17. (1486. urtea)
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17. (1486. urtea)

17.1. Legazpi (Urola) ibaiko nabigazioa

17.2. Bedamako auzia, mendietatik
egurra hartzeko eskubideaz

1486-I-12an Valladolidtik Fernando eta Isabel errege-erreginek agindua bidali zieten Gipuzkoako
Batzar Nagusietako prokuradoreei, Beltran Ibañez
Gebarakoa, Joan Lopez Altzolaraskoa eta honen
Joan semearen eskariz, hiru bat urte lehenago
Diego G onzalez d e l a S al b atxilerrak, L egazpi i baia
nabigatzeko libre utz zezaten, emandako epaiari
buruz. Epaia Martin Etxabe, Joan Errezusta, Joan
Arretxa (Arretxe?), Joan Ortiz Zarauzkoa, Joan
Mantzizidor eta Joan Fernandez Dornutegikoaren
aurkakoa zen. Zestoako eta Zumaiako biztanleak
ziren hauek.
Zumaiatik Zestoara doan Legazpi ibaian presak
eta nasak eginak zituzten, eta konportak ipintzea
agindu zuen epaiak, txalupak ibaian gora eta behera
ibil zitezen. Epaia denek bete zuten, Martin Etxabe,
Joan Etxabe eta Joan Errezustak izan ezik. Haiei ere
epaiak zioena betearaztea agindu zien Batzarrei errege-erreginek (ikus [XV. m. 116] agiria).

Zestoako Kontzejuak Getarian bizi zen Lope Martinez Zarauzkoarekin bi auzi zituen zintzilik. Lope
Martinez Bedamako burdinolako jabe zen, eta inguruko herri-basoetatik egurra hartzeko eskubidea zuela
zioen. Kontzejuak, ordea, ukatu egiten zion eskubide
hori eta auzia zuten. Bestalde, burdinolaren ondoan
etxea zuen eraikia Lope Martinezek, eta Zestoako
Kontzejuak botarazi egin nahi zion, herri-lurretan
egina zegoela eta. Hori zen bigarren auziaren gaia.
Lehen auziari dagokionez, 1486-I-14an Valladolidtik Fernando eta Isabel errege-erreginek agindua
bidali zieten Zarauzko Joan Ibañez Amilibikoa eta
Zestoako Joan Lopez Amilibikoa eskribauei. Su-egurra, oholak egitekoa, adarrak, gorosti-hostoak eta
garoa herri-lurretatik hartzen eta herri-lurretan luberriak egiten lehen bezala jarraitu nahi zuen Lope Martinezek (ikatza egiteko hartzen ez), baina Zestoako
Kontzejuak eragotzi egiten zion.

17.1. irudia. Amilibitxiki (etxe multzoa).
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Lope Martinezek bere lekukoen testigantzak aurkeztu zituen. Kontzejuak, berriz, epea eskatu zuen
bere testigantzak aurkezteko. Bitartean Lope Martinezek egurra, etab. hartu ahal izango zituen, nahiz eta
Zestoako herriak horren aurkako Ordenantzak eduki.
Lope Martinezek fidatzaileak ipiniko zituen, eta
azken epaia aurkakoa baldin bazuen, kalteak eta
haien interesak ordaindu egingo zituen.

bait gauza bahitu egin zizkieten. Haiei itzultzea eskatzen zuen Lope Martinezek.
Eskabidea ontzat eman zioten, baina fidatzaileak
ipini beharko zituen, auzia amaitu eta aurkako epaia
baldin bazuen kaltea Kontzejuari ordaintzearren.
Aipatutako bi eskribauek, berriz, Lope Martinez getariarrak aurkeztutako lekukoei testigantzak hartuko
zizkieten (ikus [XV. m. 118] agiria).

Aipatutako bi eskribauek Lope Martinezen lekuIldo beretik bidali zizkieten errege-erreginek egun
koei galdeketa egingo zieten, eta agirian bertan testigantzak nola eta noiz jaso ere zehaztu zieten. Bide eta leku beretik, hau da, 1486-I-14an Valladolidtik,
batez, errege-erreginek babesa eman zioten Lope gutunak Zarauzko Joan Ibañez Amilibikoa eta Zestoako Joan Lopez Amilibikoa eskribauei beste bi agiri,
Martinezi (ikus [XV. m. 117] agiria).
alde bietako lekukoen testigantzak jaso zitzaten (ikus
Egun eta leku beretik errege-erreginek agiria bidali [XV.m. 119] eta [XV. m. 120] agiriak).
zieten lehentxeago aipatutako bi eskribauei. KontzeHilabete batzuk geroago, 1486-V-2an, Valladolidjuaz gain, Lope Martinezek basozain hauekin ere auzia
zuen: Joan Urrutia Indokoa, Beltran Ibañez Altzolaras- tik errege-erreginek bi agiri bidali zizkieten Getariako
koa, Paskual semea, Peruste Ezenarro, Joango Ezena- Paskual Migelez Arretxekoa eta Zestoako Joan Lopez
rro, Artxu “Andiaren” Matxin Morrotxin seme eta Amilibikoa eskribauei. Bedaman herri-lurretatik egurra hartzeko auzian alde bakoitzak bere lekukoen tesLope Zuuberen Lope Zuube suhiarekin.
tigantzak aurkeztuak zituen Errege-entzutegian, baina
Lope Martinezek zioenez, Bedamako herri-lurre- alde bakoitzak beste aldearen testigantzetan akatsak
tan soroak egiteko eta egurra hartzeko eskubidea zeudela zioen. Ondorioz, berriz ere testigantzak hartuzuen, baina horregatik Zestoako basozainek aurreko ko zizkieten Zestoako Kontzejuak aurkeztutako lekuurtean (1485eko iraileko egun batean) Lope Martine- koei aipatutako bi eskribauek (ikus [XV. m. 130] eta
zi eta Bedamako bere burdinolako olagizonari zen- [XV. m. 131] agiriak).

17.2. irudia.
Zestoako
Kontzejupea.
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Zestoako Kontzejuak beste auzi bat zuen Zestoako
Joan Lopez Amilibikoa eskribauarekin, eta erregeerreginek agindua bidali zioten Valladolidtik 1486-V2an. Pedro Arriolak (Zestoako Kontzejuaren, Joan
Urrutiaren eta beste zestoar batzuen prokuradoreak)
eskea egin zuen Errege-entzutegian. Lope Martinez
Zarauzkoarekin zituzten bi auzietan Joan Lopez
eskribauak, testigantzak hartzen egindako lanagatik,
4.500 marai kobratu omen zizkien. Kopuru handiegia
zelakoan, soberan eramandakoa itzul zezala eskatzen
zuten.
Errege-entzutegiko bi eskribauk Joan Lopez Amilibikoak bere lanagatik 1.390 marai eraman behar
zituela erabaki zuten. Gainera, testigantzak hartzen
igarotako egun bakoitzeko beste 60 marai kobratzeko
eskubidea zuen. Hortik gora kobratuta zeukana itzuli
egin beharko zien. Bestela ondasunak bahitu eta saldu
egingo zizkioten. Auzi-gastuak ere eskribauak
ordainduko zituen (ikus [XV. m. 132] agiria).

17.3. Bedamako mendietako egurraz
emandako behin betiko epaia
1486-X-12an Tordesillastik errege-erreginek Lope
Martinez Zarauzkoak Zestoako Kontzejuarekin zuen
auzian behin betiko epaia betearazteko gutuna bidali
zien Gipuzkoako Batzarrei eta bertako zein beste
lekuetako agintariei. Bertan auziaren xehetasuna jakinarazten dira. Getariako Lope Martinez Zarauzkoak
burdinola zuen Bedaman, Zestoako partean, eta, hark
zioenez, Gipuzkoako burdinolek Gaztelako Alfontso
XI.a erregearen garaitik pribilegioa zuten herri-lurretatik egurra hartzeko. Zestoako Kontzejuak, ordea,
Ordenantzak egin zituen, eta ez zion uzten egurra hartzen, Santa Engrazia eta Bedama artean saroi berriak
ipini zituztelako.

berriz, ordura arte su-egurra, zura, oholak, adarrak,
gorosti-hostoak eta garoa oztoporik gabe hartzen
zituzten.
Alde bakoitzari bere arrazoiak eta frogak aurkezteko Errege-kontseilukoek 90 eguneko epea eman zieten. Lope Martinezek epearen barruan aurkeztu
zituen bere testigantzak, baina Zestoako Kontzejuak
ez. Zestoako prokuradoreak bere arrazoiak frogatutzat jotzen zituen, baina epe luzeagoa eskatu zuen
bere testigantzak aurkezteko. Epaileek beste 90 egun
eman zizkieten. Hala ere, Lope Martinezek bitartean
egurra ateratzen jarraitu ahal izango zuen. Zestoako
prokuradoreak erabaki hura deusezta zezatela eskatu
zuen, baina epaileek eskubidea aitortu zioten Lope
Martinezi herri-lurretatik egurra hartzeko eta bertan
luberriak egiteko. Dena den, auziko behin betiko
epaia eman arte eta sei eguneko epean Lope Martinezek fidatzaileak ipiniko zituen, Errege-kontseilukoen
azken erabakia aurkako baldin bazen kalteak eta interesak Kontzejuari ordain ziezazkioten.
30 eguneko epearen barruan alde bakoitzak bere
testigantzak eta arrazoiak aurkeztu beharko zituen.
Ondoren, dena aztertuta, Errege-entzutegikoek behin
betiko epaia eman zuten. Lope Martinez Zarauzkoari
aitortu egin zioten Santa Engraziatik herriaren mugaraino Bedaman herri-lurretatik egurra ateratzeko
eskubidea. Su-egurra, oholak, zura, gorosti-hostoak
eta garoa hartu ahal izango zituen. Ikatza egiteko egurra, ordea, ez. Zestoako Kontzejuari gai berarekin
auzitara jotzea debekatu egin zioten. Epaia betetzeko
bermeak emango zituen, eta, gainera, bederatzi eguneko epean basozainek Bedamako baserritar eta olagizonei bahitutako gauzak itzuli egingo zizkieten.

Lope Martinez Zarauzkoak Santa Engraziatik
Ernio eta Errezileraino egurra hartzeko eskubidea
Zestoako Kontzejuaren prokuradoreak zioenez, eskatu zuen. Gainera, Zestoako Kontzejuari bere
burdinolek inoiz ere ez zuten pribilegiorik eduki jurisdikzioan beste leku batzuetan saroiak ipintzea
horretarako, eta egurra Kontzejuari erosi egin behar debeka zezatela eskatu zien.
zitzaion. Ordenantzak, gainera, ez ziren berriak eta
Zestoako ordezkariak Lope Martinezek azkena
denen onerako egin zituzten. Lope Martinezen prokuradoreak (Diego Santxez Betanzoskoak) zioenez, eskatutakoa ez zezatela aintzat hartu erregu egin zien
- 509 -

I ZESTOA MENDETAN ZEHAR (Historiaurretik 1500. urtera arte)

17.3. irudia. Santa
Engraziako benta.

epaileei. Ondoren, epaileek berrikuspen-mailako
behin betiko epaia argitara eman zuten: azkena emandako epaia berretsi egin zuten. Lope Martinezek egurra, etab. hartu ahal izango zituen Bedaman, baina
Zestoako Kontzejuak eskubidea zuen saroi berriak
beste edonon ipintzeko (ikus [XV. m. 142] agiria).

17.4. Bedamako etxeaz emandako behin
betiko epaia
Fernando eta Isabel errege-erreginek, 1486-X-26an
Tordesillastik Gipuzkoako eta haien erreinuetako
agintariei Getariako Lope Martinez Zarauzkoak eta
Zestoako Kontzejuak Bedaman burdinolaren ondoan
eraikitako etxeaz zuten auzian behin-betiko epaiaren
gutun betearazlea bidali zieten.
Auzia lehenbizi Zestoako Martin Ibañez Aranokoa
alkateak tratatu zuen, eta agindua ere eman zuen
horretaz (ikus [XV. m. 84] agiria). Lope Martinezen
Joan Errezil prokuradorea azaldu zen alkatearen
aurrera, eta, hark zioenez, eskatzen zitzaizkion eskriturak Errege-kontseiluan aztertu behar ziren, alkatea

bera auzian parte zelako. Zestoako Kontzejuak aurkez zitzakeen eskriturez mesfidantza agertu zuen,
susmagarriak eta faltsuak izango zirelakoan.
Hala ere, Zestoako Martin Ibañez Aranokoa alkateak eta Azpeitiko Pedro Perez Bikuñakoa batxiler eta
alkateak agindua eman zioten Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa eskribauari beren bizialdian eskribau
izandako Pero Lopez Bergarakoa eta honen seme
Joan Perez Barrundikoa eskribauen erregistroetan
Bedamako burdinolaren ondoko etxea herri-lurretan
eraikia zela eta Kontzejuak nahi zuen bitartean egongo zela eraikita zioen konpromisoa aurki zezan. Aipatuta bi eskribau aita-seme izandakoen eskriturak arakatuko zituen.
Lope Martinezen prokuradoreak gora jo zuen,
auzia Errege-kontseiluaren esku gera zedin. Bere
arrazoiak azaldu zituen. Lope Martinezek Zestoako
Bedaman zeukan etxean Joan Lorbide olagizona bizi
zen, eta alde guztietan Lope Martinezen lurrez inguraturik zegoen. Halaxe omen zegoen azken hirurogei
urtean. Zestoako Kontzejuak zioenez, ordea, etxea
herri-lurretan eraikita zegoen.
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Orduan Errege-kontseilukoek beren gutuna argitaratu zuten (ikus [XV. m. 109] agiria), Kontzejuari
Lope Martinezi oztopoak ipintzea debekatuz. Zestoako Kontzejuak ere bere prokuradorea izendatu zuen,
eta bere arrazoiak azaldu zituen. Zestoako Kontzejuak jakinarazi ondoren, Lope Martinezek urte-erdiko
epea omen zuen Bedamako etxea uzteko. Bedamako
burdinolaren lehenagoko jabeak, Migel Ibañez Urrutikoak, konpromiso hori hartu omen zuen etxea Bedamako saroian herri-lurretan eraikitzeko baimena
eman zitzaionean.

Zestoako Kontzejuak ez zion Lope Martinezen Bedamako etxeari oztoporik jarriko. Bestela urrezko 1.000
florineko zigorra izango zuten. Horrez gain, alde batak
zein besteak bere frogak eta testigantzak 60 eguneko
epearen barruan aurkeztu beharko zituen.
Lope Martinezen prokuradoreak zioenez, Zestoako Pero Lopez Bergarakoa eta honen seme Joan Perez
Barrundikoa eskribau izandakoen agiriak faltsuak
ziren. Horregatik agiri haiek Zestoako Joan Martinez
Ibañetakoa eskribauak berak (hildako bi eskribauen
erregistroak zeuzkanak) ekar zitzala eskatu zuen.
Epaileek hamar egun eman zizkioten Joan Martinez
Ibañetakoari Gortera joan zedin, baina Lope Martinezek zilarrezko hamar erreal (Gaztelakoak) eta soldata
ordaindu beharko zizkion. Gero epaimahaikoek bi
aldeei beste 40 eguneko epea (guztira 100 egun)
eman zieten beren testigantzak aurkez zitzaten.

