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16.1. 1481. URTEA
16.1.1. Batzarrak, Ingalaterra,
Ordenantzak, eta Ahaide Nagusiak

izango ziren. Gainera, Errege Katolikoek denbora
luzez etsai izandako Frantziako erreinuari ere aurre
egin nahi zitzaion3.

Gipuzkoako lehen Batzar Nagusiak 1481. urtean
Errenterian izan ziren apirilean eta maiatzean. Irungoek beren prokuradoreak izendatu zituzten Hondarribiarekin zuten auzian ordezka zitzaten. Epaileetako
bat Joan Ganboa izan zen. Probintziak 1481eko
hasieran egindako eskabidea urte berean Zaragozan
onartu zuten, uztailaren 3an, errege-erreginek. Urtean
bitan egiten ziren gastuen banaketak, sukaldekako
sistemaz. Probintziako biztanle guztiek ordaindu
behar zituzten gastuak. Batzarretako biltzaileak arduratzen ziren banatutako gastuak kobratzeaz1.

Batzar Berezi haietan, bestalde, debekatu egin zen
garia, oloa edo beste zerealik gero garestiago saltzeko gordetzea. Zentzuzko irabaziaz, ezarritako prezioan saldu ahal izango zen.
Urte hartan Usarragan baino lehen Bidanian bildu
ziren Gipuzkoako Batzar Bereziak. Abuztuaren 27tik
irailaren 4a arte iraun zuten. Korrejidorea ez onartzea

1481-IX-3an Bartzelonan errege-zedula egin
zuten, eta, bertan esaten zenez, Probintziak Domenjon Gonzalez Andiakoa, Pedro Bikuña batxilerra,
Joan Migelez Zuñigakoa eta Otxoa Bergara enbaxadoreak bidali zituen Ingalaterrako erregearekin ituna
egiteko baimena lortzearren. Baimena lortu ondoren,
Gipuzkoako Batzarren izenean Sebastian Olazabal
batxilerrak, Joan Azmines-ek, Martin Perez Aroztegikoak eta Joan Iñigezek egin zuten bake-ituna Bernalt
de la Forsa eta Arnalt Russell Ingalaterrako erregearen enbaxadoreekin2. Zenbaiten ustetan Robert Morton (kantzelaritzako zigiluzaina), sir Joan Coke (zigilu pribatuaren bigarren ofiziala) eta Enrike
Ayuesworth legelaria izan ziren Ingalaterrako erregeak bidalitako enbaxadoreak1. Dena den, Sebastian
Olazabal batxilerra aipatu genuen 1467. urteko albisteetan (ikus [XV. m. 32] agiria). Getariako auzotar
izan arren, familia jatorriz Zestoako Bekolakoa zen.
1481-X-19/21ean Usarragan Batzar Bereziak
bildu ziren. Probintziak Ingalaterrako erreinuarekin
egindako ituna berretsi egin zuten1. Ituna hamar urterako zen, eta, funtsean, merkataritzarako askatasuna
ematenz ienbi a lderdietakom erkatariei.E lkarba besteko bermeak ere eman zituzten. Gipuzkoako burdinoletako gaiak Ingalaterrako merkatuan saldu ahal
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erabaki zen4. Segurako Joan Egibar prokuradoreari
10 eguneko epea eman zioten korrejimenduari buruzko erabakia zein auzotarrek onartzen zuten eta zeinek
ez jakinarazteko5.
1481. urteko azaroan Getarian ospatu ziren Gipuzkoako udazkeneko Batzar Nagusiak. Azpeitiari barkatu egin zioten 53 sukalde eta erditik ordaindu behar
zuena, hiribildua erre egin zelako4. Errenteriaren eta
Oiartzunen arteko adostasuna lortu zen.
Garai hartan Gipuzkoako erakundeak erabat ezarrita eta egituratuta zeudela esan daiteke:

8) Elizak ere bazuen bere agintaria Probintzian:
Kanpoko Ofiziala bere ordezkoekin1.
Bestalde, 1481. urtean Domenjon Gonzalez
Andiakoak, Probintziako eskribau fielak, “Bolloidun
Liburua” idazteari ekin zion. Zilarrezko “bolloiak”
dituelako deitzen zaio horrela liburuari, eta bertan
Gaztelako erregeek Probintziari emandako Ordenantzak, gutunak eta gainerako agiriak biltzen dira. Probintziako itunak eta bertako erakunde, gobernu eta
Ermandadearen jurisdikzio zein ahalmenei buruzko
eskriturak ere biltzen dira6.

Tolosan hasi ziren Bollodun Liburua idazten.
1) Hiribildu, Kontzeju, Lur eta kolazioen elkartea 1481-VI-2an 1457. urteko Ordenantzak, eta ondoren
zegoen, hau da, Gipuzkoako Probintzia (inoiz 1453koak idatzi zituzten.
erreinu ere deitua) eratuta zegoen.
Bollodun Liburuan esaten denez, 1481. urtean (eta
2) Probintziaren adierazpen-erakundea Batzarrak hurrengoan) Probintziak ez zuen korrejidorerik
ziren, bai Batzar Nagusiak eta bai Bereziak. Batzar eduki, eta, ondorioz, gobernu txarra, Ermandadeko
Nagusiak 18 hiribildutan ospatzen ziren, eta zerbitzarien arteko nahasmendua eta justizia-moteltaBatzar Bereziak Usarragan, Basarten, Bidanian,
Andre Maria Olazkoan edo Azkoitiko Santa
16.2. irudia. Bolloidun liburua.
Kutzen.
3) Batzarreko kide hauek ziren: prokuradoreak,
ermandade-alkateak, lehendakaria eta ofizialak
(eskribau fiela, besteak beste). Legegizonek eta
elizgizonek ezin zuten Batzarretako prokuradore
izan.
4) Batzarrak bilduta ez zeudenean, Probintziako
prokuradoreen edo Ermandadeko ahaldunen eginkizuna ez zen errege-agiriak jasotzea bakarrik.
5) Probintzian Gaztelako Ermandadeko alkate,
ahaldun eta epaile komisarioak ere baziren.
6) Gipuzkoako Probintziako ermandade-alkateek
ere beren lana egiten zuten.
7) Probintzian erregearen ordezkariak ere bazeuden: korrejidorea, laguntzaileak, errege-alkateak
eta justiziakoak.
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suna zeuden. Liburu horretan jaso zen, adibidez,
1481-III-28ko errege-zedula, non Probintziaren bi
ordenantza berresten baitira4. Liburu horretantxe
jasotzen da, bestalde, maiatzaren 28an Errenteriako
Batzar Nagusietan Probintziako eskribau fielaren
sariaz erabakitakoa. Batzar Nagusietan edo beste edozeinetan lan egindako egun bakoitzagatik 100 marai
jasoko zituen7.

erretore berriak ofrendak inork aurka egin gabe jaso
zituen.
Lekuko izan ziren Martin Santxez Martzanakoa,
Beduako jauna, honen semea, Martin Etxabe eta Martin Errezusta, denak ere Zestoako auzotarrak (ikus
[XV. m. 53] agiria). Ez da ahaztu behar 1470. urteaz
gero Aizarnazabal eta Oikia Zestoako hiribildukoak
zirela.

Probintzia erakundetutako giro hartan, Ahaide
Nagusiek erregeari emandako laguntzagatik erreginak saritu egin zituen. 1481-II-27an Guadalajarako
alkabalak errentan zituztenei, adibidez, Joan Ganboarekin (Hondarribiko gazteluko kapitainarekin) zuten
zorra ordain zezaten agiria egin zuen. Lehendik zituzten elizetako patronatuak ere berretsi egin zizkien,
baina debekatu egin zien Valladoliden 1481-III-28an
onetsitako Ordenantzen bidez hiribilduetan ofizialak
edo kargu publikoak ezartzea8. Iñigo Belez Gebarakoari, Oñatiko jaunari, konde-titulua berretsi egin
zioten Bartzelonan 1481-IX-18an emandako erregezedularen bidez, eta Bitor seme oinordekoari ere bai
maiorazkoa9.

Aurreko urtean, 1480an, turkoek Italiako hegoaldeko Otranto hiria konkistatu egin zuten, eta Errege
Katolikoek itsas armada prestatu zuten. Horretarako
Alonso de Quintanilla Bizkaira eta Gipuzkoara bidali zuten, eta Santander aldeko kostaldeko Lau Hiribilduetara ere bai. Bizkaiko eta Gipuzkoako marinelak
ziren onenak eta haiek zituzten orduko itsasontzi
aurreratuenak. Haiek, ordea, saria eskasa zelako eta
pribilegioak zituztelako, itsas armada eratzeari oztopoak ipini zizkioten. Matxinatu egin ziren, eta erregeerreginen ordezkariak larri ibili ziren, baina jendea
baretzea lortu zuten. Ingalaterrak eta Portugalek ere,
itsas armada bidaliko zutela jakinarazi zieten, eta
orduan, harrotuta, haiek ere turkoen aurkako itsas
armada prestatzea erabaki zuten. Berrogeita hamar
16.1.2. Aizarnazabalgo erretorea,
itsasontzi atondu ziren Bizkaian eta Gipuzkoan, eta
turkoak, etab.
beste hogei Galizian eta Andaluzian. Euskal itsason1481-XII-30ean, hau da, urte amaieran, Aizarnaza- tziak 1481-VI-22an itsasoratu ziren Laredotik2.
balgo San Migel elizan Joan Intsausti erretorea eta
Joan Areitzaga mezako apaiza elkartu ziren Joan
Errege Katolikoek Zamorako Toron 1481-VIIILopez Amilibikoa eskribauaren aurrean. Joan Arei- 27an beste agiri bat ere sinatu zuten. Auzia Gasteiz,
tzagak Iruñeko apezpikuaren gutunak zioena bete Araba, Bizkaia, Enkartazio, Aiara eta Gipuzkoan zenbehar zuen. Horretarako Joan Intsausti azkoitiar erre- bait pertsonak (Salinasko kondeak eta Pedro Abendatore berria eskutik hartu eta aldare nagusira eraman ñok, adibidez) zubi eta zenbait puntutan kobratzen
zuen Areitzagak. Elizako atearen giltza eman zion, zituzten bidesariena zen. Toledoko Gorteetan aurreko
elizako jantziak, meza-liburua, sagrarioko giltzak, urtean, 1480an, lege bat atera zuten gai horretaz.
etab. Eliztar gehienak ere han ziren, eta denek baketsu eta ontzat hartu zuten Joan Intsausti erretore berriUrduñan 1481-IX-8an batzartzekoak ziren aipatutzat.
tako probintzia eta lurraldeetako ordezkariak, elkarri
informazioa emateko, eta errege-erreginek Diego
Gero, eliz jantzian zegoela, umea izan berria zuen Gonzalez de la Sal batxilerra bidali zuten ahalordez
ama bat elizara sartu zuen, eta honek olata eta argiza- horniturik epaile komisario gisa. Urduñan informarizko kandela eman zizkion Intsausti bere erretoretzat zioa zehatz-mehatz jaso eta bidesariez epaiak emanhartuta. Ondoren, bi apaizek meza eman zuten, eta go zituen. Zigorrak ezartzeko ahalmena ere bazuen.
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Iruñean, berriz, 1481-XII-8an, asteazkenez, FranGainera, errege-erreginek probintzia eta lurralde
bakoitzak zenbateko soldata ordaindu behar zion tzisko Febo Nafarroako katedralean zen, eta igandean
errege koroatu zuten11.
zehaztu zuten10.

16.2. 1482. URTEA
16.2.1. Olazko eta Zestoako Batzarrak
Azkoitiko Basarten ospatu ohi ziren Gipuzkoako
Batzar Bereziak, baina 1482-I-4/8koak ondoan,
Azpeitiko Olazko Andre Mariaren elizan, bildu ziren.
Bertan, hiribilduetako prokuradoreez gain, beste zenbait pertsona partikular ere izan zen (Joan Martinez
Olanokoa, besteak beste). Basarte-Olazko Batzar
Berezi haietan, Joan Sepulveda korrejidorearen gidaritzapean, 29 ordenantzako Koadernoa prestatu zuten.
Geroxeago, 1482-III-7an, onartu zituzten Ordenantza
haiek Medina del Campon errege-erreginek.

onartu aurretik beren hiribilduen iritzia jakin nahi izan
zuten, baina 1481-I-15erako onespena eman zuten.
Tolosako prokuradoreek hasieratik onartu zituzten
Olatzen ordenantza gehienak, baina Domenjon Gonzalez Andiakoa eskribau fiel tolosarraren aurkako artikuluak ez. Zestoako prokuradoreak, eta beste zenbait
herritakoek, ez zuten Batzarretan eskribau fiel
Domenjonen ordezkoa egoterik nahi. Haien iritziz
Domenjonek berak egon behar zuen, eta Domenjonek
berak eduki behar zuen zigilua1; izan ere, Ordenantzen
arabera Probintziako zigilua eduki behar zuena azken
Batzarra izandako hiribilduko zigiluzaina baitzen7.

Aipatutako Ordenantza haiek, gaiaren arabera, hiru
taldetan bil zitezkeen: Batzar Bereziak zein kasutan
bildu behar ziren; prokuradoreek izan beharreko egoera eta ezaugarriak; eta gastu-banaketa nola egin. Olatzen zeuden zenbait prokuradorek Ordenantza haiek

Oztopo haiek zirela eta, korrejidoreak mehatxu
egin ei zuen1, eta urtarrilaren 15erako Azkoitian falta
ziren hiribilduen onespenak jaso zituen. Zestoatik
onespena ematera joana Joan Perez Idiakaizkoa izan
zen12. Gure ustez Joan Perez hau azkoitiarra zen,

16.3. irudia.
Azpeitia. Olazko
ermitako plaka.
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Batzarretara hiribilduek bidaltzen zituzten prokuDomenja Lili eta Hurtado Mendozakoaren senarra,
eta Zestoako hiribilduaren ordezkari zenez gero, radoreek onibar, ondasun eta gaitasun nahikoa izan
behar zuten. Elizgizonek eta legegizonek ezin zuten
1482an Zestoako Lilira ezkonduta zegoen.
Batzarretako prokuradore izan. Gainera prokuradoreDenbora luzez egon zen Gipuzkoako Probintzia ek ezin zuten Batzarretara beren gai edo auzi partikukorrejidorerik gabe, eta, ondorioz, Ermandadeko larrak bideratzera joan. Hiribilduetako Kontzejuek
nahasmendua eta gobernu txarra nagusitu ziren. Probintziako Batzarretara prokuradoreak bidali behar
Beraz, korrejidorea lehenbizi ahaldun eta pertsona zituzten, eta horretarako alkate eta ofizialek elizako
ospetsuekin bildu zen, eta Ordenantzen zirriborroa aldare nagusian eta ebanjelioen aurrean zin egin
egin zuten. Gero Basarte-Olatzerako Batzar Berezien behar zuten prokuradore pertsona egokienak bidaliko
deia egin zuten. Zestoatik Joan Aisoro (edo Autsoro) zituztela4.
jauna zen joan prokuradore gisa1.
Beste ordenantza batek zioenez, Probintziak eta
Ordenantza haietan erabaki zenez, eskribau fiel honen alkateek epaituko zituzten gauez baleztaz egindaDomenjonen ordezkoa egonda Batzarrak ospa zitez- ko hilketak eta zauriak; baita egunez nahiz gauez bolbokeen, baina gipuzkoarrak ez zeuden ados neurri hare- raz edo harresi barruan auzotarrek egindakoak ere.
kin. 1482-II-5ean Urretxun Segura, Ordizia, Arrasate,
Tolosa eta beste hainbat hiribildutako ordezkariak
Batzarrek, bestalde, epaitu ahal izango zituzten
elkartu eta Domenjon Gonzalez Andiakoari eskea egin Ordenantzak betetzen gehiegikeriak egindako prokuzioten: Basarteko ordenantzak beste aukera eman radoreak7.
arren, jarrai zezala lehen bezala Batzarretara joaten.
Gero, Zestoako 1482ko apirileko Batzar Nagusietan
1482-III-9an Gipuzkoako Batzar Bereziak UsarraDomenjon bizialdirako onartu zuten beren eskribau gan bildu ziren. Bertan Gipuzkoak eta Ingalaterrak
fieltzat. Soldata onartu egin zioten eta hark egon sinatutako itunaren berri eman zen4.
beharko zuen Batzarretan ordura arte egon zen bezalaxe. Geroxeago, 1482-VIII-20an, Kordoban idatzita1482-IV-29an Zestoan ospatu ziren Gipuzkoako
ko errege-agiri batek Domenjonen ordezkoa egotea Batzar Nagusiak. Joan Sepulveda korrejidorea eta
onartzen zuen ordenantza deuseztatu egin zuen6.
korrejimenduko Martin Gomez Aginagakoa izan
ziren bertan. Bertan lehentxeago Basarte-Olatzen
Gipuzkoara korrejidore Joan Sepulveda etorri egindako ordenantza bat aldatu zen, eta Domenjon
zenean, Iñigo Ruiz Hondarribikoa (Etxeberrikoa?) Gonzalez Andiakoa Batzarretan bera izango zen
izan zen merio nagusi (Zestoako auzotarra)12 eta eskribau fiel (eta ez ordezkoa)8. Horretarako Zestoan
Martin Ibañez Nafarroakoa alkate nagusi. Korrejido- 1482-IV-29an gutuna idatzi zuten errege-erreginenrea zen Probintziako agintari nagusia. Hark sinatu tzat, eta Zestoako hiribilduko zigiluaz markaturik
behar zituen Batzarrek emandako epai judizial guz- bidali zieten. Gutunaren lekukoetako bi Zestoako
tiak. Batzarretan korrejidorea ez baldin bazegoen, auzotar ziren: Joan Martinez Zabalakoa (1474an EtoBatzarretako lehendakariak hartzen zituen haren rrako saroiaren salmentan lekuko zena eta 1479an
eginkizunak.
Zestoako probestuorde zena) eta Joan Perez Idiakaizkoa (Liliko jauna). Erantzuna 1482-VIII-20an eman
Hala ere, Probintziak korrejidorea kontrolatzeko zuten Kordobatik12.
ahalmena zuen. Kargua hartu baino lehen zin egin
behar zuen Probintziako eskubide, usadio eta pribile1482ko abenduan ere ospatu ziren Gipuzkoako
gioak gorde eta bete egingo zituela. Betetzen ez bazi- Batzarrak. Batzar Berezietarako deiak nola eta zergatuen, Probintziak kexa bidaltzen zion erregeari.
tik egin behar ziren arautu zuten7.
- 453 -

I ZESTOA MENDETAN ZEHAR (Historiaurretik 1500. urtera arte)

16.4. irudia. Zestoako hiribildua.

Dena den, Joan Perez Idiakaizkoa merkatari fama16.2.2. Liliko jauna, Legazpi (Urola) ibaiko
tu izan zen, eta Liliko etxearen ondasunak ugaldu
nabigazioa, etab.
egin zituen. 1482-XI-23an, hain zuzen, Debako hiribilduko ordezkariek bertako Zigaranzar baserriaren
lurrak mugatu egin zituzten14. “Aguirano”15 (Agiro)
mendiaren ondoko baserria da, eta, hain zuzen, Joan
Perez Idiakaizkoak urte batzuk geroago (1506-VIII28an) erosi egion zion Debako Udalari16.

1482-I-15ean azaldu zaigu Zestoako auzotar gisa
Joan Perez Idiakaitzkoa, Liliko jauna. Domenja Liliren senar izan zen. Gure ustez azkoitiarra zen, erregeerreginen ganberako eskribau Pedro Idiakaitzen senideren bat. Pedro Idiakaitz 1476ko atalean aipatu
genuen. Orduan errege-erreginen morroi zebilen gortean, eta 1480-IV-26an ganbera-eskribau izendatu
Deban bertan Lorentza Arrona andreak 1482-Izuten. Pedro Idiakaitz Martin Perez Idiakaizkoa 29an testamentua egin zuen. Grazia Arronaren ahizpa
eskribauaren semea zen, urte horri dagokion atalean eta Migel Alosen ama zen. Gure ustez Arroakolakoa
adierazi dugunez.
zen, 1477. urteko atalean aipatu dugun Otxoa Martinez Arronakoaren senidea. Guadalupeko amari,
Lope Martinez Isastikoa historialariak Pedro Idia- Silosko Santo Domingori, Debako parrokiari, Itziarkaitz, Azkoitiko Idiakaitz etxeko jauna, aipatzen du, koari, Arrasateko Gesalibarko Santa Agedari eta abaMalagako gerran kapitain ibilia13. Ez dakigu ganbera- rri limosnak eman zizkien. Gatibu zeuden kristauak
askatzeko ere 30 marai utzi zituen. Gartzia Martinez
eskribaua bera ala senideren bat zen.
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16.5. irudia.
Deba. Zigaranzar
baserria.

Gero, Getarian Batzarrak bildurik zeudela
Idiakaizkoa izan zen testamentua idatzi zuen eskribaua. Lekukoak, berriz, hauek izan ziren: Joan Lopez (1480ko azaroan), Joan Martinez eskribauak jaso
Oleakoa (jostuna), Joan Arrona (Martin Arronaren zuenez, epaileari auzia helarazi zioten. Izan ere,
garai batean ibaian gora eta behera txalupak eta
semea), Joan Bedua, etab.17.
“pinazak” ibiltzen ziren, ibaiak herri-bide moduan
Musulmanen gatibu zeuden kristauak askatzen erabiltzen zirelako. Egurrak jaisten zituzten itsasonzebilen urte hartan, 1482ko martxoaren hasieran, tziak eta etxeak egiteko, baina garai hartan jendeak
Joan Zorrotza bizkaitarra, Mesedetako ordenakoa, eta presak eta nasak egiten zituen. Baldintzetan, ordea,
Granadako Baza herrian hil egin zuten Joan Huete konportak ipintzeko beharra zehazten zen, egurrak
ibaian behera jaitsi behar zirenerako. Hala ere, konlagunarekin batera2.
portak itxi egiten zituzten eta ez zegoen ibaian
Urte hartan, edo lehenago, Joan Perez Loiolakoa garraiatzerik.
hil zen, Beltran Ibañez Oñazkoaren aita8.
Legazpi (edo Urola) ibaian, Zumaiara jaisten
Zestoan beste arazo bat Legazpi edo Urola ibaian denean, nasa egin nahi zutenean zenbait gizon zaurizegoen. Aizarnazabal aldean txalupek nabigatzerik ez tu egin zituzten. Jende gehiago zauritzeko arriskua
zuten, presak egin zirelako, eta auzi horiek ebaztera zegoen, eta epaileari auzia ebatz zezala eskatu zioGaztela eta Aragoiko erregeek Diego Gonzalez de la ten. Joan Martinez Ulibarrikoa eskribauak eskearen
Sal batxilerra bidali zuten. Lehenbizi Otxandiora joan berri Bermeon eman zion Gonzalez de la Sal batxilezen bere epaile-eginkizuna betetzera. Bizkaia, Araba, rrari. Hark eskribaua Zumaiara eta Mendarora bidali
Gasteiz, Aiara eta Durangoko ordezkariekin egon zuen, ibaiak nola zeuden ikus zezan. Legazpi ibaian
zen. Haiei bere ahalordeak erakutsi zizkien, eta Joan presak eta nasak zituztenei obra haietarako eskubideMartinez Ulibarrikoa, gaztea, eskribaua, ipini zioten en frogak eskatuko zizkien, eta informazioa emango
zion.
laguntzaile bere epaile-lanetan lagun ziezaion.
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Zumaiako prokuradorea joan zitzaion ondoren
batxilerrari, eta ibaia nabigatzeko moduan libre utz
zezala eskatu zion. Gero Beltran Ibañez Gebarakoaren semea aurkeztu zen itun-eskriturarekin. Joan
Martinez Arrizalakoa (Etxaberen prokuradorea) ere
aurkeztu zen, itunak zioena betearaz zezala eskatuz.
Gonzalez de la Sal batxilerrak Zumaiako herriak
eta Legazpi (Urola) ibaiko burdinoletakoek ipinitako
auzian honako hau jakin zuen: ontziek ibaian gora
burdin mea eramaten zutela, eta behera zura, egurra
eta burdina landua. Presak egin zituztelako ezin zuten,
ordea, ibaian nabigatu. Oikiako zubiraino, eta gorago,
zazpi beso zabaleko bidea utzi behar zen nabigaziorako. Joan Arreitza nasa egiten ari zen ibaian, eta hura

zela medio eskandaluak eta zaurituak izan zirenez
gero, nasa eta presa hamar egun barrurako kentzea
agindu zuen.
Handik behera Errezustako eta Etxabeko errotetan
presa eta nasa bana zeuden, baina konportak egitera
behartu zituzten, nabigazioa zegoenean ireki eta
gaiak ibaian gora eta behera ibil zitezen. Nabigaziorik ez zegoenean konportak itxi eta errotek lan egingoz uten.L auhi labetekoe peae manz iene paileakl an
haiek egiteko. Epaia Bilbon 1482-II-5ean eman zuen
Gonzalez de la Sal batxilerrak (ikus [XV. m. 54] agiria). Hala ere, garbi ikusten da prozesua 1481ean hasi
zuela, Getariako Batzar Nagusiak 1481eko azaroan
ospatu zirelako.

