 
batera formula erlijiosoak idazten dira, Jesus eta maria ohiko bitartekariak edota ari-
maren aldeko otoi eskaria eginez, azken formula hau hil eremukoa esklusiboa izanik. 

oro har, Iparraldeko idazkunak Nafarroa Garaikoak baino hotshandikoagoak edo 
harroagoak direla esan daiteke. Horrela, etxeko jabeak hainbat modutan eta hizkun-
tzatan aipatzen dira, betiere errespetuzko formulapean. adibidez, lapurdiko idazku-
netan nagusiki sieur eta dame terminoak agertzen dira, bai eta maître eta maîtresse, 
eta kasuren batean maîtres jeunes ere. azken formula hau erabiltzen zen jabe zaharrak 
eta gazteak elkarrekin bizi zirenean. Nafarroa Beherean aniztasun handiago dago hiz-
kuntza eta formulen aldetik. Horrela, frantsesez sieur eta dame, heritiére eta monsieur 
ditugu; gaztelaniaz sennor eta senora; euskaraz jaun eta andrea (etcheco jauna eta an-
derea) eta nagusi gaztea; eta, kasu bakar batean, done gaskoieraz. azkenik, Nafarroa 
Garaian dueños edo amo –«amo de Casa juliana» (Biotzari)– edo tokiko herritarra 
dela jakinarazteko vecino edo natural. larrasoañan (Nafarroa Garaia), adibidez, he-
rritartasun bikoizko jabea dugu, aldi berean bi etxeren jabe baitzen, larrasoañan eta 

17 /



26

Koldo Colomo Castro

Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 94, 2020, 9-62
ISSN: 0590-1871    ISSN-e: 2530-5840    ISSN-L: 0590-1871

Iruñean «Conderena / esta Casa es de pedro de garaiCoeChea natural / y veCi-
no de esta villa y de pamplona. año de 1784».

Etxeko fatxadetan, formula erlijiosoak aurkitzen ditugu, babesa lortu eta orduko 
doktrinak zabaltzeko xedearekin eginak: Laus deo, Jesus-Maria-Joseph, ihs, ma. Hi-
larrietan ete etxeetan errepikatzen dira formula batzuk ihs, ma, baina beste batzuk, 
berriz, berariazkoak dira, hain zuzen ere, Memento mori (landibarre eta Jutsin, Nafa-
rroa Beherea ) eta Inri (Zohazti eta ostankoan, Nafarroa Beherea).

Hilarriek izen ezberdinak hartzen dituzte, hilarri motaren, tokiaren eta hizkuntzaren 
arabera. diskodunari euskaraz esaten zaio ilharria, ileherri eta hobia, eta xviii-xix. 
mendeetan, sepultura ere deitzen zaio Etxalarren (Nafarroa Garaia). Jarlekuari edo 
sepulturari, berriz, sepultura gaztelaniaz, sepulture, thonba edo monument frantsesez, 
eta jarlekua edo hilerria euskaraz deitzen zaio. lapurdin, hilarri tabularretan sepulture 
hitza idatzita dago.

Epitafioen artean Hic iacet formula idazten da Nafarroa Beherean, latinez, frantsesez 
ici gist lapurdin eta Zuberoan, eta ici est Nafarroa Beherean. Euskaraz ere badugu he-
men da, heben daca, daca (Nafarroa Beherea) edo hau da… jarlekua / thomba lapurdin.

Genero ikuspegiari dagokionez, hemen katalogatutako atalburuen artean emakumea 
bakarrik oso kasu gutxitan agertzen da, gehienetan emakumea gizonarekin batera ager-
tzen da, edo gizona bakarrik. Emakume bi kasu baino ez ditugu (guztizkoaren % 2,2), 
biak Nafarroa Garaian: Mariato (Hiriberri aezkoa), etxe izena lekukoa, eta Etxezuria 
(Ziga) «etxezuria edifiCada / por maria franCisCa / garbalena de mañeru / el 
año de 1851». Izan ere, ohikoena da gizonaren izen-abizenak ager tzea (guztizkoaren 
% 36), edota gizonaren eta emakumearen izen-abizenak (guztiz koaren % 36,3); azken 
datu hori Nafarroa Beherean9. anitz ere badira soilik etxe izena erakusten dutenak, 
jabeen izenik gabe (guztizkoaren % 23), batez ere, xviii. mende amaieran eta xx. men-
dean. Hilarrietara joz, jarlekuetan senar-emazteak edo gizonak bakarrak agertzen dira 
kasu gehienetan. diskodunei dagokionez, berriz, emakumeak nagusitzen dira (guztiz-
koaren % 58), gehienak egonik banakako ehorzketetan. Hilarri tabularretan, berriz, 
gehienak banakako ehorzketak dira eta kopuru parekoak ditugu genero aldetik, gizo-
nak pixka bat gailendu arren. Gurutzeetan, maiz agertzen da etxearen izena (% 33,3) 
eta emakume soilaren presentziak ehuneko berbera du (% 33,3).

Nafarroa Beherean, idazkunak etxekoen maila ekonomikoa eta soziala jakinaraz de-
zake, noble maison edo infancon hitzak erabiliz, Nafarroa Beherean. Batzuetan, ogibi-
dea ere aipatzen da, anitzetan jarlekuetan; presbitero edo apeza, maître martinetier, 
maître chirurgien, maître charpentier, medecin du roy, notaire... 

9 Genero ikuspegiarekin jarraikiz, baina oraingoan gure ikergaitik kanpo, uste dugu interesgarria dela nabar-
mentzea etxe izena modu ez zuzenean ematen den atalburu batean bi emakumeren izen abizenak azaltzen 
direla Irulegin (Nafarroa Beherea) «maria de bideagain joana de bidegain 1761». Ez da kasu bakarra. 
Eskertzen diot informazioa Xamarri.
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Etxekoa edo etxeko jabea dela aipatzeko semia edo semea formula dago (Arcubico 
semia, Mendiondoco semec, «bernard etcheber/ry itceineco semie ga/stigarre-
co nagusi gastea» eta alaba (Etchotoco alaba) edo gaztelaniaz hijo de. Batzuetan, 
data emateko orduan, jazoera historikoak aipatzen dira «se quemó el año 1746», eta, 
bestetan, arlo juridikoari lotutako kontuak «laqvele- maison-ne-se povrra van-
dre / ny-eng-aiger».

Izengoitien presentzia oso apala da zerrendan. Datua ez da harritzekoa, etxe izena 
sortzen duten izengoitiak % 8 baino ez dira (Iñigo, 2008, 303. or.). Arrietan (Nafarroa 
Garaia) casa del zurdo dugu Ezkerra etxeko ageriko idazkunean (zurdo gaztelaniazko 
izenaren itzulpena). Euskal Herriko iparraldean, izengoitia aipatzerakoan, dit formula 
ikus dezakegu, eta formula zenbaitetan, etxe izena izengoitia da «ag(v)er / gilen/ dit 
copen 1806» Ozazen (Nafarroa Beherea), Copen etxean.

Idazkunak zizelkatzen zituzten harginak ezezagunak ditugu, orokorrean. Gehienek 
ere ez zekiten idazten, eta idazkunak egiteko kopiak edo txantiloiak erabiltzen zituzten, 
hain zuzen ere, eskribauek prestatzen zizkiotenak. Hori dela eta, ageriko idazkunetan 
administrazioaren dokumentazio idatziaren eragin nabarmena antzematen da, idaz-
teko erabiltzen den hizkuntza barne. Hala ere, harginek iruditeri tradizionala ederki 
menperatzen zuten, betiere tradizioari ekarpena eginez. Hargin batzuen izenak gugana 
heldu dira, etxeetako jabeen izen-abizenekin batera atalburuetan idaztirik daudelako: 
Jose de Zela(i)eta (Eraso, 1755), Pedro de Belar(ra), hargin maisua (Eratsun, 1751) eta 
Juan de Suescun (Oltza, 1753)10. Hargin guztiak ingurukoak dira.

Zenbaitetan etxea bera da mintzo zaiguna, bereziki Nafarroa Garaian soy de, me 
llamo, me izo eta mi amo formulapean. Kasu aparta eta umoretsu samarra Nafarroa 
Garaiko Ziako Loperenan dugu, aipatzea merezi duena: «me pareze que estoy bue-
na / sy acasso no lo saben / mi amo juan de yribarren / yo me llamo loperena / 
año 1754».

5.2.6. Kronologia
Kronologiari dagokionez, etxe izendunen data goiztiarrenak Lapurdin ditugu 

xvi. mendean diskodun batean (Makea, 1534) eta zenbait jarlekutan (Senpere, 1566 
eta Azkaine, 1592)11. 

Lapurdin, etxe izenak agertzen dira jarlekuetan, xvii-xviii. mendeetan nagusiki, eta, 
oro har, maila sozial altuko pertsonaiei loturik, besteak beste, zurgin maisuak, errege 

10 García Gainzaren lanean beste hargin batzuen izenak agertzen dira Nafarroa Garaiko gainontzeko etxee-
tako atalburuetan, gutxi badira ere. Guztiak xviii. mendekoak dira. Hona hemen izenak: Pedro de Oria 
(Untzu, 1783), Francisco de Goldarazena, maisua (Arruitz, 1774) eta Pedro Jose de Madoz (Madotz, 1774). 
Iparraldean, berriz, askoz ere gehiago dira bere izena paratu duten harginak, xvii. mende amaierako kasu 
bat salbu, gainontzeko guztiak xviii eta xix. mendeetakoak dira (Motché, 2010, 178. or.). 

11 Colasek 1512n urteko jarleku etxe izenduna aurkezten digu Bidarten. Hala ere, epigrafiari erreparatuz, 
akats bat dago transkripzioan eta 1612 urteko pieza bat delakoan nago.
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kontseilaria eta sendagilea, errege notarioak eta nobleak. diskodunetan oso oparoa 
da etxe izenaren presentzia Nafarroa Beherean, xvii. mendean. azken adibideak, xix. 
mendean Nafarroa Garaian eta Nafarroa Beherean topatzen ditugu. Euskarri tabu-
larrari dagokionez, lapurdiko hegoaldean hainbat etxe izen agertzen dira xvii. men-
dean, eta xviii, xix. eta xx. mendeetan, aldiz, Nafar iparraldean. Gurutzeetan, oro 
har, xviii. mendetik aitzina agertzen dira etxe izenak.

Etxeko aitzinaldean, baina, xvii. mendetik aitzina agertzen dira etxe izenak, alegia, 
hilarrietan baino mende bat beranduago. Eskualde guztietan badaude ere, Nafarroa 
Behereko eta Nafarroa Garaiko etxeko aitzinaldeetakoak nabarmentzen dira, xvii. eta 
xix. mende bitartean. adibide goiztiarrenak ditugu Nafarroa Garaiko Iturenen (1612) 
eta lapurdiko Kanbon (1618). arruntena da atalburuetan eta karteletan ager tzea, euska-
rri horietan dagoen espazioa egokiagoa baita idazteko. Nafarroa Garaian dobeletan ere 
idazteko ohitura dago, bai eta kasu bakan batzuetan leihoburuan eta armarrietan ere.

lan honetan jasotako hondarretako idazkun tradizionalak toki eta data ezberdi-
netakoak dira. lapurdin katalogatu dugun azken adibidea 1806koa da, Etxetxahar 
etxean (urruña), baina, pieza etxe izendun berantiarragoak daude. adibidez, azkai-
nen, 1855ean, koleraren biktimen oroimenez berrogeita bederatzi diskodun eta bi gu-
rutze paratu zirela sokorriko ama Birjinaren baselizan, eta pieza batzuetan etxe izenak 
epigrafiaturik daude (aguirre, 2013). 

xx. mendea, aldiz, ez dugu taxuz jorratu eta ondoren datuak ez dira esanguratsuak, 
baina adibide batzuk ditugu lan honetan, 1909. urtean (Mendihy, armendaritze, Na-
farroa Beherea) eta lan honetatik kanpo12 ere, bederen 1920 arte. Hilarrietako etxe 
izenei dagokienez, 1860 urtera arte jaso dut Euskal Herriko iparraldean, eta 1930 arte 
Nafarroa Garaian, azken hau arizkunen (Nafarroa Garaia), Bydegaina. 