Lope Martinezen prokuradoreak ukatu egiten zuen
etxea herri-lurretan zegoela. 60 urte omen zituen
etxeak eraikita (1426. urte inguruaz gero). 40 urte
baino gehiago igaro omen ziren Migel Ibañezek burdinola eta etxea saldu zituela (1446. urte inguruan).
Zestoako prokuradoreak zioenez, sei edo zazpi urte
lehenago (1479-80an) Bedamako etxea erre egin zen,
Epea igaro eta testigantzak argitaratu ondoren,
eta Lope Martinezek berriz eraiki zuen, baina Konalde bakoitzak bestearen lekuko eta testigantzetan
tzejuak agintzen zionean uzteko baldintzarekin.
akatsak ikusi zituen, eta, ondorioz, epaimahaikoek
Alde batekoen eta bestekoen arrazoiak entzun eta haiek bideratzeko 37 eguneko epea eman zioten alde
aztertuta, Errege-kontseilukoek epaia argitaratu zuten. bakoitzari. Zestoako Joan Lopez Amilibikoa eta Geta-

17.4. irudia. Errezil. Bedamako Artaunsoro (Artaunsaroe) baserria.
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riako Paskual Migelez Arretxekoa eskribauek jasoko lako, auzia baino lehen zegoen egoerara itzultzeko.
Horrez gain, 60 eguneko epea zuen alde bakoitzak
zituzten lekukoen esanak.
bere aldeko testigantzak eta frogak Errege-entzuteLekukotza haiek ere argitaratu eta aztertu ondoren, gian aurkezteko.
behin betiko epaia eman zuten. Zestoako Kontzejuak
Hiru egun geroago, 1486-I-26an Valladoliden
ez zituen bere arrazoiak behar bezala frogatu, eta
Lope Martinezek bai. Beraz, honek bere Bedamako Entzutegiko Francisco del Marmol eskribauak epai
etxea edukitzen jarraituko zuen; baita Lope Martine- honen berri eman zien Joan Intsausti erretoreari eta
zen ondorengoek ere. Bandako ordenako marka zuten Joan Beltran Iraetaren Frantzisko Santesteban prokuurrezko 500 doblakoa izango zen isuna bestela. Zes- radoreari (ikus [XV. m. 121] agiria).
toako Kontzejuari eragotzi egin zioten gai beragatik
1486-II-4an Valladoliden, Joan Beltran IV.a Iraetaberriz auzitara jotzea. Auzi-gastuak ere Zestoako
ren Frantzisko Santesteban prokuradoreak AizarnazaKontzejuak ordainduko zituen.
balgo Joan Intsausti erretorearekin zuen auzian kexa
Zestoak epai haren aurkako arrazoiak azaldu eta azaldu zuen Errege-entzutegian, 1486-I-23an emanErrege-kontseilukoek auzia berriz aztertu zuten, eta dako epaiagatik. Hark zioenez, Intsausti erretorea
Kontzejuari hiribildukoak ez ziren lekukoen testigan- ezin zen berriz bere karguan ipini, kargutik kendu ez
tzak 40 eguneko epearen barruan aurkezteko aukera zutelako, eta esandakoa frogatzeko prest zegoen.
eman zioten. Lope Martinezen prokuradoreak azken Beraz, epaia deuseztatzea eskatu zuen.
epaiaren alde egin zuen.
Bi egun geroago, 1486-II-6an Valladoliden EntzuZestoako prokuradoreak hiru eguneko epea zuen tegikoek eskabide haren kopia Joan Intsausti erretoreepaitegitik testigantzak jasotzeko agiria hartzeko, ari eman ziezaietela agindu zuten (ikus [XV. m. 122]
baina ez zuen hartu eta auzitik erretiratu egin zen. agiria).
Ondorioz, behin betiko epaia eman zuten, berrikus1486-II-6an Valladoliden Joan Intsausti erretoreak
pen-mailan. Azken epaian bezala, Lope Martinezek
eta honen ondorengoek eskubidea izango zuten Beda- zuzenean Errege-kantzelaritzakoei eta Entzutegikoei
mako etxeaz bakean gozatzeko. Aurka eginez gero, eskea egin zien, bere prokuradoreak alde batera utziurrezko 500 doblako isuna izango zuten aurkariek. ta. Azkenaldian emandako behin betiko epaiaren
Zestoako Kontzejuak, gainera, Lope Martinezi auzi- kopia nahi zuen, baina horretaz arduratzen zen eskrigastuak (10.881 marai) ordainduko zizkion bederatzi bauak ez zion eman nahi. Entzutegikoek prozesuak
eguneko epearen barruan. Bestela Kontzejuaren jarrai zezala jakinarazi zioten (ikus [XV. m. 123]
ondasunak bahitu eta enkantean salduko zituzten agiria).
(ikus [XV. m. 143] agiria).
Errege-entzutegikoek 1486-II-17an azkena emandako epaia ontzat hartu eta berretsi egin zuten. Auzi17.5. Aizarnazabalgo elizako
gastuak ordaintzea ez zioten inori egotzi, prozesuan
patronatuaren auzia
geroago erabakiko zutelako (ikus [XV. m. 124] agiJoan Beltran IV.a Iraetak eta Joan Intsausti erretoreak ria).
aurreko urteetatik auzia zuten Aizarnazabal eta Oikia1486-II-22an Valladoliden Joan Intsaustik bere
ko elizetako patronatuaz, eta Errege-entzutegikoek
epaia eman zuten Valladoliden 1486-I-23an. Lehenik lekukoei testigantzak hartu eta aurkezteko 70 eguneeta behin, Joan Intsausti Aizarnazabalgo erretore-kar- ko epea eskatu zuen, Joan Beltranen prokuradorea ere
guan berriz ipini behar zen, kargutik kendu egin zute- ados zela. Erretoreak lekukoak Valladolidko hiribil- 512 -
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17.5. irudia. Valladolid. Errege-kantzelaritza.

1486-II-23an Valladolidtik Fernando eta Isabel
duan, Palentzia, Burgos, Kalagorri, Iruñea eta Baionako elizbarrutietan eta Bizkaiko konderrian zituen. errege-erreginek agiria bidali zieten Zestoako Joan
Lopez Amilibikoa eta Debako Martin Lopez Itziarkoa
Zestoako Joan Lopez Amilibikoa eskribaua izenda- eskribauei. Berri ematen zieten Joan Beltran IV.a Iratu zuen bere partetik lekukoen testigantzak jasotzeko. etak eta Joan Intsausti erretoreak Aizarnazabalgo eta
Joan Beltranen aldeak, berriz, Martin Lopez Itziarkoa Oikiako elizetako patronatuaz Errege-entzutegian
zuten auziaz.
eskribaua izendatu zuen (ikus [XV. m. 125] agiria).

17.6. irudia.
Itziarko eliza.
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Bakoitza bere aldeko arrazoiak eta aurkariaren
kontrakoak jakinarazten saiatu zen. Intsausti erretorea, adibidez, ez omen zen kargurako gai, hiltzailea
omen zen eta gehiegikeriatan ibiltzen omen zen. Joan
Beltran, berriz, lau urteko umea zelako ez omen zen
patronatua bere esku hartzeko gai, etab.
Gorabehera askoren ondoren, Errege-entzutegiko
epaimahaikoek epaia argitaratu zuten. Joan Intsausti
lehen bezala erretore-postuan mantenduko zen behin
betiko epaia izan arte, eta, Joan Beltranen prokuradore Frantzisko Santestebanek eskatuta, 70 egunen
barruan iraetarrak aurkeztutako lekukoen testigantzak
jaso eta eman egingo zituzten aipatutako bi eskribauek (ikus [XV. m. 126] agiria).

17.6. Joan Beltran Iraetaren lekukoei
egin beharreko galderak

eliza eta honen mendeko zen Oikiako San Bartolome eliza.
3. Ea zekiten azken 80 urtean edo gehiagoan Iraetako jaunek, bakoitzak bere garaian, Aizarnazabalgo elizaren patronatua beren esku eduki zutela. Ea
zekiten erretorerik ez zegoenean Iraetako jaunak
bakarrik aurkezten ziola Iruñeko apezpikuari erretore berria, elizan beste edonork baino lehenago
egiten zituztela opalkuntzak eta elizan beste edozein sekular baino aurrerago egoten zirela, eta hori
guztia sei bat urte lehenago Joan Intsausti abadea
etorri arte gertatu zela.
4. Ea zekiten Joan Beltran III.a, Joan Beltran IV.a
adingabearen aita zena, oso ibilera txarreko pertsona zela, bere ondasunak gaizki kudeatu zituela,
zorrak egin zituela eta auzilari txarra zela.

Zestoako hiribilduan, 1486-IV-3an, Joan Lopez Amilibikoa eta Martin Lopez Itziarkoa eskribauen aurrean Pero edo Pedro Ortiz Iraetakoa azaldu zen Joan
Beltran IV.a Iraeta eta honen ama Maria Otxoa Likonakoa alargunaren izenean. Errege-erreginen Entzutegiko agiria aurkeztu zuen, Joan Intsausti erretorearekin Aizarnazabalgo elizaren patronatuaz zeukaten
auziaz ziharduena ([XV. m. 126] agiria). Joan Lopezek eta Martin Lopezen Iraetako etxekoek aurkeztutako lekukoei testigantza hartu behar zieten.

5. Ea zekiten sei bat urte lehenago, orain arte esandako guztia jakinda, eliztarrek Joan Beltran III.ari
patronatua eta erretorea aurkezteko eta hamarrenak jasotzeko eskubidea maltzurkeriaz kendu egin
nahi izan ziotela. Ea zekiten eliztarrak elkartu egin
zirela eta Joan Intsausti abadea bultzatu eta babestu zutela eta hamarrenak abadeari eman zizkiotela.

Joan Martinez Zabalakoa eskribaua ere han zela,
Pedro Ortizek errege-agindua betetzea eskatu zien
lehen bi eskribauei, eta haiek prest zeudela erantzun
zuten. Lekuko izan ziren Martin Ruiz Gebarakoa,
Paskual Txiriboga eta Joan Fernandez Olazabalgoa
zestoarrak. Joan Beltran IV.a Iraetaren partetik aurkezten ziren lekukoei galdera hauek egingo zizkieten:

7. Ea zekiten Iraetako jaunak aspaldi-aspalditik
eliztar gehienen Ahaide Nagusi izan zirela.

1. Ea ezagutzen zituzten Joan Intsausti abadea eta
Joan Beltran IV.a, eta ea ezagutu zituzten Joan
Beltran III.a, Fortun Santxez eta Joan Beltran II.a
Iraetako jaunak.
2. Ea ezagutzen zituzten Aizarnazabalgo San Migel
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6. Ea zekiten bidegabeko elkarte hartan nortzuk
ibili ziren buru.

8. Ea zekiten Ahaide Nagusiek (Probintziako edozeinek) aspaldi-aspalditik erretore-aurkezpena
egin behar zenean edo gai garrantzitsuren bat
zegoenean beti elkartu ohi zituztela ahaideak eta
gaiak hauen aholkua izanda bideratzen zirela.
9. Ea zekiten behin baino gehiagotan elizako erretorea aurkezteko Fortun Santxezekin edo Joan
Beltranekin Ahaide Nagusiaren ahaideak elkartu
zirela eta Ahaide Nagusiaren baimenaz aurkeztu
zirela erretoreak, eta elkartutako eliztarrek ez zute-

17. (1486. urtea)

la patronatua edo aurkezteko eskubidea bereganatzeko asmorik.
10. Ea zekiten Martin Ierroa erretore zena Fortun
Santxezek aurkeztu zuela eta, eliztarrek aurkezten
parte hartzen bazuten, Ahaide Nagusiaren ahaide
gisa izan zela.
11. Ea zekiten azken 80 urtean edo gehiagoan Joan
Beltran III.a, Fortun Santxez eta Joan Beltran II.a
(Joan Beltran IV.aren aita, aitona eta birraitona
zenak) bake santuan izan zirela elizako patroi. Ea
zekiten beretzat hartzen zituztela aldare-oineko
opalkuntzen erdiak eta hamarren guztiak, erretoretzari eta bikariotzari zegozkien hamarrenak izan
ezik (hau da, ibaiaz haranzko etxeen hamarrenak
izan ezik). Ea zekiten bospasei urte lehenago arte
horrela izan zela eta orduan eliztar gehienak Joan
Intsausti ekarri eta elkar hartuta aurka egin ziotela
Joan Beltran III.ari.
12. Ea zekiten Joan Beltran III.a elizara joaten zela
berea defendatzera, opalkuntzen erdia eta bere
hamarrenak jaso zituela hil zen arte.
13. Ea zekiten Joan Beltran III.a hil zenean erregeerreginek elizako patronatua Joan Beltran IV.aren
esku utzi zutela.

17.7. irudia. Aizarnazabalgo elizaren
kanpandorrea.

14. Ea zekiten errege-erreginek mesede hori egin
ondoren Joan Beltran IV.aren amak eta ordezkariek patronatua eduki zutela eta beren hamarrenak
eta opalkuntzak jaso zituztela.

17. Ea zekiten elizako patronatua, hamarrenak eta
opalkuntzen erdia eramateko eskubidea eta gainerako eskubideak Iraetako jaunek erregearen bidezko titulu edo agiriez bermaturik zeuzkatela.

15. Ea zekiten patronatua Joan Beltran IV.ak edukita Intsausti abadeak errekurtsoa izan zuela errege-erreginen aurrean eta, demanda ipinita, epaia
izan zuela eta erretoretzaz galdeketa hura barne
zuen prozesua zegoela.

18. Ea zekiten, ordura arte esandakoa kontuan izanik, Joan abadeak Jainkoari eta errege-erreginei
begirune gutxi erakutsita jendaurrean esaten zutela han erregeak ez zuela (ez eta beste inongo laikok ere) lehentasunik, Aita Santuak eta haren
apezpikuek baizik, eta hamarrenak laikoari ematen
zizkiona deabru eskumikatua zela eta bekatu larria
egiten zuela.

16. Ea zekiten errege-erreginek eta haien aurrekoek aspaldi-aspalditik hornitu zutela eliza hura (eta
haren baselizak ere bai) Iraetako jaunei mesede
eginda.
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19. Ea zekiten Joan abadeak aitorpen haiek eginda
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Ondoren testigantzak hartu behar zituzten Joan
eliztarrak opalkuntzak ez ekartzera bultzatu zitueLopez Amilibikoa eta Martin Lopez Itziarkoa eskrila Joan Beltran III.ak haien erdia jaso ez zezan.
bauek, Pedro Ortiz Iraetakoak izendatutako lekukoei
20. Ea zekiten Joan abadea errege-justiziatik beti agiria bidali zieten aurkez zitezen.
ihesi ibili zela, orain esandakoa egiten zuen bitar1486-IV-5ean, Zestoan, aipatutako bi eskribauen
tean, eta besterenaz jabetzeko Elizako justiziara jo
zuela, errege-erreginek ezer jakingo ez zutelakoan. aurrean Pero Ortizen eskearen ondorioz lekuko hauek
azaldu ziren: Joan Martinez Ibañetakoa, Migel Epelola,
21. Ea zekiten Iraetako jaunek, bakoitzak bere Domingo Larretxe, Joan Esnal zaharra, Joan Apategi,
garaian, beti aurkeztu zituztela pertsona onak, ego- Joan Andres Zuube, Joanes Potzueta, Beltran Urbieta,
Pedro Kortazar, Domenja Errezusta, Grazia Epelola eta
kiak eta gaituak erretore izateko.
Maria Martin Ierroa zestoarrak. Lekuko haiek Gurutze22. Ea zekiten Joan abadea pertsona gaiztoa, adul- aren aurrean zin egin zuten egia esango zutela. Zin
teriogilea, ohelagunarekin bizi zena eta fama txa- haietan lekuko izan ziren Pero Fernandez Larretxekoa,
rrekoa zela. Ea zekiten aitortzan emakumeei asko- Joan Mateo Arretxe eta Martin Aia zestoarrak.
tan maitasuna eskatu ziela eta aitortzan musu
1486-IV-10ean, Zestoan, aipatutako bi eskribauen
eman, hozka egin eta tentatu egiten zituela. Ea
zekiten beste zenbait delitu itsusi ere egin zuela aurrean, Pero Ortizen eskearen ondorioz, Fernando
eta, ondorioz, ez zela erretore izateko duin, pertso- Aizarnazabal lekukoa azaldu zen, eta zin egin zuen
egia erantzungo zuela. Ekintza hartan lekuko izan
na errukarria baizik.
ziren Beltran Altzolarats gaztea, Joan Ondalde eta
23. Ea zekiten ordura arte esandako guztiaz, eta Pedro Kortazar zestoarrak.
gauza bakoitzaz, parrokian eta lurraldean jendea
1486-IV-11n, Zestoako hiribilduko portalean, Joan
oro har jakinaren gainean zegoela.
Lopez eta Martin Lopez eskribauen aurrean Pero Ortiz
24. Erregeari eskea egin zioten Joan Lopez Amili- Iraetak “Donostiako Ofizialaren” gutun bat aurkeztu
bikoa eta Martin Lopez Itziarkoa eskribauek auzi zuen. Bertan Joan Otxoa Olazabalgoak (Santa Maria
elizako bikario eta Iruñeko elizbarrutiko Donostiako
hartako gainerako galderak egin zitzaten.
“Kanpoko Ofizialak”) Domingo Lastur, Domingo
Ondoren, Pedro Ortiz Iraetakoak honako lekuko Larretxe,M igelE pelolae taJ oanM artinezI bañetakoa
hauek izendatu zituen dei egiteko: Joan Martinez Iba- mezako apaizei baimena eman zien, eta agindua ere
ñetakoa (Zestoako bikarioa), Migel Epelola, Domin- bai eskumikupean, prozesu hartan testigantza eman
go Lastur eta Domingo Larretxe apaizak, Martin zezaten. Lekuko izan ziren Joan Martinez Zabalakoa
Etxezarreta, Joanes Potzueta, Joan Gorostiaga, Txan- eskribaua eta Beltran Iraeta zestoarrak.
dreo, Martin Ierroa erretore zenaren iloba, Joan
1486-IV-18an Joan Lopez eta Martin Lopez eskriEsnal, Abendaño Kortazar, Martin (Errezustako zapataria), Beltran Urbieta, Fernando Aizarnazabal zapa- bauen aurrean Migel Oliden zestoarra aurkeztu zen
taria, Joan Epelolabekoa, Maria Joan Aizarnazabal, Maria Otxoa Likonakoaren eta Joan Beltran IV.a IraDomenja Errezusta, Joan Apategi eta Joan Sorazabal etaren ordezkari gisa. Martin Etxezarreta lekukoak
zin egin zuen egia erantzungo zuela, Martin Urrutia
(Debako biztanlea).
barberuaren eta Martin Perez Lizarraratsen aurrean.
Ekintza hartan lekuko izan ziren Martin Ruiz
1486-IV-24an Martin Lopez Itziarkoa eskribaua
Gebarakoa eta honen anaia Paskual Txiriboga eta
azaldu zen, baina Joan Lopez Amilibikoa eskribaua
Joan Fernandez Olazabalgoa zestoarrak.
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17. (1486. urtea)