16.6. irudia. Ibaian izokinak harrapatzeko nasaren irudia.
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1482. urtean Erroman bizi zen Zesar Borgia, gero IV.a aita santuak protonotario apostoliko izendatu zuen
Iruñeko apezpiku izango zena. Zazpi urte besterik ez 1482-III-27an, eta Xativa, Valentzia eta Gandiako elizuen, baina elizgizon izateko bideari ekin zion. Sixto zetako karguak eta errentak ere eman zizkioten18.

16.3. 1483. URTEA
16.3.1. Liliko ondasunak

zuten. Martin Otxoa Iribekoa izan zen eskribaua, eta
Martin Sasiola, Iñigo Ondiz eta Joan Urkiolaegi ber1483. urtean Joan Perez Idiakaizkoak, Domenja Lili- tan ziren lekuko (ikus [XV. m. 57] agiria).
ren senarrak, Lili etxeko ondasunak kudeatzeko ardura zuen. Debako partean Olazabal baserria Lilikoena 16.7. irudia. Sastarraingo presa, Liliko burdinolak
eta errotak urez hornitzen zituena.
zen. Hain zuzen Debako Kontzejuko ordezkariak,
Joan Ruiz Irarrazabalgoa alkatea buru zela, Olazabal
baserrian ziren 1483-II-14an. Martin Otxoa Iribe
eskribaua ere bertan zen agiria idazteko. Lehenbizi
ordezkariek Debako Kontzejuak emandako ahalordea
erakutsi zuten, eta, ondoren, Joan Perez Lilikoarena
(edo Lili etxearena) zen Olazabal baserriaren lurrak
mugarriztatu egin zituzten. Leiaputzuaga edo Liaputzuagatik hasi ziren Izarritz aldera eta erreka aldera
joanda. Sagastiak ere mugatu zituzten. Olazabalgo
lurren bira osoa finkatu zuten, eta Lili etxearentzat
(Joan Perez Idiakaizkoarentzat) geratu zen.
Hurrengo Liliko etxeak burdinola inguruan, Debako partean, zituen lurrak mugatu zituzten. Presa zaharretik hasi eta Sastarraingo presara joan ziren, eta
handik behera bidean errekaraino. Handik ubidetik
sagastiraino joan ziren. Gero Olazarretako soroetaraino Endoia aldera, eta Olazarraga aldera eta Liliko
errepideraino, ibaira iristeraino. Gero erreka eta burdinola aldera jo zuten, mugatzen hasitako lekuraino.
Mugatutako lur guztiak Liliko etxearentzat geratu
ziren. Lekuko Joan Urkiolaegi eta Iñigo Ondiz debarrak izan ziren (ikus [XV. m. 56] agiria).
Egun batzuk geroago, 1483-II-22an, Pedro Otxoa
Iriberen baratzean, Debako Amillagan (hondartza
ondoan), hiribilduko ordezkariak bildu ziren eta Joan
Perez Idiakaizkoaren lurrak (Olazabalgoak eta Lili
ingurukoak) mugatu izanaren eskritura egin eta eman
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Hilabete batzuk geroago, 1483-VIII-4an, Debako
errebalean, Joan Guadaluperen etxean, Joan Ruiz Lasturkoa alkatea, Joan Ruiz Irarrazabalgoa probestua eta
Kontzejuko zinegotzi eta ordezkariak bildu ziren Martin Otxoa Iribekoa eskribauarekin. Liliko Joan Perez
Idiakaizkoa jauna ez zen bertan, baina bertan balego
bezala saldu zioten Debako Kontzejuaren lursail bat,
barruan zituen zuhaitz guztiekin. Lursaila Olazarraga
(oraingo Olazar) etxearen azpian zegoen, Lili aldera
eta ibairaino. Lursailaren mugarriak finkatu zituzten,
eta Joan Perez Idiakaizkoari urrezko lau koroatan
saldu zioten. Lau koroak jasoak zituzten Debako Kontzejuko ordezkariek, Joan Perezek emanda. Kontzejuko ordezkariek bermeak eman zizkioten Liliko jaunari salmenta haren aurka ez joateko. Lekuko izan ziren
Eneko Ondiz, Joan Urkiolaegi eta Joango Erreten
debarrak (ikus [XV. m. 60] agiria).

zeukan Joan Beltran III.a Iraetarekin gorabehera eta
auziak ugari izan zituen 1483. urtean. Patronatua
zalantzan jartzen ziotelako, 1483-II-11n auzia Zaragozako artzapezpikutegian zegoen. Zaragozako
artzapezpikutegitik, Alfontso Aragon administratzailearen izenean, Pedro Larera doktore eta kalonjeak
Zaragozako elizbarrutiko elizgizonei gutuna bidali
zien. Apelazio-mailan auzia zuten han, batetik Joan
Arayetak (Joan Beltran III.a Iraetak) eta Domingo
Martin kuriako abokatuak (prokuradoreak), eta, bestetik, Iruñeko elizbarrutiko Joan Intsausti apaizak eta
kuriako Galteran Leon abokatuak (prokuradoreak).

Galteranek eskatuta, Domingo Martini dei egin
zioten Joan Beltran III.a Iraetari hots eginda hamabost eguneko epean zestoarra Zaragozako kurian ager
zedin. Horrela auziak aurrera egin eta ohiko epeetan
behin betiko epaia ematea espero zuten (ikus [XV. m.
Zestoako Lili alde batera utzita, aipagarria da 55] agiria).
Artur Lili merkatari bretoia. Hain zuzen 1483-XII5ean Gasteizen Fernando eta Isabel errege-erreginek
1483-XI-20rako Joan Beltran Iraetak eskea egina
agiria egin eta itsasoko almirante eta kapitainei eta zien Fernando eta Isabel errege-erreginei AizarnazaLope Rodriguez Logroñokoa lizentziatuari (Bizkaiko balgo San Migelgo elizaren hamarren eta errentei
korrejidoreari) bidali zieten. Artur Lilik eta beste zen- buruz. Joan Beltranek zioenez, aita Fortun Santxezek
bait merkatari bretoik auzia jarri zuten beren itsason- eta arbasoek Aizarnazabalgo elizaren patronatua
tziari salgaiekin Jerez hirira zihoala, Huelva parean, zuten, erregeek emandako pribilegioen bidez. Joan
Saltes irlaren ondoan, eraso egin eta iraileko egun Beltranek ordura arte inork aurka egin gabe eraman
batean lapurtu egin zutelako. Salgaien balioa urrezko zituen elizako hamarrenak eta opalkuntzak, baina
Gaztelako 6.000 doblakoa zen. Martin Zarautz kapi- azkenaldian zenbait pertsona gaiztoren eraginez
tain zumaiarraren ontzia zen erasotzailea, bertako hamarrenak, opalkuntzak eta patronatuari zegozkion
maisu Otxoa Asua izanik (Bizkaiko Asuakoa). Jende eskubideak ordaintzeari utzi egin zioten eliztarrek.
armatuaz bretoien ontziari eraso, bi gizon hil eta beste
asko zauritu egin zizkieten.
Joan Beltran III.a Iraetak errege-erreginei arazoa
konpontzeko agindua ematea eskatu zien, eta haiek
Errege-erreginek lehen aipatutako agintariei agin- ontzat jota agiria bidali zien Aizarnazabalgo eliztarrei.
dua eman zieten Martin Zarautz eta Otxoa Asua preso Hamarrenak, opalkuntzak eta patronatuari zegozkion
hartu eta haien ondasunak bahitzeko19.
errentak Joan Beltrani lehen bezala emango zizkioten.
Beren arrazoiak azaldu eta jarrera defendatu nahi baldin bazuten, eliztarrek edo beren prokuradoreak Erre16.3.2. Joan Beltran III.a Iraeta eta
ge-kontseilura aurkeztu beharko zuten ezarritako
Joan Intsausti elkarren aurka
epeen barruan (ikus [XV. m. 63] agiria).
Lehen esana dugu 1481-XII-30ean Joan Intsausti
Egun batzuk geroago, 1483-XI-30ean Gasteiztik
apaiz azkoitiarrak Aizarnazabalgo elizako erretorekargua hartu zuela. Dena den, Elizako patronatua Fernando eta Isabel errege-erreginek Zestoako eta
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16.8. irudia. Azkoitiko Intsausti jauregia.

Gipuzkoako agintariei gutuna bidali zien. Joan Beltran Iraetak urte eta erdi lehenago auzia izan zuen
Joan Intsaustirekin (Aizarnazabalgo erretorearekin)
eta orduan lekuko batzuek testigantza faltsuak eman
zituzten. Martin Amilibia, Martin Etxabe eta Santxa
Etxabe ama, Joan Azpiazu-Goiburu, Joan Otsango eta
Joan Mantzizidor ziren lekukoak, Oikia eta Aizarnazabalgo biztanleak, eta denak Zestoako hiribilduko
auzotarrak.

izan zuten, eta, ondorioz, hamarrenak eta gainerako
errentak bakean jaso izan zituzten. Azkenaldian,
ordea, zenbait apaiz eta pertsonak Aita Santuarengandik eta prelatuengandik buldak lortu zituzten, eta
hamarrenak eramaten ari ziren Aizarnazabalgo San
Migel parrokiatik. Lehengo erregeek patronatua emateko eskubiderik ez zutela argudiatzen zuten.

Hurrengo hilean, 1483-XII-5ean, Gasteiztik Fernando eta Isabel errege-erreginek Joan Intsausti apaizari gutuna bidali zioten. Joan Beltran III.a Iraetak
zioenez, haien etxekoek aspaldi-aspalditik erregeen
mesedez Zestoako jurisdikzioko elizetako patronatua

1483-V-18an, Aizarnako elizaren aurreko plazan Zestoako Kontzejua bildu zen. Iñigo Ruiz Etxeberrikoa
zen alkate, Joan Arretxe fiela, Martin Apategi eta
Kortazarko jauna zinegotzi. Horiez gain bertan ziren
Beltran Ibañez Gebarakoa, Joan Lopez Altzolaraskoa,

Errege-erreginek dei egin zioten Joan Intsausti
apaizari bere bulda eta agiriekin haien aurrera deia
Joan Beltranek lekuko faltsu haiek Errege-kontsei- jaso eta sei eguneko epean aurkez zedin. Orduan errelura eramatea nahi zuen. Errege-erreginek Zestoako ge-erreginek behar ziren erabakiak hartuko zituzten
Kontzejuari eta Gipuzkoako agintariei Joan Beltran (ikus [XV. m. 65] agiria).
III.a Iraetaren auzian justizia administra zezatela
agindu zieten (ikus [XV. m. 64] agiria).
16.3.3. Zestoako hiribilduko Ordenantzak
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Joan Gartzia Lasaokoa, Joan Perez Lilikoa (edo Idiakaizkoa), Joan Aisoro (Autsoro) eta beste hainbat.
Hiribildua gobernatzeko 57 ordenantza onartu zituzten, eta gero beste zazpi erantsi zizkieten. Hauek
ziren ordenantzak:

tu gabe kartzelan bederatzi egun eta gauez egongo ziren.
9. Batek besteari erasota zaurituari odolik isurtzen ez baldin
bazitzaion, 24 marai ordaindu eta sei egun eta sei gau egingo zituen kateari lotuta.
10. Liskar horietan batzuk baten alde eta besteak bestearen
alde hasten zirelako, eskandalu eta zalaparta handiak izaten

1. Urtero San Migel egunez bazkalondoan, antzinako ohitu-

ziren. Beraz, arma astintzen zuen edozein laguntzailek 48

rari jarraituz, Zestoako elizan bilduko ziren, eta beren alka-

marai ordaindu eta bederatzi egun eta gau egingo zituen

tea eta ofizialak hautatuko zituzten. Kargurako pertsona ego-

kateari lotuta.

kiak izango ziren hautatuak, eta hauek zin egingo zuten.

11. Norbaitek liskar berean parte hartuta eragindako odol-

2. Alkateak eta ofizialek, agintaldia hasten zutenean, Udale-

isurketa eta borrokengatik arau-hauste larrienari zegokion

rriaren lurrak eta mugak bisitatu egingo zituzten, herritarrek

zigorra ezarriko zitzaion, eta ez besterik.

eta auzoko herrietakoek lagundurik. Iruzurretan zebilen

12. Liskarra hasitakoak ordainduko zuen zigorra, eta ez bes-

auzotarrak 1.000 maraiko zigorra ordainduko zuen Kontze-

teak. Hala ere, borroka amaitutakoan, erasoa izan zena berriz

juarentzat.

borrokan hasten baldin bazen, honi ere hari bezalaxe ezarri-

3. Jainkoari, Andre Mariari edo santuren bati uko egiten zio-

ko zitzaion zigorra.

nak, birao egiten zuenak edo zerura txistua botatzen zuenak,

13. Inork besteri orain arte esandakoak isekaz edo jolasean

aldiko 150 marai ordainduko zituen. Gainera sei egun eta sei

egiten bazizkion, ez zuen horregatik zigorrik izango.

gau kateaz lotuta egongo zen kartzelan.

14. Liskarrean ari zirenak alkateak, probestuak edo ordezko-

4. Elizkizunetan emakumeek eta gizonezkoek negar egin eta

ek kartzelan katean lotu ahal izango zituzten. Zalaparta

nahasmendua sortzen zutelako, elizaren barruan ez zuten

amaitutakoan, ondasunak zituztenak eta ustez errugabe zire-

lanturik egingo, ez ahoz, ez eskuez eta ez beste inolako

nak askatu egingo zituzten, kartzelako isuna ordaindu gabe.

moduz. 200 maraiko isuna izango zuen araua hasten zuenak.

Ikerketak egun berean egin ondoren errudunak katera itzuli-

5. Elkarri hitz itsusiak esanda errietak eta eskandaluak sor ez

ko ziren. Ondasunik ez zutenek, ordea, katean jarraituko

zitezen, 15 urte baino gehiagoko gizonek eta 12 baino gehia-

zuten, egun berean ikerketa egin arte. Katean egun bat baino

goko emakumeek esandako irainengatik 24 marai ordaindu

gehiago egin eta errugabetzat jotzen bazituzten, errudunak

eta katean lotuta hiru egun eta hiru gau egingo zituzten kar-

ordainduko zituen kartzelako haien gastuak. Auzotarrek

tzelan. Irainak inori “bilaua”, bilaukumea”, zikina”, “kaka-

alkateari edo probestuari lagundu egingo zioten liskarrean

tsua” edo “puta” esatea zen.

zebilen bakoitza kartzelara eramaten.

6. Inork beste inoren aurka haserre eskua aiztoaren kirtenean

15. Datoka jokatzeko edo beste jokoren baterako maileguz

edo ezpataren gurutzean ipintzen bazuen, edo ukabila jotze-

eta lukurreriaz dirua ematen zuenari 24 maraiko isuna ezarri-

ko asmoz altxatzen bazuen, edo inoren gorputzari zein arro-

ko zioten, eta, gainera, maileguz emandako dirua galdu egin-

pei jotzeko asmoz heltzen bazion, 24 maraiko isuna ordain-

go zuen.

duko zuen eta hiru egun eta hiru gau kartzelan katean lotuta

16. Hiribilduaren harresi barruan Zestoaz gaizki esaka jardu-

egingo zituen.

ten zuenari 24 maraiko isuna ezarriko zioten aldiko, eta kate-

7. Inork beste inoren aurka ezpata, aiztoa edo sastakaia ate-

an lotuta sei egun eta sei gau egingo zituen.

ratzen bazuen, 24 marai ordainduko zituen eta sei egun eta

17. Inork ezingo zuen besteren baratzera jabearen baimenik

sei gau egingo zituen kartzelan. Gauean hankan katea lotuta

gabe sartu ezer hartzera. Egunez sartzen zenak 16 marai

edukiko zuen. Etsaiak ezpata, aiztoa edo sastakaia atera

ordainduko zituen, eta gauez sartzen zenak 20, eta hiru egun

ondoren mehatxatuak berea ateratzen baldin bazuen, ez zuen

eta gau katean lotuta egongo zen.

horregatik zigorrik jasoko.

18. Aurreko arau-hausteak frogatzeko fama oneko gizon

8. Pertsona batek edo batzuek besteren bat ezpataz, aiztoz,

baten testigantza beharko zen, edo, bestela, fama oneko bi

sastakaiz, harriz edo beste edonola zauritu eta odola isurtzen

emakume edo neskaren testigantza. Horrela frogatzerik ez

bazen, 120 maraiko zigorra ordainduko zuten eta katea aska-

bazegoen, erruduntzat hartutakoak okerrik ez zuela egin zin
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egiten bazuen, aske geratuko zen. Baratzetako lapurretetan

emango zioten. Bestela 12 maraiko isuna izango zuen hara-

aski izango zen gizon, emakume edo neska baten testigantza.

kinak. Garestiago erosten zuenak 4 maraiko isuna ordaindu

Ustezko errudunak zin egiterik nahi ez bazuen, erruduntzat

eta erositako okela galdu egingo zuen. Kontzejukoa baino

jo eta zigorrak bete egin beharko zituen.

neurri txikiagoa erabiltzen zuen harakinak aldiko 4 maraiko

19. Ekainaren 10etik Domu Santu egunera arte inork ezingo

isuna izango zuen, eta horrela saldutako haragia ere galdu

zuen besteren sagastira sartu jabearen baimenik gabe. Sar-

egingo zuen, erosleak doan eramanda.

tzen zena jabeak bahituta eduki ahal izango zuen 20 sos zuri

26. Kontzejuko pisu eta neurriak baino handiagoak edo txi-

eta kaltea halako bi ordaindu arte, eta hiru egunez egongo

kiagoak erabiltzen zituenak, aldiko 12 maraiko isuna izango

zen katean lotuta. Sagastira gauean sartzen bazen, aipatutako

zuen, eta saldutako gaia ere galdu egingo zuen, erosleak

zigorra halako bi ezarriko zitzaion.

doan eramanda.

20. Garia edo artatxikia zegoen sorora sartzen zenak aurreko

27. Sagardoari eta ardoari ez zitzaion urik nahastu behar.

arauan aipatutako zigorrak izango zituen.

Bestela 40 maraiko isuna ezarriko zen. Alkateak, edo ofizia-

21. Inoren idia edo behia besteren lurretan bazebilen, gana-

lek, susmagarriei zin eginaraziko zieten, eta errudunei zigo-

duaren jabeak abelburuko bi erreal ordainduko zizkion lurja-

rra ezarri. Abuztuan eskasiagatik ura nahasten bazuten, isuna

beari, eta eragindako kaltea halako bi ere bai. Gauez bazebi-

ordaindu beharko zuten, eta urik ez zuela zin egin nahi ez

len, lau erreal ordainduko zituen; zaldia, astoa edo mandoa

zuena, erruduntzat joko zen.

sartzen bazen, erreal bat abelburuko eta eragindako kaltea

28. Hiribildura mandazain arrotzak garia saltzera etortzen

halako bi. Domu Santu egunaren ondoren sartzen bazen, ez

baldin baziren, haiek saldu beharko zuten. Auzotarrek ez zie-

zuen zigorrik izango. Txerri bakoitzeko erreal bateko zigorra

ten erosiko gero gari hura berriz herrian saltzeko. Auzotarrak

izango zuen. Antzarak edo oiloak sartzen baziren, lurjabeak

erosten bazuen, gero ezingo zuen anega erositako prezioan

haiek hartu, hil eta jan egin zitzakeen. Aipatutako abereeta-

baino garestiago saldu. Anegako lau sos zuri baino ezingo

ko edozein Domu Santu eguna baino geroago sorotara sar-

zuen irabazi. Bestela saldutakoa galdu egingo zuen.

tzen bazen, lehen aipatutako isunak izango zituen.

29. Ezingo zen ganadu gaixorik erosi gero hildakoan okela

22. Ogi errea libraka salduko zen. Okindegirako anega garia

saltzeko. Isuna 24 maraikoa izango zen abelburuko. Hezita-

24-28 maraitan zegoenean, bi sos zuritan 18 ontza salduko

ko idia edo gainerako haragi ona garraioan erorita, armaz

ziren. Anega 28-32 maraitan zegoenean, librak bi sos zuri

edo hezurra hautsita hiltzen baldin bazen, idiaren jabeak sal-

balioko zituen. Anega garia 32-39 maraitan zegoenean bi sos

tzea izango zuen, nola hil zen argi azalduta, ahalik eta prezio

zuri 14 ontzak balioko zuten. Anega 39-45 maraitan zegoe-

onenean.

nean, bi sos zuri 12 ontzak balioko zuten. Anega garia hortik

30. Jabearen borondatearen kontra habe edo pertikak erama-

gora eta behera zegoenean, esandakoaren arabera kobratuko

ten zituenak, habe bakoitzagatik sei marai ordainduko zituen

zen. Okindegietan gaizki oratu eta erretako ogiak edo pisu

hamarreraino, baina gehiago lapurtu bazituen, hamarretik

edo prezio desegokikoak bazeuden, probestuarentzat eta

gorako bakoitzagatik bi marai ordainduko zituen eta, gaine-

pisatzen zituzten ofizialentzat izango ziren. Gainera 4 marai-

ra, hiru egun eta gau egingo zituen kateari lotuta. Pertika

ko isuna ordainduko zuen okinak.

bakoitzagatik bi marai ordainduko zituen.