xx. mendeko hilarriak ere ez ditugu sakonki aztertu baina datu esanguratsu batzuk 
hemendik eta handik jaso ditugu. pieza bana ezagutzen ditugu aezkoako Garraldako hi-
lerrian (Bizcai) eta abaurregaineko hilarrien museoan (Casa Remondegui). Horrez gain, 
badakigu 1964tik hona aurizko kanposantuetako hilarrietan etxe izenen presentziak 
garrantzia galdu duela eta, denborak aitzina egin ahala, familien deiturekin ordezkatzen 
joan direla (Irigaray Gil, 2019, 275. or.)13. Iparraldeko hilerrietan ere xx. mendean ze-
har etxe izen tradizionalaren erabileraren gainbehera eman zela dirudi. agerikoa denez, 
izen neobaskoek ez du legitimotasunik hilarrietan agertzeko, hain zuzen ere, izen tradi-
zionalak betetzen zituen funtzio identitarioak eta sozialak ordezkatzen ez dituztelako. 
Hala ere, Nafarroako Garaiko iparraldeko zenbait kanposantutan 1970 urtetik aitzina 
ahaleginak egin ziren etxe izen tradizionalen erabilera bultzatzeko hilarrietan, bereziki, 
diskodunetan. Horrela ikusten ahal da, besteak beste, Garralda, auritz, Hiriberri edota 

12 Elgorriagan Indartea (1908) eta legasan oteizenea (1900) eta Elizaldea (1912).

13 mikel Belaskok postaz aipatzen dit etxe izenak agertzen direla Bidankozeko kanposantuan, hain zuzen ere, -rena 
atzizkia erabiltzen den Erronkariko herri bakarrean. Hala ere, tradizioko hilarri eta atalburuetan Erronkarin 
eta ingurukoetan ez dugu etxe izenik topatzen (lópez selles, saralegui & Cruchaga y purroy, 1983).
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orbaizetako hilerrietan, hasieran, Jose rotak eta, gero, pello Iraizozek zizelkatuak, Eus-
kal Herriko iparraldeko hilarrien plastikari imitatuz (otero et al., 2007). Gure ikerketa 
esparrutik at antzeko joera antzematen da Gipuzkoan, apozaga eta orendaingo hile-
rrietan, oikonimoak agertzen baitira 1970ko hamarkadako hilarri diskodunetan (agui-
rre sorondo, 2004, 875. or) eta Bizkaian, Bermeoko mañuas auzoan.

1. grafikoa. Etxe izen datatuen kopuruak lau herrialdetan eta kronologiaren arabera.

2. grafikoa. Etxe izen datatuen kopuruak kronologiaren arabera.

5.2.7. Ageriko etxe izen tradizionalen funtzio sozialak
Etxe izena identifikaziorako bide ohikoena izan da euskaldunen artean. Haren bidez 

definitu daiteke, sozialki, pertsonak nor diren. mixel duverten hitzetan (2017, 5-6. or.) 
etxearen izena da «egungo pasaportea… biztanleen nortasunaren gordetzailea». Izan 
ere, etxe izenak pentsatuak zeuden denbora zeharkatzeko eta, aldi berean, arbasoekiko 
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lotura eta etxeko ondarearen batasuna adierazteko. Gainera, hainbat tokitan etxekoak 
identifikatzeko etxe izena bide bakarra izan da xx. mendera arte, abizenaren gainetik 
(Irigarai 1955, 495. or.).

trentoko kontzilioak (1545-1563) aldaketak ekarri zituen pertsonak izendatzeko 
moduan eta, haren ondorioz, abizenaren erabilera finkatzeko oinarriak paratu zituen. 
Hala ere, euskal eremuan izen deiturarekin batera etxe izena idazten jarraitu zuten 
etxeko jabeek, ziurrenik, lancre bezalako erlijio gizonen iritziaren aurka. Beharbada, 
beste latitude batzuetako ageriko idazkunekin alderatuz, etxe izena eta emakumeen 
presentzia goiztiarra bi ezaugarri esanguratsuenak izan daitezke gurean. 

ageriko etxe izen tradizionalen funtzio sozialak lau dira, nagusiki: publizitatea, pres-
tigioa, jabetasuna eta antolamendu sozialaren hizkuntza paisaia. 

– publizitatea
 ageriko idazkunen funtzionalitate nagusia publizitatea da. Horregatik, etxe ize-

nak modu publikoan, irakurgarrian eta ikusgarrian zizelkatu dira. Gainera, ha-
rrian zizelkaturik daude denboran zehar iraun dezaten. 

– prestigioa
 xvi. mendearen bigarren erdialdetik aitzina ageriko idazkunen erabilera orokor-

tzen hasi zen. ordura arte, idazkunak botereguneekin eta eliteen produkzioare-
kin estuki loturik egon ziren, alegia, prestigio handiko eremuei atxikirik. Zabal-
pen honetan lagungarriak izan ziren, besteak beste, inprimategiaren asmaketa, 
jendartearen alfabetizazioren lehenengo pausoak edota kaligrafia metodoen argi-
talpenak, Juan de Icíar Vizcainok idatzi zuen bezalakoa. 

– Jabetasunaren adierazpena
 Hil eremutik datozkigun lehenengo etxe izen zizelkatuek hilobiaren jabetasuna 

aldarrikatzeaz gain, hildakoen mundua etxearekin lotu zuten modu epigrafikoan. 
Idazkunari esker, beraz, etxeko jarlekuaren kokapena jakin daiteke modu pu-
blikoan eta, aldi berean, jabetasuna, eskaintzak egiteko tokia eta etxearen ga-
raiko posizio soziala agerikok dira. 

– antolamendu sozialaren hizkuntza paisaia
 Herriaren antolamenduaren oinarrizko unitatea da etxe izena, hots, auzotartasun-

harremanetan eskubide eta betebeharren subjetua. Etxe izen guztiek osatzen dute 
komunitatea eta haien presentzia publikoak, hilerrian nahiz etxeko fatxadetan, 
komunitatearen egitura adierazten dira hizkuntza paisaia edo Thopos baten bidez. 

Zigako ostatuko atalburua ezohiko adibide dugu. Bertan, 1741. urteko herrriko ar-
gazki soziala dago, etxe izen guztiak zizelkaturik agertzen baitira. Baztango ostatuak 
etxe handiak eta zabalak dira, auzokide guztien elkarlanari esker eraikiak ziren batza-
rreak egiteko (pérez de Villarreal, 1986, 360-361. or.). Horregatik, atalburuan eraiki-
tzaile guztien izenak agertzen dira, aken finean, batzarrean boza eta udal pribilegioez 
gozatzeko eskubidea zituztenak.
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5.2.8. Etxe izenen tradizioaren aldaketa eta jarraipena XX. mendean
Etxe izen neobaskoen hastapena xx. mende hasiera dago. xix. mendearen bigarren 

erdialdetik modan jarri zen oporraldiak lapurdin igarotzea, hain zuzen ere, Napo-
leon III.-k eta montijoko Eugeniak bisita egin ondoren. Hara joaten zen burgesiaren 
nahiak asetzeko, neobasque estiloa asmatu zuten arkitektoek lapurdiko etxeetako 
kanpo ezaugarrietan oinarriturik. Horretarako, o’shea-k 1887. urtean argitaratutako 
etxearen inguruko lana lagungarria suertatu zen.

Etxe neobasko estiloarekin batera lehenengo etxe izen berriak zabaldu ziren, burgesia-
ren estetika eta baloreei atxikirik (Toki Eder, Haitzurra, Harotzaldea –Getaria, 1900– 
eta Etche Berdea –Getaria, 1905–). mendearen lehenengo hamarkadetan zehar, etxe 
erosle guztiak atzerritarrak izan ziren eta bertako kulturan integratzeko euskara erabili 
zuten etxeak izendatzeko (Irrintzina –Ziburu, 1929–, Asmutegia –donibane lohitzune, 
1929–, Pare Gabea –donibane lohitzune, 1923–, Arri Gorri –Baiona, 1926–) (Bidart, 
1997). 1950tik aitzina, ordea, bertakoak hasi ziren erosten lapurdiko txalet berriak. 
Erdi-mailako klasekoak ziren eta hiria eta landa gunearen artean egiten zuten bizimo-
dua. Euskara transmititzeari uko egin zioten baina txaletaren izenaren bitartez euskara-
ri keinu egin nahi zioten (Gure Doya, Gure Egoitza, Iguski Alde, Bichta Eder, Goizeko 
Izarra, Zoriontsu, Nic nahia, Gostukoa, Gure Lanetik, Gure Xokoa, Goxoki, Agur, 
Argi Eder, Gure Etxola, Gure Izarra, Aire Ona…) (Bidart, 1997). ordutik aitzina, etxe 
izen modernoa zabaltzen doa, kutsu kultural eta politikoarekin, hasieran neobasko es-
tiloko arkitekturarekin loturik, baina, azkenean, edozein etxebizitzatara zabaldu zen. 

laburbilduz, etxe izen neobaskoak beste behar batzuei erantzuten dizkio eta, ho-
rregatik, ez ditu betetzen etxe izen tradizionalak dituen identifikazio eta antolamendu 
sozialaren funtzioak, zentzu estetiko batera mugatzen delako. Hori dela eta, izen neo-
baskoa ez da kanposantuetako hilarrietan agertzen. 

5.2.9. Etxe izenen distribuzioaren mapak 
ageriko idazkunetako etxe izenen geografia mapa batera eraman dugu haren zabalpe-

na modu ikusgarrian izateko. Kontuan hartu behar da mapak egin direla ikuspegi kro-
nologikoa kontuan hartu gabe. Etxe izenen presentziaren intentsitate diakronikoa kon-
tsultatu nahi bada, lurralde nahiz euskarriaren arabera, 3. 4. eta 5. grafiketara jo daiteke. 

Euskal Herriko iparraldean, etxe izenen presentzia ageriko idazkunetan orokorra 
dela esan daiteke, lapurdin eta Nafarroa Beherean haren presentzia trinkoagoa izanik. 
lapurdiko ipar mendebaldeko muturrean hutsuneak antzematen dira, alegia, Baiona-
angelu-Biarritz-Bokale udalerrietan, eta Zuberoan, lexantzüko jarlekua salbuetsita. 
Guztiak iparraldean metaturik daude, eta hegoaldeko erdialde osoa hutsik dago. Etxe 
izenak Bearnora ere zabaltzen dira, bederen, euskal kulturako Eskiula herrira helduz. 

pirinioetako hegoaldean, Nafarroa Garaian, ageriko idazkunetan etxe izenak ipar er-
dialdean daude, Iruñeko merindadearen ekialdean (urdazubi, Zugarramurdi, Baztan, 
malerreka, Bortziriak, leitza, larraun, ultzama, atetz, Imotz, txulapain, Ezkabarte, 
orkoien, Zizur eta Zabaltza), eta Zangozako merindadearen ipar eta hego mendebal-
dean (Elortzibar, Esteribar, Erroibar, lizoain-arriasgoiti, artzibar, luzaide, aezkoa 
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eta Zaraitzu). Iruñerrian (Zabaltza, orkoien, Zizurko zendea eta Elortzibar), hegoal-
deko etxe izenen mugatik gertu. adibide guztiak iraupen luzeko etxe izenen eremuan 
daude Biotzari salbuespen bakarra izanik. ongi azaldu gabe geratzen da, baina, zerga-
tik ez den etxe izen zizelkatu gehiago agertzen Nafarroa Garaiko ekialdean, etxe ize-
nen eremu barruan. Egoera azaltzeko hipotesi ekonomikoak, sozialak eta dekoratiboak 
ditugu, geroan tokian tokikoak aztertu beharrekoak. 

lapurdin eta Nafarroa Behereko etxeetako adibideak hegoaldeko erdialdean koka-
tzen dira, Zuberoan kasu bakarra egonda. Nafarroa Garaian, aldiz, zabalpena handia-
goa da geografikoki eta gehienak ipar aldean bildu arren, Iruñerriraino ere heltzen dira 
mendebaldetik, Belateko bideari jarraikiz. Hilarriei dagokienez, hauek zabalpen zaba-
lagoa eta homogeneoagoa izan dute Euskal Herriko iparraldean, kanposantu zaharrak 
bere horretan mantendu baitira gaur egun arte. 

3. taula. Mapetako ikurren legenda

. Etxea

o- Hilarri diskoduna.

X- Jarlekua.

d- Hilarri tabularra.

+- Gurutzea.

m- mausoleoa.
2. irudia. lapurdi.

ox+

o
o

o o
o

o

x

4. irudia. Zuberoa eta Eskiula.3. irudia. Nafarroa Beherea.