- Joan Esnal zaharraren erantzunak (zenbakiak
ez. Joan Lopez herri osoan ez zuten aurkitzen, eta testigantzak hartzeko epea aurrera zihoanez gero, Pero zenbatgarren galderaren erantzuna den adierazten du):
Ortizen eskariz Martin Lopezek bakarrik hartuko
zituen handik aurrera lekukoen testigantzak. Joan
1. Joan Beltran II.a izan ezik, gainerakoak ezagutu
Gorostiaga zumaiarrak, Joan Epelola zestoarrak eta
zituen edo ezagutzen zituen.
Debako partean bizi zen Joan Sorazabalek zin egin
2. Ezagutzen zituen aipatutako bi elizak.
zuten Joanes Potzueta, Martin Amilibia eta Joan Aia
3. Martin Ierroaren aurreko erretorea, Andres, hil
zestoarren aurrean.
zenean (1449. urtean gertatu zen), Joan Azpiazu,
Joan Perez Mirubikoa eta Joan Esnalen aita eliztar
gisa Zestoako bikarioarengana joan omen ziren,
1486-IV-25ean Aizarnan, Martin Lopez Itziarkoa
baina hark, amarekin bizi zela eta, Aizarnazabalgo
eskribauaren aurrean Maria Joan Aizarnazabal agertu
zen. Zin egin zuen egia erantzungo zuela Joango Aia
erretore izateko ezezkoa eman omen zien. Orduan
Martin Ierroarengana joan eta hark Fortun Santxez
“Txangilo”, Matxin Egaña eta Migel Amilibia zestoarren aurrean (ikus [XV. m. 128] agiria).
Iraetakoaren baimena behar zela jakinarazi zien.
Fortunen baimena lortuta, denak ados Martin
Ierroa aurkeztu zioten Iruñeko apezpikuari erreto17.7. Joan Beltran Iraetaren lekukoen
re izateko. Horrela egiten omen zuten Joan
erantzunak
Intsausti etorri arte. Orduan Joan Beltran III.aren
baimenik gabe aurkeztu omen zioten apezpikuari.
1486-IV-3/26 bitartean Zestoan Iraetako etxeak
4. Joan Beltran III.a ibilera txarreko gizona omen
aurkeztutako lekukoen testigantzak hauek izan ziren:

17.8. irudia. Aizarnazabal. Esnal baserria.
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zen. Ondasunak xahutu egin omen zituen, eta auzilari txarra omen zen.
5. Eliztar gehienak elkartu eta Joan Intsausti aukeratu omen zuten erretore izateko. Hamarrenak laikoei ematen zizkietelako bekatu larria egiten omen
zuten, erretore berriak zioenez.
6. Eliztarren elkartean buru Martin Saez Beduakoa
eta Martin Etxabe omen ziren.
7. Eliztar gehienen Ahaide Nagusi izan ziren Iraetako jaunak, baina batzuek Zarauzko etxeko Ahaide Nagusiarekin egon ziren elkartuta.
8. Ahaide Nagusiek aholkua eskatzen omen zuten
horrelako egoeretan, edo ezkontzak antolatzerakoan, adibidez.
9. Iraetako jaunekin ados jarrita aurkezten omen
ziren erretoreak.
11. Erretoreari hamarrenak ibaiaz haranzko etxeek
ematen zizkioten, eta ibaiaz eliz aldeko etxeek Iraetako etxeari.
13. Martin Lopez Itziarkoak gutuna irakurri omen
zuen eta baiezkoan zegoen, nahiz eta lekukoak
berak gaztelaniaz jakin ez.
14. Batzuek erretoreari ematen omen zizkioten
hamarrenak, eta beste batzuek Iraetako etxeari.
15. 16. Baietzean zegoen.
18. Martin Ierroari entzun omen zion laikoari
hamarrenak ematea bekatu zela.
19. Baietzean zegoen.
22. Entzun omen zuen behin aitortzan emakume
bati erretoreak eskea egin ziola.
- Joanes Potzuetaren erantzunak:
1. Galderako pertsona guztiak ezagutu zituen edo
ezagutzen zituen.
2. Aipatutako elizetan egona zen.
3. Joan Beltran II.a, Fortun Santxez eta Joan Beltran III.a elizetako patroi izan omen ziren, baina ez
zekien patroi haiek bakarrik ziren ala eliztarrak ere
baziren.
4. Joan Beltran III.a ibilera txarreko gizona, lotsagabea eta xahutzailea omen zen.
6. Buru zebiltzanak Martin Santxez Beduakoa eta
Martin Etxabe omen ziren.

7. 8. 9. 10. Baietzean zegoen.
11. Fortun Santxezen garaian Joanes bera inoiz
joan omen zen hamarrenak jasotzera, eta ibaiaz
haranzko etxeen hamarrenak erretorearenak omen
ziren.
13. Baietz zioen, denek zekitela hori.
14. Baietzean zegoen.
16. Askotan entzun omen zuen Aizarnazabalgo elizako patronatua Gaztelako erregeena zela, eta ez
Aita Santu edo apezpikuena.
17. Hamarrenen eta opalkuntzen erdia Iraetako
etxeak jasotzen ikusi omen zuen.
21. Elizan beti egon omen ziren erretore onak.
- Maria Martin Ierroaren erantzunak:
1. Joan Beltran II.a zaharra ez, baina gainerakoak
ezagutu zituen edo ezagutzen zituen.
2. Aizarnazabal eta Oikiako elizak ezagutzen
zituen.
3. Martin Ierroa osaba Fortun Santxezek aurkeztu
omen zuen erretore-kargurako (1449. urtean izan
zen), eliztarrekin ados jarrita. Joan Intsausti eliztarrek
aurkeztu omen zuten.
4. Joan Beltran III.a gizon gaiztoa, zorrak egin
zituena eta auzilari txarra omen zen.
5. Eliztarrak elkartu omen ziren, baina Epelolabekoa eta Esnalgoa ez.
7. Baietzean zegoen.
11. Ibaiaz haranzko etxeen hamarrenak erretorearentzat omen ziren, eta ibaiaz honanzkoak (eliz alderanzkoak) Iraetako etxearentzat, Joan Intsausti iritsi
zen arte.
12. Behin indarrez kendu omen zizkion bizpahiru
olata Joan Beltran III.ak Intsausti erretoreari.
17. Ez omen zekien, baina entzuna omen zuen Iraetakoek tituluak bazituztela. Beste zenbaitzuek ziotenez, ordea, tituluak galdu egin omen zituzten.
18. Joan Intsaustik aldaretik hamarrenak bereak
zirela (eta ez Iraetako etxearenak) aldarrikatzen omen
zuen.
19. Batzuek olatak elizara ez eta Joan Intsaustiri
etxera eramaten omen zizkioten, Joan Beltran III.a
gabe gera zedin.
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17. (1486. urtea)

21. Martin Ierroa fama oneko gizona omen zen.
- Joan Apategiren erantzunak:
1. Aipatutako guztiak ezagutu zituen edo ezagutzen zituen.
2. Bazuen bi eliza horien berri.
4. Joan Beltran III.a lotsagabea zela entzun omen
zuen.
6. Martin Santxez Beduakoa eta Martin Etxabe
omen ziren buru.
7. Baietzean zegoen.
8. Fortun Santxezek horrela jokatzen omen zuen
(erretoreak aurkezteko ez zekien), eta gainerako
Ahaide Nagusiek ere bai.
11. Iraetako zerbitzariak ikusi omen zituen Joan
Intsaustiren garaian olatak ekartzen.
- Beltran Urbietaren erantzunak:
1. Joan Beltran II.a zaharra izan ezik, gainerakoak
ezagutu zituen edo ezagutzen zituen.
2. Bazuen bi eliza horien berri.
3. Entzuna omen zuen Iraetako jaunak eta eliztarrek elkar harturik aurkezten zutela elizako erreto-

17.9. irudia.
Aizarna. Apategi
baserria.
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rea. Joan Intsausti eliztarrek baino ez omen zuten
aurkeztu.
4. Joan Beltran III.a lotsagabea omen zen.
5. Eliztarrak bildu eta Joan Intsaustiri lagundu egiten omen zioten.
6. Martin Etxabe omen zen elkarteko bat.
8. Fortun Santxezek horrela jokatzen omen zuen
gai garrantzitsuetan (erretorea aurkezteko ez
zekien). Joan Beltran III.ak kontrakoa egiten omen
zuen, gainerako Ahaide Nagusiek ez bezala.
11. Fortunen eta Joan Beltran III.aren garaian,
Joan Intsausti etorri arte, opalkuntzen erdia Iraetakoek jasotzen zuten, baina eskaintzen zen dirua
erretorearentzat izaten zen osorik. Hori ikusi zuen
Aizarnazabalen zenbait urteurrenetan. Ibaitik eliz
alderako hamarrenak Iraetarako ziren, eta ibaiaz
haranzkoak erretorearentzat. Martin Etxezarretari
entzunda zekien hari amaginarreba hil zitzaionean
Fortunek hiru anega gari emanarazi ziola urteurreneko olataren ordain gisa. Erretoreak olata egitea
nahi omen zuen, baina Fortunek ez omen zion utzi.
14. Errege-aginduz Iraetakoak patronatua hartzera
joan zirenean elizan bertan omen zen.
15, 16, 17. Entzun omen zuen horrela zela.
22. Entzun omen zuen maitasun eske ibiltzen zela.
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17.10. irudia.
Kortazar (etxe
berria) Txiriboga
ondoan.

- Pedro Kortazarren erantzunak:
1. Joan Beltran II.a eta IV.a izan ezik, besteak ezagutu zituen.
2. Bi elizak ezagutzen zituen.
3. Eliztarrek Fortun Santxezen baimenaz Martin
Ierroa aurkeztu omen zuten erretore-kargurako
(1449. urtean izan zen).
4. Lotsagabea, xahutzailea eta auzilari txarra omen
zen.
5. Eliztarrak askotan bildu omen ziren, eta gehienak behartu egin omen ziren Joan Intsaustiri
laguntzera Iraetako etxearekin zuen auzian.
6. Martin Santxez Beduakoa eta Martin Etxabe
omen ziren Joan Intsausti erretorea ekarri zutenak.
7. 8. Baietzean zegoen.
10. Martin Ierroa Fortun Santxezek, eliztarrekin
ados, aurkeztu omen zuen erretore-kargurako.
11. Fortun eta Martin erretorearen garaian Iraetako
etxeak ibaiaz eliz alderako etxeen hamarrenak
jasotzen omen zituen. Ibaiaz beste aldeko etxeen
hamarrenak erretorearentzat omen ziren. Fortunek
opalkuntzen erdia eramaten omen zuen.
12. Behin Joan Beltran III.a elizan ikusi omen
zuen olata batzuk indarrez Joan Intsaustiri hartzen.
16. Batzuek ziotenez elizako patronatua erregeena
zen, baina beste batzuek ziotenez ez.
- 520 -

22. Entzuna omen zuen Joan Intsaustik emakume
ezkonduei eta ezkongabeei maitasun eskeak egiten
zizkiela.
- Fernando Aizarnazabalen erantzunak:
1. Joan Beltran II.a izan ezik, gainerakoak ezagutu
omen zituen edo ezagutzen omen zituen.
2. Bi elizen berri bazuen.
3. Entzuna omen zuen Iraetako jaunak elizetako
patroi izan zirela eta zirela, eliztarrekin batera.
4. Galderak zioena egia omen zen.
5. Eliztar gehienak Oikiako zubipean elkartu omen
ziren. Ea elkar hartu nahi zuten banan-banan galdetuta, Fernandok berak eta Esnalgoak ezezkoa
eman omen zuten. Beste behin Getarian bizi zen
Joan Martinez Amilibikoa eskribaua aurrean zela
elkartu omen ziren eliztarrak.
6. Ziotenez, Martin Etxabe zen buru.
7. Baietzean zegoen.
8. Fortun Santxezek inoiz bere ahaideei dei egiten
omen zien, gainerako Ahaide Nagusiek bezala.
10. Martin Ierroari, Arroan urteurren batean izanda zetorrela, Joan Esnal zaharra, Joan Perez Mirubikoa eta Joan Etxabebekoa joan omen zitzaizkion
eske erretore izan zedin (1449. urtean, hain
zuzen). Denak ados egotea eskatu omen zuen Mar-

17. (1486. urtea)

tin Ierroak.
11. Fortunek eta Joan Beltran III.ak ibaiaz eliz
alderako hamarrenak eta olaten zein opalkuntzen
erdia eramaten omen zuten. Ibaiaz haranzko etxeetako hamarrenak eta opalkuntzen beste erdia erretorearentzat omen ziren; baita ofrendako dirua
osorik ere. Horrela omen zen Joan Intsausti etorri
zen arte.
12. Behin ikusi omen zuen Joan Beltran III.a olata
batzuk Joan Intsaustiri indarrez kentzen.
13. Baietzean zegoen.
14. Joan Beltran IV.ak patronatua hartu zuenean
elizan omen zen. Batzuek hamarrenak ematen
omen zizkioten, eta beste batzuek ez.
15. 16. 18. Baietzean zegoen.
22. Galderak zioena entzuna omen zuen.
- Joan Martinez Ibañetakoaren (Zestoako bikarioaren) erantzunak:
1. Aipatutako pertsonak ezagutu zituen edo ezagutzen zituen.
2. Delako elizak ezagutzen zituen.
3. Behin Arroatik elizkizun batetik zetorrela Irae-

tako saroiaren (Sabearen) aurrean Fortun eta eliztar asko omen zeuden Martin Ierroarekin batera.
Lehenago bizpahiru aldiz bildu omen ziren Fortunekin erretoretzat zein aurkeztu erabakitzera. Fortunek izendatutakoa aurkeztu omen zuten gero
eliztarrek.
4. Joan Beltran III.a ibilera txarrekoa omen zen.
Zorrak egin omen zituen eta auzilari txarra omen zen.
5. Eliztar batzuek aurkeztu omen zuten Intsausti
erretoretzako, eta lagundu egin omen zioten.
6. Hamarrenak Iraetako etxeari ematen zizkioten.
Etxabekoak, Mirubikoak eta beste batzuek laguntzen omen zioten Joan Intsaustiri.
7. Baiezkoan zegoen.
11. Opalkuntzen erdia Iraetak eta beste erdia erretoreak eramaten omen zuten, baina ofrendako
dirua erretoreak. Hiletako olata eta argizaria, hirugarren egunekoa eta urteurrenekoa ere bai. Ibaiaz
eliz alderako etxeen hamarrenak Iraetarentzat
ziren, eta ibaiaz haranzkoak erretorearentzat.
13. Jende guztiak zekien hori.
15. Baietzean zegoen.
22. Joan Intsausti beti apaiz jantzian ikusi omen
zuen.