23. Tabernan sagardoa, ardoa eta olioa saltzen hasitakoan eta

31. Orain arteko arau-hausteak frogatzeko aski izango zen

pegarraren eta azunbrearen prezioak finkatu zirenean, Kon-

fama oneko gizon baten testigantza, edo fama oneko bi ema-

tzejuko neurriak baino txikiagoak erabiltzen zituenak aldiko

kume edo neskaren (14 urte baino gehiagokoak) testigantza.

12 marai ordainduko zituen, eta neurria hautsi egingo zioten.

Horrela frogatzerik ez bazegoen, susmagarriak zin egin

24. Libra kandelaren prezioa Kontzejuko ofizialek aztertu

behar zuen ez zuela araurik hautsi. Zin eginda, aske geratu-

egingo zuten. Metxa mehea eta ongi kiribildua eduki behar

ko zen. Zin egiten ez bazuen, erruduntzat joko zen.

zuten. Sos edo kornadu edo libraka salduko zen. Libraka

32. Alkateak ahalmena izango zuen arau hauetan guztietan

saldu nahi ez zuten bakoitzean 4 maraiko isuna izango zuten.

ezarritakoa betearazteko eta ordainarazteko. Probestuak isu-

25. Okela “relda” edo libraka salduko zuten harakinek,

nen herena jasoko zuen, eta kartzela-sariena ere bai, eta beste

Azpeitiko prezioetan. Bakoitzari behar zuena libraraino

bi herenak hiribilduko alkatearentzat eta gainerako epaileen-
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tzat izango ziren. Alkateak aginduta probestuak zigorrak

38. Kontzejuko inork ez zion oparirik egingo jurisdikziotik

betearazi egingo zituen. Kartzelatik ezingo zituen presoak

kanpokoei, ez haritzak edo pagoak edo dirua emanez eta ez

askatu zigorra bete arte, alkateak besterik agindu ezean. Pro-

beste ezer emanez. Isuna Bandako ordenako dobla banakoa

bestuak epaia betearazi nahiko ez bazuen, hark ordainduko

izango zen. Kontzejuan opariak egin behar zirela aldarrika-

zion alkateari errudunaren zigorra.

tzen zuenari isuna jarriko zitzaion, eta horrela jasotakoa

33. Orain arte azaldutako eta aurrerantzean adierazitako

pobreentzat izango zen.

ordenantzen arau-hausteengatik alkateak emandako epaien-

39. Zestoa eta Aizarnako jurisdikziotik haritz-oholak atera-

gatik gora jotzerik ez zen egongo. Kontzeju osoak babestu-

tzen zituenak 120 maraiko isuna ordainduko zuen haritz

ko zuen alkatea.

bakoitzeko, karga bakoitzeko edo upel-ohol bakoitzeko. Gai-

34. Hiribilduko harresien barruan ezingo zen lihoa su gaine-

nera beste 18 marai ordainduko zituen arau-haustea aurki-

an landu, ez eta galburuak edo artatxiki-buruxkak lehortu

tzen zuenarentzat.

ere. Ezingo zen ogirik inoiz erre iluntzen zenetik oilarrak

40. Haritzetik su-egurra egiteko inork sei ukondo baino

kukurruku egin arte gauean, haizerik egon ala ez. Aldiko 20

gehiago mozten bazituen, 20 marai ordainduko zituen, eta

maraiko isuna ezarriko zen.

beste hamar arau-haustea aurkitzen zuenarentzat. Gainera

35. Gauez inork ez zuen ilintirik edo argirik kalera aterako,

katean lotuta sei egunez egongo zen.

eguna argitu arte. Beharrezkoa zenean kandela erabiliko zen.

41. Kontzejuko edozein baso botatzen zuenak (ikatza egite-

Aldiko 8 maraiko isuna ezarriko zen. Suila edo pertza zue-

ko edo burdin mea tratatzeko), 120 marai ordainduko zituen

nak urez beteta eduki behar zuen gauero. Bestela 4 maraiko

basozainentzat, eta beste 16 arau-haustea aurkitzen zuena-

isuna izango zuen. Harresi barrura ez zuten garorik sartuko,

rentzat. Gainera, Kontzejuari, egindako kaltea halako bi

eta harresien kontra ere ez zuten pilatuko. Bestela 10 marai-

ordainduko zion.

ko isuna ezarriko zuten, baina bakoitzak behar zuena sar

42. Sastrakak erreta kalte handia egiten zen herri-lurretan.

zezakeen. San Migel egunetik aurrera etxean ezin zuten

Inork su eginda herri-lurretan kaltea eragiten baldin bazuen,

mazatu gabeko lihorik eduki. Isuna lihoa kentzea izango zen.

1.000 marai ordainduko zituen basozainentzat, eta Kontze-

Hiribilduko epaileentzat izango zen. Haizete handia zenean,

juari kaltea halako bi ere ordainduko zion. Gainera, katean

gauean alkateak eta gainerako agintariek etxeetako sukalde-

lotuta zortzi egun eta gau egingo zituen. Inork herri-lurretan

ak ikertu egingo zituzten. Arau-hausteak aurkitzen bazituz-

zuhaitz ondoan su egiten bazuen, 100 marai ordainduko

ten, isunak ezarriko zituzten.

zituen.

36. Gastu-banaketa egiten zenean, zinegotziek Kontzejuak

43. Zestoan ohitura zegoen Gabonetarako suziak egiteko,

erabakitako epeetan kobratuko zieten auzotarrei. Beste epai-

haritzak moztuta. Kalte handia egiten zelako, ez zen zuhai-

leen agindurik gabe ondasunak bahitu ahal izango zizkieten

tzik enborretik moztuko. Isuna zuhaitzeko Bandako ordena-

ordaindu nahi ez zutenei. Ondasun haiek saldu ahal izango

ko dobla banakoa zen. Haritzen adarrak moztu ahal izango

zituzten. Ondasunaren jabeari jakinarazi egingo zitzaion

zituzten, eta fruitu edo ezkurrik ez zuten sahats eta antzeko-

saldu egingo zela eta zenbat eskaintzen zuten. Hiru egun

ak ere bai.

izango zituen jabeak hartzeko. Gero saldu eta, zorra baino

44. Ez zapatariek eta ez inork, ezingo zuten herri-lurretako

gehiago kobratuz gero, soberakoa jabeari emango zitzaion.

haritz-enborretako azala kendu. Bandako dobla banakoa zen

Gutxiago kobratuz gero, beste ondasun bat bahituko

isuna.

zitzaion. Ondasunik ez bazuen, probestuaren esku preso utzi-

45. Errementariek ezin zuten herri-lurretan ikatzik egin edo

ko zuen ordaintzen zuen arte.

burdin mea tratatzeko egurrik hartu Kontzejuari basoko egu-

37. Urtero herri-lurretan, Kontzejuak erabakitako lekuetan,

rra erosi gabe. Ez zuten “karapotia” izeneko ezpalik edo egur

haritzak landatuko zituzten. Milako bakoitzetik haritz bat

iharrik ere eramango. Isuna Bandako ordenako bi doblakoa

landatuko zen. Batzuek leku batean eta besteak bestean alda-

izango zen, eta kaltea halako bi ordainduko zitzaion Kontze-

tu nahi bazituzten, zozketa egingo zen. Aldatu nahi ez zute-

juari.

nek haritz bakoitzeko 20 marai ordainduko zizkieten ofizia-

46. Habeak egiteko inork haritzak botatzen bazituen, botata-

lei, hauek haritzak landa zitzaten.

ko lekuan landu behar zituen. Inola ere ezingo zuten idiez
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habea bertan landu gabe inora eraman. Landuta eramango

bazizkioten, adar bakoitzeko 60 marai ordainduko zituzten

zuten behar zen eraikineraino. Bestela haritz bakoitzeko

basozainentzat eta 8 marai salatzailearentzat. Arau-hauslea,

isuna urrezko florin-erdikoa izango zen.

gainera, katean lotuta edukiko zuten. Gorostirik ez zuten

47. Herri-lurretan zurginek ezingo zituzten oholak edo zurak

lepatuko hiru beso eta erdiko altuera baino beheragotik.

landu inori saltzeko. Isuna 60 maraikoa zen. Landutako

Isuna 60 + 8 maraikoa zen, lehengo kasuan bezala. Urkidi

materiala, berriz, Kontzejuarentzat izango zen. Zurginak

izeneko mendian ere debekatuta zegoen zuhaitzak moztea,

lana beretzat edo beste baten enkarguz egiten bazuen, ez

baina zuhaitz iharrak ebaki zitezkeen.

zuen zigorrik izango.

54. Ez errementariek eta ez beste inork, ezin zuten herriaren

48. Hiribilduaren ondoko basoak oso preziatuak ziren su-

saroietan ikatzik egin, Kontzejuaren baimenik gabe. Isuna

egurretarako eta abarretarako. Beraz, debekatuta zegoen

600 maraikoa zen.

eraikuntzetarako zuhaitz-enborrak moztea hiribildutik Eto-

55. Illurdan eta Adiestaingo (Ariztaingo) saroietan behi tal-

rragaraikoaraino (Etorrazarreraino) eta Gallaindik (Gallari-

deak zituztenek zuhaitzetatik oholak ateratzen zituzten

tik) Mozti (Lili eta Erretzabal artean dago) gaineko muino-

unaientzat txabolak egiteko. Horrela mesedea baino kalte

raino. Moztutako zuhaitz bakoitzeko Bandako ordenako bi

handiagoa eragiten zelako, debekatu egin zuten Kontzejua-

doblako isuna zegoen.

ren baimenik gabe inolako zuhaitzik bertan botatzea. Banda-

49. Herri-lurretan ez zen haritzik botako habeak edo antze-

ko ordenako lau doblakoa zen isuna moztutako zuhaitz

koak egiteko, zuhaitzak hiru “ildoki” baino gutxiagoko neu-

bakoitzeko. Bi saroi horietatik kanpo, ordea, haritzetik oho-

rria baldin bazuen, baina upelak egiteko bai. Zuhaitz bakoi-

lak egin zitzaketen. Auzotarrak etxeak egiteko zura ateratze-

tzeko 120 maraikoa zen isuna. Habe horiek lantzea agindu

ko eskubide bera zuten behizain edo unaiek ere. Herriko

zuenak lau hilabete baino lehen garraiatu behar zituen.

saroietatik at ezingo zituzten behi taldeak erabili eta txabo-

Haritz bat bota eta hura landu behar zen lehenbizi, bigarren

lak eraiki. Ordenantzak argitaratu eta hogei egun baino lehen

zuhaitza bota baino lehen.

basozainek saroietatik kanpo zeuden unai-txabolak bota

50. Herri-lurretako lizarretatik inork upel-uztaiak egiteko

egingo zituzten. Bestela, isuna 1.000 maraikoa izango zen.

zura hartu eta uztaiak saltzen bazituen, zuhaitz bakoitzeko

56. Hiribilduko auzotarrek ezin zuten arrotzen fidatzaile

florin bateko isuna ordainduko zuen basozainentzat, eta

izan, eta inolako ondasunik ere ezin zuten eman Kontzejuak

beste bi Kontzejuarentzat. Herriaren jurisdikzioan batek bes-

edo bertako ofizialek ezarritako zigorrengatik. Bestela isuna

teari zurak utzi egiten bazizkion ez zuen zigorrik izango,

urrezko bi doblakoa izango zen. Kontzejuak eta ofizialek ere

baina saltzen bazizkion eta hori ukatu egiten bazuen, sal-

ez zituzten ondasun haiek bahimenduan hartuko. Isun bera

menta frogatutakoan isunak lehen halako bi izango ziren.

izango zuten bestela.

51. Herri-lurretatik inork ez zituen zuhaitz-landareak hartuko

57. Herriko basozain eta ofizialek mendiei buruzko ordenan-

bere lur pribatuetan aldatzeko. Haritz-landare bakoitzeko

tzak betearazi egingo zizkien herritarrei eta kanpokoei. Bes-

urrezko dobla bat ordainduko zion lapurrak Kontzejuari, eta

tela ofizial eta basozainek ordaindu beharko zituzten saroie-

100 marai basozainei. Isun horiek errukirik gabe ezarriko ziren.

tako eta saroiez kanpoko zuhaitzengatik ezarri beharreko

52. Kontzejuan prokuradoreak edo fielak Probintziako justi-

zigorrak.

zietarako prokuradore edo fielaren kargua hartzen zuenean,

Aizarnako elizaren aurreko plazan Kontzejua bilordaintzera kondenatzen baldin bazuten, zigor osoa delako duta, Joan Lopez Amilibikoa eskribauak idatzi zituen
fielak edo prokuradoreak ordainduko zituen. Kontzejuak Ordenantzak. Agirian lekuko izan ziren Sebastian
Artiga, Beltran Altzolarats (Beltran Ibañez Gebarakodeus ere ez zuen ordainduko.
53. Kontzejuko saroietan inolako enborrik ez zegoen mozte- aren semea), Joango Sorazabal eta Joangote Egaña
rik Kontzejuaren baimenik gabe. Zuhaitz bakoitzeko 60 (agian “agota” zelako zuen Juan “Gote” izena).
Probintziako alkate eta prokuradoreek Kontzejua zigorrak

maraiko isuna ordainduko zuten basozainentzat, eta zuhaitza

Gero 57 ordenantza hauei beste zazpi hauek eranzioten Kontzejuari. Haritzari edo pagoari adarrak mozten tzi zizkieten:
haritza edo pagoa baldin bazen, urrezko bi dobla ordainduko
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58. Inork ez zuen herrian Gaztelako, Nafarroako edo beste

gorago. Ordura arte bezala haritzei kolperik ezin zitzaien jo,

inongo ardorik salduko alkateak eta ofizialek salmenta-pre-

baina orduan erabiliak zeudenei bai. Isuna urrezko dobla

zioa ezarri gabe. Bestela 100 maraiko isuna ordaindu behar-

batekoa zen.

ko zuten. Gauza bera egingo zuten arrain freskoa saltzen

63. Zestoako biztanleak hileta eta urtebetetzeko elizkizune-

zenean ere. Pisura salduko zen, eta araua hausteagatik isuna

tara joaten zirenean, aldiko ezingo ziren sei gizon eta sei

20 maraikoa zen.

emakume baino gehiago joan (edo 12 gizon edo 12 emaku-

59. Herrian saltzeko Azpeiti, Azkoiti edo kostaldeko herrie-

me baino gehiago) herritik kanpoko elizetara, baina Zestoa,

tatik garia ekartzen zutenek, kostu-prezioaz gain garraioaga-

Aizarna, Aizarnazabal eta Oikiako elizetara bai. Beste elize-

tik anega gari bakoitzeko 20 sos zuri gehiago kobratu ahal

tara hamabitik gora joandako bakoitzak urrezko florineko

izango zuten, baina hori baino gehiago ez. Isuna anegako 50

isuna zuen. Herriko biztanleek (edozein izanik ere) ezingo

sos zurikoa izango zen.

zituzten hileta eta urtebetetzeetara hamabi pertsona baino

60. Herri-lur utzi zuen Kontzejuak Belatzobieta izeneko

gehiago gonbidatu. Isuna 2.000 maraikoa zen. Horrelako

mendia, Altzaerrekabarrenetik hasita Anatxaraineskurrietako20 harizti zaharretik Anatxaraingo zubiraino. Muga horie-

gonbidapenak egin baino lehen herriko alkatea jakinaren gai-

tan inork ezin zuen haritzik moztu. 2.000 maraikoa zen isuna

zitzakeen. Alkateren batek ordenantza hau errespetatzen ez

zuhaitz bakoitzeko.

bazuen, hurrengo sartzen zen alkateak 2.000 maraiko isuna

61. Etorrako saroia ere herri-lur utzi zuten, hasi Zelaitxikiko

jarri ahal izango zion.

errekatik Atrasoarokaraino eta Gallarin (Gallegin) Azpeitiko

64. Aurrerantzean Zestoako auzotarrek ezin zuten behi eta

jurisdikzioraino. Muga haien barruan ezin zen haritzik

idirik ekarri herri-lurretara larratzera. Ganadurik ez zeukan

moztu. Orrala izeneko saroian ere ezingo zen zuhaitzik

auzotarrak sei bururaino ekarri ahal izango zituen, baina sei

moztu. Arranbidea izeneko saroian ere debekatuta zegoen

bereak zituenak ezingo zuen ezer ekarri larratzera. Isuna

zuhaitzak botatzea.

abelburuko urrezko dobla batekoa zen (ikus [XV. m. 58]

62. Enborrik ezin zen lepatu, ez sei besoko altueran eta ez

agiria).

nean jarri behar zen. Gonbidapenak pertsona bakarrak egin

16.9. irudia.
Aizarnako
elizaren aurreko
plaza. (Indalezio
Oiangurenen
argazkia).
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Zestoako hiribildua 1383. urtean Azkoitiko eta
Gasteizko Foruaz sortu eta ehun urte bete baino hilabete gutxi batzuk lehenago onartu zituzten herria
gobernatzeko Ordenantzak. Herrian izandako borrokak eta liskarrak zigortzeko ziren batzuk (5-14. ordenantzak). Beste batzuk soro eta baratzak zaintzeko
ziren (17, 19-21). Ogiaren ezaugarriak ere arautu
zituzten (22); halaber ganaduak (21, 64), pisu eta
neurriak (23, 26), haragi-salmentak (25, 29), edariak
(27, 58), gari-salerosketak (28, 59), egurrak (30), suaren aurkako neurriak (34, 35), herri-basoetako zuhaitzak eta ikazkintza (37, 39-51, 54, 57, 62), saroiak
(54, 55, 61) eta beste zenbait gai.

16.3.4. Beduako errenteria
1483-X-29an Gasteizen egindako agirian Fernando
eta Isabel errege-erreginek ziotenez, Enrike IV.a errege zenak bidesariak ordaintzeko leku jakin hauek
izendatu zituen: Villar eta Montalban, Torre de Esteban, Cundran, Venta del Cojo, Puente del Arzobispo,
Derrama Castañas, Ellarboidia, Larcas de Alvala,
Malpartida, Puerto del Pedrosin eta Ceya de Berroca-

lejo. Horietatik aparte ere, ordea, zenbaitek bidesaria
kobratzen zuen, eta, ondorioz, abelazkuntzari eta
merkataritzari kalte egiten zitzaion.
Errege-erreginek debekatu egin zuten bidesariak
beste inon kobratzerik. Ez ziren kobratuko, ez lehorrean, ez itsas portuetan eta ez ibaiertzetan. Abeltzainek izendatutako lekuetako batean behin baino ez
zuten bidesaria ordainduko.
Errege-erreginek horretarako egindako legeak
zaintzeko Pero Diaz de la Torre batxilerra zen prokuradore fiskala, eta hark zioenez, Beduan Martin Santxezek bere lonjan legez kontrako zergak kobratzen
zituen handik igarotzen ziren burdina, burdin mea eta
egurrengatik. Beraz, lege-haustea egin zuen eta fiskalak zigorrak eskatu zituen. Martin Santxez Beduakoari (edo Martzanakoari) hogeita hamar eguneko epea
eman zioten Kontseiluaren aurrean aurkez zedin edo
auzirako prokuradorea bidal zezan.
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Bidesaria kobratzen jarraitzen baldin bazuen,
Beduako Kontzejuak preso hartu behar zuen kobratzailea, eta ondasunak bahitu egingo zizkioten (ikus
[XV. m. 62] agiria).

ziren. Errege-kontseiluari justizia eskatu zion, eta
agindua eman zezala lehen bezala burdinoletako burdina eta burdin meak Beduako errenterian karga eta
deskarga zitezen.

Agiri honetan tarteka Bedua ipini ordez Bedia
dago idatzita, eta Bizkaiko herriarekin nahasten da
gure Zestoako Bedua. Hala ere, Martin Santxez Martzanakoa (edo Beduakoa) Zestoako auzotarra zen bertako errenterian bidesariarekin arazoak zituena.

Gaztela eta Aragoiko Fernando erregeak auzia
Gipuzkoako Probintziaren esku utzi zuen. Bi aldeei
entzun eta epaia edo epaiak emango zituen Probintziak, erabakitakoa bete zezaten (ikus [XV. m. 66]
agiria).

Ia bi hilabete geroago, 1483-XII-13an, Toledon
Fernando erregeak agiri bat sinatu zuen. Martin Santxez Martzanakoak (edo Beduakoak) jakinarazi zionez, haren errenteriatik pasatu ziren beti ordura arte
Iraurgiko, Iraetako, Liliko, Lasaoko, Altzolarasko,
Edarritzagako eta Arroako burdinoletako burdina landuak. Haientzako burdin mea ere Beduan deskargatu
zuten ordura arte. Beduako errenteriara iristeko bideak Beduako etxearenak ziren, guztiz pribatuak. Azkenaldian, ordea, errenteria berriak aparte egin zituzten,
eta, gainera, Beduako bide pribatuetatik ibiltzen

16.3.5. Zenbait zestoarren gorabeherak
1483-VII-10ean Fernando eta Isabel errege-erreginek
Ozkabarten (Santo Domingo de la Calzada) agiria
sinatu zuten. Zestoako Maria Perez Paginokoak gurasoek utzitako herentziaren zatia jaso nahi zuen, baina
zailtasunak zituen anaiekin. Oraingo Pagio baserriko
ondasunak zeuden auzitan.
Maria Perez Paginokoa alargun zestoarrak erregeerreginen Kontseilura jo zuen auzitara. Joan Perez

16.11. irudia. Pagio edo Pagino baserriaren alde bat.
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Paginokoaren eta haren Maria emaztearen legezko
alaba zen. Gurasoak hil zirenean Maria Perez alabak
hiru anaia zituen, eta laurak ziren oinordeko, baina
Pedro Pagino (Joan Pagino semea zuen honek), Joan
Erretxa (Larretxa? Arretxe?) eta Joan Arano anaiek
ondasunak hiruren artean banatu zituzten. Beraz,
arrebak bere laurdena eskatzen zuen.
Errege-erreginek Maria Perez Paginokoa arreba
alargunari ondasunen laurdena ematea agindu zuten,
baina beste hiru anaiek ez emateko arrazoiren bat baldin bazuten, Errege-kontseilura aurkeztu behar zuten
azalpenak ematera, eta ondoren epaia emango zuten
(ikus [XV. m. 59] agiria).
1483-X-9an Gasteizen Fernando eta Isabel erregeerreginek agiria sinatu zuten, Zestoako auzotar Maria
Ortiz Zarauzkoak auzia jarri ziolako Joan Ortiz Zarauzkoa anaiari, Oikiako Igartzako etxearen errentengatik.
Mariak zioenez, anaiak engainuz eskribauarekin agiria
egin zuen arrebari etxearen errentak kentzeko.
1483-X-9an Maria Ortiz Zarauzkoak (Fortun Santxez Iraetakoaren emazteak), Zestoako auzotarrak,
auzitara eramana zuen Joan Ortiz Zarauzkoa anaia.
Arrebak zioenez, anaiak 135 kintal burdina zor zizkion, haren zorrak ordaintzeko zenbait pertsonari delako kintalak eman zizkielako, baina bi urte inguru lehenago Joan Ortizek ordainetan Oikiako Igartza etxea
eman zion, bere errota, errenteria, lur, sagasti eta ondasunekin, handik errentak jaso zitzan eta aurreratutako
kintal burdinak denboran zehar kobra zitzan.
Eskritura egin zutenean, ordea, Joan Ortizek eskribaua erosi egin omen zuen, eta baldintza ipini, zorra
ordaindutakoan nahi zuenean Igartzara joateko eta
bertako errentak eramateko eskubidea zuela ezarriz.
Anaiak ez zion ezer ordaindu nahi arrebari, eta etxeko errenta guztiak eramaten zituen. Beraz, erregeerreginei eskatzen zien anaiak etxea uztea agin zezatela eta Maria Ortizek 135 kintal burdinaren ordainak
jaso zitzala.