/ 24



33Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 94, 2020, 9-62

Etxe izen zizelkatuak

ISSN: 0590-1871    ISSN-e: 2530-5840    ISSN-L: 0590-1871

6. oNdorIoaK

Euskal kulturan etxekoak deitu eta identifikatzeko etxe izena izan da jatorrizko bidea. 
Izendatzeko modu honek bizirik darrai egun, eta xx. mendeko lehenengo hamarkade-
tara arte hainbat tokitan baliabide bakar gisa erabili izan da. Etxe izenak presentzia 
publikoa izan du, eta badu landa eremu herrietako etxeko fatxadetan eta hilobietan. 
Biak, historikoki, berariazko esparru izan dira etxe izena modu publikoan idazteko eta 
biak loturik daude hildakoen eta bizidunen arteko komunitate baten kontzeptupean.

artikulu honetan Euskal Herriko ekialdetik 386 etxe izen jaso ditut (lapurdi, Nafa-
rroa Garaia, Nafarroa Beherea eta Zuberoa), guztiak xvi. mendetik xx. mende hasiera 
artekoak. Idazkunen % 64,4 hilarrietan dago eta % 35,5 etxeko fatxadetan, ia guztiak 
harrian landurik. Izenak euskaraz badira ere, idazkun guztiak gaztelaniaz daude.

Banaketa geografikoari dagokionez, etxe izen zizelkatuen manifestazio historikoak 
piriniotako bi isurialdeetan zentraltasuna hartu zuen, hain zuzen ere, lapurdiko he-
goaldean, Nafarroa Beherea osoan, Nafarroa Garaiko iparraldean eta Zuberoako ipa-
rraldean. Nafarroa Garaiari dagokionez, etxe izen guztiak etxe izenen mugaren ba-
rruan agertzen dira, Biotzari herriaren salbuespenarekin. Kopuruei begira etxe izen 
anitz agertzen dira Baztan-Bera-Etxalarren eta sara-senperen eremuetan, hain zuzen 
ere, elizan eta hilerriko hilarri anitz kontserbatu direlako.

Etxe izena eta ageriko idazkunetako etxe izenen funtzionalitateak desberdindu behar 
dira. Etxe izenaren funtzionalitatea, berez, identitarioa da. Hala ere, ageriko idazkunen 
funtzionalitatea publizitarioa da nagusiki, jabetza, prestigio eta antolamendu soziala 
erakusteko xedearekin. azken ezaugarri honek hizkuntza paisaia edo thopos sozial eta 
kultural bat osatzen du.

5. irudia. Nafarroa Garaia. 6. irudia. distribuzio orokorra Euskal Herriko ekial-
dean.

25 /



34

Koldo Colomo Castro

Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 94, 2020, 9-62
ISSN: 0590-1871    ISSN-e: 2530-5840    ISSN-L: 0590-1871

lehenbiziko etxe izen zizelkatuak xvi. mendean agertzen dira, lapurdin, oparaldi 
demografiko eta ekonomiko baten testuinguruan. Hil eremuan daude, diskodunetan 
eta jarlekuetan, prestigio eta jabetza funtzioak betez. Garai horretan, ageriko idazku-
nak hedatzen dira Europa mailan (petrucci, 2013), eta gurean maila sozial altua dute-
nen artean tokia oihartzuna zuten. Beste lekuetan ez bezala, Euskal Herrian etxe izen 
tradizionala zizelkatzen da jabearen izenaren eta erlijio formulen ondoan, etxekoen 
izaera kolektiboa azpimarratuz.

xvii. mende hasieratik ageriko idazkunen erabilera gizartearen multzo sozial zaba-
lago batera heltzen da, eta orduan etxe izenak hil euskarri gehiagoetara eta bereziki 
etxeko fatxadetara heldu ziren. xvii. mendeko hedapen hau gertatzen da Iparraldeko 
herri artearen pizkundearen testuinguruan (duvert, 2017, 79. or.), hilarrietan nahiz 
atalburutan, non iruditeri berria zabaltzen eta idazkunak ugaritzen baitira.

Etxe izenen presentziak goia jo zuen 1650-1750 urteen bitartean, eta handik aitzina 
gainbehera arin eta luze batean sartzen da, erabilera publikoa mantenduz xx. mendeko 
lehenengo hamarkadetara arte. Ikertzeko dago, beraz, xx. mendeko etxe izenen bi-
lakaeraren nolakotasuna, etxeko fatxadetan nahiz kanposantuetan. argi dago, beraz, 
izen neobaskoek ez dutela asetzen izen tradizioanalak dituen funtzio sozialak, eta arlo 
identitarioa eta estetikora baino ez dira mugatzen –nahiak, desioak, gustuak, ideiak...–. 
Hori dela eta, hilarrietan ez ditugu izen neobaskoak aurkituko.

Egun, arlo sozialean, akademikoan eta administratiboan etxe izenen biziberritze bat 
ematen ari da. Jendartean, identitate bilaketa ematen ari den bitartean, instituzietatik 
etxe izen neotradizionalen erabilera bultzatzen ari dira. proposatutako etxe izen hauek 
tradizioari jarraitzen diote, edukieraz (toponimia, lanbidea, antroponimoa…) nahiz 
formaz (-r-ena atzizkia). dudarik gabe, honek guztiak hizkuntza paisaian eragin bat 
izaten du.

Ikerlan honetan erabili ditudan iturriak oparoak bezain mugatzaileak izan dira 
ageriko idazkunen manifestazioa ezagutzeko. Hemendik aitzina ikerketa lan gehia-
go egitea beharrezkoa izanen da, landa-lana batez ere. Ederki dakigu, geografikoki 
ere, ageriko idazkunen presentzia ez dela soilik Euskal Herriko ekialdera mugatzen; 
iparmedebaldean etxe izen zizelkatuak tradizionalak, arruntak baitira (Gipuzkoan14, 

14 mutrikun (Gipuzkoa) Aranzamendi etxe izena idatzia zegoen bideko gurutze batean, deba eta mutriku 
artean «tomas alcorta de 32 años. murio 3 de abril de 1865. Hijo de aranzamendi. q.e.p.d.». (Echegaray, 
1925, 194. or.). peña santiagok (1999, 246. or.) Gipuzkoako jarlekuetan zenbait etxe izen ematen ditu: 
Chulonea (usurbil), -de Aguerre (akizu), eta Martilena (arrona), azken hau egurrezkoa. larrañaga Gu-
ridik Bergaran aldeko zenbait baserritako etxe izen zizelkatuak jaso ditu: Gomezcorta «gomezCorta / 
reedifiCado por su dueño / jose maria de larrañaga / año de 1843» (https://sites.google.com/site/
bergarakobaserriak/home/elosua/gomezkorta); Alzvaran «esta Casa solar infanzona de alzuaran / 
Cabo de armeria se redifiCo por sv dveño y / posehedor d. pedro franCisCo de garitano alzva-
ran / año de 1875» (https://sites.google.com/site/bergarakobaserriak/home/angiozar-auzoa/partegoitia-
partaitti/alzuaran---altzuaran).
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Bizkaian15). Beraz, oraindik badugu zer ikasia eta espero dugu hemen zabaldutako 
bidea lagungarria izatea geroko ikerketarako. 

7. EtXE IZENEN ZErrENda

7.1. Transkripziorako jarraibideak

– Harginak idatzi zuen bezala utzi dugu hizki larriz eta hizki xehez idatzita da-
goena, bai eta akatsak eta errepikapenak ere.

– « » ageriko idazkunen testua kakotsen artean idatzi dugu.

– testuetako hitzak ulergarriagoak egiteko, bereizi egin ditugu. Jatorrizkoak erre-
ferentzia bibliografikoan kontsulta daitezke.

– / lerro aldaketa barra etzan batekin irudikatu dugu.

– // bi barra jarri ditugu testuak piezaren beste aldetik jarraitzen duenean. Zenbait 
kasutan, atalburuen, dobelen eta kartelen testuak bigarren pieza batean jarraitzea 
gerta liteke.

– u hizkia V grafiarekin idatzi dagoen kasuetan bere horretan utzi dugu.

– * + testu barruan gurutzeak edo izartxoak agertzen direnean ageriko idazkunean 
dauden apaingarrien berri ematen dugu (gurutzeak edo beste irudi begetal nahiz 
geometrikoak).

– . : puntu, bi puntu edota gidoia testuan idatzita daude jatorrizko idazkunean ha-
lakoak agertzen direnean.

– transkripzioan hitz elkarketak ez daude ongi islaturik eta horretarako jatorriz-
ko idazkunetara jo behar da. adibidez, dE preposizioan, anitzetan, gertatzen 
da E hizkia d hizkiaren barruan dagoela, baina transkripzioan ez dugu hori 
islatu.

– s(ieu)r ; sep(vltv)ra; m(aitr)e; (hil)her(ri)a … Irakurleak uler dezan laburdurak 
osatu egin ditugu, hitza osatzeko falta diren hizkiak parentesi artean eta letra 
txikian idatziz.

15 arratian «Errotabarriko sepulturia» dago (Barandiaran, 1980, iii, 595. or.). Bizkaiko Berrizko base-
rriak liburuan ere idazkunetan dauden hainbat etxe izen jaso dira (martínez, Gorostiza & Gorrotxategi, 
2013). Horrez gain, Bermeoko mañuas auzoko hilerrian etxe izena duten diskodunak paratu dira azken 
urteotan.
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– (?); ( ). Hitza edo hitzaren zati bat galdu da higaduragatik. Kasu batzuetan paren-
tesi artean proposamena jasotzen da, idazkunean ez dagoena.

– … testuaren zati bat galdu da.

7.2. Etxe izenen zerrenda testuinguruaren eta euskarri motaren arabera antolaturik

7.2.1. Armarria
•	 Nafarroa	Beherea

Ibarrola: palacio de Vhalde (Colas, 1923, 792. ird.) «las armas / del palaCio / 
de vhalde / de ibarrola».

•	 Nafarroa	Garaia
donamaria: Suriotena (García Gainza, 1989, v*, 555. or.) «juan de iturr/alde 

beCino de / suriotena»; Ochoarena (García Gainza, 1989, v,* 555. or.) 
«de diego de migueltorena / oChoarena /año de 1( )».

7.2.2 Atalburua
•	 Lapurdi

ainhoa: Gorritia (Colas, 1923, 129. ird.) «Ceste maison-apellee-gorritia-a 
este / raCheptée-par marie de gorriti mere de fev iean/dolhaga-
ray-des sommes par lvy envoyes des/indes laqvele- maison-ne-se po-
vrra vandre / ny-eng-aiger-fait en lan 1662».

azkaine: Mvr( )gvia (Xamar, 2016, 44. or.) «maison- de mur( )gvia fait par / 
martin- goieChe 1789».

Kanbo: Elicabidea (Colas, 1923, 136. ird.) «16 ihs 84 / martin de iauvrre  t Che / 
dit Capitain et maria de l/atxalde- s (sieur)- et -d(ame)- deliCabidia».

sara: Haranbovre (Barandiaran, 2000, 151. or.) «pierre hiribarren et / marie 
de sandovre sievr / et dame de haranbovre/ 1685».

senpere: Mondvtegvy (moutché, 2010, 180. or.) «martin d’alCola et marie / 
d’arroioagve sevr et dame / de mondvtegvy et l’an 1676»; Chen-
perene-Etcheberria (Colas, 1923, 1259. ird.) «martin de habans m(aitr)e 
Chirvrgien. et / ieanette de mondvtegvy. sievr et / dame de Chenpe-
rene-etCheberria / f(ait). l’ an. 1707».

•	 Nafarroa	Beherea
armendaritze: Elliczagarai (Colas, 1923, 565. ird.) «elliCza8arai / piares eta 

+ maria 1626». 
Banka: Gastigarra eta Itcein (Colas, 1923, 1160. ird.) «+ lan 1832 **+ / bernard 

etCheber/ry itCeineCo semie ga/stigarreCo nagusi gastea»; Oxxa-
art (Colas, 1923, 1161. ird.) «gereghan salaberri / graCiana-oCilam/
erogan-salaberri / ainnes-arambel/ oxxaart 1842».

Bidarrai: Cvbibvrv (Colas, 1923, 1263. ird.) «anno domini 1744 / domvs ista 
voCabit/vr Cvbibvrv ***».

donibane Garazi: Lomitegvy (Hurmic, 2003, 4. or.) «l’an 1773 // iean paladan 
marCveriteravise / ont fait. batirla maison.d lomitegvi»; Leonenia 
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(Hurmic, 2003, 1. or.) «leonenia // 1648» (idazkun modernoa); Marense-
nia (Hurmic 2003, 2. or.) «marensenia» (modernoa).