17.11. irudia. Aizarnazabalgo Etxabe palazio.
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- Domingo Larretxe apaizaren erantzunak:
1. Joan Beltran II.a ez omen zuen ezagutu, baina
Fortun eta Joan Beltran III.a bai.
2. Delako bi elizen berri bazuen.
3. Iraetako jaunek eta eliztarrek ados jarrita aurkezten omen zuten erretorea. Iraetakoek erregeen
pribilegioak omen zituzten horretarako. Enrike
erregearen bat berak ikusi omen zuen.
4. Baietzean zegoen.
5. Martin Ierroa hil zenean, Joan Beltran III.ari
eliztarrak joan omen zitzaizkion erretorea aurkeztu nahian. Joan Beltranek hark nahi zuenean nahi
zuena egingo zuela erantzun omen zien. Fernando
Otsangok esanda omen zekien eliztarrak elkartu
egin zirela.
6. Martin Saez Beduakoa, Martin Etxabe eta Joan
Mantzizidor omen ziren buru.
7. Baietzean zegoen.
8. Fortun Santxezek horrela jokatzen omen zuen,
eta Joan Beltran III.ak ere inoiz ahaide batzuei dei
egiten omen zien.
9. Martin Ierroa aurkeztu zutenean eliztar batzuek
Martin Epelola nahiago omen zuten, eta beste
batzuek Martin. Gero Fortunekin elkartu omen
ziren Iraetan, eta han denak ados jarri omen ziren

Martinen alde. Joan Andres Zuube eta Pero Arregi
ere joan omen ziren Iraetatik Aizarnazabala, eta
han aurkezpen-agiria Iñigo Martinez Lilikoak egin
omen zuen (1449-VI-11n. Ikus [XV. m. 14] agiria).
11. Andres Zarautz erretoreak eta Martin Ierroa
erretoreak ibaiaz haranzko etxeen eta Aizarnazabalgo bi etxeen hamarrenak jasotzen omen zituzten. Ibaiaz eliz alderakoak Iraetako etxearentzat
omen ziren. Opalkuntzen erdia ere bai. Horrela
izan omen zen Joan Intsausti etorri arte (1480-XI28a arte. Ikus [XV. m 52] agiria).
12. Egun batean meza-orduan Joan Intsausti oihuka zela Joan Beltran III.ak olata eta argizarizko
kandela kendu omen zizkion. Domingo Larretxe
apaiza Joan Beltranen lagun gisa joan omen zen
orduan. Beste behin Joan Beltranek bi morroi
omen zituen lagun.
13. Errege-agiria irakurri omen zuen, eta baietz
zioen.
14. Joan Beltran IV.ak patronatua hartu zuenean ez
omen zen han elizan, baina gero Domingo Lastur
aurkeztu omen zuten erretore izateko.
15. Baietz zioen, errege-agiria ikusia zuelako.
18. Aizarnazabalgo eliztarrei entzun omen zien
patronatua haiena zela. Han erregeak ez omen

17.12. irudia. Oikiako
Epelolagoikoa
(Epiolagoikoa).
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zuen aginpiderik, Aita Santuak eta apezpikuak baizik. Laikoei hamarrenak eta olatak ematen zizkienak deabruaren zerbitzari omen ziren. Joan
Intsaustiri entzun omen zion jendaurrean esaten
hamarrenak laikoei ematen zizkionak bekatu larria
egiten zuela.
19. Eliztar batzuei entzun zienez, Joan Intsausti
haiengana joan omen zen Joan Beltrani hamarrenak eta olatak eman ez ziezazkioten.
21. Andres Zarautz eta Martin Ierroa erretoreak
gizon onak eta egokiak omen ziren.
22. Galderak zioena entzun omen zuen, eta Azkoitian ere prozesua egin omen zioten. Orduan ere
auzia omen zuen Errege-entzutegian. Fernando
Intsausti anaiak eraman omen zuen, Joan Gartzia
Baldakoari, Domingo Lasturri eta abarri entzun
omen zienez.
- Domingo Lastur apaizaren erantzunak:
1. Joan Beltran II.a izan ezik, gainerakoak ezagutu
zituen edo ezagutzen zituen.
2. Delako elizak ezagutzen zituen.
3. Joan Beltran III.a Aizarnazabalgo elizako patroi
izan omen zen. Joan eta Enrike erregeen pribilegioak ikusi omen zituen eta Joan Beltran II.a eta
Fortun Santxez ere patroi izan omen ziren. Erretoreak aurkezteko eskubidea ere haiena omen zen.
Sei bat urte lehenago arte Iraetako Ahaide Nagusiak lehentasuna zuen elizan, eta beste edozein
laiko baino aurrerago egoten zen.
4. Joan Beltran III.a ibilera txarrekoa, xahutzailea
eta auzilari txarra omen zen.
5. Eliztarrak elkartu egin ziren Joan Beltran III.ari
patronatua kendu nahian. Eskubiderik izan gabe
aurkeztu omen zuten Joan Intsausti erretore izan
zedin.
6. Martin Etxabe (eta Joan semea), Martin Santxez
Beduakoa, Joan Mantzizidor eta Fernando Otsango ziren buru.
7. 8. Baietzean zegoen.
9. Joan Esnalek eta Martin Etxabek esanda omen
zekien erretore berria jartzeko eliztarrak Iraetako
jaunarengana joaten zirela baimen eske. Patronatua
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ez omen zuten eliztarrek, Iraetako jaunak baizik.
10. Martin Ierroa Fortun Santxezek aurkeztu omen
zuen, patroia Fortun zelako.
11. Iraetako jaunek aldare-oineko opalkuntzen
erdia eta zenbait etxetako hamarrenak eramaten
zituzten. Delako etxeak hauek ziren: Joan Mantzizidorrena, Otsango, Epelola biak, Goiburu biak,
Igartza, Erretore-etxea, Bedua (eta bere baserriak),
Narruondoko etxea, Etxabe biak, Azpiazu biak,
Ezuri, Erretola (edo Arratola), Mirubia, Amilibia,
Azkarate eta Larransate.
Hamarrenak erretoreari ematen zizkioten etxeak
hauek ziren: Soderisasua? Portxaeta? Muniosoro,
Arlaureta (Arlauta) biak, Urteaga, Narbazta, Atristain, Sarasola, Enbil, Intxaurregi, Esnal, Errezusta
biak, Etxezarreta eta Aizarnazabal biak.
Zuela sei urte, Joan Intsausti etorri zenean, eliztarrak Joan Beltran III.aren aurka altxatu egin omen
ziren.
12. Domingo Larretxe apaizari entzun omen zion
horrela zela.
13. Errege-erreginek Joan Beltran III.a hildakoan
Joan Beltran IV.ari egindako mesede-agiria ikusia
omen zuen.
14. Joan Beltran IV.aren prokuradoreek haren
hamarrenak eta opalkuntzak eraman omen zituzten.
15. 16. Baietz zioen. Pribilegioak ikusi egin omen
zituen.
18. Joan Intsaustik, Martin Etxabek, Joan semeak,
Joan Martinez Mantzizidorkoak eta beste zenbait
eliztarrek jendaurrean esaten omen zuten erregeek
elizan aginpiderik ez zutela, Aita Santuak eta
apezpikuak baizik. Ahaide Nagusiei hamarrenak
ematen zizkietenak eskumikaturik omen zeuden.
19. 20. 21. Baietzean zegoen.
22. Bere bizimodu eta gehiegikeriengatik Erregeentzutegian prozesua omen zuen.
- Joan Andres Zuuberen erantzunak:
1. Denak ezagutu zituen edo ezagutzen zituen.
2. Bi elizak ezagutzen zituen.
3. Iraetako jaunek aurkezten omen zituzten erretoreak. Andres Zarautz erretoreari entzun omen zion
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hura eliztar batzuen borondatearen kontra aurkeztu zuela Iraetako jaunak. Martin Ierroa aurkez
zezan eskea egin omen zioten Fortun Santxezi, eta
denak ados jarri omen ziren. Intsausti etorri arte
horrela omen zen.
4. Baietzean zegoen. Joan Andresek esaten omen
zion Joan Beltran III.ari portaera aldatu beharra
zeukala, baina ez omen zion jaramonik egiten.
5. Joan Intsaustiren hamarrenak batzuek errentan
hartzen omen zituzten eta eliztarrek lagundu egiten omen zioten.
6. Azpiazu, Etxabe eta Aizatakoa? omen ziren.
7. Baietz zioen.
8. Fortun Santxezek horrela egiten omen zuen, eta
Balda eta Loiolakoek ere bai.
10. Martin erretoreak eskerrak ematen omen zizkion Fortun Santxezi.
11. Iraetako etxeak ibaiaz eliz alderako etxeen
hamarrenak jasotzen zituen; baita opalkuntzen
erdia ere. Erretoreak ibaiaz haranzko hamarrenak
eta opalkuntzen erdia jasotzen omen zuen.
12. Joan Beltran III.ak inoiz opalkuntzak hartu
omen zituen; baita Epelolako hamarrenak (sagarrak) ere.
13. Baietz zioen.

14. Baiezkoan zegoen, patronatua hartzeko zeremonian elizan zegoelako eta geroago Iraetako etxe
aurrean hamarrenak (sagarrak, etab.) ikusi zituelako.
15. Edonork omen zekien hori.
16. Erregeen eskriturak ikusi omen zituen.
17. Baietz zioen.
18. Eliztar batzuek ziotenez, erregeek ez omen
zuten elizan aginpiderik, Aita Santuak eta apezpikuak baizik. Hamarrenak laikoei ematen zizkietenek bekatu larria egiten omen zuten.
21. Andres eta Martin erretore onak izan omen
ziren.
22. Azkoitian zerbait gertatu omen zen galderak
zioenaren gaian.
- Migel Epelola apaizaren erantzunak:
1. Joan Beltran II.a izan ezik, gainerakoak ezagutzen omen zituen edo ezagutu omen zituen.
2. Aipatutako bi elizak ezagutzen zituen.
3. Andres Zarautz erretorea hil zenean Migel Epelola artean meza eman gabea omen zen, eta Fortunek erretore izateko aukeratu omen zuen. Eliztarrak ere ados omen zeuden, baina orduan Fortunek

17.13. irudia. Zestoako Akoako Zuube
(oraingo Txaperi).
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Oikiako olatei buruz zerbait esan omen zion eta
Migel gazteak uko egin omen zion. Orduan Fortunek Martin Ierroaren alde eginda eliztar batzuek ez
omen zuten nahi. Migelen osaba Gontzalok
(Aizarnako erretoreak) esan zionez, osaba joan eta
ados jarri omen zituen denak Martinen alde, eta
horrela aurkeztu omen zuten.
Iraetako jaunek izendatzen omen zuten erretorea,
eta gero eliztarrei jakinarazten apezpikuari aurkez
ziezaioten.
4. Ados zegoen galderak zioenarekin.
5. Joan Intsaustiri laguntzen omen zioten batzuek,
hamarren eta opalkuntza guztiak emanda.
6. Etxabekoa, Azpiazukoa eta Mantzizidorkoa
omen ziren buru.
7. Baietzean zegoen.
8. Fortunek horrela jokatzen omen zuen (eta inoiz
Joan Beltran III.ak ere bai), Probintziako gainerakoek bezala.
9. Eliztarrek ez omen zuten erretorea aurkezten
Fortun Santxezekin ados jarri gabe.
10. Baietzean zegoen.
11. Fortunek ibaiaz eliz aldeko etxeen hamarrenak
eta opalkuntzen erdia eramaten omen zuen. Ofrendako dirua osorik erretoreak eramaten omen zuen;

17.14. irudia.
Aizarnazabalgo
Azpiazu baserria.
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baita ibaiaz haranzko etxeen hamarrenak eta opalkuntzen beste erdia ere, Joan Intsausti etorri zen
arte.
12. Joan Beltran III.ak behin indarrez hartu omen
zizkion olata batzuk Intsausti erretoreari.
13. Agiria irakurri omen zuen.
14. Patronatuaz jabetu zen Joan Beltran IV.a, baina
ez zekien hamarrenak ematen zizkioten ala ez.
15. Baietzean zegoen.
18. Eliztar batzuek ziotenez, haiek ziren patroiak,
eta erregeek ez zuten han botererik, Aita Santuak
eta apezpikuak baizik. Laikoei hamarrenak ematen
zizkietenek bekatu larria egiten omen zuten.
19. Joan Intsaustik mezatan esan omen zuen olatak
eta kandelak denboraldi batez ez zitzatela ekarri.
- Martin Etxezarretaren erantzunak:
1. Joan Beltran II.a ez, baina gainerakoak ezagutu
omen zituen edo ezagutzen omen zituen.
2. Delako elizak ezagutzen zituen.
3. Eliztar askori entzun zienez, erretore berria aurkezteko Iraetako jaunarengana jotzen zuten, eta
jaunak eliztarrei aholkua eskatuta egiten omen
zuen aurkezpena. Andres Zarautz erretorea hil
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zenean, batzuek Migel Epelola aurkeztu nahi
omen zuten, eta beste batzuek Martin Ierroa. Egun
batean Martin Arroatik zetorrela, Etxabekoak,
Mirubikoak eta Azpiazukoak Iraetara eraman
omen zuten. Fortunek ez omen zuen Martin erretore nahi, baina eliztarrek nahi zutenez gero, Martin
aurkeztu omen zuten.
Elizako eserlekuagatik konponduezinak zeudenean Fortunengana joaten omen ziren. Etxabeko eta
Epelolako andreek desadostasuna izan zutenean,
Fortun Santxezek erabaki omen zuen auzia.
Martin Etxezarretaren amaginarreba hil zenean,
haren aldeko olatak egiten ari zela Fortunek olaten
ordez ohiko hiru anega gari ematea agindu omen
zion. Martin Etxezarreta Fortun Santxez Ahaide
Nagusiaren gomendiokoa omen zen, eta beste batzuk
Zarauzko Ahaide Nagusiaren gomendiokoak.
Aizarnazabalgo elizako diruzain ziren Joan Etxabek eta Joan Perez Mirubikoak aldare artean harmailak ipini nahi omen zituzten, eta gastuak
ordaintzeko elizaren lur bat saltzeko asmoa omen
zuten. Fortun Santxezek ez omen zien baimena
eman bizpahiru aldiz eske joan arren.
4. Baiezkoan zegoen.
5. Fernando Otsango anaiari hori entzun omen

zion. Fernando Otsangok eta haren Zarauzko
suhiak Iraetako jaunak jasotzeko hamarrenen
eskubidea errentan hartzekoak omen ziren, baina
Joan Beltran III.ari jakinarazi omen zioten. Hark
esan omen zienez, Iraetako hamarrenak beste
batek eraman behar bazituen baietz erantzun eta
obligazioa eskribau bidez agirian jaso zezatela,
horrela auzirako froga izango zuelako. Horrela
egin omen zuten, eta Joan Etxabek eta Joan Mirubiak hartu omen zuten bi urtez hamarren haiek
bermatzeko konpromisoa. Joan Etxabek 40 florin
arrunt eman omen zizkion maileguz, hamarrenak
Joan Etxaberi emateko. Fernando Otsango anaia
abokatuarengana ere joan omen zen iritzi eske, eta
honako hau gomendatu omen zion: erretorearen
ordezkari gisa norbait eraman zezatela ondoan
hamarrenak jasotzean, baina ez omen zuten ordezkaririk lortu; izan ere, hamarren haiek ez omen
ziren erretorearentzat.
6. Joan Etxabe, Beduakoa eta Mantzizidorkoa
omen ziren buru.
7. Baietzean zegoen.
8. Fortunek bere garaian ahaide askori dei egiten
omen zien.
10. Martin Ierroak esan omen zuen beste apaiz