Maria Ortizen eskabidea ontzat hartu zuten, eta Joan
Ortiz anaiari agindua eman zioten bete zezan. Beste
arrazoiren bat baldin bazuen, Errege-kontseiluan aurkeztu behar zuen ezarritako epearen barruan (ikus
[XV. m. 61] agiria).
1483-X-18an Pedro Zestona ikazkina larri zebilen.
Zeraingo auzotarra zen, baina Oñatiko Kontzejuak
auzitara eraman zuen Errege-kontseilura, Martin Araotz barberuak salatuta. Pedro Zestonak 25 haritz
moztu eta ikatza egin zuen. 2.400 maraiko isuna ezarri zioten eta preso zeukaten. Pedrok zioenez, hark
ikatza Joan Beltran Murgia jaunaren aginduz egin
zuen, eta, Pedroren ustez, jaun hark eskubidea zuen
horretarako. Pedrok Oñatiko alkatearen epaiaren
aurka apelazioa egin zuen Errege-kontseilura, baina
apelazioa ez zegoen egiterik isuna 3.000 marai baino
gutxiagokoa zelako. Beraz, Pedrok fidantzak eman
beharko zituen kartzelatik irteteko21.
Estutasunak zituen beste zestoar bat Martin Perez
Arrubikoa (edo Artzubikoa) zen. 1483-XII-16an Gasteizen Fernando eta Isabel errege-erreginek agiria
sinatu zuten. Martin Perezek Zestoan bertan lursail
bat intxaurrondoekin zuen berea. Aspaldi-aspalditik
familiarena izan zen, eta orduan Martin Perezek zeukan, baina azkenaldian zenbait pertsonak indarrean
lur haren jabetza kendu egin nahi zion. Ondorioz,
Errege-kontseilukoei babesa eskatu zien, eta Fernando eta Isabel errege-erreginek babesa eman egin zioten, lursail hura bakean eduki zezan (ikus [XV. m. 67]
agiria).

16.3.6. Arroa mugarriztatzen

Debako Kontzejuak 1482. urtetik hasita bertako
herri-lurrak eta lur pribatuak bereizteari ekin zion.
Horretarako ordezkariak hautatu zituen, ahalordea
eman zien eta lursailak mugatzen ari ziren. Arroako
lurrak 1483an mugarriztatu zituzten. Kontuan hartu
behar da Arroa osoa (Sastarrain, Olalde, Baltzola,
Endoia eta Urola ibairainoko lurrak barne zirela),
1852. urtean Zestoako jurisdikziora etorri zen arte,
Errege-erreginek Gasteizen aipatutako datan Debako parte izan zela. Beraz, guk hemen Debako
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Kontzejuaren ordezkariek Arroa osoan mugarriztatu- Motxotxa, Urrearaingo (Urtaraingo?) gaztainadian,
Arbekoen lurretan, Iraro (Irao) eta Ibañarrieta aldean
riko lur eta etxeen berri labur emango dugu.
ibili ziren. Muskandain-en ere ibli ziren, hau da, orain
1483-II-10ean Iñigo Arriolaren Igartza etxearen urte batzuk arte zutik iraun zuen “Buskandegi” deilurrak mugatu zituzten. Irure aldekoak, Aiztxipia, tzen genion baserri aldean.
etab. ikertu zituzten.
Egun berean Arbeko etxearen lurrak mugatu
1483-II-14an Martin Ipintzak Albagirren, Baltzola zituzten. Aldatza eta Oliden aldean ibili ziren. Egun
aldean, zuen sagastia mugarritu zuten. Egun berean hartantxe Olidengo etxearen lurrak ikertu zituzten.
Pedro Portalekoa eta Joan Aizpe zestoarrek Basakai- Areitzagako erreka eta Otxoa Martinez Arronakoatzen zuten sagastiari ipini zizkioten mugarriak. Egun ren lurren inguruan ibili ziren. Larretxagoikoaren
hartantxe Joan Beltran Iraetak Legoiagan (Baltzola (orain Larretxe) lurretan Lardidegia lekua zegoen.
eta Sastarrain artean) zituen lurrak mugatu zituzten. Larretxabekoaren mugak Endoiako mendien aldera
eta Zubeltzu aldera zeuden, Irarrasoroko gainaren
Baita Ibañarriagan zuen gaztainadia ere.
inguruan.
1483-II-15ean Debako ordezkariek Baltzolako
Etxenagusiko lurrak ere 1483-II-17an mugatu
etxearen lurrak aztertu zituzten. Endoia aldeko Olazarreta, Artzabaleta aldea, Urtarain aldea, Aldaikoaitze- zituzten. Mokotxako gaztainadi, Iruburu, Errekalde
gia, Arretxeko sagastia eta Olazarraga aldea mugarri- eta Armendi aldetik ibili ziren. Ondoren Zugastiko
lurrak mugarriztatu zituzten. Artzabaldik hasita Alkatu zituzten. Ibañarriagako gaztainadia ere bai.
zuinerreka aldekoa eta Zubeltzuko errekarainokoa
Egun berean Baltzola azpian Zestoa aldera zeuden aztertu zuten.
gaztainadia eta sagastia aztertu zituzten. Baltzolare1483-II-18an Txatxu Otxokoren lurrak ikertu
nak eta Zestoako Arretxerenak ziren.
zituzten. Agirre (oraingo Agerre) aldean, Endoia
1483-II-17an Iraetako etxean Debako partean aldean eta Joan Martingo Arronaren lurren ondoan
Arroan zituen lurrak mugarritu zituzten. Osinbeltz, ibili ziren. Igartzazuza eta Itentzarutza aldetik ere bai.

16.12. irudia.
Arroako Igartzaundi
baserria.
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16.13. irudia. Iraetako Muskandain edo
Buskandegi baserria (desagertua).

1483-II-19an Irureko etxearen lurrak mugarriztatu
zituzten. Liaputzuagan ere ibili ziren. Egun berean
Agoteko etxearen lurrei ipini zizkieten mugarriak.
Bedua aldean eta Leizarzarranen ibili ziren. Hurrengo Loidiko etxearen lurren txanda izan zen. Arroako
olagizonaren lurren ondoan zeuden.
1483-II-20an Armendia eta Etxenagusiko lurren
txanda izan zen. Agirreko (orain Agerre) erreka aldean ere ibili ziren.
Bi egun geroago, 1483-II-22an, Pedro Otxoa Iribekoak Debako Amilagan zuen baratzean, Joan Sastarraini Kontzejuko ordezkariek lursail bat saldu zioten mila marai zuritan. Sastarraingo etxearen lurren
ondoan zegoen Karaobiaga, bertako haitzulo eta
Larretxiki aldean.
Egun eta leku berean Joan Agoteri Debako Kontzejuaren bostehun sagarrondo hartzen zituen lursaila saldu zioten hogei kintal burdinatan. Lurra Agote
baserriaren azpian zegoen. Irure etxearen azpian
Zumaia aldera zegoen soroa ere saldu zioten Joan
Agoteri lau kintal burdinatan.

Egun berean Lope Armendiren Itentzarutzako
1483-II-25ean Debako ordezkariak Arroaerrekako
gaztainadia mugatu zuten, eta Motxotxan Txatxu
Arantza zenaren lursaila ere bai; halaber Odiotan Azkaeta eta Zelarainen (Zebainen) ziren. Zebainerrekan (Cabarayn eta Çalarayn formak daude agirian)
zeukan gaztainadia.
eta Txopenekoitzen sagastian ibili ziren.
16.14. irudia. Agotegoikoa baserria.
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Egun hartantxe Artzuriagako Lopezabalen ziren,
Hurrengo egunean, 1483-II-26an, Larrazabalgo
etxearen lurren txanda izan zen. Jofre Sasiola batxile- Lope Narruondoren etxe eta lurretan. Katzaolaerreka
rrarena zen. Mugarriak ipini zituzten Elorriaga, (Gaçaolaerreca) eta Etxeberriko sagasti aldeak mugarritu zituzten. Gero Azkaetara joan ziren, eta han Joan
Bedua eta Endañeta (Indaneta) aldera.
Igartzari Debako Kontzejuaren ordezkariek lursaila
Egun berean Erkisketan (Arriquesqueta) San Joan saldu zioten Erreka Andian 800 marairen truke, berFernandezen etxe eta lurrak mugatu zituzten. Larran- tan errotarentzat presa egin ahal zezan. Ondoren Areitzadisoron, Endañetan, Erkisketa azpiko burdinolan, tzagazelaiko etxearen lurrak mugatu zituzten. AkerLarrazabal aldean eta Narruondo aldean ibili ziren. tza aldean, Otxoa Martinez Arronakoaren hariztian
Gero Narruondoko etxearen lurrak aztertu zituzten. eta Joan Ximenez Areitzagakoaren sagasti aldean
Erkisketako soro aldean eta Barrenetxearen soro ibili ziren mugarriak ipintzen.
aldean ibili ziren.
1483-II-28an Joan Ximenezen Areitzaga etxeko
lurrak
ikertu zituzten. Areitzagazelaiko hariztitik San
Hurrengo egunean, 1483-II-27an, Joango Buztintzaren etxeko lurrei ekin zieten Arroako Artzuriagan. Joan Areitzagaren sagastiraino eta beste etxe batzuen
Bidaolako sagastian, Bidaolako bidean, Zearsoloan, lurren mugetaraino joan ziren. Ondoren San Joan
Galartzuriko sagastian eta Erementerin ibili ziren Areitzagaren etxearen lurrei ipini zizkieten mugak.
Alpersoroa deitutako sagastian, eta Areitzaga aldean
mugak ezartzen.
ibili ziren. Jarraian Joan Perezen Areitzagagoiena
Egun berean Arroako Akertzako lurrak mugatu etxeko lurrak ikertu zituzten. Horretarako Ibuluserrezituzten. Ajendodiko sagastian, Olasandioko gaztai- katik abiatu ziren, bide ondotik Ibarantxoko gaztainanadian Salasariezarsoroetan, Mardupen, Laebakeko dira joan eta Endaidiko bide azpian ibili ziren.
sagastian, Marduan (Mardun), Andrasagastin, EtxeEgun berean Ermuako etxeko lurrak mugarriztatu
berriko sagastian, Telleriako sagastian eta Agote aldean ibili ziren. Ondoren Artzuriagako Etxeberriko zituzten. Areitzagagoienaren azpiko haritzetatik hasilurrei ekin zieten. Kaltzaolan (Katzaolan), Akertza ta sororaino joan ziren horretarako.
aldean, Altzanetabarrenean, Aizmendierrekan eta
16.15. irudia. Arroaerrekako Ermua baserriaren
Agote aldean ibili ziren.
aurriak.
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1483-III-3an, Debako Amilagako haitzetan Kontzejuko ordezkariek Lope Irure zumaiarrari Arroako
San Estebanen erabiltzen zuen lursaila saldu egin zioten 2.000 marai zuritan.

ten 16 florin arruntean. Zubeltzutik Arroako elizako
bidean eta erreka ondoan mugarriak ipini zituzten.
Ondoko beste lursail bat ere saldu zioten, baina han
ezingo zuen itxiturarik egin. Landatzen zituen zuhaitzak baliatu ahal izango zituen.

Hamar egun geroago, 1483-III-13an, Arroaerreka1483-IV-29an Debako errebalean, Joan Guadaluko Ibarrola etxearen lursailak mugatu zituzten. Olaeta aldean, Ibarrolako txabolan eta Zubeltzuko bide peren etxean, bildu ziren Kontzejuko ordezkariak.
Pedro Areitzagari, lehendik zeuzkan lurren ondoan,
ondoan ibili ziren.
etxe aurrean bostehun sagarrondo hartzeko lurra
1483-IV-3an, Debako elizan, Kontzejuaren ordez- saldu zioten urrezko 20 florinean. Ondoren Pedro
kariek Joango Buztintzari Arroako Artzuriagako Areitzagak agiria sinatu zuen Debako auzotarren
Bidaolan lursaila eta gaztainadia saldu zioten urrezko aurrean. Konpromisoa hartu zuen erosi berri zuen lur
hartan ganadurik inoiz ez bahitzeko (ez egunez eta ez
bederatzi florinean.
gauez). Gainera idi, gurdi eta pertsonek bertatik ibili
1483-IV-4an Debako hiribilduko ordezkariek ahal izango zuten. Aurrean zeuden auzotar batzuk
Arroako Errementari etxearen lurrak ikertu eta muga- hauek ziren: Joan Zugasti, Joan Ermua, Joan Igartza,
Joan Errementari, Otxoa Martinez Arronakoa eta
tu zituzten.
Anton Arrona semea.
1483-IV-17an Debako Kontzejuaren ordezkariek
1483-VI-2an Debako ordezkariak Migel Ibañez
Pedro Egaña zumaiarrari Oliden ondoko lursail bat
saldu zioten urrezko hamabi florinen truke. Muga- Sasiolakoaren etxean ziren, eta han Joan eta Joango
rriak jarri zizkioten Oliden, Arbe eta Irure aldera eta Perez Areitzagako anaiei Areitzagagoienako lurren
ondoan zuten lursail bat saldu zieten 55 kintal burdiErizio izeneko erreka ondoan.
natan. Aizpiri, Ermua, Areitzaga, Ikatzolaeta, IrabanEgun berean Debako ordezkariak Arroako Azkae- txoeta, Urrezarraga eta Ibuluserreka aldean ipini
tan ziren, eta han Areitzagazelaiko Joan jabeari lur- zituzten mugarriak. Salmenta-agirian lekukoetako bat
saila eta gaztainadia saldu zioten. Urrezko hamar flo- Joan Ermua izan zen.
rin kobratu zituzten. Mugatu ere egin zituzten lurrak,
Egun eta leku berean Joango Akertzari bere sailen
Areztialdatzetik hasita. Otxoa Martinez Arronakoa
eta Anton Arrona semea salmenta-agiriko lekuko izan ondoan zeuden beste lur batzuk saldu zizkioten 40
ziren, besteak beste. Pedro Areitzaga Kontzejuko kintal burdinatan. Arroako ola, Etxeberri, Artzuriaga,
Errementari, Lurgozoaga, Elusuandia eta Irabanzeordezkarietako bat zen.
laieta aldera markatu zituzten mugak.
Ondoren, Arroako Azkaetan Larretxegoiko (edo
Jarraian Artzuriagan bizi zen Joan Buztintzari lurLarretxagoiko) Joangori bere lurren ondoko bat saldu
zioten 2.000 maraitan. Jarraian Larretxebeko (edo sail bat saldu zioten Bandako ordenako bi doblaren
Larretxabeko) Pedro jabeari lursail bat saldu zioten, truke. Besteak beste, Zearsoro aldean kokatu zituzten
lehendik zeuzkan lurren ondokoa saldu ere. 1.900 mugarriak. Joango Akertza izan zen lekukoetako bat.
marai ordaindu zituen. Andutz aldera eta LarretxegoiOndoren Etxeberriko etxeari ondoko lurrak saldu
koa aldera ipini zituzten mugarriak.
zizkioten 11 kintal burdinatan. Akertza, SorazarretaJarraian, ordezkariak leku berean zeudela, Pedro ko errekatxo eta Katzaolako (Gaçaola) erreka aldera
Areitzagari bere sagastiaren ondoko lurra saldu zio- ipini zituzten mugak. Gainera Nekarain aldapan
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16.16. irudia. Arroako
Katzaola baserri-jatetxea.

Lopezabalekin zituen gaztainondoak saldu zizkioten. 16.3.7. Batzar Nagusiak Azpeitian
Joan Ermua zen agiriko lekukoetako bat.
eta Zarautzen
Egun eta leku berean Debako Kontzejuak izendaturikoek Joan Ermuari gaztainadi, mendi eta lurrak
saldu zizkioten urrezko 30 florinetan eta 30 kintal
burdinatan. Urkabide, Areitzaga eta Olaguren aldera
ipini zituzten mugarriak. Fernando Ermua izan zen
salerosketan lekukoetako bat.

Gipuzkoako Batzar Nagusiak 1483an lehenbizi
Azpeitian bildu ziren. Maiatzaren 3an Donostiari 72
sukalderi ordaintzea zegokiena hamabost urterako
barkatzea erabaki zuten, hiribilduak urte hartan su
hartu zuelako4. Ziotenez, izurriteari aurka egiteko erre
zituzten etxeak22. Ordiziari bost sukalderena barkatu
zioten hamabost urterako, izurritea izan zutelako.

1483-VIII-26an Debako ordezkariak Joan Guadaluperen etxean zeuden. Bertan Joan Ruiz Narruondokoari lurrak saldu zizkioten zenbait kintal burdinaren
truke. Errepidearen eta Artzuriagaren ondoan mugarriztatu zituzten lurrak. Joan Akertza izan zen salmentan lekukoetako bat.

1483ko abenduan Zarautzen ospatu ziren Gipuzkoako Batzar Nagusiak. Han Basarteko ordenantzetako bat deuseztatu egin zuten. Batzarretako prokuradoreei buruzko ordenantza zen, zeinak erregeonespena hurrengo urteko urtarrilaren 10ean Gasteizen izan baitzuen4. Kendu zuten ordenantzak Batza1483-IX-16an Joan Guadaluperen etxean bildu rretako prokuradoreei debekatu egiten zien Probinziren Debako Kontzejuko ordezkariak. Bertan Otxoa tziaren enbaxadore edo mezulari izatea.
Martinez Arronakoari, Arroakolaren jabeari, herrilurrak saldu zizkioten 62 kintal burdinatan. Ermua,
Urte hartan, Joan Sepulveda Gipuzkoako korrejiSolaguren, Ibarrolako bide, Errekatxindurri eta Arro- dore izan zen23, baina Diego Rodriguez Baezakoak
aerreka aldera ipini zituzten mugak14.
hartu zion txanda22. Gipuzkoako Batzarrek beren
zigilua zutela azaltzen da agirietan; izan ere, GasteizNabarmendu beharra dago Arroaerrekan hiru bur- ko errege-zedulan, 1483-XI-13koan, zigilua eskribau
dinola zeudela. Lehena Zubeltzutorrekoa zen. Gero, fielak eduki zezala agindu zuten4. Aurreko urtean
beherago Arroako ola (Arroakola) zegoen, eta, azke- martxoan emandako ordenantzan Probintziako ziginik, Narruondokoa.
lua Batzarra egindako hiribilduko zigiluzainak eduki- 472 -
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tzea agintzen zen, baina 1483az gero eskribau fielak
Getarian 1483-VII-12an utzi zioten Donostiako
7
(Domenjon Gonzalez Andiakoak) edukiko zuen .
probestuari urtero balea-erdia ordaintzeari. 640 kintal
burdina emanda amaiera eman zioten ordura arte
16.3.8. Granadako gerra, jauntxoak, etab. iraun zuen agindu eta ohiturak26. 1483ko abuztuan
Gaztelako erreinurako Inkisidore Nagusi Tomas Tor1483. urtean Gaztela eta Aragoiko errege-erreginak quemada domingotarra izendatu zuten, eta urte bereGranadako erreinuaren aurkako gerra antolatzen ari ko urrian Aragoi, Katalunia eta Valentziako Inkisidoziren. Horretarako Gasteiztik Gipuzkoari (Diego re Nagusiaren kargua ere bere gain hartu zuen. Hura
Rodriguez Baezakoaren bidez) itsas armada presta- zen Inkisizioak hasitako auzi guztiek zuten azken
tzeko laguntza eskatu zioten, eta Probintziak hiru maila edo maila gorena27.
itsasontzi hornitu zituen8. Helburua Gibraltarko itsasartea zaindu eta Granadako erreinu musulmaneko
Inkisizioaren egitekoa gezurretan kristau bihurtu2
kostaldea setiatzea zen .
takoak jazartzea zen. Zenbait judu zen horrela zebilena, eta etsaiak nonahi zituzten. Bizkaiko BalmaseGranadako erreinuaren aurkako gerran Joan Ortiz dan, adibidez, 1483an biztanleak altxatu egin ziren
Zarauzkoak parte hartu zuen Jaen aldean. Zarauzko hiribilduan bizi ziren juduen aurka. Kontzejuak debeetxearen jabeak, Ahaide Nagusiak, berekin zuen katu egin zien hiribilduko auzotar izatea edo semea
laguntzaile Ortuño semea ere. Hiru urtez ibili zen zein alaba hiribildutik kanpo ezkondu eta gero hiribilduko auzotar izatea. Dena den, neurri hura hiru
gerra hartan, gaixoturik etxera itzuli zen arte.
urte geroago deuseztatu egin zuen errege-agiri batek,
Joan Ganboa zen garai hartako beste jauntxoetako Balmasedako judutegikoak babestu egin zituelako2.
bat. Hondarribiko gazteluko kapitain izan zen, baina
1483an Gaztelako Errege-kontseiluko kide zen8.
1483-I-30ean, bestalde, Nafarroako erregea, FranDena den, errege-erreginek Bizkaira 1483an Chin- tzisko Febo, hil egin zen Pabeko gazteluan. Katalina
chilla lizentziatua bidali zuten, bertako jauntxoen arrebak, 13 urte baino ez zituela, hartu zuen tronua,
bandoak deuseztatzeko ahalordea emanda24. Garci Madalena Frantziakoa ama tutore zuela11.
Lopez Chinchillakoa lizentziatuak Bilbon hamaika
ordenantza onartzea lortu zuen. Gasteizko Ordenantzen antzekoak ziren25.
16.17. irudia. Getaria.
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16.4. 1484. URTEA
16.4.1. Bedamako burdinola
Fernando eta Isabel errege-erreginek Valladolidtik
1484-V-8an agiria bidali zieten Getariako eta Gipuzkoako agintariei eta justizia-gizonei. Lope Martinez
Zarauzkoa getariarra babes eske joan zitzaien. Lope
Martinezek Bedaman, Zestoako partean, burdinola,
errota, olagizonaren etxea, lurrak beren zuhaitzekin,
baserritarren etxea, etab. zituen. Beldur zen, ordea,
Zestoako Kontzejuarekin zuen auzia ebatzi aurretik
norbaitek edo norbaitzuek ondasun haiek kenduko
ote zizkioten. Ondorioz, errege-erreginek agindua
eman zuten epaiak izan arte Lope Martinez Zarauzkoa bere jabetzan bakean utz zezaten; hau da, babesa
eskaini zioten (ikus [XV. m. 69] agiria).

prokuradoreak: Pedro Arretxe, Joan Askatsua, Joan
Indo, Martin Aia eta Iñigo Ruiz Etxeberrikoa. Bere
garaian Joan Martinez Zabalakoa eskribauaren aurrean Lope Martinez Zarauzkoarekin kontratua egin zen.
Bertan Lope Martinezi, Bedamako burdinolako jabeari,ba imenae manz itzaionbur dinolarena zpiane txea
egiteko, baina baldintzarekin: alegia, etxe hark Zestoako Kontzejuak nahi zuen arte iraungo zuen.
Joan Ibaieta azaldu zen orduan, Lope Martinez
Zarauzkoaren prokuradorea, eta Joan Martinez Zabalakoari bere erregistrotik eskritura ekar zezala eskatu
zion. Eskritura hura denen aurrean irakurri ondoren,
Pedro Arbestainek liburua eta Gurutzea ekarri zituen,
eta aipatutako bost zestoar lekukoek zin egin zuten.
Orduan alkateak galdera egin zien ea gogoan zuten
1479-III-25ean Ariztondoko Gurutzearen aurrean
egin zen Kontzejuan bertan izan ziren, Lope Martinez
Zarauzkoa ere bertan zela. (Ariztondoko Gurutzea
oraingo Zestoako Gurutzea da, hau da, Gurutzeaga).