Jutsi: Bassart (duvert, 2017, 10. or.) «fait. par. ioann/es. sievr. de. bas/sart. 
de ivxve / margaita. de * / elisondo: 1782:».

lekunberri: Teillagorri (Colas, 1923 1150. ird.) «mai-son-de-te-/illa-gorri * 
1822».

Irisarri: Andortei (moutché, 2010, 181. or.) «ioannes miranda / eta iouanna 
harri/et ando+rteiCo i/aun and*eriaC 1819»; Irigoinberri (Colas, 1923, 
1157. ird.) «e sennor de iri/8inberri */de agverr / franCisCo / 1695/ihs».

ortzaize: Gillantena (Colas, III, 40. ird.) «esta. es / la. Casa / iapm/as. de/ gvi-
llantena // agvila»; Apalasia (Colas, 1923, 1260. ird.) «esta es la Casa / 
de apalasia/año 1635 / phares / apalas / ivrdans / d bidarte».

Zibitze: Bidart (Colas, 1923, 817. ird.) «anton-etChe-handip/e –sieur + de- 
bida/rt- ann +o-afe 1791».

•	 Zuberoa
urdiñarbe: Ahetzia (Colas, 1923, 1265. ird.) «ahezia / ar( ) / 1783 / mendez 

mende jarraikiza / Zaharrek erakutsia / Izena dut ahetzia / Etche bat naiz 
idekia». 

•	 Nafarroa	Garaia
anotz (azkabarte): Beroquia (García Gainza, 1989, v*, 644. or.) «esta hizo 

jvan / de borda // esta Ca+sa de bero/qvia se hizo siendo dve/nos 
jvan de sarasa y jvana maria de villanveva año 1784».

aranaz: Beltranenea (García Gainza, 1989, v*, 133. or.) «esta Casa lla/mada 
beltranenea / yzo azer hurbano de / zamora este año de 1718».

doneztebe: Bastallenea (García Gainza, 1989, v**, 590. or.) «a.d.o. / bastalle-
nea / de / fCi goyeneChe 1799»; Amasarena Ramonea (García Gainza, 
1989, v**, 590. or.) «amasa/rena / ramo/nea a 1788».

Eratsun: Juangonea (García Gainza, 1989, v*, 623. or.) «esta Casa es ju/angonea 
es / d juan delizal/de izo pero d belar/ra año 1751 maestro Cantero». 

Etxalar: Castenea (García Gainza, 1989, v*, 569. or.) «Castenea redifiCo / jj de 
peroChena. año 1820».

Ituren: Miguelena (García Gainza, 1989, v**, 46. or.) «me llamo miguelena/n 
y soy de franCisCo yriarte / año 1815»; Alberrobarren echea (García 
Gainza, 1989, v**, 46. or.; Caro Baroja, 1982, iv**, 200. or.) «maesse ivan 
de legassa y mada/lena de alberro veCinos de ytu/ren hedifiCaro 
hizierom la Cas/sa llamada alberrobarren / eChea en el anno de 
1612 ihs / iesus maria»; Recaldea (García Gainza, 1989, v**, 46. or.) «me 
llamo reCaldea / año 1814»; Juanesenea (García Gainza, 1989, v**, 
46. or.) «juanesenea / por jose joaquin / labayen. año 1844».

labaien: Don Fernandonea (García Gainza, 1989, v**, 178. or.) «soy de / dn 
fernando/nea».

larrasoaña: Conderena (García Gainza, 1989, iv*, 376. or.) «Conderena / esta 
Casa es de pedro de garaiCoeChea natural / y veCino de esta villa 
y de pamplona. año de 1784».
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legasa: Oteizenea (García Gainza, 1989, v*, 435. or.) «oteizenea año 1900».
lekaroz: Gortaria (García Gainza, 1989, v*, 341. or.) «esta Casa se / llama 

Corta/ria se quemo el / año 1746».
lesaka: Yrulecu (García Gainza, 1989, v**, 305. or.) «Casa de yru/leCu y d jn. 

j. goyzueta / año 1831».
Narbarte: Domingonea (García Gainza, 1989, v*, 439. or.) «domingonea año 

1905».
urdazubi: Confitervarena (García Gainza, 1989, v**, 685. or.) «vrCeaga eChen / 

Confite rvarena / 1820».
urroz (doneztebe): Mutuverria (García Gainza, 1989, v**, 703. or.) «mutuve-

rria / reedifiCada por / d jose antonio miguelena y / doña maria 
bautista eChandi / junio de 1887».

usi: Azpycoechea (García Gainza, 1989, v**, 168. or.) «año / esta Casa llama-
da / azpyCoeChea / se fabry/Co syendo dueños / martin jose ezCu-
rra / y moniCa de egozCue».

Zia: Loperena (García Gainza, 1989, v**, 89. or.) «me pareze que estoy bue-
na / sy aCasso no lo saben / mi amo juan de yribarren / yo me llamo 
loperena / año 1754».

Ziga: Aguerrea. Alcatena. Aldecoa. Arguinaga. Arozarena. Arozteguia. Arrazto-
rena. Arrchea. Arrun/chea. Barazondoa. Berecoechea. Caracoechea. De-
lizaldea. Dendariena. Echandia. Echeberria. Echeniquea. Echeverria. 
Gaananea. Gamioa. Goanarena. Goienechea. Ireverria. Irigoien. Iturr(ia). 
Larraldeandea. Legarrea. Lerabidea. Maiora. Marinea. Mayora. Palacio de 
Egozcue. Serorena. Soraburua. Suteguia. Yndartea. Yndaverea. Yturraldea 
(García Gainza, 1989, v*, 341. or.) «palaCio de egozCue. soraburua. la-
rraldeandea. arrun/Chea. marinea. arozteguia. yndaverea. goie-
neChea. eChe/niquea. irigoien. bereCoeChea. suteguia. legarrea. / 
eChandia. barazondoa. serorena. aldeCoa. maiora. arr/Chea. aro-
zarena. eCheverria. gamioa. goanarena. / lerabidea. gaananea. 
aguerrea. alCatena. ireverria. arguinaga. iturr(ia). delizaldea. 
dendariena. / mayora. CaraCoeChea./ eCheberria. yndartea / ga-
mioa. yturraldea / año de 1741 arraz/toren/a. andr/earen»; Etxe-
zuria (García Gainza, 1989, v*, 341. or.) «etxezuria edifiCada / por ma-
ria franCisCa / garbalena de mañeru / el año de 1851».

Zildotz: Miguelicorena (García Gainza, 1989, v*, 658. or.) «esta Casa se / lla-
ma migueliCo/rena y la hizo miguel de sues/Cum año 1719». 

7.2.3. Dobela
•	 Nafarroa	Garaia

anotz (Ezkabarte): Beltranena (García Gainza, 1989, v*, 643-644. or.) «ihs // 
esta portal/da la trab/io ivan de Ca/mino por man/dado de jva/nes 
de anoz y / martin de l/arraynzar / dvenos de es/ta Casa de / bel-
trane/na año 1650 / y firmo yo / beltran».

Biotzari: Juliana (Cruchaga y purroy, 1970, 225. or.) «esta obra se y/zo en el 
mes de ma/yo del año de 1748 / juan domingu/ez amo de Casa / de 
juliana y / zola de ezquieta».
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Eraso: Maticonea (García Gainza, 1989, v**, 7. or.) «esta Casa es matiCon/ea 
me izo aCer martin d uriza me izo traba gr / jos de zelaet año 1755».

Gerendiain (ultzama): Ormechea (García Gainza, 1989, v**, 651. or.) «Casa / 
orm/eChea / año 1675».

Hiriberri (aezkoa): Mariato «Casa de / maria-/to. año / de / 1842»; alcaiza
rena «alCai/zarena».

Ilurdotz: Malezena «esta porta/lada izo/franCis/Co de epe/lua ano/1780/
malez/ena».

Jaurrieta: Ayarra o (j)andua (Cruchaga y purroy 1983, 274. or., 195. ird.) «Casa 
d …/r…f…/ayarra / o / (j)andua».

leitza: totachenea (García Gainza, 1989, v**, 284. or.) «a esta Casa se llama 
totaChenea… // año de 1786».

urdazubi: Yndianoa baita (García Gainza, 1989, v**, 685. or.) «Casa de yndia-
noa baita año de 1824».

7.2.4. Kartela
•	 Lapurdi

ainhoa: Haricelet-Lafaiect (Colas, 1923, 119. ird.) «ihs-ma / martin / dvruti-
le / s(sieur)r d(e) hariCelet-lafaie/Ct -1641»; Benytene (duvert, 2017, 
19. or.) «Ceste mais/on a esteba / stiee par do / mingo de ber/roet 
sievr / de benytene / a faiCt el an / 1640».

Kanbo: Vrcvdoy (Colas, 1923, 142. ird.) «petri-et ioa/nnes de sema/rtin- 
s(ieu)rs de vr/Cvdoy- mon- /faiCte- bastir / en lan-1618-».

senpere: Gastambidea (Colas, 1923, 1254. ird.) «lavrens dehi/riart et graC/
ina de hirigoien / sire (e)t dame de la / maison infanC/on de gastan-
bi/dea-1704».

Ziburu: Gasteluzar (Colas, 1923, 212. ird.) «gastelvzar’. d’ etChetto / et/ 
marie d’hiribarren / 1742»

•	 Nafarroa	Beherea
aintzila: Ibarretche (moutché, 2010, 181. or.) «ramon iriondo / maria ga-

rra / *maitres* / d ibarretChe / *1806*».
arrosa: Etcheberri (duvert, 2017, 68. or.) «bertrand deliCei/ts. gratianne idi/

art. maitres d etCh/eberri de. bvnvs. fait / harispe laCarra»; Orhet 
(moutché, 2010, 180. or.) «refait par pierre / elissonde et gne / duhal-
de epoux / maitres jeunes / d orhet en 1816».

armendaritze: Mendihy (moutché, 2010, 181. or.) «fait par graCienne haran/
euve et jean landerretChe / et rosita arbeletChe 1909 / maitre et 
maitresses de mendihy».

Baigorri: Corcavalbehere (Colas, 1923, 331. ird.) «infa/Con Co/rCaval/behere».
Bastida: Lafourcade (Colas, 1923, 273. ird.) «1807 lafourCade».
donibane Garazi: Londresena (moutché, 2010, 180. or.) «ioannes diriberry et 

lovise dvhalde / maitre et maitresse de la maison de / londresena 
1722».

Eiheralarre: Etcahrt (moutché, 1923, 179. or.) «ioannes / derreCalde / et 
margarita de / ChurutChet met/re et metresse d e/tCahrt».
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Izpura: çubialde (Colas, 1923, 436. ird.) «ihs hier/onymvs / d iriart- / 1762 / 
Cubialde / presbyter».

Jutsi: Necueletcheberri (moutché, 2010, 181. or.) «fait. par. pierre. de / neCve-
letCheberri / sivr. de. la dite. maiso/n. jeanne. maitresse / de la. 
meme. maison. io/annes. oiherem. 1784»; Bassart (duvert, 2017, 10. or.) 
«fait. par. joannes. sievr. de / bassart. de. iuxve».

lasa: Meriateguy (Colas, 1923, 324. ird.) «ioann/es ma/itre d/e la m/aison / 
de me/riateguy et ma/ria fr/anCisque / d etCheChou/ry mai/tress / 
el an 1770».

lekunberri: Teillagorria (Colas, 1923, 1264. ird.) «pierre 1895 / etCheleCu / 
maison teillagorria / 1792».

Zibitze: Merkabidea (Xamar, 2016, 52. or.) «eChe. huneC. / duke. iCena. m/
erCabide. Cibis. bernat. lora/ns. eta. graC/ana. aranCet / l. an.1819. 
ein.».

•	 Nafarroa	Garaia
abaurregaina: Elizalde «juan josef ylinChe/ta y juan andres eguinoa / hi-

Cieron esta Casa de / elizalde año de 1821».
arantza: Beltranenea (Caro Baroja, 1982, iv**, 174. or.) «vtor (vitor)/+ / esta 

Casa lla/mada beltranenea / yzo azer hvrbano de / zamora-este 
año de 1718».

arraitza (Zabaltza): Ipasate (García Gainza, 1989, v**, 757. or.) «ipasate». 
arrieta: Ezkerra (lopez-mugartza, 2019, 70. or.) «se hizo esta casa del Zurdo el 

año 1831».
arruitz: Juansarenea (García Gainza, 1989, v**, 216. or.) «esta Casa hizo 

fran/CisCo de goldarazena / es la Casa de juan sarene/a hizo año 
de 1769».