17.15. irudia. Oikiako Otsangogoikoa.
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egin omen zizkieten, eta Joan Beltrani eman omen
batzuek Ahaide Nagusiei demanda ipintzen ziotezizkioten urte hartan.
nean hark ez zuela Iraetako etxearekin gorabehe18. Joan Intsaustiri entzun omen zion laikoei
rarik nahi, zakur handiak zaunka handia egiten
hamarrenak ematea bekatu larria zela.
omen zuen eta.
11. Iraetako etxeak ibaiaz eliz aldeko hamarrenak
- Domenja Errezustaren erantzunak:
eta opalkuntzen erdia eramaten zuen. Ibaiaz
haranzkoa eta opalkuntzen beste erdia erretorea1. Joan Beltran II.a eta Joan Beltran IV.a ez, baina
rentzat omen ziren.
gainerakoak bai.
12. Joan Beltran III.ak behin eskandalua aterata
2. Ezagutzen zituen bi elizak.
olata batzuk hartu omen zituen elizatik. Eliztarrek
3. Entzun zuenez, eliztarrena zen elizako patronaisilpean erretoreari ematen omen zizkioten.
tua.
13. Edonork omen zekien hori.
7. Baietzean zegoen.
17. Iraetako etxekoak hamarrenak eramaten ikusi
11. Iraetako etxekoek opalkuntzen erdia eta ibaitik
omen zituen.
eliz aldeko etxeen hamarrenak eramaten omen
18. Eliztarrak elkartzen zirenean noizbehinka esazituzten Martin Ierroaren garaian.
ten omen zuten elizan erregeek eskubiderik eta
botererik ez zutela, Aita Santuak eta apezpikuek
Hemendik aurrerako lekukoen testigantzak Martin
baizik. Laikoei hamarrenak ematea bekatu omen
Lopez Itziarkoa eskribauak bakarrik hartu zituen,
zen.
21. Martin Ierroa gizon on eta egokia izan omen Joan Lopez Amilibikoa eskribaua herritik desagertu
egin zelako.
zen.
22. Askotan entzun omen zuen hori, baina ez
- Joan Gorostiaga zumaiarraren erantzunak:
omen zekien.
- Grazia Epelolaren erantzunak:
1. Joan Beltran II.a ez, baina gainerakoak bai.
2. Bi elizak ezagutzen zituen.
3. Iraetako etxeak ipini omen zuen Martin Ierroa
erretore.
4. Baietzean zegoen.
5. Eliztarrek aurkeztu omen zuten Joan Intsausti
erretore-kargurako.
7. Baietzean zegoen.
11. Iraetako etxearentzat izaten omen ziren ibaiaz
eliz aldeko etxeen hamarrenak eta opalkuntzen
erdia. Ibaiaz haranzkoen hamarrenak eta opalkuntzen beste erdia erretorearentzat izaten omen
ziren.
12. Joan Beltran III.ak behin kendu omen zizkion
indarrez olatak Joan Intsaustiri.
14. Entzun omen zuen Joan Beltran IV.ak patronatua hartu zuela eta gero eliztar batzuek hamarrenak eman zizkiotela. Graziari eta semeari eskatu
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1. Joan Beltran IV.a adingabea ez, baina gainerakoak ezagutu omen zituen edo ezagutzen omen
zituen.
2. Bazuen bi elizen berri.
3. Iraetako jaunak Aizarnazabalgo elizan beste
edozein eliztar baino aurrerago ipintzen omen
ziren, eta ohoreak lehenbizi haiei egiten omen
zitzaizkien.
4. Entzun omen zuen zorrak zituela.
5. Eliztarrak elkartuta aurkeztu omen zuten Joan
Intsausti, eta hari laguntzen omen zioten.
7. Egia omen zen.
8. Fortun Santxezek bere ahaideak biltzen omen
zituen gai garrantzitsuetan aholkua eskatzeko.
11. Fortun Santxezek eta Joan Beltran III.ak elizako hamarrenak eta opalkuntzen, olaten eta argizariaren erdia eramaten omen zuten. Maria Otxoa
Likonakoa (Iraetako andrea) ikusi omen zuen
Oikiako hamarrenen sagarrak Otsangon biltzen
eta han sagarra jotzen upelak betetzeko.
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18. Joan Intsaustik konponduezinak omen zituen
Iraetako etxekoekin, eta auzitan omen zebilen.
- Joan Epelolabekoaren erantzunak:
1. Joan Beltran II.a ez, baina gainerakoak bai.
2. Elizak ezagutzen zituen.
3. Joan Beltran III.a elizara joaten zenean besteak
baino aurrerago esertzen zen eta beste edonori
baino lehenago egiten zitzaizkion ohoreak.
4. Ibilera txarrekoa eta zor handiak egindakoa
omen zen. Etxetik kanpo emagalduekin ibiltzen
omen zen. Joanen aitari behin etorri omen zitzaion
zerbait maileguz eskatuz, baina aitak ez omen zion
eman nahi. Orduan Joan Beltran III.ak mehatxu
txarra egin omen zion. Auzilari txarra omen zen.
5. Martin Ierroa erretorea hil zenean eliztarrak
bildu eta Joan Intsausti ekarri omen zuten erretore
izateko. Getariako eskribauarekin elkarturik zeudela, Joan Beltran III.a azaldu omen zen. Erretoreari galdezka jardun omen zitzaion ea zergatik etorri zen haren aurka. Eliztarrak eta erretorea eliz
atzera joan omen ziren Joan Beltran bakarrik utzita. Eliztarrek Joan Intsaustiri laguntzeko konpromisoa hartu omen zuten. Joan Epelolabekoa ere
eliztar haietako bat omen zen, baina haren aita ez,

Iraetako etxeari aurka egin nahi ez ziolako.
Eliztarrak gehiagotan ere elkartu omen ziren, eta
beren konpromiso-agiria Joan Lopez Amilibikoa
eskribauak idatzi omen zuen. Joan Epelolabekoak
Joan Intsaustiri eman izan zizkion hamarrenak,
baina errege-pribilegioaz eskea egin ziotenean,
Iraetako etxeari eman omen zizkion.
6. Beduakoa, Mantzizidorkoa eta Etxabekoa ziren.
7. Baietzean zegoen.
8. Iraeta eta Zarauzko Ahaide Nagusiek horrela
jokatzen omen zuten; baita gainerakoek ere.
11. Fortunek eta Joan Beltran III.ak hamarrenak
eta opalkuntzen erdia beti bakean eraman omen
zuten. Ibaiaz haranzko etxeen hamarrenak erretorearentzat omen ziren. Hauek ziren etxeak: Narbazta, Sarasola, Intxaurregi, Atristain, Arlaureta
(Arlauta) biak, Esnal, Muniosoro, Etxezarreta,
Errezusta biak, Soderisasu? eta Asu. Aizarnazabalgo bi etxeen hamarrenak zeinentzat ziren ez omen
zekien.
12. Behin edo bitan Joan Beltran III.ak Aziarnazabalgo elizatik eraman omen zituen indarrez olatak
eta argizaria.
13. 14. Ba omen zekien errege-erreginek Joan Beltran IV.ari mesede egin ziotela eta Iraetako Maria
Otxoa amari hamarrenak eman zizkiotela. Zenbait

17.16. irudia. Zumaiako
Artadiko Gorostiaga
baserria.
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eliztarrek auzia omen zuten gai horretaz.
18. Jendaurrean behin eta berriz esaten omen
zuten hori eliztarrek eta Joan Intsaustik.
19. Joan Beltran III.ak eraman ez zitzan, ofrendak
ez omen zituzten egiten eliztarrek. Olatak eta opalkuntzak erretoreari etxera eramaten omen zizkioten.
22. Zenbaiti entzun omen zion Joan Intsausti emakumeekin ibiltzen zela. Martin Ierroa, aldiz, gizon
ona izan omen zen.
- Joan Sorazabalen erantzunak:
1. Joan Beltran II.a ez, baina gainerakoak bai.
2. Bi elizak ezagutzen zituen.
3. Joan Beltran III.a elizan besteak baino aurrerago egoten omen zen, pertsona nagusi gisa. Martin
Ierroa hil zenean, Joan Otsango (Fernando Otsangoren aitaginarreba), Goiburugoikoa eta beste
eliztar batzuk joan omen zitzaizkion bizpahirutan
Joan Beltran III.ari erretorea aurkez zezan, baina
ez omen zien ezer bideratu. Orduan ekarri omen
zuten Joan Intsausti. Entzun omen zuenez, Iraetako jaunek zuten Aizarnazabalgo patronatua.
4. Baserrian maizter 13 urte baino gehiagotan izan
omen zen, eta horrelakoa zela ikusi omen zuen.

17.17. irudia.
Aizarnazabalgo
Intxaurregi.
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Onbidera zedila gomendatu omen zion.
5. Eliztarrak eta erretorea Iraetako etxearen aurka
omen zebiltzan.
6. Martin Etxabe omen zen buruetako bat. Joan
Sorazabal eta Gartzia Epelolari hark esan omen
zien zeukaten demandan ahaleginak egingo zituela.
7. Baietzean zegoen.
8. Fortunek horrela jokatzen omen zuen, eta gainerako Ahaide Nagusiek ere bai.
11. Iraetako jaunek ibaiaz eliz aldeko etxeen
hamarrenak jasotzen omen zituzten (Aizarnazabalgo bi etxeenak agian ez). Opalkuntzen erdia ere
bai. Erretoreak jasotzen omen zituen ibaiaz beste
aldeko etxeen hamarrenak eta opalkuntzen beste
erdia. Hauek ziren ibaiaz beste aldeko etxeak:
Narbazta, Sarasola, Intxaurregi, Enbil, Atristain,
Arlaureta (Arlauta) biak, Esnal, Errezusta biak,
Etxezarreta, Soderis? (Soaitz?) eta Muniosoro.
Martin Etxabek ibaiaz beste aldera zeukan lugorri
bati zegokiona erretoreari ematen omen zion. Joan
Sorazabalek askotan eraman omen zituen Iraetara
Aizarnazabalgo hamarrenak eta opalkuntzen erdia.
13. Denek omen zekiten horrela zela, errege-agiria
zegoelako. Joan Sorazabalek ez omen zuen irakurri, ez zekielako.
14. Maria Otxoa Likonakoa errege-agiriaz joan
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17.18. irudia.
Urdanetako San
Martin eliza.

omen zen hamarrenak eskatzera. Batzuek eman
omen zizkioten, eta beste batzuek auzia ipini omen
zioten.
21. Martin Ierroa gizon ona izan omen zen.
22. San Lorenteko serora batekin topo egin omen
zuen behin bidean Joan Intsaustik, eta serora oihuka hasi omen zen. Erretoreak esaten zuenez, proba
gisa hasi omen zitzaion. Joan Intsausti San Migelgo serora betekin oheratzen omen zen.
- Maria Joan Aizarnazabalen erantzunak:
1. Galderan aipatutako denak ezagutu zituen edo
ezagutzen zituen.
2. Bi elizak ezagutzen zituen.
3. Andres Zarautz erretorea hil zenean, eliztar
batzuk Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa bikarioari dei egin omen zioten erretore izan zedin,
baina hark, ama zaharrarekin bizi zela eta, ez
omen zuen nahi. Martin Ierroarengana bidali omen
zituen, baina hark Fortun Santxezen baimena
behar zela adierazi omen zien. Denak ados jarri
omen ziren, eta Martin aurkeztu omen zuten. Joan
Sarasola joan omen zen horren berri Maria Joanen
etxera bertako amonari eta amari ematera.
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Aizarnazabalgo San Migelgo erretoreak Urdanetako San Martingo hamarrenak eta errentak eramaten
omen zituen, baina Andres Zarautz hil zenean
Altzolarats dorrekoak ez omen zuen San Martingo
ez hamarrenik eta ez beste ezer ordaindu. Eliztarrak
Fortunengana joan omen ziren zerbait egin zezan.
Fortun Altzolaratsera joan eta hango jaunak apezpikuarengandik jasotako eskubidea hark zuela erantzun omen zion.
Fortun Santxez, Iraetako jaun eta nagusia, Aizarnazabalgo elizako ohoretan besteen aurretik ibiltzen omen zen.
6. Entzuna zuenez, Martin Saez Beduakoa, Martin
Etxabe eta Joan Mantzizidor ziren buru.
10. Askotan entzun omen zuen Fortunek eta eliztarrek elkar hartuta aurkeztu zutela Martin Ierroa.
11. Fortun Santxezek eta Joan Beltran III.ak opalkuntzen erdia eramaten zuten. Askotan ikusi omen
zuen etxeetatik sagarra eramaten Iraetara. Hamarrenak zirela zioten. Ibaiaz eliz aldekoak ziren Iraetako jaunarentzat. Ibaiaz haranzko etxeen eta
Aizarnazabalgo bi etxeen hamarrenak erretorearentzat ziren; baita opalkuntzen beste erdia ere.
12. Joan Beltran III.ak bitan hartu omen zizkion
indarrez elizan Joan Intsaustiri opalkuntzak.

17. (1486. urtea)

14. Beti entzun omen zuen Aizarnazabal eta
Oikiako elizen patronatua Iraetako jaunek Gaztelako erregeengandik jaso zutela.
18. Askotan entzun omen zion Joan Intsaustiri esaten bekatu larria zela laikoei hamarrenak ematea.
Erregeak han eskubiderik ez omen zuen, Aita Santuak eta haren epaileek baizik. Joan Beltran III.a
elizan zegoenean emakumeek ez omen zuten
ofrendarik egiten. Olatak eta argizaria ezkutuan
edukitzen omen zituzten, eta gero erretoreari etxera eramaten omen zizkioten.
20. Entzun omen zuen errege-justiziatik ihesi ibiltzen zela Elizaren epaitegietan, baina gero erregeepaitegietara joan omen zen.
22. Maitasun zale omen zen eta emakumeekin
ibiltzen omen zen.
Ondoren, 1486-IV-26an, Zestoako hiribilduko
portalean, Pero Ortiz Iraetakoak Joan Martinez Zabalakoa eskribauaren aurrean eskea egin zion testigantzak jasotako Martin Lopez Itziarkoa eskribauari.
Joan Lopez Amilibikoa eskribaua herrian ez zegoelako, Martin Lopezek jasotako testigantzak sinatu, itxi
eta zigilatu egin zituen. Lekuko izan ziren Joan Perez
Agirrekoa (Azkoitiko ermandade-alkatea), Joan Martinez Egurtzakoa eskribaua (azpeitiarra) eta Kristobal
Artiga zestoarra.
Testigantza haiek Iraetako jaunaren izenean Frantzisko Santesteban prokuradoreak 1486-V-9an aurkeztu zituen Valladoliden Errege-entzutegian (ikus
[XV. m. 128] agiria).