Laster, 1484-V-26an, Zestoan, Pedro Amilibiaren
etxe ondoan, Martin Aspe alkatea Joan Perez Idiakaizkoa eskribauarekin azaldu zen Kontzejuko Pedro
Arbestain sindikoarekin batera. Getariako Lope Martinez Zarauzkoari ere dei egin zioten Joan Martinez
Lekukoak ez ziren ziur gogoratzen hilabeteaz eta
Zabalakoa eskribauaren bidez, baina ez zen azaldu.
Lekuko zestoar hauek aurkeztu zituen Pedro sindiko egunaz, baina Lope Martinez han zela bai. Hitz asko

16.18. irudia. Bedama.
Kamio baserri desagertuaren borda.
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esan ondoren, Lope Martinezek baimena eskatu zuen
Bedamako burdinolaren barrenean etxea egiteko, eta
Kontzejuak eman egin zion, baina Kontzejuaren
borondatea zen bitartean egongo zen etxe hura.

tzanakoarekin). Honek zioenez, Joan Beltranek egin
berria zuen Narruondon beste errenteria bat, eta Martin Santxezen lurretatik (lur pribatuetatik) igarotzen
ziren eskubiderik gabe. Beduako errenterian kobratzen ziren zergak ere auzitan zeuden.

Lekuko izan ziren Pedro Ruiz Etxeberrikoa, Martin Saez Zubiaurrekoa eta Joan Fernandez Olazabalgoa barberua. Lope Martinez azaldu ez zenez, lekukoek aitortutakoa azaldu zuen alkateak, eta Joan
Martinez Zabalakoa eskribauari agindua eman zion
Lope Martinez Zarauzkoarekin egindako kontratua
osorik eta inongo zatirik falta gabe eman zezan.

Gipuzkoako Probintziak ebatzi behar zuen auzia
erregearen aginduz, eta bi alderdiei entzun zieten,
bakoitzak aurkeztutako lekukoak barne. Probintziako
Batzar Berezietan, Basarten, epaia eman zuten 1484VIII-9an. Martin Santxez Beduakoak zuen arrazoi,
eta Joan Beltran Iraetak eta honen laguntzaileek ez.
Beraz, aurrerantzean beren burdinak eta salgaiak
Kontuan hartzekoa da, bestalde, Zestoan barberua Beduako errenteriara eraman beharko zituzten, lehen
(edo zirujaua) bazela 1484an: Joan Fernandez Olaza- ohi zuten bezala.
balgoa (ikus [XV. m. 70] agiria).
Beduako lurretara sartzen zen zama-abere orok
1484-VI-16an Valladolidtik Fernando eta Isabel Beduako errenteriara joan beharko zuen. Bestela,
errege-erreginek agindua bidali zioten Joan Martinez abelburu bakoitzeko 15.000 maraiko isuna ordainduZabalakoa Zestoako eskribauari. Zestoako Kontze- ko zuen agindua hausten zuenak. Beduako errenteria
juak Joan Lopez Amilibikoa prokuradorearen bidez Martin Santxezek eta haren arbasoek egin zuten bere
jakinarazi zionez, lau bat urte lehenago Kontzejuak lonja eta guzti, eta gastu guztiak familiak ordaindu
Lope Martinez Zarauzkoa getariarrari baimena eman zituen, inoren laguntzarik izan gabe.
zion Bedamako bere burdinolaren barrenean herriBeraz, Beduan burdinengatik eta salgaiengatik
lurretan etxea egiteko, baina etxe hura Kontzejuak
nahi zuen arte edukiko zuen. Baldintza horrekin egin zergak ordainduko ziren lehen bezala. Baita salgai
zuen Joan Martinez eskribauak eskritura, baina Zes- berriak sartzen edo irteten baziren ere. Burdina hantoako Kontzejuak behin eta berriz eskatu arren, Joan diagatik (bi barrak gutxi gorabehera kintala osatzen
zutela), kintaleko bi sos ordainduko zituzten errenMartinez Zabalakoak ez zien ematen.
terian bideetatik ibiltzeagatik. Gainera burdina hanErrege-erreginek Zestoako Kontzejuari baimen- dia errenterian pisatu eta bertan gau osoa igarotzen
eskritura hura, aipatutako baldintza eta guzti, eman bazuen, kintaleko beste bi sos ordainduko zituen
ziezaiola agindu zioten eskribauari. Ez emateko arra- burdinaren jabeak. Burdina berriz pisatzen bazen,
zoiren bat baldin bazuen, errege-erreginen aurrean pisatu aldi bakoitzeko beste sos bat ordainduko zuen
aurkeztu beharko zuen gaiari buruzko azalpenak jabeak.
ematera, abisua hartu eta hamabost egun baino lehen
Burdina txikiagatik kintaleko hiru sos ordainduko
(ikus [XV. m. 71] agiria).
zitzaien errenteriako jabeei. Iltze, burdineria eta
16.4.2. Beduako errenteriarentzako epaia antzeko burdinengatik kintaleko lau sos ordainduko
ziren. Bertakoek eta arrotzek Beduako errenteriara
Joan Beltran, Iraetako jauna, bat eginda zegoen burdin mea ekartzen zutenean, errenteriako jabeei
Altzolarats, Edarritzaga, Arroa eta Legazpi (Urola) ontziko zilarrezko lau erreal ordainduko zizkieten,
ibaiaren arroko beste hainbat burdinolatako jabeekin. baina burdin mea pisatu egiten bazen (edo pisatzen
Auzia zuen Martin Santxez Beduakoarekin (edo Mar- hasten baziren) mea ematen zuenak eta hartzen zue- 475 -
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nak erreal bana gehiago ordainduko zuten, eta ematen 16.4.3. Legazpi (edo Urola) ibaiko presak
zuenak kintal bat mea.
Fernando eta Isabel errege-erreginek Valladolidtik
Horrez gain, burdinolak errentan hartzen zituzte- 1484-X-14an ziotenez, Beltran Ibañez Gebarakoak
nek, Beduatik eramandako mearekin burdina lantzen eta Joan Beltran Iraeta zestoarrek jakinarazi egin ziezuten urte bakoitzeko anega bat gari emango zioten ten Diego Gonzalez de la Sal batxiler eta epaileak
errenteriaren jabeari. Burdinola bat errentan bi edo epaia eman zuela. Haren arabera, Joan Etxabe eta
gehiagok hartzen bazuten, bakoitzak emango zuen Joan Errezusta zestoarrek zenbait presa kaltegarri
anega garia, eta olagizon batek errentan burdinola bi eginak zituzten Legazpi (edo Urola) ibaian, eta haiek
edo gehiago harturik bazituen, burdinola bakoitzeko kenduta ibaian gora eta behera txalupek aske ibili
behar zuten. Epai hura gainerako auzotarrek betea
ordainduko zuen urtean anega garia.
zuten, baina Joan Etxabek eta Joan Errezustak ez.
Auziaren kostuak ez zitzaizkien inori egotzi. Epaia Errege-erreginek presa haiek ken zitzatela eta batxileBasarten eman zenean lekuko izan ziren Iñigo Ruiz rraren epaia bete zedila agindu zuten (ikus [XV. m.
Etxeberrikoa aizarnarra, Lope Irure eta Joan Agote 73] agiria).
arroarrak (ikus [XV. m. 72] agiria). Kontuan hartu
Ikusia dugu lehen Diego Gonzalez batxilerrak
behar da, gainera, garai hartan (1470-1486 bitartean)
Arroa ez baina Aizarnazabal eta Oikia Zestoako parte epaia 1482-II-5ean Bilbon eman zuela, eta egindako
presak botata konportak ipintzea agindu zuela. Konzirela.

16.19. irudia. Zestoa. Beduako errioa.
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Gebarakoa eta Joan Beltran Iraeta zestoarrek jakinarazi egin zieten Diego Gonazalez de la Sal batxiler eta
epaileak epaia emana zuela Legazpi (edo Urola) ibaitik presak kentzeko. Joan Etxabe eta Joan Errezusta
zestoarrek, ordea, besteek ez bezala, ez zituzten beren
Beltran Ibañez Gebarakoak eta Joan Beltran Irae- presak ibaitik kendu, eta bertan txalupek ezin zuten,
ta jaunak eskea egin zieten Errege-kontseilukoei lehen bezala, gora eta behera ibili.
lehenago Diego Gonzalez de la Sal batxilerrak
Errege-erreginek epaia eman zuten, de la Sal
Legazpi (edo Urola) ibaian egindako presa batzuk
kentzeko emandako epaiaren kopia Joan Martinez batxilerraren epaia berretsiz. Beraz, Etxabe eta ErreOlibarri (edo Ulibarri) eskribauak eman ziezaien. zusta aldeko presak eraistea agindu zuten (ikus [XV.
Haiek ziotenez, denek epaia bete zuten, baina Joan m. 75] agiria).
Etxabek eta Joan Errezustak ez. Ondorioz, ibaian txalupek ezin zuten gora eta behera ibili, nabigazioa 16.4.4. Zestoa eta Zumaia auzitan,
oztopatu egiten zutelako.
eta zenbait zestoarren gorabeherak
portak irekita txalupak ibaian gora eta behera ibiliko
ziren, eta, txaluparik ez zegoenean, konportak itxita
errotek lan egin ahal izango zuten (ikus [XV. m. 54]
agiria).

Errege-erreginek Valladoliden 1484-X-15ean
ontzat hartu zuten eskaria eta Joan Martinez eskribauari epaiaren kopia eman ziezaiela agindu zioten.
Agindu hura ez betetzeko eskribauak beste arrazoiren
bat baldin bazuen, Errege-kontseilukoen aurrera aurkeztu beharko zuen zehaztutako epearen barruan
azalpenak ematera. Bestela Joan Martinez eskribauari entzun gabe emango zuten epaia (ikus [XV. m. 74]
agiria).

Errege-kontseiluan auzia zegoen Zestoaren eta
Zumaiaren artean Saiazko jurisdikzioari buruz.
Aizarnazabal eta Oikiako biztanleak Zestoako auzotar ziren 1470. urteaz gero. Zumaia, ordea, ez zegoen
ados. Zumaiakoek prokuradorea ipinia zuten auzian,
baina Zestoak ez, eta Errege-kontseilukoek eskatu
egin zieten, 1484-XI-26an Valladolidtik, Aizarna,
Zestoa eta Saiazkoei prokuradorea izendatu, behar
ziren ahalordeak eman eta auzitara aurkez zedin.
Horretarako epea eman zieten. Prokuradorerik bidalEgun berean, 1484-X-15ean, Fernando eta Isabel tzen ez bazuten, Zumaiako aldeari bakarrik entzunda
errege-erreginek Gipuzkoako agintariei agiriaren jarraituko zuten auzia, eta Zestoako aldeari entzun
bidez agindua bidali zieten. Lehenago Beltran Ibañez gabe hartuko zuten erabakia (ikus [XV. m. 76] agiria).

16.20. irudia. Aizarnazabalgo
Saiaz auzoa.
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Urte haren hasieran, 1484-II-21ean, Fernando eta
Isabel errege-erreginek Soriako Agredatik Logroño,
Naiara, Ozkabarte (Santo Domingo de la Calzada),
Nafarrate (Navarrete) eta Trebiñuko agintariei agindua bidali zieten. Ozkabarteko Elvira Gonzalezek,
Fernando Gonzalez eskribau zenaren alargunak,
auzia zuen Nafarrateko auzotar Martin Egañarekin
(Naiarako dukearen kontulariarekin), senarraren
herentziako ondasunengatik28. Ez dugu jakin ahal
izan aipatutako Martin Egañak Aizarnako Egaña
etxearekin loturarik zuen ala ez.
Hilabete geroago, 1484-III-19an, Fernando eta
Isabel errege-erreginek Soriako Agredatik agiria
bidali zioten Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa
ermandade-alkateari eta Joan Lopez Amilibikoa
eskribauari. Bertan ziotenez, Fernando Miranda
eskribauak eramanda, Zarauzko Martin Santxez
Segurolakoak Errege-kontseiluan auzia galdu egin
zuen eta Gaztelako ehun dobla urre ordaintzera kondenatuz uten.E paiabe tearaztekoJ oanM artineza lkateari bidali zioten agindua. Joan Martinezek, ordea,
zordunaren ondasunak ez zituen saldu nahi ermandade-alkateari zegokion saria jaso gabe. Horretarako
Fernando Mirandak zilarrezko ontzi batzuk saldu
egin behar izan zituen, baina ermandade-alkateak
ezin zuen hori legez egin.
Errege-erreginek Toledoko Gorteetan gai horretaz
zegoen legea jakinarazi zieten Joan Martinez Ibañetakoari eta Joan Lopez Amilibikoa eskribauari (ikus
[XV. m. 68] agiria). Gogoratu beharra dago Getaria,
Zarautz, Orio eta Zestoa zirela ermandade-alkatearen
barrutia osatzen zutenak. Bi urtean Getariak izendatzen zuen ermandade-alkatea, eta batean Zestoak.
Bistan da 1484. urtean Zestoako ermandade-alkatea
zutela.

lez Madrilgoa jaunari, Paskual Santxez eskribauaren
aurrean. Aurreko urteko alkabaletatik 10.000 marai
jaso zituen Joan Martinez Lasaokoa prokuradoreak29.

16.4.5. Gipuzkoako Batzarrak
1484-I-10ean Gasteizen idatzitako errege-agiriak
agindua eman zuen Probintziako mezulariei, dei egiten zitzaienean edo gutunak zeramatzatenean, irainik
egin ez ziezaieten. Bestela Probintziatik bi urtez
erbesteratuta egotera zigortuko zituzten irain egiten
zutenak.
Egun eta hiri berean egindako beste agiri baten
bidez onartu egin zen Gipuzkoako Batzarretara joandako prokuradoreak Probintziako enbaxadore izan
ahal izatea.
1484-III-20an Fernando erregeak Tarazonatik agiria bidali zuen Gipuzkoara, eta bertan ezartzen zenez,
Gipuzkoako ezkutari eta kapareek ez zuten gerrara
Probintziako mugatatik irtengo, baldin eta aldez
aurretik soldata ordaintzen ez bazitzaien4. Erregeerreginek berretsi egin zituzten Gipuzkoako Foruak,
eta soldatarik gabeko soldadutza arautu zuten. Gainera, 1.250.000 marai esleitu zizkioten Probintziak mairuen aurkako gerrarako hiru itsasontzi prestatu zituelako8.
Egun eta leku berean erregeak egindako beste agiri
batean, Toledoko Gorteetan erabakitakoaren arabera,
ohelagunak zituzten apaizak zigortzea agindu zuen.
Bi lekukoren testigantza aski izango zen frogatzat
aurkezteko.

1484-II-5ean Gipuzkoako Batzar Nagusiak Urretxun (edo seguru asko Ordizian) bildu ziren. Han erabaki zenez, Probintziako zigilua Domenjon Gonzalez
Urte hartan bertan, 1484-II-10ean, Azkoitian zen Andiakoaren esku geratu zen.
Joan Martinez Lasaokoa. Hondarribiko alkaidearen
semea zen, baina aldi berean Joan Ganboa jaunaren
1484-III-6an Azkoitiko Basarten Gipuzkoako
maiordomo eta morroi ere bai. Aipatutako egunean Batzar Bereziak bildu ziren. Gonzalo Gomez VillaJoan Ganboaren prokuradore gisa ordainagiria sinatu sandinokoa doktore eta korrejidoreak 1484-II-20ko
zion Probintziako alkabalak jaso zituen Pedro Gonza- errege-zedula aurkeztu zuen4. Errege-erreginen
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aztertu ziren, Bergarako klerigo eta benefiziaduek
eskatuta23. Era berean, saroien neurria (unitatea) ezarri zen. Hala berean, Azkoitiko Mokoroari sukalde
bati ordaintzea zegokiona barkatu egin zioten (Azkoitiak 95 ordaintzen zituen). Gero, hurrengo urteko apiBadirudi 1484an, agian apirilean, Ordizian Batzar rilaren 28an, Errege-kontseiluak Azkoitiko BatzarreNagusiak bildu zirela. Bertan Batzarrek debekatu tan onartutako ordenantza haiek ez zituen berretsi4.
egin zuten ibaietan arrantzarako nasa zabalak ezartzea7.
16.4.6. Zenbait Ahaide Nagusi, etab.

borondatea Gipuzkoako galtzada eta zubiak egoera
onean mantentzea zela jakinarazi zien8. (Urte hartan
Gipuzkoako korrejidoreordea Joan Martinez Antxietakoa zen) 22.

1484-VII-7an Kordoban egindako errege-agiriak
zioenez, hiribilduetako alkateek beren gain hartu
behar zituzten Joan Sepulveda eta Diego Rodriguez
Baezakoa korrejidore izandakoek amaitu gabe utzitako auziak8.
1484-VIII-9an berriz bildu ziren Batzar Bereziak
Basarten. Bertan 16.4.2. puntuan adierazitako epaia
eman zuten Beduako errenteriari buruz, bertako Martin Santxezen eta Joan Beltran Iraetaren artean zegoen auzian. Hurrengo Azkoitian elkartu ziren Gipuzkoako Batzar Nagusiak 1484-XII-3an4. Hamarren gisa
jasotako gariaren salmentaz zeuden ordenantzak

Loiolako jaun Beltran Ibañez Oñazkoak ospe handia
zuen garai hartan. 1484-VI-31n Kordoban sinatutako
errege-aginduz Loiolako etxekoek Barrenola eta Aranazko (Aratzerrekako) burdinoletako zergetatik 2.000
marai Beltranentzat izango zirela aitortu zioten8. Agiri
horretan Santxa Ibañez Iraetakoa (edo Loiolakoa)
amak egindako testamentuaren zati bat dago, eta bertan oinordekotzat Beltran Ibañez jotzen da30. 1484-X29an epaile eta arbitro izendatu zuten Joan Gartzia
Baldakoak eta emazte Maria Ortiz Ganboa eta Butroekoak Gonzalo Martinez Bizkargikoa azkoitiarrarekin
zuten auzian. Gonzalo jauna 1480an hildako Martin
Otxoa Bizkargikoa semearen alde atera zen8.
1484. urteko Azkoitiko Ordenantzetan Ahaide
Nagusien aurkako hitzak azaltzen dira. Hiribilduko
biztanleak basailuak balira bezala hartzen omen
zituzten, etxeak egitea eragotzi egiten omen zieten,
haien baimenik gabe ez omen zuten ezkontza egiterik
eta elizan apaizei hildako senideengatik ematen zuten
ogia lapurtu egiten omen zieten25.
Urte hartan Altzolarasko Lope abadeak buruhausteak zituen lehenago Antso Arrizuriaga azpeitiarrari
maileguz emandako 90 kintal burdina kobratzeko.
Medina del Campon 1484-III-16an egindako agiriaren arabera, Errege-kontseiluaren aginduz, Antso
Arrizuriagak fidantzak emanda Gipuzkoako korrejidoreak hamar hilabetean ez zizkion ondasunak exekutatuko31.

16.21. irudia. Azkoitiko udaletxeko armarria.

1484. urtean arazoak zituen beste bat Domingo
Alos Amilibikoa, debarra, zen. Pedro Ruiz Muntsarazkoarekin eta beste zenbaitekin ibilia zen (Debako
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Martin Aseo, Migel Sarasola, “Korkoxa”, “Txalo”
pilotuarekin eta beste zenbait bizkaitarrekin). Itsasoan lapurreta egin zioten Portugalgo Lagos eta San
Bizente lurmuturraren inguruan Diego Fernandez
Valladolidkoa sevillarraren itsasontziari erasota.
Kanarietara eta Madeira irletara salgaiekin zihoan,
eta 420.000 maraiko balioa lapurtu zieten Pedro Ruiz
Muntsarazkoa bizkaitarrak, Domingo Alos Amilibikoa debarrak eta beste zenbait euskaldunek.

ra Diego Fernandezek ipinitako auzira azaldu. Auziak
aurrera egingo zuen haiek gabe, aurkezten ez baldin
baziren32.
Domingo Amilibia debarra 1479-XI-14an ere azaldu zitzaigun Joan Alos Amilibikoak egindako itsas
lapurretaren auzian. Domingo Joan Alosen fidatzaile
zen orduan. Senideak ziren bi debarrak, inola ere.

Bestalde, 1484-VIII-12an Erromako Sixto IV.a
Errege-erreginek 1484-III-18an Soriako Agredan aita santua hil egin zen18. Urte hartantxe, gainera,
egindako agirian ziotenez, auzi-ihes zebiltzan lapu- Joan III.a Albretekoa Nafarroako Katalina erreginarerrak, eta esandako epeetan ez ziren Errege-kontseilu- kin ezkondu zen11.