Bera: Apezabayta (Caro Baroja, 1982, iv**, 154. or.) «Casa de apezabay/ta redi-
fiCada por / j.m.s. año 1833»; Apeztegvia (Caro Baroja, 1982, iv**, 163. or.) 
«d apeztegvia+mygvel de arbvrva / año+1781»; Arrigaraia (Caro Baro-
ja, 1982, iv**, 164. or.) «arrigaraia redifiCada / por jvan thomas de 
yrisarri / y m teresa yribarren año 1788»; Elizaldeberriya (Caro Baro-
ja, 1982, iv**, 164. or.) «elizalde+berriya / arbvrva+ año 1784»; Gastie-
nea (Caro Baroja, 1982, iv**, 164. or.) «gastienea+redifiCo / j.j. de pero-
Chena año 1820»; Maienia (Caro Baroja, 1982, iv**, 163. or.) «maienia + 
año 1775»; yrisarri (Caro Baroja, 1982, iv**, 163. or.) «17+79 / yrisarri»; 
Vidaburua (Caro Baroja, 1982, iv**, 164. or.) «vidaburua+redifiCo an/
tonio arburua año 1823»; Vrtza llenea (Caro Baroja, 1982, iv**, 163. or.) 
«vrtzallenea+redifiCada / en el año+de 1783».

Eguaras: Garacoechea (Caro Baroja, 1982, iv**, 373. or.) «ano- 1747- / esta 
Casa garaCo/eChea izo azer ivan / de zia i Catalina de erize».

Eltzaburu: Martiñena eta Michelcorena (García Gainza, 1989, v**, 646. or.) «en 
memoria de jose yaben (de la Casa de miChelCorena) / y d martin 
erviti (de la Casa martiñena) / beneméritos hijos de elzaburu a Cu-
yas expensas se sostuvo la esCuela públiCa / de el año 1795 hasta el 
año 1924».
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Eratsun: Jvangonea (Caro Baroja, 1982, iv**, 271. or.) «esta Casa es jv/ango-
nea es / de jvan de elizal/de izo pero de bela / y año 1751 / maestro 
Cantero».

Iribas: Juanane(a) (Colomo Castro) «…red(ifiCo)…/jvan p(el)ipe de aste…/la 
Casa jvanane(a)… de …(gol)darazen(a)…de …».

leitza: Peryza (Caro Baroja, 1982, iv**, 275. or.) «año de 1780 / a esta Casa se 
llama peryza / se le añadio la terCera parte / Con svs dos balCones 
por los / dveños qve son jvan bapta de zabaleta y maria josefa de / 
eCheberrya».

7.2.5 Lehioburu
•	 Nafarroa	Garaia

Bera: Yrazoquiverria (García Gainza, 1989, v**, 723. or.) «ano de 1731 la Casa 
de yrazoqui verria yzo juan de peroChena. agosto 15». 

orkoien: Leonena (García Gainza, 1989, v**, 455. or.) «esta Casa se llama 
leonena / la hiCieron jvan fermin de eChar/te y lorenza de orCo-
yen sv / mvjer año mdCCxliii y firme yo jvan de suesCvn lavs deo».

7.2.6. Beste eraikin batzuk: presa
•	 Nafarroa	Beherea

senpere: Camiet (Colas, 1923, 83. ird.) «hav da-presa-egina-mar:/tin de-hi-
riart-helbarv:/n-Camiet-balderna apezCen-vrthean-1705».

7.2.7. Hilarriak
7.2.7.1 diskoduna
•	 Lapurdi

arbona: Martiqvet (Zarrabeitia, 2011, 124. or.) «ihs + esteveni dame de mar-
tiqvet / 1620».

arrangoitze: Cabalcigarai (Colas, 1923, 14. ird.) «CabalC/igarai».
Ezpeleta: Domingo pene (Colas, 1923, 160. ird.) «domeniCh / sovbelet do/

mingo pene/Co anderia».
Gixune: Menia (Zarrabeitia, 2011, 137. or.) «1822 +++ menia».
Itsasu: Harotzarena (Colas, 1923, 168. ird.) «betiri (pierre) / de hiriar/t s(ieur)

r de har/otzare/na».
Kanbo: Curuchet (Colas, 1923, 134. ird.) «sep(vltv)re / de petri / de haro/

tChe/na s(ieu)r / de Cvr/vChet / 1636».
lehuntze: Achelecov (Colas, 1923, 23. ird.) «in (iean?) / C(v)rv/tChete / metre / 

aCheleCov / 1734».
makea: Currut (Colas, 1923, 256. ird.) «Cur/rut»; Nimaco (Colas, 1923, 

258. ird.) «perris (pour pierre) / d(ominus)s de nimaCo 1534».
mugerre: Chouorrenea (Colas, 1923, 25. ird.) «Chou/ourre/nea»; marichinia 

(Zarrabeitia, 2011, 137. or.) «mariC/hinia / 1816»; serorateguy (Colas, 
1923, 26. ird.). «serora/teguy».

senpere: Alaben (Colas, 1923, 124. ird.) «sepre / sepvltvr/e de mart/Cot-de-per-
vChegv-./sievr d / alaben / 1669»; Mariatoinea (Colas, 1923, 95. ird.) «pla-
Ca-mariatoinea»; miricuenea (Zarrabeitia, 2011, 121. or.) «miriCuenea».
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urruña: Mourguicoa (Colas, 1923, 222. ird.) «mour/guiCo-/a»; etchechahar 
(Colas, 1923, 224. ird.) «etChe/Chahar/1806»; Socuen Bordacua (Zarra-
beitia, 2011, 121. or.) «soCuen / bordaCua».

•	 Nafarroa	Beherea
aiherra: Harguinchumia (Zarrabeitia, 2011, 137. or.) «+harguin/Chumia».
altzumarta: Apostegvy (Colas, 1923, 763. ird.) «hiC iaCet maria domina 

domvs d apostegvy 1624»; labin (Colas, 1923, 762. ird.) «hiC iaCet 
maria domina domvs de labin 1615».

amenduze: Seroracova (Colas, 1923, 618. ird.) «marie de eliCabide seroraCo-
va»; Acciriet (Colas, 1923, 620. ird.) «ma / iCi gist ioan sievr d aCCiriet 
morvt le / 5 me de / mars / 1649».

amorotze: Berhovet eta Hvlondo (Colas, 1923, 625. ird.) «domino e(t) davne 
de berhovet e(t) hvlondo 1623»; Beroft (Colas, 1923, 626. ird.) «eedn 
sievr de beroft 1635».

arboti: Donna Marie (Colas, 1923, 632. ird.) «Ci gist / joan mais/tre de do/
nna mari/e d arbo/vet».

azkarate: Maziariena (Zarrabeitia, 2011, 118. or.) «mazia/riena».
Banka: Suiarinchahar eta Etchechoto (Colas, 1923, 278. ird.) «1784 / manais / 

souh/ourou-suiar/inchahar / etco Jauna / marie / orsafr/in aldu/deco etcho-
toco alaba».

Behauze: Bitarrvi (Colas, 1923, 644. ird.) «yCy Cist ieana-de behere-dame de 
bitarrvi-movrvt-le-21-ivin-1627-».

Behorlegi: Uhalde (Colas, 1923, 451. ird.) «+ihs / maria sen/ora de vh/alde».
Bithiriña: Etchebey (Colas, 1923, 652. ird.) «ihs / iCy- a ete- anx/eveli-gvi-

llen / de lan-detChebey- le 9 + / deChambre 1700»; obilve (Colas, 
1923, 670. ird.) «i.n.r.i. / 1629 / iesvs / maria / iCy g(ist) … haram-
bvrv dame obilve mor/vst le 26 iv/illet»; ( )Ellaigvibel (Colas, 1923, 
656. ird.) «iCy gist/(l)e Corps de / (m)aria dam de/( )ellaigvybel/(q)vy 
deCCeda / (l)e 11 de febri/er 1656 +». 

Bizkai: Mendibvre (Colas, 1923, 732-733. ird.) «iCi gyst gratiane // maistraise 
de mendibvre-/1684»; Mendibvrv (Colas, 1923, 730-731. ird.) «iCy gist 
ionnes d irigoin- // maistre de mendibvrv-/1684»;o8bacv (oxapaCvi?) 
(Colas, 1923, 734. ird.) «hiC iaCet (cathali)na de nehorobia dame de 
o8baCv»; Viscaieche (duvert, 1985, 23. ird.) «Catalina de belebet dame 
de visCaieChe o3 / 16.14».

Burgue-Erreiti: Aphate (Zarrabeitia, 2011, 135. or.) «marie me d- l- maison 
aphate deCede: ele 10/septe / del 1696»; Petricha (Colas, 1923, 237. ird.) 
«marie d Casenave heritiere d la m(aison) d petriC-/ha -deCe-da le 
15º sep(tem)bre 1702». 

Gamoue-Zohazti: Illardo (Colas, 1923, 693-694. ird.) «+ Catharine dame // 
de / illardo / 1682».

Gamue: Voriena Borda (Zarrabeitia, 2011, 118. or.) «vo/riena vorda / 1860».
Garruze: Ginhart (Colas, 1923, 708 ird.) «yCy Cist Caterine de Chorivit 

dame (d)e ginhart m-t (mourut) / le 29 de / mars 1630»; Iriartevi (Co-
las, 1923, 711. ird.) «Ci- git- le- Corps de maistre- gvieem- d iriarte-
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vi- movrvt- ee- 27 de iv / ieeet 1629»; Merchot (Colas, 1923, 716. ird.) 
«menavt heritier de merChot movrvt / le 2-de / ivlliet / 1634».

Heleta: Garat (Colas, 1923, 587-588. ird.) «hiC iaCet graCiana filla / de 
gara/t qve / 1633».

Iholdi: Echegoihen (duvert, 1985, 50. ird.) «1696 / hil ia/Cet io/anna / de Chi-
mondei d/na d eCh/egoihen».

Irulegi: Mazia (Zarrabeitia, 2011, 118. or.) «mazia».
landibarre (Behaune): Vhalde (Colas, 1923, 871. ird.) «…d (omi)na de / vhal/

de hiC(i) / aCet 16( )».
landibarre (saint Etienne): (Ar)cubi (Colas, 1923, 884. ird.) «z. ri beiziat (ar)

Cvbiqvo. semia heben daCa oxaili/iaren bors / gverrenian / 1626». 
landibarre (saint martin): Lapitz (Colas, 1923, 889. ird.) «graC/iana d/ame de 

l/apitz / 1666»; Garate (Colas, 1923, 890. ird.) «garateCo i(lh)errian + 
tristan: de heirabide: / daCa: be/rian: 1644».

lekunberri: Lacabaraseo (Colas, 1923, 449. ird.) «Ci git margarte sorora 
m(aitress)e d(e) laCabaraseo 1636».

martxueta: Movthilleneco (Colas, 1923, 768. ird.) «ihs/ChvrvCe-ha/v-egvin 
dut-/movthil/leneCo/(hil)her(ri)a»; Giscaie (Colas, 1923, 779. ird.) 
«t / ihs maria / iCi ete en/seveli le Cor/s de grasi/tane d-/egis/Caie // 
arhCus».

mehaine: Olloqvi (Colas, 1923, 522. ird.) «pelenavt / basagaiz / senor / de 
olloqvi / 1601»; o(llo)qvi (Colas, 1923, 523. ird.) «hiC iaCet maria de 
o( )qui + 1631»; Uhalde (Colas, 1923, 530. ird.) «ioanne/ s d-ns(dominus) 
d uh/alde- hiC ia/Cet- 1668».

ortzaize: Apalas (Colas, 1923, 337. ird.; Zarrabeitia, 2011, 130. or.) «1651 la / 
senora / de apalas».

ostankoa: Ecaidu (duvert, 1985, 5. ird.) «inri/1656/iesus/maria / + Ci gisit 
leg( )do sievr eCaidv».