17.8. Joan Intsaustiren lekukoei egin
beharreko galderak
1486-IV-11n Zestoan, Joan Beltran Iraetarekin
zuten auzian Aizarnazabal eta Oikiako elizetako erretore Joan Intsaustiren eta eliztarren prokuradore
Pedro Arriolak haien lekukoei egiteko galdera hauek
aurkeztu zituen:
1. Ea ezagutzen zituzten edo ezagutu zituzten eliza
horietako Joan Intsausti erretorea, Joan Martinez
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Mantzizidorkoa, Fernando Areitzaga, Joan Epelola, Gartzia Epelola, Joan Goiburu, Martin Etxabe,
Joan Etxabe semea, gainerako eliztarrak, Joan
Beltran IV.a Iraeta aurkaria eta Joan Beltran III.a
Iraeta aita zena.
2. Ea zekiten Aizarnazabal eta Oikiako eliztarrak
aspaldi-aspalditik elizetako patronatua izan zutela
eta erretoreak aurkeztu zituztela, gero Iruñeko
apezpikuak erretore izenda zitzan.
3. Ea horrela aurkeztu eta izendatutako erretoreak
beren karguan aspaldi-aspalditik bakean jardun
zuten.
4. Ea Martin Ierroa, aurreko erretorea, ezagutu
zuten eta ea zekiten eliztarrek aurkeztu zutela.
5. Ea zekiten Martin Ierroa sei bat urte lehenago
hil zenean eliztar eta patroi zirenek Iruñeko apezpikuari Joan Intsausti aurkeztu ziotela.
6. Ea zekiten Joan Intsaustik Aizarnazabalgo erretore gisa sei bat urtez bakean jardun zuela.
7. Ea zekiten Joan Intsaustik eduki zuela erretoretza aurkariek maltzurkeriaz erregearengandik pribilegioa lortu eta kendu zioten arte.
8. Ea zekiten Joan Intsaustik sei urte horietan elizetako hamarrenak eta fruituak eraman zituela,
meza ematen zuela eta gainerako elizkizunak egiten zituela.
9. Ea zekiten Joan Intsausti erretore zela Joan Beltran III.a Iraeta zenak auzitara jo zuela.
10. Ea zekiten Urdanetako San Martin eliza Aizarnazabalgo elizaren mendekoa zela edo izan zela
eta Aizarnazabalgo Andres Zarautz eta Martin
Ierroa erretoreek han meza ematen zutela eta
hamarrenak eramaten zituztela.
11. Ea zekiten Joan Intsausti erretorea portaera eta
fama oneko gizona zela, ofiziorako gai zela eta
apaiz jantzian zintzo ibiltzen zela. Ea zekiten ohelagunik edukitzen zuen eta jokoan ibiltzen zen.
12. Ea zekiten Joan Beltran III.a Iraetaren eta Joan
Intsaustiren arteko auzia Iruñeko apezpikuaren
aurrean aurkeztu zela eta gero, gora jota, Zaragozako artzapezpikuarengana heldu zela.
13. Ea zekiten bien arteko auzia ebatzi gabe zegoela Joan Beltran III.a aita hil zenean.
14. Ea zekiten auzia egon arren Joan Intsausti erre-
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toreak sei urtez bi elizetako hamarrenak eta errentak jaso zituela.
15. Ea zekiten zortzi bat hilabete lehenago Joan
Beltran IV.a gaztearen ordezkariek indarrez Joan
Intsausti erretoretzatik bota egin zutela eta erretorea bere eskubideak oihuka defendatzen saiatu
zela.
16. Ea zekiten orain arte esandakoa Zestoan eta
inguruko lurretan edonork zekiela.

dor, Zarauzko bikario Martin Ezenarro (edo Zezenarro) eta Pedro Etxeandia zarauztarra.
Gero, aipatutako bi eskribauek agiria prestatu
zuten lekuko haiei, testigantza eman zezaten, dei eginez. Agiri hartan lekuko izan ziren Joan Andres
Zuube, Joan Arbe eta Martin Akoa zestoarrak.
1486-IV-11n, Zestoan, aipatutako Joan Lopez eta
Martin Lopez eskribauen aurrean Joan Etxabegoikoa,
Pedro Mantzizidor, Fernando Otsango eta Otxoa
Azpiazu aurkeztu ziren. Joan Intsausti erretorea
aurreko gauean preso eraman zuten eta ez zekiten non
eta nortzuek zeukaten. Beraz, bi eskribauei beste agiri
baten bidez berriz ere haien lekukoei dei egin ziezaietela eskatu zieten. Joan Lopez eta Martin Lopez eskribauek beste agiri bat egin zuten, eskatu bezala, Joan
Martinez Ibañetakoa bikarioa, Kristobal Artiga eta
Joan Urkiolaegiren aurrean.

Gero Joan Intsaustik testigantzak hartzeko eskribauei (Martin Lopez Itziarkoa eta Joan Lopez Amilibikoa eskribauei) errege-agiria erakutsi eta bertan
zioena bete zezatela eskatu zien. Testigantzak emango zituzten lekukoak hauek ziren: Martin Atristain,
Martin Aia, Joan Ierroa apaiza, Joan Urrutia, Joan
Arreitza, Martin Amilibia eta Joan Sarasola zestoarrak, Joan Lertxundi, Joan Sorola, Joan Gonzalez
Agotekoa eta Migel Mantzizidor zarauztarrak, Martin
Ruiz Elkanokoa, eta Pedro Dorrekoa eta Migel Agirre
1486-IV-12an, Zestoan, Joan Etxabe azaldu zen
Zumaiako apaizak, San Joan Ubaiar (Ibiar) eta Lope
aipatutako bi eskribauen aurrean, eta etorri ziren lekuEgino Azkoitiko apaizak, Joan Agote debarra, Laurkoei zin eginda testigantza har ziezaietela eskatu zien.
gaingo (edo Laurkaingo) erretore Martin MantziziLekukoak hauek ziren: Joan Ierroa apaiza, Martin Aia,

17.19. irudia.
Aizarnazabalgo
Sarasolazar.
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Martin Atristain, Martin Amilibia, Joan Urrutia (Indokoa) eta Joan Arreitza zestoarrak. Hauetako bakoitzak
Gurutze santua ukituta zin egin zuen egia esango
zuela. Zinaren lekuko izan ziren Domingo Azpiazu,
Martin Amilibia zapataria eta Domingo Lizarrarats.

Sorola zaharra eta Migel Mantzizidor zarauztarrak,
Joan Lertxundigoikoa eta Joan Gonzalez Agotekoa
(Elkanokoa). Martin Mantzizidor eta Martin Ezenarrok beren epailearen baimena izanda zin egingo
zutela jakinarazi zieten. Zin egin zuten aipatutakoek
Joan Amilibia eta Fernando Iraeta lekuko zirela.

1486-IV-13an, Zestoako jurisdikzioko Sarasola
1486-IV-18an Zumaian ziren Joan Lopez Amilibibaserrian, Joan Lopez eta Martin Lopez eskribauen
aurrean, Joan Etxaberen eskariz, Joan Sarasolak zin koa eta Martin Lopez Itziarkoa eskribauak. Joan Etxaegin zuen. Zinaren lekuko izan ziren Martin Atristain, beren eskariz Pedro Dorrekoa eta Martin Gonzalez
Agirrekoa apaizei Donostiako Joan Otxoa Olazabalgoa
Joango Sarasola eta Martin Intxaurregi zestoarrak.
“Kanpoko Ofizialak” (Iruñeko elizbarrutiak GipuzkoEgun berean, Zarautzen, aipatutako bi eskribauen an zeukanak) egindako agiria irakurri zieten. Lope
aurrean, Joan Etxabek hango lekukoek zin egin zeza- Egino, San Joan Ubaiar, Martin Mantzizidor, Martin
tela eskatu zuen. Lekukoak hauek ziren: Martin Man- Ezenarro, Pedro Dorrekoa, Martin Agirre eta Joan
tzizidor (Laurkain edo Laurgaingo erretorea), Martin Ierroa apaizentzat zen. Bertan testigantza emateko baiEzenarro (edo Zezenarro) Zarauzko bikarioa, Joan mena eta agindua (eskumikupean) ematen zitzaien.

17.20. irudia. Laurgaingo San Migel eliza.
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Pedro Dorrekoak eta Migel Agirre apaizek Zumaian
zin egin zuten lekuko Joan Martinez Iraetakoa?, Martin Diaz Mirubikoa eta Joan Garratza izanik.
1486-IV-19an, Zestoan, aipatutako bi eskribauen
aurrean, Joan Etxabek eskatuta San Joan Ubaiar eta
Lope Egino apaiz azkoitiarrak eta Joan Agote debarra
azaldu ziren. Apaizek Donostiako Ofizialaren agiria
irakurri zuten. Hirurek zin egin zuten Joan Martinez
Ibañetakoa bikarioa, Joan Ierroa apaiza eta Joan
Perez Idiakaizkoaren aurrean.
1486-IV-20an, Zestoan, Joan Etxabek Pedro Etxeandia zarauztarra aurkeztu zuen, eta, bi eskribauen
aurrean, zin egin zuen Joan Ierroa, Martin Aia eta
Joango Aizpitarte lekuko izanik (ikus [XV. m. 129]
agiria).

17.9. Joan Intsaustiren lekukoen
erantzunak

guztiak ezagutu zituen edo ezagutzen zituen.
2. Aitari entzuna zion horrela zela.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Baietzean zegoen.
10. Entzuna zuen Andres Zarautz erretoreak Urdanetako elizan meza eman eta hamarrenak eramaten
zituela.
11. Apaiz jantzian zintzo ibiltzen omen zen Joan
Intsausti, ez omen zion ohelagunik ikusi, baina
entzuna omen zuen maitasunzale zela.
12. Baietz zioen.
13. Bazekien urtebete lehenago Joan Beltran III.a
Iraeta Granadako gerran itsasoan hil zela.
14. Baietz zioen.
15. Joan Intsausti erretoretzatik bota egin zuten
Iraeta etxekoek. Behin Joan Beltran III.a Aizarnazabalgo elizan ikusi omen zuen Joan Intsaustiri
indarrez olatak eta argizariak kentzen.
- Martin Aiaren erantzunak:

- Martin Atristainen erantzunak:
1. Joan Beltran IV.a Iraeta izan ezik, gainerako

1. Denak ezagutu edo ezagutzen zituen.
2. Entzuna omen zuen horrela zela.
3. Andres Zarautz eta Martin Ierroa horrela aurkeztu omen zituzten eta horrela jardun omen zuten.

17.21. irudia.
Aizarnazabalgo
Atristain.
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4. 5. 6. 7. 8. 9. Baietzean zegoen.
10. Andres Zarautz erretorea Urdanetako San Martin elizara joaten omen zen meza eman eta hamarrenak hartzera. Aizarnazabalgo elizaren mendekoa omen zen.
11. Joan Intsausti beti apaiz jantzian zintzo ikusi
omen zuen eta bere lanbidean gaitasuna ba omen
zuen. Azkoitiko emakume bat Joan Intsaustiren
ohelaguna zela omen zioten, Arroan omen zegoen
eta Martin Aiak behin Zestoako zubian ikusi omen
zuen.
12. Zaragozako artzapezpikuaren ofizialak etorri
omen ziren, auzi hura zela eta.
13. Ez zekien auzia amaituta zegoen, baina urtebete lehenago Joan Beltran III.a itsasoan gerran hil
zelako berria heldu zen.
14. 15. 16. Baietzean zegoen.
- Joan Ierroa apaizaren erantzunak:
1. Baietz zioen.
2. Joan Ierroa beraren aita Martin Ierroa erretoreak esanda zekien Joan Perez Mirubikoak, Joan
Esnalek eta gainerako eliztarrek eskaini ziotela
kargurako aurkeztea. Gero eliztarrak Fortun Santxez Iraetakoarekin elkartu omen ziren. Fortunek
ez omen zuen gustukoa Martin Ierroa, baina amore
eman omen zuen. Aita Martin hil zenez gero Joan
semeak omen zeukan erretore-agiria, baina han
eliztarrak azaltzen omen ziren (eta ez Fortun) aurkezle gisa.
3. Aitak esaten zionez, beldur zelako uzten omen
zion Fortun Santxez Iraetakoari hamarrenen eta
opalkuntzen erdia hartzen.
4. Baietz zioen.
5. Martin Ierroa aita hil zenean, eliztarrek Joan
semeari eskatu omen zioten erretore-kargua har
zezala, baina Joan Ierroak bere ardurak omen
zituen, eta bitartean Joan Intsausti aurkeztu omen
zuten eliztarrek. Iruñeko apezpikua Iruñean edo
Tafallan zela, deia egin omen zuten Joan Intsausti
erretore izateko inork eragozpenik baldin bazuen
apezpikuarengana aurkez zedin. Deiaren berri
Aizarnazabalen igandez mezatan eman omen
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zuten. Gero izendatu omen zuen apezpikuak Joan
Intsausti erretore.
6. 7. 8. 9. Baietzean zegoen.
10. Andres Zarautz Aizarnazabalgo erretore zela,
San Martin elizatik (Urdanetatik) olatak eta hamarrenak eramaten omen zituen, eta Martin Ierroaren
garaian San Martin eliza besterendu egin omen
zuten.
11. Joan Intsausti beti apaiz jantzian zintzo ibiltzen
omen zen eta fama onekoa omen zen.
12. Joan Intsausti erretorea Zaragozara bizpahiru
aldiz joan omen zen auzia zela eta.
13. Auzia amaitu gabe zegoela heldu omen zen
Joan Beltran III.a itsasoan Granadako gerran galdu
zelako berria.
14. Igande batean edo bitan Joan Beltran III.a
lagun batzuekin joanda olata batzuk hartu omen
zituen indarrez Aizarnazabalgo elizatik.
15. Baietz entzun omen zuen.
16. Baietz zioen.
- Joan Urrutia Indokoaren erantzunak:
1. Baietz zioen.
2. Joan Intsaustiren aurkezpenean baino ez zen
izan. Entzun zuen, ordea, Martin Ierroa eliztarrek
aurkeztu zutela eta Fortun Santxez Iraetakoari iritzia eskatu ziotela.
3. 4. 5. 6. 7. 8. Baietzean zegoen.
9. Zaragozako eskribauak etorri omen ziren testigantzak jasotzera.
10. Andres Zarautz erretoreak Urdanetako San
Martin elizan askotan meza kantatu omen zuen.
Handik hamarrenak eramaten omen zituen.
Harrezkero Aizarnazabalgo gainerako erretoreek
ez omen zuten Urdanetatik hamarrenik eraman.
11. Joan Intsausti apaiz jantzian zintzo ibiltzen
omen zen, fama onekoa omen zen eta bere ofiziorako gaitasuna ba omen zuen.
12, 13, 14, 15, 16. Baietz zioen.
- Joan Arreitzaren erantzunak:
1. Baietz zioen.
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17.22. irudia. Indo baserria Indamendin.

2. Martin Ierroa eliztarrek aurkeztu omen zuten eta
Fortun Santxez Iraetakoari iritzia eskatu omen zioten.
3. Martin Ierroa eta Andres Zarautz erretoreek
bakean jardun omen zuten beren egitekoan.
4. 5. 6. 7. 8. 9. Baietzean zegoen.
10. Aizarnazabalgo erretore Andres Zarautzek
Urdanetako San Martin elizan batzuetan meza
eman eta hamarrenak zein opalkuntzak eramaten
omen zituen.
11. Joan Intsausti apaiz jantzita zintzo bizi omen
zen, eta bere erretore-lanak ongi betetzen omen
zituen. Ziotenez, inoiz emakumeak eduki omen
zituen, eta orduan ere, ahal izan balu, baten bat
edukiko omen zukeen.
12. Zaragozako eskribaua ibili omen zen testigantzak jasotzen.
13. Auzia Zaragozan amaituta joan omen zen Joan
Beltran III.a gerrara, eta han itsasoan galdu omen
zen.
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14. 15. 16. Baietzean zegoen.
- Martin Amilibiaren erantzunak:
1. Baietz zioen.
2. Aitari entzunda omen zekien eliztarrek aurkeztuta Iruñeko apezpikuak erretorea izendatzen
zuela.
3. Andres Zarautz eta Martin Ierroak bakean jardun omen zuten erretore-lanetan.
4. Baietz zioen.
5. Eliztarrek aurkeztuta izendatu omen zuen erretore Iruñeko apezpikuak Joan Intsausti.
6. Joan Intsaustik bakean hartu omen zuen erretore-kargua Joan Lopez Amilibikoa eskribaua bertan
zela.
7. 8. 9. Baietz zioen.
10. Urdanetako San Martin eliza Aizarnazabalgoaren baseliza omen zen. Andres Zarautz erretoreak
Urdanetako elizan meza eman eta hango hamarre-

17. (1486. urtea)

17.23. irudia.
Urdanetako
Serorategi etxea.

nak eta opalkuntzak eramaten omen zituen.
11. Joan Intsausti apaiz jantzian zintzo ibiltzen
omen zen eta erretore-lanak egiteko gaitasuna ba
omen zuen. Entzuna omen zuen emakumeekin
ibili zela, eta mutiko bat haren semea omen zen.
12. Baietz zioen.
13. Urtebete lehenago iritsi omen zen Joan Beltran
III.a Granadako mairuen aurkako gerran itsasoan
hil zelako berria.
14. 15. 16. Baietzean zegoen.