16.5. 1485. URTEA

16.5.1. Bedamako auzia

Zestoako Kontzejuak Lope Martinez Zarauzkoari
burdinola azpiko etxea botatzea agintzen zion. Gainera Kontzejuak Ordenantza berriak, Zestoako hiribil16.5.1.1. Lope Martinez Zarauzkoa Zestoako
duaren lurretan erabiltzekoak, egin zituen. Lehengo
Kontzejuaren aurka
saroietatik herritarrek ezin zuten egurrik hartu, eta
Lope Martinez Zarauzkoa getariarrak, Bedamako Ordenantzekin Santa Engraziatik herri-lurren mugaburdinolako etxea botatzeaz auzia zuen Zestoako raino beste saroi batzuk seinalatu zituzten, eta handik
Kontzejuarekin Errege-kontseiluan. Gainera, 3.000 ere ez zegoen egurrik ateratzerik.
marai baino gehiagoko gastuak erreinuko legeak
Gipuzkoako burdinolek, ordea, aspaldi-aspalditik
errespetatu gabe (baimen berezirik gabe) kobratzen
omen zituen Kontzejuak, eta kalte handia eragiten izan zuten eskubidea herriko mendietatik egurra haromen zioten. Bandoetarako, borrokarako biltzeko eta tzeko (ikatza egiteko), eta horrela ez jarraitzekotan
Bedamakoa itxi egin beharko zuen Lope Martinezek.
taldekeriatarako jasotzen omen zituzten zergak.
Ondorioz, errege-erreginen errentak ere kaltetu eginOndorioz, Fernando eta Isabel errege-erreginek go ziren.
Valladolidtik 1485-II-17an dei egin zioten, epeak ezaErrege-erreginek, Valladolidtik 1485-II-17an,
rriz, Zestoako Kontzejuari prokuradorea izendatu,
ahalordea eman eta auzitara aurkez zedin. Bestela Zestoako Kontzejuari agindua eman zioten, epeak
Lope Martinezek esandakoan baino ez ziren oinarri- ezarriz, prokuradorea izenda zezaten eta beharrezko
ahalordeaz horniturik auzitan aurkez zedin (ikus
tuko epaia emateko (ikus [XV. m. 77] agiria).
[XV. m. 78] agiria).
Lope Martinez Zarauzkoa, Getariako auzotarra,
Lope Martinez Zarauzkoa getariarrak, bestalde,
Joan Ortiz Zarauzkoaren eta Maria Lopez Ganboakoaren (Elgoibarko Olasoko jaunaren alabaren) semea Zestoako Kontzejua auzitara eraman zuen, haren olazen, Gaztelako Enrike IV.aren eta Errege Katolikoen gizon eta baserritarrei ohiz kanpoko zergak kobratzen
zizkietelako. Gastu-banaketarako erabiltzen zen
zerbitzura ibilitakoa8.
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zieten Paskual Migelez Arretxekoa eta Joan Martinez
Ibañetakoa eskribau zestoarrei Valladolidtik. Lope
Martinezek eta Zestoako Kontzejuak auzia zuten
Errege-kontseiluan; izan ere, Lope Martinezek zioenez, Gipuzkoako burdinolek eskubidea zuten aspalditik Probintziako mendietatik egurra hartzeko, eta Zestoako Kontzejuak ez zion eskubide hura erabiltzen
uzten. Gainera, burdinolaren ondoan eraiki zuen
etxea bota egin zioten.
Zestoako Kontzejuak Ordenantzak egin berri
zituen, eta ezin zen herri-lurretan zuhaitzik bota oholak egiteko, ikatza egiteko edo su-egurretarako.
Lehen zeuden saroiez gain beste saroi batzuk egin
zituzten Santa Engraziako elizatik hasi eta herriaren
mugaraino. Lope Martinezek Ordenantza haiek deuseztatzea eta lehen bezala egurra hartzeko eskubidea
erabili ahal izatea eskatzen zuen. Kontzejuari dei
egin zioten errege-aginduz, baina ez ziren auzitara
aurkeztu.
Zestoako prokuradoreak zioenez, ordea, Lope
Martinezek ezin zuen horrelakorik eskatu, auziko
parte izan ezin zuelako. Ez Bedamako burdinolak eta
ez Probintziako beste burdinolek eduki zuten herriaren mendietatik egurra ateratzeko eskubiderik. Kontzejuaren mendiak ziren haiek, eta haiek eman behar
zuten baimena. Gainera Ordenantzak ez ziren berriak,
16.22. irudia. Santa Engraziako ermita.
zaharrak baizik, eta herritar guztien onerako eginak
erroldaren eta Ordenantzen kopia eskatu zuen Errege- ziren. Beraz, Kontzejua errugabetzat jotzea eskatzen
kontseiluan. Horrela jakin egingo zuen gainerako zuten.
auzotarrei bezalaxe kobratzen zieten ala ez. Beldur
Errege-kontseilukoek, ondorioz, bi aldeei 90 eguzen haren burdinolari kalte egiteko kobratzen ote zizkioten zergak, bidegabe kobratu ere. Bidegabekeria, neko epea eman zieten bakoitzak bere lekukoen testigerra-dei eta bandoetarako erabiltzen zituzten susmoa gantzak aurkezteko. Orduan Diego Santxez Betanzoskoak eta Joan Lopez Amilibikoak (hurrenez
zuen Lope Martinezek.
hurren Lope Martinezen eta Zestoako Kontzejuko
Errege-erreginek ere Errege-kontseilura auzitara prokuradoreek) eskabidea aurkeztu zuten. Batak tesetorrita errolda eta Ordenantzak aurkez zitzatela agin- tigantzak Paskual Migelez Arretxekoa eskribauak
du zieten Zestoako Kontzejukoei Valladolidtik 1485- jaso zitzala eskatu zuen, eta besteak Joan Martinez
Ibañetakoa eskribauek jaso zitzala. Errege-kontseiluII-17an (ikus [XV. m. 79] agiria).
koek ontzat hartu zuten eskabidea, eta bi eskribauei
Geroxeago, 1485-II-22an, Bedamako burdinola- zehaztu egin zieten testigantzat nola jaso eta bidali
ren jabeak eskatuta, errege-erreginek agindua bidali behar zituzten (ikus [XV. m. 80] agiria).
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16.23. irudia. Zestoako
Arretxe.

Errege-erreginek geroxeago, 1485-IV-20an, Valladolidtik Paskual Migelez Arretxekoa eta Joan Martinez Ibañetakoa eskribauei gauza bera jakinarazi zieten: Zestoako Kontzejuak Lope Martinez Zarauzkoa
getariarrarekin (Bedamako burdinolaren jabearekin)
auzia zuela Errege-kontseiluan. Lope Martinezek zioenez, olagizonek pribilegioa zuten Gipuzkoako mendietatik burdinoletarako behar zuten egurra hartzeko
(zura lantzeko edo ikatza egiteko). Lope Martinezek,
gainera, auzia zuen Zestoako auzotar batzuekin, bidegabe Bedaman burdinolaren ondoko etxea bota egin
ziotelako. Zestoako herriak Ordenantza berriak egin
omen zituen, eta saroi berriak antolatu ere bai, bertatik egurra ateratzea debekatuz.
Zestoako Kontzejuak zioenez, Lope Martinezek
eta haren arbasoek inoiz ere ez zuten egurra hartzeko
pribilegiorik eduki. Gainera, Lope Martinez ez zen
Zestoako auzotarra, eta egurra hartzen utziz gero
herriaren kaltetan izango zen, laster zuhaitzik gabe
geratuko zirelako.

Errege-erreginek zehaztu egin zieten Paskual Arretxekoa eta Joan Ibañeta eskribauei testigantzak zein
epetan eta nola hartu eta bidali behar zituzten (ikus
[XV. m. 83] agiria).
Egun berean, hau da, 1485-IV-25ean, Martin Ibañez Aranokoak, Zestoako alkateak, dei egin zion
Lope Martinez Zarauzkoari (Bedamako burdinolaren
jabeari) aurkez zedin. Zestoako Pedro Joan Lizasoeta
joan zitzaion alkateari esanez Zestoako Kontzejuak
konpromisoak hartu zituela Migel Ibañez Urrutikoa
zenarekin (Bedamako lehengo jabearekin).
Gero Lope Martinezek erosi zion burdinola Migel
Ibañezi, eta salerosketa-eskriturekin aurkez zedila
agindu zion. Pedro Lopez Bergarakoa zena eta Joan
Perez Barrundikoa zena izan ziren beren garaian
eskritura haiek egin zituzten eskribauak. Lope Martinezek berak edo prokuradoreak azaldu behar zuen
eskriturak ikertzera eta zin egindako lekukoen testigantzak entzutera, sei eguneko epearen barruan.

Joan Martinez Ibañetakoa eskribauak idatzi zuen
Lope Martinezen prokuradorea (Diego Santxez
Betanzoskoa) eta Zestoako Kontzejuaren prokurado- agiria Joan “Motel” Arretxe, Martin Aia eta Martin
rea (Joan Lopez Amilibikoa) ados jarri ziren aipatuta- Amilibia lekuko zestoarren aurrean (ikus [XV. m. 84]
ko bi eskribauek lekukoek testigantzat har zitzaten. agiria).
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ria, Joan “Luze” mazolaria, Joan “Luze” mandazaina,
Matxin Iraeta errotaria, Pedro Portalekoa, Sebastian
Hurrengo egunean, 1485-IV-21ean, Valladolidtik errementaria, Martin Idiakaitz, Juango Idiakaitz, BerErrege-erreginek epai betearazlea bidali zieten, beste- nal Idiakaitz (etxearen jabea) eta beste hainbat.
ak beste, Gipuzkoako Batzarrei. Lope Martinez
Lope Martinez getariarrak zioenez, Bedamako
Zarauzkoa getariarrak bere prokuradorearen bidez
auzitara eraman zituen Zestoako 134 pertsona Beda- burdinolaren ondoko etxea berea zuen legez. Lehenaman bere burdinolaren ondoan zeukan etxea eraitsi go ere burdinolaren jabeena zen azken 60 urtean.
egin ziotelako. Salatutako batzuk hauek ziren: Joan Errege-babeseko agiria ere bazuen, baina 1484ko
Gartzia Lasaokoa, Joan Ezenarro, “Txangilo” zurgina ekaineko egun batean hirurehun gizon baino gehiago
(“Arotzgogorren” semea), Diego Toalde otargilea, elkartu ziren Bedaman armaturik. Joan Lopez IragaPedro Ruiz Etxeberrikoa mazolaria, Joan Muga mendikoa baserritarra bizi zen etxea, Lope Martineurtzailea, Joan zapataria, Txerren Urbieta hauspagi- zena, bota egin zuten denen artean indarrean.
na, Pedro Txiriboga urtzailea, Domingo Urbieta
Horrelako bortxakerien aurka Probintziako
zapataria, Joan Martinez Akoakoa “Alajana”, Pedro
Otxoa Artazubiagakoa hauspagina, Joan Aisoro jostu- Ermandadeak zigorrak zituen, eta indarkerian ibilitana, Joango Ariztondo errementaria, Joan Lizarrarats ko bakoitzari 5.000 maraiko zigorra ezarri zioten.
bastagina, Migel bastagina, Migel zapatari “herrena”, Isunaren erdia Probintziarentzat izango zen, eta beste
Pedro olagizona, Txartxa “Beltza”, Txoske mazola- erdia etxea berreraikitzeko.
16.5.1.2. Bedaman etxea botatzearen ondorioak

16.24. irudia. Ezenarroazpikoa.
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Zestoarrek ziotenez, ordea, Gipuzkoako Batzarrek
auzi hartan ez zuten jurisdikziorik; izan ere, etxe hura
botatzeko Zestoako alkateak epaia eta agindua eman
zituen. Beraz, bortxakeriarik ez zen izan. Zestoako
Kontzejuak herri-lurrak okupaturik zituztenak atera
egin nahi zituen, eta horretarako Ordenantzak eginak
zituen. Lope Martinezek, gainera, etxetxoa herrilurretan legez kontra egina zuen. Lope Martinez
Zarauzkoak bazekien alkatearen epaiaz etxea herriarena zela, eta epaiaren aurka ez zuen gora jo. Gainera, 134 zestoar pertsona partikular gisa salatu zituen,
eta ez Zestoako Kontzejuko kide gisa, baina Bedamara Kontzejuan bildu ondoren joan ziren 300 - 400
gizon delako etxea botatzera, herriko alkatea eta ofizialak bertan zirela. Gainera, salatutako batzuk adingabeak ziren, eta aurreko urtean alkate zen Martin
Aizpe ere auzitara eraman zuen Lope Martinezek,
nahiz eta zuzenbidez hori egiterik ez izan.

errugabetzat jo eta auziko gastuak Lope Martinez
getariarrari egoztea eskatu zuten.
Lope Martinez Zarauzkoak Diego Santxez Betanzoskoa prokuradorearen bidez zioenez, zestoarrek
Probintziak emandako epaiarekin ez zeukaten gora
jotzerik, hura zuzenbidez eman zelako eta bete egin
behar zelako, aspalditik bakean zeukan etxea eraitsi
egin ziotelako eta beste hainbat arrazoi horren alde
zeudelako. Horrez gain, etxea bota ziotenez gero, han
ganaduak edukitzerik ez zeukan, eta, ondorioz, beste
kalte batzuk ere bazituen. Zestoako hiribilduak egindako Ordenantzek ez zuten balio, Lope Martinezen
iritziz, errege-erreginek berretsi gabeak zirelako, besteak beste. Gainera haren etxea lur pribatuan zegoen,
eta salatuek hari emandako errege-babesa ez zuten
errespetatu.

Azkenean, Errege-kontseilukoek epaia eman
Bedamako etxetxoa hasieran ganaduak biltzeko zuten. Lope Martinezek salatutakoek ehuna marai
lekua zen, herri-lurretakoa, baina Lope Martinezek ordainduko zuten, eta ez gehiago. Gainerakoan, libre
han baserritarra ipini zuen eta etxea bereganatu geratuko ziren, eta auziko gastuak alde bakoitzak
bereak ordainduko zituen.
nahian zebilen.
Lope Martinezek bere desadostasuna azaldu zuen,
guztira 26.000 maraiko kaltea egin ziotela argudiatuz
eta beste hainbat arrazoi azalduz. Zestoarrek ere,
beren prokuradorearen bidez, ez zeudela ados jakinarazi zieten epaimahaikoei, errugabeak zirelako. Alkatearen agindua bete izan ez balute, bakoitzak doblako
isuna ordaindu beharko zukeen. Kontzejuko ofizialak
ere ezin ziren 5.000 maraiko isuna ordaintzera behartu, Probintziak bere liburuetan hori egiteko ordenantzarik ez zuelako. Lope Martinezek Probintzian indarra zuelako lortu zuen Batzarrek haiek kondenatzea,
Zestoarrek, epai harekin ados ez zeudelako, gora baina Batzarrek hobeto epaitu behar zuten auzia.
jo zuten Errege-kontseilura Joan Lopez Amilibikoa
Errege-kontseiluak, auzia berrikusita, azken epaia
prokuradorearen bidez. Gutxi gorabehera bost urte
lehenago etxetxo hura herri-lurretan zegoela erabaki eman zuen. Lope Martinezek salatutakoek ordainduta,
zen. Alkateak epaitu, erabaki eta agindu zuen hura Bedaman lehengo lekuan etxea berreraiki egingo zuten.
botatzea. Beraz, inor salatzekotan, herriko alkatea eta Lehen instantzian Probintzian auzian izandako gastuak,
ofizialak salatu behar zituen Lope Martinezek, eta ez zuzen kalkulatuta, zestoarrek ordainduko zituzten.
pertsona partikularrak. Etxetxo hark, gainera, ez Goragoko instantzietako auzi-gastuak alde bakoitzak
zituen 2.500 marai balio, ez eta 2.000 marai ere. Denak bereak ordainduko zituen (ikus [XV. m. 85] agiria).
Gipuzkoako Batzarrek, Usarragan bilduta, bi aldeen lekukotasunak kontuan hartuta epaia eman zuten.
Adingabeak auzitik at utzi zituzten. Gainerako salatuak kondenatu egin zituzten bakoitzak 5.000 marai
ordaintzera. Erdia Lope Martinez Zarauzkoari emango zioten, eta beste erdia Probintziari. Lehengo lekuan
Lope Martinezi botatakoaren etxe berdina eraikiko
zioten. Auziko gastuak ere salatuek ordainduko zituzten. Erabakitako epeetan isuna ordaintzen ez baldin
bazuten, ondasunak bahitu egingo zizkieten.
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16.25. irudia.
Zestoako
Kontzejupea.

Agiri honetan Zestoako hainbat biztanle gizonez- zuen getariarrak auzia hasi baino lehenagoko egoeran
koren izenak aipatzen dira, baina garai hartan Aizar- lan egin ahal zezan. Kontseiluak babesa eman egin
nazabalen eta Oikian bizi zirenenak ez ditugu ikusi, zion (ikus [XV. m. 88] agiria).
nahiz eta orduan Zestoako zati izan.
Hilabete batzuk geroago, 1485-X-13an ValladolidBestalde, Bedamako etxea botatzera 300 edo 400 tik Errege-kantzelaritzakoek agiria bidali zieten Zesgizon zestoar joan zirela dio agiriak, eta hortik toako alkateari eta Kontzejukoei Lope Martinez
herriak zenbat biztanle zituen, gutxi gorabehera, jakin Zarauzkoa getariarrak eskatuta. Honek zioenez, Zesdaiteke. Guztira mila eta bostehunen bat pertsona toako Martin Ibañez Aranokoa alkateak eta Azpeitiko
biziko ziren Zestoan, eta, gainera, Aizarnazabalgoak Pedro Perez Bikuñakoa alkateak, biek batera, epaia
eman zuten. Lope Martinezek Bedaman burdinolaren
eta Oikiakoak ere bai.
ondoan zuen etxea herri-lurretan eraikita zegoela eraBederatzi egun geroago, 1485-IV-30ean, errege- baki zuten.
erreginek Valladolidtik agindua bidali zieten ZestoaLope Martinezek Errege-kantzelaritzara jo zuen
ko Kontzejuari eta Gipuzkoako agintariei, Lope Martinez Zarauzkoa getariarrak eskea egin zielako. babes eske, Joan Lorbide olagizona bizi zen BedamaZestoako partean, Bedaman, burdinola zuen bere ko etxeari kalterik egin ez ziezaioten. Lope Martineubide, aldaparo, presa eta abarrekin. Errota eta egu- zek zioenez, aspalditik zuen etxe hura berea, baina
rrezko etxeak ere bazituen. Santa Engrazia eta herria- alkatea Zestoako auzotarra zenez gero, Kontzejuareren mugetarainoko mendietan beti hartu zuen egurra, kin bat egiten zuen eta justiziaren kaltetan jokatzen
zuen.
eta ganaduak ere han larratu zituen.
Errege-kantzelaritzakoek, informazioa jasota,
Hori oztopatu nahi ziolako, Zestoako Kontzejuarekin auzia zuen Errege-kontseiluan, eta babesa eskatu debekatu egin zieten Zestoako Kontzejukoei Lope
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Martinezi oztoporik ipintzea. Aragoiko urrezko ko batzuen testigantza jaso zen, baldintza hura onartu
10.000 florineko zigorra ezarriko zieten bestela (erdia zela esanez.
mairuen aurkako gerrarako izango zen, eta beste erdia
Lope Martinezek harrezkero askotan eskatu zion
Lope Martinezentzat).
Joan Martinez eskribauari kontratuaren kopia, baina
Zestoako Kontzejuak 20 eguneko epea zuen, agi- eskribauak ez zion eman. Errege-aginduz eman egin
ria jaso ondoren, prokuradorea bidaltzeko eta, beharko zion. Bestela isuna ezarriko zioten. Kopia ez
demanda ipinita, auziari jarraipena emateko (ikus emateko arrazoiren bat baldin bazeukan, hamabi eguneko epearen barruan Gortean azaldu beharko zuen
[XV. m. 109] agiria).
(ikus [XV. m. 112] agiria).
Geroago, 1485-XII-14an, Valladolidtik ErregeBost egun geroago, 1485-XII-19an, Fernando eta
erreginek Zestoako Joan Martinez Zabalakoa eskribauari agindua eman zioten Lope Martinez Zarauzko- Isabel errege-erreginek Valladolidtik agindua bidali
ari kontratu baten kopia eman ziezaion. Lope zieten Gipuzkoako Batzar Nagusietako prokuradoreMartinezek Zestoako Kontzejuarekin kontratua egin ei, Lope Martinez Zarauzkoa getariarraren ondasunak
zuen Bedaman zeukan burdinolaren ondoan etxea babes zitzaten.
eraikitzeko. Kontzejuak zioenez, baimena baldintzaLope Martinezek Zestoako Bedaman burdinola,
tua zen eta Kontzejuak nahi zuenean etxea bota ahal
errota, etxeak eta lurrak zituen, baina beldur zen Konizango zuen.
tzejuren batek edo zenbait pertsonak ondasun haiek
Joan Martinez eskribauak zioenez, ordea, hark ida- kentzeko indarkeria erabiliko ote zuten. Probintziak eta
tzitako kontratuan baldintza hori ez zegoen, eta Kon- Ermandadeak Lope Martinez babestu egin behar zuten,
tzejuarekin eztabaida izan zuen. Gero Zestoako leku- auzia amaitzen zen arte (ikus [XV. m. 115] agiria).

16.26. irudia.
Aizarnako Zabala
baserria.
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16.5.2. Joan Beltran III.a Iraetaren
heriotza eta ondorioak

Beltran III.a Iraeta zestoarra hil egin zen errege-erreginen zerbitzuan, eta haiek Joan Beltran IV.a Iraeta
semeari mesede egin zioten bizialdirako Aizarnazabal,
Joan Beltran III.a Iraeta, Iraeta etxeko jaun eta Ahai- Oikia, Zestoa eta Aizarnako elizetako patronatua,
de Nagusia, errege-erreginen armadan itsasoan hil hamarrenak eta gainerako errentak emanez. Zestoako
egin zen fede santu katolikoaren etsaien aurka borro- hiribilduko probestu-kargua ere eman zioten.
kan ari zela (Granadako erreinuaren aurkako gerran).
Joan Beltran IV.a Iraetaren ama beldur zen, ordea,
Ondorioz, errege-erreginek Joan Beltran IV.a Iraeta
adin txikiko semeari mesede egin zioten 1485-III- zenbait pertsonak aurka egingo ote zioten, eta babesa
28an Kordoban idatzitako agiriaren bidez. Aitak eta eskatu zuen. Isabel erreginak babesa eman zion (ikus
arbasoek bezala, Aizarna, Zestoa, Aizarnazabal eta [XV. m. 87] agiria).
Oikiako elizetako patronatua (hamarrenak eta gaine1485-V-25ean, Iraetako jauregiaren atarian, Zesrako errentak jasotzeko eskubidea eta beste eskubideak barne) edukiko zuen bizi zen bitartean; baita Zes- toako Martin Ibañez Aranokoa alkatea epaiketarako
toako hiribilduko probestu-kargua ere. Ofizioari prest zegoen Joan Lopez Amilibikoa eskribauaren
zegozkion sariak jaso ahal izango zituen bere bizial- aurrean. Maria Otxoa Likonakoa agertu zen, Joan
Beltran III.a Iraeta zenaren alarguna. Joan Beltran
dian.
III.a Granadako mairuen aurkako gerran hil zen, eta
Joan Beltran IV.a Iraeta adinez txikia zenez gero, Maria Otxoarekin izandako legezko eta adingabeko
lehen urteetan tutoreek zaindu eta kudeatuko zituzten seme-alabak utzi zituen: Joan Beltran IV.a, Martin,
Fortun eta Gartzia semeak (hamabi urte bete gabeharen eskubideak (ikus [XV. m. 81] agiria).
ak) eta Maria Ortiz eta Maria Lopez alabak (hamabi
Isabel erreginak 1485-IV-28an Kordobatik agiria eta hogeita bost urte bitartekoak). Denak ere hantxe
bidali zien, besteak beste, Gipuzkoako agintariei. Joan zeuden.