Izura-azme: Mosnias? (Colas, 1923, 825. ird.) «domine de mosnias nas».
sarrikota: Elischabere (duvert, 1981, 5. ird.) «iesvs maria ioeph 1618 // iean d 

esClavs mestre d elisChabere»; Samacoa (duvert, 1981, 4. ird.) «iesvs 
maria 1618 // marguerite davne de samaCoa»; Samacois (duvert, 1981, 
4. ird.) «iesvs maria 1618//arnavd de beChindar (i)s ne de samaC(ois)»; 
Samacoits (Colas, 640. ird.) «Catherine maistresse- de sama/Coits»; 
Samacoits (Colas, 1923, 641. ird.) «iean de biChadarits maistre- de 
sam/aCoits». 

urepele: Landarte (Colas, 1923, 277. ird.) «landarteko hobia 1805».
Zohazti: Echart (Colas, 1923, 702. ird.) «(ci) gist le Corps de dama de eChart/

inri / 1639 / iesvs/maria».

•	 Zuberoa
ainharbe: Bernadeco Petarhan (Colas, 1923, 1007. ird.; Zarrabeitia, 2011, 

119. or.) «ernavt s(einev)r sep(ulture) de la maisvn de bernadeCo / 
pe t-arhan»; Habia8ve (Colas, 1923, 1012. ird.) «iC(i) (git)? abarine d 
8olibre dame d’ habia8ve: 1616»; Vhaltx (Colas, 1923, 1017. ird.) «v( )
men donne d vhaltx / deCeda le…».
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Berroeta: Haran (Colas, 1923, 1088-1089. ird.) «Cv git le Cor/ps de iean-
ne/detCheverry/dame de la / noble maison / dharan mo/rte le 18 
doCt./1741».

Erango: Oxapacvi (Colas, 1923, 233. ird.) «heC iaCet expan olebelere oxa-
paCvi C2x8».

Eskiula: Chabalgoiti (Colas, 1923, 1076. ird.) «chaba/lgoiti».
larrori: Dana Iesaro (Colas, 1923, 1061. ird.) «iCi gist-ar-dg-m-dana-iesaro-

deCede+ / le 26 de / mar-1647».
mendibile: Mendebiv (Colas, 1923, 1058. ird.) «har(r)i d mendebiv 1655».
mitikile: Dana (Colas, 1923, 1063-1064. ird.) «(ci) git marie de irolle donne- 

de / dana // ihs / ma / laqvelle deCeda ( ) ivillet-1633+». 
ürrüstoi: Oihenart (Colas, 1923, 1023-1024. ird.) «bernat d asConegvi s(iev)

r oihenart a faCt x//ihs / ma / faire Ce Crois povr lvi mesme en l an 
1628»; svnhari (Colas, 1923, 1025-1026. ird.) «(gra)Cianne deCharipo 
done de svnhari / ihs ma / 1627 / par de / lasale».

•	 Nafarroa	Garaia
Etxalar: Apezegia (apezetxea, 2016, 46-47. ird.) «apeze/gia»; aranchipia 

(apezetxea, 2016, 57-58. ird.) «aran/Chipi/a»; Vrrutia (apezetxea, 2016, 
59-60. ird.) «vrru/tia»; armiis (apezetxea, 2016, 18-19. ird.) «arm//iis»; 
Arrehea (apezetxea, 2016, 14-15. ird.) «arr//ehea»; Barberenia (apeze-
txea, 2016, 8-9. ird.) «barber//enia»; Betrisancena (apezetxea, 2016, 
40-41. ird.) «a a 1728 // berrisa/nCenia»; Bidazerdia (apezetxea, 2016, 
10-11. ird.) «bida/zer//dia»; Borda de Maritorena (apezetxea, 2016, 
154. ird.) «borda de maritorena / tres sepulturas+»; Cacalana (ape-
zetxea, 2016, 34-35. ird.) «CaCalana a/no de 1729»; Catalinsansinena 
(apezetxea, 2016, 32-33. ird.) «Catalinsa/nsinena / ano de 1729»; Dan-
voriena Borda (apezetxea, 2016, 124-125. ird.) «se/pultu/ra de / da/n/
vo/riena / vorda / 1860»; Domecuenia (apezetxea, 2016, 132-133. ird.) 
«se/pultu/ras de b/autist/a arizte/gui / dueno / domeC/uenia»; Don 
Paula (apezetxea, 2016, 36-37. ird.) «don paula / ano de 1729»; Echebe-
ria (apezetxea, 2016, 150. ird.) «sepu/lturas / de eCh/ebe//ria 2»; Elizal-
dega (apezetxea, 2016, 137-138. ird.) «eliz/alde/ga // ra/ya de/ 1860»; 
Errandonia (apezetxea, 2016, 26-27. ird.) «erra/nd//onia»; Errotagara-
ya (apezetxea, 2016, 44-45. ird.) «zd no // e( )ota/Caraya/ano»; perue
na (apezetxea, 2016, 5. ird.) «peru/ena»; Ezcurreverea (apezetxea, 2016, 
143. ird.) «ezCv/rreve/rea:ba 13»; guanehegaraiia (apezetxea, 2016, 
12-13. ird.) «guan/eheg//araiia»; inaria (apezetxea, 2016, 144-145. 
ird.) «+1859 / inaria»; Jalanena (apezetzea, 16, 17. ird.) «jala//nen/a»; 
La Borda de Arechea (apezetxea, 2016, 140. ird.) «la bo/rda de/are-
Chea / año 1860»; Larrasayes (apezetxea, 2016, 6. ird.) «larra/sayes»; 
Maestrunea (apezetxea, 2016, 155-156. ird.) «ma/estr/uen» «ma/estr/
uene/a»; Marichinia (apezetxea, 2016, 55-56. ird.) «mariC/hinia / 1816»; 
Marimiguelena (apeze txea, 2016, 135-136. ird.) «ijo de // 1729 maimi-
gue/lena»; Marisquerena (apezetxea, 2016, 24-25. ird.) «marisqve//
rena»; Marticonea (apezetxea, 2016, 152. ird.) «sepul/turas de mar/
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tiCo/nea»; martintonia (apezetxea, 2016, 28-29. ird.) «mar/tint//
onia»; Mugerdia (apezetxea, 2016, 48-49. ird.) «mvg/erdi/a»; Perue-
nea (apezetxea, 2016, 53-54. ird.) «sepul/turas/de pe/rue//nea 2 año 
de 1860»; Olagaraya? (apezetxea 61-62. ird.) «ola ( )/ara ( )/a»; san
juanena (apezetxea, 2016, 30-31. ird.) «sanjxan/ena ano / de 1729»; 
Slaberia (apezetxea, 2016, 7. ird.) «slabe/ria»; Tolaria (apezetxea, 2016, 
38-39. ird.) «tolaria / manuel / ano de 1729»; Tomasena (apezetxea, 
2016, 139. ird.) «año / 1860/tom/asene/a»; Tomasena (apezetxea, 2016, 
22-23. ird.) «tom//asena»; Tomasena (apezetxea, 2016, 146. ird.) «toma/
sena / ano / 1860»; Sansinena (apezetxea, 2016, 149. ird.) «sansinenea / 
1860 +»; Vparreagerrea (apezetxea, 2016, 20-21. ird.) «vpar/rea//ge-
rrea»; Urrutia (apezetxea, 2016, 128-129. ird.) «urru/tia//nº 263 i 4»; 
Ycsebino (apezetxea, 2016, 42-43. ird.) «yCsebi/no».

lintzoain: Martinotena (san telmo museoa, 1991, 48. or.) «mar/tino/tena//
año de 1843»; Khasarana (san telmo museoa, 1991, 49. or.) «khasa/
rena//año 1843».

luzaide: Doraya (Frankowski, 1920, 125. or.) «a 1605 // de Casa doraya» (be-
rrerabilia); Hunaiyaingo (Frankowski, 1920, 125. or.) «hunaiyaingo / hi-
larria / 1672» (berrerabilia); Vichcaya (Frankowski, 1920, 125. or.) «jua-
na / salaberri / de Casa viChCaya / rip»; yribarne (Frankowski, 1920, 
125. or.) «1721 yribarneCo hilarria».

urdazubi: Yturraldea (Colas, 1923, 1144. ird.) «ytur/al/dea».

7.2.7.2. Gurutzeak
•	 Lapurdi

Kanbo: Alainenia (Zarrabeitia, 2011, 121. or.) «alainenia».

•	 Nafarroa	Beherea
ahatsa: Elissagaray (Colas, 1923, 1166. ird.) «mo(nsieu)r de / el/is/sagar/ay 

1785».
arboti: Echeto (Colas, 1923, 631. ird.) «iCy/est/le sepvlChre/des Corps hu/

mins / de/Che/to/1709».
Baigorri: Amoctogvi (Colas, 1923, 326. ird.) «17/32/amoCt/o/g/vi».
Bidarrai: Pierreseneco (Colas, 1923, 383. ird.) «pierresen/eCo da 1768»; Petris-

co (Colas, 1923, 386. ird.) «ihs (i)oanes m/ano et ma/ria de fer/anio / 
del / amai/( )on d/e petr/ifCo»; Betiriscoena (Colas, 1923, 1226. ird.) 
«maria ianai / betirisCoena / 1789».

donaixti: Bihvrri (Colas, 1923, 846. ird.) «hiC / iaCe/t-ionna do/min.na de b/
ihurr-i/iesus/x ma».

donapaleu: Saint Payine (Colas, 1923, 753. ird.) «ihs / maist(r) /e ioan/nes –d/
estillart-ovvrie/r de la –monno9e- de s / palais-e-sievr de la / mai-
son-de-stpayi/ne-d/ered/a-le 7/e (septieme) may / iesvs / maria».

Ibarrola: Echepare (Colas, 1923, 791. ird.) «ihs / noble / bernart de / la sala 
de eChepare».

Iholdi: Oyhanarteco (Colas, 1923, 553. ird.) «he/me-/n da maria/oyhanart-/
eC-o a-nder-iaren // oy-/ha-/narteCo/ilherria».
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mehaine: Ouilicategui (Colas, 1923, 512. ird.) «marianne garat/ ouiliCate-
gui / anderia / sortmia / urriaren / 31am 1761am».

•	 Zuberoa
ainharbe: Habiagve (Colas, 1923, 1004. ird.) «ihs / maria / Ci gis / fe at / per 

arnaat dohiars / et Cataline sa fa/me / s(ieu)r et dame de ha/biagve».

•	 Nafarroa	Garaia
arizkun: Pordoñenea (pérez de Villarreal, 1986, 34. ird.) «pordoñenea»; byde

gañea (pérez de Villarreal, 1986, 35. ird.) «se/pul/tura / de byde/gañea 
1930».

7.2.7.3. Jarlekua edo sepultura
•	 Lapurdi

ahetze: Harretche (Colas, 1923, 33. ird.) «hillerri: hav harre-tCheCoa: da. 
1659».

ainhoa: Gascoinarenia (Colas, 1923, 126. ird.) «sepultura- larrondo- mi-
guel-/lapeira/maria-/martina/derize-/gasCoi-/narenia/1804».

azkaine: Harispea (Colas, 1923, 197. ird.) «+bertran- d vrritzagve- est- 
deCede: le- vnniesme- de- novembre-1649 / est-en/terre / av pnt / 
monv/ment / de har/ispea *»; Ascain Errota (Colas, 1923, 195. ird.) «se-
pvltv/re de as/Cain er/rotaa»; Cethaberen eta Ascain Errota (Colas, 
1923, 193. Ird.) «Cethab/ereneCo / thonb/atiC-hv/narain/oCoaC-a/
sCain-er/rotaCo/ak- dira»; Haranibar (Colas, 1923, 200. ird.) «+++ 
izozagverre-martissans- de hara(n)ibar- a- este-deCedez 9 / mars 
1592»; Indiano Iaunarena (Colas, 1923, 201. ird.) «+hav-da-thomba-
migvel-d-arraioaga-azCaingo indiano-iaunarena- hilla / oCtob/
reren / 22+ 1651»; Larochoreneqvo (Colas, 1923, 199. ird.) «+migvel 
deteCheverz laroChoreneqvo sepvltvra de hav eguin/a 1692»; Mi-
geleneco (Colas, 1923, 194. ird.) «migeleneCo / thomba».

Bidarte: Garaicoetchea D Ardagaray (Colas, 1923, 207. ird.) «monv/ment/
de la mais-/on-de / garaiCoet/Chea/d arda/ga-ray/1740»; Bvtvrene-
co (Colas, 1923, 204. ird.) «hav da bvtvreneCo iarleqvba»; Lafargva 
(Colas, 1923, 205. ird.) «esta: sepvl/tvra-de – ad/ame-d-lafargva-de-
lan-1512».