San Migelen baseliza izan omen zen. Andres
Zarautz erretoreak Urdanetan meza eman eta elizkizunetan parte hartzen omen zuen, eta hamarrenak
eramaten omen zituen. Martin Ierroaren garaian
San Martin eliza besterendu egin omen zen.
11. Joan Intsausti beti ikusi omen zuen zintzo eta
apaiz jantzian. Erretore-lanetarako gai omen zen.
12. 13. Baietz zioen. Urtebete lehenago jakin
omen zuten Joan Beltran III.a Granadako gerran
hil zela.
14. 15. 16. Baietzean zegoen.

- Joan Sarasola zaharraren erantzunak:
- Joan Lertxundiren erantzunak:
1. Joan Beltran IV.a adingabea izan ezik, gainerakoak bai.
2. Aitak esanda zekien Aizarnazabalgo eliztarrek
aurkeztuta Iruñeko apezpikuak erretorea izendatzen zuela.
3. Baietz zioen.
4. 5. 6. 7. 8. Baietz zioen.
9. Egun batean Joan Beltran III.ak Aizarnazabalgo
elizan olata bat edo bi indarrez kendu omen zizkion
Joan Intsaustiri, eta elkarri helduta ibili omen ziren.
10. Urdanetako San Martin eliza Aizarnazabalgo
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1. Joan Beltran IV.a eta Joan Intsausti izan ezik,
gainerakoak bai.
2. Andres Zarautz eta Martin Ierroaren kasuan bai.
Besteenean ez zekien.
3. Aurreko galderako erantzun bera.
5. 6. 7. 8. 9. Baietzean zegoen.
10. Urdanetako San Martin hain zuzen Aizarnazabalgoaren mendeko eliza izan omen zen. Andres
Zarautz erretoreak eramaten omen zituen hamarrenak.

I ZESTOA MENDETAN ZEHAR (Historiaurretik 1500. urtera arte)

17.24. irudia. Aiako Lertxundiazpi.

- Joan Sorola zaharraren erantzunak:
1. Joan Beltran IV.a izan ezik, gainerakoak bai.
2. 3. Baietzean zegoen.
5. Intxaurregiko ordezkari eta eliztar gisa Joan
Intsausti erretore izateko aurkeztu zutenetakoa
zen. Gero Iruñeko apezpikuak izendatu omen
zuen.
6. 7. 8. 9. Baietz zioen.
10. Beltran Ibañez Gebarakoaren aitak, Joan Beltran Gebarak (edo “Mos” Gebarakoak) Andres
Zarautz erretoreari dei egin omen zion. Gaiaz galdetuta, erretoreak hamarrenak bereak zituela erantzun omen zion, eta biak haserre ibili omen ziren.
Joan Beltran Gebarak hura ez zuela onartuko eta
bere diru guztiak arazoa konpontzen erabiliko
zituela omen zioen. Andres erretoreak zioenez,
berriz, hark berea defendatzeko aski omen zituen
eguneroko kapilautza eta pordoia.
11. Joan Intsausti apaiz jantzian zintzo ikusten
omen zuen, eta erretore izateko gaitasuna ba omen
zuen.
12. 13. Baietz zioen.
15. Baietz zioen.

1. Joan Beltran IV.a adingabea ez, baina gainerakoak bai.
2. Baietz zioen.
5. 6. 7. 8.9. 10. Jende askori horixe entzun omen
zion, baina ez omen zekien.
11. Joan Intsausti bere apaiz-abituaz bizimodu
onekoa omen zen, bere ofiziorako gaitasuna
zuena.
12. 13. 14. 15. 16. Baietzean zegoen.
- Migel Mantzizidorren erantzunak:
1. Joan Beltran IV.a izan ezik, gainerakoak bai.
2. Aitarengandik eta beste eliztar batzuengandik
ikasi zuen hori.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Baietzean zegoen.
11. Joan Intsausti bere lanean egokia eta zintzoa
omen zen.
- Martin Ruiz Elkanokoaren erantzunak:
1. Joan Beltran IV.a eta Joan Intsausti ez, baina
gainerakoak bai.
3. 4. Baietzean zegoen.
Gainerako galderen erantzunik ez zekien.

- Joan Gonzalez Agotekoaren erantzunak:
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- Pedro Dorrekoaren (Zumaiako bikarioaren)
erantzunak:
1. Joan Beltran IV.a izan ezik, gainerakoak bai.
2. Eliztarrek aurkeztu zituzten erretoreak, baina ez
zekien Iraetako jaunek horretan eskubiderik zuten
ala ez. Eliztarrak, ordea, haiekin ados jartzen
omen ziren.
3. Baietzean zegoen.
4. Martin Ierroaren garaian hamarrenen erdia Iraetako etxeak eramaten omen zuen, eta Zumaiako
bikarioak Martin erretoreari jakinarazten omen
zion hori simonia zela, bekatu handia, alegia.
5. Baietzean zegoen.
6. Joan Beltran III.ak aurka egin omen zion erretoreari.
7. 8. Baietz zioen.
9. Hori entzun omen zuen.
11. Joan Intsausti apaiz jantzian zintzo bizi omen
zen, eta haren bizioen berririk ez omen zuen.
12. Pedro Dorrekoak berak hartu omen zituen,
Zaragozako Pedro Villarreal idazkari eta eskribauarekin batera, Joan Beltran III.a eta Joan
Intsausti erretorearen arteko auziko testigantzak.
13. 14. Baietz zioen.
15. Hori entzun omen zuen.

- Migel Agirre apaizaren erantzunak:
1. Joan Beltran IV.a ez, baina Joan Beltran III.a
Iraeta ezagutu zuen.
2. Martin Ierroa eliztarrek aurkeztuta izendatu
omen zuen Iruñeko apezpikuak erretore. 16 edo 17
urte lehenago erakutsi omen zion Martinek apezpikuaren agiria. Eliztarrek baizik ez omen zuten aurkeztu.
3. 4. 5. Baietzean zegoen.
6. Baietzean zegoen, baina Iraetakoek inoiz aurka
egiten omen zuten.
7. 8. Baietzean zegoen.
9. 10. Horrela entzun omen zuen.
11. Joan Intsausti fama oneko gizona omen zen eta
apaiz jantzian ibiltzen omen zen.
12. 13. Baietzean zegoen. Joan Beltran III.a Granadako gerran hil omen zen errege-erreginen zerbitzuan.
14. Baietz zioen.
15. Joan Intsausti, Aizarnazabalgo erretoretzatik
bota ondoren, Zumaiako elizan ere ibili omen zen.

17.25. irudia. Zumaia. Artadiko Dornutegiko Dorreberri.
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17.26. irudia. Oikiako
Mantzizidorko
indarretxea.

- San Joan Ubaiar apaizaren erantzunak:
1. Martin Etxabe, Joan Etxabe eta zenbait eliztar
ezagutzen omen zituen. Joan Beltran III.a Iraeta
zenarekin hitz egiten omen zuen elkarrekin edaten
zutenean. Joan Beltran IV.a adingabea ez omen
zuen ezagutzen.
2. Aizarnazabalgo eliztarrek aurkeztuta Iruñeko
apezpikuak izendatzen omen zuen erretorea. San
Joan Ubaiar Iruñean zela, Joan Intsausti, Mantzizidorkoarekin eta beste batzuekin azaldu omen zen.
Apezpikuak izendapena egin omen zuen eta hango
ofizialek bost edo zazpi dozena botoi eskatu omen
zizkioten apezpikuaren arroparentzat, apezpikuak
erretoreari kapelua eman ziolako. Joan Intsaustik
Aizarnazabaldik bidaliko zizkiela agindu zien.
3. 4. Joan Intsausti baino ez zuen ezagutu, baina
baietzean zegoen.
5. 6. 7. 8. Baietzean zegoen.
9. Zaragozako kuriako eskribauak etorri omen ziren
auzi hartan testigantzak hartzera. San Joan Ubaiarrek berak ere hartu omen zituen testigantzak.
11. Joan Intsausti apaiz jantzita ibiltzen zen, eta
fama oneko gizona omen zen.
12. Baietz zioen, Zaragozatik eskribauak etorri
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zirelako.
13. Joan Beltran III.a hil zelako senideek lutua
omen zuten.
15. Baietz zioen.
- Lope Egino apaizaren erantzunak:
1. Joan Beltran IV.a ez omen zuen ezagutzen,
baina Joan Beltran III.a, Joan Etxabe, Martin Etxabe eta Joan Intsausti bai.
2. Joan Intsausti eliztarrek aurkeztuta izendatu
omen zuen Iruñeko apezpikuak erretore.
6. Joan Etxaberi eta Azkoitiko Azotzako abadeari
entzun omen zien horrela zela.
7. 8. Baietzean zegoen.
9. Lope Egino Zaragozan zegoenean, Joan Intsaustik eta Joan Beltran III.ak han auzia omen zeukaten.
11. Joan Intsausti apaiz ona omen zen, bere errezoak egiten zituena, apaiz jantzian ibiltzen zena eta
langilea.
13. Auzia amaitu baino lehen hil omen zen Joan
Beltran III.a. Joan Intsaustiren Galzeran Leon prokuradoreari entzun omen zion erretoreari dei egin
nahi ziola epaia entzun zezan.

17. (1486. urtea)

- Joan Agoteren erantzunak:
1. Ezagutu omen zituen eta ezagutzen omen
zituen.
2. 3. 4. Martin Ierroa erretore gisa ikusi omen zuen
aipatutako elizetan.
15. Joan Intsausti erretoretzatik bota zutenean
lekukoa, Joan Agote, han omen zen, baina gaztelaniaz ez zekiela eta ez omen zuen jakin han zer esan
zuten. Hala ere, Joan Intsausti kexu omen zen
indarrez botatzen zutelako. Martin Lopez eskribaua ere hantxe omen zen elizan.
- Pedro Etxeandiaren erantzunak:
1. Joan Beltran IV.a izan ezik, gainerakoak bai.
3. 4. Martin Ierroa ezagutu zuen, eta baietz zioen.
6. Joan Intsausti eliztarrek aurkeztuta izendatu
omen zuen Iruñeko apezpikuak erretore.

7. 8. Lau bat urte lehenago Oikiako elizaren aurrean Joan Intsaustiri bi urterako hamarrenak errentan hartu omen zizkion Pedrok, eta Joan Lopez
Amilibikoa eskribauaren aurrean egin omen zuten
tratua. Gero hamarrenen herena aitaginarrebari
(Martin Etxezarretari) eta beste herena koinatuari
(Fernando Otsangori) eman omen zien. Joan
Intsaustik ez omen zien eman nahi errentan aitaginarrebari eta koinatuari.
9. Zaragozako eskribauak etorri omen ziren, eta
Joan Intsaustik hamarrenetatik ordaindu omen
zien Joan Beltranekin zuen auzian zor zuena.
11. Joan Intsausti langilea eta fama onekoa omen
zen.
12. 13. Joan Beltran III.a Granadako gerran hil
omen zen eta lutua omen zeramaten haren oroimenez.
15. Baietzean zegoen.

17.27. irudia. Arroako Agotetxiki.
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en Joan Zuasketa prokuradoreak zioenez, Joan
Intsaustiri Entzutegian azaltzeko epea amaitu egin
1. Joan Beltran IV.a adingabea izan ezik, gainera- zitzaion eta auzi-iheslaritzat hartzea eskatu zuen. Testigantzak argitaratzea eta auzi-gastuak beste aldeari
koak bai.
2. Lekukoa mutiko zenean eliztarrek Martin Ierroa egoztea ere eskatu zuen (ikus [XV. m. 134] agiria).
aurkeztu omen zuten, eta Fortun Santxez IraetakoEgun eta leku berean, erretorearen prokuradoreak,
arekin ikusi omen zituen. Iraetakoak gai hartan
parte hartu nahi izan omen zuen. Gero, eliztarrek Toribio Villabak, besterik zioen. Iraetarrek preso
aurkeztuta, Iruñeko apezpikuak Martin Ierroa erre- omen zeukaten Joan Intsausti, eta ondasunak zein
tore izendatu zuen. Martin Mantzizidor aitari eskriturak kendu egin omen zizkioten. Erretorea
entzun omen zion Martin Ierroa erretoreak aitortu askatu eta ondasun zein eskriturak itzultzea eskatu
ziola Jainkoari eta zuzenbideari aurka eginez ema- zuen (ikus [XV. m. 135] agiria).
ten zizkiola hamarrenak Iraetako etxeari, hango
Astebete geroago, 1486-VII-21ean, Joan Zuasketa
jaunaren beldur zelako.
Gero, Joan Intsausti erretore izateko aurkezpenean prokuradoreak, iraetarrarenak, testigantzak argitaraeliztarrekin ibili omen zen, eta Iruñera joan zen tzea eskatu zuen. Beste aldeak nahita maltzurkeriaz
Joan Intsaustirekin, hau aurkeztera, Fernando omen zituen bere testigantzak aurkeztu gabe, epea
luzatzeko. Joan Intsausti preso hartu baino lehen bere
Otsango eta Joan Goiburu lagun zituztela.
testigantzak jasota eta bidalita omen zeuzkan (ikus
3. 5. 6. Baietz zioen.
7. 8. Baietzean zegoen. Joan Intsaustik jasotzen [XV. m. 137] agiria).
omen zituen hamarrenak, eta errentan eman ere
1486-VIII-18an Joan Zuasketa prokuradoreak tesegin omen zituen. Gero, erretoretzatik bota egin
tigantzak argitaratzea eskatu zuen beste behin ere.
omen zuten.
9. Joan Beltran III.a zenak auzitara eraman omen Entzutegikoek zin egitea agindu zuten, eta testigantza
zuen Joan Intsausti erretorea.
gehiago ekarri behar ez bazuten, aurkeztutakoak argi10. Andres Zarautz erretoreak Urdanetako San tara zitezela agindu zuten (ikus [XV. m. 139] agiria).
Martin elizako hamarrenak eramaten omen zituen. Argitaratzeko agindua eman zuten, halaber, 148611. Joan Intsausti apaiz jantzian ibiltzen omen zen, VIII-30ean ere, alde bakoitzak horiek aztertu eta bere
fama ona omen zuen eta bere erretore-lanak ondo alegazioak egin zitzan (ikus [XV. m. 141] agiria).
betetzen omen zituen (ikus [XV. m. 129] agiria).
- Martin Mantzizidor apaizaren erantzunak:

17.11. Aizarnazabal eta Oikia berriz ere
17.10. Aizarnazabalgo auziaren jarraipena Zumaiaren jurisdikziopera
1486-VII-2an Valladoliden Aizarnazabalgo elizako
patronatuaz zuten auzian, Joan Zuasketa prokuradorea, Joan Beltran Iraetaren izenean, Errege-entzutegira azaldu zen eskea eginez. Joan Intsaustirekin Aizarnazabalgo elizako hamarrenei buruz zuten auzian, bi
aldeen testigantzak aurkeztuta zeuden. Beraz, haiek
argitaratzea eskatzen zuen. Joan Intsaustiren prokuradore Toribio Villalbak testigantzen kopia eskatu zuen
(ikus [XV. m. 133] agiria).

1486-VII-20an Valladolidtik Fernando eta Isabel
errege-erreginek agiria bidali zieten Gipuzkoako eta
gainerako lurraldeetako agintariei. Auzia zeukaten
Errege-kontseiluan Zumaiak eta Zestoak. Zestoarekin
bat hartuta zeuden Aizarnazabal eta Oikia (Saiazko
jendea). Azken hauek Zumaiako jurisdikziotik irten
eta Zestoakoan zeuden hainbat urtetan, Zestoak bere
gomendio eta tregoetan hartu zituelako.