16.27. irudia.
Aizarnako Arano.
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Joan Beltran III.a Iraetak bere jauregia, burdinola, tutore gisa, Joan Beltranek hil zenean zituen ondasun
errotak eta beste hainbat ondasun utzi zituen Zestoa, eta zorren inbentarioa egitera. Hau izan zen inbentaDeba, Azpeitia, Zumaia eta Gipuzkoako beste leku rioa:
batzuetan. Ondasun haiek seme-alaben izenean kudeOndasunak:
atzeko alkateak alaben kuradore eta semeen tutore
- Iraetako etxearen erdia bere mendiekin, MuskanMaria Otxoa Likonakoa ama izendatu zuen eskubide
daniko (Buskandegiko) etxearen erdia eta bere lur
guztiak emanda, horretarako pertsona zintzoa eta
eta ondasunak.
egokia zelako, lehenbizi seme-alabei eta Maria Otxo- Arrubiako burdinolaren erdia bere hauspoekin
ari ados zeuden galdetuta. Maria Otxoak zin egin
eta tresneriarekin.
zuen eginkizuna ondo beteko zuela eta seme-alabak
- Artzubiko erroten laurdena (Joan Arreitzari bahikudeatzeaz, ondasunen administrazioaz eta zituzten
turan emanda zeuden 7 urterako).
auziez arduratuko zela.
- Aitubeko baserria (Debako partean) bere ondasunekin. Baserritarrari bost urterako bahituran emanMaria Otxoa ama alargunak fidatzaile hauek aurda zegoen Joan Beltran zenak maileguz 10 kintal
keztu zituen: Iñigo Ruiz Etxeberrikoa (gure ustez
burdina hartu zizkiolako. Baserriko ganaduak
Gipuzkoan merio izandakoa), Joan Martinez Zabalaerdibana zituzten baserriko maizterrarekin (ardi
koa eta Beltran Urbieta zestoarrak, Beltran Oñatz
eta ahuntz 100 buru eta 14 behi guztira).
(Loiolako jauna) eta Joan Gartzia Baldakoa (Maria
- Edarritzagagoenako etxea eta bertako ondasuOtxoaren anaia). Fidatzaile haiek guztiak ere Iraetan
nak, etxeko andre zaharrarekin (Fortun Santxezen
ziren orduan.
Maria Ortiz Zarauzkoa alargunarekin) batera.
- Narruondoko baserria bere ondasunekin ZumaiaOndoren eta segidan, Maria Otxoa Likonakoak
ko partean.
seme-alaben kuradore eta tutore izanik, Zestoako
- Dorre zaharra Zestoan (kare eta harriz egina) elialkatearen baimenaz eta Joan Lopez Amilibikoa
zaren ondoan (6.4.2. atalean aipatu duguna).
eskribauaren aurrean, prokuradore hauek izendatu
- Zestoan etxe bat, Martin Santxez Iraetakoa bizi
zituen seme-alaben auziez ardura zitezen: Iñigo Ruiz
izan zena eta Lope anaiak bizialdirako zeukana.
Etxeberrikoa, Joan Martinez Zabalakoa, Joan Altzo- Zestoan beste etxe bat, bikarioaren etxearen
larats gaztea eta Beltran Altzolarats (Beltran Ibañez
ondokoa, Pedro Arbestainek 9.000 marai maileguz
Gebarakoaren semea) zestoarrak, eta Joan Gartzia
eman zizkiolako bahituran zeukana. (Seguruenik
Baldakoa (ama alargunaren anaia) eta Pedro Ortiz
etxe hau Zestoako plazako “Iraeta etxea” edo ZunIraetakoa (alargunaren koinatua). Ahalordea eman
tzunegikoa izango da).
zien seme-alaben auzietan prokuradore izan zitezen,
- Gallaingo (Gallariko) lurren erdiak Azpeitiko
eta eginkizunak zehaztuta geratu ziren.
partean, auzia irabazita Maria Otxoak (senarra
joan ondoren) bereganatutakoa.
Lekuko izan ziren Aizarnako erretore Lope Iraeta,
- Debako parteko Legoiagako lur eta ondasunak.
Joan Martinez Zarauzkoa batxilerra, Joan Urkiolaegi
- Urbietako errotak eta sagastia, etxeko andre
debarra, Martin “Senarra” eta Pedro Egizabal (ikus
zaharrari hilero anega-erdi garia emateko baldin[XV. m. 89] agiria).
tzarekin. Errotak eta sagastia Lope “Luze” Areitzagak bahituran hartuta zeuzkan 80 kintal burdina
Bi egun geroago, 1485-V-27an, Iraetako jauregian
maileguz eman zituelako.
Zestoako Martin Ibañez Aranokoa alkatearen eta Joan
- Joan Beltran IV.a semeak eskubideak zituen
Lopez Amilibikoa eskribauaren aurrean bertako
Aizarna, Zestoa, Aizarnazabal eta Oikiako elizeMaria Otxoa Likonakoa, Joan Beltran III.a Iraetakoatan, eta Zestoako probestu-kargua ere bai. Elizetaren alarguna, azaldu zen seme-alaben kuradore eta
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ko patronatuaz auziak izango zituztela espero
zuten.
- Iraetako etxeko oheak, arropak, ontziak, etab.
Iraetako etxeko andre zaharrak (Maria Ortiz
Zarauzkoa alargunak) bereak zituen bizialdirako
honako hauek:
- Iraetako jauregiaren, burdinolaren, erroten eta
gainerako ondasunen usufruktu edo gozamenaren
erdia.
- Aiako partean zegoen Etxeta (Etxeeta) baserria
bizialdirako.
- Iraoko etxe zaharra, sagasti eta soroekin.
- Edarritzagagoenaren erdia.
- Urbietako erroten erdia.
Zorrak:
- Pedro Indanetaren Katalina emazteari 231 kintal
burdina.
- Beltran Ibañez Gebarakoari 67 kintal burdina
(Pedro Areitzagari eman zizkion, Joan Beltran
zenak Pedrori zor zizkiolako).
- Katalina Ganboari Bandako ordenako 30 dobla.
- Lope “Luzeri” 80 kintal burdina (Urbietako
errotak eta sagastia bahituran hartuta zeuzkan
horregatik).
- Joan Arreitzari Joan Lopez Amilibikoa eskri-

16.28. irudia.
Lasaoko Edarritzagagoena.
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bauaren agiri batean adierazitakoa.
- Pedro Arberi 30 kintal burdina.
- Joan “Nitxe” Areitzagari 10 kintal burdina eta
Joan Igartzari beste 10.
- Etxezarretari 26 kintal burdina (Joan Beltran
zenak bi marko eta erdiko kikara bahituran eman
zion horregatik).
- Gallaingo (Gallariko) auzian 10.000 marai gastatu zituen eta aurkariak kondenatu egin zituzten.
- Pedro Ortizi 75 kintal burdina.
- Mahuka batzuk bahituran emanak zituen, eta 7
florin eta 20 sos ere bai, ekarri zuten olo eta artatxikiagatik.
- Kristobalen amaginarrebak Maria Otxoaren zilarrezko zinta bat zuen, Joan Beltran zenak 10 florin
arruntengatik bahituran eman ziolako.
- Joan Mendaroren emazteari Joan Beltran zenak
urrezko 5 koroa eta urrezko gaztelau bat, korrejidoreak Joan Beltran zena preso eduki zuenetik.
- Joan Fernandez Areitzagakoari 121 kintal burdina.
- Joan Ierroa apaizari 63 florin arrunt eta 75 sos.
- Martin Zabala bilbotarrari 60 florin arrunt.
- Martin Arbolantxa bilbotarrari 6 kintal burdina.
- Joan Martinez Gilistegikoari 100 florin arrunt.
- Joan Martinez Zabalakoari 5 kintal burdina.
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Maria Otxoa Likonakoa alargunak konpromisoa erreginek Pedro Ibañez Areitzagakoa debarrari aginhartu zuen ondasun edo zor gehiagoren berri izaten dua bidali zioten Joan Beltran IV.a Iraetari zorra
ordain ziezaion. Joan Beltranen prokuradore Iñigo
bazuen inbentarioari eransteko.
Ruiz Etxeberrikoak zioenez, Joan Beltran III.a Iraeta
Lekuko izan ziren Joan Gartzia Baldakoa, Pedro zenari legea urratuz 200 kintal burdina kendu zizkion,
Gartzia Aueztitzakoa? Gontzalo Dorrekoa (Joan Gon- eta Joan Beltran IV.a oinordekoari ordaintzea agintzen
zalez Mezetakoaren semea) eta Martin (ikus [XV. m. zioten. 200 kintal burdina edo baliokide ziren 60.000
marai ematea zegokion. Bestela isuna ipiniko zioten.
90] agiria).
Esana dugu errege-erreginen mesedea zela medio
Joan Beltran IV.a Iraetak Zestoa, Aizarna, Aizarnazabal eta Oikiako elizetako patronatuak zituela. Baita
Zestoako probestu-kargua ere. Zestoa eta Aizarnako
elizetako patronatuagatik eta probestu-karguagatik ez
zuen auzi handirik izan, baina Aizarnazabalgo eta
Oikiako patronatuengatik bai.

Pedro Ibañezek, ordaintzen ez bazuen, hogei egun
zituen, agiriak zioenaren berri izan ondoren, Gortean
eta Kantzelaritzan bere prokuradorea aurkezteko
(ikus [XV. m. 113] agiria).

Zestoako eta Aizarnako elizetako auzia laster
amaitu zen, Fernando eta Isabel errege-erreginek
1485-VII-28an Kordobatik agindua bidali zutenean,
Zestoako Kontzejuak egindako eskariaren ondorioz.
Joan Beltran IV.a Iraetak Aizarna, Zestoa, Aizarnazabal eta Oikiako elizen patronatua zeukan errege-pribilegioaren bidez. Zestoako Kontzejuak zioenez,
ordea, Joan Beltran Iraeta aita zenak Zestoako eta
Aizarnako elizetan hamarrenen eta opalkuntzen erdia
baino ez zuen jasotzen. Beste erdia ez, bi elizen premietarako erabiltzen zelako. Gainera, Zestoako Kontzejuak, Iruñeko apezpikuak kargua eman ziezaien,
aipatutako bi elizetako erretore, bikario eta apaizak
aurkezteko eskubidea zuen.

Joan Intsausti apaiza izan zen ordura arte Aizarnazabalgo elizako erretore eta honen mendekoa zen Oikiako elizako bikarioa, eta auzi luzea eduki zuen bi eliza
horietako patronatuaz Joan Beltran IV.a Iraetarekin.

16.5.3. Joan Intsausti eta Joan
Beltran IV.aren arteko auzia

1485-V-28an Iraetako etxean Martin Santxez Lasturkoari (Debako ermandade-alkateari) eta Martin
Lopez Itziarkoa eskribauari bertako Maria Otxoa
Likonakoa alargunak eta Pedro Ortiz Iraetakoak
(Joan Beltran zenaren anaiak) errege-erreginek Kordoban 1485-III-28an egindako agiria erakutsi zieten.

Agiri hartan Aizarnazabalgo eta Oikiako elizetako
patronatua, hamarrenak, opalkuntzak, etab. Joan Beltran IV.a semeari eman zizkioten bizialdirako, eta
Zestoako hiribilduko probestu-kargua Joan Bel- ermandade-alkateari eskubide haiek gauzatu eta Joan
tran aita zenak eduki zuenez gero, oztoporik ez zego- Beltran IV.aren esku utz zitzala eskatu zioten. Martin
en semeak eduki zezan.
Santxez alkatea horretarako prest agertu zen.
Errege-erreginek onartu egin zuten Zestoako KonLekuko izan ziren Beltran Oñatz (Loiolako jauna)
tzejuaren eskabidea, eta aipatutako bi elizetan lehen- eta Martin Perez Altzegakoa azapeitiarrak eta Joan
dik zeuzkan eskubideak mantendu egin zituen (ikus Ruiz Irarrazabalgoa gaztea eta Martin Miguelez Sara[XV. m. 97] agiria).
solakoa debarrak (ikus [XV. m. 91] agiria).
Beste arazo bat ere bazuen Joan Beltran IV.ak aita1485-VI-14an, Aizarnazabalgo elizan, igandez,
ri kendu zizkioten burdina kintal batzuengatik. 1485- meza nagusiko garaian hauek azaldu ziren: Martin
XII-15ean Valladolidtik Fernando eta Isabel errege- Santxez Lasturkoa (Debako ermandade-alkatea),
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16.29. irudia.
Oikiako San Bartolome eliza.

Martin Lopez Itziarkoa eskribaua eta Pedro Ortiz Iraetakoa (hau Maria Otxoa Likonakoaren eta Joan Beltran IV.a Iraeta adingabearen izenean). Pedro Ortizek
errege-erreginen mesede-agiria ([XV. m. 81] agiria)
erakutsi zuen, eta Martin Santxez alkateari agiriak
zioena bete zezala eskatu zion. Aizarnazabalgo eta
Oikiako elizen patronatua Pedro Ortizen esku utzi
behar zuen, eta honek jaso egingo zuen Joan Beltran
IV.a adingabearen izenean. Martin alkateak erregeagiria buru gainean ipini eta obeditzeko prest zegoela
jakinarazi zuen.

Orduan Joan Intsausti erretoreak hura indarkeriaz
kentzen ziotela adierazi zuen. Eliz jantziak, hamarrenak eta eskubide guztiak erretorearenak zirela zioen.
Eliza berea zen, eta ez erregearena.
Alkateak ondoren, errege-agiriak zioena bete
zezatela agindu zien eliztarrei (besteak beste Martin
Etxaberi, Joan Etxabe semeari, Joan Mirubiari, Joan
Azpiazuri, Martin Erretolari, Pedro Etxaberi eta Joan
Etxabe errementariari, Mirubian bizi zenari).

Eliztarrek errege-agindua obedituko zutela zioten,
Aizarnazabalgo elizako patronatua, parrokiako eta guztiaren idatzizko agiria eskatu zuten. Martin
hamarrenak (ibaiaz eliz alderako etxeenak baino ez) Santxez alkateak ados ez baziren Errege-gortera jo
eta opalkuntzen erdiak Pedro Ortizen esku utzi zezatela adierazi zien.
zituen. Ibaiaz haranzko etxeen hamarrenak eta opalGero alkateak erreginaren beste agiri bat erakutsi
kuntzen erdiak erretorearentzat izango ziren.
zien ([XV. m. 87] agiria). Pedro Ortizek alkateari
Gero ermandade-alkateak aldare nagusitik Joan agiriak zioena bete zezala eskatu zion. Alkateak agiIntsausti erretoreak erabiltzen zuen meza-liburua ria buru gainean ipini eta obeditzeko prest zegoela
hartu eta Pedro Ortizi eman zion, tradiziozko erritu aitortu zuen. Eliztarrei agindua eman zien Joan Belgisa. Pedro Ortizek protesta egin zuen erretorearen- tran edo haren ordezkariari eskubideetan oztoporik
tzat hamarrenen zatia eta opalkuntzen erdia utzi jar ez ziezaioten. Eliztarrek agiriaren kopia eskatu
zioten.
zituelako.
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Pedro Ortiz Iraetakoak jakinarazi zuenez, igandetan apaizak eliztarren opalkuntzak (etxeko andreek
hildako senideengatik ematen zituzten olatak) jasotzeko ohitura zegoen, baina igande hartan apaiza ez
zen olatak jasotzera azaldu. Erretoreak maltzurkeriaz
jokatu zuela zioen. Erretoreak, Martin Etxabek eta
Joan Etxabe semeak ziotenez, ordea, igande batzuetan baino ez zituzten opalkuntzak jasotzen, eta erretoreak ez zuen maltzurkeriaz jokatu.

Martin Ibañez Aranokoaren aurrean Iñigo Ruiz
Etxeberrikoa azaldu zen, Maria Otxoa Likonakoaren
(Iraetako andre alargunaren) izenean. Bi erregeagiri original zituen eskuan ([XV. m. 89] eta [XV. m.
90] agiriak) eta haien kopiak nahi zituen. Suak,
uholdeak edo beste zerbaitek hondatuko ote zituen
beldur ziren.

Beraz, alkateak, agiriak eskuetan hartu eta ikertu
ondoren, Joan Martinez Zabalakoa eskribauari
Gertaera haien lekuko honako hauek izan ziren: kopiak atera zitzala agindu zion. Eskribauak agindua
Joan Ruiz Irarrazabalgoa, gaztea, Migel Migelez bete egin zuen.
Sarasolakoa, Joan Urkiolaegi eta Joan Zumaia debaLekuko izan ziren Joan Martinez Zarauzkoa batxirrak (ikus [XV. m. 92] agiria).
lerra eta Martin Lopez Itziarkoa eskribaua (debarrak)
Egun berean, 1485-VI-14an, Joan Martinez eta Joan Lopez Altzolaraskoa, gaztea (zestoarra) (ikus
Zabalakoa eskribauaren etxean Zestoako alkate [XV. m. 93] agiria).

16.30. irudia. Aizarnazabalgo Etxabe palazio.
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nazabalgo erretore eta eliztarren artean auzia zuten
Zaragozako artzapezpikuaren aurrean.

16.5.3.1. Aizarnazabalgo auzia Kordoban

1485-VII-4an Joan Umansoro Kordoban Errege-konOndorioz, Joan Beltran IV.a Iraetari emandako
tseiluan aurkeztu zen prokuradore gisa. Hauek izendatu zuten prokuradore: Joan Intsausti Aizarnazabalgo mesede-agiria deusezta zezatela eskatu zien Umansoerretoreak, Joan Martinez Mantzizidorkoak, Fernando ro prokuradoreak (ikus [XV. m. 94] agiria).
Areitzagak, Joan Epelolak, Joan Goiburuk, Martin
1485-VII-27an, Kordoban, Errege-kontseiluko
Etxabek, Joan Etxabe semeak eta Aizarnazabalgo gaiDiego Proaño alkate eta lizentziatuaren aurrean Joan
nerako eliztar guztiek.
Gartzia Likonakoak (Iraetako Maria Otxoa andre
Joan Beltran IV.a Iraetari, aita zenak egindako zer- alargunaren anaiak) Joan Beltran IV.a Iraetaren
bitzuengatik, Zestoa, Aizarna, Aizarnazabal eta ordezkari gisa bi agiri original aurkeztu zituen. XIV.
Oikiako elizetako patronatua (hamarren eta gainerako eta XV. mendeetan erregeek Iraetako jaunei emandaeskubideekin) eman zioten errege-erreginek. Hura ko pribilegioak ziren.
kaltegarria zen, Umansororen iritziz, eliztarrentzat,
Alkateari agiri haien kopia egiteko agindua eman
honako arrazoi hauek zirela medio:
zezala eskatu zion. Beldur zen erreta, uholdeak hon1. Mesede hura egin baino lehen eliztarrei deitu datuta edo beste eraren batera galduko ote zituen.
egin behar zitzaien, ordura arte hamarrenak erretoAlkatearen aginduz Joan Perez Umansorokoa
reak eramaten zituelako.
eskribauak egin zituen kopiak. Lekuko izan ziren
2. Elizako patronatua azken 100 urte edo gehiago- Pedro Fernandez Madrilgoa eta Joan Kordoba eskritan eliztarrek zuten. Haiek aukeratzen zuten, apez- bauak (ikus [XV. m. 95] agiria).
pikuari aurkezteko, erretore izango zena.
Hurrengo egunean, 1485-VII-28an, Oikiako eliza3. Joan Beltran zenak ez zituen inoiz hamarrenak ren atarian Aizarnazabalgo erretore Joan Intsaustiri
eraman, eta mesede egiteko erabilitako informa- prokuradore izan zedin ahalordea eman zioten bertazioa oker zegoen. Hamarrenak aipatutako elizeta- ko eliztarrek. Hauek izan ziren ahalordea eman ziotenak: Martin Santxez Beduakoa, Martin Atristain,
ko erretore eta bikarioek jasotzen zituzten.
Joan Etxabe, Joan Mirubia (edo Mihurubia), Martin
4. Joan Beltran IV.a lau urteko haurra zen. Beraz, Erretola, Joan Goiburu, Domingo Goiburu, Fernando
ezin zen izendatu elizak kudeatzeko. Are gutxiago Otsango, Pedro Etxabe, Joan Errezusta, Joan Atristain, Gartzia Epelola, Martin Iartza-Arregi, Joan
haurraren tutoreak.
Azpiazu, Otxoa Azpiazu, Domingo Aia eta Martin
5. Joan Beltran aita zenak urteren batean elizetako Etxabe.
hamarrenak jaso bazituen, errentan (ordainduta)
Errege-erreginek dei egin zieten haiengana joan
hartu zituelako izan zen, eta ez horretarako eskubizitezen. Maria Otxoa Likonakoak eskea egin zien
dea zuelako.
seme Joan Beltran Iraetari emandako pribilegioa zela
6. Enrike IV.a erregeak Joan Beltran aita zenari medio. Joan Martinez Mantelolakoak (edo Manteroeskubide hori eman izan balio, erabili egingo lakoak), errege-erreginen ganberako eskribauak, idatzi zuen ahalorde-agiria. Lekuko hauek izan ziren:
zukeen.
Martin Olaegi (Oikian bizi zena), Pedro Bedua (Mar7. Batetik Joan Beltran IV.aren eta bestetik Aizar- tin Santxezen semea eta Zestoako auzotarra) eta
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16.31. irudia. Oikiako Goiburugoikoa.

Joan Martinez Zabalakoa eskribauak idatzi zuen
Domingo (Joan Martinez Mantzizidorkoaren morroia
ahalorde-agiria, eta hauek izan ziren lekuko: Beltran
eta Zumaiako auzotarra) (ikus [XV. m. 96] agiria).
Iraeta eta Fernando Aizarnazabal zestoarrak eta
1485-VII-29an, hurrengo egunean, Kordoban Joan Migel Oliden debarra (ikus [XV. m. 99] agiria).
Gartzia Baldakoak, Joan Beltran IV.a Iraetakoaren
Egun batzuk geroago, 1485-VIII-25ean, Aizarnaizenean, eskabidea egin zien errege-erreginei Aizarnazabal eta Oikiako elizetako patronatua errespeta zabalgo erretore eta Oikiako bikario zen Joan Intsausziezaioten. Aizarnazabalgo Joan Intsausti erretorea tik Kordoban jakinarazi zuenez, Joan Beltran Iraetari
eta eliztarrak errege-erreginek Joan Beltrani emanda- eliza horietako patronatua eman zioten errege-erregiko eskubideen aurka atera ziren. Ez zizkioten hama- nek, baina erabaki haren aurka arrazoi juridikoak eta
eskriturak aurkezturik zituzten eta mesedea bertan
rrenak eta gainerako errentak eman nahi.
behera utzi behar zen.
Joan Gartziak zioenez, Joan Intsaustik ez zuen
Horrez gain, jende armatua etorri zitzaien elizara
erretore izateko eskubiderik, pertsona gaiztoa zen eta,
azken batean, errege-erreginei ez zien obeditzen. hamarrenak eramatera, eta erretoreari bularrean lanJoan Beltrani laguntzea, babesa ematea eta aurka egi- tzak ipinita mehatxu egin zioten. Eliztarrek eta apaiten ziotenak zigortzea eskatu zuen (ikus [XV. m. 98] zak ez zieten aurka egin, baina errege-erreginen
babesa eskatu zuen erretoreak, bestela hildakoak eta
agiria).
kalte handiak egon zitezkeelako (ikus [XV. m.100]
Hurrengo hilean, 1485-VIII-7an Aizarnazabalen agiria).
Domingo Lastur apaizak, ahalordea emanda, prokuEgun eta leku berean Aizarnazabalgo erretorea,
radore izendatu zituen Joan Gartzia Likonakoa
(Azkoitiko Baldako jauna eta Iraetako Maria Otxoa Joan Intsausti, eliztarren prokuradore gisa Erregealargunaren anaia) eta Iñigo Etxeberria. Hauek kude- kontseilura azaldu zen Joan Beltran Iraetaren ama
atuko zituzten Errege-kontseiluan eta beste edozein Maria Otxoa Likonak Aizarnazabal eta Oikiako
elizetako patronatuaz auzia jarrita dei egin ziotelaepaimahairen aurrean haren auziak.
ko.
Joan Beltran IV.a Iraetak eta haren ama eta tutore
Auzi hura eta deia bidegabeak zirelakoan, bertan
Maria Otxoa Likonakoak aurkeztuta, Iruñeko apezpikuak eta elizbarrutiko bikario nagusiak Aizarnazabal- behera uztea eta auzi-gastuak beste aldeari ordainaraztea eskatu zuen (ikus [XV. m. 101] agiria).
go erretore izendatu zuten Domingo Lastur.
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16.5.3.2. Joan Intsausti eta Iñigo Ruiz aurrez
aurre
1485-VIII-30ean, Kordoban, Iñigo Ruiz Etxeberrikoa
Errege-kontseiluan aurkeztu zen Joan Beltran Iraetaren eta Domingo Lasturren (Aizarnazabalgo erretore
berriaren) izenean. Errege-erreginek Joan Beltrani,
aita zenak egindako zerbitzuengatik, elizetako patronatua eman zioten, eta, honek aurkeztuta, Iruñeko
apezpikuak Domingo Lastur Aizarnazabalgo elizako
erretore izendatu zuen.
Lehengo erretoreak (Joan Intsaustik) eta zenbait
eliztarrek ez zituzten errege-aginduak obeditzen. Gainera Joan Intsaustik bi emakume (izeba-ilobak) ohelagun zituen eta haiekin seme-alabak izan zituen.
Emakume ezkonduekin oheratzen ere saiatzen zen.
Ez zen pertsona zintzoa eta ez zuen erretore izateko
inongo eskubiderik.