Ezpeleta: Aguerre (Colas, 1923, 148. ird.) «joanes bel/tzagui eta / maria olha/
garai senar / emazte agu/erreCo jaun/anderen thu/mba 1784»; Bi-
dartenia (Colas, 1923, 148. ird.) «ihs ma sep(ultv)re de fev ioan/nes de 
bidart m(aitr)e / martinetier- et / marie diharassarry- sa vefue s(ieu)
r / et dame de bidart/enia-et-po(v)r leurs / svCCessevrs- par / elle 
faiCte- faire le 8 e avril 1645 / passans pries diev / po(v)r les fide-
lles trespasses»; Gastambide (Colas, 1923, 147. ird.) «ihs ma sep(vltv)
re de pierre de lisserr-agve Charpentier m(aitr)e de la maison de 
gastambide- / a lan- de- g-/raCe 1718 / pries- diev / pour- les- ames».

Haltsu: Etcheberria (Colas, 1923, 57. ird.) «sep(ultu)re de m(aitre)/bernard/
harriet/Conseiller / et medeCin /dv roy / sr de la / maison / detChe/
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berria/1771»; Migeletchegai (Colas, 1923, 55. ird.) «martin-dis/tiart-
Cata/lina-deliCa/lde-migeletC/hegaiCo-tum/ba-fait 1767».

Itsasu: Larrondo (Colas, 1923, 172. ird.) «ihs ma sep(vltv)re- povr- martin- 
de- larrondo: et. franCeise- de: s martin- Conionts: sievr et dame / 
de la maison / noble et / infaçone / de- larrond/o-ditxatx/ov. 1729».

Kanbo: Bassusena eta Larreburua (Colas, 1923 137. ird.) «ihs ma sepvltvre 
de- la- maison de bassvsena et Celle de- larrebvrva-de Cambo qui- 
a- ete / fait a / lannee / 1724».

larresoro: Hirigoyena (Colas, 1923, 66. ird.) «ihs ma sep(ultu)re- de povr- 
m(aîtr)e- iean dagverre no(tai)re-royal et marie- darqvie-Co-
noints m(aitre)e et maistrasse / de hirigo/yena- dv p(rése)n/t- liev- 
de - l/arrasso/re 1709»; Lariscoa (Colas, 1923, 64. ird.) «ihs ma 
sep(ultu)re de mo(?):po(u)r m(aîtr)e Charles de teillerie pCestre 
(prètre) de la maison- de larisCoa-dv- p(rése)n/t- liev- de/larresso/
re 1710».

sara: Arriaga (Barandiaran, 2000, 181. or.) «harria/gaCo ia/rlekhu/a»; Arro-
sagarai (Barandiaran, 2000, 181. or.) «arrosaga/raiCo- iar/lekhua / 
1721»; Arrosagarai (Colas, 1923, 188. ird.) «arrossaga/raiCo-iar/le-
kua/1791»; Axular (Colas, 1923, 187. ird.) «monvment- / de- messie-
vrs- / daxular- / onCle- et- / nepvev- / dignes- Cvres / de- Ce- liev- / 
desCederent/en- lan-/1644- et- 1653»; Baratcharte (Barandiaran, 2000, 
181. or.) «baraCharteCo i/ar-leCCva eta / emana- harria / 1707»; Cve-
lbehere (Barandiaran, 2000, 181. or.) «Cvel/behe/reCo / iarle/Ckhva / 
1707»; Cvbieta (Barandiaran, 2000, 181. or.) «CvbietaCo / iarlekua»; 
Harriaga (Colas, 1923, 189. ird.) «harria/gaCo ia/rlekhua»; haroza
rena (Barandiaran, 2000, 181. or.) «ihalarre / harozare/neCo iarle/
Chva 1723»; Lehenburu (Barandiaran, 2000, 181. or.) «lehen/buruC/o 
iarl/ekhua»; Mendiondo (Barandiaran, 2000, 135. or.) «ihs / mendiond/
oCo seme/C har/izmen/di apezaC»; Moscorrondo (Barandiaran, 2000, 
181. or.) «mosCor/rondoCo / thomba / da hau»; Teileria (Barandiaran, 
2000, 181. or.) «teileri/aCo ia/rlekhv/a».

senpere: çugarret (Colas, 1923, 87. ird.) «+martin-demoleres-sievr-de-çuga-
rret-deCelele-18-da-doCtobre»; Lasau (Colas, 1923, 91. ird.) «+lasau-
Co sepvltvra»; Etchechuria (Colas, 1923, 103. ird.) «la-/sepv/lture/-de-/
etChe/Chur/ia»; Iranaçabalarenea (Colas, 1923, 82. ird.) «ihs-maria- iCi 
deCede dom(i)ngo-d erebe sr(sieur) de iranaçabalarenea-mari d iana 
(de Jeanne) dhambila le dix-nehueme de juillet +1651»; Isabeleneco 
(Colas, 1923, 93. ird.) «ioanes desClau-eta margarita-isabeleneCo-
alabaren-»; Moniuscorenecoa (Colas, 1923, 95. ird.) «monius/Corene/
Coa-»; Mariatorena (Colas, 1923, 81. ird.) «-damotz-v(rrutia)deCeda le-
29 d(o)Ctobre 1566 +Cy gist-Caterina dolabarats dame de mariato-
rena-deCeda-28 may 1661. m(aitr)e-i-de habans-not(ai)re royal-8-de 
lad(ite)- ma(is)on- deCeda-le-26-de-may-1672». 

urkodoi (azparren): Bonalde (Colas, 1923, 252. ird.) «iCi la sepvltvre de la 
maison de bonalde qve le seigneur reCoive Cev/x qvi –y so/nt et 
seront en/terres / dans sa / gloire a/men fait / lan de gr/aCe 1744».
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ustaritze: Aguerre (Colas, 1923, 104. ird.) «iesus ma/ria-iose/pe-bal/ia-diba/r-
agve/rreCo/sepvlt/vra»; nagila (Colas, 1923, ird. 105) «ihs / nagila».

Zuraide: Errecarte (Colas, 1923, 192. ird.) «sepvltvra / erreCarte/Coa. 1727/
dadom18 / dese8vra/rena (miguel de segurarena)».

•	 Nafarroa	Beherea
Irisarri: Larralde (Colas, 1923, 377. ird.) «plaCe attrille a pierre / larre-

tegui. i- izabei Car/aCoit.s maitree maitre/sse deCede de larralde 
irisa/arri. 1717 +++».

Jutsi: Larramendy (Colas, 1923, 794. ird.) «Cy git-angel/iqve-darber/atx-
dame-de / larramend/y-deCedee-l/e 27-oCtobr/e: 1750-».

landibarre (saint Etienne): Harambvrv (Colas, 1923, 882. ird.) «hiC (iac)et ma-
ria / de siaine domina / harmbvr( ) / (l)e 9 april- / ( ) / 1663»;  haran
bvrv (Colas, 1923, 880. ird.) «hiC iaCet Corpv/s nobilis ioan/nis domi-
ni d ha/ranbvrv ovi ob/iit die 13 aebrv/arii anno domini memen/to 
mori / 1734»; Soccaro (Colas, 1923, 873. ird.) «noble- ma/ria- dame- des 
salles de / soCCaro-et / s+ etienne / a este- ente/rree- iCi le 3 / fe-
vrier 1711».

•	 Zuberoa
ainharbe: Ber(n)adeco Petharan (Colas, 1923, 1007. ird.) «ernavt s(ieu)r 

ser(seigneur?) de la maisvn de ber(n)adeCo petharan».
lexantzü: Domec (Colas, 1923, 970. ird.) «metre jean de lasale Chanoine de 

sainte engraCe et prébendier de la maison de domeC».

•	 Nafarroa	Garaia
amaiur: Arozare(na) (totorikagoena, 2013, 1. ird.) «sepvltv / arozare»; Aro-

zarena (totorikagoena, 2013, 27. ird.) «estas/sepvltv/ras son de / aro-
zare/na ano 1718»; Echebercea (totorikagoena, 2013, 18. ird.) «sepvl/
tvra de / eCheber/Cea-1717».

arizkun: Anchorena (totorikagoena, 2013, 21. ird.) «s.p.a. (sepultura) / de / an-
Cho/rena»; Joanhetar(en)a (totorikagoena, 2013, 17. ird.) «joanhe/tar( )
a»; Mariber(z)enea (totorikagoena, 2013, 2. ird.) «maribe( ) / zenea»; Pa-
lacio de Vrsva (Caro Baroja, 1982, iv**, 246. or.) «del palaCio de. vrs-
va»; Sastrearena (Caro Baroja, 1982, iv**, 261. or.) «estas / sepvl/tvras / 
son de / astre/arena / 2»; Ynda (Caro Baroja, 1982, iv**, 261. or.) «esta 
se(pvltv) /ra es de / la Casa / de ynda / 1»; Yndatea (totorikagoena, 2013, 
4. ird.) «ynda/tea»; Yreberria (totorikagoena, 2013, 5. ird.) «s.p.a. (se-
pultura)/es de yr/eberria.»; Zabalarena (totorikagoena, 2013, 3. ird.) 
«zaba/larena».

Elortz: Erl(a)rena (Caro Baroja, 1982, iv***, 68. or.) «est( ) e/pvltv/ra es / ( ) 
erl( )/( )ena / ano / d( ) / (1)741 + +».

Erratzu: Borda (totorikagoena, 2013, 15. ird.) «esta-se/pultura / es de la / 
Casa-de / bor-da»; Echeniqverena (totorikagoena, 2013, 35. ird.) «esas 
dos / sepvltv/ras son de / eCheni/qverena».

Etxalar: Isastia (apezetxea, 2016, 159. ird.) «2 sepul/tura / de / isas/tia / rip».
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Gazolatz: Larracea (García Gainza, 1989, v*, 509. or.) «esta sepultura es de / 
iohan de asiain hijo / de la Casa larraCea / de ihoana de gazolatz / 
su muger i de sus he/rederos el quoal morio / a vii de iulllio mCv-
viii / ella a xv denero mCvxvi». 

Iheltz (lizoain): Miguelena (García Gainza, 1989, v**, 83. or.) «esta sepultura 
es de la Casa de miguelena Cuio dueño es marde armendariz año 
1742».

Zubieta: Irigoien (Caro Baroja, 1982, iv**, 209. or.) «esta sepa / es de la Casa / 
de irigoien / año 1694».

Zugarramurdi: Catalenea (peña santiago, 1999, 248. or.) «esta sepv/ltvra es 
de / la Casa de / Catalene/a( )ea ano / de 1784».

7.2.7.4. mausoleoa
•	 Nafarroa	Garaia

Burlata: Benitorena (Colomo Castro) «la exC(elentísi)ma-/diputaCion- / de- 
navarra / al insigne maes-/tro-Compositor-y- musiCólogo-d- / mi-
gvel / hilarion / eslava / elizondo / hijo-esClareCido- de-este-lv-
gar- de- / burlada / a Casa Benitorena 21 octubre 1807 / W madrid 23 
Julio 1878».

7.2.7.5. tabularra buru kurbaduna (XIX-XX)
•	 Nafarroa	Garaia

abaurregaina: Casa Remondegui (Colomo Castro) «+ sepultu/ra de Ca/sa rem/
ondegi».

azpilkueta: Iribarrenea Borda (pérez de Villarreal, 1986, 39. ird.) «+borda / iri-
barrenea»; Lapitzea (pérez de Villarreal, 1986, 40. ird.) «Ca-sa / lapi-
tzea»; Posada (pérez de Villarreal, 1986, 36. ird.) «posada r.i.p».

Etxalar: Berruta (apezetxea, 2016, 158. ird.) «se/pultu/ra de / Caserio / berru/
ta año / de 1888».

Garralda: Bizcai (Colomo Castro) «sepul/tura / de bizCai».

7.2.7.6. tabularra
•	 Lapurdi

ainhoa: Esponda (Colas, 1923, 127. ird.) «ihs / ( )pondaCo/sepvltvra/martin 
de/goihenetChe/eta-maria/desegvra/eguina 1685»; Chaparreria (to-
torikagoena, 2013, 20. ird.) «( )mig( ) / de peire / s(iev) r de Cha/parreri/a 
1643»; Murua (Colas, 1923, 125. ird.) «murua»; Quiquerenborda (Colas, 
1923, 120. ird.) «quiquerenborda».