Zumaiako hiribildua Alfontso XI.a erregearen
Egun batzuk geroago, 1486-VII-14an, Valladolid- garaian eraiki zutenean Saiazko jendeak konpromi- 542 -

17. (1486. urtea)

eskritura eta testigantzak aurkeztu ondoren, epaia
eman zuten Errege-kontseilukoek. Gipuzkoako
Batzarrek bere garaian emandako epaia zuzena eta
Saiazko jendeak zioenez, lehenbizi Zestoako egokia zen. Baita 1399an epaile arbitroek eman zuten
auzotar izan ziren, eta gero Zumaiak hartu omen epaia ere.
zituen Zestoaren kaltetan, baina Zumaian nahi zuten
Ondoren, Zestoako eta Saiazko aldeak epai haren
artean egoteko baldintza omen zeukaten. Zumaiakoek gaizki tratatzen omen zituzten Saiazkoak, gastu aurkako arrazoiak aurkeztu zituen. Eskea egin zuten
handiak ordainarazita. Gipuzkoako Probintziak zen- epaia deusezta zezaten. Zumaia epaiaren alde azaldu
bait eskritura eskuratu eta auzia aztertuta, epaia eman zen. Errege-kontseiluak auzia hurrengo mailan berrizuen. Aizarnazabal eta Oikiako jendeak Zumaiaren kusita, behin betiko epaia eman zuen: ontzat hartu
zituen ordura arte emandako epaiak. Beraz, Aizarnamende egon behar zuen.
zabal eta Oikia Zumaiako parte izango ziren, eta ez
Epai haren aurka Zestoak eta Saiazko jendeak gora Zestoako parte, azken urte haietan bezala.
jo zuen, Enrike IV.a erregearen garaian (1470. urteAzkenean, auzi-gastuen tasazioa egin zuten. Auzian). Errege-kontseilukoek auzia aztertu eta erabakia
hartu zuten: bai Zumaiako aldea eta bai Zestoa eta gastuak Zestoari eta Saiazko jendeari kobratuko zizSaiazkoen aldea testigantzak eta frogak aurkeztera kieten, eta ordaintzen ez baldin bazuten, ondasunak
onartu egin zituzten. Alde bakoitzari epea eman zio- bahitzeko eta enkantean saltzeko baimena zuten aginten beren frogak aurkez zitzan. Alde bakoitzak bere tariek (ikus [XV. m. 136] agiria).
soa hartu omen zuen Zumaiako jurisdikziopean egoteko. Auzia Gipuzkoako Batzarren esku egon zen.

17.28. irudia. Gipuzkoako Batzarren Donostiako egoitza.
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1486-VIII-14/29 bitartean Azkoitiko Basarten
Gipuzkoako Batzar Bereziak bildu ziren. 1486-VIII14an ia hilabete lehenago, 1486-VII-20an, Erregeentzutegikoek Aizarnazabal eta Oikia Zestoatik irten
eta Zumaiara sartzeko emandako epaia onartu egin
zuten. Zumaiako prokuradore eta sindiko Martin Hernanik auzian egindako gastuak aurkeztu zituen Batzarrean. Zin egin zuen Domenjon Gonzalez Andiakoaren aurrean aurkeztutako gastuak egiazkoak zirela.
Gero, Zestoako prokuradore Joan Fernandez Olazabalgoak gastuen zerrenda ondo azter zezatela eskatu
zuen. Bestela auzitara gora joko zutela zioen.

1486-VIII-24an Basarten Zumaiako ordezkariak
azaldu ziren. Haiek ziotenez, auzia Zestoari merke
ateratzen baldin bazitzaion beste hiribildu batzuei ere
zenbait auzok ihes egingo zien. Azpeitiko alkateari eta
Lope Ibañez azkoitiarrari Batzarrekoek galdetu egin
zieten ea gastuen tasazioa egina zuten. Gaztelako eta
Gipuzkoako prezioen aldea kontuan hartuta, Zumaiak
80.000 maraiko gastuak aurkeztu zituen, baina haien
iritziz 78.000 maraitan utzi behar zen kontua.

Gipuzkoako Batzarrak tasazioa berriz egitea erabaki zuen. Horretarako Donostia, Tolosa, Segura eta
Getariako prokuradoreak izendatu zituzten: Pedro
Zumaiako eta Zestoako ordezkariei Batzarretik irte- Zubieta, Migel Gartzia Berastegikoa, Joan Martinez
narazi egin zieten, eta Probintziako prokuradoreek agi- Aldaolakoa eta Lope Martinez Mantelolakoa, hurreria egin zuten. Bertan ziotenez, Aizarnazabal eta Oikia nez hurren.
Zumaiatik irten eta Zestoaren jurisdikziopean egon
1486-VIII-25ean Basarten Zestoako Joan Perez
ziren.G ipuzkoakoB atzarreke tag eroe rrege-erreginek
epaia emana zuten, berriz ere Zumaiako parte izan zite- Idiakaizkoak batzarkideei auzi-gastuen tasazioa
zen, eta epaia bete egingo zuten. Azpeitiko Iñigo Itu- zuzen egin zezatela eskatu zien, eta hurrengo egunean, hilaren 26an, ere bai. Auzi-gastuen tasazioa egiterraga ermandade-alkateak betearaziko zuen.
ko lau prokuradore arduradunek Domenjon Gonzalez
Auzi-gastuak Zestoak ordaindu behar zituen, eta Andiakoari Zumaia eta Zestoaren arteko auziaren
Batzarrak tasazioa egingo zuen. Lope Gonzalez Ugar- prozesua eskatu zioten. Probintziak epaia eman zuetekoa Azpeitiko alkatea eta Azkoitiko Lope Ibañez nean (1470an) ordea, Tolosa erreta omen zegoen eta
Errekaldekoa arduratuko ziren horretaz. Zestoakoak Iruran bizi omen zen Domenjon, baina, laster, franez ziren azaldu 1486-VIII-15ean tasazioa egitera, tsesen aurkako gerran Hondarribia setiatu eta Errenbaina Zumaiako Martin Hernani prokuradorea bai. teria, Oiartzun, etab. kanpoko tropek erre zituztenean,
Hark zioenez, gastuak 80.000 maraikoak ziren. Gastu jendeak ihes eginda agiri haiek galdu egin omen
handiak ez zirela zioen; izan ere, Gaztelan anega ziren.
gariaren prezioa ez zen 40-50 maraira iristen, eta
Azkenean lau arduradunek 42.500 maraiko tasaGipuzkoan 200 maraira iristen zen. Pitxer edo azunbre
ardoa Gaztelan 2-4 maraitan zegoen, eta Gipuzkoan zioa egin zieten auzi-gastuei. 1486-VIII-28an Basarmerkeena 12 maraitan, etab. 52.000 maraiko auzi-gas- ten tasazioaren berri eman eta iritzia eskatu zieten
aldeei. Hurrengo egunean, 1486-VIII-29an, Zestoako
tuak egin zirela erabaki zuten bi arduradunek.
ordezkariak kopuru hura jaistea eskatu zuen, baina
Gero Basarten, 1486-VIII-23an Zestoatik Joan ordaindu beharreko gastuak 42.500 maraitan utzi
Perez Idiakaizkoa (Liliko jauna) azaldu zen Zestoako zituzten (ikus [XV. m. 138] agiria). Basarteko Batzar
Kontzejuak emandako agiriarekin. Zumaiak aurkez- Berezi hauen aipamenik ez dugu beste inon topatu.
tutako gastuak ikaragarriak zirela zioen. Errege1486-XI-9an Tordesillastik errege-erreginek auzi
entzutegikoek Gaztelan egindako gastuak 4.000
marai ingurukoak zirela omen zioten, eta, auzitara hartako gutun betearazlea bidali zuten.A uziak izanjoan nahi ez bazuten, gastuak jaistea eskatu zien dako gorabeherak deskribatu ondoren, berrikuspenmailako behin betiko epaiaz Aizarnazabal eta Oikia
Zumaiakoei.
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17. (1486. urtea)

Zumaiara bueltatzea erabaki zuten. Zumaiak Erregekontseiluan egindako gastuak 4.590 maraitan balioetsi zituzten, eta Zestoa, Aizarnazabal eta Oikia bederatzi eguneko epearen barruan ordaintzera behartzen
zituen errege-erreginen gutun betearazleak. Gipuzkoako Batzarrek balioetsitako auzi-gastuak ere
ordainduko zizkioten Zumaiari (ikus [XV. m. 144]
agiria).

Urtarain (edo Urtain), Ibañarrietako Benta eta Guardizarra etxeak. Beduak, beraz, denbora gutxi egin
zuen Zumaiaren mende2.

Bestalde, Beduako jaun Martin Santxez Martzanakoari Martin Lasarte donostiarrak auzia ipini zion
Iruñeko elizbarrutiak Donostian zuen “Ofizialaren”
aurrean. Bai Martin Beduakoa eta bai Martin donostiarra, ordea, sekularrak ziren, eta Beduakoak ErregeDena den, geroztik ere gorabehera handiak izan entzutegira jo zuen justizia eske.
zituzten Aizarnazabal eta Oikiak Zumaiarekin. Aizarnazabalek 1861. urtean lortu zuen bere Udal indepen1486-VIII-26an Valladoliden egindako agiriaren
1
dentea . Hori baino lehenago, ordea, Beduako erren- bidez, errege-erreginek debekatu egin zioten Donosteria eta portua, bere maiorazkoko etxe eta ondasun tiako Ofizialari auzi hartan parte har zezan, eta auzi
guztiekin, beranduenik 1489-X-8rako Zestoako Kon- hartako agiriak Errege-entzutegira bidali beharko
tzejuak onartuta zeukan bere jurisdikziopean. Maio- zituen. Bestela zigor handiak ezarriko zizkioten (ikus
razkokoak ziren San Lorenteko ermita osoa, Beain, [XV. m. 140] agiria).

17.29. irudia. San Lorenteko Beain (Bein) baserria.
- 545 -

I ZESTOA MENDETAN ZEHAR (Historiaurretik 1500. urtera arte)

17.12. Zestoako Gorostiola eta Agiretako
saroiak

dez Olazabalgoa fielak, Martin Akoa zinegotziak,
Iñigo Ruiz Etxeberrikoak eta Joan Martinez Ibañetakoa eskribauak ordaindu zioten Joan Martinez ZabaAzpeitian, 1486-III-25ean, Beltran Ibañez Oñazkoak, lakoa eskribauaren aurrean.
Loiolako jaunak, Zestoako Kontzejuari (nahiz eta une
Beltran Ibañez Oñazkoak Pedro Perez Bikuñakoa
hartan Beltran jaunaren aurrean egon ez) Zestoako
partean zituen Agireta (Agitta) eta Gorostiola (Etorra batxilerra, han bertan zegoelarik, fidatzaile gisa aureta San Bizente ondoan) izeneko saroiak saldu egin keztu zuen, salerosketa haren aurka ez zela joango
zizkion. Saroiak beren lur, mendi, zuhaitz eta eskubi- bermatzeko. Salerosketa-agirian lekuko izan ziren
de guztiekin erosi zituen Zestoak. Prezioa 1.100 florin Rodrigo Agirre, Martin Perez Altzagakoa eta Beltran
jaunaren Joan Lopez morroia (azpeitiarrak) eta Pero
arruntekoa (edo, gauza bera, 55.000 maraikoa) zen.
Fernandez Larretxekoa eta Joan Fernandez OlazabalKopuru hura Zestoako Kontzejuak ordainduta zeu- goa (zestoarrak). Joan Martinez Zabalakoa eskrikan bi zatitan. Zati bat (732 florin arrunt eta 17 marai) bauak idatzi zuen agiria.
Joan Martinez Zabalakoa eskribauaren aurrean MarBerehala, Beltran Ibañez Oñazkoak eta Pedro
tin Gartzia Antxietakoari eman zioten, Beltran Ibañezek Antxietakoari hori zor ziolako. Beste zatia (1.100 Perez Bikuñakoa batxilerrak zin egin zuten saleroskeflorin edo 55.000 marai osatu bitartekoa) Zestoako ta-kontratu hura bete egingo zutela (ikus [XV. m.
Pedro Fernandez Larretxekoa alkateak, Joan Fernan- 127] agiria).

17.30. irudia. Gorostiolako txabola, San Bizente baserriaren eta Lizardierrekaren artean.
- 546 -

17. (1486. urtea)

17.13. Gipuzkoako Batzar Nagusiak
Bergaran, etab.
1486-IV-18an bildu ziren, Bergaran, Gipuzkoako
Batzar Nagusiak3. Bertan, Usurbilgo hiribildua erre
egin zelako, hamabost urterako sei sukaldek (guztira
17 ziren) ordaindu beharrekoa barkatu egin zioten.
Leabururi, berriz, zituen sei sukaldetik batena barkatu zioten4.
Urte hartan Batzar Nagusietan Domenjon Gonzalez Andiakoa ibili zen idazkari gisa, baina 1486-I10ean Alcala de Henaresen egindako errege-zedulak
zioenez, erregeak ez zion inori eman Gipuzkoako
Probintziaren eskribau-kargua5.

1486-III-18an Errege Katolikoek Medina del
Campon agindua sinatu zuten Anbrosio Garrean eta
Tibao Villande merkatari bretoiei egindako kaltea
ordain ziezaieten. Kaltea itsasoan Joan Mutriku
ontzi-maisuak eta Joan Zarautz bazkideak (kortsario
zumaiarrak ziren) egin zieten, bake-garaian, itsasoan
haien ontziari erasota bi marinel hil, beste zenbait
zauritu eta 4.000 koroako balioa zuten salgaiak lapurtuta. Itsaslapur haiek preso hartu eta ondasunak bahitu egin behar zitzaizkien. Ondasunik ez bazuten, itsasontzia armatu zutenean fidatzaile izan zirenen
ondasunak bahituko ziren, egindako kaltea bretoiei
ordaintzearren8.
Bizkaiko Balmasedan ere istiluak izan zituzten
hiribilduan. 1486ko urtarrilaren amaieran. Hiribilduan bizi ziren juduak egotzi egin zituzten bertako
biztanleek matxinatuta. Balmasedako judutegikoek
Errege Katolikoengana jo zuten babes eske. Erregeerreginek Valladoliden 1486-III-1ean juduak babesteko gutuna egin zuten8.

Gipuzkoarako beste zenbait errege-gutun ere egin
ziren. 1486-I-5ean Alcala de Henaresen egindakoan
200.000 marairen kitapena egitea agindu zuen. 1486X-5ean, berriz, Santiagotik beste bat bidali zuten
Gurutzadako (Granadako erreinuaren aurkako gerrako) komisarioek testamenturik egin gabe hildakoen
ondasunetatik bostena eramateko eskubidea emanez.
Nafarroan Iruñeko Alfonso Carrillo apezpikuak
Egun eta leku berean beste errege-zedula batek ahal- Erroman Aragoiko Valdonsella bere elizbarrutira
mena eman zion Gipuzkoako Probintziari isunak jaso itzultzea lortu zuen, hau da, Iruñeko apezpikuaren
ahal izateko6.
mende egongo zen, lehen bezala eta ez, azkenaldian
bezala, Jaca edo Zaragozako apezpikuen mende9.
Garai hartan Gipuzkoan jaun boteretsuak zeuden,
Ahaide Nagusiak, eta horietako bat Bernardino LazNafarroan giroa ez zen barea. Katalina eta Joan
kanoko jauna zen. Gazte zela Zumarragako Antioko III.a Albretekoa errege-erreginek erregeordearen
monasterioa gai hartuta 1486-III-22an errege-erregi- bidez gobernatzen zuten erreinua, eta Errege Katolinek Medinatik agindua bidali zioten patronatuaren koek Inozentzio VIII.a aita santuarengandik Granadatituluak erakuts zitzan eta eliza hartan zerbitzariak ko gerrako Gurutzadaren onurak Nafarroako erreinuipin zitzan.
ra zabaltzea lortu zuten. Nafarroa eta Aragoi arteko
muga zaintzen ari zen Fernando Katolikoa. Biana ere
Pedro Ortiz Zarauzkoa zen beste pertsonaia bote- Gaztelako erreinuaren mende zegoen10.
retsu bat. Zestoa eta Zumaiako Kontzejuen arteko
desadostasunak bideratzeko arbitro izendatu zuten
1486an6. Joan Ortiz Zarauzkoa, lehengoaren aita eta
Zarauzko Ahaide Nagusia, Jaen aldean gerran zebilen
1483. urteaz gero Fortun semearekin batera, baina
1486-III-2an, gaixoturik, Errege Katolikoek baimena
emanda etxera itzuli zen7.
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