Errege-agindua eskatu zuen Iñigo Ruiz prokuradoreak, obeditzen ez zuten eliztarrek beren hamarrenak
Joan Beltrani eman ziezazkien (ikus [XV. m. 102]
agiria).
Aizarnazabalgo Joan Intsausti erretorea ere Kordoban zen, eta 1485-IX-2an Joan Beltran Iraetarekin
zuen auzirako utzitako eskritura originalak jasotzeko
eskabidea egin zion Errege-kontseiluari. Behar izanez gero, ganbera-eskribauak kopia atera zezala eskatu zuen (ikus [XV. m. 103] agiria).
Egun eta leku berean Iñigo Ruiz Etxeberrikoa prokuradoreak, Juan Beltran Iraeta eta Domingo Lastur
erretore berriaren izenean, Joan Intsaustirekin zuten
auzia amaitutzat ematea eskatu zion Errege-kontseiluari; izan ere, Joan Intsaustik epearen barruan ez zuen
erantzunik eman. Beraz, eskritura eta titulu originalak
erakuts zitzala eskatu zuen (ikus [XV. m. 104] agiria).

16.32. irudia. Aizarnazabal.
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Biharamunean, 1485-IX-3an, Aizarnazabalgo
erretore eta Oikiako bikario zen Joan Intsaustik eskea
egin zien errege-erreginei. Joan Beltran Iraetaren eta
Domingo Lasturren prokuradore Iñigo Ruiz Etxeberrikoak aurkeztutako arrazoiei aurka egin nahi zien.
Joan Intsausti ezin zuten erretoretzatik bota ordura
arte, bakean eta denek onartuta, erretore izan zelako
etabe rtakoha marrenakj asotzenz ituelako.O kere san
zieten patronatua Joan Beltran aita zenarena zela eta
hamarrenak ere Joan Beltranek jasotzen zituela. Gainera, erretorea aukeratzeko (gero apezpikuari aurkezteko) eskubidea eliztarrena zen, eta ez errege-erreginena. Horren guztiaren eskriturak aurkeztu zituen
Joan Intsaustik.

tik patroi unibertsal, eta Joan Intsausti eta honen lagun
ziren eliztarrak zigortu egin behar zituzten.
Joan Intsaustik aurkeztu zuenez, lehengo Martin
Ierroa erretorea bertako eliztarrek aurkeztu zuten,
baina, Iñigok zioenez, hura Fortun Santxezek (Joan
Beltran IV.aren aitonak) aurkeztu zuen. Lehenagoko
Antso Perez erretorea, berriz, Joan Beltran II.ak (Joan
Beltran IV.aren birraitonak) aurkeztu zuen.
Joan Intsaustik jendea bildu zuen errege-erreginak
elizako patroi ez zirela esanez eta haiei aurka egiteko
asmoz. Beraz, beste aldea zigortzea, eliztarrei hamarrenak ordainaraztea, “betiko isiltasuna” ezartzea eta
auzi-gastuak beste aldeari egoztea eskatu zuen.

Joan Beltran aitak inoiz hamarrenak jaso izan
Errege-kontseilukoek auzia amaitutzat jo zuten
bazituen, eskubide hura errentan hartu zuelako izan
zen, eta ez bestela. Iñigo Ruiz prokuradoreak, bestal- (ikus [XV. m. 106] agiria).
de, gauza gordinak esan zituen Joan Intsaustiren
Beste bi egun geroago, 1485-IX-7an, Aizarnazaaurka, baina erretoreak horrelako akatsik baldin
balgo erretore Joan Intsausti eta Iñigo Ruiz Etxeberribazuen, hori jakitea ez zegokien errege-erreginei.
koa, biak ere Kordoban, ados jarri ziren AizarnazabalJoan Beltran aita errege-erreginen zerbitzuan ari go elizako patronatuaz Errege-kontseiluan martxan
zela hil omen zen, ziotenez, baina Joan Intsaustiren zuten auzia egun hartako egoeran 90 egunerako eteteiritziz, aurkakoa esan zitekeen. Probintziak gerrarako ko. Epe hura igarotakoan edozein aldek izango zuen
bi itsasontzi prestatu zituen, baina Joan Beltran aitak auziari, eten zuten egunean bezala, jarraipena emateoztopoak ipini eta gaizki jokatu zuelako preso eduki ko eskubidea eta amaiera arte jarraitzekoa (ikus [XV.
m. 108] agiria).
zuten.
Handik hiru hilabetera, 1485-XII-10ean, Fernando
Joan Beltranen ordezkariek indarrez hartu zuten
erretoretza, eta eliztarrei kalte egin zietenez gero, eta Isabel errege-erreginek Valladolidtik Zestoako
lehengo egoerara itzul zitezela agintzea eta eliztarrak Lope Martinez Amilibikoa eskribauari agindua eman
zioten Joan Beltran Iraetaren prokuradore Iñigo Rruiz
babestea eskatzen zuen (ikus [XV. m. 105] agiria).
Etxeberrikoari eskritura batzuen kopia eman zieBi egun geroago, 1485-IX-7an, Kordoban Joan zaion.
Beltran Iraetaren eta Aizarnazabalgo Domingo Lastur
Aizarnazabalgo elizako hamarrenei buruz auzia
erretore berriaren prokuradore gisa, Iñigo Etxeberriak
Joan Intsausti erretoreak auzian aurkeztutako arra- zuten Joan Intsaustik eta Joan Beltranek, eta Joan
Beltranen aldeak eskritura batzuk eskatuta, Lope
zoiei erantzun egin zien.
Martinez eskribauak ez zizkion eman.
Joan Intsausti inolako eskubiderik gabe egin zuten
Errege-erreginek eskrituren kopia, bere ikurraz
erretore, Jainkoari eta erregearen aginpideari begirunerik erakutsi gabe. Bizkaiko konderrian eta Gipuzko- sinatuta, eman zezala agindu zioten. Bestela isuna
ako probintzian errege-erreginak ziren guztiz aspaldi- ezarriko zioten. Kopia ez emateko arrazoiren bat bal- 496 -
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din bazuen, hamabi eguneko epearen barruan Kantze- zituzten zuhaitzak moztu, Indo baserria konpontzeko
laritzan aurkeztu beharko zuen (ikus [XV. m. 111] ez baldin bazen. Sei urte igarotakoan, Martin semeak
eta emazteak zuhaitzak moztu, edota saldu ahal izanagiria).
go zituzten Joan eta Maria gurasoek parte hartu gabe.
Gainera Joan eta Maria gurasoenak izango ziren
16.5.4. Martin Urrutiaren eta Maria
hogei urtean landaturik zituzten lizarrak. Dena den,
Potzuetaren ezkontza
Martin Urrutia semeak gurasoek zituzten zorrak
Zestoako Urbietan, Ausoroetxeko atarian, Joan Perez ordaindu egingo zituen. Martinen Joan eta Maria
Idiakaizkoa eta Joan Martinez Zabalakoa Zestoako gurasoek ezkonberriei behia bere txahalarekin eta
eskribauen aurrean, hauek elkartu ziren: alde batetik bost ardi emango zizkieten sei urteko epean. GaineraJoan Urrutia eta Maria Ibañez Agirrekoa senar-emaz- ko ganaduak gurasoek beretzat gordeko zituzten.
teak, beren Martin Urrutia seme eta senargaiarekin,
Guraso zaharrak eta senar-emazte berriek elkarreeta bestetik Joan Potzueta “Agure” eta Maria Ibañez
Ausoroetxekoa senar-emazteak, alaba Maria Potzueta kin ez bizitzea erabakitze bazuten, ondasunen gozamen edo usufruktua erdibana izango zuten bizialdi
emaztegaiarekin.
osoan, eta ostilamendua ere (upelak eta gainerako
Ezkontza-kontratu hartan Joan Urrutiak eta Maria gauzak) erdibana izango zen. Ados jarrita Indo baseemazteak Indo baserria bere soro, sagasti, baso, lur rriaren eta haren ondasunen etekin guztiak Martin eta
eta ondasunekin beren seme-errainei eman zizkieten. emazte berriak jasotzen baldin bazituzten, semeBaldintzak hauek ziren: egun hartatik hasita hurrengo errainek gurasoak egoki mantendu eta jantzi egingo
sei urtean Joan Urrutiak eta emazteak Indo baserria zituzten, eta hildako arbasoen elizako gaiak senargobernatuko zuten eta hango etekinak jasoko zituzten emazte gazteen kargu izango ziren. Martin Urrutiak,
semeak eta errainak parterik izan gabe, baina ezingo gainera, lau arrebetako bakoitzari lihozko gona bana
zituzten baserria eta haren ondasunak saldu. Ezingo emango zien sei urteko epearen barruan.

16.33. irudia.
Zestoako
Urbietako
Ausoroetxea baserria.
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Bestalde, Joan Potzueta “Agure” goitizenekoak
eta Maria Ibañez Ausoroetxekoak beren Maria
Potzueta alabari eta Martin suhiari 115 kintal burdina
(barra biribil tolestutan) emango zizkieten. Hamabost
eguneko epean 20 kintal (Beduan ipinita), San Migel
egunerako beste 15 kintal. 35 kintal haiek Martin
Urrutiak gurasoen zorrak ordaintzeko izango ziren.
Beste 80 kintalak sei urteko epearen barruan emango
zizkieten Joan Urrutiari eta Maria Agirre emazteari.
Joan Potzuetak eta Maria emazteak, gainera, alabari
behia txahalarekin, bost ardi eta arreoa emango zizkioten sei urteko epearen barruan.

16.5.5. Zumaiak Aizarnazabal eta
Oikia nahi

1485-IV-26an Valladolidtik Fernando eta Isabel errege-erreginek Zumaiako Martin Diaz Mirubikoa eta
Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa eskribauei agindua bidali zieten. Errege-kontseiluan auzia zuten,
alde batetik Zumaiako Kontzejuak, eta bestetik Zestoako Kontzejuak eta Saiazko San Migelgo eliztarrek
(Aizarnazabal eta Oikiako biztanleek). Zumaiarrek
ziotenez, Saiazkoek Zumaiako hiribilduaren jurisdikziopean egon behar zuten (Zestoakoaren mende zeuden 1470. urteaz gero), eta Gipuzkoako Probintziak
Senarra edo emaztea hilda edo beste eraren batera horretarako epaia emana zuen.
ezkontza legezko seme-alabarik utzi gabe hausten
baldin bazen, ezkontzara ekarritako ondasunek
Zestoarrek, ordea, gora jo zuten Enrike erregearen
bakoitzak bere jatorrira (enborrera) itzuli beharko garaian, baina, zumaiarrek ziotenez, ez zuten hori
zuen, eta ondasun haiek sortutako irabazien erdiek egiteko eskubiderik. Zestoarrak, ordea, behar ziren
ere bai.
froga guztiak aurkezteko prest zeuden. Ondorioz,
Errege-kontseilukoek 80 eguneko epea eman zieten
Joan Urrutiak eta Maria emazteak fidatzaile bi aldeei lekukoen testigantzak aurkez zitzaten.
hauek aurkeztu zituzten: Joan Lopez Altzolaraskoa,
Fernando Arreitza hauspagina (burdinoletako hausMartin Diaz eta Joan Martinez eskribauek Zestoapoak egiten zituena), Martin Urrutia barberua eta ko lauzpabost lekukori eta Zumaiako beste lauzpaJoan Errezusta zestoarrak. Joan Potzueta “Agure” bosti hartuko zizkieten, zin eginarazita, testigantzak.
eta Maria Ibañez senar-emazteek fidatzaile hauek Froga haiek hartzeko eta aurkezteko prozeduraren
ekarri zituzten: Beltran Ibañez Gebarakoa, Beltran xehetasunak zehaztu egin zizkieten aipatutako bi
Urbieta, Joan Bengoetxea eta Paskual Altzolarats eskribauei (ikus [XV. m. 86] agiria).
zestoarrak.

16.5.6. Beltran Altzolaratsen hilketak
Agiri hartan, aipatutako bi eskribauen aurrean,
lekuko hauek izan ziren: Lope Iraeta (bikarioa eta
Aizarnako elizako hartzailea), Joan Intsausti
(Aizarnazabalgo bikarioa), Migel Epelola eta Joan
Altzolarats apaizak, Joan Altzolarats, Beltran
Altzolarats, Fernando Etxeberria, Pedro Arbestain
(gaztea) eta Joanto Esnal zestoarrak (ikus [XV. m.
82] agiria).

Beltran Ibañez Gebarakoaren seme Beltran Altzolatsek Maria Joanes Pagino emaztea eta Martin Gorosarri hil egin zituen, adulterio egiten harrapatu zituelako. Gero Zestoako kartzelara joan eta bere burua
alkatearen esku utzi zuen.

Beltran Altzolarats (Altzolarats jauregikoa) preso
egon zen Martin Ibañez Aranokoa alkateak auzi hartan
Agirian Lope Iraeta Aizarnako bikarioa eta Joan epaia eman zuen arte. Beltran hiltzailea errugabetzat
Intsausti Aizarnazabalgo bikarioa zirela esaten da, jo zuen, eta hildakoen senideei “betiko isiltasuna” ezabaina, biak ala biak, bakoitza bere elizan erretore rri zien. Beltran Altzolaratsek eskatuta, errege-erregiziren.
nek agindua bidali zuten Zestoako alkateak emandako
epaia bete zedin (ikus [XV. m. 107] agiria).
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16.34. irudia.
Aizarnako Gorosarri
baserria.

16.5.7. Legazpi (Urola) ibaiko presak
eta konportak
Zestoan, 1485-XII-7an, Pedro Fernandez Larretxekoa
alkatearen aurrean Lope Altzolarats eta Joan Etxabe
aurkeztu ziren. Lope, hain zuzen, Bekolako Maria
Ibañez Altzolaraskoaren eta honen seme Joan Arteagaren izenean prokuradore zen. Joan Etxabek, berriz,
Martin Etxabe aita ere ordezkatzen zuen.
Alkateari idazti bat eman zioten, eta bertan ziotenez, Pedro Ortiz Iraetakoak (Fortun Santxezen semeak), Beltran Ibañez Gebarakoaren eta Joan Ibañez
Altzolaraskoaren prokuradore izanik, Diego Gonzalez de la Sal batxiler eta epaileak epaia eman zuen
Zumaiako hiribilduak eta Legazpi ibaiko (oraingo
Urolako) burdinoletako jabeek eskatuta.
Etxabe eta Errezustako errotetako presak eta bertako nasak kendu eta konportak zituzten presak egitea
agindu omen zuen, ibaian gora eta behera txalupak,
burdin mea, burdina landua eta beste hainbat salgai
garraiatuz, ibil zitezen.

Pedro Ortizek epaia betetzea eskatzen zuen, baina
beste aldekoek (Lope Altzolaratsek eta Joan Etxabek)
ziotenez, hark ez zeukan hori eskatzeko eskubiderik.
Diego Gonzalezen epaiak zioena ez zen egia. Gainera Diego batxilerrak ez zuen eskumenik presei eta
nasei buruzko epaiak emateko, bidesari, zubi eta galtzadei buruz baizik. Errotak, bestalde, oso beharrezkoak ziren jendea elikatzeko.
Horrez gain, batxilerrak ez zukeen horrelako epairik emango Lope eta Joani deitu eta haien arrazoiak
entzun izan balitu. Ez zen, ordea, Zumaiara etorri eta
ez zituen presak eta nasak ikusi. Ez zien beste aldekoei dei egin. Epaian ez zuen zehazten konportek zenbat zabal izan behar zuten, eta ez zuen kontuan hartu
ibaian Errezusta eta Etxabe baino gorago eta beherago beste presa eta nasa batzuk ere bazeudela, Oikiako
erroten presa (Joan Ortiz Zarauzkoarena) eta Mantzizidor baserriko presa eta nasa, adibidez. Ibaian gora
burdinoletako presak zeuden: Txiribogakoa, Aizarnazabalgoa, Iraetakoak, Lilikoa eta Lasaokoa, eta ezingo ziren txalupak eta alak ibili. Gainera ibai hura ez
zen txalupak ibiltzekoa izan.
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16.35. irudia. Aizarnazabalgo Errezustabeko presa.

Batxilerrak Gasteizen eman zuen epaia, eta Joan
Ulibarri eskribauak idatzi zuen, horretarako ahalmenik izan gabe. Epaian Joan Etxabe eta Martin Errezusta aipatzen ziren, eta beste inor ere ez.

- Hiribilduko etxe baten erdia.
- Hiribilduko beste etxe baten erdia.
- Sagasti bat.
- Hiribildutik gertu zegoen baratze baten erdia.
- Etab.

Zestoako Joan Martinez Zabalakoa eskribauak
Ondasun haiek Ana Perezek Beltran Zabala aita
eskrituren kopia egin arte ez zuten epaiaren berri
izan. Alkatearigor aj otzeae skatuz ioten,e paiabe rtan hildakoan oinordetzan jaso zituen. Aitarik gabekoa eta 25 urte baino gutxiagokoa zen, eta mesebehera gera zedin (ikus [XV. m. 110]).
dea eskatu zien Errege-kontseilukoei ondasunak
itzul ziezazkioten. Halaxe agindu zuten Errege16.5.8. Ana Perez Mendiolakoa auzitan
kontseilukoek. Bestela 80.000 marai ordainduta
1485-XII-15ean Valladolidtik Fernando eta Isabel erosi egin beharko zizkioten Ana jabeari delako
errege-erregineka ginduabi daliz ietenZ estoakoM ar- ondasunak.
tin Urrutia eta honen emazte Katalinari. Iñigo Ruiz
Martin Urrutiak eta Katalina emazteak, agindua
Etxeberrikoa zestoarrak Ana Perez Mendiolakoaren
zaintzaile gisa auzia ipini zien. Iñigok zioenez, Mar- betetzen ez bazuten, hogei eguneko epea zuten Erretin eta emazteak Zestoan beretzat hartu eta okupatu- ge-kantzelaritzan prokuradorea aurkeztu eta beren
rik zituzten, Ana Perezen borondatearen aurka, onda- arrazoiak auzian azaltzeko (ikus [XV. m. 114] agiria).
sun hauek:
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16.5.9. Batzar Nagusiak Zumaian eta
Hondarribian

zuten: bi bikario eta sei kapilau edo zerbitzari egongo ziren34.

1485eko apirilean Gipuzkoako Batzar Nagusiak
Donostian, berriz, San Martin auzoan 1485ean
Zumaian bildu ziren. Mutrikuri, hiribilduan sutea ireki zuten San Lazaro izeneko ospitalea, eskaleek eta
izan zutelako, hamabost urterako 71 sukalderi ordain- gaixoek bertan babeslekua izan zezaten35.
tzea zegokiena (guztira 83 zituen Mutrikuk) barkatu
egin zioten23.
Arabako Gebara herrian juduak ere bizi ziren garai
hartan. Inguruko herri guztietan euskaraz egiten
Urte hartako udazkenean Hondarribian izan ziren zuten, eta XV. mendearen erdi aldera Jakob jaunaren
Gipuzkoako Batzar Nagusiak. Han, berriz, Arrasateri hiletetan euskarazko eresiak abestu omen zituzten.
100 sukalderi ordaintzea zegokiona (guztira 128 Gebarako judutegian bizi zirenek, Gasteizkoan bizi
zirenek bezalaxe, 1485ean zergak ordaindu zituzten
zituen) barkatu zioten.
Granadako erreinuaren aurkako gerran laguntzeko36.
1485-IV-23tik aurrera beste hiru urte eta lau hilabetean Probintziaren Bolloidun liburua bazterturik
1485. urtean, 86 urte zituela Lope Gartzia Salazaregon zen, Alcala de Henaresen zedula batean Gipuz- koa, Somorrostro edo Muskizko San Martingo jauna,
koako eskribautza erregeak inori ez ziola eman jaki- hil egin zen2. Euskal Herriko bando eta jauntxoen
narazi zietelako.
arteko gorabeheren historia idatzi zuen.
Bestalde, erregeak Kordoban 1485-IV-23an beste
1485-III-28an, berriz, Fernando Katolikoa erregegutun batean Elizako eskribau eta notario ziren apaiz ak Rodrigo Borgia kardinalaren Zesar Borgia semea
eta legoei agindua bidali zien. Batez ere Lur zabal eta Espainiako “Handi” izendatu zuen, hau da, nobleziaherrixketan Elizaren eskribauek salerosketa-agiriak, ko maila gorena eman zion18.
ezkontza-kontratuak, testamentuak, etab. egiten
zituzten Elizaren jurisdikzioaren mendean, baina gai
haietan eskribau publikoek egin behar zituzten agiriak, eta ez Elizaren eskribauek. Beraz, erregeak
debekatu egin zien gai zibiletan jardutea4.
Hiru egun geroago, 1485-IV-26an, Kordobatik
errege-zedula bidali zitzaion Gipuzkoako Probintziari, lehendik zuen 200.000 maraiko zorra barkatu egin
ziotelako8. Urte hartan Gipuzkoako eskopetariak eta
baleztariak ibili ziren Granadako erreinuaren aurkako
gerran33.

16.5.10. Azkoitia, Donostia, Gebara, etab.
Azkoitiko Baldako Andre Mariaren elizako patronatua Joan Gartzia Baldakoak zuen (Iraetako Maria
Otxoa Likonakoaren anaiak) eta 1485-II-24an Errege Katolikoek emandako agiri batean eliza hartan
handik aurrera mezako zortzi apaizek egon behar
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