Ezpeleta: Apestegvi (Colas, 1923, 163. ird.) «( )ep(vltv)re de / ( )iere do/llaga-
rai / martine / dollaga/rai-sivr / et- (dame) d apes/tegvi-1719»; Aphes-
tegvy (totorikagoena, 2013, 15. ird.) «sep(vltv)re / garati/ana dam/e de 
aphes/tegvy / 1668»; Etchegaraya (Colas, 1923, 157. ird.) «sep(ultu)re / 
de la maison / detChe/garaya / 1686»; Gvelariarena (totorikagoena, 
2013, 16. ird.) «betiri / de s(ieu)r de / gvelar/iarena / 1633».

Haltsu: Celhay (Colas, 1923, 59. ird.) «sep(vltv)re de i/oanna. d/e. hiriar.t / 
dame de. C/elhay / 1676».
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Itsasu: Itvrchoco (Colas, 1923, 171. ird.) «sep/vltvre de / e sabadeine / de bi-
dega/in dame+ / de itvrCho/Co 1675»; Landaux (totorikagoena, 2013, 
23. ird.) «se(ultu) pre de / martin / de baste/reChe se (sieur) de landa/
ux 1669».

Kanbo: Ithurealdia (totorikagoena, 2013, 19. ird.) «+sep(vltv)re de / domingo / 
de Celhat / e tivlant/o de etChe/goien se/ur et da/me de ithu/real-
dia / 1692»; Ithurrat (Colas, 1923, 132. ird.) «repe (requiescat in pace) / sep 
de i/ovlian/to dam/e dame / dithur/rat / 1659»; Phagaldegaraia (Colas, 
1923, 133. ird.) «sepvlture / de ia(cob)es de / marteine/t dominh de o/
rdoizCoiti si/evr eta dame de phagaldegaraia».

larresoro: Escanda (Colas, 1923, 74. ird.) «sep( )ltvre / de domingo / de to( )
Cverri / et graCiane / teillarie / Connioins/( )r et me de ( )a mai-
son / esCanda 1786»; Hareche (Colas, 1923, 73. ird.) «bernat / sievr de / 
hareChe / fevrier 1638»; Morocvrenia eta Saintperenia (Colas, 1923, 
78. ird.) «ihs ma sep(vltu)re de povr sieur- pierre- de saint pe- m(aîtr)
e Chirvgien- et graCiane de sorhainde- Co/nioints- sievr / et dame 
de la / maison- de m/oroCvrenia / avtremente s(ai)/ntperenia 1714».

urkodoi: Fagalde (Colas, 1923, 1241. ird.) «sep(ult)re de / dominC/h- dame / 
d faga/lde / 1653».

•	 Ternua
placentia (o’reilly House museum): Ussanoneneco (Egaña, 2018, 183. or.) 

«gannis / de sale/Ce (m? )aria / ussano / neneCo / semea».

7.3. Etxe izenen zerrenda herrialdeka antolaturik

7.3.1. Lapurdi
ahetze: Harretchecoa.
ainhoa: Benytene, Chaparreria, Esponda, Gascoinarenia, Gorritia, Haricelet-La-

faiect, Murua, Quiquerenborda.
arbona: Martiqvet.
arrangoitze: Cabalcigarai.
azkaine: Ascain Errota, Cethabereneco, Haranibar, Harispea Indiano Iaunarena, La-

rochoreneqvo, Migeleneco, Mvr( )Gvia.
Bidarte: Garaicoetchea D Ardagaray, Bvtvreneco, Lafargva.
Ezpeleta: Aguerreco, Apestegvi, Aphestegvy, Bidartenia, Domingo Peneco, Etchegara-

ya, Gastambide, Gvelariarena.
Gixune: Menia.
Haltsu: Celhay, Etcheberria, Migeletchegaico, Ithurrat, Larreburua, Phagaldegaraia, 

Vrcvdoy.
Itsasu: Harotzarena, Itvrchoco, Landaux, Larrondo.
Kanbo: Alainenia, Bassusena, Curuchet, Elicabidea, Ithurealdia. 
larresoro: Escanda, Hareche, Hirigoyena, Lariscoa. Morocvrenia, Saintperenia. 
lehuntze: Achelecov.
makea: Currut, Nimaco.
mugerre: Chouorrenea, Marichinia, Serorateguy.
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sara: Arriaga, Arrosagarai, Arrosagaraico, Axular, Baratcharte Cvel behere, Cvbieta, 
Haranbovre, Harriagaco, Harozarena, Lehenburu, Mendiondo, Moscorrondo, 
Teileria.

senpere: Alaben, Camiet, Chenperene-Etcheberria, çugarret, Etchechuria, Gastambi-
dea, Iranaçabalarenea, Isabeleneco, Lasauco, Mariatoinea, Mariatorena, Miri-
cuenea, Mondvtegvy, Moniuscorenecoa. 

urkodoi (azparren): Bonalde, Fagalde.
urruña: Etchechahar, Mourguicoa, Socuen Bordacua.
Ziburu: Gasteluzar.

7.3.2. Nafarroa Beherea
ahatsa: Elissagaray.
aiherra: Harguinchumia.
aintzila: Ibarretche.
altzumarta: Apostegvy, Labin.
amenduze: Acciriet, Seroracova.
amorotze: Berhovet, Beroft, Hvlondo.
arboti: Donna Marie, Echeto.
armendaritze: Elliczagarai, Mendihy.
arrosa: Etcheberri, Orhet.
azkarate: Maziariena.
Baigorri: Amoctogvi, Corcavalbehere.
Banka: Etchechotoco, Gastigarreco, Itceineco, Oxxaart, Suiarinchahar.
Bastida: Lafourcade.
Behauze: Bitarrvi. 
Behorlegi: Uhalde.
Bidarrai: Betiriscoena, Cvbibvrv, Petrisco, Pierreseneco.
Bithiriña: ( )Ellaigvibel, Etchebey, Obilve.
Bizkai: Mendibvre, Mendibvrv, O8bacv (oxapacvi?), Viscaieche.
Burgue-Erreiti: Aphate, Petricha.
donaixti: Bihvrri. 
donapaleu: Saint Payine.
donibane Garazi: Leonenia, Lomitegvy, Londresena, Marensenia.
Eiheralarre: Etcahrt.
Erango: Oxapacvi.
Gamoue-Zohazti: Illardo.
Gamue: Voriena Borda.
Garruze: Ginhart, Iriartevi, Merchot.
Heleta: Garat.
Ibarrola: Echepare, Palacio De Vhalde.
Iholdi: Echegoihen, Oyhanarteco.
Irisarri: Andorteico, Irigoinberri, Larralde.
Irulegi: Mazia.
Izpura: çubialde.
Izura-azme: Mosnias?.
Jutsi: Bassart, Larramendy, Necueletcheberri. 

43 /



52

Koldo Colomo Castro

Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 94, 2020, 9-62
ISSN: 0590-1871    ISSN-e: 2530-5840    ISSN-L: 0590-1871

landibarre (Behaune): Vhalde.
landibarre (saint Etienne): (Ar)Cubiqvo Harambvrv, Haranbvrv, Inchoussarri, Soc-

caro.
landibarre (saint martin): Lapitz, Garateco.
lasa: Meriateguy.
lekunberri: Lacabaraseo, Teillagorri, Teillagorria.
martxueta: Giscaie, Movthilleneco.
mehaine: Olloqvi, Ouilicateguico, Uhalde.
ortzaize: Apalas, Apalasia, Gillantena.
ostankoa: Ecaidu.
ozaze: Copen.
sarrikota: Elischabere, Samacoa, Samacois, Samacoits, Samacoits.
urepele: Landarteko.
ustaritze: Aguerreco, Nagila.
Zibitze: Bidart, Merkabidea.
Zohazti: Echart.
Zuraide: Errecarte.

7.3.3. Zuberoa
ainharbe: Ber(N)Adeco Petharan, Bernadeco Petarhan, Habiagve, Vhaltx. 
Berroeta: Haran. 
Eskiula: Chabalgoiti.
larrori: Dana Iesaro.
lexantzü: Domec.
mendibile: Mendebiv.
mitikile: Dana.
urdiñarbe: Ahetzia.
ürrüstoi: Oihenart, Svnhari.

7.3.4. Nafarroa Garaia
abaurregaina: Casa Remondegui, Elizalde.
amaiur: Arozarena, Echebercea.
anotz (Ezkabarte): Beltranena, Beroquia.
arizkun: Anchorena, Bydegañea, Joanhetar(En)A, Mariber(Z)Enea, Palacio De Vrs-

va, Pordoñenea, Sastrearena, Ynda, Yndatea, Yreberria, Zabalarena.
arantza: Beltranenea.
arraitza (Zabaltza): Ipasate.
arrieta: Ezkerra. 
arruitz: Juansarenea
azpilkueta: Iribarrenea Borda, Lapitzea.
Bera: Apezabayta, Apeztegvia, Arrigaraia, Elizaldeberriya Gastienea, Maienia, Vrtza-

llenea, Vidaburua, Yrazoquiverria, Yrisarri.
Biotzari: Juliana.
Burlata: Benitorena.
donamaria: Ochoarena, Suriotena.
doneztebe: Amasarena Ramonea, Bastallenea. 
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Eguaras: Garacoechea.
Elortz: Erl(A)Rena.
Eltzaburu: Martiñena, Michelcorena.
Eraso: Maticonea. 
Eratsun: Juangonea, Jvangonea.
Erratzu: Borda, Echeniqverena. 
Etxalar: Apezegia, Aranchipia, Armiis, Arrehea, Barberenia, Berruta, Betrisance-

na, Bidazerdia, Borda De Maritorena, Cacalana, Castenea, Catalinsansinena, 
Danvoriena Borda, Domecuenia, Don Paula, Echeberia, Elizaldega, Errando-
nia, Errotagaraya, Ezcurreverea, Guanehegaraiia, Inaria, Isastia, Jalanena, La 
Borda De Arechea, Larrasayes, Maestrunea, Marichinia, Marimiguelena, Maris-
querena, Marticonea, Martintonia, Mugerdia, Olagaraya?, Peruena, Peruenea,  
Sanjuanena, Slaberia, Tolaria, Tomasena, Sansinena, Vparreagerrea, Urrutia, 
Ycsebino. 

Garralda: Bizcai. 
Gazolatz: Larracea.
Gerendiain (ultzama): Ormechea. 
Hiriberri (aezkoa): Alcaizarena, Mariato. 
Iheltz (lizoain-arriasgoiti): Miguelena.
Ilurdotz: Malezena.
Iribas: Juanane(A).
Ituren: Alberrobarrenechea, Alberrobarren Echea, Juanesenea, Miguelena, Recaldea. 
Jaurrieta: Ayarra O (J)Andua.
labaien: Don Fernandonea.
larrasoaña: Conderena.
legasa: Oteizenea.
leitza: Peryza, Totachenea.
lekaroz: Gortaria.
lesaka: Yrulecu.
lintzoain: Khasarana, Martinotena.
luzaide: Doraya, Hunaiyaingo, Vichcaya, Yribarneco.
Narbarte: Domingonea.
orkoien: Leonena.
urdazubi: Confitervarena, Yndianoa Baita, Yturraldea.
urroz (doneztebe): Mutuverria.
usi: Azpycoechea.
Zia: Loperena.
Ziga: Aguerrea, Alcaten, Aldecoa, Arguinaga, Arozarena, Arozteguia, Arraztorena, 

Arrchea, Arrun/Chea, Barazondoa, Berecoechea, Caracoechea, Delizaldea, Den-
dariena, Echandia, Echeberria, Echeniquea, Echeverria, Etxezuria, Gaananea, 
Gamioa, Goanarena, Goienechea, Ireverria, Irigoien, Iturr(Ia), Larraldeandea, 
Legarrea, Lerabidea, Maiora, Marinea, Mayora, Palacio De Egozcue, Serorena, 
Soraburua, Suteguia, Yndartea, Yndaverea, Yturraldea.

Zildotz: Miguelicorena. 
Zubieta: Irigoien. 
Zugarramurdi: Catalenea.
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8. irudia. Iturengo alberrobarrenechea, 1612.
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7. irudia. Zigako ostatuaren atalburua, 1741.
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9. irudia. Nimaco etxea 1537, makean (Colas, 1923, 258. ird.).
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3. grafikoa. Etxe izen zizelkatuen presentzia etxeko fatxadetan.

4. grafikoa. Etxe izenen presentzia hilarrietan (diskodunak zein gurutzeak).
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5. grafikoa. Etxe izenen presentzia jarlekuetan.
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